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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  
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الزماُن في المجتمعاِت الدينّية

أحمـــد ماجــــد���

يّاَم جتري  ُل يف كلِّ تف�ســيٍل فيهــا، فراأى الأ مَّ
ر�س، اأَخَذ يتاأ ن�ســاُن على هذه الأ منذ اُأ�ِجَد الإ

ِم بهــا، �هذا ما َدَفَعُه اإىل  متالحقــًة تنقلــه من اآٍن اإىل اآخر، �هو عاجٌز عن �ســبِطها اأ� التحكُّ

يٍة كونيٍّة اأكرَث عمًقا. لذلك، عنَد  التفكرِي العميِق مبحتواها. مل يكن هذا املحتوى ُمنعِزًل عن ر�ؤ

ــَعِتِه �ســمَن �سياقاٍت اأكرَث خ�سو�ســّية، �هذا البحث ي�سعى اإىل عر�ِس  حتليِلِه، ل بّد من َمو�سَ

دة.  مفهوِم الزمِن كما راأتُه املجتمعاُت الدينّيُة املتعدِّ

منهجّيُة البحث
ُل الزماُن ُبعًدا معرفيًّا يف املنظومات �املجتمعات الدينّية، فهو يتعّدى كوَنُه حالًة فيزيائّيًة  ُي�سكِّ

اإىل ��سيلٍة لفهِم العامل �الكوِن �تف�سرِي �سبب �جوِده. من هنا تتاأّتى اأهّمّيُة بحِثِه، �التعامِل معه 

َرت له من خالِل حديثها عن اخَلْلِق �كيفّيِة  بجّديــة. فجميُع الديانات نظرت اإىل الزماِن �نظَّ

حد�ِثه، اأ� من خالل حتديِد فرَتاٍت زمانّيٍة للقياِم بطقو�ٍس حُمّددة. 

ــاِه معاجلِة العالقة بني الزمان �الديــن، �يحا�ل اأن يرى كيف  فهــذا البحُث يذهُب باجتِّ

قّدَمت املجتمعاُت الدينيَّة هذا املو�سوع. �هو لن يدُخَل يف التنظريات الفل�سفيَّة اأ� ال�سوفيَّة 

 للزمان د�ن 
ّ
ر�حات العاّمة؛ نظرُة التقليد الديني اأ� الكالميَّة يف الديانات، اإّنا �سيكتفي بالطُّ

 الذي يحا�ُل اأن ياأخذ الظاهرة كما 
ّ
اأيِّ تف�ســري. لذلك كان ل ُبدَّ من اعتماِد املنهِج الو�سفي

ل مبعطياتها اأ� حّتى مقارنِتها، لكي ل يح�سَل اإ�سقاٌط على  جتلَّت د�ن التعليق عليها اأ� التدخُّ

املو�سوع اأ� م�سادرٌة للمحتوى، لذا ل نراُه يذهُب اإىل التف�سريات مهما كانت، بل يعوُد اإىل 

�س. �سِّ الن�سِّ املوؤ

باحٌث يف معهد املعارف احلكمّية.  )�(
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�عندمــا نقــوُل »املجتمعــات الدينيَُّة«، فهــذا ل يعني ال�ســموليَّة، اأي اإّنه بحــٌث يعاِلُج 

ّ�ُل �هو الديانات  تُه �ســمن نطاقني، الأ ظاهرَة الزمان يف جميِع الديانات، �لكّنه اختار مادَّ

�سالم �امل�سيحيَّة  ، اأي الإ
ّ
براهيمي الوحيانيَّة املتعارف عليها، �الّتي تندِرُج �ســمن ال�سياق الإ

�اليهوديَّة. �الثاين هو الديانات القدميُة كالبابليَّة �الزراد�ســتيَّة �الهند��سيَّة. �هذا الختيار مل 

يكن ع�سوائيًّا، اإّنا جاء يف اإطار تو�سيِع ال�سياقات الدينيَّة �تنّوعها، حّتى ي�ستطيَع القارىء اأن 

م كيفيَّة تعاطيها مع فكرِة الزمان.  دًة من الديانات، �يتفهَّ �س اأنواًعا متعدِّ يتلمَّ

1. الزماُن لغًة واصطالًحا

1.أ. الزمُن لغًة

ُد مثيــاًل لها يف اللغاِت  لفــاِظ الفريدة يف الّلغــة العربيَّة، الّتي ل َنِ  ُيعَتــرَبُ لفــُظ الزمان من الأ

 املرنة. هذه الفرادُة، 
)�(

خرى، فهو يثرُي الكثرَي من اللتبا�ِس الناجِت عن طبيعته الذاتيَّة ال�ساميَّة الأ

، حان، �قَّت« فمعنى دهر  ، امتدَّ بَّد، َدِهر، مدَّ
جعلتُه ُينتُج حقاًل دلليًّا �ا�ســًعا مبعنى الفعل »اأ

ــعف... �كذلك مبعنى ال�سم، مثل »الدهر  اأي اأ�ســابه الدهر، �زِمَن اأي اأ�سابته عاهة اأ� �سَ

 املتعلِّقُة بالزمان، 
)�(

ن«. �هذه الدللت الّلغوية ة �الوقت �الآ ـُدَّ بد �احلني �ال�رصمد �امل �الأ

ــًعا يف   تذهــُب اإىل حتديِد فعاليَّته �ســمَن �عاٍء �جــوديٍّ اأ� عامٍل َمعي�س، �هو ما ينعك�س تو�سُّ

دٍة من الزمان بح�ســب تتايل الوجوِد عليها  احلقــِل الدليلِّ الناجِت عــن التفرقة بني اأنواٍع متعدِّ

�كيفيَِّة ح�سوِره فيها. من هنا جرى تق�سيم الزمان اإىل نوعني:

 التفريَق بني لفَظي الزمن �الزمان، فالقدماُء ا�ستخدموا هذين اللفظني مبعًنى �احد، فهو بالن�سبة لهم، 
ّ
)�(   مل يلحظ املعجم العربي

(، كمــا انظر، اجلوهرّي، 
ّ
»ا�ســٌم لقليــِل الوقت �كثريه« )انظر، ابن منظور، ل�س��ان العرب )بــري�ت: دار احياء الرتاث العربي

ال�س��حاح، اجلزء 5، ال�ســفحتان ���� و ����، حيث يقول، »الزمن �الزمان، ‘ا�ســٌم لقليل الوقت �كثريه، �ُيجَمُع على 

عوام’.  اأزمــاٍن �اأزمنــٍة �اأزُمــن. �لقيُتُه ذاَت الزمني، تريــد بذلك تراخي الوقت’، كمــا ُيقال، ‘لقيُته ذاَت العــومي، اأي بني الأ

مانة، ‘اآّفٌة يف احليوانات. �رجٌل زمن، اأي مبتلى  ، ‘عاملته مزامنًة من الزمن’، كما يقال، ‘م�ســاهرًة من ال�سهر’. �الزُّ
ّ
الك�ســائي

بني الزمانة’. �زمان، بك�رص الزاي، ‘اأبو حي من بكر، �هو زمان بن تيم اهلل بن ثعلبة بن عكابة بن �سعب بن علي بن بكر بن 

�ائل. �منهم الفند الزمايّن’. اأّما املعجمّيُة احلديثة، فذهبت اإىل الف�سِل بينهما باعتبار الزمان، ‘كّمّيًة ريا�سّيًة من كّمّيات الوقت 

َيِغ املفردة يف ال�سياق’ �بناًء  د معنى ال�سِّ ُتقا�ُس مبقايي�س ُمعّينة كالثواين �الدقائق �ال�ســاعات’، �الزمُن، ‘م�ســطلٌح نْحوّي ُيحدِّ

فّيِة اأ� الرتكيبّية، �ن�ستعمل  على هذه التفرقة ميكن اأن ن�ستعمَل لفظ الزمن tense  م�سطلًحا لتحديِد احلدِث املرتبِط بالُبنيِة ال�رصَّ

 )متّام ح�ّســان، العربيّة، مبناه��ا ومعناها )القاهرة: الهيئة 
ّ
ـُعجمي لفــظ الزمان time م�ســطلًحا لتحديِد اأ�قاِت الزمان الدليّل �امل

امل�رصّية العاّمة للكتاب، ��97(، ال�سفحة ���(.

�ّس�سة العربّية للدرا�سات �الن�رص، �980(، الطبعة  لو�سي، الزماُن يف الفكِر الدينيِّ والفل�سفيِّ القدمي )بري�ت: املوؤ )�(   ح�سام الدين الأ

�ىل،  ال�سفحة ��.   الأ
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1.أ.1 الزمُن الُمبَهم 

ــم بذاِته اإىل  �هــو الزمُن الذي ل يرتبُط بتحديداٍت �ســارمٍة ميكــن الدللُة عليها، �هو ُيق�سَّ

ق�سمني: 

1.أ.1. 1  الزمُن الُمبهم الُمطلق

زل. نكون اأمام  بد، �الأ �هــو الزمُن املنفلُت من قيوِد التحديد، �هــو يتاألَُّف من الدهر، �الأ

ُة  الدهر حني ينفتُح الزمان على املطلق، �هذا ما عربَّ عنه »ابن �سيدة« عندما قال، »الدهُر ُمدَّ

بقاِء الدنيا اأي انق�ســائها«، �قيَل دهُر كلِّ قوٍم زماُنهم، �يف احلديث، »ل ت�سبُّوا الدهر، فاإّن 

اهلل هو الدهر«. �ي�ستطرُد قائاًل،

ا، �اإّنا اأراَد اأّن ما تن�سبونه  ّن الدهَر َعَر�ٌس �لي�س ربُّنا َعَر�سً  لي�س اهلل هو الدهر، تعاىل عن ذلك، لأ

�ا عنه �كاأّنه  . �حّتى اّلذين قرنوا بني الزمان �الدهر، عربَّ
)�(

اإىل الدهر اإّنا هو من فعل اهلل عزَّ �جّل

الزمن املنفتح د�ن حتديد. 

عراب،  بَد. �قالت الأ مُر بالزمن املطلق يف امل�ســتقبل، ي�ســبُح الزمُن الأ �عندما يتعلَّق الأ

بًَّدا« اإذا جعلها  ُه �ْقًفا موؤ »اأبد املكاُن ياأبد اأبوًدا اأقام به �مل يرَبحه« �قالوا، »�َقَف الرجل اأر�سَ

بيد اأ� اأبد  عراب، »ل اأفعل ذلك اأبد الأ ث، �التاأبيد التخليد، قالت الأ حْب�ًسا ل ُتباع �ل ُتورَّ

. اأّما يف حاِل تعلُِّقها بالزمن املطلق 
)5(

باد«، كما قالت، »ل اأفعُلُه دهَر الداهرين«، اأي اأبًدا الآ

زل، �ا�ستعملته اجلماعُة العربيَّة للّدللة على ما ل بدايُة له  ُل الزمُن اإىل الأ يف املا�ســي، فيتحوَّ

. هذا، �اُأ�ســرَي اإىل تتايل الزمان �تعاُقِبِه 
)6(

زل اأعمُّ من الِقَدم له كالقدم، مع مراعاة اأّن الأ َّ�
يف اأ

ا لها، فهي متعاليٌة على  ن�ســاُن حــدًّ زمنُة مبهمٌة ل يعرف الإ َْمد. �هذه الأ �د�اِمــِه بلفظ ال�رصَّ

�جوده، �لعلَّ هذا ما جعل الر�سول �سّلى اهلل عليه �اآله ��سلَّم يقاربه للّدهر. 

د  1.أ.2. 1 الزمن المبهم المحدَّ

ٍد من الزمان، �يقول اأبو هالل  ــه اإىل �قٍت عندما يقرِتُن مبقداٍر ُمبهم حمــدَّ يتحــّول الزمن نف�سُ

الع�سكرّي،

الوقُت يدلُّ على نقٍط معّينٍة اأ� موا�ســَع ثابتٍة يف خطِّ الزمان املمتّد »تقول، ‘�قُت انت�ساف الليل، 

انظر ح�سام الدين �كرمي زكي، الزمان الدليّل )القاهرة: دار غريب، ��00(، ال�سفحتان ��0و���.  )�(

)5(   الزمان الدليّل، م�سدر �سابق، ال�سفحة ���.

)6(   انظر، ل�سان العرب، م�سدر �سابق، ماّدة ز�س؛ ماّدة اأزل.



الدينّيــة المجتمعــاِت  فــي  الزمــاُن 

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 1�

ُر باحلركِة الواحدة من حركات الفلك، �هو  اأ� �قت انت�ســاف النهار’ فالوقت �احد، �هو املُقدَّ

يجري من الزمان جمرى اجلزء من اجل�سم، فالزماُن ي�سا�ي اأ�قاًتا متواليًة متلفًة �غري متلفة، لهذا 

�قات يف  ُف الزماُن بالِق�رصَ �الطول �يو�سف الوقُت بذلك، فتبنّيَ من ذلك اأنَّ الوقت اأ� الأ يو�سَ

علم الفلِك عبارٌة عن نقاٍط معّينٍة من الزمان)7(.

ٌة اأطوُل من الوقت  اء، »احلنُي هو مدَّ د اإىل حني. يقول الفــرَّ ـُبَهم املحدَّ �يتحــّوُل الزمُن امل

ه، بقي مطلًقا ل ميكن اأن ُي�ســاَر اإليه،  . �هذا الزمن، �على الرغم من حدِّ
)8(

�اأف�ســُح �اأبعد«

ن من العنا�رص التالية، »الوقت )الذي �سبق  �حتديُده بدقَّة. �يتاألَّف من حقٍل دليلٍّ �ا�سع، يتكوَّ

 ،
)��(

، امِلال�ة
)��(

ة ، الـُمدَّ
)��(

، الع�رص
)��(

، احلقبة
)�0(

، العهد
)9(

�ان ثنــا عنه(، احلني، الأ اأن حتدَّ

 ،
)��(

ّمة ، الُأ
)��(

، القرن
)�0(

جــل ، الأ
)�9(

مد ، الأ
)�8(

، الُعمر
)�7(

ــور ، الطَّ
)�6(

، الفرتة
)�5(

الربهــة

مثال، حتقيق حمّمد اأبو الف�سل ابراهيم )د�ن نا�رص، ��96(، ال�سفحة ��. )7(   اأبو هالل الع�سكرّي، جمهرة الأ

)8(   اأبو حيان التوحيدّي، الهوامل وال�سوامل، حتقيق اأحمد اأمني )القاهرة، ��95(، ال�سفحة ��.

�ان مثل احلني. قالت العرب، »اأ�ان الربد، ‘اأي �قُتُه، �جاء اأ�ان التمر اأي زمانه املخت�سُّ به’)انظر، ل�س��ان العرب، م�ســدر  )9(   الأ

�سابق، ماّدة ‘اأ�ن’(.

د بالقرتان ب�سفٍة اأ� �سخ�ٍس �قيل »اإنَّ العهد ما ذهب من الزمان، �املعهود ما  د بحدِّ ذاته، �قد يتحدَّ يعنى به الزماَن غري املحدَّ  )�0(

م�س، �املوعود ما يكون يف الغد« )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »عهد«(. كان بالأ

قــال الفّراء، »احلقب �ســنة...« قال ابن عبا�ــس، »احلقب الدهر«، �قال عبد اهلل ابن عمر �اأبو هريرة، »ثمانون �ســنة«؛ �قال   )��(

احل�سن، »�سبعون«؛ �قيل، »�سنة بلغة قري�س«؛ �قيل، »�قت غري حمد�د«؛ قال اأبو عبيدة، »�املعنى {ل اأبرح حّتى اأبلغ جممع 

البحرين} اإىل اأن اأم�سي زماًنا معه فوات جممع البحرين«. اأنظر، اأبو حّيان، اأبو عبد اهلل، حمّمد بن يو�سف، التف�سري الكبري املُ�سّمى 

بالبحر املحيط، )الريا�س، �970(، اجلزء 6، ال�سفحة ���.

يا  )��(   الع�ــرص �هــو الطرف من الزمن، �قد جاء يف احلديث، »حافظوا على �ســالة الع�رصين، اأي �ســالَتي الفجر �الع�رص، �ُســمِّ

ثري، اأبو ال�سعادات جمد الدين بن املبارك، النهاية  ّنهما يقعان يف طريف الع�رصين �هما الليل �النهار«. )انظر، ابن الأ بالع�رصين لأ

يف غريب احلديث، حتقيق حممود الطناحي �طاهر الزا�ي )بري�ت، ��95(، اجلزء �، ال�سفحة ��6(.

َ �اجلمُع ُمدد، �اللفظ ماأخوٌذ من املّد، �هو الطول، تقول مدَّ اهلل يف عمره اأي جعل حياته طويلة  )��(  قدٌر من الزمان طاَل اأ� ق�رصُ

)انظر، ل�سان العرب، ماّدة »ملو«(. 

ــا ملوة بك�رص �فتح ��ســّم امليم مبعنى مّدة  َ مثل املّدة �الربهة بك�رص �فتح ��ســّم امليم �يقولون اأي�سً قدٌر من الزمان طاَل اأ� ق�رصُ  )��(

من العي�س اأ� حني من الدهر )انظر، اأبو حّيان، اأبو عبد اهلل، حمّمد بن يو�ســف، التف�س��ري الكبري املُ�س��ّمى بالبحر املحيط )الريا�س، 

�970(، اجلزء 6، ال�سفحة �95.

يعني الزمن املبهم �الطويل ب�سّم الباء �فتحها، تقوُل، »اأقمت عنده برهًة« اأي مّدة طويلة من الزمان )انظر، ل�سان العرب، ماّدة   )�5(

»بره«(.

يعنــي الزمــان املعرت�س بني �قتــني �قيل، »الفرتة هي الزمان بني كّل نبّيني«، �هي مبعنى ال�ســكون )انظر، ل�س��ان العرب، ماّدة   )�6(

»فرت«(. 

يعني احلال اأ� احلّد بني ال�سيئني )انظر،ل�سان العرب، ماّدة »طور«(.  )�7(

هو لفظ يدلُّ عن مّدة عمارة البدن باحلياة )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »عمر«(.  )�8(

ن�سان �من ذلك قوُلُهم للرجل، »ما اأمُدك؟« اأي كم عمرك؟  ا عمَر الإ يعني اللفظ غاية الزمان كاملدى... كما يعني اللفظ اأي�سً  )�9(

)انظر، ل�سان العرب، ماّدة »اأمد«(.

يعني اللفُظ غايَة الزمان )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »اأمد«(.  )�0(

ُتُه ع�رُص �ســنوات، �قيل ع�رص�ن �ســنة �قيل ثالثون، �قيل  يعني اللفظ مقداًرا من الزمان، �قد اختلفوا يف هذا القدر، فقيل مدَّ  )��(

�ســتون �قيل �سبعون �قيل ثمانون، �قيل اأربعون �ســنة... �قيل القرن مائة �سنة )انظر، النهاية يف غريب احلديث، م�سدر �سابق، 

اجلزء �، ال�سفحة �5(.

ّمة املّدة الطويلة، اأ� املّدة من الزمان، �قيل الوقت املعلوم )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »اأمم«(.  الأ  )��(
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.»
)��(

الطبقة

1.ب.2  الزمن  الُمقيَّد

�سارة اإىل موعٍد  ـُـقيَّد بحدٍّ �ا�سح. ميكن ال�ستدلُل عليه من خالل الإ ـَعي�س، امل �هو الزمن امل

دة، منها:  م اإىل اأنواع متعدِّ د، �هو ُيق�سَّ حمدَّ

1.ب.2. 1 السنُة ودالالُتها

َة الزمان الّتي تقطع فيها ال�ســم�س الفلك �مقداُرها اثنا ع�رص �سهًرا، �هو يقوم  يعني اللَّفُظ مدَّ

.
)�7(

، احِلقبة
)�6(

ة ، احِلجَّ
)�5(

، احلول
)��(

لَّف من العام على املعجم الدليّل املوؤ

1.ب.2. 2 الفصوُل ودالالُتها

�هو الزمُن الذي مُييُِّز اأجزاَء ال�ســنة، �هو ُي�ســتخَدُم للتمييز بني �سيئني، �هو يتاألَُّف من احلقل 

، ال�سيف، ال�ستاء، الربيع، اخلريف«.
)�8(

الدليلِّ التايل، »الَف�سيَّة

1.ب.2. 3 الشهُر ودالالُته

َي ال�سهُر �سهًرا  �هو مبعنى الظهور، حيث كان العرب ينتظر�ن الهالَل لي�سهر�ه، �بذلك �ُسمِّ

م، �سفر، ربيع  دة، �يتاألَّف من احلقل التايل، »املحرَّ ى باأ�ســماء حمدَّ ل�ســهرته �بيانه، �هو ُي�سمَّ

�ىل، جمادى الثاين، رجب، �ســعبان، رم�ســان، �سّوال، ذ�  �ل، ربيع الثاين، جمادى الأ الأ

ة«.  القعدة، ذ� احلجَّ

1.ب.2. 4 األسبوع ودالالته

ي�ستعمل هذا اللفظ يف اللغة العربّية بدللة جماعة من النا�س املقرتنني يف زمان ُمعنّي �قيل اإّن اأمدها ع�رص�ن �سنة )انظر، ل�ضان   )��(

العرب، ماّدة »طبق«(.

يرى اأبو هالل الع�ســكرّي اأن ال�ســنَة اأطول من العام، فالعاُم جمُع اأيام �ال�سنة جمع �سهور )اأبو هالل احل�سن بن علي بن �سهل   )��(

مثال، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم ) د.ن، ��96(. الع�سكري، جمهرة الأ

)�5(  ا�ستعملت العرب اللفظ للدللة اإىل ال�سنة �العام، �هو مبعنى التغريُّ )انظر،ل�سان العرب، ماّدة »حول«(. 

ن النا�س  ــة من دللت ال�ســنة، �اللفظ ماأخوٌذ من احِلّج بك�رص احلاء مبعنى عمل ال�ســنة، �قالوا حــّج البيت بفتح احلاء لأ )�6(   احِلجَّ

يق�سد�نه كّل �سنة �لهذا �سّمت العرُب ال�سنة حّجة )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »حّج«(.

يام  ــة، �يقول البع�س احَلَقب مبعنى احلزم �ال�ســد، �بالتايل هو امتداٌد الأ احِلقبة من دللت ال�ســنة، �قيل اإّنها لغُة قي�ٍس خا�سّ  )�7(

�ت�سل�سلها خالل ال�سنة )انظر، التف�سريالكبري املُ�سّمى بالبحر املحيط، م�سدر �سابق، اجلزء 6، ال�سفحة ���(.

)�8(  �هو ُي�ستعَمُل لدللة اخلر�ج من الربد اإىل احلرِّ �من احلرِّ اإىل الربد )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »ف�سى«(.
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ربعــاء، اخلمي�س، اجلمعة،  حد، الثنني، الثالثــاء، الأ يَّام ال�ســبعة، »الأ
�ســبوُع جمــاع الأ الأ

ال�سبت«. 

1.ب الزمُن اصطالًحا

ا م�سطرًبا، متعلًِّقا بالتّيار الذي ينتمي  ُع احلقِل الدليلِّ للزمان، َجَعَل منه م�سطلًحا غام�سً تو�ُسّ

مر جعل من ال�ستحالة تعريُفُه بذاته  بعيًدا عن تعريِف الكلمات  ـَُعرِّف، كما اأّن هذا الأ اإليه امل

املفتاحيَّة الّتي يتاألَُّف منها احلقل الدليّل. يقول اجلرجايّن، »اإنَّ الزماَن هو مقدار حركة الفلك 

ٌد اآخُر موهوم.  ر به متجدِّ ٍد معلوٍم ُيقدَّ عنــد احلكماء، اأما عند املتكلِّمني فهو عبارٌة عن متجدِّ

كما ُيقال، ‘اآتيك عند طلوع ال�سم�س’ ، فاإّن طلوع ال�سم�س معلوٌم، �جميئه موهوم، فاإذا ُقِرَن 

، �هنا اأ�سبَح الزماُن، من جهة، عبارة عن حركة ل قيمَة ذاتيََّة 
)�9(

بهام« بذلك املعلوم زال الإ

مٍر  ف عليها بذاتها. �من جهٍة اأخرى هو ��ســيلُة اإي�ســاٍح لأ ن�ســان اأن يتعرَّ لها، �ل ميكن لالإ

موهــوم. �قــال اأبو البقاء الكفوّي، »الزمان عبارة عن امتداٍد موهوٍم غري قارِّ الذات ُمتَّ�ســل 

ى الزماُن الوقَت عندما يدلُّ على ما، »َيــِرُد على العبد، �ين�رِصُف فيه،  . �ُي�ســمَّ
)�0(

جزاء« الأ

مَر  ّنه يقطُع الأ �مي�سيه بُحْكِمِه خوٌف اأ� حزٌن اأ� فرٌح«، �لذلك قيل، »الوقُت �سيٌف قاطع لأ

ـُ�ســّمى احلال. �قد ر�ى الق�ســريّي عن  َ من الزمان امل بُحكمــه«. �قد ُيراد بالوقت ما َح�رصَ

اأ�ستاذه الدقَّاق، »الوقت ما اأنت فيه، فاإن كنت يف الدنيا فوقتك الدنيا، �اإن كنت يف العقبى 

، �هو يف هذا التعريف يجعل الوقت حالًة ُ�جوديَّة.
)��(

فوقتك العقبى«

ة العامل من مبداإ �جوِدِه اإىل انـق�ســائه،  ـُدَّ �ُي�ســّمى الزماُن الدهر، عندما ُي�ســبح ا�ســًما مل

ة احلياة، �هو يف احلقيقة ل �جوَد له يف اخلارج عند املتكلِّمني،  �ُي�ســتعاُر للعادة الباقية �ُمدَّ

؛ �عند ابن 
)��(

نَّه عنَدُهم عبارٌة عن مقارنِة حادٍث حلادث، �املقارنُة اأ�سٌل اعتبارّي َعّدّي« لأ

. �عند 
)��(

�ســينا، »اأنَّ الدهَر هو املعنى املعقول من اإ�ســافة الثباِت اإىل النف�س يف الزمان كّله«

لهيَّة، �هو باطُن الزمان، �به  ن الدائم الذي هو امتداُد احل�ــرصة الإ فة، »الدهُر هو الآ املت�ســوِّ

عبد القاهر اجلرجايّن، التعريفات )بري�ت: دار الفكر اللبناين( ماّدة »زمان«.  )�9(

اأبو البقاء الكفوّي، الكّليَّات )بري�ت: دار الر�سالة( ماّدة »الزمان«.  )�0(

التهانوّي، ك�ّساُف ا�سطلحات الفنون )بري�ت: دار �سادر؛ ن�سخة م�سّورة عن طبعة كلُكتا، الهند، ��89(.  )��(

الكّليّات، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��8.  )��(

ع�ســم، امل�س��طلح الفل�س��فّي، ر�س��الة احل��دود لبن �س��ينا )القاهرة: الهيئــة امل�رصّية العاّمة للكتــاب، ��98(، ماّدة  مري الأ عبد الأ  )��(

»زمان«.
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 .
)�5(

�سماء احل�سنى . �قد ُيعدُّ الدهُر من الأ
)��(

بد« زل �الأ يتَّحُد الأ

 استنتاج 
يرتبُط الزماُن مبجموعٍة من الدللت، ل ميكن فهُمُه مبعزٍل عنها، فهو يتاألَُّف من حقٍل دليلٍّ 

ي اإىل نقا�ســاٍت  دِّ ى �يوؤ �ا�ســع ناجت عن كيفيَّة ح�ســوِره يف الوجود. �هذا احلقُل الدليلُّ اأدَّ

ن�سان بالوجود  عميقة يف املجتمعات الدينيَّة، حيُث ُت�سرُي البنية اللغوّية له اإىل بحِث عالقة الإ

ى �مواقف،  دة، تنتج عــن ر�ؤً �موقعيَِّتــِه فيــه، فعنــد معاجَلِتِه نُد اأنف�ســنا اأمــاَم اأزمنٍة متعــدِّ

د، �اأقامت داخَل  َمت الزماَن اإىل ُمبَهٍم �حمدَّ فالتق�ســيمات اللغوّية الّتي برزت يف الن�ّس، ق�سَّ

ن�سان. مبعًنى اآخر،  مُر نابٌع عن كيفّية ح�سور الزمان بذاته �جتلِّيه لالإ كّل ق�سٍم فر�ًعا، �هذا الأ

ن�سان بالزمن، �موقعيَّة اهلل يف هذه العالقة، �هنا نر�سد: نحن اأمام درا�سة عالقة الإ

2.  زمٌن كينويّن: اأّ�يّل حيُث ل �سيء اإّل اهلل. 

يجاد. 2. زمٌن بدئّي: هو زمُن اخللق �الإ

ن�سانيَّة. دة يف حياة الإ ). زمٌن تاريخّي: �هو الزمُن الذي ي�سمل مرحلًة تاريخيَّة حمدَّ

ن�سان.  ه الإ 3. زمٌن َمعي�ش: �هو زمٌن يعي�سُ

دة، هي:  �سئلة، ميكن ��سعها يف حما�َر متعدِّ زمنة، تنتج جمموعة من الأ �هذه الأ

2. اهلل والزمان، »هل اهلل يف زمان اأم مع الزمان اأ� قبل الزمان، اأم هو ل زمايّن«؟    

ّ�ل، هل بيَنُه �بني  ). اهلل والع��امل، »هل كان اهلل �حده؟ اأم معه ماّدة اأ� عامل، �على الأ

العامل زمان، �ما نوع �َســْبِق اهلِل للعامل اأهو زمايّن اأم من نوٍع اآخر، �ملاذا اختار اهلل زماًنا بعيِنِه 

اأ�َجَد فيه العامل«؟ 

ن�ســان؟ �هل الزماُن  ن�س��ان والزم��ان، »هــل �جد الزمان ب�ســبب خلق الإ 3. اهلل والإ

�س اأ� ��سيلة حت�رص من  ن�سان، �هو مكاٌن لوقوع احلوادث؟ اأ� هو مقدَّ م�ستقلٌّ بالن�سبة اإىل الإ

خالله القدا�سة يف العامل«؟ 

�هذا الكالم، يدفُع اإىل ا�ستح�ســاِر جمموعٍة من امل�ســطلحات الناجتــِة عن عالقة الزمان 

التعريفات، م�سدر �سابق، ماّدة »دهر«.  )��(

الكّليّات، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��8.  )�5(
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...»
)�9(

، الِقَدم
)�8(

بداع ، اخللق �الإ
)�7(

، �احلد�ث
)�6(

حداث ن�ســان �العامل، منها، »الإ بالإ

فته  �لكّن هذا البحث لن يدر�س هذه امل�ســطلحات، اإنا �ســيتوجه اإىل درا�ســة الزمن كما عرَّ

الديانات.

ثانًيا. في الدياناِت الوحيانّية
ة، �ربطته ب�ســياقات  يتهــا العامَّ عاجلــت الديانــات الوحيانيَّة الزمَن، �جعلتــه جزًءا من ر�ؤ

فكار، �هذا الق�ســم من البحث �ســيعالج الزمَن  مر الذي جعله حمور الكثري من الأ دة، الأ حمدَّ

يف الديانات الوحيانّية. 

2 .1  الزمان في اإلسالم

1. في القرآن الكريم 

ن،  مل يــِرد لفــُظ الزمان يف القــراآن الكرمي، اإّنا دلَّ عليــه حقٌل دليلٌّ كالدهــر، �احلني، �الآ

بد، �اخللد، �الوقت، �الع�رص، الليل �النهار.. جل، �ال�رصمد، �الأ �املّدة، �اليوم، �الأ

نْيَا نَُموُت َونَْحيَا  2. ). 2 الده��ر: �رد لفُظ الدهر يف قوله تعاىل، }َوقَالُوا مَا ِه��َي إلاّ َحيَاُتنَا الدُّ

، �الدهُر هنا عبارة عن 
��وَن{)�0( ْه��ُر َومَا لَُهْم بَِذلَِك ِمْن ِعْل��ٍم إِْن ُهْم إلاّ  يَُظنُّ َومَ��ا يُْهلُِكنَ��ا إلاّ الدَّ

ية تظهر موقف الدهريّة، �هي فئٌة �ســعت اإىل اإنكار البعِث �يوم  ـُهِلكة، �هذه الآ الطبيعــة امل

حداث الزمايّن اإيجاُد �ســيٍء بعد ما مل يكن له  خُر غرُي زمايّن«. �معنى الإ حداث: �ُيقال على �جهني، »اأحُدهما زمايّن �الآ الإ  )�6(

حداث غري الزمايّن فهو اإفادُة ال�سيِء �جوًدا، �لي�س له يف ذاِتِه ذلك الوجود، ل بح�سب زماٍن  �جود يف زمٍن �سابق. �معنى الإ

مرين )انظر، امل�سطلح الفل�سفّي، ر�سالة احلدود لبن �سينا، م�سدر �سابق(. د�ن زمان بل يف كلِّ زمان كال الأ

ى حد�ًثا ذاتيًّا )انظر،  ُ عن احلد�ث باحلاجِة اإىل الغري �ُي�سمَّ احلادُث ما يكون م�ســبوًقا بالَعَدم �ُي�سّمى حد�ًثا زمانيًّا، �قد ُيعربَّ  )�7(

التعريفات، م�سدر �سابق(.

بداُع  تاأ�سي�ُس ال�سيِء عن ال�سيء �اخللُق اإيجاد �سيٍء من �سيء؛ قال اهلل تعاىل، {بديع  بداُع اإيجاُد ال�سيِء من ل �سيء، �قيل الإ الإ  )�8(

بداُع اأعمُّ من اخللق �  ية  �. �الإ ن�سان} �سورة النمل، الآ ية��7 ، �قال، {َخَلَق الإ ر�س} �ســورة البقرة، الآ ال�ســموات �الأ

ن�سان. ن�سان} �مل يُقل بدع الإ ر�س} �قال، {خلق الإ لذا قال، {بديع ال�سموات �الأ

قــال اجلرجــايّن، »القدمي ُيطلق على املوجود الذي ل يكون �جوُده من غريه �هو القــدمُي بالذات �ُيطَلُق القدمي على املوجود   )�9(

ـُـحــَدُث بالذات �هو الذي يكون �جوُدُه  الذي لي�س �جوُده م�ســبوًقا بالعدم �هــو القدمُي بالزمان �القدمُي بالذات، يقاِبُلُه امل

ـُحَدث بالزمان، �هو الذي �َســَبَق عَدُمُه �جوَدُه �َســبًقا زمانيًّا، �كلُّ قدمي بالذات قدمٌي  من غريه، كما اأّن القدمَي بالزمان يقابُلُه امل

بالزمــان، �لي�س كلُّ قدمٍي بالزمــان قدميًا بالذات. فالقدمُي بالذات اأخ�سُّ من القدمِي بالزمــان، فيكون احلادث بالذاِت اأعمَّ من 

خ�ّس. �قيَل  عمِّ من �ســيٍء مطلٍق اأخ�ــسّ من نقي�س الأ عّم �نقي�س الأ خ�سِّ اأعّم من مقابل الأ ّن مقابَل الأ احلــادث بالزمــان، لأ

القــدمُي ما ل ابتــداَء لوجوِده احلادِث �الـُمـحَدث ما مل يكــن كذلك فكاأّن املوجوَد هو الكائن الثابت �املعد�م �ســّده. �قيل 

القدمُي هو الذي ل اأّ�ل �ل اآخر له« )انظر، التعريفات، م�سدر �سابق(.

ية ��. �سورة اجلاثية، الآ  )�0(
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. �َ�َرَد الدهُر مبعنــى الزمن املتطا�ل، كما يف قوله 
)��(

ـُدبِّر القيامــة من اأجل اإنــكار اخلالِق امل

ْهِر لَْم يَُكْن َشْيًئا مَْذُكوًرا{�))�. تعاىل: }َهْل أَتَى َعلَى اإِلنَْساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ

ة، �هو ي�ســُلُح جلميع  ة، �جــاَء مبعنى الوقت �املدَّ 2. ). احل��ن: َ�َرَد ت�ســًعا ��ســبعني مرَّ

هَا َويَْض��ِرُب اهلُل األْمثَ��اَل لِلنَّاِس 
ِّ
زمــان كما يف قولــه تعاىل، }ُتْؤتِ��ي ُأُكلَهَا ُكلَّ ِح��نٍي بِ��ِإْذِن َرب الأ

ُروَن{�4)� اأ� لزمٍن حمّدد كيوم القيامة، }َولَُكْم فِي األْرِض ُمْس��تَقَرٌّ َومَتَاٌع إِلَى  ُه��ْم يَتََذكَّ لَعَلَّ
حيان مبعنى الزمان غري املحد�د.  ِحنٍي{�))�، �لكنَّه ا�سُتعِمَل يف معظم الأ

ن �سبَع مّرات، �هي اأ�سارٌة اإىل الوقت الذي يعي�س فيه املخلوق،  ن: �رد لفُظ الآ 2. 3. الآ

َّهَا بَقََرٌة لَ َذلُوٌل ُتثرِيُ األْرَض َولَ تَْسِقي الَْحْرَث ُمَسلََّمٌة لَ ِشيََة فِيهَا قَالُوا اآلََن  اُّه يَُقوُل إِن قال تعاىل، }قال إن

ئَاِت 
ِّ
ي ْوبَُة لِلَِّذيَن يَْعَمُلوَن السَّ  فََذبَُحوَها َومَا َكاُدوا يَْفعَُلوَن{�4)�، �قال تعاىل، }َولَْيَس��تِ التَّ

ِّ
ِجْئَت بِالَْحق

حتاّى إَِذا َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت قال إناّي ُتْبُت اآلََن{�4)�.

وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى  2. 4. املُ��ّدة: هــي قطعٌة من الزمان قلَّت اأ� كرُثَت، قال تعاىل، }فَأَتِمُّ

ِقنيَ{�4)�. تِِهْم إِنَّ اهللَ يُِحبُّ الُْمتَّ ُمدَّ

د، �جاء عنــد العرب مبعنى  د اأ� غــري حمدَّ 2. 5. الي��وم: اليــوُم لفــٌظ يدلُّ علــى �قٍت حمدَّ

َّ��اٍم ُثمَّ  ِة أَي ��َموَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ َّ��ِذي َخلَ��َق السَّ ، قال تعــاىل، }إِنَّ َربَُّك��ُم اهلُل ال
)�8(

الوقائــع

ُر األْم��َر مَا ِمْن َش��ِفيٍع إلاّ ِمْن بَْع��ِد إِْذنِِه َذلُِك��ُم اهلُل َربُُّكْم فَاْعُب��ُدوُه أَفاَلَ 
ِّ
اْس��تَوَى َعلَ��ى الْعَ��ْرِش يَُدب

ت العَرُب  ة �الق�ســوة، لذلك �سمَّ ُروَن{�4)�، �عادًة ما ُي�ســتخَدُم للدللِة على ال�ســدَّ تََذكَّ
ــة. �عندما يريد�ن الت�ســنيع على فرد اأ�  يَّام، فقالوا يوم ذي قار، �يوم ف�سّ

حر�َبها با�ســم الأ

ــع اليوَم لي�سمل كلَّ  جماعة، يقولون، »اليوُم يوُمك، �لكلِّ قوٍم يوم«.�لكّن ابن عّبا�س يو�سِّ

ْرُهْم بِأَيَّاِم اهللِ إِنَّ فِي 
ِّ

،  �اإىل هذا اأ�سار القراآن الكرمي بقوله، }َوَذك
)50(

� �سيِّئة
�اقعة ح�ســنة اأ

علمي، الطبعة �(، اجلزء  �ّس�سة الأ علمي )بري�ت: موؤ ، تف�سري امليزان، ت�سحيح ال�سيخ ح�ســني الأ
ّ
انظر، حمّمد ح�ســني طباطبائي  )��(

�، ال�سفحة ���.

ية �. ن�سان، الآ �سورة الإ  )��(

ية �5. �سورة اإبراهيم، الآ  )��(

ية �6. �سورة البقرة، الآ  )��(

ية �7. �سورة البقرة، الآ  )�5(

ية �8. �سورة الن�ضاء، الآ  )�6(

ية �. �سورة التوبة، الآ  )�7(

انظر، التف�سري الكبري املُ�سّمى بالبحر املحيط، م�سدر �سابق، اجلزء 5، ال�سفحة �06.  )�8(

ية �. �سورة يون�ش، الآ  )�9(

البحر املحيط، م�سدر �سابق، اجلزء 5، ال�سفحة �9.  )50(
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فهم  ية ‘خوِّ ه الفّراء بقوله، »اإنَّ معنى الآ  َصبَّاٍر َش��ُكوٍر{��45، �الذي ف�رصَّ
ِّ
َذلِ��َك لَيَ��اٍت لُِكل

. فاللفظ يدلُّ على َحَدٍث 
)5�(

خرين’« مبا نزل بعاٍد �ثمود �غريهم من العذاب �بالعفو عن الآ

َحَدَث اأ� �اقعٍة �قعت. 

ا  ج��ل: ا�ســُتعمل اللفــُظ للدللــة على غاية الوقــت �منتهاه، قال تعــاىل، }فَلَمَّ 2. 6. الأ

ي 
ِّ
ي آنَْس��ُت نَاًرا لَعَل

ِّ
وِر نَ��اًرا قَاَل ألَْهلِِه اْمُكُثوا إِن قََضى ُموَس��ى األَجَل َوَس��اَر بِأَْهلِ��ِه آنََس ِمْن َجانِِب الطُّ

جَل امتاُمه مّدَة  ـُراد بق�ســائه الأ آتِيُكْم ِمْنهَا بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطُلوَن{��44، امل
. �قال تعاىل، }إَِذا تََدايَْنُتْم بَِديٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى فَاْكُتُبوُه{��44 

)5�(
خدمِتِه ل�سعيٍب عليه ال�سالم

َر اهلُل نَْفًسا إَِذا َجاء أََجُلهَا َواهلُل 
ِّ
. �قوُله تعاىل، }َولَْن يُؤَخ

)56(
ة امل�رص�بة جُل هنا مبعنى اآِخِر املدَّ �الأ

جُل   ميوت عنده، �الأ
َّ
جَل املطلَق الــذي َحَكَم باأّن احلي َخبِ��رٌي بَِم��ا تَْعَمُلوَن{��44، �هذا يعني الأ

جُل املحكوم باأّن العبَد ميوت عنَده، اإن مل يقتطع د�نه، اأ�مل يزد عليه، اأ�مل ينق�س  املقيَُّد هو الأ

منه على ما يعّلُمه اهلل من امل�سلحة. }واهلل خبري مبا تعملون{��45، اأي عليٌم باأعمالكم، يجازيكم 

بها.

2. 7. ال�سم��د: �هــو الدائم، كما يف قولــه تعاىل، }ُق��ْل أََرأَيُْت��ْم إِْن َجعَ��َل اهلُل َعلَْيُكُم 

ْي��َل َس��ْرمًَدا إِلَى يَْوِم الِْقيَامَِة مَْن إِلَ��ٌه َغْيُر اهللِ يَْأتِيُكْم بِِضيَاٍء أَفاَلَ تَْس��َمُعوَن{��44 اأي دائًما }إىل يوم  اللَّ
القيامة{��46.

ثباِت يف  بَد للظرفّية، ل�ســتغراِق النفــي اأ� الإ ب��د: ا�ســتعمَل القــراآُن الكــرمي الأ 2. 8. الأ

َّا لَْن نَْدُخلَهَا أَبًَدا مَا َداُموا فِيهَا فَاْذَهْب  امل�ســتقبل �ا�ســتمراره، كما يف قوِلِه تعاىل، }قَالُوا يَا ُموَس��ى إِن

تَُه َوُهوَ َظالٌِم لِنَْفِسِه قَاَل مَا أَُظنُّ أَْن تَبِيَد  أَنَْت َوَربَُّك فَقَاتاِلَ إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَن{��45، �قوِلِه، }َوَدَخَل َجنَّ

ية 5. �سورة اإبراهيم، الآ  )5�(

انظر، البحر املحيط، م�سدر �سابق، اجلزء 5 ال�سفحة 96.  )5�(

ية �9. �سورة الق�س�ش، الآ  )5�(

تف�سري امليزان، م�سدر �سابق،  اجلزء �6، ال�سفحة ��.  )5�(

ية ��8. �سورة البقرة، الآ  )55(

تف�سري امليزان، م�سدر �سابق،  اجلزء 7، ال�سفحة  8.  )56(

ية ��. �سورة املنافقون، الآ  )57(

علمي للمطبوعات،  �س�سة الأ ائّيني )بري�ت: موؤ خ�سّ قني الأ ، تف�س��ري جممع البيان، حتقيق �تعليق جلنة من العلماء �املحقِّ
ّ
الطرب�ســي  )58(

الطبعة �، �995(، اجلزء �0، ال�سفحة �6.

ية �7. �سورة الق�س�ش، الآ  )59(

انظر، تف�سري جممع البيان، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحة ��5.  )60(

ية ��. �سورة املائدة، الآ  )6�(
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َهِذهِ أَبًَدا{�)�4.

2.  9. اخُلل��د: َ�َرَد مبعنى ال�رصمــد اأي د�ام البقاء، قال تعاىل، }ُثمَّ قِي��َل لِلَِّذيَن َظلَُموا ُذوُقوا 

َعَذاَب الُْخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن إلاّ بَِما ُكْنُتْم تَْكِسُبوَن{��44.

وَاِت  ��مَ 2. 20. اللي��ل والنهار: �هي دلَّت على التتابع �التتايل، قال تعاىل، }إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

اِء ِمْن  ��مَ هَاِر َوالُْفْلِك الاّيت تَْجِري فِي الْبَْحِر بَِما يَْنفَُع النَّاَس َومَا أَنَْزَل اهللُ ِمَن السَّ ْي��ِل َوالنَّ َواألْرِض َواْختِ��اَلِف اللَّ
َماِء  ِر بَْيَن السَّ اِب الُْمَس��خَّ ��حَ يَاِح َوالسَّ

ِّ
 َدابٍَّة َوتَْصِريِف الر

ِّ
مَاٍء فَأَْحيَا بِِه األْرَض بَْعَد مَْوتِهَا َوبَثَّ فِيهَا ِمْن ُكل

هَاِر ِس��رًّا َوَعالَنِيًَة  ْيِل َوالنَّ َواألْرِض لَيَ��اٍت لِقَْوٍم يَْعِقُل��وَن{�)�4. قال تعاىل، }الَِّذيَن يُْنِفُق��وَن أَْموَالَُهْم بِاللَّ
ـَعي�س. ِهْم َولَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَ ُهْم يَْحَزنُوَن{��44، �هذا الزمان هو امل

ِّ
فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب

لت حقــاًل دلليًّا يتعلَّق بالزمان، بع�ُس التف�ســيالت  لفاِظ الّتي �ســكَّ ُي�ســاُف اإىل هذه الأ

ة الزمانيَّة الّتي  مر، �املــدَّ املرتبطــة بالعالقة بــني اهلل �اإبداع الكون، �كيفيَّة ح�ســول هذا الأ

ِة أَيَّاٍم ُثمَّ اْس��َتوَى َعلَى الْعَْرِش  وَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ ��مَ ا�ســتغرقها، }إِنَّ َربَُّكُم اهلُل الَِّذي َخلََق السَّ

َراٍت بِأَْمِرهِ أل لَُه الَْخْل��ُق َواألْمُر تَبَاَرَك  ُجوَم ُمَس��خَّ ��ْمَس َوالْقََمَر َوالنُّ هَ��اَر يَْطُلُبُه َحثِيًثا َوالشَّ ْيَل النَّ يُْغِش��ي اللَّ
 هذا التحديَد الزمايّن عبارة عــن اإخبار، مع العلم اأّن 

ّ
اهلُل َربُّ الْعَالَِم��ني{��44، �يعترب الطرب�ســي

، »خربَّ اهلل تعاىل اأنَّه َخَلَق ال�ســما�ات 
ّ
، �يقوُل الطو�ســي

)67(
اهلل باإمكاِنِه اأن يوِجَد العامَل برُبهة

ا خَلَقُهما يف هذا املقدار من الزمان مع قدرِتِه اأن يخُلَقهما  تَِّة اأياٍم، �اإنَّ ر�س �اأن�ساأهما يف �سِ �الأ

مور جاريٌة يف التدبري على منهاج، �مِلا عِلَم يف ذلك  يف اأقــلِّ من ملِح الب�رص ُليَبنيِّ بذلك اأنَّ الأ

من م�سالح اخللق من جهة اقت�ساء اأن ُين�سئها على ترتيٍب يدلُّ على اأنَّها كانت عن تدبري عامٍل 

.�قال تعاىل، }ُقْل أَئِنَُّكْم لَتَْكُفُروَن بِالَِّذي 
)68(

فعال املُحَكمة« بها قبل فعلها مثل �ســائر الأ

َ * َوَجعََل فِيهَا َرَواِس��َي ِمْن فَْوقِهَا َوبَاَرَك فِيهَا  َخلَ��َق األْرَض فِ��ي يَْومَْيِن َوتَْجعَُلوَن لَُه أَنَْداًدا َذلَِك َربُّ الْعَالَِمني
اِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لَهَا َولأِلْرِض  ��مَ ��ائِلنِيَ * ُثمَّ اْستَوَى إِلَى السَّ َر فِيهَا أَْقوَاتَهَا فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َس��َواًء لِلسَّ َوقَدَّ
 َسَماٍء أَْمَرَها 

ِّ
اِئْتِيَا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعنيَ * فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَموَاٍت فِي يَْومَْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل

ية �5. �سورة الكهف، الآ  )6�(

ية �5. �سورة يون�ش، الآ  )6�(

ية ��6. �سورة البقرة، الآ  )6�(

ية ��7. �سورة البقرة، الآ  )65(

ية �5. عراف، الآ �سورة الأ  )66(

تف�سري البيان، م�سدر �سابق، اجلزء 5، ال�سفحة ��5.  )67(

( اجلزء 5، 
ّ
�سالمي عالم الإ ، التبيان يف تف�سري القراآن، حتقيق �ت�سحيح اأحمد حبيب ق�سري العاملي )قم: مكتب الإ

ّ
ال�ســيخ الطو�سي  )68(

ال�سفحة �60.
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مان  خباِر املتعلِّقة بالزِّ نْيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َذلَِك تَْقِديُر الْعَِزيِز الْعَلِيِم{��44. �من الأ َماء الدُّ ا السَّ َوَزيَّنَّ
اِء إِلَى األْرِض ُثمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم  ��مَ ُر األْمَر ِمَن السَّ

ِّ
الواردة يف القراآن الكرمي، قوُلُه تعاىل، }يَُدب

وَن{��46. ا تَُعدُّ َكاَن ِمْقَداُرُه أَلَْف َسنٍَة ِممَّ

استنتاج 
لفاظ املبا�رصة اأ� من خالل  نيَّة املتعلِّقة بالزمان �ســواًء من الأ

يات القراآ اإذا اأردنا اأن ُن�ســنِّف الآ

ِر التايل: املعاين، اّلتي ت�سري اإليه، ميكننا اأن ن�سل اإىل الت�سوُّ

ن�ساُن اإّل من خالل اخَلرَبِ الوارِد  ، الذي ل يدركُه الإ
ّ
لهي 2.الزمن الكينويّن: �هو الزمُن الإ

�سياء،  من قبل اهلل اإىل النا�س �املتمثِّل بالوحي املبارك، فاهلل حميٌط بكلِّ �سيء، �الزمُن جزء من الأ

 َشْيٍء 
ِّ
اِهُر َوالْبَاِطُن َوُهوَ بُِكل ُل َواآلَِخُر َوالظَّ �اإىل هذا اأ�سار اهلل تبارك �تعاىل يف قوله، }ُهوَ األوَّ

ية،   هذه الآ
ّ
َعلِيٌم{��45، �ي�رصح العاّلمة الطباطبائي

لـّمـا كان تعاىل قديًرا على كلِّ �سيٍء مفر��س، كان حُميًطا بقدرته على كلِّ �سيء من كلِّ جهة. فكلُّ 

ّ�ل د�ن ال�ســيء املفر��س اأّ�ًل، �كلُّ مــا ُفِر�َس اآخًرا فهو بعده  مــا ُفِر�َس اأّ�ًل، فهو قبله، فهو الأ

خر د�ن ال�ســيء  املفر��س اآخراً، �كلُّ �ســيء ُفِر�َس ظاهًرا  حاطة قدرته به من كلِّ جهة، فهو الآ لإ

حاطِة قدرته به من فوِقه فهو الظاهر د�ن املفر��س ظاهًرا، �كلُّ �ســيٍء ُفِر�َس اأّنه  فهو اأظهُر منه لإ

ل  َّ�
حاطته به من �رائه فهو الباطن د�ن املفر��س باطًنا فهو تعاىل الأ باطــٌن فهو تعاىل اأبطن منه لإ

طالق �ما يف غريه تعاىل من هذه ال�سفات، فهي اإ�سافّية ن�سبّية.  خر �الظاهر �الباطن على الإ �الآ

ّ�ليَُّتُه تعاىل �ل اآخريَّته �ل ظهوُره �ل بطوُنه زمانيًَّة �ل مكانيًَّة مبعنى مظر�فيَّته لهما �اإّل 
�لي�ست اأ

رت.  وِّ ت �كيفما ُت�سُ �سياء على اأيِّ نحٍو ُفِر�سَ ه عنهما �سبحانه بل هو حميٌط بالأ مل يتقّدمهما �ل تنزَّ

خر �الظاهر �الباطن من فر�ع ا�ســمه املحيط  ل �الآ َّ�
ربعة، الأ �ســماء الأ م اأنَّ هذه الأ فبان ّما تقدَّ

ربعة على اإحاطة  �ســماء الأ �هــو فرُع اإطالِق القــدرِة. فقدرُتُه حميطٌة بكلِّ �ســيء �ميكن تفريع الأ

�جوِدِه بكلِّ �ســيء فاإّنه تعاىل ثابٌت قبَل ثبوِت ُكلِّ �ســيء، �ثابٌت بعد فناء كلِّ �سيٍء �اأقرُب من كلِّ 

.
)7�(

�هام �العقول من كلِّ �سيٍء خفيٍّ باطن �سيٍء ظاهر �اأبطُن من الأ

يات قد احتوت علــى اأفعاٍل تدلُّ على  بداع: يالَحــُظ اأنَّ الكثري من الآ ). زم��ن اخلل��ق والإ

ى، اأر�سى،  ــَب، �ســوَّ ر، َن�سَ ، طحا، �ســوَّ بداع، منها: َجَعل، بنى، َرَفع، َخَلق، مدَّ اخللق �الإ

يات على كيفيَّة خلِق  ر، بارىء، فاِطر، خاِلق، �تدلُّ هذه الآ �كذلك ِنُد ا�ســَم الفاعل م�ســوِّ

ية ��. ية  9 اإىل الآ لت، من الآ �سورة ُف�سّ  )69(

ية 5. �سورة ال�سجدة، الآ  )70(

ية �. �سورة احلديد، الآ  )7�(

تف�سري امليزان، م�سدر �سابق، اجلزء �9، ال�سفحة ��5.  )7�(
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ِة أَيَّاٍم ُثمَّ اْس��َتوَى َعلَ��ى الْعَْرِش{��44، �هذه  وَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ ��مَ اهلل للعامل، }ُهوَ الَِّذي َخلََق السَّ

ة يف  د �املتعلِّقُة باخللق، اأ�جدت م�ســكلًة فكرّية حادَّ يــات اّلتي يظهــر فيها الزمن املحــدَّ الآ

رين اإىل القوِل بــاأنَّ الزمن ُخِلق مع  �ســكال جلاأ بع�ــس املفكِّ �ســالمي، �حللِّ هذا الإ الفكر الإ

َخلِق العامل. �هذا هو موقف الغّزايّل �غرِيه من الفال�سفة القائلني باحلد�ث الزمايّن. �البع�ُس 

دين اأنهــا تدلُّ على �جوِد الزمان قبــل �جود العامل مثل  كِّ يــات مبعناها احلريّف موؤ �ا الآ ف�ــرصَّ

يات تدلُّ على اأنَّــه قبَل الزمان الذي نعِرُفه   �ابن ر�ســد. �يــرى ابن تيميَّة اأنَّ هذه الآ
ّ
الفارابي

.
)7�(

ٌة اأخرى، �عر�ٌس، �ماٌء �دخان كان هناك زماٌن اآخر �مادَّ

ن�سان، �هو متعلٌِّق بد�ره كخليفٍة  3. الزمن الوجودّي: �هو الزمُن الذي ابتداأ مع خلِق الإ

ي َجاِعٌل فِي األْرِض 
ِّ
ر�س، �هذا ما يظهر يف قوله تعاىل، }َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِن هلل على الأ

ُس لََك ق��ال إناّي أَْعلَُم مَا 
ِّ
ُح بَِحْمِدَك َونُقَد

ِّ
مَاء َونَْحُن نَُس��ب

ِّ
َخلِيفَ��ًة قَالُ��وا أَتَْجعَُل فِيهَا مَْن يُْفِس��ُد فِيهَا َويَْس��ِفُك الد

لَ تَْعلَُم��وَن * َوَعلََّم آَدَم األْس��َماَء ُكلَّهَا ُثمَّ َعَرَضُه��ْم َعلَى الَْمالَئَِكِة فَقَاَل أَنْبُِئونِي بِأَْس��َماِء َهُؤلَِء 
إِْن ُكْنُت��ْم َصاِدقنِيَ * قَالُوا ُس��ْبَحانََك لَ ِعْلَم لَنَ��ا إلاّ مَا َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنْ��َت الْعَلِيُم الَْحِكيُم{��44، 
ر�س، كما ذهب اإىل ذلك كثرٌي  �احلقُّ اأنَّ املق�سود باخلليفِة هو خليفة اهلل �نائُبُه على ظهر الأ

ر�س �ي�سفك  د يف الأ ال املالئكة ب�ســاأِن هذا املوجود الذي قد ُيف�سِ نَّ �ســوؤ قني. لأ ـُحقِّ من امل

.
)76(

الدماء يتنا�سب مع هذا املعنى

نبياء اأ�  ن�ســاُن على ميثاِق الربوبيَِّة هلل – عرب الأ �هذا الزمان معريّف، �ســِهَد من خالله الإ

ديَّة، اّلتي مُتثِّل  ـُحمَّ ، �احلقيقة امل
)77(

قراَر بربوبيَّة اهلل تعاىل النوع مبا�رصة – اأي اأن ل ين�ســى الإ

َعت من  لهيَّة الثابتة، الّتي ُ��سِ ميان. كما اأنَّ هذا الزمَن تراَفَق مع خلِق ال�سنن الإ متاَم الدين �الإ

لهّية. اأجِل خدمِة اخلالفِة الإ

لهيَّة، �هو  ق من خالله الغاية الإ ن�سان، �يحقِّ 4.الزمن املُعا�ش: �هو الزمُن الذي يعي�سه الإ

يرتبــُط باأبعاد دينيَّة كالعبادة �اإىل هذا اأ�ســار اهلل تعاىل يف قوله، }َومَا َخلَْقُت الِْج��نَّ َواإِلنَْس إلاّ 

خرى.  ن�سانيَّة الأ بعاد الإ لِيَْعُبُدوِن{��45، �هذا ل يعني غياب الأ

ية �. �سورة احلديد، الآ  )7�(

الزمان الدليّل، م�سدر �سابق، ال�سفحتان  �� و �5.  )7�(

يتان �� و��. �سورة البقرة، الآ  )75(

مثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل،  اجلزء �،  ال�سفحتان  �55 و �56. ال�سيخ نا�رص مكارم ال�سريازّي،  الأ  )76(

تف�سري امليزان، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��8.  )77(

ية 56. �سورة الذاريات، الآ  )78(
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دة، من املمكن ترتيبها على ال�سكل  ت اإىل �لدِة م�سائل متعدِّ نيَّة للزمان، اأدَّ
ية القراآ �الر�ؤ

التايل: 

مر  ــم القراآن الكرمي الزمان اإىل اأنواع متعددة، �هذا الأ 2. م�س��األة الزمان واأق�سامه: ق�سَّ

ك من اأجل درا�سة هذا النق�سام �اأثره  �سالميَّة للتحرُّ زت املعرفيَّة الإ �سباب الّتي حفَّ كان من الأ

على مو�سوع اخللق. 

�سالميَّة اإىل اجّتاهاٍت  ت هذه امل�ساألة اإىل انق�ساِم املعرفيَّة الإ ). م�ساألة الِقدم واحلدوث: اأدَّ

ل يــرى اأنَّ اخللــَق كان مــن الَعَدم، �هو موقــُف املتكلِّمني �بع�س الفال�ســفة  َّ�
دة، الأ متعــدِّ

يات الّتي اأ�ســارت اإىل اخللق مــن القراآن، تدلُّ على اأنَّ هنالك  كالِكنــدّي؛ �الثاين يرى اأّن الآ

�جوًدا قبل هذا الوجود �زماًنا قبل هذا الزمان، فيكوَن الزماُن �العامل قدمَيني، �هذا املوقُف 

نيَّة، اّلتي �سبق �اأن عر�سناها 
ية القراآ ــائّية. �هذه امل�ساألُة ا�ســُتنِتَجت من الآ مثَّلته املدر�ســة امل�سَّ

ِة أَيَّاٍم ُثمَّ اْستَوَى َعلَى الْعَْرِش{��44.  َموَاِت َواألْرَض فِي ِستَّ �الّتي تقول، }ُهوَ الَِّذي َخلََق السَّ

بديَّة �مل�ســكلِة العالقة بني اهلل  زليَّة �الأ
فهذه امل�ســكلة كانت نقطــَة انطالٍق مل�ســكلِة الأ

 �فرادة ق�ساياه. 
ّ
�سالمي �العامل �الزمان، �هي من امل�سائل الّتي ُتثبت اأ�سالة الفكر الإ

م بالذات اأم بالزمان اأم  3. م�س��األة التقدم والتاأخر: �هنا اُأثريت م�ساألٌة دقيقة، فهل التقدُّ

بالعليَّة اأم بال�رصف �املرتبة...

2. في الحديث الشريف
�سارة اإىل انتهائه. �هذا  حيان بالإ �رد لفُظ الزمان يف احلديث ال�رصيف مرتبًطا بالكثري من الأ

ت ظلًما، هذا الظلم الذي  ر�س بعدما امتالأ  ُيْن�رَصُ فيه اخلري �ال�سالم على الأ
ٌّ

الزمان خال�ســي

 حمّمد �ســّلى اهلل عليه �اآله ��ســّلم يف ��ســِفه، »يتقارُب 
ّ
ُيْفِقُد الزمن قيَمَتُه �برَكَتُه. فعن النبي

؛ 
)80(

الزمان �ينُق�س العمُل �ُيلقى ال�ســحَّ �يكرُث الَهرج، قالــوا �ما الهرج، قال القتل القتل«

�عنه �ســلَّى اهلل عليه �اآله ��ســّلم قال، »ل تقوُم ال�ســاعُة حّتى يتقارُب الزمان فتكون ال�ســنة 

عفة يف  كال�ســهر �يكون ال�ســهر كاليوم �يكون اليوم كال�ساعة �تكون ال�ســاعة ك�رصمِة ال�سُّ

ية �. �سورة احلديد، الآ  )79(

�ف�ســت عن طبعــة دار الطباعة العامرة  البخــارّي، �س��حيح البخارّي )بــري�ت: دار الفكر للطباعة �الن�رص �التوزيع، طبعة بالأ  )80(

باإ�ستانبول(، اجلزء 7، ال�سفحة �8.
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حاديــث اأنَّ هناك عالقــة قويَّة بني الزمن �حمتــواه، فالزمان ل  . �ن�ســتنتج من الأ
)8�(

النــار«

يكت�ســُب حقيقَتــُه الوجوديَّة القيِّمة اإّل مــن خالل ما يحتويه، فكّلما عمَّ الظلُم �ال�ســتبداد 

�حــاَد النا�س عــن ال�رصاط انفلَت الزمن من عقاله، �اأَخَذ �ســكاًل جديــًدا، يدلُّ على فقدان 

 �ســّلى اهلل عليه 
ّ
من، فَعن النبي قيمتــه. �باملقابــل، يف ذلك الزمان، يفتح اهلل قلــَب عبده املوؤ

يا اأ�سَدَقُكم حديًثا،  يا امل�سلم تكذب �اأ�سَدَقُكم ر�ؤ �اآله ��سلَّم، »اإذا اقرتب الزماُن مل َتَكد ر�ؤ

. �عن اأبي عبد اهلل جعفر 
)8�(

يا« ة �الر�ؤ يا امل�ســلم جزٌء من خم�س �اأربعني ُجزاأً من النبوَّ �ر�ؤ

من  ال�ســادق عن اآبائه عليهم ال�ســالم عن الر�سول �سّلى اهلل عليه �اآله ��ســّلم قال، »راأي املوؤ

من ُيعيُد ��ســَل الزمن  . فاملوؤ
)8�(

ة« يــاه يف اآخر الزمان على �ســبعني جزًءا من اأجزاء النبوَّ �ر�ؤ

لهام. باأ�سله الوحيايّن، فيعيُد فعاليَّته عرَب الإ

حاديُث النبويُّة الكثرَي من امل�ســائل املتعلِّقة  �ســافة اإىل �ر�ِد لفــِظ الزمان، احتوت الأ بالإ

ية التوحيديَّة،  بالزمان، �هي تر�ُســم العالقَة بني اهلل �الزمان، فيظهُر الزمــن املتطابق مع الر�ؤ

ة من خالل ما مُيكن اأن ُينتَجُه املجتمُع  خر، �هذه املرَّ ل �الآ َّ�
حــد الأ له الواحد الأ فيظَهــُر الإ

 �ســّلى اهلل عليه �اآله ��ســّلم قال، 
ّ
مــن اأ�ســئلة تتعلَّق بالعالقــة بني اهلل �الزمن، فوَرَد عن النبي

»ل يزال النا�ُس ي�ســاألون عن كلِّ �ســيء حّتى يقولوا هذا اهلل كان قبل كلِّ �ســيء، فماذا كان 

خر �الظاهر �الباطن �هو بكلِّ �ســيء  ل �الآ َّ�
قبــل اهلل؟ فــاإن قالوا لكم ذلك فقولوا هــَو الأ

�ســكالّيات املتعلِّقة بالعالقة بني  حاديث اّلتي ُتثري بع�َس الإ . �هذا ل يعني غياَب الأ
)8�(

عليم«

اهلل �الزمــن، حيث ُرِ�َي اأنَّ الر�ســول �ســلَّى اهلل عليه �اآله �ُســِئَل، »اأيــن كان ربُّنا قبل خلق 

 .
)85(

ر�س؟« فقال عليه ال�سالم، »كان يف عماٍء ما فوَقُه هواء �ما حتَته هواء« ال�ســما�ات �الأ

�ســالميَّة، حيث يظَهُر �جود قدماء غري  ��ســاط الإ �هذا احلديُث اأثاَر الكثري من اللغط يف الأ

اهلل عــزَّ �جل، ّما َدَفَع بع�َس العلماء اإىل القــول، »اإنَّ حديث اأبي رزين هذا ُمَتلٌف فيه، �هو 

غــرُي معر�ٍف بــني اأهل احلديث«. �قد تكلَّم يف تاأ�يِلِه بع�ُس اأهــل اللغة، فقاَل، »اإّن الَعماَء، 

ال�سحاُب اإن كان احلرُف مد�ًدا �اإن كان مق�سوًرا، فاإنَُّه اأراَد يف عما عن معرفة النا�س«، كما 

م�ســلم الني�سابورّي، �سحيح م�سلم )بري�ت: دار الفكر، طبعة ُم�سّححة �ُمقاَبلة على عّدة مطوطات �ن�سخ معتمدة(، اجلزء 7،   )8�(

ال�سفحة �5.

�سحيح م�سلم، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحة �5.  )8�(

�ســالمية، الطبعة �، ��67   اأكرب الغفــارّي حيدرّي )طهران: دار الكتب الإ
ّ
، الكايف، ت�ســحيح �تعليق علي

ّ
ال�ســيخ الكليني  )8�(

هـ.�س.(، اجلزء 8، ال�سفحة 90.

 عبد الباري عطّية )بري�ت: دار الكتب العلمية(، اجلزء �5، 
ّ
، تف�س��ري روح املعاين، �ســبط علي

ّ
لو�ســي �ســهاب الدين حممود الآ  )8�(

ال�سفحة �68.

، عوايل اللئايل، اجلزء �، ال�سفحتان �5 و 55.
ّ
ح�سائي ابن اأبي جمهور الأ  )85(
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خر، فالن اأعمى عن كذا«، اإذا اأ�ســَكَل عليه فلم يعِرفه،  تقول، »عميت عن ال�ســيء، �عن الآ

�كلُّ مــا خِفي عليــك فهو عًمى عليك. ثّم قال، »�اأّما قوُلُه �ســلَّى اهلل عليــه �اآله، ‘ما فوَقُه 

هــواء �ما حتَتُه هواء’، فقد رّده قوٌم فيه، ا�ستيحا�ًســا من اأن يكــون فوَقه هواء �حتته هواء �هو 

ـُراد من احلديث  يكون بينهما. �الظاهُر اأنَّ بذلك ل تز�ُل الوح�سة �الذي �سَنح للفقري اأنَّ امل

ثار الظاهر بها،  املعنى الثاين من العمى بالق�رص، �سّد الب�رص، �يراُد به عدُم املعرفِة قبل خلِق الآ

، ‘كنت كنًزا مفيًّا فاأحببُت 
ّ
يُِّده احلديُث القد�ســي يات الدالَّة على معرَفِتِه تعاىل �يوؤ �فيهــا الآ

اأن اُأعــَرف فخلقُت اخللَق لكي اُأعــرف’. �اأّما قوُلُه، ‘ما فوَقُه هواء �مــا حتَتُه هواء’ فهذا هو 

املر�ّي لنا، �هو اإ�ســارٌة اإىل نفي كلِّ �ســيٍء يف تلك املرتبة �عربَّ عنه بالفوق �التحت، تقريًبا 

، فاإذا انتفيا، انتفى ما  ّ
نَّ ما عداُهما غري طبيعي ــُهما د�ن باقي اجلهات، لأ ذهان �خ�سَّ اإىل الأ

نَّه  عداُهما. �فى ذلك اإ�ســارة اإىل نفي اجلهة بالكليَّة �اإنا خ�سَّ الهواء باإ�ســافة اجلهة اإليه، لأ

�سارُة بقوِل  نَّ املاَء حاملُة الهواء، �اإليه الإ ج�سام، لأ �ســياء �جوداً بالن�سبِة اإىل �جوِد الأ ُل الأ َّ�
اأ

رجاء  جواِء ��سقَّ الأ يجاد، ‘ثمَّ اأن�ســاأ �ُسبحاَنُه فتَق الأ منني عليٍّ عليه ال�ســالم يف َبدِء الإ اأمرِي املوؤ

يجاد، فنفى  ��ســكائَك الهــواء’ �يريُد به الهواَء الــذي اأجرى فيه املاء الذي كان منه بــدُ� الإ

يُِّدُه قوُلُه �سلَّى اهلل عليه �اآله،  �جوَده ثّمة، ليدّل على اأنَّه مل يكن مَعُه يف تلك املرتبة �سيء. �يوؤ

حديَّة،  �سارة، »اإنَّ مرتبَة الأ ن’«. �لهذا قاَل اأهُل الإ ‘كان اهلُل �ل �سيَء معه، �كذلك هو الآ
فعال، فهي مرتبُة العما  �ســماء �الأ هي مرتبة العمائيَّة اّلتي ل يلُزمها �ســيٌء من ال�ســفات �الأ

ـُـ�ســار اإليه يف احلديث، �تلــك املرتبة ل ميكن العلم بها، �ل ��ســول العقول اإليها، لعدم  امل

ل من تلك املرتبــة اإىل مرتبة الَوحدانّية، الّتي هي مرتبة ال�ســفات  ــل، فلّما تنزَّ الطريــق املو�سِ

 .
)86(

فعال �ح�سل بوا�سطتها التمييز �املعرفة« يات �الأ ـُ�سمَّ فعال، ظهرت امل �سماء �الأ �الأ

ُي�ساُف اإىل ا�ستخداِم لفظ الزمان، �ر�ُد لفِظ الدهر يف حديٍث م�سهور، �ُيالِحُظ الباحث 

اأنَّ ا�ســتخدام هذا اللفظ جاَء مبورِد الردِّ على ما هو �ســائٌع يف املجتمع العربيِّ يف ذلك احلني، 

�الر�ســول �ســّلى اهلل عليه �اآله ��ســلَّم حا�ل ت�ســحيح املفهوم اخلاطىء، فعِمل على الربط 

بداعيَّة، فكان  بني املعلول �العلَّة، �نفى ا�ســتقالليََّة املعلول �جعَلُه مظهــًرا من مظاهر اهلل الإ

 مكّماًل لقوله تعاىل، }مَا 
)87(

احلديُث النبويُّ ال�رصيف، »ل ت�ســبُّوا الدهَر فاإّن اهلل هو الدهر«

حواذّي )بري�ت: دار الكتب العلمية، الطبعة �، ���0هـ/�990م(، اجلزء 8، ال�سفحتان ��0  انظر، املباركفورّي، حتفة الأ  )86(

َخذ به �مل يِرد يف املجامع احلديثّيــة، فنالحظ اأّن اأحمد بن حنبل يورده يف  و���. هــذا الــكالم ل يعني اأّن هذا احلديث مل ُيوؤ

م�سنده.

�رد هذا احلديث يف �سحيح البخارّي، �م�سلم، �اأبي دا��د �م�سند اأحمد.  )87(
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ْهُر{��55، فاحلديُث يظَهُر كاأنَّ الر�ســوَل يريد  نْيَا نَُموُت َونَْحيَا َومَا يُْهلُِكنَا إلاّ الدَّ ِهَي إلاّ َحيَاُتنَا الدُّ
فعال، فاإنَّ اهلل �ســبحانه �هو املعطي �املنتزع،  اأن يقــول، »ل تذّموا الذي يفعل بكم هذه الأ

هم على  ، �البا�ســط �القاب�س... ف�رّصح تعاىل بذمِّ
)90(

 �الهائ�س
)89(

�املغرّي �املرجتع �الرائ�س

اعتقادهم اأنَّ الدهَر ميلكهم، �ُيعطيهم �ي�ســلبهم، �دلَّ مبفهوم الكالم على اأنَّه �ســبحانه هو 

.
)9�(

ـُ�رصِّف للدهور« مور، �امل املالك لالأ

استنتتاج
طار العاّم، الذي َر�َســمه القراآن الكرمي،  حاديــث النبويَّة املتعلِّقُة بالزمن عــن الإ مل تخــرج الأ

�ســياء له،  فالزماُن عبارٌة عن معلوٍل ناجٍت عن علَّة اخللق، �هو اهلل تعاىل، الذي تخ�ســع كلُّ الأ

حاديث  �ل يخ�ســع لهــا، فاهلل يتعاىل على الزمان �يحتويه، حّتى يف املــورد الذي منعت الأ

النبويَّة النا�س من �ســبِّ الدهر، مل يكن ذلك ب�سبب قد�ســيَِّته الذاتيَّة، اإنا بُحكم دللِة املعلول 

على العلَّة، بالتايل يكون �سبُّ املعلول �سبًّا للعلَّة. 

ن�ســاين، اأ�َجَدُه اهلل  فالزمــان من خالل هذا الفهم ُيقاِرب الوعاَء الذي يحتوي الفعل الإ

ن�سايّن، املتمثِّل بالعبادة، �يف  ن�سان، �من اأجِل حتقيِق هدف الوجوِد الإ تعاىل ب�سبب اإيجاد الإ

 �معريّف، 
ّ
 �اجتماعي

ّ
ل اإىل زمٍن نف�ســي  فح�ســب، اإنا يتحوَّ

ّ
هذا ل يدلُّ على البعد الفيزيائي

ل اإىل عن�رٍص مت�سارٍع ل قيمة له يف اآخر الزمان يف اللحظة الّتي ي�سود  لذلك نراُه يق�رص �يتحوَّ

فيها الظلم �ال�ستبداد، �يخرج النا�س عن تعاليم ال�رصيعة. 

الزمن في المجتمعّية اإلسالمّية
 ،

ّ
�سالمي  املتعلِّقة بالزمان يف املجتمع الإ

)9�(
هات املعرفيَّة ق يف هذا املو�سع اإىل التوجُّ لن نتطرَّ

ة كما  �ســالميَّة العامَّ ية الإ فهذا الُبعد قد ي�ســتنفُذ قدًرا كبرًيا من هذا العمل، ��ســنكتفي بالر�ؤ

ن�سان، فهو �عاء احلوادث، حيث  فهمها امل�سلمون، حيث ارتبَط الزماُن بالبعد الوجودّي لالإ

 َشْيٍء 
ِّ
ــُب اهلل عليها، }تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدهِ الُْمْلُك َوُهوَ َعلَى ُكل تظهر فيه اأعماُل  العباد اّلتي يحا�سِ

ية ��. �سورة اجلاثية، الآ  )88(

ّن الري�س هو املال �املتاع. الرائ�س: اأي ُمعطي املال �املتاع، لأ  )89(

ُيقال، »ها�س العظَم يهي�سه« اإذا َك�رَصه بعد اأن كان �سليًما، �املراد اأّن اهلل هو الذي ي�سيُب النا�س بامل�سائب.  )90(

 )قم: من�سورات مكتبة ب�سريتي(.
ّ
، املجازات النبويّة، حتقيق ��رصح طه حمّمد الزيتي

ّ
ال�رصيف الر�سي  )9�(

�سالم. هات املعرفّية الجّتاهات الفل�سفّية �الكالمّية �ال�سوفّية يف الإ املق�سود بالتوجُّ  )9�(
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قَِديٌر * الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ لِيَْبُلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهوَ الْعَِزيُز الْغَُفوُر{��44. فالزماُن 
ن�سان؛ اإنَّه منتٌج للوعي ابتداأ بتاريِخ  �سالم هو �عٌي �جودّي اإن�سايّن جتري فيه اأعمال الإ يف الإ

اخللــِق �التكوين �ظهــوِر املوت �متايز اخلري �ال�رّص، �ي�ســرُي يف اجّتاه نهايتــه يف يوم القيامة 

ن�سان �معرفُة مدى التزامه باملهّمة املوكلة اإليه كخليفٍة هلل على  �احل�ســاب، �هدُفُه اختباُر الإ

.
)9�(

خرة«  عليه ال�سالم، »مزرعة الآ
ّ
مام علي ن�سان، كما قال الإ ر�س، فالدنيا بالن�سبة لالإ الأ

ُدُه   يحدِّ
ّ
�ســالم لي�س ُبعًدا ذاتيًّا ثابًتا، اإّنا هو يخ�سُع من جهٍة لعن�رٍص تكويني �الزماُن يف الإ

اهلل تعاىل، من هنا فهو يختلف بح�ســب اإرادة اهلل الناظمة التكوينيَّة، �هذا ما يظهر يف قوله 

ن�سان،  َر من اأجل الإ وَن{��44، �هو ُخِلَق ��ُسخِّ ا تَُعدُّ َك َكأَلِْف َسنٍَة ِممَّ
ِّ
تعاىل، }َوإِنَّ يَْوًما ِعْنَد َرب

ْيَل َوالنَّهَاَر{��44. ومن  َر لَُكُم اللَّ ْمَس َوالْقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ َر لَُكُم الشَّ قال اهلل تعاىل، }َوَس��خَّ

ن�ســان ��ســعوِره به. قــال تعاىل، }أو َكالَِّذي  جهة اأخرى، هو زمٌن يرتبط بكيفيَّة اإقباِل الإ

َّ��ى يُْحيِي َهِذهِ اهلُل بَْع��َد مَْوتِهَا فَأَمَاتَُه اهلُل ِمائََة َع��اٍم ُثمَّ بَعَثَُه  مَ��رَّ َعلَ��ى قَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعلَى ُعُروِش��هَا قَاَل أَن
ْه  قَاَل َكْم لَبِْثَت قَاَل لَبِْثُت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَْل لَبِْثَت ِمائََة َعاٍم فَانُْظْر إِلَى َطعَاِمَك َوَش��َرابَِك لَْم يَتََس��نَّ
َن  ا تَبَيَّ َوانُْظْر إِلَى ِحَماِرَك َولِنَْجعَلََك آيًَة لِلنَّاِس َوانُْظْر إِلَى الِْعَظاِم َكْيَف نُْنِشُزَها ُثمَّ نَْكُسوَها لَْحًما فَلَمَّ
ن�ســان، �لكنَّه مل  ٍء قَِديٌر{��44، فهنا الزماُن ارتبَط ب�ســعور الإ  َش��يْ

ِّ
لَُه قَاَل أَْعلَُم أَنَّ اهللَ َعلَى ُكل

 املتمثِّل بالدقائق 
ّ
�سالم مل يلِغ الزمن الفيزيائي . ن�ستنتُج من ذلك اأنَّ الإ

ّ
يتطابق مع الواقع الفعلي

�سابيع، �لكّنه مل يجعله م�ستقالًّ عن نظرته الكونّية التوحيدّية، �عن  يَّام  �الأ
�ال�ســاعات �الأ

بعاد التالية: َر لها، لذلك نراه يتمّثل بالأ الغاية الّتي �ُسخِّ

ن�ساُن العامَل الذي يعي�س  ل الإ ن �هنا« يتعقَّ ـُعا�س »الآ 2. البعِد املعريّف: فمن خالل الزمن امل

ية الكرمية، }إِنَّ فِي َخْلِق  فيه، �ي�ســتفيد من املعطيات العلمّية الّتي تظهر له، كما تدّل عليه الآ

��اَس َومَا أَنَْزَل اهلُل ِمَن  اّ��يت تَْجِري فِي الْبَْحِر بَِما يَْنفَُع النَّ هَاِر َوالُْفْلِك ال ْيِل َوالنَّ ��َموَاِت َواألْرِض َواْختِ��الَِف اللَّ السَّ
ِر  اِب الُْمَسخَّ ��حَ يَاِح َوالسَّ

ِّ
 َدابٍَّة َوتَْصِريِف الر

ِّ
��َماِء ِمْن مَاٍء فَأَْحيَا بِِه األْرَض بَْعَد مَْوتِهَا َوبَثَّ فِيهَا ِمْن ُكل السَّ

َماِء َواألْرِض لَيَاٍت لِقَْوٍم يَْعِقُلوَن{��45، فالزمن من خالل هذا التعاُقب ميثِّل احلركة، حركَة  بَْيَن السَّ
لهّية التكوينيَّــة. �حركُة العامل الّتي  رادة الإ هــة اإىل اخلارج – املنتظم طبًقا لــالإ الــذاِت املتوجِّ

يتان � و �. �سورة امللك، الآ  )9�(

، نهج البلغة، حتقيق حممد عبده )بري�ت: دار املعرفة، �980م(، اجلزء �، ال�سفحة ��0.
ّ
مام علي الإ  )9�(

ية �7. �سورة احلّج، الآ  )95(

ية ��. �سورة اإبراهيم، الآ  )96(

ية �59. �سورة البقرة، الآ  )97(

ية ��6. �سورة البقرة، الآ  )98(
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ت�ســعى طبًقــا لنظاٍم دقيق ل يتغريَّ اإّل باإرادِة اخلالِق لها. �من خــالل العالقِة بينُهما ينُتُج البعُد 

 ُ ن�سانيَّة �الظر�ف الّتي يعي�س فيها، د�ن اأن يعني التغريُّ ل املعرفِة الإ ل بتبدُّ املعريّف، الذي يتبدَّ

�ســِل الوحيايّن الذي ُتبنى عليه املعارف ل �سّيما الدينيَّة، �لعلَّ هذا ما اأنتج الجتهاَد  َل الأ تبدُّ

.
ّ
�سالمي الإ

خلقّي: الزمــُن يتمظهُر من خالل ما يحتويه من تعاليَم �اأخالق، فهو يعك�ُس  ). البُع��د الأ

هما بالعمل ال�سالح اخلريِّ  ن�سان اأن يعي�س احلياَة �الزمان �ميالأ ن�سايّن، لذلك على الإ العمَل الإ

هَاِر ِسرًّا َوَعالَنِيًَة فَلَُهْم  ْيِل َوالنَّ لهيَّة. يقول تعاىل، }الَِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْموَالَُهْم بِاللَّ رادة الإ املتطابِق مع الإ

ية الكرمية  ِه��ْم َولَ َخْوٌف َعلَْيِه��ْم َولَ ُهْم يَْحَزنُ��وَن{��44، فمن خالل هذه الآ
ِّ
أَْجُرُه��ْم ِعْن��َد َرب

ن�ســان، �هو يتمظهر   للزمان، فهو ��ســيلٌة للتعبري عن اإن�ســانيَّة الإ
َّ
خالقــي نالحــُظ الُبعَد الأ

يُّها النا�س اإّنا قد اأ�سبحنا يف دهٍر عنود، 
 عليه ال�سالم، » اأ

ّ
مام علي مبظهره، �ين�سبغ به. قال الإ

ا، ل ننتفع مبا علمنا، �ل ن�ســاأُل  �زمٍن كنود، ُيَعدُّ فيه املح�ســُن م�ســيًئا، �يزداد الظامل فيه عتوًّ

ماُم الزمَن ب�سورة الذين  ر الإ . �هنا ُي�ســوِّ
)�00(

ُف قارعًة حّتى حتلَّ بنا« عّما جهلنا، �ل نتخوَّ

يعي�سون فيه، فاإذا به جحود، ُيكرِث فيه النا�س احلديَث عن امل�سائب الّتي حتطُّ عليهم، �لكّنهم 

ُن م�سيًئا �الظامل �سيًِّدا،  ـُح�سِ يتنا�ســون النعَم الّتي حلَّت بهم، ففيه انقلبت املقايي�س فاأ�ســبح امل

�سالم، �اأغفلوا عن العلم �ال�سعي اإليه،  �ن�سي النا�ُس العدل على الرغم من كوِنِه اأ�ساًل يف الإ

، �اإىل هذا اأ�ســار الر�سول �سّلى اهلل 
)�0�(

�اأ�ســبحوا �ُســعداء باجلهل ل يحا�لون التخلُّ�س منه

ل نهاَرُه بخري �ختمه باخلري قال اهلل ملالئكته، ل تكتبوا عليه  َّ�
عليه �اآله ��سّلم، »من ا�ستفتح اأ

ــا، »خري القر�ن القرن الذي اأنا فيه،  . �ُنِقَل عن الر�ســول اأي�سً
)�0�(

ما بني ذلك من الذنوب«

ــة، هذا الوجود الذي يحمل متاَم  مَّ
، �هذا اخلري ناجٌت عن �جوده يف الأ

)�0�(
ثــّم الذين يلونه«

اخلرييَّة للعامل، �اإىل هذا اأ�ســار النبي �ســّلى اهلل عليه �اآله ��ســّلم عندما قال، »اإنَّ الدنيا ل يتمُّ 

.
)�0�(

خرة« م املعا�سي َيذَهُب بخرِي الدنيا �الآ ح�سوُلها اإّل بالعمل ال�سالح �اإّن �سوؤ

�ســالم بهَدِف اخللق، }َومَا َخلَْقُت الِْج��نَّ َواإِلنَْس إلاّ  �. البع��د العبادّي: يرتبط الزمُن يف الإ

ية ��7. �سورة البقرة، الآ  )99(

)�00(   نهج البلغة، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة 78.

 ��رصكاه، 
ّ
 احللبي

ّ
)��0(   ابن اأبي احلديد، �سح نهج البلغة، حتقيق حمّمد اأبو الف�سل اإبراهيم )دار اإحياء الكتب العربّية – عي�سى البابي

الطبعة �، ��78هـ/�959م(.

)��0(   حممد الري�سهرّي، ميزان احلكمة )دار احلديث، الطبعة ال�ىل، ���6هـ(، احلديث �96.

�ّس�سة البعثة، ����هـ/��99م(،  لفّية ال�سيخ املفيد )موؤ  لأ
ّ
متر العاملي ـُ�رِصفة على املوؤ ة امل ف�ساح، اللجنة اخلا�سّ )��0(   ال�سيخ املفيد، الإ

ال�سفحة  �9.

)��0(   ابن حجر الع�سقاليّن، فتح الباري )بري�ت: دار املعرفة للطباعة �الن�رص(، اجلزء �، ال�سفحة ��6.
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َل  ن�ســاُن توا�سَلُه مع الهدف املتمثِّل بالعبادة، لي�سِ لِيَْعُبُدوِن{��564، فمن خالل الزمان يعيُد الإ
َموَاِت َواألْرِض  هَاِر َومَا َخلََق اهلُل فِي السَّ ْيِل َوالنَّ اإىل مرحلِة التقوى؛ يقول تعاىل، }إِنَّ فِي اْختاِلَِف اللَّ

�س، �يك�رُص  ـُقدَّ ن�ســان بكاملها �سعًيا نحو امل مُر يحيُل حياة الإ ُقوَن{��564. �هذا الأ لَيَاٍت لِقَْوٍم يَتَّ
�س �الـُمدنَّ�س. ـُقدَّ الف�سَل بني امل

ُل َنَبَع من طبيعِة اليوم اأ� ال�سهر  يَّام �ال�ســهور، فاإّنا التفا�سُ
�اإذا تفا�ســلت ال�ساعات �الأ

�احلدث الذي جرى �يجري فيه، �هذا ما يظهر من خالل التاأكيد على اأهّميَّة �سهر رم�سان 

ُل  ، �هذا التفا�سُ
)�07(

يَّام �لياليه اأف�سل الليايل ��ساعاته اأف�ســل ال�ساعات
�اأنَّ اأّيامه اأف�ســل الأ

 يتمثَُّل يف كْوِن هذا ال�ســهر �ســِهد متاَم النعمة �كمــاَل الدين، ففيه اُأنِزَل 
ٍّ
ينبــُع من عن�رٍص ذاتي

َّا أَنَْزلْنَاُه فِي لَْيلَِة الْقَْدِر *  القــراآن اإىل اخللــق، �فيه ليلة القدر، اّلتي يقول عنها اهلل عزَّ �جّل، }إِن

ِهْم 
ِّ
وُح فِيهَا بِِإْذِن َرب ُل الَْمالَئَِكُة َوالرُّ َومَ��ا أَْدَراَك مَ��ا لَْيلَُة الْقَْدِر * لَْيلَُة الْقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَلِْف َش��ْهٍر * تَنَزَّ

�ســافة اإىل ُبعٍد عباديٍّ يتمثَُّل يف خ�سوبة   أَْمٍر* َس��اَلٌم ِهَي حتاّى مَْطلَِع الْفَْجِر{��565، بالإ
ِّ
ِمْن ُكل

ه نحو اهلل �التعبُّد له. هذا ال�سهر بالتوجُّ

هَاَر  ْيَل َوالنَّ 4. البعد العملّي: املتمثِّل يف ال�سعي نحو الرزق �العمل، يقول تعاىل، }َوَجعَْلنَا اللَّ

َ َوالِْحَساَب  ننِي
ِّ

ُكْم َولِتَْعلَُموا َعَدَد الس
ِّ
هَاِر ُمْبِصَرًة لِتَْبتَُغوا فَْضاًل ِمْن َرب ْيِل َوَجعَْلنَا آيََة النَّ آيَتَْيِن فََمَحْونَا آيََة اللَّ

ْلنَاُه تَْفِصياًل{��564. َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ

بعاُد غري م�ســتقلَّة عن بع�ســها البع�س، اإّنا هي تتكاَمُل من اأجِل تاأ�ســي�س حياة  �هذه الأ

�سالُم مل  يٍة اإلهيَّة تقوم على الوحي، فالإ ن�ســان، فت�ســوُغها بكلِّ تف�ســيالتها انطالًقا من ر�ؤ الإ

ية متكاملة  ينظــر اإىل الزمــان كعن�رٍص حيادّي، اإّنا راآُه فعالّيًة اإن�ســانّية، تنعِك�ُس مــن خالِلِه ر�ؤ

ة الوحيانيَّة اّلتي تقوم على الكتاب،  عجازيَّة اإىل النبوَّ ة الإ �سالم من النبوَّ ن�سان، �انتقال الإ لالإ

لهيِّ املتمثِِّل  ة عرب عالقٍة ل تنف�سم بني الإ ن�ساَن اإىل اخلالفة التامَّ هو متاُم النقلة اّلتي اأدخلت الإ

ـُنزل على اخللق، �الذي، }لَئِ��ِن اْجتََمعَِت اإِلنُْس َوالِْج��نُّ َعلَى أَْن يَْأُتوا بِِمْث��ِل َهَذا الُْقْرآِن  بالوحــي امل

ل �التقوى  لَ يَْأُت��وَن بِِمْثلِ��ِه َولَ��ْو َكاَن بَْعُضُه��ْم لِبَْعٍض َظِه��رًيا{��556، �بني العقِل القائــِم على التعقُّ

ية 56. )�05(   �سورة الذاريات، الآ

ية 6.  )�06(   �سورة يون�ش، الآ

�سهر الثلثة، حتقيق مريزا غالم ر�سا عرفانيان )بري�ت: دار املحّجة البي�ساء، ��99(،  )�07(   انظر احلديث، ال�سيخ ال�سد�ق، ف�سائل الأ

ال�سفحة �08. 

يات � اىل 5.  )�08(   �سورة القدر، الآ

ية ��. �ساء، الآ )�09(   �سورة الإ

ية 88. �ساء، الآ )��0(   �سورة الإ
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دة ل ُتغلِّب  ه، �الذي يجري يف الزمان، �يقوُم بربِط الوحي مع الواقِع عرب �رص�ٍط حمدَّ �التفقُّ

خر.   اأحدهما على الآ

 تامٌّ مكتمٌل من حيُث ارتباُطُه بتماِم 
ٌّ

، �عٌي ذاتــي
ّ
، عرب طاَبِعِه الكتابي

ّ
�ســالمي فالوعُي الإ

 حمّمد �ســّلى اهلل عليه �اآله ��ســلم، �لكّنه حمايٌث عرب 
ّ
ة اخلامتــة اّلتي ظهرت علــى النبي النبــوَّ

�س عرب  يٍة ت�ستح�رُص املقدَّ لت من ر�ؤ �سالم حتوَّ ة يف الإ ارتباِطه بعامِل املح�ســو�س �الواقع، فالنبوَّ

ن�ســان اأنَّ العامَل لي�س جماًل منف�ساًل  ق يف كيان الإ يٍة ُتعمِّ �س�ســاتيَّة اإىل ر�ؤ ��ســائط ر�حيَّة اأ� موؤ

ة  ر، اإّنا هو �سيٌء ُيبَداُأ �ُيعاد بالعمل امل�ستمّر. لذلك ُتَعدُّ النبوَّ ن�سان اأ� اأنَّه ُيعَرف بالت�سوُّ عن الإ

مر   عرب اللتزام بالأ
ٍّ
ن�سان الذي يعي�ُس الوحَي بكلِّ تفا�سيله �ب�سكٍل يومي جت�سيًدا مل�رص�ع الإ

ن�ســاُن يدرك  ُ الوحُي عرب عالقته بالواقع، �الإ  يف العبادات، اأّما يف املعامالت فيح�رصُ
ّ
لهي الإ

 .
)���(

هذه العالقة عرب العقل ال�ستدليّل الجتهادّي، �يعمل على حتويله اإىل �اقٍع َمعي�س

ُم  ل اإىل فاعليَّة اإن�ســانيَّة، يتقدَّ َد تاريــخ، اإّنا يتحوَّ انطالًقــا ّما ذكرنا، ل ي�ســبُح الزمُن جمرَّ

 من اخللق، 
ّ
لهي ن�ســاُن يف مدارج كماله، �هــو كالدين الذي يحمل الهدف الإ من خالله الإ

لهّية، فكّلما ا�ستطاع الزمان – �املق�سود هنا  ــٍة به متمّثلٍة بال�ســنن الإ يعتمُد على فطرة خا�سّ

 ،
ّ
لهي �ســالم من اخللق عرَب تطبيِق العهد الإ النا�س الذين يحَيون فيه – اأن يتطابَق مع هدف الإ

ا، يحمل يف طّياتــه عنا�رَص النجاح، لذلك قال تعاىل، }إِْن  كّلما ا�ســتطاع اأن يكوَن زمًنا تامًّ

بهم اهلل؛ }إلاّ  خال�س، يعذِّ ْت أَْقَدامَُكْم{�)�55، �اإذا فقد�ا الإ
ِّ
تَْنُص��ُروا اهللَ يَْنُصْرُكْم َويُثَب

 َش��ْيٍء 
ِّ
وُه َش��ْيًئا َواهلُل َعلَى ُكل بُْك��ْم َعَذابً��ا أَلِيًما َويَْس��تَْبِدْل قَْوًم��ا َغْيَرُكْم َولَ تَُضرُّ

ِّ
تَْنِف��ُروا يُعَذ

قَِديٌر{��554. 

�ســالم، قد ل ي�ســُل اإىل متاِمه ب�ســبب الطبيعة  ن�ســان �العمل يف الإ �هذا التكامُل بني الإ

�سالمّية قائَم الزمان، الذي ُيعيُد له حقيَقَتُه  النف�سّية، لذلك كان احلّجة املهدّي يف الن�سو�س الإ

لهّية بعدما ي�سيُّعها النا�س بالظلم �ال�ستبداد. الإ

�س��لم، ترجمة عبا�س حممود )القاهــرة: جلنة التاأليف �الرتجمــة �الن�رص، الطبعة �،  )���(   حمّمــد اإقبــال، جتدي��د الفك��ر الدينّي يف الإ

.)�968

ية  7. )���(  �سورة حممد، الآ

ية �9. )���(  �سورة التوبة، الآ
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استنتاج
حداث، �هو لي�س م�ســتقاًل  �ســالمّية عبارٌة عن �عــاء، جتري فيه الأ الزمــُن يف املجتمعّية الإ

بذاته، اإّنا ياأخذ م�رص�عّيَتُه من خالل الهدف الت�سخرييِّ الذي اأ�جَد له، �املتمثِّل يف اخلالفة 

ــُف  ر�س. �هو يعــربِّ عن اأخالقيَِّة القوِم الذين يعي�ســون فيه، لذلك يو�سَ ن�ســانيَّة علــى الأ الإ

بو�سِفِهم. 

2. 2 الزمن في اليهوديَّة

تبــداأ التعاليم التوراتّية باحلديث عن ال�رصمديّة ال�ســابقة للتكوين، عندما كانت ر�ُح اهلل 

حتلُِّق فوق الغمر،

ر�ُس خربًة �خاليًة �على �جِه الغمر ُظلمٌة �ر�ُح  ر�س، �كانت الأ يف البدِء خلق ال�سما�ات �الأ

ــل  اهلل يــرّف علــى �جه املياه، �قــال اهلل ليكن نوٌر فكان نوُره، �راأى اهلل النوَر اأّنه ح�ســن. �َف�سَ

اهلل بني النور �الظلمة. �دعا اهلل النور نهاًرا �الظلمَة دعاها لياًل. �كان م�ســاٌء �كان �ســباٌح يوًما 

ياٍت �اأ�قاٍت ��سنني  �احًدا... �قال اهلل لتكن نرّياُت يف جلد ال�سماء بني النهار �الليل �تكون لآ

ر�س فكان كذلك؛ ف�ســنع اإله النرّييــن العظيمني النرّي  �تكون نرّيات يف جلد ال�ســماء لت�ســيء الأ

.
)���(

�سغر حلكم الليل �الكواكب كرب حلكم النهار �النرّي الأ الأ

يات تركت اإرباًكا كبــرًيا، فالبع�ُس ذهب اإىل اعتبارها نوًعــا من الثنائيَّة، بينما  �هــذه الآ

يات الالحقة،  ُث عن اخللق مف�ســولٌة عن الآ �ىل التي تتحدَّ ية الأ خر، اأّن الآ اعتــرب البع�س الآ

ينِّ هاأنذا خالُق �سما�اٍت جديدة �اأر�ٍس جديدة  �ي�ستند�ن يف ذلك اإىل قول العهد القدمي، »لأ

يّن  بد يف مــا اأنا خالق لأ �ىل �ل تخطر على بال، بــل افرحوا �ابتهجوا اإىل الأ فــال ُتذكــر الأ

ا،« تن�سى الربَّ �سانَعك با�سَط  ؛ �قوله اأي�سً
)��5(

هاأنذا خالُق اأ�ر�ســليم بهجًة ��سعَبها فرًحا«

هالك.  ر�س �تفزع دائًما كلَّ يوٍم من غ�سب امل�سايق عندما هّياأ لالإ �س الأ �سِّ ال�ســما�ات �موؤ

. ما يهّمنا يف هذا املو�سوع اأّن َيهِوه يف اليهوديَّة اأ�جَد العامل الذي 
)��6(

�اأين غ�سب امل�سايق«

ث عن  يات اّلتي تتحدَّ ن�سان، �لكنَّه اأبقى الزماَن ُمبهًما قاباًل للتاأ�يل، �حّتى الآ يعي�ُس فيه الإ

لهيَّة  ة، بقيت يف حد�د احلديث عن الزمن بعد ح�ســور الفعاليَّة الإ خلقه يف فرتة زمنيَّة حمددَّ

يف العــامل مــن خالل اخللق. هذا اخللُق هو الذي اأطلَق الزمــان من خالل �عِي اآدَم بوجوده، 

م �الـُمباح. هذا الوعُي املعريّف ا�ســتبعَد  ـُحرَّ الــذي ارتبَط بال�ســتجابة لرغبِة اخلالق مبعرفة امل

)���(  العهد القدمي، �سفر التكوين �: �-6 و�8-�5.

)��5(   العهد القدمي، �سفر اأ�سعيا �7 : �8-65

)��6(   العهد القدمي، �سفر اأ�سعيا �5: ��.
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مرة. �ما خر�ُج اآدَم  لها اإىل معرفة الذات اخلالقِة بكينوَنِتها املتجّلية الآ ئة ليحوِّ �سوَل املن�سِ الأ

َن�س اإىل �عي اآدم، �جعَلتُه  من اجلنَّة اإّل ب�سبب دخوِلِه اخلطيئة، هذه اخلطيئة اّلتي اأدخلت الدَّ

ن�ســاينَّ عبارة عن نط متكــّرٍر كالتايل: خطيئة،  يدُخــُل يف تاريــخ اخلطيئة، �كاأنَّ التاريخ الإ

عقاب، توبة، خطيئة، عقاب، توبة...من خطيئِة اآدِم �خر�ِجِه من اجلنَّة اإىل خطيئِة اآل نوٍح 

�الطوفاِن ��سوًل اإىل تدمري الهيكل �ال�ستات.

 يف اآخر الزمان، حني 
ّ
اه اخلال�س النهائي رة باجتِّ فالزمُن يف اليهوديَّة هو زمُن م�سريٍة متكرِّ

ر من كلِّ خطاياه، �يعوَد اإىل الوعي ال�سايف بربوبيَّة َيهِوه.  ن�سان اليهودّي اأن يتطهَّ ي�ستطيع الإ

�َس بحلول بني اإ�رصائيل فيه نتيجَة مواثيَق ربَطتُه بَيهِوه. من هنا ل يوجد  بالتايل، هو تاريٌخ تقدَّ

نوا  زمٌن خارَج زمِن اليهوديَّة �ح�سوِرِهم يف العامل. فَيهِوه اأعطى امليثاَق لبني اإ�رصائيل كي يد�سِّ

ا، تلعُب  ن�ســانّية. لذلك ل نرى تاريًخا اإن�سانيًّا يف العهد القدمي، بل نرى زمًنا خا�سًّ تاريَخ الإ

ُه  فيه ال�ســعوب اأد�اًرا هام�سيَّة ك�ســحايا اأ� جاّلدين من اأجل بلوِغ ال�سعب اليهودّي خال�سَ

اخلا�ّس. 

لُه على  ره الإ ــِهم، فحياُة املنفى هي العقاب الذي قدَّ فالزمُن ل يكون اإّل من اأجل خال�سِ

اأع�ســاِء هذه اجلماعة ب�ســبِب ُبعِدهم عن عبادته احلقيقّية �ب�سبب ما يقرتفون من اآثام. �لذا، 

مر. لكّن مع�ســيَة  له يف نهاية الأ ــُهم الإ ر�ن يف املنفى عن ذنوبهم ��سيخلِّ�سُ فــاإّن اليهوَد ُيكفِّ

جماعِة ي�رصائيل هي ال�سبُب يف تاأخري عمليَّة اخلال�س النهائيَّة، اأي اأنَّ عمليَّة اخلال�س مرتبطٌة 

ب�سلوِكهم، �امل�سرُي النهائيُّ للعامِل يتوّقُف على م�سريهم.

�قد اأ�ســبحت اإعادُة بناِء الهيكل �ا�ستعادُة العبادِة القربانيَِّة �سوًرا اأ�سا�سيًَّة مرتبطًة بعملّيِة 

اخلال�ــس يهتمُّ بها التلمود اأمّيا اهتمام، كما �ســّجل احلاخاماُت تفا�ســيَلها حّتى مُيكَن القياُم 

يَّام يف حلظِة اخلال�س. ��ســابعُة الثماين ع�رصَة بركًة اّلتي ُتتَلى يف �سالة العميدا 
بها يف اآخر الأ

ية  يُة متلفــٌة عن الر�ؤ له ملِّ�ِس ي�رصائيــل، �هذه الر�ؤ ّنها دعــوٌة لالإ ُتدعــى ‘بركــة اخلال�س’ لأ

يًّا ما بَلَغت 
�ىل، �اأنَّ اأفعاَلُه، اأ ن�ساَن كائٌن �ساقٌط يعاين من اخلطيئة الأ امل�سيحيَّة اّلتي ترى اأنَّ الإ

.
)��7(

من خرٍي، ل مُيِكُنها اأن تاأتيه باخلال�س

)��7( انظر، عبد الوهاب امل�سريي �ما كتبه عن اليهودّية، حيث يو�سُح يف اأكرث من كتاٍب له هذه الفكرة.
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استنتاج  
الزمُن يف اليهوديَّة هو تاريٌخ خلطيئِة اليهود ��سعٌي للخر�ج منها، لذلك تعي�ُس الب�رصيَُّة الزمَن 

ــهم. بالتايل، هو تاريُخ ح�ســوِر �سعِب اهلل  بنعمِة �جودهم ]اليهود[ �من اأجل حتقيِق خال�سِ

 بربوبيَّة َيهِوه، 
ّ
ــِر �العودِة اإىل الوعي التاّم �النقــي املختار يف العامل ��ســعِيِه للخال�س �التطهُّ

�س.  ـُقدَّ ن�سانيَُّة ل يوجُد لها تاريٌخ مبعزل عن هذا التاريخ املـ �الإ

2. 3. الزمُن في المسيحّية

تتَّفُق امل�ســيحيَُّة مع اليهوديَِّة يف الن�سو�س التاأ�سي�سيَِّة، �مركزيَِّة اخلطيئة، �لكنَّها ُتعيُد تاأ�يَلها 

حداث ال�سابقِة على امل�سيحيَِّة اإّل باعتبارها  ، الذي ل يرى اإىل الأ
ّ
ميان الكن�سي على �ســوِء الإ

فوا عليه من خالل انعكا�س  لَه علــى حقيقته، فتعرَّ فــرتًة مظلمًة مل َيعِرف من خاللها النا�ُس الإ

نوِرِه، فالزمُن ل ُيعَرُف اإّل من خالل ح�ســوِر امل�ســيح عليه ال�ســالم، الذي اأخرَج النا�َس من 

�سليَّة الّتي ارتَكَبها اآدم.
اخلطيئة الأ

�سياَء معانيها  فامل�ســيُح من خالل ح�سوِرِه يف العامل، قاَم بالتكفرِي عن اخلطيئة، �اأعطى الأ

دت مدلوَل  عمــاُل الّتي عِمَلها يف تاريِخ اخلال�س اأ��ســحت تعاليَمــُه، ��طَّ احلقيقّيــة، فالأ

دراك.  قوال الّتي قاَلها اأ�سادت باأعماِلِه، �اأظهَرت ما فيها من تدابرَي تفوق الإ كالِمِه، كما الأ

ن�سان  »بوا�ســطِة هذه املكا�سفة، بداأت احلقيقُة العميقُة يف �ســاأن اهلل كما يف �ساأِن خال�ِس الإ

ُد  . فتج�سُّ
)��8(

تتجّلى لنا ب�ســناٍء يف امل�سيح الذي هو ��سيُط كلِّ الوحي �كماِلِه يف اآٍن �احد«

َل الزمَن  ُد �سار ‘يف ملء الزمان’، �حوَّ امل�ســيِح ��ســلُبه اأدخَل النا�س يف الزمان، فهذا التج�سُّ

�ِس مــا يحتويه، فمن خالله َظَهَر كلُّ عمِل اخللق �اخلال�س، �دخلت  �ُس بتقدُّ اإىل عن�ــرٍص يتقدَّ

ة  ن�ســاِن بالتــايل يف الزمان �يف التاريخ. �من الثـابِت اأنَّ هــذه احلقيقَة ُنِطَق بها مرَّ اأعماُل الإ

�احدة يف �رصِّ ي�ســوع النا�رصّي. �هذا ما َ�َرَد بو�ســوٍح يف الد�ســتور العقائدّي ‘كلمة اهلل’، 

نبيــاِء مــراًرا عديدًة، �باأ�ســاليَب متلفــة، كلَّمنا يف هذه  »اإّن اهلَل، بعــَد اأن تكلَّــم بل�ســاِن الأ

زيّل، الذي ُينرُي كلَّ الب�رص، لي�ســُكَن  خرية بالبن«. فلقد اأر�ســَل اهلُل ابَنُه، الكلمَة الأ يَّــام الأ
الأ

ًدا �ب�رًصا ر�سوًل اإىل  بني النا�س، �يطِلَعُهم على اأعماِق اهلل، فجاَء ي�ســوُع امل�ســيُح كلمًة متج�سِّ

ّن من  َمه. ‘�لأ الب�ــرص، ‘ينِطـُق بكلماِت اهلل’، �ُيجري عمَل اخلال�س الــذي اأعطاُه اهلُل اأن ُيتمِّ

ب’، جاَء ي�سوُع ليعي�َس بني الب�رص �ُيظِهَر لهم ذاَتُه، باأقواِلِه �اأعماِلِه ثّم باآياته  راآُه فقد راأى الآ

)��8( املجمع الفاتيكايّن الثاين، كلمة اهلل، الفقرة �.
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موات �اأخرًيا باإر�ساله ر�َح احلّق، �ُينِجَز  ًة مبوِتِه �قياَمِتِه املجيدة من بني الأ �عجائبه، �خا�سّ

ن�ساُن حقيَقَتُه  . فالزماُن يف امل�ســيحيَّة هو املجرى الذي يبُلغ فيه الإ
)��9(

َمُه هكذا الوحي �يتمِّ

.
)��0(

َق فيها اأقواُل اهلل« كاملًة، اإىل اأن يحنَي لها الوقت، فتتحقَّ

ُق فيه عمُل اهلل خلــرِي الب�رصيَّة. �من خالِلِه  �هكذا ي�ســِبُح الزماُن هــو التاريُخ الذي يتحقَّ

نَّ التاريَخ هو اإطاُر  ق منه، لأ ن�ساَن يف ما هو ماألوٌف لديه، �ل ي�سُعُب عليه التحقُّ ُيالقي اهلُل الإ

بدّي  ُد امل�سيُح اإّل دللٌة على اقتحاِم الأ حياِتنا اليوميَّة �بد�ِنه ل ميكن اأن يُتمَّ التفاهم. �ما جت�سُّ

للزمان، �جعِله قاباًل للتف�سري.

استنتاج
�َس الزماُن يف امل�ســيحيَِّة من خالل ح�سوِر امل�ســيِح املخلِّ�س فيه، فمن خالِلِه خاَطَب اهلُل  تقدَّ

�ســياَء معانيها �اأ�سبَح العامُل قاباًل للتف�سري، من هنا يلعُب الزماُن د�ًرا مركزيًّا  الَب�رَصَ �اأعطى الأ

ّنه مل يعد �سري�رًة فارغًة من املعنى، اإّنا هو تاريٌخ للخال�ِس �بر�ٌز للمخلِّ�س،  يف امل�سيحّية، لأ

لت اإىل ج�سٍد للم�سيح.  الذي جتّلى بعد موِتِه يف كني�سِتِه اّلتي حتوَّ

ثالًثا: الزمن في المجتمعّيات القديمة
ر�س،  ن�سانيَّة منذ �جوِدها على هذه الأ الزمُن ظاهرٌة اإن�سانيٌَّة اأ�سيلة، �هو راَفَق احل�سارات الإ

يتها الكونيَّة، فكيف نظرت احل�ساراُت  َُه انطالًقا من ر�ؤ لذلك حا�لت كلُّ ح�سارة اأن تف�رصِّ

د ذاكرٍة  ل اإىل جُمرَّ القدميُة للزمن؟ �هنا �ســنتنا�ُل عــدًدا منها، البع�ُس منها قد اندر�س، �حتــوَّ

خر ما زال حيًّا فاعاًل. ن�سانيَّة، �البع�ُس الآ تاريخيَّة لالإ

3. 1. الزمن في حضارات ما بين النهرين

ُ الزمُن بقّوٍة يف ن�ســو�س ما بــني النهرين يف بابل �غرِيها، حيــث  كانت احتفالُت  يح�ــرصُ

غون  راأ�س ال�ســنة َت�سَغُل حيًِّزا من اهتماماِت الب�رص الدينيَّة. �خالل ب�سعة اأيام كان النا�س يتفرَّ

 لل�رصاع 
ّ
�ل، �التكراِر الدرامي ُز حول اإعادة متثيل فعل اخللق الأ ملجموعــٍة من الطقو�س ترتكَّ

ميان والعقل، )��9(  البابا بول�س الثاين، الإ

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_ar.html

)��0(  كلمة اهلل، م�سدر �سابق، الفقرة 8.



