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الزماُن في المجتمعاِت الدينّية

أحمـــد ماجــــد���

يّاَم جتري  ُل يف كلِّ تف�صيٍل فيه��ا، فراأى الأ مَّ
ر�ض، اأَخَذ يتاأ ن�صاُن على ه��ذه الأ من��ذ اُأوِجَد الإ

ِم به��ا، وهذا ما َدَفَعُه اإىل  متالحق��ًة تنقل��ه من اآٍن اإىل اآخر، وه��و عاجٌز عن �صبِطها اأو التحكُّ

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

َعِتِه �صمَن �صياقاٍت اأكرَث خ�صو�صّية، وه��ذا البحث ي�صعى اإىل عر�ِض  حتليِل��ِه، ل بّد م��ن َمو�صَ

دة.  مفهوِم الزمِن كما راأتُه املجتمعاُت الدينّيُة املتعدِّ

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

اإىل و�صيلٍة لفهِم العامل والكوِن وتف�صرِي �صبب وجوِده. من هنا تتاأّتى اأهّمّيُة بحِثِه، والتعامِل معه 

َرت له من خالِل حديثها عن اخَلْلِق وكيفّيِة  بجّدي��ة. فجميُع الديانات نظرت اإىل الزماِن ونظَّ

حدوِثه، اأو من خالل حتديِد فَتاٍت زمانّيٍة للقياِم بطقو�ٍض ُمّددة. 

��اِه معاجلِة العالقة بني الزمان والدي��ن، ويحاول اأن يرى كيف  فه��ذا البحُث يذهُب باجتِّ

قّدَمت املجتمعاُت الدينيَّة هذا املو�صوع. وهو لن يدُخَل يف التنظريات الفل�صفيَّة اأو ال�صوفيَّة 

 للزمان دون 
ّ
روحات العاّمة؛ نظرُة التقليد الديني اأو الكالميَّة يف الديانات، اإّنا �صيكتفي بالطُّ

 الذي يحاوُل اأن ياأخذ الظاهرة كما 
ّ
اأيِّ تف�ص��ري. لذلك كان ل ُبدَّ من اعتماِد املنهِج الو�صفي

ل مبعطياتها اأو حّتى مقارنِتها، لكي ل يح�صَل اإ�صقاٌط على  جتلَّت دون التعليق عليها اأو التدخُّ

املو�صوع اأو م�صادرٌة للمحتوى، لذا ل نراُه يذهُب اإىل التف�صريات مهما كانت، بل يعوُد اإىل 

�ض. �صِّ الن�ضِّ املوؤ

باحٌث يف معهد املعارف احلكمّية.  ���
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وعندم��ا نق��وُل »املجتمع��ات الدينيَُّة«، فه��ذا ل يعني ال�ص��موليَّة، اأي اإّنه بح��ٌث يعاِلُج 

ّوُل وهو الديانات  تُه �ص��من نطاقني، الأ ظاهرَة الزمان يف جميِع الديانات، ولكّنه اختار مادَّ

�صالم وامل�صيحيَّة  ، اأي الإ
ّ
براهيمي الوحيانيَّة املتعارف عليها، والّتي تندِرُج �ص��من ال�صياق الإ

واليهوديَّة. والثاين هو الديانات القدميُة كالبابليَّة والزراد�ص��تيَّة والهندو�صيَّة. وهذا الختيار مل 

يكن ع�صوائيًّا، اإّنا جاء يف اإطار تو�صيِع ال�صياقات الدينيَّة وتنّوعها، حّتى ي�صتطيَع القارىء اأن 

م كيفيَّة تعاطيها مع فكرِة الزمان.  دًة من الديانات، ويتفهَّ �ض اأنواًعا متعدِّ يتلمَّ

1. الزماُن لغًة واصطالًحا

1.أ. الزمُن لغًة

ُد مثي��اًل لها يف اللغاِت  لف��اِظ الفريدة يف الّلغ��ة العربيَّة، الّتي ل َنِ  ُيعَت��َ�ُ لف��ُظ الزمان من الأ

 املرنة. هذه الفرادُة، 
���

خرى، فهو يثرُي الكثرَي من اللتبا�ِض الناجِت عن طبيعته الذاتيَّة ال�صاميَّة الأ

، حان، وقَّت« فمعنى دهر  ، امتدَّ بَّد، َدِهر، مدَّ
جعلتُه ُينتُج حقاًل دلليًّا وا�ص��ًعا مبعنى الفعل »اأ

��عف... وكذلك مبعنى ال�صم، مثل »الدهر  اأي اأ�ص��ابه الدهر، وزِمَن اأي اأ�صابته عاهة اأو �صَ

 املتعلِّقُة بالزمان، 
���

ن«. وهذه الدللت الّلغوية ة والوقت والآ بد واحلني وال�رسمد واملُ�دَّ والأ

��ًعا يف   تذه��ُب اإىل حتديِد فعاليَّته �ص��مَن وعاٍء وج��وديٍّ اأو عامٍل َمعي�ض، وهو ما ينعك�ض تو�صُّ

دٍة من الزمان بح�ص��ب تتايل الوجوِد عليها  احلق��ِل الدليلِّ الناجِت ع��ن التفرقة بني اأنواٍع متعدِّ

وكيفيَِّة ح�صوِره فيها. من هنا جرى تق�صيم الزمان اإىل نوعني:

 التفريَق بني لفَظي الزمن والزمان، فالقدماُء ا�صتخدموا هذين اللفظني مبعًنى واحد، فهو بالن�صبة لهم، 
ّ
���   مل يلحظ املعجم العربي

(، كم��ا انظر، اجلوهرّي، 
ّ
»ا�ص��ٌم لقلي��ِل الوقت وكثريه« )انظر، ابن منظور، ل�س��ان العرب )ب��ريوت: دار احياء التاث العربي

ال�سحاح، اجلزء 5، ال�ص��فحتان ���� و ����، حيث يقول، »الزمن والزمان، ‘ا�ص��ٌم لقليل الوقت وكثريه، وُيجَمُع على 