الدينّيــة المجتمعــاِت  فــي  الزمــاُن 

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 40

�ىل،  �س الذي اأعطى العــامَل دفعَتُه الأ ِد مع الزمــن املقدَّ كواَن، �التوحُّ  الذي اأنَتــَج الأ
ّ
البدئــي

ــِه �الذ�بان فيــه، يف حالٍة من النقطــاع الُكلِّي عن الزمن  �ا�ستح�ســاِره مرًة اأخرى �عي�سِ

. �هذه التقاليد مل تكن عبثيَّة، اإّنا �سعى من خالِلها البابليُّ اإىل اإعادِة تفعيِل 
)���(

الدنيوّي املعتاد

له، من املر�س اإىل ال�ســعادة  اخللــق عرَب اإعادِة اإنتاِجِه. فكلُّ �ســيٍء يف حياة البابلّيني يتعلَُّق بالإ

�احلزن، �بالتايل، ل ميكُن الو�ســوُل اإىل حلِّ اأّي م�ســكلٍة من امل�ســاكل مبعزٍل عن عنا�رصها 

له اأ� حيث جتلَّت  التكوينّيــة، ملالحظِة كيفّيِة خلِقهــا �اإعادِة اإنتاِجه من جديد، فالزمُن هو الإ

ُه ل يكوُن من خالل الد�اء، اإّنا يحتاُج اإىل فهِم  ن�ســان، �سفا�ؤ له، فعندما مير�ُس الإ قدراُت الإ

كيفيَِّة خلِق اهلل له، �القياِم بالتعا�يِذ املنا�ســبِة للخال�س منه، �ت�ســرُي التعويذاُت الّتي ُ�جدت 

�سنان، �تقول، ن�ساِن من �جع الأ اإىل هذا، حيُث تر�ي اإحداها كيفّية تخلُّ�ِس الإ

نهاُر  نهار، �خلقت الأ ر�ُس الأ ر�س، �خلقت الأ من بعِد اأن َخَلق »اآنو« ال�سماِء خلقت ال�سماُء الأ

هواُر الــد�دة. �ذهبت الد�دُة اإىل  هوار، �خلقت الأ اجلــدا�َل �القنوات، �خلقت اجلــدا�ُل الأ

لــه »�ســم�س« �»اآيا« �بكت �ذرفت الدمــوع، �قالت، »ماذا تعطينــي لطعامي؟ �ما تعطيني  الإ

ه«؟ فاأجابها اآيا، »�ساأعطيك التني النا�سج �امل�سم�س«. فقالت، »�ما جد�ى التني النا�سج  مت�سَّ لأ

�سنان �اأقر�س اللّثة �اآكل  �سنان، �اجعل م�سكني اللّثة، لكي امت�ّس الأ �امل�سم�س يل؟ �سعني يف الأ

ّنــك قلت هكذا يا د�دة فليحِطمنَّك  جذ�رهــا«. �يعقب ذلك توجيُه التعويذِة على الد�دة، »لأ

 .
)���(

له ‘اآيا« الإ

�سياء لي�ست فريدًة يف تاريخ   لالأ
ّ
�هذه العادُة اّلتي تقوُم على اإعادِة ا�ستح�ساِر الزمن البدئي

مر، �لكّن التمّيَز ميكُن ر�سُدُه يف كيفيَِّة  ن�ســانيَّة، اإذ ت�ســعى الكثرُي من ال�سعوب اإىل هذا الأ الإ

َم البابليُّون الزماَن اإىل اأنواع متعددة:   لفكرة الزمان، حيث ق�سَّ
ّ
التنظرِي الديني

 هذا 
نيوما اإيلي�ش)���(  حم�س، �تر�ي اأ�ســطورُة الإ

ّ
3. 2. 2. زم��ٌن �سمدّي: �هو زمن اإلهي

مة، تقول، مر من خالل مقدِّ الأ

عايل مل يكن هناك �سمـاء عندما يف الأ

�سفــِل مل يكن هنــــالك اأر�س �يف الأ

لهِة �سوى اآب�سو، اأبوهم مل يكن من الآ

�مو، �تعامة الّتي حملت بهم جميًعا

)���(
ميزجــــــــون اأمواههـــــم مًعا

وىل )دم�سق: دار عالء الدين، الطبعة ��(، ال�سفحة �8. )���(  فرا�س ال�سواّح، مغامرة العقل الأ

داب(، ال�سفحة �8. مة يف اأدب العراق القدمي )العراق: جامعة بغداد، كّلّية الآ )���(   طه باقر، مقدِّ

نيوما اإيلي�ش اأي اأ�سطورة اخللق يف البابلّية. )���(   الإ

�سطورة واملعنى )دم�سق: دار عالء الدين، �997(، ال�سفحة �9. )���(  فرا�س ال�سّواح، الأ
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 �رصمدّي، ل ماهيَّة لــه، �ما اختياُر املاء اإّل يف �ســبيل اإظهار 
ّ
�هــذا الزمن هو زمــٌن اإلهي

�ســكال اّلتي يو�سع فيها، �هو  ل بح�ســب الأ نَّ املاء يت�ســكَّ لهيَّة، لأ ِغياِب التحديد للذات الإ

د الذات، �لكنَّه ين�ســُد �حدًة يف  لي�س م�ســتقالًّ بذاته، �على الرغم ّما ُيظِهُرُه الن�سُّ عن تعدُّ

زيّل، ل يوجد  زلّية �البن الأ مِّ الأ
زيّل �الأ ب الأ لََّف مــن الأ  املوؤ

ّ
لهي  الإ

ّ
ّن الثالثي حقيقِتــه، لأ

فا�سل بينهم، �هم غري م�ستقّلني. 

لهة ال�سباب،  �ىل، فخلقت الآ 3. 2. ). زمُن تكويٍن بدئّي: �هو زمٌن حتّركت فيه العنا�رص الأ

لتها اإىل العنا�رص اّلتي يتاألَّف منها الكون، ثّم  ّنة، فحَوّ ـُ�سِ لهة املـ الّتي ما لبثت اأن ثارت على الآ

ِه مرد�خ الذي انت�رص على تعامة، �مع ظهور هذا اجليل تبداأ  اأقامت نظاًما، ��سعت على راأ�سِ

مر، فتقول، اإرها�سات الزمن، �ت�سف نهاية اللوح الرابع هذا الأ

لهة خلق ]مرد�خ[ حمّطات لكباِر الآ

اأ�َجَد لكلٍّ مثيَله من النجوم

َم اأجزاءها د ال�سنة �ق�سَّ �حدَّ

�لكلٍّ من الثني ع�رص �سهًرا اأ�َجَد ثالثة اأبراج...

)��5(
ثمَّ اأخَرَج القمَر ف�سَطَع نوُرُه، �اأ�َكَلُه بالليل

لهة اإىل ناظمٍة لل�ســماء  3. 2. 3. زمُن تنظيم: �فيه بداأ مرد�خ تنظيَم العامل، فقاَم بتوزيِع الآ

ن�ســاَن من دم تعامة، ليقوم  ر�س، �خَلــَق معبد اإيزاجيال �من ثّم خَلَق الإ �اأخــرى ناظمٍة لالأ

لهة، تقول امللحمة، بفعِل العبادِة �خدمة الآ

اأَخَذ من ُلعاِب تعامَة �خَلَق منه ]...[

مطار... لها بالأ خَلَق منه الغيوَم �حمَّ

لهة مرد�خ[ ]ت�ساأُل الآ
بعَد كلِّ ما �سنعت يداك، مِلن �سُتوِكُل �سلطاَنك؟

ر�ِس الّتي ابتَدَعتها يداك، �فوَق الأ

مِلن �ستوكُل حكَمَك؟

ُب م�رص�عيََّتُه الوجودّيَة اإّل من خالِل  ، ل يكت�سِ
ّ
3. 2. 4. زمٌن تاريخّي: �هو زمٌن هام�سي

لهة �خدمِتها من اأجل ا�ســتمرار النظام  ن�ســان – �املتمثِّل مب�ســاعدِة الآ فهــِم هدف خلق الإ

الذي ن�ساأ بعد النت�ســاِر على الفو�سى ال�سكونّية الكونّية املتمثِّل بتعامة، هذه الفو�سى اّلتي 

ها. من هنا تاأتي امللحمُة  ة اخللق، �الّتي اإذا اُأهِملت قد تعوُد اإىل احلياة لتنتقَم لنف�سِ ل مادَّ ُت�سكِّ

لبثِّ الر�ِح الطق�ســيِّ الذي ُيعيُد اإنتاَج احلادثة الكونيَّة، لُيثبَت فعَل النت�ســار �يثبِّت نتائجه 

�سطورة واملعنى، م�سدر �سابق، ال�سفحة 95. )��5(  الأ
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لهتهــا يف املعركة الدائرة مع قوى الفو�ســى  �معنــاه، �ذلــك كّله، »م�ســاعدة من العبادة لآ

دة، ُي�ســارك بها  �العمــاء. فاملعركُة البدئيَّة مل حتدث مّرًة �احدًة �كفى، بل هي معركٌة متجدِّ

.
)��6(

الب�رص طق�سيًّا، في�سّد�ن اأزَر اآلهتهم �يعطونها �سنًدا  �مدًدا«

استنتاج
، ل �جوَد للب�رص فيه اإّل كعبيد، يقومون 

ّ
الزمُن يف الن�ســو�س البابلّية القدمية، هو زمٌن قد�سي

 للمحافظة على النظام، �حّتى ل يعود الكوُن مّرًة اأخرى اإىل مرحلة الفو�سى 
ّ
مر الطق�سي بالأ

�العماء ال�سكويّن. 

3.ب. الزمن في الزَردشتّية

دة:  ينق�سُم الزمُن يف الزَرد�ستّية اإىل اأق�ساٍم متعدِّ

د، توجُد فيه الكينونات الوجوديَّة بذاتها ل �ســيء مَعها، �هذا  3. ). اأ.  زمٌن بدئّي غري حُمدَّ

م اإىل نوعني: الزمن، يق�سَّ

، �كلٌّ منهما 
)��8(

 �اأهرميان
)��7(

3. ). 2. 2. زم��ٌن بدئّي ت��اّم: ل يوجد فيه اإّل اأ�رمــازد،

ِف�س��تا، »كان الفراُغ ميــالأ بني املكانني، ‘مكان  خر، �تقول الأ يعي�ــس يف عامٍل م�ســتقلٍّ عن الآ

. �هذا الزمُن هو زمٌن �رصمدّي ل ُتعَرُف بدايُتُه، �فيه كانت كلُّ قّوٍة 
)��9(

الدمار �الظلمات’«

خرى. ة بها، ل تتنّبه لالأ تعي�س كينوَنَتها اخلا�سّ

ـُنبعث من اأ�رمازد،  : بداأ عندما تنبَّــه اأهرميان اإىل النوِر املـ 3. ). 2. ). زم��ٌن بدئيٌّ اإدراكيٌّ

ِف�ستا،  فحنق من طهارته، �حا�ل اأن يق�سي عليه؛ تقول الأ

مل يعــِرف اأهرميان جلهِلــه بوجود اأ�رمازد، �بعــَد اأن َنَه�َس من الها�ية �َلــَج اإىل النور الذي راآه، 

َق  رة �الغّيورة �ســاَرَع بتدمري نــور اأ�رمازد... �هو راأى اأنَّ �ســجاعَة �تفوُّ �ب�ســبِب طبيعته املدمِّ

قه، فَهَرَب اإىل الغياهــب �الظلمات، �هنالك خَلَق الكثرَي  اأ�رمازد اأكرث بكثري من �ســجاعته �تفوُّ

 .
)��0(

رة من اأجل الرتهيب �الهالك بال�سة �ال�سياطني، �ملوقات مدمِّ من الأ

وىل، م�سدر �سابق، ال�سفحة �8. )��6(   مغامرة العقل الأ

)��7(   اإله اخلري يف الزراد�ستية، �هو ثابت �غري متناٍه يف الزمن، �هو كائٌن �يكون ��سيظلُّ د�ًما.

)��8(   اإله ال�رص، الذي كان �يكون �لكّنه لن يد�م.

)��9(   اأف�س��تا: الكتاب املقّد�ش عند الزراد�س��تية، اإعداد الدكتور خليل عبد الرحمن )دم�ســق: دار الر�افد، بنداه�ســني( الف�ســل �، 

ال�سفحة �79.

)��0(   امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 795.
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ن تُثبَِّت الواقَع على ما هو 
�ىل حُتا�ُل اأ ، �سِهَد �رصاًعا بني نزعتني، الأ

ّ
دراكي �هذا الزمُن الإ

ة. �تتمثَُّل اأهميَُّة هذا  م بها ر�ح ال�ســتئثار، �حتا�ُل تدمرَي العنا�رص اخلريِّ عليه، �الثانية تتحكَّ

دراكيِّ للكينونات، حيُث اأدرك اخلري �ال�رصُّ ماهيََّتُهما. الُبعد يف الطاَبِع الإ

). ). زمُن احلركة وتقرير النهايات:  �هو الزمن الذي حا�ل فيه اأ�رمازد تفادي ال�ســدام 

تها ت�ســعُة اآلف �ســنة، فوافق  ة لل�رصاع ُمدَّ مع اأهرميان، فقاَم باإقناِعِه بتحديِد فرتٍة زمنيَّة حُمددَّ

اأهرميان ب�سبب غفَلِتِه �ت�رصُّعه، فهو مل ُيدِرك اأنَّ نهايَة هذا الزمن، �ستحمُل معها نهاَيَتُه احلتميَّة؛ 

ِف�ستا،  تقول الأ

عِرف اأ�رمازد بف�ســل معِرَفِتِه الُكّلّية اأّنه يف خالل هذه الت�ســعة اآلف �ســنة، فاإنَّ ثالثَة اآلٍف منها 

�ســتجري ح�ســَب اإراَدِتِه، �ثالثة اآلف �ســنة اأخرى تكون فــرتة اختالط اإرادتهمــا، �يف الثالثة 

.
)���(

خرية فاإّن اأهرميان �سي�سعف �يتوقَّف عن ال�رصاع الأ

). 3. زم��ُن ال���ساِع وال�س��عي: �هو الزمُن الــذي تلى الّتفاق، حيُث اأَخــَذ كلُّ اإلٍه بخلِق 

ِف�ستا،  ن�سان، تقول الأ ة �كان اآخَرها الإ �سياء الّتي تنتمي اإليه، فخَلَق اأ�رمازد العنا�رَص اخلريِّ الأ

قام اأ�رمازد ]...[ باأداِء طق�ٍس ر�حايّن، �بهذا اأ�ّســ�س لو�ســائل جّمــى ��رص�رّية لتحطيِم العدّ�، 

ت�ســاَ�َر مع الوعي �فرافا�سي حكماء النا�س، �مع احلكمة الكّلّية القائدة، فظَهَر للّنا�س، �قال، ‘ما 

َذُه لكم يف هذه الدنيا: اأاأدعكم مع اأج�ســادكم تقاتلون  نفِّ ف�ســل �املحّبب لديكم لأ هو ال�ســيء الأ

بد، ل  اأهرميــان �تر�َنُه قد حتّطم، ]�يف النهاية[ اأجعُلُكم معافنَي فاأعيُدُكم اإىل العامل خالدين اإىل الأ

تهَرمون �ل ي�ســيُبكم اأذى، اأ� اأ�ســطّر اأن اأدافَع عنكم �ســّد العد� دائًما اأبًدا’؟ حيَنها �اَفَق اأعداء 

الكــذب على احلكمة الكّليَّة القائدة، �ليلحق اأهرميــان بهّم ال�رص، �لكن يف النهاية يظهر�ن على 

 .
)���(

بدين دين اإىل اأبد الآ ر�س ثانيًة من د�ن مناف�سني �اأعداء، معافني، خالدين �متج�سِّ الأ

َ ال�رصِّيرة �منها الكذب �اخلداع �الثعابني، �بداأ معَرَكَتُه بالق�ســاء  �خلق اأهرميان العنا�رصِ

ـَُم �رصاٍع �تداُفع،  علــى ملوقات اأ�رمازد �حتطيِمها، لذلك فالعاَلـُم الذي نعي�ُس فيه هو عال

ٍة بغيَة الق�ساِء على ال�رّص، لذلك عليه اأن يعَمَل  ن�ســاُن باملعركِة نتيجَة اإرادٍة حرَّ ُي�ســاِرُك فيها الإ

ب�ســكٍل م�ستمرٍّ للو�ســول اإىل هذا الهدف، �بالتايل ُيعَترَبُ العمُل هدًفا بحدِّ ذاته، فمن خالل 

ف�ستا،  ن�سان �يت�سبَّه باأ�رمازد؛ تقول الأ �ُس الإ العمل يتقدَّ

ن�ســان ]ال�ســالح[، لكي يحميــه اأ�رمازد من  مهمــا حَدَث �مهما كان، دْعُه ير�ســي �يفرح الإ

لــه اأ�رمازد، فعندما يقوم بفعٍل ]هــذا يعني[ اأّن اأ�رمازد  ن�ســاَن ال�ســالَح مثيٌل لالإ ّن الإ �رصار. لأ الأ

ر�س طوياًل، �جنَُّة  يقوم من خالله. املجُد �الطيبُة لذاك الذي ُير�ســي ال�ســالح، �ســيبقى على الأ

)���(   اأف�ستا، م�سدر �سابق، ال�سفحة 796.

)���(   اأف�ستا، م�سدر �سابق، ال�سفحة 797.
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.
)���(

�نوُر اأ�رمازد �ال�سعادُة �الطماأنينُة �ستكون له

فالزمن يف الزَرد�ســتّية هو زمُن عمل، فاأ�رمازد من خالل العمل الذي قاَم به، َظَهَر بكلِّ 

هد؛  َة فعِل اأهرميان. من هنا رف�س الزَرد�ســتّيون مفهوَم الزُّ جرب�ِتــِه �عظَمِتِه، �هو ما اأثاَر ردَّ

�اإذا ما ان�سحَب املرُء من العامل، فاإّنه بذلك ينُبُذ عامَل اخلالق، من هنا كان الزهد خطيئًة كربى، 

 يفر�س عليهم اأن تكوَن لهم 
ٌّ

مَثُله كَمَثِل النغما�ِس يف ال�سهوات، �على الرجال �اجٌب ديني

�ســة،  فعال املقدَّ منني بالأ ز�جــة �اأ�لد، حّتى يزيد�ا من اأتباع ديانة اخلري، �ليكونوا من املوؤ

ر�س �فالحُتها �رعُي املا�سية... �ملّا كانت ال�سّحة ِهبًة من اخلالق، فاإنَّ على  كذلك حْرُث الأ

عمال ال�ســاحلة، فالعمُل  جميع الب�رص اأن يعملوا على التمتُّع بها �يكونوا اأقَدَر على القياِم بالأ

ِملــُح احليــاة... �اإىل جانِب العمِل، ل بدَّ مــن الِفكر، حّتى مُيكَن قهُر ال�ســكوك �الرغبات 

.
)���(

ال�سيِّئة

استنتاج
ن�ساُن ي�ساِرُك يف هذه املعركة  الزمُن يف الزَرد�ستّية هو زمُن �رصاٍع بني قوى اخلري �ال�رص، �الإ

ر�س، �بالتايل فهو عليه  من خالِل منِع العنا�رص اّلتي حتِمُل بطّياتها ال�رصَّ من الت�سل�ســل اإىل الأ

خالقّية، �يبتعُد عن كلِّ ما ي�ســيء اإىل ج�ســِدِه �العــامِل املحيِط به، �هذا  عمال الأ القيــاُم بالأ

نَّ اجلثَّة ُت�سبِّب النجا�سة للرتاب. ر�س لأ ال�سبُب هو الذي دَفَعُهم اإىل رف�ِس دفِن املوتى يف الأ

ن�ســاُن يــوَم البعث اأمام اأ�رمازد، �ُيعاُد اإليه  خر، حني يقُف الإ مور ُتعدُّ لليوم الآ فكلُّ الأ

ُ اأعماُلُه ال�ساحلُة �ال�سيِّئة، �يحا�َسُب على كلِّ َعَمل، ثمَّ يطُهر باملعادن امل�ستعلة،  ج�سُدُه �حت�رصُ

ِف�ستا،  الّتي �سُي�سَهُر فيها اأهرميان، تقول الأ

��ساخ ]...[،  عمال ال�رصِّيرة[، �كذلك الر�ائح الكريهة �الأ ]�سُتذاُب يف املعدن املن�سهر كلُّ الأ
ــا يف هذا املعدن املن�سهر، �ســياأخذ ]اأ�رمازد[ اأر�َس جهنَّم لتو�سيع العامل،  ��سي�ســُقُط اأهرميان اأي�سً

 .
)��5(

بدين ��سينبعُث العامُل ح�سَب اإراَدِتِه، �العامُل �سي�سرُي خاِلًدا اإىل اأبد الآ

3. 3. الزمن في الديانات الهندوسّية

تقوُم الهند��ســّيُة على نظريّة �حدِة الوجود، بالتايل فاخلالُق هو كلُّ �سيء، �لي�س يف الوجود 

ف�ستا، م�سدر �سابق، ف�سل ‘با�سم الربِّ اخلالق’، ال�سفحة 8�6. )���(   الأ

)���(   كامل �سعفان، معتقدات اآ�سيويّة )القاهرة: دار الندى، الطبعة �، �999(، ال�سفحة ���.

ف�ستا، م�سدر �سابق، جوهر البعث، ال�سفحة 8�7. )��5(    الأ
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 .
ّ
حُرِف اأنا احلرف »اأ«، �من الكلمات املرّكبة اأنا الثنائي اإّل اهلل؛ تقول بهغف�ش غيطا، »من الأ

�س اأ�جهه املتعّددة من  ــا الزماُن الذي ل يفنى، �من اخلالقني اأنا »برهما« الذي ت�سخَّ اأنا اأي�سً

.
)��6(

كلِّ اجلهات«

�سل الّتي ت�سدر منه كلُّ  لُف هي الأ �هذا الكالم يدلُّ بو�سوٍح على �حدِة الوجود، فالأ

ّنه القاطُع القاتُل لكلِّ �سيء، فرباهما هو الر�ح  احلر�ف، فهو بداية ال�سوت، �هو الزماُن لأ

ـُطلق، فهو �ســيُِّد كلِّ ما كان، �كّل ما �ســياأتي. اإنَّه يف الوقت ذاته، هذا  ، �الوجود الـم
ّ
الكّلي

اليــوم �الغد. �عندما جتّلى كري�ســنا اإىل اأرجون يف �ســورِة اإلٍه كويّن، اأعلــن قائاًل، »من كّل 

، �من 
ّ
اخللــق اأنا البداية �الو�ســط �النهاية، يــا اأرجون، �من العلوم اأنا علُم الــذات الر�حي

ية اأنَّ الكوَن يف كلِّ مظاِهِره الظاهرة  ُح هذه الآ . تو�سِ
)��7(

علماء املنطق اأنا احلقيقُة احلا�سمة«

�امل�سترتة، �كذا الر�ُح يف كلِّ اأ��ساعها امل�رص�طة �غري امل�رص�طة، يرجعان اإىل الربهما. 

بديَّة، هما �جهان ملبداإٍ �احد. نــدلُّ عليه بالقول يف الرباهما، اللحظة  فالزمُن، �ســاأَن الأ

كة �اللحظــة احلا�رصة الثابتة تتطابقان، اأي اأنَّ الزمــان يف الرباهما هو ثابٌت  احلا�ــرصة املتحرِّ

رجــون، »عال�ة على ذلك يا اأرجــون، اأنا بذرُة  ن ذاتــه؛ يقول براهما لأ ك، يف الآ �متحــرِّ

. �هذه املفارقة جتعل 
)��8(

ٌك اأ� ثابت – بد�ين« املوجودات كّلها، �ل يوجد �ســيٌء – متحرِّ

الزمَن ينق�ســم اإىل ق�سمني، يقول ن�ّس فيدي، »اإنَّ املرحلَة الّتي ت�سبق �رص�َق ال�سم�س هي من 

د�ن زماٍن �ل تقبل التجزئة. لكن ما اأن يبداأ �رص�ق ال�ســم�س حّتى يكون الزمان الذي يقبل 

.
)��9(

الق�سمة �التجزئة، �ياأخذ �سكَل ال�سنة«

لت الدائمة،  �الكالم ال�سابق، يذهب اإىل زمانني، زمن الدميومة �زمن ال�سري�رة �التحوُّ

ها اإّل احلكيم، تظُلّ ال�سم�ُس ثابتًة ل تتحّرك، بعد  �ىل ل يعي�سُ يف كلٍّ منهما �سم�ٌس م�رصقة، الأ

قان معجزَة اخلر�ِج من الزمان،  �رصاُق الذهنيُّ �الفهُم يحقِّ اأن ت�رصق، �حيدًة يف الو�سط، فالإ

�النتقال اإىل العي�س فيه.

ل، �ُهمــا، �على الرغم من  ــنا، الّتي متثُِّل عامَل ال�ســري�رة �التحوُّ اأّمــا الثانية، فهي �سم�سُ

اختالفهمــا، مُيثِّالن �جهان حلقيقٍة �احدة، غــرَي متبادلة، �هي حقيقُة براهما اّلتي يجب اأن 

)��6(   بهغف�ش غيطا، تعليق ا.�س. بهكطي فيدانت �ســوامي بربهوبا�س، ترجمة رابح يون�س )بري�ت: دار كتب بهكطي فيدانت، 

ية  ��، ال�سفحة ��5. ��97(، الآ

ية ��، ال�سفحة ��5.  )��7(   بهغف�ش غيطا، الآ

ية �9، ال�سفحة 5�9. )��8(   بهغف�ش غيطا، الآ

)��9(   مري�سيا ايلياد، �سور ورموز، ترجمة ح�سيب كا�سوحة )دم�سق: �زارة الثقافة ال�سوريّة، �998( ال�سفحة ��0.
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ِل التجا�زيِّ املبنيِّ على جتا�ِز ال�رصط  مُّ
ن�ساُن لالحّتاد به، �هذا ل يتمُّ اإّل عرَب التاأ يتوّجه اإليه الإ

الب�رصّي �الندماج بالنظام الكويّن القاهر للزمان. 

فهذا العالـُم الذي نحياه، لي�س حقيقًة �اقعّية، اإّنا هو قاعدٌة للو�سول اإىل مرحلة الوعي، 

ن�ساَن من �سل�سلة الولدات �املوت اإىل الوحدة مع املطلق. من هنا  هذا الوعي الذي ُيخِرُج الإ

دة:  ن�سان ب�سكٍل ق�سدّي لتحقيق غايات متعدِّ ٍر يقوم بها الإ ت�سبح احلياُة حلظَة انطالٍق �حترُّ

�. اإيجاُد التماثل مع الزمان الكويّن، لي�سبَح الزماُن اخلا�سُّ جزًءا منه، �هذا ل يتمُّ اإّل من 

�ِس القا�سد �بني الزمان الكويّن الكبري.  خالل ريا�سٍة مُتاِثُل بني نوبات تنفُّ

�. ا�سرتداُد املدِّ الزمايّن املا�سي املعر�ف با�سم �سارا، مبعنى اأّنه يعوُد اإىل الوراء، ليحيا من 

جديٍد حيواِتِه ال�سابقة ليحِرَقها، �يتخلَّ�َس من نتائِجها الَكرميَّة، اّلتي تتمثَّل يف الد�رات 

رة. الكونيَّة املتكرِّ

ن�ســان ُيقاِبُل القمَر  ، فزفرُي الإ
ّ
�ســداد، فالتجُربة الّتي يعي�ســها الهند��ســي �. توحيــُد الأ

م باإيقاع الزمان،  ّدي اإىل التحكُّ م بهما يوؤ ��سهيُقُه مياثُل ال�سم�َس، �التحكُّ

�هــذا التوحيــد املنطــوي على املفارقــة، �الذي يجمــع الوريديــن الر�حانّيني »اأيــدا« ]القمر[ 

�»بنــكال« ]ال�ســم�س[ مع التّياريــن القطبّيني ]تّيار الطاقة اجل�ســمّية �تّيار اللطاقــة احليويّة[، اإّنا 

مر  �ســداد. هذا الأ ــم، �اإعادَة اندماج الأ ي�ســاهي توحيَد ال�ســم�س �القمر، اأي فناَء الكوِن املُنظَّ

ن ذاته، على الكــوِن املخلوق، �على الزمان  َيحِمــُل على القوِل بــاأنَّ ُماِر�س اليوغا يتعاىل، يف الآ

.
)��0(

الذي يحكم م�سريَة ذلك الكون

استنتاج 
ن�سان اإيجاُد  ُة الإ الـُمطلق هو الزمان يف الهند��ســّية، فهو كلُّ �ســيٍء �ل �سيَء خارُجُه، �مهمَّ

 ،
ّ
ل، الذي يعي�س فيه. �الفرُد الهند��سي التجان�س مَعُه �اخلر�ُج من زمن ال�ســري�رة �التحوُّ

يبذل جهَدُه من اأجل تعديِل ما حتت ال�ســعور، ليجعَلُه يف النهاية، نقيًّا �ســافًيا، �ليعمَل على 

ــِه من عمل الذاكرة، اأي اأّنه يعمُل على اإلغاء  اإحراِقِه �على تدمرِيه، اإّنا ي�ســتهدف اإنقاَذ نف�سِ

خول يف الزمن الكويّن الثابت.  فعِل الزمن املتغريِّ للدُّ

)��0(   �سور ورموز، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��0.
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خاتمة
ــُم اإىل اأّيام ��ســهور  الزمــُن يف املجتمعــات الدينّية، لي�ــسَ عبارًة عن �حــدات فيزيقّية ُتْق�سَّ

��ســنوات...، اإّنا هو جزء ل يتجّزاأ من املنظومات الدينّية يتبُعها، �يتحّرُك يف اإطاِرها العاّم. 

م اإىل ثالثة اأق�سام، زمُن كو�سموغويّن  ٍة ُتق�سَّ كما اأنَّ الزمَن لي�س بال�رص�رة عبارة عن د�رٍة حادَّ

�زمــُن تنظيٍم �زمُن، كما اأ�ســار اإىل ذلك الباحث مري�ســيا اإيلياد، �اّلتي اأراد اأن يو�ســح من 

ا هو جزٌء  �ســول، اإنَّ بدّي، الذي يرتبُط باحلنني اإىل الأ خاللها اأنَّه تعبرٌي عن حننٍي اإىل الَعْوِد الأ

يٍة متكاملٍة عن  ن�ســان �املنظومِة اّلتي يتبع لها، لذلك ل تخلــو نظريّة دينّية من ر�ؤ من فهم الإ

الزمان. �هي، �اإن ا�سرتكت يف الت�سمية، �لكّنها اختلفت يف الفهم �املق�سد.
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 الميرداماد والحدوُث الدهرّي للعالم

سّجـــــاد رضوي���
       ترجمة: محمود يونس 

 على احلــد�ث الزمايّن للعامل 
ّ
�ــرصاِر الكالمي ــِه منطقًة َ��َســًطا بني الإ ُ املريداماد لنف�سِ ّ

يتخــري

(، فريى اأّن العامَل م�سبوٌق 
ّ
 ب�ســبِق الَعَدِم ال�رصيح للعامل )احلد�ث الذاتي

ّ
�املُقت�ســى الفل�ســفي

، اأي اإّنه كان يف القــّوة فانتقَل اإىل الفعل. فالعامل حــادٌث دهًرا، ل زماًنا �ل 
ّ
بالعــدم الن�ســبي

ذاًتا )�رصمًدا(، �هذه اأد�اٌر زمنّيٌة �ســري�رّيٌة ت�ســاهي م�ستوياٍت اُأنُطلوجّية ثالثة. �الدهر هو 

حيث تكون املعقولت، �هو امل�ستوى احلا�سم للعالقة بني اهلل الثابت �العامل املُتغريِّ �هو غري 

ٍر ُمطلٍق عن الذات. د؛ العامُل يف تاأخُّ ال�رصمد حيث اهلل يف تفرُّ

 مِلا قبل احلداثة، مبعزٍل عن م�ساألِة 
ّ
مل يح�سل يوًما اأن ُعوجلت فل�سفُة الزمان، يف الفكر الفل�سفي

العــامِل �ارتباِطه مببدئه. �بغ�ــسّ النظر عن توافِر فهٍم قاطٍع ملاهّية الزمان �ت�ســنيفه – حقيقيًّا 

رين �الفال�ســفة، فاإّن الختــالَف بينهم َ�َقَع  ُفِر�ــسَ اأ� اعتباريًّــا ُ�ِجد – لدى عدٍد من املفكِّ

زيّل – �ســواًء اأكان هذا  يف كوِن العامل ملوًقا يف الزمان اأ� كوِنِه �ســادًرا منطقيًّا عن مبدئه الأ

له يف  ر�ســطّية، اأ� الإ ك يف الأ ك غري املتحرِّ فالطونّية املُحَدثة، اأ� املحرِّ املبداأ هو الواحد يف الأ

َمٍد  لٍه �سَ �سئلة املرتبطة بهذه امل�ساألة اثنان اأ�سا�سّيان. اأّ�ًل، كيف لإ ديان التوحيدّية. �من الأ الأ

لٍه كّليِّ العلم اأن ميتلَك  اأزيلٍّ اأن يخلــَق اأ� يكــون فاعاًل يف الزمان اأ� مع الزمان؟ ثانًيا، اأّنــى لإ

؟ �ساأ�يل 
حداث املُحتملة ‘يف امل�ســتقبل’)�( معرفًة اأزلّيًة �اأن يكون، يف الوقت عينه، عاملًا بالأ

رت بربيطانيا. �سالمّية يف جامعة اإك�سِ اأ�ستاذ الدرا�سات الإ  )�(

Paul Helm, Eternal God (Oxford: Clarendon Press, 1997); William Hask-،ة لهذه امل�ساألة يف فل�سفة الدين، انظر ملناق�ساٍت متب�رصِّ  )�(
 er, God, Time and Knowledge (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998); Norman Kretzman and Eleonore  Stump, ‘Eternity’,

 Journal of Philosophy 78 (1981), 429-58; William Lane Craig, God, Time and Eternity (Dodrecht: Kluwer Academic Publishers،

.(2001

كادميّيني اهلل على اأّنه يتخّطى الزمان، هو �رصمديٌّ ل زماَن يحّده، �بالتايل، فهم ينظر�ن بريبٍة اإىل النقد             يرى معظم الباحثني الأ

 يف فل�سفِة الدين �الذي يرف�س القوَل باإلٍه خارج الزمان �فاعٍل فيه يف اآن، �يراه قوًل غري متما�سك 
ّ
تي من التقليد التحليلي الآ

 Anthony Kenny, The God اأحيلك اإىل 
ّ
ر. كمثاٍل جيٍد على النقد التحليلي – كان لعمل بايك Pike املهّم د�ٌر بارٌز يف هذا الت�سوُّ

.of the Philosophers (Oxford: Clarendon Press, 1986), 38 ff
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اًل مل�ســاألَتي التوتُّر tensing �ال�سببّية، يف  ّ�َل عنايتي اإذ الثاين ي�ستدعي �رصًحا ُمف�سّ اَل الأ ال�ســوؤ

حني اأّن ما يعنيني هاهنا هو م�سكلة الزمان �‘احلد�ث’، ل العالقة امل�ستمّرة بني اهلّل، �الزمان 

والكون.

لت اخلطاب  �قبــل الولــوج يف م�ســاألة الزمان يف احلقبة ال�ســفوّية، ل بّد من َفهــِم حتوُّ

�ائل الزماَن  ، اآنذاك، يف متاُيِزِه عن احلقبات ال�سابقة. ففي حني �سّنَف الفال�سفُة الأ
ّ
الفل�ســفي

يف ِعداد م�سائِل الفيزياء، اأ�سوًة مبتالزماته من املاّدة �املكان �احلركة، �ربطوه ذهًنا بالمتداد 

 يف 
ّ
�سا�ســي املــكايّن، فاإّن فل�ســفة الزمان يف ن�ســختها ال�ســفويّة، ارتبطت بوثاقة بالنقا�س الأ

رينا: كيف يرتبط الزمان  ال عند ُمفكِّ امليتافيزيقا، �بالتحديد مب�ســاألة الوجود. اإًذا، كان ال�سوؤ

بالوجود؟ �هنا حتّولٌت بارزٌة اأخرى. ففي حني اأنتَج مفّكر�ن كابن �ســينا )ت. �0�7م( 

فالطونّية املُحَدثة، بدا اأّن  منظومًة مبِدعًة مبنّيًة على اأْر�َســَطِة ]ن�ســبًة اإىل اأر�ســطو[ مبادئ الأ

فالطويّن املُحَدث،  رين ال�ســفويّني انهمكوا، �عن �عــٍي تاّم، باإعادة اإحياء التقليــد الأ املفكِّ

نُطلوجيا  املُغِرق يف العراقة، �ال�ســاعي اإىل التكامل بني الفل�ســفة �امل�ســلك املعنوّي، بني الُأ

ر�سطّية التي  ل، الن�رصاُف عن امليتافيزيقا الأ �ال�ســيكولوجيا. من املعامل املفتاحّية لهذا التحوُّ

حداث  ترى اإىل املاّدة على اأّنها جواهر ثابتة �م�ستقّرة، اإىل فهٍم اأكرث حركّيًة للوقائع كبًنى لالأ

اأ�، بتعبــري هــرني كــوربــــان Henry Corbin )ت. �978(، كـ‘اأفعــــــال �جـــودّيــــة 

رين ال�سفوينّي كانوا مولعني بالرتاكيب ]املنطقّية[،  . اأ�سف اإىل ذلك اأّن املفكِّ
)�(’acts of being

 coincidentiae  حّتى منها تلك التي تن�ســوي حتت ما ُي�ســّميه الُقر��ســطّيون احّتاَد املتقابَلــني

. �اأخرًيا، 
)�(

oppositorum: ال�رصمــد �الزمان املــاّدّي، اخللق �الفي�ــس، ال�رصمد �احلــد�ث

َر ذا الُبعد الواحد للزمان  رين ال�سفوّيني رف�سوا الت�ســوُّ فيما يرتبط مب�ســاألة الزمان، فاإّن املفكِّ

َل اإىل �قتنا هذا �من ثّم اإىل امل�ستقبل �اإىل ما بعد ال�رصمد.  ك�سل�سلٍة متتدُّ من ما قبل ال�رصمد لت�سِ

هم اأّيد�ا نوذًجا ُمغايًرا يفهُم الزماَن كحلقاٍت من عملّياٍت اُأنُطلوجّية لها تاأثريها على د�ائَر 

مــن الوجوِد متلفة. الدائرُة املحورّية هي عامل الظواهر حيــث الزمان املاّدّي؛ تاأتي بعد هذه 

زل. �من الوا�ســح متاًما اأّن فال�ســفة ذلك الع�رص،  الدائرِة دائرُة الدهر �من ثّم ترتى دائرُة الأ

منني باأّنه اإلٌه لزمايّن )خارج عمود الزمان( �هو راأٌي  عندمــا تكّلموا عن اإلٍه خالد، كانوا موؤ

Henry Corbin, En Islam Iranien (Paris : Gallimard, 1972), vol. iv.   )�(

ملناق�ســٍة  ؛   Henry Corbin, Temple and Contemplation, trans. P. Sherrard (London: Kegan Paul International, 1986), 375-6    )�(

 Wasserstrom, Religion after Religion ،ديان، �بالتحديد يف فكــر كوربان، انظــر ملو�ســوع  ‘�حدة املتقابــالت’ يف تاريخ الأ
.(Princeton: Princeton University Press, 1999), 67-82
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.
)5(

مل يكن غري �سائٍع يف حينه

ٍر مهمٍّ كان  �ســوف اأدر�س، يف م�ســمار هذا البحث، املواقَف حول الزماِن �اخلْلِق ملفكِّ

ُهم هرني كوربان مثِّلي ‘مدر�ســة اأ�ســفهان’، عنيت به املريداماد  �احًدا من الثالثة الذين عدَّ

ق باقر اأ�ســرتاآبادي املعر�ف بالداماد، �قد   اأ� املــري برهان الدين حمقِّ
)6(

)��56-���6م(

ّ�ل )��57-�6�9م( �عاملًا من �ســفوة علماء  كان مــن اأبــرز حا�ســية ال�ســاه عّبا�ــس الأ

 �سّلى اهلل عليه �اآله[ 
ّ
. كان املريداماد �سليل عائلة بارزٍة من ال�ســادة ]حفدة النبي

)7(
اأ�ســفهان

ــِبه هيبَة   )ت. �5�8(، فجمع يف َن�سَ
ّ
ق الكركي يف اأ�ســرتاآباد، �حفيد املجتهد الكبري املحقِّ

 الرفيع للعلماء العاملّيني ]ن�سبًة اإىل جبل عامل[. كما اأّنه 
ّ
النت�ساب اإىل ال�سادة �املقاَم العلمي

�سالم يف اأ�سفهان، عا�سمة  كان قا�سًيا �فيل�سوًفا �متكلًِّما حاذًقا، �خدم يف من�سب �سيخ الإ

الد�لة ال�سفويّة، من عام ���6 اإىل عام ���6، كما رئ�س احتفاَل تتويج ال�ساه �سفي عام 

خ البالط، اإ�سكندر  رِّ �6�9. ثّم كان اأْن ذاع �ســيُته بفعل مكانته �ح�سافته، فكتب عنه موؤ

بغ، عام �6�6، 

هو يعي�س اليوم يف العا�سمة اأ�سفهان، �اآَمُل اأن يظّل �جوده ال�رصيف مزيًِّنا حديقَة الزمن ملزيٍد من 

 .
)8(

ّ
ال�سنني كيما ينعَم طلبُة العلم باأ�سّعة نور عقله امللكوتي

 الهوى، عــايَل التقدير للتعديــالت التي اأدخلها �ســهاب الدين 
َّ
كان املريدامــاد اإ�رصاقــي

هر�ردّي )ت. ���9( على املنظومة ال�سينويّة، �من موقعه هذا، اأ�ّس�س مدر�سًة للف�سلفة  ال�سُّ

تاَبَعهــا من بعِدِه تالمذته، ال�ســّيد اأحمــد الَعَلوّي )ت.��65(، �هو �ســهر الداماد، �املاُّل 

ل حّجة ل�ســالح الوجود ‘الالدميومــي durationless’ هلل ل كمــا راأى بع�س لهوتّيي  مــن احلرّي اأن ن�ســيف اأّن ما ُذِكر ُي�ســكِّ  )5(

ال�سري�رة process theologians املعا�رصين، دلياًل على �قتّيته الدائمة.

�سالم يف  ، ‘عن الإ
ّ
�سا�سي )6(   لقد َنَحَت كوربان م�ســطلح ‘مدر�ســة اأ�سفهان l’école d’Isfahan‘ �كّر�س الف�سل الرابع من عمله الأ

اإيران En Islam Iranien‘، لهذه املدر�سة.

)7(   عن املريداماد، انظر اإ�ســكندر بغ تركمان )ت. ���6(، تاريخ عامل اآراى عبا�س��ى، حتقيق اأف�رص )طهران: انت�سارات اّطالعات، 

 
ّ
ِمل، حتقيق ال�سّيد اأحمد احل�سيني  )ت. ��69(، اأَمُل الآ

ّ
ّ�ل، ال�سفحات ��6-��7؛ حمّمد احلّر العاملي ��97(، اجلزء الأ

)النجــف: املطبعة احليدريّة، �965(، اجلزء الثاين، ال�ســفحات ��9-50؛ �ســّيد علي خان بن مع�ســوم ال�ســريازي )ت. 

�707(، �ُسلفات الع�س يف حما�سن ال�سعراء بكّل م�س )القاهرة: مكتبة اخلاني، ��89(، ال�سفحات �85 اإىل �87؛ عبد اهلّل 

 )قم: مكتبة اآية اهلّل مرع�سي، ��98(، 
ّ
فندي )ت. �7�7(، ريا�ش العلماء وحيا�ش الف�س��لء، حتقيق ال�ســيّد اأحمد احل�سيني الأ

�سالمّية، �976(،  ال�ســفحات �0 اإىل ��؛ �ســّيد حمّمد باقر اخلوان�سارّي )ت. �898(، رو�س��ة اجلنّات )طهران: املكتبة الإ

 A. Dāmād’, EIr, vi. 623-6; Sajjad Rizvi, ‘Mir Dāmād’, EIr suppl., forthcoming; H. Dabashi, ‘Mīr’ اجلــزء الثــاين، ال�ســفحة 234؛

 مو�سوّي 
ّ
Dāmād’, in History of Islamice Philosophy, eds. S. H. Nasr and O. Leaman (London: Routledge, 1996), i. 597-634؛ علي

بهبهــايّن، حكيم اأ�س��رتاآباد )طهران: مطبعــة جامعة طهران، الطبعة الثالثة، �998(. اأّما اأف�ســل درا�ســٍة جديدٍة عن املريداماد 

 اأ�جبي، مريداماد: بنيانكذار حكمت مياين )طهران: انت�ســارات �ســاحت، ��00(’. �قد نّقح اأ�جبي عدًدا من 
ّ
فكانت، ‘علي

�سا�سّية للمريداماد. الكتب الأ

اإ�سكندر بغ، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��7.  )8(
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�سم�سا اجلياليّن )�687(. اأّما اأ�سهر تالمذته، �رمّبا اأبرز فال�سفة ال�سفوّية، �سدر الدين حمّمد 

ى اأ�ستاذه الفل�سفّيَة  بن اإبراهيم ال�سريازّي املعر�ف مُباّل �سدرا )ت. �6�5(، فقد خالَف ر�ؤ

. �كثرًيا ما ُينظر اإىل اأعمال املريداماد على اأّنها 
)9(

�من �سمنها ما اّت�سل بالزمان �خلق الكون

‘ُمبهمة’. اإّن تركيباته اللغوّية املزخرفة �م�ســطلحاته ال�ســعبة �املهجورة، تركت اأثًرا  )هل 
حوال، تظلُّ املدر�سة التي اأن�ساأها،  كان مق�ســوًدا؟( �ســدَّ الباحثني عن حتليل اأعماله. باأّي الأ

 الذي 
ّ
ا لل�رصح الفل�سفي يف اإطار التقاليد الفل�ســفّية يف اإيران ال�ســفوّية، �بعَدها، بدياًل �كفوؤً

يرايّن فان�رصف   الإ
ّ
اأقامه املاّل �ســدرا. اإّل اأّن فل�ســفة املاّل �سدرا هيمنت على امل�سهد الفل�سفي

الباحثــون اإليهــا. �من بني الغربّيني، كان كوربان من الباحثــني القالئل الذين احتّكوا بفكر 

مر  �ر�بّية. بيد اأّن كوربان ُعِنــَي، اأكرث ما ُعني، �يف الأ املريدامــاد �كتبــوا عنه يف اللغات الأ

َطُه  ية الر�حّية للمريداماد �العر�ِس الذي َب�سَ دللٌة �ا�سحٌة على منهجه �اأ�سلوبه، بتحليل الر�ؤ

ج�سام  للعامَلِ املُتخيَّل، �هو حالة �جوديّة اُأنُطلوجّية تتو�ّسط عامَل املعقول )عامل املُُثل(، �عامَل الأ

. بالتايل، فاإّن كوربان، بذلك، يتجاهل النظريَّة التي بها حاز املريداماد 
)�0(

املاّديّة املح�سو�ســة

�سهَرته، اأي احلّل املبدع مل�سكلة حد�ث الكون �عالقتها مب�ساألة الزمان.

يقول اأ�غ�ســطني يف اجلزء ��، الف�ســل ��، من كتابه ‘العرتافات Confessions‘: »ما 

هــو الزمان اإًذا؟ اإن مل ي�ســاألني اأحٌد، فاأنا اأعِرُفه ما هو؛ اإن اأردُت تف�ســرَيه ملن ي�ســاأل، فاأنا ل 

اأعرف«.

�ســئلة حول حقيقته  الزمــان، بالفعل، من اأ��ســح �اأْعَقِد اأ�ُجــه الواقع. لكن، مِلَ تثري الأ

ّمة �بالهوّية،  دب �بالأ رين املهتّمني بــالأ كلُّ هــذا الهتمام؟ يف املنظور املعا�ــرص، فاإّن املفكِّ

، �كذا ين�ســغُل فال�ســفُة اللغة بالكالم عن 
)��(

غلب، عن الزمان ال�رصدّي يتحّدثــون، على الأ

الزمــاِن املتوتِّــر tensed-time �ما ينُتُج عنه من نظرّيات يف املعنــى، اأّما املناطقة فعن كيفّيات 

]جهات[ modalities الزمان، امليتافيزيقّيون عن �اقعّيته، اإلخ. لكّننا عندما نتاأّمُل فل�ســفات 
الزمان يف الع�رص ال�ســفوّي، يف حال اأخذنا الفل�سفة ال�ســفويّة على حممل اجلّد كما يحد�نا 

ــا، اإليه، �يف حــال تعّهدناها مبنهٍج نقديٍّ خــالق، فحريٌّ بنا اأن ن�ســع تلك  كوربــان، حمقًّ

النظرّيات يف �سياقها، �اأن ننظر يف جد�اها من حيث ان�سغاُلنا بنظرّيات الزمان يف راهننا.  

 Sajjad Rizvi, Mullā Sadrā Shīrāzī: His Life, Works and the Sources for Safavid Philosophy ،عن ماّل �سدرا �فكره، انظر  )9(
 Journal of Semitic Studies Supplements,18 (Oxford: Oxford University Press, 2006); Fazlur Rahman, The Philosophy of Mullā Sadrā)

 .(Albany, NY: State University of New York Press, 1975

Corbin, En Islam Iranien, iv. 30-53.  )�0(

.Paul Ricœur, Temps et récit, 3 vols. (Paris: Seuil, 1985)،اأجمل ما ُنوق�س الزمان ال�رصدّي فعند بول ريكور  )��(

)
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ري  ال: ملاذا تكون فكرة الزمان، تعريفه، �اُأنُطلوجّيته مهّمًة ملفكِّ         علينا، اإًذا، اأن نبداأ ب�سوؤ

نُطلوجيا )ببع�س اأ�جهها  ّن الزمان ُينظر اإليه كاأحد متالزمات الُأ جابة، لأ اليوم؟ بوا�ســح الإ

قّل( �كاأداة قيا�ٍس ما؛ لرتباطه باحلجج التي ُت�ساق حول طبيعة العامل، �حول حد�ثه  على الأ

 حول كوِن العامل حادًثا 
ّ
�سا�ســّية يف الالهوت الفل�سفي كذلك. اإًذا، تد�ر اإحدى امل�ســائل الأ

– لــه بدايــة )يف الزمن( – اأ� كوِنِه �اجًبا بالغري )مببدئه(، غرَي م�ســبوٍق بالعدم – هذه هي 
؛ هل هو اختيارّي اأ� 

ّ
لهي نظرّية الفي�س ال�ســهرية. �هاهنا م�ساألة مهّمة بخ�ســو�س الفعل الإ

 عن 
ّ
 متار اأم هو �ســد�ٌر حتمي

ٍّ
 instrumental؟ هل الكون معلوٌل مبا�رصٌ لفاعٍل اإلهي

ّ
ذرائعي

 بني متابعي ابن �سينا �املتكلِّمني الغّزالّيني الذين 
ّ
�سا�سى جوهر مبدئه؟ كان هذا مورد النزاع الأ

رموا الفال�سفة بالبتداع لنفيهم قدرة اهلّل على اأن يخلق من العدم ex nihilo. اإّن مفتاح هذه 

.
)��(

الق�سّية هو طبيعة الزمان �د�ره يف الكون، �عالقته مببداإ الكون

مر –  ــا �التبا�ًســا يف �اقع الأ كرث غمو�سً برز – �الأ �ســهام الأ يف هذا ال�ســياق، يح�رص الإ

 
ّ
�رصار الكالمي الذي تقّدم به املريداماد �َ��َســمُه باحلد�ث الدهرّي. هو مبــداأٌ يجمع بني الإ

، �رص�رًة،  له اخلريِّ ّ باإفا�سِة الإ
على حد�ث العامل نتيجة فعل اإلٍه مريد، �بني املُقت�سى الفل�سفي

. �هــذه نظرّيــٌة تقوم على تراتبّيــة احلد�ث الناجتــة عن اأد�ار 
)��(

زيلَّ  الوجــوَد الكــوينَّ الأ

الزمــن الثالثة املوجودة عند ابن �ســينا )ت. �0�7م(، اأي الزمان �الدهر �ال�رصمد. ي�رصع 

املريداماد، يف كتابه ‘القب�سات’، بالربهنة على نظريّته يف احلد�ث من خالل ال�ست�سهاد ببع�س 

�سا�ســّية من ابن �ســينا حول طبيعة الزمان �مبقطٍع من ‘كتاب التح�س��يل’ لتلميذ ابن  املقاطع الأ

.
)��(

�سينا بهمنيار )ت. �066(

 املعا�رص بالزمان له عالقٌة �ســعيفٌة بالتحليل الذي ن�ســوقه هنا، اإذ هو اأكرث ارتباًطا مب�سائل 
ّ
اإىل حدٍّ ما، فاإّن ال�ســتغال الفل�ســفي  )��(

�ســافة اإىل فيزياء   حول )عدم( �اقعّية الزمان، بالإ
ّ
ال النف�ســي  كما يتبّدى يف �ســيغ الزمان �التواريخ، �بال�ســوؤ

ّ
الوقت الزمني

نة يف درا�سة اجّتاه الزمان كُبعٍد من اأبعاد الوجود املاّدّي، كما يف امل�ساألة الفرتا�سّية املرتبطة باإمكانّية ال�سفر عرب  الزمان املُت�ســمَّ

لهّية امل�ساكل التالية. رادة الإ الزمان.  كذلك ينتج عن م�ساألة الإ

 القدرة �ميتلك معرفًة م�سبقًة ت�ستمل على كلِّ املمكنات امل�ستقبلّية، بل كّل املحتَمالت possibilia، فباأّي 
ّ
                    اإذا كان اهلل كّلي

حداث امل�ســتقبلّية اإمكاًنا حقيقيًّا؟ اإن كان اهلل عّلة الوجود )�الزمان من �ســمنه( �كان مت�سا�ًقا مع الزمان  معًنى متتلك هذه الأ

ّدي هذه املعرفة اإىل  �املكان يف �ســكٍل من اأ�ســكال املعّية، فكيف له اأن ميتلك »معرفًة م�ســبقًة«  مبا هو مت�سا�ٌق معه، �كيف توؤ

Richard Taylor, ‘Deliberation and Foreknow- ،لهّية(؟ بخ�سو�س م�ســاألة احلّرّية، انظر ن�ســانّية )بل �الإ �ســوابط على احلريّة الإ

�.ledge’, American Philosophical Quarterly 1 (1964), 73-80

Henry Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique (Paris : Fayard, 1962), 464.  )��(

مريدامــاد، كت��اب القب�س��ات، حتقيــق مهدي حمّقق، �ســّيد علي مو�ســوي بهبهاين، تو�ســيهيكو اإيز�ت�ســو، �اإبراهيــم ديباجي   )��(

 �سنة 
ّ
�سا�سي �س�ســة انت�ســارات �چاپ دانشگاه تهران، �978(، ال�ســفحات 6 اإىل �0. لقد اكتمل هذا الن�ّس الأ )طهران: موؤ

���0هـــ/���6-5م، اأي يف نف�ــس الوقت الذي اكتمل فيــه عمالن اآخران مهّمان عن احلد�ث، �هما ‘ر�س��الة احلدوث’ 

مة كتاب،  ، مقدِّ
ّ
ّخًرا(؛ انظر، اأ�جبــي خري �ســدر موؤ )مقارنــة بــني اأفالطون �اأر�ســطو( �‘ال�ساط امل�س��تقيم’ )�هذا الن�ّس الأ

ميان )طهران: مرياث مكتوب، �998(، ال�سفحات ��0 اإىل ��0. املريداماد، تقومي الإ
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د�ار الزمن قبل اأن  ي�ســع املريداماد التعريَف التايل – �هو تعريٌف ذ� �سمة �سري�رّية – لأ

،
ّ
يورد اقتبا�ساته من التقليد امل�ّسائي

ِر ال�سّيال، اأ� العدِم املتقّدر  مر، اأ�عيٌة ثالثة. فوعاُء الوجوِد املتقدَّ ــل للح�ســول يف نف�س الأ تتح�سّ

ة، زمان. ��عاُء �رصيح الوجود امل�سبوق بالعدم ال�رصيح،  امل�ســتمّر للمتغرّيات الكيانّية مبا هي متغريِّ

ر، للثابتات مبا هي ثابتات، �هــو حاقُّ منت الواقع، دهر. ��عاُء  املرتفــِع عــن اأفق التقّدر �الالتقدُّ

بحــت الوجــود الثابت احلّق املتقّد�ــس عن عر��س التغــريُّ مطلًقا، �املتعايل عن �ســْبِق العدم على 

ُْف الفعلّيِة املح�ســِة احلّقِة من كلِّ جهة، �رصمد. �كما الدهُر اأرفُع �اأ��ســُع من  طالق، �هو �رصِ الإ

 .
)�5(

الزمان، فكذلك ال�رصمد اأعلى �اأجلُّ �اأقد�ُس �اأكرُب من الدهر

بوّدي اأن اأ�سري اإىل خم�س نقاط مفتاحّية يف هذا املقطع. لحظ، اأّ�ًل، الطبيعة ال�سري�رّية 

د�ار الزمنّية التي تقابلها. ل�سنا هنا يف اإزاء ميتافيزيقا اجلوهر ال�سينوّية. حّتى اهلل  للكيانات �لالأ

.  ثانًيا، لحظ اأّن ِكاَل املوجودات �املعد�مات 
)�6(

هو �سري�رٌة من حيث كوُنه �رْصَف فعلّية

 يف 
ّ
مكان امل�ســتقبلي تدخــل يف مقولة الزمان �التي تثري م�ســائل هاّمة تتعّلق بالتوتُّرات �بالإ

�ســا�ُس احلا�سم للعالقة بني اهلّل الثابت �العامل املتغريِّ  هذا العامل. ثالًثا، اإّن م�ســتوى الدهر هو الأ

ر�سطّية املعتمدة(. رابًعا، الزمان هو اأحد اأ�ُجِه الوْعي  )عامل الف�ساِد �الكْوِن بامل�سطلحات الأ

�سطر � اإىل 7. املريداماد، كتاب القب�سات، ال�سفحة 7، الأ  )�5(

اإّل اأّن هــذا ل يعنــي اأّن التغيــري يطراأ على اهلل اأ� اأّنه م�ســَتمٌل يف الزمــن – �هذا موقٌف مغايٌر متاًما ملوقف لهوتّيي ال�ســري�رة   )�6(

God everlasting, in Contemporary Philosoi الذي يقول يف ،Nicholas Wolterstorff ااملعا�رصين من اأمثال نيكول�س �لرت�ســتورف

:phy of Religion, eds. S. M. Cahn and D. Shatz (New York: Oxford University Press, 1982), 78

ّن اهلل املخلِّ�س هو اهلل الذي يتغرّي. �كلُّ موجوٍد يتغرّي فاإّن يف حالِته، اأ�   اهلل املخلِّ�س ل ميكنه اأن يكون نف�سه اهلل ال�رصمدّي. لأ

ها، تعاقًبا زمنيًّا... اإّن لهوًتا ينظر اإىل اهلل على اأّنه �رصمدّي ل ميكنه اأن يتالفى التعار�س مع اعرتاف اهلل باأّنه ملِّ�س. بع�سِ

 فيه ما فيه من ملَّفات 
ّ
                  جتــُد فل�ســفُة الديــن التحليلّيــة يف فكــرِة اإلٍه خارَج الزمن فكرًة غرَي منطقّية، بل نَط تعليٍل ُقر��ســطي

، �هو فكٌر ل يخربنا الكثري عن طبيعة اهلل. لقد رّكز �يليام نيل William Kneale على اجلذ�ر الهلينّية للحاجة اإىل 
ّ
الفكر الهيليني

ا – �اهلل يف معظم التقاليد التوحيدّية ُيخاطب  ّن اهلل، اإن كان �سخ�سً اإلٍه خارج الزمان �التغريُّ �لكّنه يف النهاية رف�س الفكرة لأ

 Kneale, ‘Time and eternity in theology’, Proceedings ســخا�س تاأخذ م�ساَرها يف قلب الزمان. انظر� ك�ســخ�س – فاإّن فاعلّية الأ

 demiurge يف طيماو���ش، ال�ســفحات �7 اإىل �9، مُييِّــز اأفالطون بني اإلٍه خالٍق� .of the Aristotelian Society 61 (1960-1), 87-108

را�ســخ �لزمايّن، �بني الكون الذي ُينِتُجُه يف الزمان، جاعاًل الكوَن �الزماَن يف اإطاٍر �احد. لتاأ�يٍل مغايٍر للزمان �اخللق يف 

طيماو���ش، انظــر )John Sallis, Chorology: On Beginning in Plato’s Timæus (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1999؛ 

 Luc Brisson and F. W. Meyerstein, ،عادة تركيب الكوزمولوجيا يف طيما��س على اأ�ســا�س الفيزياء املعا�رصة، انظــر ملحا�لــٍة لإ

  Inventing the Universe: Plato’s Timæus, the Big Bang and the Problem of Scientific Knowledge (Albany, NY: State University

of New York Press,1995. �هناك اعرتا�ٌس اآخر على لزمانّيِة اهلّل مفاده، اإّن �رص�ط �ســدق بع�س الق�ســايا احلملّية تقت�سي مقولة 

ن’ notion of a ‘now‘؛ كيــف هلّل اأن يعــرف اأّنني، يف هذه اللحظــة يف الزمن، اأكتب هذه الكلمات �يعرف يف الوقت عينه  ‘الآ
لهّية  ٌّ اإن كان خارج الزمن؟ اأّما ها�ســكر God, Time and Knowledge, passim فقد جادل باأّن م�ســكلة املعرفة الإ

مر حقيقي اأّن الأ

 Helm, دفاًعا عن اأزلّية اهلّل – انظر ،
ّ
ّخًرا، �يف �سمن التقليد التحليلي املُ�سَبقة ميكن حّلها بالتخّلي عن اأزلّيته. اإّل اأّننا �سهدنا، موؤ

Eternal God’; Kretzman and Stump, ‘Eternity‘‘. بطبيعــة احلــال، ينبني معظم هذا اجلدال على التناظر analogy بني اهلّل �اخللق، 

ن�سان يف الزمان مع موقع اهلّل.  ن�سان مع معرفة اهلّل، �موقع الإ ن�سان مع �سخ�ســّية اهلّل، �معرفة الإ على مبداإ ت�ســابه �سخ�سّية الإ

قد يكون هذا التناظر اأ� الت�ســابه �رصًطا اأ�سا�ًســا يف الكالم �الالهوت، اإّل اأّنه من الوا�سح اأّن الفال�سفة امل�سلمني مل يدعموا هذا 

 ،
ّ
ن�سان �معرفته �فعله. �لدفاٍع عن اإلٍه اأزيّل ��سخ�سي التناظر: اإّن �سخ�ســّية اهلّل �معرفته �فعله تختلف مطلًقا عن �سخ�سّية الإ

 William Lane Craig, ‘Divine ياأخذ معايري ال�سخ�ســّية بعني العتبار �هي )الوعي، الق�ســد، �العالقات البني-�سخ�سّية(، انظر

.Timelessness and Personhood’, International Journal for the Philosophy of Religion 43 (1998), 109-24

)
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 للزمان، ما ي�ســري، بدر�ه، 
ّ
الوجودّي. هذا ما قد يحيلنا اإىل اإمكان القول بامل�ســدر النف�ســي

فالطويّن املُحَدث. خام�ًسا، تبد� زمنّيُة الدهر �كاأّنها تتبع مقولة  اإىل ا�ستمراريٍّة مع التقليد الأ

.
)�7(’

ّ
فالطونّيني املُحَدثني( حول ‘الدهر الزمني اأبرقل�س )�غريه من الأ

يبني املريداماد على عدٍد من الن�ســو�س الربهانّية لي�ســل اإىل ق�سمته الثالثّية للزمن، �يبداُأ 

من مقاطع ماأخوذة من ابن �سينا.

1. التعليقات���1
ر لبن �ســينا �الذي يت�سّكل من عدٍد  ي�ست�ســهد املريداماد باملقطع اأدناه من هذا الكتاب املتاأخِّ

من املالحظات التي جتيب على اأ�ســئلٍة لفت اإليها ال�سيَخ الرئي�َس تالمذُتُه �هي تتعّلُق مب�سائَل 

. لذا كانت امل�ســائل املنف�ســلة يف التعليقات اأكرث ��ســوًحا 
)�9(

�سا�ســّية �ردت يف اأعماله الأ

�س��ارات والتنبيهات’. ي�ســف هذا املقطع قدرَة العقل  �جالًء من نظائرها يف ‘ال�س��فاء’ اأ� ‘الإ

مر اأهّمّية: فالزمن  علــى اإدراك ثالثة اأد�اٍر من الزمن ترتبط بثالثة اأنواٍع مــن الكيانات. �لالأ

ا، �سياء ينايف العقَل بنظِر ابن �سينا، �بنظِر املريداماد اأي�سً د�نا اُأنُطلوجيا الأ

ة التي  �ســياء املتغريِّ العقــل يدرك ثالثة اأكوان ]كيانــات[. اأحدهما الكون يف الزمان، �هو متى الأ

ــًيا �يكون داميًا يف ال�ســيالن  يكون لها مبداأ �منتهى، �يكون مبداأه غري منتهاه، بل �يكون متق�سِّ

. �الثاين كوٌن مع الزمان، �ُي�ســّمى ‘الدهر’ �هذا الكون حميٌط 
)�0(

د حال ــي حاٍل �جتــدُّ �يف تق�سّ

ّنه ين�ســاأ من حركة الفلك.  ، �هو كون الفلك مع الزمان، �الزمان يف ذلك الكون، لأ
)��(

بالزمان

ّنه راأى كلَّ �سيٍء يف زمان، �راأى كلَّ  �هو ن�سبة الثابت اإىل املتغرّي اإّل اأّن الوهَم ل ميكُنُه اإدراُكه، لأ

�سيٍء يدخُله ‘كان’ و‘يكون’ �املا�سي، �احلا�رص، �امل�ستقبل، �راأى لكلِّ �سيٍء متى، اإّما ما�سًيا، اأ� 

حا�رًصا، اأ� م�ســتقباًل. �الثالُث كوُن الثابت مع الثابت، �ُي�ســّمى ‘ال�رصمد’، �هو حميٌط بالدهر... 

 ،(Liber de Causis) اأ� يف اخل��ري املح���ش Proclus, Elements of Theology, trans. E. Dodds (Oxford: Clarendon Press, 1963). prop. 55  )�7(

حتقيق عبد الرحمن بد�ي )الكويت: �كالة املطبوعات، �977(، الف�سل �9، ال�سفحات �8 اإىل �0.

مريداماد، كتاب القب�س��ات، من ال�ســفحة 7، ال�ســطر �0 اإىل ال�ســفحة 8، ال�سطر 5؛ انظر، ابن �ســينا، التعليقات، حتقيق عبد   )�8(

 Jean R. Michot, La Destinée de الرحمــن بد�ي )القاهرة: الهيئة امل�رصيّــة العاّمة للكتــاب، ��97(، �6.���-�7.���؛
.l’homme selon Avicenne (Louvain: Peeters, 1986), 59-60

Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition (Leiden: Brill, 1988), 141-3.  )�9(

ُف ابن �سينا الزمان، يف ‘كتاب احلدود’، كمقيا�ٍس للحركة يف الجّتاه ّما �سبقها اإىل ما يتلوها – انظر ‘ت�سع ر�سائل يف احلكمة  يعرِّ  )�0(

والطبيعيّات’، حتقيق ح�ســن العا�ســي )بري�ت: دار قاب�س، �986(، ال�ســفحة 76، ال�ســطر 5. يف مكاٍن اآخر، هو يعرِّف 

ر كلُّ ‘قبل’  الزمان، ل كمقيا�ٍس �ل حّتى من حيث ارتباُطه باملكان )الزمكان(، بل مبا يدُخُل يف ‘الَقْبل’ و‘الَبْعد’ بحيث ت�ستمُّ

بــد – انظر عيون احلكم��ة، حتقيق عبد الرحمن بــد�ي )القاهرة: الهيئة امل�رصّية العاّمــة للكتاب، ��95(؛  �كلُّ ‘بعــد’ اإىل الأ

الطبيعيّات، الف�سل الثامن، ال�سفحة �6، ال�سطران 7 و8.

 كما تختربها النف�س؛ انظر، ت�س��ع ر�س��ائل، 
ّ
ف ابن �ســينا الدهر يف كتاب احلدود كعالقٍة معقولة بني الثابت �الزمان الكّلي )��(   يعرِّ

ال�سفحة 76، ال�سطران � و�.
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.
)��(

ّنه حُماٌط به. الزماُن �سعيُف الوجود، لكوِنِه �سّياًل غرَي ثابت الدهُر �عاُء الزمان، لأ

ــل الب�ــرصّي تقت�ســي مّنا اأن ن�ســتعمل مفهوم الزمــن، �حّتى مفهوم  اإّن ق�ســورات التعقُّ

ا لتف�سرِي مفهوَمي �حقيقَتي الدهر �ال�رصمد رغم  التوتُّر، لتف�ســري امل�سطلحات الزمنّية، �اأي�سً

يهما للزمان مبا هو زمان. اإّن لغتنا العادية متوتِّرٌة فيما يتعّلق بالزمان �الزمن. لحظ كم  تخطِّ

 يف املقطع: ما هو ثابت، �ما هو ب�ســيط، �ما هو غري 
ٌّ

فالطــويّن املُحَدث جلي اأّن الــذ�ق الأ

َف  ك. اأْن يو�سَ ، �مرّكب �متحرِّ نُطلوجّية على ما هو متغريِّ ّ�لّية الُأ ك له ال�ســدارة �الأ متحرِّ

الزماُن باأّنه ‘�ســعيُف الوجود’، فهذا ما يوحي ببدايِة انعطافٍة �سري�ريّة يف اللغِة حول الزمن 

�سعف )�جوًدا(،  قوى �الأ قّل، الأ كرَث �الأ نُطلوجيا اإذ العبارُة تقت�سي ال�سّدة، تقت�سي الأ �الُأ

�ســياء املوجودة )جواهر ثابتة  ية اجلوهرّية املت�ســلِّبة اإىل الأ �هذا ما يبد� غرَي متجان�ٍس مع الر�ؤ

قّل،  كرث �الأ كة(. كما يوحي، كذلك، باأّن ابن �ســينا يبيُح الكالَم يف ال�سّدة، يف الأ غري متحرِّ

بحّق الوجود.

2. الشفاء��23
لهّيات من مو�ســوعة  يتواتــر هذا املقطع عنــد عدٍد من املفا�ســل يف كتاَبــي الطبيعّيات �الإ

.
)��(

ال�سفاء

ُم يف الدهر �ل يف ال�رصمد امتداد، �اإّل، لكان مقداًرا للحركة)�5(. ثّم الزماُن كمعلوٍل  �ل ُيتوهَّ

ج�ســام اإىل مباديها، ما ُ�ِجَدت  للدهــر، �الدهُر كمعلــوٍل لل�رصمد، فاإّنه لول د�اُم ن�ســبِة علل الأ

ج�سام، ف�ساًل عن حركاتها، �لول د�اُم ن�سبة الزمان اإىل مبداإ الزمان، مل يتحّقق الزمان. الأ

نُطلوجيا �الزمن.  يَِّد ال�ســلَة الل�ســيقة بــني الُأ بــذا يكون لدينا دليٌل اإ�ســايّف نتقّدم به لنوؤ

�لكّننــا نــد يف هذا املقطع �ســيًئا من الد�ر يف تعريف ابن �ســينا للزمان: ن�ســتطيع اأن نفهَم 

َ فقط يف العالقة مع الثبات  ال�رصمَد �الدهَر من خالل الزمن فح�ســب، �نفهَم الزمــَن �التغريُّ

 atemporality الد�ام. لحظ اللجوَء اإىل اللغة املجازيّة لو�سف العالقة بني الزمنّية �الالزمنّية�

دراك. ّن فكرَة اإلٍه يتخّطى الزمَن هي فكرٌة ع�سّيٌة على الإ بالتحديد لأ

.Aristotle, Physics iv 218b 21-1 ،خرية، انظر بخ�سو�س هذه العبارة الأ  )��(

املريداماد، كتاب القب�سات، من ال�سفحة 8، ال�سطر �� اإىل ال�سفحة 9، ال�سطر �.  )��(

.Gutas, Avicenna and Aristotelian Tradition, 101-112 بخ�سو�س هذا الن�ّس، انظر  )��(

لهيّات، حتقيق  ر�ســطّية الفيزيائّية للزمان كمقيا�س لالمتداد �احلركة املاّدّيني. انظر ابن �سينا، ال�سفاء: الإ يف نف�س اإطار الفكرة الأ  )�5(

ية  ا نفٌي لر�ؤ جورج قنواتي �اآخرين )القاهرة: الهيئة امل�رصّية العاّمة للكتاب، �960(، ال�ســفحة �9، ال�سطر ��7. هذا اأي�سً

.Proclus, Elements of Theology, 229 ،اأبرقل�س بوجود امتداٍد زمنيٍّ يف هذا امل�ستوى الو�سيط للزمان؛ انظر
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3. عيون الحكمة���2
ُف  الن�ّس اأدناه ماأخوٌذ من خال�ســٍة �ســغريٍة يف الفل�سفة. جمّدًدا، نُد الزمن يف هذا الن�سِّ ُيعرَّ

على اأ�سا�ِس عالقِة الكيانات بالتغريُّ �احلركة،

�ســياء الغري ]غري[ الثابتة من جهة �الثابتة من جهة، اإذا اُأِخَذت  �ســياء الثابتة، �ذ�اُت الأ �ذ�ات الأ

من جهِة ثباتها، مل تكن يف الزمان بل مع الزمان. �ن�سبُة ما مع الزمان �لي�س يف الزمان هو الدهر، 

ْ�ىَل اأن ُي�ســّمى  �ن�ســبُة مــا لي�س يف الزمان اإىل ما لي�س يف الزمــان من جهة ما لي�س يف الزمان، الَأ

ال�رصمد. �الدهُر يف ذاته من ال�رصمد، �بالقيا�س اإىل الزمان دهر.

ُج الزمن الذي راأيناه يف ا�ست�ســهاداٍت �سابقٍة  يعك�س هذا الن�سُّ م�ســاألتني. اأ�لُهما، تدرُّ

�سياء التي  ن�ســان كمرجٍع لالأ �ا�ســٌح متاًما هنا. ثانًيا، اإذا اأخذنا عالقَة اجل�ســد بالر�ح عند الإ

 ، �ليني، قد ن�ستطيع اأن نرى اأّن النف�َس هي العن�رَص الثابَت �ال�رصمديَّ نوق�ست يف اجلملتني الأ

 �ُعر�سٌة للف�ساد.
ٌّ

ٌل �زمني ٌ �متحوِّ يف حني اأّن اجل�سد متغريِّ

4. اإلشارات والتنبيهات���2 
ّ�ل ماأخوٌذ  �ســارات �التنبيهات.الن�ّس الأ ر، الإ ــان من كتاب ابن �سينا املتاأخِّ اأخرًيا، لدينا ن�سّ

د حول ‘اإنكار’ ابن �ســينا ال�سهري ملعرفة  من النمط ال�ســابع حول العقل، �حول املقطع املُحدَّ

اهلّل باجلزئّيات اإذ ي�سري اهلّل بذلك، براأيه، مرتَهًنا يف �سمن الزمان،

ن �املا�ســي  فالواجُب الوجوِد يحب اأن ل يكون علُمُه باجلزئّيات علًما زمنيًّا، حّتى يدخل فيه الآ

�امل�ســتقبل، فيعر�ُس ل�سفِة ذاته اأن تتغرّي. بل يجب اأن يكون علُمُه باجلزئّيات على الوجه املقّد�س 

العايل عن الزمان �الدهر.

�سياء  اإّن اهلّل، كاإلٍه متعاٍل �ثابٍت �خارج الزمان ل ميكن اأن يحتويه الزمن. معرفتنا نحن بالأ

غرا�س معرفتنا. اأّما اهلل فال ُيَحدُّ بهكذا  نف�سنا �لأ نُطلوجّية لأ هي َفْرُع ال�سياقات الزمانّية �الُأ

ها كمعرفِتنا امل�رص�طة  �سياء ل ميكنها اأن تكون نف�سَ �سياق؛ اإّنه �حَدُه يف ال�رصمد �معرفُتُه بالأ

بالزمان �املكان �احل�ّس. مع ذلك، فاإّن ما ل ي�ســتثنيه قــوٌل كهذا هو اإمكاُن اأن يكوناهلل يف 

املريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة 8، �ال�سفحة 9، ال�سطر �؛ ابن �سينا، عيون احلكمة، الطبيعيّات، الف�سل الثامن، ال�سفحة   )�6(

�سطر �� اإىل �7. ��، الأ

�س��ارات والتنبيهات، حتقيق حمّمد ال�ســهابي  �ســطر 9 اإىل �5؛ انظر، ابن �ســينا، الإ املريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة 9، الأ  )�7(

�سطر �6 اإىل �8، النمط اخلام�س،  )قم: ن�رص البالغة، اأعيد طبعه �996(، اجلزء الثالث، النمط ال�ســابع، ال�ســفحة ��5، الأ

ال�سفحة ��9، ال�سطران 9 و�0.
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الزمن على طريقة ال�سل�ســلة-ب B-series عند ماك تاغرت McTaggart((2). فابن �سينا ي�ستبعد 

 .A-series يه ماك تاغرت بال�سل�سلة-اأ بو�سوح فكرة الزمن املتوتِّر، اأ� ما ُي�سمِّ

الن�ّس الثاين من النمط اخلام�س يتعاطى مع طبيعة ال�رصمد �العلّية،

�اإذا جاز اأن يكون �سيء مت�سابَه احلال يف كّل �سيء �له معلول، مل َيبُعد اأن يجب عن �رصمٍد.

�ســياء �كان جتان�ــسٌ بينها �بني كلِّ الكيانات التي  اإن احتوِت العّلُة، اإمكاًنا، على كلِّ الأ

نطولوجّية، فاإّنها تكون عّلًة متخّطيًة للزمــان، اإذ هي، بعك�س ما  تاأتــي حتَتها يف الرتاتبّيــة الأ

يرتّتب عليها، ل تنح�رص يف الزمن. اإّن ت�ســابَه حالة ذلك ال�ســيء يف كّل اأحواله تعني اأّن ابن 

�سينا يتحّدث عن الكيانات الثابتة. العلُل الثابتُة تتخّطى الزمن. يعمد املريداماد اإىل ال�ست�سهاد 

خَرين من عند ال�سارح املتحّم�س لبن �سينا – �اإن كان  ب�رصٍح لل�رصمد يف اإزاء نَطي الزمن الآ

،
)�9(

 )ت. ���7(
ّ
ُمبِدًعا – ن�سري الدين الطو�سي

ّن ال�ســطالَح، كما �قع على اإطالق ‘الزمان’ على الن�سبة  عرّب ]ابن �ســينا[ عن ذلك بـ‘ال�رصمد’ لأ

ات اإىل بع�س يف امتداد الوجود، فقد �قع على اإطالق ‘الدهر’ على الن�سبِة  التي تكون لبع�س املتغريِّ

مور الثابتة بع�ســها  مور الثابتة، �‘ال�رصمد’ على الن�ســبة التي تكون لالأ ات اإىل الأ التي تكون املتغريِّ

اإىل بع�س.

�. النجاة��30
خري من ابن �ســينا اأن ي�رصَح املقطَع الذي �رد �ســابًقا من ال�ســفاء. هنا يريد  غايُة القتبا�س الأ

ا �لكن من  مكانّية �جود اهلّل مع الزمان �املــكان مع كوِنِه فاعاًل حقًّ ــ�س لإ �سِّ املريداماد اأن يوؤ

طه’ فيهما، د�ن اأن ‘يورِّ

ليـــ�س كـــــّل مــــــا ُ�جـــــــــد مــــــــع الزمـــــــان فهــــــــو فيـــــــه. 

William Lane Craig, Divine Forei ،ّنه يف هذه ال�سل�سلِة لي�س من م�ستقبل مبا هو م�ستقبل؛ انظر لكن حّتى هذا القول اإ�سكايّل، لأ  )�8(

knowledge and Human Freedom (Leiden: Brill, 1991), 226-227. مــع ذلــك، فاإّنه من املمكن اأن نتخّيل اأحداًثا تقع يف امل�ســتقبل 

بالن�سبة اإلينا �بالتايل تكون مكنات م�ستقبلّية يف الوقت الذي تكون فيه متزامنة مع لُمّدّية durationlessness  اهلل.

�س��ارات والتنبيهات، املجّلد الثالث، النمط  �ســطر 9 اإىل �6؛ انظر، ابن �ســينا، الإ املريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة 9، الأ  )�9(

�سطر �� و�5. اخلام�س، ال�سفحة ��9، الأ

املريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة 9، ال�ســطران �0و��؛ انظر، ابن �ســينا، النجاة، حتقيق زكرّيا عمريات )بري�ت: دار   )�0(

ّ�ل، ال�سفحة ��6، ال�سطران ��و��. اجليل، ��99(، املجّلد الأ
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 ،
)��(

)iv 221a.17( املُ�سار اإليه يف هذا املقام، كما ينبئنا التقليُد ال�رْصحيُّ لطبيعّيات اأر�سطو

فهو الكيانات اخلالدة التي توجُد مع الزمان �متتلُك الفاعلّيَة ال�سببّية يف الزمان �لكّنها لي�ست 

يف الزمان �ل مقيَّدة يف الزمان �املكان.

يف �ســياق تلخي�ســه ملوقــف املدر�ســة امل�ّســائّية كُكّل، يكمــل املريداماد اقتبا�ســاته من 

الن�ســو�س ال�سينوّية بال�ست�ســهاد مبقطٍع من كتاب التح�ســيل لتلميذ ابن �سينا بهمنيار )ت. 

،
)��(

)�066

مور  �معلوٌم اأّن الزماَن لي�س �جوُده يف زمان، حّتى يكون عدُمه يف زمان اآخر؛ �اأّن الزمان من الأ

ر، �ما�ٍس  ٌم �تاأخُّ مــور الزمانّية، فهي التي فيها تقدُّ ال�ســعيفة الوجود، كاحلركة �الهيوىل. �اأّما الأ

�م�ستقبل، �ابتداٌء �انتهاء. فذلك هو احلركة اأ� ذ� احلركة. �اأّما ما هو خارج عن هذا، فاإّنه يوجُد 

�سافَة العار�سَة ملتى )...( مع الزمان، املعّية التي ذكرناها يف املُ�ساف، اأعني الإ

�هذه املعّيُة، اإن كانت بقيا�ِس ثباٍت اإىل غري ثبات. فهو ‘الدهر’ �هو حميٌط بالزمان؛ �اإن كانت 

بن�ســبة الثابت اإىل الثابت، فاأحقُّ ما ُي�سّمى به ‘ال�رصمد’. بل هذا الكوُن، اأعني كوَن الثابِت مع غرِي 

مور الثابتة،  الثابت �الثابت مع الثابت، باإزاء كون الزمانّيات يف الزمان. فتلك املعّية كاأّنها متى الأ

مــور الزمانّية يف الزمان متاهــا. �لي�س للدهر �ل لل�رصمد امتــداد، ل يف الوهم �ل يف  �كــون الأ

عيان. �اإّل كان مقداَر احلركة. الأ

ّ�ل من ابن �ســينا بقّوة، �ُيربز اكتماَل ‘املوقف’ ال�ســينوّي  يعك�س هذا الن�ّس القتبا�س الأ

الذي يودُّ املريداماد اأن ي�ستح�رَص �سلطَته.

فالطــويّن، ي�ست�ســهُد املريداماد مبقطٍع مــن الطبيعّيات  من ثــّم، �لكي يعك�ــسَ ذ�َقه الأ

يرايّن �ســهاب الدين ال�ســهر�ردّي )��55-  الإ
ّ
�رصاقي يف كت��اب املطارحات للفيل�ســوف الإ

جزاء  مر، الأ ���9م( �باآخر من الكتاب ال�ســهري با�سم اأثولوجيا اأر�سطو – �هو، يف �اقع الأ

� اإىل 6 من ‘تا�سوعات’ اأفلوطني.

يقول ال�سهر�ردّي )متابًعا ابَن �سينا �معيًدا �سياغة املقطع املاأخوذ من ال�ضفاء اأعاله(،

الدهــر يف اأفق الزمان، �الزماُن كمعلوٍل للدهر، �الدهر كمعلوٍل لل�رصمد. فاإّنه، لول د�اُم ن�ســبة 

Simplii انظر :Lemmata على املُ�سلَّمات Simplicius سيمبلي�سيو�س�� 
ّ
فر�دي�سي �سكندر الأ �ســيغت باأف�سل ما ميكن يف �رص�ح الإ  )��(

 cius in Physicorum in Commentaria in Aristotelian Graeca, ed. H. Diels (Berlin: G. Reimiri, 1882) ix. 739, 14-20, trans. J. O.

.Urmson (Ithaca: Cornell University Press, 1992), 150

مريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة �0، ال�ســطور � اإىل �5؛ بهمنيار، كتاب التح�س��يل، حتقيق مرت�سى مطّهري )طهران:   )��(

مطبعــة جامعــة طهران، اأعيد طبُعه �996(، ما وارء الطبيعة، اجلزء الثاين، املقالة الثانية، من ال�ســفحة ��6، ال�ســطر �� اإىل 

ال�سفحة ��6، ال�سطر 9.
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ج�ســاُم، ف�ســاًل عن حركاتها. �لول د�اُم  املجّردات بالكلّية اإىل مبداأها ]مبدئها[، ما ُ�ِجَدت الأ

ن�ســبة الزمــان اإىل مبداأ ]مبداإ[ الزمان، ما حتّقق الزمان، ف�ســّح اأّن ال�رصمَد عّلــٌة للدهر �الدهَر عّلٌة 

.
)��(

للزمان

فالطونّية املُحَدثة لهذا التف�سري   �اأّن امليول الأ
ّ
ُز هنا كنز�ٍل ِعلِّي لحظ اأّن تراتبّية الزمن ُتربَّ

للزمن هي اأكرث اإلفاًتا للنظر.

ثبات اأّن الدهَر هو م�ستوى الزماِن  ثولوجيا لإ مت القتبا�ســات املاأخوذة من الأ ــمِّ لقد �سُ

ثولوجيا، اإًذا، ت�رَصُح  املعقول، يف حني اأّن م�ســتوى ال�رصمد هو م�ســتوى الكلِّ املت�ســا�ق. الأ

ن�سانّية لهذه  مر، اإمكانّيَة جتا�ِز النف�ِس الإ الِق�ســمَة الثالثّيَة للزمن، بيد اأّنها تفرت�س، كذلك الأ

مة الن�ّس، ُيجــاِدل الكاتب باأّن الكيانات  ��س امل�ســائل، الواردة يف مقدِّ امل�ســتويات. يف ر�ؤ

ّن املعقولت توجد، كمــا ينبغي، يف الدهــر ل يف الزمان. �لهذا  املعقولــة هــي لزمانّيــة لأ

ن�سان، تالًيا، مرّكٌب – ينطوي  . فالإ
)��(

ال�ســبب، بالتحديد، ت�ســتطيع اأن تكون ِعلاًل للزمان

ظهار التمايِز بني الزمان  . �لإ
)�5(

 �من نف�ٍس دهرّيــة
ّ
على تناق�س ظاهرّي – من ج�ســٍد زمني

ثولوجيا حيث يجادل الكاتب باأّن الر�َح عندما  �الدهر، ي�ستعني املريداماد بامليمر الثاين من الأ

على، كما هو نز�ُعها الذي يتجّلى يف ال�ستعارة الواردة  ترتّد اإىل اأ�سلها يف العامل املعقول الأ

، فاإنَّها ُتظِهُر عندها انتماءها اإىل 
)�6(

يف التا�س��وعات )امليمر الرابع، ال�ســفحة 8، ال�ســطر �(

�سياء  . اإّن النف�َس ُتدِرُك با�ستح�ســار اجلواهر الثابتة �الالزمانّية لالأ
)�7(

عامل الدهر ل اإىل الزمان

دراك. بعد ذلك ي�ست�ســهد  يف العامل املعقول، �بالتايل، تكون عّلًة للزمان من خالل عملّية الإ

. يناق�س الكاتب م�ســتوياٍت 
)�8(

ّ
لهي َ ماهّية م�ســتوى الدهر الإ املريداماد بامليمر اخلام�س لُيبنيِّ

ّ�ل �هو اهلّل، �فاعلّية العقول �هي  ثالثــة من الفاعلّية: الفاعلّية energeia الكاملة للفاعل الأ

اأقّل كماًل، �اأخرًيا الفاعلّية العاِر�سة للفواعل الزمنّية. �يف اإزاء كلِّ م�ستوى من الفاعلّية، ثّمة 

َ عالقة اهلل  ثولوجيا لُيبنيِّ من الزمن م�ســتًوى. يختم املريداماد بال�ستعانة بامليمر ال�ســابع من الأ

�سطر � اإىل �. املريداماد، كتاب القب�سات، ال�سفحة ��، الأ  )��(

ثولوجيا يف اأفلوطن عند العرب، حتقيق عبد الرحمن  �ســطر �� اإىل �7؛ انظر، الأ املريداماد، كتاب القب�س��ات، ال�ســفحة ��، الأ  )��(

�سطر 6 اإىل �0. بد�ي )القاهرة: L’Institut Français، �9�7(، ال�سفحة 8، الأ

�سطر �� اإىل �6. انظر، اأثولوجيا، ال�سفحة ��، الأ  )�5(

ّ�ل، ال�سفحة ��. امل�سدر نف�سه، امليمر الأ  )�6(

املريداماد، كتاب القب�سات، من ال�سفحة ��، ال�سطر �9 اإىل ال�سفحة ��، ال�سطر �0؛ اأثولوجيا، امليمر الثاين، ال�سفحة �9،    )�7(

من ال�سطر � اإىل ال�سطر 8، �ال�سفحة �0 من ال�سطر 6 اإىل ال�سطر ��، �ال�سفحة ��، من ال�سطر 7 اإىل ال�سطر 9.

املريداماد، كتاب القب�سات، من ال�سفحة ��، ال�سطر �� اإىل ال�سفحة ��، ال�سطر �؛ اأثولوجيا، امليمر اخلام�س، ال�سفحة 68،   )�8(

من ال�سطر � اإىل ال�سطر �7.
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. ثّمة �سل�سلة ِعلِّّية ]�سببّية[ تعرُبُ م�ستويات الزمن اعتماًدا على مدى 
)�9(

بالكيانات عرب الزمان

هّمّية بالن�ســبة اإلينا هو اأّن اهلل يخلق يف  تغريُّ الكيانات يف م�ســتواها الوجودّي. ما هو بالُغ الأ

.
)�0(

الزمان؛ ل ينبغي لِعّلة الزمان اأن تتخّطاه

ــُلنا هذه القتبا�ســات اإىل �جوِد ثالثة م�ســتويات من الزمن توازي ثالثة م�ستوياٍت  تو�سِ

�ىل تعني اأّن  يــة الأ اُأنُطلوجّيــٍة للواقــع. اإًذا، هنــاك ثالثــة اأنــواٍع حمتملٍة من احلــد�ث: الر�ؤ

غلــب، بعلم الكالم  ية ترتبط، يف الأ (، �هــذه ر�ؤ للكــون بدايــًة يف الزمان )حــد�ٌث زماينٌّ

، �الثانية ترى اأّن الكون م�ســبوٌق بالعدم ال�رصيح، ما يعنــي اأّنه )الكون( يلي 
)��(

ّ
�ســالمي الإ

ية الثالثة فتخُل�ُس اإىل اأّن  ية ترتبط بابن �ســينا. اأّمــا الر�ؤ (، �هي ر�ؤ
ّ
اهلل بجوهره )حد�ث ذاتي

، اإىل الفعل، �هذا ما  ؛ اأي اأّنــه كان يف القّوة فانتقل، من َثــمَّ
ّ
الكون م�ســبوٌق بالعدم الن�ســبي

.
)��(

ُيعَرف باحلد�ث الدهرّي

ُ ابن �سينا فكرَة حد�ث العامل  ن، ما الذي يرتّتب، ّما ُذِكر، على عالقة اهلل بالعامل؟ يق�رصُ الآ

. اإّن الوجوَد يعتمُد باملطلق على اهلل  كعّلٍة 
)��(

على كوِنها جمّرد اإمكاٍن بالن�سبة لواجب الوجود

ر  لــه، كُمْعٍط للوجــود �كقّيوٍم �جودّي. اأّما معنى قولنا »اإّن العامَل حادٌث ذاًتا« فهو اأّنه متاأخِّ

مكان، عند املريداماد، ل ينطوي  ٌر زمانيًّا. اإّن اختزاَل احلد�ث اإىل الإ منطقيًّا عناهلل  ل اأّنه متاأخِّ

 للعامل. كما اأّنه يعترب اخللَط ال�ســينيوّي بني م�ستوى الدهر حيث العقول 
ّ
على حد�ٍث حقيقي

بقاَء على حد�ث  . هو يجُد مكًنا الإ
)��(

�سكالت ما فيه لهَي فيه من الإ �م�ســتوى ال�رصمد الإ

�سا�س هي اأّن اجلواهر التي  . امل�ساألة الأ
)�5(

العامل من خالل الف�سل بني فكرَتي الدهر �ال�رصمد

تكون متالزمات منطقّية اهلل  لي�ســت، يف الواقع، حادثًة؛ �لذا فاإّن فكرة احلد�ث حتتاج اإىل 

املريداماد، كتاب القب�س��ات، من ال�ســفحة ��، ال�ســطر � اإىل ال�سفحة ��، ال�ســطر 6؛ اأثولوجيا، امليمر الثامن، ال�سفحة �9   )�9(

�سطر 5 اإىل 8، ال�سفحة ��0، ال�سطران �8 و  �ســطر � اإىل 6، �ال�ســفحة 96، ال�سطور � اإىل ��، �ال�سفحة �09، الأ الأ

�سطر �� اإىل �8. �9، ال�سفحة ���، من ال�سطران � و � �ال�سطران �� و��، �ال�سفحة ��� من الأ

ثولوجيا التي ت�رّص على اأّن العامل لي�س ملوًقا يف الزمن بل يف دائرة  كان با�ستطاعة املريداماد اأن يقتب�س املزيَد من الن�سو�س من الأ  )�0(

زل(، �الذي يت�سامى اهلّل عليه. املعقول )الدهر، رغم اأّن الن�ّس ي�ستعمل عبارة الأ

البهبهايّن، حكيم اأ�س��رتاآباد، ال�ســفحة �98، يذكر � lemmata لهذا اخليار: احلد�ث التدريجي حيث يتك�ّســف الوجود تباًعا   )��(

 من نوع اآخر �هو النموذج 
ّ
 حيث يخــرج اخللق اإىل الوجود دفعًة �احدة، �حد�ٌث دفعــي

ّ
يف الزمــان، ثــم احلد�ث الدفعي

 William Lane Craig مذهب املنا�ســبة( خللق العامل يف الزمان. �قد رّ�ج �يليــام لين كرايغ( Occasionalism 
ّ
 الكالمي

ّ
الّتفاقــي

 الكويّن’ على �جود اهلّل.
ّ
لهذا النموذج يف كتابه (God, Time and Eternity, passim) على اأّنه ‘الدليل الكوزمولوجي

مو�سوّي، حكيم اأ�سرتاآباد، ال�سفحة �96.  )��(

�سارات والتنبيهات، النمط 5، اجلزء �، ال�سفحات 97 اإىل ��5. ابن �سينا، الإ  )��(

ميان، من ال�سفحة ��6، ال�سطر �� اإىل ال�سفحة ��9، ال�سطر 6. املريداماد، تقومي الإ  )��(

Fazlur Rahman, ‘Mīr Dāmād’s Concept of hudūth Dahrī’, Journal of Near Eastern Studies 39 (1980), 142-143.  )�5(
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.
)�6(

حداث اأ� يف زمنها مكاُن يقُع يف طبيعِة الأ جابة عن ما اإن كان الإ الإ

، �لكّنه ي�ســاأل: اأين 
)�7(

يوافــق املريداماد ابَن �ســينا علــى اأّن خلَق العامل متنــٌع يف الزمان

ال بال معًنى عنَد ابن �سينا لعدِم �جوِد  جابة عن هذا ال�ســوؤ �متى يحُدُث اخللق؟ قد تكون الإ

نقطــة بداية حقيقّية للعامل بنظِرِه، اأّما املريداماد فياأتي بجواٍب اأكرث اإطالًقا �حتمّيًة من الناحية 

نطولوجّية: اإّن خلَق �حد�َث العامل يح�ســالن يف م�ستوى الدهر اإذ فيه يتفاعُل اهلّلُ الثابُت  الأ

. فعند املريداماد، ل بّد من 
)�8(

. هذه هي النظرّيُة املعر�فة باحلد�ث الدهرّي مع الزمان املتغريِّ

ٌر  ٍر ُمطلــٍق عن الذات. هو تاأخُّ لهّية �الكون، فالكون يف تاأخُّ �جــوِد انفكاٍك بني الــذاِت الإ

 فكّل ما هو موجود يد�ُر مداَر د�امّيِة الدهر، اأّما اهلّل فهو املوجود 
ّ
[ �مفهومي

ّ
 ]�ســببي

ّ
ِعّلي

ميان باأّن اهلّل �ســابٌق يف ال�رصمد  . �يجادل املريداماد يف كتابه تقومي الإ
)�9(

�حــد يف ال�رصمد الأ

كوان’ يف الدهر، اأخَرَجها من القّوة اإىل الفعل، �ت�سامى عن  ٌد فيه �خالٌق، �هو مع ‘الأ �متفرِّ

. يف هذا املقام، ل بّد من الوقوف على 
)50(

حاطــِة به الزمــان الذي تعَجُز قيوُدُه املاّدّيُة عن الإ

 .
)5�(

مفهوِم ‘اأ�سالة املاهّية’ عند املريداماد لكي نتوافر على فهٍم �سحيٍح لفكرة احلد�ث عنَده

هو يطرح ثالثة م�ســتويات �جودّية: اهلّل، �هو يتخّطــى الوجود being؛ اجلواهر، �هي يف 

الدهــر بقابلّياتها �فاعلّياتها؛ �اأخــرًيا، الوجودات الفردّية، �هــي جتّليات تلك اجلواهر يف 

عامل الظواهر. يف م�ســتوى الدهر، تت�سارُك اجلواهُر التي تكون بالقّوِة املعّيَة مع اهلّل، اأّما تلك 

رًة عــن اهلل اإذ تكون قد خ�ســعت لعملّيٍة اأخرَجها  اجلواهــر التــي تتحّقق بالفعل تكون متاأخِّ

]اهلل[ بوا�ســطِتها من القّوة اإىل الفعل. امل�سكلُة، م�ســكلُة النموذج ال�سينوّي، اإًذا، اأّنه ل يف�رصِّ 
�ُس كيفّيَة خر�ِج اجلواهر من القّوة اإىل الفعل. اأّما  لهّيَة عند هذا  امل�ســتوى �ل ُي�سخِّ الِعلِّّيَة الإ

لِه اخلارِج عن الزمان، الفاعِل �اخلالِق  ما يقرتُحُه املريداماد فهو حلٌّ مثرٌي لالهتمام مل�سكلة الإ

فيه يف اآن.

.Rahman, ‘Mīr Dāmād’s Concept of hudūth Dahrī’, 144 ،املريداماد، كتاب القب�سات، ال�سفحة ��6، ال�سطور � اإىل ��، انظر  )�6(

.Helm, Eternal God ،بطبيعة احلال، فاإّن فل�سفة الدين املعا�رصة ترى اإىل فكرة اخللق من د�ن زماٍن على اأّنها متهافتة بالقدر عينه؛ انظر  )�7(

مو�سوّي، حكيم اأ�سرتاآباد، ال�سفحات �79 اإىل �99.  )�8(

 Rahman, ‘Mīr Dāmād’s Concept of ،املريداماد، كتاب القب�سات، من ال�سفحة 75، ال�سطر � اإىل ال�سفحة 76، ال�سطر 6؛ انظر  )�9(

.hudūth Dahrī’, 150

ميان، من ال�ســفحة ��9، ال�ســطر �0 اإىل ال�ســفحة ��0، ال�سطر 6. من املحتمل اأن يكون هذا الن�ّس قد  املريداماد، تقومي الإ  )50(

ُكِتب يف نف�س الفرتة التي ُكتَب فيها كتاب القب�سات اأ� قبله. �ل بّد اأّنه قد اكتمل مع حلول عام ���0 هـ.)���6 اأ� �6�5 

م.( اأي قبل �� �سنة من اإكمال كتاب القب�سات اإذ اإّن اأقدم مطوطة (MS Astan-I Quds-I Radavi 222) ل�رصح ال�سّيد اأحمد العلوّي 

ميان، ال�سفحة �57.  مة تقومي الإ )تلميذ املريداماد ��ســهره( �املو�سوم ‘ك�س��ف احلقائق’ يحمل هذا التاريخ؛ انظر اأ�جبي، مقدِّ

اإّن دليل احلد�ث يف هذا الكتاب اأكرث اقت�ساًبا �بالغًة اإّل اأّن املرء يجد عنا�رص من الدليل الثاين يف كتاب القب�سات.

ميان، من ال�سفحة ���، ال�سطر 8 اإىل ال�سفحة ��6، ال�سطر 8. املريداماد، تقومي الإ  )5�(
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[، فاإنَّ فكــرة املريداماد عن الزمان 
ّ
بعيًدا عن م�ســاألِة طبيعِة احلد�ِث ال�رصمــدّي ]الذاتي

، اأ�، بتعبرٍي ب�ســيط، فكــرِة اأّن اهلّل ُيغريِّ 
ّ
م للنقا�س حالًّ ملفهوِم ‘الَبداء’ يف الكالم ال�ســيعي ُتقــدِّ

 يف اإيران ال�ســفويّة، �ســار البداء من مو�ســوعات النقا�س 
ّ
. ففي اأجواء اجلدل الديني

)5�(
راأَيه

 )ثيودي�ســا( �حما�لًة لتربير 
ّ
لهي املحمــوم. ميكن اعتبار مبداإ البداء نظرّيًة �ســيعّيًة يف العدل الإ

�ُس حتمّيَة  خفاق يف هذا العامل. اإّل اأّن الَبداَء، عند ُخ�ســماِء ُمتكلِّمِة ال�سيعة، ُيعرِّ الف�ســل �الإ

ه ُمطلَقني  لهّيني للمحظور. اإذا كان علُم اهلل �ق�سا�ؤ  �ُمطلقّيَة الُقدرِة �العلِم الإ
ّ
لهي الق�ساِء الإ

 خارَج الت�ســّور متاًما. ما يحا�ُل مبداأ البداء 
)5�(

حداث يف هذا العامل زل، فــاإّن تغــريُّ الأ يف الأ

 املُ�ســَبق �من َثــمَّ يتقّدم ]يقرتح[ 
ّ
لهي لهّية عن العلِم الإ رادَة الإ اأن يقــوم به هو اأن يف�ســل الإ

�ســافة اإىل ذلك، فاإّن  . �بالإ
)5�(

ّ
لهي ــف اأ� التبّدي ال�ســري�رّي للعلم الإ بدرجاٍت من التك�سُّ

 non-discursive اأ� ا�ســتطراديّة non-propositional يٍة غــري ق�ســوّية املبــداأ ينطوي على ر�ؤ

حداث لي�ســت ق�سوّية ]بح�سب الق�سايا[ �ل تولُِّد معرفُته  لهّية: اإّن معرفَة اهلل بالأ للمعرفة الإ

ات’ التي تطــراُأ على معرفته اأ� على  َميــاًل ُمعّيًنــا يف عقله ميكن اأن يتغرّي اأ� يتحــّوَر مع ‘التغريُّ

له   عملّيات تقت�سي التدبُّر �الر�ّية. اإّن الإ
ّ
لهي . ل يحتوي ‘الوعُي’ الإ

)55(
حداث �ســري�رة الأ

 ل ي�ستطيع اأن يعرف بوا�سطة ق�سايا ال�سل�سلة-اأ املتوتِّرة. 
ّ
الثابت �املتعايل �الال�قتي

ي�ســتعني املريداماد، يف ر�ســالته الكالمّية ‘نربا�ش ال�سياء وت�سواء ال�س��واء يف �سِح باِب البَداء 

. اإّن 
)56(

واإثب��ات جدوى الدعاء’، بنظريّتــه يف الزمان �احلد�ث الدهرّي ل�رصح هذه امل�ســاألة

املريداماد، نربا�ش ال�س��ياء وت�س��واء ال�سواء يف �سح باب البَداء واإثبات جدوى الدعاء، حتقيق حامد ناجي اأ�سفهايّن )طهران: مرياث   )5�(

مكتوب، �995(؛ مو�سوي، حكيم اأ�سرتاآباد، ال�سفحات �09 اإىل ���.

 Mahmoud Ayoub, ‘Divine Preordination and Human Hope: A Study of the Concept of badā’ in the Imāmī Shīī Tradition’,  Journal  )5�(
.of the American Oriental Society 106 (1986), 623-632; W. Madelung, ‘badā’, EIr iii. 354-355

ا متوازيًا، جليًّا �مفيًدا، ميكن مالحظُتُه يف فكرَتي املعرفة الطبيعّية �‘الو�ســيطة’ عند �ســواريز Suarez ومولينا Molina يف  اإّن خطًّ  )5�(

 Craig, Divine Foreknowledge and Human Freedom, 237 ff., and The Problem of Divine ،فرتة ما بعد الع�ســور الو�ســطى؛ انظر
 Foreknowledge and Future Contingents From Aristotle to Suarez (Leiden: Brill, 1988), 169 ff.; cf. Alvin Plantinga, God and

Other Minds (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967), 140-148; Hasker, God, Time and Knowledge, 19-52. املولينّيــة دفــاٌع 

 يفرت�س اأّن معرفة اهلل احلّقة بخ�ســو�س 
ّ
لهّية. اإّنها نوذٌج توافقي ن�ســانّية د�نا تفريٍط، يف الوقت عينه، بالقدرة الإ عن احلّريّة الإ

‘العك�س-فعلّيات counterfactuals’ هي بحيث يعلم اهلّل كّل ما ميكن للمرء اأن يختار فعَلُه بحّرّية.
 يف هذه امل�ساألة يف كتاب ‘اإله الفل�سفة The God of Philosophers’، ال�سفحتان �� 

ّ
كويني انظر، نقا�س كيني Kenny لقول توما الأ  )55(

حداث  �سياء اأ� الأ و��. يف �ســياٍق مّت�ســل، يجادل األ�ســتون Alston باأّن اهلّل لي�س لديه اأّي معتقداٍت اأ� نزعاٍت بخ�ســو�س الأ

 vDoes God Have Beliefs ?’ Religious Studies ،لهّية حد�ســّية؛ انظر ّن حالٍت كهذه تنطوي على قابلّية للخطاإ؛ بل املعرفة الإ لأ

.22 (1986), 287-306

ل، حتقيق عبد اهلّل نورايّن  الن�ّس يف اأ�ســله نق�ٌس لدح�ِس ن�ســري الدين الطو�سي الفقهيِّ للَبداء. يكتُب الطو�سي يف تلخي�ش املُح�سَّ  )56(

)بــري�ت: دار الدعوة، ��98(، ال�ســفحات ��� اإىل ���، ما يلــي، »اإّنهم ]اأئّمة اأهل البيت عليهم ال�ســالم[ ل يقولون 

بالَبداء؛ �اإّنا القوُل بالَبداء ما كان اإّل يف ر�ايٍة رَ�ْ�ها عن جعفر ال�ســادق عليه ال�ســالم: اأّنه جعل اإ�ســماعيَل القائم مقاَمه من 

ئل عن ذلك فقال: ‘بدا هلّل يف اأمر اإ�سماعيل’. �هذه  ِه منه، فجعَل القائَم مقاَمُه مو�سى، ف�سُ بعده، فَظَهَر من اإ�سماعيل ما مل يرت�سِ

ر�اية، �عندهم اأّن اخلرب الواحَد ل يوِجُب علًما �ل عمًدا«. من الوا�سح اأّن احلتمّية ال�سينوّية )�هي يف هذه احلالة ل تبُعُد عن 

,
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 التقليدّي للَبداء يرى فيه �ســكاًل من اأ�سكال الن�ســخ؛ فكما اأّن اآيات معّينة 
ّ
التف�ســري ال�ســيعي

ــعت اإمكانّيُة بع�س  ــا ُ��سِ ــخت يف حني ظّلت جزًءا من الوحي، كذا اأي�سً من القراآن قد ُن�سِ

. يرت�ســي املريداماد هذا 
)57(

حداث اإىل هذا العامل َ اإي�ســاُل هذه الأ حداث جانًبا بعدما تغريَّ الأ

. اإّل اأّنه يذهُب 
)58(

التف�ســري عندما ُيعلن اأّن حملَّ الَبداِء يف اخللق هو كمحّل الن�ســخ يف الوحي

. اإّن اهلل مت�ســاٍم عن الزمان �الدهر؛ اإّنه لي�ــس يف الزمان اأ� َمَعه. اأّما املوجودات 
)59(

اأبعــَد منه

يف هــذا العــامل، فمحد�دٌة بالمتــداد يف الزمان �املكان فهي كياناٌت زمنّيــٌة �اإن كانت لها 

 ،
ّ
. فكّل حادٍث له ن�ســيٌب من ثالثة اأنواٍع من احلد�ث: الذاتي

)60(
ظهوٌر يف الدهر بنحٍو ما

ها المتداد، لكن ل امتداَد ماثل لها يف  . اإّن حوادث هذا العــامل يحدُّ
)6�(

الدهــرّي، �الزمايّن

طالق(. اأّما اهلل ��ســفاُته )�منها  الدهــر )بالتاأكيــد لي�س يف ال�رصمد حيث ل امتــداَد على الإ

اخللق �العلم( فيتجّليان يف م�ســتوياٍت ثالثٍة من الوجود �الزمان، اإّل اأن طبيعَتهما تتغرّي تبًعا 

. لي�س من حادٍث �احــد، يف الزمان اأ� يف الدهر، �هو ناجٌت 
)6�(

مل�ســتوى التجّلي الوجودّي

حداث يف امتدادنا  . اإًذا، اإّن ظهور تعاقــب الأ
)6�(

عن فعِل ا�ســٍم اإلهيٍّ ما، ي�ســِبُه حادًثا اآخــر

 لي�س كامتدادها يف الدهر، �بالطبع متلٌف عن ِعّلتها يف ال�رصمد. اأ�ســف اإليه، مبا اأّن 
ّ
الزمني

حداُث يف الزمان ل ت�ســّببها مبا�رصًة معرفٌة  معرفــة اهلّل ل-زمانّية، فاإّننــا نتالفى احلتمّيَة اإذ الأ

[، اإًذا، لي�س ملكَة ال�رصمد 
ّ
لهي  للثيودي�سا ]نظريّة العدل الإ

ّ
�سا�سي . امل�ستوى الأ

)6�(
ل-زمانّية

لهّيِة مرَجَعها الوحيد، �لي�س هو  �سا�ســّية التي جِتُد يف الذات الإ �ســماء الذاتّية املطلقة �الأ �الأ

 )�بالتحديد النقا�س 
ّ
ر�سطي ّنها، �ا�ستقاًء من التقليد الأ  لأ

ّ
لهي يٍة دينامّيٍة للعلم الإ اجلربّية الكالمّية( ل تن�سجم باملّرة مع هكذا ر�ؤ

ال�ســهري حول املمكنات امل�ســتقبلّية يف ‘حول التاأ�يل De Interpretatione, IX‘)، ماَهت م�ســكلَة م�ساحلِة �رص�ِط �سدِق الق�سايا 

حول املمكناِت امل�ستقبلّيِة مع التاأكيد على العلم �القدرة الُكلّيني.

 �ســدرا ببديٍل يقت�ســي التمييَز بني م�ســتويني من املعرفة 
ّ

’Ayoub, ‘Divine Preordination and Human Hope، ��6. يتقــّدم املــال  )57(

مامني اخلام�س �ال�ســاد�س ]عليهما   �ُموحى. لهذا الغاية، ي�ســتعني بحديَثــني من الإ
ٌّ

خر ن�ســبي لهّيــة، اأحُدُهمــا مطلٌق �الآ الإ

ئّمة – انظر  نبياء �الأ ــه، �بني املعرفة التي اأ��ســلها اهلّل اإىل الأ ال�ســالم[ ميّيزان فيهما بني معرفة اهلّل اخلفّية التي اخت�ّس بها نف�سَ

، الطبعة الثالثة، ��98(، اجلزء ال�ســاد�س، ال�سفحة 
ّ
ربعة )بري�ت: دار اإحياء الرتاث العربي �س��فار العقليّة الأ احلكمة املُتعالية يف الأ

�سطر � اإىل �0. �99، الأ

املريداماد، نربا�ش ال�سياء، ال�سفحة 55، ال�سطر �8.  )58(

يَة مقطٍع منه  ، �هو �سديٌق مقّرب للمريداماد، مقاربًة اأخرى ترى اإىل الزمان كحبٍل متدٍّ ن�ستطيع ر�ؤ
ّ
َعَر�َس بهاُء الدين العاملي  )59(

�سياء،  �احٍد. الزمان عندنا، اإًذا، متوتِّر �غري مرتابط )متفا�ســل( اإذ اإّننا نختربه كما�ٍس �م�ســارٍع �م�ستقبل. اأّما معرفة اهلّل بالأ

�منها الزمان، فهي معرفٌة ح�سوريّة؛ مبعنى اأّن احلبَل حا�رصٌ عنده بكلِّه. انظر الك�سكول )بري�ت: دار الدعوة، ��98(، اجلزء 

�، ال�سفحة ��8، ال�سطور �9 اإىل ��.

املريداماد، نربا�ش ال�سياء، من ال�سفحة 58، ال�سطر �7 اإىل ال�سفحة 59، ال�سطر 8.  )60(

�سطر 9 اإىل �5. امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 59، الأ  )6�(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان �6 و�6.  )6�(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان �6 و65.  )6�(

Richard Sorabji, Time, Creation and Continuum (London: Duckworth, 1983), 255-258.  )6�(
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حداث  حداث الزمنّيــة يف هذا العامل، بل هو عامُل الدهر الو�ســيط حيُث م�ســاُر الأ ملكــة الأ

 
ٌّ

ها يف �ســيالٍن دائم. لي�س يف هذا العامل الو�سيط �ســيٌء هو حتّمٌي اأ� ثابٌت بينا هو حتمي �كرُّ

�متغرّي. ل بّد من فهم مبداإ البداء عند هذا امل�ســتوى، كت�ســويٍة بني التفوي�ســّية اجلذرّية التي 

جتعــل اهلّل عر�ســًة لتغريُّ الوجودات الزمنّيــة، �اجلربّية اجلذرّية التي ت�ســع اأحداث هذا العامل 

الزمنّية ما بعد الثبات املح�س لل�رصمد.