عوام’.  اأزم��اٍن واأزمن��ٍة واأزُم��ن. ولقيُتُه ذاَت الزمني، تري��د بذلك تراخي الوقت’، كم��ا ُيقال، ‘لقيُته ذاَت الع��ومي، اأي بني الأ

مانة، ‘اآّفٌة يف احليوانات. ورجٌل زمن، اأي مبتلى  ، ‘عاملته مزامنًة من الزمن’، كما يقال، ‘م�ص��اهرًة من ال�صهر’. والزُّ
ّ
الك�ص��ائي

بني الزمانة’. وزمان، بك�رس الزاي، ‘اأبو حي من بكر، وهو زمان بن تيم اهلل بن ثعلبة بن عكابة بن �صعب بن علي بن بكر بن 

وائل. ومنهم الفند الزمايّن’. اأّما املعجمّيُة احلديثة، فذهبت اإىل الف�صِل بينهما باعتبار الزمان، ‘كّمّيًة ريا�صّيًة من كّمّيات الوقت 

َيِغ املفردة يف ال�صياق’ وبناًء  د معنى ال�صِّ ُتقا�ُض مبقايي�ض ُمعّينة كالثواين والدقائق وال�ص��اعات’، والزمُن، ‘م�ص��طلٌح نْحوّي ُيحدِّ

فّيِة اأو التكيبّية، ون�صتعمل  على هذه التفرقة ميكن اأن ن�صتعمَل لفظ الزمن tense  م�صطلًحا لتحديِد احلدِث املرتبِط بالُبنيِة ال�رسَّ

 )متّام ح�ّص��ان، العربيّة، مبناه��ا ومعناها )القاهرة: الهيئة 
ّ
لف��ظ الزمان time م�ص��طلًحا لتحديِد اأوقاِت الزمان الدليّل واملُ�عجمي

امل�رسّية العاّمة للكتاب، ��97(، ال�صفحة ��4(.

�ّص�صة العربّية للدرا�صات والن�رس، �980(، الطبعة  لو�صي، الزماُن يف الفكِر الدينيِّ والفل�سفيِّ القدمي )بريوت: املوؤ ���   ح�صام الدين الأ

وىل،  ال�صفحة �4.   الأ
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1.أ.1 الزمُن الُمبَهم 

��م بذاِته اإىل  وه��و الزمُن الذي ل يرتبُط بتحديداٍت �ص��ارمٍة ميك��ن الدللُة عليها، وهو ُيق�صَّ

ق�صمني: 

1.أ.1. 1  الزمُن الُمبهم الُمطلق

زل. نكون اأمام  بد، والأ وه��و الزمُن املنفلُت من قيوِد التحديد، وه��و يتاألَُّف من الدهر، والأ

ُة  الدهر حني ينفتُح الزمان على املطلق، وهذا ما ع�َّ عنه »ابن �صيدة« عندما قال، »الدهُر ُمدَّ

بقاِء الدنيا اأي انق�ص��ائها«، وقيَل دهُر كلِّ قوٍم زماُنهم، ويف احلديث، »ل ت�صبُّوا الدهر، فاإّن 

اهلل هو الدهر«. وي�صتطرُد قائاًل،

ا، واإّنا اأراَد اأّن ما تن�صبونه  ّن الدهَر َعَر�ٌض ولي�ض ربُّنا َعَر�صً  لي�ض اهلل هو الدهر، تعاىل عن ذلك، لأ

وا عنه وكاأّنه  . وحّتى اّلذين قرنوا بني الزمان والدهر، ع�َّ
�4�

اإىل الدهر اإّنا هو من فعل اهلل عزَّ وجّل

الزمن املنفتح دون حتديد. 

عراب،  بَد. وقالت الأ مُر بالزمن املطلق يف امل�ص��تقبل، ي�ص��بُح الزمُن الأ وعندما يتعلَّق الأ

بًَّدا« اإذا جعلها  ُه وْقًفا موؤ »اأبد املكاُن ياأبد اأبوًدا اأقام به ومل يَ�حه« وقالوا، »وَقَف الرجل اأر�صَ

بيد اأو اأبد  عراب، »ل اأفعل ذلك اأبد الأ ث، والتاأبيد التخليد، قالت الأ حْب�ًصا ل ُتباع ول ُتورَّ

. اأّما يف حاِل تعلُِّقها بالزمن املطلق 
�5�

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

زل، وا�صتعملته اجلماعُة العربيَّة للّدللة على ما ل بدايُة له  ُل الزمُن اإىل الأ يف املا�ص��ي، فيتحوَّ

. هذا، واُأ�ص��رَي اإىل تتايل الزمان وتعاُقِبِه 
���

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

ا لها، فهي متعاليٌة على  ن�ص��اُن ح��دًّ زمنُة مبهمٌة ل يعرف الإ َْمد. وهذه الأ ودواِم��ِه بلفظ ال�رسَّ

وجوده، ولعلَّ هذا ما جعل الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله و�صلَّم يقاربه للّدهر. 

د  1.أ.2. 1 الزمن المبهم المحدَّ

ٍد من الزمان، ويقول اأبو هالل  ��ه اإىل وقٍت عندما يقِتُن مبقداٍر ُمبهم م��دَّ يتح��ّول الزمن نف�صُ

الع�صكرّي،

الوقُت يدلُّ على نقٍط معّينٍة اأو موا�ص��َع ثابتٍة يف خطِّ الزمان املمتّد »تقول، ‘وقُت انت�صاف الليل، 

انظر ح�صام الدين وكرمي زكي، الزمان الداليّل )القاهرة: دار غريب، ��00(، ال�صفحتان ��0و���.  �4�

��5   الزمان الداليّل، م�صدر �صابق، ال�صفحة ���.

���   انظر، ل�سان العرب، م�صدر �صابق، ماّدة ز�ض؛ ماّدة اأزل.