�لّية  اإّن اهتمــاَم امليتافيزيقــا التوحيدّيــة بفهِم العالقــة بني اهلّل �الكون، بني امل�ســوؤ  

لهّيــة، كان له تاأثرٌي كبرٌي على نظرّيات الزمان  الفردّيــة �القدرة على متييز احلقيقة �احلتمّية الإ

يف العهد ال�ســفوّي. تفرت�ُس نظرّيُة الداماد طبيعًة �ســري�رّيًة للواقع حيث كلُّ �سيًء يف حالة 

ن  كة �غرُي �ســاكنة. �يف حني ت�ســُدُر هذه النظرّيــُة عن التكوُّ �ســيالن �كّل الكيانات متحرِّ

�ســالمّيني القدماء،  رين اليونانّيني �الإ الفكريِّ اخلا�ــسِّ للمريداماد �تقُف على اأكتاف املفكِّ

طالق. قد يكون من املغري اأن ن�ســنَِّف اآراَءه  ٍر تقليــدّي على الإ اإّل اأّن املريدامــاد لي�س مبفكِّ

َ عن م�سائَل  رة، اإّل اأّنه َنَقَل هذا النموذج �عربَّ فالطونّية املُحَدثة املتاأخِّ كاآراء من�ســجمة من الأ

ر �كالميٍّ خارٍج من �سياٍق �سيعيٍّ يتفاعُل مع تقاليَد اإ�سالمّية/ اأفالطونّية حُمَدثة  اأ�سا�سّية كمفكٍّ

ٍر يف تلك احلقبة بِقَدم العامل  هّمّية هو عدُم قوٍل اأّي مفكِّ يف احلقبة ال�سفويّة. ما هو يف غاية الأ

ّن الفل�سفة تراخت، اأ� اّت�سعت،  كما فعل ابُن �سينا �اأبو الربكات البغدادّي. رمّبا كان ذلك لأ

ّن القول بالِقَدِم ينايف، على  لت�ســمل الكالَم �العرفاَن �اللتزاَم بـ‘احلياة الدينّية’، �بالتاأكيد لأ

قّل ظاهًرا، ما َ�َرَد يف القراآن �على األ�سنِة اأئّمِة ال�سيعة. الأ

ّنه ي�ســتعمُلها ليعالج،  يبــد� اأّن نظريّــَة املريداماد يف الزمــان مقبولٌة اإىل حدٍّ كبري لأ  

 )ملاذا يبد� 
ّ
لهي بفعالّية، م�ساألتني مهّمتني: خلق العامل )كيف خرجنا اإىل الوجود؟( �العدُل الإ

فّية؟(. كما اأّن النظرّية  حداث �الوجودات يف هذا العامل بهذا ال�ســكل من التع�سُّ ــُف الأ تك�سُّ

َم به املريداماد ظلَّ ُمهماًل من ِقَبِل طلبة   متني. مع هذا، فاإّن ما تقدَّ
ّ
تك�سف عن متا�سٍك داخلي

�سالمّية يف الع�ســور التي َتَلت. �رغم اأّن معظم اأعماله الفل�سفّية متوافرة اليوم،  الفل�ســفة الإ

ا  فاإّن كلَّ ما �ســدر يف ثالثني عاًما ل يتخّطى �رقتان علمّيتان حا�لتا، د�نا توفيق، اأن تف�رصِّ

عمــاِل املريداماد ما زالت تنتظر من  قوَلــُه يف اخللــق �الزمان. اإّن املعاجلة الكاملَة �الدقيقة لأ

ًا يف هذا الجّتاه. نحن لن ن�ســتطيع اأن نقيِّم  �رصِّ ُيقِدُم عليها. ل تعد� حما�لتي هنا اأن تكون موؤ

م�ســاهمات ‘مدر�سة اأ�ســفهان’، اأ� حّتى اأن ن�ســاأل ما اإن كان هذا اللَقُب مفيًدا، اإّل متى ما 

�سا�سّيني. فهمنا اأعماَل اأع�سائها الأ
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ِل اأيِّ مو�سوع، فال بّد  ن املنعِزلة، ل تكفي لَت�ســكُّ ل اأّن �سل�ســلًة من اللحظات-الآ يرى ُه�رصِ

ـَعي�سُة هي �سري�رٌة  ن املـ ا(. فالآ ا )ُم�ستمرًّ من �جوِد نوٍع من احل�ســوِر للمو�سوع يكون ُمتدًّ

ُل العالقَة بني ما هو ما�ٍس ُمبا�رص )من خالل ال�ستذكار احل�سورّي( �ُم�ستقبٍل ُمبا�رص )من  ُت�سكِّ

لة من ال�ستذكار �ال�ستنظار احل�سورينّي  ـُت�سكِّ خالل ال�ستنظار احل�ســورّي(. هذه البنية املـ

ُل، بد�ِرها، حلظــات الزمان كما�ٍس  دراكّية، �هي التي ُت�ســكِّ هــي من اأهمِّ اأبعــاد اخلربة الإ

ـُدِركة اأّن  �حا�رٍص �ُم�ســتقبل، يف �حدٍة ُمتما�ســكٍة من اخلربة الذاتّية، بحيث يبد� للذات املـ

، بل هو احلقل 
ّ
الزمان يف �سيالٍن ُم�ستمّر. اأّما الزمان املق�سوُد هنا فلي�س هو الزمان املو�سوعي

.
ّ
 الَبْدئي

ّ
الزمني

1. تمهيد
ــا اإذ مل ُتفِرد املنظومُة الِفُنِمُنلوجّية »فئًة«   للزمان ُجهًدا خا�سًّ

)�(

ّ
يقت�ســي التاأ�يُل الِفُنِمُنلوجي

 ،
)�(

نَدنتالّية ــًة يف مو�سوعه. اأّما مو�ســوُعُه، ِفُنِمُنلوجيًّا بالطبع، فهو الِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ خا�سّ

اأ�ستاذ الفل�سفة القاّرّية �فل�سفة الدين يف جامعة �سياِتل باأمريكا.  )�(

ـُ�ستغل بالرتجمة اإىل العربّية لعدم الو�سول  نكليزّية( �ســجوَن املـ ملايّن )اأ� phenomenology بالإ ُيثري م�ســطلُح Phänomenologie الأ  )�(

ــها �لعدم  �ىل تفر�ُس نف�سَ ّن اعتباطّيَة الرتجمة الأ ٌر له اجتهاُده، بل لأ ّن القوم يجتهد�ن �كلٌّ مربَّ اإىل توافٍق على ترجمته، ل لأ

راء �الجتهادات(. فما  ؛ ل ُيلغي الآ
ٍّ
�ســة متتلك قدرة الو�ســول اإىل اإجماع )علمي �جود هيئات علمّية عاملة �جماّلت متخ�سّ

�ىل ظاهَرتّية لعدم جواز الن�سبة اإىل اجلمع( �ظهورّية �غريها، يتاآكل املعنى اأ� ُينَهُك مبا ل يحتِمل.  بني ظواهرّية �ظاهراتّية )الأ

ناهيــك عن عدم قدرة هذه املفردات على تبيان الفارق بني Erscheinung، اأي الظهور للحوا�ّس،  �Phänomen، اأي الظهور يف 

الوعي. �على اأَمِل اأن ي�ســيَع ُم�ســطلح ‘الفيمياء’ – على �زن ِفعلياء الذي ا�ســتعانت به العرُب عندما قالت كيمياء �فيزياء... 

ًكا بلفظة ‘الِفُنِمُنلوجيا’ �قد خّففُتها ُم�ستعيًنا  – الذي َنَحَتُه الدكتور مو�سى �هبي، �الذي قد يُحلُّ هذه امل�ساكل، اأجدين ُمتم�سِّ
نكليزيّة( مظهًرا.  باحلركات. على هذا، ت�ســرُي Phänomen ظاهــرة، �Erscheinung ظهــوًرا،  �Erscheinen )اأ� appearance بالإ

املرتجم.

نَدنتالّية’، د�ن ‘ُمتعالية’، ل�سيوِع تداُ�ِلها بالعربّية. املـرتجم. بقاء على ‘تَرن�سِ اآثرت الإ  )�(
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ِنه، كما برز  اُل اأ�ســِل الزمــان �تكوُّ مكانّية املعرفة. بالتايل، متحَوَر �ســوؤ اأي، بنيُة كلِّ �رصٍط لإ

ل الذي امتّد على مــدى �0 عاًما )من العــام �900-�9�0، تقريًبا(،  يف م�ــرص�ع ُه�رصِ

ـَعي�ســِة التي يتبــّدى فيها الزمنيُّ مبعناُه  رات املختلفة للزمان؛ حوَل اخلربات املـ حوَل الت�ســوُّ

. هنا نُد �رص�رَة اأن نكون �ا�ســحني متاًما فيما يخ�سُّ الَغَر�ــسَ املالئَم ملبحِثنا. 
ّ
املو�ســوعي

. هو �ا�ســٌح متاًما 
ّ
ِنِه الزماَن املو�ســوعي ل ل يريــُد من تعاطيِه يف اأ�ســِل الزمان �تكوُّ فُه�ــرصِ

ــَدرت لحًقا حتت عنوان  ــًة يف حما�رصاِتِه التي األقاها عام �905، �التي �سَ يف ذلك، خا�سّ

 Vorlesungen zur Phänomenologie des حُما���ساٌت ح��وَل ِفنُِمنُلوجيا الوعي الذات��ّي بالزم��ان«

 ،»inneren Zeitbewusstseins

 اأ� »الكويّن cosmic«[ من 
ّ
 ]اأي، الكر�نولوجــي

ّ
اإّن املــرَء ل يجــُد اأدنى اآثاِر الزمان املو�ســوعي

�ســكال، جزًءا من  ’ لي�س، باأّي �ســكٍل من الأ
ّ
. فـ‘احلقُل الزمنيُّ الَبْدئي

ّ
خــالل التحليل الِفُنِمُنلوجي

 .ّ
)�(

الزمان املو�سوعي

اُل الذي ‘ينتــاُب’ حتقيَقنا ، اإًذا، هو ما يلــي، »هل تقوُدنا ظاهرُة الزمــان اإىل كّلّيِة  ال�ســوؤ

نه اإىل فهٍم َمَفاُدُه اأّن كّلّيَة الزمان، باملبداإ،  ــُل من اأ�ســِل الزمان �تكوُّ ُبنيِة �جوِدها؟ اأم هل َن�سِ

�سا�سّية  �سِل الزمان اأن ُيبنيِّ البنيَة الأ ل لأ حراز؟« بكالٍم اآخر، كيف لتو�سيِف ُه�رصِ رُة الإ ُمتعذِّ

ِن الزماِن العودَة اإىل املعطيات الِفُنِمُنلوجّية  لكلِّ خربٍة مكنة؟ �باأيِّ املعاين ُيحتُِّم ��ســُف تكوُّ

ُل ِفُنِمُنلوجيًّا؟ حيث كلُّ ما ُيخَترَبُ َيَت�سكَّ

2. مسألُة الزمان كموضوٍع ألعمال ُهِسرل
ـُع�ســلِة بغرِي نحٍو يف كتاباته املختلفة. فقد ظّلت م�ســاألُة الزمان  ــه عن هذه امل ل نف�سُ عربَّ ُه�رصِ

حمورّيــًة يف ِفْكِره بــدًءا بكتابــه ‘مباح��ث منطقيّ��ة Logische Untersuchungen)5(’، �انتهاًءا 

مبقالته ال�ســهرية يف املو�س��وعة الربيطانيّة Encyclopedia Britannica. حّتى اإّنه نظَر اإىل م�ساألِة 

ن الزمان.  ــنَدنتالّية من خالل تكوُّ ال�ســيكولوجيا الِفُنِمُنلوجّية �عالقِتها بالِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ

Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal TimeiConsciousnes, ed. Martin Heidegger, trans. James Churchill (Bloom-  )�(

ًرا؛ انظر، اإدموند هو�رصل، درو�ش  خَّ ington, IN: Indian University Press, 1964), p. 24. ]�قد �سَدَر الكتاُب ُمرتَجًما اإىل العربّية موؤ

�ســل،  يف فينومينولوجي��ا الوع��ي الباطنّي بالزم��ن، ترجمة لطفي خرياهلل )بغداد-بري�ت: دار اجلمل، �009(. �الكتاب، يف الأ

ل اإىل مارِتن هايِدغر، الذي حّل حمّل �ستاين  ل ��ســبطتها اإديت �ســتاين Edith Stein، ثمَّ عِهَد ُه�رصِ جمموعُة حما�رصاٍت األقاها ُه�رصِ

كمعا�ٍن له، بتحريرها يف كتاب. �ســدر الكتاب يف الفرتة التي مل يعد فيها مكًنا تفادي اخلالف الذي ن�ســاأ بني الفيل�ســوفني 

�اأّدى اإىل القطيعِة بينهما. املرتجم[.

ّخًرا. انظر، اإدمونــد هو�رصل، مباحث منطقيّة، ترجمة مو�ســى �هبي  ــَدر ُمرتَجًما اإىل العربّيــِة موؤ األفــُت اإىل اأّن الكتــاب قد �سَ  )5(

، �0�0(. املرتجم.
ّ
)بري�ت-الدار البي�ساء: املركز الثقايّف العربي
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�ىل  ملان يف العقود الأ رين الأ ًة ب�سكٍل خا�سٍّ يف �سوء �سياق نقا�سات املفكِّ �ت�سرُي امل�ساألة ملحَّ

من القرن الع�رصين. قد ن�ستطيع اأن نلحظ، على �سبيل املثال، َن�رْصَ األرِبت اأين�ستاين ]�879-

ل للِفُنِمُنلوجيا  Albert Einstein ]�955 لنظريّته يف الن�سبّية العاّمة �سنة �9�5 اإثَر تقدمِي ُه�رصِ

ل الت�ســادَّ  فكار، ُيحاِ�ل ُه�رصِ ــنَدنتالّية، يف كتابه ‘اأفكار Ideen’، َقْبَلها ب�ســنتني. يف الأ الرَتن�سِ

ًدا، مو�سوعَة  نَدنتالّية للوعي. �هو ي�ستق�سي، جمدَّ مع م�ســكلِة الزماِن على �سوِء الُبنيِة الرَتن�سِ

ج�سام« يف مقالة املو�سوعة الربيطانيّة  نَدنتالّية عن طريق »ِفُنِمُنلوجيا اإدراِك الأ الِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ

. يلفت   - ِلُتَقرَّ
)6(

التي ا�ســتغرقت خم�َس م�سوّداٍت – ما بني اأيلول �9�7 ��ســباط �9�8

ــُف   phenomenological reduction »يك�سِ
ّ
ل، يف هذه املقالة، اإىل اأّن الردَّ الِفُنِمُنلوجي ُه�ــرصِ

«، �هذا تذكرٌي �ا�سٌح بنظريَِّتِه يف الوعي الذاتيِّ بالزمان 
ّ
 الفعلي

ّ
عن ظاهراِت الختباِر الذاتي

التي اأذاعها يف حما�رصات عام �905.

ــَوِر اجلوهرّية  ، كلَّ ال�سُّ
ّ
، بعك�س الزمان ال�ســيكولوجي

ّ
ُيظِهــُر الزماُن الِفُنِمُنلوجي  

 a 
ّ
ّن الِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سَدنتالّية هي نظرّيٌة اأكرث ن�سًجا يف املاقبلي . �لأ

ّ
التي حتدُّ الواقَع النف�سي

priori، فاإّن الِفُنِمُنلوجيا املاهوّية eidetic phenomenology �رصٌط ل بدَّ منه لقياِم الِفُنِمُنلوجيا 

ـُخَترَبُ  ـَعي�س �املـ يكولوجّية. �مبا اأّن املو�سوعّيَة التجريبّيَة تت�سّمُن كّل ُمفاِرق – املحتوى امل ال�سَ

 ملن�ساإ الزمان �م�سدِره يبداأ 
ّ
للزمان �املكان املو�ســوعّيان �سمًنا –، فاإّن الو�سَف الِفُنِمُنلوجي

حداث احلقيقّيــة ]epoché[(�). هكذا  �ســياء �الأ  لالأ
ّ
بتعلي��ِق كلِّ حكٍم حول العامل املو�ســوعي

فكار  ــنَدنتايّل )منذ ما بعد كتاب الأ ل احَلر�ن على �رص�رة الردِّ الرَتن�سِ نــا اإحلاُح ُه�رصِ اإًذا، ُينبوؤُ

– ���9( مبراجعٍة جريئٍة لعدٍد من امل�ساكل التي مل جتد لها حالًّ يف حما�رصات عام �905 
 بالزمان.

ّ
حول الوعي الذاتي

�سافة اإىل حما�رصات  فكار’ �يف مقالة املو�سوعة، بالإ ل يف كتاب ‘الأ براأيي اأّن ما اأ�َرَدُه ُه�رصِ

ل ما يزال يتنازُع معها منذ  دة التي كان ُه�رصِ ـُعقَّ راء املـ عام �905، ُيظِهُر مًدى �ا�سًعا من الآ

ًل على يــَدي بِرنتانو ]�Brentano ]�9�7-�88. ففي  َّ�
ف على م�ســكلة الزمان اأ اأن تعرَّ

 بالزمان، هو يبداُأ بو�ســِف حتليِل �عي الزمان ]الوعي بالزمان[ 
ّ
حما�رصاِتِه حول الوعي الذاتي

ل يف املو�ســوعة الربيطانّية مطبوعًة منذ عام �9�9 اإىل عام  بتعديالٍت ب�ســيطٍة فح�ســب، ظّلت الن�ســخة �� من مقالة ُه�رصِ  )6(

 aThe History of the Reduction of The Encyclopaedia Britannica Article,” Thomas Sheehan, Edmund ،�97. انظــر، رجــاًءا�
.Husserl Collected Works VI (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997), pp. 36-37

ـُ�ســطلح اليونــايّن يف الرتجمة فقالوا ‘اآبوخــه’ اأ� ‘اإيبوخيه’.  )7(  رمّبــا مل ُيجــا�ز بع�ــسُ الــُمرتجمة ال�ســواب عندما اأبقَوا على امل

ا، اإدموند هو�رصل، فكرة  انظر، على �ســبيل املثال، كتاب املباحث املنطقيّة )مذكور اأعاله( ترجمة الدكتور مو�ســى �هبي؛ �اأي�سً

الفينومينولوجيا، ترجمة فتحي اإنقز� )بري�ت: املنّظمة العربّية للرتجمة، �007(.

“
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يكولوجيا الو�سفّية �نظرّيِة املعرفة«. �على خلفّيِة الكتاب  ــٍل قدمٍي ��سعٍب يف ال�سَ كـ »ِمف�سَ

احلادي ع�رص من ‘اعرتافات Confessions’ اأ�غ�سطني �حتاليل بِرنتانو غري املن�سورة، فاإّنه ُي�سبُِّه، 

 .
)8(

ًنا للتناق�سات �التعقيدات« باإيحائّيٍة عالية، م�ساألَة الزمان بـ»اأكرث امل�ساكل �سعوبًة �ت�سمُّ

نه. �سل الزمان �تكوُّ  لأ
ّ
ل الِفُنِمُنلوجي اإّن مبحثي هاهنا ينبني على اأ�سا�ِس تف�سرِي ُه�رصِ

3. إقصاء Ausschaltung الزمان الموضوعّي 
 لوعي 

ّ
جمالّية يف عر�ــس حتليٍل ِفُنِمُنلوجي ل حما�رصات �905 بتحديِد مهّمته الإ يبداُأ ُه�ــرصِ

د(. هو ي�ســتهلُّ م�رص�َعــُه، اإًذا، باإقامِة متييٍز   املجرَّ
ّ
ــيكولوجي الزمــان )يف مقابل العر�س ال�سَ

« )اأ� »الكويّن«(. من ناحية، ينطوي 
ّ
« �»الزمان املو�ســوعي

ّ
هــامٍّ بني »الزمان الِفُنِمُنلوجي

�ســياء اجل�ســدانّية �الذهنّية   علــى كلِّ التمايزات الزمنّية، اأي على كلِّ الأ
ّ
الزماُن املو�ســوعي

، �ميكن حتديُدُه بقيا�ساٍت 
ّ
مربيقي بخ�سائ�سها املاّدّية �الذهنّية. فكلُّ ما هو موجوٌد باملعنى الإ

حداث  كر�نولوجّيٍة هو من ُمقت�ســيات املو�ســوعّية. هذا ما يت�ســّمن كلَّ خربتنا، �منها الأ

نَّ  �العالئق �احلالت �اأ�ســكال الظهورات الزمانّية �املكانّية، �املعطيات احل�ّسّية، اإلخ. �لأ

ل يلحُظ اأنَّ املو�سوعّية   يت�ســّمُن املو�سوعّيَة الفردّية ب�سكٍل عاّم، فاإنَّ ُه�رصِ
َّ
الزماَن املو�سوعي

 بالزمان �هي، بالتايل، تنتمي اإىل �سياِق املو�سوعّية التجريبّية. 
ّ
تت�سّكُل يف الوعي الذاتي

ل  ـَـعي�ســة – ما ُي�ســّميه ُه�رصِ  للخربة امل
ّ
اأّمــا من ناحية اأخــرى، فاإّن املحتوى الِفُنِمُنلوجي

اخلــربة احلّية بالزمان Zeiterlebnis – يقت�ســي اإق�ســاَء كّل خربٍة َمعي�ســة، حّتى تلك املرتبطة 

 ،’
ّ
ل يف قوِلــه ‘الزمان الِفُنِمُنلوجي ره Vorstellung. ما يرمي اإليه ُه�رصِ بــاإدراك الزمان �ت�ســوُّ

اإًذا، هو �ســورٌة اأ� �ســري�رٌة ل بــدَّ منها لربِط اخلربات باخلــربات. �يعترُب، ُمتابًعــا بِرنتانو، 

« جد�ًل حيًّا من اخلربة Erlebnis. مع هذا، �بالرغم من كوِن كلِّ خربٍة 
ّ
»الزماَن الِفُنِمُنلوجي

ِه خارُج كلِّ  ل بح�سب ال�ستمال على بدايٍة �نهاية، فاإّن اجلد�َل بنف�سِ زمنّية اأ� مكانّية تت�سكَّ

ل. ت�سكُّ

فلناأخــذ، على �ســبيل املثال، خــربَة ‘البهجة’. ففي حــني ميكن تعليــُق ]epoché[ ظهوِر 

مُي�ّس. 
ُ
ها على �ســوء ُبنَيِتها املاهويّة، فــاإّن جد�َل اخلــربة الواعية ل  ــها �اق�ســا�ؤ اخلربة-نف�سِ

اإّن خربات البهجة ترتفع �تتال�ســى بح�سب عوامل �ســّتى، من قبيِل املّدة �ال�سّدة �النوعّية. 
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لكن يف حني تاأخُذ النزعُة ال�ســيكولوجّية psychologism مو�سوَع البهجة ب�سذاجٍة ككياٍن 

ل  ُمعطى، اأي كنقطِة انف�ســاٍل ُمفرَت�ســٍة ُم�سبًقا لكلِّ بحث، فاإّننا بحاجٍة اإىل التفكري يف ت�سكُّ

ِبِه تت�ســّكُل البهجة )اأ� اأيِّ خربٍة اأخرى(. لي�س مو�سوُع مبحثنا، اإًذا،  املو�ســوع الذي بح�سَ

ـُحايث جلريان  مربيقّية بالبهجة )اأ� ال�ســعادة اأ� اأّي �ســيٍء اآخر(، بل هــو الزماُن املـ اخلربة الإ

الوعي.

 بالزمان نف�َس��ها تفرت�ُس اجلرياَن 
ّ
ل هو اأّن فكرَة الوعي الذاتي يبــد� يل اأّن ما يقرِتُحُه ُه�رصِ

 مبا هو البنية 
ّ
ـُحايــث لذاك الــذي يجعُل كلَّ خربٍة مكنًة اأ�ســاًل، اأي، الزمان الِفُنِمُنلوجــي امل

 ي�س��تمّر بعيــًدا عن كّل 
ّ
ــنَدنتالّية لــكلِّ احلركــة الواعيــة. اإًذا، اإّن جــد�َل اخلربة احلي الرَتن�سِ

�سارات الزمنّية، �بغ�ّس النظر عن كيفّيِة اإدراِك اأ� فهِم هكذا ُمعطيات زمنّية.  ـُعطيات �الإ املـ

 empirical 
ّ
مربيقي  الإ

ّ
دراكي  الذي من خالل اإيقاِنه الإ

ّ
ـُعطى الِفُنِمُنلوجي ما يتغرّيُ هنا لي�س املـ

، بل هو ظهوُر املّدة، �ال�سّدة، �الكيفّية 
ّ
apperception تت�سّكُل العالقُة مع الزمان املو�سوعي

ـُحايث للخربة الذاتّية، مبا هي كذلك. ما يظلُّ ثابًتا، بالتايل، هو الزمان امل

ما نقبُلُه... لي�س �جوَد زمان-العامل، اأ� �جوَد املّدة املح�سو�ســة، اأ� ما �ســاَكل، بل الزمان �املّدة 

كمــا يظهران كزماٍن �مّدة. علــى اأّن هذه ُمعطياٌت ُمطلقٌة من العبِث ُم�ســاءلُتها. بال ريب، نحن 

 .
)9(

ـُحايث جلريان الوعي نفرت�س زماًنا موجوًدا؛ اإّل اأّنه لي�س زماَن عامِل اخلربة بل هو الزماُن املـ

ـُحاَيثــة، �ل تنح�رص مبحا�رصات  ل بلغــة املـ ِن الزمان ُت�ســاُغ عند ُه�رصِ اإّن م�ســكلَة تكــوُّ

ــنَدنتالّية يف كتاِب  نا الرَتن�سِ ل[ لالأ �905، بل ترتّدد بعد ع�رص �ســنواٍت يف ‘اكت�ســافه’ ]ُه�رصِ

ــنَدنتالّية. بالتايل،  دة اأ� الرَتن�سِ نا املجرَّ ف��كار. ككائنــاٍت زمنّية، فاإّن كلَّ خربٍة هي خربٌة لالأ الأ

َه نظَرتها ال�سخ�سّيَة املجّردَة اإىل هذه التجربة اأ� تلك، �قد تدِركها  نا اأن توجِّ ففي اإمكانّيِة الأ

 .
ّ
ا، اأ� على اأّنها مّدٌة ]اأ� اإن �ســئت فُقل دميومــة[ يف الزمان الِفُنِمُنلوجي علــى اأّنها كائنٌة حقًّ

 هو 
ّ
ــنَدنتايلِّ للزمان املو�ســوعي ق�ســاء الردِّ الرَتن�سِ بالرغم من ذلك، فاإّن ما ُيعَر�ُس كنتيجٍة لإ

ل، فاإّن اكت�ساف   للمو�ســوع قيد التمحي�س. فيما يخ�ّس ُه�رصِ
ّ
�سا�ســي ما يرتبُط بالوجود الأ

بّية ما. العاَلـُم ل َيظَهُر فح�ســب. بل هو  ّدي د�َر هرمنوطيقا ترقُّ ــنَدنتايّل يوؤ الختزال الرَتن�سِ

ُل  دراِك التاأ�يليِّ هو الذي ُي�سكِّ مر، اإّن فعَل الإ . يف �اقع الأ
ّ
ُيدَرُك بالوعي بوا�سطِة فعٍل تاأ�يلي

العامَل مبا هو ‘عامل’.

�يف حــني ت�ســُف نظرّية الق�ســدّية intentionality كيف ُيعطى العامُل مبا هــو عامل، فاإّنها 
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�سياء  لي�ست مالئمًة ب�سكٍل كاٍف لتف�سرِي كيفّيِة كوِن الزمان �سري�رًة اأ� عملّيًة تت�سّكُل بها الأ

باملطلــق. بالفعل، فكلُّ جتربٍة تاأتــي الوعَي عن طريقني. اأّ�ًل، ُيــدِرُك الوعُي كّل جتربٍة فعلّيٍة 

ُل على اعتباِر الوحدة  . هذا ما يعني اأّن اخلربة تت�ســكَّ
ّ
اأ� ُمكنــٍة حتت عنوان التعاُقب الزمنــي

ــّيَة  ّ�ل. �مبا اأّن خا�سّ  الذي َيَهُب اخُلربَة اإمكانيََّتها يف املحّل الأ
ّ
الكّلّيــة جلد�ل الوعي الزمني

هذا اجلد�ل اأن يكون حمموًل اإىل املو�سوع، فاإّن كلَّ خربٍة، مبا هي خربة، تت�سّكل من تنظيٍم 

حُمتًوى-ذاتيًّــا للخــربات. هذا يعنــي، يف املقابل، اأْن لي�َس املو�ســوُع �حــَدُه يكون �حدًة 

ــا كذلك. لي�س من ‘ُقطِب  لًة اأ� �ســري�رًة، بل اجلدوُل الزمنّيُ للوعي نف�سه يكون اأي�سً ُمت�ســكِّ

 اأ� ينتظُم فيه. كّل ما هنالك فهو �سري�رٌة، 
ّ
هوّيٍة identity pole’ يلتفُّ حوَلُه التعاُقُب الزمني

اأ� �سيالن، اأ� جد�ل اخلربة الذاتّية.

اٍل حول  ثانًيــا، ُتفَهُم اخلربات حتت عنــوان املعّية simultaneity، �هذا ما يدعو اإىل �ســوؤ

حرى، فاإّن معنى )�بالتايل،  بة. بالأ ‘جوهِر’ الزمان. فاخلربات ل تهبط من ال�سماء ُمعّلبًة �ُمو�سّ
ُل من حلظِة خربٍة راهنٍة متتلك حوَلها هام�ًســا من اخلربات التي ت�سمو  خربة( كلِّ خربة يت�ســكَّ

ـُـطَلق. من امل�ستحيل ف�ســُل هام�ِس اخلربات بالكّلّية عن  ن للحا�رص امل على اأّ�لّيِة �ســورة-الآ

��ِه �رصُط اإمكاِن عبوِر  ل، هو بنف�سِ ّن هام�َس اخلربات، عند ُه�رصِ ــها. مل ل؟ لأ ّ�لّية نف�سِ اخلربة الأ

ل بوارِد قوِلِه، ُمتابًعا بِرنتانو يف ذلك، هو اأّن الحّتادات  ن’ اإىل احل�سور. ما يبد� اأّن ُه�رصِ ‘الآ
نا  ن ]�عي الأ نا املجــّردة، اأي، �عي-الآ ّ�يّل الواحد لالأ ُل الهام�ــسَ الأ الزمنّية للخربة ُت�ســكِّ

ل انتباَهنا، فاإّن م�ساألة جوهر الزمان تقوُدنا جمّدًدا اإىل  . �كما يلفُت ُه�رصِ
ّ
ّ�يّل الكّلي ن[ الأ بالآ

كرب، ن ُندِرُكها بح�سب تداعياتها الأ م�ساألة ‘اأ�سل’ الزمان، التي ِبتنا الآ

�سكال البدائّية لوعي الزمان الذي تت�سّكُل فيه، حد�ًسا  �سل ]اأ�سل الزمان[ اإىل الأ تتوّجُه م�ســاألُة الأ

 مبا هي امل�سادر املنبعّية originären لكّل اليقينّيات بالن�سبة 
ّ
�اإطالًقا، الختالفات البدائّية للزمني

ح�سا�س، �التي ينبع منها  ّ�لّية لالإ خري، نحن ن�ســاأل عن املاّدة الأ ال الأ اإىل الزمان )...( بهذا ال�ســوؤ

ن�ســايّن اأ� عند كاّفة النــوع. نحُن غرُي معنّيني  احلد�ُس املو�ســوعيُّ بالزمــاِن �املكان عند الفرد الإ

 �حمتواها 
ّ
ـَعي�سة فيما يخ�ّس معناها املو�سوعي . ما يعنينا هو اخلربات املـ

ّ
مربيقي ن الإ ال التكوُّ ب�ســوؤ

ًرا   )...( نحن معنّيون بالواقع فقط مبقدار ما يكون مق�ســوًدا، متمثِّاًل، حمد��ًسا، اأ� مفكَّ
ّ
الو�ســفي

فيــه مفهوميًّا. اأّمــا فيما يرتبط مب�ســكلة الزمان، فهذا ّما يقت�ســي كوَننا مهتّمــني بخربات الزمان 

.
)�0(

ـَعي�سة املـ
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4. الطابع الزمنّي لإلدراك
َم بتحقيٍق يف  ِن املاقبلّي للزمان، علينا اأن نتقدَّ َق يف املن�ســاإ اأ� التكوُّ كيما ن�ســتطيَع اأن ُنحقِّ

ل  فكار، يالحظ ُه�رصِ ِل اجلوهريِّ لوعي الزمان فيما يّت�ســُل بكلِّ فعٍل �اإدراك. يف الأ الت�ســكُّ

ن  ا لل�سورة-الآ ِل املمكن متتلُك طابًعا زمنيًّا خا�سًّ مُّ
رَة التاأ اأّن كّل جتربٍة تدُخُل كمو�ســوٍع بوؤ

خذ مبا هو مو�ســوع، مبا هو  Now-form، املذكــورِة اآنًفــا. �اإّل، فال مو�ســوَع ُيعطى اأ� ُيوؤ

ــا  ل بالق�ســدّية، اأي اإّن ما ‘ُيعطى’ للخربة يكون ��ســًفا حُمايًثا حم�سً �عــي. هذا ما يعنيه ُه�رصِ

 ’)��(
 اأ� باخلربة الذاتّية. فالق�ســدّيُة ت�ســف الوعَي باملعنى ‘اخل�ســب

ّ
ملا ُيعطى باحلد�س الذاتي

للكلمة. اإّنها ت�سف كلَّ جد�ل اخلربة كجد�ل �عٍي �احٍد، كوحدِة �عٍي �احد.

الق�ســدّيُة، هنا، جتلٍّ خل�سو�ســّيٍة فريدٍة للخربات؛ اإّنها تقت�ســي كْوَن كلِّ فعٍل �اٍع �عًيا 

ب�ســيٍء مــا. على نحٍو ماثل، فاإّن كلَّ اإدراٍك هو اإدراٌك ل�ســيٍء مــا �كلَّ حكٍم هو حكٌم على 

ـَعي�سة  ل، اإلخ.، فاإّن جد�َل اخلربة املـ مَّ
�سيٍء ما. ��سواًءا اأكّنا ُنقيِّم، اأ� نتمّنى اأ� نت�رصَّف اأ� نتاأ

ل �حدَة هكذا عملّيٍة جذرّية. على هذا النحو، ن�ستطيع اأن ُنعرِّف من�ساأ الزمان كعودٍة  ُي�ســكِّ

ـُجّردة  نا املـ نَدنتالّية، اأّن الأ اإىل جد�ِل الوعي نف�سه. هذا ما يعني، بعبارات الِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ

نا  دراكات بجملتها. �مبا اأّنها ]الأ ــنَدنتالّية( لي�ســت مو�ســوًعا اأ�ســاًل، بل هي الإ )اأ� الرَتن�سِ

ُدُق  ـُجّردة[ قد حتتوي على مو�ســوعاٍت يكون ‘�اقُعها’ ُمعلًَّقا ، فاإّن خ�سائ�َس �عِيها ت�سْ املـ

على اأّي عامَل، حقيقيًّا كان اأ� ُمتخيَّاًل.

 بالزمان، ي�سري اإىل اأنا معّينة، 
ّ
ل، يف كلِّ حما�رصاته حول الوعِي الذاتي بالطبع، مل يكن ُه�رصِ

 Jean-Paul Sartre جمّردة اأ� اإمربيقّية. بهذا املعنى، قد ن�ســتطيع اأن نقول اإّن جان بول �ســارتر

نا ُخرافٌة حم�س؛  ر اإىل نف�ســه. ل�ســارتر، الأ ل املتاأخِّ ل املبكر من قرِب ُه�رصِ هو اأقرُب اإىل ُه�رصِ

ل ما بعد ���9  ــر، اأي لُه�رصِ ل املتاأخِّ نــا، كوحدة، ُمفاِرقــة transcendent. اأّما عند ُه�رصِ الأ

 ،transcendental نَدنتالّية نا لي�ست ُمفاِرقة transcendent، بل تَرن�سِ فكار(، فالأ )بعد اإ�سدار الأ

نا، اأف�ســل ما تو�ســف،  ــُف الأ ر، تو�سَ ل املتاأخِّ ـُفارق. نعم؛ عند ُه�رصِ يف حني اأّن العامَلَ هو امل

نا  �سا�سّية لكّل حقِل مالحظة. اإّن الأ ل، بالتايل، البنيَة الأ بكونها ‘جمّردًة’ ل اإمربيقّية. هي ُت�سكِّ

.
)��(

ـُـجّردة من القبلّيات نا امل ٍل حم�س؛ الأ مُّ
نَدنتالّية هي فعُل تاأ الرَتن�سِ

�سل، �املق�سود املمتلئ باملعنى. املرتجم. هو ي�ستعمل كلمَة ‘ُحبلى’ يف الأ  )��(

دٌة، ُمكت�سيٌة حلًما، كائنٌة  ل. ثّمة اأنا �احدة، ميكن ��سُفها، اإّما اإمربيقيًّا، اأي �هي ُمتج�سِّ بالطبع لي�س هناك اأكرث من اأنا عند ُه�رصِ  )��(

يف هذا العامل، �اإّما جتريديًّا، اأي كفكرٍة جُمّردة مِلا هو ال�سيء، يف حاِل ظهوِره.
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ّ
ـُجّردة اإىل الو�سف الِفُنِمُنلوجي نا امل َم باكت�ســافه لالأ ل متى ما تقدَّ بطبيعة احلال، فاإّن ُه�رصِ

ِن الزمان ت�سرُي اأكرَث اإبهاًرا. فلننظر مبزيِد  ل، فاإّن التداعيات فيما يخ�سُّ م�ســكلَة تكوُّ للت�ســكُّ

نا �سعاُع  نَدنتالّيًة، فاإّن الأ ل. لكوِنها تَرن�سِ �سا�سّية يف حتليل ُه�رصِ تف�سيٍل اإىل عدٍد من النقاط الأ

دراكات. العالقُة، اإًذا،  فعال �الإ  retention  ميرُّ عرب �سل�ســلٍة من الأ
)��(

ا�ســتذكاٍر ح�ســورّي

نَدنتالّية �حدَة كّل  نا الرَتن�سِ ُل الأ نا �املو�ســوع غري قابلة لالنف�ســام. فمن ناحية، ُت�سكِّ بني الأ

. لكن من ناحيٍة 
ّ
ًهــا اإىل الذات لوعي الزمان الذاتــي ُل جد�ًل متوجِّ فعــال الواعية؛ ُت�ســكِّ الأ

ٍه اإىل  اأخــرى، فاإّن املو�ســوَع الــذي َيظَهــُر يف �حَدِتِه، يظهُر فقــط من خالل حتليــٍل متوجِّ

ـُدَرك. عمليًّا،  دراك[ ل ينف�سل عن الفعِل املـ ـُدِرُك-حني-فعِلِه ]فعل الإ املو�ســوع. اإًذا، فاملـ

(، قائــاًل اإّن عمل الِفكِر 
ّ
 )اأر�ســطي

ّ
ل، يف هذا املقام، هو متييٌز ُقر��ســطي ما ي�ســطلع به ُه�رصِ

]اإعطــاء املعنى[ noesisicogitatio هو غــرُي الفكرة ]املعنى[ noemaicogitatum �اإن كان ل 
ِل املو�سوعات يف الوعي. بل  نَدنتالّية ت�ستك�سُف �ُسُبَل ت�سكُّ ينف�سل عنها. فالِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ

ِل جوهِر اخلربة ك�سري�رٍة  ِن الزمان ُتلقي �سوًءا على كيفّية ت�سكُّ اأكرث من ذلك، فم�ســاألُة تكوُّ

 بالزمان. 
ّ
اأ� كجد�ٍل توحيديٍّ للوعي الذاتي

نه، بح�ســب تف�سري  اأخرًيا، نحن ندنو من �ســميم امل�ســكلة املتعلِّقة مبن�ســاإ الزمان �تكوُّ

. الزمان ‘الكويّن’ ُيثبِّت احلركة؛ اإّنه يقي�ُس العملّية التي مبوجبها تتو�ّســُط 
ّ
ل الِفُنِمُنلوجي ُه�ــرصِ

املو�ســوعاُت يف املو�ســوعّية �منها �خالَلهــا. ِفُنِمُنلوجيًّا، يف املقابل، مــا ‘الزمان الكويّن’ 

 للوعــي، اإّنه يقي�س الـ‘ما قبــل’ �الـ‘ما بعد’ على عامِل 
ٌّ

اإّل اختال�ــسٌ rendering كر�نولوجــي

’ ف�سيٌء اآخر متاًما. لي�س من 
ّ
. اأّما ‘الزماُن الِفُنِمُنلوجي

)��(

ّ
حداث �الظهورات املو�ســوعي الأ

 باملّرة. كلُّ ما هنالك يف الزمان 
ّ
مو�سوعاٍت فردّية )حقيقّيٍة اأ� ُمتخيَّلة( يف الزمان الِفُنِمُنلوجي

 هو ‘�سيالٌن’ جمازيٌّ لنقاٍط من الواقعّيِة متتاليٍة ت�سُدُر عنها كلُّ ‘اآن’. تقوُدنا م�ساألُة 
ّ
الِفُنِمُنلوجي

ن  ــنَدنتالّية، بالتحديد، تكوُّ من�ســاإ الزمان، بالتايل، اإىل فهٍم جذريٍّ ملعنى الِفُنِمُنلوجيا الرَتن�سِ

ل هنا هو   بالزمان. يف كّل فعِل خربٍة نكت�ســُف حمتًوى حُمايًثا. ما ي�ســُفُه ُه�رصِ
ّ
الوعــي الذاتــي

ـُطَلقة. �هذا اجلد�ل التوحيــديُّ للخربة هو �رصُط  �ســري�رٌة )اأ� �ســيالٌن( جذرّية للذاتّيــة املـ

اإمكان كلِّ جتربِة �اقٍع َمعي�سة. 

ل، �منها هذا امل�سطلح. كما اأ�سكر  ــة بُه�رصِ اأنا منتٌّ للدكتور نادر البزري مل�ســاعدته يف ترجمة عدٍد من امل�ســطلحات اخلا�سّ  )��(

لّية �ت�سويبه لعدٍد من اخليارات يف الرتجمة. املرتجم. الدكتور جاد حامت على اإي�ساحِه العديَد من املفاهيم الُه�رصِ

مر اإّن ما  هذا مو�سوع رائٌع يف نف�سه بناًء، جزئًيا، على تف�سري اأر�سطو للزمن يف م�سطلحات ‘املا�سي’ و‘امل�ستقبل’. يف �اقع الأ  )��(

ل هو �جوب اأن يتذّكر الوعُي احلدَث كي ميتلَك احلدث اأّي اأهّمّية. �اإّل، فاإّن ما ن�سهده هو التغريُّ �لي�س ‘الزمان’  يقوله ُه�رصِ

 الالئق الذي نحكي فيه هنا.
ّ
باملعنى الِفُنِمُنلوجي
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ِنه. كيف  ل ملن�ساإ الزمان �تكوُّ كرب فيما يتعّلُق بتف�سري ُه�رصِ يف هذا املو�سع يكُمُن اللغُز الأ

اًل لذاته؟ ما  اًل ذاًتا �يكون، يف الوقت عينه، ُم�سكِّ ا اأن يكون ُمت�ســكِّ ــنَدنتايّل حقًّ لذاك الرَتن�سِ

ــا �حتًما، اأي الوعي  ــنَدنتايّل يجب اأن ميتلك، كم�ســدٍر له، ما هو ُمطلٌق حقًّ ا تَرن�سِ هــو حقًّ

مامّية لكلِّ  ــُه يف البنية الأ  بالزمان نف�سَ
ّ
 بالزمان. لكن يف حد�د ما ُيظِهُر الوعُي الذاتي

ّ
الذاتي

جتربــة، فاإّنه يقف يف تقابٍل تامٍّ مع اإمكانّيِة اأن ُيقَب�َس عليه )ُيفهم( يف كّلّيِته. اإّن ظهوَر الزمان 

’ الزمان هو  يتطّلــب اأّن ُيعطــى ككلٍّ بجملِتــِه، اأي اأن ُيعَطى متاًما مبــا ل حدَّ لــه. اإّل اأّن ‘كلَّ

بالتحديد ما ل مُيكن اأن يكون ُمعطًى اأبًدا.

دة �. ‘اآلن’ المتجدِّ
ل، لي�س   بالزمان، عند ُه�رصِ

ّ
بعد مزيِد حتليٍل، يتبنّيُ اأّن الفاعَل، اأ� ‘ال�سورة’، يف الوعي الذاتي

فاعاًل )اإن �ســّح القول( باملّرة. بل هو عملّيٌة جذرّيٌة، هو اإدراٌك، اأ� �ســري�رٌة، اأ� �حدٌة كّلّيٌة 

ل، ل حدَّ له. �مبا اأّن مهّمَة  . اإّن هدَف هكذا عملّية اأ� غايَتها، بح�سب ُه�رصِ ّ
للجد�ل الزمني

ـُتخّيلة مو�ســوعيًّا،  يَة’ كّل عامل الظاهرات احلقيقّية اأ� املـ  بالزمان تت�ســّمُن ‘روؤ
ّ
الوعي الذاتي

ا، ُمعًطى لحمد�ًدا بح�سب كرثِة املنظورات غري املحد�دة.  ها تكون، اأي�سً فاإّن العملّيات نف�سَ

دراكات. يف الوقت عيِنه، يف املقابل، لي�س  فعال �الإ الوعُي كوعٍي هو ال�سيالُن الالحمد�د لالأ

 كهذا هو اأّن الوعَي 
ٌّ

هذا ال�ســيالُن الالمتناهي فو�ســويًّا، بل هو ُمنتظم. ما يعنيه انتظاٌم زمني

ن’ كم�ســدٍر اأّ�يلٍّ ينبثُق بها العامل  ن’ ُمعّينــة. تخدم هذه ‘الآ كوعــي يتمحَوُر حول ‘نقطٍة الآ

ـُتخيَّل( اإىل املعنى.   اأ� املـ
ّ
)احلقيقي

 ك�سري�رٍة تاأ�سي�سّيٍة زمنّية، 
ّ
ف باملعنى الِفُنِمُنلوجي ، ميكن اأن ُيو�سَ اإّن من�ساأ الزمان، من َثمَّ

ل  ٍه جذريٍّ ُمعًطى ميكن اأن ُيعَترَب �كاأّنه ُي�ســكِّ كذاتّيٍة ُمطَلقة. اأ�ســف اإليه، اإّن كوَن هكذا توجُّ

ن- َن كّل �حدٍة يف اخلربة يكون دائًما ‘الآ نف�َس��ُه يف َ�حدٍة زمنّية؛ بالتايل، فاإّن من�ســاأ اأ� تكوُّ

ن للتّو’ هي ا�ســتنظاٌر ح�ســورّي  احلا�ــرص’ جديدًة تنبــُع منها كلُّ ‘اآن’ عند كلِّ اأفق. هذه ‘الآ

ن’  ـُرتقَّبة، �التي تدخُل حيَِّز الوجود حّتى حني تدخل ‘الآ ن-احلا�ــرصة’ املـ protension لـ‘الآ

ل َ�حدة  دة’ التي ُت�سكِّ ن املتجدِّ ل، ‘الآ يف ال�ستذكار احل�سورّي. بالتايل، ل تكون، عند ُه�رصِ

َن �حدة اخلربة يت�ســّكل من  اخُلربة، ل تكون �ســاكنًة )ا�ســتاتيكّية( اأبًدا. بالعك�س، فاإّن تكوُّ

 
ّ
دة’ الِفُنِمُنلوجّية التي ل ميكن ُم�سا�اُتها بالزمان املو�سوعي ن املتجدِّ �سيالٍن دائٍم، من �اإىل ‘الآ

ّنها ل مُيكن اأن ُتخَترَبَ طبيعيًّا. لأ
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َ �املّدَة كالهما. يف  ا التغــريُّ نه اأن ُيف�رصِّ ل، يجب على من�ســاإ الزمان �تكوُّ بح�ســب ُه�رصِ

 يفتقُد ل�ســيٍء ي�ســعى اإليه �هو 
ّ
، ميكننا اأن نقــول اإّن الزماَن الِفُنِمُنلوجي ُم�ســطلحات التغريُّ

 .’apprehension ل ‘فهًما يه ُه�ــرصِ ــة. اإّن هذا ‘الفتقار’ هو ما ُي�ســمِّ متاُم ُخربته الذاتّية اخلا�سّ

ن املبا�رصة’ التي تر�ُمهــا كلُّ ‘نقطِة اآن’. �من خالل  فالدميومــُة الزمنّية، براأيه، تفتقــر اإىل ‘الآ

 بالزمــان كلَّ ظاهرٍة 
ّ
عملّيات ال�ســتذكار �ال�ســتنظار احل�ســورّيني، يفرت�ُس الوعُي الذاتي

لًة كوحدٍة يف اخلربة الذاتّية. تكمن املفارقُة يف اأّن هذه الوحدة يف اخلربة الذاتّية تودي  مت�سكِّ

ا’ تكفُّ  ن توًّ ــنَدنتالّية للخربة، فاإّن ‘الآ ا’ اإىل النهيار حتت �طاأِة عبئها. �كبنيٍة تَرن�سِ ن توًّ بـ‘الآ
دة’ دخوَلها يف حّيِز  ُن املتجدِّ ه التي ُتدِرُك فيها ‘الآ ا’ يف نف�س نقطِة التوجُّ ن ‘توًّ عــن كوِنها الآ

ا’ ُيحتَجُز )ُي�ســتذكُر( يف كلِّ خربٍة توحيدّيٍة للجد�ل  ن توًّ الوجــود. بالتايل، فاإّن اأثًرا من ‘الآ

ا’  ن توًّ ن. اإّنه ي�ست�ســلُم على الد�ام ل�ســالح ‘الآ ا’ بعد الآ ن توًّ ثر مل يُعد ‘الآ . اإّل اأّن هذا الأ ّ
احلي

جديــدًة لتدخل يف حيِّز احل�ســور، اإّنه يفهــُم الدخوَل يف حيِّز الوجــود كتحّوٍل يف الوجهة 

. مع هذا، فــاإّن ما يجري اختباُرُه 
ّ
ٍل، لي�ــس من اإمكانّيٍة جلد�ِل خربٍة حي الزمنّيــة. د�نا حتوُّ

ــنَدنتالّية جذرّية. ما ي�ســتمرُّ يف الزمان   هو عملّيــُة توحيٍد ذاتّيٍة تَرن�سِ
ّ
يف هــذا اجلــد�ل احلي

ة اأبًدا. دركات الظاهرات املتغريِّ ، اإًذا، هو اخلربة الذاتّية لإ ّ
الِفُنِمُنلوجي

ُل العامَل يف مظهَري ال�ســتذكار �ال�ســتنظار احل�سورّيني.   ُي�ســكِّ
ّ
اإّن جد�َل اخلربة احلي

نَدنتاليًّا. اأ�، رمّبا، يف �سياغة  لكن يف حني ُيعطى الوعُي الــُمفارَق، فاإّن الــُمفارق لي�س تَرن�سِ

ل constituted؛ يف حني اأّن الوعي  ، اأي ُمت�ســكِّ
ّ
لي مُّ

 هو ما قبل تاأ
ّ
اأخــرى: فاإّن الزمان الذاتي

ل يّتجه �ســوَبُه هو فكرة اأّن اأ�ســَل  ل. ما يبد� اأّن ُه�رصِ ، بالتايل ُم�ســكِّ
ّ
لي مُّ

 تاأ
ّ
بالزمــان الذاتي

دراك �يف الوقت عينه، تنتهــُك هذه ال�رص�ط   جتعُل مكًنــا �ــرص�َط الإ
ّ
الزمــان الِفُنِمُنلوجــي

 من خالل 
ّ
ُل الزماُن الِفُنِمُنلوجي بت�ســكيِل اجلدول-نف�سه كحامٍل لكلِّ �رصِط اإمكان. ل يت�سكَّ

 ل يتغرّي؛ اإّنه ي�س��تمّر. اإّنه يدرُك حمتًوى حّتى 
ّ
جمموعــة نقاط ‘قبل’ و‘بعد’. الزمان الِفُنِمُنلوجي

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

له خرونو�ش  فلناأخــذ، على �ســبيل املثال، ابنَة ت�ســعة اأ�ســهر. ِفُنِمُنلوجيًّا، ل حاكمّيــَة لالإ

 باملّرة. الطفــُل يبكي عندما يكون 
ّ
Chronos عليهــا، ل معنــى عنَدها للزمــان الكر�نولوجي

��ا. �اجلوُع لي�س اأمًرا  ��ا، ل عندما يح�ــرص �قت ‘الطعام’. اأي اإّنه يبكي عندما يكون جوعاً جائعاً

ميتِلُكُه الطفُل اأ� ي�ســعُر به اأ� يتح�ّس�ســه؛ اإّنه اأمٌر يكونُه، بعبارٍة ِفُنِمُنلوجّية. �يف اللحظة التي 

ي�ــرصب فيها اجلوع، يلتوي اجل�ســد، �ترجِتــُف القدمان �يرتفُع ال�ســوت، �تتدّفق الدموع 

ٍر ِذهنيٍّ  ُل نتيجة عملّيِة تفكُّ �يندفع الدم اإىل الوجه، اإلخ. لي�س من هذه الن�ســاطات ما يت�ســكَّ
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ٌل. اًل بقدر ما هو ُم�سكِّ لّية ُمتاأّنية. اجلوُع عند الطفل، تالًيا، لي�س ُمت�سكِّ مُّ
تاأ

اًل. فلناأخذ، على �سبيل املثال، اإحدى اأغنيات  ا ُم�سكِّ يف �ســياٍق م�سابه، يكون اللحن اأي�سً

ه اإّنه ‘يفهُم’ الكلمات التي ي�ســمعها، اأ�  طفــال املعر�فة. كطفل، ل ي�ســحُّ اأن نقول بحقِّ الأ

د. مع هذا، فــاإنَّ اللحَن ياأ�رِصُه.  ر’ اّت�ســاَق النغم اأ� ‘يقب�ُس’ علــى اأي بناٍء تركيبيٍّ ُمعقَّ ‘ُيقــدِّ
اإّنــه ميتلُكُه �يجعُلُه رهنَي �ســحِره – اإن �ســحَّ القول. يجذبه اللحــن اإىل اختبار حالٍة جديدٍة 

ُل اللحَن مبعنى  مــن الوعي الرفيع بالعامل املحيط به. �عو�َس اأن يكوَن الطفُل هو الذي ُي�ســكِّ

تلٍف – هو  امتــالك نغٍم اأ� اإيقاٍع ما، فــاإّن اللحَن – الذي يكوُن مَعُه، اإىل حــدٍّ بعيد، غرَي موؤ

غنية �اإن كنَت تراُه  له. �الطفُل ل ميتلك فكرًة عن اأّي من املفاهيم الواردة يف الُأ الذي ُي�ســكِّ

غنيُة مقطًعا اأ� دخلت يف مو�سوٍع جديد. ُق �يرق�س كّلما َطَوت الأ ي�سحك �ي�سفِّ

ل اأن ي�ســفه عن طريــق حتليِلِه  اأرى اأّن مــا مــّر يعِر�ُس ب�ســكٍل ُمن�ســٍف ملــا يحا�ل ُه�رصِ

ّن اللحن لي�س مبو�سوٍع حّيزّي )اأي له حيٌِّز يف الف�ساء(، فاإّنه   ملن�ســاإ الزمان. �لأ
ّ
الِفُنِمُنلوجي

ل ]حّتى[ اإىل ��ســِف زمانّيِة ال�سوت؛ مثاًل، عندما تختفي  يرتبُط بوثاقٍة بالزمان. يعَمُد ُه�رصِ

)متوت( نغمٌة ما، فاإّنها ‘متوت’ يف اقرتاٍن مع ترقُِّب ظهوِر نغمٍة جديدة،

ــُف املنبُِّه اأ� يتوّقف  عندما ي�ســُدُر حلٌن ما، مثاًل، فــاإّن النغمات الفردّية ل تختفي متاًما عندما يتوقَّ

ـُـثار. عندما ت�ســدر النغمة اجلديدة، ل تختفي �سابقُتها د�نا اأثر؛ �اإّل، ملا كّنا  ــِب املـ ردُّ فعِل الَع�سَ

قادريــن على مالحظِة العالئق بــني النغمات املتتالية. ل بّد من نغمٍة عنــد كلِّ حلظة، �رمّبا كانت 

 Vorstellung ُر يف الفا�ســل بني �سد�ر النغمة التالية مرحلٌة فارغة leere، �لكن لي�س اأبًدا ت�سوُّ

حلن... كلُّ عر�ٍس ين�ســمُّ بطبيعّيٍة اإىل �سل�ســلِة عر��ٍس ُمتتابعة يعيُد كلُّ �احــٍد منها اإنتاَج حمتوى 

.
)�5(

�سابقِتِه لكن بنحٍو تكون فيه حلظُة املا�سي ُملت�سقًة اأبًدا بلحظِة اجلديد

�سبق اإذ تن�ساُب اإىل  َتَقُع كلُّ نغمة �ســابقٍة يف ال�ستذكار احل�سورّي، �ُتن�ســى النغماُت الأ

ال�ســمت. لكن، لكي يكون للحٍن ما اأّي معنى، اأي ليكون اللحُن حلًنا ل ن�ســاًزا، فعلى كلِّ 

نغمٍة ُتن�ســى اأن تظــّل، يف نف�س الوقت، ‘حا�ــرصًة’ مبعًنى من املعاين يف �حدٍة مو�ســوعّية. 

ل، جمّرَد عر�ٍس للنغمات يتالحُق يف الوعي.  بكالٍم اآخر، لي�س المتداُد – اأ� املّدة – عند ُه�رصِ

ل احلا�رص. �اإّل،  فالنغمة التي تن�ساُب اإىل املا�سي عليها، �املفارقُة هنا، اأن ت�ستمّر، اأي اأن ُت�سكِّ

فبَدَل ال�ستماع اإىل معز�فٍة ما، فكلُّ ما نختربه يكون »�رصيَط نغمات ُمتعاقبة اأ� بلبلَة اأ�سواٍت 

. هنا ‘ت�ست�سِلُم’ 
)�6(

�تار يف حلظٍة �احدة« غرَي متجان�ســٍة كما لو �ســدرت عن �رصب كلِّ الأ

حُما�سات، م�سدر �سابق، ال�سفحتان �0 و��.  )�5(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �0.  )�6(
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كلُّ نغمٍة اإىل ال�ســمت يف اإدراِك النغمة القادمة؛ اإّل اأّن كلَّ نغمٍة �ســابقة متُكُث طوياًل قبل اأن 

ا’ جديدًة،  ن-توًّ تذ�ي. يف فعِلِه هذا، فاإّن ال�ســتذكار احل�سورّي يرتّقُب احلا�رص، �يولّد ‘الآ

عَة ال�سّدِة �النوعّية من خالل ال�رصيان املتناغم لال�ستذكار �ال�ستنظار  ُتدرُك ا�ســتمراريًّة متنوِّ

ـَعي�سة. ن-املـ احل�سورّيني. ُيحَتَجُز )ُي�ستذَكُر( ‘ال�ست�سالم’ يف ذاكرة الآ

�. فعُل اإليقان اإلدراكّي: الترقُّب والُمّدة
اًل   anticipation[’ جزًءا ُم�سكِّ

ّ
ِفُنِمُنلوجيًّا، يقت�سي ‘الرتقُّب ]اأ� ال�ستباق اأ� الرتقُّب ال�ستباقي

داَء  لكّل خربة. خذ، على �ســبيل املثال، �ســمَت قاعِة الحتفال يف اللحظات التي ت�ســبُق الأ

ذان بالفعل، فهو  . اإذ يخُفُت ال�سوء، يقُع اجلمهور يف ال�سمت. اإّنه �سمٌت ي�سمُّ الآ ّ
املو�سيقي

 يف اقرتاٍن مع توقُِّع ما �ســوف ياأتي. على �جه الدّقة، فاإّن جميء هذه 
ّ
ميتلئ بالرتقُّب ال�ســتباقي

ـُطَلق   هنا هو الظهوُر املـ
ّ
ـُعطى الِفُنِمُنلوجي ن امل�ستقبلّية’ لي�س ب�سيٍء باملّرة، اإّنه لي�س. املـ ‘الآ

ُ دائًما حتَت مظهَري ال�ســتذكار �ال�ســتنظار  ن حت�رصُ دة’. مع هذا، فــاإّن الآ ن املتجــدِّ لـــ‘الآ
ن’، �يف احّتاٍد معها،  : تظَهُر ‘الآ

ّ
احل�ســورينّي. ما الذي يكتنُفُه هذا املظهر؟ على نحٍو تتابعي

.’)�7(
اأثٌر لـ‘ما�ٍس’ �اأثٌر لـ‘حا�رص

�كما ت�ســتمل �حــدُة الوعي على احلا�رص �املا�ســي من خالل ال�ســتذكار، فاإّن �حدة 

ــا، على احلا�رص �امل�ستقبل من خالل ال�ستنظار. لحظ، يف املقابل، اأّن  الوعي ت�ســتمُل، اأي�سً

�حدَة الوعي ل ُتقلِّ�ُس املا�سي )اأ� امل�ستقبل( اإىل احلا�رص. �اإّل، فاإّن اللحظة الزمنّية ‘املا�سي’ 

يجــب، بنف�س املعنــى الذي يكون فيه العن�رص ‘اأحمر’ الذي نختــربه بالفعل، اأن تكون حلظًة 

. تفرت�س �حدة الوعي هذه، 
)�8(

حا�رصًة خلربٍة َمعي�ســة – »�هذا، بالطبع، �ُسْخٌف �ا�ســح«

�سارة اإىل توليِد حتليله عند هذا املف�سل  ل، ُمعطًى ِفُنِمُنلوجيًّا، رغم كوِنِه �ا�سًحا يف الإ عند ُه�رصِ

لعدٍد من العرتا�سات على عَدِم قدرِة بِرنتانو على التمييز )بخ�سو�س نف�س هذه النقطة( بني 

ل ‘اللحظَة الزمنّية’ من خالل، بعباراٍت  يه ُه�رصِ الفعل �املحتوى. بالتايل، يجب فهُم ما ُي�ســمِّ

ِفُنِمُنلوجّية، ‘ُعُر��ِس supervenience’ اللحظِة، اأي من خالل ما هو ُمدَرٌك اأ� ُمت�سابٌك مع 

خرى �الكيفّيات �الكثافات، اإلخ.،  ل َنْزَح Ablauf املحتويات الأ يه ُه�رصِ ما ُي�سمِّ

نحــن نرى، بالنتيجة، اأن ل جد�ى ُترجتى من حتليٍل للوعي بالزمان يجعُل فا�ســاًل زمنيًّا حْد�ســيًّا 

لو�سٍف اأكرث تف�سياًل لهذا املو�سوع، انظر، حُما�سات، م�سدر �سابق، ال�سفحة �6 �ما يليها.  )�7(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �8.  )�8(
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ج امل�ستمرِّ للحظاٍت جديدة تذ�ُب يف، اأ� تتال�سى بعيًدا عن حلظاِت  مفهوًما فقط من خالل التدرُّ

ــَع زمنيًّا ]Gegenstädliche[. باخت�سار، اإّن   املتمو�سِ
َّ
ُل الكياَن املو�سوعي املحتوى التي ُت�ســكِّ

ـُ�ساِف اإىل  ــها – حمتوى الزمان �ل هي جمموُع املحتوى اجلديد املـ �ســورَة الزمان لي�ست – بنف�سِ

.
)�9(

حمتوى-الزمان بنحٍو اأ� باآخر

ًدا، اإىل املثال ال�سابق الذي مرَّ اأعاله. رغم اأّن حلظَة ال�سمت يف ال�سالة قبل اأن  فلنُعد، جمدَّ

. اإّن  ّ
�رك�سرتا تكون فارغًة، فاإّن اللحظَة تكون، مع ذلك، ُحبلى بالرتقُّب ال�ستباقي تنطلق الأ

‘احلا�رَص الفارغ’ يرتّقُب ‘�سوَت’ الذي �سوَف ياأتي، مت�ساِ�ًقا مع ما كان للتّو. بالفعل، هذا 
َخَذ ‘ال�سوُت’ على اأّنه ُمعًطى  ُه اأ� تعليُقُه كي يوؤ ما يعني اأّن كلَّ فر�ٍس Setzung يجب اإق�ســا�ؤ

ِتِه، �حدِة  ل، »�كلُّ �حــدِة ُمدَّ هيــويّل hyletic datum. »اإّنــه يبداأ �يتوّقف«، يكتــب ُه�رصِ

. لكن ما الذي 
)�0(

’ اإىل النهاية يف املا�سي املتباعد اأبًدا« العملّيِة التي فيها يبداأ �ينتهي، ‘ت�ستمرُّ

ل، اأنا ‘اأحتجُز’ ال�ســوَت يف  ل بهذا الَغَرق يف »املا�ســي املتباعد اأبًدا«؟ لُه�رصِ يرمي اإليه ُه�رصِ

‘ال�ستذكار احل�سورّي’، �طاملا ا�ستمرَّ ال�ستذكار؛ فلل�سوت »زمُنُه اخلا�ّس«. بكالٍم اآخر، 
 ، اأي، الكيفّية التي ُتعطى بها املو�ســوعاُت 

ّ
دراكي يقان الإ ل هو نــوٌع من الإ ما ي�ســُفُه ُه�رصِ

ـُحايثة Zeitobjekte اأ� ‘تظَهُر’ يف �سيالٍن دائم. من �جهة نظِر �سيالن الوعي، فاإّن  الزمنّية-املـ

 ،
ّ
ن هو ما�ٍش، لقد انتهت مّدته. ترتاجُع نقاُط الوقت الزمني نف�َس هذا ال�ســوت امل�سموع الآ

.
)��(

»يختفي ]ال�سوت[ يف غياهب الوعي«

خــالل كلِّ عملّيِة �ســيالن الوعي، يكون اجلــد�ُل الذاتيُّ للوعي �اعًيا لنف�س ال�ســوت 

بًة دائًما كُعن�رٍص  امل�ستمّر، كاأّنه م�ستمرٌّ يف م�ساِر ‘اآناٍت’ ُمتعاقبة. اإًذا، تكوُن ‘اآن امل�ستقبل’ ُمرتقَّ

ًبا، فاإّن  اأ�سا�ســيٍّ يف كلِّ �حــدٍة من الوقت. لكن، رغــم اأّن اأثًرا من الـ‘لي�س بعد’ يكــون ُمرتقَّ

لة،  ـَعي�ســة. الـ‘لي�س بعد’ امل�ســتقبلّية تكون حم�سو�سًة، اإّنها ُم�سكِّ ن املـ ُف الآ هذا التوقَُّع ل ُيعرِّ

ن  ُل بها ‘الآ اإّنها �رصُط اإمكاِن اخلربة؛ �لكّنها لي�ســت حا�رصًة، بعُد، بنف�ِس الدرجة التي ُت�ســكِّ

املتجّددُة’ �سيالَن املو�سوع الزمنيِّ الـُمحايث. 

ـُحايثة يف ر�ســالته اإىل القوُل�ســّيني. هنا  �ســياء املـ ي�ــس بول�س، كذلك، عن الأ يتكّلــم القدِّ

. فالبنية امل�سّيحّيُة لع�رِص املجيء 
)��(

مور العتيدة« ُي�ســّمي بول�س اأ�ســياَء الزمان احلا�رص »ظلَّ الأ

ي�س بول�س،  املتوقَّع لها جذ�ُرها يف اللحظة احلا�رصة: اليوَم هو يوم اخلال�س salvation. للقدِّ

حما�سات، م�سدر �سابق، ال�سفحتان �9 و�0.  )�9(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �5.  )��(

القول�سيّون �: �7-�6.  )��(
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ّ
ِلها من بنية اإيقاٍن اإدراكي امل�ســتقبُل هو لي�س-بعد، �لكّنه لي�س ‘لي�س-بعد’ بالكامل. فبت�سكُّ

ُل احلا�رَص من خالل  ل. امل�ســتقبل ُي�سكِّ ، تظَهُر الـ‘لي�س بعد’ كحدٍث ُم�ســكِّ
ّ
�ترقٍُّب ا�ســتباقي

دة’ �ســوَب ما هو لمتناٍه �ُمفاِرق، اأي �سوَب ُم�ستقبٍل يتخّطى  ن املتجدِّ التوجيه املالئم لـ‘الآ

ُل ال�ســتذكاُر �ال�ستنظاُر احل�ســورّيان، مًعا،  قب�ســَة ‘الع�رص احلا�رص’. بنحٍو مّت�ســل، ُي�ســكِّ

 ُمتمو�ســٍع زمنيًّا 
ٍّ
دة’ ككياٍن مو�ســوعي ن املتجدِّ اللحظــَة احلا�رصَة عــرَب التوجيه املالئم لـ‘الآ

ــنَدنتايّل  ]Gegenständliche[. ِفُنِمُنلوجيًّــا، يولِّد ال�ســتذكار �ال�ســتنظار ال�ســيالَن الرَتن�سِ
للخربة الذاتّية.

هذه اخلربُة املزد�جة بال�ســتذكار �ال�ســتنظار، اأي خربُة التوقُّع �الدميومة )املّتجهِة اإىل 

ن  لًة مبعنــى اأّنها تتوّقُع ‘احلا�رَص’ البنيــويَّ لكلِّ خربٍة بـ‘الآ مام(، تكون ُم�ســكِّ اخللف �اإىل الأ

، كبنيٍة اإدراكّية، قد بداأ بالفعل بتحويِل ‘الع�رص احلا�رص’. اإّل اأّن هذا  ا’. فالرتقُُّب ال�ســتباقيُّ توًّ

�رك�ســرتا. �بنحٍو  [ هو جمّرد ظّل، اأثر، فا�ســلٍة ُحبلى قبل بدء الأ
ّ
دراكي يقان الإ دراك ]الإ الإ

ــا، يتوّقُع الـ‘لي�س بعد’ التي مل حت�رصُ متاًما )رغم اأّنها  ل، اأي�سً ي�س بول�س، فاإّن ُه�رصِ م�ســابٍه للقدِّ

بٌة ب�ســوق( �التــي، يف الوقت عينــه، حتتفــُظ باأثــٍر لـ‘ما-كان-للتّو-�لكن-مل-يُعد- ُمرتقَّ

ا’ هي كلُّ ما هنالك، ما ُيطيــُح بكّل خربٍة �اإمكانّيِة  ن توًّ حا�رًصا-بعــد’. �اإّل، تكــون كّل ‘الآ

ُ حد�َد اأ�ســِل الزمان �املعنى   بالزمان ُيعنيِّ
َّ
ل يقول باأنَّ الوعَي الذاتي فهــم. بالفعــل، اإّن ُه�رصِ

ـُطَلقة’ )بعبارٍة ِفُنِمُنلوجّية(، ميكن تربيُرهــا بـ‘تعليق’ بنية الزمان  ن املـ �من�ســئهما. اإًذا، فـــ‘الآ

، فاإّن ما نكت�سفه هو البنّيُة املاهوّية  ّ
الكويّن. �لكن بالقدر الذي ُينَتهُك فيه الزمان املو�سوعي

للوعي، اأي ال�ســيالن امل�ســتمّر اأ� ال�ســري�رة لال�ستذكار �ال�ســتنظار احل�سورّيني. من د�ن 

 �ســيالٌن. 
ّ
دراكي يقان الإ  بالزمان، ل ميكن �جوُد القبل �البعد، اإذ لن يوَجد لالإ

ّ
الوعي الذاتي

 .
ّ
ٌب على اأ�ســا�س الو�سع الطبيعي ، اإًذا، هو عادُة �ســيكولوجّية، اإّنه مرتكِّ ّ

الزمان املو�ســوعي

ُح  ، كوحدٍة، ككليانّية، �تو�سِّ ُك الزمَن. بل هي تاأخُذ ‘الزمن’ ككلٍّ الق�سدّيُة، بالتايل، ل ُتفكِّ

كلَّ ما هو  ُم�سَمٌر �جُتلِّيه �تك�سُف عنه.

ُح كلَّ مالحظٍة �كلَّ  ا’؛ اإّنها تو�سِ ن توًّ ُ ‘الآ ، فالق�سدّية ُتف�رصِّ
ّ
ل الو�سفي بح�سب حتليل ُه�رصِ

حرٍف من خالل ترقُِّب ما اأتى قباًل �ما �سيجيء يف جد�ل اخلربة الذاتّية. من د�ن ال�ستذكار 

�ال�ســتنظار احل�سورّيني، كلُّ ذاك الذي كان �سيكون هو لغو، اإذ حّتى ‘الال�سيء’ هو مفهوٌم 

ل اأّن الفاعل الـُمطلَق احلّق، ‘ال�سيَء’ الوحيَد  ُل من جد�ل اخلربة الذاتّية. )لذا يبنّي ُه�رصِ ُمت�سكِّ
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. اإّن القواعد ال�ســكلّية �الرتكيبّية 
)��(

 بالزمان(
ّ
الــذي يتخّطى دماَر العامل، هــو الوعي الذاتي

 �اأ�سَله. من د�نها، لن 
ّ
لال�ستذكار �ال�ســتنظار احل�سورّيني تولُِّد من�ســاأ الزمان الِفُنِمُنلوجي

دة يف خربٍة  فعال املتعدِّ يكون الوعُي الذاتيُّ بالزمان قادًرا على ت�ســكيِل احلقول ال�سا�ســعة لالأ

توحيديّة للمو�سوعّية الق�سديّة.

الخالصة
دَة لي�ســت ُج�ســيًما ذّريًّا اأ� حلظًة  ن املتجدِّ خالل كلِّ نقا�ســنا، كان من املهّم اأن ُنالحظ اأّن الآ

ـَعي�ســة هي �ســري�رة، �ســيالٌن حم�ٌس  ن املـ  قدمي. بل الآ
ٍّ
منعزلًة كاإطاٍر يف َبَكرِة فيلٍم �ســينمائي

ُل العالقَة امل�ســا�يَة بني ما هو ما�ٍس مبا�رص )ا�ستذكار( �ما �هو قاِدٌم مبا�رص )ا�ستنظار(.  ُي�ســكِّ

 هذا ‘تعدٍّ transitivity’، اأي »لكلِّ زماٍن ينتمي ما قبل 
ّ
ل مبداأ الت�ســكيل الزمني ُي�ســّمي ُه�رصِ

ل ذ�باًنا اأ� دجًما جلزٍء يف  . هذه الوحدة اجلوهريّة لال�ســتذكار �ال�ستنظار ُت�سكِّ
)��(

�ما بعد«

جزء. بالتايل، كلُّ ا�ســتذكاٍر فيه �سيٌء من ا�ستذكاٍر... من ا�ستذكاٍر... من ا�ستذكاٍر... اإلخ.، 

متاًما كما اأّن كلَّ ا�ستنظاٍر يرتقَُّب اأ� ُيدِرُك هام�ًسا ملا لي�س بعد �لكن على ��سك اأن يكون. ما 

ُل جد�ًل  لِّفان �حدًة متما�سكًة من اخلربة التي ُت�سكِّ هو على ��سك اأن يكون �ما كان للتّو يوؤ

حيًّا من اخلربة الذاتّية.

ًدا اإىل اأّ�ل الدائــرة، اإىل فهٍم  ِنِه عادت بنا جمــدَّ اإّن امل�ســاألة املرتبطة باأ�ســِل الزمــان �تكوُّ

فعال �اخلربات. اإّل اأّن هذه  ُل كلَّ عامل كرثِة الأ  بالزمان ُت�ســكِّ
ّ
مفــاُدُه اأّن �حدة الوعي الذاتي

ا ي�سل بنا اإىل الفو�سى يف النهاية. بل  الوحدة الذاتّية لي�ســت، من ناحية اأخرى، �ســيالًنا حم�سً

 بالزمان هي 
ّ
اإّن هذا ال�ســيالن حمكوٌم بالقواعد ال�سوريّة الرتكيبّية. �اأهمُّ قواعد الوعي الذاتي

. بالفعل، اإّنه فقط من خالل الوعي 
ّ
ال�ســتذكار �ال�ستنظار احل�سوريّان �الرتقُّب ال�ســتباقي

ــِف  ’ املجّرِد لتك�سُّ
ّ
 بالزمــان يتفّتُح العامل لنــا مبا هو عامل، يف مقابِل الو�ســف ‘الزمني

ّ
الذاتــي

ل حول اأ�سِل الزمان يدفُع اإىل  ال ُه�رصِ . كما اأّن �ســوؤ
ّ
�ســياء املو�سوعّية يف الو�ســع الطبيعي الأ

ُل املعرفة باملو�سوعات  ندنتالّية للمعرفة. كيف ُتبنى اأ� تت�سكَّ ال حول معنى الُبنيِة الرَتن�سِ ال�سوؤ

�معناها �حم�سو�ســّياتها؟ بكالٍم اآخر، اإىل اأّي مًدى تقت�سي م�ساألُة اأ�سل الزمان، �هي ت�ستمل 

اًل  ـُعطيات الِفُنِمُنلوجّية التي يكون منها كلُّ ما ُيخترُب مت�سكِّ على اإمكان اخلربة، »عودًة اإىل املـ

فكار. ملزيٍد من التف�سيل يف هذا النقا�س، انظر الفقرة �8 من كتاب الأ  )��(

حما�سات، م�سدر �سابق، ال�سفحة �9.  )��(
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.
)�5(

ِفُنِمُنلوجيًّا؟«

 بالزمان �ســيالًنا توحيديًّــا من اخلربة الذاتّيــة. اإّل اأّن هذه ‘الوحدة’، 
ّ
ـد الوعي الذاتي يولِـّ

لي�ست �سيًئا، �لي�ست  قطَب هويّة، لي�ست �سيًئا مبعنى res. اإّن �سيالَن هذا اجلد�ل هو �سيالٌن 

�سياء. بالتايل، تقُف ال�سجرة خارَج نافذتي،  فَق الذي تنتمي اإليه ق�سدّية الأ ُل الأ ل، ُي�سكِّ ُم�سكِّ

ــها يف �حدٍة �تناغم. �لكّننا ن�سل اإىل التناغم  لًة مظهَرها بالن�ســبة اإيّل، عاِر�ســًة نف�سَ ُم�ســكِّ

 حول ما نــراُه باملوافقِة علــى اأّن ما نراُه هو هنــاك، حا�رصٌ، اأمامنــا. بالتايل، ما 
ّ
املو�ســوعي

�سياء.  هو اإمكاُن كلِّ الأ
ّ
ل بوا�سطة الردِّ اإىل الزمان الِفُنِمُنلوجي يكت�سفه ُه�رصِ

 �املالئَم 
َّ
�ســلّية’، اأي املعياَر احلد�ســي ل يق�ســد باملو�ســوعّية اخلربَة ‘الأ ، فاإّن ُه�رصِ من َثمًّ

َوِر البدائّية لوعِي الزمان  ُه نحو ال�سُّ ل، »تتوجَّ �سل«، ُيجادل ُه�رصِ لتقييم اخلربة. »اإّن م�ساألة الأ

 originäreen ُل التفا�تات البدائّية للزمن، حد�ًســا �اإطالًقا، كـم�ســادر مولِّدة حيث تت�ســكَّ

. بكالٍم اآخر، ل عالقة مل�ســاألِة اأ�ســِل الزمان �من�سئه 
)�6(

لكلِّ اليقينّيات بالن�ســبة اإىل الزمان«

 psychologism سخا�س التجريبّيني، اأ� بالنزعة ال�سايكولوجّية� باحلالت النف�سّية �العقلّيِة لالأ

ل بتحليل اأ�ســِل   nativism. على العك�س من ذلك، ما يكت�ســفه ُه�رصِ
)�7(

فة اأ� الفطرّية املتطرِّ

ـَعي�ســة للوعي املاقبل- ، هو اخلربة املـ
ّ
، اأي املاقْبلي

ّ
ِنــِه هو الزمان الِفُنِمُنلوجــي الزمــان �تكوُّ

ٍن  ُل الزماَن من خالل تكوُّ ل، اإّن �سيالَنُه املح�س يُ�سكِّ ل ُم�سكِّ . اإّن اأ�سل الزمان عند ُه�رصِ ّ
لي مُّ

تاأ

ل اأّ�ًل اأ�سَل الزمان ك�سري�رٍة اأ�  تاريخيٍّ للخربة الذاتّية. يف حما�رصات �905، ي�سف ُه�رصِ

ُل الوعَي من خالل ‘اآثاٍر’ من ال�ســتذكار �ال�ستنظار تقبُع عند  �ســيالٍن اأ� جد�ٍل حيٍّ ُي�ســكِّ

ل كان  فكار عام ���9، فاإّن ُه�رصِ دة. لكن يف �قت �ســد�ر كتاب الأ هام�ــسِ كلِّ اآٍن متجدِّ

َن الزمان مب�سطلحات الِفُنِمُنلوجيا  ن، بداأ ي�ســُف تكوُّ قد بداأ بالبتعاد عن ميوِلِه الواقعّية. الآ

ل جد�ُل  نَدنتالّية، بالتحديد، يف عالقِتِه بقوانني الوعي حيث ال�سيالُن اأ� حيث يت�سكَّ الرَتن�سِ

 بالزمان 
ّ
ل يف حما�رصات �905 باأّن الوعــَي الذاتي . �يف حني ُيجادُل ُه�ــرصِ

ّ
الزمــان الذاتي

ل(، فاإّنه لحًقا يبداُأ بنقل حتليِلِه يف الع�رص الثانية من القرن  ل اأ� ُي�سكَّ  )اأي ُمت�سكِّ
ّ
لي مُّ

ماقبل-تاأ

ل(. هذه النقلُة يف  ل اأ� ُي�ســكِّ  )اأي ُم�ســكِّ
ٌّ

لي مُّ
 بالزمان هو تاأ

ّ
املن�ــرصم ليقوَل اإن الوعي الذاتي

ل املنبثقة حول  ية ُه�رصِ كرث اإ�سكالّية يف ر�ؤ �سل الزمان ترمُز اإىل النقلة الأ يّل لأ التو�سيف الُه�رصِ

حما�سات، م�سدر �سابق، ال�سفحة �7.  )�5(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �8.  )�6(

فة، يف ميدان ال�سيكولوجيا، مذهٌب يرى اأّن الذهَن ميتلك ُمعتقداٍت �مواهَب �سابقٍة على الك�سب، ُمالًفا يف  ـُتطرِّ الفطرّية املـ  )�7(

�ن للذهن بالقدرة على الك�سب فح�سب. املرتجم. مربيقّيني الذين ُيقرُّ ذلك مقولَة الإ
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ــِه �غايته )فلنُقل، ما بني �905 و�9�5(. بالفعل، فاإّن  ــنَدنتايّل نف�سِ مدى امل�رص�ع الرَتن�سِ

ن الزمان يعك�س اهتماَمُه املتزايَد باملثالّية الرَتن�سَدنتالّية. ل لتكوُّ َر حتليل ُه�رصِ تطوُّ
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الزمـــُن في فكــِر مـارتـن هايِدغـــر
ُمقاربـــــٌة استيضاحّيــــة

ُمشير باسيل عون���

يف املُنعطِف الذي نحى فيه هايِدغر منحى ا�ستنطاق الكينونة يف ذاتها عو�َس ُم�ساءلتها �هي 

ُمنح�رصٌة يف نطاق الكائنات )الدازاين حتديًدا(، باتت الكينونة، مبا هي طاقُة اإلقاٍء للكائنات 

اإىل حركة النب�ســاط يف الوجود، الوجَه الفاعَل للزمن. لقد �ســارت الكينونة ُبعًدا رابًعا من 

�ســافة اإىل املا�سي �احلا�رص �امل�ستقبل، مع اأّ�لّية امل�ستقبل الذي يبداأ منه فعل  اأبعاد الزمن، بالإ

ن، �الذي ُيالئم الكينونَة يف حركة انحجابها �اعتالنها. التزمُّ

1. الكينونُة والزمُن في سياِق المشروِع الفكريِّ االنقالبّي
ي�ســتحيُل احلديث عــن فكر مارتــن هايِدغر )�889-�976( يف �ســياق الثقافــة العربّية 

�سا�ســّية التي َنَحَتها �احٌد من  املعا�ــرصة من د�ن الجتهاد يف تعريب املقولت الفل�ســفّية الأ

ملــان يف القرن الع�رصين. �ل يخفى على اأحد اأّن مثــَل هذا التعريب ما فتئ  اأملِع الفال�ســفة الأ

ـُتعرّث. �لذلك ل بّد من العرتاف املتوا�ســع باأّن هذه  منيِة اأ� امل�ســعى الفردّي املـ يف طوِر الُأ

ِر  املحا�لة ال�ستي�ســاحّية ملفهوم الزمن يف فكر مارتن هايِدغر تظّل خا�ســعًة لنعطاِب التفكُّ

العربيِّ الراهن يف العمارة الفل�سفّية ال�سخمة التي بناها هايِدغر بال�ستناد اإىل منحوتاٍت لغوّيٍة 

ــهم تولّدها على النحو الذي تلّب�ســت به يف كتابات فيل�سوفهم  ملان اأنف�سُ فريدة ا�ســتغرب الأ

.
)�(

املربكة

اأ�ستاذ الفل�سفة باجلامعة اللبنانّية.  )�(

ملية الفل�ســفّيِة التي األقاها هايِدغر يف �ســيف ���9-���9، تظَهُر م�ساألُة الرتجمة مرتبطًة باقتداِر النقلة على ترجمة  يف الأ  )�(

جنبّية. �معنى هذا القول اأّن هايِدغر يربُط م�ســرَي الرتجمِة بقدرِة املرتجمني  عمال الأ قبال على ترجمة الأ لغتهــم عينها قبل الإ

راء التي قيلت يف  على اإعادِة النظر يف مفردات لغتهم قبل اأن يطّوعوها ل�ســتقباِل الوافد الغريب. �هذا، لعمري، من اأجراإ الآ

جنبّية امل�ستجّدة ما مل يراجعوا مراجعًة نقدّية  ��ساع الأ عوا لغَتهم لقتباِل الأ �ساأن الرتجمة. ذلك اأّن العرب لن ي�ستطيعوا اأن يطوِّ

�يتاأّ�لوا تاأّ�ًل مبتكًرا قابلّيات اللغة العربّية لال�ســتيعاب. فالتعريب هو اأّ�ًل تطويع معاين اللغة العربّية، �هو من ثّم ا�ســتدخاٌل 

عمال الكاملة، )فرنكفورت: دار كلو�ســرتمان،  ملية، انظر هايِدغر، بارمنيد���ش، الأ للمعــاين الغريبــة. لالّطالع على هــذه الأ
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�احلقيقــُة اأّن فكَر هايِدغر ين�ســبُّ باأكمله على ا�ســتنطاِق مقولِة الكــون اأ� الكينونة اأ� 

 القدمي للتدليِل 
ّ
. �هذه كّلها عباراٌت اخترَبها الفكــُر العربي

)�(
ي�س الكائــن اأ� الوجــود اأ� الأ

�ر�بيِّ احلديث   الأ
ّ
على مقولٍة فل�سفّيٍة اأ�سا�سّيٍة يف الفكر الغربيِّ اليوناينِّ القدمي �الفكر الغربي

ملانّية.  ن�سب لكلمِة Sein الأ �املعا�رص. �ما من اإجماٍع فل�سفيٍّ عربيٍّ على ا�ستخدام املرادف الأ

ـُقت�ســب ل  ��ســاَع العربّيَة التي اأقرتُحها يف هذا البحث املـ �ســارُة اإىل اأنَّ الأ �لذلك جتدُر الإ

ـُرادفات العربّية. �اإيّن ّمن  تّدعي الع�ســمَة �ل تر�ُم النتقا�َس من حما�لِت الفوِز باأف�ســِل امل

ِثر�ن عبارَة الكينونة تعريًبا للمقولِة اليونانّية ال�ســهرية. �حني َي�ستنِطُق هايِدغر هذه املقولَة  يوؤ

 باأ�رِصِه قد �ســها �ســهًوا عن ُم�ســاءلة الكينونة، يف حني اأّن الكينونَة هي 
َّ
يعترُب اأّن الفكر الغربي

 
َّ
. �ل يّتهُم هايِدغر العقَل الغربي

)�(
رحُب للفكر �ســلّيُة �احلقُل الأ ّ�ل �املاّدُة الأ اُل الأ ال�ســوؤ

 بُتهمة ال�ســهو هذا، بل يعز�ُه اإىل طبيعِة الكينونِة عيِنها التي يحلو لها اأن تنحِجَب 
َّ
امِلتافيزيقي

حــني ُتخلي الوجــوَد للكائنات. فالكائناُت ل ت�ســتطيُع اأن تفوز بالكينونــة، اأي اأن تنَوِجَد 

مــن غــري اأن حتتجَب الكينونُة من �راء الكائنات املوجودة. فالكائناُت كلُّها هي يف اّت�ســاٍل 

 das َخِفٍر بالكينونة من د�ن اأن ت�ســتغِرَق بوجوِدها الظاهِر غنى الكينونة. فالكائُن املوجود

 Dasein ن�سان، فيدعوه هايِدغر با�سِم الدازاين �سياء. اأّما الإ ن�سان �اإّما الأ (�)Seiende هو اإّما الإ

ن�ســان ل قوام له اإّل على مقداِر ما تتجّلى فيه الكينونة، ُت�ســائُلُه �ُي�ســائُلها،  ّنه يرى اأّن الإ لأ

تومئ اإليه فيقاِرُبها على قدِر ما يت�سّنى له اأن يرعاها.

��98(، اجلزء �5، ال�سفحة �7.
M. Heidegger, Parmenides, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).

ر اليونايّن  ملية الفل�ســفّية التي األقاها هايِدغر يف ف�ســل �ســتاء ���9-�9�5 �اأكبَّ فيها على ا�ستق�ســاِء �جوِه التفكُّ يف الأ  )�(

�سكالّيِة  اَل الكينونة اأ� م�ســاءلَة الكينونة هو يف عمِق مدلوله عنُي الإ يف مقولة الكينونة، يذهُب فيل�ســوُف الكينونة اإىل اأّن �ســوؤ

طالق. �معنى ذلك اأّن الفل�سفَة حني ل ُت�سائل الكينونَة تكفُّ عن اأن تكون فل�سفًة يف ذاتها )هايِدغر،  الفل�سفّية على �جه الإ

عمال الكاملة، )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، �998(، اجلزء �9، ال�سفحتان ��7- ��8(. اأفلطون: ال�سوف�سطائّي، الأ
M. Heidegger, Platon: Sophistes, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).

يتنا�ُل هايِدغر، يف كتابه ال�ســهري الكينونة والزمن، �قبل املنعطِف اخلطري يف ِفكِره، يتنا�ُل ا�ســطالَح الكينونِة يف قدرِتِه على   )�(

 ،
ّ
�سا�سي حاطة به: »اإّن الكينونة، مبا هي مو�ســوُع الفل�سفة الأ جتا�ِز كلِّ املقولت القدمية �احلديثة التي �َســَعت اإىل مقارَبِتِه �الإ

لي�ست جن�ًسا للكائنات. �مع ذلك، فاإّنها تعني كلَّ كائٍن من الكائنات. فينبغي اأن يبحَث املرُء عن »عمومّيتها« يف دائرٍة اأعلى. 

فالكينونــُة �بنيــُة الكينونة تتجا�زان كلَّ كائــٍن �كلَّ تعينِي كائٍن حمَتمٍل لكائٍن من الكائنات. الكينونُة هي املتعايل �ح�ســب« 

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، �977(، اجلزء �، فقرة 7، ال�سفحة �8(. )هايِدغر، الكينونة والزمن، الأ
(( Das Sein als Grundthema der Philosophie ist keine Gattung eines Seienden, und doch betrifft es jedes Seiende. Seine ‘Uni--
versalität’ ist höher zu suchen. Sein und Seinsstruktur liegen über jedes Seiende und jede mögliche seiende Bestimmtheit eines 
Seienden hinaus. Sein ist das transcendens schlechthin (M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klos--
termann)).

نُطلوجيِّ الذي يقوُم بني الكينونــة �الكائنات. �ُي�رصُّ على القوِل باأّن مثَل هذا الختالف  ُث هايِدغر عن الختالِف الُأ يتحــَدّ  )5(

ن�ساُن، �هو الدازاين، على نحِو ما �سيتبنّيُ ذلك يف البحث، يكون �يب�سُط كينوَنَتُه على  ن�ساِن كينوَنَتُه. فالإ هو الذي ُين�سئ لالإ

عمال  �سا�س��يُّة يف الِفنُِمنُلوجيا، الأ قَدِر ما ي�ســتجلي قوام هذا الختالِف اجلوهريِّ بني الكينونة �الكائنات )هايِدغر، امل�س��اكُل الأ

الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان، �975(، اجلزء ��، ال�سفحة ��5(.
M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).
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�على هذا النحو ترتاكُم الت�سمياُت املبتكرُة التي ينحتها هايِدغر مل�ساءلِة الوجود يف تنّوع 

ُل بها هايِدغر التمييُز بني الكينونِة يف اإقبالها  جتلِّياته. �من اأخطِر التحّريات الفكريّة التي يتو�سَّ

دراك Seiendheit، �الكينونُة يف لغِز  اإىل الكائنــات Sein، �الكائناُت يف ظهوِرها القابِل لالإ

ملانّية اأّن تبديَل  ن�سايّن Seyn. �يعلُم املّطلعون على اأ�رصار اللغة الأ انحجابها �اإرباِكها للعقِل الإ

ملايّن Seyn يدلُّ على  كتابِة الكينونة �ر�ســَمها ر�سًما يخاِلُف �ر�َدها املاألوف يف القامو�س الأ

اأّن هايِدغــر يريُد لهذه املقولة اأن تنعتَق من مقاربــاِت الفكر املعتادة لها �اأن ُيقِبَل اإليها النا�ُس 

ُرها ّما تراكَم يف اأذهانهم عنها. فطفق ير�سمها ر�سًما مبتكًرا، ل   ُيحرِّ
ٍّ
يف ا�ســتغراٍب خال�سي

بطالها اأ� لتعطيِل  ا لإ بل اأخَذ يف غر�ِب حياته ير�سُمها �من ثمَّ ل يلبُث اأن ي�رصب عليها خطًّ

الفهم املاألوف لها. 

ن�ســان العربيِّ اأن يلَج ِغمــاَر البحِث يف فكر هايِدغــر اإْن مل ُيدِرك  �قــد ي�ســُعُب على الإ

ملايّن الفّذ مل�ساألة الكينونة، �هي امل�ساألُة التي  ــُه هذا الفيل�ســوف الأ �سُ املقاَم الفريد الذي ُيخ�سِّ

. �لذلك يخطئ من يظّن اأّن هايِدغر 
)6(

�ســا�س يف العمارة الفل�ســفّية التي رفعها تنزل منزلَة الأ

 عنَدُه موطٌن لتجّلي 
ّ
ن�ســايّن التاريخي هو فيل�ســوُف الوجودّية الغربّية املعا�رصة. فالوجوُد الإ

ّنه كان ير�ُم  ن�سايّن اإّل لأ  مل�ســاءلتها. �هو مل يعنِت مب�سائِل الوجود الإ
ٌّ

الكينونِة �مو�ســٌع اأ�سلي

ن�ســايّن م�ست�ســيًئا مبعنى  اأن ي�ســائل الكينونة عن �رصِّ معناها حّتى يكت�ســَف معنى الوجوِد الإ

ن�ســايّن يف فكِر هايِدغر من موقٍع خا�سٍّ  ن�سان �الوجوِد الإ ال عن الإ الكينونة. فلي�َس لل�ســوؤ

اإّل مبقداِر ما يومئ هذا الوجوُد اإىل م�ســاألة الكينونة. �ل غرابة، من ثّم، اأن ُي�ســنَِّف هايِدغر 

ر  ـُ�سائِل للكينونة. �هو املوقُع الذي ُي�رّصُع له البحَث يف ميدان التفكُّ ُه يف موقع الفكِر امل نف�سَ

 الذي ن�ســاأت عليه الفل�ســفُة اليونانّية منذ اأفالطون. �يف ظنِّ هايِدغر 
ّ
نُطلوجي امِلتافيزيقيِّ الُأ

اأّن امِلتافيزيقــا اليونانّيَة �الو�ســيطّيَة �احلديثــَة �املعا�رصَة ما فتئت ت�ســتنِطُق الكائنات عن �رصِّ 

نُطلوجيا التي  كينونتهــا، ل الكينونَة عن �رصِّ اعتالِنها ��رصِّ انحجابها يف الكائنات عينها. فالُأ

ينادي بها هايِدغر هي التي ُت�سائُل الكينونَة يف ذاتها، �هي التي ت�ستِمدُّ من الكينونة اإ�ساراتها، 

�ســياء على قدِر ما يتهّياأ للكينونِة فيها اأن تعتِلَن �حتتِجَب �فًقا  �هي التي ُتعنى بالكائنات �الأ

جات امل�سري التاريخيِّ الذي تذَهُب اإليه الكينونُة من تلقاِء ذاِتها. لتعرُّ

 من 
ٍّ
اِل الكينونة ا�ستف�ســاًرا حاماًل لطابٍع اأ�ســلي مليــِة الفل�ســفّية التــي األقاها هايِدغر يف �ســيف �9�0، راأى يف �ســوؤ يف الأ  )6(

ـُجّرد الغائم، بل ُتكبُّ على  ِد التنظري الفكــرّي املـ ُ على جُمرَّ . فُم�ســاَءلُة الكينونِة ل تقت�رصِ
ّ
بداعي احلّدة اخلال�ســّية �التعنيِف الإ

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار  ن�س��انيّة، الأ ن�ســاينِّ يف اأعمِق انفعالِتِه �نواِزِعِه )هايِدغر، يف جوهِر احلّريّة الإ حتريِك الكائِن الإ

كلو�سرتمان، ��98(، اجلزء ��، ال�سفحة ���(. 
M. Heidegger, Vom Wesen der menschlichen Freiheit, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).
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بــرز يف نظر هايِدغر هي م�ســاءلُة الكينونة، ل م�ســاءلُة الكائنات.  فامل�ســاألُة الفكرّية الأ

ّ�َل على م�ســاءلِة الكينونة عن طريق م�ســاءلة الكائن الذي فيه  �لذلــك عندمــا َعَقَد بحَثُه الأ

اُل الكينونــة �الذي ينعِقُد كياُنه على م�ســاءلِة الكينونــة Sein und Zeit، عنيُت  يتجّلى �ســوؤ

ّ�ل على م�ســاءلة الكينونة عن هذا ال�ســبيل،  ن�ســايّن، اأقول عندما عقَد بحَثُه الأ به الكائَن الإ

ن�ســايّن املعا�رص اآفاًقا رحبًة من املعاين، �رصعان ما اأدَرَك اأّن  �هو بحٌث �ســخٌم �رّصع للفكر الإ

هذا ال�ســبيل من م�ســاءلة الكينونة لن ُيبلَغُه اإىل الكينونة، بل اإىل انح�ســاِر الكينونة يف نطاِق 

ه، بل انعطَف اإىل ُم�ساءلِة الكينونة يف ذاتها. فاإذا بهذا  الكائنات. �ما لبَث اأن اأهمَلُه، فلم ُيِتمَّ

ٍر ُمبتَكٍر ملعنى ُم�ســاءلة الكينونة. �هو  الـُمنعطــف Kehre يف م�رصى هايِدغر ُينبئ عن ت�ســوُّ

اَل عن الكينونة  ياأُخُذ على امِلتافيزيقا الغربّية منذ ع�رص اأفالطون �اأر�ســطو اأّنها اأهملت ال�ســوؤ

ها بالكائنات. ف�رَصََعت ت�ســتنِطُق الكائنات عن �ــرصِّ كينونتها، �ما عّتمت اأن  َت همَّ �َح�ــرصَ

ن�ســبت اإىل الكينونة عن طريق الكائناِت جوهًرا من اجلواهر ظّنت اأّنها به تقِب�ُس على معنى 

الكينونة. فكان هذا املعنى هو املقولة الفل�سفّيُة املهيمنة يف ع�رٍص من الع�سور. فاإذا بالكينونة 

 monade سياء )اأر�سطو(، اأ� موناٌد� ُم به الأ يف جوهِرها فكرٌة مثالّية )اأفالطون(، اأ� جوهٌر تتقوَّ

ي�ستغِرُق بفرديّته جميَع املوجودات )ليبنيت�س(، اأ� مو�سوُع يقنٍي ُمطلق )ديكارت(، اأ� فكٌر 

مطلٌق )هيغل(، اأ� اإرادُة القتدار )نيت�ســه(. �يزُعــُم هايِدغر اأّن جميَع هذه املقاربات جلوهِر 

ّنها مقارباٌت �ســاَغها العقُل الب�رصيُّ بال�ســتناِد اإىل ُم�ساءلِة  الكينونة ل تليُق ب�رصِّ الكينونة، لأ

ُد ال�سيطرَة الذهنّيَة  الكائنات عن �رصِّ ارتباِطها بالكينونة، ��ســاَغها العقُل الب�رصيُّ �هو يتق�سَّ

ِلها  ـُبا�رصة على الكينونة، ��ساَغها العقُل الب�رصيُّ يف يقنِي التملُّك على َحراك الكينونِة �تنقُّ املـ

من الكائنات اإليها �منها اإىل الكائنات. �احلاُل اأّن العقَل الب�رصيَّ ل يجوُز له، على ما يذهُب 

اإليــه هايِدغر، اأن يفر�َس على الكينونة مقولِتِه الذهنّيَة، بل يجُب عليه اأن يّتقي الكينونَة �اأن 

ــِل احلّرِة للكائنات التي  ـُنفتح على حركِة التنقُّ ي�ســاحَبها ُم�ســاحبَة الراعي الود�د الواثق املـ

يرعاها. 

ر الكينونة اأ�ساًل للكائنات، ل تلبُث اأّن تتمثََّلها يف �سورِة  �حني ُتغرق امِلتافيزيقا يف ت�سوُّ

 على 
ّ
ُرها العقــُل امِلتافيزيقي غنى. فاإذا بالكينونة، حني يت�ســوَّ �ســمل �الأ رفع �الأ الكائــن الأ

ِر   ُيخطئ حني ينفِرُد بت�ســوُّ
َّ
هــذا النحو، تنقلُب كائًنا من الكائنات، �لكاأّن العقَل امِلتافيزيقي

الكينونة من غري اأن ي�ستعنَي بالكينونة عيِنها. فالكينونة، بح�سب هايِدغر، ل يجوز اأن تنقلَب 

ُل  . �لذلك تتحوَّ
ّ
، بل ينبغي اأن تظلَّ ُمنعِتقًة من كلِّ اإم�ســاٍك عقلي

ّ
ل الذهنــي مو�ســوًعا للتعقُّ

ا،  ُر هرَمها اأ�سمى الكائنات ُطرًّ امِلتافيزيقا اإىل اُأنُطلوجيا لهوتّية، اأي اإىل اُأنظومٍة فل�سفّيٍة يت�سدَّ
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ــُد جميُع �ســفات القتدار التي ت�ستعنُي بها الكائنات   الذي فيه حتت�سِ
َّ
لهي عنيُت به الكائَن الإ

لوهة، �لي�ست هي  َك �تن�سط. فالكينونة لي�ست هي الأ حّتى يتهّياأ لها اأن تنوِجَد �حتيا �تتحَرّ

على، بــل هي باحلريِّ كلُّ ما يتجا�ُز قدرَة  رفع، �لي�ســت هي املهند�س الكويّن الأ الكائن الأ

م�ســاك به. �مــن ثّم، فاإّن الفكَر الذي ينت�رُص لــه هايِدغر هو فكُر النعتاِق من  العقِل على الإ

 ُمقنٍع لكلِّ حركٍة من 
ٍّ
�ســطوة الذهنّيــِة امِلتافيزيقّية التربيرّية التــي ُت�رصُّ على الفوِز بتربيٍر �ســببي

. �لي�ســت هذه الذهنّيُة �سوى ثمرة 
)7(

ّ
�ســياء يف نطاِق الوجود التاريخي حركِة الكائنات �الأ

م�ســاك بعّلة   الذي ياأَن�ُس يف ذاِتِه القدرَة على تربيِر كلِّ �ســيء، اأي على الإ
ّ
العقــل امِلتافيزيقــي

املوجودات. غري اأّن الكينونة التي ير�ُم هايِدغر اأن يرعاها هي كينونٌة ل ُتطيق اأن تن�سِلَك يف 

 عن العّلة اخلفّية. فالوردة ل عّلة لها، بل 
ّ
�ســياِق العقِل التربيرّي القائم على التحّري املر�ســي

كينونُتها اأّنها هنا تن�رُص عطَرها من غري �سبب. 

ّ�ل الذي �سارت عليه الفل�سفُة منذ زمن   الأ
ّ
ُك يف املبداإ العقلي �عليه، فاإّن هايِدغر ُي�ســكِّ

اأفالطون �اأر�سطو، عنيُت به مبداأ العّلة الكافية الذي ير�سم اأّن لكّل معلوٍل عّلة، �لكلِّ كائٍن 

اأ�ســاًل، �لكلِّ �سيٍء معًنى. اأّما الكينونة، كما يحلو لهايِدغر اأن ين�ُسَدها يف �سطحاِتِه ال�سوفّية 

خرية، فهي اأ�ســبُه بغوٍر ل قاَع له، �ب�رصٍّ ُمغَلٍق ل �جَه له، �بدفٍق فائ�ٍس ل �ســابط له. �قد  الأ

ُث عن  ن�سب التي ياأَن�ُس اإليها هايِدغر حني يتحدَّ تكون عبارة ال�رصِّ Geheimnis هي العبارُة الأ

َر الكينونَة من �ســطوِة العقــِل امِلتافيزيقيِّ التربيريِّ عليها.  الكينونة، �هو بذلك ير�م اأن ُيحرِّ

ــُد الكينونَة يف انحجاِبها عن  ، َطَفَق ين�سُ
َّ
 الغربي

ّ
ة ما حاَذَر هايِدغر العقــَل امِلتافيزيقَي �ِل�ســدَّ

�ســياء. فاإذا بالفكر الذي  ن�ســاينِّ �يف انغالِلها اخَلِفــِر يف قاِع الكائنات �الأ مــدارِك النظِر الإ

 لدى اأهل الّت�ســاع العقليِّ الذين �ســبقوا �سقراط هو الفكُر 
ّ
غريقي ي�ســتذِكُر اأ�ائَل النظر الإ

اخلال�ســيُّ الذي يرنــو اإليه هايِدغر. �مع اأّن تاريَخ الفل�ســفة الغربّية منذ اأفالطون �اأر�ســطو 

�لّيَة َتَقُع على عاتــِق الكينونة عيِنها التي  غفال، فاإّن امل�ســوؤ هو تاريُخ ال�ســهو �الن�ســيان �الإ

انحجبــت عن اأذهاِن النا�ــس حني ظّن النا�ُس اأّنهم اأ�ســبحوا ُيدِركون معنــى جتلِّيها �اإقباِلها 

�لُة عن انحجاِبهــا �عن انحراِف العقِل  اإليهم. فالكينونُة، يف ُح�ســبان هايِدغر، هي امل�ســوؤ

ــلَّ النا�َس حني ت�ســاء �اأن تهديهم حني  . فلكاأّن الكينونَة يحلو لها اأن ُت�سِ
ّ
امِلتافيزيقــيِّ الغربي

ِر الكينونة يف �ســورِة  �رصاَر على ت�ســوُّ يحِر�ُس هايِدغر على مراجعة تاريخ الفل�ســفة منذ اأّيام اأفالطون �اأر�ســطو ليتبنّيَ فيه الإ  )7(

اجلوهِر الزمنيِّ الثابت الذي ي�ســتمدُّ قوامه من احلا�رِص امل�ســتمّر. �اإناًحا ملثِل هذه املراجعة، يو�ســي هايِدغر مبمار�سة �رصٍب 

ملية الفل�سفّية التي األقاها يف  فاته. �لذلك اأن�ساأ يقوُل يف الأ ُر بعيوبه �تطرُّ ــَب الفكرّي، بل ُي�ســِهّ ـُكت�سَ من التفكيك ل يهِدُم املـ

رها جلوهِر  �سيف �9�7 اإّن فكَر الكينونة اجلديد ينبغي له اأن يحلِّل البناءات الفل�سفّية التي راكَمتها امِلتافيزيقا الغربّية يف ت�سوُّ

�سا�سيُّة يف الِفنُِمنُلوجيا، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��(. الكينونة )هايِدغر، امل�ساكُل الأ
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�ىل يف البتداِر �البتكار. ّنها هي الأ ت�ساء لأ

 ال�ساّل. فال يجوز 
ّ
َقُه به العقل امِلتافيزيقي ن�سان، فاإّن هايِدغر ير�ُم اأن يحّرره ّما األ�سَ اأّما الإ

قدمون حني تر�ّسموا فيه عنا�رَص النف�س �الر�ح �اجل�سد.  اأن تظلَّ هوّيته مقرتنًة مبا �ساَقُه عنه الأ

ن�سان ينبغي له اأن يقرَّ بان�سالكه الر�سيِّ  �سبُق اإىل كلِّ �سيء، فاإنَّ الإ فاإذا كانت الكينونة هي الأ

، ينبغي لفكِر الكينونة  ــُط لها الكينونة. �من ثــَمّ يف حركــة العتالن �النحجاب التي تن�سَ

ن�ســايّن  ــقت بالكياِن الإ ُ له هايِدغر اأن ُيعِر�َس عن الهويّة العقلّية التي اُأل�سِ اجلديد الذي ينت�رصِ

ن�ســان مقاًما اآخر يليُق بدعوِتِه يف رعاية اعتالنات الكينونِة �انحجاباتها.  ــَب الإ حّتى يكت�سِ

�ما ال�ســُم املبتَكُر الــذي عرث عليه هايِدغر للتدليــِل على هذه الدعوة، عنيــُت به الدازاين، 

ا،  ن�ساُن لي�س عقاًل حم�سً ن�سانّية. فالإ م الهوّية الإ �سوى الربهان على النقالب العظيم يف تر�سُّ

�لي�ــس كائًنا ملوًقا، �لي�س عبًدا ماأموًرا، �لي�س نف�ًســا خالدة، �لي�ــس ماّدًة تاريخّية، �لي�س 

ال عن الكينونة �فيه يعتِمُل الهمُّ الكينويّن.  ُط ال�سوؤ ــُع الذي فيه ين�سَ �عًيا للظواهر. اإّنه املو�سِ

رة التي قال بها ديكارت ego cogito. �الدازاين  ـُـتفكِّ نا امل  هوّيَة الأ
)8(

�بذلك ُيبِطُل الدازاين

ــُب اأماَم حمكمِتِه الداخلّية اأ�ســياَء الوجود  لي�س قدرًة عقلّية اأ� حد�ســّية على ال�ســتبطان ين�سُ

ــا �مو�ســوعات �مواّد خا�ســعًة ل�سيطرته الذهنّية.  ُلها بقدرِتِه الذاتّيِة اأغرا�سً �كائناته �يحوِّ

اإّنه ِ��ســاٌل بالعــامل in-der-Welt-sein �انفتاٌح فطريٌّ كينوينٌّ م�ســتمرٌّ على جتّليات الكينونِة 

ن�ســان قيــاَم الغر�س اجلامد مقابَل  يف كائنات العامل �اأ�ســيائه. فالعامُل لي�س قائًما يف مقابل الإ

�ســياء من غري اأن  ُ اإىل الأ ن�ســان، مبا هو دازاين ُمن�ســِلٌك يف العامل، يح�رصُ ـُـتحّري. فالإ النظر امل

�ســياُء �الكائنات �املوجوداُت لي�ســت خا�سعًة ل�ستبطاِن  �سياَء اإىل باطِنه. فالأ َ الأ ي�ســتح�رصِ

ن�ســايّن، بل هي اآتيٌة اإىل احل�ســور من ح�ســِن الكينونة الواهبة اجلــّوادة. �ما على  الوعي الإ

�ســياُء اإليه كا�سفًة له عن  الدازاين اإّل اأن ي�ســتوِطَن احل�ســوَر يف ت�ساعيف الزمن حّتى تاأتَي الأ

تــدُلّ عبــارة الدازاين يف �ســياقها التقليديِّ على الوجــوِد فتعني حرفيًّا املوجود هنــا، اأ� الكائن هنا، اأ� الكينونــَة هنا. بيَد اأّن   )8(

ن�ســاَن من الكينونة. فيغد� الدازاين هو الكائُن املميَُّز الذي ُيعنى يف  ــُع فيها معنى ا�ســتقباِل الك�سِف الذي ياأتي الإ هايِدغر ي�سَ

ُف هوّيته، �لي�ست هوّيته هي التي ت�سف  ا اإىل اأن يكون. فكينوَنُتُه هي التي ت�سِ �ســميِم كيانه مب�ســاألة كينونته، اأي بكوِنِه مدعوًّ

ه اإىل الكائنات اإّنا هو  كينونَتــه: »الدازايــن كائٌن ل ياأتي اإىل الوجود يف ��ســط كائنات اأخرى. فاإّن ما مُيِيُّزُه من حيث انتمــا�ؤ

ــُل اّت�ساًل  انفطاُر كينوَنِتِه على اأن تكون معنّيًة بهذه الكينونة. فِمن ُبنيِة الكينونِة التي يف الدازاين اأّنه، يف �ســلِب كينوَنِتِه، يّت�سِ

ا اأّن الدازاين ُيدِرُك ذاَته يف كينونته يف �جٍه من الوجوه ��رْصٍب من �رص�ِب ال�ستي�ساح.  كيانيًّا بهذه الكينونة. �هذا يعني اأي�سً

ُف له حني يكون هو. فاإدراُك الدازاين للكينونِة هو يف ذاته تعينٌي  ه اإّنا تنك�سِ �من خ�سو�سّيِة هذا الكائن اأّن كينوَنَتُه التي تخ�سُّ

عمال الكاملة، م�سدر �سابق، الفقرة �، ال�سفحة ��(. لكينونة الدازاين« )هايِدغر، الكينونة والزمن، الأ
(Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, 
daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, daß 
es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum besagt : Dasein versteht sich in irgendeiner Weise 
und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, daß mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. 
Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. (M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: 
Klostermann).
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ـُـتعاقبة.  جتّليات الكينونة �عن انحجاباِتها امل

�سغاَء اإىل اإ�ساراِت الكينونة املبثوثة  ِثُر الإ �راأ�ُس الكالم يف م�رص�ِع هايِدغر الفكرّي اأّنه يوؤ

ن�سان �سبيَل الّت�ســاع الفكرّي الذي يتحّرى عن قابلّيات  �ســياء، فينَهُج لالإ يف الكائنات �الأ

�ســياء. فاللغُة، �هي موطُن الكينونة، ُت�ســرُي اإىل هذه التجّليات، �لكّنها  ـُـنازلة الأ الكلمات مل

ــا اإىل انحجابات الكينونة. �لي�س لّلغِة اأن تهيمَن علــى الكائنات �على الكينونة  ُت�ســرُي اأي�سً

ّنهــا هي خادمــُة اجلميع، �خدمُتها تقوُم يف طاعتها �طواعّيتها ل�ســتقباِل جميء الكائنات  لأ

مــن الكينونة �اإىل الكينونة. �اللغة، مبا هي لوغو�س logos، اإّنا ت�ســتجمُع legein ظهوراِت 

الكينونــة يف الكائنــات، فُتتيــُح للكائنات اأن تتجّلى علــى حقيَقِتها من غرِي اإكراٍه اأ� �ســبٍط 

ّ�لني  غريق الأ . �لي�س من قوٍل اأ�سّد اإبالًغا عن حقيقة الكائنات من قوِل الفال�سفة الإ
)9(

ّ
منطقي

ن�سايّن منذ ما قبل �سقراط �قول ال�سعراء املعا�رصين من اأمثال هولدرين  الذين اأ�س�ّسوا للفكر الإ

�ريلكه �تراكل ��سواهم من الذين اّتقوا �رّص الكينونة فرَعوا ان�سياَبها يف الكلمات من بعد اأن 

مر على هذا النحو،  ــا كان الأ
ّ
راَعهم هوُل النك�ساف �النحجاب يف حقيقة الوجود. �ملـ

�ىل، �منها  . فالكينونة هي الأ
)�0(

لوهة �النا�ســوت ِثُر الكينونَة على الأ اّت�ســَح اأّن هايِدغر يوؤ

ن�ســان. �هاتان احلقيقتان ل ُيعنى بهما هايِدغر اإّل على مقدار  تتجّلى حقيقة اهلل �حقيقة الإ

مــا ترتبطان بحقيقة الكينونة. �ما عَتُبُه ال�ســديُد علــى امِلتافيزيقا الغربّيــة اإّل الدليل ال�رصيح 

همال الذي اأ�ساَب الكينونة، يف حني اأّن الالهوت �النا�سوت احتاّل املقام  على ا�ستغرابه لالإ

ــُف اإ�ســاراُت �جوِدِه اإّل من  برَز يف اهتمامات الفل�ســفة الغربّية. �احلاُل اأّن اهلل ل تنك�سِ الأ

ن�ســاُن ل تنجلي حقيقُتُه اإّل على َقَدِر ما ُيفِرُد يف  �ســغاء اإىل اإ�ساراِت الكينونة، �الإ خالِل الإ

ا Lichtung لعتالِن الكينونة. ًحا حرًّ �سميِم كياِنِه ُمنف�سَ

ن�سان يف عمِق �جوده )هايِدغر، الكينونة والزمن، م�سدر  يربُط هايِدغر جوهَر اللغة بحركِة النفتاِح على العامل التي يخترِبُها الإ  )9(

�سابق، الفقرة ��، ال�سفحة �60(.