الدينّيــة المجتمعــاِت  فــي  الزمــاُن 

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 18

ُر باحلركِة الواحدة من حركات الفلك، وهو  اأو وقت انت�ص��اف النهار’ فالوقت واحد، وهو املُقدَّ

يجري من الزمان جمرى اجلزء من اجل�صم، فالزماُن ي�صاوي اأوقاًتا متواليًة خمتلفًة وغري خمتلفة، لهذا 

وقات يف  ُف الزماُن بالِق�رسَ والطول ويو�صف الوقُت بذلك، فتبنّيَ من ذلك اأنَّ الوقت اأو الأ يو�صَ

علم الفلِك عبارٌة عن نقاٍط معّينٍة من الزمان��7.

ٌة اأطوُل من الوقت  اء، »احلنُي هو مدَّ د اإىل حني. يقول الف��رَّ ويتح��ّوُل الزمُن املُ�بَهم املحدَّ

ه، بقي مطلًقا ل ميكن اأن ُي�ص��اَر اإليه،  . وهذا الزمن، وعلى الرغم من حدِّ
�8�

واأف�ص��ُح واأبعد«

ن من العنا�رس التالية، »الوقت )الذي �صبق  وحتديُده بدقَّة. ويتاألَّف من حقٍل دليلٍّ وا�صع، يتكوَّ

 ،
��4�

، امِلالوة
����

ة ، ال�ُمدَّ
����

، الع�رس
����

، احلقبة
��0�

، العهد
�9�

وان ثن��ا عنه(، احلني، الأ اأن حتدَّ

 ،
����

ّمة ، الُأ
����

، القرن
��0�

ج��ل ، الأ
��9�

مد ، الأ
��8�

، الُعمر
��7�

��ور ، الطَّ
����

، الفتة
��5�

ال�ه��ة

مثال، حتقيق مّمد اأبو الف�صل ابراهيم )دون نا�رس، �9�4(، ال�صفحة �4. ��7   اأبو هالل الع�صكرّي، جمهرة االأ

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

وان مثل احلني. قالت العرب، »اأوان ال�د، ‘اأي وقُتُه، وجاء اأوان التمر اأي زمانه املخت�ضُّ به’)انظر، ل�س��ان العرب، م�ص��در  ��9   الأ

�صابق، ماّدة ‘اأون’(.

د بالقتان ب�صفٍة اأو �صخ�ٍض وقيل »اإنَّ العهد ما ذهب من الزمان، واملعهود ما  د بحدِّ ذاته، وقد يتحدَّ يعنى به الزماَن غري املحدَّ  ��0�

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

ق��ال الفّراء، »احلقب �ص��نة...« قال ابن عبا���ض، »احلقب الدهر«، وقال عبد اهلل ابن عمر واأبو هريرة، »ثمانون �ص��نة«؛ وقال   ����

احل�صن، »�صبعون«؛ وقيل، »�صنة بلغة قري�ض«؛ وقيل، »وقت غري مدود«؛ قال اأبو عبيدة، »واملعنى {ل اأبرح حّتى اأبلغ جممع 

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

بالبحر املحيط، )الريا�ض، �970(، اجلزء �، ال�صفحة ��4.

يا  ����   الع���رس وه��و الطرف من الزمن، وقد جاء يف احلديث، »حافظوا على �ص��الة الع�رسين، اأي �ص��الَتي الفجر والع�رس، �ُص��مِّ

ثري، اأبو ال�صعادات جمد الدين بن املبارك، النهاية  ّنهما يقعان يف طريف الع�رسين وهما الليل والنهار«. )انظر، ابن الأ بالع�رسين لأ

يف غريب احلديث، حتقيق ممود الطناحي وطاهر الزاوي )بريوت، ��95(، اجلزء �، ال�صفحة ��4(.

َ واجلمُع ُمدد، واللفظ ماأخوٌذ من املّد، وهو الطول، تقول مدَّ اهلل يف عمره اأي جعل حياته طويلة  ����  قدٌر من الزمان طاَل اأو ق�رسُ

)انظر، ل�سان العرب، ماّدة »ملو«(. 

��ا ملوة بك�رس وفتح و�ص��ّم امليم مبعنى مّدة  َ مثل املّدة وال�هة بك�رس وفتح و�ص��ّم امليم ويقولون اأي�صً قدٌر من الزمان طاَل اأو ق�رسُ  ��4�

من العي�ض اأو حني من الدهر )انظر، اأبو حّيان، اأبو عبد اهلل، مّمد بن يو�ص��ف، التف�س��ري الكبري املُ�س��ّمى بالبحر املحيط )الريا�ض، 

�970(، اجلزء �، ال�صفحة �95.

يعني الزمن املبهم والطويل ب�صّم الباء وفتحها، تقوُل، »اأقمت عنده برهًة« اأي مّدة طويلة من الزمان )انظر، ل�سان العرب، ماّدة   ��5�

»بره«(.

يعن��ي الزم��ان املعت�ض بني وقت��ني وقيل، »الفتة هي الزمان بني كّل نبّيني«، وهي مبعنى ال�ص��كون )انظر، ل�س��ان العرب، ماّدة   ����

»فرت«(. 

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

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

ن�صان ومن ذلك قوُلُهم للرجل، »ما اأمُدك؟« اأي كم عمرك؟  ا عمَر الإ يعني اللفظ غاية الزمان كاملدى... كما يعني اللفظ اأي�صً  ��9�

)انظر، ل�سان العرب، ماّدة »اأمد«(.

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

ُتُه ع�رُس �ص��نوات، وقيل ع�رسون �ص��نة وقيل ثالثون، وقيل  يعني اللفظ مقداًرا من الزمان، وقد اختلفوا يف هذا القدر، فقيل مدَّ  ����

�ص��تون وقيل �صبعون وقيل ثمانون، وقيل اأربعون �ص��نة... وقيل القرن مائة �صنة )انظر، النهاية يف غريب احلديث، م�صدر �صابق، 

اجلزء 4، ال�صفحة �5(.