�ســياء  ل ريــب اأّن اعتناَء هايِدغر احل�رصيَّ مب�ســاألِة الكينونة يربُِّره ميُلُه الفل�ســفيُّ اإىل امل�ســاءلة الق�ســّية التي ُت�ســيُب جذ�ر الأ  )�0(

ملية  ميان، بخالِف مقا�سِد الفل�سفة الو�سيطّية. �يف الُأ �الكائنات. �هو من الذين حر�سوا على ف�سِل دائرِة الفكر عن دائرة الإ

الفل�ســفّية التي األقاها يف �ســتاء ���9-���9، اأعلن د�ن مواربة اأّن »الفل�ســفَة بعينها هي، على ما هي عليه يف حدِّ ذاتها، 

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار  ملحــدٌة حني ُتدِرك ذاَتها اإدراًكا جذريًّا« )هايِدغر، التاأويلت الفنومنولوجيّة لفكر اأر�س��طو، الأ

كلو�سرتمان، �985(، اجلزء �6، ال�سفحة �99(.
M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).
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2. الزمُن بما هو زمنّيُة اإلنسان
ـُـبَتَكِر تندِرُج م�ســاألُة الزمن، �هي امل�ســاألُة التي توازي باأهّمَيِّتها  يف هذا ال�ســياِق الفكريِّ امل

. ذلك اأّن الكينونــَة ل ُتقِبُل اإىل الوجــوِد �التاريخ اإّل 
)��(

م�ســاألَة الكينونــة يف فكِر هايِدغــر

ِر  بوا�ســطِة الزمــن �من خالل الزمن �يف ت�ســاعيف الزمن. �من الوا�ســح اأّن حتقيَب التطوُّ

 ل ُيبِطُل ارتباَط الزمن بالكينونة �الكينونَة بالزمن. �للحديِث 
)��(

الذي اجتاَزُه فكُر هايِدغر

ملانّية، في�ســتخدم عبارَتني  للتمييز بني الزمن الذي  عن الزمن يلجاُأ هايِدغر اإىل مكانِز اللغة الأ

ـُـنفِتِح على الكينونــة، �الزمِن الذي تخترُبُه الكينونُة يف  ن�ســان يف ُبنَيِة الدازاين امل ُه الإ يخترِبُ

لُة  ّ�ُل املقرِتُن باختباِر الدازاين هو الزمنّيُة Zeitlichkeit املّت�سِ انك�ساِفها �انحجابها. فالزمُن الأ

ن�ســاُن من على بعٍد ا�ســتحقاَق  ن�ســان حني يواِجُه الإ بالهمِّ الكينويّن الذي يخرِتُق �جوَد الإ

ُر  املوت. اأّما الزمُن املقرِتُن باعتالِن الكينونة �انحجاِبها، فهو الزمانّيُة Temporalität التي حُتِرّ

 
ّ
دراِك العقلي الكينونَة من مقولِة ال�ستمراِر يف احل�سوِر �العتالن �ال�سمود �ال�ست�سالِم لالإ

ن�ســان، �لكاأنَّ الكينونة ملكة الكون  �جتعُلها حّرَة الت�رصُِّف بالكون �التاريخ �الوجود �الإ

ُع لهواها الكائنات قاطبًة.  ُتخ�سِ

ن�ســاُن حني ي�ســتِبُق زمَنُه احلا�رَص اإىل  �ىل Zeitlichkeit هــي التي يخترُبها الإ فالزمنّيــُة الأ

ـُـقِبِل عليه  ن�ســان تغد� بذلك زمنّيًة تاأتي اإليه من امل ا�ســت�رصاِف م�ســتقَبِلِه بحيث اإّن كينونَة الإ

ن�ساُن  طاُر اأ� احلا�سُن الذي به �فيه ي�ستطيُع الإ ُيعلن هايِدغر يف ُم�ستهلِّ كتاِبِه الكينونة والزمن اأّن م�ساألَة الزمن هي ال�سياُق اأ� الإ  )��(

َح اأنَّ الزمَن هو املو�سُع الذي منه ينطِلُق الدازاين لُيدِرَك اإدراًكا  اأن يتنا�َل م�ساألَة الكينونة، »�اعتباًرا لهذا ال�سياق ينبغي اأن يّت�سِ

َفه« )هايِدغر، الكينونة والزمن، م�سدر �سابق، الفقرة 5، ال�سفحة ��(. �سمنيًّا اأمًرا كالكينونة �ي�ستك�سِ
»Unter Festhaltung dieses Zusammenhangs soll gezeigt werden, daß das, von wo aus Dasein überhaupt so etwas wie Sein unaus--
drücklich versteht und auslegt, die Zeit ist » (M. Heidegger, Sein und Zeit, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).

ن�سان عن  عرا�ِس عن م�ساءلِة الإ نطولوجّيِة اأف�ســت بهايِدغر اإىل الإ َر ال�ستق�ســاءات الأ يرى الباحثون يف فكر هايِدغر اأّن تطوُّ  )��(

قباِل اإىل الكينونة من موِقِع ُم�ساءلة الكينونِة عيِنها. فاملحا�لُة ال�سخمُة التي اأتى بها هايِدغر يف كتابه ال�سهري  معنى الكينونة �الإ

الكينونة والزمن ما كانت �سوى التمهيِد مل�رص�ٍع يق�سي با�ستنطاِق الكينونة عن معنى ارتباِطها بالزمن من خالِل اإدراِك ان�سالِك 

ـُـ�ساءلة �تدبُّر حقيقِة الكينونة  ي الفكريِّ اأف�سى بهايِدغر اإىل ترِك هذه املـ ن�ساينِّ يف جمرى الزمن. بيد اأّن اإن�ساَج التحرِّ الهمِّ الإ

يف ذاتها. �لذلك ي�ســتطِلُع الباحثون يف اأقلِّ تقدير حَقَبَتني اثنَتني يف فكِر هايِدغر، حقبَة ُم�ساءلِة الكينونة من خالل الدازاين، 

 .aletheia دباِر قبال �الإ �حقبَة ُم�ساءلِة الكينونِة يف ذاِتها من خالل ا�ستجالِء حقيقة انك�ساِف الكينونة �انحجاِبها يف حركِة الإ

ــا Seyn، �ير�سُم عبارَة  ُر هايِدغر للكينونة �للدازاين. فَطَفَق ير�ســم عبارَة الكينونة ر�ســًما خا�سًّ َر ت�ســوُّ �يف احلقبِة الثانية تطوَّ

ا عادت ل ُت�سرُي اإىل حالِة ال�ستمراِر غري امل�رص�ط يف احل�سور  ــا Da-sein. فالكينونُة املر�سومُة ر�سًما خا�سًّ الدازاين ر�ســًما خا�سًّ

ن�سان بالكينونة، بل  لِة الإ ا عاَد ل ُي�سرُي اإىل �سِ الدائم القابِل لالن�ســالِك يف قب�سِة العقِل الب�رصّي. �الدازاين املر�سوم ر�سًما خا�سًّ

ن�ســاُن هو الذي ُيقِبُل اإىل الكينونِة  ن�ســاُن هو مو�سع ُماطبِة الكينونِة له. فلي�س الإ ن�ســان. فالإ ــلِة الكينونة بالإ حرى اإىل �سِ بالأ

ن�ساِن لت�سائَلُه فتجعله ي�سائُلها،  لي�سائَلها �ُيخاِطَبها �ُيدِرَكها، بل الكينونُة هي التي ُتقِبُل يف مو�سِع النِوجاِد القائم (Da) اإىل الإ

ف�ســاِح عن هذه املعاين امل�ســتجّدة يف املنعطِف اخلطري الذي ابُتلَي  �تخاِطُبــه فتجعله يخاطبها، �تدِركه فتجعله يدِرُكها. �لالإ

ن�ســان �اإقباِل  راأيغني�س Ereignis لي�ســتدلَّ بها على اإقباِل الكينونة اإىل الإ به فكُر هايِدغر، يعَمُد الفيل�ســوُف اإىل نحت عبارة الإ

ُف احلقيقَة على قدِر ما ينكفئ اإىل اخلفاء. ن�سان اإىل الكينونة يف م�رصى الوهِب امِلعطاء الذي يك�سِ الإ
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 للهمِّ الكينوينِّ الذي 
ّ
نُطلوجي ر، املعنى الُأ تي. فالزمنّيُة هي، بح�سب هذا الت�سوُّ يف الزمِن الآ

ن�ســان يف �ســميِم كيانه. فالتحليُل الوجوديُّ البنيويُّ الذي �ساَقُه هايِدغر يف كتاِبِه  ينتاُب الإ

 ،Sorge ِّن�سان مفطورًة على الهمِّ الكينوين ال�سهري الكينونة والزمن ُيف�سي اإىل اعتباِر كينونِة الإ

 .Sein-zum-Tode ن�سان كّلما ا�ست�رصَف م�سرَيُه يف املوت �هو الهمُّ الذي ميِلُك على كيان الإ

ن�ســاَن على حقيقِة الكينونة. �كلُّ ما �سواه من  �هذا الهمُّ هو امِلـهماُز احلقيقيُّ الذي يفتُح الإ

ن�ســانّية برّتهاِت اللحظِة العابرة. �حَدُه هذا  ــُق الكينونَة الإ ّنه ُيل�سِ هموٍم هو يف مرتبٍة اأدنى لأ

ل نحو امل�ستقبِل حّتى ينقِلَب كائًنا اآتًيا من امل�ستقبل،  ن�ســان اإىل التحوُّ الهمُّ الكينويّن يدفُع بالإ

ـُـن�رِصم.  تي، ل من املا�سي امل اأي م�رص�ًعا قواُمُه منبِثٌق من امل�ستقبل الآ

ن�ســاُن يحيا يف ا�ســتباٍق دائٍم حلا�رِصه. اإّنه على الد�اِم ُملًقى اأماَم ذاِته، ين�رُصُ  ، فالإ �من َثمَّ

 ، ن�ســانّيُة، يف معناها احلقيقيِّ ــُف له من زمٍن ُمقبٍل عليــه. فالكينونُة الإ كينونَتــُه يف ما ينك�سِ

ّن  اإقبــاٌل على امل�ســتقبِل كم�رص�ٍع لتحقيِق الذات. �لذلك ارتبطت هــذه الكينونُة بالزمن لأ

ن�ســانّيُة لي�ســت جوهًرا  قباَل على امل�ســتقبل ل معنى له اإّل يف حركة الزمن. فالكينونُة الإ الإ

تي اإليها  ثابًتــا، �ســمًدا، متعالًيا على التاريخ �على الزمــن، بل هي مقرتنٌة بحركــِة الزمن الآ

ِق هذه الكينونة ل ميكن تدبُُّرُه اإّل من خالِل انفطاِر  ِقها. بيــد اأّن م�رص�َع حتقُّ يف م�ــرص�ِع حتقُّ

ن�ساُن املائُت هو الذي مُيِكُنُه اأن ي�ست�رِصَف م�ستقبَلُه على  ن�ســانّية على املوت. فالإ الكينونة الإ

اأف�سِل ما يكوُن ال�ست�رصاف. ذلك اأّن املوَت ُيعِتُقُه من هموم اللهو العابرِة �ي�سُعُه يف مواجهِة 

 ، قبال. �لذلك كان املــوُت الفرديُّ مــا هو مقبــٌل عليه �حَدُه يف اأ�ســِدّ ما تكون ر�ســانُة الإ

 
ّ
ن�ساِن احلقيقِي . �كان همُّ الإ

ّ
ن�سان احلقيقي ـُـنبُئ الوحيد عن همِّ الإ بح�ســب هايِدغر، هو امل

ن�ساِن احلقيقّية، يف حقبة  ن�ســان احلقيقّية. �كانت كينونُة الإ ـُـنبئ الوحيُد عن كينونة الإ هو امل

ـُـنبئة الوحيدُة عن حقيقة الكينونة يف  �ىل �كتابه ال�ســهري الكينونة والزمن، هــي امل هايِدغر الأ

ذاِتها.

ن�سان �بهمِّ املوت،  �بناًء عليه، فاإّن الزمنّيَة Zeitlichkeit التي يرِبُطها هايِدغر بكينونِة الإ

ن�ســان. فطبيعُتها خر�ٌج من  تي على الإ هــي زمنّيٌة تخــُرُج اإىل العلن من موقِع امل�ســتقبِل الآ

 الثالث، اأي ُبعِد امل�ســتقبل. �لي�ســت الزمنّية، على حدِّ هذا 
ّ
الــذات انطالًقا من الُبعِد الزمني

ن�سايّن له، كما كانت احلاُل يف  الو�سف، كائًنا من الكائنات يرتبُط قواُمُه با�ستبطاِن الوعي الإ

ٍن نا�سطٍة تنبِثُق من  بع�س مقاربات امِلتافيزيقا اليونانّيِة �الو�ســيطّية �احلديثة، بل هي حالة تزمُّ

ِن النا�سطة Zeitigung عبارٌة عن َحراِك الزمن من تلقاِء ذاِتِه يعتِمُد على  امل�ستقبل. �حالُة التزمُّ

 ،Zurück-zu عودِة امل�ستقبِل اإىل ذاته� ،Auf-sich-zukommen ذاتّيِة اإقباِل امل�ســتقبِل اإىل ذاِتِه
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��ســاُف الثالثُة �سوى  �ا�ســتيطاِن امل�ســتقبِل يف الكائنات Sich-aufhalten-bei. �ما هذه الأ

بعاِد الثالثِة يف الزمن، عنيُت بها ُبعَد  �ســماء اجلديدة التي يبتِكُرها هايِدغر للتدليِل على الأ الأ

ّن ال�ســدارَة  امل�ســتقبل �ُبعَد املا�ســي �ُبعَد احلا�رص. �هي كلُّها اأبعاٌد تنبِثُق من امل�ســتقبل، لأ

ن�ساُن  ن�ســان من امل�ســتقبل. �اأّما الإ ّن الزمَن ياأتي اإىل الإ يف فكِر هايِدغر هي للم�ســتقبل �لأ

)الدازاين(، فاإنَُّه مهموٌم باحلا�رص، �لكنَّه يف الوقِت عيِنِه م�ســد�ٌد اإىل امل�ستقبل الذي ُتعيُِّنُه له 

مكاناُت الف�سيحُة التي ُيطِلُقها له ما�سيه. الإ

ن�ســان  �مبــا اأّن الزمَن هو علــى هذا ال�رصب من النفتاِح الثالوثيِّ احلركة، فاإّن �جوَد الإ

ــا يف حالِة انفتاٍح ُمثلَّث احلراك، يبتعُد عن الكائنات كلَّما اأح�سَّ مب�ســرِي املوت الذي  هو اأي�سً

�لّيِة كينوَنِتِه املحد�دة، �ُيقِبُل اإىل الكينونة لي�ستطِلَع فيها  ُه لال�سطالع مب�سوؤ ُيِلمُّ به �ي�ستنِه�سُ

ن�سان على  �سلّيِة احلّقة. �من جّراِء ارتباِط هذه الزمنّيِة بانفطاِر الإ �منها اإمكاناِت �جوِده الأ

ن�ســان، على ما يذهُب  ّن املوت هو خامتُة كينونِة الإ املــوت، فاإّنهــا زمنّيٌة حمد�دٌة ل حمالة، لأ

ن�ســان من موقِع  اإليه هايِدغر. �مع اأّن الدازاين هو م�رص�ُع كينونٍة ُمقبلٍة على الد�ام على الإ

ن�ســان هو م�ستقبٌل حمد�ٌد بحد�ِد  انعطابّيِة املوت التي فيه، فاإّن امل�ســتقبَل الذي ياأتي على الإ

ن�ساُن اإىل مثِل  هذا امل�سري �ماأ�سوٌر به �حمر�ٌم من اأّي اأ�سا�ٍس �سوى اأ�سا�ِس العدم. �حنَي يبُلُغ الإ

ًطا  ًرا ُمب�سَّ ـُـغِرِق يف اعتباِر حمد�دّيِة الزمن، يعوُد ل ير�ســى بت�ســّور الزمِن ت�سُوّ ِ امل هذا التب�رصُّ

ـُـرتاكمِة اإىل ما  يتغافُل عن حقيقِة املحد�ديّة، في�ســّوي الزمَن يف م�ستوى تعاُقِب اللحظات امل

ّ�َل  َر الأ ل نهاية. �هو التعاُقُب الذي اأن�ســاأ له اأر�ســطو يف الطبيعيّات )الكتاب الرابع( الت�سوُّ

ــًيا الزمَن يف هيئة تعاُقِب اللحظات بال�ســتناِد  ن�ســاينِّ حُم�سِ الذي هيمن على جمرى الِفكِر الإ

اإىل مــا هو قائٌم من قبُل �ما هو قائٌم من بعُد. فالزمُن مُي�ســي على هــذا النحِو ُمقَيًّدا باللحظة 

احلا�رصة.

، اأن ي�ستطِلَع طبيعَة الكينونة 
ّ
ر�سطي ر الأ اأّما هايِدغر، فلقد حا�ل، على خالِف هذا الت�سوُّ

ـُـقِبل عليها.  ن�ســانّية. فاألفاهــا مهمومًة بهمِّ املوت الذي ي�ســُعها يف مواجهِة م�ســرِيها امل الإ

قباِل امل�ستقبِل  ن�سانّية كمو�سٍع لإ َرُه للكينونة الإ �بال�ســتناِد اإىل همِّ املوت، بنى هايِدغر ت�سوُّ

ن�ســاُن ل مُيِكُنُه اأن ُيدِرَك كينوَنَتُه اإّل من خالِل انفطاِر هذه الكينونة على  ن�ســان. فالإ على الإ

ن�سان املهموم  املجيء من امل�ســتقبل. �لذلك اأ�ســحى الزمُن هو معنى الكينونِة يف اختباِر الإ

�لّية موته �ي�ستطلُع اإمكاناِتِه احلقيقّيَة انطالًقا من حمد�دّيِة  ن�ساُن مب�سوؤ مبوِته. �حني ي�سطلُع الإ

نات اختبــاِرِه الوجوديِّ يف الزمن  َد جميَع مكوِّ املــوِت الـُمقبــل عليه، ميكُنُه اأن يعــوَد فيتعَهّ

ــُه مبا ا�ســتقرَّ يف اُأُفِقِه  ُ نف�سَ ُ باإرباكات اللحظِة العابرة، �يعوُد ل يح�رصِ احلا�رص. فيعوُد ل يتعرَثّ
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ِق البعيدِة عن حقيقــِة كينوَنِتِه، بل يعِقُد العزَم على تناُ�ِل ذاِتِه من  ال�ســيِِّق من اإمكاناِت التحقُّ

ُف له هذا امل�سري اأّن حمد�ديََّتُه هي  مكانات ال�سخمِة التي يختِزُنها له موُته حنَي يك�سِ موقِع الإ

�لّيِة موِته، تهّياأ له اأن ينعتَق من  ن�ساُن يف ال�سطالِع مب�سوؤ منبُع طاقاته الرّثة. �كّلما اجتهَد الإ

ـُرِبكة التي تنحِرُف به عن اأ�سالة كينوَنِته.  نّية امل م�ساغِل اللحظة الآ

3. من زمنّيِة اإلنساِن إلى زمانّيِة الكينونة
ن�ســان. اأّما زمانّيُة الكينونــة Temporalität، فاأمٌر يحتــاج اإىل مراجعة  هــذا يف زمنّيِة الإ

متاأّنية للطائف املعاين التي تن�سبها امِلتافيزيقا الغربّية ملقولة الكينونة. �اإن�ساًفا لهايِدغر، يجب 

ّ�ل �ســفًة ل�سيقًة  التذكري باأّن الزمن يظّل مقرتًنا بالكينونة اقرتاًنا �ثيًقا. �هو لي�س يف املقام الأ

ن�ســان، �لو اأّن التحليَل الوجوديَّ البنيويَّ الذي �ســاَقُه هايِدغر يف الكينونة والزمن ُي�سري،  بالإ

ن�سان �اختباِر الزمن يف كينوَنِته. فاإذا كانت  �ىل، اإىل مثِل هذا الرتباِط بني الإ يف مرحلته الأ

ّن اختباَر الهمِّ �القلق �انفطار  ن�سان هي بنيٌة زمنّيٌة على �جِه المتياز، فالأ ُبنيُة الدازاين يف الإ

ن�ساَن يف مواجهة هذا ال�رصِّ الرهيب، �رصِّ اعتالِن  ــَع الإ ن�ســانّية على املوت قد َ��سَ الكينونة الإ

ن�ساُن يف انفطاِر  ُه الإ الكينونة يف ذاِتها �انحجاِبها عن املداِرِك الب�رصيّة. �ل �سكَّ اأّن ما يخترِبُ

خُر للكينونــة يف ِفكِر هايِدغر.  كينوَنِتــِه على املوت هــو العدم. بيَد اأّن العَدَم هــو الوجُه الآ

ُر الكينونَة من  فالعَدُم لي�س حالًة جامدة اأ� كياًنا �ســلبيًّا �ســلًبا، بل هو اإعداٌم نا�ســٌط قد ُيحــرِّ

ت�ســلُِّط العقِل الب�رصيِّ عليها. �كما اأّن الكينونة يف ِفكِر هايِدغر لي�ســت كائًنا من الكائنات 

Seiende، بل حالُة انب�ساٍط للكينونِة �انحجاٍب لها west، �كما اأّن الزمَن لي�س حالًة جامدًة 

ٍن نا�ســطٍة تنبِثُق من امل�ستقبل  ُم، بل هو حالُة تزمُّ من تعاُقِب اللحظات ِ�فاًقا ملا ي�ســِبُق �ملا يتقَدّ

ا ت�ســتوِطُن فيه الكائنات ا�ستيطاَنها يف ُرقعٍة  تي zeitigt، �كما اأّن العامَل لي�س �عاًءا ُم�ســتِقرًّ الآ

 weltet، كذلَك العَدُم لي�س 
ّ
ِق التاريخي حمد�دٍة يف املكان، بل هو حالٌة من النت�ســاِر �التحقُّ

عدام nichtet. �ل �سكَّ يف اأنَّ  هو ��ســًعا �ســلبيًّا ثابًتا من النعدام، بل هو حالٌة نا�سطٌة من الإ

��ســاِع اللغوّيِة يُدلُّ على رغَبِتِه ال�ســديدة يف اإعتاِق فكِر  ِ هذه الأ ِحر�ــسَ هايِدغر على تخرُيّ

ـُ�ستمرِّ الثابِت  الكينونِة من تعريفات اجلوهِر الثابتة التي ُتقيُِّد الكائنات يف قوالِب احل�سوِر امل

 لها. 
ّ
التي ُتغري العقَل الب�رصَيّ يف ال�ستيالء املفاهيميِّ عليها �ال�ستخداِم الغائيِّ الَغَر�سي

ن�ســاَن يف مواجهِة الَعــَدم، اأي يف مواجهِة الوجِه  فاختبــاُر النفطاِر على املوت ُيلقي الإ

خر.  ّن العــَدَم �الكينونــَة متالحمان يف ُلغــِز انتمائهما الواحــد اإىل الآ خــر للكينونــة، لأ الآ

�قــد يكون العَدُم هو الدليل على حمد�دّيِة الكينونة يف توايل انك�ســاِفها �انحجاِبها. �لكّن 
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هايِدغــر يجــر�ؤ فيعترُب اأّن هذا العَدَم الــذي ِمنُه تاأتي الكائنات حني ينكفــُئ هو كَعَدم، �فيه 

تنعِدُم الكائناُت حني ي�ستويل هو عليها يف غر�ب م�رصاها، هذا الَعَدُم الذي هو انبثاٌق غريُب 

ّن الزمَن منه  ن�سان، هذا العدم هو معنى الزمن لأ طوار ميُهُر حمد�دّيَة الكينونة �حمد�دّيَة الإ الأ

نّية اإّل حني  توَلــُد غرائُب الكينونِة �غرائُب الكائنات. فالدازاين ل ينعِتُق من اأ�رِص اللحظة الآ

مكانات اجلديدة التي ي�ست�رِصُفها من على  �لّية اإقبال امل�ستقبِل عليه من موقِع الإ ي�ســطِلُع مب�سوؤ

نّية �حني  ُبعد. �لذلك ينبغي له اأن يخَترِبَ �سيًئا من النعداِم حني ُيفِرُغ كينوَنَتُه من امل�ساغِل الآ

ـُ�ســِجرِة لي�ستعيَد اأ�ســالَة كينوَنَتُه انطالًقا من انفطاِر هذه الكينونة  ينعِتُق من اأ�رِص الكائنات امل

على املوت. �على قدِر ما ي�سُكُن الدازاين يف الالكائنات، اأي يف انعداِم الكائنات، ي�ستطيُع 

اأن يتجا�َز الكائنات التي حتِرُفُه عن اأ�ســالِة كينوَنِته؛ �على قدِر ما ين�سِلُك الدازاين يف جمرى 

قة يف جمرى الوجود؛  ـُـقبِل اإليه من امل�ستقبل، ي�ستطيَع اأن يب�سَط كينوَنَتُه كزمنّيٍة ُمتحِقّ الزمن امل

�على قدِر ما ي�ســرتُك الدازاين يف حّرّية اإقباِل الكينونة �انكفائها، ي�ستطيُع اأن يجعَل كينونته 

َع خر�ٍج اإىل الوجود من ُمنطَلِق اإقباِل م�ستقبله اإليه. الذاتّية مو�سِ

ُ يف مفهوم زمانّيِة الكينونة. ذلك اأنَّ عمَق الكينونِة ان�سياُبها  �من هذا املنطلق ميكن التب�رصُّ

يف الزمن �اإطاللُتها من امل�ستقبل اإىل احلا�رص. فهوّية الكينونة، اإذا جاَز هذا التعبري، ل ُت�ستمدُّ 

من اإنازاِت املا�ســي �ُمكت�ســباِتِه، �ل مــن اعتمالت احلا�رِص �تفاُعالِته، بــل من ُمباَغتاِت 

ّن الكينونة، حني تنَحِجُب يف الكائنات �عن الكائنات، ل تلَبُث اأن  امل�ستقبل �ا�ست�رصافاِته، لأ

ُتطلَّ عليهم يف حّلٍة جديدٍة �هيئة جديدة �َقواٍم جديد. �هذا كلُُّه نا�سٌب يف اقتداِر الكينونِة 

تي من امل�ســتقبل. �مبا اأّن  ال�ســمنيِّ �مكاِنِزها الدفينــة التي ل تنت�رص اإّل يف مطا�ي الزمِن الآ

ن�ســاينَّ ل ي�ســتطيُع اأن ميلَك على الكينونة، فاإّنها تظلُّ يف ِحمى الزمن  ن�ســاَن اأ� العقَل الإ الإ

ـُـقِبِل الذي يحِجُب الكينونَة  ق. �ما من حمايٍة اأ�ســدُّ اأماًنا من حمايِة الزمن امل ا يتحقَّ
ّ
الذي ملــ

ـُحاذرة هيمنَة اللحظِة  �الكائنات عن ت�ســلُّط الزمــن احلا�رص. �لذلك حاَذَر هايِدغــر كلَّ املـ

ُر الكينونَة من مقولِت احلا�رِص �احل�سور �ال�ستح�سار،  نّيِة يف احلا�رِص القائم. فاأَخَذ ُيحرِّ الآ

غريقيُّ للتدليــِل على معنى الكينونة. �ِ�فاًقا لهذا  �هي املقولُت التي ا�ســتنَجَد بها العقل الإ

�سارِة اإىل هذا  ـُـقِبل اإليه. �لالإ ر، تّت�سُح هوّية الدازاين ككائٍن ُتلقى كينوَنُتُه يف الزمن امل الت�ســُوّ

ملانّية Ent-wurf �ُي�سفي  ْمِي يف الزمن، ي�ستخِدُم هايِدغر عبارًة ماألوفًة يف اللغة الأ لقاِء اأ� الرَّ الإ

. فت�سبُح العبارُة، �هي تدلُّ يف ماألوِف 
ّ
نُطلوجي عليها كالعادِة ُبعًدا جديًدا من اأبعاِد فكِرِه الُأ

ن�سان مرمّيٌة اإليه من امل�ستقبل  يحاِء باأّن كينونَة الإ معناها على امل�رص�ع، ُت�ســِبُح قادرًة على الإ

بعاِد  ق�ســى اأ� كائُن الأ ن�ســان، �هو كائُن الأ تي اإليه. �بعبارٍة اأب�ســط، ميكن القوُل باإّن الإ الآ
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الق�ســّية، اإّنا هو م�رص�ُع اإن�ســاٍن ل تكتِمُل اإن�سانيَُّتُه اإّل بانفتاِحِه على �رِصّ الكينونة. فالدازاين 

تي.  ق�ســى، غوِر املوت الآ ّنه ملًقى يف مواجهة الغور الأ ــُعُه اأن يكون كائًنا زمنيًّا اإّل لأ ل َي�سَ

ن ُتدِرَكُه  ــا قاباًل لأ �املــوُت هو الدليل على اأّن الكائنات �الكينونة ل يجوز اأن تنقِلَب َغَر�سً

العقول �تت�رَصَّف به vorhanden. �مبا اأّن املوَت لي�س �ســيًئا خا�سًعا ل�سيطرِة املدارك الب�رصّية، 

ـُـنعَتُق من كلِّ اإدراٍك اأ�  . اإّنه امل ّ
 �اآيلٍّ �تقني

ٍّ
ن�ســاَن �كينوَنَتُه من كلِّ ت�ســُلٍّط عقلي فاإّنه ُيعِتُق الإ

مثلِة على ما ينبغي للكينونِة �للكائنات اأن تّت�سَف به  ٍر اأ� هيمنة. �هو لذلك اأف�ســُل الأ ت�ســُوّ

ـُـقِبِل ُتعِتُق املوَت من ت�ســلُِّط العقول،  مــن انعتاٍق ُماثل. فكمــا اأنَّ ُمباَغَتَة املوت يف الزمِن امل

�رِص �النقياِد �اخل�ســوع. �الف�سُل يف  كذلك موُت الكائنات يعِتُق الكائنات من هوّياِت الأ

هذا كلِِّه هو للزمن، زمنّيِة الكائنات �زمانّيِة الكينونة. �ما زمنّيُة الكائنات �ســوى ال�ســدى 

. فالكينونُة هي طاقُة 
ّ
ـُـنعتقة من كلِّ اأ�رٍص مفاهيميٍّ اأ� قيٍد تاريخي قــرِب لزمانّيِة الكينونِة امل الأ

ة الوجود. �هذه الطاقُة هي عيُنها الوجُه الفاعُل للزمن.
ّ
ـُجـ اإلقاٍء �َرمٍي للكائنات يف ل

فالنتقــاُل من زمنّيــة الدازاين اإىل زمانّيِة الكينونــة هو انتقاٌل من اختبــاِر الهمِّ الكينوينِّ 

�قلِق املوت اإىل اختباِر الكينونة لذاِتها يف اإقباِلها �اإدباِرها، �يف انب�ســاِطها �انقبا�سها، �يف 

َ يف تاريِخ امِلتافيزيقا الغربّية كيف الت�سَقت  انك�ساِفها �انحجاِبها. �لقد حا�َل هايِدغر اأن ُيبنِيّ

ُر اللحظِة احلا�رصة. فامِلتافيزيقا اليونانّية راأت  ٍر �ســيٍِّق للزمن، هو ت�ســُوّ هويُّة الكينونِة بت�ســوُّ

اأّن هويَّة الكينونة ل مُيكن اأن ُت�ســتخَرَج اإّل بال�ســتناد اإىل مقولِة احلا�رص القائِم بحيث مُت�ســي 

نُطلوجيا  م�ساك. �هذا يعني اأّن كلَّ تعريفات الُأ الكينونُة ح�ســوًرا ثابًتا �سلًبا �سَمًدا قاباًل لالإ

القدمية �مقولِتها مبنّيٌة ح�رًصا على مقولِة احل�ســور parousia, Anwesen، اأي على ت�ســّوٍر 

للزمن ُيفِرُد للحا�رِص مقاَم ال�سدارة �ال�ستعالء على املا�سي �امل�ستقبل. �احلاُل اأّن اختباَر الهمِّ 

تي اإليها، هذا  الكينوينِّ �قلِق املوت �تنا�َل الكينونة من موِقِع اإقباِلها اإىل الوجود من الزمِن الآ

ها  �سُ ِر من مقولِة احلا�رِص �مقاربِة الكينونِة مقاربًة جديدًة تتلمَّ كُلُّه �ســاعَد هايِدغر على التحرُّ

من خالل َمقولِة امل�ســتقبل. �هذه هي املقولُة التي ُتنا�سُب اأ�سدَّ منا�سبٍة حراَك الكينونة يف �رِصّ 

اعتالِنها �انحجاِبها. �يف هذا تتجّلى فرادُة هايِدغر يف مقاربِة م�ساألِة الكينونة �الزمن. 

ـُـنعَطِف ال�ســهري، قد اآَثــَر احلديَث عن زمنّيِة الدازاين  ّ�ل، اأي قبَل امل �مــع اأّن هايِدغر الأ

ـُخَترَبِ للهمِّ الكينوينِّ �لقلِق املوت، فاإّن هايِدغر الثاين َطَفَق ي�ستفي�ُس يف احلديِث عن زمانّيِة  امل

الكينونة يف ذاِتها، �هي الزمانّيُة التي جتعُل الكينونَة منعِتقًة من كلِّ مقولِت احل�سوِر �تتبنّيُ 

فيها اإ�ســاراُت النك�ســاِف النوراينِّ الذي تنفِرُج عنه �سبابّيات التاريِخ الكثيقة. �للتعبرِي عن 

هذا النك�ســاِف النوراينِّ يلجاُأ هايِدغر اإىل عبارٍة م�ســتقاٍة من ِعلِم الغابات، األ �هي عبارُة 
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ُط فيه ُف�سحٌة من النور تهدي  ِح الغابِة اأ� ُفرجِة الغابة Lichtung، �هو املو�سُع الذي تنب�سِ َ��سَ

 Vorhandenheit ــا من اأن تكون ماّدًة حا�رصًة ال�ســائرين اإىل ُعمِق احلقيقة. فالكينونُة، عو�سً

، تنقِلُب 
ّ
�ــرِص املفاهيمي مهيَّــاأًة لقتبــاِل العقِل الب�ــرصيِّ لها �قابلًة لالن�ســالِك يف مقولِت الأ

ية  ن�ســان هبــُة الوجود �الر�ؤ مو�ســًعا مربًكا من النك�ســاِف �النحجاب، منه تاأتي اإىل الإ

َر كينونَته اإّل بوا�سطِة انفطاِر الكينونة  ن�ســان ل ي�ســتطيُع اأن يت�سوَّ دراك. �بذلك يعوُد الإ �الإ

مثل حلّرّية  على مثل هذه الزمانّيِة النا�سبِة يف �سميِم ذاِتها. �من ثّم، ينقِلُب الزمُن هو احلالة الأ

احلراِك يف الكينونة.

Ereignis 4. الكينونُة والزمُن هبُة َحَدِث اإلقباِل الِمعطاء
ق�ســى الذي بَذَلُه هايِدغر للتعبرِي عن عالقــِة الكينونة بالزمن، راَح  �يف �ســياِق اجُلهد الأ

راأيغني�س التي ي�ســعب تعريبها  ــها دللــًة ُمبتكرة، هي عبــارة الإ ي�ســتعنُي بعبــارٍة اأملانّيٍة األَب�سَ

. �قــد يكون من املفيد ال�ســتدلل عليها بال�ســتناد اإىل مقولة احلدث املعطاء، 
)��(Ereignis

حدث اإقبال الكينونة اإىل الزمن �اإقبال الزمن اإىل الكينونة، اأي حدث �هب الكينونة لذاتها 

 املاألوف، 
ّ
دبي ملانّية التي تعني احلدث يف مدلولها الأ . فالعبارة الأ

ّ
يف م�رصى الكائنات الزمني

 اجلديد على موهبة الكينونة يف الزمن �الزمن يف الكينونة. 
ّ
نطولوجي تدّل يف �سياق الفكر الأ

ا على ا�ستدخال الكينونة يف الزمن  �يف �ســياق احلركة الذاتّية sich eignen، تدّل العبارة اأي�سً

راأيغني�س  كعن�رص من�سئ لها، �ا�ستدخال الكائنات يف الكينونة كعن�رص من�سئ لها. ذلك اأّن الإ

ــة الكينونة، اأي  ــة. فالكائنات تتحّول ذاتيًّا اإىل خا�سّ ّ اإىل اخلا�سّ
يحمل معنى التحّول الذاتي

عات التي ُتعنى با�ستجالِء  فكار �التو�سُّ يف مطوطٍة تعود اإىل ال�سنوات �9�6 و �9�7 و�9�8، َجَمَع هايِدغر �سّمة من الأ  )��(

. ���سع لهذه 
ّ
قبال اإىل الزمن �الَوْهِب امِلعطاء �ال�ستدخاِل الذاتي حقيقة الكينونة يف ذاتها �من ذاتها بال�ستناِد اإىل حركِة الإ

ملانّية التي  ـُربكة للعقل احل�ســابيِّ املنطقيِّ الغربيِّ عنواًنا هو عــنُي العبارِة الأ ال�ســّمة املبتكــرة من الفتوحات الفكرّية اجلريئة املـ

عمال الكاملة )فرنكفورت: دار كلو�سرتمان،  راأيغني�ش. اإ�س��هاماٌت يف الفل�سفة، الأ راأيغني�س )هايِدغر، يف الإ �ســبق ذكرها، اأي الإ

ملانّية  راأيغني�س نظَرَتُه اإىل الِهبِة ال�ســنّيِة التي اأنعمت بها عليه اللُّغة الأ ُع هايِدغر عن النظِر اإىل الإ �989(، اجلزء 65(. �ل يتورَّ

علــى ِغراِر الهبــِة التي اأنَعَمت بها اللُّغة اليونانّية على الناطقني باليونانّية �قد متثَّلت بعبــارة احلقيقة aletheia، �على ِغراِر اِلهبِة 

التي اأنعمت بها اللُّغة ال�ســينّيِة على الناطقني بال�ســينّية �قد متثَّلت بعبارِة التا� Tao. �احلقيقُة اأّن الـُمنعَطَف الذي اأف�ســى اإليه 

راأيغني�س لي�س هو من ِفعــِل هايِدغر عيِنه، بل من ِفعل اللُّغــة التي حتوي �رصَّ العالقة  ِفكــُر هايِدغر، ف�ســاَقُه اإىل اعتمــاِد عبارِة الإ

ُر الكينونة من ت�ســلُِّط الزمِن  ن�ســب التي حترِّ راأيغني�س هي العبارة الأ ن�ســان. �لذلك كانت عبارُة الإ بني الكينونة �الزمن �الإ

ن�ســان من  ُر الإ ِر َقواِم الكينونة الثابِت يف احل�ســور، �حُترِّ  يف ت�ســوُّ
ّ
نُطلوجي ُر الزمَن من الت�ســلُِّب الُأ امِلتافيزيقيِّ عليها، �حُترِّ

 .
ّ
ـُ�ســتمرِّ القابِل لال�ستغالل التقني  املـ

ّ
غالِق يف مقولت احل�ســوِر الَغَر�سي ـُحا�َســبة �الإ مقولت عقالنيَِّتِه اخلا�ســعِة ملنطِق املـ

ــة eräugen، �فعُل ال�ستدخاِل الذي ُيدِخُل  موَر اإىل حقيقِتها اخلا�سّ راأيغني�س تدلُّ على اأمرين: فعُل النظِر الذي يعيُد الأ فاإذا بالإ

.eigen, eignen ّيِة الكينونة الكائنات يف خا�سّ

M. Heidegger, Vom Ereignis. Beiträge zur Philosophie, Gesamte Ausgabe (Frankfurt/Main: Klostermann).
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راأيغني�س يدّل على  ــتها، فيها جتد حقيقتها �منها ت�ستمّد حيوّيتها. �من ثّم، فالإ ت�سبح خا�سّ

 النا�ســط بني الكينونة �الزمن، �لكاأّن الكينونة �الزمن كليهما منبثقان من 
ّ
�ســلي التماهي الأ

، اأن�ساأ 
ّ
�سلي  ال�سحيق الغور. �ا�ستي�ساًحا حلركة هذا احلدث الأ

ّ
�سلي هذا احلدث الواهب الأ

هايِدغــر كالًمــا اآخر يف عالقــة الكينونة بالزمن يتجــا�ز فيه ما انعقد يف كتابه ال�ســهري غري 

املكتمــل الكينونة �الزمن. ففي العام ��96 حا�رص هايِدغــر يف الزمن �الكينونة، فعك�س 

 للكتاب �اأبــان اأّن التفّكر يف معنى الكينونة يجب اأن 
ّ
�ســلي ترتيب الكلمات يف العنوان الأ

ينطلق من الكينونة عينها، ل من كينونة الدازاين التي �سبق ف�ساءلها م�ساءلة �سديدة التطّلب يف 

كتابه. �الواقع اأّن عنوان املحا�رصة الزمن �الكينونة هو عينه عنوان الباب الثالث من الق�ســم 

ّ�ل من كتاب الكينونة والزمن، �هو الباب الذي ما اأن�ساأه قّط من جّراء ان�سداد اأفق التفكري  الأ

يف معنى الكينونة �انعطاف هايِدغر من كينونة الدازاين اإىل كينونة الكينونة عينها.

�حني ي�ســائل هايِدغــر الكينونة يف حما�رصته هــذه، يتبنّي اأّن الكينونة منــذ اأ�ائل الفكر 

غريقّية ما فتئت تدركها العقول الب�رصّية مقرتنًة مبقولة احل�سور. فالعقل  ن�سايّن يف احلقبة الإ الإ

الب�رصّي، منذ فجر الفل�ســفة، ربط الكينونة مبقولة احل�سور. �احل�سور اإّنا هو مقرتٌن باملا�سي 

 
ّ
نطولوجي �امل�ســتقبل كمقولة اأ�سا�ســّية من مقولت الزمن الثالث. �لذلك ل بــّد للفكر الأ

. �ما من �ســبيل 
)��(

اجلديد من اأن ي�ستك�ســف حقيقة العالقة النا�ســطة بني الكينونة �الزمن

قبــال الواهب، اأي  اأن�ســب من م�ســاءلة الكينونة �الزمن يف �ســميم ارتباطهمــا بحدث الإ

راأيغني�س.  حدث اقرتان حقيقة الكينونة مبجرى الزمن. �هو احلدث الذي يدعوه هايِدغر الإ

 اأن ينعتق من ت�سّور 
ّ
نطولوجي ق�سى، ير�سم هايِدغر للفكر الأ �للبلوغ اإىل مثل هذا التفّكر الأ

الكينونة كاأ�سل ثابت م�ســتقّر �سلب للكائنات. فالكينونة لي�ست جوهًرا ثابًتا �سامًدا �سلًبا 

دبار. فالوجود جّواٌد  قبــال �الإ للكائنــات، بل هي حركــة �هب تتحّقق يف تنا�بها على الإ

من تلقاء ذاته، يجود بذاته، �يف �سميم جوده ُيخلي ذاته �ينكفئ، فيحّرر اجلوَد يف انكفائه 

هو، �يحّرر العطاَء يف انحجابه هو، �يحّرر الوهَب يف اإدباره هو. �للتدليِل على هذه املعاين 

 التي 
ّ
ــ�َس ال�ســويفَّ ل�رصِّ الكينونة، ي�ســتعنُي هايِدغر مبقولِة الَوهِب الذاتي التي ُتالم�ُس التح�سُّ

ملانّية es gibt امل�ســتّقُة من فعِل العطاء geben، �املحمولُة على معنى  تنطــوي عليها العبارُة الأ

ملية الفل�ســفّية التي األقاها هايِدغر يف �سيِف �9�0، كان الفيل�سوُف قد اأ�ماأ اإىل التالزِم ال�سميميِّ بني م�ساألِة الكينونة  يف الُأ  )��(

ا عن الزمن، بل نحُن  �م�ســاألة الزمن: »ل�ســنا ُن�ســائُل الكينونَة �حَدها، �ل الزمَن �حَده. �ل�ســنا نتحّرى عن الكينونِة �اأي�سً

ن�سانيّة، م�سدر �سابق،  بخالِف ذلك نتحّرى عن تالُزمهما ال�سميميِّ �عّما ينبثُق من هذا التالزم« )هايِدغر، يف جوهِر احُلّريِّة الإ

ال�سفحة ��8(.
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ّنه ُيحيُل اإىل م�سدِر يف  جتهيِل الفاعل. فال�سمرُي احلامُل لفعِل العطاء هذا es ل ُت�سرَبُ هويَُّته، لأ

ُع الكينونَة  يّة هويّة ِمتافيزيقّية لهوتّية متعالية. اإّنه فعٌل جمهوٌل من الوهب َي�سَ
العطاء ل يحِمُل اأ

يف الكائنــات �الكائنات يف الكينونة بوا�ســطِة انفطاِر الكينونة �الكائنات على الن�ســالِك 

التلقائيِّ يف جمرى الزمن. 

�مبا اأنَّ الكينونَة لي�ست هي الكائنات، �لي�ست هي اأ�سمى الكائنات، اأي اهلل، �لي�ست هي 

ح�سوًرا ثابًتا قاباًل للقب�س، فاإّن هايِدغر ُيحاِذُر اأن ي�ستخِدَم لها ِفعَل الكينونة عيِنه، كاأن يقول 

فيها: الكينونُة كائنٌة. �حَدها الكائنات كائنٌة، اأّما الكينونُة فاأق�ســى ما ُيقاُل فيها �عنها اإّنها 

ُط �تنقب�س، �تنك�سُف �تنحجب، �تعتلُن �ت�سترت. �بف�سِل  موهوبٌة اأ�ساًل. ثّمَة كينونٌة تنب�سِ

 Entbergen عبــارِة اجلود املجهولة الفاعل مُيكن احلديُث عن الكينونة كانب�ســاٍط للح�ســور

von Anwesen، اأي كاإقباٍل للكائنات يف جمرى الزمن. �كما هي احلاُل يف م�ســاألِة التعريِف 

ــُط  مُر يف م�ســاألِة التعريف بالزمن. فالزمُن لي�س كائًنا، بل ثّمَة زمٌن ينب�سِ بالكينونة، كذلك الأ

نّية. فالزمُن لي�س جمموعَة  �ياأتي الكائنات من اأفِق امل�ستقبل، ل ِمن تعاُقِب حلظاِت احلا�رِص الآ

ِقها الـُمقبلة  حلظاٍت اآنّية، بل هو اإطالٌل من امل�ستقبل ياأتي للكائنات مبا يحِمُل اإليها عنا�رَص حتقُّ

ُق �سيٌء من اإقباِل الكائنات اإىل الكينونة، اأي  عليها. �يف كلِّ ُبعٍد من اأبعاد الزمن الثالثة يتحقَّ

اإىل النب�ســاِط احُلرِّ يف الوجود. �لذلك ينقِلُب الزمن اإدخاًل للكائنات يف انب�ساِط احل�سور. 

ُرها هايِدغر يف غري ما  ــُب ُبعًدا رابًعا ين�ســاُف اإىل اأبعاِدِه الثالثة التي يت�سوَّ فاإذا بالزمِن يكت�سِ

ُرها امِلتافيزيقا الغربّية، األ �هو ُبعُد اإدخاِل الكائنات اإىل حركِة النب�ساط يف الوجود.  تت�ســوَّ

بعاد. بعاد، من بعد اأن كان مثّلَث الأ �اإذا بالزمِن مرّبُع الأ

بعاِد الثالثة. فاملا�سي عاَد ل يعني  �حَدُه هذا الُبعُد الرابع ُي�ســفي املعاين اجلديدَة على الأ

ان�رصاَم الزمن اإىل غرِي َرجعة، بل غدا يُدلُّ على ح�سوٍر اآخر يف حركِة انب�ساِط احل�سور يحِمُل 

اإىل الكائنات اختباَر انب�ســاِطها يف ما انق�سى من زمن. �امل�ستقبُل عاد ل يعني الزمَن الذي مل 

ُيقِبل اإىل الكائنات، بل اأ�ســَبَح يُدُلّ على ا�ســتمرار اإقباِل الكائنات اإىل النب�ساِط يف احل�سور 

نّية، بل اأ�ســحت تدلُّ  يف هيئــِة كينوَنِتها التــي مل ُتنَجز بعد. �احلا�رُص عاَد ل يعني اللحظَة الآ

على حركة النب�ســاِط يف احل�ســور. �املغزى من هذا كلِّه اأّن حراَك النب�ساِط يف احل�سوِر اأ� 

خر�َج الكائنات اإىل احل�ســوِر يف الزمن هو عنُي احلقيقة التي ينطوي عليها الزمُن يف فرادِة 

ارتباِطِه بانب�ساِط الكينونة. 

�من ثّم، ل يلَبُث هايِدغر اأن ي�ســتطِلَع يف الكينونة �يف الزمن َحراَك النبثاِق �النب�ساِط 
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�النت�ســاِر يف احل�ســور. فالكينونُة �الزمــُن كالُهما انخراٌط فّيا�ٌس للكائنات يف احل�ســوِر 

قباِل الواهب  ّتًيا من م�سدٍر اآخر غرَي م�سدِر حدث الإ احلّر. �لي�س هذا النخراُط الفّيا�ُس متاأ

Ereignis. �هــو حدٌث يحدُث من تلقاِء ذاِتِه �بف�ســِل ذاِته، ل بل ُقْل اإّنه َحَدُث العطاء احلرِّ 

َب  الذي يتجّلى يف انب�ساِط الكينونة �الزمن �انت�ساِرِهما يف ثنايا الكائنات. �ل يجوُز اأن ُين�سَ

فٍة مت�سامية. اأّنه، بح�سب هايِدغر، فوَق املقولت  اإىل مثل هذا احلدث اأيُّ جوهٍر ُمتعاٍل اأ� �سِ

�سليِّ النا�سط بني الكينونة �الزمن  رات �العبارات. اإّنه َحَدُث التماهي الأ �املفاهيم �الت�ســوُّ

يدَفُع بهما كَليهما اإىل النب�ســاِط يف احل�ســور �النقبا�س يف النكفاء. �على َقَدِر ما يخَترِبُ 

ن�ســاُن الكينونَة �الزمَن يف �سورة احل�ســور الغائب اأ� الغياب احلا�رص يت�سّنى له اأن ُيراعَي  الإ

ــا. �يف كَليهما يتكثَُّف �رصُّ احل�ســور باأ�رِصه. �يبد� اأّن هذا  كرامَة الكينونة �كرامَة الزمن اأي�سً

ــلُة التماهي الزمنيِّ  راأيغني�س هو �ســلُة النعقاِد اخلفّيِة بني الكينونة �الزمن، اأ� �سِ احَلَدَث الإ

�ســليِّ بني الثنني، �اأّن هذا احلَدَث هو مّياٌل اإىل اإيثاِر الزمن كحالِة انب�ســاٍط يف احل�سور.  الأ

ّنه هو الذي يدلُّ اأف�سَل تدليٍل على  فال�ســدارُة يف هذه ال�سلِة هي، بح�سب هايِدغر، للزمِن لأ

اإقباِل الكائنات اإىل احل�سوِر �اعتالِن احل�سور يف الكائنات. �لذلك قاَل هايِدغر، يف اأبلِغ ما 

انتهى اإليه من اإبحاٍر يف �رّص الكينونة، اإّن الزمن، مبا هو دخوٌل �ا�ستدخاٌل يف احل�سور، هو �رصُّ 

قباِل الواهب، حدِث اإقبال  الكينونة، ل الكينونُة �رصُّ الزمن. فالكينونة تتال�ســى يف حدِث الإ

احل�ســور اإىل الكائنــات Sein verschwindet im Ereignis. �معنى هــذا القول اأّن الكينونة 

تختفي يف الزمن. �لذلك يتجّلى الزمُن كاحلقيقة الق�سوى للكينونة.

ن�سُب  راأيغني�س هو املرادُف الأ ـُبتَكرِة َيذَهُب هايِدغر اإىل اأّن الإ مُّالت املـ
�يف ختاِم هذه التاأ

اِرها ال�ســبورين Lichtung des Seins. اإّنه عنُي  لُفرجــة النور التــي َتَهُبها غابة الكينونــة لز�َّ

ها. ذلك اأّن الكينونَة ل تقوى على  احلقيقة التي تنطوي عليها الكينونُة يف انب�ساِطها �انقبا�سِ

ـُ�ستمرِّ القابِل لال�ستهالك، بل تاأتي اإىل الكائنات �ل تلَبُث اأن تنكفئ  ال�ســمود يف احل�سور امل

م�ساك به. �لذلك َحَدُث  ن�سان على الإ كالربق الذي يلتِمُع يف �سماء الكون من غري اأن يقوى الإ

دباِر الراهب Ent-eignis. فكلُّ  ا يف الوقت عيِنِه حدُث الإ قباِل الواهب Ereignis هو اأي�سً الإ

ما اأملَّ بالكينونة �بفكِر الكينونة يف امِلتافيزيقا الغربّية هو من �سنيعِة الكينونة عيِنها التي يحلو 

ــف. فن�سياُن الكينونة يف امِلتافيزيقا  لها يف انك�ســاِفها اأن تنحِجب، �يف انحجاِبها اأن تنك�سِ

الغربّيِة عاد ل َيَقُع على عاتِق اأهِل امِلتافيزيقا، بل اأم�سى من اأفعاِل الكينونة عينها التي تاأتي اإىل 

ن�سان  مر على هذا النحو، ل يبقى لالإ دبار. فاإذا كان الأ قبال �الإ احل�سور يف �سورة حدِث الإ

�ســوى اأن ُيعِلَن اأّن احلــدَث يحــُدُث das Ereignis ereignet �اأّن الكينونَة حّرٌة يف اعتالِنها 
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ن�ســان، تظلُّ هي يف عوٍز اإىل  �يف انحجاِبهــا. غــري اأّن الكينونة، �لئن مل تكن من �ســنيعِة الإ

ن�ســان حّتى تاأتي اإىل احل�سور. �لذلك كان ل بدَّ من العرتاِف باأّن الكينونة، على عظمة  الإ

ع عن  ، حّتى اإّن هايِدغر مل يتورَّ ن�ساينِّ �رصِّها، مبتليٌة يف �سميِم كينوَنِتها بانت�ساِبها اإىل الزمن الإ

�سارة ال�رصيحِة اإىل حمد�ديّة الكينونة. فالكينونة، �حقيقُتها الزمنّيُة الق�سوى، الدخول يف  الإ

ن�سايّن. �هو الرتباُط الذي  احل�ســور �اخلر�ج منه، تعوُد اإىل الرتباط مبحد�دّيِة الوجوِد الإ

ن�ســاَن لي�س اإّل كائَن النفتاِح على الكينونة  �ســعى هايِدغر اإىل النعتاِق منه حني اأعلَن اأّن الإ

�كائَن ُم�ساءلِة الكينونة يف ت�ساعيِف الزمن. اأّما الزمُن، فينقلُب هو العن�رَص احلا�سَم يف حركة 

ربعِة يحِمُل  اإقبــاِل الكينونة اإىل الكائنات �الكائنــات اإىل الكينونة. هو الزمُن يف اأبعــاِدِه الأ

نطولوجّيِة الكينونّية. �هو الزمُن يف َحراِكِه التاريخيِّ امل�سرييِّ ُينبُئ عن املاآِل  عمَق احلقيقِة الأ

ن�ساُن �الكينونُة يف حمد�ديِّة ارتباِطِهما الوثيق. الذي �سينتهي اإليه الإ

ن�ســاينِّ الذي يبَحُث عن معنى  لقــد انطَلَق البحُث من معاجلِة هايِدغر لطبيعِة الختباِر الإ

�سا�ســيِّ لختباِر الهــمِّ الكينوينِّ الذي  نُطلوجيِّ الأ الكينونــة. فــاإذا بالزمِن يتجّلى كاملعنى الُأ

ـُنبئُة عن زمانّيِة  ن�ســاِن هــي املـ ن�ســان الدازاين يف عمِق كينوَنِته. فكانت زمنّيُة الإ يحِمُلــُه الإ

ــلِة العميقة بني الكينونة  ـُنبئة عن انعقاِد ال�سِّ الكينونــة عينها. �كانت زمانّيُة الكينونة هي املـ

ن�ساَن يخترِب همَّ الكينونِة يف ذاته، �اأّن مثَل  قباِل الواهب. فا�ستباَن اأّن الإ �الزمن يف حَدِث الإ

تي اإليه يف ا�ســتحقاِق املوت. �ا�ستباَن  ــُعُه يف مواجهِة ما ُيقِبُل اإليه من الزمن الآ هذا الهمِّ ي�سَ

اأّن الزمن هو اإقباٌل اإىل احل�سوِر ي�رصي على املا�سي امل�ستح�رصَ �امل�ستقبل امل�ستح�رصَ �احلا�رص 

. �ا�ســتباَن اأّن هذا ال�ستح�ســاَر يُدُلّ على قابلّيٍة ذاتّية يف الزمن جتعُلُه هو العن�رُص  امل�ســتح�رصَ

احلا�ســُم يف التعريــف بالكينونة، اإذ اإّن الكينونَة هي بف�ســِل الزمن حركُة ح�ســوٍر �غياب. 

ُط ال�ستح�ســاُر على �جهني اثنني ُمتقابلني. �ا�ستباَن اأّن ارتباَط  �يف احل�ســور �الغياب ينب�سِ

قباِل الواهِب الذي ياأتي بالكينونِة �الزمِن اإىل الكائنات  الكينونة بالزمن متاأتٍّ من حدِث الإ

�ي�ســُعُهما مًعا يف عالقِة التالزِم �الت�سامن. فاإذا بالزمِن هو احلقيقُة الق�سوى للكينونة، �اإذا 

راأيغني�س هو احلقيقة الق�سوى التي ل اأ�سَل لها اإّل يف ذاِتها.  بَحَدِث الإ

َر الزمَن من اعتباراِت امِلتافيزيقا الغربّية التي  �خال�ســُة القوِل يف هذا كلِّه اأّن هايِدغر حرَّ

ـُـقِبلة.  نّيِة املن�رصمِة �احلا�ــرصِة �امل كانت تنُظــُر اإىل الزمن نظَرَتهــا اإىل تعاُقِب اللحظــات الآ

تية. �من  فكانــت الغَلبُة لديها للحا�رِص الذي عليه ُتقا�ُس اللحظات املنق�ســية �اللحظات الآ

َر الزمَن من َتِبعِة احلا�رص �احل�سور، اأَخَذ يتنا�ُل الكينونَة يف عمِق ارتباِطها بالزمن،  بعد اأن حرَّ

قباُل اإىل احل�سور يف  �الزمُن عنَدُه طاقٌة على احل�سوِر اآتيٌة من امل�ستقبل. فاأ�سحى الزمُن هو الإ
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حَدِث الوهِب احلرِّ الذي ل اأ�سَل له يف غرِي ذاِته. �اأ�سحى الزمُن هو معنى الكينونة يف عمِق 

، اأي هو الـُمن�ســُئ للكينونِة �احلا�ســُن لها �املواكُب لها �ال�سانُع لقواِمها. 
ّ
جتّليها التاريخي

نًعا يف جمرى  ن�ســان �كينونَة الكينونِة ُت�سَنُع �سُ �هذا قد يعني اأّن كينونَة الكائنات �كينونَة الإ

�سقاِع الق�سّية ل تقب�ُس عليه ُمنَجزاُت الدهر. �اأ�سحى  ن�ساُن كائَن الأ الزمن. �لذلك كان الإ

ن�سان �حّرّية الكينونِة عيِنها. ذلك اأّن الزمَن هو  الزمُن هو ال�سامُن حلّرّيِة الكائنات �حّرّية الإ

ناِز يف غرِي انعدام،  قباِل اإىل احل�ســوِر يف غري تلبُّــث، �حراُك النعتاِق من الإ بعيِنِه َحراُك الإ

�حراُك التنازِع بني احل�سوِر �النعتاِق من احل�سوِر يف غرِي اكتمال.
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الزمـــن وعــــودة األبدّيــــــة

شفيــق جـــرادي���

 )الذي جعل الذات يف قبال اخلارج(، �بالف�ســِل 
ّ
تاأّثــر مبحُث الزمن بالكوجيتو الديكارتي

ن�ســايّن املَعي�س، ما اأّدى اإىل اإق�ســاء   �الإ
ّ
دراكي  �الزمن بُبعده الإ

ّ
 بني الزمن الطبيعي

ّ
الكانتــي

بدّية يف منهج هايِدغر القائم  ميان �الأ ل، �تنحية الإ  مع ُه�رصِ
ّ
دراك التاأ�يلي الواقع يف اأّ�لّية الإ

�ســالمّية، فاإّن للزمن  طر�حــة التدبُّرّية الإ علــى حموريّــة كينونة الذات-هنا. اأّما بح�ســب الأ

 يف 
ّ
 يف �جوده اجلْمعي

ّ
نُف�ســي  �اقعّيًة، كما للزمِن الأ

ّ
د يف �جوده اخلارجي ال�ســّيال �املتجدِّ

 
ّ
الذهــن �اقعَيُّته. �لئن كان للنف�س املرتّقّية يف مدارج الوجــود قّيومّيتها على الزمن اخلارجي

 الذي ل يجد له عالًجا اإّل من 
ّ
خرِي نحو الوجود الفعلي ــعي الأ مبا هو �جوٌد �ســعيف، فِل�سَ

بديّة.  خالل الأ

موِر التي حُتيُط بنا ما يقبُل املعاجلَة القائمَة على التعريِف �التحديِد �اإبراِز الر�ســوم  اإنَّ مــن الأ

ــنا.  �منها ما يتجافى عن ذلك، �اإن كان اأكرَث ح�ســوًرا يف عموِم �تفا�ســيِل اأفكارنا �معا�سِ

ن�ســان اقرتاًنــا غرَي قابٍل لالنفكاك،  �لعلَّ الزمَن هو �احٌد من هذه امل�ســائل التي اقرتنت بالإ

ـَعرُب ملق�ســِدِه الذي ي�سرُي اإليه كدًحا اإلزاميًّا  ــْنَو �لَدِتِه �حياِتِه �َماِته، بل هي امل حّتى باتت �سِ

قاهًرا، اإذ يتَِّجُه به نحَو م�ستقبٍل جمهوٍل يف اآناِتِه �حله �ماآلته.

ك �هو بواُرَك  �سُ فالزمُن كوجوِدَك، يحيُطك �هو اأنت، يتجا�زك �هو كينونتك، ُي�سخِّ

�حتُفك. اإنَّه اللغز الذي ن�ســّميه الزمن د�ن اأّن ندري اإن كاَن هو عيُنُه الَقَدر، اأ� اأنَّه هو عيُنُه 

ن�ســاُن على  اإراَدُتنــا يف التاريخ، اأ� اأنَّه الوقت، مبا يعنيه الوقُت يف القيا�ســات التي اأطَلَقها الإ

حوال النف�سيَّة �الر�حيَّة يف مراتِب �مداِرِج ِقَيِم حياِتنا  ِل الأ مقاديِر احلركة، �مبا يعنيِه من تبدُّ

الر�حيَّة �املعنويَّة.

مدير معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات الدينّية �الفل�سفّية  )�(
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اَل ماهيَِّة  اإنَّه املو�ســوُل باجل�ســد، املتَّ�ســُل بالر�ح �احلياة، �الذي اأثاَر عرَب التاريخ �ســوؤ

رفع؟ هل هي املاّدُة التي  ُة اجل�ســد اأم اأنَّها َقبَلُه �تنّزلت اإليه مــن املحلِّ الأ النف�ــس، هل هي مادَّ

 لتتاألََّق �سع�ســعانيََّة ر�ٍح 
ّ
َ�َقعت يف الزمِن طاقَة حياة، ثمَّ �اكبت �جتا�زت الزمَن ال�سخ�ســي

خالٍد ل ين�سب؟

اُل، ما هو الزمن؟ حُّ منَّا ال�سوؤ حُّ اأّن ن�ساأَل، من هو الزمن؟ متاًما كما ي�سِ �عليه، ي�سُ

�سياء حوَلنا؟  حداِث �الوقائِع �الأ ثِّر �يتاأثَّر فينا �بالأ �هل الزمُن حقيقٌة ��اقٌع م�ستقّل، يوؤ

هّم من ذلك  ، �الأ على �الواقعة حتته؟ ُثمَّ حداُث �احلركات ال�ســادرُة عن الفلك الأ اأم اأنَُّه الأ

كلِّه، هل الزمُن فعُل اهلل – يف خلقه – القاهِر لعباده؟ اأم اأنَّنا، نحن، بحياِتنا �موِتنا �جُمَرياِت 

�سرَيتِنا ُنثُِّل حقيقَة الزمن؟

هــذا، �علينا اللتفــات اإىل كوِنِه ظاهــرًة عموميًَّة اإذ تداَخَل مبحُث الزمن يف موا�ســيِع 

بداعيَّة املفتوحة،  مُّالت الإ
لهيَّات �الدين، بل �حّتى اللغة �التاأ العلوم �الفل�سفة �ال�سوفيَّة �الإ

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

ن�سانيَّة مثاًل. ، �الزمِن يف التجربِة الر�حّية اأ� الإ
ّ
ل جتد ال�سلَة بني زمِن القيا�ِس الفيزيائي

�هذا ما �سيفر�س على الباحث اإّما الذهاَب ملعاجلِة الزمن �سمَن دائرٍة حمد�دة، اأ� البحَث 

حوال،  ن�سانيَّة. �بكلِّ الأ َع بق�سِد الِعربِة �ال�ستفادِة الإ ُل �رصياَنها املتنوِّ مَّ
فيه كَطيٍف حلقيقٍة نتاأ

يًّا من اخلياَرين ل يحُجُب ال�ســتفادَة، �لو العر�ســيَّة، من تفريع هذا الق�ســم من العلوم 
فاإنَّ اأ

مر  ـُ�ستهدف، الأ �الفنون اأ� ذاك، �لكن باملقداِر الذي ين�سبُّ يف م�سلحِة معاجلة املبحِث املـ

ُد  الذي يعني اأنَّنا، منهجيًّا، اأماَم نوذٍج من املوا�ســيع التي ي�ســُعُب حتديُدهــا بذاتها، بل حُتدَّ

بتكيُِّفها الذاتيِّ يف موا�سيَع تتماهى معها، لتكوَن تارًة �جَهها �اأخرى كينوَنَتها.

ا تنَبُع   من اأّن التعاريَف للزمِن اإنَّ
ّ
لو�ســي ــا ما حِلَظُه ح�ســاُم الدين الأ كما �من امللفت اأي�سً

مــن �جهة النظِر التــي يحِمُلها املعرِّف جتاَهُه، حّتى �لو كان التعريــُف لغويًّا، اإذ »حّتى قبَل 

ن�ساُن لَغَتُه، ا�ســتعمَل كلماٍت عديدٍة تُدلُّ على الزمن مثل ‘�قت’ و ‘�زمان’ و  َل الإ اأّن ُي�ســجِّ

ّقت’ و ‘دهر’ و ‘اأزيّل’ و ‘حني’ �كلماٍت م�ســابهة؛ �حتّري معاين  ‘قدمي’ و ‘حادث’ اأ� ‘موؤ
هــذه الكلمــات لغويًّا ينطِلُق مــن مراجعِة معاجِم اللغــة �القوامي�ِس يف هــذه اللغة اأ� تلك. 

�لكنَّ امل�سكلة بالن�ســبة لهذه الكلمات، اأّن قوامي�س اللغة، �كتب التاأريخ �التف�سري، �حّتى 

 �سعًرا اأ� نرًثا ذ� دللٍة فل�سفيٍَّة مق�ســودٍة، بحيُث ي�سُعُب، بالتايل، اإدراُك 
ّ
دبي ال�ســتعماِل الأ
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)�(

ًرا لحًقا �ل �سّك« �سليِّ بعيًدا عن هذه املذاهب الفل�سفّية التي تعِك�ُس تطوُّ معناها الأ

�مــن املالحظ اأّن الكلمَة )الزمــن( اأخذت اأحياًنا معنى ‘الوقِت’ مبا هو قيا�ٌس ملبداإ ما قبل 

َطِب  �مــا بعد؛ �اأحياًنــا اأخذت طابع الرقابِة للطبيعة، اإذ يعترب ابن الهيثم اأّن الزماَن، زماَن الرُّ

�سبوع �ال�سهِر  �قات من اليوم �الأ �الفاكهة، �زماَن احلرِّ �الربد، �قد ُي�ستخَدُم لت�سنيِف الأ

ُف باملقابلِة بيَنُه �بني الدهر فياأُخُذ التعريُف طاَبَع التحليِل  �الف�ســِل �ال�سنة؛ �اأحياًنا كان ُيعرَّ

داِت �الثوابت،  ��جهــِة النظر، لريتبَط الزمُن باملاّدِة �ت�رصُِّم احلياة، بينما يرتِبُط الدهُر باملجرَّ

 �ســّلى اهلل عليه �اآله، »ل ت�ســّبوا الدهَر فاإنَّ اهلل هو الدهر«، فيقع 
ّ
حّتى اإنه ُينَقُل قوٌل عن النبي

ن�سان يف قبال الزمايّن. الإ

ــها ُكّتاُب »�سُح املُ�س��طلحاِت  �قــد نقلت الكتب الكالميَّــُة تعاريَف للزمان، اأ�َرَد بع�سَ

مة، اأ� اأنَّه الكمُّ  ة املتَوهَّ ـُدَّ الكالميَّة« من مثل اأّن الزمان هو عدُد حركاِت درج الفلك، �هي امل

، �اختلــف النا�ُس يف ماهّيِة  املتَّ�ســُل الــذي ل يكون قارَّ الذات، �هو ن�ســبُة املتغريِّ اإىل املتغريِّ

ــِه غرَي ج�ســٍم �ل ج�ســمايّن، �هو  الزمان على اأربعِة مذاهٍب، »اأحُدها اأنَّه موجوٌد قائٌم بنف�سِ

ِل النهار؛  �اجب الوجود لذاته؛ وثانيها اأنَّه ِج�سٌم ُيحيُط بجميِع اأج�سام العامل، �هو َفَلُك معدَّ

ر اللذين ل  م �التاأخُّ ِل النهار؛ �رابُعها اأنَّه مقداُر احلركــِة من جهة التقدُّ وثالثُه��ا اأّنه حركُة معدَّ

.
)�(

يجتمعان، �هذا راأُي اأر�سطو �من َتِبَعه«

ــُف عن عالَقِتها باجلَدِل الفل�سفيِّ �الكالميِّ القائِم يف  �هكذا، فاإنَّ هذه التعاريف تك�سِ

 ِ احَلراِك احل�ساريِّ عند امل�سلمني، �ما مثَّلوه من اإرٍث للفل�سفِة اليونانيَّة �غرِيها، لكن من البنِيّ

اأنَّ العقَل تلّقى ُبعَديِن يف َحَراِك الزمن:

ّول: يرتبط بالطبيعة من فلٍك �ت�رّصماِت الزمان �احلركة. البُعُد الأ

َف الزمَن تارًة   مب�سَدِر احلركة تارة، �عرَّ
َّ
، اإذ َرَبَط امل�سهَد الطبيعي ّ

والبُعد الثاين: ِمتافيزيقي

 كما ل يخفى، �مثُل هذه العقلّيِة 
ٌّ

 ِمتافيزيقي
ٌّ

اأخرى باأنَّه �اجُب الوجود، �هو تعبرٌي فل�ســفي

ِدِه  يف التعريف هي التي اأثارت النقا�ســات احلاّدَة حول �حدة �اجب الوجود )اهلل(، اأ� تعدُّ

د القدماء( ملا يثرُيُه هذا التعريف �غرُيُه من م�ســكالٍت توحيديَّة اأدخلت مبحَث الزمَن  )تعــدُّ

كيد باملبادئ التاأ�سي�سيَِّة للمباحث  يف عالقٍة حميمٍة حّتى مع امل�سائل العتقاديَّة، �متَّ ربُطُه الأ

 للثقافة 
ّ
 القدمي«، جمّلة ع��امل الفكر )الكويت: املجل�ــس الوطني

ّ
 �الفل�ســفي

ّ
، »الزمــان يف الفكر الديني

ّ
لو�ســي ح�ســام الدين الأ  )�(

داب، يوليو-اأغ�سط�س-�سبتمرب �977(، املجّلد 8، العدد �، »الزمن«، ال�سفحة ��. �الفنون �الآ

�سالمّية، ���5هـ(، ال�سفحة ��6. �سح املُ�سطلحات الكلميّة )م�سهد: جممع البحوث الإ  )�(
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ّ
�رصيّف �الزمني َتبيِّ �الأ ر الرُّ م �التاأخُّ العقائديَّة، من مثل مو�سوع العليَّة، �عالقتها بالتقدُّ

�امللفــت هنــا اأّن هذه التعاريــف �احلد�د كانت تعــوُد لتعرِتَف بعجِزهــا حينما كانت 

مر املجهول، �ذلك با�ســتخدام تعابري مــن مثل، »اأمٌر معلوُم  نَُّه الأ َف الزمن باأ تتقهقــر، فُتعرِّ

.
)�(

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

 اأ�َجــدا جملَة ارتباطاٍت بني 
َّ
�ســارُة اإىل اأّن اللغَة �التعريَف الفل�ســفي �هنا، من املفيِد الإ

ُم�سطلِح الزمن �اأ�سياَء اأخرى ل تنف�سل عنه، من مثل »املكان« �»النكبات«، اإذ جاء، مثاًل، 

يف ل�ســان العــرب قوُلُه، »الزمن �الزمان ا�ســٌم لقليــِل الوقت �كثــرِيه. �يف املُحَكم، الزمُن 

�الزماُن الع�رص، �اجلمُع اأزمٌن �اأزماٌن �اأزمنة. �زمٌن زاِمٌن �ســديد، �اأزَمَن ال�سيُء طاَل عليه 

.
)5(

الزمان... �اأزمَن املكاَن اأقاَم به زماًنا، �رجٌل َزِمٌن اأي مبتلى«

�قد اأعاَد البع�ُس �سبَب العالقِة بني الزمان �املكان اإىل اأّن »اجلماعَة العربيََّة مُتاِر�ُس �جوَدها 

باألفاِظها التي توا�ســعت عليها بالكينونة �ال�سري�رة مًعا، الكينونُة يف املكان �ال�سري�رُة يف 

.
)6(

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

لفاِظ ال�سطالحيَّة جتَمُع بني الزمان �املكان، من مثل امليقات }ُقْل  �لهذا كانت بع�ُس الأ

لنِيَ َواآلَِخِريَن* لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت يَْوٍم مَْعُلوٍم{��7. بل اإّن اللغَة عِمَلت، كما اأ�سلفنا، على  إِنَّ األوَّ
يــِة املعرفيَّة الدينيَّة  خرى العاّمة �ســمَن نظاٍم من الر�ؤ ــة �الأ التمييــِز بني �جهَتي احلياِة اخلا�سّ

ــها الَعَرُب، �من ذلك التفريُق �املقابلُة التي اأثاَرتها اللغُة بني الدهر �الزمن. �بهذا  التي يعي�سُ

�سل ا�ســم ملّدة العامل من مبداإ �جوده اإىل  �ســفهايّن، »الدهر يف الأ ال�ســدد، يذُكُر الراغُب الأ

ْهِر{��8، ثمَّ يعرّب عن كّل  انق�ســائه، �على ذلك قوله تعاىل: }َهْل أَتَى َعلَى اإِلنَْس��اِن ِحنٌي ِمَن الدَّ

ة  ة القليلة �الكثرية، �دهر فالن مدَّ ة كثرية �هو خالف الزمان، فاإنَّ الزمان يقع على املدَّ مــدَّ

ا املعنى الفــردّي اخلا�ّس بكلِّ  مَّ
ة، اأ . مَّا يعنــي اأّن املعنى العامَّ هو اجلامُع لــكلِّ مدَّ

)9(
حياتــه«

 يُدلُّ على هذه اخل�سو�ســيَّة، 
ٌّ

اإن�ســاٍن على ِحدة، اأ� بكلِّ ع�رٍص حُمّدد، له اإطالٌق رمزيٌّ زمني

َل اخل�سو�سيََّة عن املجرى الزمنيِّ العاّم للحياة، �امل�سّمى بالدهر. د�ن اأن يف�سِ

�سح امل�سطلحات الكلميّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��6.  )�(

، �996(، املجّلد 6، ال�سفحة 86.
ّ
انظر، ابن منظور، ل�سان العرب )بري�ت: دار اإحياء الرتاث العربي  )5(

كرمي ح�سام الدين، الزمان الدليّل )القاهرة: دار غريب، ��00(، ال�سفحة �5.  )6(

يتان �9 و50. �سورة الواقعة، الآ  )7(

ية �. ن�سان، الآ �سورة الإ  )8(

الزمان الدليّل، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��7.  )9(
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تعابيُر الزمِن في االستخداِم الفلسفّي 
مكاِن، بني م�ســامنِي الن�سِّ �الرتاِث الفل�ســفيِّ –  بعَد بر�ِز حركٍة فل�ســفيٍَّة �اءمت، َقَدَر الإ

ِة  ــَنتُه من ح�ســاراٍت متنّوعــة – �التجربة الر�حيَّة، اأخذت تتجلَّــى على يِد اأئمَّ الذي احت�سَ

�سالميَّة، �اإ�سفاٌء  دبّيات الإ  �الأ
ّ
هذه احلركِة ا�ســتعادٌة مل�سطلحاٍت �سائعٍة يف الل�ســاِن العربي

لء احُلكماء، �من هذه  ــٍة عليها نابعــٍة من اخللفيَِّة النظريَّــِة التي يحِمُلها هــوؤ لدللٍت خا�سَّ

امل�سطلحات ما يرتبط مبعنى الزمن.

ُف �العرفان اأعــادا اإحياَء دللِت األفاظ »الوقت« �»ال�ســاعة« �غري ذلك، يف  فالت�ســوُّ

الوقــت الذي َعِمَل فيه احلكماء اجلامعون للربهان �العرفان على اإحياِء معاين الزمن �الدهر، 

�عالقتهما بالِعّليَّة �احلد�ِث �الِقَدِم �الَوحدِة �الَكرثِة �احلركِة �الثباِت �غري ذلك.

�مبراجعٍة �رصيعٍة ملدر�سِة �سدر الدين ال�سريازّي باعتبارها ُمثِّاًل نا�سًجا لالجّتاهني، العرفايّن 

َث عنها قامو�ُش امل�ُ�س��طلحات الفل�س��فيّة عند  ، فاإنَّنا َنَقُع على تعاريَف ��رص�حاٍت حَتَدَّ ّ
�احلكمي

. »يقول �ســدر املتاألِّهني، اإّن الزماَن عبارٌة عن مقداِر احلركة،  �س��در املتاألِّهن جلعفر �ســّجاديَّ

 ،
ّ
�مقيا�س املتحّركات، من حيث هي ُمتحّركات، بل هو مقداُر الوجوِد ال�سعيف التدريجي

.
)�0(

»
ّ
ة اإىل الفعِل ب�سكل تدريجي �معياُر امتداِدِه على اأ�سا�ِس ما يخُرُج من القوَّ

َث عــن الزمن مبا هو مقــداُر احلركِة على نف�ِس  �هــذا يرِبُز كيف اأّن �ســدَر املتاألِّهني حتدَّ

 
َّ
املنوال الذي تناَ�َلُه من �َســَبَقُه من اأهِل الفل�ســفِة �الكالم، لكنَُّه عاَد فاأ�ســقَط موِقَفُه الفل�سفي

 على اأ�ســالِة الوجوِد يف تاأ�يِلِه للزمن حينما اعترَبُه مقداَر الوجوِد ال�سعيف، �الوجوُد 
َّ
املبني

اِد �جدليَِّة الوجوِد العاّم، اإذ ل فعليََّة له؛ بناًء عليه، ل �ســرَي اأن  �ســدَّ ال�ســعيُف هو القابُل لالأ

 هــو غاية الزمن يف حركِتــِه التدريجيَِّة املنتقلِة من القــّوِة اإىل الفعليَّة، 
ّ
يكــون الوجود الفعلي

ا هو في�ُس احلّق. َك احلركِة امل�ستلِزمِة للزمان اإنَّ ًة اأّن حمرِّ خا�سّ

�مل يكتــِف ]�ســدرا[ بذلك، بل ذهــب اإىل اأبعِد من كلِّ الذين �ســبقوه ليعترِبَ اأّن احلركَة، 

ين �املتى �الو�سِع فقط، بل هي َتَقُع اأ�ساًل يف اجلوهر؛  التي من لواِزِمها الزمن، ل َتَقُع يف الأ

اأي اأّن جوهَر الطبيعِة �العلَِّة الطبيعيَّة َتَقُع فيها احلركة، �يجري عليها ُحكُم الزمن الذي يقُع 

اأحياًنا يف اآناِت �حد�ِد حركِة املتحّرك، �اأخرى تلَحُظ امتداَدُه يف الذهن فقط. مَّا يعني اأنَّ 

جعفر �ســّجادي، قامو�ُش امل�ُ�سطلحات الفل�س��فيّة عند �سدر املتاألِّهن، ترجمة علي احلاّج ح�سن )بري�ت: معهد املعارف احلكمّية،   )�0(

�006(، ال�سفحة ��7.
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ٌة بلحاِظ الذهن )املعرفة(،  �سدرا تاَبَع الزمَن يف اأ�سِل اخللقة )العامل( �تاَبَعه مبا هو حركٌة متدَّ

�هكذا اأ�َجَد �ســنخيََّة عالقٍة بني العامل )اخلارج(، �الذهن )الذات( يف �ســياق تاأ�يِلِه لوحدة 

ــا؛ بل اإنَّه قاَم ليوِجد عالقًة  « اأي�سً العلم �العامل �املعلوم، �كيف اأّن العلم هو �ســاأٌن »اإيجاديٌّ

بديَِّة القادمِة عرب تعابرَي تتعلَُّق بالزمن من مثل ال�ســاعة. فهو  بني حد�ِد الزمِن احلايّل، �بني الأ

ربعة( بالقوِل اإّنها،  �سفار الأ يف�رصِّ معنى ال�ساعِة يف كتاِبِه ال�سهري )الأ

نُف�ِس الزمانيَّة، �احلركة اجلوهريَّة  ت�ســعى اإليها النفو�ُس، لي�س بقطِع امل�ســافِة املكانيَّة، بل بقطِع الأ

ه الغريزيِّ اإىل اهلل �ملكوِتِه على �ســكِل املوت. اإًذا، من ميوت فقد ��ســلت �ســاعُتُه  الذاتيَّة �التوجُّ

.
)��(

�قامت قيامُته

�يليَُّة ملعاين الزمِن قد قامت على اأ�ســوٍل ميتافيزيقيٍَّة اأحياًنا، 
�اإذا كانــت هذه العمليَُّة التاأ

ن�ســنة، فــاإنَّ اجلامَع �الهاج�ــسً لكلِّ هذه  �اأخــرى علــى دمٍج بــني امليتافيزيقا �حالت الأ

التاأ�يالت عند ال�سدرائيَِّة هو قياُمها على حموِر التوحيد.

�يليَّة اأخرى ا�ســتندت لت�ســييء الزمن، اأ� 
�هنــا يربز الفارُق احلادُّ بينها �بني اجّتاهاٍت تاأ

ن�سانيَُّة مبا هي متعاليٌة تخُلُق �جوَدها �حميَطها  جعِلِه يف �سياِق فل�سفٍة مثاليَّة حموُرها الذاُت الإ

ت عنه تاأ�يالُت الفل�ســفِة احلديثِة التي عملت على  ��قَتهــا، بل �اإلَهها اأحياًنا. �هذا ما عربَّ

دراَك«، اأ�   ِلتجَعَلــُه »الإ
َّ
مَر اخلارجي ف�ســِل معرفــِة الزمن عن اأن يكوَن مقــداَر احلركة اأ� الأ

ملايّن كانــط، بني الزمِن  ــلت، منذ الفيل�ســوف الأ «؛ �قد َف�سَ
ّ
« اأ� »النطبــاَع الذهني »الهــمَّ

غاِت  ، ليفتَح كانط بعد ذلك كلَّ م�ســوِّ
ّ
دراكــي الطبيعــيِّ القائِم فعاًل، �بــني الزمِن ِبُبعِدِه الإ

ـَعي�س. ن�ساينِّ امل  �الزمِن ِبُبعِدِه املعريفِّ �الإ
ّ
الف�سِل املنهجيِّ بني الزمِن الطبيعي

لذا نلحُظ، يف معاجم ال�سطالحات الفل�سفّية احلديثة، اأقواًل من مثل، »يف حني ُتقاِبُل 

(، ت�سعى 
ّ
الفل�ســفُة اليونانّيُة القدميُة عامَل ال�ســري�رِة بعامِل احلقيقةِ يف ذاتها )الثابت �الالزمني

الفل�ســفُة احلديثُة، منذ كانط، اإىل فهِم العــامِل �الكينونِة �اهلل ذاته، انطالًقا من الوعي الب�رصيِّ 

. )يقول هايِدغر يف كتابــه الكينونة والزمان، اإنَّه يفَهُم الكينونــَة انطالًقا من الزمان(. 
ّ
الزمنــي

�يهــدُف هــذا املنهُج اجلديد، الذي هو منهٌج نقدّي، اإىل تعيني تخــوِم اأ� حد�ِد عامِل �عِينا، 

. )هذا هو 
ّ
�اإىل َفهــمِ معطياِت الكــون كافَّة، انطالًقا من زمان حياتنا؛ اأي مــن �عِينا العقلي

�سجادّي، م�سدر �سابق، ال�سفحة ���.  )��(
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. »لطاملا جرى 
)��(

ّمليَّة قاَم بها كلٌّ من كانط �فيخته �هيجل �هايِدغر(«
مبداُأ كلِّ فل�ســفٍة تاأ

خرى، مثاًل يف  ات الأ ر �يتك�ّسُف يف كلِّ التغريُّ ُر الزمان كاأنَُّه نوٌع من التغريُّ الذي يتكرَّ ت�سوُّ

.
)��(

ة اأملـًـا �العمِل راحة« انقالب اللذَّ

ُم فيها  ــُة تنحو بدللِة معنى الزمِن يف اجّتاهاِت يتحكَّ �هكذا اأَخَذت التو�ســيفاُت اخلا�سَّ

ِل يف دللت معنى الزمن من جملة معاٍن اأ�َرَدها معجُم للند،  الباحث، �نلَمُح حركَة التبدُّ

�نحن نوِرُدها على �سبيل التلخي�س:

�سياء، �هو بذلك يتماَثُل  ــُج الأ نَّ الزماَن هو ما ُين�سِّ �. اأّن ُزَحل Chronos هو الزمان، لأ

مع معنى الدميومة �احلرارِة �الكتمال.

لهيِّ  �. هو التعار�ُس مع معنى اخللود، اإذ اإّن املدى املخلوَق هو بالن�ســبِة اإىل الُو�ْســِع الإ

مبنزلِة الزماِن بالن�سبة اإىل الدهر.

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

ُد اإّل به. ل يتحدَّ

�. الزماُن هو احَلْد�س.

ن« �ل يكوُن �اِقًعا اأماَمنا ب�سكٍل خاٍل �جُمّرد؛ اإذ ل يتمُّ حتديُدُه اإّل بامل�سموِن  5. هو »الآ

ُده.  الذي ُيحدِّ
ّ
�الفعِل العقلي

6. الزماُن هو معًنى يعِرُفُه النا�س بطْبِعِهم، �ل يحتاُج اإىل ما يُدلُّ عليه، �اإذا ما اختلَف النا�س 

.
)��(

هم للمق�سوِد من حقيقِة جوهر الزمن �سِ يف دللة معناه فبح�سب تعابرِيِهم بعد تفحُّ

�سطورة، لربِطِه بتف�سرياٍت ميتافيزيقّيٍة  فالك �الأ ُ يف الدللت ينتقُل بني ربِط الزمِن بالأ فالتغرُيّ

نات، ��سوًل لربِطِه  حداث �احلركة �الآ فتُه بالتعاُقِب يف الأ بديَّة، كما عرَّ قاَرنت بيَنُه �بني الأ

ِمِه  ، �ميزُة العقِل الغربيِّ هنا هو يف حتكُّ
ّ
ن�سايّن املاقبلي ، اأ� باحلد�ِس الإ

ّ
ن�ســاينِّ العقلي بالفعِل الإ

، لتبقى رهَن َطوِعِه، ُيظِهُر ما ي�ساء، �يخفي ما 
ّ
ات، �ر�سِدِه لها على نحٍو جمعي بتلك املتغريِّ

.
ّ
ي�ساء من دللٍت �معاٍن، حّتى باَت الزمُن بال فعالّية فعلّية، �بد�ن منظور �اقعي

ديديه جوليا، قامو�ش الفل�س��فة، ترجمة فرن�ســوا اأيوب، اإيلي نم �مي�ســال اأبي فا�ســل )بري�ت: مكتبة اأنطوان؛ باري�س: دار   )��(

لر��س(، ال�سفحة 55.

مو�س��وعة للند الفل�س��فيّة، ترجمة خليل اأحمد خليل، اإ�رصاف اأحمد عويدات )بري�ت-باري�س: من�ســورات عويدات، الطبعة   )��(

الثانية، ��00(، اجلزء �، ال�سفحة ����.

انظر، للند، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحات ����اإىل ���8.  )��(
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م م�ســاهماٍت اإيجابّية   احلديَث �املعا�رص مل ُيقدِّ
َّ
اإّل اأّننا ل نق�ســد بذلــك اأّن الفكَر الغربي

َم  ُدُه اأنَّه، يف الوقت الذي تقدَّ �اإن�سانّية م�سيئة يف ا�ستفادِتِه من معنى الزمن، بل اإّن الذي نق�سُ

�َس  �سَّ
�سالمّيِة بتوظيِف حركِة الزمن يف اأبعاد اإن�سانّية، اإل اأنَّه اأ غريقّيِة �الإ فيه على الفل�ســفِة الإ

نُف�سيِّ الذي دّلت عليه احلكمُة  فاقيِّ �الزمِن الأ َل بني الزمن الآ ل�ستفاداٍت مبتورٍة حينما َف�سَ

�سالمّية التاأ�سي�سّية، لكن �قبل الك�سف عن هذا  . �قبَل تلك الن�سو�س الإ
ّ
�سالمي �العرفان الإ

�سالميَّة، فاإنَّ من املفيد اأن ن�سرَي اإىل فهِم الفل�سفة الغربيَّة للزمن  الُبعِد الذي طرحته احلكمُة الإ

ن�سانيَّة. ًة عند هايِدغر يف ربِطِه للزمِن بالكينونة الإ – خا�سَّ

الزمُن في الَفهِم الفلسفيِّ الحديث
 الذي 

ّ
ُخ لنف�سها منذ الكوجيتو الديكارتي رِّ اإنَّ اأحًدا ل ي�سكُّ اأّن الفل�سفة احلديثة قد بداأت توؤ

د  �سِل املعريّف. كما اأّن اأحًدا ل يرتدَّ ��ســَع الذاَت ُقباَل اخلارج، �اأَخَذ يبحُث عن اليقنِي �الأ

يف القــوِل اإّن هذه الفل�ســفة قد قامت مُبجمِلها التاريخيِّ �نظريَّاِتها على اأ�ســوٍل من موقٍف 

 �فنيٍّ من عقليَّة الع�سور الو�سطى، �ذلك باّتخاذ الفل�سفِة 
ّ
 �اأخالقي

ّ
ح�ساريٍّ فكرّي �علمي

عطاء امل�رص�عيَّة لولدِة كلِّ نظريٍَّة اأ� فل�سفٍة جديدٍة تقوُم على اأنقا�ِس  اليونانيَّة مرجعيًَّة ثابتًة لإ

الفل�سفة الو�سيطة.

لكن ما اأ�د اإ�سافَتُه، هنا، اأّن الفل�سفة – فيما اأعتقُد – عا�ست ع�رَصين ذهبيَّني من تكاُمِلها 

.
ّ
املنظومي

�ســالمّية الر�ســمّية التي متّثلت ب�سخ�ســّيتني رئي�سّيتني  ّول: هو ع�رُص الفل�ســفة الإ الع�س الأ

هما ابن �ســينا �ابن ر�سد، �اللذين اأعادا تكييَف البذ�ِر الفل�سفّيِة اليونانّيِة اجلامدة اأ� الرمزّية 

�ســالمّية، متهيًدا ملرحلِة  ــة �دجماها ب�ســكٍل منظوميٍّ مع ر�ِح احل�سارة الإ بطريَقِتهما اخلا�سَّ

فِق املنطقيِّ اجلامد، �لعبثّيِة الرتميِز الفو�سوّي،  تاأ�ســي�ِس فل�سفٍة اإ�سالمّية اأكرَث نقاًءا �جتا�ًزا لالأ

 �ال�سهر�ردّي �املاّل �سدرا.
ّ
�هي املرحلُة التي اأ�ّس�سها كلٌّ من ابن عربي

الع���س الثاين: هو ع�رُص الفل�ســفة احلديثة �املعا�رصة التي �َســَعت لبناِء املنهِج كاأ�ســٍل لكلِّ 

تفكري، �باعتباِرِه مو�ســَع الف�سِل بني كلِّ ع�رٍص �ع�رص، اأ� مرحلٍة �مرحلٍة اأخرى، �باعتباِرِه 

�ســَل املولَِّد للتاأ�يل �بناِء احلقيقِة مبا يتواَفُق مع مقت�ســيات هذا املنهــج اأ� ذاك. لذا مل يعد  الأ

اأفالطون اأ� اأر�سطو هما ال�سخ�سيَّتان التاريخيَّتان، بل هما الرمزان اللذان يولُِّد منهما املنهُج 

�يليٍَّة جديدة.
ة حقاًل مل�رص�عيٍَّة تاأ يف كلِّ مرَّ
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ُر على فل�سفٍة  ــًة مع امل�سائل الفل�ســفيَّة احل�ّسا�سة – ل نتوفَّ �بهذا ميكن القوُل اإنَّنا – خا�سَّ

لت مّرًة مع  يونانيَّــة باملعنى الدقيــق للكلمة، بَقَدِر ما نكون اأماَم متثُّالٍت مدر�ســّية لها ت�ســكَّ

�سالمّية، �ثانيًة مع الفل�سفة الغربّية احلديثة. الفل�سفِة الإ

ِر لنا اأّن ل نبداأ ببحث الزمن انطالًقا من الفل�ســفة اليونانّية، اإذ ما نريُدُه  �لهذا، فمن املربَّ

ن�ســانيَّة الفاعلة. ذلك اأّن  هو در�ُســُه �ســمَن الفل�ســفات الفعلّية املمثِّلِة لر�ح احل�سارات الإ

الفل�ســفَة اليونانّية �ســواًءا منها ما عرّبت عنه بال�سوف�ســطائّية اأ� ما بعَدها، ��ســواًءا ما عرّبت 

ُف يف  فالطونّية، مل يتمَّ اعتماُدها كاأ�سٍل ل يتزحزح، بل كمرجعّيٍة ُتوظَّ ر�ســطّية اأ� الأ عنه بالأ

ة، حّتى اإّن بع�سهم َكَتَب ر�سالًة حوَل  ـُعا�رصَ ــًة عند فال�ســفة احلداثة �املـ قراراٍت َتَلتها، خا�سّ

؛ اأراد بذلك الرتميز اإىل اأنَّ كلَّ من اأراَد ��ســَع 
)�5(

الفل�ســفة حتت عنوان »�س��يدليّة اأفلطون«

طر�حة.  ُفُه يف تلك الأ طر�حته اأَخَذ من اأفالطون ما يوظِّ خلفّيٍة لأ

ة،  ن�سان خا�سّ على اأّي حال، ما اأ�دُّ تاأكيَدُه هو اأّن امل�سائل الفل�سفّيَة احليوّيَة، �املرتبطَة بالإ

ل فيها الفرتُة اليونانّية حقَل اإنتاٍج مبقداِر ما كانت حقاًل للماّدة اخلام. مل ُت�سكِّ

ن�سان – يف حد�د  متُه الفل�سفُة الغربيَُّة، ابتداًء من كانط، لَءَم بني الزمِن �الإ �مبا اأّن ما قدَّ

ُح  ا يتَّ�سِ ـَعي�س – �قلِق الزمنيِّ )الدنيا(، فاإنَّنا �ســنبداُأ بها، اإذ اإّن الزمَن عند كانط اإنَّ اللحظِة �امل

ـُ�ساهدة للمظاهِر �الظواهر الزمنيَّة. ح�سا�سات امل يف ربِط العقِل بني الإ

�سياء، بل عن طريِق  ح�سا�س بالأ ُبها بالإ فالزمُن، �اإن كان فكرًة ُمكت�سبة، اإّل اأنَّنا ل نكت�سِ

العقل �احلد�س، �قد �ســاَغ كانط اأدلََّتُه �براهيَنُه عن اأّن الزمن هو �ســورُة احلد�ِس بالت�سل�سل 

التايل، 

�سا�ســيََّة )الوجوُد مًعا  ــُه الأ )�( اإنَّ الزمــَن ل ميكــن اأن يكون مفهوًمــا اإمربيقيًّا، طاملا اأنَّ خ�سائ�سَ

�التتاُبــع( ل مُيكــن اإدراُكها ما مل تكن لدينا فكرٌة ُم�ســبَقٌة عن الزمن يف عقوِلنــا. �بعبارٍة اأخرى، 

ح�سا�ســات ل مُيكن مالحَظُتها باعتباِرها زمنيًَّة اإذا مل نكن نعرُف من قبل ماذا نعني بالوجود  اإّن الإ

َر يف الظواهر باعتباِرها خارجًة عــن الزمن. �مع ذلك ميكُننا  مًعــا �التتابع. )�( ل ميكــن اأن نفكِّ

مُر[ الذي من �ســاأنه اأن يجعَل الزمن �ســاِبًقا منطقيًّا على  َر يف زمٍن خاٍل اأ� فارغ )...( ]الأ اأّن نفكِّ

د اأجزاٍء لزمن  ـُختلفة هي جمرَّ زمنَة امل نَّ الأ الظواهــر. )�( اإنَّ الزمن لي�س تعميًما من اأزمنٍة متلفة، لأ

 .
ّ
�احٍد هو نف�ُس الزمن. �من ثّم فاإّن الزمَن هو �سورٌة قبليٌَّة ترِبُط الظواهَر فيما بينها يف كلٍّ زمني

دَة، يكون مكًنا فقط على  ـُحــدَّ ـَُدد املـ َر اأجزاِء الزمــن time segments، اأعني املـ )�( اإنَّ ت�ســوُّ

ًة جتريبيًّا، �بالتايل   اأ� غرُي حمّدد. لكنَّ هذه ل ميكن اأن تكون فكرًة ُم�ستمدَّ
ٌّ

افرتا�ِس اأنَّه زمٌن لنهائي

انظر، جاك دريدا، �سيدليّة اأفلطون، ترجمة كاظم جهاد )تون�س: دار اجلنوب للن�رص، ��99(.  )�5(
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.
)�6(

ك�سورٍة قبليٍَّة للحد�س
ً
يجب اأن تكون ُمعطاة 

ــ�َس كانط لتغيرِي م�ســار الهتمام مــن الهتماِم بالزمن اإىل الهتمــام بـ »اإدراِك  �سَّ
�بهذا اأ

ده ]اأي الزمن[  ة. �قد جرَّ �سا�ســَيني للزمِن �ُهما التتابع �املــدَّ الزمن«، �درا�ســِة املظهَرين الأ

، ف�ساًل عن كوِنِه كان يريُد ف�سَلُه عن اأن يكون م�ساألًة خا�سعًة 
ّ
بذلك عن الهتمام امليتافيزيقي

للتجربة.

حاديِّ بني اخلارِج �الذات، فلو َفَر�سنا اأّن الذاَت  �امل�ســكلُة هنا هي يف هذا الف�ســِل الُأ

�ســليُّ لفكرِة الزمن، فلماذا ينبغي اأن يكون ذلك على ح�ساِب العرتاِف  هي امل�ســتودُع الأ

ثت عن  �سالميَّة قد حتدَّ قراِر بوجوِد الزمِن خارًجا �مو�سوًعا؟ علًما اأّن جتربة الفل�سفِة الإ �الإ

 )الزمن 
َّ
نات، �اأنَّ ح�ســوره اجلمعي ٌد يف احلد�د �املوا�ســع �الآ الزمــن مبا هو �ســّياٌل متجدِّ

الواحد( ل يكون اإّل يف الذهن. �ما هذا الفارُق بني النتيجتني اإّل ب�ســبِب املقّدمات املعرفّيِة 

ــاه الثاين تقوُم على  ق�ســاء، بينما هي يف الجتِّ ّ�ل على ِقَيِم الف�ســل �الإ القائمة يف الجّتاه الأ

الوحدة �التوا�سل بني الذات �العامل، اإذ يف احلالَتني نحُن اأمام ح�سوٍر ذهنيٍّ للزمن، لكن مع 

مات �لوازِم كلٍّ من هاَتني احلالَتني. فارٍق يف مقدِّ

 برغم حّدة اإق�ســاءاِتِه �اختزالِتِه عند الغرب، فلقد 
ٌّ

�مبا اأّن الفعَل املعريفَّ هو اأمٌر تراكمي

ــًة قامت علــى ركن الكانطّية  ل �فل�ســفِتِه الظواهرّية انعطافًة خا�سّ �ســِهَد املبحُث عند ُه�رصِ

 بالزمان، �ذلك مبالحظِتِه اأنَّ »اإّن املرَء ل يجُد 
ّ
حينمــا اأَخَذ ببحث ِفُنِمنولوجيا الوعي الذاتي

 اأ� »الكويّن cosmic«[ من خالل التحليل 
ّ
 ]اأي، الكر�نولوجي

ّ
اأدنى اآثاِر الزمان املو�ســوعي

�ســكال، جــزًءا من الزمان  ’ لي�س، باأّي �ســكٍل من الأ
ّ
. فـ‘احلقــُل الزمنيُّ الَبْدئي

ّ
الِفُنِمُنلوجــي

.
)�7(

»
ّ
املو�سوعي

�هذا ما �ســيفتُح الباَب �ا�ســًعا اأماَم تاأ�ســيِل العالقِة بني الزمِن �كلِّ خربٍة ُمكنة، بحيث 

بــات علينا اأّن نح�ســَم مدى اإمكانيَّة �جــوِد اأي خربٍة خارَج الزمن، �كيــف ميكُن اأن ُنعلَِّق 

مــر يكُتُب مايكل اأندر�ز يف مقالِتِه حوَل  . �حول هذا الأ
ّ
كلَّ حكٍم حوَل العامل املو�ســوعي

ل يبداُأ »باإقامِة متييٍز هامٍّ بني ‘الزمان  ل، اأنَّ م�رص�ع ُه�رصِ نه عند اإدُمند ُه�رصِ اأ�سل الزمان �تكوُّ

’ )...( فمن ناحيٍة ينطوي الزماُن املو�سوعيُّ على كلِّ  ’ ‘�الزمان املو�ســوعيِّ الِفُنِمنولوجيِّ

داب، يوليو-  للثقافة �الفنون �الآ
ّ
�ســّيد حمّمــد غنيم، »مفهوم الزمن عند الطفل«، جمّلة عامل الفكر )الكويت: املجل�ــس الوطني  )�6(

اأغ�سط�س-�سبتمرب �977(، العدد �، »الزمن«، ال�سفحتان �7 و�7.

ُنه«، ترجمة حممود يون�س، جمّلة املحّجة )بري�ت: معهد املعارف احلكمّية،  ل: اأ�سُل الزماِن �تكوُّ مايكل اأندر�ز، »اإدُمند ُه�رصِ  )�7(

�0�0(، العدد �0، ال�سفحة 68.
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حداُث �العالئق �احلالت �اأ�ســكاُل الظهورات الزمانّية  التمايــزات الزمنّية )...( �منها الأ

ُن املو�ســوعيََّة الفرديَّة   يت�ســمَّ
َّ
نَّ الزماَن املو�ســوعي �املكانّية، �املعطيات احل�ســّية، اإلخ. �لأ

ُل يف الوعي الذاتيِّ بالزمان، �هي، بالتايل،  ل يلَحُظ اأّن املو�سوعّيَة تت�سكَّ ب�سكِل عاّم، فاإنَّ ُه�رصِ

 
ّ
ــا من ناحيٍة اأخرى، فاإنَّ املحتــوى الِفُنِمنولوجي مَّ

تنتمي اإىل �ســياق املو�ســوعّية التجريبّية. اأ

ل اخلربة احلّية بالزمان Zeiterlebnis – يقت�سي اإق�ساَء كلِّ  ـَعي�ســة – ما ي�ســّميه ُه�رصِ للخربِة املـ

ل يف قوِلِه ‘الزمان  خــربٍة َمعي�ســٍة حّتى تلك املرتبطِة باإدراِك الزمان �متثُِّلِه. ما يرمــي اإليه ُه�رصِ

.
)�8(

’ اإًذا، هو �سورٌة اأ� �سري�رٌة ل بّد منها لربِط اخُلربات باخلربات« ّ
الِفُنِمنولوجي

 على اإق�ســاِء الواقع، �اإق�ساِء كلِّ مفهوٍم 
ٌّ

ــ�ُس مفهوٌم فل�سفي �سَّ
بهذا الو�ســوِح املنهجيِّ يتاأ

َل اإىل مدر�ســٍة يف  اٍه غربيٍّ حتوَّ ُمبا�ــرٍص �ســادٍر عنُه من اأجِل بناِء �حــدِة انتظاٍم معرفيٍَّة لدى اجتِّ

التعاُمــِل مع احلقائق، اإذ ل يعوُد للحقيقِة قيمٌة بذاِتها، بل القيمُة الفعلّيُة هي للخربِة التاأ�يلّية. 

مر، اإّن  . يف �اقع الأ
ّ
فـ»العاَلـُم ل َيظَهُر فح�ســب. بل هو ُيدَرُك بالوعي بوا�ســطِة فعٍل تاأ�يلي

، �ذلك عرب طريقني، 
)�9(

ـََم مبا هو ‘عامل’« ُل العال دراِك التاأ�يليِّ هو الذي ُي�سكِّ فعَل الإ

. هذا ما يعني اأّن اخلربة 
ّ
اأّ�ًل، ُيــدِرُك الوعــُي كّل جتربٍة فعلّيٍة اأ� ُمكنٍة حتت عنــوان التعاُقب الزمني

 الذي َيَهــُب اخُلربَة اإمكانيََّتها يف املحّل 
ّ
ُل علــى اعتباِر الوحدة الكّلّية جلد�ل الوعي الزمني تت�ســكَّ

ّ�ل )...( الأ

ــبة.  ثانًيا، ُتفَهُم اخلربات حتت عنوان املعّية )...( فاخلربات ل تهبط من ال�ســماء ُمعّلبًة �ُمو�سّ

ُل من حلظِة خربٍة راهنٍة متتلك حوَلها هام�ًسا  حرى، فاإّن معنى )�بالتايل، خربة( كلِّ خربة يت�سكَّ بالأ

ـُـطَلق. من امل�ستحيل ف�سُل هام�ِس  ن للحا�رص الـم من اخلربات التي ت�ســمو على اأّ�لّيِة �ســورة-الآ

.
)�0(

ها ّ�لّية نف�سِ اخلربات بالكّلّية عن اخلربة الأ

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

ـُنِتجــِة للمفهوم مبا هو مفهوٌم  ن، ثّم بربِطِه مبعيَِّة �سل�ســلٍة مــن اخلربات القبليَِّة املــ بلحظــِة تبّديِه الآ

ق�سدّي، 

الق�ســدّيُة، هنا، جتلٍّ خل�سو�سّيٍة فريدٍة للخربات؛ اإّنها تقت�ســي كْوَن كلِّ فعٍل �اٍع �عًيا ب�سيٍء ما. 

على نحٍو ماثل، فاإّن كلَّ اإدراٍك هو اإدراٌك ل�ســيٍء ما �كلَّ حكٍم هو حكٌم على �ســيٍء ما. ��ســواًءا 

ل �حدَة هكذا  ـَعي�ســة ُي�ســكِّ ل، اإلخ.، فاإّن جد�َل اخلربة املـ مَّ
اأكّنا ُنقيِّم، اأ� نتمّنى اأ� نت�رصَّف اأ� نتاأ

اأندر�ز، م�سدر �سابُق، ال�سفحة 70.  )�8(

امل�سدُر نف�سُه، ال�سفحة �7.  )�9(

امل�سدُر نف�سُه، ال�سفحة �7.  )�0(
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.
)��(

عملّيٍة جذرّية

ّ�ليًّا 
اإّل اأّن املو�ســوَع هنا ل ُيبرَتُ عن الذات، بل هو، بح�ســِب هذا التحليل، ياأُخُذ د�ًرا اأ

مَّ الواقَع اإليها كهام�ٍس  نا املتعالية، �التي تعوُد بد�ِرها ِلت�سُ ُلُه عند الأ بتبّديِه عند الذاِت التي حُتوِّ

ــُدُه، اأ� جتمُع بينه كعالمٍة �بني الق�ســديَّة التي ُيثرُيها �عُي اخلربِة املتعايل، فُتدِرُجُه زماَن  تق�سُ

ِب  حلظٍة ل�ســورٍة مبا�رصٍة تندِرُج �سمَن �ســياِق كّلّيِة الوعي بالزمان، �ال�ســورِة املتلّونة بح�سَ

 متنا�سٍب معه، فت�سبَح املعرفُة 
ٍّ
، لُيعاَد عنَد كلِّ �عٍي خا�سٍّ اإنتاُج �اقٍع مو�سوعي

ّ
الوعي الذاتي

اأ� اخلــربُة، عند كلِّ مّرٍة، هي اأ�ســل اإنتاج احلقيقــة �الواقع. �هكذا ينحِكُم هــذا الواقُع اأ� 

دٍة لزمٍن م�سارٍع ُمطلق، حا�رٍص على الد�ام، �هو زماٌن ل ميكن مقارَنُتُه  احلقيقُة باآناٍت متجدِّ

كِم اأيِّ جتربِة طبيعّية. ، �ل ميكُن اإخ�ساُعُه حِلُ بالزمان املو�سوعيِّ

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

د، �هكذا  ن املتجدِّ ِه نحَو الآ ُل بالتوجُّ ن( اأمام هدٍم جديٍد لها يت�ســكَّ عنــَد كلِّ نقطــٍة هي )الآ

 .
)��(

ُل العامَل يف َمظهَري ال�ستذكار �ال�ستنظار احل�سوريَّني«  ُي�ســكِّ
ّ
فاإنَّ »جد�َل اخلربِة احلي

ل اأمام �عَيني للزمن: ثّم نكون مع ُه�رصِ

، �هو منبُع كلِّ خربة.
ّ
لي مُّ

زيّل الذي هو ما قبل تاأ �. الزمان الأ

ِر ال�رص�ط التي �ســبق اأن اأ�رصنا   يَقُع حتت �رص�رِة توفُّ
ٌّ

لي مُّ
زيّل، �هو تاأ �. �عــي الزمان الأ

اإليها.