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

الطبقة

1.ب.2  الزمن  الُمقيَّد

�صارة اإىل موعٍد  وهو الزمن املَ�عي�ض، املُ��قيَّد بحدٍّ وا�صح. ميكن ال�صتدلُل عليه من خالل الإ

دة، منها:  م اإىل اأنواع متعدِّ د، وهو ُيق�صَّ مدَّ

1.ب.2. 1 السنُة ودالالُتها

َة الزمان الّتي تقطع فيها ال�ص��م�ض الفلك ومقداُرها اثنا ع�رس �صهًرا، وهو يقوم  يعني اللَّفُظ مدَّ

.
��7�

، احِلقبة
����

ة ، احِلجَّ
��5�

، احلول
��4�

لَّف من العام على املعجم الدليّل املوؤ

1.ب.2. 2 الفصوُل ودالالُتها

وهو الزمُن الذي مُييُِّز اأجزاَء ال�ص��نة، وهو ُي�ص��تخَدُم للتمييز بني �صيئني، وهو يتاألَُّف من احلقل 

، ال�صيف، ال�صتاء، الربيع، اخلريف«.
��8�

الدليلِّ التايل، »الَف�صيَّة

1.ب.2. 3 الشهُر ودالالُته

َي ال�صهُر �صهًرا  وهو مبعنى الظهور، حيث كان العرب ينتظرون الهالَل لي�صهروه، وبذلك �ُصمِّ

م، �صفر، ربيع  دة، ويتاألَّف من احلقل التايل، »املحرَّ ى باأ�ص��ماء مدَّ ل�ص��هرته وبيانه، وهو ُي�صمَّ

وىل، جمادى الثاين، رجب، �ص��عبان، رم�ص��ان، �صّوال، ذو  ول، ربيع الثاين، جمادى الأ الأ

ة«.  القعدة، ذو احلجَّ

1.ب.2. 4 األسبوع ودالالته

ي�صتعمل هذا اللفظ يف اللغة العربّية بدللة جماعة من النا�ض املقتنني يف زمان ُمعنّي وقيل اإّن اأمدها ع�رسون �صنة )انظر، ل�سان   ����

العرب، ماّدة »طبق«(.

يرى اأبو هالل الع�ص��كرّي اأن ال�ص��نَة اأطول من العام، فالعاُم جمُع اأيام وال�صنة جمع �صهور )اأبو هالل احل�صن بن علي بن �صهل   ��4�

مثال، حتقيق ممد اأبو الف�صل اإبراهيم ) د.ن، �9�4(. الع�صكري، جمهرة االأ

���5  ا�صتعملت العرب اللفظ للدللة اإىل ال�صنة والعام، وهو مبعنى التغريُّ )انظر،ل�سان العرب، ماّدة »حول«(. 

ن النا�ض  ��ة من دللت ال�ص��نة، واللفظ ماأخوٌذ من احِلّج بك�رس احلاء مبعنى عمل ال�ص��نة، وقالوا ح��ّج البيت بفتح احلاء لأ ����   احِلجَّ

يق�صدونه كّل �صنة ولهذا �صّمت العرُب ال�صنة حّجة )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »حّج«(.

يام  ��ة، ويقول البع�ض احَلَقب مبعنى احلزم وال�ص��د، وبالتايل هو امتداٌد الأ احِلقبة من دللت ال�ص��نة، وقيل اإّنها لغُة قي�ٍض خا�صّ  ��7�

وت�صل�صلها خالل ال�صنة )انظر، التف�سريالكبري املُ�سّمى بالبحر املحيط، م�صدر �صابق، اجلزء �، ال�صفحة ��4(.

���8  وهو ُي�صتعَمُل لدللة اخلروج من ال�د اإىل احلرِّ ومن احلرِّ اإىل ال�د )انظر، ل�سان العرب، ماّدة »ف�سى«(.
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ربع��اء، اخلمي�ض، اجلمعة،  حد، الثنني، الثالث��اء، الأ يَّام ال�ص��بعة، »الأ
�ص��بوُع جم��اع الأ الأ

ال�صبت«. 

1.ب الزمُن اصطالًحا

ا م�صطرًبا، متعلًِّقا بالتّيار الذي ينتمي  ُع احلقِل الدليلِّ للزمان، َجَعَل منه م�صطلًحا غام�صً تو�ُصّ

مر جعل من ال�صتحالة تعريُفُه بذاته  بعيًدا عن تعريِف الكلمات  اإليه املُ�َعرِّف، كما اأّن هذا الأ

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

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

كما ُيقال، ‘اآتيك عند طلوع ال�صم�ض’ ، فاإّن طلوع ال�صم�ض معلوٌم، وجميئه موهوم، فاإذا ُقِرَن 

، وهنا اأ�صبَح الزماُن، من جهة، عبارة عن حركة ل قيمَة ذاتيََّة 
��9�

بهام« بذلك املعلوم زال الإ

مٍر  ف عليها بذاتها. ومن جهٍة اأخرى هو و�ص��يلُة اإي�ص��اٍح لأ ن�ص��ان اأن يتعرَّ لها، ول ميكن لالإ

موه��وم. وق��ال اأبو البقاء الكفوّي، »الزمان عبارة عن امتداٍد موهوٍم غري قارِّ الذات ُمتَّ�ص��ل 

ى الزماُن الوقَت عندما يدلُّ على ما، »َي��ِرُد على العبد، وين�رِسُف فيه،  . وُي�ص��مَّ
��0�

جزاء« الأ

مَر  ّنه يقطُع الأ ومي�صيه بُحْكِمِه خوٌف اأو حزٌن اأو فرٌح«، ولذلك قيل، »الوقُت �صيٌف قاطع لأ

َ من الزمان املُ��ص��ّمى احلال. وقد روى الق�ص��ريّي عن  بُحكم��ه«. وقد ُيراد بالوقت ما َح�رسَ

اأ�صتاذه الدقَّاق، »الوقت ما اأنت فيه، فاإن كنت يف الدنيا فوقتك الدنيا، واإن كنت يف العقبى 

، وهو يف هذا التعريف يجعل الوقت حالًة ُوجوديَّة.
����

فوقتك العقبى«

ة العامل من مبداإ وجوِدِه اإىل ان�ق�ص��ائه،  وُي�ص��ّمى الزماُن الدهر، عندما ُي�ص��بح ا�ص��ًما ملُ�دَّ

ة احلياة، وهو يف احلقيقة ل وجوَد له يف اخلارج عند املتكلِّمني،  وُي�ص��تعاُر للعادة الباقية وُمدَّ

؛ وعند ابن 
����

نَّه عنَدُهم عبارٌة عن مقارنِة حادٍث حلادث، واملقارنُة اأ�صٌل اعتبارّي َعّدّي« لأ

. وعند 
����

�ص��ينا، »اأنَّ الدهَر هو املعنى املعقول من اإ�ص��افة الثباِت اإىل النف�ض يف الزمان كّله«

لهيَّة، وهو باطُن الزمان، وبه  ن الدائم الذي هو امتداُد احل���رسة الإ فة، »الدهُر هو الآ املت�ص��وِّ

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

اأبو البقاء الكفوّي، الكّليَّات )بريوت: دار الر�صالة( ماّدة »الزمان«.  ��0�

التهانوّي، ك�ّساُف ا�سطالحات الفنون )بريوت: دار �صادر؛ ن�صخة م�صّورة عن طبعة كلُكتا، الهند، ��89(.  ����

الكّليّات، م�صدر �صابق، ال�صفحة ��8.  ����

ع�ص��م، امل�س��طلح الفل�س��فّي، ر�س��الة احل��دود البن �س��ينا )القاهرة: الهيئ��ة امل�رسّية العاّمة للكت��اب، �984(، ماّدة  مري الأ عبد الأ  ����

»زمان«.
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��5�

�صماء احل�صنى . وقد ُيعدُّ الدهُر من الأ
��4�

بد« زل والأ يتَّحُد الأ

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

ي اإىل نقا�ص��اٍت  دِّ ى ويوؤ وا�ص��ع ناجت عن كيفيَّة ح�ص��وِره يف الوجود. وهذا احلقُل الدليلُّ اأدَّ

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

ى ومواقف،  دة، تنتج ع��ن روؤً وموقعيَِّت��ِه في��ه، فعن��د معاجَلِتِه نُد اأنف�ص��نا اأم��اَم اأزمنٍة متع��دِّ

د، واأقامت داخَل  َمت الزماَن اإىل ُمبَهٍم ومدَّ فالتق�ص��يمات اللغوّية الّتي برزت يف الن�ّض، ق�صَّ

ن�صان. مبعًنى اآخر،  مُر نابٌع عن كيفّية ح�صور الزمان بذاته وجتلِّيه لالإ كّل ق�صٍم فروًعا، وهذا الأ

ن�صان بالزمن، وموقعيَّة اهلل يف هذه العالقة، وهنا نر�صد: نحن اأمام درا�صة عالقة الإ

1.  زمٌن كينويّن: اأّويّل حيُث ل �صيء اإّل اهلل. 

يجاد. 1. زمٌن بدئّي: هو زمُن اخللق والإ

ن�صانيَّة. دة يف حياة الإ 2. زمٌن تاريخّي: وهو الزمُن الذي ي�صمل مرحلًة تاريخيَّة مدَّ

ن�صان.  ه الإ 3. زمٌن َمعي�ش: وهو زمٌن يعي�صُ

دة، هي:  �صئلة، ميكن و�صعها يف ماوَر متعدِّ زمنة، تنتج جمموعة من الأ وهذه الأ

1. اهلل والزمان، »هل اهلل يف زمان اأم مع الزمان اأو قبل الزمان، اأم هو ل زمايّن«؟    

ّول، هل بيَنُه وبني  2. اهلل والع��امل، »هل كان اهلل وحده؟ اأم معه ماّدة اأو عامل، وعلى الأ

العامل زمان، وما نوع �َص��ْبِق اهلِل للعامل اأهو زمايّن اأم من نوٍع اآخر، وملاذا اختار اهلل زماًنا بعيِنِه 

اأوَجَد فيه العامل«؟ 

ن�ص��ان؟ وهل الزماُن  ن�س��ان والزم��ان، »ه��ل وجد الزمان ب�ص��بب خلق الإ 3. اهلل واالإ

�ض اأو و�صيلة حت�رس من  ن�صان، وهو مكاٌن لوقوع احلوادث؟ اأو هو مقدَّ م�صتقلٌّ بالن�صبة اإىل الإ

خالله القدا�صة يف العامل«؟ 

وهذا الكالم، يدفُع اإىل ا�صتح�ص��اِر جمموعٍة من امل�ص��طلحات الناجت��ِة عن عالقة الزمان 

التعريفات، م�صدر �صابق، ماّدة »دهر«.  ��4�

الكّليّات، م�صدر �صابق، ال�صفحة ��8.  ��5�
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...»
��9�

، الِقَدم
��8�

بداع ، اخللق والإ
��7�

، واحلدوث
����

حداث ن�ص��ان والعامل، منها، »الإ بالإ

فته  ولكّن هذا البحث لن يدر�ض هذه امل�ص��طلحات، اإنا �ص��يتوجه اإىل درا�ص��ة الزمن كما عرَّ

الديانات.

ثانًيا. في الدياناِت الوحيانّية
ة، وربطته ب�ص��ياقات  يته��ا العامَّ عاجل��ت الديان��ات الوحيانيَّة الزمَن، وجعلت��ه جزًءا من روؤ

فكار، وهذا الق�ص��م من البحث �ص��يعالج الزمَن  مر الذي جعله مور الكثري من الأ دة، الأ مدَّ

يف الديانات الوحيانّية. 