�بهــذا ُيفَتــُح باُب البحِث عن طبيعــة الزمان، ��عينا بالزمان، بل عــن طبيعة كلِّ خربٍة 

ل �ال�سيالن الذي ل ينقطع،  �حقيقٍة – اأي خربٍة ُمكنٍة – طاملا اأنَّها حمكومٌة ل�رص�ِط من التبدُّ

ن اخلربِة هو القاب�ُس على ب�ســاط احلقيقة ليعيــَد اإنتاَجها عنَد كلِّ اآٍن  طاملــا اأّن املنهــَج يف تكوُّ

ة. معريّف، بل عنَد كلِّ ظرٍف ��عاٍء من اخلربة املعرفيَّة اخلا�سّ

هايِدغر والزمان
مل يقرتن مبحُث فل�ســفة الزمِن با�ســٍم مبثل اقرتانه بهايِدغر الذي َرَبَط اأ�سَل انِوجاداِت الذاِت 

ن�ســانيَّة بعالقٍة ل انف�ساَم لها مع الزمن، �من الزمن. �بدرا�َسِتِه درا�سًة منهجيًَّة،  �الكينونِة الإ

اأندر�ز، م�سدر �سابُق، ال�سفحة �7.  )��(

امل�سدُر نف�سُه، ال�سفحة 76.  )��(
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 ، اأَخَذ ُيخلي ال�ســاحَة من كلِّ ُمتعلٍَّق ل يريُدُه �ل يق�ســُدُه يف بلورة َهَدِفِه البحثيِّ �الفل�ســفيِّ

ال  من هنا فاإّن اأّ�َل ما خطاُه هايِدغر يف مقالِتِه حول »مفهوم الزمن«، هو النطالُق من �ســوؤ

»ما الزمن؟« ليقوَل اإثَر ذلك،

ــِه، تكوُن نقطُة  ِن نف�سِ بديَّة، فيِجُب اأن ُيفَهــَم انطالًقا منها، �يف الآ اإذا َ�َجــَد الزمُن معنــاُه يف الأ

بديَُّة  بديَّة اإىل الزمن )...( �لو كانت الأ انطالِق بحٍث كهذا �م�ســريُتُه مر�ســومَتني �ســلًفا: من الأ

بديَّة هي اهلل، لَوَجَب حتًما اأن تبقى طريقُة  �ســيًئا اآخَر غري كينونٍة دائمة خا�ية (aéi)، لو كانت الأ

معاجلِة الزمن التي �سبق ذكرها يف طريق م�سد�ٍد طاملا اأنَّها مل تعرف اهلل )...( فاإذا كان ال�سبيُل اإىل 

ميان، ل�ستحاَل اإًذا  بديَّة، لي�س �سيًئا اآخر غري هذا الإ ميان، ��اقُع الدخول يف �ســلٍة مع الأ اهلل هو الإ

َر عليها بالتايل ا�ســتخداُمها ا�ستخداًما منهجيًّا، با�ستعماِلها  بديَّة، �لتعذَّ حاطُة بالأ على الفل�ســفِة الإ

.
)��(

كحد�ٍس مكٍن �سعًيا اإىل مناق�سٍة حول الزمن

جراء النقا�س، فاإنَّ على هايِدغر  فمن اأجل اإقامِة منهجيٍَّة ت�ستخدُم الزمان كحد�ٍس مكٍن لإ

قات: ق يحوُل د�ن فعاليَِّة هذا املنهج، �من هذه املعوِّ اأن ُيزيل كل معوِّ

بديَُّة مبا هي تدلف نحو اهلل �ترتبط به ارتباًطا �ثيًقا ل ميكن للزمِن حمايَثُته. �. الأ

ن  ميــان هو فعل ت�ســليم – متعاٍل- يف قبال الفل�ســفة التي ت�ســتغل بالآ ميــان، اإذ الإ �. الإ

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

.
)��(

الزمن«

، �الن�سغاُل منَجٌز، بحيث اإنَّه باَت قادًرا على ُمار�سة فعِل  ٌ فاملق�ســُد �ا�سٌح، �املنهُج بنيِّ

بديَّة( يف �ســبيِل مار�سِة �عِي املنهِج املو�سوِل بوعِي  ميان/ الأ قد�ِس املعاين )اهلل/ الإ ق�ســاِء لأ الإ

�ســُل �املطلــُب الذي ل ُتلّبيه  ــٍة للزمِن ُتبنى عليها الكينونة، �الكينونُة هي الأ فل�ســفٍة خا�سَّ

ُ �يف�سد، فالف�ساُد  ًل يف الكائن الذي يتغريَّ َّ�
بدّيُة يف ثباِتها، بل ُيلّبيه الزمُن الذي »يتواجُد اأ الأ

.
)�5(

هو يف الزمن«

ق�ساِء هذا ببناِء َفهِمِه للزمن، فاإنَّه قد ت�سّدى لرتكيِز ِلبنٍة �رص�ريٍَّة يف  �لي�ســتمرَّ بعَد فعِل الإ

منهــٍج تاأ�يليٍّ يقوُم على الزمن، �هذه اللبنُة الركيزُة هي حتديُد قيا�ِس الزمن. �قد قاَم بربِطها 

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

، جمّلة العرب والفكر العاملّي )بري�ت: 
ّ
ناء القومي مارتــن هيدغر، »مفهوم الزمن«، ترجمة فريق الرتجمة �املراجعة يف مركز الإ  )��(

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

امل�سدر نف�سه.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 57.  )�5(
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علًمــا اأّن القيا�ــسَ »يدلُّ على الفرتِة من الزمن، �على اللحظــة، �على منذ – متى - حّتى - 

.
)�6(

متى«

 »اأّن الزمَن هو �ســيٌء ما ميكُن لنقطٍة فيه هي 
ّ
�قد ا�ســتفاَد من هذه الدللِة للزمن الطبيعي

ن يف الزمن، اأن ُتثَبت بطريقٍة اعتباطيَّــة، بحيث اإنَّنا اإذا انطلقنا من نقطتني متلفتني  مبثابــِة الآ

ن  ُل الآ ُر متييُز اأيِّ نقطٍة ُت�سكِّ خرى لحقة. من هنا يتعذَّ فيه، تكوُن �احدٌة �ســابقٌة دائًما، �الأ

لِّف الزمن  يف الزمــن )...( اإنَّ هــذا الزمَن هو بطبيعته ُمتماثٌل متاًمــا، �متجان�ٌس �بقدر ما يوؤ

كمتجان�س ميكن فقط اأن يكون قاباًل للقيا�س. هكذا يبد� الزمن �سياًقا تتعلَُّق مراحُلُه الواحدُة 

ن، رغَم اأنَّه،  خرى �فَق عالقِة الَقبِل بالَبعد. فكلُّ َقبٍل �َبعٍد ميكُن تعييُنُهما انطالًقا من الآ بالأ

.
)�7(

»
ّ
ُه، اعتباطي هو نف�سُ

فبنقلٍة ذكيٍَّة من �ساعٍة على احلائِط ت�سُبُط قيا�َس الزمن )الوقت(، �بتحليٍل لظاهرِتها، َينُقُل 

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

مَر مبا يرتبط بالكينونة  ن. حّتى اإذا ما ِق�ســنا الأ لتتاُبــِع الَقبل �الَبعد؛ )�( �اعتباطيَِّة حتديِد الآ

ن، �منها نخيُط قما�س �جوِد املاَقبل �املاَبعد يف �سري�رٍة  كنَّا نبحُث عن زمِن كينونٍة مبنيَّة بالآ

ن  . على هذا جاءت قدا�سُة الآ متجان�ســٍة قابلٍة للقيا�س، حّتى �لو قامت على انوجاٍد اعتباطيٍّ

ن �اأنا اأنظر اإىل  ن؟ هل هو الآ �ســئلِة حوَلها، فمن هو هذا الآ عنَد هايِدغر الذي اأ��َســَع يف الأ

خر�ن  خرين؟ هل اأنا �الآ �ســاعتي – ح�سب هايِدغر؟ هل هو ت�رصُّيف؟ هل هو اأنا؟ اأم كّل الآ

ن ل اأريد اأن اأقــول اأنا؟ هل اأنا ذاتي  الزمــُن؟ »هــل اأنا اأت�رصَُّف بكينونــة الزمن؟ �هل اإيّن بالآ

ــُه هو الذي، يف النهاية،  ن، ��جودي mein dasein هو الزمن؟ اأم اأّنه الزمُن نف�سُ هو هذا الآ

.
)�8(

ُيحِدُث لذاِتِه ال�ساعَة من خاللنا«

مِبثــِل هذا القلِق الرابِط بــني الذات، الكينونة، الزمن، �النهماِم الذي ل ي�ســَبُع، مُيار�ُس 

ن(، �الذي يعرُبُ منه لبتالِع  ِ قدا�ســة )الزمن-الآ ال الفل�سفيِّ يف حَم�رصَ هايِدغر طقو�َس ال�ســوؤ

بدّية. فهو، لت�سوير مقاربته للزمن- اِلها على اأر�ســّيِة الأ امل�رص�عيَّة، �لو من �ســّفِة تبّني �ســوؤ

الكينونــة، ينُقُل »اأنَّ القدي�َس اأغو�ســطينو�س قــد ذهَب يف بحِثِه بالكتــاب احلادي ع�رص من 

ها هي الزمن، �من َثمَّ تخلَّى هنا عن  ِل عّما اإذا كانت الر�ُح نف�سُ »اعرتافاِتِه« اإىل حدِّ الت�ســا�ؤ

هيدغر، م�سدر �سابق.  )�6(

امل�سدر نف�سه.  )�7(

امل�سدر نف�سه.  )�8(
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ه عندما اأقي�ُس الزمن، ل ت�سعي يف  بحِثِه ‘بِك يا نف�سي اأقي�ُس حلظاِت الزمن، هو اأنِت من اأقي�سُ

ُعِك يف  �سياُء التي تطاُلك مبر�ِرها، َت�سَ اَل: كيف ذلك؟ ل ت�سّيعيني’ )...( فالأ طريقي ال�ســوؤ

�سياء. اأنا اأقي�ُس حالَة ا�ستعدادي يف  حالِة ا�ســتعداٍد Befindlichkeit تبقى، يف حني تختفي الأ

ُر القوَل باأنَّ  �سياء التي مت�سي – لكي يرُبَز الزمُن اأخرًيا. �اأكرِّ الوجود Dasein احلا�رص – ل الأ

.
)�9(

حالَة ال�ستعداِد التي اأنا موجوٌد فيها، هي التي اأقي�سها عندما اأقي�ُس الزمن«

�سياء احلا�رصة هي الزمُن �مقيا�ُسُه الفعليُّ بتاأ�يلّيِة هايِدغر،  ن – احلا�رص – الذات – الأ فالآ

ا تكون من  ، �معرفُة الزمن اإنَّ
ّ
ن�ســان؛ ذلك اأّن الكائَن الب�رصيَّ موجوٌد زمني ربًطا بكينونة الإ

ن�ســان هي مو�سُع معرفِة �رصِّ الزمن، �الكينونة-هنا هي الكائُن الذي  خالله، اإذ اإّن كينونَة الإ

ُد بجملِة اأمور: يتحدَّ

�. اإنَّ الكينونَة هي همُّ الن�سغاِل بالعامل.

�. اإنَّ الكينونَة هي كينونٌة مع اآخر.

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

.
)�0(

 للوقائع احلا�رصة«
ٌّ

ة دائًما تاأ�يٌل ذاتي فيما نقوُله هنا �هناك، ثمَّ

ــُه باعتباِرِه )اأنا موجود(، �بالن�سبِة  ُد نف�سَ �. »اإنَّ الكينونة-هنا )الَدزاين( هي كائن ُيحدِّ

للكينونة-هنــا، فــاإنَّ دميومَة الـ‘اأنا موجود’ هي تاأ�سي�ســيَّة تكوينيَّة، �هكــذا فاإّن الَدزاين يف 

ــٌة،  جوهِرهــا، مبثِل ما هي كينونة-يف-العــامل، هي كذلك كينونتي-هنا. �هي دائمٌة خا�سّ

.
)��(

�باعتباِرها كذلك فهي دائمة«

5. ُثــمَّ يقوُم هايِدغر بعــد كلِّ هذه التحديدات ببياٍن للكينونة يوِقُعها يف �ســيغٍة جمعيٍَّة 

خرين؛  خر�ن هــم بد�ِرِهم مع الآ خرين، �الآ قائمــٍة على جهٍل دائــٍم للذات، اإذ »اأنا مع الآ

ــُه يف اليوميَّة )...( هذا الالاأحد الذي ُنعا�س نحن اأنف�ســنا به يف �اِقِع يوميَِّتنا  ل اأَحَد هو نف�سُ

ا يدُخُل  ، اإذ كلُّ خر�ٍج عن �سيغِة الفرِد �اليوميِّ اإنَّ
)��(

هو �ســمرُي الغائب، �سيغُة املجهول«

يف �ســيغِة املجهول )الالمعريّف – الالموجود(، �ال�سمرِي الغائب )الالحمّدد – الالموجود(. 

خر )ال�سيء اأ�  �هكذا ي�ســبُح املوجوُد فعاًل هو الذي ُيعاِي�ُس الزمَن اخلا�سَّ املف�ســوَل عن الآ

هيدغر، م�سدر �سابق.  )�9(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 58 و59.  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 59.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 60.  )��(
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ن – الزمن(. خر )الآ ال�سخ�س(، �الآ

ُد كلَّ كينونٍة بح�ســب فهِمها  6. اإنَّ الكينونَة تقوُم على الهمِّ �النهمام بالكينونة، �حُتدَّ

ا نعِرُفها  ــٍل، اإذ اإنَّ مُّ
لتاأ�يــِل الكينونة-ال�ســائدة )الزمنيَّــة(. �عليــه، فهي ل حتتــاُج اإىل اأيِّ تاأ

ـَعي�سة هي فوَق كلِّ حاجٍة للربهنة.  ن، �مثُل هذه الكينونة امل بال�ستعداد الدائِم �العي�س الآ

خرين من الذين ماتوا هي معرفــٌة خاطئة، لذا فال يوَجُد لدينا  7. كلُّ معرفــٍة لكينونــِة الآ

بهذا املعنى اأّي كينونة-هنا، بل نحُن اأماَم الَعَدم، �هذا يعني اأّن املا�سي �الرتاث هما َعَدٌم ل 

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

مكانيَُّة  8. بعد هــذا، فاإنَّ للكينونة-هنا تطاُبًقا ا�ســتعداديًّا دائًما مع املــوت، �هذه »الإ

نطولوجيَّة الق�ســوى هي يقنٌي يتميَُّز بكوِنِه ��ســيُك احلد�ث، �هذا اليقــنُي يتمّيز بد�ِرِه  الأ

ن(، فالزمُن  يِّ كينونٍة هو بكوِنها ناجــزٌة )الآ �ســُل لأ . فالأ
)��(

طالق« بعــَدِم التعيني على الإ

�ســُل يف ح�ســوِرها، �اإذا ما ان�ســغلت مبوِتها ف�سارت مهمومًة مب�ســتقبِلها الواقِع بني  هو الأ

ال�ستمرار �الَعَدم، فاإنَّها تكوُن يف الزمِن الذي ت�ستعيُد فيه د�ًما ح�سوَرها �كينوَنَتها، فحّتى 

املوُت �امل�ستقبُل ل ي�سبحان اأمًرا نبحُثُه، بل نعَمُل على معَرَفِتِه مِبقداِر ما نحُن نبحُثُه كواقعٍة 

ة. ُها لنواِجَهها بالكينونة - اأنا، �لنعطَي للكينونِة بذلك كيفيَّتها اخلا�سّ ن�ستح�رصِ

�يعلُِّق هايِدغر على هذا املو�ســوع بالقول، »فاإيّن، ببقائي �سمن ال�ستباق، بالقرب من 

.
)��(

ا اأمتلُك الزمن« كينونتي-الناجزة، اإنَّ

، فاإّن هايِدغر يعوُد لري�ُسَم  �سُل يف حتديِد معايرِي الزمِن الطبيعيِّ �اإذا كان امل�ســتقبُل هو الأ

ن، �نَط »الن�ســغال« الذي يعني  »ال�ســتباَق«، الذي ي�ســا�ي ا�ستح�ساَر امل�ســتقبِل يف الآ

الكيفّيــَة التــي ُتبنى الكينونُة على �ســوئها، �هما فعالّية الزمِن الوجــودّي. �هكذا ميكن اأن 

نخُل�س مع هايِدغر اإىل النتيجة التالية،

الكينونُة-هنــا، يف حا�رِص ان�ســغاِلها، هي الزمُن التــامُّ (die volle Zeit) على نحٍو ل ُيتخلَّ�ُس فيه 

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

. �اإن اأ�ســبحت احلا�رص، اأ�سبحت العدم. 
ّ
اأبًدا اأن تكوَن حا�رًصا، ما دامت هي امل�ســتقبُل احلقيقي

اإّن امل�ستقبليَّة التي ُعلِّق عليها الهتمام، هي على ما هي عليه، بف�سِل نعمِة احلا�رص )...( فالكينونة 

هيدغر، م�سدر �سابق، ال�سفحة �6.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �6.  )��(
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.
)�5(

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

فــكّل حا�رٍص ل يقوُم فيه امل�ســتقبل هو َعَدم، �كلُّ م�ســتقبٍل ل ُيبنى على اأ�ســا�ِس احلا�رِص 

ة املن�سغلِة بقلق  نَّ احلا�رَص نعمُة امل�ســتقبل، �بهذا املعنى يقوُم بناُء احل�ســارة املهتمَّ هو �هم؛ لأ

لِة بالزمن. �هذا  �هواج�ِس ُبناِتها الذين يعّمر�نها بالزمِن املولِِّد للكينونة، �بالكينونِة املت�سكِّ

يجابيَِّة تن�سُح به فل�سفاُت الكينونِة �الزمن، رغم كلِّ  ن�ســانيَِّة الإ ّدى الفل�سفيُّ للفاعليَِّة الإ املوؤ

خر، �امتالِك العامِل �الزمِن  �سلبيَّات م�ســاميِنها القائمِة على تاأليِه الذات، �اإق�ســاِء العامِل �الآ

 متَّ فيها اإق�ساُء كلِّ اإمياٍن �كلِّ األوهّيٍة خارَج الزمن.
ٍّ
ٍم منهجي ب�سلطِة حتكُّ

الكينونُة والتاريخ
�يليٍَّة �َســَعت للتوفيِق بني الكينونِة، مبا هي 

اأقاَم هايِدغر فهَمُه للتاريِخ على مبادئ �اأ�ســوٍل تاأ

انطــالٌق من اليوميَّــة، �بني �التاريخويَّة، �ذلــك بذهاِبِه للقوِل اإّن التاريخويَّــة هي اإمكانيَُّة 

ــها على الكينونِة من اأجِل امل�ســتقبل، في�ســِبُح املاقبل من كينونة- ن التي َنقي�سُ الكينونة - الآ

ــها �هموِمها امل�ستقبليَِّة هي التاريُخ مبا هو النموذُج  ن املـّتَخذة لكيفَيِّتها بح�ســب هواج�سِ الآ

ملعنى املا�ســي الذي نبني عليه. لذا ي�ســِبُح التاريُخ هو �سيٌء ما اأ�ستطيُع العودَة اإليه من جديد، 

ن«،   �الذي اأعاَد هايِدغر بناَءُه على »الآ
ّ
�هذا ل ي�سُلُح اإّل باخلر�ِج عن معنى الزمن الطبيعي

في�ســِبُح التاريُخ انحراًفا عن الزمنّية، �ل ميكُن فهُم التاريخوّية اإّل باخلر�ِج عن الزمِن اإىل ما 

د، �بذلك يبني هايِدغر اأّ�ل مبداإٍ لعلــم التاأ�يل، الذي من اأجله حّقق  فــوَق الزمــن من التجرُّ

ما يلي:

: اأ�جــَد قيا�ســاٍت للزمن تقوم بــني احلا�رص الباين للكينونِة �ان�ســغالِتِه بامل�ســتقبل،  اأولاً

ُل اإىل ما�ٍس قيا�ًسا على هذا امل�ستقبل. �امل�ستقبُل هو ما ُيعيُد بناَء كيفّيِة احلا�رِص الذي يتحوَّ

ــها، �اأخرَج  ثانياً��ا: اأفــرَد للتاريخ اأبعاًدا مــن الكينونة-هنا التــي اعترَبها التاريخوّية نف�سَ

ــ�س لقطيعٍة فعلّيٍة مع  �سَّ
ل اأ� القراءِة املنهجّية، �بذلك اأ ُّ�

التاريــَخ عن اأن يكوَن مو�ســوًعا للتاأ

الرتاِث �املا�سي، مبا هو ما�ٍس، اإذ َجَعَلُه مقاي�سًة مع م�ستقبِل النهمام احل�سارّي.

ثالثاً��ا: َجَعَل فهَم التاريِخ كامًنا يف فهِم اأبعاِد احل�ســارة امل�ســتقبلّيِة املهمومِة بان�ســغالت 

�ُس لتاريٍخ  �سِّ ا تقوم على زمٍن ينعِدُم فيه املا�سي، �توؤ ، اإنَّ ّ
ٍل فل�سفي ُّ�

احلا�رص. فالنظرُة يف كلِّ تاأ

هيدغر، م�سدر �سابق، ال�سفحتان �6 و�6.  )�5(
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ن العتباطيَّة«. اإنَّها  دبيَّاته، بـ»الآ
ـَعي�ســة، اأ� ما اأ�ســماُه هايِدغر، يف بع�س اأ يبداُأ من اللحظة امل

الذاُت املقطوعُة عن كلِّ �ســلف، �البانيُة لذاِتها علــى فرادٍة متمّيزٍة ل نظرَي لها، �هي مُتاِر�س 

ة �الفرديَّة التي حتِمُل  ِق عن ا�ســتكماِل زمن هذه الكينونة اخلا�سّ ـُعوِّ خر امل كلَّ فعِل اإعداٍم لالآ

مات امل�ستقبل. بيِدها مقوِّ

اأخرًيا، �بطريقٍة ت�ســبه �ســيحَة املنت�رص، يعلُن هايِدغر، »الكينونُة هنا هي الزمن؛ �الزمُن 

نَّ كينونَة   للزمن، الذي لي�س حت�ســيَل حا�سل، لأ
َّ
هو زمني، �هو ِمن هنا ميتِلُك التعيني الفعلي

الزمنيَّة تعني �اقًعا غري ماثل. الكينونة - هنا هي ما�سيها الناجز، �تكُمُن اإمكانيَُّتها يف ا�ستباِق 

. اإنَّها ر�ُح 
)�6(

ا الزمن، اأمتلك الزمن« هذه الكينونِة الناجزة. �يف هذا ال�ستباق اأكون اأنا حقًّ

بديَِّة �حموريَِّة كينونة  ح�ســارٍة، عربَّ عنها ل�ساُن تاأ�يل، قامت على فل�سفٍة يف الزمن خارج الأ

ميان. �يف هذا ان�ســباباٌت لقيٍم من املعرفِة  لوهــة اأ� الإ الذات-هنــا، يف قبــاِل اأيِّ حموريٍَّة لالأ

ن،  ن الفردايّن اأ� احل�ســارّي تعلن عن �ســيادته املطلقة على م�ســاِر كلِّ تكوُّ �املوقِف �التكوُّ

ُل للكينونِة الواقعة يف حا�رِص �سلطة احل�سارة القادرة على  ـُ�سكِّ �كلِّ �ســلطان، اإذ هو الزمُن امل

اإزالة املا�ســي �اإعادِة ت�ســكيِلِه عرب حا�رِصها املهموم ب�سورِة امل�ســتقبل الذي تق�سده �الذي 

مبوجبه تعيُد ر�ســَم �ســورِة التاريخ، بل �تعيُد تاأ�يَل ��ســناعَة كلِّ �اقٍع �حقيقة �ن�سٍّ �دين 

�ح�سارة.

استكماالُت تأويل الزمن ولوازُمه
على هذا البناء من الر�ح احل�ســاريَّة، قامت �ت�سّكلت تاأ�يالٌت ا�ستكمَلت ما َر�َسَمتُه اأفكاُر 

ِل كينونِة الفرد �كيان احل�ســارة »ال�ســّيدة«، اإذ ال�ســيادُة  هايِدغر �غرِيِه حوَل الزمن �ت�ســكُّ

 Paul اأ�ســبحت لر�ِح �نف�ِس هذه احل�ســارة ال�ســانعِة للزمــن، �لعلَّ م�رص�ع بــول ريكور

Ricœur »الزمان وال�رضد« هو ا�ســتكماٌل لبناءاِت ر�ِح هذا امل�رص�ع احل�ســارّي، اإذ ي�ســتهلُّ 

عالن من خالله �ب�سكٍل نهائيٍّ اأّن »فكرة  م�رص�َعُه انطالًقا من اإعادِة التهاِم اأغ�سطينو�س �الإ

 
ّ
�سا�ِس الفلكي انت�ســار النف�س distention animi، على �جه التحديد، هي البديُل عن هذا الأ

. �يحُجُب ريكور عن اأغ�ســطينو�س اأن يكون مق�ســوُدُه بالنف�س اأ� 
)�7(

لوحدِة قيا�س الزمن«

ن�ســانيَّة. �احلّق بفكرته هذه  الر�ح، هو ر�ح العامل؛ اإذ هاج�س اأغ�ســطينو�س كان الر�ح الإ

هيدغر، م�سدر �سابق، ال�سفحة 66.  )�6(

بول ريكور، الزمان وال�سد، احلبكة وال�سد التاريخّي، ترجمة �سعيد الغاني �فالح رحيم، مراجعة جورج زيناتي )بري�ت: دار   )�7(

الكتاب اجلديد املّتحدة، �006(، اجلزء �، ال�سحفة �8.
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طراف،   الأ
ّ
َدها بجدِل احلا�رص ثالثي مقولٌة مفاُدها اأّننا، »ما دمنا مل نقرن انت�ســاَر النف�س �متدُّ

.
)�8(

نا بعد« فاإّننا مل نفهم اأنُف�سَ

ن، �عــربه يقوُم الزمُن بجدلّيِة اأبعــاِدِه الثالثة، �انطالًقا من  فاملحــوُر هو احلا�رص-احلال-الآ

هنا اأر�سى ريكور اأّن »قيا�س الزمِن ل يدين ب�سيٍء اإىل احلركة اخلارجّية. ف�ساًل عن ذلك، فقد 

ــِه العن�رَص الثابَت الذي ي�ســَمُح لنا اأن نقــارَن بني ُمَدٍد طويلٍة من  �جدنا يف داخِل العقِل نف�سِ

 ’transpire ى الزمن، �ُمَدٍد ق�ســريٍة من الزمن. �مع ال�ســورُة النطباعيَّة، مل يعد الفعُل ‘يتق�سّ

.
)�9(

»‘manet هو املهم. بل الفعُل ‘يبقى

�النطباعيَُّة، �اإن كانت فعاًل �ســلبيًّا، اإّل اأنَّها، مب�ســاركٍة مع فاعليَِّة العقل، تر�ُســُم م�ساَر 

بعــاِد الزمن تقوم على التوقُّع،  د، �بهذه الثنائيَِّة يُتمُّ خلُق توتُّراٍت جديدٍة لأ النت�ســاِر �التمــدُّ

والذاكرة، والنتباه.

دِب  �ىل لع�رِص التنويِر املتولِّدِة من الفــنِّ �العمارِة �الأ اإنَّها توتُّراٌت ت�ســتعيُد اللبنــاِت الأ

�ىل للفل�ســفة، �بالتايل التاأ�يل؛ ا�ســتعادة حتويليَّة جتعل من املا�ســي، حا�رًصا  �التفتُّحات الأ

ن اأ� اإن �ســئت فقل لنقطة عبوٍر �انق�ساء، بل هو »عقل  ل يخ�ســع – ح�ســب ريكور – لالآ

ن�سان اليقظ، الذي هو حا�رص حني يحيل امل�ستقبل اإىل املا�سي، فيزداد املا�سي اتِّ�ساًقا كلَّما  الإ

.
)�0(

ا كاماًل« تقّل�س امل�ستقبل، حني يتّم امت�سا�س امل�ستقبل امت�سا�سً

ا تاأُخُذ �رصعيََّتها من ُم�ستقبٍل ُيحاُل  فاإذا ما كان الّت�ساق �رصط الزمنيَّة، فاإنَّ زمنيَّة املا�سي اإنَّ

ق عرب �سيادة للحا�رص. �مرجعّيُة كلِّ  ُف، �يحُكم، �ُين�سِّ اإىل ما�س، �ذلك ل يتمُّ اإّل بعقٍل يوظِّ

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

ّ
ر العقلي ذلك، يف الت�ســوُّ

بعاد،   الأ
ّ
ُم ب�سوابِط الزمن ثالثي بديّة«، اأ� الق�س�سّية، لكنَّها حبكُة �رصِد الذاِت التي تتحكَّ الأ

�هــو زمٌن ت�ســطنعه النف�ــس، اإذ »يف النف�س �حَدها، ميتلــُك التوقُّع �الذاكرة، بو�ســفهما 

انطباَعــني، المتداَد. غري اأّن النطبــاَع ل يكون يف النف�س اإّل حني »يفعل« العقل، اأي حني 

.
)��(

ر« يتوقَّع �ينتبه �يتذكَّ

فالنطباعيَّــُة فعــُل توتٍُّر اأدبيٍّ يبني للذاِت احل�ســاريَِّة �رصديََّتها التي ُي�ســارُع العقُل ببناءاِتِه 

ريكور، م�سدر �سابق، ال�سفحة �0.  )�8(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  )�9(

انظر، امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �5.  )��(
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امل�ستقبلة، �ح�سوِرِه القائم، اإىل اإعطائها امل�رص�عيََّة ��سلطَة الفاعليَّة �ال�سيادة. �هذا ما يوّحد 

ها التي تعيُد ر�سَم  بني الفنِّ �الذاِت �التاريِخ امل�ســد�د نحو م�ســتقبٍل، ق�سدّيُة بناِئِه، هي نف�سُ

ُد معــامَل الذات احلا�رصة. لكن، �با�ســتفاقٍة اأخذت  معــامِل �جِه التاريــخ، �هي عيُنها ما يحدِّ

بديَّة« اإىل مبحث  مل �احلر�ب، بداأت اإرها�ساُت »عودِة الأ �ســى �الأ تلَحُظ عالقَة الزمان بالأ

ن�ســاُن من مق�ســِد اإحياء  َل الإ الزمــن، اإذ يف الزمِن �رتاَبِتِه تكُمُن معامُل ال�ســاأَم �امللل، ليتحوَّ

دبيَّات الدينيَّة – اإىل قتِل الوقت، �مت�ســَيِتِه كيفمــا اّتفق. كما اأّن الزمَن 
الوقت – ح�ســَب الأ

بطبِعِه ملوٌء باملرارة، اإذ خلَف كلِّ ب�سمٍة فيه دمعة، �عنَد كلِّ �لدٍة ا�ستبطاُن موت، �مع كلِّ 

ــَجِر احلا�رص، �يف هذا انق�سامات، �ما »ال�رصُّ  اأمٍل بامل�ســتقبل اإح�سا�ٌس باخلوف، ��سعوٌر ب�سَ

ل لل�رصِّ  َّ�
يف �ســميمه اإّل جمّرد تعبرٍي عن حالة قيام الذات على نف�ســها )...( اإذ اإّن املظهر الأ

هو النف�ســال �النق�سام �التنافر �الن�سوز، اأ� انعدام الن�سجام. �لي�س من �ساأِن »ال�رِصّ« اأن 

ا اأن ُيحِدَث  ُيحِدَث ِفرقًة �انق�ســاًما فيما بني ال�ســمائر املختلفة فح�سب، بل اإّن من �ساأنه اأي�سً

.
)��(

�رصًبا من »النق�ساِم« يف داخل ال�سمرِي الواحد نف�سه«

اِل حول املابعــد، �هي امتالُء الزمــِن �اأفِق التفكرِي  بديَُّة هي عالُج ال�ســوؤ لــذا كانــت الأ

، الباين لــذاٍت تلَحُظ ما هو خارج الــذات املحد�دة. �لذا، فــاإنَّ ريكور ميََّز بني  الفل�ســفيِّ

�ىل اأن  بديَِّة على التفكرِي يف الزمــن. �ظيفته الأ َل يف الأ مُّ
ِثُر فيهــا التاأ »ثالثة طرق رئي�ســة يوؤ

دة ُتكِرُهنا علــى التفكرِي بالزمن �مبا لي�َس زمًنا.  ــَع التفكرَي بالزمن داخَل اأفِق فكرٍة حمدَّ ُيخ�سِ

��ظيفُتُه الثانية اأن ُيكثَِّف جتربَة النت�ســاِر على امل�ستوى الوجودّي. ��ظيفته الثالثة اأن تدعو 

.
)��(

بديَّة« ِك يف الأ ها بالتحرُّ هذه التجربة اإىل جتا�ِز نف�سِ

يجاِد  ، �جتاُ�ِز حد�ِد الذاِت �الكينونة ال�ســّيقِة لإ
ّ
ِد الزمني ــع يف التمــدُّ فمثُل هذا التو�سُّ

بديَُّة  ا هو مُتليه الأ اإمكانيَِّة توا�سٍل �تكامٍل مع ما هو خارج حد�ِد ذاتي، اأ� َزَمِنَي اخلا�ّس، اإنَّ

يف تاأثرياِتهــا الفاعلــِة بالزمن، �بالتايل، يف �ســماِت بناِء الذات الفرديَِّة، �الذاِت احل�ســاريَّة 

ا. اأي�سً

بديَِّة �كيفيَّة  بديَِّة عند ريكور هو يف كيفيَِّة انوجاِد الأ اَل امللحَّ حول الأ �هذا ما يجعُل ال�سوؤ

.
)��(

بديَِّة يف عالقتها بالزمن« �ىل لتوكيِد الأ ت�رصُّفها، »�من هذه احلريُة تنبعُث الوظيفُة الأ

ن�سان )القاهرة: مكتبة م�رص، د�ن تاريخ(، ال�سفحتان 89 و90. زكريا اإبراهيم، م�سكلت فل�سفيّة – م�سكلة الإ  )��(

الزمان وال�رضد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 50.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �5.  )��(



شــفيـــق جــرادي

�12المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

�قد لَحَظ يف هذا ال�ساأِن ُجملَة اأموٍر منها:

ِه ب�سيغِة �سمرِي املتكلِّم، ل الغائب. بديَّ اإّنا ُيعِلُن عن نف�سِ �. اإنَّ احلا�رَص الأ

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

دة. املحدَّ

لهيَِّة بال�ســوِت الب�رصيِّ تقوُم على التعليِم �التوا�ســل، اإذ الكلمُة  �. اإنَّ عالقَة الكلمِة الإ

ُث، بل يف اأنَّنا  َل عالقٍة لنا باللغِة ل تتمثَُّل باأنَّنا نتحدَّ َّ�
هــي حقيقُة باطننا »بهــذه الكيفيَِّة فاإنَّ اأ

ُت »للكلمِة« الباطنيَِّة حتت الكلمات اخلارجيَّة، �لي�ست العودُة �سيًئا �سوى هذا  ن�سَمُع �ُنن�سِ

.
)�5(

ن�سات« الإ

َة العالقِة بني  بديَّة، بــل هو التعليُم الذي يرُدُم هــوَّ لهيَِّة هو �رصُّ الأ ن�ســاُت للكلمــِة الإ فالإ

ا اأ�ســميناها  بديَّة. �هذه ال�ســتفاقُة، اإنَّ بديَّــة، �ذلك عرَب الرتّقــي بالزمِن نحو الأ الزمــن �الأ

ا ل�سببني: اإرها�سً

اَل �يفتُح الطريَق اأماَم اأطر�حــاٍت اأخرى، مثل  ل: اإنَّهــا مُترُّ ب�ســكِل عابٍر ُيثرُي ال�ســوؤ وَّ الأ

�سالميَِّة التدبُّريَّة، لتقدمِي م�رص�ِعها. طر�حِة الإ الأ

ُل حلد�ِد املعاجلات املبا�رصة، فاإنَّ ريكور �غرَيُه يعود�ن للتعبرِي  موَر حينما ت�سِ الثاين: اأّن الأ

ِلِه ��رصديَِّتــِه لهذه الذات، مَّا يثري فينا  عــن الذات، مبا هي زمــٌن حمد�ٌد يف كينوَنِتِه، اأ� يف تعقُّ

ة عنواِنها  �رص�رَة الهتمام بهاج�ٍس ح�سارّي كبري، �هو ميثُِّل قيمًة ح�ساريًَّة حا�رصًة اليوم بقوَّ

بديَّة بالزمن، �سواًءا على م�ستوى  �ســالميَّة لعالقِة الأ الكا�ســف عن مبادئ املعاجلِة التدبُّريَِّة الإ

 الكثري(، اأ� على 
ّ
�ســالمي احلياة الر�حيَّة )�هو اأمٌر قّدمت فيه الفل�ســفُة �الكالُم �العرفان الإ

�ســالميَّة التاأ�سي�سيَّة �التي  م�ســتوى احلياة الزمنيَّة )�هو اأمٌر ا�ســتحَفَظتُه �اأثارتُه الن�سو�س الإ

ُنطِلُق عليها ا�ســم »ن�ّس املع�ســوم«(، اإّل اأنَّه، �احلقُّ ُيقال، اإّننا بحاجٍة اإىل كثرٍي من ا�ســتفراِغ 

املكامــن عرَب اجتهاٍد اإ�ســالميٍّ يقوُم على فل�ســفِة التدبُِّر يف جمرياِت احليــاِة �الواقع، �ربِطها 

 الذي َظَهَر قراآًنا، �ا�ستبطَن الفطرَة التي حتتاُج يف بلورِتها اإىل خر�ٍج 
ّ
لهي باأ�ســوِل الكالِم الإ

ة اإىل الفعل، عرَب م�ساراِت الزمن يف العلم مبرُتَبَتيه: الك�سبيَّة، �احل�سوريَّة. من القوَّ

الزمان وال�رضد، م�سدر �سابق، ال�سفحة 59.  )�5(
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لّي من ُمعايشة معنى الزمن وعودة األبديَّة موقُفنا األوَّ
ُف اإىل الزمن مبا هو مرتبٌط بنــا من خالل املقولت التي يبتِدُعها ذهُننا، �ل من  نحــن ل نتعرَّ

َف من خاللها اإىل الزمن، اأ� اأن  خــالل املفاهيم؛ فاملفاهيم اأ� املقولت التي ميكُن لنا اأن نتعرَّ

ِل  ن�ستخرَجها من الزمن، هي مفاهيٌم ترتبُط بالزمن مبا له عالقة مبحيِطنا �بعامِل الطبيعة، �بتبدُّ

ّيام، �معايرِي الوقت، يف اآناِته، �يف �ساعاِته. الف�سوِل �الأ

، يف مثل 
ّ
نُف�سي خالقيِّ �الأ ن�ســايّن، �الزمِن الأ لكن حينما يكوُن الكالُم حوَل الزمن الإ

ِد  ر �املتجدِّ نا اليوميِّ الدائم �املتكرِّ ُه باأحا�سي�سنا، �بعي�سِ هذا احلال نحن نتوا�سُل معه �ُنعاي�سُ

يف كلِّ اآن. يف مثل هذا املقت�سى النف�سيِّ �املعنوّي �بالنطباعات نحن نعاي�ُس فكرَة الزمن، 

َل من خالله نظرُتنا لقراءتنا هذه التي تطاُل ذ�اَتنا. من هنا ميكن اأن  فيتولَُّد لدينا بعدٍم تت�ســكَّ

تنبَع عنَدنا فكرُة الزمن.

�مبثِل هذا احلال، ينبغي اللتفاُت اإىل اأنَّه �ســواًءا ُعدنا للقول، اإّن للزمن ح�سوًرا يف اأ�سل 

ُف عن هذه الطبيعة القائمة لدينا،  ا نك�سِ ُفُه كزمٍن اأنف�سيٍّ اإنَّ طبيعِتنا، �بالتايل نحن حينما نك�سِ

اأ� اإن كان هذا الزمُن �ليَد هذه املعاي�سِة النطباعيَِّة للمحيِط الذي نتجاَن�ُس �نتماهى فيها معه 

 الذي نتنا�له.
ّ
اإىل الدرجة التي يكون فيها هو نحن �نحن هو، بحيثيَّة الُبعد الزمني

ينا امل�ساعرّي للزمن تلقٍّ فطرّي اأ�  �ىل اأ� الثانية، مبعنى اأنَّ تلقِّ ��سواٌء كانت الفكرة هي الأ

، فاإنَّه على �سوِء �حدِة العلِم �العامِل �املعلوم، فاإّن ما يح�سُل يف ذ�اِتنا من مثل هذا  ّ
اكت�سابي

ُل كثرًيا بيَننا �بني زمِننا.  ة بنا. فال نف�سِ التماهي بيَننا �بنَي الزمن ُي�سري اإىل ذاٍت �كينونٍة خا�سَّ

ُد اأّن جدليََّة العالقة بني هذه  كِّ �هنا، هذه الكينونة اأ� هذا العلُم يحمُل طابًعا اإيجابيًّا. من هنا اأ�ؤ

ُدُه �ترتقَّى به  طاِت الزمن هي جدليٌَّة ت�ستكِنُه الكامَن يف ِكَلينا، توحِّ الذات �هذا اخلارج بتو�سُّ

ُلُه هنا هو علٌم اإيجادّي؛ علُم ُين�سئ، �قادٌر على  بجدٍل ارتقائيٍّ �اإيجادّي. فالعلُم الذي ُنح�سِّ

اأن يت�رصَّف، بحيث اإّن فكرَة الزمن باأبعاده الثالثة، املا�سي �احلا�رص �امل�ستقبل، على م�ستوى 

نُف�ِس التي  ن؛ يف الأ ا لها ح�سوَرها القائَم يف اللحظة، �يف الآ احل�سوِر الزمنيِّ فيها، تتَّحُد كاأنَّ

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

م حا�رصنا، �هذا احلا�رص يحفظ ذاك امل�سلَّم املا�سي. ثم ُنرتُِّب كلَّ اأمٍر  املا�ســي اإىل ��سٍع يقوِّ

ا، �ما �سياأتي.  من اأموِرنا احلاليَّة �احلا�رصة على اأ�سا�س ح�سوِر امل�ستقبل اأي�سً

بعاد من  م �هذه القدرِة على الت�ــرصُّف، تنت�رُص هذه النف�ــسُ يف هذه الأ مبثــِل هــذا التحكُّ

 التي يغيُب فيها امل�ستقبُل 
ّ
الِت الزمِن الطبيعي اأجِل اأن ُتن�ســئها يف ح�ســوِرها مبا يتجا�ُز متف�سُ



شــفيـــق جــرادي

�12المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

د، ل  ، �غري ثابٍت على ��ســٍع حُمدَّ كما يغيُب فيها املا�ســي، �التي يكون فيها احلا�رُص غري قارٍّ

ُم �ل ن�ستطيُع اأن ن�ستفيد من هذا احل�سور. نتحكَّ

�ســالم، تقوُم على اأ�ســا�ِس �جوِد هذا الزمِن  �لعــلَّ مفهــوَم العظِة �الِعربِة التي ُيطِلُقها الإ

 يف 
ّ
نُف�ســي بداِع الأ نُف�س؛ من مثِل هذا الإ يجــادّي يف الأ  من مثــل هذا الوجود الإ

ّ
نُف�ســي الأ

مور التي حُتيُط بنا،  مفا�ســِل �حد�ِد الزمن مبا هو نحن، مبا هو حركُتنــا، �مبا هو جُمرياُت الأ

َمها يف اآن. اأ� ميكن لنا اأن ُنقوِّ

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

ــة، ل ن�ســتطيع يف الواقِع اأن نتعّداها اأ� اأن نتجا�َزها. ��جوُد  له حاكميٌَّة، �له قاهريَّة خا�سّ

ا لهذه احلّرّية  ــُع لنا حــدًّ مثــِل هــذا الزمــِن الطبيعيِّ الذي ينبغــي اأن نعرِتَف به، هو الذي ي�سَ

�لًة  ، لتكوَن حريًَّة ُمن�سِبطًة �حريَّة م�سوؤ
ّ
نُف�ســي نُف�ســيَّة يف التعاطي مع مو�سوِع الزمن الأ الأ

عن �اقٍع �من�ســبطًة بالواقع؛ هذا الواقع الذي نرتقَّى نحــن �اإيَّاه يف جدليَِّة مثل هذه العالقة 

التي اأ�رصُت اإليها.

، بعيًدا عن 
ّ
نُف�ســي فكلُّ كالٍم ُتثرُيه الفل�ســفُة املعا�رصة، اأ� احلديثُة، حوَل الزمن بُبعِدِه الأ

لُِّه الذات �مينع الذاَت من العرتاف بالواقع. كما اأّن كلَّ كالٍم ل  ، يوؤ
ّ
الزمن بو�سِعِه اخلارجي

ا  ن�ساَن كاأنَّ يلتفُت اإىل حيثيَِّة قدرِة النف�س على الت�رصُّف يف مو�سوعة الزمن هو كالٌم يجَعُل الإ

ا يف تقريِر امل�سري،  ِه من خيار، �ل ميتلك لنف�سه حقًّ هو �ســيٌء يف مهبِّ الريح، ل ميتلك لنف�سِ

ـُجريات التي ميكن اأن تقوَم من حوله. حداث �امل ِه القدرَة على مواجهِة الأ �ل ميتلك لنف�سِ

ِمنا بالزمن معنى تحكُّ
ِم يف مو�سوعِة الزمن؟ اًل مفاُدُه: اأّنى لنا القدرَة على التحكُّ نا �سوؤ قد نطرح على اأنف�سِ

ُث عن �اقــٍع �جوديٍّ قائم،  �نحــُن نعِرُف اأّننــا حينما نتحّدث عن الزمــن، فاإّننا نتحدَّ

�ي�رصي يف الطبيعة �يف العامِل �يف النا�س، �ســواًء كّنا موجودين اأ� مل نكن موجودين كاأفراد. 

ــة منها ال�سدرائيَّة – تو�سيَفها  �ســالميَّة – خا�سَّ هنا من املفيد اأن ناأخَذ من مقولِة الفل�ســفة الإ

للزمن باأنَّه �جوٌد �ســعيف، �كون هذا الزمن �جود �ســعيف، اأ� مقدار الوجود ال�سعيف، 

حينما ترتّقى النف�ُس يف ُرَتِبها الوجودّية، بحيث ت�ســبُح هذه النف�س منت�رصًة يف عالقٍة احتاديَّة 

مبعنــًى مــا يف العامل، فاإنَّها من هذا املنطلق الذي تكوُن هي علَّة، �من ُمنطلِق حقيقِة اأّن الزمن 

�جوٌد �سعيف، متتلُك القدرَة على َم�سِك زماِمه، د�ن اأن يعني ذلك ت�سلَُّطها عليه، كاأّنا هي 
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�سباب،  ن�سانيَّة جديرٌة بالهتمام ل�سبٍب من الأ نَّ هذه النف�َس الإ �سّيدُة الزمن اأ� اإلهُة الزمن، لأ

،كما هو معلوم 
ُ
�هو اأنَّها ي�رصي عليها ُحكُم احلركِة ال�ســائدة يف كلِّ املوجودات. �احلركة 

من لواِزِمها الزمُن. حينها يكون هذا اجلوهُر النف�ساينُّ ي�رصي عليه ُحكُم احلركة، �احلركُة من 

ُد باحلركة �ت�رصي عليها احلركُة  لوازمها الزمن. اإًذا، هي تتَّ�ســُل بالزمن بعنــواِن كوِنها تتوحَّ

نَّ الزمَن، كما اأ�رصت، �جوٌد  �حتُكُمهــا احلركة. لذا، هناك مدخليٌَّة لها على هذا الزمن، �لأ

َم باأبعاِده، لكن  قوى، فاإّن للنَّف�ِس مثل هذه القدرة على اأن تتحكَّ �ســعيف، ��جوُدها هو الأ

بلحاِظ �حيثيَِّة كوِنِه ي�سبُح زمًنا اأنُف�سيًّا يتفاَعُل مع الزمِن اخلارجيِّ د�ن اأن يلغيه.

زمُن األبدّيِة وامتداداِته
ة الثالثة: حا�رصٌ �ما�ٍس �م�ستقبل،  بعاد املمتدَّ ُل من هذه الأ مبا اأّن كلَّ ذاٍت، كما اأ�سلفنا، تت�سكَّ

ن التي تكون  َع اإىل اللحظة �الآ حُّ اأن َيخ�سَ فاإّن النظَر للحكِم على اأّي ذاٍت من الذ�ات ل ي�سُ

كرِث ل بدَّ مــن اأّن ُتقيََّم بحركِة  ــه؛ ل بّد من ربِطها مبا�ســيها، �بالأ فيــه، اأ� الظاهِر التي ُتعاي�سُ

مور، �اأّي حقيقٍة  حكاَم التي ُتطَلُق على اأيِّ اأمٍر من الأ ارتباِطها بامل�ســتقبل. بناًء عليه، فاإّن الأ

مــن احلقائق، �علــى اأّي ذاٍت من الــذ�ات املرتبطِة بُبعد الزمن، ل ينفــكُّ احلكُم عليها عن 

بديّة، مبا بعَد هذا الزمِن اخلا�سِّ يف امل�ستقبِل  ارتباطها مب�ستقبِلها؛ اأي بعالقِة زمِنها اخلا�سِّ بالأ

القــادِم �ســواًء كانت معلوًما اأ� جمهــوًل، بغ�سِّ النظر عن هذه التفا�ســيل. �بهذا املعنى، فاإنَّ 

امل�ستقبَل احلاكَم يف الزمِن هو م�ستقبالن:

ر�س، �الذي تتَِّجُه – بح�ســِب   على الأ
ّ
ول: دنيــويٌّ يرتبُط مب�رص�ِع اخلال�ــسِ العاملي الأ

يِه اخلريِّ �ال�رصير ناحَيَتــُه. اإنَّه زمُن  ر�ســيِّ ب�ســقَّ  – كلُّ م�ســارات الزمِن الأ
ّ
�ســالمي الفهِم الإ

برِز للزمن، مَّا  املوعوِد احلا�رِص يف كلِّ ع�رص، يتكامُل �ســوَب �ســورِة الكمال ال�ســالِح �الأ

�سالميَّة اأن تبني اأفراَدها �جماعَتها مبقت�سى هذا املوعوِد الكوينِّ  ي�سمح لكينونِة احل�ســارِة الإ

ـَعي�س.  – الدنيوَي املـ
ّ
القادم على اأجنحِة الزمِن التكاملي

خر�ّي، �الذي هو، يف عنِي تقدمِيِه كف�سٍل جديٍد من �لدِة حياٍة   الأ
ّ
الثاين: الزمُن اجلزائي

يّن، �ير�سم مل�ساعر  بديَِّة بالزمنِ الآ �ليَّة، اإحاطَة تف�ســري، اإحاطَة الأ
جديدة، حميٌط بكلِّ �لدٍة اأ

احلياة امتالءات زمانها اأ� دهرها.

�هذا ما �سن�ســعى لقراءِتِه تف�ســياًل يف بحِثنا اخلا�سِّ )الالحق( حول التدبُّر يف العقلّيات 

�سالميَّة، �يف ن�سِّ الع�سمة.  الإ
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عبد الرسول عبودّيت���
                  ترجمة: محّمد حسن زراقط

ـُتعالية( على اأ�سالِة الوجود �اعتباريّة املاهّية.   )احلكمة امل
ّ
يتاأ�ّســ�ُس ن�سُق ماّل �سدرا امِلتافيزيقي

�يف تبيانها لهذا املبداإ، تلفت هذه الدرا�سة، اإىل »مغالطٍة م�سهورة« مفاُدها اخللُط بني الذهن 

حكام املرتبطة بهما. ثّم تنتقل لت�ســتعر�س خلفّيَة تبلُوِر املبداإ املذكور   �الأ
ّ
�الواقــع اخلارجي

دّلِة ال�ســاهدة عليه يف تف�ســيٍل لكامِل حد�ِد امل�ســكلة �ما يرتّتُب عليها من تف�ســرياٍت  �الأ

فراط اأ� التفريط. اأخذت مناحي الإ

تمهيد
برز  اإذا كان لكلِّ فل�ســفٍة من�سوبٍة اإىل جغرافيا اأر�ســيَّة اأ� معرفيَّة، ما مُيثِّلها �ُيَعدُّ ال�ساخ�َس الأ

�سالمّية.  بني معاملها، فاإّن مدر�ســَة احلكمة املتعالية اليوم هي ال�ساخ�ُس الذي مُيثِّل الفل�سفَة الإ

�اإذا كان لكلِّ مدر�ســٍة فل�ســفّيٍة عالمًة فارقًة مُتيُِّزها عّما �سواها من املدار�س امل�ساركة لها يف 

تلك اجلغرافيا، فاإنَّ مبداأ اأ�ســالة الوجود �اعتباريَّة املاهيَّة هو العالمة الفارقة يف فل�سفة �سدر 

نواع امل�ساركة لها  املتاألّهني ال�سريازّي �ركُنها الركني، بل ف�سُلها املمّيُز لها عّما �سواها من الأ

ن�ســان يحظى بالنف�س الناطقة ف�ســاًل ميًِّزا له عن �سائر  يف جن�س الفل�ســفة؛ �ذلك كما اأنَّ الإ

احليوانات، فكذلك فل�ســفُة �سدر املتاألِّهني املعر�فة مبدر�سة احلكمة املتعالية تتميَُّز عن غريها 

خرى ترتدُّ يف ن�ساأتها اإىل هذا  �سالميَّة بهذا املبداأ، �كلُّ الفوارق الأ من املدار�س الفل�ســفيَّة الإ

املبداأ، �بالتايل ي�سدق عليه املثُل املعر�ف، »كلُّ ال�سيِد يف جوف الفرا«. ��سوف ننطلق يف 

معاجلتنا لهذا املبداإ يف مقالتنا هذه من ما ن�ســّميه »املغالطة امل�ســهورة«، ثّم ننتقل اإىل البحث 

ج على تف�سريين معا�رَصين  يف تاريخ القول بهذا املبداإ �اأدلَِّتِه ��رصح املراد منه، �بعد ذلك نعرِّ

لهّيات يف حوزة قم - اإيران. اأ�ستاذ الفل�سفة �الإ  )�(
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فراط �التفريط. ُطِرحا له، لُنبنيِّ ما �قع فيهما من الإ

1. المغالطة المشهورة
 حملُّه خارج 

َّ
ل �ســكَّ يف اأنَّ املفاهيَم موجودٌة يف الذهن، كما ل �ســكَّ يف اأّن الواقَع اخلارجي

الذهن. �بالتايل ل ميكن للذهن اأن يتَّ�ســع للم�ساديق اخلارجيَّة، �ل املفاهيُم ُيعرَثُ عليها قابعًة 

 تكمن يف 
ّ
يف اخلــارج، بــل اإّن ميزة املفاهيم تكمن يف ذهنيَّتها، كما اأنَّ ميزة الواقع اخلارجي

خارجيَّتــه ��قوعه خارَج الذهن. اإًذا، يختلف الوجــوُد اخلارجيُّ عن الوجوِد املفهوميِّ يف 

�ســنخيَّة كلٍّ منهما �موقعه ��سقع �جوده؛ �لكنَّ ذلك ل مينع من �جود �سلٍة بينهما حيث 

 �مراآٌة تك�ســفه لنا �ترينا اإيَّاه. �املهــّم يف هذا املقام هو 
ّ
اإنَّ املفاهيــَم �ســوٌر للواقع اخلارجي

ــًة يف املفاهيم  كبرية �خا�سّ
ً
راءة هذه �لّدت مغالطة  اأّن خ�سو�ســّيَة احلكاية �الك�ســف �الإ

املعر�فة بـ»الذات«، اأ� »املاهّية«.

�تو�ســيح ذلك اأّن ال�ســورة الوا�ســحة متاًما �التــي تنطبق على �ســاحبها متام النطباق 

ة بذي  ثار �اللوازم اخلا�سّ ب اإليها كلُّ الآ ّدي اإىل العتقاد باأنَّها عني �ساحبها، �بالتايل ُتن�سَ توؤ

ال�ســورة �هذا نوٌع من املغالطة يقع يف كثرٍي من حالت التطابق بني ال�ســورة ��ســاحبها. 

ي حركاٍت  دِّ لون م�سهًدا يبد� فيه �سخ�ٌس يوؤ مَّ
ر�ا اأنَّكم تتاأ �اإليكم هذا التقريب باملثال: ت�سوَّ

مام  ة ما اأثار اإتقاُنه اإعجاَبكم، خَطومت خطواٍت اإىل الأ دَّ ريا�سّية مبهارٍة فائقٍة ل مثيل لها، �ل�سِ

وا بع�س ن�ســائحه، فاإذا بكم تكت�ســفون اأنَّكم كنتم اأمام �ســورٍة يف  لتباركوا له مهاَرَتُه �تتلقَّ

ن لنفر�ْس اأّنكم  مــراآٍة اأ� يف �ســيٍء اآخر ل اأكرث، �ل �ســخ�َس اأمامكم �ل من يحزنــون. �الآ

عجاب، اأمل يكن ي�ســيع عليكم التمييز بني  بقيتم يف مكانكم تقا�ســون الده�ســة �تعانون الإ

عجاب بال�ســخ�س املاثــل اأمامكم ل  ال�ســورة ��ســاحبها، �اأما كنتم تبَقــون على حالة الإ

ب�ســورته، د�ن اأن تعرفوا اأّن ما راأيتم هو �ســورٌة ل اأكرث؟ �ي�سبه هذا املثال حالة املفاهيم يف 

 �م�سداقه 
ّ
ّدة التطابق بني املفهوم الذهني عالقتها بامل�ســاديق اخلارجيَّة التي حتكي عنها. فل�سِ

�سياء من خالل �سورها الذهنّية �مفاهيمها،  ف على الأ ن�ســان العاديَّ يتعرَّ ، فاإّن الإ ّ
اخلارجي

حكام بني ال�سورة الذهنّية �املاهّية التي حتكي   �احلالة هذه اأن يقع اخللط يف الأ
ّ
�من الطبيعي

ــا، مع ما   لل�ســورة الذهنّية �العك�س اأي�سً
ّ
عنهــا. �من هنــا، ُتعطى اأحكاُم الوجود اخلارجي

يرتّتب على ذلك من نتائَج غرِي �سحيحة.

َم نقول: اإّن النتيجَة التي ترتتَُّب على القول باأ�سالة الوجوِد �اعتبارّية  �على �ســوء ما تقدَّ
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، �بني ال�ســورة ��ساحِبها كما يف املثال، 
ّ
املاهّية هي التمييُز بني الذهن �بني الواقع اخلارجي

حكام. �مفاُد هذا املبداإ ب�سكٍل دقيٍق هو اأّن املاهّيات من عامِل  �الوقايُة من اخللط بينهما يف الأ

املفاهيم �ل �ساأَن لها �ل د�َر �سوى احلكاية �الك�سف، �ل موقَع لها �ل حملَّ �سوى الذهن، 

 �حقائَقُه ل 
َّ
، كما اأّن الواقَع اخلارجــي �ل ميكــُن اأن تقُفــَز لتقبَع يف �ســقع الواقع اخلارجــيِّ

ميكــن اأن تعرُبَ اإىل الذهن �توَجَد فيه، بل مفاهيُمها �ماهّياتها هي التي تنتقل اإىل عامل الذهن، 

ّديا  خبار �يوؤ ثِّر هذه احلكايُة �ذلك الإ ــُف عن اأ�ســحابها، �ل ينبغي اأن توؤ �توَجُد فيه �تك�سِ

اإىل ن�سبِة اأحكام الواقع اخلارجيِّ اإىل املاهّيات �ل العك�س.

مرين من خ�ســائ�س مدر�ســة احلكمة املتعالية �ميِّزاتها  �هذا اللتفاُت اإىل التمايِز بني الأ

بواب �املباحث الفل�ســفّية. بل ميكن القوُل اإّن هذا املحكَّ �املعيار  �سا�ســّية يف كثرٍي من الأ الأ

�سها ماّل �سدرا الذي اكت�ســف هذا املبداأ �ا�ستطاع بف�سله  �سِّ هو �رصُّ ناح هذه املدر�ســة �موؤ

حكام.  يف الأ
ّ
النجاة من مغالطة اخللط بني املاهّيات �الواقع اخلارجي

2. تاريخ المسألة
ل من ت�ساءَل  َّ�

تك�ســُف املعطيات املتوفِّرُة بني اأيدينا من كتب الفل�ســفة �م�ســاِدِرها عن اأنَّ اأ

، �يف اجلواب عن 
)�(

�ســيل، الوجود اأم املاهّية، هو الفيل�ســوف املريدامــاد  حول من هو الأ

ال ماَل اإىل جانب القوِل باأ�سالة املاهّية �اعتبارّية الوجود، بينما خاَلَفُه ماّل �سدرا  هذا ال�ســوؤ

ال ب�سكٍل مبا�رٍص حّتى  �اختار العك�س. �قبل املريداماد مل يطرح اأحٌد من الفال�ســفة هذا ال�سوؤ

ُين�ســب اإليه اختيار هذا الراأي اأ� ذاك. بل اإّننا نالحظ يف كالم الفال�ســفة ال�سابقني )اإ�رصاقّيني 

حكام التي تن�سجم مع اأ�سالة الوجود،  ًدا بني القولني فتارًة يطلقون بع�س الأ �م�ّســائني( تردُّ

د ِبَعدِّ هذا  �طــوًرا يطلقــون اأحكاًما تن�ســجم مع اأ�ســالة املاهّية. �ل ي�ســمح لنــا هذا الــرتدُّ

الفيل�سوف اأ� ذاك من اأن�سار اأ�سالة الوجود اأ� اأ�سالة املاهّية.

ال �ابتَدعه من العدم، �د�ن اأن  هذا، �لِكّنا ل نق�سد كذلك اأنَّ املريداماد طرح هذا ال�سوؤ

ال يف مبحثني  �سارة اإىل ما يرتبط بهذا ال�سوؤ ُه متهيًدا له. �ميكن الإ يكون م�ســبوًقا مبا ميكن َعدُّ

فل�ســفيَّني هما )�( مبحُث �جوِد الكّليِّ الطبيعيِّ يف اخلارج، �)�( مبحُث عدم التغاير بني 

اَل مورَد البحِث ي�ســَتِمُل على اأمرين،  �جود ال�ســيء �ماهيَِّتــِه يف اخلارج. �ذلك اأّن ال�ســوؤ

انظــر، املريداماد، جمموعة م�س��نّفات املريداماد )طهــران: اأنمن اآثار �مفاخــر فرهنگی، ���8هـ.�س.(، اجلزء �، ال�ســفحات          )�(

�50  اإىل  507.
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ال هو، هل املاهّيُة )الكّليُّ  اأحُدُهما يرتبط باأ�ســالِة املاهّية اأ� اعتبارّيتها، �م�ســموُن هذا ال�سوؤ

ُم �جوَدها؟  ن�ســان يتوهَّ ( موجودٌة يف اخلارج حقيقًة، اأم اأنَّها غري موجودة �لكّن الإ
ّ
الطبيعي

�ثانيهما يرتبُط باأ�ســالة الوجــود �اعتباريَِّتِه �مفاُدُه، هو، »هل مفهــوُم الوجوِد له حظٌّ من 

 حم�س؟ �بعبارِة ماّل �ســدرا، »هل حقيقُة 
ٌّ

ــق �الثبــوِت يف اخلارج اأم اأّنه اعتبــاٌر عقلي التحقُّ

؟«.
ّ
 ذهني

ٌّ
 اأم �اقٌع افرتا�سي

ٌّ
الوجود، اأي م�سداق مفهوم الوجود، هي �اقٌع خارجي

، ��جوِده من عدِم �جوِدِه يف 
ّ
ل يف البحث عن الكّليِّ الطبيعي َّ�

مَر الأ يعالُج الفال�سفُة الأ

اخلارج، ��سوف نعرف لحًقا اأنَّ اأكرث الفال�سفة قبَل ماّل �سدرا اختار�ا ما ل ين�سجُم اإّل مع 

القول باأ�ســالة املاهّية، �هذا يدعونا اإىل القول اإّن جذ�ر العتقاد باأ�سالة املاهّية موجودٌة يف 

�رصاق يف مبحث  �ىل عند �سيخ الإ ة الأ ال ُطِرح للمرَّ . �الق�ســُم الثاين من ال�سوؤ
)�(

هذا املبحث

. �هو يعالُج يف هذا املبحِث ق�سيََّة املحمولت 
)�(

ــاًل العتبارات العقلّية �َدَر�ســه هناك ُمف�سَّ

مكان، �الوحدة، �الكرثة، �الوجود، �ما �ســاَبهها، �يعتقد  التــي حُتَمل على املاهّية مثل الإ

خري اعتقاَدُه اأنَّ الوجوَد  بعدِم �سّحة التغاير بني املاهّية ��جودها، �يبني على هذا املوقف الأ

اأمٌر اعتباريٌّ �ل م�سداَق حقيقيًّا له يف اخلارج. �يّت�سُح من هذا اأنَّ ن�سبة القوِل باأ�سالِة املاهّية 

اإىل ال�سهر�ردّي ت�ستنُد اإىل هذه النقا�سات �املواقف التي اّتخذها يف هذا املبحث.

ــُف املقارنُة بني ماّل �ســدرا �بني من �َســَبَقُه من الفال�ســفة، عن اأنَّ �سيخ  �بناًء عليه، تك�سِ

كرث �رصاحًة من القــول باعتباريّة الوجود، رغم اأّن غرَيُه من  �رصاق هو �ســاحب املوقف الأ الإ

ِقِه   يف اخلارج اإىل �جوده �حتقُّ
ّ
 الطبيعي

ّ
الفال�ســفة انتَهوا عنَد بحِثِهم عن م�ساألِة �جوِد الكّلي

اإّل اأنَّــه ل يبد� عليهم اختيار هذا القول مع �عٍي كامــٍل بلواِزمه �ما يرتّتب عليه. �من هنا، 

�رصاق فاإنَّه مل يكتِف بالقول باأ�سالة  ت�ســعُب ن�سبُة القوِل باأ�ســالة املاهّية اإليهم، �اأّما �ســيخ الإ

قها يف اخلارج بل �رصَّح باأنَّ الوجود هو اأمــٌر اعتباريٌّ ُيحَمل عليها. �مع ذلك  املاهيَّــة �حتقُّ

م. بل يبد�  ال الذي طَرَحُه املريداماد �اختار اأحَدُهما كما تقدَّ ي ال�سوؤ ــقَّ فاإنَّنا ل نرى عنَدُه �سِ

ال  ال �اأجاب عنه، �رمّبا مل يلتفت اإىل لوازم ال�سقِّ الثاين من ال�سوؤ  ال�ســوؤ
ْ
ي اأّنه طرح اأحد �ســقَّ

َلَتنا بو�سوٍح اأكرب �اختاَر القوَل  �جوابه. �هذا ما يدعونا اإىل القوِل اإّن املريداماد �اَجَه م�ســاأ

�قد التفت اأ�ســتاذنا ال�ســيخ م�ســباح اليزدّي اإىل هذه احلقيقة �اأ�ســار اإليها يف كتابه تعليقة على نهاية احلكمة )قم: در راه حق،   )�(

��05هـ.ق.(، ال�ســفحتان �7 و �8؛ واآموز�ش فل�س��فه )طهران: �ســازمان تبليغات اإ�ســالمي، ���7هـ.�س.(، اجلزء �، 

ال�سفحة ��8.

�ساق )طهران: اأنمن حكمت �فل�سفه اإيران، ��55هـ.�س.(،  انظر، �ســهاب الدين ال�سهر�ردّي، جمموعة م�سنّفات �س��يخ الإ  )�(

اجلزء �، ال�سفحات �� اإىل �6، و��6 اإىل �67، و��� اإىل ��6، �اجلزء �، ال�سفحات �6 اإىل �7.
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د« بخالِف ال�سهر�ردّي. باأ�سالة املاهّية »عن �سبق ق�سٍد �تر�سُّ

�رصاق �عباراِتــِه يف ُكتِبِه املختلفة ند اأنَّ هذه  �علــى اأّي حال، بالنظر اإىل اأقواِل �ســيِخ الإ

قوال تن�ســجم مع مبداإ اأ�ســالِة املاهّية �اعتبارّية الوجود، بغ�ّس النظر عن مدى �رصاحتها  الأ

���ســوحها يف الدللة على ذلك. �من هنا، نرى اأّن ماّل �ســدرا الذي اختاَر القوَل باأ�سالِة 

�رصاق نوذًجا لهم �ناطًقا  الوجود، عندما اأراد الردَّ على القائلني باأ�ســالِة املاهّية اأَخَذ �سيَخ الإ

�ىل  . ��سفوُة القول، اإّن الرباعَم الأ
)5(

�ســا�س با�ســمهم، ��رَصَع يف مناق�سِة اأقواِلِه على هذا الأ

للبحــث حول مبداإ اأ�ســالة الوجود �اعتباريّــِة املاهّية تفّتحت عند البحــث عن العتبارات 

�رصاق ملعاجلة اأفكاره  العقلّية. �رغبًة مّنا يف مزيٍد من التو�سيح �سوف نقف قلياًل عند �سيخ الإ

�تو�سيح راأيه يف امل�ساألة.

3. شيخ اإلشراق وأصالة الماهّية
حكاَم الفل�ســفّية التــي حُتَمل على  �رصاق، يف املبحث امل�ســار اإليه اأعاله، الأ يدر�ــس �ســيُخ الإ

مكان، �الوجوب، �ما �سابهها، مع تاأكيٍد �ا�سٍح  �ســياء من قبيل الوجود، �الوحدة، �الإ الأ

 بني 
ّ
حكام من ��ســوِح الختــالف املفهومي . �ينطلُق البحُث يف هذه الأ

)6(
علــى الوجــود

ال�ســيء �بني احلكم الذي ُيحَمل عليه، اأ� َفُقل، من الوا�ســحات تغايُر الو�سف �املو�سوف 

ا؟«، �بعبارة اأخرى،  ال هو، »هل ي�رصي هذا التغايُر اإىل اخلارج اأي�سً يف الذهن؛ �لكّن ال�ســوؤ

حكام م�ستقلٌّ �زائٌد على املاهّية يف اخلارج كما هو زائد   لهذه الأ
َّ
»هل اإّن الوجود اخلارجي

جابَة عنه، �ينتهي يف  �رصاق الإ ال هو الذي يحا�ل �ســيُخ الإ عليها يف الذهن؟«، �هذا ال�ســوؤ

ْقِع اخلارج. �نحن  قه ب�ســكٍل م�ستقلٍّ عن املاهّية يف �سَ جواِبِه اإىل اعتباريِّة الوجوِد �عدم حتقُّ

ُز على مفهوِم الوجود �ن�ساأل، »هل اإّن الوجوَد يف اخلارج  �ســوف نفعُل ال�سيَء نف�سه، �نركِّ

�رصاِق هو ا�ســتحالُة التغايِر  �ســياء كما هو ُمغايٌر لها يف الذهن؟«، �جواُب �ســيِخ الإ ُمغايٌر لالأ

بني ال�ســيء ��جوِده يف اخلارج، �يبني على هذه ال�ســتحالة اأّن الوجود مفهوٌم ل م�سداَق 

خارجيًّا له، فيقول، 

فاإذن ال�ســفات كلُّها تنق�سم اإىل ق�سمني: �سفٌة عينّيٌة �لها �سورٌة يف العقل كال�سواد... ��سفٌة... 

ربعة )بري�ت: دار اإحياء الرتاث العربيّ، ��98م(، اجلزء�، ال�سفحات �9 اإىل ��، و�5  �سفار الأ �سدر الدين ال�سريازّي، الأ  )5(

اإىل ،�6 �ال�سفحة�50.

�ساق، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحات �9 اإىل �� �ال�سفحات �5 اإىل �6 �ال�سفحة �50. انظر، جمموعة م�سنّفات �سيخ الإ  )6(
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لي�ــس لهــا يف غرِي الذهن �جوٌد... مثل... الوجود... �اإذا كان لل�ســيء �جوٌد يف خارِج الذهن 

فينبغــي اأن يكــوَن مــا يف الذهِن منه ُيطابقه، �اأّمــا الذي يف الذهن فح�ســب، فلي�س له يف خارج 

.)7(
ّ
الذهن �جوٌد حّتى ُيطاِبَقُه الذهني

بهاِم عنها، نقول، اإّن ال�سهر�ردي يرى  �رصاق �رْفَع الإ �اإذا اأردنا تب�ســيَط عبارَة �ســيِخ الإ

اإمكاَن حمِل مفهوِم الوجود على املاهّيات من باب حمل »ذ� هو«، �ل يقبُل هذا املفهوُم، 

. مثاًل، بالن�سبة 
)8(

ّ
�رصاق، احلمَل من باب »هو هو« على اأّي �سيٍء خارجي بح�ســب �ســيِخ الإ

 ذ� �جوٍد«، �لكن ل ميكن 
ٌّ

 موجوٌد« اأ� »علي
ٌّ

 ميكن اأن نقول، »علي
ّ
اإىل �سخ�ٍس ا�سمه علي

 �جود«. �على هذا املثال ُيقا�س ما �سواه من �قائِع اخلارج ��اقعّياته.
ٌّ

اأن نقول، »علي

�رصاق، عدُم اإمكاِن التغايِر بني م�سداِق مفهوِم  �دليل هذا املّدعى، من �جهة نظر �سيخ الإ

الوجوِد �م�ســداق مفهوم املاهّية يف اخلارج؛ �بالتايل، فاإّن مفهوَم الوجود لي�س له م�سداٌق 

م�ســتقلٌّ عن مفهــوم املاهّية. هذا من جهٍة، �مــن جهٍة اأخرى، ل ميكن اأن يكوَن م�ســداُق 

ــُه م�ســداَق املفهوم املاهوّي، �بالتايل فاإّن هذا املفهوم، اأي مفهوُم الوجود،  الوجود هو نف�سُ

لي�س له م�سداٌق ي�سرتُك فيه مع غريه، �النتيجُة هي اأّنه مفهوٌم ل م�سداق له.

�لكن ملاذا ل يكوُن امل�ســداُق املوجود يف اخلارج م�ســداًقا م�سرتًكا بني مفهوم الوجود 

�رصاق من اأفكاره ل ند جواًبا �ا�سًحا عن  ــَفُه �ســيخ الإ �مفهوم املاهّية؟ بالرجوع اإىل ما ك�سَ

ال. �كاأّنه يّدعي اأّن هذه الفكرَة �ا�ســحة اإىل درجة تغني عــن احلاجة اإىل الدليل  هذا ال�ســوؤ

تي: عليها؛ حيث اإّنه يعتقد الآ

 الذي هو م�ســداق املفهوم املاهوّي، هو اأمٌر ماهوّي �من �ســنخ 
َّ
�. اإّن الواقَع اخلارجي

؛ اأي اأنا �اأنت، �هذا اخلامت، �تلك 
َّ
املاهّية، �بالتايل، فاإّن ما ي�سَغُل احليَِّز �ميالُأ العامَلَ اخلارجي

ال�سجرة �ما �سابه، هي املاهّيات �ل غريها.

نَّ املاهّيَة بحدِّ ذاتها اأمٌر مكن بالذات،  ا حقيقيًّا للعدم، �ذلك لأ �. اإّن املاهّيَة لي�ست نقي�سً

�ساق، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة �7. جمموعة م�سنّفات �سيخ الإ  )7(

)8(  ميكن حمُل املحمول على املو�سوع بنحوين؛ )�( اأن ُيحَمل املحمول على املو�سوع د�ن اأي ت�رصٍُّف فيه، مثل حمل اجل�سِم 

 حمل 
ّ
ن�ســان ج�سم«. �مثل هذا احلمل ُي�سّمى بح�ســب ال�سطالح املنطقي ن�ســان ناطق« �»الإ ن�ســان، »الإ �الناطِق على الإ

»مواطــاة« اأ� حمــل »هو هو«. )�( اأن ل ميكَن احلمُل د�ن ت�رصٍُّف يف املحمول، �هذا الت�رصُُّف تارًة يتمُّ بتحويِل الكلمة اإىل 

ن�سان، فاإّنه  �سفة ُم�ستّقة، �اأخرى يتمُّ باإ�سافِة �سيٍء اإليها مثل »ذ�« اأ� »له« اأ� غري ذلك، �مثاُلُه حمُل النُّطِق اأ� احلجِم على الإ

ل ي�ســحُّ اإّل بتحويِل كلمة »ُنطق« اإىل ا�ســم فاعل، اأ� اإدخاِل كلمِة »ذ�« على املثال الثاين �هكذا... �ُي�ســّمى هذا النوع من 

احلمل »حمَل ا�ســتقاق«، اأ� »الوجود يف« اأ� »حمل ذ� هو«. )ملزيد من التف�ســيل انظر، ابن �سينا، ال�سفاء، املنطق ) قم: مكتبة 

املرع�سي النجفي، ���0هـ.ق.(، اجلزء �، املقولت، ال�سفحة�0(.
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ّن مناق�ســَة العدم ل جتتمُع مع  اأي جائــزُة الَعــَدِم، �بالتايل ل ميكن اأن تكون نقي�س العدم، لأ

جواِزه.

 للعدم، �بالتايل 
ٌّ

�. �من الوا�ســِح اأّن مفهوَم الوجوِد، يدلُّ على معًنى هو نقي�ٌس حقيقي

فاإّن م�سداَقُه ل ميكن اأن يكون �سيًئا اآخر غرَي نقي�ِس العدم فح�سب.

َم كلِّه اأّنه ل ميكن اأن تّتحَد املاهّيُة مع الوجود يف م�سداق �احد،  �. �يرتتَُّب على ما تقدَّ

ّنه نقي�س العدم �لي�ست هي كذلك بل هي جائزة العدم كما تقّدم. �ذلك لأ

�رصاق يف هذا املجال هو: �حا�سل ما يذهب اإليه �سيخ الإ

موُر اخلارجّية هي املاهّياُت فح�سب. �. الأ

 �لي�س �اقًعا 
ٌّ

�. مفهوم الوجود ل م�ســداَق له، �بالتايل فاإّن م�ســداَقُه هو اعتبــاٌر عقلي

خارجيًّا. �ملّا كان م�سداُق املفهوم ُي�سّمى »حقيقَتُه«، فيمكُن التعبري عن هذه الفكرة بـالقوِل 

 ،
ٌّ

�رصاق، »هي اعتباٌر عقلي ، �مب�سطلح �سيخ الإ
ّ
اإنَّ حقيقَة مفهوِم الوجود هي �اقٌع افرتا�ســي

�لي�ست �اقًعا خارجًيّا«.

4. رأُي ماّل صدرا
�سالمّية، اأّن املراد من القوِل  �ّس�ُس نظرّية اأ�ســالة الوجود يف الفل�سفة الإ يعتقد ماّل �ســدرا، موؤ

�رصاق امل�ســار اإليهما   �ســيِخ الإ
ْ
َعَيي باأ�ســالة املاهّية �اعتباريَِّة الوجود لي�س �ســيًئا اآخر غري ُمدَّ

تيان اأدنــاه، �هما ُيعرّبان عن  َعيان الآ ، �هو يــرى ُبطالن ِكَليهما، �اأّن احلقَّ هــو املُدَّ
)9(

اآنًفــا

�رصاق؛ اأي يعرّبان عن اأ�ســالة الوجود �اعتبارّيِة املاهّية،  املعنى املعاك�س متاًما ملا يراه �ســيخ الإ

عيان هما: �هذان املدَّ

، هي اأموٌر غرُي ماهوّية، �لي�ســت من �ســنخ 
ّ
مــوُر الواقعّيُة التي متالأ العامَل اخلارجي �. الأ

ن�ساُن هو الذي  املاهّيات، �باخت�ســار، لي�ست هي م�ســاديَق املاهّيات �ل حقائَقها، �اإّنا الإ

 م�ســغوٌل باملاهّيات، �ال�ســحيُح هو اأّن املاهّيات لي�ست �سوى اأموٍر 
َّ
ُم اأنَّ العامَل اخلارجي يتوهَّ

اعتباريّة.

�سياء مباهّياتها ل باأمٍر اآخر... ]�كوُن[ الوجوِد  �ســالِة املاهّية �اعتباريّة الوجود، »موجودّيُة الأ يقول ماّل �ســدرا يف ت�سويره لأ  )9(

�رصاق.   �سيِخ الإ
ْ
اأمًرا انتزاعيًّا...«، امل�ساعر )طهران: طهوري، ���6هـ.�س.(، ال�سفحة ��، �هذا التعبرِي ينطبُق على مّدَعَيي

من به؛ اأي مبداأ اأ�سالة املاهّية �اعتبارّية الوجود. �عند ماّل �سدرا عبارات عّدة ت�سري اإىل هذا التف�سري للمبداإ الذي ل يوؤ
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؛ اأي اإّنه ُيحَمُل على ما ُيحَمــُل عليه من باِب 
ٌّ

�. مفهــوُم الوجوِد له م�ســداٌق خارجــي

، �بالتايل فاإّن كلَّ �اقٍع هو م�سداٌق للوجود، �اإّن حقيقَة الوجود لي�ست 
)�0(

حمِل »هو هو« 

، »اإّن ملفهوم الوجوِد املعقــول الذي هو من اَأجلى 
ٌّ

َد اعتباٍر عقليٍّ بل هــي �اقٌع خارجي جُمــرَّ

؛ �يقوُل يف حملٍّ اآخر، 
)��(

عيان« �لّيِة م�ســداًقا يف اخلارِج �حقيقًة �ذاًتا يف الأ البديهّيات الأ

ــها  دّلِة التي يعِر�سُ «. �كلُّ الأ
)��(

»اأّما املاهّيُة، فهي لي�ســت... موجــودًة بذاتها اإّل بالَعَر�س

ثباِت هذين الدعوَينْي؛ �رمّبا كان اأ��سح  ثباِت اأ�سالِة الوجود، هي يف الواقع لإ ماّل �سدرا لإ

ّ�ل هو ال�ستدلل عليه مبا ياأتي: ثبات املّدعى الأ دّلة لإ الأ

، لي�ســت �رص�ريََّة الوجوِد �ل 
ّ
 الطبيعي

ّ
ى بالكلِّي �. املاهّيــُة بحــدِّ ذاِتها، �هي ما ُي�ســمَّ

�َس  ها خارًجا �ل ِذهًنا، �ل تقت�سي الت�سخُّ �رص�ريََّة العدم، �هي ل تقت�ســي لو ُتِركت �َنف�سَ

بهــاَم �العمومّية، �بعبارٍة اأخرى، املاهّيُة بحدِّ ذاتهــا جائزُة الوجود �جائزُة  �ل تقت�ســي الإ

�ِس �مع العموم  العدم، ميكن اأن تكوَن خارجّيًة �ميكن اأن تكون ذهنيَّة، �تتنا�سُب مع الت�سخُّ

ن�ساُن ميكن اأن يكون اإن�ساًنا، �يف الوقت عينه يكون ُكّليًّا �ذهنيًّا �معد�ًما،  بهام. اإًذا، الإ �الإ

�ُيقــال هذا الكالم علــى اأّيِة ماهّيٍة من املاهّيــات. �ل تناُق�َس يف هذا اأبــًدا. �بناًء عليه، فاإّن 

�َس، لي�ست �ســفاٍت ذاتّيًة للماهّية ل تنفكُّ عنها. �بعبارة  املوجودّيَة، �اخلارجّيَة، �الت�ســخُّ

�س«. فل�سفّية، »حيثّيُة املاهّيِة لي�ست حيثّيَة املوجوديّة �ل اخلارجّية �ل الت�سخُّ

 
ّ
َم عن املاهّيــة، نالِحــُظ اأّن كّل �اقع هو ذاًتا موجــوٌد �خارجي �. �يف مقابــل مــا تقدَّ

ًدا من ال�سفات الثالث  �مت�ســّخ�س؛ اأي ل ميكن اأن يكون الواقع �اقًعا �يف الوقت عينه جمرَّ

 ،
ّ
املذكورة، �اإّل �قعنا يف التناق�س. �بالتايل فاإّن هذه ال�ســفات ل تنفّك عن الواقع اخلارجي

�بعبارة الفال�سفة، »حيثّية الواقعّية هي حيثّية املوجوديّة �اخلارجّية �الت�سّخ�س«. �ِبناًء على 

 لي�س ماهّيًة، �املاهّيُة لي�ســت �اقًعا خارجيًّا، �الواقُع الذي 
َّ
َم كلِّه، اإّن الواقع اخلارجي ما تقدَّ

 هو اأموٌر لي�ست من �سنخ املاهّيات،
َّ
ميالُأ العامَل اخلارجي

ثار. فِمن اأحــكاِم املاهّيِة اأّنها  حــكام �الآ اإّن �جــوَد املاهّيــِة غرُي تلك املاهّيــة، لختالفهما يف الأ

�ســات... �هذه كلُّهــا بخالِف حال الوجود، فاإّنه  َد الوجود �الت�سخُّ ــها الُكّلّيُة �َتقَبُل تعدُّ تعِر�سُ

حول اأ�ســالة الوجود بالعر�س الذي اأ�رصنا اإليه يف املنت، انظر، ماّل علي النوري، ر�س��الة ب�س��يط احلقيقة ووحدت وجود )طهران:   )�0(

اأنمن حكمت �فل�سفه اإيران(، ال�سفحة ��.

�سفار، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��0. الأ  )��(

ماّل �ســدرا، ال�س��واهد الربوبيّة )طهران: بنياد حكمت اإ�ســالمي مال �ســدرا، ���8هـ.�س.(؛ �س�9؛ �)م�سهد: مركز ن�رص   )��(

دانشگاهی، ��60هـ.�س.(، ال�سفحة �6.
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.
)��(

�ٍس زائٍد عليه �ٌس بنف�سه ل بت�سخُّ ُمت�سخِّ

ثبات الدعوى الثانية يكفي اأن ن�سيف اإىل املقّدمة الثانية، من املقّدمتني املذكورتني اأعاله،  �لإ

مة، ما ياأتي: ًبا، م�ساًفا اإىل تلك املقدِّ ليكون الدليل مركَّ

.
ّ
�. املوجوديُّة هي من ذاتّيات الواقِع اخلارجي

ا حقيقيًّا للعدم. �. كلُّ ما كانت املوجوديُّة ذاتيًّا له، كان نقي�سً

�. كلُّ ما هو نقي�ٌس للعدم، هو م�ســداُق مفهوم الوجود؛ اأي اإّن مفهوَم الوجود ُيحَمل 

عليــه بحمــل »هو هو«، �بالتايل، اإّن مفهــوَم الوجوِد له م�ســداق. اإًذا، حقيقُة الوجوِد هي 

، »اإّن الواقَع يف العني �املوجوَد باحلقيقِة لي�ست اإّل 
ّ
َد اعتباٍر عقلي  �لي�ست جمرَّ

ٌّ
�اقٌع خارجي

.
)��(

الُوُجودات د�ن املاهّيات«

ثبات الدعوى الثانية كثرًيا، �بدل ذلك فاإّنه، يف  �مل ي�ســتفد ماّل �ســدرا من هذا الدليل لإ

�ىل، �نحن ن�سري هنا  ، ي�ستدلُّ مبا ياأتي، ثّم يبني على نتيَجِتِه اإثباَت الدعوى الأ
)�5(

ة موارد ِعدَّ

اإىل قوِل ماّل �سدرا،

ن�ســان مثاًل، اإذا قلنا، »اإّنه ذ� حقيقٍة اأ� ذ� �جود ]اأي موجود[«، كان معناه  اإّن كلَّ مفهوٍم، كالإ

اأّن يف اخلارِج �سيًئا ُيقاُل عليه �ي�سُدُق عليه »اأّنه اإن�سان«... فهكذا ُحكُم مفهوِم احلقيقِة �الوجود 

�مرادفاته، ل بّد �اأن يكون عنواًنا �سادًقا على �سيء.... فالوجوُد يجب اأن يكوَن له م�سداٌق يف 

اخلارج ُيحَمُل عليه هذا العنوان بالذات َحماًل �سايًعا ُمتعاَرًفا... فله �سورٌة عينّيٌة خارجّية مع قطِع 

.
)�6(

النظر عن اعتبار العقِل �مالحظة الذهن، فيكوُن الوجوُد موجوًدا يف اخلارج

ّدى هذا ال�ســتدلِل هو اأّن حمَل الوجوِد بحمل »ذ� هو« على ماهّيٍة من املاهّيات،  �موؤ

ن�سان موجود« ي�ســتلزُم حمَل مفهوِم الوجوِد على  ن�ســاُن له �جود« اأ� »الإ كاأن ُيقاَل، »الإ

ن�سان له �جود«  ِم�سداِق تلَك املاهّية بحمل »هو هو«؛ �بعبارٍة اأخرى، اإذا كانت ق�سيُة »الإ

ماّل �سدرا، تعليقه بر �سفا )طهران: بنياد حكمت اإ�سالمي، د�ن تاريخ(، اجلزء �، ال�سفحة �86.  )��(

ماّل �سدرا، امل�ساعر )طهران: طهوري، ���8هـ.�س.(، ال�سفحة ��.  )��(

�س��فار، م�ســدر �سابق، اجلزء �، ال�ســفحة �8 و �9؛ �ال�سواهد الربوبّية، م�سدر �ســابق، طبعة بنياد...، ال�سفحة 9،  انظر، الأ  )�5(

�س�ســه مطالعات �حتقيقات فرهنگ���������������������ی، ���6هـ.�س.(،  �طبعــة مركز ن�رص دانش���������������������گاهی، ال�ســفحة 6؛ ومفاتيح الغيب )طهران: موؤ

لهيّة )طهران: بنياد حكمت اإ�سالمي �سدرا، ��78هـ.�س.(، ال�سفحة �6؛ امل�ساعر،  ال�ســفحة ���؛ �ماّل �سدرا، املظاهر الإ

ال�ســفحات 9 اإىل ��؛ وجمموعه ر�س��ائل فل�س��في �س��در املتاألّهن )طهران: حكمت، ��75هـ.�س.(، ال�سفحة ��8؛ ور�سائل 

�ساق، ال�سفحتان ��8 و  فل�سفي، امل�سائل القد�سيَّة )م�سهد: دانشگاه م�سهد، ���5هـ.�س.(، ال�سفحة ��؛ وتعليقه بر حكمة الإ

��9؛ وتف�سري القراآن الكرمي )قم: بيدار، ��79هـ.�س.(، اجلزء �، ال�سفحة �9.

امل�ساعر، ال�سفحتان �0 و ��.  )�6(
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«، مثاًل،  ن�ســان على �سخ�ٍس كـ»عليٍّ دِق مفهوِم الإ ن�سان موجود« باعتباِر �سِ اأ� ق�ســيُة »الإ

ن�ســان« اأ� ق�سّيُة   هو �جوُد الإ
ّ
�لويَِّة اأن تكون ق�ســيُة »علي �ســادقًة، فمن ال�رص�ريِّ بل بالأ

 هو �جود« �سادقتني، �هما الق�سيَّتان اللتان ُيحَمُل الوجوُد فيهما على املو�سوع من 
ّ
»علي

، مثل  ــحَّ حمُل مفهوِم الوجوِد على الواقع اخلارجيِّ باب حمِل »هو هو«. �عليه، فما مل ي�سُ

حَّ حمُل مفهوِم الوجوِد على املاهّيِة  « يف املثال، من باِب حمِل »هو هو«، ل ميكُن اأن ي�سُ
ّ
»علي

 هو �جود«، ل ميكن 
ّ
(. �بتعبرٍي اآخر، اإذا مل ت�ســُدق ق�ســيَُّة »علي

ّ
)باعتباِر �ســدِقها على علي

ن�سان  ن�سان موجود«، اأ� »الإ « �ســدَق ق�سيَِّة »الإ
ّ
ن�سان على »علي اأن ن�ســتنتَج من �سدِق الإ

ن�ســان  « ينتج لنا اأّن »الإ
ّ
ن�ســان على »علي لــه �جود«. �لكّننا ُنالِحُظ اأّن �ســدَق مفهوِم الإ

، هو 
ّ
موجــود« اأ� »له �جود«؛ اإًذا ل بّد من قبــوِل اأّن عليًّا يف املثال الذي هو �اقع خارجي

�ىل. ، �هذه هي الدعوى الأ
ّ
�جود. �عليه، فلمفهوم الوجود م�سداق خارجي

َم اأعاله، �بناًء على �ســدق ق�ســّية »علي �جود« اأ� »علــي موجود«، ميكن اأن  �ّما تقدَّ

ن�ســان موجود«، اأ� اأن ن�ســتنتَج ق�ســّيًة عاّمًة هي ق�سّيُة  تية، »�جود الإ ن�ســتنتَج الق�ســّيَة الآ

»الوجــود موجود«، على اأن يكون املراد من كلمة »�جود« يف هذه الق�ســيَّة هو م�ســداق 

مفهوم الوجود، �لي�س الوجود مبا هو مفهوم فح�سب، اأ� فقل، اإّن املراد هو حقيقة الوجود. 

ن�سان موجود« اأ� ق�سيَّة  ن�ســان موجود« �ق�سيَّة »�جود الإ ن، �باملقارنة بني ق�سيَّة »الإ �الآ

»الوجــود موجود«، �املراد فيها جميًعا حقيقة الوجود ل مفهوُمه فح�ســب، �على �ســوء 

حتليِل هذه الق�سايا، تثُبُت الدعوى الثانية من الدعوَيني امل�سار اإليهما،

كــون هذا الوجود يف الواقع ]اأي كون حقيقة الوجود موجوًدا[ عبارة عن كوِنِه بنف�ســه موجوًدا 

ــا له  �كــوِن غريه به موجــوًدا، ل اأّن للوجود ]اأي حلقيقة الوجود[ �جوًدا اآخَر زائًدا عليه عاِر�سً

 .
)�7(

بنحٍو من العر��س �لو بالعتبار... بخالف املاهّية 

�حا�ســُل هــذا التحليِل �املقارنة هو اأّنه عندما نقول، »الوجــود موجود« �يكون املراد من 

، الوجوُد الذي  �سارة اإىل حقيقِة الوجود التي هي الوجوُد الواقعيُّ اخلارجيُّ هذا التعبري هو الإ

 �ي�ســَغُلُه، �لي�س مبعنى اأّنه �ســيٌء له الوجود حّتى نقع يف الت�سل�سل بحيُث 
َّ
ميالأ العامَل اخلارجي

ا؟« �هكذا...  ُي�ساَأل اإذا كان هذا ال�سيُء له �جود، �ماذا عن �جوِدِه، »األي�س له �جود اأي�سً

ن�ســان مثاًل( موجودة« فاإّن املعنى املراد  �هذا بخالف املاهّية، فاإّننا عندما نقول »املاهّية )الإ

ــها موجودٌة يف اخلارج �هي  ، ل اأّن املاهّيَة بنف�سِ هو اأّن املاهّيَة �ســادقٌة على الواقع اخلارجيِّ

امل�ساعر، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��.  )�7(
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التي متالُأ العامَل �ت�ســغله. �بعبارة اأخرى، »املاهّية تختلف عن الوجود، فاملاهّية لي�ســت هي 

ّن املاهّية لها حظٌّ مــن الوجوِد، فقط باعتبار انطباِقها على   عينه«؛ �ذلك لأ
ّ
الواقــع اخلارجي

 ��ســدِقها عليه، �اإّل فاإّنها بحدِّ ذاتها ل تقت�ســي الوجوَد �ل ي�سُدُق عليها 
ّ
الواقِع اخلارجي

ــنِخ املفاهيم، �ل حتظى من الوجــوِد اإّل مبقداِر  بال�ــرص�رة. �عليــه فاملاهّيُة بحدِّ ذاتها من �سِ

ما تنطبق على امل�ســاديق اخلارجّية املوجودة، �لي�ســت عني اخلارج �ل ذاته، »اإّن املاهّيات 

، �هذا بخالف حقيقة الوجود، فهي الوجود 
)�8(

مفهومات كلّية مطابقة لهوّيات خارجّية«

 عيًنا �ذاًتا �لي�ســت من �ســنخ املفاهيم، »اإّنه ]اأي الوجود[ من الهوّيات العينّية التي 
ّ
اخلارجي

.
)�9(

»...
ّ
ل يحاذيها اأمٌر ذهني

�بناًء عليه، ميكن القول اإّن مفهوَم الوجوِد له م�ســداقان، �بعبارٍة اأب�ســط، فيها �سيء من 

الت�سامح، ميكن اأن نقول، اإّن لكلمة »موجود« معنيني، هما:

ن�سان موجود«، يكون املراُد هو اأّن  �. عندما ُتطَلُق هذه الكلمة على املاهّية فُيقال، »الإ

ن�ســان  ، اأي اأّن يف اخلارج م�ســداًقا للمفهوم املاهوّي )الإ
ّ
املاهّيَة لها �جوٌد �هي اأمٌر �اقعي

يف املثــال(، »�معنى �جودها يف اخلــارج ]اأي معنى كون املاهّيــات موجودًة يف اخلارج[ 

ل يف قوِلِه »�سدُقها على الوجودات«، فهو يدلُّ على اأّنه  مَّ
 �تاأ

)�0(
�ســدُقها على الوجودات«

ُل  ، �لي�س مبعنى اأّنها عني الواقع الذي يت�ســكَّ
ّ
لي�ــس املــراد اأّن املاهّية هي عنُي الواقع اخلارجي

.
ّ
منه العامُل اخلارجي

�. املعنــى الثــاين لكلمِة �جــود هو عندمــا ُتطَلق هذه الكلمــُة على حقيقــِة الوجود، 

 الذي ميالأ 
ّ
فُيقــال، »الوجود موجــود«، ففي هذه احلالة ُيــراد منها حقيقة الواقــع اخلارجي

 �ي�ســَغُلُه، »اإّن �جوَد كلِّ �ســيٍء لي�س اإّل حقيقُة هوّيته... �م�ســداُق احلكِم 
َّ
العامَل اخلارجي

 �ل�سنا يف ن�سبتنا هذا 
)��(

�سياء �مطابُق القول فيها هو نحُو هويّتها العينّية« باملوجودّية على الأ

�سفار، م�سدر �سابق، اجلزء 9، ال�سفحة �. الأ  )�8(

امل�سدر نف�سه، اجلزء 9، ال�سفحة �85.  )�9(

ُه يف موارَد اأخرى يف كلمات ماّل �سدرا؛ انظر مثاًل، امل�سدَر  �سفار، م�سدر �سابق، اجلزء 5، ال�سفحة �؛ �جتد  امل�سموَن نف�سَ الأ  )�0(

نف�ســه، اجلزء �، ال�سفحتان �� و ��؛ امل�سدر نف�ســه، اجلزء �، ال�سفحات �00 و ��0 و ��7؛ امل�ساعر، م�سدر �سابق، 

ثرييّة )طبعة حجرية(،  ال�ســفحتان �0 و ��؛ جمموعه ر�س��ائل فل�س��فى �س��در املتاألّهن، ال�ســفحة ��9 و ��0؛ �سح الهداية الأ

ال�ســفحة ��0؛ تعليقه بر �س��فا، اجلزء �، ال�ســفحات �67، 676، و �68؛ امل�ســدر نف�ســه، اجلزء �، ال�سفحتان 8�6 و 

�ساق )طبعة حجرية(، ال�ســفحتان �98 و �50؛ �سح اأ�س��ول الكايف )طهران: مكتبة املحمودي،  �069؛ تعليقه بر حكمة الإ

���9هـ.�س.(، ال�سفحة ��5.

ة من كلماته،  �س��فار، م�ســدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��7؛ �قد ا�ستعمَل ماّل �سدرا كلمَة �جود بهذا املعنى يف موارَد عدَّ الأ  )��(

ها من الوجود انتزاُعها بح�ســب  ا حظُّ ، �من ذلك قوله، »اإنَّ
ّ
حيث ل يق�ســد معنى ال�ســدق �النطباق على الواقع اخلارجي

العقل من الوجودات التي هي املوجودات العينّية ]اأي هي الواقعّيات اخلارجّية[« )امل�سدر نف�سه، اجلزء �، ال�سفحة �96(؛ 
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الكالم اإىل ماّل �ســدرا نريد اأن نقّوله ما ل يريد قوله، بل هو يلتفت اإىل هذا التمايز يف املعنى 

�ي�سري اإليه بقوله،

 اإّن املوجــود قد ُيطَلــُق على نف�ِس الوجود ]اأي الواقعّية اخلارجّية[ �قد ُيطَلُق على املاهّية 

�ل... د�ن املاهّية... فاإذا اُأطِلــَق عليها لفُظ  املوجــودة. �املوجوُد باحلقيقــة هو الق�ســم الأ

»املوجود« فاإّنا هو بق�سٍد ثاٍن من جهة ارتباِطها بالوجود ]اأي من ِجهِة �سدِقها على الواقعّية 

.
)��(

�احّتادها معها[

�. المقارنة
خريَة موجودٌة يف  م اأنَّه بناًء على القوِل باأ�ســالة املاهّية، فاإنَّ هذه الأ ــُح من الكالم املتقدِّ يتَّ�سِ

اُه عَدُم اإمكان العثوِر على املاهيَِّة  دَّ الذهن �موجودٌة يف اخلارج. �القوُل باأ�سالِة الوجود، موؤ

 هو غري ماهــوّي. �بالتايل، فاإّن حملَّ املاهّية 
ّ
خــارَج جماِل الذهن – حيُث اإّن الواقَع اخلارجي

نِخها، كما اأّن حملَّ الوقائع  ّنها من عامل املفاهيم ��سِ ��سقَع �جوِدها هو الذهُن فقط؛ �ذلك لأ

ّي �اقٍع خارجــيٍّ اأن ينتقَل اإىل عامِل الذهن  ، �ل ميكن لأ
)��(

ّ
�الواقعّيــات هو العامل اخلارجــي

بنف�ســه، اأي اأن يوَجــَد يف الذهــن كما هو موجوٌد يف اخلــارج. نعم اإّن اأق�ســى ما ميكن اأن 

�سل عنه، �عندما حت�رصُ  َ يف الذهن ّما يرتبُط بالواقع اخلارجيِّ هو ال�ســورة املطابقة لالأ يح�رصُ

هــذه ال�ســورُة يف الذهن ميكن اأن حُتَمل عليهــا املفاهيم الثبوتّية. اإًذا، بناًء على نظريِّة اأ�ســالة 

املاهّيــة تكــون العالقة بني املاهّية يف الذهن �املاهّية يف اخلارج هــي عالقٌة بني طريَفْ حقيقٍة 

�احدٍة موجودٍة يف حملَّني؛ �اأّما يف نظريّة اأ�ســالة الوجود فاإّن العالقة هي العالقُة بني ال�سيء 

. �ت�سُل درجُة ال�سدِق 
)��(

�بني �ســوَرِتِه املطاِبقِة له، فلي�ســت املاهّيُة �سوى �سورٍة فح�ســب

ّ�ل �املوجود باإبداعه اإّنا هو �جوُد ال�ســيء الذي هو نف�ُس هويَّته ل ماهيَُّته الكّلّية« )امل�سدر  �قوُلُه، »اإّن ال�ســادَر عن املبَداإ الأ

نف�ســه ، اجلزء �، ال�ســفحة �98(، �قوله، »اعلم اأنَّ املوجود باحلقيقة من كّل اأمر... هو �جوده اخلا�ّس به �معنى موجودّية 

ن�ســان موجوًدا عند التحقيق عبارٌة عن كون بع�س  املعاين �املفهومات هو كوُنها �ســادقًة عليها حممولًة لها... فمعنى كون الإ

املوجودات حمموًل عليه اأّنه اإن�سان« )امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 8�6(؛ �قوُلُه، »املوجود بالذات هو ال�سخ�س« )تعليقه بر حكمة 

�ساق، م�سدر �سابق، ال�سفحة �9(. الإ

�سفار، م�سدر �سابق، اجلزء 6، ال�سفحة ��6. الأ  )��(

ملزيد من التو�سيح، انظر، ر�سالة ب�سيط احلقيقة ووحدت وجود، ال�سفحة ��، �انظر ب�سيء من التلخي�س، علي املدر�س الزنوزي،   )��(

بدايع احلكم )طهران: الزهراء، ��76(، ال�سفحة ���.

�س��فار، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��0(؛   هو الوجود �احلكاية هي املاهّية« )الأ
ّ
�بح�ســب تعبري ماّل �ســدرا، »املحكي  )��(

�س��فار، م�ســدر �ســابق، اجلزء �، ال�ســفحة  يته يف اخلارج« )الأ  لر�ؤ
ّ
�»اإنَّ ماهّية كلِّ �ســيء هي حكاية عقلّية عنه ��ســبح ذهني

ا يف،  ��6(؛ »امل�سهود هو الوجود �املفهوم هو املاهّية« )امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��8(. �انظر ما ي�سبه هذه الن�سو�س اأي�سً

�س��فار، اجلزء �، ال�ســفحات �98، ��0، ��8 و ��0؛ ال�س��واهد الربوبيّة، م�سدر �ســابق، طبعة بنياد...، ال�سفحة 55  الأ

�طبعة مركز ن�رص دانش���������������������گاهی، ال�سفحة �0 و ��؛ امل�ساعر، ال�سفحة �؛ اإيقاظ النائمن )طهران، اأنمن حكمت �فل�سفه اإيران، 
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حكام، بحيث  �ســل �ال�ســورة اإىل حدٍّ يدعو دائًما اإىل اخَللــِط بينهما يف الأ �املطابقِة بني الأ

، بينما 
ّ
�ســل �هي املوجود الذي ميالُأ العامَل اخلارجي يعتقُد كثرٌي من النا�س اأّن ال�ســورَة هي الأ

الواقع غــري ذلك؛ �بعبارٍة اأخرى، قولنا اإّن املاهّيَة موجودٌة معنــاُه اأّنها منطبقٌة على الوجوِد 

 
َّ
اخلارجــيِّ �حاكيٌة عنــه، �من اخلطاإ العتقاُد اأّنهــا هي املوجوُد الذي ي�ســَغُل العامَل الواقعي

يف اخلــارج، »اإّن �جوَد املُمكن عنَدنا موجوٌد بالــذات �املاهّيُة موجودٌة بعنِي هذا الوجود 

.»
)�5(

بالعر�س؛ لكوِنِه م�سداًقا لها

�. توضيُح الدعوى بلغِة الُمصطلح
ا كانت املطابقة بينهما 

ّ
ُقلنا، اإّن املاهّية لي�ســت �ســوى �ســورٍة للعامِل املوجوِد يف اخلارج، �ملـ

�سل  �ســياء �ماهَيّاتها فيعّد ال�ســورَة هي الأ مُر على العقِل الذي يتعاَمُل مع الأ ًة، ي�ســتِبُه الأ تامَّ

ــا. �ل ينح�رُص هذا النوع من ال�ســتباِه بهذه احلالة،  �يعطيها اأحكاَمه، �يعتقد �جوَدها اأي�سً

حكام �سيٍء اإىل �سيٍء اآخر. �ب�سكٍل  فهناك حالٌت اأخرى يجري فيها هذا التعميُم اخلاطئ لأ

خر متاًما، فــاإّن اأحكاَم اأحِدِهما  عــاّم عندما يكون عندنا �ســيئان تواأمان اأحُدُهمــا مطابٌق لالآ

خر، ا�ســتناًدا اإىل هذا التطابِق بينهما. مثاًل، اإذا افرت�سنا �جوَد تواأمني كـ  ــُب خطاأً اإىل الآ ُتن�سَ

ن�ســان  )B( � )A( �كان اأحُدُهما، �لنفِر�ْس اأّنه )A( له ��ســٌف خا�سٌّ به هو )C(، فاإنَّ الإ

 ،)C( له احلكم )A( ــا، كما يحُكم اأّن يعتقُد خطاأً �ا�ســتباًها اأّن )B( له الو�ســف )C( اأي�سً

 )B( � )A( خري فقط؛ �لكن �ب�ســبب التطابق بــني مــع اأّن املحمــوَل املذكور خا�ــسٌّ بالأ

ــا بـــ )A( فاإّن حمَلُه  خر، �عندما يكون املحمول )C( خا�سًّ ــم حكُم اأحِدهما على الآ ُيعمَّ

 
ٌّ

ٌ اأ� تعميٌم افرتا�ســي خر فما هو اإّل خطاأ ، �اأّما حمُلُه علــى تواأِمِه الآ
ّ
عليــه هو حمــٌل حقيقي

�سناد بح�سب  ى باحلمل املجازّي اأ� املجاز يف الإ �جمازّي. �مثُل هذا التعميم يف احلمل ُي�سمَّ

�سناديُّ حماًل »بالعر�س«، �يقابله احلمل  ى املجاُز الإ م�ســطلح البالغّيني. �يف الفل�سفة ُي�سمَّ

َم بقولهم، )B( هــي )C( اأ� َتْثُبت لهــا )C( بالَعَر�س اأ�  �ن عن ما تقــدَّ »بالــذات«، فُيعــربِّ

»باملجاز«، � )A( هي )C( اأ� لها )C( بالذات اأ� »باحلقيقة«، اأ� يقولون: )A( هي �ا�سطٌة 

يف العر��س، اأ� حيثّيٌة تقييديّة يف حمل )C( على )B( اأي اأّن �سَبَب حمِل )C( على )B( هو 

حكام �املحمولت غري املحمول مورد  الحّتاد بني املو�ســوَعني، )B( � )A(، يف جميع الأ

���6هـ.�س.(، ال�ســفحة �0؛ ر�سائل فل�س��فى، امل�سائل القد�سيّة، ال�سفحة 55 و �6؛ تعليقه بر �سفا، اجلزء �، ال�سفحات �6 

و �59 و 598.