2 .1  الزمان في اإلسالم

1. في القرآن الكريم 

ن،  مل ي��ِرد لف��ُظ الزمان يف الق��راآن الكرمي، اإّنا دلَّ علي��ه حقٌل دليلٌّ كالده��ر، واحلني، والآ

بد، واخللد، والوقت، والع�رس، الليل والنهار.. جل، وال�رسمد، والأ واملّدة، واليوم، والأ

نْيَا نَُموُت َونَْحيَا  1. 2. 1 الده��ر: ورد لفُظ الدهر يف قوله تعاىل، }َوقَالُوا مَا ِه��َي إلاّ َحيَاُتنَا الدُّ

، والدهُر هنا عبارة عن 
��وَن{��40 ْه��ُر َومَا لَُهْم بَِذلَِك ِمْن ِعْل��ٍم إِْن ُهْم إلاّ  يَُظنُّ َومَ��ا يُْهلُِكنَ��ا إلاّ الدَّ

ية تظهر موقف الدهريّة، وهي فئٌة �ص��عت اإىل اإنكار البعِث ويوم  الطبيع��ة املُ�هِلكة، وهذه الآ

حداث الزمايّن اإيجاُد �ص��يٍء بعد ما مل يكن له  خُر غرُي زمايّن«. ومعنى الإ حداث: وُيقال على وجهني، »اأحُدهما زمايّن والآ الإ  ����

حداث غري الزمايّن فهو اإفادُة ال�صيِء وجوًدا، ولي�ض له يف ذاِتِه ذلك الوجود، ل بح�صب زماٍن  وجود يف زمٍن �صابق. ومعنى الإ

مرين )انظر، امل�سطلح الفل�سفّي، ر�سالة احلدود البن �سينا، م�صدر �صابق(. دون زمان بل يف كلِّ زمان كال الأ

ى حدوًثا ذاتيًّا )انظر،  ُ عن احلدوث باحلاجِة اإىل الغري وُي�صمَّ احلادُث ما يكون م�ص��بوًقا بالَعَدم وُي�صّمى حدوًثا زمانيًّا، وقد ُيع�َّ  ��7�

التعريفات، م�صدر �صابق(.

بداُع  تاأ�صي�ُض ال�صيِء عن ال�صيء واخللُق اإيجاد �صيٍء من �صيء؛ قال اهلل تعاىل، {بديع  بداُع اإيجاُد ال�صيِء من ل �صيء، وقيل الإ الإ  ��8�

بداُع اأعمُّ من اخللق و  ية  4. والإ ن�صان} �صورة النمل، الآ ية��7 ، وقال، {َخَلَق الإ ر�ض} �ص��ورة البقرة، الآ ال�ص��موات والأ

ن�صان. ن�صان} ومل يُقل بدع الإ ر�ض} وقال، {خلق الإ لذا قال، {بديع ال�صموات والأ

ق��ال اجلرج��ايّن، »القدمي ُيطلق على املوجود الذي ل يكون وجوُده من غريه وهو الق��دمُي بالذات وُيطَلُق القدمي على املوجود   ��9�

الذي لي�ض وجوُده م�ص��بوًقا بالعدم وه��و القدمُي بالزمان والقدمُي بالذات، يقاِبُلُه املُ��ح��َدُث بالذات وهو الذي يكون وجوُدُه 

من غريه، كما اأّن القدمَي بالزمان يقابُلُه املُ�حَدث بالزمان، وهو الذي �َص��َبَق عَدُمُه وجوَدُه �َص��بًقا زمانيًّا، وكلُّ قدمي بالذات قدمٌي 

بالزم��ان، ولي�ض كلُّ قدمٍي بالزم��ان قدميًا بالذات. فالقدمُي بالذات اأخ�ضُّ من القدمِي بالزم��ان، فيكون احلادث بالذاِت اأعمَّ من 

خ�ّض. وقيَل  عمِّ من �ص��يٍء مطلٍق اأخ���ضّ من نقي�ض الأ عّم ونقي�ض الأ خ�ضِّ اأعّم من مقابل الأ ّن مقابَل الأ احل��ادث بالزم��ان، لأ

الق��دمُي ما ل ابت��داَء لوجوِده احلادِث وال�ُم�حَدث ما مل يك��ن كذلك فكاأّن املوجوَد هو الكائن الثابت واملعدوم �ص��ّده. وقيل 

القدمُي هو الذي ل اأّول ول اآخر له« )انظر، التعريفات، م�صدر �صابق(.

ية �4. �صورة اجلاثية، الآ  �40�
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. وَوَرَد الدهُر مبعن��ى الزمن املتطاول، كما يف قوله 
�4��

القيام��ة من اأجل اإن��كار اخلالِق املُ�دبِّر

ْهِر لَْم يَُكْن َشْيًئا مَْذُكوًرا{�4)�. تعاىل: }َهْل أَتَى َعلَى اإِلنَْساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ

ة، وهو ي�ص��ُلُح جلميع  ة، وج��اَء مبعنى الوقت واملدَّ 1. 2. احل��ن: َوَرَد ت�ص��ًعا و�ص��بعني مرَّ

هَا َويَْض��ِرُب اهلُل األْمثَ��اَل لِلنَّاِس 
ِّ
زم��ان كما يف قول��ه تعاىل، }ُتْؤتِ��ي ُأُكلَهَا ُكلَّ ِح��نٍي بِ��ِإْذِن َرب الأ

ُروَن{�4)� اأو لزمٍن مّدد كيوم القيامة، }َولَُكْم فِي األْرِض ُمْس��تَقَرٌّ َومَتَاٌع إِلَى  ُه��ْم يَتََذكَّ لَعَلَّ
حيان مبعنى الزمان غري املحدود.  ِحنٍي{�))�، ولكنَّه ا�صُتعِمَل يف معظم الأ

ن �صبَع مّرات، وهي اأ�صارٌة اإىل الوقت الذي يعي�ض فيه املخلوق،  ن: ورد لفُظ الآ 1. 3. االآ

َّ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)�، وقال تعاىل، }َولَْيَس��تِ التَّ

ِّ
ِجْئَت بِالَْحق

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

وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى  1. 4. املُ��ّدة: ه��ي قطعٌة من الزمان قلَّت اأو كرُثَت، قال تعاىل، }فَأَتِمُّ