امل�ساعر، م�سدر �سابق، ال�سفحة �5 و55.  )�5(
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البحث، بينما الواقُع كما هو الفر�س ُماِلٌف لهذا ال�ســتباه الذي َيَقُع فيه العقل اأثناء التعامل 

�ســياء. �مثُل هذا ال�ســتباه اأ� الت�سامح كثرٌي يف اللغة، فُيقال مثاًل، »َفَتح نادر  مع الظواهر �الأ

ــُب فعُل الفتِح اإىل نادر �ســاه، بينما من قاَم بالفتح هو ع�ســكُرُه �جنوُدُه،  �ســاه الهند«، فُين�سَ

ــب اإىل قائده حّتى لو مل يكن  �امِر احلاكــم، فاإّن اأفعاَلُه ُتن�سَ ًذا لأ ا كان الع�ســكُر ُمنفِّ
ّ
�لكــن ملـ

ا عندما يكون لدينا ج�سمان مت�سا�يان  مر، �مثُل هذا يَقُع اأي�سً م�ســارًكا �سوى يف اإ�ســدار الأ

يف احلجم فنقول، »اجل�ســمان مت�سا�يان« �ال�سحيح هو ت�ســا�ي احلجمني �لي�س ت�سا�ي 

ّنه ل يوجد ج�سٌم من د�ن حجم، �ل حجٌم  اجل�سمني، �لكن ُين�سب الت�سا�ي اإىل اجل�سم، لأ

ُب اأحكاُم احلجِم  جل هذا الرتابِط يف الوجوِد بني اجل�سم �احلجم، ُتن�سَ من د�ن ج�ســم، �لأ

اإىل اجل�سم، �يقال، »اجل�سمان مت�سا�يان«،

�املراد من »ما بالَعَر�س« اأْن يكوَن اّت�ســاُف املو�ســوِف باحلكم املذكور لــه جَمازيًّا ل حقيقيًّا، اإّل 

اأّن له عالقًة احّتاديّة اأ� غريها ]اأي غري احّتادّية[ مع ما يكون مو�ســوًفا به حقيقًة، كاّت�ســاِف اجل�سِم 

.
)�6(

بامل�سا�اة �َعَدِمها بوا�سطِة احّتاده باملقدار

م اأعاله، ميكــن القــول، »اإّن املاهّية موجــودة بالعر�ــس �املجاز«،  بالنظــر اإىل مــا تقــدَّ

 
ّ
مر غــري املاهوّي الذي هو امل�ســداق احلقيقي �بال�ســطالح الفل�ســفيِّ هي اعتبارّية، »�الأ

ملفهوم الوجود – اأي حقيقة الوجود – موجوٌد بالذات �باحلقيقة«، �بح�ســب ال�سطالح 

�سيل، �هذه احلقيقة لـّما كانت م�سداًقا للماهّية، فاإّن الوجوَد ُيحَمُل على  ، هو الأ
ّ
الفل�ســفي

�سيل، هو حقيقٌة بذاتها نقي�ٌس للَعَدم،   الأ
َّ
املاهّية تبًعا لها. �بعبارٍة مت�رصة، اإنَّ الواقع اخلارجي

 ، ُق يف اخلارج هو املاهّية، اإذ لي�ســت املاهّية �ســوى اأمٍر اعتباريٍّ �لي�س نقي�ُس العدم اأ� املتحقِّ

ُد افرتا�ٍس ذهنيٍّ لي�س اإّل.  ��جوُدها جمرَّ

ا، اأّن ُم�سطلَح »اأ�سالة« يف عبارة »اأ�سالة الوجود �اعتبارّية املاهّية«، ُيراد  �قد اّت�سح اأي�سً

 �بالذات«، كما اأنَّ املراد من م�ســطلح »اعتبارّية...« هو »الوجوُد 
ّ
منه »املوجــوُد احلقيقي

؛ اأي 
ّ
املجازيُّ �بالَعَر�س«، �اأخرًيا اّت�ســَح اأّن املراد من كلمة »موجود« هو الواقع اخلارجي

.
ّ
، �ل ُيراد منه مفهوٌم ينطبق على الواقع اخلارجي

َّ
ما ميالأ العامل اخلارجي

�س��فار، م�ســدر �ســابق، اجلزء �، ال�ســفحتان �86، �87؛ �يقول يف حملٍّ اآخــر، »اإنَّ ما ‘بالَعَر�س’ هو مــا ‘باملجاز’ عند  )�6(  الأ

قني« )امل�سدر نف�سه، اجلزء 5، ال�سفحة �98(. املحقِّ



عبودّيــت الرســول  عبــد 

�14المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

�. الوقايُة من الخطإ
ّ�ل موجودٌة حقيقًة �بالــذات، �اأّما باملعنى الثاين  َم هو اأّن املاهّيــَة باملعنى الأ حا�ســُل ما تقدَّ

ـَجاز. �بالتايل، فاإّن حملَّ املاهّية ��سقَع �جوِدها هو الذهن  فلي�ست موجودة، اإّل بالَعَر�س �امل

 �ن�سيَبها من هذا الواقع 
ّ
��ســيئيََّتها مفهومّيٌة فح�ســب، ��ســاأَنها احلكايُة عن الواقع اخلارجي

هو �ســدُقها احلقيقيُّ عليه فح�سب، �بتعبرِي ماّل �ســدرا، احّتاُدها به �لي�س كوُنها عني الواقع 

اخلارجي اأ� كونه عينها،

اإّنــا حّظها ]اأي حــّظ املاهّيات[ مــن الوجود انتزاعها بح�ســب العقل من الوجــودات التي هي 

.
)�7(

املوجودات العينّية �احّتادها معها

 من احّتادها به 
ّ
�من هنا، ل ينبغي الوقوُع يف خطاإ ا�ستنتاِج اأّن املاهّيَة هي الواقُع اخلارجي

ل موجودة،  َّ�
��ســدِقها عليه، �بح�سب عبارة املنطق، اإنَّ ق�سّيَة »اإذا كانت املاهّية باملعنى الأ

ا ق�سية، »اإذا  ــا« غري �ســادقة. فاإّنه �تبًعا لذلك ل ت�ســحُّ اأي�سً فهي باملعنى الثاين موجودة اأي�سً

ّن  ل غري موجــودة«؛ �ذلك لأ َّ�
كانــت املاهّيــة باملعنى الثاين غري موجــودة، فاإّنها باملعنى الأ

العالقَة بني هاتني الق�ســّيتني عالقُة عك�ِس النقي�س، ��ســدُق اأّية �احدٍة من هاتني الق�سّيتني 

خرى. �بالتايل ل ينبغي احلكُم بعدِم �ســدِق املاهّية علــى الواقِع اخلارجيِّ  ُيــالزُم �ســدَق الأ

.
ّ
�تربيُر ذلك بعَدِم كوِنها عني الواقع اخلارجي

�هذا املطلب هو من بني ما اأ�سار اإليه ماّل �سدرا، اأ� �رّصح به اأحياًنا. �ينطلُق يف تو�سيحه 

ن�سان موجوًدا عند  مر من �رصح املق�سود من �جود املاهّية، فيقول، »فمعنى كون الإ لهذا الأ

.
)�8(

التحقيق عبارٌة عن كوِن بع�س املوجودات حمموًل عليه، ‘اأّنه اإن�سان’«

 ،
ّ
ثــّم ي�رصح اأّن الوجود باملعنى املذكور اأعاله، ل ي�ســتلزُم الوجوَد مبعنى الواقع اخلارجي

ن�سان  �يقول، »كوُن زيٍد... اإن�ســاًنا ]اأي حمموًل عليه ‘اأّنه اإن�ســان’[ ل ُيوِجُب كوَن معنى الإ

من حيث نف�ُس معناه موجوًدا، فاإّن م�ســداق موجودّيِة ال�سيء �مطابقه �ِمالكه هو �جوُده 

.
)�9(

ل نف�سه«

�ســارات من ماّل �ســدرا، اأّدى اإىل تف�ســرِي كالِمِه  هــذا، �لكّن عدَم اللتفاِت اإىل هذه الإ

�سفار، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة �96. )�7(   الأ

تعليقه بر �سفا، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة 8�6.  )�8(

امل�سدر نف�سه، اجلزء �، ال�سفحتان 8�6 و 8�7.  )�9(
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فراط، �هو ما ي�ستحقُّ اأن ُي�سار اإليه لت�سويب  �تاأ�يِلِه ب�سكٍل خاطئ، يرت�اُح بني التفريط �الإ

املوقف.

�. التفسيُر التفريطيُّ ونقُدُه
، اأ�ستاذ الفل�ســفة يف احلوزة العلمّية يف قم، يف اخلطاإ يف تف�سرِي مق�سوِد 

ّ
�ســتاذ فّيا�سي �قع الأ

ماّل �ســدرا، من م�ساألة اأ�ســالة الوجود �اعتبارّية املاهّية. حيث ي�رصح دعوى اأ�سالِة الوجود 

، فاإّن ماهيََّتُه  تي: كما اأّن �جوَد ال�سيء هو عنُي �اقِعِه اخلارجيِّ �اعتبارّية املاهّية على النحو الآ

 نف�سه، �بالتايل فاإّن كالًّ منهما موجوٌد باملعنى الثاين. �باخت�سار، 
ّ
ــا هي الواقُع اخلارجي اأي�سً

 هو الوجود �هو املاهّية يف اآٍن �احٍد،
ّ
اإّن الواقع اخلارجي

ِق كلٍّ من الوجود �ماهيَِّتِه يف اخلارج بوجوٍد �احد، مبعنى اأّن املاهّيَة  ... ما قّويناه، من حتقُّ فاحلــقُّ

.
)�0(

يف اخلارج عنُي الوجود �اإن كان غريه يف الذهن

َق هذا الـُمّدعى ميكن اأن ُيفرَتَ�َس على نحوين: ُر اأّن حتقُّ ثّم يقرِّ

ٌب من �اقَعني، اأحُدُهما هو �اقُع �جوِده،  �. اأن ُيفرت�ــس اأنَّ كلَّ �اقٍع خارجيٍّ هو ُمركَّ

خــُر �اِقُع ماهيَِّتِه. �معنى هذا اأّن كالًّ من الوجود �املاهّية اأ�ســيٌل، �هذا ما َثَبَت بالدليل  �الآ

ُبطالُنه عند الفال�سفة.

 �احٌد �ب�ســيط، �لكّنه يف 
ّ
ر هــو اأن نفرت�َس اأّن الواقَع اخلارجي �. النحو الثاين املت�ســوَّ

عنِي �حدته �ب�ســاطته �جوٌد للوجود �للماهّية يف �قت �احٍد. �هذا الفر�س ل حمذ�ر فيه 

يف حّد نف�سه.

 ، خرية مبا ياأتي: ينطبُق مفهوم الوجود، من د�ن �سكٍّ ثباِت هذه الفر�ســّية الأ �ُي�ستدلُّ لإ

ا؛ اإًذا، فكما ن�ستنتُج  على الواقع اخلارجيِّ حقيقًة �بالذات، �مثُله يف ذلك مفهوم املاهّية اأي�سً

من �ســدِق مفهوم الوجود علــى هذا الواقع اأّنه �جــوٌد له، فكذلك ينبغي اأن ُي�ســتَدَلّ على 

�جــود املاهّية من �ســدق املفهوم املاهــوّي عليه. �بعبارة اأخرى، كما ن�ســتِدلُّ على �جود 

�س�سه اآموز�سى �بجوه�سى اإمام خميني، ��78(، اجلزء �، ال�سفحة   )قم: موؤ
ّ
نهاية احلكمة، ت�سحيح �تعليق غالم ر�سا فّيا�سي  )�0(

�5، التعليقــة رقــم ��؛ �يقول يف حملٍّ اآخر، »اإّن احلقَّ يف هذه امل�ســاألة اأنَّ الوجوَد �املاهّيَة كليهما موجودان، مبعنى اأّن لكلٍّ 

ا، »بل مبعنى اأنَّ الواقعيَّة  منهما الواقعيََّة العينيَّة« )امل�ســدر نف�ســه، اجلزء �، ال�سفحتان �� و ��، التعليقة رقم 9. �يقول اأي�سً

 ملفهوم املاهيَّة« )امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 
ٌّ

 ملفهوم الوجود، كما اأنَّها م�سداٌق حقيقي
ٌّ

اخلارجيَّة، �هي �احدة، م�سداٌق حقيقي

�� و�5، التعليقة رقم 9.
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ّ�ل، فكذلك ينبغي اأن ن�ســتدلَّ على �جود املاهّية  الوجــود باملعنى الثاين بوجوده باملعنى الأ

.
)��(

ّ�ل باملعنى الثاين بوجودها باملعنى الأ

تي: اإذا كان الواقُع اخلارجيُّ هو الوجود �هو املاهّية يف اآٍن مًعا،  ال الآ ُه ال�ســوؤ �هنا يتوجَّ

�رصاُر يف مدر�ســة احلكمة املتعاليــة على الت�رصيح بالقول باأ�ســالة الوجود  فلمــاذا يجري الإ

ال بالقول اإنَّ املاهّية موجودٌة يف اخلارج حقيقًة  �اعتبارّية املاهّية؟! �رمّبا ُيجاب عن هذا ال�سوؤ

بالوجود �تبًعا له، �لي�س �جوُدها جمازيًّا.

ال، هــل ميكــن اأن توجد املاهّيــُة حقيقــًة بالوجود ثّم تكــون مع ذلك  ُد ال�ســوؤ �يتجــدَّ

يجاب. رغم �جود املاهّية  ل بالإ اعتبارّيــة؛ اأي موجودًة بالَعَر�س؟ �اجلواب عن هذا ال�ســوؤ

ـُراد من كلمة  اعتبــاًرا �بالَعَر�ــس، اإّل اأّنها موجودٌة حقيقًة بوجوِد الوجود. �عليــه فلي�س امل

»بالَعَر�س« معنى »املجاز« �»الوا�ســطة يف العر��س �احليثّيــة التقييدّية«. اإًذا، ما هو املعنى 

ـُراد هو: »الوا�ســطة يف الثبوت �احليثّية التعليلّيــة« �لكن احليثّية التعليلّية التحليلّية  ـُراد؟ امل امل

�لي�س اخلارجّية.

 للماهّية هو العتماد على 
ّ
م كّله يتبنّي اأّن العمدة يف ا�ســتنتاج الوجــود اخلارجي �ّما تقدَّ

، �هذا هو اخلطاأ الذي حّذرنا منه مطلع هذه الفقرة. 
ّ
 على الوجود اخلارجي

ّ
�سدقها احلقيقي

�ميكن اإجمال ما يف هذه النظرّية مبا ياأتي:

�. اإّن التف�سرَي املعر��َس اأعاله هو من التف�سري الذي ل ير�سى به �ساحب الن�س؛ �ذلك، 

ّ�ل، اأي مبعنى انطباِقها  ّن ماّل �سدرا، �على الرغم من قبوله لوجود املاهّية باملعنى الأ اأّ�ًل، لأ

، اإل اأّنه ُي�رصِّح بعَدِم �جوِدها باملعنــى الثاين، اإّل جَماًزا  ّ
حقيقــة ��اقًعا على الواقع اخلارجــي

�سالة الوجود �اعتبارّية  ُه ُيقرُّ باأّن هذا التف�سري لأ �بالَعَر�س. �ثانًيا، اإّن �ســاحَب التف�سرِي نف�سَ

 الطبيعيِّ يف اخلارج، �امل�ســكلُة يف هذا 
ّ
املاهّيــة، هــو عنُي النظريّة امل�ّســائّية يف �جوِد الكّلي

التف�ســري من هذه الناحية هي اأّن ماّل �ســدرا ينقل راأَي امل�ّسائني �يعرت�ُس عليه �ي�رصُح �جهَة 

يقول ماّل �ســدرا يف هذا ال�ســياق، »اإّن ال�ســوادر بالذات هي الوجــودات ل غري، ثّم العقل يجد لكلٍّ منهــا ُنعوًتا ذاتّية كلّية   )��(

عن نف�س تلك الوجودات حممولة عليها من د�ن مالحظة اأ�ســياء خارجة عنها �عن مرتبة قوامها، تلك النعوت هي امل�ســّماة 

�س��فار، م�ســدر �ســابق، اجلزء �، ال�ســفحة ��5( �يقول يف حملٍّ اآخر، »اإّن كلَّ هويَّة �جوديَّة م�سداق بع�س  باملاهيَّات.« )الأ

املعاين الكلّية يف مرتبة �جودها �هويَّتها �هي امل�ســّماة يف غري الواجب باملاهّية« )امل�ســدر نف�سه، اجلزء 6، ال�سفحة �65(؛ 

 »
ّ
�كذلك يقول، »كلُّ �جود ي�ســدق عليه �يتَّحد به عّدة من املفهومات بع�ســها يف مرتبة الهويَّة الوجودّية �يقال له الذاتي

)تعليقه بر �س��فا، م�ســدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة 800( »املاهّيُة مبنزلِة معًنى لزٍم للوجود يكون م�سداُقُه نف�ُس ذلك الوجود« 

ة بهذا املعنى، �منها كّل املوارد  �ساق، م�ســدر �ســابق، ال�سفحة ��5(. �يف كتب ماّل �ســدرا عبارات عدَّ )تعليقه بر حكمة الإ

التي يتحدث فيها عن حكاية املاهّية عن الوجود.
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نظِرِه التي تختلف عن �جهة نظر امل�ّسائني يف اأّن ما هو موجوٌد يف اخلارِج، حقيقًة �بالذات، 

ـَجاز  ، �اأّما الكليُّ الطبيعيُّ فهو موجوٌد بامل
َّ
 الطبيعي

َّ
ــُه �لي�س الكّلي هو هوّيُة ال�سيء ��سخ�سُ

�الَعَر�س،

فاحلــقُّ اأّن مثَل هــذه املفهومات الكلّية �الطبايع الت�ســُورّية موجوداٌت مبعنى احّتادها مع 

الهوّيــات الوجوديّــة... ل كما يقوله ال�ســيخ، اإّنهــا، �اإْن مل تكن من حيــُث ذاُتها موجودًة 

�ل معد�مــًة، لكّنهــا موجــودٌة يف الواقــع، بــل ]احلــقُّ اأّن[ معنــى موجوديَّتهــا احّتادهــا 

.
)��(

باملوجودات

ـُراد مــن »بالَعَر�س« هو  �ســارة اإىل ت�رصيِح ماّل �ســدرا، بــاأنَّ امل مت الإ �ثالًثــا، لقــد تقدَّ

ـُراَد  »باملجاز« �الوا�ســطُة يف العر��س �احليثّية التقييدّيِة، �لي�س كما َ�َرَد يف التف�ســرِي اأّن امل

ــط الوجود يف الثبوت �احليثّية التعليلّية؛ مهما كانت طبيعُة التعليل �سواًء اأكان تعلياًل  هو تو�سُّ

خارجيًّا اأم حتليليًّا. �بعَد هذا الختالف الفاح�س، �بعَد ت�رصيِح ماّل �ســدرا بالعرتا�ِس على 

، كيف ميكن القبول بهذا الكالم يف تف�سري 
ّ
 الطبيعي

ّ
ائّية يف �جوِد الكّلي نظرّية املدر�ســة امل�سَّ

مواقِف مدر�سة احلكمة املتعالية؟

ــِه غرُي  �. بعيًدا عن مناق�ســة التف�ســري املذكور، من جهِة كوِنِه تف�ســرًيا، فاإّنه يف حدِّ نف�سِ

مور: �سحيح؛ �ذلك لأ

 ل يــُدلُّ على �جوِدها حقيقًة يف 
ّ
اأّ�ًل، اإّن �ســدَق املاهّيــِة حقيقًة على الوجود اخلارجي

�ســارُة نقاًل  اخلارج، �هذا لي�س فقط مل يثُبْت، بل لدينا دليٌل على بطالنه، �قد تقّدمت مّنا الإ

عن ماّل �ســدرا اإىل اأّن حيثّية الواقعّية �اخلارجّية هي الت�ســّخ�س. �عليه، فاإّن املاهّية ميكن اأن 

�س، بينما يّتفُق الفال�سفة على ا�ستحالة  تكون موجودًة باملعنى الثاين، اإذا كانت تقبل الت�ســخُّ

�س حّتى لو اأفا�َس الفاعُل  �س، فاإّن املاهّية بحدِّ ذاتها ل تقبل الت�سخُّ اتِّ�ســاف املاهّية بالت�ســخُّ

الوجوَد عليها. �من هنا، فاإّن املق�سود من ��سف �جود املاهّية اأّنه بالَعَر�س، هو اأّنه باملجاز 

.
ّ
يف مقابل الوجود احلقيقي

ـُراد من الحّتاد يف التف�ســري املذكور، هو الحّتاد يف ال�ســدق �النطباق  ثانًيا، لو كان امل

على �اقٍع �احٍد لكان مقبوًل؛ �لكن ما ُيفَهُم من التف�سري املذكور اأعاله هو �جوُد كلٍّ منهما 

�سياء. حقيقًة يف اخلارج، �نحن، كما هو �ا�سح، ل ن�سهد متاُيًزا يف الوجوِد اخلارجيِّ لالأ

تعليقه بر �سفا، م�سدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة 8�7.  )��(
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�. اإّن قيا�ــسَ املاهّيــة على الوجود بنــاًء على �ســّحة الفر�س الثاين، قيا�ــٌس مع الفارق. 

�تو�ســيُح ذلــك، اإّن ماّل �ســدرا ل يكتفي بال�ســتدلل على اأّن حقيقَة الوجــود هي الواقع 

َم ذلــك للماهّية،  عاء ال�ســدِق �النطبــاِق املفهوميِّ عليــه، حّتى ُيعمِّ ، مبجــّرد ادِّ
ّ
اخلارجــي

 �جوَدها حقيقًة يف اخلارج، بل ي�سيُف اإىل دليِلِه 
ّ
�ي�ســتنتَج من �سدِقها على الواقِع اخلارجي

فكــرًة اأخرى �هــي اأّنه عندما يكون مفهوُم الوجود قاباًل للحمــل بطريقة حمل هو هو، اأ� 

ثر �طارًدا للعدم عن �سيٍء ّما فاإّنه يكون هو  بالتعبري الرائج، عندما يكون مفهوٌم ّما من�ســاأً لالأ

خرية، �ا�ستنتاج حتّقق  الواقع اخلارجيُّ عينه. �من الوا�سح اأّنه ميكن البناُء على هذه النقطة الأ

، �هذه اخل�سو�سّية لي�ست متوّفرًة يف املاهّية.  دقه على الواقع اخلارجيِّ مفهوم الوجود من �سِ

ثر اأ� طارٌد للعدم، حّتى ُي�ستنَتَج  ٌ لالأ �ٌس �من�ساأ فمفهوُم املاهّية لي�س فيه ما يدلُّ على اأّنه ُمت�سخِّ

قه حقيقًة �بالذات. بل اإّن اأق�سى ما ُي�ستفاد من  من �ســدِقِه �انطباِق �جوِدِه يف اخلارج �حتقُّ

�ســدِق املاهّية على الواقع هو كوُنها ماهّيًة له �ظهوًرا له يف العقل ��سورًة حاكيًة عنه، �من 

الوا�سح اأّن ال�سيَء ��سورَتُه لي�سا �سيًئا �احًدا،

اإّن ما �سوى اأنحاِء الوجود ]اأي املاهّيات[ اأعياٌن ثابتٌة بالَعَر�س َتَبًعا للموجودات �ظالٌل �عكو�ٌس 

.
)��(

حاكيٌة لها، �حكاية ال�سيء لي�ست حقيقة ذلك ال�سيء

ُ اأّن جذَر اخلطاإ ��رصَُّه كامٌن يف عدم التمييز بني املعنَيني  �بالتدقيق يف التف�سري املتقّدم يتبنَيّ

ـُراَدين ملاّل �ســدرا من كلمة »موجود«. �املف�رصِّ يتبّنى املعنى الثاين يف تف�ســرِيِه �يبني عليه  امل

ّ�ل؛  النتائج التي انتهى اإليها، بينما يبد� لنا اأّن ماّل �ســدرا يف ا�ستدلِلِه يريُد الوجوَد مبعناه الأ

ل للماهّية،  َّ�
�ب�ســبب عدم التمييز بني املعنيني، ند اأّنه بعد افرتا�س ثبوت الوجود باملعنى الأ

مرين دليل على  ي�ســتنتُج منه ثبوت الوجوِد باملعنى الثاين لها، بحيــث ل يبد� منه اأّن اأحد الأ

الثاين، بل يبد� �كاأّنه معنًى �احٌد ُعربِّ عنه بطريقتني. 

�. التفسيُر اإلفراطيُّ ونقُدُه
�ســارة اإىل اخلطاإ يف تف�ســرِي نظريّة اأ�ســالة الوجود �اعتباريّة املاهّية، جتُدُر بنا  �يف �ســياق الإ

م اإىل  �ســارة اإىل خطاإٍ ُيالَحظ يف كالم اأ�ســتاذنا ال�سيخ م�ســباح. �ذلك اأّننا اأ�رصنا يف ما تقدَّ الإ

ـُراد من م�سطلح »اعتبارّي« هو  ـُراد من م�ســطلح »اأ�ســيل« هو املوجود بالذات، �امل اأّن امل

ـُراد من م�سطلح »موجود«، املقرتن بهذين امل�سطلَحني، اأحُد املعنَيني  املوجود بالَعَر�س، �امل

�سفار، اجلزء �، ال�سفحة ��0. الأ  )��(
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�ستاذ م�سباح يرى اأّن املق�سود  ّ�ل. هذا �لكنَّ الأ املحتمَلني �هو املعنى الثاين �لي�س املعنى الأ

ّ�ل �لي�س الثاين، �بالتايل فاإّن كلمة »اأ�ســيل« تعني، �فق  مــن كلمِة »موجود« هو املعنى الأ

ـُراد من  تف�ســريه، ذلك ال�ســيء الذي ي�ســُدُق على الواقع اخلارجــيِّ حقيقًة �بالــذات، �امل

»اعتبارّي« ما ي�ســُدق على ال�ســيِء اعتباًرا �بالَعَر�س. �تبًعا لذلك، فاإّن املق�سود من عبارة، 

 حقيقًة 
ّ
»الوجود اأ�سيل �املاهّية اعتباريّة«، هو اأّن مفهوم الوجوِد ينطبُق على الواقع اخلارجي

�بالــذات، �اأّمــا املفهوم املاهويُّ فاإّنه ينطبــق عليه جَماًزا �بالَعَر�س، �املق�ســود، من عك�ِس 

�ستاذ م�سباح، العبارِة، عك�ُس املعنى املذكور، �بح�سب تعبرِي الأ

هل الواقُع اخلارجيُّ هو م�ســداُق �حملُّ انطباِق املفهوِم املاهوّي، �ل ينطبُق عليه مفهوُم 

 هو م�ســداُق �حملُّ 
َّ
الوجــود اإّل بالَعَر�س، اأم العك�س هو ال�ســحيح؟ اأي اإّن الواقَع اخلارجي

انطبــاِق الوجود حقيقًة �ل ت�ســُدُق عليه املاهّيــُة اإّل بالَعَر�س؟ �بعبارٍة اأخــرى، هل الواقُع 

؟
)��(

اخلارجيُّ هو م�سداٌق بالذات للماهّية اأم للوجود 

�ســالة  اٌل �هو، ما الــذي يدعونا اإىل التمييِز بني الوجوِد �املاهّية يف الأ �هنــا ُيطَرُح �ســوؤ

�العتباريّــة؟ األ ميكُن اأن يكــون الواقُع اخلارجيُّ رغم �حَدِتِه �ب�ســاطته م�ســداًقا حقيقيًّا 

تي، ال بالآ �ستاذ م�سباح على هذا ال�سوؤ �بالذات لِكال املفهوَمني؟ �يجيُب الأ

... �اأّما خارَج عامل الذهن، فاإّن هاتني احليثيَّتني من حيُث الهوّية 
ٌّ

تغايُر الوجوِد �املاهّية تغايٌر ذهني

.
)�5(

ّ
اخلارجّية مّتحدتان، �بالتايل ل ميكن احلكم باأ�سالة كّل منهما �حتّققه يف الواقع اخلارجي

�ميكن تقـــــريـــــُر هـــــــذا الدليـــــل بنحويــــــن، همـــــــا:

ـُراد من »الهويَِّة  ، �امل �. املق�ســود من »احليثيَّتني« هو مفهوُم الوجــوِد �املفهوِم املاهويِّ

ـُراد من قوِلِه، »فاإنَّ هاتني  اخلارجيَّة« للحيثيَّتني هو م�ســداُقهما. �على �ســوء ذلك يكون امل

 بينهما، اأي �جوُد 
ّ
اد امل�ســداقي احليثيَّتني من حيُث الهوّية اخلارجّية مّتحدتان« احلكُم بالحتِّ

ا كان امل�سداُق 
ّ
ّداه، ملـ م�سداٍق �احٍد �ب�سيٍط لهما. �بناًء على هذا يكون م�سموُن الدليل �موؤ

 �احًدا �ب�سيًطا، �هو م�سداٌق لِكال املفهوَمني، فال ميكن اأن ُيحَمَل عليه كلٌّ منهما 
ّ
اخلارجي

ا كان الواقع اخلارجيُّ �احًدا �ب�ســيًطا، فال ميكن اأن 
ّ
باحلقيقــة �بالذات، �بعبارٍة اأخرى، ملـ

ال�ســيخ حممد تقي م�سباح، اآموز�ش فل�سفه ]تعليم الفل�سفة[، اجلزء�، ال�سفحتان ��0 و���. �هذا الكتاب ُمرتَجٌم اإىل اللغة   )��(

ّن الكاتب ُيدقُِّق يف العبارِة �يحاكمها كلمًة كلمة،  العربّية �من�ســوٌر بعنوان ‘املنهج اجلديد يف تعليم الفل�س��فة’، �مل نرِجع اإليه لأ

�حرًفا حرًفا.

اآموز�ش فل�سفه، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��9.  )�5(
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؛  يكون م�سداًقا حقيقيًّا �بالذات لِكال املفهوَمني. �من الوا�سح اأّن هذا التقرير للدليل ل يتمُّ

ال، »ملاذا الذهب  ّنه م�ســادرٌة على املطلوب، فهو ُي�ســِبُه قوَلنا يف اجلواب عن �ســوؤ �ذلك لأ

نَّ الذهب اأ�سفر«. اأ�سفر؟«، »لأ

�. �التقرير الثاين لهذا الدليل هو اأن يكون املق�ســوُد مــن »الهوّية اخلارجّية« للحيثيَّتني 

 للماهّية، 
ّ
 للوجود �الواقــع اخلارجي

ّ
هــو �اقُعُهما؛ اأي اإّن البحث هو عــن الواقع اخلارجي

ـُراد من عبارة، »فاإّن هاتني احليثيَّتني من حيث الهوّية اخلارجّية مّتحدتان«  �بالتــايل يكون امل

هو احلكُم با�ستحالِة التغاير بني �اقع �جوِد ال�سيء ��اقعِ ماهّيته. �بح�سب التعبري امل�سهور، 

 لل�ســيء بني الوجــود �املاهّية حُمال. �بناًء على هذا التف�ســري، ميكن عر�س 
ّ
الرتكيب الواقعي

تي، الدليل على النحو الآ

ّي  ا كان الرتكيُب الواقعيُّ لل�سيء بني الوجوِد �املاهّيِة حُماًل، كان الواقُع اخلارجيُّ لأ
ّ
�. ملـ

�سيٍء اإّما �جوُدُه �اإّما ماهيَُّتُه.

ا كان الواقُع اخلارجيُّ لل�سيء هو حقيقُة �جوِدِه �لي�س ماهيََّته، فال ميكن اأن يكون 
ّ
�. �ملـ

م�ســداًقا حقيقيًّا �بالذات للمفهوم املاهوّي، �ل ميكن اأن يكون �ســوى م�سداٍق له بالَعَر�س 

ا؛ اإذا كان الواقع اخلارجيُّ لل�سيء هو ماهَيُّتُه، كان م�سداًقا  ـَجاز. �العك�س �ســحيٌح اأي�سً �امل

�ستاذ م�سباح، حقيقيًّا للماهّية �ل يكون م�سداَق الوجود اإّل بالَعَر�س �املجاز. بتعبري الأ

اإذا افرت�سنا باإزاء كلٍّ من املفهومني حيثيًَّة �اقعيًَّة �خارجّيًة؛ اأي قلنا اإنَّ كالًّ من املفهومني 

خر؛ �لكنَّه مّتحد معه، �بعبارة اأخرى، اإذا افرت�ســنا اأّن  يحكــي عن �اقٍع خارجيٍّ مغاير لالآ

املوجــود مرّكب يف اخلارج من كلٍّ من الوجود �املاهّية تركيًبا خارجيًّا ��اقعيًّا، فمعنى هذا 

طالق.  الكالم هو اأ�سالة كلٍّ من الوجود �املاهّية، �هذا الكالم غري �سحيٍح على الإ

ٌر �هو، بناًء على هذا التف�ســري، يلَزُم على القوِل باأ�ســالة الوجود  �هنا يِرُد اإ�ســكاٌل مقدَّ

ّ اإّل بالَعَر�ــس �املجاز، �بالتايل 
�اعتباريّــة املاهّية، عَدُم �ســدق املاهّية علــى الواقع اخلارجي

 كزيــٍد اإّل بالَعَر�س �املجاز، 
ّ
ن�ســان مثــاًل ل تنطبق على م�ســداقها اخلارجي فاإّن ماهّيًة كالإ

مر  مُر جمازيًّــا، بينما نالحظ اأّن الأ يَُّة ماهّية علــى اأيِّ �اقع ما دام الأ
�عليــه يجــوز اأن تنطبَق اأ

�ستاذ باأنَّه على الرغم من عدم �سدِق املفهوم املاهوّي على  لي�س على هذا النحو. �يجيب الأ

ِه حقيقًة �بالذات،   – اأي حمتواه – حقيقًة �بالذات، اإّل اأّنها ت�سدق على َحدِّ
ّ
الواقع اخلارجي

، يختلف عن حد�د غرِيها  �من الوا�ســح اخت�سا�ُس كلِّ جمموعٍة من الواقعيَّات بحدٍّ خا�سٍّ

من املجموعات، كما اأّن من الوا�ســح اإمكان حمل املاهّيِة على �اقٍع د�ن غريه، �بوا�ســطة 
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�سدِقها على احلّد حقيقًة �بالذات، ت�سدق على حمتوى احلّد جماًزا �بالَعَر�س،

اإّن معرفة املاهّيات تعني معرفة قوالب املوجودات �حد�دها التي تنعك�س يف الذهن �لي�س معرفة 

.
)�6(

 
ّ
 اخلارجي

ّ
حمتواها الواقعي

َم يف التف�ســري ال�ســابق، �هو ا�ســتنتاُج عَدِم �جوِد  �ُيالَحُظ يف هذا التف�ســري عنُي ما تقدَّ

ّ�ل. �بعبارٍة اأخرى، ُي�ســتنَتُج  الوجود اأ� املاهّية باملعنى الثاين، من عَدِم �جوِدهما باملعنى الأ

�سياء، عدُم �سدق املاهّية عليه اإّل بالَعَر�س  من َعَدِم َكْوِن الواقِع اخلارجيِّ ماهّيًة ل�ســيٍء من الأ

مــر عيُنُه ُيقاُل علــى الوجود. �هذا هو اخلطــاُأ الذي األفتنا اإليه �نحن ب�ســدِد  �املجــاز، �الأ

معاجَلِتِه. �على اأّي حال، فاإّن يف هذا التف�سري ما ياأتي:

َم يف التف�ســري ال�سابق، �هو اأّنه تف�ســرٌي للن�سِّ مبا ل ير�سى به  �. يف هذا التف�ســري ما تقدَّ

ّنه، �كما مرَّ �سابًقا، اإّن حملَّ البحث عند املريداماد �ماّل �سدرا، هو  �ساحُب الن�ّس؛ �ذلك لأ

البحث �النقا�س يف اأ�سالة الوجود �اعتبارّية املاهّية �العك�س، ل يف �سدِق مفهوم كلٍّ منهما 

 �عدِم �ســدِقه. اأ� َفُقل، اإّن النزاَع هو يف �جــود املاهّية اأ� الوجود اأ� 
ّ
علــى الواقع اخلارجي

ّ�ل. عدم �جوِدِهما باملعنى الثاين، ل يف �جوِدِهما اأ� عدم �جودهما باملعنى الأ

ة، ب�ســدِق املاهّيِة علــى الواقِع اخلارجيِّ  ــُه، ُي�رصُِّح يف موارَد ِعدَّ ثــم اإنَّ ماّل �ســدرا نف�سَ

حقيقــًة �بالذات. �بالتايل ل َتنايَف، من �جهِة نظِره، بني اعتباريّة املاهّية �بني �ســدِقها على 

. �ثالًثا، يرى ماّل �ســدرا اأّن كلَّ ماهّيــة، عندما نغ�سُّ النَظَر 
)�7(

م�ســاديِقها حقيقًة �بالذات

 يحكي عن الكمال 
ٌّ

 فيها، اأي عندمــا ُتعَترَبُ ل ب�رصط، فاإّنها مفهــوٌم ثبوتي
ّ
عــن البعد ال�ســلبي

الذي ُيحَمُل على �اجِب الوجود حقيقة. �على حّد قوله، »كّلما كان الوجوُد اأ�سدَّ �اأقوى، 

اآموز�ش فل�سفه، م�سدر �سابق، ال�سفحة ���.  )�6(

 �ســادٌق عليه ُمتَّحٌد معه« )الر�ســائل، 
ّ
»املوجوُد �الثابُت يف العني هو باحلقيقِة الوجوُد اخلا�سُّ لكلِّ �ســيٍء، �املاهّيُة معنًى كّلي  )�7(

 �ســادٌق عليه ُمتَّحد معه« )امل�ســدر نف�ســه، ال�سفحة 
ّ
ـُفا�ُس هو اخلا�سُّ لكلِّ �ســيء �املاهّيُة معًنى كّلي ال�ســفحة ��9(؛ »فامل

��9(؛ »املاهّيــُة ُمتَِّحَدٌة معــه ]اأي مع الوجود �الواقعّية اخلارجّية[ حمموٌل عليه، ل كحمِل الَعَر�ســّيات الالحقة، بل حمُلها 

اُدها معها بح�ســِب مرتبِة هويَّته �ذاته« )ر�س��ائل فل�س��فى، امل�سائل القد�سيّة، ال�ســفحة �0(؛ »كلُّ �جوٍد َي�سُدُق عليه  عليها �احتِّ

ة من املفهومات« )تعليقه بر �س��فا، م�ســدر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة 800(؛ �اأ�رصح من ذلك، »فاحلقُّ اأنَّ املاهّية  �يتَّحُد به عدَّ

 َي�ســدق عليه »اأنَّــه موجود« � »اأنَّه يف زمان كذا 
ّ
اد، مبعنى اأنَّ الوجود اخلارجي ُمتَِّحــَدة مــع الوجود يف الواقع نوًعا من الحتِّ

�ساق، م�ســدر �سابق، ال�ســفحة �88(؛ »اإنَّ هاهنا مو�سوعاٍت كلٌّ منها لذاته  �كذا« مثل اإن�ســان �فر�س« )تعليقه بر حكمة الإ

�ساق، ال�ســفحة  اد يف الوجــود« )تعليقه بر حكمة الإ  عليــه، �احلمل هو الحتِّ
ّ
 اأ� جن�ســي

ّ
، نوعي

ّ
م�ســداق حلمــل مفهوم ذاتي

�75(؛ »اإنَّ الوجوَد هو املوجوُد يف اخلارِج �املاهّيُة ُمتَِّحَدٌة معه �ســادقٌة عليه« )جمموعه ر�س��ائل فل�سفى �سدر املتاألّهن، ال�سفحة 

، �قد اقتب�ســُتها من معاجلة 
ّ
86(. اأ�ســرُي هنا اإىل اأّن الن�ســخة الفار�ســّية لهذه املقالة تخلو من هذه ال�ست�ســهادات خلطاإٍ مطبعي

لِّف للمو�سوع نف�سه، من كتابه، »نظام فل�سفى حكمت �سدرائي«، فاقت�سى التنويه. املرتجم. املوؤ
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كان... اأمتَّ جمعّيًة للمعاين �املاهّيات...«

ا ا�ســتحال فر�ُس ما هو اأ�ســدُّ �اأقوى مــن الواجب بالذات، فاإّنه، »ي�ســُدُق عليه اأّنه 
ّ
�ملـ

 
ّ
لهي �ســياَء موجودة بهذا الوجود الإ �ســياء ]اأي املاهّيات[ على ما هي عليه، فاإّن الأ �جوُد الأ

.
)�9(

احلا�ي لكّل �سيء«

�عليــه، ل يــرى ماّل �ســدرا اأّن املفاهيم املاهويّــة هي مفاهيم �ســلبّية، بحيث حتكي عن 

�ستاذ م�سباح اأّن املفاهيم املاهوّية، على الرغم من  احلد�د فح�ســب. بينما يبد� من تف�سري الأ

كوِنها كماًل بح�سب الظاهر، اإل اأّنها يف احلقيقِة �سلٌب حم�ٌس، �حاكيٌة عن العدم �النق�سان؛ 

�ســارات َعدُّ  مور الواقعّية املوجودة. فهل ميكُن بعد هذه الإ ّنها ت�ســرُي اإىل حد�ِد الأ �ذلك لأ

هذا الكالم تف�سرًيا ��رصًحا لنظريَّة ماّل �سدرا؟!

�. اإّن هــذا التف�ســري بغ�ّس النظر عن موافقته للن�ّس املف�ــرصَّ اأ� عدم موافقته، فاإّنه يف حّد 

مور، ذاته غري �سحيح؛ �ذلك لأ

م �ســاحُب التف�سري دلياًل ُيثبُت دعواه ا�ستحالَة انطباِق كلٍّ من مفهوم الوجوِد  : مل يقدِّ اأولاً

ــُه كدليٍل هو اأّنه يلزُم من �ســدِق  . �كُل ما متَّ عر�سُ �مفهــوِم املاهّية على ال�ســيِء اخلارجــيِّ

 
ّ
املفهومنَي على �سيٍء �احٍد كوُنُهما مًعا اأمرين �اقعّيني، �هذا ي�ستلزُم تركيَب الواقع اخلارجي

�ســتاذ م�سباح،  ّي �ســيٍء من الوجود �املاهّية مًعا �هذا حُمال. �بعبارٍة اأخرى، ي�ســتِدلُّ الأ لأ

ثبات َعَدِم �ســدق املاهّية على الواقِع اخلارجيِّ حقيقًة، با�ســتحالِة �جوِد مفهوَمي الوجوِد  لإ

�املاهّية مًعا يف اخلارج. �بالتايل، فاإّن ر�َح ال�ستدلل املذكور ترِجُع يف الواقع اإىل ا�ستنتاج 

�ســارُة اإىل اأّن هذا الكالم  ّ�ل. �قد تقّدمت الإ عدِم الوجود باملعنى الثاين من عدِمِه باملعنى الأ

ّيُدُه الدليل، بل يدلُّ الدليل على بطالنه. ل يوؤ

قّل اإىل  ّدي َقبوُل هذا التف�سرِي �تبّنيه اإىل اإنكاِر اأّية قيمٍة للعلم احل�سويّل، اأ� على الأ ثانياًا: يوؤ

�ســا�س للعلم احل�ســويلِّ هو املفاهيم  ّن امليداَن الأ التقليل من قيمِتِه اإىل احلد�د الدنيا؛ �ذلك لأ

ّن املفاهيَم احلاكيَة عن الواقع حم�سورٌة باملفاهيِم الفل�سفّية �املفاهيم املاهوّية، �عدٌد  املاهويّة، لأ

ُل من املفاهيم املاهوّية، ثمَّ اإّن املفاهيَم الفل�ســفّيَة ل تدُخُل  كبرٌي من املفاهيم الفل�ســفّية يت�ســكَّ

�سا�َس يف  حكامها. �عليه فاإّن املاهّيات مُتثُِّل الركَن الأ يف اإطار العلوم �ل تكون مو�ســوًعا لأ

العر�سيّة، ال�سفحة ��7.  )�8(

�سفار، اجلزء 6، ال�سفحة ��6. الأ  )�9(
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�ســياء �ل  العلم احل�ســويّل، �ي�رصُّ هذا التف�ســري على اأّن املاهّيات حتكي �ُتخرُب عن حد�د الأ

تك�ســف عنها هي بالذات. �بالتايل، فاإّننا ل نعرُف الوقائَع اخلارجّية باحلدِّ املقبول، �بعبارٍة 

دنى، حّتى لو كانت يقينّيًة، فاإّنها ل تخرُبنا عن  اأكــرث �رصاحة، اإّن العلوم التجريبّية، باحلــّد الأ

ُف لنا اأ�رصاَره. ، �ل تك�سِ
ّ
خوا�سِّ الواقِع اخلارجي

ي�ســتفاُد من ما قلناه يف اأ�سالِة الوجود �اعتباريّة املاهّية، اأّن مكمَن الختالِف بني نظرّية 

 يرى اأّن 
ّ
�ســتاذ فّيا�ســي ماّل �ســدرا �بني التف�ســرَيين املذكوَرين هو يف موجودّيِة املاهّية. فالأ

املاهّية موجــودٌة حقيقًة �بالذات بــِكال املعنَيني اللذين ذكرناهما لكلمــة »موجود«. بينما 

ّ�ل حقيقًة �بالذات، �اأما باملعنى  لحظنا اأّن ماّل �ســدرا يرى اأّن املاهّيَة موجودٌة باملعنــى الأ

�ستاذ م�سباح، املاهّيُة  الثاين فاإّنها لي�ســت موجودًة اإّل بالَعَر�س �املجاز. �بح�ســب تف�سري الأ

لي�ست موجودًة باأّي �احٍد من املعنَيني املذكوَرين اإّل بالَعَر�س �املجاز. �بناًء عليه، اإذا جعلنا 

نظريَّة ماّل �ســدرا بح�ســب ما تُدلُّ عليــه كلماُتُه التي رجعنا اإليهــا، اإذا جعلناها معياًرا، نُد 

 
ّ
فراط يف ُحكِمِه على املاهّية بالوجود الَعَر�ســي �ســتاذ م�ســباح اأخذ جانَب الإ اأّن تف�ســرَي الأ

�ســتاذ فّيا�ســي يكون قد اأَخَذ جانَب التفريط، �َيَقُع راأُي ماّل  �املجازّي ل غري، �تف�ســرَي الأ

�سدرا َ��َسًطا بني الثنني.

�ســارة يف هذا ال�ســياق اإىل اأّن املريزا جواد الطهرايّن، يف كتابه »عارف و�سوفى  �جتدُر الإ

 م�ســباح. �من الوا�سِح اأّن 
ّ
ُم تف�ســرًيا م�ســابًها لتف�ســرِي ال�سيخ حمّمد تقي چه میگویند« ُيقدِّ

ُمه هو �ل َتِرُد على اأ�سِل  �ســكالت التي يطَرُحها على النظريّة َتِرُد على التف�سري الذي يقدِّ الإ

.
)�0(

�سكالت �مل نناق�س فيها حنا الإ النظرّية كما يريد منها �ساحبها، هذا اإن �سحَّ

 

انظر، جواد الطهرايّن، عارف وصوفی چه میگویند )طهران: بعثت، ��69هـ.�س.(، اجلزء 8، ال�سفحات ��8 اإىل �86.  )�0(
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نزُع القداسِة عن المعرفِة في الغرب��1

سّيد حسين نصر���
ترجمة: محمود يونس

��ســلت عملّية العلمنة �نزع القدا�ســة يف الغرب اإىل معقل املقّد�س نف�ســه – �هو الدين – 

بعدما ا�ستطاعت اإخ�ساَع املعرفة �اللغة �التاريخ بعقالنّيٍة �طبيعانّيٍة خنقت الر�ح �حجبت 

العقــل. �قد بــداأت العملّية قدميًــا يف اليونان مع فقــدان الر�حّية الرمزيّة �بــر�ز العقالنّية 

، فقد مّت �رصُفُه 
ّ
ّ اإلهي

ن احتفظت اليونان، مع ذلك، باإرٍث حكمي �الت�ســكيكّية �غريها، �َلإ

اإثــر ال�ــرصاع الذي قام بني الهيلينّية �امل�ســيحّية. ثــّم كانت قطيعٌة كربى مــع املقّد�س عندما 

ــِلها عن الوحي �عن العقل �هما مركز  نا الفرديّة اإىل حمور الواقع بعد ف�سْ اأحال ديكارت الأ

الثبات يف الكون. �اأخرًيا ا�ســتطاع هيغل، بعدما مّهدت له �سكوكّية هيوم �لاأدرّية كانت، 

�ــسَ هذا املركز متاًما متزًل الكينونة اإىل �ســري�رة �احلقيقــة اإىل عملّية زمنّية �العقائد  اأْن ُيقوِّ

�ٍس �ُمبتذل. امليتافيزيقّية اجلليلة اإىل ‘فكٍر’ دنيويٍّ ُمقوَّ

يقــرتح الن�سُّ الذي بني اأيديكم اأّن عملّية العلمنة �نزع القدا�ســة يف الغرب قد ��ســلت اإىل 

معقــل املقّد�س نف�ســه – �هو الدين – بعدما ا�ســتطاعت اإخ�ســاَع املعرفة �اللغــة �التاريخ 

بعقالنّيــٍة �طبيعانّيٍة خنقت الر�ح �حجبت العقل. �قد بــداأت العملّية قدميًا يف اليونان مع 

ن احتفظت اليونان، مع  فقــدان الر�حّية الرمزّية �بر�ز العقالنّية �الت�ســكيكّية �غريها، �َلإ

، فقد مّت �رصُفُه اإثر ال�رصاع الذي قام بني الهيلينّية �امل�ســيحّية. ثّم 
ّ
ّ اإلهي

ذلــك، باإرٍث حكمي

ِلها  نا الفردّية اإىل حمور الواقع بعد ف�سْ كانت قطيعٌة كربى مع املقّد�س عندما اأحال ديكارت الأ

عن الوحي �عن العقل �هما مركز الثبات يف الكون. �اأخرًيا ا�ستطاع هيغل، بعدما مّهدت 

�َس هذا املركز متاًما متزًل الكينونة اإىل �ســري�رة  له �ســكوكّية هيوم �لاأدرّية كانت، اأْن ُيقوِّ

�ٍس �ُمبتذل. �احلقيقة اإىل عملّية زمنّية �العقائد امليتافيزيقّية اجلليلة اإىل ‘فكٍر’ دنيويٍّ ُمقوَّ

ّ�ل )ال�سفحات ��-�8( من كتاب ‘املعرف��ة واملق�ّد�ش’ ل�سّيد ح�سني ن�رص S. H. Nasr, Knowledge and the Sacred و  )�(   هذه املقالة جزءٌ من الف�سل الأ
(New York: SUNY Press 1989).

مريكّية. �سالمّية يف جامعة جورج تا�ن - الوليات املتحدة الأ اأ�ستاذ الدرا�سات الإ  )�(
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بداأت عملّية نزع القدا�ســة عن املعرفة يف الغرب مع اليونانّيني القدماء الذين نرى معهم 

بر�َز اأّ�ِل جمتمٍع ُمعاٍد للتقليد يف التاريخ الب�رصّي. تتحّدد معامل هذه املرحلة مع فقدان الر�حّية 

�ملبّية  الرمزيّة )ما كان حمّل ا�ستنكار اأفالطون(، �اإفراِغ الكون من حمتواه املقّد�س يف الديانة الأ

يونّية الطبيعّية، ��سعود العقالنّية �غريها من التحّولت املف�سلّية.  ما اأّدى اإىل بر�ز الفل�سفة الأ

عة كما  هــات فكريّة متنوِّ ــا عــن الن�رصاف اإىل تطوير توجُّ لقد �ســّهد التقليد اليونايّن، عو�سً

كادميّية  ، �الأ
)�(

، �البري�نّية
)�(

بيقورّية يف الدر�ســانا�س الهند��سّية، �سعوَد ال�سف�ســطائّية، �الأ

ــَفت – اأ�  اجلديدة، �غريها من املدار�س التي انَبَنت على العقالنّية اأ� الت�ســكيكّية. �قد َك�سَ

�رصاريّة للمعرفة بالكامل، �اختزلت املعرفَة اإىل ا�ستدللٍت  كادت – هذه املدار�ُس الوظيفَة الأ

، �حتََّم رّدة الفعل 
)5(

�بهلوانّيــاٍت ذهنّية ب�ســيطة ما َجَعَل التمييَز بني املعرفة �احلكمــة لزًما

نوار بـ‘املعجزة  امل�سيحّية القا�سية �سدَّ الفل�سفة اليونانّية. اإّن ما �ُسّمي يف حقبة ما بعد ع�رص الأ

 بالعقِل 
)6(

ّنها ا�ستبدلت العقَل اليونانّية’، لهو، من �جهة النظر التقليديّة، معجزٌة معكو�ســٌة لأ

.
)7(

 �ال�ستنارة الباطنّية باملعرفة احل�ّسّية
ّ
العملي

ا يف اليونان يف املبادئ احلْكمّية �امِلتافيزيقا املنهجّية  لكــّن معجزًة حقيقّيًة قد ظهرت حقًّ

�رفيو�ســّية �الديوني�ســّية. لقد ارتبطت هذه ال�سخ�سّيات برموٍز من  املُ�ســتقاة من التعاليم الأ

ــًة اأفلوطني �اأبرقل�س،  فالطونّيني اجلدد، �خا�سّ مثل فيثاغور�س، اأمبيد�كل�س، اأفالطون، الأ

لء مببادئ ذات طبيعة ميتافيزيقّية حقيقّية �اأ�ّس�سوا للعالقِة الوطيدِة  �حّتى اأر�ســطو. تقّدم هوؤ

ن�سبًة اإىل اأبيقور )���-�70 ق.م( القائل باللّذة م�سدًرا لل�سعادة. املرتجم.  )�(

ا مذهب ال�سّك. املرتجم.  )�65 – �75 ق.م( الذي اأنكر اإمكانّية حت�سيل اليقني. �ُي�سّمى اأي�سً
ّ
يلي�سي ن�سبّة اإىل بري�ن الإ  )�(

جذر املعرفة knowledge هو نف�ســه كما يف جنانا ال�سن�ســكريتّية اأ� غنو�ســي�س اليونانّية �يعني كالًّ من املعرفة �احلكمة. التمييز   )5(

ــا مع اآباء الكني�ســة، بني غنو�سي�س gnosis �اإب�ستيمي episteme ي�سري اإىل ف�سل  ر، �اأي�سً الذي جاء لحًقا مع الفكر اليونايّن املتاأخِّ

 ’kn ملانّية حتتويان على اجلذر ‘كن نكليزّية اأ� Erkenntnis يف الأ �س. �اإّل فاإّن املعرفة knowledge يف الإ املعرفة عن م�ســدرها املقدِّ

�يجدر بها بالتايل اأن تعك�س املعنى الذي تعك�ســه جنانا �غنو�ســي�س، �هو جذٌر ينطوي على املعرفة، �يف نف�س الوقت على 

.’genesis الكينونة كما يف كلمة ‘تكوين

ُدق على ثالثة م�سطلحات اأخرى يف  �سكالّية التي �اجهتنا يف ترجمة هذا الن�ّس. فهو قد ي�سْ ‘العقل’ هو من امل�ســطلحات الإ  )6(

ّ�ل  نكليزيّة �هي intellect، reason و mind. يقول ال�ســيِّد ح�ســني ن�رص بخ�ســو�س intellect يف الهام�س �6 )الف�ســل الأ اللغة الإ

 لـ  intellectus اأ� nous  يف مقابل 
ّ
�ســلي من كتاب املعرفة واملقّد�ش(، »املق�ســود بـIntellect  هنا، كما يف كلِّ الكتاب، هو املعنى الأ

reason اأ� ratio الذي هو انعكا�س له«. فـ intellectus اأ� nous ُيراد منها العقل الفّيا�س اأ� العقل اخلالق اأّما reason اأ� ratio فُيق�سد 

. �لذلك عندما تِرد كلمة intellect اأ� Intellect يف الن�ّس �ســنعمد اإىل ترجمتها كـ‘عقل’ 
ّ
منها العقل ال�ســتدليّل اأ� العقل العملي

حيان لئاّل ن�سيء اإىل �سياق العبارة.  ’ بني ) ( يف بع�س الأ
ّ
’ �قد ن�سع ‘العملي

ّ
�عندما ي�ستعِمل reason �سنرتجمها بـ‘العقل العملي

اأّما mind فيمكن ترجمتها بـ‘ذهن’ بنوٍع من الطمئنان. بهذه الطريقة نكون اأ�فياء قدر امل�ســتطاع للن�سِّ �ملراد الكاتب منه. 

املرتجم.

 Le ‘miracle grec’, c’est en fait la substitution de la raison à l’Intellect, du fait au Principe, du phénomène à l’Idée, de l’accident à”  )7(
 la Substance, de la forme à l’Essence, de l’homme à Dieu, et cela dans l’art aussi bien que dans la pensée’’. F. Schuon, Le Soufisme

.voile et quintessence, Paris, 1980, p. 106
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ل يف اأناط قيا�ســّية. لقد اأ�ســبَغ بع�س   رغم اإخفاء اأر�ســطو للتعقُّ
)8(

بــني الفل�ســفة �امِلتافيزيقا

حوال، ل  امل�ســلمني على اأفالطون النبّوة �كذلك فعلــوا بفيثاغور�س �اأفلوطني، �يف كّل الأ

�ُس مبادئهم على العقل  �سَّ
لء كفال�ســفة باملعنى الدنيوّي بل هم حكماء تتاأ يجوز النظر اإىل هوؤ

ر ل على ال�ســتدللت الب�ســيطة. معهم، ظّلت املعرفة ُملّقحًة بالقدا�سة �كانت ��سيلًة  املُنوِّ

لُّــه theosis. اإّننا هنا يف حم�ــرص حكماء عرفاء زّ�د�نا بلغــٍة مبدئّية من لدن  للو�ســول اإىل الّتاأ

�ســالم �امل�ســيحّية �اليهودّية. لذا،  لهّية كانت اأ�سا�ًســا يف العديد من املدار�س يف الإ العناية الإ

فاإّن اإعادة اكت�ســاف املقّد�س اليوم، تعني قبل كّل �ســيئ اإعادة اكت�ساف احلكمة اليونانّية عند 

�سكندرّية كالهرم�سّيني. هذه  اأفالطون �اأفلوطني �غريهم من احلكماء يف املدر�سة اليونانّية الإ

ة ُتقاَرن بالدر�سانا�س الهند��سّية اأكرث ّما  لي�ســت جمّرد فل�سفة اإن�ســانّية بل هي عقيدة اإلهّية َحقَّ

ُتقاَرن باملدار�س الفل�ســفّية كما نفهمها اليوم. اأّما اعتقاد الفال�ســفة امل�ســلمني باأّن الفال�سفة 

ة �سليمان، �باأّن »الفل�سفة م�ستقاٌة من م�سكاة  نبياء �بخا�سّ اليونانّيني اأخذ�ا تعاليمهم عن الأ

، فهو، �اإْن تعّذر الّتحّقق منه تاريخيًّا، يحتوي على حقيقٍة غايٍة يف العمق، َعَنْيُت 
)9(

الّنبــّوة«

ُ الوحي على �سخ�ســّيٍة  َرها بالوحي، حّتى �اإن مل ميكن ق�رصْ بها عالقَة احلكمِة باملقّد�س �جتذُّ

.
ّ
براهيمي اأ� نبيٍّ حمّدد كما يف املعنى الإ

�قــد تو�ّســعت امل�ســيحّية يف عامل ُيعاين مــن عقالنّيــة �طبيعانّيٍة خنقت الر�ح �ق�ّســت 

نطولوجّية �ا�سطّرها   عن جذ�ره الأ
ّ
ــَل العقَل العملي القلب مبا هو مركُز الذكاء. هذا ما َف�سَ

م نف�سها كطريق حمّبة فتجرف كّليًّا كّل ما يتجّلى اأماَمها كـ»ُطُرق معرفة«  ]امل�سيحّية[ اأن ُتقدِّ
ل �ال�ستنباط يف تف�سيٍل لالهوٍت  من د�ن التمييز، يف �ســياغاتها الالهوتّية العاّمة، بني التعقُّ

. �يف �سعيها للّتغلُّب 
)�0(

�ســادق �ُكزُملوجيا كاذبة على لهوٍت كاذب �ُكزُملوجيا �ســادقة

علــى خطر عبادة العامل )الُكزُمالترّية Cosmolatry( ال�ســائعِة يف حينه، ر�ســمت امل�ســيحّية 

يٍة، الطبيعُة فيها مغبونٌة  ، مــا اأّدى اإىل تكوين ر�ؤ
ّ
 �املافوق-طبيعي

ّ
حد�ًدا �ســّيقة بني الطبيعي

�الوظيفــة الطبيعّيُة )�املافوق-طبيعّية يف نف�س الوقت( للعقــل حمجوبة. لقد َعَر�س كّل من 

 يف 
ّ
، يف حوارهما، �جًها من �جوه احلقيقة �كانت ال�سيادُة للم�سيحي

ّ
 �الهيليني

ّ
امل�ســيحي

ميان  ًرا لتخلي�س كّل العامل مــن ُخ�رصان الإ هذا ال�ســياق لكون امل�ســيحّية تدبرًيا �ســما�يًّا ُمقدَّ

Le véritable miracle grec, si miracle it y a, - et dans ce cas il serait apparanté au ‘miracle hindou’, - c’est la métaphysique doc.”  )8(
trinale et la logique méthodique, providentiellement utilisée par les Sémites monothéistes’’. Ibid., p. 106

ّ�ل �الثاين. انظر، S. H. Nasr, Three Muslim Sages, Albany, N. Y., 1975، الف�سالن الأ  )9(

 Light on the يف  ,  F. Schuon, “Dialogue between Hellenists and Christians”v ،عــن امل�ســائل التي عوجلت يف هذا احلوار، انظــر  )�0(
.Ancient Worlds, trans. Lord Northbourne, London, 1965, pp. 58-71
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، متَّ �رْصُف التقليِد 
ّ
�ســُف يف املو�ســوع، اأّنه مع َمَيالِن الدّفة لغري �ســالح الهيليني . املوؤ

ّ
الديني

. �قد راأى عدٌد كبري 
)��(

 اليونايّن بكلِّه �ُنِق�َس كما ُنِق�ســِت الت�ســكيكّية �العقالنّية
ّ
احلْكمي

 
ّ
من الالهوتّيني امل�سيحّيني اإىل املعرفة كـ«غر�ِر الذكاء« �اأ�ّس�سوا ملناٍخ معاٍد للمنظور احلْكمي

 Christian gnosis، كما قلنا �ســابًقا، ُ�ِجَد منذ 
ّ
يف امل�ســيحّية. �مــع اأّن العرفــان امل�ســيحي

البداية �ا�ســتمرَّ عرب الع�سور، فاإّن د�َر ��ظيفَة العقل، مل يكونا يوًما باملحوريّة ذاتها كما يف 

ة يف القر�ن  ’، �خا�سّ
ّ
 ‘الر�ســمي

ّ
�ســالم. �بالنتيجة، اأّكد الالهوت امل�سيحي الهند��ســّية �الإ

من كي اأفهم credo ut intelligam’، �جعل من �ظيفة  لم، ‘اأ�ؤ �ىل على قاعدة القّدي�س اأن�سِ الأ

ميان. اإّن  ٍر ل ت�ســتثني عن�ــرص الإ ميان بدل اأن تكون ��ســيلَة َتطهُّ ــيفًة لالإ ــل، خادمًة َ��سِ التعقُّ

؛ 
)��(’rhapsodic intellect هو ‘العقل الن�ســوان 

ّ
 الُقر��سطي

ّ
ما ا�ســتبعده الالهوت امل�ســيحي

هــا دينيًّا اإىل جانب  ل كفر�ســّية، �مّت ازدرا�ؤ ا�ســُتبِعدت الغبطة �الن�ســوة ال�ســادرة عن التعقُّ

 بل �جدت التعبرَي عنها 
ّ
الن�سوة اجلن�سّية التي ظّلت قيمُتها الر�حّية خارج الالهوت الر�سمي

يف كتابات الهرم�سّية امل�سيحّية �يف القباله.

ثني ع�س  الإ والر�س��ل  احَلَجر  �ىل، يجب اأن نتذّكر اأّن ‘ف�س��وٌل حول  فيما يتعّلق بالقر�ن الأ

Acts of the Stone and the Twelve Apostles’ من جمموعة نع حمادي، �هي من اأقدم ما 

ُف امل�سيَح بـ‘كري�ستو�س اآنيلو�س Christos Angelos’، الر�سول  ، ت�سِ
)��(

ُكِتب يف امل�سيحانّية

ن�ســان  ن�ســاُن-املالُك، النموذُج العْلويُّ ِلنْف�ِس الإ . اإّنــه كائٌن ُعْلــوّي، الإ
)��(

�املــالك يف اآن

ق.  ُر النف�َس �العقَل �يحبوهما مبعرفٍة ُمقّد�سِة النَّ�سَ الذي، مثَل الفرافارتي يف الزراد�ســتّية، ُينوِّ

�سارة املبا�رصة  كما اأّن ثّمَة عالقة �ا�سحة بني امل�سيحيانّية �الرمزيّة اخليميائّية �املعدنّية �بني الإ

ّرة التي ناأى  ة التي نراها يف »ترتيلة الروح« يف ف�سول توما Acts of Thomas. اإّن الدُّ لوؤ اإىل اللوؤ

بالطبــع فــاإّن الهيلينّيــة انت�ــرصت يف بعٍد اآخر مــن خالل ا�ســتمرارها كلغٍة عقيدّيــٍة �طريقة تفكــرٍي �َنَظــٍر اإىل العامل يف قلب   )��(

امل�سيحّية.

. اإّن  ّ
»كمعظم اجلدالت البني-تقليدّية، فاإّن احلوار الذي كانت فيه الهيلينّية يف مقابل امل�ســيحّية هو لدرجة كبرية غري حقيقي  

 معنّي’ – نتج عنه اأن َبَرَز كالُهما منت�رًصا يف النهاية: امل�ســيحّية 
ٍّ
ا يف م�ســتوًى خا�ّس – اأ� يف ‘ُبعٍد ر�حي �اقع اأّن كالًّ كان حمقًّ

، �الهيلينّيُة با�ستمرارها يف قلب العقلّية امل�سيحّية تاركًة ب�سمًة ل مُتحى«. امل�سدر نف�سه، 
ّ
ها على كلِّ العامل الغربي ها نف�سَ بفر�سِ

ال�سفحة 58.

            �يف حني عار�ســت امل�ســيحّية الغربّية بقّوٍة ما راأت فيه ‘�ثنّية’ يونانّية، فاإّنه من اجلدير القول اإّن بع�س احللقات امل�ســيحّية يف 

ي�سو ما قبل امل�سيحّية. �ىل للم�سيحّية، نظرت اإىل اأمثال �سقراط على اأّنهم قدِّ غرب اآ�سيا، يف القر�ن الأ

.Where the Wasteland Ends, New York, 1972 ،انظر كتابه .Th. Roszak نحن مدينون بهذا امل�سطلح اإىل ثيود�ر ر�زاك  )��(

ق�سم الالهوت العقائدّي الذي يبحُث يف �سخ�س امل�سيح �ر�سالته. املرتجم.  )��(

 J. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library,  New York, 1977, “Acts of Peter and the Twelve Apostles”, pp. 265ff.; ،انظــر  )��(
 also H. Corbin, “L’Orient des pélerins abrahamiques”, in Les Pelerins de l’orient et les vagabonds de l’occident, Cahiers de
 l’Université SaintiJean de Jérusalem, no. 4, Paris, 1978, p. 76; and Corbin, “La necessité de l’angélologie”, in Cahiers de

.l’hermétisme, Paris, 1978, chap. 4, II
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�س  ر، �ُيقدِّ ، هي الرمُز الكّليُّ للعرفان الذي ُيطهِّ
)�5(

امل�سيُح باأتباعه اأن يعِر�سوها اأماَم اخلنازير

�ُيخلِّ�س. �يِجُد املتابُع يف هذه الن�ســو�س القدمية، اإ�ســاراٍت دائمة اإىل نوٍع من امل�ســيحانّية 

ــه كواهٍب للحْكمة، �على ر�ســالته من حيُث  د على الطابع العرفايّن للم�ســيح نف�سِ كِّ التي توؤ

حمتواها القيِِّم بطبيعته الباطنّية �العرفانّية. �قد متّت �ســياغُة م�ســيحانّيٍة ر�سمّيٍة لتفادي خطر 

الن�سقاقات املرتبطة بالغّنو�سّية، بيد اأّن هذه ال�سياغة اأْخَفْت، �سيًئا ما، هذا اجلانَب يف طبيعة 

 يف امل�ســيحّية اإىل �ظيفٍة ثانوّية �هام�سّية، من د�ن 
َّ
امل�ســيح، �بالتايل اخَتزلِت الُبْعَد احلْكمي

ِه بالكامل.  طم�سِ

ر�سطّية �الُر�سدّية يف الغرب يف القرنني الثالث ع�رص �الرابع ع�رص  هذا، ��سّكل انت�سار الأ

ي�س توما، �رصبًة   الذي �ســبق بــر�َز القدِّ
ّ
�اندماجهما مع بع�ِس اأ�ســكال الالهوت امل�ســيحي

 �نز�ًعا اإ�ســافيًّا نحو العلمنة )علمنة املعرفــة(. حّتى هذه اللحظة، 
ّ
جديــدًة للتقليد احلْكمي

�غ�ســطينّية اأّ�لّيَة ال�ســتنارة يف حركة املعرفة، يف حني نفــى القّدي�س توما، يف  حِفظــت الأ

 .
ّ
ي �سعيه لتكري�س اأّ�لّية الن�ّس، اإمكانّيَة ا�ستنارة الذهن بالعقل �اأعاد كلَّ معرفٍة اإىل اأ�سٍل ح�سِّ

 ��ســعيه 
ّ
ميان عن العقل العملي ــِه لف�ســل الإ �رغم الهيبِة التي يفر�ســها لهوُته، �رغم رف�سِ

ر�ســطّية يف الّتعبري عن العقائد امل�سيحّية �ت�سديده  ، فاإّن تبّنيه للمقولت الأ
)�6(

اإىل مواءمتهما

علــى اأ�ســالة احل�ّس يف املعرفــة  َلِعبا د�ًرا يف عملّية نزع القدا�ســة عن املعرفــة. فالتناغُم بني 

 ُ ميان �العقل �ســيء، �الوظيفُة الّتقدي�سّية للمعرفة �ســيٌء اآخر. �لو اأّن التوما�ّية ظّلت ُتف�رصَّ الإ

على طريقِة ماي�ســرت اإيكهارت Meister Eckhart، لكان امل�ســري الفكرّي للغرب �سيًئا اآخر! 

حــداث، اأّدى احّتاد املقولت الالهوتّية الفْرط-اإيجابّية  �لكن، يف ال�ســكل الذي اّتخذته الأ

ــانا  ، الذي اأّْن�سَ
ّ
 Kataphatic theology) مع �ســمور احلد�س العقلي

ّ
يجابي )اأ� الالهــوت الإ

، �دّمرت 
ّ
معنى الواقعّية، اإىل ا�ســمّيٍة nominalism َطَبَعت اآخر مراحل الالهوت الُقر��سطي

ميان يف العامل الذي كان املقّد�ُس طاغًيا فيه. التناغم بني العقل �الإ

 يف اأكرث 
ّ
التوما�يّــة، حتًما، هي الفل�ســفة الدينّيــة يف اأ�ّجها، �هي الالهوت امل�ســيحي

 
ّ
اأ�ســكاله ُن�سًجا ��سمولّيًة. لكّنها لي�ست احلْكمة sapientia املنبنية على ا�ستنارة العقل العملي

ية احلكمّية  يٍة كونّيٍة ُمن�ســجمٍة مع الر�ؤ املبا�رصة بالعقل الفّيا�س، رغم تقدمِيها لغًة منا�ســبًة لر�ؤ

 على ح�ســاب العقل 
ّ
كما نرى عند دانتي Dante. ��ســاَعَد الرتكيز املُفِرط على العقل العملي

يــة التالية: »ل تعطــوا القْد�َس للكالب. �ل تطرحــوا ُدَرَرُكم ُقّداَم اخلنازير. لئاّل تد��َســها باأرجِلها �تلتفَت  يف اإ�ســارٍة اإىل الآ  )�5(

َقكم«، متّى 7: 6. املرتجم. فتمزِّ

.E. Gilson, Reason and Revelation in the Middle Ages, New York, 1938 ،عن اآرائه فيما يتعّلق بهذه النقطة املهّمة، انظر  )�6(
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الفّيا�س يف املدر�ســّية، ُم�ساًفا اإىل هالك ��ســمور فر�سان الهيكل fedeli d’amore، �غريهم 

من ُم�ســتودعات التعاليم العرفانّية امل�ســيحّية، على اإيجاِد مناٍخ اأف�ســى اإىل �ســعود العقالنّية 

 .
ّ
 احلقيقي

ّ
�احتجاِب املنظور العقلي

�ســالم، اأ� حّتى التقليد اليهودّي،  جِتد، يف احلياة العقلّية حل�ســارٍة دينّيٍة كامل�سيحّية اأ� الإ

ثــالث مدار�س فكرّية ل اثنتني: الفل�ســفة، الالهوت، �العرفــان اأ� امِلتافيزيقا )احلْكمة( يف 

ا. �لكن حّتى لو كان عاِرًفا  معناها الّتقليدّي. كان القّدي�س توما فيل�سوًفا عظيًما �لهوتيًّا فذًّ

ــَع قَلمُه �اختار ال�سمت، فاإّن اأعماَلُه زّ�دت الغرب بفل�سفٍة  ]ِعرفانيًّا[ م�ســيحيًّا عندما ��سَ
�رصارّية. يف  �لهــوٍت تقليديٍّ اأكرث ّما اأمّدته باملبادئ احلْكمّية امل�ســتقاة مــن �ظيفِة العقل الأ

حوال، لي�س الذيــن ينتقد�ن القّدي�َس توما اليوم، مبعظمهم، من املنزلة العلمّية مبكاٍن،  اأّي الأ

ي�ســتطيعون معه تخّطي املقولت التوما�يّة بل هم لعجِزِهم عن ا�ستيعاِبِه ينتقد�َنه. فالعارُف 

هّمّيــة الفائقة للتوما�ّيــة، كما فعل ال�ســهر�ردّي �ُماّل   هو القادر علــى اإدراك الأ
ّ
احلقيقــي

�ســدرا – اللذان اأ�ّس�سا اإب�ستُملوجّيتهما على الوظيفة التقدي�ســّية للمعرفة �ال�ستنارة بالعقل 

هّمّية الق�سوى للم�ّسائني امل�سلمني القريبني، يف العديد من اجلوانب،  – عندما اأ�سارا اإىل الأ
 يف الكثري من اأعماله.

)�7(

ّ
من التوما�يّة �الذين اقتب�َس منهم العامِل املالئكي

�ل بّد، لنفهَم عملّية نزع القدا�سة التدريجّية عن املعرفة يف الغرب، اأن نعَي اأهّمّية تعاليم 

 ،
ّ
�ســالمي . فقد كانت الفل�ســفة ال�ســينويّة، يف العامل الإ

)�8(
ابن �ســينا �ابن ُر�ســد يف الالتينّية

�رصارّية للمعرفة  �سا�َس الذي ا�ستعان به ال�سهر�ردّي، �غرُيه من احلكماء، لتقدمي الوظيفة الأ الأ

. �لكن حّتى ما ��ســَل 
)�9(

ــل لكّنها ��ســلت اإىل الغرب مبتورًة �بــزيٍّ اأكرث عقالنّية �التعقُّ

. املرتجم.
ّ
كويني اأي توما الأ  )�7(

.S. H. Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, pp. 185ff  )�8(

 Gardet من اأمثال غارديت 
ّ
�ســالمي �ســني يف الفكر الإ �ربّيني املتخ�سّ               مــن املثــري لالهتمام اأّن التوما�ّيني اجلدد من الباحثني الأ

د فل�سفة يونانّية ِبحّلة اإ�سالمّية. يف حني اأّن باحًثا ككوربان، �الذي  ال كْوِن الفكر ال�سينويِّ فل�سفًة اإ�سالمّيًة اأ� جمرَّ طرحوا �سوؤ

�سالمّية  فُة النه�سة الرب�ت�ستانتّيني، ُي�رصُّ على اأهّمّية ابن �سينا يف الفل�سفة الإ كان �فيًّا للمدر�سة احلْكمّية يف الغرب، �منها مت�سوِّ

ا على اأهّمّية التعاليم احلْكمّية �العرفانّية لل�سهر�ردّي �املاُّل �سدرا. �رغم احرتامنا للباحثني  كفيل�ســوٍف اإ�سالميٍّ اأ�سيل �اأي�سً

�سالم اأهمَلها الباحثون العلمانّيون  من اأمثال غارديت الذين ا�ستطاعوا، ب�سبب توما�ّيتهم بالتحديد، اأن يفهموا جوانب من الإ

�الالاأدريّون �جتاهلوها، فاإّننا، يف خ�ســو�س هذه امل�ســاألة، ُمن�سجمون متاًما مع اآراء كوربان. يف الواقع، كلُّ من يعرف الفكر 

 ال�ســايف، ل ي�ســتطيع اإّل اأن ي�سل اإىل نتائج م�ســابهة، اإن مل يكن متطابقة، 
ّ
ر جّيًدا �يفهم املنظور امليتافيزيقي  املتاأخِّ

ّ
�ســالمي الإ

 H. ،سالمّية. انظر� مع تلك التي نراها عند تو�ســيهيكو اإيز�ت�ســو الذي قّدم درا�سات مهّمة للغاية يف جمايَل العرفان �الفل�سفة الإ

 Corbin, H. S. Nasr and O. Yahya, Histoire de la philosophie islamique, vol. 1, Paris, 1964; the prolegomena of Corbin to Sadr

 al-Din Shirazi, Le livre des penetrations métaphysiques, Paris-Tehran, 1964; and T. Izutsu, The Concept and Reality of Existence,

.Tokyo, 1971

.H. Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, trans. W. Trask, Dallas, 1980 انظر  )�9(
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ــل اإىل الر�اج اأ� النفوذ الذي ��ســلته  الغرَب �اأّدى اإىل ما �ُســّمي بال�ســينويّة الالتينّية، مل ي�سِ

 – �نزعته اأكرث عقالنّية من 
ّ
كرث عقالنّية. اأ�سف اإليه، اإّن ابن ر�سد العربي الر�سد�يّة الالتينّية الأ

ابن �ســينا �اأقّل ت�سديًدا على د�ر املالك يف ا�ستنارة العقل – هو اأقلُّ تعْلُمًنا �عقالنّيًة باأ�سواط 

 ،
ّ
 �امل�سيحي

ّ
�سالمي . �ُتظِهُر درا�سُة ماآِل هذين احلكيَمني يف العاملنَي الإ

ّ
من ابن ر�سد الالتيني

اإىل اأّي مــًدى كان الغرُب ي�ســري يف التاأ�يل العقاليّن لهذه املدر�ســة الفل�ســفّية يف حني كان 

ل على ال�ســتنباط. �هكذا، فقد ظهر   يّتجه اأكرث �ســوَب تاأكيــد اأّ�لّية التعقُّ
ّ
�ســالمي العامل الإ

د على القيمة املقّد�سة للمعرفة  �رصاقّية لي�ســَهَد على التوكيد املتجدِّ ال�ســهر�ردّي بفل�ســفته الإ

.
)�0(

ّ
�سالمي  الإ

ّ
�على طابعها »التنويرّي« يف العامل العقلي

ْبق، بل ال�سمّية التي جاءت  اأّما يف الغرب، فلم تُكن اإ�رصاقّية ال�ســهر�ردّي من اأحرز ال�سَ

. كما �سبق �اأ�سلفت، فاإّن �جًها من �جوه 
ّ
يجابي كرّد فعل على لهوت القرن الثالث ع�رص الإ

 apophatic and mystical ال�سويف� 
ّ
ال�سمّية كان �رص�ريًّا يف الّتهيئة لظهور الالهوت ال�سلبي

خري  theology عند نيكول دي �سوزا، لكّن احلركة )ال�سمّية( ب�سكٍل عام، َ��َسمت الّطوَر الأ

 عــن اليقني. اإّنها، بالّتايل، اأ�جدت لاأدرّيًة فل�ســفّية ا�ســتنزفت هذا 
ّ
يف عــزِل العقل العملي

. قد ل يكون 
ّ
العقــل �اأفَقَرتــُه يف ارتباطه باملقّد�س، ما خلــق خواًء رهيًبا يف العامل امل�ســيحي

ُعف حيَنها اإىل درجة الرّتخي�س بالاأدرّية عقالنّيٍة �ساملة كالتي ظهرت يف   قد �سَ
ّ
ميان الديني الإ

القر�ن الالحقة، لكّن ال�سمّية، مع غريها من العوامل، �ساعدت على طم�س املعرفة املقّد�سة 

التي يحتاجها كلُّ ديٍن يّدعي لنف�ســه ال�ســمولّية �التماَم �القدرَة على تلبية احتياجات اأتباعه 

. كانت النتيجة اأْن �سعى بع�س امل�سيحّيني من ذ�ي الّنزعات 
ّ
 �العقلي

ّ
على امل�ستوَيني الر�حي

العقلّية اإىل البحث خارج امل�سيحّية عن اأجوبٍة ُتطفئ ظماأهم اإىل التف�سريات ال�سببّية؛ ُ�جدت 

�ســيلة. �اأّدى هذا البحُث بد�ِره اإىل تفكيِك �حدة  جمال يف امِلتافيزيقا الأ جوبة بالإ هذه الأ

ية الكونّية امل�ســيحّية التي َطَغت يف القر�ن الو�ســطى. بعدها راَم الّنا�ُس اليقنَي  �جتاُن�س الر�ؤ

�سا�َس املتني للمعرفة يف اأماكَن �م�ستوياٍت اأخرى؛ �هكذا تاأ�ّس�ست الفل�سفة احلديثة، اإن  �الأ

 R. de Vaux, “La première entrée d’Averroës chez les Latins,” Revue des Sciences ،�0(  عن الر�سدّية الالتينّية �ال�سينوّية الالتينّية، انظر(

 Philosophiques et Théologiques 22 (1933): 193-245; de Vaux, Notes et texts sur l’Avicennisme latin aux confins des XIIe-XIIIe

siècles, Paris, 1934; M. T. d’Alverny, Avicenna nella storia della cultura medioevale, Rome, 1957; d’Alverny, “Les traduc--

tions latines d’Ibn Sina et leur diffusion au Moyen Âge,” Millénaire d’Avicenne, Congrés de Bagdad, Baghdad, 1952, pp. 59-

 79; d’Alverny, “Avicenna Latinus,” Archives d’Histoire, Doctrinale du MoyeniÂge 28 (1961): 281-316: 29 (1962): 271-33; 30

 (1963): 221-72, 31 (1964): 271-86; 32 (1965): 257-302; M. Bouyges, ‘Attention à Averroista’, Revue du Moyen Âge Latin 4

 (1948) : 173-76 ; E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, New York, 1935; and F. Van Steenberghen, Siger

.de Brabant d’aprés ses oeuvres inédites, 2 vols., Louvain, 1931-42
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.
)��(

�سّح القول، مع ديكارت

خــالل ع�رص الّنه�ســة، كان ثّمة �ســعي �راَء احلكمــة الفطرّيــة، �راَء املعرفِة ال�ســائعة، 

�سا�ِس اجلديد لليقني. تكّلم جيمي�ستو�س بليثو Plethon، �ساحب الّتاأثري الكبري يف النه�سة  �الأ

يطالّية، عن اأفالطون �زراد�ســت كاآباء للحكمة املقّد�ســة، فيما َعَمَد فيت�سينو Ficcino اإىل  الإ

فالطــويّن ��رَصَع برتجمته اإىل الالتينّية. جتّدد الهتماُم حينها بالهرم�ســّية   الأ
ّ
البنيــان احلْكمي

 �راء 
ّ
�بالعقائــد ال�رصقّيــة القدمية، �لكن رغم بر�ز فيت�ســينو ��ســوزا، كان ال�ســعي احلقيقي

؛ يف اُأُطٍر كان الالهوت ال�سائد قد اعتربها 
ّ
املعرفة املقّد�ســة يتّم خارج اإطار التقليد امل�ســيحي

»�ثنّيّة«. �سحيح اأّن مو�سوع الدرا�سة كان املعرفَة املقّد�سة، لكنَّ الذهنّية التي قاربته كانت، 

حوال، ُمتاأّثرة بفردانّيٍة �اإن�ســانويٍّة ما لبثت اأن اأّدت اإىل العقالنّية ال�ساملة التي  يف كثري من الأ

، كانت 
)��(

�رفي�ســّية التي، كما الهرم�ســّية ظهــرت فيما بعد. �رغم �جود اهتمام كبري بالأ

« مل يعد حموًرا اأ�سا�ًسا بعدما 
ّ
�رفي�ســي �ا�ســعَة النت�ســار خالل ع�رص الّنه�سة، فاإّن »امل�سيَح الأ

�رفي�ســّيني  . قد ن�ســتطيع اأن نقول اإّن الأ
)��(

كان رمــًزا بارًزا يف الكتابات الالتينّية ال�ّســابقة

ذهبوا يف اجّتاه �امل�سيح يف اجّتاه اآخر! 

 يف 
ّ
بداأ املفهوم القدمي للحكمة، املنبني على طهارة العقل، يظَهُر ُم�ستقالًّ عن التقليد احلي

 ي�ستطيع اأن يو�سل املعرفة املقّد�سة بطريٍق عماليّن، 
ٌّ

الغرب �هو امل�سيحّية. فوحده تقليٌد حي

�بالّتــايل فاإّن نف�ــس عملّية اإنعا�س احلكمة القدميــة كان له اأثٌر بالغ يف املزيد من اإ�ســعاف ما 

تبّقــى مــن الر�حانّية امل�ســيحّية الّتقليديّة. �رغم �جــود جمموعاٍت، اأ� حلقــاٍت، امتلكت 

معرفًة اأ�ســيلًة ُمقّد�ســَة املنحى، من قبيل ال�ســليب الوردّي �القاباله �الهرم�ســّية �مدر�سة 

بارا�سيل�ســو�س، فاإّن اإحياء احلكمة القدمية خالل النه�ســة �ما تالها، �معار�سَة معظم اأتباع 

 
ّ
دِّ اإىل دمج املدر�سّية يف املنظور احلْكمي هذه احلكمة القدمية »امل�ســتحدثة« للمدر�ســّية، مل يوؤ

، بــل اأّدى اإىل تفكيكها ‘ِمــن حتت’ ما جلب معــه العلمنة الكاملة 
)��(

علــى يف امل�ســيحّية الأ

.Nasr, Three Muslim Sages ،انظر  )��(

عالج اإتيني جيل�ســون هذه العملّية برباعة يف كتابه ‘�حدة التجربة الفل�ســفّية’، رغم اأّنه، �يف ان�ســجاٍم مع املنظور التوما�ّي،   )��(

 اأ� العرفايّن مع تدمري التوما�ّية نف�ســها. فبغياب تواُفِر هــذا النوع من املعرفة املبا�رصة 
ّ
ل ُي�ســرُي اإىل دللــة فقدان البعد احلْكمي

 – �لكن لي�س اإىل 
ّ
لهي ــُل اإىل �ســاحة احل�سور الإ �التطهريّية، حّتى ال�رصح التوما�ّي املهيب ُنِقَد �ُلِفَظ يف النهاية رغم اأّنه ُيو�سِ

مر   لي�سري، �لرمبا كان الأ
ّ
-ال�سمي

ّ
ن�ســان، ملا كان نقا�س الواقعي  يف الإ

ّ
حملِّ الحّتاد املُْبِهج نف�ســه. �لو مل يخبت احلد�س العقلي

 حيُث ُطِرَحْت نظريّات �سبيهة بال�سمّية �لكّنها ظّلت على هام�س 
ّ
�ســالمي ر مبا ي�ســبه ما حدث يف الهند اأ� يف العامل الإ ليتطوَّ

النطاق التقليدّي الذي ان�سغل حموُرُه، على الد�ام، بعقائد ذات طبيعة عرفانّية.

.D. P. Walker, The Ancient Theology, Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to the Eighteenth Century, London, 1972 ،انظر  )��(

عــن دمج ال�سخ�ســّيات املختلفة للحْكمة اليونانّية من اأمثــال اأّبولو �اأ�رفيو�س، �الذي مّثل دجًمــا للحكمة القدمية يف التقليد   )��(



نصــر حســيـــن  ســّيــد 

1�3المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

وفّية  �سا�ســّية يف اأ�ر�با القرن ال�ســابع ع�رص. اأّما ن�رص الّتعاليم ال�سّ لكّل التّيارات الفل�ســفّية الأ

�احلْكمّية خالل النه�ســة – �هي مبعظمها ن�ســخة دنيوّية �خارجة عــن الذات عن ما كان 

 يف قلب 
ّ
دِّ اإىل اإعادة تاأ�سي�ٍس للُبعد احلكمي معر�ًفا �حمفوًظا خالل الع�سور الو�سطى – فلم يوؤ

 ما 
ّ
 �اإىل علمنة العقل العملي

ّ
ــخ يف العامل امل�ســيحي ، بل اإىل املزيد من الّتف�سُّ

ّ
التقليد امل�ســيحي

ف �العرفان. كان هذا  ميان، �الت�سوُّ حّتم ف�ســاًل جذريًّا بني الفل�سفة �الالهوت، العقل �الإ

 يف التاريخ الفكرّي للغرب منذ النه�سة.
ّ
�سا�سي الطابع العاّم للتّيار الأ

ن�سان بطبيعته كائٌن ي�سعى اإىل اليقني، فكان ل بّد من تخّطي الالاأدرّية الفل�سفّية  �مبا اأّن الإ

َق بالفعل، �لكن – فيما  التي َتَلت الهجمَة ال�ســمّية على الفل�سفة الُقر��ســطّية. �هذا ما حتقَّ

ر – لي�س من خالل اإحياء احلكمة القدمية يف ع�رص الّنه�ســة،   املتاأخِّ
ّ
�ر�بي يتعّلــق بالتاريخ الأ

رغم احتوائها على كلِّ الّتعاليم ال�رص�رّية لذلك اإّن ُعِرَفت حّق معرفتها، بل من خالل اللجوء 

�ر�بّية املعا�رصة. لقد �ُســّمي ديكارت باأبي  اإىل الفردانّية �العقالنّية اللتني طبعتا الفل�ســفة الأ

َيه �ســبينوزا Spinoza �ليبِنتز Leibniz، ج�ّســد  الفل�ســفة احلديثة بحّق فهو، اأكرث من معا�رصِ

 )
ّ
ر�ح الفل�ســفة احلديثة، بل �العلَم احلديث، اأي اختزال املعرفــة اإىل �ظيفّية العقل )العملي

ن�سايّن �الكويّن. الفردّي  املعز�ل عن العقل الفّيا�س يف ُبعَديِه الإ

يف �ســعيه �راء اأ�ســا�ٍس جديٍد للمعرفة اليقينّية، مل يلجاأ ديكارت اإىل العقل العامل يف قلب 

ر  ( �ل اإىل الوحي، بل جلاأ اإىل الوعي الفردّي للفاعل املُفكِّ
ّ
ن�ســان كم�سدٍر للعقل )العملي الإ

thinking agent. كان باإمكان الكوجيتو ال�ســهري اأن ُي�ســري اإىل اأّ�لّية الذات على املو�ســوع 

 �اأدبه، انظر، E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, trans. W. R. Trask, New York, 1953. �رمّبا 
ّ
امل�سيحي

’ اآخر �سخ�ســّيٍة اأدبّية اأ�ر�بّية مّثل لها 
ّ
لهي �ســبايّن كالدير�ن Calderón، �ســاحب كتاب ‘اأرفيو�س الإ  الأ

ّ
كان الكاتب امل�رصحي

. قيثارُتُه خ�سب ال�سليب«. Curtius, op. cit. , p. 244. راأى 
ّ
لهي  �اقًعا حيًّا فقال فيه »امل�سيُح هو اأ�رفيو�س الإ

ّ
�رفيو�سي امل�سيُح الأ

:‘Autos sacramentales كالدير�ن احلْكمة اليونانّية كعهد قدمٍي ثاٍن فكتب يف ‘م�سحيّة اأ�ساريّة

‘اإّن كلمــــــَة النـــ�ّس
نبيــاء اإلهّيـــــــٌة يف الأ

اإن�سانّيـــٌة يف ال�سعـــر

La voz de la Escritura

Divina en los Profetas

‘Y humana en los poetas

�ر�بّية ال�سائدة. �سبان يف زمانه، مل يكن حموريًّا يف الثقافة الأ            �لكّنه، نظرَي الفال�سفة الأ

ليزابيثّية. اإّنــك ترى عنَدُه �عًيا  ــا على �سك�ســبري Shakespeare الذي مّثل ا�ســتمراريَّة التقليــد يف اإنكلرتا الإ �هذا ما ينطبق اأي�سً  

ــا لالجّتاهات ال�ســائدة يف يومه. »ل�سك�ســبري  للعالقة العليا بني احلْكمة اليونانّية �امل�ســيحّية، رغم اأّنه، بد�ره، �قف ُمعار�سً

 M. Lings, Shakespeare in the .»ي�ســات معبد ِدلفي، مل يكــن اأّبولو اإلَه النور بقدر ما كان نــور اهلل ي�ســي �قدِّ �لدانتي، كما لقدِّ

خر، فقد ا�ستطاع الفال�سفة امل�سلمون من اأمثال ال�سهر�ردّي �قطب  Light of Sacred Art, London, 1966, p. 17.. اأّما يف املقلب الآ

�سالم. على يف الإ  الأ
ّ
الدين ال�سريازّي، �كذلك املاّل �سدرا فيما بعد، اأن يدجموا الفل�سفة امل�سائّية يف املنظور احلْكمي
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متن Atman، الذي  �ىل، اأ� الأ باملعنــى الذي يعتربه الفيدانتّيــون the Vedantists احلقيقــَة الأ

ر اإًذا  �ســياء باملقارنــة معه خارجًة عن الذات )مايــا maya(. اإّن مقولة ‘اأنــا اُأفكِّ تكون كلُّ الأ

، متتلُك عنا�رَص ميتافيزيقّية 
ّ
اأنــا موجود cogito ergo sum’، اإذا ُقِرئت من املنظــور الفيدانتي

نا’  ر اإًذا اأنا موجود’، ل يق�سد ‘الأ عميقة من د�ن اأدنى ريب. لكّن ديكارت، يف قوله ‘اأنا اُأفكِّ

نا )الذات(   حني يقول ‘اأنا احلــّق’، الأ
)�5(

�ســة التي يرمي اإليها من�ســور احلاّلج لهّيــة املتقدِّ الإ

، من املنظور العرفايّن، 
ّ
لهّية الوحيدة القادرة على قول ‘اأنا’. �بالّتايل، كان الفرد الديكارتي الإ

ع خرَبَته ��عيه التفكريّي كاأ�سا�س لكّل اأنطولوجيا �اإب�ستمولوجيا  نا الوهمّية’، َمْن َ��سَ ‘الأ
َ تابًعا لها �ناجًتا عنها؛ �هنا عّلة  ريِّ �م�ســدِر يقني. حّتى الوجود ُجِعَل اأدنى منها درجًة بل �سُ

ا�ســتعمال ‘اإًذا ergo’. حّتــى لو مل يبــداأ بالفعل التفكريّي، كان باإمــكان ديكارت اأن يختم 

بـ‘اأكون est’ بدًل من ‘اأنا موجود sum’، فيكون التفكري �الوعي بذلك دليلني على اأّن اهلل، 
ِفَظ  . لو فعل ذلك، َلَلِحق بالتّيار العري�س للف�ســلفة الّتقليديّة �حَلَ

)�6(
ل اأنا كفرد، هو املوجود

نُطلوجيا مركزيّتها يف الفل�سفة. لالُأ

نا الفردّية حموَر الواقعّية �معياَر كّل  مور، فقد جعل ديكارت من الأ اأّما بح�سب جمرى الأ

نُطلوجيا  �ر�بّية عن الُأ ًرا اجّتاه كّل الفل�سفة الأ ًل الفل�ســفة اإىل عقالنّية حم�س �حُموِّ معرفة، حُموِّ

ن ف�ســاعًدا، جتــّذرت املعرفة يف الكوجيتو حّتى لو ��ســلت اإىل  ِب�ســِتُملوجيا. من الآ اإىل الإ

 �منف�ســلًة عن 
ّ
اأبعــد املجّرات. لقد �ســارت الذات العارفة م�ســد�دًة اإىل دنيا العقل العملي

ّي معرفٍة مو�ســوعّية. �هكذا ا�سُتنِزفت  العقل �عن الوحي، اللذين ا�ســُتبعدا كم�ســدرين لأ

املعرفة من حمتواها املقّد�س حّتى �ســار كلُّ ما له �اقعّية ُمكَن النف�ســاِل عن املقّد�س الذي ل 

ينف�ســل، يف النهاية، عن الواقع اإذ الواقع املطلق هو املقّد�س بنف�ســه. اأّما بعقلّية الذين �قعوا 

يف �سباك العقالنّية، اأذكى ��سائل عَدِم الذكاء ]![، �سار العلُم �املعرفُة منف�سلني عن املقّد�س 

 scientia حّتــى لو اأقررنا للمقّد�س بواقعّيٍة ما. عند هذه العقلّية، َحَملت عبارة ‘العلم املقّد�س

ــا، لي�س فقط لكّل مــن يّتبع، بوعيه اأ�  ــا ذاتيًّــا، بل �ما زالت تبد� لغًوا �تناق�سً sacra’ تناق�سً

ا ملن ثار�ا يف �جه هذه العقالنّية  ب�ســتيمّية الديكارتّية، بل اأي�سً لَ�ْعِيه، العقالنّية املالزمة لالإ

ف القرن الرابع ال�سهري الذي لقى حتفه يف بغداد اإثر ترداده عباراٍت �سوفّية )�سطحاٍت كما ُت�سّمى بالعربّية( �ُيعدُّ من  مت�سوِّ  )�5(

 La Passion d’aliHallaj’ ســالم. عاجله لوي�س ما�سينيون، حياًة �تعاليًما، معاجلًة ُم�سهبًة يف كتابه ‘�سغف احلاّلج� اأعظم عرفاء الإ

نكليزيّة بالكامل. 2nd ed., 4 vols., Paris, 1975؛ �قد ترجمه ماي�سون اإىل الإ

 ،’Cogito ergo sum )ر اإًذا اأ�جد »امِلتافيزيقا ت�رِصف النظر عن الق�ســّية احلياتّية animistic الديكارتّية، ‘كوجيتو اإرغو �ســوم )اأفكِّ  )�6(

اٌل ل  اِل، ‘ما هو الذي يكون؟ Quid estv’ جتيب باأنُّه �سوؤ �ل�ســوؤ  ،’Cogito ergo Est )ر اإًذا اأكون لتقول ‘كوجيتو اإرغو اإ�ســت )اأفكِّ

 A. K. .»لها كّلها �ِلكلِّ ما مل َتُكْنُه ’whatness بني ‘ما هوات’ اأخرى، بل هو الـ‘ما هوّية ’ whatّن مو�ســوعه لي�س ‘ما هو ي�ســحُّ لأ

.Coomaraswamy, The Bugbear of Literacy; London, 1947, p. 124; enlarged edition, London, 1980

?
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��اجهوها باأنواع الالعقالنّيات التي طبعت معظم الفكر احلديث.

 Humean 
ّ
�بعد القرن ال�ســابع ع�رص، بقيت خطوٌة �حيدٌة للو�ســول اإىل ال�سّك الهيومي

doubt و‘الالاأدريّــة الكانتّية Kantian agnosticism’ التي َنَفت عن العقل اإمكانّيَة الو�ســول 

 ،noumena 
)�7(

�ســياء عندما اعتربت امللكات العقلّيــة قا�رصًة عن معرفة النومينا اإىل جوهر الأ

ر بالعقل الفّيا�س   غري متنوِّ
ّ
�بالتايل فالعقُل نف�سه قا�رصٌ عن هكذا معرفة، �مبا اأّن العقل العملي

.intellectual intuition 
ّ
فهو منوٌع من معرفة النومينا عرب احلد�س العقلي

 كعقل مقبولــًة �املعرفة التي 
ّ
يف حالَتــي ديكارت �كانت، كانت �ظيفــة العقل العملي

تنتــج عنه لها ثبــات املعرفِة العقلّيِة النَّ�ســق. �رغم عدم اعرتاف هذين الفيل�ســوفني بالطابع 

يٍة ثابتٍة  ن�سان من املعرفة العادّية، فقد حافظا على ر�ؤ ن الإ املقّد�س للمقولت املنطقّية التي مُتكِّ

��سلبة لهذه املقولت التي، �مع عدم �ْعِيهم حلقيقة طبيعتها، تظلُّ من �جهة نظر امِلتافيزيقا 

انعكا�ًسا للمقّد�س �هو اأزيلٌّ �غري متحّول يف ذاته �يف انعكا�ساته على عامل الف�ساد �الَكْون. 

�مع تطّور عملّية العلمنة، اختفى هذا النعكا�ُس يف فل�سفات القرن التا�سع ع�رص مثل الهيغلّية 

ية الثابتة  ري�رة اجلدلّية �الّتحّوِل نف�سه �ا�ستبدلتا الر�ؤ �املارك�سّية اللتني اأ�ّس�ستا الواقَع على ال�سّ

. بالطبع، لقد اُأعِطَي هيغل تف�ســرياٍت  ية – ماّديٍّة كانت اأ� ر�حّية – دائمة الّتغريُّ �ســياء بر�ؤ لالأ

�سّتى، كما اأّن اأفكاره املعّقدة �سمحت بتاأ�يالٍت متنّوعة، من تاأ�يالت الالهوتّيني املحافظني 

يف اأملانيــا القرن التا�ســع ع�رص اإىل تاأ�يالت الي�ســارّيني الالاأْدرّيني. لكّن مــا مُيّيز عملّية الفكر 

ل الّتقليدّية،   ككّل، يف تطوّرها يف القرن التا�سع ع�رص، �يف مقابل فل�سفات الّتحوُّ
ّ
الديالكتي

ل بل اختزاَلها احلقيقة اإىل عملّية زمنّية، �اختزالها الكينونة  لي�س اهتمامها بال�سري�رة �الّتحوُّ

اإىل �سري�رة، �اختزالها املقولت املنطقّية الثابتة، حّتى ل نذكر امِلتافيزيقا، اإىل عملّياٍت فكرّيٍة 

َل، مبعّيِة ��سعّيِة  ل. اإّن خ�ســارة معنى ‘الّد�ام’ يف املدار�س الفل�سفّية الغربّية اأْ��سَ دائمة الّتحوُّ

ــا اإىل  مة من علمنة املعرفة �لكن اأي�سً اأ�غ�ســت كونــت Auguste Comte، اإىل املرحلة املتقدِّ

ن�ساَن احلديَث )�احلديث ل تعني بال�رص�رة املعا�رص(  خ�ســارة معنى املقّد�س �هذا ما طَبَع الإ

بطاَبعه. اأّما الفل�ســفات التي تلت، من قبيل الالعقالنّيات التي جاءت كرّد فعل على الهيغلّية 

خرية من  اأ� الفل�ســفات الو�سعّية املختلفة اأ� الفل�ســفة الّتحليلّية، فقد ا�ستكملت املراحل الأ

برنامــج التدمري التاّم لكّل ما هو مقّد�س يف املعرفة اإّما بف�ســله متاًما عن الديِن �ال�ســعِي �راء 

املقّد�س من خالل العقالنّية �املنطق، �اإّما با�ستنزاف اللغة �العملّيات الفكرّية، �هي بالطبع 

�سياء. املرتجم.  جعله يف مقابل الِفنوِمنا اأ� ظواهر الأ
ّ
�سياء يف ذاتها. تعبرٌي كانتي اأ� الأ  )�7(
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. اإّن 
)�8(

 ل تنف�ســُل املعرفُة فيه عن ال�سعي اإىل املقّد�س
ٌّ

مرتبطة باللغة، من كلِّ ما هو ِمتافيزيقي

اأقّل ما ُيقال يف هذه الفل�سفات، من �جهة النظر التقليدّية، اإّنها غاية يف القبح �الفظاعة �قد 

ملايّن تورك H. Türck عندما اأ�سماها ‘ميز��سوفيا’، اأي، ُبغ�س احلكمة كما  اأ�ساب الباحث الأ

 .
�قد اأ�سماها غرُيه ‘�سد-فل�سفة’)�9(

( املُعلمَن 
ّ
ِه اأْمَيل[، فاإّن العقل )العملي �مبا اأّن ال�سبيه ل ُيعَرف اإّل ب�سبيهه ]ال�سيُء اإىل جن�سِ

secularized reason، الــذي �ســار اآلة املعرفة الوحيدة يف الع�رص احلديــث، كان ل بّد له اأن 

يرتك اأَثَرُه على كّل ما َدَر�َســُه. لذا كانت كّل املو�ســوعات التي ُدِر�َســت باآلة املعرفة املُعلمنة 

ية املقّد�س. فوجهة الّنظر املدّن�سة ل ترى اإّل الَعامَل املدنَّ�س الذي ل حمّل للمقّد�س  جمّردًة من خا�سّ

لهــة« حيث ثِقَفُهم  ، »قتَل الآ
ّ
ن�ســان احلديث، ب�ســكل نوذجي فيــه. �بهذا يكون هدُف الإ

�َنفَيهم من العامل املن�سوج بخيوط العقلّية املُعلمنة.

�بــرز اأثــُر املعرفِة املنز�عة القدا�ســة، اأّ�ل ما َبَرز، يف ميدان الفكر نف�ســه. �بعك�س كلِّ 

ر�سطويّني امل�سيحّيني، �هرام�سة النه�سة من اأمثال فيت�سينو، الذين �سعوا اإىل  فالطونّيني �الأ الأ

 Pico della Mirandola الذي اأ�ســفى عليه بيكو ديال مرياند�ل� ،
ّ
اإحياء العرفان الهرم�ســي

رين، فاإّن معظم  ، اأ� حّتى بعك�س غريهم من احلكمــاء �العرفاء املتاأخِّ
)�0(

م�ســحًة من القباله

الذين در�ســوا هذه املو�ســوعات يف العامل احلديــث، اأخفقوا يف التمييز بني حكمٍة مقّد�ســٍة 

ل �بني فل�ســفة دنيوّية عقالنّية. لقــد اخُتِزلت العقائــد امليتافيزيقّية بكلِّ  مرتكــزة على التعقُّ

مهابتهــا �جاللها اإىل ‘فكــر’ دنيويٍّ مبتَذٍل �تافــه، مع كون املقولة املفاهيمّيــة ‘ِفْكر’، كما 

‘ثقافة’، مبَتكٌر حديٌث يتدا�له املرء ُمكَرًها يف اخلطاب املعا�رص. لقد حتّولت اأ�سمى اأ�سكال 
َدثة، كمــا ُذِكر، تلعب د�ر عالمٍة  احلْكمة اإىل ا�ســتعاراٍت تاريخّية ب�ســيطة، اإىل اأفالطونّية حُمْ

تاريخّيــة مثالّية ي�ســتطيع بها املرء تهدمَي اأهّمّية اأكرث العقائــد احلْكمّية عمًقا. كان يكفي، �ما 

يزال، اأن ُي�سّمى �سيٌء ما بـ‘اإفالطويّن حُمَدث’ لُيخَتَزَل، باملعنى الر�حايّن، اإىل ما هو تافٌه �عدمي 

 ]من مذهب 
ّ
َر ذلك، ُت�ستدعى م�سطلحاٌت من قبيل حلويّل، �حياتي ال�ســاأن. �يف حال تعذَّ

 الذي �سار 
ّ
مر اأّن بع�س اأ�ســكال الفل�ســفة التحليلّية قامت بد�ٍر جيٍِّد، ن�ســبيًّا، يف تو�ســيح لغة اخلطاب الفل�ســفي يف �اقع الأ  )�8(

ــا يف الزمن احلديث. علًما اأّنه يف الفل�ســفات التقليدّية، حيث تكون اللغة الفل�سفّية املتدا�الة، على �سبيل املثال،  بالفعل غام�سً

العربّية اأ� العربيّة اأ� الالتينّية، ما زال �ا�ســًحا �دقيًقا كما العلم احلديث. لكّن جتلية اللغة مل تكن الوظيفة الوحيدة التي قامت 

خرية كان د�رها هّداًما اأكرث لبتذاله الفل�ســفة �غاياتها، دافعًة عدًدا من طاّلب  بها الفل�ســفة التحليلّية اأ� الو�ســعّية، �هذه الأ

كادميّية املعا�رصة. الفيلو-�سوفيا اإىل فر�ع معرفّية اأخرى ل تليق بهذا ال�سم يف احللقات الأ

 F. Schaeffer, The .»نغلو-�ساك�ســونّية، هي ُمعادية للفل�سفة متاًما كادميّية كما هي اليوم، �من �ســمنها الفل�سفة الأ »الفل�ســفة الأ  )�9(

.God Who is There, Downers Grove, III., 1977, p. 28

.F. Yates, The Occult Philosophy in Elizabethan Age, London and Boston, 1979 ،انظر  )�0(
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يّف )مبعنى غام�س �ُملتب�س(، �ُتوّظف لتو�سيف  احلياتّية[، �طبيعايّن ��احدّي، �حّتى ت�ســوُّ

العقائد التي يرغب البع�س بتقوي�ســها اأ� تهمي�ســها. يف �سياٍق كهذا، ُيعَر�س اأمثال اأفالطون 

�اأفلوطني �اأبرقل�س كما لو كانوا فال�ســفًة ُب�ســطاء اأ� اأ�ســاتذَة فل�ســفة يف جامعة ما باجلوار؛ 

ُ�يعَر�ُس اأ�لئك امل�ســيحّيون الذين تبّنوا �ســياغاتهم امِلتافيزيقّية كاأنا�ٍس �ســّذ�ا عن امل�ســيحّية 

جالل الذي يلقاه  ‘ال�ســافية’، �بالتــايل �قعوا حتت تاأثري الفكر اليونايّن. كم هــو متلٌف الإ
 Thomas اأفالطون �فيثاغور�س، �حّتى اأر�ســطو، عند الفارابــي اأ� يف اأعمال توما�س تايلور

Taylor اأ� كينيث �سيلفان غوثري K. S. Guthrie عن ما يراه اأ�لئك الذي نظر�ا اإىل الفل�سفة 

�س. اإّن اإعادة اكت�ساف  ه املقدَّ ِّ  املنف�ســل عن جذ�ره �امل�ستنَزِف يف ح�سِ
ّ
كثمرة العقل العملي

ُننا من اإعادة تقدير الفل�سفة كلِّها  التقليد �اإعادة التاأكيد على القيمة املقّد�سة للمعرفة �سوف متكِّ

ن�سان املعا�رَص من فهم اأهّمّية  ن الإ ــا، �ســوف متكِّ �اإعادة قراءة احلْكمة اليونانّية، �لكّنها، اأي�سً

ديان التوحيدّية الثالثة، �التي انت�رصت يف العامل   الذي لعبته هذه الفل�سفة يف الأ
ّ
لهي الد�ر الإ

 �اأ�ر�با اإثَر �ســمور احل�ســارة اليونانو-ر�مانّية. �هذه مهّمٌة من اأّمهات املهاّم. 
ّ
املتو�ّســطي

، �ل بّد من الت�ســّدي له 
ّ
رث الفكرّي اليونايّن على �ســوء التقليد لزٌم حتمي فاإعادة قراءة الإ

ا يف الالهوت �حّتى  ، ل يف درا�سة الفل�ســفة فح�سب، بل اأي�سً كيما ُي�ســار اإىل تغيرٍي جذريٍّ

ديان املقاَرنة. الأ

�ســباب  (. �رغم ت�ســافر الأ
ّ
هــذا، �قــد ارتبطت علمنُة الكــوِن بعلمنــِة العقل )العملي

، فاإّن اختزال العقل العارف 
)��(

الفكرّية �التاريخّية التي اأّدت اإىل نزع القدا�ســة عن الكــون

�ســباب.  ( اإىل م�ســتوى عقــالينٍّ حم�س كان اأبرَز الأ ّ
)�هــو مو�ســوُع الكوجيتــو الديكارتي

�لي�س طارًئا اأّن مْكَنَنَة الكون �اإفراَغ جوهِر العامَلِ من ماّدته املقّد�ســة ح�ســال يف الوقت عينه 

( الــذي ‘يعِرف’ )باملعرفة 
ّ
خري بني العقل )العملي ــِل الأ مع نزِع القدا�ســِة عن املعرفة �الف�سْ

ّ�لّية  ميان من جهة، �عن العقل الــذي يعِرف باملعرفة الأ العلمّيــة scientifically( عن عامل الإ

�اجلوهريّة من جهة مقابلة. �قد عزا بع�ســهم فو�ســى الزمن احلديــث الر�حانّية اإىل مكننة 

. �من املثــري اأن نلفت اإىل اأّن معظم اأ�لئك الفال�ســفة 
)��(

العــامل يف ِعلــم القرن ال�ســابع ع�رص

 Roszak, Where the ا ن�سان والطبيعة Man and Nature’، لندن، �976؛ انظر اأي�سً لقد عاجلنا هذه امل�ســاألة باإ�ســهاب يف كتابنا ‘الإ  )��(

.Unfinished Animal, New York، 1975 كتابه� Wasteland Ends

ن م�ســاألة  يف معر�س اإ�ســارته اإىل ُنّقاد العلم احلديث، يكتب اإد�ارد يان دييك�ســرتهوي�س E. J. Dijksterhuis، �هو قد عالج بتمعُّ  )��(

 على الذهن كواحد من اأهّم اأ�ســباب الفو�ســى 
ّ
مكننة العامل، ما يلي: »هم ]النّقاد[ مييلون اإىل اعتبار هيمنة املفهوم امليكانيكي

 Dijksterhuis, The Mechanization of the World, trans. .»
ّ
مــه التقني الر�حانّيــة التي انحدر اإليها عامَلُ القرن الع�رصين رغم كلِّ تقدُّ

خي علم حقبة النه�سة �القرن ال�سابع ع�رص من اأمثال  رِّ C. Dikshoorn, Oxford, 1961, pp. 1-2.  �قد در�س هذه امل�ساألة عدٌد من موؤ

األك�سندر كويري، دي �سانتييانا �اأي. بي. كوهني.
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ر  ا الت�سوُّ �الالهوتّيني الذين عار�سوا اختزاَل العقل اإىل جُمّرد م�ستًوى عقاليّن قد عار�سوا اأي�سً

، �اأّن اأ�لئك، كاأتباع بومي Boehme يف اأملانيا، �الذين �سَعوا اإىل اإكمال 
)��(

 للعامل
ّ
امليكانيكي

ر العقل ال�ســتدليّل بالعقل كانوا من اأبرز اأن�ســار الفل�ســفة الطبيعّية  تعاليمــه املبنّية على تنوُّ

حوال، لي�س  . يف اأّي الأ
)��(

Naturphilosophie التي نافحت ب�رصا�ة �جهَة النظر امليكانيكّية

من �سكٍّ باأّن نزع القدا�سة عن املعرفة ارتبط مبا�رصًة بنزع القدا�سة عن الكون.

( املُقَتَطع 
ّ
�مل يتفاَد التاريخ اأ� العملّيُة الزمنّية امل�ســرَي الــذي لقاه الكون. فالعقل )العملي

زل ل ي�ســتطيع اإّل اأن يختِزَل الواقَع اإىل عملّيــة، �الزمَن اإىل حم�ِس كّمّية،  عــن جذ�ره يف الأ

�التاريَخ اإىل عملّية من د�ن فعلّيٍة ُمت�ســاميٍة. �يف الوقت عينه، ي�ســري هذا العقل اأمَّ �م�سدَر 

�سياء. �بدًل  زُل، م�سدَر كلِّ الأ كلِّ العقلّية احلديثة التي ُينظر اإليها كواقع. �ســار الزمُن، ل الأ

 متاًما، �ُنِظَر 
ّ
فكاُر �ســادقًة اأ� كاذبًة بذاتها، ُلِفظت اإىل مقام التغــريُّ التاريخي مــن اأْن ُتعترَب الأ

اإليها من حيُث كوُنها اأحداًثا تاريخّية فح�سب. هذه هي التاريخانّية التي نزعت القدا�سَة عن 

التاريخ �عن العملّيِة الزمنّية نف�ســها التي يجدها املرء يف الفل�ســفة �العلم. �رغم اأّن العديد 

مــن الُنّقاد املعا�رصيــن اأدركوا �اقَع اإمالِق التاريخانّية، ��ســعوا اإىل تخيُّــل العملّية التاريخّية 

 ظّلت م�ســتمّرًة كنمِط التفكري ال�ســائد يف عامٍل، 
)�5(

مــن ز�ايا نظٍر اأخــرى، فاإّن التاريخانّية

العقُل ال�ســتدليلُّ فيه منف�ســٌل – عند اأغلب النا�س – عن م�سدَري الثبات املتتوئَمني؛ العقل 

�الوحي. �من د�نهما، ُيخَتَزُل كلُّ ثباٍت اإىل �سري�رة.

 للزمــن �اختزاُل كلِّ الواقعّيات اإىل انعك�ســاتها على جد�ل 
ّ
�كان تدمــري البعد النوعي

يــة الكونّية امليكانيكّية  مثلــة عن رّدات فعل اأمثال اأ�تينغر ��ســويدنرُبغ �ســّد علم الفلك اجلديد �الذي خدم كاأ�ســا�ٍس للر�ؤ لأ  )��(

E. Benz, ‘Der kopernikanische Schock und seine theologische Auswirkung’ in Eranos Jahrbuch 44 (1975) : 15- ليويّة[ انظر ]الآ
.Cahierss de l’Université de St. Jean de Jérusalem, vol. 5, Paris, 1979 ا 60 ;  �اأي�سً

كان غوته Goethe �هريدر Herder من بني اأ�لئك الذين �ساند�ا ق�سّيَتي املعرفة التكاملّية �الفل�سفة الطبيعّية Naturphilosophie كما   )��(

 ]املتمكنن اإن جاز يل القول )املرتجم([ للعامل يف حني اأّكد�ا على ترابط اأجزاء الطبيعة مع بع�ســها 
ّ
عار�ســوا الفهم امليكانيكي

 Die Natur, so mannigfaltig sie erscheint, ist doch immer ein« ،يف كلٍّ حيٍّ �هذا ما ين�سجم مع التعاليم التقليديّة. يكتب غوته�

Eins, eine Einheit, und so muss, wenn sie teilweise manifestiert, alles übrige Grundlage dienen, dieses in dem übrigen Zusam--

 H. B. Nisbet, Goethe and ــا menhang haben.“  ُمقتب�س من  R. D. Gray, Goethe, The Alchemist, Cambridge, 1952, p. 6. انظر اأي�سً

.the Scientific Tradition, London, 1972, p. 20

كان كتاب كارل بوبر Karl Popper ال�سهري ‘اإملق التاريخانيّة The Poverty of Historicism’ Boston، 1957 �احًدا من اأف�سل ما ُكِتب   )�5(

من قبل فيل�سوِف علٍم معا�رص. كما اأّن الِفُنِمُنلوجيا املعا�رصة ت�سّدت للتاريخانّية �اأنتجت ��سائل بديلة لدرا�سة الدين �الفل�سفة 

�الفّن... اإلخ، �كانت نتائجها متميِّزة اإذا ما تزا�جت مع املنظور التقليدّي. يف املقابل، فقد اأّدت اإىل نوع من الدرا�سة العقيمة 

للبنى املُنف�ســلة عن كّل من ح�سِّ املقّد�س �تاريخ التقاليد املختلفــة كتاريخ مقّد�س. �مع هذا، فاإّنه يظلُّ يف قلب احلْد�س الذي 

ناط الثابتة التي يلحُظها املرء حّتى يف عامل الظاهرات اإذ  ِب البنى �الأ اأّدى اإىل الِفُنِمُنلوجيا، اإدراٌك لـ‘اإمالق التاريخانّية’ �خِل�سَ

هي انعكا�ٌس لبع�ِس اأ�ُجِه الثابت مبا هو كذلك.
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 immutable ن�ســان �جَهُه عن ملكاته العقلّية  من املركز الثابت ال�ســري�رة نتيجَة اإ�ســاحِة الإ

Center اإىل الهام�ــس املتذبذب لوجــوده. منقطًعا عن القلب، �هو مقــرُّ العقل الفّيا�س، ل 

( اإّل اأن ي�سري م�ستغرًقا يف الت�رصُّم �التغريُّ الذي ي�سطو، عنَدها، على د�ر  ّ
ي�سُع العقَل )العملي

، ا�ســَتْنَزَفت �جهُة النظر   �الثابت اإىل املتغريِّ
ّ
��ظيفة الثابت. �يف اختزاِل املطلِق اإىل الن�ســبي

َ من املقّد�ِس الذي ميتلكانه يف م�ستواهما اخلا�ّس.  �املتغريِّ
َّ
الدنيويِّة الن�سبي

ثِّر نزُع القدا�سة  �مبا اأّن املعرفَة املُ�ســاغَة ل تنف�ســل عن اللغة، مل يكن من املمكن اإّل اأن يوؤ

�ر�بّية اأقّل رمزّيــًة �اأكرث اإغراًقا  عــن املعرفة على ا�ســتعمال اللغة. �لئن اأ�ســحت اللغات الأ

ّنها ارتبطت باأناط فكرّية  يف اأحاديّــة البعد، فاقدًة للجانب اجلــّوايّن يف اللغات التقليدّية، فالأ

، يف معظم الفل�ســفة احلديثة، 
ّ
اأحاديّة البعد يف طابعها العاّم. �يتجّلى امليُل ال�ســّد-ِمتافيزيقي

ّن اللغَة،   �هذه عملّيٌة ُم�ستحيلُة التطبيق كليًّا لأ
ّ
يف حما�لِة جتريد اللغة من كلِّ فحًوى ِمتافيزيقي

 املتجّذر 
ّ
كما الكون، ذات اأ�ســول اإلهّية �ل ميكن ف�ســلها بالكلّية عن املحتــوى امليتافيزيقي

فيهــا �يف ُبناهــا. �مع هذا، فاإّن �ســعوَد العقالنّيــة �مكننَة العامل يف القرن ال�ســابع ع�رص بداآ 

�ر�بّية �دفِعها باجّتاه العلمنــة. كان غاليليو Galileo ما يزال  بالتاأثــري مبا�رصًة على اللغات الأ

، لكّن لغة هذا الكتاب، 
)�6(

يتقّبل الفكرة التقليدّية باأّن الطبيعة كتاٌب عظيٌم ينبغي فكُّ َمغالقه

بالن�ســبة اإليه، مل تعد اللغة املقّد�ســة للقّدي�س بونافنتورا اأ� دانتي اأ� القبالّيني، اللغَة التي ترتبط 

، اإّنا هي ريا�سّيات ُتفهُم، ل باملعنى الفيثاغورّي، بل مبعناها 
)�7(

ناغوجّية باملعاين الرمزّية �الأ

. كما كان ِكبلر Kepler يعترب اأّن ‘الكــّم هو نُط تعبرِي اهلل’ يف الكون 
)�8(

 البحــت
ّ
الكّمــي

�جه  (Dico quantitatum Deo propositam)(3))، رغم اأّنه، �بعك�س غاليليو، مل ي�ْســَه عن الأ

�ســكال  عداِد �الأ الرمزيّــة �النوعّية للريا�ســّيات، املرتبطة بذاتها بفل�ســفِة تناغِم �رمزّيِة الأ

الهند�سّية كما يف فل�سفة فيثاغور�س التي كان �فيًّا لها بعمق.

 Dialogue Concerning the Two Chief World Systems – Ptolemaic مة كتابه )�6(  ي�ســري غاليليو اإىل فكرة الطبيعة ككتاٍب عظيم يف مقدِّ

.and Copernican

 allegory يف تف�سري الن�ّس املقّد�س، تقوم على اأّن حقائق العهد القدمي الزمنّية هي �سورة للحقائق 
ّ
�سيغٌة من �سيغ الرمز التمثيلي  )�7(

بدّية. املرتجم. خرييّة الأ الأ

»ُتكتُب الفل�ســفُة يف هذا الكتاب العظيم، الكون، الذي يقف ُم�رَصًعا اأماَم ناظرنا. لكّن الكتاَب يتعّذُر فهمه ما مل نتعّلم اللغة   )�8(

�ســكال  ــيَغ باأحُرف املثّلثات �الد�ائر �غريها من الأ حرف التي �ســيَغ بها. فلقد ُكِتَب بلغة الريا�ســّيات ��سِ �نعرف قراءة الأ

 Assayer in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman الهند�ســّية �من د�نها ي�ســتحيل اإن�ســانيًّا فهُم كلمٍة منه«. ِمــن

 M. De Grazia, “Secularization of Language in the 17th Century,” Journal of the ُمقتب��س م��ن  .Drake, New York, 1957, pp. 237-88

.(History of Ideas 41/2 (April-June 1980

ّي اهتمام بفيثاغور�س رغم كون �الده �سديد الهتمام بالتعاليم الفيثاغورّية. دلّة حول اإبراز غاليليو لأ             تنُدر الأ

.’Mysterium Cosmographicum طّور ِكبلر فكرته هذه يف عدٍد من اأعماله �من �سمنها كتابه ‘اللغز الكوزموغرايّف  )�9(
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�ر�بّيني �سياغَة لغٍة ُمنبنيٍة على الريا�سّيات، �يف  بعد ذلك، حا�ل العديد من الفال�سفة الأ

 Mersenne على املو�سيقى. �قد كانت هذه احلركة بالفعل هي التي اأ�ّس�ست 
)�0(

حالة مار�سني

للمنطــق الرمزّي عند ليبنيتز الذي �ســعى اإىل ربِط الفكِر باحل�ســاب علًمــا اأّن الفكر �اللغة 

 logos ل ينف�ســالن يف املنظور التقليدّي. ففي عدٍد من امل�ســادر التقليديّــة يرتبط اللوغو�س

�الراجيون )التخاطب( ragione بحيث ي�سريان يف بع�س ال�سياقات اإىل نف�س املدلول. 

مور، فقد انعك�ســت علمنُة اللغة �حما�لُة ا�ستبدال دللِتها الرمزّية  اأّما بح�ســب جمرى الأ

بالكّم املح�س لدى قراءة الن�سِّ الكويّن، على لغة الن�ّس املقّد�س نف�ســه، �الذي ما زال ُيعترب 

ن هبًة من اهلل �مرتبًطا بكتاب الطبيعة – بح�ســب لهوتّيني كاثوليك �بر�ت�ســتانت.  اإىل الآ

ن، �قد �سارت اللغة فا�سدًة �الريا�سّياُت ُتعَترب اللغَة املنا�سبَة للطبيعة، فاإّن لغة الن�ّس املقّد�س  �الآ

 .
)��(

 الِعْلم«
ّ
ن�ساٍن جاهٍل من اأن تكون هبًة من اإله كّلي �سارت تبد� »اأكرث منها اخرتاًعا رثًّا لإ

خرية لتتها�ى يف  ، تاركًة الأ
)��(

ن�ســانّية لهّية بتلك الإ لقد انك�رصت احللقة التي تربط اللغة الإ

�سكال املختلفة من ُنُغولِة اللغة التي  ‘�سقطاٍت’ متتالية، يف مراحَل من العلمنِة اأْ��سلت اإىل الأ
 املرتبط بالالتينّية حل�ســاب اللغات املحّلّية التي 

ّ
نراها اليوم، �اإىل الت�ســحية بالفنِّ الليتورجي

قطعت �َسْوًطا طوياًل بعيًدا عن اُأ�سولها املقّد�سِة ف�سارت جدُّ عادّية ��سائعة كلغاٍت يومّيٍة لعامٍل 

ُمعْلمن متلىء بخربات تافهة. �كما ترى، فاإّن التناظَر بني ا�ستنزاف املعرفة من حمتواها املقّد�س 

�نزِع القدا�سِة عن اللغة املرتبطة بها هو تناظٌر تاّم. �العك�ُس �سحيح؛ فكلُّ حما�لٍة لرفع اللغة 

 ترتبط مبحا�لة اإحياء املعرفة املقّد�سة )اأ� العلم املقّد�س  
ّ
ناغوجي جمّدًدا اإىل م�ستواها الرمزّي �الأ

ّنها حتتاُج اإىل التعبري عن نف�سها بلغٍة تتنا�سب معها، �لكن  scientia sacra( �التاأكيِد عليها لأ

!
)��(

ا تتوافر لها اأي�سً

�اأخرًيا، فاإّن عملّية نزع القدا�ســة عن املعرفة ��ســلت اإىل مْعِقِل املقّد�ِس نف�ســه، اأي اإىل 

ــ�س علم  �سِّ  فرن�ســي ُيعترب موؤ
ّ
ر مو�ســيقي  �منظِّ

ّ
، �لهوتــي

ّ
ب ماريــن مار�ســني )�588-�6�8(، فيل�ســوف �ريا�ســي الأ  )�0(

ال�سمعّيات. املرتجم.

De Grazia, op. cit., p 326.  )��(

لهّية يف القرن ال�سابع ع�رص. مل تُعد النظرة اإىل لغة اهلل كلغة كالمّية؛ �توّقفت  ن�ســان �اللغة الإ »انك�رصت ال�ســلة التقليديّة بني الإ  )��(

لهّية جن�ًسا �نوًعا«. م�سدر �سابق، ال�سفحة ��9. ن�سانّية عن الرتباط بـ‘الكلمة’ الإ الكلمات الإ

ّن امل�ســيحّية مل متتلك لغًة مقّد�ســة. فالالتينّية كانت، اإن �سّح القول،             بطبيعة احلال، كانت هذه العملّية اأكرث �ســهولًة يف الغرب لأ

�سالم �اليهودّية. لغًة ليتورجّية �مل تكن لغًة مقّد�سًة كما كانت العربّية �العربّية يف الإ

كان ل بّد لنف�س العملّية اأن تتحّقق يف اإحياء العقائد التقليديّة اليوم. ��سن�سري اإىل هذه امل�ساألة يف الف�سول التي ترتى.  )��(

لًة �م�ستقّلة، �ل ميكننا، يف حملِّنا  ت�ستحقُّ م�ساألة العالقة بني عملّية نزع القدا�سة عن العلم �اللغة يف العامل احلديث درا�سًة مف�سّ  

 عّما ح�ســل يف الغرب يف غ�ســون قر�ٍن خم�سٍة يف ما نراه من نزع 
ٌّ

هذا، اإّل اأن ن�ســري اإليها باقت�ســاب. �بني اأيدينا مثاٌل حي

القدا�سة عن اللغات التقليديّة ال�رصقية مع علمنة الفكر هناك.
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خرية التــي اأنزها هيغل يف اختزال كّل عملّيــِة املعرفة اإىل جدٍل  الديــن. فنتيجــًة للخطوة الأ

ر�س التي  ميان يظهر �كاأّن فالًقا يف�سله عن الأ غرِي منف�سٍل عن التغريُّ �ال�سري�رة، بداأ َعامَلُ الإ

 Kierkegaard ردَة الفعل على هيغل، 
)��(

ــر’. كان كريكيغــارد ن�ســان ‘املفكِّ يقــف عليها الإ

مثال  �منــه انطلق الالهوُت الوجوديُّ �الفل�ســفُة الوجودّية، التوحيدّيُة �امللحدُة �ســواًء. لأ

)Heidegger  )�7، ثّمة ياأ�ٌس من اإمكان 
)Marcel )�6 �هايدغر

 Jaspers �مار�ســيل
)�5(

يا�ســربز

�ســياء.  ن�ســان اإىل فهِم �اإدراِك الواقع، فــال مفرَّ من �ثبٍة يقوم بها ليفهم معنى الأ ��ســول الإ

 Karl Barth يتطّلب �ثبًة اإىل »الر�اية العليا 
)�8(

�يف الالهــوت كذلك، فاإّن فكَر كارل بارت

 ،
)50(

ن�ســان . ُيحِجــم الالهوت عن التوا�ســل مع عــامل الطبيعة اأ� مع تاريخ الإ
)�9(

ميــان« لالإ

ميان، �الديَن بالعلم،  ية التي ترِبُط املعرفَة باحلّب �الإ ية التوحيدّية متاًما؛ تلك الر�ؤ �ت�سيع الر�ؤ

�الالهوَت بكلِّ د�ائر الهمِّ الفكرّي، �ســاعت ملِّفًة �راءها عاملًا من التحاُ�ز ]النق�سام اإىل 

حوال  ا ثانويًّا، �يف اأف�سل الأ ّن الُقد�ســّية holiness �ســارت همًّ اأحياز[ تختفي فيه الوحدة لأ

ّ اإىل اإعادة 
 �العقلي

ّ
اخُتِزلت اإىل انفعالّيٍة حم�س. يف هكذا عامل ي�سعى اأ�سحاب الذكاء الر�حي

 كان له اأثٌر بالٌغ على ‘الوجوديّة’ �على الالهوت 
ّ
 �ناقد داناركي

ّ
�ســورن كريكيغارد )���8-�855(، فيل�ســوف �لهوتي  )��(

ّنها، يف راأيه، اأ�ساءت متثيل اأ�سمى غايات  دبّية لأ �ّس�ســات الكن�سّية �الفل�ســفّية �الأ  يف القرن الع�رصين. هاجم املوؤ
ّ
الرب�ت�ســتانتي

. من اأعماله ‘اإّما/اأو’، ‘مفهوم اللهفة’ و‘اخلوف والرتعا�ش’. املرتجم.
ّ
 �الديني

ّ
خالقي ن�سايّن؛ حتقيق الذات باملعنى الأ الوجود الإ

�ّس�سي الوجودّية. كان لعمِلِه اأثٌر كبرٌي على الفل�سفة �الالهوت �علم  كارل يا�ســربز )��88-�969( فيل�ســوف اأملايّن من موؤ  )�5(

ن�س��ان يف الع�س  النف�س. ترك اأكرث من �0 كتاًبا ��0،000 �ســفحًة مكتوبة. من اأعماله ‘الفل�س��فة والوجوديّة’، ‘الفل�س��فة’، ‘الإ

ملايّن’. املرتجم. احلديث’ و‘م�ساألة الذنب الأ

ِمتافيزيقيّة’. املرتجم. غابرييل مار�سيل )��88-��97(. ُيعترب اأّ�ل الفال�سفة الوجوديّني الفرن�سّيني. من اأعماله ‘جمّلة   )�6(

نُطلوجيا  ــ�س الِفُنِمُنلوجيا الوجودّية �قد تركــت اأعماله يف الُأ �سِّ )�7(  مارِتــن هايِدغر )�889-�976(. فيل�ســوف اأملايّن ُيعدُّ موؤ

، الالهوت 
ّ
دبي ن�سانّية مثل الهرمنوطيقا، النقد الأ �امِلتافيزيقا اأثًرا ل نظري له على الفل�ســفة القارّية �على كلِّ جوانب العلوم الإ

مة يف املِتافيزيقا’ و‘ما هو ال�سيء؟’. املرتجم. �علم النف�س. من اأعماله ‘الكينونة والزمن’، ‘مقدِّ

رين امل�ســيحّيني يف القــرن الع�رصين. عار�س   �ســوي�رصّي لعّله اأهّم املفكِّ
ّ
 بر�ت�ســتانتي

ّ
كارل بارت )�886-�968( لهوتي  )�8(

الالهــوت الليربايّل الذي كان �ســائًدا يف القرن التا�ســع ع�ــرص �اأّكد على ‘غريّيــة اهلل’ �تعاليه عن كّل املوجــودات. ترَك اأكرث 

جنيلّي’.  مة يف اللهوت الإ ‘كري��دو )املعتقد�’ و‘مقدِّ ن�س��ان’،  مــن 600 ن�سٍّ بني كتاب �مقال؛ من اأهّم اأعماله ‘كلمة اهلل وكلمة الإ

املرتجم.

ّن »العقالنّية احلديثة  ميان �حده كانا لأ  �اللجوء اإىل الإ
ّ
قد مُيكن القول، بال ريب، اإّن البينونَة احلاّدة عن م�ســمار العقل العملي  )�9(

 K. Stern, The Flight from Woman, New York, 1965, p. .»ميان بعنٍف �سامت، كما يفعل الغاز العدمي الرائحة تفعُل فعَلها �سّد الإ

 اأن ير�سى باحلد�د التي تفر�سها العقالنّية على العقل اإن مل يكن خل�سارته 
ٍّ
 م�سيحي

ٍّ
ال يبقى ملاذا يجدر بالهوتي 300.  �لكّن ال�سوؤ

ميان اإذ يرتبط كالهما بالعقل  ًما لالإ ا يقتل الدين بقدر ما راأى فيه ُمتمِّ ( غاًزا �سامًّ
ّ
 الذي مل يرى يف العقل )العملي

َّ
املنظور احلْكمي

. اإّن �اقع اأّن هكذا اأنواًعا من الالهوت قد ظهرت ُينبُئنا باأّن ا�ستنزاَف املقّد�س يف ملكِة املعرفة من ِقبل العلم �الفل�سفة  ّ
لهي الإ

الغربّية قد ��ســل اإىل مرحلٍة �ســار فيها مقبوًل من الالهوتّيني اأنف�سهم، بحيث يقوم بع�سهم، بعد ذلك، بهذه العملّية مب�ستًوى 

اأكرث راديكالّية من العديد من العلماء املعا�رصين الذين ي�سعون اإىل اإعادة اكت�ساف املقّد�س.

 ،Paul Tillich بول تيلي�س ،Niebuhr لقد تبعه الكثري�ن، رجاٌل مــن اأمثال نييبور�« ،Schaeffer بالكالم عن بارت، يكتب �ســيفر  )50(

جــون ر�بن�ســون John Robinson، اأَلــن ريت�سارد�ســون Alan Richardson، �كلُّ الالهوتّيني اجُلدد. قد يختلفون يف التفا�ســيل، 

ن�سان املعا�رص الذي تخّلى عن احلقل املُوّحد للمعرفة. ففيما يتعّلق بالالهوتّيني، فقد  �لكّن ال�رصاَع يظّل نف�سه – اإّنه �رصاع الإ

ف�ســلوا احلقيقة عن العلم من ناحية �عن التاريخ من اأخرى. لي�ســت منظومتهم اجلديدة بقابلة للتحقيق؛ اإّنها ّما ُي�سلَّم به اإمياًنا 

.Schaeffer, op. cit., 54 .»فح�سب
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اكت�ســاف اجلذ�ر التقليدّية �ال�ستغال العاّم للذكاء الذي �سوف ُي�سِبغ من جديد على املعرفة 

ن�ساَن من اأن يدمج حياته جمّدًدا مع اأ�سا�س هذا املبداإ التوحيدّي  ُن الإ �رصارّية، �ميكِّ �ظيفَتها الأ

خر�ن، الذين ي�ستع�ســي عليهم هذا النقد للعامل  ميان. اأّما الآ الذي ل ينف�ســل عن احلّب �الإ

احلديــث اأ� اإعــادة ا�ستك�ســاف املقّد�س، �الذيــن، يف الوقت عينه، مل تنفع معهــم الَهْدَهَدة 

م لهم كاأّنه احلياة احلديثة، فال ميلكون  ليهجعوا يف هذا العامل املُدِقع فكريًّا �ر�حيًّا �الذي ُقدِّ

دب احلديث �الذي اأ�جزه برباعة ال�ساعر  اإّل العويل �القنوط �هذا ما مُييِّز بالفعل، معظم الأ

 Dylan Thomas يف ق�سيدٍة مرثاة ]يرثي اأباه ال�رصير[:
)5�(

الويلزّي املوهوب ديالن توما�س

 ليمــوت، منك�ــرًصا ��رصيــًرا رحــل
ٍّ
بــي جــدُّ اأ

لتفــت، . �مــا ا يف درٍب دام�ــس ٍ.

ئــه املحــد�د تــٌر �د�د، �ســجاٌع يف كربيا رجــٌل فا

ّنــه مــات كان بريًئــا، فَجــِزع لأ

، كان �ا�ســًحا يف مــا كان. َلَهــُه ــا اإ ُمبغ�سً

)5� (
ُقــود لَو ئــه ا تــٌر �د�د، �ســجاٌع يف ِكربيا رجــٌل فا

لكــن اهلل رحيٌم �عــادل. �لهذا بالتحديد ل ميكن لنور العقــل اأن يخُبَت متاًما �ل ميكن 

ن�سان املعا�رص. خرية لالإ لهذا القنوط اأن يكون الرتنيمة الأ

 

. مات مموًرا يف 
ّ
، كان مبدًعا يف ��ســِفِه للجمال الطبيعي

ّ
ديالن توما�س )���9-��95( �ســاعٌر �يلزّي �كاتب م�رصحي  )5�(

نيويورك. املرتجم.

Too Proud to die, broken and blind he died   )5�(

 The darkest way, and did not turn away    

 A cold kind man brave in his narrow pride     

 Being innocent, he dreaded that he died

 Hating his God, but what he was was plain.

 An old kind man brave in his burning pride. 
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فلسفُة اللغِة والتأويل
معنى المعنى، وفهُم الفهم
حبيب فّياض���

ــة داخل نطاَقي فل�ســفة اللغة �فل�ســفة التاأ�يل، باَت املعنى، يف �سياِق  راٍت خا�سّ نتيجَة تطوُّ

، حالًة ِقيمّيًة �معيارّيًة �ســابطًة حلركة اللغة يف متلــف اجّتاهاتها �حيثّياتها، 
ّ
الفهِم الفل�ســفي

، حالَة مراجعٍة دائمة متالئمٍة مع حركِة 
ّ
�باَت فهُم الفهم، مبا هو مو�ســوُع التاأ�يل الفل�سفي

َلني،  دلج �املُ�سبِع باإ�سقاطات �ســاحبه. على اإثر التحوُّ ��ســيولِة املعنى، �راف�ســٍة للمنهج املوؤ

ــفَتني على خلفّيٍة فل�ســفّية �احدة، انبثقت فل�ســفة اللغــة �التاأ�يل  �نتيجــًة لجتماع الفل�سَ

مة للربط بني الفهم �املعنى، فيما َيِعُد با�ستبدال الفل�سفة التقليديّة. كمحا�لٍة ُمتقدِّ

 من معاجلاِته التقليديَِّة 
َّ
ـُ�سافُة اإىل كلٍّ من اللُّغِة �التاأ�يِل البحَث الفل�سفي ُتخَرُج الفل�سفُة املـ

ـُتمحِورة حوَل الوجوِد �ما�رائيَّاِتِه النظريَِّة اإىل اآفاٍق جديدٍة تتجا�ُز التجريَد الذي َ��َســَم  املـ

 للفل�ســفة، �لرتتقَي بهذا امل�ساِر نحو مو�سوعاٍت اأكرَث راهنيًَّة �حيويًَّة مُيكُن 
َّ
امل�ساَر التاريخي

يِة  ن�ســاينِّ حياَل احلياِة �العــامل، �ذلك انطالًقا من الر�ؤ معهــا تعميُق �جتديُد الفهِم املعريِفّ الإ

ها ماهيََّتها  ها فل�سفُة اللغة �التاأ�يِل، حيُث تخَلُع اللغة، اإذ ذاك، عن نف�سِ التي ا�سطنعتها لنف�سِ

داتيَّة، �تنت�سُب اإىل ماهيٍَّة غائيٍَّة حُتاكي، يف اآن، الفكَر �الواقَع على حدٍّ �سواء. كما 
ليََّة �الأ

الآ

ل  يتخّلى التاأ�يل، �احلاُل هذه، عن منهجيَِّتِه التف�سرييَِّة الناظرِة اإىل َفهِم الن�سِّ اللغوّي، ليتحوَّ

ا ي�ســتدعي فهًما جديًدا لكلِّ فهٍم  اإىل قراءٍة فل�ســفيٍَّة تنُبُذ املنهَج �ي�ســتحيُل فيها الوجوُد ن�سًّ

ُل اإزاَء الكوِن مبختلِف ظواهِرِه �جتّلياِته. يتح�سَّ

اأ�ستاذ فل�سفة اللغة �الدين يف اجلامعة اللبنانّية.  )�(
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اًل: فلسفُة اللغة أوَّ
ة �رص�رٌة منهجّيٌة للتفريق بني لغِة الفل�ســفِة �فل�سفِة اللغة، رغَم تقاُطِعِهما الوا�سح. احلالُة  ثمَّ

 بغيَة اإ�سالِح 
ّ
�ىل لي�ست �سوى حما�لٍت قاَم بها فال�سفٌة لغوّيون عن طريِق املنهِج التحليلِي الأ

 من خالِل ربِط م�سطلحاِت هذه 
ّ
لغِة الفل�ســفِة �بلوَرِتها، �جْعِلها مالِئمًة للبحث الفل�ســفِي

ُ عنها، �هذا ما قاَم به حتديًدا اأتباُع  اللغِة �تعبرياِتها مُب�ســّمياتها �م�ســاديِقها احلقيقيَِّة التي ُتعربِّ

مدر�ســة كمرِبدج يف الفل�ســفِة التحليليَّة، حيث حا�لوا التمييَز على م�ســتوى الكلمات بني 

�ىل، ُلغويَّة.  ا هي، بالدرجِة الأ ما له معنى، �ما ل معنى له، �اعترب�ا اأنَّ ُم�ســكلَة الفل�ســفِة اإنَّ

 ل يكون م�سحوًبا باإ�سالٍح لغوّي. اأّما احلالة الثانية 
ّ
�بالتايل، ل جد�ى من اأيِّ ُجهٍد فل�سفي

)فل�ســفة اللغة( فهي عبارٌة عن فل�سفٍة لغويٍَّة ت�ستنُد اإىل اللغة ذاِتها يف �سبيِل ا�ستخراِج منظومٍة 

ن�ســاِن �الوجود، بحيــث ل يقت�رُص  يٍة كونيَّــٍة اإزاَء احلياِة �الإ فل�ســفيَّة ُمتكاِملــة، �بلــورِة ر�ؤ

البحث، يف هذا املجال، على درا�ســِة اللغة من �جهٍة فل�ســفيَّة كما هو احلاُل يف الفل�ســفات 

خالق، العلم، التاريخ...(، بل ُينَظُر اإىل اللغة بو�سِفها املجاَل املعريَفّ  ـُ�سافة )الأ ة �املـ اخلا�سَّ

ن�ســان �نياَبِتها عن الوجوِد �مالَزَمِتها لهما  عمق، يف اآن، باعتباِر ت�سكيِلها لالإ �ســمَل �الأ الأ

�متاهيهــا مَعُهما. �هذا، بالتحديد، ما َدَفَع بع�س الفال�ســفة اللغويّني اإىل اعتباِر فل�ســفِة اللغة 

ـُ�سافِة التي ل  �ريًثا �رصعيًّا للفل�ســفِة التقليديَّة، بل بدياًل �رص�ريًّا عنها، بخالِف الفل�سفات املـ

تعد� كوّنها من فر�ِع الفل�سفة �حتَت ِمظَلِّتها.

َد التعاُمِل فل�سفيًّا مع اللغة مبقداِر ما هي فل�سفٌة م�ستقلٌَّة �ُمنبثقٌة  اإًذا، لي�ست فل�سفُة اللغة جمرَّ

ــُف هاهنا �ســمًة مالزمًة للذات – املدِرك – فح�ســب،  من اللغة ذاِتها، حيُث ل يعوُد التفل�سُ

ُم به اللغُة، �الذي  بل يتعّدى ذلك اإىل املو�ســوع – املدَرك – نظًرا للغنى الفل�سفيِّ الذي تّت�سِ

ن�ســان �العامل. �بح�ســب تعبري هايِدغر، فــاإنَّ اللغَة تنطُق  يتجلَّــى من خالِلها التماُثُل بني الإ

 .
)�(

�سياَء �املوجودات �ُتعطيها ماهيََّتها �حيَِّزها يف الوجود الوجود، مبعنى كوِنها ُت�ســّمي الأ

ــا؛ العاَلـُم  ــحُّ العك�ُس اأي�سً ا ي�سُ فاللغــُة ُم�ســا�قٌة للعامل، �حيــُث يوَجُد عاَلـٌم يوَجُد لغة، �رمبَّ

َع اهتمامات فل�ســفِة  . �هذا ما ُيربُِّر لنا َتوزُّ
)�(

ــُف من خالِل اللغة ــُف عن ذاِتِه اأ� ينك�سِ يك�سِ

اللغِة يف جماَلني:

ل: هو الفكُر باعتباِر اللغِة جت�سيًدا ذاتيًّا له اإىل حدٍّ قد يجوُز القوُل َمَعه، اإنَّ الفكَر لغٌة  وَّ الأ

�سة اجلامعيَّة للدرا�سات �الن�رص �التوزيع، ��00(، ال�سفحة ��0. �سَّ توفيق �سعيد، يف ماهيِّة اللغِة وفل�سفِة التاأويل )بري�ت: املوؤ  )�(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��0.  )�(
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معقولة، �اللغُة فكٌر منطوق.

والثاين: هو الواقُع نظًرا لكوِن اللغة متثُّاًل مو�ســوعيًّا له بنحِو ما عربَّ عنه هايِدغر بالقول، 

ُف عنه �ُتظِهُره«. »اإنَّ اللغَة بيُت الوجود، �هي التي تك�سِ

لٍت عميقًة على م�ستوى خ�سائ�سها �اأبعاِدها،  لقد �سِهَدت اللغُة من خالل فل�سَفِتها حتوُّ

بنحٍو باتت فيه اللغة، فل�ســفيًّا، متلفًة من حيُث البنيُة �املاهيَّة �الوظيفة، �هذا ما �ســنتطّرُق 

اإىل بع�س معامِله تالًيا:

َد ��سيلٍة ُيراُد من خالِلها اإي�ساُل  ، جمرَّ
ّ
�. لي�ســت اللغة، يف �سياِق الَفهِم اللغويِّ الفل�ســفي

ـُخاَطب، بل هي غايٌة مطلوبٌة بذاِتها. �بــدًل من اأن تكون اأداًة يف  ـُتكلِّــِم اإىل املـ ُمــراِد املـ

بالُغ عنه. فاللغُة كما يقوُل  الّت�ســاِل �التبليغ، ُت�سبح اأمًرا من املطلوب الو�سوُل اإليه �الإ

ت�سوم�ســكي، لي�ســت ُعن�رًصا يف خدمِة العقل، بل هي �العقُل مت�ســا�يان، �ل يختلفان 

ــا، بح�ســب ما يرى ِفتغن�ســتاين،  �ظيفيًّــا رغــم اختالِفهما ماهويًّا. �اللغُة، �الفكُر اأي�سً

�جهــاِن لعملٍة �احدة، اإذ عنَدُه لي�ســت �ظيفُة اللغِة الوحيدة التعبــرُي عّما يف الذات، اأ� 

خرين، اإذ التفكرُي ل ي�ســبق التعبري، بل همــا متالزمان، فال اإدراَك  اإي�ســاُل املعلومات لالآ

ُره اإّل يف قالٍب  رات عاريٌة عن اللغة، بل ل ميكن اإدراُك �ســيء، اأ� فهُمُه اأ� ت�ســوُّ اأ� ت�ســوُّ

لغوّي)�(، هذا ف�ساًل عّما يقوُلُه هايِدغر من امل�سا�قة بني اللغة �الوجود، بنحٍو ل ي�سبُح 

الواقع ما هو عليه اإّل باللغِة التي ل تقوُم عالقُتها به على انتمائها اإليه، بل الواقُع �اقٌع باللغة 

وفيها)5(. �بالتايل، اللغُة ذات ماهيَّة غائيَّة تتَّ�ســف باملو�ســوعيَّة – ن�ســبًة اإىل املو�سوع 

ها الذاتيَّة. – من خالل اتِّخاِذها مو�سوًعا للفل�سفِة ُي�ساُر فيه اإىل البحث عن عواِر�سِ

�. ا�ستكماًل ملا �َسَبق، يتجا�ُز د�ُر اللغة، من جهِة الفال�سفة اللغويّني، حد�َد »الّت�سال« 

بداعيَّة مبعزٍل  بداع«، مبعنى كوِنها حاجًة يجُب الك�ســُف عن مكنوناتها الإ اإىل حيِّــز »الإ

:
)6(

عن كوِنها حاجًة ات�ساليَّة، ذلك اأنَّ اخلطاب على نوعني

ـُتلّقي، كما هو  ّدى الكالم اإىل املـ خر، �اإي�ساُل موؤ ل: ات�ســايلٌّ ُيراُد منه التوا�سل مع الآ وَّ الأ

يــات القراآنّيِة التي ترمي اإىل اإي�ســاِل تعاليَم حُمّددٍة اإىل ماَطبــي الوحي }أَقِيُموا  ّدى الآ مــوؤ

حممود فهمي زيدان، يف فل�سفِة اللغة )بري�ت: دار النه�سة العربيَّة، �985(، ال�سفحة 60.  )�(

�ّس�سة اجلامعّية للدرا�سات �الن�رص �التوزيع، ��99(، ال�سفحة ��7. �سامي اأدهم، فل�سفُة اللغة )بري�ت: املوؤ  )5(

ناء احل�سارّي، �996(، ال�سفحات �0 اإىل ��. منذر عيا�سي، الل�سانيّات والدللة )حلب: مركز الإ  )6(
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َكاةَ{��4.  الَةَ َوآُتوا الزَّ الصَّ

لفاُت اإىل القدرة على التعبري، �قابليَِّة اللغة لتكون مو�ســوًعا   ُيراُد منه الإ
ٌّ

والث��اين: اإبداعــي

ُمبَدًعا، كما هو حاُل ال�ســاعر الذي ُين�سد ق�ســيدًة من اأبياٍت عديدٍة ي�سُف فيها �ردًة يف 

حديقة، اإذ هو هنا ل يريُد اإبالَغنا مبوا�ســفات الوردة، مبقداِر ما ُيريُد الك�ســَف عن قدَرِتِه 

بداعــيُّ يف القراآن اإىل ذرَ�ِتِه من  ــَل اخلطاُب الإ بداعيَّــة يف التعامِل مع اللغة. �لقد َ��سَ الإ

تيان مبثله. هذا امل�ســاُر ميكن مالحَظُتُه  عجازيِّ للتعبرِي بنحٍو ل ميكن الإ خــالل الّتجّلي الإ

ـُتعاَرِف عليه، �الذي  يف م�ساِر التعاُمِل النحوّي مع اللغة �النتقال من النحو التقليدّي املـ

 عند �سو�سري، حيث انتقَل من 
ّ
يد�ُر اأ�سا�ًســا حول اأ�اخِر الكلمات، اإىل النحِو التو�ســيفي

التعاُمِل مع الكلمة من موقِع ما يجُب اأن تكون عليه – عند النُّحاة التقليدّيني – اإىل ما هي 

عليه بالفعل بو�ســِفها عالمًة يف �سياٍق بنيويٍّ ُمتكامل، ��ســوًل اإىل النحو التوليديِّ عند 

، يتوالُد من خالِلِه 
ّ
 الذي بلَوَر نظريًَّة تقوُم على فكرة اأنَّ اللغة حْد�ٌس اإبداعي

)8(
ت�سوم�سكي

الكالُم الالمتناهي من اللغة املتناهية، �اأنَّ كلَّ جملٍة فيها ُبنيٌة عميقٌة تتَّ�سُف بنحٍو توليديٍّ 

ُمتَّ�سٍق مقابل ُبنيتها ال�سطحيَّة اخلا�سعة للنحو التقليدّي.

�. تذهــُب النظرة التقليديَّــة اإىل اللغة اإىل اعتباِرها جمموعًة مــن العنا�رص املاديَّة التي ميكن 

ِل يف هذه العنا�رص، �درا�ســِة العالقــات التي ترِبُط بينها،  مُّ
اأن ُت�ســمَع �ُتنطَق من د�ن التاأ

اإىل اأن جاء فرديناند دي �سو�ســري �ســاحِب املنهــج البنيوّي يف الدرا�ســات اللغوّية، �قام 

بتج�ســرِي العالقِة معرفيًّا بني اللغويَّات �فل�ســفِة اللغة، فاعترب اأنَّ مو�سوَع علم الل�سان هو 

ًل اإىل التمييِز بني  َّ�
اللغُة منظوًرا اإليها يف ذاِتها �لذاِتها، �مبعزٍل عن كلِّ ما �سواها، فذهَب اأ

، اأ� جمموعٌة من القواعد، �بني »الكالم« 
ّ
ٌة �تقننٌي اجتماعــي »اللغــة« التي هي حالٌة عامَّ

. ثمَّ ميََّز �سو�ســري بني 
)9(

ٌ يقوُم به �ســخ�ٌس حُمّدٌد من خالل فعٍل فردّي الــذي هو اأمٌر ُمتعنيِّ

»اللغويَّات الداخليَّة« التي ُتعَترَبُ مبثابِة درا�سٍة حُمايثٍة للغِة بو�سِفها ُبنيًة قائمًة بذاِتها �ُم�ستقلَّة، 

� »اللغويَّــات اخلارجيَّــة« مبا هي درا�ســٌة للعالقات القائمِة بني اللغــة �الد�ائِر التاريخيَّة 

ِكِه ب�رص�رِة  ثِّرِة عليها، ��سوًل اإىل مت�سُّ ـُجتمعيَّة �النف�ســيَّة �اجلغرافيَّة املوؤ �احل�ســاريَّة �املـ

( يف درا�سِة اللغة �ا�ستبداِلِه باملنهج التزاُمنيِّ )البنيوّي(، 
ّ
ا�ستبعاِد املنهِج التعاُقبيِّ )التاريخي

ية ��. �سورة البقرة، الآ  )7(

)8(  ح�ســام البهن�ســا�ّي، اأهّميُّة الربِط بن التفكرِي اللغويِّ عند العَرِب ونظريّاِت البحِث اللغويِّ احلديث )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينّية، 

��99م(.

فرديناند دي �سو�سري، حُما�ساٌت يف علِم الل�ساِن العاّم، ترجمة عبد القادر قنيني )اأفريقيا ال�رصق: الدار البي�ساء، �987(، ال�سفحة ��.  )9(
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لِت اللغِة تاريخيًّا. يف حني يتمحَوُر الثاين  ل على تتبٍُّع راأ�سيٍّ �اأفقيٍّ لتحُوّ َّ�
حيُث يقوُم الأ

نَّ التعاُقَب  نات اللغة بو�سِفها نظاًما ُمنَجًزا �راهًنا، لأ على درا�سٍة اُأُفقيٍَّة للعالقات بني ُمكوِّ

 – كما يقول �سو�ســري – لن ُيفيَدنا يف فهِم امل�ســهِد اللغويِّ الراهن ف�ساًل عن اأنَّه لن 
ّ
الزمني

يفيَدنا يف فهِم معنى كلمٍة ما. لقد انطلَق �سو�ســري من كلِّ ذلك للتَّاأ�سي�س لنظريَِّتِه »البنيويَّة 

ــٍق ل يعِرُف �ســوى نظاَمُه اخلا�ّس، مبعنى كوِن اللغِة  اللغويَّة« فاعترَب اأنَّ اللغَة عبارٌة عن َن�سَ

ٍ يف النظام دللٌة اإذا  يِّ ُعن�رصُ ُل من عنا�رَص تعَمُل كمجموعة، �ل يكون لأ ًما يت�سكَّ ُكالًّ منظَّ

اُأِخَذ بحدِّ ذاته، �ب�ســكٍل ُمنفِرد، �مبعزٍل عن �ســواه، بل اإنَّ دلَلَتُه تقوُم من خالل ارتباِطِه 

ًل، �بالنظاِم الــذي ينتمي اإليه ثانًيا. البيــت، مثاًل، ل مُيكُن  َّ�
خــرى اأ بجميــِع العنا�رِص الأ

�ســمنت �... بل هو عبارٌة عن تنا�ُسٍق  تعريُفُه باأنَّه اأكواٌم من احلجِر �اخل�ســِب �الطنِي �الإ

. لهذا ُي�سبُِّه �سو�سري اللغَة بلعبِة ال�سطرجن التي ل ي�ستطيُع 
)�0(

�تراُبٍط ُمنتِظٍم بني هذه العنا�رص

خرى، كما ل يجُب  َ تركيَزُه �اهتماَمُه يف مرّبٍع �احٍد د�ن املربَّعات الأ الالعُب اأن يح�رصُ

َل منها  �سا�سيَُّة التي َت�سكَّ ا ما هي العنا�رُص الأ مَّ
رها. اأ عليه اأن يكون معنيًّا بتاريِخ اللعبِة �تطوُّ

ُث عنه تالًيا. النظاُم اللغوّي، فهي العالمات، �هي ما �سنتحدَّ

 هــي جمموُع ما ينجُم عــن العالقة بني اللفِظ 
ّ
�. العالمــُة يف الفهِم اللغويِّ الكال�ســيكِي

جمال، على اأنَّهــا جُمَمُل الرتباِط  �املعنــى، بينمــا ُينَظُر اإىل العالمِة اللغويَّة فل�ســفيًّا، �بالإ

بــني الدالِّ �املدلــول، علًما اأنَّ الدالَّ هاهنا اأعمُّ من اللفــِظ �املدلوَل اأعمُّ من املعنى. �يف 

، اأ� قواعديٍَّة 
ّ
َد حالــٍة ُمعجميٍَّة تُدلُّ على معًنى ُمعجمــي هــذا ال�ســياِق ل تعوُد العالمُة جُمرَّ

دة، بل تتجا�ُز ذلك اإىل احلالة الدلليَّة، بحيُث ت�ســرُي  ُت�ســرُي اإىل معاٍن �رصفيَّة اأ� نحويَّة حُمدَّ

اإىل اأمــوٍر خارَج اللغة قد تكون تداعياٍت ذهنيَّة �انعكا�ســات نف�ســيَّة �رموز �اإيحاءات 

. فالعالماُت �فَق هذا املعنى 
)��(

�ا�ســتكمالت ملا يبداُأ مع املعنى من د�ن اأن ينتهــي عنَده

ــها  ُك اإىل ما �راء ذ�اِتها، �هي ذاُت �جهني، اإذ يف الوقت الذي تقوُل لنا عن نف�سِ تتحــرَّ

 ،
)��(

�سيًئا، هي تقوُل �سيًئا ما عن �سيٍء اآخر، �بالتَّايل هي اإحالٌة حقيقيٌَّة ل ميكُن ال�سكُّ فيها

ن�سان �اللغة من جهة، �اللغة �العامل من جهٍة ثانية، انطالًقا من  �تتكّفُل بحِلّ م�ســكلِة الإ

. �هذا الختــالُف اجلهوّي انعك�َس 
)��(

ن�ســان كائًنا لغويًّا، �العــامِل كينونًة لغويَّة كوِن الإ

، ُمدِخٌل اإىل الل�سانيّات )بري�ت: دار الكتاب اجلديد املّتحدة، ��00(، ال�سفحة �8.
ّ
حمّمد يون�س علي  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �7.  )��(

داب، �سل�سلة عامل املعرفة، �995(،   للثقافة �الفنون �الآ
ّ
ل )الكويت: املجل�س الوطني م�سطفى نا�سف، اللغُة والتف�سرُي والتوا�سُ  )��(

العدد ��9، ال�سفحة ��5.

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��5.  )��(
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تبايًنــا يف ر�ايِة كلٍّ من البنيويَّة اللغويَّة �فل�ســفِة الظاهرات اإىل الــد�ر الوظيفيِّ للعالمة، 

�ىل اإىل َح�رِص هذا الد�ر بتحديِد العالقة بني اللغة �الفكر. فريى �سو�سري  حيث ذهبت الأ

َد حتويــٍل اأ� نقٍل للواقع،  اأنَّ العالمــَة اللغويَّة ل ترِبُط �ســيًئا ما با�ســٍم ما، �هي لي�ســت جمرَّ

ن�ســان �فكره، �هما عبارٌة عن  �اإّنا هي مزد�جٌة �ذات �جهني �كالُهما ينح�رُص بني الإ

احّتاٍد بني الدالِّ الذي هو ال�ســورة ال�ســوتيَّة، �املدلوِل الذي هو ال�سورة الذهنيَّة، �هذان 

. بينما ذهبت ِفُنِمنولوجيا اللغة 
)��(

مران متالزمان �ل ميكن ف�سُلُهما كوجَهي ال�سفحة الأ

اإىل حتديــِد �ظيفِة العالمِة بدرا�ســِة العالقة بني اللغِة �الواقع، �اعتــرَبت اأنَّ العالمَة اإحالٌة 

اإىل اخلارِج �اإ�ســارٌة اإىل الواقع، �هي ��ســيٌط تلتقي الذاُت من خالِله مع العامل كبديٍل عن 

ُق تاأ�سيُل العالمِة يف  العالمِة الـُمنغِلَقِة على الذاِت كما هو احلاُل يف البنيويَّة، �بذلك يتعمَّ

َة بني  الوجود �ت�ســتحيُل اللغُة اإىل جتلٍّ للذات �العامل، فال كينونَة مبعزٍل عن اللغة، �ل ُهوَّ

ـُرتِبطِة به، �بالتايل العالمة، �فَق هذا التفكري، اأكرُث انحياًزا  العالمة �ال�ســيِء اخلارجيِّ املـ

اإىل الواقع �تعبرًيا عن املو�سوع من انحياِزها اإىل الفكِر �تعبرِيها عن الذات. اأخرًيا، جتُدُر 

�ســارُة اإىل اأنَّ العالمَة يف الفهم اللغويِّ الفل�ســفيِّ – ��ســواًء ارتبطت بالفكِر اأ� الواقع  الإ

، الَبَديّل، 
ّ
�سايّف، الو�سفي َيِغِه )الإ ا تنتِقُل من كوِنها ُمفردًة اإىل الرتكيِب مِبُختلِف �سِ – اإنَّ

ُ باجلملة، بل من املمكن اأن يكوَن الن�سُّ  �سنادّي...(، على اأنَّ الرتكيَب هاهنا ل ينح�رصِ الإ

.
)�5(

ُنُه من عالماٍت فرعيَّة �سليًَّة رغَم ما يت�سمَّ
ِتِه عالمًة اأ ِبُرمَّ

خر،  ُل اللفــُظ طَرَفها الآ 5. املعنــى، يف املباحــِث اللغويَّة، هــو اأَحُد طريَف ُمعادلٍة ي�ســكِّ

بينمــا »املعنــى« يف اإطاِر فل�ســفِة الُلغة هو من اأكرِث املو�ســوعات تــداُ�ًل �اأهميَّة، بل اإنَّ 

البع�ــسَ َذَهَب اإىل حدِّ القول، اإنَّ املعنى هو املو�ســوُع الذي تتمحَوُر حوَلُه م�ســائُل هذه 

مُر الذي فتــَح الباَب على ِم�رصاَعيِه اأماَم اخلو�ــسِ يف حتديِد معنى املعنى  . الأ
)�6(

الفل�ســفة

��سَع من مباحِث الفل�سفِة اللغويَّة تاريخيًّا �راهًنا،  َغَلت هذه امل�ساألُة احليَِّز الأ �ماهيَِّته، َف�سَ

 Locke بدًءا من اأفالطون الذي راأى اأنَّ املعايَن هي الـُمُثل اأ� النماذُج اخلالدة، مر�ًرا ِبلوك

فكاُر التي تــدلُّ على الكلمات، �مــور Moore الذي اعترَب  الــذي قال اإنَّ املعــاين هي الأ

راُت الرتادفيَّة، ��سوًل اإىل فتغن�ستاين Wittgenstein الذي َذَهَب اإىل  اأنَّ املعنى هو الت�ســوُّ

اعتباِر معنى الكلمِة هو ا�ستخداُمها، �فريغه Frege حيُث تبّنى مقولَة اأنَّ معنى ال�سيء هو 

)��(   زكريا اإبراهيم، م�سكلٌت فل�سفيّة، م�سكلُة البُنية )القاهرة: مكتبة مدبويل، د�ن تاريخ(، ال�سفحة �9.

)�5(   اللغُة والتف�سرُي والتوا�سل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��5.

يف فل�سفِة اللغة، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة 95.  )�6(
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َّ
فة الذين اعترب�ا املعنى احلقيقي ـُ�ســاُر اإليه)�7(، هذا ف�ســاًل عن راأي العرفاء �املت�ســوِّ املـ

َل الذي طراأ على مفهوِم   الوجــودّي. �مهما يكن من اأمر، فاإنَّ التحوُّ
ّ
للمعنــى هو التجّلي

 للُّغِة من حيُث دللُته ��ظائُفــُه اأخَرَج هذا املفهوَم 
ّ
»املعنى« يف �ســياِق الفهم الفل�ســفِي

من كوِنِه حتت �ســقِف اللغــِة اإىل كوِنِه ِمعياًرا ��ســابًطا حلركِة اللغة يف ُمتلــِف اجّتاهاِتها 

ُم مِبعياريَِّة ال�سدق-الكذب،  ُلُه اإىل حالٍة ِقيِميٍَّة �معياريٍَّة تتحكَّ ، �بالتايل حُتوِّ
)�8(

�حيثيَّاِتها

ُع يف معناها ملعياِر ال�سدق  �اأكرُث اأهميًَّة منها، ذلك اأنَّ اجلملَة اخلربيََّة يف اللغِة العاديَِّة تخ�سَ

ُل »املعنى« ذاُته يف �ســياِق  ِتها �انطباِقها علــى الواقع، بينما يتحوَّ ــحَّ �الكذب لناحيِة �سِ

هليَِّة اّت�ساِف اجُلملة-
البحِث الفل�ســفيِّ اللغوّي اإىل معياٍر لديه �ســالحيَُّة البتِّ يف مدى اأ

الق�ســيَّة بال�سدِق �الكذب. اإذ اإنَّ اإطالَق ُحكِم ال�ســدِق اأ� الكذب على اجلملِة ُمتوقٌِّف 

علــى كوِنها ذات معنى. مبعنــى اأنَّ افتقاَدها للمعنى يوازي عــدم �جودها، بحيث يغد� 

يف هــذا ال�ســياق اأيُّ كالٍم عن ال�ســدق �الكذب �رصًبا من العبــث �اللهو، �بدًل من اأن 

ة  ة املعنى، بات مفهوم املعنى هو الذي يقوُدنا اإىل �ســحَّ يجّرنا مفهوم ال�ســدق اإىل �ســحَّ

ِ الذي يُتمُّ على �سوئه التمييُز  �رصِّ . هذا مع الغ�سِّ عن ُغلِوّ البع�س يف ت�سييِق املوؤ
)�9(

ال�سدق

بــني مــا له معنى �ما ل معنى لــه، �حتديًدا اأتباُع النزعــة التجريبيَّة يف الفل�ســفة التحليليَّة 

�حلقِة ڤيينا �الو�سعيَِّة املنطقيَّة.

ثانًيا: فلسفة التأويل
مُر الذي اأخ�ســَع  ــف، الأ لقــد اأَخَذ التاأ�يُل منًحى فل�ســفيًّا يتبُع النز�َع اللغويَّ نحو التفل�سُ

لٍت مفهوميٍَّة هائلٍة بدًءا من احلكمة اليونانيَِّة التي ا�ســُتقَّ من   للتاأ�يِل لتحوُّ
َّ
امل�ســاَر التاريخي

�سالميِّ �امل�سيحيِّ الذي �سِهَد   الإ
ّ
ُلغِتها لفُظ هرمنوطيقا )التاأ�يل(، مر�ًرا بالرتاِث الفل�ســفِي

ق يف َفهِم الن�ســو�س الدينيَّة �عقَلَنِتها، ��ســوًل اإىل ع�رِصنــا الراهن، حيث  حُمــا�لٍت للتعمُّ

ِر التاأ�يليِّ  ، من ِجهة، امتداًدا للتاأ�يِل التقليديِّ بو�ســِفِه ذر�َة التطوُّ
ّ
َل التاأ�يُل الفل�سفي �ســكَّ

َل انقالًبا عليه �خر�ًجا  مــن خالِل اإقحاِمِه يف �ســتَّى جمالِت املعرفــة، �من جهٍة ثانية، �ســكَّ

يٍة �ساملٍة اإزاَء الكوِن �الوجود ��ساربٍة عر�َس  على ماهيَِّتِه بو�سِفِه فل�سفًة تتطلَُّع اإىل بلورِة ر�ؤ

احلائــط الهويََّة املنهجيََّة التي يقــوُم عليها الفهُم الكال�ســيكيُّ للهرمنوطيقا، �مهما يكن من 

يف فل�سفة الّلغة، امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 96و 97.  )�7(

انظر، لودفيك فتغن�ستاين، حتقيقاٌت فل�سفيّة  )بري�ت: مركز درا�سات الوحدة العربّية، �007(، ال�سفحة ��، ال�سفحات 60 اإىل �6.  )�8(

ح�سن عجمي، مقاُم املعرفة، فل�سفُة العقِل واملعنى )بري�ت: دار كتابات، ��00( ال�سفحتان ��7 و ��8.  )�9(
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ِتِه اجلديدِة قد اأ�ســبَح اأمًرا ل غنى عنه يف حياِتنا الفكريَِّة الراهنِة ب�ســبب  اأمر، فاإنَّ التاأ�يَل بُحلَّ

مُر  كرثِة اللتبا�سات �التعقيدات يف الفهم، �الختالِف املفهوميِّ يف ُبنَية الن�سِّ �دللته، الأ

ــُك به كلُّ  الذي َجَعَل من التاأ�يل – كما يقول غاداِمر – ُعرًفا يف الفل�ســفِة الـُمعا�رصة تتم�سَّ

.
)�0(

الجّتاهاِت الفل�سفيَّة ال�سائدة

طاِر العامِّ لفل�ســفِة التاأ�يل من خالل تنا�ِل املفاهيِم  ��ســوف نحا�ُل فيما يلي ُمقاربَة الإ

نة له �هي الفهم، فهم الفهم، املنهج، الن�ّس، �م�ستويات التاأ�يل.، �سا�سيَّة املكوِّ الأ

ــُل بني الذات التي ينوُب عنها  2. »الفهُم« مو�ســوُع التاأ�يِل بو�ســِفِه حالًة �ا�سطيًَّة ت�سِ

ٌن يف ُمَتلِف التعريفات  �املو�سوِع الذي يتلبَّ�ُس به. على هذا، يالَحُظ باأنَّ »الفهَم« ُمت�سمَّ

ـُتداَ�لِة حوَل التاأ�يل، يقول جون مارتن كالدنيو�س )�7�0- �759( باأنَّ التاأ�يل  املـ

ُفُه فريدريك اأ�غ�ســت ��لف )�785-  فنُّ التف�ســرِي ُمقابَل احتماِل �ســوء الفهم. �يعرِّ

ُه �ســاليرماخر )�768- ���8(  �807( باأنَّــه فهُم ُمراِد �ســاحِب الن�ّس، بينما يعترِبُ

ا هايِدغر فريى اأنَّ التاأ�يَل لي�س �ســوى  مَّ
باأنَّه فنُّ الفهِم �ال�ســتيعاب ملنِع �ســوِء الفهــم. اأ

درا�ســِة الفهِم ب�سكٍل تتجا�ُز فيه هرمنوطيقا الن�سِّ عمليََّة فهِم الن�سِّ اإىل فهِم ماهيَّة اللغة 

. من هنا، �انطالًقا من هذه التعريفات، ل يبتعُد التاأ�يُل عن كوِنه عقاًل يهدُف 
)��(

ذاِتها

، فت�ســبُح عمليَُّة الفهِم ُمكنًة 
)��(

اإىل البحــِث عن العن�رص الـُم�ســرَتِك بني كلِّ اأناِط الفهم

ة تبًعا لتغريُّ التجارب �ثباِت الن�سِّ من حيُث  ـُـتغريِّ مــن خالل العالقة بني طبيعِة الفهم املـ

َفــُر باملعنى يف اإطاِر تفاعٍل  �ســكالنيَُّته، فيكوُن املطلوُب مــن الفهم، يف هذه احلالة، الظَّ

 يقوُم على املزا�جِة بني اإمكاِن 
َّ
ُمتبادل بني الذات �املو�ســوع. ذلك اأنَّ العَمَل التاأ�يلــي

ا الكيفيَُّة  مَّ
ُث اإلينا، اأ مكاُن هذا متوقٌِّف على �جوِد �سيٍء يتحدَّ الفهِم �كيفيَِّة ح�سوله. الإ

ُث عنه، �التاأ�يُل لي�س �ســوى تفاُعٍل بني حكايِتنا عن  هذه فُمرتبطٌة بوجوِد �ســيٍء نتحدَّ

�يليًَّة من خالل 
ُن يف طيَّاِتها عمليًَّة تاأ ال�ســيء �حكاَيِتِه اإلينا، لهذا، كلُّ عمليَِّة فهٍم تت�ســمَّ

ن�سان كما يقول  �سا�سيَّة بالن�سبِة للن�ساِط التاريخيِّ �العينيِّ لالإ متثُِّل املدلولِت الق�سديَّة الأ

.Dilthey دلتاي

 مو�سوُعُه 
َّ
، فاإنَّ التاأ�يَل الفل�سفي ّ

�. �اإذا كان الفهُم مو�سوَع التاأ�يِل مبعناُه الكال�سيكي

يف ماهيِّة اللغِة وفل�سفِة التاأويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة 9.  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��6.  )��(

نبيهة قارة، الفل�سفُة والتاأويل )بري�ت: دار الطليعة، �998(، ال�سفحة 57.  )��(
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فهــُم الفهم ب�ســكٍل يدُخُل فيه مفهوُم الفهــِم دائرًة اأكرث تعقيًدا من خالل ا�ســتحالِته اإىل 

ل فيه بعدما كان ذاًتا حُمايثًة ُتدِرُك  مُّ
مو�ســوٍع ي�ســتدعي ذاًتا ُمغايرًة من اأجِل اإدراِكِه �التاأ

�تتاأّمــل. الرتكيُب هذا )فهم الفهم( يهِدُف اإىل ا�ســتبدال العقِل القدمي باآخَر جديٍد لديه 

ـُ�سلَّمات �بقائه يف  قابليَُّة الن�ســجاِم مع ر�ِح الع�رص �متحي�ِس اليقينيَّات �التثبُِّت من املـ

َ عنه نيت�ســه من خالل  ــيات التي ينتهــي اإليها، �هذا ما عرَبّ حالــِة مراجعٍة دائمٍة للُمف�سَ

، ذلك اأنَّ طبيعة التماُثل اجلذريِّ 
)��(

قوِله، »لي�س هنــاك حقائق، هنالك فقط تاأ�يالت«

ُ اأنَّ املعنــى- نظًرا لرتباطه بالفهم -  مُر الذي ُيبنيِّ بني اللغِة �العامل �ســّيالٌة غــري ثابتة، الأ

�ســا�س يخُرُج  لٌة جوهريًّا رغم حفاِظِه على �حدِة هويَّته. على هذا الأ لديــه طبيعٌة متحوِّ

داتيَِّة الفاهمِة اإىل حالِتِه املو�سوعيَّة املطلوِب فهُمها. هذا اأّ�ًل، �ثانًيا 
الفهُم من حالِتِه الأ

كه الذي يبقى يف حالة بحٍث دائٍم عن  ـُف�ســي اإىل اليقنِي ل�ســالِح حترُّ يتخلَّى عن ثباِتِه املـ

نَّه  احلقيقة �الك�ســف عنها من خالل حتديِد ما هو داخــُل املعنى، �ما هو فائ�ٌس عنه، لأ

�ســياء جتعُل من حركِة الفهِم ُمكنة، فاإنَّ حركَة الفهِم جتعُل منه اأمًرا اأكرَث  كما اأنَّ طبيعَة الأ

�رص�رًة للفهِم جمدًدا، بل اأ�سا�ًســا موجوديَُّة ال�ســيِء تعني قابليََّتُه للفهــم، مبعنى اأنَّ الفهَم 

�جوٌد ي�ستدعي الفهَم كغرِيِه من الوجودات، فوجوُد الفهِم هو �جوُد الوجود، �بالتايل 

الفهم، �فَق الفهِم الفل�سفيِّ للتاأ�يل، لي�س �سلوًكا اأ� منهًجا، بل هو �جوٌد قابٌل للفهم.

 الوظيفَة الدلليََّة للُّغة، فاللغة لي�ست اأداَة اتِّ�ساٍل �تبليغ، بل 
ّ
�. يرُف�ُس التاأ�يُل الفل�ســفُي

�سا�س، يهدُف اإىل حتويِل اغرتاِب  تِه يكت�سي ُبنيًة لغويَّة، �التاأ�يُل، على هذا الأ اإنَّ العامَل بُرمَّ

ن�سان �العامل.  ن�سان اإىل عالقِة اإلفٍة بالعامل من خالل البحث عن التماُثل اجلوهريِّ بني الإ الإ

َم يقوُدنا على م�ســتوى التاأ�يل الفل�ســفيِّ اإىل رف�ٍس للمنهج )ب�ســيغته التقليدّية(  �ما تقدَّ

ٍك بتحليل الفهم ذاته، حتى ل تعود اإ�سقاطاتنا الذاتيَّة، كما يقول ريكور، تخاطبنا  �مت�سُّ

مــن خارج على اأنَّهــا اآخر، �كما يرى غاداِمر باأنَّنا ل مُيكن اأن نقــراأ الن�سَّ اإّل بتوقُّعاٍت 

�سقاطات  ُمعّينة �اإ�سقاطاٍت ُم�سبقة، حيث ياأتي د�ُر التاأ�يِل الفل�سفيِّ يف ُمراجعِة هذه الإ

�سقاٍط ُم�سَبِق اأن ت�سَع اأماَمها  با�ســتمراٍر يف �ســوِء ما مَيُثل اأماَمنا، �باإمكاِن كلِّ ُمراجعٍة لإ

ـُتناف�سُة جنًبا اإىل جنٍب فتغدَ� �حدُة  �سقاطاُت املـ اإ�سقاًطا جديًدا من املعنى حتَّى تبُزَغ الإ

.
)��(

كيف ميكن اأن ترتابَط الرموُز �العامل
ُ
املعنى اأكرَث ��سوًحا، �يتبنيَّ 

عادل م�سطفى، ُمدِخٌل اإىل الهرمنوطيقا، نظريُّة التاأويِل من اأفلطون اإىل غاداِمر )بري�ت: دار النه�سة العربّية، ��00(، ال�سفحة �5.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  )��(
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ـُنف�سلة عنه، �هذا ما  فاملنهُج غالًبا ما يقوُدنا اإىل ما يريُدُه �ســاحُبه، �لي�س اإىل احلقيقة املـ

ُ لنا تقدمَي غاداِمر للحقيقِة على املنهِج يف كتابه ال�ســهري. �بالعموم ميكن القول، اإنَّ  ُيف�رصِّ

ًل على  َّ�
يديولوجيَّة التي تقوُم اأ  ي�سا�ي بني الَعَمِل املنهجيِّ �النزعِة الأ

َّ
التاأ�يَل الفل�ســفي

مات  ـُقدِّ ـُثِبتِة لها �املـ دلِّة املـ اعتقاداٍت ُم�ســَبقٍة �را�سخة، �ُي�ســاُر ثانًيا اإىل البحِث عن الأ

َية اإليها. ـُف�سِ املـ

ـُ�ســَبق  �. يدعونــا التاأ�يُل الفل�ســفيُّ اإىل الن�ســياِق خلــَف الن�ّس - بعيًدا عن املنهِج املـ

ـُ�ســَبق  ــِه مبعزٍل عن �ســوِء الفهــم، فنتخلَّ�ُس من الفهِم املـ نا هو عن نف�سِ – حتَّــى ُيخرِبَ
خر، على اأنَّ الن�سَّ يف النظرِة الفل�سفيَّة للتاأ�يل ذ�  �ســغاء اإىل �ســوِت الآ �ن�ســتبدُلُه بالإ

ماهيَّــٍة ِمتافيزيقيَّة، �العك�ُس �ســحيح، اأي امِلتافيزيقيَّات كلُّها ن�ســو�س. �التماهي بني 

�ســياء، بحيث  الن�ــسِّ �امِلتافيزيقا ُيعطينا القدرَة على ال�ســتمراِر يف جتديِد نظَرِتنا اإىل الأ

ة حتَّى لو كّنا �ســاهدناها من قبل. اإنَّ اأهمَّ  ل مرَّ َّ�
يجعُلنا نك�ســُف عنها كاأنَّنا ن�ســاهُدها اأ

ما يف فل�ســفِة التاأ�يِل هو اخلر�ُج على املعنى التقليديِّ للن�ّس، �تو�ســيُع مفهوِمه ليطاَل 

ــا �الن�ــسُّ عاملــًا. �يف هذه احلالــِة ُينَظُر اإىل الن�سِّ  ته، بحيُث ي�ســبُح العامُل ن�سًّ العامَل بُرمَّ

دة اإليه ت�ســتدعي فهًما  ـُتعدِّ ل. �بالتايل، النظرُة املـ �هو يف ��ســعيٍَّة من احلركِة �التحــوُّ

حاديَّة  ُمتوا�ســاًل له ا�ســتناًدا اإىل ما ي�ســتِمُل عليه من �جوٍه �طبقات. بخالِف النظرِة الأ

ّدي اإىل التنا�سِّ من خالل  رة التي تعني ثباَتُه �جموَده. �هذا بال�ســبط ما يــوؤ غــري املتكرِّ

َل بذلك كلُّ  اللتقاِء بني اأفِق القارئ �اأفق الن�سِّ من طريق فهٍم يبُلُغ ُمنتهاُه مرحليًّا لتتحوَّ

. �اأيُّ معنًى من املمكن اأن يبُزَغ يف مثل هذه احلالة �ســيكون مبثابِة 
)�5(

قــراءٍة اإىل تاأ�يــل

كرُث اقرتاًبا من احلقيقِة التي ل ُتقفُل على نهائيٍَّة  التجلِّي الوجوديِّ لل�سيء، هذا التجلِّي الأ

دائمٍة بُحكِم لز�ِم الرتابط بني ال�ســري�رِة مبا هي بديٌل عن املاهيَّات �حد�ِدها العدميَّة، 

َقُه �معناه. �من خالل هذا امل�ســار  �الوجــوِد من حيث هو ثابٌت �يعطي كلَّ معًنى حتقُّ

 – من 
ّ
يَّة – كما هو �ساأُن اأيِّ عقٍل فل�سفي ميكن للعقِل التاأ�يليِّ العبوُر نحو الكّليَّات الن�سّ

 
َّ
نَّ الفل�ســفة – يف اأيِّ جماٍل كانــت – تتجا�ُز اجلزئي اأجــل فهــِم الُبنَيِة اللغويَّــة للعامل، لأ

ن�سايّن.  �العامِّ �الإ
ّ
َّ اإىل الُكلِّي

�التاريخي

َم من كالٍم حول التاأ�يِل �فل�ســفِتِه بدًءا من حتديِد الفهِم �فهم  5. ا�ســتناًدا اإىل كلِّ ما تقدَّ

 للتاأ�يل 
ّ
الفهم ��ســوًل اإىل بياِن املنهــج �الن�ّس، ميكُن بلورُة امل�ســاِر العــاّم �التدريجي

مدخل اإىل الهرمنوطيقا، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��.  )�5(
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�يليَّة:
ل املفهوميِّ الذي طراأ عليه من خالل ثالثِة م�ستوياٍت تاأ �التحوُّ

(، �امل�ســتوى 
ّ
ب�ســتمولوجي (، امل�ســتوى املعريّف )الإ

َّ
 )امِلثود�لوجي

ّ
امل�ســتوى املنهجي

.
)�6(

ّ
الفل�سفي

ل ُيراُد به منهًجا معيًَّنا يتمُّ اعتماُده من اأجل فهم الن�سِّ �ي�ســتِمدُّ نوَذَجُه من  وَّ امل�س��توى الأ

دٍة اأ� اأ�ســكاٍل متلفٍة لتاأ�يِل الن�ســو�س. �يتقاطُع التاأ�يل بح�ســب هذا املعنى اإىل  قوالَب حمدَّ

فهــام، ��ظيفيًّا بالبحث عن  حــدٍّ بعيٍد مع التف�ســري من خالل ا�ســرتاِكهما غائيًّا بالفهم �الإ

مدلوِل ال�سيء مبا هو اأظَهُر منه حتَّى ُي�سبَح املجهوُل معلوًما �اخلفيُّ �ا�سًحا، غري اأنَّ التف�سرَي 

ًها نحو الباطن �امل�ســداق �طبقات  اأكرُث تعاُماًل مع الظاهر �املفهوم، بينما التاأ�يُل اأكرُث توجُّ

يَة التقليديَّــَة للتاأ�يل كما هو احلاُل عند معظم الفال�ســفة  املعنــى. هذا امل�ســتوى يعِك�س الر�ؤ

�املفّكرين الذين ا�ســتغلوا يف هذا املجال بدًءا من اأفالطون ��ســوًل اإىل �ســاليرماخر الذي، 

ِل  ُل من فتَح البــاَب اأمام التحوُّ َّ�
ا، اأ رغــم حفاظه على املفهــوم التقليديِّ للتاأ�يل، فاإنَّــه، ُرمبَّ

�يليَّة 
املاهويِّ للتاأ�يِل من خالل نقِدِه ملاهيَِّة التاأ�يل املنهجيَّة ��سعِيِه اإىل تو�سيِع دائرِة العمل التاأ

ة اإىل هرِمنوطيقا فيلولوجيَّة �لهوتيَّة  لتطاَل الن�ســو�َس غري الدينيَّة �تفريِع الهرِمنوطيقا العامَّ

.
)�7(

�قانونيَّة

خراجها   �التمهيد لإ
ّ
امل�س��توى الثاين ياأتي يف �سياق اإن�ســاج �تطوير عمليَّة الفهم التاأ�يلي

ـُجّرِد  ًل، حُما�لــِة الربِط بني املـ َّ�
، �ذلك من خالل، اأ

ّ
مــن احلالة املنهجيَّة اإىل احليِّز الفل�ســفي

؛ 
ّ
العقليِّ �املح�ســو�س الوجودّي، �حلِّ التعاُر�س بني العقِل ال�ســتدليّل �احلد�ِس التعاُطفي

�ثانًيا، الرتقاِء مبو�سوِع الفهِم من خالل عدِم كوِنِه كافًيا للتاأ�يِل رغم كوِنِه لزًما له، اإذ فهُم 

الق�سيَّة ل بدَّ اأن يكون متبوًعا بخطوتني �رص�ريَّتني هما �سدُقها �تربيُرها. �لعلَّ فلهامل ِدلتاي 

ُل من اأ�ّســ�س للتاأ�يِل املعريفِّ عرب تو�ســيعِه جمالِت عمِل التاأ�يل  َّ�
ملايّن – اأ – الفيل�ســوف الأ

ن�سانيَّة  ن�ســانيَّة، �حما�لِة تاأ�سي�سِه عالقًة معرفيَّة بني التاأ�يِل �العلوم الإ لتطاَل ُمتلَف العلوم الإ

 بهدِف الو�ســول اإىل 
)�8(

( �العلوم الطبيعيَّة
ّ
تناِظُر العالقَة القائمَة بني التف�ســري )مبعناه العلمي

ن�سانيَّة موازَيٍة لدقَّة �يقينيَّة نتائِج العلوم الطبيعيَّة؛  ًة �يقينيًَّة يف جماِل العلوم الإ ياٍت اأكرَث دقَّ ُمف�سَ

 ،
)�9(

ن�سانيَّة  للعلوِم الر�حيَّة �الإ
ّ
مبعنى اأنَّه حا�َل عرب التاأ�يِل �ســياغَة اأ�ســا�ٍس اإب�ســتمولوجٍي

انظر، الفل�سفة والتاأويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحتان 60 و �6.  )�6(

ُمدِخٌل اإىل الهرمنوطيقا، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة 66.  )�7(

الفل�سفُة والتاأويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �6.  )�8(

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيقا، م�سدٌر �سابق ، ال�سفحة 79.  )�9(
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ن�سان الَفهميَّة، �اأدخَل ق�سيََّة  َن التاأ�يَل ليتعلََّق بكلِّ اهتماماِت الإ �بذلك يكون ِدلتاي قد اأن�سَ

ن�ســانيَّات علــى اإطالِقها من د�ن اأن تبقــى ِحكًرا على اجلانــب اللغوّي منها.  املعنــى يف الإ

ٌم على التاأ�يل املنهجيِّ لكوِنِه نَط تفكرٍي مُيار�ُس رقاَبَتُه  �مهما يكن، فاإنَّ التاأ�يَل املعريفَّ متقِدّ

ــة، �هو من جهٍة  ــها �تربيِرهــا �حتديِد مبادئها العامَّ �يليَِّة من اأجل تاأ�سي�سِ
علــى املناهــج التاأ

ن�ســانيَّات من د�ن الوجود  ٌر عن التاأ�يِل الفل�ســفيِّ لكوِن �ســموليَِّتِه تتعلَُّق بالإ اأخرى، متاأخِّ

�ما�رائيَّاته.

 طويل، يعوُد الف�سُل 
ٍّ
، تبلَوَر من خالل َم�ساٍر فل�سفي

ّ
امل�ستوى الثالث، اأي التاأ�يُل الفل�سفي

ملاينِّ مارِتن  ـُـتكاِملِة التي بَذَلها كلٌّ من الفيل�ســوِف الأ يف بلوِغِه الذر�َة اإىل اجلهوِد الثنائيَِّة املــ

ُل ذهــَب اإىل ك�رِص ُثنائيَّة الفل�ســفِة التقليديَّة  َّ�
هايِدغــر، �تلميــِذه جورج هان�ــس غاداِمر. الأ

الوجود-املاهيَّــة، �ا�ســتبداِلها بثنائيَّة الوجود-اللغــة. حيث راأى اأنَّ اللغــة، ل املاهيَّة، هي 

، �بالتايل 
ّ
نَّ اللغَة اأمٌر �جوديٌّ بينما املاهيَّة حدٌّ َعَدمي ـُ�ســرتُك بني الذاِت �املو�ســوع؛ لأ املـ

لة ملنِت الوجود يف الواقع، �يف الوقت نف�ســه، هي ما ي�ســتِقرُّ يف الفكِر من  اللغُة هي امل�ســكِّ

َ عنه هايِدغر مــن خالل مقوَلِتِه ال�ســهرية، »اللغُة تنطُق  خالل ح�ســوِل املعرفة. �هــذا ما عرَبّ

.
الوجوَد«؛ و»هناك فح�سب حيُث توَجُد لغٌة يوَجُد عامل«��30

�ســالِة من اإطــاِر الوجوِد �املاهيَّة  اَل الأ �مبعنًى اآخر، ميكن القوُل اإنَّ هايِدغر ُيخِرُج �ســوؤ

�ســياء،  ّداه، اإنَّ اللغَة ل ُت�ســرُي اإىل الأ �َيُزُجّ به بامتياٍز يف اإطاِر الوجود �اللغة. فهو يقوُل ما موؤ

ــِه  ُ عن نف�سِ ــُح عــن ذاِتها من خالِل اللغــة. اإذ عنَده، كلُّ ما هو موجوٌد ُيعربِّ �ســياُء ُتف�سِ بل الأ

ُ عن �جوٍد ما. �يبــد� اأنَّ املنظوَر اللغويَّ عند هايِدغر يقوُدنا  لغويًّــا، �كلُّ ما هو لغويٌّ ُيعربِّ

�ســياِء  من اأنَّ اللغة ل يقت�رُص د�ُرها على ت�ســميِة الأ نَّــه يوؤ اإىل ا�ســتنتاِج اأ�ســالِة اللغــة عنَده، لأ

ــُف عن ذاِته  �املوجــودات، بــل متنُحها ذاَتهــا �حيَِّزها من الوجود، مــا يعني اأنَّ العامَل يك�سِ

ن�سان ُمنفِعٌل اأماَم  ــُف من خالِلها. بل اأكرث من ذلك، ُي�ست�سفُّ من كالِمِه اأنَّ الإ باللغة �ينك�سِ

ث من  ن�سان لي�س هو الذي ينِطُق اللغة، بل اللغُة تنِطُق �تتحدَّ اللغة الفاعلة، اإذ يقول، »اإنَّ الإ

. �هذا اأ�ســبُه بالنقالِب على الفل�ســفِة التقليديَّة التي ل ترى يف اللغِة �ســوى اأداٍة 
)��(

خالِله«

ن�ساُن للتوا�سل �التعبري، لي�سِبَح امل�سهُد هنا مقلوًبا من خالل الدعاء باأنَّ اللغَة  ي�ستخِدُمها الإ

ــَف عن ذاِتها ��جوِدها. �يف هذا اخل�ســمِّ يُتمُّ جتا�ُز ثنائيَِّة الفكِر  ن�ساَن لتك�سِ ت�ســتخِدُم الإ

  Martin Heidegger, The Origin of the Work of Art, trans. and introd. by Albert Hofstadter (New York: Harper and Row Publishers, 1975).   )�0(

نقاًل عن، يف ماهيَِة اللغِة وفل�سفِة التاأويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��8.  

امل�سدر نف�سه، م�سدٌر �سابق ��8.  )��(
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�الواقع، اإىل اُأحاديَِّة اللغة ال�ساكنِة يف موطَني الفكِر �الواقع.

اأّما غاداِمر فقد انطلَق من ُمعادلِة اأ�ستاِذِه التي تقوُم على ثنائيَِّة اللغة-الوجود لُيبلِوَر التاأ�يَل 

 اأ� فل�ســفَة التاأ�يِل يف اإطاِر نظريٍَّة متكاِملة، فاإذا كانت درا�ســُة الوجوِد حتتاُج اإىل 
َّ
الفل�ســفي

فل�ســفة )باعتباِر الوجوِد مو�ســوًعا للفل�سفة(، �ل ميكن فهُم الوجوِد من د�ن اللغة )باعتباِر 

اللغــِة بدياًل عن املاهيَّة لفهِم الوجود(، فاإنَّ درا�ســَة اللغِة التي ل بّد منها لفهِم الوجود حتتاُج 

 ناظــٍر اإىل الوجوِد بعموميَّتــه �اإطالِقِه يحتاُج اإىل 
ٍّ
اإىل تاأ�يــل. �هكذا فاإنَّ اأيَّ جهٍد فل�ســفي

ٍد ب�سكٍل ُيناظُر الرتابَط  مُر الذي يحتُِّم ارتباَط الفل�سفِة بالتاأ�يِل يف اإطاٍر معِريفٍّ حمدَّ التاأ�يل، الأ

 بني اللغة �الوجود. مبعنى اأنَّ املاهيََّة التي كان يتوقَُّف عليها فهُم الوجود – �فَق 
َّ
املو�ســوعي

ًدا �اعتباريًّا، بل املاهيَّــة هنا هي ماهيَُّة اللغة، اإذا  الفهِم الفل�ســفيِّ التقليــدّي – مل َتُعد اأمًرا جمرَّ

�ســحَّ التعبري، التي حتتاُج بَد�ِرها اإىل ُجهٍد فل�ســفيٍّ تاأ�يليٍّ يف �ســبيِل اإ�سابِة الهدِف املن�سود 

�ســا�س تتعلَُّق اللغة بثالِث جمالت: م�ســاألُة الكينونة �ارتباُط  الذي هو الوجود. على هذا الأ

اللغة بالكينونة، م�ســاألُة الَعَدِم �ارتباُط اللغِة به، م�ســاألُة �جود اللغة ذاِتها �ارتباُطها بكينونِة 

. فــاإذا كانت اللغة متداخلــًة اإىل حدِّ التماهي مع ثالثيَّــة الوجود، العدم، 
)��(

ن�ســايّن نا الإ الأ

ر ح�سوِل  كرث تعقيًدا �عمًقا بني مو�سوعات الفل�سفة، فهل ميكن ت�سوُّ ن�سان التي ُتعترب الأ الإ

الفهم فل�سفيًّا من د�ن تاأ�يل؟

اإنَّ اجتماَع اللغِة �التاأ�يِل على خلفيٍَّة فل�ســفيَّة ُيف�ســي اإىل انبثاِق فل�سفٍة ُمتكاِملٍة ُموازيٍة 

َد جماٍل من جمالت  للفل�ســفِة التقليديَّة اإن مل تكن بديلًة عنها. ذلك اأنَّ الهرمنوطيقا لي�ست جمرَّ

ن�ســان �العامل. فالفهُم  ن�ســانيَّة، بل هي عبارٌة عن حت�ســيِل الفهم اإزاَء اُأنُطلوجيَّة الإ العلوم الإ

ُنُه �هو اأمٌر ُمكن، بل �رص�ريٌّ عرب لغويَِّة الفهِم  ن�سان، بل �سيٌء ُيكوِّ هاهنا لي�َس �سيًئا يفعُلُه الإ

.
)��(

ه ن�ساينِّ �لغويَِّة الوجوِد نف�سِ الإ

نَّ اللغَة ل مُيِكُن اأن تنف�ســَل عن  كذلــك فــاإنَّ اللغَة اأمٌر م�ســرتٌك بنَي الفهِم �الوجــود، لأ

َ عنه رغَم تعبرِيها عن ذاتيَِّتنا �ان�ســجاِمها معها، اإذ  الفكر، �هي م�ســنوعٌة لُتالِئَم العامَل �ُتعربِّ

ُ عن ذاِتها، �يف الذاِت هي تعبرياٌت عن �جوِدنا.  اللغُة يف اخلارِج �جوداٌت ُتعربِّ

 
ٍّ
�النتيجُة من كلِّ ذلَك اأنَّ كلَّ مو�سوِع معرفٍة م�سموٌل باللغة، كما اأنَّ كلَّ مو�سوٍع خارجي

طالق، �القُول  ن�ساِن يف اللغِة �عرَبها اأن ميتِلَك عاملــًا على الإ ماهيَُّتُه لغويَّة. من هنا يت�سنَّى لالإ

فل�سفُة اللغة، تفكيُك العقلّي اللغوِي، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �98.  )��(

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيقا، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��5.  )��(



فلسفة الّلغة والتأويل

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 1��

.
)��(

ا يخُلُقه، بينما �سموُلها ي�سمُح بفهِم العوامِل �الوجودات ُف العامل، �رمبَّ فيها يك�سِ

باجلملــة، ميكُن القول، اإنَّه اإذا كان مو�ســوُع التاأ�يِل هو الفهم، فاإنَّ مو�ســوَع فل�ســفِة 

التاأ�يــِل هــو فهُم الفهــم، �اإذا كانت اللغُة تبحُث عــن املعنى، فاإنَّ فل�ســفَة اللغِة تبحُث عن 

معنى املعنى، �من بني هاَتني الفل�ســفَتني تنبِثُق فل�ســفُة اللغة �التاأ�يِل ذات امل�ســالِك الوِعَرة 

ن�سان �العامل  ُ بَبلورِة فهٍم �معنًى جديَدين لالإ دة، لكنَّها، رغَم ذلك، ُتب�رصِّ ـُتعدِّ �الجّتاهات املـ

ـُنغِر�َســة فينا  �ِب عن ما�رائيَّاِت املعاين املـ ِل يف فهِمنا لكلِّ فهم، �بحِثنا الد�ؤ مُّ
من خالل التاأ

ـُحيطِة بنا. �املـ

 
)�5(

بط بني الفهــم �املعنى مــٍة للرَّ ــت �ســوى حُما�لٍة ُمتقدِّ اإنَّ فل�ســفَة اللغــِة �التاأ�يِل لي�سَ

ن�سان �لي�س ناجًتا  �اإدراِجِهما يف بوَتقٍة �جوديٍَّة �احدة. فيكون الفهُم ُمتماهًيا مع كينونِة الإ

عنهــا، كما يكون املعنى اأعلى درجاِت التجّلي للموجودات من خالل موجوديَِّتها اللغويَّة، 

�لي�س من خالل َمعد�ِميَّتها املاهويَّة.

 يتطلَُّع اإىل فهِم العامِل بو�سِفه كينونًة 
ٌّ

�بكلمٍة اأخرية، فل�سفُة اللغِة �التاأ�يل هي عقٌل تاأ�يلي

ُم يف جانٍب كبرٍي منه على خ�سوِعها للكلمات �لي�س اإخ�ساِعها  لغويَّة... هذا الفهُم الذي يتقوَّ

ا هذا هو الفرُق بني فل�سفِة اللغة �التاأ�يِل �غرِيها من الفل�سفات التقليديَّة. لنا، �رمبَّ

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيقا، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��7.  )��(

، ��00(، ال�سفحتان 
ّ
)�5(   بول ريكور،  نظريُّة التاأويل، اخلطاُب وفائ�ُش املعنى، ترجمة �سعيد الغاني )بري�ت: املركز الثقايّف العربي

��� و��5.
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الفهُم والتفسيُر في مساِر التنزيِل وَمسيرِة الدعوة
الجابرّي  وإعادُة »فهِم القرآِن الحكيم«
عبد الرحمن الحاّج���

يجــد اجلابرّي �رص�ريًّــا، يف اإطاِر م�رص�ِعــِه النقدّي، تقدمَي قــراءٍة للقــراآن كان ُمتذبذًبا يف 

اعتباِرها تف�سرًيا. اعتمَد هذا التف�سري على التعاطي مع القراآن يف اندراِجِه يف اإطار »الظاهرة 

الدينّية« �تبّنى معاجلَتُه بح�سب ترتيب النز�ل الذي ل يجد له حَمكًما �سوى يف عملّيٍة تاأ�يلّيٍة 

، للتف�ســري، ا�ســتقى  ــة. �يف غياب تعريٍف، �لو اإجرائيٍّ قائمٍة على الظّن �خلِق معايرَي خا�سّ

ه. بل جاء املنهُج   لنف�سِ
ّ
 يف قراءٍة ل يرت�سيها ال�ساطبي

ّ
اجلابرّي م�رص�عّيَة منهِجِه من ال�ســاطبي

)�من �رائه نولدكه( بالرغم من اأّن اجلابرّي انتقَدُه فيما هو 
م به بال�ســري  من�ســجًما مع ما تقدَّ

اأ�ىَل بالنقد منه.

 ،
)�(

كان اجلابريُّ قد اقتنَع يف مطلِع الثمانينات ب�رص�رِة ُمراجعِة الرتاث �فهِمِه باأد�اٍت حديثة

 
ّ
�سالمي  )الإ

ّ
؛ اإذ ات�سَح للجابرّي اأّن العقَل العربي

)�(
ـُعا�رص« �اأثناَء حتليِلِه لـ»اخلطاب العربيِّ امل

 يف جوهِره، فـ»ما من ق�سيٍَّة من ق�سايا الفكِر العربيِّ 
ٌّ

 �الليربايّل �الي�ســارّي( �ســلفي
ّ
�القومي

مــر الذي يجعُل  ، الأ
)�(

احلديــث �املعا�رص اإّل �كان املا�ســي حا�رًصا فيهــا كطرٍف مناف�س«

؛ اإذ »ل 
)5(

ًل بـ »العرتاف به؛ ق�ســَد ال�ســيطرة عليه« َّ�
التفكرَي بتحديث العقِل العربيِّ يبداأ اأ

، �يقت�سي ذلك 
)6(

ميكن للعرِب اأن يحّلوا م�ســاكَل امل�ســتقبل اإّل اإذا حّلوا م�ساكَل املا�ســي«

، �العمُل على 
)7(

يُة امل�ستقبل« يِة املا�سي كي تتَّ�سَح ر�ؤ اأّنه »يجُب البدُء برفِع ال�ســباب عن ر�ؤ

�سالمّية العاملّية مباليزيا، ق�سم درا�سات القراآن �ال�سنة. كاتب �باحث �سورّي. حُما�رصٌ يف اجلامعة الإ  )�(

حمّمد عابد اجلابرّي، نحن والرتاث )بري�ت: دار الطليعة،  الطبعة �980،�(.  )�(

حمّمد عابد اجلابرّي، اخلطاُب العربيُّ املعا�س: درا�س��ٌة حتليليٌّة نقديّ��ة )بري�ت: دار الطليعة، الطبعة �، ��98(، �)بري�ت: مركز   )�(

درا�سات الوحدة العربّية، الطبعة 5، ��99(.

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �06.  )�(

امل�سدر نف�سه.  )5(

امل�سدر نف�سه.  )6(

امل�سدر نف�سه.  )7(
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تاأ�سي�س »نقطِة البداية« لل�سيطرة على املا�سي بدَل اأن ُي�سيطَر علينا، �القب�ُس على الرتاث من 

 »
ّ
. �مع اأنَّ داِفَع اجلابرّي يف درا�ســاته يف »نقد العقل العربي

)8(
»

ّ
خــالل »نقِد العقل العربــي

�سالميَّة« يف ال�سبعينيَّات ُثمَّ  كان نك�ســَة حزيران/يونيو �967 �بداعي ظهوِر »ال�سحوة الإ

ــُه اأماَم م�رص�ٍع نقديٍّ  ، اإلَّ اأّنه، يف نهاية املطاف، �جَد نف�سَ
)9(

»الثــورة اخُلمينيَّــة يف اإيــران«

 خالل ما يزيُد عن عقٍد 
َّ
«، امل�رص�ع الذي �سي�ســَغُل الفكَر العربي

ّ
كبرٍي هو »نقُد العقِل العربي

د يف ال�رص�ِع به. �ن�سف، فلم يرتدَّ

 ،
)�0(

»
ّ
�ىل عن »تكوين العقل العربي « بدرا�سِتِه الأ

ّ
بداأ م�رص�ُع اجلابرّي »نقد العقل العربي

ب�ستمولوجّية، حيث،  « الإ
ّ
طاِر املرجعي انطالًقا من فكرِة »الإ

 الذي ي�ســدُّ اإليــه، �بخيوٍط من 
ّ
طاُر املرجعي ع�ــرُص التد�ين بالن�ســبة للثقافــة العربّية هو )...( الإ

جاِتها الاّلحقة اإىل يوِمنا هــذا، بل اإنَّ ع�رَص التد�ين  ُم متوُّ حديــد، جميَع فر�ع هذه الثقافــة، �ُينظِّ

 ��ســورُة 
ّ
د به ما قبُله. ف�ســورة الع�رص اجلاهلي طاُر املرجعيُّ الذي يتحدَّ هذا هو يف ذاِت الوقِت الإ

ا ن�ســَجتها خيوٌط ُمنبعثٌة من ع�رص التد�ين،  موّي اإنَّ عظم من الع�رِص الأ �ســالم �الق�سُم الأ �ســدر الإ

مر  ــها اخليوُط التي ن�سجت �ســَوَر ما بعد ع�رص التد�ين، �لي�س العقُل العربيُّ يف �اقِع الأ هي نف�سُ

ت  ، �امتدَّ
ّ
ت اإىل ما قبل ف�سَنَعت �سورَتُه يف الوعي العربي �سيًئا غرَي هذه اخليوط بالذات، التي امتدَّ

.
)��(

ة �متتدُّ اإىل ما بعد لت�سَنَع الواقَع الفكريَّ الثقايفَّ العاَمّ يف الثقافة العربيَّة العامَّ

، ينتقل اجلابرّي لدرا�ســة »ُبنية 
ّ
هكــذا، �بالعتماِد على اإطــاِر »ع�رص التد�ين« املرجعي

�ســالع، مُيثِّل كلُّ �ســلٍع  لًَّفا من ُبنيٍة ُمثلَّثة الأ  موؤ
ّ
، حيث يبد� العقُل العربي

)��(
»

ّ
العقل العربي

منها �ســكاًل من اأ�ســكاِل العقل: العقل الربهايّن، �العقل البيايّن، �العقل العرفايّن، �يف احلني 

الذي ينت�رُص اجلابرّي للعقل الربهايّن فاإنَّه يرى اأنَّ العقَل البياينَّ قد هيمن على العقلني العرفايّن 

�الربهــايّن، �اأنَّه حــني كان يُتمُّ الدمُج بني العقول الثالثة )العقل البيــايّن �الربهايّن: الغزايّل، 

ـُهيِمــن، اأي اأنَّ ُبنيَة  العقــل البيــايّن �العرفايّن: ابن �ســينا( كان العقُل البياينُّ هو الو�ســيُط �املـ

، كما يو�ســُح اجلابرّي، هو عقٌل   حتكُمها عالقاُت العقل البيايّن، �العقُل البياينُّ
ّ
العقِل العربي

يِتِه للعامل القائمة   �ر�ؤ
ّ
عرابــي عراب«، �هو بذلك له خ�ســائ�ُس عقِل الأ ُلغويٌّ مرجعيَُّته »الأ

اخلطاب العربّي املعا�س، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��0.  )8(

ول )يف التعريف بالقراآن( )بري�ت: مركز درا�سات الوحدة العربّية، الطبعة  حمّمد عابد اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن الكرمي: الق�سم الأ  )9(

�، ��00(، ال�سفحة �5.

حمّمد عابد اجلابرّي، تكويُن العقل العربّي )نقد العقل العربّي/�2 )بري�ت: مركز درا�سات الوحدة العربّية، الطبعة �، ��98(.  )�0(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �6.  )��(

حمّمــد عابــد اجلابرّي، بنية العقل العربّي: درا�س��ٌة حتليليٌّة نقديّ��ٌة لنُُظِم املعرفِة يف الثقاف��ِة العربيّة )نقد العقل العرب��ّي/)� )بري�ت: مركز   )��(

درا�سات الوحدة العربّية، الطبعة �، �986(.
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ز �النف�ســال، �اأنَّ هذا العقَل �ســطا على الن�سِّ القراآيّن من خالل اللغة �َحَكِمها  على التجوُّ

ّدي الن�ّس القراآيّن، الذي »نزَل بلغِة العرب«، ر�سالَتُه يف التجا�ِز بهم  يته. فبدًل من اأن يوؤ لر�ؤ

من عــامِل جاهليَّتهم اإىل عامٍل اآخر؛ ليخرَجهم »من الظلمات اإىل النور«، فقد حدث العك�س، 

اإذ »نزَل القراآن بلغِة العرِب ليبقى م�ســموُنه �ســجنَي العامل الــذي حتِمُله هذه اللغة معها: عامل 

.
)��(

« !
ّ
عرابي الأ

ربعة، اإىل درا�سة القراآن  « يف اأجزائه الأ
ّ
ينتقُل اجلابرّي، بعد النتهاء من »نقد العقل العربي

ذاته، �مع اأنَّ هذا النتقال يبد� منطقيًّا للغاية ح�ســَب امل�ساِر الذي ر�َسَمتُه درا�ساُتُه ال�سابقة، 

 ،
ّ
د يف تقدمِي كتاِبِه علــى اأنَّه »ذيٌل �تكِملٌة« مل�رص�ِع نقــِد العقِل العربي اإّل اأّن اجلابــرّي يــرتدَّ

�سا�س، اإّل اأّن  ط ل�سل�سلٍة من الأ د يرجع، ح�ســب اجلابرّي، اإىل اأنَّه مل ُيخطِّ �مع اأّن �ســبَب الرتدُّ

ن  �اقَع احلاِل ��ســياَق البحوث كان، براأينا، يقوُدُه اإىل درا�سِة القراآن، حيث يرى اأّنه بات الآ

 – »اأقدَر على التعاُمِل مع مفاتيِح هذا البابـ» ّما لو 
ّ
– بعد درا�ساته ال�سابقة يف العقل العربي

ـُبا�رَص لدرا�َســِتِه »مدخٌل اإىل القراآِن الكرمي« يرِجُع اإىل  فَعَل ذلك من قبل، �مع اأنَّ ال�ســبَب املـ

اأحداث �ســبتمرب ��00، »�ما تال ذلك من اأحداٍث ِج�ساٍم �رد�ِد فعٍل غاَب فيها العقل«، 

اء  لَِّف بغايــٍة ُمبا�رصٍة هي »التعريُف« بالقــراآن الكرمي »للقرَّ َز اجلابــرّي لكتابِة هذا املوؤ ّمــا حفَّ

 �ال�ســتغالِل 
ّ
يديولوجي جانبـ»، تعريًفــا يناأى به عن »التوظيِف الأ ــا للُقّراء الأ الَعَرب �اأي�سً

 جلملِة 
ّ
ــٍل منطقٍي ، اإّل اأنَّ كتاب »املدخل« هذا، عمليًّا، ياأتي كت�سل�سُ

)��(
الدعــوّي الظــريّف«

الدرا�سات التي �سبَقته. 

ّ�ل،   »مدخل اإىل القراآن« )��00( يف جزئه الأ
ّ
�مــا اإن انتهى اجلابرّي من كتاِبِه التعريفي

اَل  نَّ ‘فهَم القراآن’ ي�ستعيُد )...( �سوؤ ُه اأمام اجلزء الثاين �هو »فهم القراآن«؛ »لأ حّتى �َجَد نف�سَ

َط، كما ي�ســرُي يف  ، �على الرغم من اأنَّه خطَّ
)�5(

‘التعريــِف بالقراآن’ بــكلِّ حمولِتِه �اآفاِقــه«
قدار« اأن  اًل للتعريف، فاإنَّه، �كما �ســاءت »الأ ّ�ل، ليكون هذا اجلــزُء ُمكمِّ مــِة اجلزء الأ ُمقدِّ

ُر بنف�س التواُلِد �التكاُثِر  ربعة، »يتكــرَّ  يف اأجزائه الأ
ّ
يِلَج اجلابرّي �سل�ســلَة نقــِد العقل العربي

ِر اأن يقت�رص مو�ســوُع اجلزء الثاين على جملِة  ، فقد كان من املقرَّ
)�6(

مــع املدخــل اإىل القراآن«

)��(  بنية العقل العربّي، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��8.

حمّمد عابد اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن،  م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��.  )��(

حمّمد عابد اجلابرّي، فهُم القراآن احلكيم: التف�س��رُي الوا�س��ِح ح�سَب ترتيِب النزول )بري�ت: مركز درا�سات الوحدة العربّية، الطبعة   )�5(

�، �008(، الق�سم �، ال�سفحة �0.

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  )�6(
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دة يف القراآن؛ اإّل اأّن »ُم�ســاحبَة جميع التفا�ســري املتوفِّرة« جعَلتُه يرى باأنَّ  مو�ســوعاٍت حُمدَّ

فاق التي  ى �الآ ط لها �ســابًقا لن تفي بالغر�س، �»ترقى اإىل م�ســتوى الــر�ؤ ـُخطَّ املنهجيَّــة املـ

َد القت�ســاِر على جملة مو�ســوعاٍت يف القراآن،  طرحهــا ]التعريف[ )...( ما مل يتجا�ز جمرَّ

اه   على حدِّ تعبريه، �هكذا �رَصَع اجلابرّي بكتابة ما �سمَّ
)�7(

اإىل فهِم القراآن ككّل، اإىل تف�سرٍي«

 َ »فهُم القراآِن احلكيم: التف�سرُي الوا�سِح ح�سَب ترتيِب النز�ل« يف ثالثِة اأجزاء )اأق�سام(، ُن�رصِ

�ل/اأكتوبر من العام  ل منه يف �سباط/فرباير عام �008، �اجلزء الثاين يف ت�رصين الأ َّ�
اجلزُء الأ

خري يف �سباط/فرباير عام �009. نف�سه، �اجلزء الثالث �الأ

أّواًل: األصوُل واألسس
ُب للكتــاب »فهُم القراآِن احلكيم: التف�ســرُي الوا�ســِح ح�ســَب ترتيِب  ـُركَّ يثــرُي العنــواُن املـ

 »فهُم 
ّ
�سا�ســي اَلني، اأّ�ُلهما يتعلَُّق بالعنوان الأ النز�ل«، �الذي مييُل نحو �ثوقيٍَّة ُمفرطة، �ســوؤ

حكام »احلكيم«؟  القراآن احلكيم«، عن معنى »الفهم« املق�ســود هاهنا؟ ��ســبب ربِطــِه بالإ

ــِع اأن يتَّ�ســَف القراآُن بـ»الكرمي« باعتباِر اأنَّها �ســفٌة تعني ب�ســكٍل ما اأنَّه كتاٌب  ـُتوقَّ اإذ مــن املـ

�سل »املدخل اإىل القراآن  ُمقّد�س، ثمَّ اإنَّ »الكرمي« هو التعبرُي الذي اعتمَدُه يف عنوان كتاِبِه الأ

قّل.  ـُفرت�ِس اأن مُيثَِّل هذا »التف�ســرُي« جزًءا منــه اأ� امتداًدا له على الأ الكــرمي«، �الذي من املـ

كما اأنَّه كان باإمكاِنِه اأن يكتفَي بعبارٍة دالَّة، ِبَق�رِص العنوان على تعبرِي »فهم القراآن«، �ا�ســًعا 

مُر الذي يجَعُل كلمَتي »الفهم«  ــُه بـ »احلياد« جتاَه موقٍف ُم�سَبٍق من ��ســِف القراآن، الأ نف�سَ

�»احلكيم« َقيَد ال�ستفهام.

�ثانيهما يتعلَّق بالعنوان الفرعيِّ »التف�ســرُي الوا�ســِح ح�سب ترتيِب النز�ل«؛ عن ت�سمية 

ُنُه هذا الفهُم هو »تف�سري«  هذا »الفهم« بـ»التف�ســري الوا�ســح«. فمن جهٍة اأ�ىل، اإنَّ ما يت�سمَّ

جزاِء الثالثة ف�ساًل عن كتاب املدخل!(.  )�هذا الـ»تف�سري« اأمٌر ل نعرِثُ على اأيِّ تعريٍف له يف الأ

مة الكتاب، يتجلَّى اأّ�ًل يف طريقِة  �من جهٍة اأخرى فاإنَّ »الو�ســوح«، على ما َذَكَرُه يف ُمقدِّ

فهام«، �التي تكاُد تتطاَبُق مع مدلوِل عالماِت الرتقيم،  كتابِة القراآن )مبا �ســّماه »عالمات الإ

فهي عالماٌت يزُعُم اأنَّها ُت�ساِعُد على فهِم القراآن »بو�سوح«( �يف طريقِة فهِمه، فباأيِّ معًنى 

ُد اجلابرّي »الو�سوَح« ك�سفٍة لتف�سريه؟  يق�سُ

�ســئلُة التي ُيوِلُّدها عنواُن الكتاب مفتاَح فهِم اجلابــرّي للقراآن، فهذان العنوانان  مُتِثُّل الأ

)�7(  فهُم القراآن احلكيم، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��.
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اه  �ســكالت التي قــاَم عليها الفهُم الذي �ســمَّ ( يخت�رصان الق�ســايا �الإ
ّ
 �الفرعي

ّ
�ســلي )الأ

تف�سرًيا، �من خالِلهما �سنحا�ُل مراجعَة امل�رص�ِع باأق�ساِمِه الثالثة يف هذه الورقة.

1. »فهم القرآن« 

، يف كتاِبــِه الذائِع 
ّ
مام ال�ســاطبي يعــز� اجلابــرّي فكَرَتــُه عن »فهــم« القــراآِن اإىل عبــارٍة لالإ

 ،
ّ
ي َوِر ينبغي اأن يكون ُمنَزًل يف الفهِم على املكِّ »املوافقات«، التي يقول فيها اإنَّ »املدينَّ من ال�سُّ

 ،
)�8(

ــحَّ ]الفهم[« ــُه مع بع�ٍس على ح�ســِب ترتيِبِه يف التنزيل، �اإّل مل ي�سُ �كذلك املّكيُّ بع�سُ

ا« ما  ُه بع�سً  مل يكن يق�سد بـ»فهِم القراآن« ُمقرِتًنا بعبارِة »القراآُن ي�رَصُح بع�سُ
ّ
غري اأنَّ ال�ســاطبي

، �كان اجلابــرّي يف كتابه مدخل اإىل القراآن 
)�9(

ــُه اجلابــرّي من اأنَّه يعني فهَم الكتاب ا�ستخَل�سَ

َف القرَن ب�ســفِتِه الن�سَّ املتلّو، �الكتاَب ب�ســفِتِه »اللوح املحفوظ، اأي ما ُكِتَب للّنا�س  قد عرَّ

، غري اأنَّ اجلابرّي اعتذر لذلك قائاًل اإنَّه »مل 
)�0(

حكام« �لّية �اجلزاء، اإىل الأ �عليهم، اإىل امل�سوؤ

 اأي القراآن 
)��(

يكن يعي مبا يكفي من الُعمق ‘احلكمة’ من اإطالق ا�سمني على م�سّمى �احد«

ُث اأ�سا�ًســا   يتحدَّ
ّ
مام ال�ســاطبي ، فالإ

)��(
ككّل �»تتبُّع ترتيِبِه ككتاب، فيه ال�ســابق �الاّلحق«

حكام �لي�س يف تف�سرِي القراآن باملعنى ال�سامل، فمعنى الفهم  يف مو�ســوِع الفقه �ا�ستنباِط الأ

، فهو ي�رَصُح ما قاَلُه عن فهم القراآن باأنَّه 
ّ
 حمد�ٌد يف اإطاِر النظِر الفقهي

ّ
الذي يق�سده ال�ساطبي

ـُجمل[،  ل ]املـ ا يكون بياَن جُمَمٍل اأ� تخ�سي�َس عموم، اأ� تقييَد ُمطلق، اأ� تف�سيَل ما مل ُيف�سَّ »اإنَّ

، �كذلك »فاإنَّه بح�ســب معرَفِتنا بالتقدمِي �التاأخري يح�سل 
)��(

اأ� تكميَل ما مل يظهر تكميُله«

 
ّ
 اأ� ِلَنُقل التف�سري الفقهي

ّ
تها هي النظُر الفقهي ، فامل�ساألُة بُرمَّ

)��(
لنا بياُن النا�ســخ من املن�سوخ«

ـُقّيد،  ـُطلِق �املـ ِم من املتاأّخــر؛ ملعرفِة اخلا�سِّ �العاّم، �املـ يــات يف القراآن، �مالحظُة املتقدِّ لآ

، �النا�سخ �املن�سوخ. ـُبنيَّ �الـُمجَمِل �املـ

�سوليَّة  ُر اأحَد اأ�ســهر القواعد الأ  هنا ل ياأتي بجديٍد من حيث املبداأ، فهو يكرِّ
ّ
�ال�ســاطبي

 )ت 790ه(، املوافقات يف اأ�سول ال�سيعة )القاهرة: املكتبة التجاريّة، 
ّ
 ال�ساطبي

ّ
 الغرناطي

ّ
اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى اللَّخمي  )�8(

الطبعة �، �975(، اجلزء �، ال�سفحة �06.

مُيّيز اجلابرّي بني »الكتاب« �»القراآن« على اأ�سا�س اأنَّ الكتاب هو القراآن بو�سِفِه »املكتوب«، �القراآن بو�سفه »املتلّو«. انظر،   )�9(

اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة ��.

اجلابرّي، مدخل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحتان �66 و �67.  )�0(

اجلابرّي، فهم القراآن، ، م�سدٌر �سابق ، الق�سم �، ال�سفحة ��.  )��(

امل�سدر نف�سه.  )��(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة  �06.
ّ
ال�ساطبي  )��(

امل�سدر نف�سه، اجلزء �، ال�سفحة �08.  )��(
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ا.  ُه بع�سً ُ بع�سُ  ُيف�رصِّ
)�6(

 �هي اأنَّ »القراآن كالكلمة الواحدة«
)�5(

�سوليَّة يف م�سائل »البيان« الأ

فهو يقول، 

هل للقراآن ماأخٌذ يف النظر على اأنَّ جميع �ُســَوِره كالٌم �احٌد بح�سب خطاب العباِد ل بح�سبه يف 

َ يف علم الكالم،  َد فيه بوجٍه �ل باعتباٍر ح�ســبما تبنيَّ ��ِه كلٌم واحٌد ل تعدُّ نف�ســه؟ فاإنَّ كلم اهلل يف نف�سِ

ــا مورُد البحث هنا باعتباِر خطاِب العباِد تنزياًل ملا هو من معهوِدهم فيه، هذا ]هو الذي[ حملُّ  �اإنَّ

��ِه على  ــحُّ يف العتبار اأن يكون �احًدا باملعنى املتقّدم؛ اأي يتوقََّف فهُم بع�سِ احتماٍل �تف�ســيل، في�سُ

��ا، حتّى اإنَّ كثرياًا منه ل يُفَهُم معناُه حقَّ الفهم اإّل بتف�سري مو�سٍع اآخر  ��ُه بع�ساً بع�ٍش بوجٍه ما؛ وذلك اأنّه يُبّنُ بع�سُ

، ُمقيٌّد باحلاجيّات، فاإذا كان كذلك  ّن كلَّ من�سو�ٍش عليه فيه من اأنواع ال�سوريّات، مثلاً اأو �سورٍة اأخرى؛ ولأ

��ُه ُمتوقِّ��ٌف على البع�ش يف الفهم، فل حمالَة اأّن ما هو كذل��ك فكلٌم واحد، فالقراآُن كّله كلٌم واحٌد بهذا  فبع�سُ

 .
العتبار)�7(

ظهَر للعيان اأنَّه لي�س كالًما �احًدا بالنظر اإىل   ُي�ســرُي اإىل اأنَّ املعنى الأ
ّ
�ســحيٌح اأنَّ ال�ساطبي

ّلف من �سوٍر ُمنف�سلة، لها بداية �لها نهاية،  اأنَّه موؤ

خرى  فاإنَّه اأنزَل �ســوًرا مف�ســوًل بينها معنًى �ابتداًء، فقد كانوا يعرفون انق�ســاء ال�سورة �ابتداء الأ

يات التي نزلت على �قائع  ل الكالم، �هكذا نز�ل اأكرث الآ َّ�
بنز�ل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم يف اأ

.
)�8(

فهام« فـ«ذلك ل اإ�سكال فيه �اأ�سباب يعلم من اإفرادها بالنز�ل ا�ستقالل معناها لالإ

 على عموم فهم القــراآن، فاإنَّه من ال�ســعب ُموافقُة 
ّ
�علــى فر�ــسِ تعميِم قوِل ال�ســاطبي

اجلابــرّي فيمــا ذهــب اإليه يف »فهــم« القراآن �فًقا لت�سل�ُســِل اأ�ســباب النــز�ل اعتماًدا على 

ا( يرى اأنَّ ترتيَب   )ُموافًقا اإجماع العلماء، �هو اأمٌر ُيقرُّ به اجلابرّي اأي�سً
ّ
، فال�ساطبي

ّ
ال�ساطبي

 )بالوحي(، �اأنَّه »ل علينا اَأَنَزَلت ال�سورُة بكماِلها دفعًة �احدًة اأم نزلت �سيًئا 
ٌّ

يات توقيفي الآ

، �لكن يف حاِل نز�ل ال�ســورة على مراحل فاإنَّ ال�ســور يف »هذا الق�سم لها 
)�9(

بعد �ســيء«

ٌة بنظرها، �من هنالك يلتم�س  د الق�سايا، فتكون كّل ق�سّية ُمت�سّ اعتباران؛ اعتباٌر من جهة تعدُّ

ّ�ل فال فرق بينهما  الفقه على �جه ظاهر ل كالم فيه. �ي�ســرتك مع هذا العتبار الق�ســم الأ

فــى التما�س العلم �الفقه �اعتبــاره من جهة النظم الذي �جدنا عليه ال�ســورة اإذ هو ترتيٌب 

�سول )املتكلِّمني( على اأبواب التخ�سي�س �التقييد �الن�سخ �تف�سيل  ، �هو يدلُّ عند علماء الأ
ّ
مام ال�سافعي البياُن ُم�ســطلٌح لالإ  )�5(

ـُجمل..الخ. امل

انظــر مثاًل، فخر الدين حمّمد بن عمر الرازّي )ت 606ه(، املح�س��ول يف علم اأ�س��ول الفق��ه، حتقيق طه جابر العلوايّن )بري�ت:   )�6(

�ّس�سة الر�سالة، الطبعة �، ��99(، اجلزء �، ال�سفحتان ��5و ��6. موؤ

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��0.
ّ
ال�ساطبي  )�7(

امل�سدر نف�سه.  )�8(

امل�سدر نف�سه، اجلزء �، ال�سفحة ���.  )�9(
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نَّه نظٌم اُألقي بالوحي  ّ�ل لأ راء الرجال �ي�ســرتُك معه اأي�ســا الق�سُم الأ بالوحي ل مدخل فيه لآ

عجاز  ا ُيلتَم�ُس منه ظهــوُر بع�ِس اأ�ُجِه الإ �كالُهمــا ل ُيلتَم�ُس منه فقٌه علــى �جٍه ظاهر �اإنَّ

ل  َّ�
�بع�ِس م�ســائل نبَّه عليها يف امل�ســاألة ال�ســابقة قبل �جميُع ذلك ل بدَّ فيه من النظر يف اأ

الكالِم �اآخره بح�ســب تلك العتبارات فاعتباُر جهِة النظم مثاًل يف ال�ســورة ل يُتُمّ به فائدة 

اإّل بعد ا�ســتيفاِء جميعها بالنظر؛ فالقت�ســاُر على بع�ســها فيه، غري مفيٍد غايَة املق�سود، كما 

ية يف ا�ســتفادِة حكٍم ما ل يفيُد اإّل بعد كماِل النظر يف جميعها.  اأنَّ القت�ســاَر على بع�س الآ

ف�ســورة البقرة، مثاًل، كالٌم �احد باعتبار النظم، �احتوت على اأنواٍع من الكالم بح�ســب 

مر املطلــوب، �منها ما هو  مــات �التمهيدات بني يَدي الأ مــا ُبثَّ فيهــا؛ منها ما هو كاملقدِّ

حكام على تفا�ســيل  نزال، �ذلك تقريُر الأ ــم، �منها ما هو املق�ســوُد يف الإ ــد �املتمِّ كِّ كاملوؤ

بــواب، �منهــا اخلوامُت العائدة على ما قبلها بالتاأكيِد �التثبيِت �ما اأ�ســبَه ذلك، �ل بدَّ من  الأ

.
)�0(

م« ُّ ما تقدَّ ق�سام فيه ُيبنيَّ متثيِل �سيٍء من هذه الأ

 تتجا�ُز مبداأ فهِم القراآن �فَق ترتيب النز�ل »م�ســا�ًقا فعاًل 
ّ
احلقيقــُة اأنَّ فكرَة ال�ســاطبي

، اأي »قراءة القراآن بال�ســرية، �قراءة ال�ســرية بالقــراآن« على حدِّ تعبري 
)��(

مل�ســريِة الدعــوة«

ــٌل  ــل �ســورٍة - ح�ســَب ترتيِب النز�ل - ُيباطنه ت�سل�سُ ، الذي يرى اأنَّ »ت�سل�سُ
)��(

اجلابــرّي

ُز عليه هــذه املجموعُة من  ــُفُه عندما نتنبَُّه اإىل املو�ســوع الذي ُتركِّ  �رصعان ما نكت�سِ
َّ
منطقــي

ال�ســور اأ� تلك يف ت�سل�ســلها، �بالرجوع اإىل �قائِع ال�ســرية نكت�سُف اأنَّ ذلك املنطق، الذي 

 ،
)��(

ل هذه الوقائع« ُيباِطُن ت�سل�سَل ال�سور داخَل كلِّ جمموعة، يتطاَبُق يف م�سموِنِه مع ت�سل�سُ

 يرى اأنَّ كّلّيات القراآن َنَزَلت يف اأ�ائل ال�سور املكيَّة، �اأنَّ ما َنَزَل بعَدها ُم�ستنٌد اإىل 
ّ
فال�ساطبي

َر  َّ اإنَّه »تقرَّ
�ســول، ففي �ســياِق احلديث عن عالقات النَّ�سِخ يف القراآن يقول ال�ساطبي هذه الأ

�ســوليَّة يف  حكام الكّليَّة �القواعد الأ ــة من اأحكام ال�رصيعة هو ما كان من الأ ـُنــَزَل مبكَّ اأن املـ

نَّ النَّ�ســَخ ل يكون يف  مر اقت�ســى ذلك اأنَّ النَّ�ســَخ فيها قليٌل ل كثري؛ لأ الدين على غالِب الأ

الكّلّيــات �قوًعا �اإن اأمكن عقاًل، �يدلُّ على ذلك ال�ســتقراُء التــامُّ �اأنَّ ال�رصيعة َمبنيٌَّة على 

ا اأتى  حفِظ ال�رص�ريَّات �احلاجيَّات �التح�ســينيَّات �جميع ذلك مل ُين�ســخ منه �ســيٌء، بل اإنَّ

، فاإذا 
)��(

ّ البتَّة«
نها؛ �اإذا كان كذلك، مل يثبت ن�سخ لكّلي باملدينة ما يقويَّها �يحكمها �يح�سِّ

املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحتان ��� و ��5.  )�0(

اجلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �7.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �8.  )��(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �7.  )��(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحتان ��0 و �05.
ّ
ال�ساطبي  )��(
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له،  َّ�
ُه اإىل بع�س، اآخره اإىل اأ  يرى يف اخلطاب القراآيّن ُكالًّ �احًدا ي�ستنُد بع�سُ

ّ
َر اأنَّ ال�ساطبي تقرَّ

له اإىل اآخره، �من كليَّاته اإىل فرعيَّاته، �من َمكيِِّه اإىل مدنيِّه، �هذا يعني اأنَّ م�ساألَة ُم�سايرِة  َّ�
�اأ

.
ّ
احلوادث الواقعة بال�سرية يف فهم القراآن اأمٌر غري مق�سوٍد من كالم ال�ساطبي

حداث ال�سرية، فهذا اأمٌر ل ميكن للمرء  من حقِّ اجلابرّي اأن يرى تف�ســرَي القراآن ُمواِكًبا لأ

 الذي مل 
ّ
ــُه على ال�ساطبي اأن َيقَطَع بخطئه، غري اأنَّه لي�س من حّق اجلابرّي ن�ســبُة ذلك �تاأ�سي�سُ

يكن يخُطُر بباله ما فهَمُه اجلابرّي منه، �ل كان مق�سوًدا يف �سيٍء من كالمه.