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

د، وجاء عن��د العرب مبعنى  د اأو غ��ري مدَّ 1. 5. الي��وم: الي��وُم لف��ٌظ يدلُّ عل��ى وقٍت مدَّ

َّ��اٍم ُثمَّ  ِة أَي ��َموَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ َّ��ِذي َخلَ��َق السَّ ، قال تع��اىل، }إِنَّ َربَُّك��ُم اهلُل ال
�48�

الوقائ��ع

ُ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 والق�ص��وة، لذلك �صمَّ ُروَن{�4)�، وعادًة ما ُي�ص��تخَدُم للدللِة على ال�ص��دَّ تََذكَّ
��ة. وعندما يريدون الت�ص��نيع على فرد اأو  يَّام، فقالوا يوم ذي قار، ويوم ف�صّ

حروَبها با�ص��م الأ

��ع اليوَم لي�صمل كلَّ  جماعة، يقولون، »اليوُم يوُمك، ولكلِّ قوٍم يوم«.ولكّن ابن عّبا�ض يو�صِّ

ْرُهْم بِأَيَّاِم اهللِ إِنَّ فِي 
ِّ

،  واإىل هذا اأ�صار القراآن الكرمي بقوله، }َوَذك
�50�

و �صيِّئة
واقعة ح�ص��نة اأ

علمي، الطبعة �(، اجلزء  �ّص�صة الأ علمي )بريوت: موؤ ، تف�سري امليزان، ت�صحيح ال�صيخ ح�ص��ني الأ
ّ
انظر، مّمد ح�ص��ني طباطبائي  �4��

�، ال�صفحة ���.

ية �. ن�سان، الآ �صورة االإ  �4��

ية �5. �صورة اإبراهيم، الآ  �4��

ية ��. �صورة البقرة، الآ  �44�

ية �7. �صورة البقرة، الآ  �45�

ية �8. �صورة الن�ساء، الآ  �4��

ية 4. �صورة التوبة، الآ  �47�

انظر، التف�سري الكبري املُ�سّمى بالبحر املحيط، م�صدر �صابق، اجلزء 5، ال�صفحة �40.  �48�

ية �. �صورة يون�ش، الآ  �49�

البحر املحيط، م�صدر �صابق، اجلزء 5، ال�صفحة �9.  �50�
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فهم  ية ‘خوِّ ه الفّراء بقوله، »اإنَّ معنى الآ  َصبَّاٍر َش��ُكوٍر{��45، والذي ف�رسَّ
ِّ
َذلِ��َك لَيَ��اٍت لُِكل

. فاللفظ يدلُّ على َحَدٍث 
�5��

خرين’« مبا نزل بعاٍد وثمود وغريهم من العذاب وبالعفو عن الآ

َحَدَث اأو واقعٍة وقعت. 

ا  ج��ل: ا�ص��ُتعمل اللف��ُظ للدلل��ة على غاية الوق��ت ومنتهاه، قال تع��اىل، }فَلَمَّ 1. 6. االأ

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  آتِيُكْم ِمْنهَا بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطُلوَن{��44، املُ�راد بق�ص��ائه الأ
. وقال تعاىل، }إَِذا تََدايَْنُتْم بَِديٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى فَاْكُتُبوُه{��44 

�54�
خدمِتِه ل�صعيٍب عليه ال�صالم

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

�5��
ة امل�رسوبة جُل هنا مبعنى اآِخِر املدَّ والأ

جُل   ميوت عنده، والأ
َّ
جَل املطلَق ال��ذي َحَكَم باأّن احلي َخبِ��رٌي بَِم��ا تَْعَمُلوَن{��44، وهذا يعني الأ

جُل املحكوم باأّن العبَد ميوت عنَده، اإن مل يقتطع دونه، اأومل يزد عليه، اأومل ينق�ض  املقيَُّد هو الأ

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

بها.

1. 7. ال�رسم��د: وه��و الدائم، كما يف قول��ه 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�ص��تغراِق النف��ي اأو الإ ب��د: ا�ص��تعمَل الق��راآُن الك��رمي الأ 1. 8. االأ

َّا لَْن نَْدُخلَهَا أَبًَدا مَا َداُموا فِيهَا فَاْذَهْب  امل�ص��تقبل وا�ص��تمراره، 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، وقوِلِه، }َوَدَخَل َجنَّ

ية 5. �صورة اإبراهيم، الآ  �5��

انظر، البحر املحيط، م�صدر �صابق، اجلزء 5 ال�صفحة �9.  �5��

ية �9. �صورة الق�س�ش، الآ  �5��

تف�سري امليزان، م�صدر �صابق،  اجلزء ��، ال�صفحة ��.  �54�

ية ��8. �صورة البقرة، الآ  �55�

تف�سري امليزان، م�صدر �صابق،  اجلزء 7، ال�صفحة  8.  �5��

ية ��. �صورة املنافقون، الآ  �57�

علمي للمطبوعات،  �ص�صة الأ ائّيني )بريوت: موؤ خ�صّ قني الأ ، تف�س��ري جممع البيان، حتقيق وتعليق جلنة من العلماء واملحقِّ
ّ
الط��ص��ي  �58�

الطبعة �، �995(، اجلزء �0، ال�صفحة ��.

ية �7. �صورة الق�س�ش، الآ  �59�

انظر، تف�سري جممع البيان، م�صدر �صابق، اجلزء 7، ال�صفحة 454.  ��0�

ية �4. �صورة املائدة، الآ  ����
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َهِذهِ أَبًَدا{��44.

1.  9. اخُلل��د: َوَرَد مبعنى ال�رسم��د اأي دوام البقاء، قال تعاىل، }ُثمَّ قِي��َل لِلَِّذيَن َظلَُموا ُذوُقوا 

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

وَاِت  ��مَ 1. 10. اللي��ل والنهار: وهي دلَّت على التتابع والتتايل، 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
ِهْم َولَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَ ُهْم يَْحَزنُوَن{��44، وهذا الزمان هو املَ�عي�ض.