2. مراحُل القرآِن المكّي

، �تق�سيِم مّكيِّ القراآن تق�سيًما �ُسدا�سيًّا 
ّ
�ُس اجلابرّي فهَمُه للقراآن على اأق�سام املديّن �املّكي �سِّ يوؤ

م القراآن  م�ســتوًحى ب�سكٍل �ا�سٍح من تق�سيِم نولدكه الذي اأخَذُه عنه بال�سري، فاجلابرّي ُيق�سِّ

تي:   كالآ
ّ
املّكي

لوهيَّة. ة �الربوبيَّة �الأ وىل: يف النبوَّ املرحلة الأ

املرحلة الثانية: يف البعث �اجلزاء �َم�ساِهِد القيامة.

 .
)�5(

�سنام ك �ت�سفيِه عبادة الأ املرحلة الثالثة: يف اإبطال ال�رصِّ

مر، الّت�سال بالقبائل. »املرحلة الرابعة:  ال�سْدع بالأ

 �اأهله يف �ُسُعِب اأبي طالٍب �هجرِة امل�سلمني اإىل احلب�سة.
ّ
املرحلة اخلام�سة: ح�سار النبي

املرحلة ال�ساد�س��ة: ما بعد احل�ســار: موا�ســلة الّت�سال بالقبائل �ال�ســتعداد للهجرة اإىل 

 .»
)�6(

املدينة

ّ اإىل ثالِث 
ــُم القراآَن املّكــَي اأّمــا تق�ســيُم نولدكه )�الــذي اأخذه عنه بال�ســري(، فاإنَّه ُيق�سِّ

ــا داخل  ُ عن ثالث مراحل اأي�سً �ىل ت�ســمُّ ثالث جمموعــاٍت ُتعربِّ مراحــل، املرحلة املكيَّة الأ

�ىل، �هذه املراحُل، كما ي�سفها اجلابرّي نقاًل عن بال�سري، هي: املرحلة الأ

ن ثالث جمموعات: وىل، �تت�سمَّ املرحل����ة املكيَّ�����ة الأ

ــَدقة، �ال�ســرب، كما تعك�ُس  ر �ال�سَّ وىل: تتميَُّز بالنظر بالدعوة اإىل التطهُّ املجموع��ة الأ

اجلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �8.  )�5(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحتان 5 و 6.  )�6(
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ه.  نف�سَ
َّ
حالَة الُعزلة، �هي �سَوٌر ق�سرية، �تخ�سُّ النبي

ا التوحيد الذي هو  مَّ
ــًة بتاأكيِد البعث �احل�ســاب الخ، �اأ املجموعة الثانية: تهتمُّ خا�سّ

�سالم فلم ُيطَرح بعد. اأ�سا�س العقيدة يف الإ

ُلُهما  َّ�
املجموعة الثالثة: تتنا�ل املو�ســوعات ال�ســابقة مع اإ�ســافة عن�رَصين جديَدين: اأ

خرة،  خُر التذكرُي بالعقاب الذي ينزل، يف الدنيا قبَل الآ �ســنام، �الآ الهجوم على الأ

بوا ُر�ُسَلُهم يف املا�سي. قوام الذين كذَّ بالأ

ديَّة  ؛ ل�سعوِرهم باأنَّ الدعوَة املحمَّ
ّ
املرحلة املّكيّة الثانية: تتميَُّز با�ستداد ُمعار�سة ُقري�ٍس للنبي

ُهم الدينيَّة �القت�ســاديَّة، �هي تتنا�ل املو�سوعات التالية، الهجوم  اأخذت مَتَ�سُّ م�ســاحِلَ

�سنام، �الت�سديد على التوحيد، �الوعيد بقرب القيامة. على الأ

اه اإىل  ّ اإىل تو�ســيع جماِل الدعــوة بالجتِّ
ُف على �ســعي النبي املرحل��ُة املّكيّ��ُة الثالثة: فيها نتعرَّ

الطائف، ثّم بَعر�ِس نف�ســه على القبائل �ُماطبة اجلّن، مع ا�ســتعادِة مو�سوعاِت املرحلة 

 .
)�7(

خر�يَّات ال�سابقة، مو�سوعاِت التوحيد �الأ

نف الذكر  �على الرغم من اأنَّ اجلابرّي انتقَد تق�ســيم بال�ســري )املنقول عــن نولدكه( الآ

 على التمييز بني خ�سائ�س 
ٌّ

»اإجماًل، باأنَّه ل جديد ]فيه[، فالتحقيُب الذي اعتَمَدُه بال�سري مبني

ــَل القــوَل فيها كثرٌي  ـَــَديّن، �هي اأموٌر معر�فة، �قد ف�سّ ـزات القراآن املـ القــراآن املّكــيِّ �ُميِـّ

لِّفني امل�ســلمني قدميًا �حديًثا، )...( اأّما ترتيُب ال�ســور داخل هذا التحقيب، �ســواًءا  من املوؤ

ُه، فقد جاَء اعتباطيًّا اإىل حدٍّ  كمجموعات، اأ� داخَل كلِّ جمموعٍة على ِحدة، فال �ســيَء ُيف�رصِّ

ـُطابقِة مو�سوعات   ، �ذلك بالرغم اأنَّ تق�سيَم بال�سري، كما هو �ا�سح، حُما�لٌة ملـ
)�8(

كبري!!«

ال�ســوِر مع ال�ســرية النبويَّة، اإّل اأنَّ اجلابرّي عاَد �اعتمَد على املعيار نف�ســه؛ اأي »املطابقة بني 

امل�ســارين: م�ساِر ال�ســريِة النبويَّة، �امل�سار التكوينيِّ للقراآن« يف تق�ســيِم القراآن اإىل مراحَل، 

 .
)�9(

�هن ي�ستوحي التق�سيم ذاته لنولدكه!!

ـُفاجئ يف مراحِل نز�ل ال�سور املّكيَّة يف »فهم القراآن«،  �ل ي�سرُي اجلابرّي اإىل التغيري املـ

ل يذُكُر  َّ�
قــد كان اأ�َرَد يف كتابه »مدخل اإىل القراآن الكرمي« خم�ســَة مراحل، �يف اجلزء الأ

اجلابرّي، مدخل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.  )�7(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���.  )�8(

امل�ســدر نف�ســه، ال�ســفحة ��5. قارن مع، تيود�ر نولدكــه، تاريخ القراآن، تعديل فريدري�س �ســفايل، ترجمــة جورج تامر،   )�9(

)بري�ت: كونراد اأدينا�ر، ��00(، اجلزء �، ال�سفحتان �5 و �5.
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�ستَّة مراحل، �يف احلالَتني كان اجلابرّي ُم�ستوحًيا نولدكه:

امل����راح�����ل ف�����ي »فه��ِم الق����راآن احلكي������م«امل����راح�����ل ف�����ي »مدخ�����ل اإىل الق�������راآن«

 �. املرحلة ال�رّصيّة.  
�الربوبيَّــة  ة  النبــوَّ يف  �ىل:  الأ املرحلــة   .�

لوهّية. �الأ

�سنام �بدايِة ال�رصاع    �س لالأ �. مرحلة بداية التعُرّ

مع قري�س.

�. املرحلــة الثانيــة: يف البعث �اجلزاء �َم�ســاهِد 

القيامة.

�ســنام �ا�ســطهاد ُقري�ٍس  �س لالأ �. مرحلــة التعرُّ

للم�سلمني.

�. املرحلة الثالثة: يف اإبطال ال�رصك �ت�سفيه عبادة 

�سنام. )فهم القراآن، ج�، �س�8( الأ

 �اأهِلِه يف  �ُســُعِب اأبي 
ّ
�. مرحلــة ح�ســار النبــي

طالب.

مر، الت�ســال  �. »املرحلة الرابعة:  ال�ســْدُع بالأ

بالقبائل.

 نف�سه على 
ّ
5. مرحلة فّك احل�ســار �عر�س النبي

القبائل.

 �اأهله يف �ُسُعِب 
ّ
5. املرحلة اخلام�سة: ح�سار النبي

اأبي طالب �هجرُة امل�سلمني اإىل احلب�سة.

6. املرحلة ال�ساد�ســة: ما بعد احل�ســار: موا�سلة 

الّت�سال بالقبائل �ال�ستعداد للهجرة اإىل املدينة«.

 الذي كان قد ق�ّســم حمتوى ال�ســور املكيَّة بثالثة 
ّ
مام ال�ســاطبي �ل ي�ســري اجلابرّي اإىل الإ

، �ذلك يف 
ّ
�ىل يف العهد املّكي مو�ســوعات كربى تكاد تطابق تق�ســيمه للمراحل الثالثة الأ

 
ّ
ا. فال�ساطبي �ســول الكّلّية �كيف ي�رصح القراآن بع�ســه بع�سً  عن الأ

ّ
�ســياق حديث ال�ساطبي

يقول،

ّ اأنَّه ُمقّرٌر لثالثة معان اأ�ســلها معًنى �احٌد �هــو الدعاء اإىل عبادة اهلل تعاىل، اأحُدها: 
 �غالــب املّكي

تقري��ر الوحدانيّة هلل الواحد احلّق، غري اأنَّه ياأتي على وجوٍه َكَنفِي ال�رصيك باإطالٍق اأ� نفِيِه بقيِد ما اّدعاُه 

الكّفار يف �قائَع ُمتلفٍة من كوِنِه مقّرًبا اإىل اهلل زلفى اأ� كوِنِه �لًدا اأ� غري ذلك من اأنواع الدعا�ى 

الفا�ســدة. والثاين: تقرير النبّوة للنبّي حمّمد واأنّه ر�سول اهلل اإليهم جميعا �سادق فيما جاء به من عند اهلل اإّل اأنَّه 

ا، �نفي ما اّدعوه عليه من اأنَّه كاذٌب اأ� �ســاحٌر اأ�  ��ا، كاإثباِت كوِنِه ر�ســوًل حقًّ وارد على وجوه اأي�ساً

خرة  جمنوٌن اأ� ُيعلُِّمُه َب�رَص، اأ� ما اأ�سبه ذلك من ُكفِرهم �عنادهم. والثالث: اإثبات اأمر البعث والدار الآ

دلّة الوا�س��حة والرّد على من اأنكر ذلك بكّل وجٍه ميكن الكافر اإنكاَرُه به، فردَّ بكلِّ  واأنَّه حقٌّ ل ريب فيه بالأ

ـُنَزِل  مر. فهذه املعاين الثالثُة هي التي ا�ستمَل عليها املـ ُت اخل�سَم �يو�سُح الأ �جٍه ُيلِزُم احلّجَة �ُيبكِّ

مر  مر �ما َظَهَر ببادي الراأي خر�ُجُه عنها فرَجَع اإليها يف حم�ســول الأ من القراآن مبّكة يف عاّمِة الأ

�س �ذكُر اجلنَّة �النار ���سُف يوم القيامة �اأ�سباه  مثال �الَق�سَ �يتبع ذلك الرتغيب �الرتهيب �الأ
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.
)�0(

ذلك

 عند اجلابرّي لي�ســت ُمتاأثِّرًة 
ّ
�ىل للعهد املّكِي �غالُب الظنِّ اأنَّ تق�ســيم املراحل الثالثة الأ

 
ّ
، فمرِجُعها – كما اأ�رصنا قبل قليل – نولدكه، �ال�ســاطبي

ّ
ب�ســكٍل ُمبا�رص بتق�ســيم ال�ســاطبي

ا اجلابرّي  فقد َعَمَد اإىل الرتتيب  مَّ
لًيّا بال�رص�رة، اأ ُث عن مو�سوعاٍت لي�ست ُمرّتبة ت�سل�سُ يتحدَّ

 يرى اأنَّ تلك املو�ســوعات 
ّ
بال�ســتناد اإىل ما يراُه مواِكًبا مل�ســرية الدعوة، كما اأنَّ ال�ســاطبي

نٌة جميَعهــا يف كلِّ �ســورٍة مّكّية، �لي�ــس بال�رص�رة ُمنت�ــرصة يف عموم �ُســَوِر القراآن  ُمت�ســمَّ

، يف حني اأنَّ اجلابري يراها يف اخلطاب ككّل على نحٍو عاّم، �اأّن كلَّ حِمَوٍر كان 
)��(

�ح�سب

جدر باجلابرّي اأن  ي�سمُل �سوًرا بعيِنها �مُيِثُّل املو�سوَع الرئي�َس فيها، �مع هذا فقد كان من الأ

 �هو الذي اأراَد ا�ستخداَمُه عندما كان يبحث عن م�رص�عيَِّة »فهم القراآن« 
ّ
ُي�سرَي اإىل ال�ساطبي

ل النز�ل.  �فق ت�سل�سُ

ثانًيا: المنهج والتطبيق
َر به يف البداية اأنَّ املنهَج الــذي اّتبَعُه اجلابرّي منهج معر�ف يف  ال�ســيء الــذي يجب اأن ُنذكِّ

ة، �قد اأ�سار هو بنف�سه اإىل اأنَّ فكرة تف�سري القراآن �فًقا لرتتيب النز�ل تعود اإىل  خطوطه العامَّ

 ريج�س بال�سري الذي قاَم برتجمة »معاين القراآن« اإىل الفرن�سيَّة )�9�7-
ّ
امل�ست�رصق الفرن�سي

�950( على اأ�ســا�س ترتيب النز�ل الذي ��سَعُه تيود�ر نولدكه، �اإىل حمّمد عّزة در�زة يف 

ةمل ياأِت  »التف�ســري احلديث« )��96-��96(، اأي اإنَّــه من حيُث خطوُط املنهجيَّــة العامَّ

ا جديُده يكمن يف تفا�ســيِل املنهج �طريقة تطبيِقِه التي جعلتُه ُي�ســّميه »التف�سري  بجديد، �اإنَّ

 .
)��(

الوا�سح«

1. إشكالّية الترتيب

ــَل القــوَل فيها كثرٌي من  بالرغــم من اأنَّ اجلابــرّي يعرتُف باأنَّ م�ســاألَة الرتتيب التي »ف�سَّ

 )الوثائق التاريخيَّة( ال�سحيح؛ ذلك 
ّ
 ل يح�ســُمها الن�سُّ التاريخي

)��(
لِّفني قدميًا �حديًثا« املوؤ

ال�ساطبي، املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة ��6.  )�0(

منني كمثال، ثّم قال، »فهذا النظر اإذا اعُترِبَ كّليًّا يف ال�ســورة ُ�ِجَد على اأمّت من هذا   بتطبيق ذلك على �ســورة املوؤ
ّ
قام ال�ســاطبي  )��(

الو�سف، لكن على منهاِجِه �طريِقه، �من اأراَد الختباَر يف �سائر �سور القراآن فالباُب مفتوح �التوفيق بيد اهلل«. انظر، امل�سدر 

نف�سه.

اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحتان ��و ��.  )��(

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.  )��(
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 للقراآن ُم�ســطربة �لي�ست على درجٍة 
ّ
اأنَّ الوثائق )الن�ســو�س( التي تتعلَُّق بالرتتيب التاريخي

من التوثيق مُيكن الطمئناُن اإليها ب�سكٍل تاّم، ف�ساًل عن اأنَّ »كثرًيا منها َيطرُح ُم�سكلَة التواُفِق 

 )�ســياق ال�ســرية النبويّة ال�رصيفــة(، اإّل اأنَّ اجلابرّي يعوُد لي�ســتنَد اإليها على 
)��(

يف ال�ســياق«

اأ�ســا�س اأنَّ ال�ســتناَد اإليها ملعرفِة ترتيب القراآن اأمٌر ل مفرَّ منــه، اإنَّه »ترتيب �رص�رّي، �لكنَّه 

؛ فـ »لوائح الرتتيــب« التي يذُكُرها علماء القــراآن �املاأخوذة من تلك الوثائق 
)�5(

ل يكفــي«

مر« اأنَّ  التاريخيَّة ل تختلف كثرًيا عن بع�ســها، اإىل احلــدِّ الذي مُيكُن القوُل فيه باأنَّ »�اقع الأ

ـُتطاِبق«،  �سل »املـ ، لكن يف اإطار هذا الأ
ٌّ

، �الختالَف جزئي
)�6(

»الرتتيَب �احٌد يف اأ�سله«

َل  �بالتايل، فاإنَّ العتماد عليها اأمٌر ُمكن، ففي النتيجة لي�س لدينا م�ســدٌر اآخر ميكن اأن ُي�سكِّ

عادِة ترتيب القراآن  ، اإّل اأنَّ اجلابريَّ يرى �ــرص�رًة لإ ّ
نقطــَة ارتكاٍز ملعرفة الرتتيــب التاريخي

ـُت�ســابهة« معياًرا »جديًدا« مللئ الفراِغ املنهجيِّ يف �ســبِط  بال�ســتناد اإىل »لوائح الرتتيب املـ

 
)�7(

 �املديّن«
ّ
نز�ِل ال�سور �اإزالة ال�سطراب يف لوائح الرتتيب، هو خ�سائ�س »التمييز بني املكي

.!
)�8(

�الت�ساق »�قائع ال�سرية النبويَّة«

 للن�ّس 
ّ
 عن امل�ساِر التكويني

ّ
ٍر منطقٍي ــُهما الَغَر�س، �هو »بناُء ت�ســُوّ هذان املعياران يفر�سُ

، حيث ل بدَّ من اللجــوء اإىل »الت�رصُّف« حللِّ امل�ســكلة، اأي لبدَّ من »اجتهاٍد 
)�9(

القــراآيّن«

ــها منه«.  ُرُه النتائج التي ميكن ا�ستخال�سُ ، فهو ت�رصٌُّف »تربِّ
)50(

مبنيٍّ على الظــنِّ �الرتجيح«

ــُه احلــّق اأن ينتقَد  « للجابرّي، فلَم َمَنَح نف�سَ
ّ
ح�ســًنا اإًذا، اإذا كان هــذا هــو املوقف »العلمــي

 فقد ا�ستنَد 
)5�(

مر نف�سه »متاًما«؟! بق�ســوٍة حُما�لَة بال�ســري )�ِمن �رائه نولدكه( الذي قام بالأ

�ســارات التي حتيُل يف القراآن اإىل �قائَع  ب، ي�ســتنُد من جهٍة على »الإ نولدكه اإىل ِمعياٍر مركَّ

 تتعلَُّق بال�ســرية النبويَّة، �من جهٍة اأخرى ي�ستنُد على »خ�سائ�س الن�ّس القراآيّن، 
)5�(

تاريخيَّة«

�باخل�ســو�س منها الفرق الوا�ســح بني ال�ســور املّكيَّة �ال�سور املدنيَّة، �ســواًءا على م�ستوى 

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���؛ �اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة ��.  )��(

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.  )�5(

�سكاُل  امل�ســدر نف�ســه، ال�ســفحة ��0. قارن مع نولدكه، تاريخ القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�ســفحة 57 حيث يقول، »هذه الأ  )�6(

 �احد«.
ّ
املختلفُة تعوُد اإىل �سكٍل اأ�سلي

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��5.  )�7(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��6.  )�8(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���.  )�9(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��5.  )50(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���.  )5�(

امل�سدر نف�سه. �قارن مع، نولدكه، تاريخ القراآن، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ، ال�سفحتان �5 و �5.  )5�(
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َب بالقول، »اإنَّه  . غري اأنَّ اجلابرّي مع ذلك عقَّ
)5�(

�ســلوب، اأ� على م�ستوى املو�سوعات« الأ

 على 
ٌّ

ل جديــد« يف حتقيِب بال�ســري لرتتيب القراآن! »فالتحقيُب الــذي اعتمَدُه نولدكه مبني

ــَل  ـََديّن، �هي اأموٌر معر�فة، �قد ف�سَّ التمييِز بني خ�ســائ�س القراآن املّكيِّ �ُميِّزاِت القراآن املـ

ُم من  لِّفني امل�ســلمني قدميًا �حديًثا، كما اأنَّ ُكُتَب ال�ســرية النبويَّة ُتقدِّ القــوَل فيها كثرٌي من املوؤ

ا ترتيُب  مَّ
حــداِث �الجتهادات ما يتطاَبُق بهذه الدرجة اأ� تلك مــع مراحِل التحقيب. اأ الأ

ال�سوِر داخل هذا التحقيب، �سواًءا كمجموعات، اأ� داخَل كلِّ جمموعٍة على ِحدة، فال �سيَء 

.
)5�(

ُه«! ُيف�رصِّ

ية مدى التطاُبِق بني  ـُقارنــة �ر�ؤ �اأختــُم هنا بنقِل كامِل ن�سِّ تيود�ر نولدكه لت�ســهيِل املـ

اجلابرّي �نولدكه، 

ّ�َل الذي �سنعتِمُد عليه هو النقُل التاريخيُّ �التف�سري. �هو يحوُز اأكرَب َقَدٍر من الثقة  اإنَّ امل�ســدَر الأ

�ســالم )...( لكنَّ عــدَد املعلومات املوثوِق بها  حــني يتعّلــُق بحوادَث ذات اأهّميٍَّة بالغٍة لتاريخ الإ

ٌد يف مّكة، حيث مل ت�ســُدر  لي�س كبرًيا، �هي تقت�رُص عادًة على ال�ســوِر املدنيَّة فقط. فحني كان حممَّ

ــا يف مثل هذه. قدٌر اأكرُب من ال�ســكِّ يطاُل الكثرَي من  عنه اأحداٌث تاريخيَّة كربى، مل ي�ســارك اأي�سً

�ن حول متلِف الوقائع ال�سغرية، من اأجل تف�سرِي اآياٍت  خون �املف�رصِّ رِّ املر�يَّات التي ي�ســوُقها املوؤ

ُث عن ن�ساأة هذه الر�ايات التف�سرييَّة يف العْر�ِس امل�سدرّي الذي �سنقوم  ُمفردة. طاملا اأنَّنا �ســنتحدَّ

ــها غرُي موثوٍق به،)...( رغم ذلــك توَجُد بني املعلومات الكثريِة  ، اإ�ســارًة مّنا اإىل اأنَّ بع�سَ به، نَودُّ

ِك فيها معلوماٌت �ثيقٌة تعتمُد على اأحداٍث تاريخّيٍة نفُعها عميٌم ملن ي�ســتخِدُمها  اخلاطئة �امل�ســكَّ

نَّ النزعَة التي تكُمُن �راَء اأّيِة ر�ايٍة تقليديٍّة ل مُيكُن الك�سُف عنها،  بَحَذر. هذا النقُد لي�س �سهاًل؛ لأ

ه. �طاملا ل توَجد درا�سٌة منتظمٌة  كرُب من الر�ايات ال�سادرِة عن امل�سدِر نف�سِ اإّل اإذا ُجِمَع العدُد الأ

َد من م�سداقيَِّتها.  للر�ايات التف�سرييَّة، فلي�س لنا اإّل اأن نفح�َس هذه الر�ايات �احدًة �احدًة لنتاأكَّ

حيان، فال  ُمها امل�ســلمون، �التي تت�ســارُب يف اأكرث الأ ي�ســاحات الكثريُة اخلاطئُة التي ُيقدِّ اأّما الإ

ـُتعلِّقَة مبكاِن  كرث الر�ايات املـ ميكن بالطبع اإّل العتماد على جمموعٍة ُمتارٍة منها. ��سرناعي على الأ

ثاِر التاريخيَّة �التف�سرييَّة،  نز�ل �ُســَوٍر باأ�رِصها اأ� اآياٍت ُمفَردة، �ذلك كما ِنُدها، لي�س فقط يف الآ

ا يف ُمعظِم مطوطات القراآن �يف اأعماٍل حوله، ن�ساأت منذ زمن طويل.  بل اأي�سً

يات التي اأ�سيفت   لل�سور، مل ُتراَع فيه اإّل بداياُتها فقط، من د�ن الآ
ٌّ

لقد ُنِقَل اإلينا ترتيٌب زمني

خر  ــها عن البع�س الآ قَة لهذا الفهر�س يختلُف بع�سُ ـُتفرِّ اإليهــا لحًقــا. �نظًرا اإىل اأّن الن�ســو�س املـ

.
)55(

ـُختلفة بدقَّة اختالًفا �سديًدا، ل ي�سُعنا التخّلي عن ت�سجيِل اأ�سكال الر�اية املـ

اجلابــرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�ســدٌر �ســابق، ال�ســفحة ���، �قــارن مع، نولدكه، تاريخ القراآن، م�ســدٌر �ســابق، اجلزء �،   )5�(

ال�سفحات �5 اإىل �5 و 57.

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.  )5�(

نولدكه، تاريُخ القراآن، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحتان �5 و �5.  )55(
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ــَنها، �الختالُف بيَنها كما نرى كبري، من  حّتى اإذا اخرتنا من بني اأ�ســكاِل الر�اية هذه اأح�سَ

يَّة نتيجة 
َل اإىل اأ  �احٍد لن نتو�سَّ

ّ
�ســكال املختلفة تعوُد اإىل �ســكٍل اأ�سلي د�ن اأن نراعي كوَن هذه الأ

ا،  ــُع �ُسَور، يبد� من خالل عالماٍت ُمتلفٍة اأكيدٍة اأنَّها �ُسَوٌر قدميٌة جدًّ ة. ففي كلِّ اللوائح تو�سَ مهمَّ

رة، �جُتَعُل �ُســَوٌر، ل �ســكَّ يف اأنَّها مّكيٌَّة، مدنيًَّة. علينا اأن نرى يف هذا الرتاث،  خلَف �ســوٍر متاأخِّ

 
ّ
ٍل زمني ا، اأ� يعود اإىل ابن عبا�س، فقط حما�لًة غري نا�ســجة، لو�ســع ت�سل�سُ حتَّى �لو كان قدميًا جدًّ

ا  ل�ســوِر القراآن بوا�سطِة ا�ستخداِم بع�س الر�ايات اجليِّدة، �ذلك بح�سِب مبادئ نقديَّة �سعيفة جدًّ

.
)56(

�حم�س اخليال

�ا امل�سحف �فَق ترتيب النز�ل، �هذا النمُط التف�سرييُّ  من حقِّ اجلابرّي �غرِيِه اأن ُيف�رصِّ

�ســالُم يف البيئة العربيَّة يف القرن ال�ســابع  د الإ مُيثِّــُل بطبيعــة احلاِل �ــرص�رًة لفهم كيــف توطَّ

امليالدّي، �لك�سِف العالقة احلميمة بني اخلطاب القراآيّن �ظر�ِف تنزيله، غرَي اأنَّ هذا النمَط 

التف�ســرييَّ تعرتيــه احتماليٌَّة م�ســاعفٌة ُتقلُِّل من قيمِتــه. فمن جهٍة، ترتيُب النــز�ِل غرُي قابٍل 

اه اجلابرّي  ُ يحتاج ملا �سمَّ ــه، �املف�رصِّ للح�ســم بعد، ب�ســبِب اإ�ســكالٍت ذَكَرها اجلابرّي نف�سُ

ــة به )قابلة   ليطمِئنَّ اإىل ترتيٍب ُمعنّي، عرَب »خلق« معايرَي خا�سَّ
ّ
»الت�رصُّف« الجتهادّي الظّني

ل  َّ�
يات اعتماًدا على التاأ�يل الأ للــردِّ �الطعن(، �من جهٍة ثانية، فاإنَّ املف�رصِّ يقــوم بتاأ�يِل الآ

)ترتيب النز�ل(، اأي اإنَّ التف�ســري هاهنا هــو يف �اقع احلال »تاأ�يُل التاأ�يل«!! فهل هذا  هو 

ـُ�ساَعِف هذا؟!. »التف�سري الوا�سح«؟! اأين يكُمُن الو�سوح يف تالفيِف التاأ�يل املـ

2. عالمات »الوضوح«!

لنفرت�س اأنَّ اجلابرّي مل يكن يق�ســد بالو�ســوح ��ســوَح »التف�ســري«، اإّل اأنَّ هذا الفرتا�َس 

د، فهو اأ�سا�ًســا مل ي�رصح ُم�سطلح التف�سري ل يف »املدخل«، �ل يف اأجزاء »فهم  �رصعان ما يتبدَّ

القراآن« الثالثة من جهة اأ�ىل، �من جهة اأخرى هو �رصح الو�ســوح يف »تف�سريه« مبا ل ميتُّ 

اإىل معنى من »تف�سري« ب�سيء.

ـُ�ســتحَدثة التي »ُتعنُي  فهام« املـ رات الكتابة العربيَّة �اأد�ات »الإ يــرى اجلابرّي اأنَّ تطــوُّ

املتكلِِّم 
،
ا مقاَم  اإ�سارات  يف امل�سحف، �اأي�سً

،
على الفهم، �تقوُم الكتابُة مقاَم  عالماُت التال�ة

ل ال�سطر عند اكتماِل التعبري عن الفكرِة �النتقال اإىل فكرٍة  َّ�
، كالرجوع اإىل اأ

)57(
�اخلطيب«

 �ما هو ف�سلة، �ما هو ُمتَّ�سل، 
ٌّ

جديدة، ���ســِع عالمات الرتقيِم للتمييِز بني ما هو اأ�سا�ســي

ب، �ما هو ا�ســتفهاٌم اأ� ا�ســتنكار، �ا�ستعماِل املزد�َجتني عند  ما هو ُمنف�ســل، �ما هو َتَعجُّ

تاريخ القراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 57.  )56(

اجلابرّي، فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �5.  )57(

،،
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القتبا�س، �الهالَلني للتف�سري �العزل، اإىل غري ذلك من تقنيَّاِت الكتابة العربيَّة التي ُتعنُي على 

الفهم، حيث يتمُّ التغلُُّب بها »على كمٍّ هائٍل من ال�ســعوبات التي كانت تعرت�ُس القارئ يف 

بانة املعنى، اأ� يف اللغات   لإ
،
املا�ســي، �ســواًءا يف اللغات التي حتتاُج الكتابة فيها اإىل  ال�سكل

التــي ُتكَتُب فيها عالماُت ال�ســكِل مع حر�ف الكلمات؛ فبتلك العالمــات يُتمُّ التمييُز يف 

. مُيثُِّل ا�ســتخداُم هذه 
)58(

الن�ــسِّ بني اأجزاِء الــكالم املكتوب، م�ســكوًل اأ� غري م�ســكول«

فهام« –  ما قال  العالمات يف الن�ّس القراآيّن – التي اأطلَق عليها اجلابرّي ُم�سّمى »عالماِت الإ

د يف  عيِه من الو�سوح لهذه املحا�لة يف التف�سري، التي مل نرتدَّ ُل جزًءا اأ�سا�ســيًّا ّما َندَّ اإنَّه »ي�ســكِّ

.
)59(

ت�سمَيِتها »التف�سري الوا�سح«

رنا  ُع للتاأ�يل، �اإذا تذكَّ فهاميَّة« اأمٌر اجتهادّي يخ�سَ  �الواقُع اأنَّ ��سَع هذه العالمات »الإ

فهاميَّة« يت�ساءُل  ي�ســاِح يف العالمات »الإ ـُ�ســاَعف، فاإنَّ ن�سبَة الإ ما ُقلناه اآنًفا عن التاأ�يِل املـ

 ما، �هذا ُيقلِّل من اُأُفِق الن�سِّ 
ّ
خرى، فهو �سيحُكُم القارئ بوجٍه تاأ�يلي قيا�ًســا بالن�سو�س الأ

جدِر اأن تكون هذه »عالماُت التاأ�يل« ل  �يحجب قارئُه عن ف�ســاِء معناه الوا�ســع. من الأ

قلِّ اأن ل تو�سف باأنَّها جزٌء من »الو�سوح«. فهام، اأ� على الأ عالمات الإ

ُدُه  اإذا كان ذلك هو جزٌء من »الو�سوح« يف تف�سري اجلابرّي، فاأيُّ معنى »للتف�سري« يق�سُ

لِّفه؟ اجلابرّي؟ �ما معنى م�سا�اُة »الفهم« بـ»التف�سري« يف عنواِن موؤ

ى الكتاُب بـ»التف�س��ري الوا�سِح ح�س��َب ترتيِب النزول« وال  ه�ســة اأن ُي�ســمَّ مٌر ُمثرٌي للدَّ اإنَّه لأ

ن اأيٌّ من اأجزائــه الثالثة تعريًفا �لو اإجرائيًّا ملفهوم »التف�ســري«! �ل حّتى يف الكتاب  يت�ســمَّ

ة اأيُّ نوٍع من ال�ســبط �التعريف ملفهوِم التف�سري كما  ــ�س »مدخل اإىل القراآن«!، فلي�س ثمَّ �سِّ املوؤ

اأ�رصنا من قبل، فهل يعني ذلك اأنَّ اجلابرّي ي�ســتخِدُم م�سطلَح التف�سري �فًقا ل�سطالح علماء 

ب�ستمولوجيَّة  القراآن؟ اأم اأنَّه ي�ســتقي مفهوَم »التف�ســري«، �كذلك »الفهم«، من النظريَّات الإ

احلديثة؟

 بالقراآن »مدخل اإىل الق��راآن«، لي�س هو 
ّ
»فهــُم القــراآن« – كما يطرُحُه يف كتاِبــِه التعريفي

 َفُهم،  يف  عموِم 
)60(

نف�سهم حوَل القراآن« من »اأنواع الفهم التي �ســيَّدها علماُء امل�ســلمني لأ

حوال، يدر�ســونه يف مقاماٍت ُمتلفٍة عن املقاِم الــذي يدُر�ُس فيه اجلابرّي للقراآن، »فمقاُم  الأ

فهم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �6.  )58(

امل�سدر نف�سه.  )59(

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �6.  )60(

،

،
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، يختلُف عن مقاِم 
ّ
خالقــي  �الفكر الأ

ّ
�ســول اأ� الفكِر ال�سيا�ســي علــم الكالم اأ� الِفقه �الأ

ًة  مو�ســوعنا هنا – ]�الكالم للجابرّي[ – يجب اأن ل نن�سى اأنَّ مو�سوَع بحِثنا هنا لي�س مادَّ

د م�ســاجالٍت كالميَّة اأ� نظريَّات  دبيَّة، �ل جُمرَّ
جامدة، �ل كائناٍت ريا�ســيَّة، �ل اإبداعاٍت اأ

. هذا الفهُم للظاهرة 
)6�(

»
،
الظاهرة الدينيَّة

 
ُ عنه بـ عقليَّــة. بل هو نوٌع خا�سٌّ ينتمي اإىل ما ُيعربَّ

؛ فهذه الظاهرُة، �اإن 
)6�(

ِه �ُمعا�رًصا لنا« ًا لنف�سِ نيَّة غاَيُتُه النظُر اإىل »القراآن بو�سِفه ُمعا�رصِ
القراآ

 �الثقايّف ظاهرٌة 
ّ
كانت جتربًة ر�حيَّة، »نبّوٌة �ر�ســالة، فهي يف انتمائها اللغوّي �الجتماعي

عربيَّة، �بالتايل يجب اأن ل ننتظَر منها اأن تخُرَج متاًما عن ف�ساء اللغة العربيَّة، ل على م�ستوى 

. �بهذا فاإنَّ »اعتباَر معهوِد العرِب بكلِّ جوانبه اأمًرا 
)6�(

ر�ساِل �ل على م�ســتوى التلّقي« الإ

 لنف�ســه، متاًما مثلمــا اأنَّ تعاُمَلنا مع هــذا املعهود بكلِّ ما 
،
�رص�ريًــا لنــا جلعِل القراآن  معا�رًصا

ن�ســتطيُع من احلياد �املو�سوعيَّة، هو الطريُق ال�ســليم – يف نظرنا – جلعِل القراآن ُمعا�رًصا لنا 

.
)6�(

)...( على �سعيِد الفهم �املعقوليَّة«

مــاذا بعد احلياد؟ مباذا نفهُم القراآن؟ يجيب اجلابــرّي باأنَّ الطريَق اإىل ذلك يجب اأن يبداأ 

 .
)65(

ــا« �ســالم، �هي اأنَّ »القراآن يف�رصِّ بع�ســه بع�سً بالقاعدة التي نادى بها كثرٌي من علماء الإ

�من اأجل تطبيق هذا املبداإ، يرى اجلابرّي �رص�رَة التمييِز بني »الن�سِّ القراآيّن كما هو جمموٌع 

. الغايُة من 
)66(

ًقا، اأي ح�ســب ترتيب النــز�ل« ـُ�ســحف، �بني �القراآن كما َنَزَل ُمفرَّ يف املـ

 
ّ
ذلك هي »التعاُمل مع كلِّ مو�ســوٍع قراآيّن بح�ســب طبيعِته، فاإن كان ّما ينتمي اإىل النِّ�ســبي

 طرحناُه 
ّ
 َرَجعنا بــه اإىل ترتيِب النز�ل، �اإن كان ّما ينتمــي اإىل املطلق �الالزمني

ّ
�التاريخــي

ا )...( �هذا ل مينُع من اعتماِد امل�ستوَيني  ُه بع�سً على م�ستوى القراآن كُكلٍّ بو�سِفِه ي�رَصُح بع�سُ

. اإذا كان هذا معنى الفهم، فهو اأقَرُب اإىل اأن يكون 
)67(

مًعا حينما يقت�ســي املو�ســوُع ذلك«

مفهوًما اإب�ســتمولوجيًّا من اأن يكون مفهوًما لغويًّا، فهو من جهٍة يتعامُل مع القراآن كظاهرٍة 

اجتماعيَّة، �هو ثانًيا ي�ســتِنُد اإىل منظوٍر منهجيٍّ يفَهُم بــه هذه الظاهرة. هذا اأقَرُب ما يكون 

ا اإىل مفهوِم  ، �ليم دلتاي Wilhelm Dilthey، »الفهم«، �رمبَّ ملاينِّ اإىل ُم�ســطلِح الفيل�سوِف الأ

ــا   �اأي�سً
ّ
ــني ل�سُ ـُعتِمدِة على التحليِل الأ ـُعا�رِص �الدرا�ســات املـ دبيِّ املـ »الق��راءة« يف النقِد الأ

مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �6.  )6�(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �7؛ �انظر، اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �7.  )6�(

اجلابرّي، املدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ، ال�سفحة �7.  )6�(

امل�سدر نف�سه.  )6�(

امل�سدر نف�سه.  )65(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �8.  )66(

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �9؛ �انظر، اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �7.  )67(

،

،
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َة م�ســافٌة بني هذا الفهِم �م�سطلح التف�سري الذي ا�ستخَدَمُه   �غريها. �بالتاأكيد، ثمَّ
ّ
الظاهراتي

. بل اإنَّ اجلابرّي اأ�ساَر 
)68(

لفاظ �ما ُي�ستفاُد منه« العلماء �الذي ُي�ساُر اإليه مبعنى »بيان معاين الأ

.
)69(

بنف�سه اإىل امل�سافة الفا�سلِة بني »الفهم« �»التف�سري«

مــة قد تقوُد القــارئ لاللتبا�س، فيظنُّ اأنَّ ما �ســيقوُم به  لقد �ســعر اجلابــرّي اأنَّ هذه املقدِّ

ـُت�رصِّع«  ؛ ف�ســاَرَع اجلابرّي فوًرا لردِّ هذا اخلاطِر »املـ
)70(

اجلابرّي هو »كتابُة تف�ســرٍي للقراآن«

، فهذا »الفهُم 
)7�(

َدِد كتابِة تف�سرٍي للقراآن« �اأعَلَن قائاًل، »اإنَّنا ل نريُد اأن يفَهَم القارُئ اأنَّنا ب�سَ

د »تعريٍف بالقراآن«، �»التعريُف بال�سيء قد يكون  للقراآن«، يف الواقع، هو لي�س اأكرَث من جُمرَّ

بو�سفه من اخلارج، �قد يكون بتبيان م�سائله �مو�سوعاته �اإبراِز حديِثِه عن نف�سه، اإن كان 

ثــمَّ مثل هذا احلديــث اإلخ. �هذا كلُُّه ل ميكُن القياُم به بالن�ســبة اإىل القراآن من د�ن الرجوع 

. �بالتايل، ل بدَّ من فهِم القراآن من اأجِل 
)7�(

اإىل خطاِبــه، �بالتايل حُما�لة فهِم هــذا اخلطاب«

، لكنَّ ذلك ل 
)7�(

مُر الذي �سيقت�ســي بال�رص�رة  »تف�ســرًيا لن�ســو�ٍس من القراآن« تعريِفِه، الأ

يعني اأنَّه تف�سرٌي للقراآن؛ اإنَّه فقط يف جزٍء منه تف�سرٌي »لبع�س« اآياٍت من القراآن ل اأكرث.

ا اأن ُيطاِبَق بني معنى ُم�ســطلح »الفهم«، كما اأ��ســحه  مر حقًّ �املثرُي لال�ســتغراب يف الأ

 التقليدّي 
ّ
ـُعجمي  مبدلوِلهــا املـ

ّ
هو بنف�ســه، �بني كلمِة »الفهم« التي ي�ســتخِدُمها ال�ســاطبي

 ،
ّ
ي يف عباَرِتــِه التي يقول فيها، »املديّن من ال�ســور ينبغي اأن يكون ُمنــزًل يف الفهِم على املكِّ

 »!
)7�(

ــُه مع بع�ٍس على ح�ســب ترتيبه يف التنزيل، �اإّل مل ي�ســّح ]الفهم[ �كذلك املّكيُّ بع�سُ

 �»الفهم« 
ّ
على ما اأ�رصنا اإليه يف مطلع هذه الدرا�ســة، فكم هي امل�سافُة بني »الفهم« ال�ساطبي

اجلابرّي؟!. 

�على الرغم من هذا اجلزِم �التو�ســيِح القاطع الذي ِنُدُه يف كتاِبِه »مدخل اإىل القراآن« 

حول نفِي اأنَّ ما �سيكُتُبُه هو »تف�سري«، يعود لُي�سّمَي كتاَبه »التف�سري الوا�سح« بد�ن اأيِّ تردد!! 

هل يكفي اأن يقوّل اجلابرّي اإنَّه م�ســموُن اجلزِء اخلا�ّس بـ»فهم القراآن« الذي كان ُمّطًطا له 

ماُت تف�س��رِي التحريِر والتنوير، توثيق �تعليق حمّمد الطاهر املي�ســا�ّي )كوالملبور: دار التجديد،  حمّمد الطاهر ابن عا�ســور، ُمقدِّ  )68(

الطبعة �، �006(، ال�سفحة �0.

انظر، اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �7، احلا�سية رقم �.  )69(

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، �س �9.  )70(

امل�سدر نف�سه.  )7�(

امل�سدر نف�سه.  )7�(

امل�سدر نف�سه.  )7�(

، املوافقات، م�سدٌر �سابق، اجلزء �، ال�سفحة �06.
ّ
ال�ساطبي  )7�(
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ِد  كماِل التعريف به، قد تغريَّ من جُمرَّ َم لكتاِب »مدخل اإىل القراآن« لإ اأن يكــون اجلزء الثاين املتمِّ

، �»فهُم القراآِن 
)75(

»القت�ســاِر على ُجملِة مو�ســوعاٍت يف القراآن، اإىل فهِم القــراآن ككّل«

ككّل« هو ما يعني بال�ســبط )ح�سب اجلابرّي( النتقاَل من »التعريف« اإىل »التف�سري«، �ذلك 

ّ�ل، �د�ن اأن َيجرَي  د�ن اأن يطراأ اأيُّ تعديٍل على مفهوم »الفهم« الذي �رَصَحُه يف كتابه الأ

ُد به  اأيُّ تو�ســيٍح اأ� تعديٍل ملفهوِم التف�سري، حيث ُي�سرُي ال�ســياُق الذي ي�ستخِدُمُه فيه اأنَّه يق�سُ

التف�سرَي لدى علماء القراآن!

3. النظريَّة والتطبيق

، يعوُد اجلابرّي 
ّ
َم فهَمُه للقراآن املّكي يف نهايِة اجلزء الثاين من »فهم القراآن احلكيم«، �بعد اأن قدَّ

�ســل، هذا  ، �هو ل جديَد فيه من حيُث الأ
)76(

لي�رَصَح لنا منهَجُه الذي ��ســَفُه باأّنُه »جديد«

املنهــُج الذي يتمثَّل – كما يقوُل اجلابرّي – يف ثالِث خطوات: »)�( اعتبار الت�ســا�ِق بني 

ل، �ل  َّ�
مــة اجلزء الأ ، على نحــِو ما �رَصََحُه يف ُمقدِّ

)77(
َم�ســاِر التنزيل �بني م�ســريِة الدعوة«

َر ما ذكرناه اآنًفا عن ذلك، على اأنَّه اأ�ســاف هنا اأنَّه تَرَك »الكلمة الف�ســل ]يف  ن نكرِّ داعَي لأ

ها ببع�س،   يربُط ال�سور بع�سَ
،

ّ
، فـ»هناك  منطٌق داخلي

)78(
يات« الرتتيب[ لل�سياق، �ســياق الآ

ُه التي ا�ســتند اإليــه – على ما يقوُل  ، �هو املوجِّ
)79(

ــُف عنــه اإّل يف ترتيِب النــز�ل« ل ُيك�سَ

بنف�ســه – يف التعديالت التي اأجراها على لوائح التنزيل. »)�( القراآن املّكيُّ ق�سمان«، على 

ـُ�سا�قة بني  اأ�ســا�س اأنَّ هذا التق�ســيَم للمراحل املّكيَّة �حَدُه الذي »يفِر�ُس نف�ّســه« بعملّيِة املـ

. »)�( اعتباُر �حدة ال�سورة )...( بو�سِفها �حدًة خطابيًَّة 
)80(

َم�ساِر التنزيل �َم�ساِر الدعوة 

 .
)8�(

ُم�ستقلَّة«

ُح من خالله مكانَة  مِة كلِّ �سورة، بـ»تقدمٍي« يو�سِ يف تطبيِق املنهج، يقوُم اجلابرّي، يف مقدِّ

ُمها يف  �ســافة التي ُتقدِّ ال�ســورة يف ترتيب النز�ل، �مِلَ متَّ ترتيبها يف هذا املكان؟ �ما هي الإ

ُمُه، اأحياًنا، تق�سيماٍت  �ســياِق الرتتيِب النز�يّل؟ �ي�رصُد الن�سَّ القراآينَّ )ال�سورة( كاماًل، �يق�سِّ

ُن الن�سَّ كلماٍت  �فًقا ملو�ســوعاِته، �بعنا�يَن مُتثُِّل م�سموَن املو�ســوعات �جوهَرها، �ُي�سمِّ

اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة ��.  )75(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة ��9.  )76(

امل�سدر نف�سه.  )77(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة ��9.  )78(

امل�سدر نف�سه.  )79(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة ��9.  )80(

امل�سدر نف�سه.  )8�(

،
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اأ� عباراٍت تو�ســيحّية، على طريقة »تف�س��ري اجلللَن«، كلَّمــا راأى حاجًة اإىل ذلك عن طريق 

فهام« التي  قو�َســني تو�ســيحَيني  داخَل الن�سِّ القراآيّن نف�ســه، كُجزٍء من تطبيِق »عالمات الإ

مــِة »فهم القراآن«، �التــي ذكرناها اآنًفا، ثّم يختم اجلابرّي »تف�ســرَيه« يف  اأ�ســاَر اإليها يف ُمقدِّ

ُد فيه  �ُس به يف الغالب، �ب�ســكٍل اإجمايّل، م�ســموَن ال�سورة �مُيهِّ كلِّ �ســورٍة بـ »تعليٍق« ُيلخِّ

حيان يعقُد ُمقارناٍت مع �ُســَوٍر �اردٍة يف  لل�ســورة التي تليها يف ترتيِبه للنز�ل. �يف بع�س الأ

حيان ُيناق�ُس م�سائَل تتمّيُز باهتماٍم  . �يف بع�س الأ
)8�(

ها نف�س املجموعة ��سمَن املرحلة نف�سِ

. �لبياِن 
)8�(

ا ُر راأَيُه يف امل�ســاألة اأي�سً خا�سٍّ لدى علماء التف�ســري �الكالم يف ال�ســورة، �ُيحرِّ

ه، فاإنَّ اجلابرّي ي�ستخِدُم اإ�سارَة  النتقال )الف�ســل( اأ� ال�ستمرار )الو�سل( يف املو�سوع نف�سِ

نيَّة مع 
حيان ُيجري اجلابرّي مقارنًة للن�ســو�س القراآ )/( كعالمٍة على الف�ســل، �يف بع�س الأ

َحه. ، لد�اٍع قد تتعلَُّق ب�سبب نز�ٍل ما رجَّ
)8�(

نيليَّة الن�سو�س التوراتيَّة اأ� الإ

 لل�سرية النبويَّة 
ّ
ة يحا�ُل فيها بياَن ال�ســياق الرئي�ســي مٍة عامَّ ُم لكلِّ مرحلٍة مُبقدِّ  ثمَّ هو ُيقدِّ

ُل جمموعَة ال�ســوِر القادمِة تنزياًل مواِكًبا لها. ُثمَّ يف نهايِة كلِّ مرحلٍة من مراحل  التي �سُت�ســكِّ

ُم اجلابرّي ا�ســتطراًدا ُيناق�ُس فيه ق�ســيًَّة  دة من ال�ســور، ُيقدِّ ال�ســرية، التي ت�ســمُّ جمموعًة حمدَّ

رئي�ســيَّة من الق�سايا التي تنا�َلتها جمموعُة ال�سور التي َدَر�َســها، �يف ال�سياق يناق�ُس اخلالَف 

 حوَل هذه الق�سيَّة اأ� اأحِد اأبرِز فر�عها ُمنت�رًصا لراأٍي 
ّ
�سالمي  احلا�ســَل يف الرتاِث الإ

ّ
الكالمَي

 .
)85(

ما فيها

نيَّة، التي ل 
يات القراآ ــَيُغ العموم يف الآ امل�ســكلُة الرئي�ســيَّة التي يواِجُهها اجلابرّي هي �سِ

ـُطابقَة بني �اقِع ال�ســرية �َم�سار التنزيل. فمثاًل،  ا اأ� تقييًدا حا�ســًما ُيتيُح املـ تقبُل اإ�ســقاًطا تامًّ

ية }ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقتَاُل َوُهوَ ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى أَن تَْكَرُهوْا  ُي�ســرُي اجلابرّي اإىل اأنَّ الآ

 ،
وْا َشْيًئا َوُهوَ َش��رٌّ لَُّكْم َواللاُّه يَْعلَُم َوأَنُتْم لَ تَْعلَُموَن{)86( َش��ْيًئا َوُهوَ َخْيٌر لَُّكْم َوَعَس��ى أَن ُتِحبُّ

َى يُهَاِجُروْا  ِخُذوْا ِمْنُهْم أَْولِيَاء َحتَّ وْا لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكفَُروْا فَتَُكونُوَن َسوَاء فاَلَ تَتَّ ية }َودُّ �الآ

خل�ش يف تعليِقه على ال�سورة. امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة 97. انظر مثاًل،  مقارنته �سورة الرحمن مع �سورَتي العلق والإ  )8�(

ية ��( ، امل�سدر نف�سه،  هَا نَاِظَرٌة{ )�ســورة القيامة، الآ
ِّ
ية }إِلَى َرب ية«، يف �ســورة القيامة، �نقا�سه لالآ انظر مثاًل، »م�ســاألة الر�ؤ  )8�(

الق�سم �، ال�سفحات �50 اإىل ��5.

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحتان �69 و�70.  )8�(

�ىل بعنوان »ا�س��تطراد وا�س��ت�ساف: املعاد«، امل�سدر نف�ســه، الق�سم �، ال�سفحات ��9  انظر، مثاًل، ا�ســتطراُده بعد املرحلة الأ  )85(

�سلل«، امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحات  اإىل �06، �ا�ستطراُده بعد املرحلة اخلام�سة، بعنوان »ا�ستطراد: م�ساألة الهداية والإ

��6 اإىل �80.

ية ��6. �سورة البقرة، الآ  )86(
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ِخُذوْا ِمْنُهْم َولِيًّا َولَ نَِصرًيا{)87( َّْوْا فَُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجدتَُّموُهْم َولَ تَتَّ فِي َسبِيِل اللاِّه فَِإن تَوَل
، �ذلك على الرغم 

)88(
 �سّلى اهلل عليه �اآله �حَدُهم د�ن غريهم

ّ
ان امل�سلمني زمَن النبي تخ�سَّ

ـُحَكم )احلكيم، الذي ل  من اأنَّ �ســيغَة العموم ُيفرَت�ُس اأنَّها مق�ســودٌة يف اخلطاِب القراآيّن املـ

 �غرُي مق�ســود، �اإّل ملا كان حكيًما �ل حُمَكًما(، �بــدًل من بياِن مَل َ�َرَدت 
ٌّ

�ســيَء فيها عبثي

ُر يف اأماكن  مُر نف�ُسُه يتكرَّ ب�ســيغِة العموم، يكتفي اجلابرّي بالتخ�سي�س ُم�سا�قًة لل�ســرية. الأ

ة.  عدَّ

نَّه ل بدَّ اأن يكون لل�ســياِق  بالتاأكيد، من حقِّ اجلابرّي تاأ�يُل القراآن يف �ســياِق النز�ل، لأ

ِه ح�رُص الدللِة ب�ســياِق ال�ســرية، �اإّل فعليه تف�ســرُي �ر�ِد القراآن  معنــى، لكن لي�س مــن حقِّ

طار،  ــَيِغ خ�ســو�ٍس ل تقبُل التعميم؟! �يف هذا الإ تياِن ب�سِ ــَيِغ العموم مع قدرِتِه على الإ ب�سِ

َر اجلابريُّ اأنَّ جعــَل القراآن »ُمعا�رًصا لنا« يكــون بـ»تطبيِق ذلك الفهم«  يبــد� طريًفــا اأن يقرِّ

ـُطلق’ و‘العامِّ  )اأي »فهم القراآن« بو�ســِفِه ُمعا�رًصا لنف�ســه( »بالتمييز فيه بني العاّم ‘العــامِّ املـ

ـُطلــق[ كخطاٍب ُمعا�رٍص لنا  ل ]العاّم املـ َّ�
ـُقيَّــد’«. كيف؟ ُيجيُب اجلابرّي بــاأنَّ »التزاَم الأ املـ

خِذ الِعربة  لتطبيقــه« يف ع�رِصنا، �اأّمــا »التزاُم الثاين ]فهو التزاُمُه فقط[ كخطــاٍب اأخالقيٍّ لأ

، ملاذا؟ »ذلك اأنَّ العاّم لي�َس هو ما َ�َرَد لفُظُه يف ال�سيغة اللغويَّة التي 
)89(

�ا�ستلهاِم احللول«!!

ٌه اإىل البع�س د�ن الكّل  تفيُد العموَم )...(؛ اإذ كثرًيا ما َتِرُد هذه ال�ســيغُة �اخلطاُب فيها ُموجَّ

!
)90(

يات بخ�سو�ِس زمن نز�ِلها �منا�سبته«  )...( فالعموُم يف مثل هذه الآ

ت هذه الفر�ســيَّة، اأعني التخ�ســي�َس ب�ســياِق النز�ِل ف�ستق�ســي على ُمعا�رصِة  اإذا �ســحَّ

القراآن لنا بالكامل؛ ذلك اأنَّ كلَّ القراآن كان له معناُه اخلا�ّس زمَن النز�ل، فلو اأعملنا النظريََّة 

لنا القراآَن اإىل �ثيقٍة تاريخيَّة ُمنتهيِة ال�ســالحيَّة، ُمنَتجٍة ل�ســياٍق �يف �ســياٍق  اجلابريَّة هذه حلوَّ

ا ب�سياِق  ًما اأن نقبَل باأن يكون بع�ُس العموِم خا�سًّ د، اإذ ما الذي مَيَنُع من ذلك؟ األي�س حتكُّ حُمدَّ

ة  خر على عمومه؟ هذا من جهة، �من جهٍة ثانيٍة، فاإنَّه اإذا قِبلنا ب�سحَّ النز�ل �نرُتَك البع�َس الآ

َغ اجلابرّي ذكَر �ســيغِة  ــحُّ عنَدنا( فمن الواجب اأن ُي�ســوِّ الفر�ســيَّة التي ذَكَرها )�هي ل ت�سُ

ا َ�َردت ب�سيغِة العموم �لي�س ب�سيغة اخل�سو�س؟ األي�س يف هذا التبا�ًسا 
ّ
العموم من اأ�سلها، ملــ

ا للو�سوح الذي توّخاه »الكتاب  ي اآياته؟ األي�س هذه نقي�سً يرتُكه القراآن »الـُمحكم« يف ُمتلقِّ

ية 89. �سورة الن�ضاء، الآ  )87(

اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة �6.  )88(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة �7.  )89(

امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة �6.  )90(
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 غرُي ذي ِعَوج، فالغايُة التي نزل بها القراآن 
ٌّ

ـُبني«؟ ل يكفي اأن ُيقاَل اإنَّ هذا اأ�سلوٌب عربي املـ

مام  �سولّيني، �على راأ�سهم الإ كر�ســالٍة للعاملني ل تتَِّفُق مع هذه الفر�ســيَّة؛ �ل اأن ُيقاَل اإنَّ الأ

، ذلك اأنَّ تخ�سي�َس العموم لديهم 
)9�(

ـُراد به اخل�سو�س بالقراآن  يقولون بالعموم، املـ
ّ
ال�سافعي

ُمرتِبٌط بال�ســياق القراآيّن )القرائن ال�ســياقيَّة( اأ� ب�رصيِح ال�ســنَّة »ال�ســحيح«، �لي�س بال�سياِق 

.
ّ
التاريخي

�بالرغــم من اأنَّ اجلابرّي اأ�ســار اإىل اأنَّه �ســيْعَمُد اإىل قراءٍة داخليٍَّة للقــراآن يف اإطاِر نظريَّته 

حيان  ، اإّل اأنَّه يقوُم يف بع�س الأ
)9�(

ــا« ه بع�سً ــا[ ي�رصح بع�سُ يف »فهم القراآن« »بو�ســِفِه ]ن�سًّ

بقراءٍة تقَطُع مع هذا املبداإ حتت �ســغِط الرغبة مِبُ�ســا�قِة القراآن مع ال�ســرية النبويَّة، فمثاًل يف 

، يرى 
لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخبرٍِي{)�9(

ِّ
ية }الَر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ ُفص �سورة هود، يف الآ

اجلابــرّي اأنَّ مدلوَل »اآياِته« الواردِة هنا حُتيــُل اإىل »العالمات �املعجزات �الدلئل �احُلجج 

التي يذُكُرها اهلل حلمِل العقِل الب�رصّي على الت�ســليم باأنَّ لهذا العامِل �ســانًعا هو اهلل تعاىل، �اأنَّه 

ين الذين يذهبون اإىل اأنَّ  مِر ُمالَفُتُه لعموِم املف�رصِّ ا يف الأ . �لي�س ُمهمًّ
)9�(

على كلِّ �سيٍء قدير«

نيَّة 
ية القراآ ، رغم اأنَّ �ســياَق ال�ســورِة اأقرب اإىل معنى الآ

)95(
»لفظ ‘اآية’ معناُه جزٌء من القراآن«

ـُحكم«  ة ِمنُه اإىل ما َذَكَره، لكــن عليه اأن ُيف�رصِّ ملاذا القراآُن عموًما ي�ســتخِدُم تعبري »املـ املتُلــوَّ

ية، }ُهوَ الَِّذَي أَن��َزَل َعلَْيَك  ى ُجزِء القراآن، �لي�ــس للمعجزات �الرباهني، كمــا يف الآ لـُم�ســمَّ

بُِعوَن مَا  ا الَِّذي��َن يف ُقُلوبِِهْم َزيٌْغ فَيَتَّ ْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَاِب َوُأَخُر ُمتََش��ابِهَاٌت فَأَمَّ الِْكتَ��اَب ِمْنُه آيَاٌت مُّ
ْن 

ِّ
ا بِِه ُكلٌّ م اِسُخوَن فِي الِْعْلِم يَُقولُوَن آمَنَّ تََشابََه ِمْنُه ابْتِغَاء الِْفْتنَِة َوابْتِغَاء تَْأِويلِِه َومَا يَْعلَُم تَْأِويلَُه إِلَّ اللاُّه َوالرَّ

لَْت ُسوَرٌة فَِإَذا ُأنِزلَْت 
ِّ

ية }َويَُقوُل الَِّذيَن آمَُنوا لَْول نُز ، �الآ
ُر إِلَّ ُأْولُوْا األلْبَاِب{)96( كَّ نَا َومَا يَذَّ

ِّ
ِعنِد َرب

 َعلَْيِه ِمَن 
ِّ

َرٌض يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر الَْمْغِش��ي ْحَكَم��ٌة َوُذِكَر فِيهَ��ا الِْقتَاُل َرأَيَْت الَِّذيَن فِي ُقُلوبِِه��م مَّ ُس��وَرٌة مُّ
.

الَْمْوِت فَأَْولَى لَُهْم{)97(

 )ت ��0ه(، الر�ســالة، حتقيق اأحمد �ســاكر )بري�ت: دار الكتب العلمّية، د�ن 
ّ
مام حمّمد بن اإدري�س ال�ســافعي انظر مثاًل، الإ  )9�(

�سول، حتقيق اأبو حف�س  طبعة، د�ن تاريخ(، ال�سفحة �5. �حمّمد بن علي ال�سوكايّن، ، اإر�ساُد الفحول اإىل حتقيِق احلقِّ من علم الأ

ثــري )الريا�س: دار الف�ســيلة، الطبعة �، �000(، اجلزء �، ال�ســفحات ��6 اإىل ��6. �قد اأ�ســاَر  �ســامي بــن العربي الأ

(، �بالتايل فهو حُمتاٌج اإىل دليِل حاجِة 
ّ
ال�ســوكايّن اإىل اأنَّ العاّم املراد به اخل�ســو�س هو »جماٌز قطًعا« )على حّد تعبرِي الزرك�ســي

املجاز اإليه.

ــا، اجلابرّي، فهُم القراآن، م�ســدٌر �ســابق، الق�سم �،  اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�ســدٌر �ســابق، ال�ســفحة �9؛ �انظر، اأي�سً  )9�(

ال�سفحة �7.

ية �. �سورة هود، الآ  )9�(

اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة ��5.  )9�(

امل�سدر نف�سه.  )95(

ية 7. �سورة اآل عمران، الآ  )96(

ية �0. �سورة حمّمد، الآ  )97(
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ة �ر�ســالة،  د اأنَّ الظاهرَة، �اإن كانت جتربًة ر�حيَّة، »نبوَّ ــف اإىل ذلك اأنَّ اجلابرّي اأكَّ اأ�سِ

 �الثقايّف ظاهرٌة عربيَّة، �بالتايل يجب اأن ل ننتظَر منها 
ّ
فهي يف انتمائها اللغوّي �الجتماعي

 .
)98(

ر�سال �ل على م�ستوى التلّقي« اأن تخُرَج متاًما عن ف�ساِء اللغة العربيَّة، ل على م�ستوى الإ

�بهذا فاإنَّ »اعتباَر معهوِد العرب بكلِّ جوانبه اأمٌر �رص�رّي لنا جلعِل القراآن ‘ُمعا�رًصا’ لنف�سه، 

متاًمــا مثلما اأنَّ تعاُمَلنا مع هذا املعهود بكلِّ ما ن�ســتطيُع من احلياد �املو�ســوعيَّة، هو الطريُق 

 .
)99(

ال�ســليم – يف نظرنا – جلعــِل القراآن ُمعا�رًصا لنا )...( على �ســعيد الفهــم �املعقوليَّة«

، �يجري 
)�00(

حيان باللغة العربيَّة �اللغات ال�ساميَّة ــُه، ي�ســتعنُي يف بع�س الأ اإّل اأنَّه، هو نف�سُ

 لها، �نحن لن نناق�س 
ّ
�سَل اللغوّي العربي ُمقارنًة غرَي ُمربَّرٍة مع هذه اللغات، بحيث ُيرِجُع الأ

ة الرجوع اإىل اللغات ال�ســاميَّة لفهم القراآن فهذا اأمر ل ي�سّح يف علم اللغات احلديث  �ســحَّ

منذ حما�رصات �سو�سري، �هو يتناق�ُس مع مبداإ �ظيفيَِّة اللغة، التي تفر�ُس قاعدَة العتماِد على 

، األي�س 
)�0�(

ة«  عامَّ
ّ
دبي ا�س، �املور�ُث الأ »معهوِد العرب« الذي مُيثُِّلُه »ال�سعُر �اأ�ساطرُي الُق�سَّ

هذا ال�ســتطراُد �ال�ستعانُة بالدللت اللغويَّة ال�ساميَّة )�العربيَّة ب�سكٍل خا�ّس(، يتناَق�ُس مع 

قاعــدة العتماد على »معهوِد العرب« لي�ــس اإّل؟! غري اأنَّنا اإذ نلَحُظ ُنــدرَة اعتماِد اجلابرّي 

على اللغات ال�ســاميَّة لفهِم األفاِظ القراآن، فاإنَّنا ُنقلِّل من اأهّميَّة هذا التناق�س �اأثِرِه على »فهم 

القراآن« عنَده.

الخاتمة
غات اجلابرّي لتاأليفه »فهم القراآن«، فاإنَّه يف النهاية مثََّل حُما�لًة حممودًة لقراءِة  يًّا ما كانت ُم�سوِّ

اأ

ُد اأّن هــذا ل يعني اأنَّ اجلابرّي، من  كِّ  لن�سو�ســه، اإّل اأنَّنا نوؤ
ّ
ٍر تاريخٍي القــراآن من منظوِر تطوُّ

الناحية املنهجيَّة، قد ابتكر �ســيًئا جديًدا، فالرجُل اتَّبَع خطوات نولدكه )رغم نقِدِه ال�ســديد 

لَِّف »تاري��خ القراآن«، اإذ ُرّبا تقوُد اإىل  لهــا( مع بع�س التعديل، ونحن ندعو اإىل مقارنٍة وا�س��عٍة مع موؤ

رةاً عن م�سوِع نولدكه. ُمراجعِة م�سوِع اجلابرّي بو�سِفِه نُ�سخةاً ُمطوَّ

كما اأنَّ مبداأ قراءِة القراآن ُم�ســاِ�ًقا لل�سرية عرَب قراءته �فَق ترتيِب النز�ل فكرٌة متَّ تطبيُقها 

يف التف�سري ال�سهري لدروزة، فهو يف النهاية ي�ستعيُد منهًجا م�سبوًقا، �من ال�سعب، ُ�فَق هذا، 

اجلابرّي، مدخٌل اإىل القراآن، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �7.  )98(

امل�سدر نف�سه.  )99(

)�00(  انظر، اجلابرّي، فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق ، الق�سم �، ال�سفحة �79.

)��0(  امل�سدر نف�سه، الق�سم �، ال�سفحة �80.
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ــِه بعد اإناِز اجلزء الثــاين حني يقول، »ميكن القول، د�َن فخٍر زائٍد  عجاب بنف�سِ فهُم هذا الإ

ة اأ�سبَح ُمكناًا عر�ُش القراآن وحُماولُة فهِمِه بكلٍم ُمتَّ�سِل م�سرت�ِسٍل ي�ُسدُّ  ِل مرَّ وَّ �ل توا�سٍع زائف، اإنَّه لأ

 يف 
ّ
ــٍل ُير�سي النز�َع املنطقي �ُش َم�س��اَر التنزيل وم�سريَة الدعوة يف ت�سل�سُ ا، كلٍم يُلخِّ ��ه بع�ساً بع�سُ

!
)�0�(

العقِل الب�رصّي

�مع ذلك، �رغم كلِّ املالحظات التي اأ�رصنا اإليها يف هذا البحث عن »فهم القراآن«، فاإنَّ 

الكتاب يف النهاية مُيثُِّل اإ�سافًة لفهِم ال�سرية النبويَّة قبل اأن يكون اإ�سافًة لفهم القراآن، ذلك اأنَّ 

ا ميكن   لر�سالة خامتٍة ل ميكن اأن ُيح�رَصَ يف ز�ايا تاريخ النز�ل، اإنَّ
ٍّ
فائدَة ُمراجعة خطاٍب عاملي

ُمها منهجيَّة »التف�سري  �سافة احلقيقيَّة التي ُتقدِّ اأن يكون م�ســاعًدا لفهم التاريخ، �هذه هي الإ

�فق ترتيب النز�ل«، �اإذا كان ل ُبدَّ من حتديد اإ�سافِة اجلابرّي يف حلقاِت �سل�سلِة هذا النوع 

من التفا�ســري  فهي اأنَّه اجتهَد يف تعديل الرتتيب حما�ًل ُجهَدُه اأن يربطُه بوقائِع ال�ســرية على 

ــا يف تف�سري  مُر الذي مل يكن ُمالَحًظا على هذا النحو من قبل )�خ�سو�سً نحٍو ُمتوا�ســل، الأ

عّزة در�زة(، بحيث �ســار »فهم القراآن« لدى اجلابرّي اأقرب اإىل »فهم ال�ســرية« من خالل 

القراآن �لي�س العك�س.

)��0(   فهُم القراآن، م�سدٌر �سابق، الق�سم �، ال�سفحة ��9.
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الُقدسيُّ والظاهرُة الدينّيُة عند رودولف أوتو

جورج خّوام الُبوُلسّي

�سا�ســيُّ اإن�سايّن – جوانبه  اإذا كانت غايُة فل�ســفِة الدين تف�ســرُي الدين مبا هو ظاهرة، ُبعُدها الأ

، فاإّن  ّ
نف�ســّيٌة �اجتماعّيــٌة �تاريخّية –، من خالل مراعاة املو�ســوعّية �ال�ســتدلل املنطقي

ر�د�لف اأ�تو خرج عن اإطار فل�سفة الدين عندما مل يق�رصُ بحَثُه على الظاهرة الدينّية �تخّطاه 

لُيعالــَج ظاهرة التبليغ، �خرج عن اإطاِر نف�ِس الفل�ســفة عندمــا، يف اإ�رصاِرِه على ُمراعاة حدِّ 

 .
ّ
ـُطلق، اعترَب اأّن يف الدين عن�رًصا يتاأّبى القب�َس العقالينَّ هو الُقد�سي الت�سامي الذي يلبث فيه املـ

َه،  ٌن للدين اإّل اأّنه عن�رصٌ غري عقاليّن، ل ميلك الفيل�ســوف اأن ُيف�رصِّ ، اإًذا، عن�رصٌ ُمكوِّ ّ
الُقد�ســي

بل اأن يقَف اأماَمُه برهبة.

توطئة
بعد اأن تنا�َل الفال�ســفُة الكوَن باأرجائه الرحبِة مو�سوَع تفكري، �الطبيعَة مبناحيها املختلفة، 

ن�ساَن مبرّكباته، حمطَّ تنظرٍي �حتليل، َدَفَعُهم ف�سوُلهم اإىل اإعماِل فكِرِهم يف غري املح�سو�س،  �الإ

�اإىل �لوِج عامِل املفاهيم �الِقَيم �الكينونة بحًثا عن ِعاّلتها �عالئقها، عّلهم ي�ســعون تف�سرًيا 

ن�ســان. ثّم اأ�غلوا �ساأً�ا اأبعَد ّما  حداث التي تكَتِنُف هذا »الغريب«، اأعني به الإ ملجريات الأ

َها  �سار�ا اإليه يف بحوثهم، عندما �قفوا باإزاء العّلِة التي ُتف�رّص العلَل جميًعا، من غري اأن ُتف�رصِّ

عّلة؛ فاأكّبوا على ا�ستي�ســاح �ســطوِة اهلل، املتعايل �املت�سّلط، كيف تن�ســلُّ اإىل حّيز الكائن يف 

برهــٍة »فطرّيــة«، �كيف تلبُث فيه ُمد�يّــًة، �حافزًة اأبًدا اإيّاه على فعِل كذا اأ� كذا. فن�ســاأت 

اها �ُحججها. �انق�سَم املفّكر�َن  ــِب تباُيِن ُر�ؤ مذاهُب �مدار�ُس تتباين فيما بينها، على َح�سَ

فرًقا تتنازُع ال�ســواب، على �فق احلد�س الذي ي�ســتند كلٌّ منها اإليه، اأ� على مقت�سى النـزعِة 

ُطون مقولتهم.  التي يبلوَن يف اإعالنها، فيما هم يب�سُ

اُأطِلــَق لفُظ »فل�ســفة الدين« على املنظومــات الفكرّية التي جِهَدت يف تف�ســرِي الظاهرة 
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حا�سي�س، التي ُتهّيئ الكائَن  ُل يف ا�ستبيان الأ الدينّية ب�سورٍة عاّمة؛ �اأريَد به مبحًثا نظريًّا ُيف�سِّ

. اإّننا نبغي، يف هذه ال�ســطور، اإلقاَء ال�ســوء بعجالــٍة على احلد�د التي  ّ
لتقبُّــِل الوازع الديني

يجري �سمنها البحث، �اإبراَز املجال الفكرّي الذي يد�ر فيه. 

1. حدوُد البحث 
ُيبيُح ناظُم الق�ســيدة لنف�سه اأن ُيبالَغ يف الو�ســف اإذا اَأَخَذ منه الُعُجُب اأ�سّده اأمام لوحٍة فاتنة، 

ُه النظُم اإىل ذلك، �ل َحَرَج عليه اأن يقُر�َس  �اأن ُيخالَف بع�َس ال�سيء يف القواعد، اإذا ا�سطرَّ

 ، ال�سعَر مدًحا، اأ� ��سًفا، �اأن مييَل به اإىل احلكمة �النُّ�سح، اأم اإىل النقد، اأم اإىل الوْجد. اإّنه ُيَعدُّ

مر لي�س كذلك،  دب، �ساعًرا، رغم جتا�زاته كّلها. �لكّن الأ ة من اأهل الأ عند العاّمة �اخلا�سّ

بالن�سبة اإىل الفيل�سوف، الذي َيفِر�س عليه قوُله اأن يبتغي الدّقة �الو�سوَح، �العمق �ال�رصح، 

�الت�سل�ســل �التحليل. ل ميكنه ك�ساء مقالته �ســوًرا، اأ� جتا�َز حد�ِد القواعد يف تعبريه عن 

ة،  بنات اأفكاره. اإ�سافة اإىل هذا، لي�س يف مقد�ر الفيل�سوف اأن يّدعي تنظيم حياة الفرد اخلا�سّ

رادة، اأ� اإذا تنا�ل بالتحليل �ال�رصح نّو العادات، ��لوَجها بنياَن الكائن  اإذا ما تكّلم على الإ

الب�رصّي، منذ نعومة اأظفاره. فالفيل�ســوُف امر�ؤٌ ذ� ب�سريٍة نافذة، �حكيٌم ذ� طاقة على فكِّ 

ها اإىل بع�س، �نبيٌه ي�سمُح له عقُلُه اأن يرى من الواقع  الُرَبِط العديدة، التي جتمُع املفاهيَم بع�سَ

ظاهَرُه، �باطَنه، �ماآَله، �منبَعه، عرب �سل�سلٍة من التحاليل �ال�ستنتاجات. �لي�س يف مقد�ِرِه 

خرة، اأ� الت�رصيع، فيـزعم  �رصة، مثاًل، اأ� الآ حّتى العتقاد بتجا�ز حد�د املعرفة اإىل ميادين الأ

اأّنه يرى خري ال�سبل اإىل تاأ�سي�سها، �التعليم يف ما من اأمرها. 

2. تحديُد المبحِث العلمّي
خذ به، بالواقع، عند النظر اإىل »فل�سفة الدين«. فالفل�سفُة التي تخت�سُّ الديَن  هذا ما ميكن الأ

بها مبحًثا يقول فيها احلكماء كلمَتُهم بناًء على ما يلتم�سونه يف ن�سوء الدين، فُتدعى فل�سفُتهم 

«، اإىل 
ّ
ديان«، اأ� بناًء على ما َبَنتُه يف النف�س الب�رصّيــة، فُتدعى »علم النف�س الديني »تاريــَخ الأ

«. اإّنها، كفل�سفٍة، 
ّ
«، اأ� »علم الجتماع الديني

ّ
ن�سان الديني ما �سوى ذلك من قبيل »علم الإ

تهتــمُّ بتتّبــع الظاهرة الدينّية علــى امتداد التاريــخ، اأ� يف ثنايا الغرائز �طبقات ال�سخ�ســّية، 

�ت�ســعى �راء اإبراز �جوهها، ��سيماِء ح�ســورها الفارقة، �اأثِر العوامل اخلارجّية �الداخلّية 

م  يف تكوينهــا؛ بل ل يقف النظام، الذي تتاألُّف منه الظاهــرة الدينّية برّمتها، حائاًل د�ن تقدُّ

. اإّن العقائد، مثاًل، �ال�رصائع، �ال�ســعائر،  ّ
النظريّات �التحاليل يف طريق تف�ســري البناء الديني
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لِّف مًعا بتداخٍل متنا�ســٍق �حمكــِم البنيان، �رْصَح ذاك النظام.  �البتهالت، ُعُمٌد �ســلدة، توؤ

�من حيث كوُنها ُعُمًدا، مت�ســي مو�ســوَع بحٍث بالن�ســبة اإىل الفيل�ســوف، فيطُرُق َحَرَمها 

 التــي تختـزنه دفيًنــا يف طّياتها، �اإّنا عــن العنا�رص 
ّ
ــٍب فيهــا، ل عن الــرتاث الر�حي كُمنقِّ

ُنه من تف�ســري الدين. اإنَّه ينظر  املعنويّة، �النف�ســّية، �التاريخّية، �اللغويّة، �التعبرييّة، التي متكِّ

ميــان نظَرَتــُه اإىل موقٍف يقوم امر�ؤُ باّتخاذه يف �ُســُبل احلياة، باإزاء ما يطراأ عليه فيها، ثّم  اإىل الإ

ي�سعى اإىل حتليل ذلك املوقف: من�سئه، �نّوه، �عنا�رصه املكّونة اإيّاه، �تفاعله، �اآثاره املبا�رصة 

ُم جوانب جماعٍة من النا�س، فيدر�س  َيَتُه اإىل د�ستور، ُينظِّ �اجلانبّية، اإلخ. �يرى اإىل العقائد ر�ؤ

فاق الثقافّية، التي تتطّلع اإليها تلك اجلماعة، من خالل ما تتم�ّســك به د�ستوًرا لها.  ــا الآ اأي�سً

ن�سايّن،  �موجز الكالم اأّن الفيل�سوف، الذي يجعل من الدين مو�سوع درا�سة، يهتّم لبعده الإ

�لعالقته بوجود الفرد يف معرتك احلياة، �للطاقة النف�سّية )ل الر�حّية( التي يزخر بها، �يبّثها 

بد�ن هوادٍة يف قوى الكائن الب�رصّي �مداركه �قراراته. 

3. حدوُد مبحِث »فلسفة الدين«
ي�ســتطيع املفّكر يف ظاهــرة الدين اأن يقارب عنا�رَصها كناقٍد حمّلل، اأ� كعامٍل يف اأمور الن�ســاأة 

ــنِعها كياَنها احل�ســارّي، معتمًدا على علــوم اأخرى، كعلوم النف�س  الب�رصيّة، �تطّورها، ��سُ

طار من مبحث »فل�ســفة الدين«، ميكنه اأن  ن�ســان القدمي. يف هذا الإ ثار �الإ �الجتماع �الآ

ــا.  ديــان عموًما، �من مقارنة اأديان موطنّية خ�سو�سً يقــّدم بحوثــه، �اأن َيفيَد من مقارنة الأ

�س  ّن جتا�َزُه املجاَل املخ�سّ  هذا ك�سب من در��سه منـزلًة رفيعة، لأ
َّ
�كّلما لزم مو�سَعُه العلمي

له يفقده اإّياها. 

ر  ـُـفكِّ ال الذي ل غنى عن طرحه، يف ما من اأمِر احلد�د التي يجب على املـ �لكّن ال�ســوؤ

يف ظاهرة الدين الوقوف عندها، �من ثّم عدم جتا�زها، يحتُِّم علينا بال مراء اأن نتلّم�س تلك 

العنا�رَص الدينّية، التي تفلت من اعتباره اإّياها، من حيث كوُنُه ناقًدا حمّلاًل، اأجزاء من الظاهرة! 

ًنا للدين،  ’ عن�رًصا مكوِّ
َّ
فقد عّد ر�د�لــف اأ�تو )Rudolf Otto )�9�7-�869 ‘الُقد�ســي

�تنا�َلــُه بالتحليــل مــن زا�ية العتبار هذه. �لكّنه راأى فيه – �قد اأ�ســاَب يف مــا راآه – اأّنه 

خري،  ن يف حتليل الأ ُن عن�رًصا غرَي عقاليّن، ي�سمو على العن�رِص العقاليّن، فاكتفى بالتمعُّ يت�ســمَّ

ّ�ل. اإّن ما لي�س عقالنيًّا، اإًذا، اأي ما يبقى قائًما يف حّد ذاته �سامًدا  يف ا�ستك�ساف ‘طبيعة’ الأ

اأمــام حما�لت العقل كلِّها يف تف�ســريه، من غري اأن يناق�َس مع ذلك موجبات العقل، مي�ســي 

ا يقف عنده فيل�ســوُف »الظاهرة الدينّية«. �هذا الالعقاليّن، �اأعني به ما يتخّطى ما هو  حدًّ
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عقاليّن، ذ� الطبيعة الُقد�ســّية، �ســابٌق يف �جوده �حركته �فعله، حّتى اإّن العقالينَّ منه دالٌّ 

ا، من د�ن قدرٍة يحوُزها لكي يرقى اإليه بالتحليل �العقل. اأّما من جتا�رص من الفال�سفة  عليه طرًّ

على القفز بالعقل �التحليل �ســوب ذاك اجلانب غري العقاليّن فاأخفق، ل يف حما�لته التف�سري 

�العقل، �اإّنا يف اإ�ســفاء طابع احلكمة �الرفعة �الب�ســرية امل�ســتنرية على مقولته، التي اأتت 

هَذًرا. �احلقُّ يقال، اأتت اأبحاث اأ�لئك كّلهم نفًيا لل�سيء، ل قوًل فيه، �اإنكاًرا لوجوده. 

على �ســعيٍد اآخر، تقوم منهجّيُة »فل�ســفة الدين« على ا�ستخراج عنا�رص الظاهرة الدينّية، 

النف�ســّية �الجتماعّية �التاريخّية، من املمار�ســات التََّقوّية علــى اأنواعها؛ �من التحديدات 

العقائدّية التي يجدها الفيل�ســوف الناقد اأمامه، ثّم على اإلقاء ال�سوء عليها حّتى ينجلَي �سبُب 

�ســمى. اإّن هذه املنهجّية »الفل�سفّية« جائزة طاملا  ان�ســواء امرٍئ حتت لواء التعلُّق بالكائن الأ

خــرية، كاأن ي�رَصَع مثاًل يف  �ســلك فيها �ســاحُبها متقّيــًدا بحد�دها، اأّما اإذا تخّطــى هذه الأ

، بناًء على �سور مفاهيمه الفل�سفّية، اأ� اأن يبدي ُحكَمُه فيه على  ا�ستخراج معاين الن�سِّ الدينيِّ

ى، ثبَّتها لــه حتليُلُه اأفكاًرا »دينّيًة« اأخرى، فاإّنه يرتكب  حكاٍم �ر�ؤ �ْفــِق مواءمته اأ� جمافاته لأ

َم عمله، اأ� بحثه، كاأّنا هو عمٌل، اأ� بحٌث، جدير  هفــوًة منهجّيًة، ل جتيُز لُه من بعــُد اأن ُيقدِّ

بالعتبار. اإّن بع�س الدرا�ســة التي انهال بها اأ�تو على ن�ســو�س الكتاب املقّد�س ُتذهب هذا 

خري؛ �مهما بدت النتائج التي بلغ اإليها، من جّراء ذلك، باهرًة، تبقى املنهجّيُة التي  املنحى الأ

يعتمدها ُمّلًة يف اأحد جوانبها، اإذ ل تاأخذ مبنهجّية القراءة التف�سريّية العلمّية. 

4. األسلوب والنتائج
ين لهما �ساأٌن �د�ٌر يف بقاء »فل�سفة  انطالًقا ّما �ســبق قوله، ميكننا اأن نخُل�َس اإىل ا�ســتنتاج حدَّ

، �الّثاين حدُّ املنهجّيِة 
ّ
ّ�ل حدُّ الت�ســامي الذي يلَبُث فيه الُقد�سي الدين« قائمًة كعلٍم جائز: الأ

القومية، التي ينبغي التحّلي بها عند مقاربته. ل ميكن للفيل�ســوف اأن يف�ســي اإىل ا�ستخال�س 

�ل؛ كما ل ميكنه، كذلك، اأن ي�ســتخدم اأ�ســلوًبا ينايف احلدَّ الثاين من  نتائج ل تّتفق �احلدَّ الأ

، �ارتباِط العّلة بالنتيجة، �الك�ســِف عن املعاين �املغازي، �الربهان 
ّ
اأ�ســول التحليل املنطقي

باحلّجة الدامغة، �املو�سوعّية الواثقة، �ال�ستدلل �ال�ستقراء، �التفنيد، �القيا�س، �التجربة. 

دٍة �جراأة، �مطبًِّقا  �سول، بتوؤ ديان اأن يطُرَق باَبها م�ســتعيًنا بهذه الأ �من �ســاأن فيل�سوف الأ

اإيّاها على الظواهر الدينّية املختلفة، �غر�ســه منها ل التف�سري الذي ينب�س الن�سو�س املقّد�سة، 

�اإّنا فهم املقّومات النف�ســّية، �الجتماعّية، �التاريخّية امل�ســار اإليهــا اآنًفا، �غريها كذلك، 

التي لعبت د�ًرا حا�ســًما يف بناء �رصح الظاهرة الدينّية، �يف ا�ستمرارها كظاهرٍة على امتداد 
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بحاُث ال�سالكُة يف طريق التحليل، ُت�سنَّف،  اأجياٍل �اأحقاب. اإّن النتائج، التي تف�سي اإليها الأ

يف فل�ســفة الدين، اإّما »مادّيًة، اأي �جودّيًة-اإن�ســانّية، �اإّما »دينّية«، اأي كيانّيًة-ميتافيزيقّية. 

فاهيم الدينّية كِلّها  �ىل ل ترى يف الدين ُقد�ســّية ميكنها اأن توَجــَد بذاتها، �اإّنا ترى يف الأ الأ

غوار النف�س الب�رصّية، �لثقافات ال�سعوب. اأّما الثانية فَتعترِبُ الظاهرَة الدينّيَة  تعبرًيا ��ســدًى لأ

فهوٍم م�ســتقلٍّ بذاته �كيانه، على �فق ما ذهب اإليه اأ�تو يف حتليله  ــها �ســدًى �تعبرًيا لأ نف�سَ

، اأفهوٌم ل ميكنه اأن ُيْبَلغ اإليه اإّل بجهد النف�س، �الختبار غري املح�سو�س. 
ّ
فكرَة القد�سي

ديان عدم اخللط يف مقارباته بني اأ�ســاليب بحثّية  مــن جهٍة مقابلة، يتوّخى فيل�ســوف الأ

. لي�س 
ّ
متلفة، جمتنًبا الّدعاء الفارغ بالقول الف�ســل، �النحياَز املقيت اإىل موقفه ال�سخ�ســي

ًا، �ل معّلًما فقيًها، �ل مفتًيــا، �ل داعية، �ل  ّرًخــا دينيًّا، �ل مف�ــرصّ دياِن موؤ فيل�ســوُف الأ

ا هو كذلك باأ�سلوبه، �الطريقِة  ًفا. �لئن كان على �سيٍء من هذا القبيل، فاإنَّ مربًِّيا، �ل مت�ســوِّ

ديان؛ اإّل اأّنه، بالتاأكيد، لي�س هو �قَتئٍذ بفيل�سوف.  ــُط فيها القوَل عند حديثه عن الأ التي يب�سُ

ديان، ل ي�ســتوي اأ�سلوًبا فل�ســفيًّا، اإذا برح نًطا  �ســلوُب اإًذا، الذي يعتمُده فيل�ســوُف الأ فالأ

�منهًجــا معّينني، اإىل نــط �منهج اآخرين. اإّنه، حيَنئٍذ، �ســوف يفقد م�ســداقّيته العلمّية، اإذ 

يف�سي اإىل نتائج ل يقت�سيها البحُث بال�رص�رة. 

�. نقُد الفلسفِة الدينّية
يّت�ســع م�ســمار الفل�ســفة الدينّية، �تتفا�ت املقاربات التي جتري داخله، قــدًرا كبرًيا، على 

ر. فقد مييل هذا اإىل درا�سة الظاهرة الدينّية  ح�ســب الجّتاه، اأ� الهتمام الفل�ســفيِّ عند املفكِّ

ديان، �كتعابرَي حياتّية حم�سو�ســة  كممار�ســات، اأ� كمواقَف خارجّية لدى اأتباع ديانة من الأ

يف العامل، �ُمْدَركة بقناعة اأم بغري قناعة، �بفهم اأم بغري فهم، عندهم. �قد يُكبُّ على درا�سة 

ٌب �جودّي، يّتخــذ موِقَعُه يف اجِلبّلة الب�رصيّة، على  تلــك الظاهرة عيِنها، من حيث اإّنها ُمركَّ

بات، كالعاطفة �غريــزة حّب البقاء، اإلخ. �ثّمة اجّتــاٌه ثالث، فرابع، ميكن  غرار �ســائر املُركَّ

املفّكر اأن ي�سري به، فيما ُيتمُّ درا�َسته الظاهرة الدينّية. 

؛ �لكّن 
ّ
ل ريبــَة يف اأّن هذه الهتمامات الفل�ســفّية املختلفة �املتنّوعــة ذات �جه علمي

الريبة تن�ســاب اإىل فكرنا يف �ســّحة، اأ� يف دّقة، القوِل باأّن هذه الفل�سفة »دينّية«. اإّننا نعتقد 

اأّن م�سطلح »فل�سفة الدين« ل ُيعربِّ عن ا�ستيفاء الن�ساط الفكرّي، الذي يّتخُذ الديَن مو�سوًعا 

ّن الديَن جملُة عنا�رص، منها ما يخ�ســع  ُه مــن املبحث اجلاّد، �التــاّم، �ال�ســامل، لأ لــه، حقُّ
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َفُه.  »للفل�سفة«، �منها ما تعجز »الفل�سفُة« نف�ُسها عن اللحاق به، حّتى ت�سِ

�. فلسفُة الدين، أم الِحسُّ الدينّي؟
دٍة من احلقائــق، نُدها على �ســعيد التاريخ، )احلدث  الديــُن ارتباُط املرِء مب�ســتويات متعــدِّ

ن، �العمرايّن(،  رث )ال�سفوّي، �املد�َّ �الذاكرة(، �الفكر )التعليم �التحديد العقائدّي(، �الإ

�ّس�ســة )اخلالفة �املركز(،  ن�ســان )احل�ّس �املثــل(، �املوؤ �احل�ســارة )التطّور �البنيان(، �الإ

�الوجود )امل�ســدر �امل�ســري(. �يف هذا الرتباط، كذلك، م�ســتوياٌت متعــّددٌة من الكثافة 

ترتا�ح بني القانع امللتزم، �العازف املن�رصف، �ما بني الثنني من مواقف تتفا�ت بدرجات 

ا، يف  �ىل )املو�سوعّية(، �الثانية )الذاتّية( قائٌم اأي�سً متباينة. زد اأّن ت�سابَك عنا�رِص الرتباط الأ

�ترية مّت�ســلة، �اأّن عنا�رص ارتباٍط اأخرى ل متتُّ ب�ســلٍة اإىل هاتني الفئتني تن�سلُّ اإىل املجموعِة 

بُرّمتهــا، املدعّوة »ديًنا«، �مُتليهــا ظر�ف بيئّية �ذهنّيات �عادات معّقــدة. اإّن الختبارات 

الفرديّة، »الدينّية« بال �ســّك، �احلركات »غري الدينّية« املجا�رة لها، �املعا�رصة، �التقّلبات 

ا، �الكت�ســافات �الخرتاعات على �سعيد العامَلني ال�سغري  ال�سيا�ســّية �القت�سادّية خ�سو�سً

�الكبري، لي�ست بد�ن ريبة خالية من اأدنى اأثر، �رصعان ما ي�سبُّ يف املجموعة الكربى. اأمام 

ال:  لُِّف مًعا »الظاهرة الدينّية«، ل بّد من �سوؤ هذا احل�سد ال�سخم من العنا�رص الدينّية، التي توؤ

ريــن العقالنّيني، اأّن هذه العنا�رص كّلهــا مرّكبات »الدين«،  هــل من املّتفــق، اأّ�ًل، عند املفكِّ

خرى؟ اأم اأّن  ــلِب غالبيَّتهــا الأ رين عن فعل اأدناها اأثًرا يف �سُ بحيــث اإّنهــم ل يغفلون كمفكِّ

اختــزال »الظاهــرة الدينّية« بح�سٍّ دينيٍّ جائــٌز عندهم، بحيث اإّنهم اإذا حّللوا هذا ك�ســفوا 

نقاب تلك؟   

�ىل يف العنوان   يف ناحيتــني: الأ
)�(

»Das Heilige لقــد اأ�ســاب اأ�تو يف كتابه »الُقد�س��ّي

، الــذي جعَله �راء العنــوان الرئي�س، اإذ حّدد فيه م�ســار البحِث بجملتــه؛ �الثانيُة  الفرعــيِّ

يف الف�ســول التي اأكّب فيها على درا�ســة املو�ســوع، كما جاء حتديُده يف العنوانني الرئي�س 

، راكًنا تارًة اإىل 
ّ
ــي عن فكرة القد�سي بحاُث التي اأجراها يف ِم�ســماِر التق�سّ . اأّما الأ

ّ
�الفرعي

ًجا تارًة على كتابات عدٍد من الرّ�اد �الدعاة  ن�سو�س الكتاب بعهَديه القدمي �اجلديد، �ُمعرِّ

الر�حّيني، ثمَّ منكفًئا طوًرا اإىل ن�ســو�ٍس �ســعريٍّة متنّوعة، فال تّت�سف بال�سمة الفل�سفّية، التي 

 Das Heilige i Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum ملانّية هــو العنــوان الكامــل للكتاب يف الأ  )�(

ي عن العامل  Rationalen، �قد قام معهد املعارف احلكمّية برتجمة الكتاب �ن�رصه. انظر، ر�د�لف اأ�تو، فكرة الُقد�سّي – التق�سّ

لهّي وعن علقته بالعامل العقليّن )بري�ت: دار املعارف احلكمّية، �0�0(. غري العقليّن يف فكرة الإ
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ها، التي ا�ستنبط منها خال�ساٍت  تتحّلى بها اأجزاٌء اأخرى من الكتاب؛ ذلك اأّن الن�سو�س نف�سَ

عاه، اأغنى من اأن تنقاد لتحليٍل فل�ســفيٍّ بحت، له اأ�ســوله �منهجه. زد على هذا اأّن  يُِّد ُمدَّ توؤ

حيان، بل تخّطى   يف كثري من الأ
َّ
حتليل اأ�تو تلك الن�ســو�س عيِنها َهَجَر امل�ســماَر الفل�ســفي

حرى حتت عنوان »ظاهرِة التبليغ«، مبا  ــا الظاهرَة الدينّية اإىل ظاهرٍة اأخــرى، تندرُج بالأ اأي�سً

. �كان اأحرى به اأن يلزم 
ّ
ي�ســتمل عليه التعبري من تقاليد �ســفوّيٍة، اأ� قراءاٍت، �تقليد كتابــي

جانًبا، �ين�رصف عّما لي�س من �ساأنه. 

«، مغالطٌة علمّية. اأّما �ســرب 
ّ
اإّن ارتياَد ن�ســو�ٍس »قد�ســّية«، �الغايُة تق�سٍّ عن »القد�ســي

»الفكــرة« يف اإطــار الظاهرة الدينّيــة، �الغاية هي هي عينهــا، فمقاربة جديــرة بالعتبار. 

فالن�سو�س »القد�سّية« اأكرث من جمّرد فكرة، حّتى يتنا�لها الفكُر بالتحليل، �مت�سّعبة امليادين، 

حّتى يقبَل دار�ٌس باأن تنفرد بها حما�لة فل�ســفّية، �اأن تّدعي �سرَبها. الن�سو�س القد�سّية نتيجة 

ية، �تفكري، �مناق�ســة،  م�ســرية ر�حّيــة، ��حي، �اإميان، �تاريــخ، �تقليد، ل تعبري عن ر�ؤ

، مهما ا�ســتوى 
ّ
ٍر فل�ســفي ــل ناقٌد يف معطياتها، على اأ�ســا�ِس ت�ســوُّ �انطباع، ميكن اأن ُيف�سِّ

��ساب. �تتطّلب علوًما هيهات اأن يزعم فيل�سوف باأّن الفل�سفة �حَدها تعّو�س عنها، حّتى 

تف�رّص ما �رد فيها. قد يجد الباحث يف تلك الن�ســو�س �ســدًى ملا يحا�ل الربهان عليه، غري 

حرى  ــا، عندما يريد منها تف�سري الن�سو�س، اأ� قل بالأ اأّن هذا ل يعني اأّن نظريََّتُه �ســاحلٌة اأي�سً

اأّن تف�ســريه الن�سو�س على �فق املعطيات الفل�سفّية التي بلغ اإليها �سوّي �سائب. كم من عامٍل 

. ثّم اإنَّ تاريَخ التف�ســري حافٌل باأ�سماء  �ن التف�ســري، زاَغ ��ســلَّ فقيه، �خبرٍي متمّر�ٍس يف �ســوؤ

م�ساهري ت�سّلحوا بالفل�سفة يف تفا�سريهم، فتقاع�سوا عن مرادهم خائبني. 

�. الواقع الدينّي
بيًّا على امل�سا�س بتف�سريه 

، يف مواجهة الفل�سفة الدينّية، اأ
ّ
اإذا كانت هذه هي حال الن�ّس الديني

، اإًذا، عندما ي�ســبح بد�ره مر�ًما بدرا�ســة  ّ
تف�ســرًيا فل�ســفيًّا، فما من �ســاأن الواقــع الدينــي

ا،  ، هنا، اأ�ســمل �اأكرب من الظاهرة الدينّية، اإذ يراد به اأي�سً
ّ
�م�ســتهدًفا برّمته؟ اإّن الواقع الديني

عال�ًة على ما تقّدم من ميادين له اأعاله، الِبدع، �احلركات املختلفة الدينّية الطابع، �الزّي، 

�الظواهــر الدينّية الغريبة، �املنا�ســبات الدينّية على امتداد ال�ســنة. اإّن ما تبديه هذه اجلوانب 

«، يجعُلها كذلك 
ّ
 التقوّي، �مــن اأفكاٍر حول »القد�ســي

ّ
الدينّيــة املتعّددة مــن احل�ّس الديني

ثًرا الن�سو�س.  ميداًنا ف�سيًحا جلولت الفل�سفة الدينّية فيها، �هو ما يفعله اأ�تو يف درا�سته، موؤ

ي عن الفكرة يذهُب تلقائيًّا بالباحث اإىل الن�سو�س  مر كبرَي ده�سة، اإذ التق�سّ لي�س يف هذا الأ
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القد�سّية اأّ�ًل، �اإىل ن�سو�س دينّية اأخرى، بعد ذلك. �لكّن الده�سة احلّقة التي تنتاب القارئ 

ل تلبــث اأن تندلع كناٍر اآكلة، عندما يحتاط علًما باأّن غري العقاليّن، ح�ســب تعبري اأ�تو، �ذا 

 يف ثنايا �ُســُجٍف ُمبهمة، يتزّيى يف الِبدع �احلركات 
ّ
الغريّيــة التاّمة، القابع �راء احل�ّس الديني

ال  الدينّية املُ�ســار اإليها للتّو بِزيِّ املناق�س للعقل، �ذي الغرابة املُ�ســتهجنة، بحيث اإّن ال�ســوؤ

« يف مثل هذه الظاهرات الدينّية. 
ّ
يت�سارع اإىل الذهن حول غواية فكرة »القد�سي

خاتمة
لي�ــس كلُّ ما يف الظاهرة الدينّية من �اقٍع بديٍن ق�ســيٍب حم�ــس، اإذ تدُخُل اإليها عنا�رُص ُمتنّوعة 

لُِّف معه �حدًة ُمتما�ســكة. اإّن الركوَن اإىل العقل  «، �توؤ
ّ
�عديدة، تختلُط مع ما هو »ُقد�ســي

�ســبيٌل �ســوّيٌة، يف مثل هذه احلالة، اإىل نزع الغثِّ من ال�سمني، يف ما ميكن اأن ُنطلق عليه ا�سم 

»دين«؛ �الفل�ســفة ��ســيلة اإىل ذلك، ناجعٌة �فاعلة، طاملا تلزُم حــد�َد البحِث يف املفاهيم، 

ر النزعة الدينّية يف �ســلب اجِلبّلــة الب�رصّية. �تبقى  فــكار الدينّية، �النب�ِس عن جتذُّ �حتليــِل الأ

ميداًنا ُيرَكن اإليه، كّلما جرت مناق�ســة امل�سائل الالهوتّية، ل�سّدة منطقها، �متانة النتائج التي 

تبلغ اإليها، بف�سل طرق ال�ستقراء �القيا�س �الفرتا�س التي تعمد اإليها. 

�اإذ اإّن لــكّل علم حــد�ده، �طرقه، التــي تختلف عن حد�د علٍم اآخــر �طرقه، تعجز 

، ملا يف الن�سو�س الدينّية 
ّ
الفل�ســفة عن اقتحام الن�ســو�س الدينّية، �حتليلها �فَق منهٍج فل�سفي

ُد  ، �جُترَّ
ّ
مــن عنا�رص متنّوعة، كما اأ�رصنا اأعاله. اإّن جمّرد قيامها بذلــك يفقدها طابعها العلمي

نتائُجها من كّل �سبه م�سداقّية. 
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subjectivity and logical analysis, then Rudolf Otto stepped away from philosophy of 

religion when he didn’t restrict his study to the “religious phenomenon” but moved 

into analyzing proselytism, and he stepped away from philosophy itself when, in his 

insistence to heed the transcendence of the Absolute, he considered that there is in 

religion, an element un-amenable to rational seizure; it is the holy. The holy, then, is a 

constitutive element of religion, but rather an irrational element a philosopher cannot 

explain; cannot but face it in awe.
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per the two changes, and due to the combination of the two philosophies on the basis 

of one background, the philosophy of language and interpretation came to the fore 

as an advanced attempt to connect meaning to understanding, in what promises to 

replace traditional philosophy.

Understanding and Exegesis in the Path of Tanzil and the Course of Da‘wah – Al-

Jaberi and the Re-“Understanding of the Provident Qur’an”

‘Abd al-Rahman Al-Hajj

International Islamic University – Malaysia

Al-Jaberi finds it necessary, in his critical project, to present a reading of the Qur’an 

he was unresolved in calling an exegesis. This ‘exegesis’ relied upon dealing with the 

Qur’an seen as a “religious phenomenon”, and it adopted the classification of tanzil as 

a means of analysis, despite the fact that current classifications are un-established but 

upon an “interpretive-speculative process.” In the absence of a definition of exegesis, 

Al-Jaberi seeks legitimacy in Al-Shatebi’s method, in a reading that Al-Shatebi himself 

does not espouse. On the contrary, the method comes more in step with what Blachère 

put forth (and Nöldeke behind him), despite the criticism Al-Jaberi forwarded against 

him.

The Holy and the Religious Phenomenon in Rudolf Otto

George Khawwam

Saint Paul Institute for Philosophy and Theology – Lebanon 

If it were the aim of philosophy of religion to explain religion as a phenomenon whose 

main dimension is human – in his psychological, social and historical aspects – through 

(187-210)

(211-218)
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Desacralizing Knowledge in the West

Seyyed Hossein Nasr

George Town University – USA

Desacralization has reached the center of the Sacred itself – i.e. religion – after knowledge, 

language and history were subordinated through a naturalism and rationalism which 

strangulated the spirit and concealed the intellect. The process started in ancient Greece 

with the loss of spiritual symbolism and the appearance of rationalism and skepticism. 

If Greece kept a Divine sapiential heritage, then it was discarded upon the struggle 

between Hellenism and Christianity. Then came a major chasm with the Cartesian 

emphasis on the perceptive ego, and its separation from revelation and the intellect, 

the two sources of permanence in the universe. Finally, Hegel could, after Hume’s 

skepticism and Kant’s agnosticism, undermine this center completely and reduce being 

into becoming, Truth into a temporal process, and the majestic metaphysical doctrines 

into deconstructed, inane earthly “Thought”.

Philosophy of Language and Hermeneutics – The Meaning of Meaning and the 

Understanding of Understanding

Habib Fayyad

Lebanese University

Due to special internal developments inherent to the fields of philosophy of language 

and philosophy of hermeneutics, the meaning became, in the context of philosophical 

interpretation, a criterion of axiological nature determining the movement of 

language in all its directions. The understanding of understanding, being the subject 

of philosophical interpretation, became a continuous state of revision suited to the flux 

of meaning and opposed to the method, replete with ideology and preconceptions. As 

(155-172)

(173-186)



222 Al - Mahajja Issue 20  |  Winter - Spring 2010

D ETA I L E D  TA B L E  O F  CO N T E N TS

Time and the Return of Eternity

Shafik Jaradi

Sapiential Knowledge Institute – Lebanon 

The study of time has been affected by the Cartesian Cogito (which opposed the self to 

reality), and by the Kantian separation between natural time and time in its cognitive 

and lived sense. This brought about the alienation of reality in Husserl’s primacy of 

perceptual interpretation, and the alienation of faith and eternity in Heidegger’s method 

based on the primacy of Sein. As with the Islamic deliberation thesis, the flowing and 

renewable time is real in its external existence, as does psychological time has reality 

in the mind, in its collective existence. If the soul, progressing in the path of existential 

perfection, has a headship on external time inasmuch as it is a weak existence, then it is 

because external time seeks its actual existence which cannot find its cure but by way 

of eternity.

PAPERS AND STUDIES
The Fundamentality of Existence and the Subjectivity of Quiddity

‘Abd al-Rasul ‘Ubudiyyat

Qom Religious Seminary

Mulla Sadra’s metaphysical system (Transcendental Theosophy) is built upon the 

fundamentality of existence and the subjectivity of quiddity. In its explanation of this 

principle, this study points to a ‘common error’, whereby the mind and external reality, 

along with their properties, are confused. It then proceeds to explore the evolvement 

of the said principle, and its substantiation in an exposition of the borders of the issue 

and the ensuing problems which tend to lie in an extreme or another. 

(105-128)

(131-154)
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Edmund Husserl: Internal Time Consciousness

Michael Andrews

Seattle University – USA 

It is in Husserl’s view that a series of separate now-moments, are insufficient to constitute 

any object. There must be a sort of enduring presential existence for the object. The 

lived now is a process constituting the relation between what is an immediate past 

(through retention), and an immediate future (through protention). Thus, the structure 

constituted by protention and retention is experience’s most important dimension, 

and it constitutes, accordingly, the moments of time as past, present and future, in a 

solid unity of personal experience, so as to seem, for the perceiving ego, that time is in 

a continuous process. As for the said time, it isn’t here the objective time, rather the 

primordial time field.

Heidegger on Time – an Inquisitive Approach

Mouchir Aoun

Lebanese University

Heidegger’s thought, at one stage, underwent a major turn (Kehre) wherein he sought 

to interrogate Being in itself rather in its confinement to the borders of beings (the 

Dasein in particular). As such, Being, as an energy throwing beings into existence, 

becomes the active face of time, a fourth dimension (of time), which does not avert the 

primacy of the future from where the act of temporality ensues, and which suits Being 

in its acts of announcement and hiddenness.

(67-84)

(85-104)
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ISSUE’S SPECIAL
Time in Religious Societies

Ahmad Majed

Sapiential Knowledge Institute – Lebanon 

Ever since man came to life on this earth, he contemplated all its details, he saw the 

days running successively, taking him from one instant to another, with him unable to 

have a hold of it, or control it, which drove him into deep thinking about its content. 

This was a content un-isolated from a more profound world view. Upon analysis, the 

said content should be positioned within more specific contexts. This paper attempts 

to expose the concept of time in the context of (various) religious societies.

Mīr Dāmād and the World’s Perpetual Incipience

Sajjad Rizvi

Exeter University – UK 

Mīr Dāmād’s perpetual incipience lies in the middle between theological insistence 

on the temporal incipience of the world, and the philosophical demand that the world 

be preceded by pure non-existence (eternal incipience). His is a view wherein the 

world was preceded by relative non-existence; it moved from potency to actuality. The 

world is perpetually incipient, i.e. it comes to being at the level of perpetuity where 

the intellects dwell. This is the crucial level for the relationship between the Immanent 

God, residing alone in eternity, and the changing world; the world is, ceaselessly, in 

utter inferiority.

(15-48)

(49-66)
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