ِّ
فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب

لت حق��اًل دلليًّا يتعلَّق بالزمان، بع�ُض التف�ص��يالت  لفاِظ الّتي �ص��كَّ ُي�ص��اُف اإىل هذه الأ

ة الزمانيَّة الّتي  مر، وامل��دَّ املرتبط��ة بالعالقة ب��ني اهلل واإبداع الكون، وكيفيَّة ح�ص��ول هذا الأ

ِة أَيَّاٍم ُثمَّ اْس��َتوَى َعلَى الْعَْرِش  وَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ ��مَ ا�ص��تغرقها، }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 ع��ن اإخبار، مع العلم اأّن 

ّ
اهلُل َربُّ الْعَالَِم��ني{��44، ويعت� الط��ص��ي

، »خ�َّ اهلل تعاىل اأنَّه َخَلَق ال�ص��ماوات 
ّ
، ويقوُل الطو�ص��ي

��7�
اهلل باإمكاِنِه اأن يوِجَد العامَل بُ�هة

ا خَلَقُهما يف هذا املقدار من الزمان مع قدرِتِه اأن يخُلَقهما  تَِّة اأياٍم، واإنَّ ر�ض واأن�صاأهما يف �صِ والأ

مور جاريٌة يف التدبري على منهاج، ومِلا عِلَم يف ذلك  يف اأق��لِّ من ملِح الب�رس ُليَبنيِّ بذلك اأنَّ الأ

من م�صالح اخللق من جهة اقت�صاء اأن ُين�صئها على ترتيٍب يدلُّ على اأنَّها كانت عن تدبري عامٍل 

.وقال تعاىل، }ُقْل أَئِنَُّكْم لَتَْكُفُروَن بِالَِّذي 
��8�

فعال املُحَكمة« بها قبل فعلها مثل �ص��ائر 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. �صورة الكهف، الآ  ����

ية �5. �صورة يون�ش، الآ  ����

ية ��4. �صورة البقرة، الآ  ��4�

ية �74. �صورة البقرة، الآ  ��5�

ية 54. عراف، الآ �صورة االأ  ����

تف�سري البيان، م�صدر �صابق، اجلزء 5، ال�صفحة �45.  ��7�

( اجلزء 5، 
ّ
�صالمي عالم الإ ، التبيان يف تف�سري القراآن، حتقيق وت�صحيح اأحمد حبيب ق�صري العاملي )قم: مكتب الإ

ّ
ال�ص��يخ الطو�صي  ��8�

ال�صفحة 4�0.
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مان  خباِر املتعلِّقة بالزِّ نْيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َذلَِك تَْقِديُر الْعَِزيِز الْعَلِيِم{��44. ومن 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�رسة اأو من خالل  نيَّة املتعلِّقة بالزمان �ص��واًء من الأ

يات القراآ اإذا اأردنا اأن ُن�ص��نِّف الآ

ِر التايل: املعاين، اّلتي ت�صري اإليه، ميكننا اأن ن�صل اإىل الت�صوُّ

ن�صاُن اإّل من خالل اخَلَ�ِ الوارِد  ، الذي ل يدركُه الإ
ّ
لهي 1.الزمن الكينويّن: وهو الزمُن الإ

�صياء،  من قبل اهلل اإىل النا�ض واملتمثِّل بالوحي املبارك، فاهلل ميٌط بكلِّ �صيء، والزمُن جزء من الأ

 َشْيٍء 
ِّ
اِهُر َوالْبَاِطُن َوُهوَ بُِكل ُل َواآلَِخُر َوالظَّ واإىل هذا اأ�صار اهلل تبارك وتعاىل يف قوله، }ُهوَ األوَّ

ية،   هذه الآ
ّ
َعلِيٌم{��45، وي�رسح العاّلمة الطباطبائي

ل�ّم�ا كان تعاىل قديًرا على كلِّ �صيٍء مفرو�ض، كان ُميًطا بقدرته على كلِّ �صيء من كلِّ جهة. فكلُّ 

ّول دون ال�ص��يء املفرو�ض اأّوًل، وكلُّ م��ا ُفِر�َض اآخًرا فهو بعده  م��ا ُفِر�َض اأّوًل، فهو قبله، فهو الأ

خر دون ال�ص��يء  املفرو�ض اآخراً، وكلُّ �ص��يء ُفِر�َض ظاهًرا  حاطة قدرته به من كلِّ جهة، فهو الآ لإ

حاطِة قدرته به من فوِقه فهو الظاهر دون املفرو�ض ظاهًرا، وكلُّ �ص��يٍء ُفِر�َض اأّنه  فهو اأظهُر منه لإ

ل  وَّ
حاطته به من ورائه فهو الباطن دون املفرو�ض باطًنا فهو تعاىل الأ باط��ٌن فهو تعاىل اأبطن منه لإ

طالق وما يف غريه تعاىل من هذه ال�صفات، فهي اإ�صافّية ن�صبّية.  خر والظاهر والباطن على الإ والآ

ّوليَُّتُه تعاىل ول اآخريَّته ول ظهوُره ول بطوُنه زمانيًَّة ول مكانيًَّة مبعنى مظروفيَّته لهما واإّل 
ولي�صت اأ

رت.  وِّ ت وكيفما ُت�صُ �صياء على اأيِّ نحٍو ُفِر�صَ ه عنهما �صبحانه بل هو ميٌط بالأ مل يتقّدمهما ول تنزَّ

خر والظاهر والباطن من فروع ا�ص��مه املحيط  ل والآ وَّ
ربعة، الأ �ص��ماء الأ م اأنَّ هذه الأ فبان مّما تقدَّ

ربعة على اإحاطة  �ص��ماء الأ وه��و فرُع اإطالِق الق��درِة. فقدرُتُه ميطٌة بكلِّ �ص��يء وميكن تفريع الأ

وجوِدِه بكلِّ �ص��يء فاإّنه تعاىل ثابٌت قبَل ثبوِت ُكلِّ �ص��يء، وثابٌت بعد فناء كلِّ �صيٍء واأقرُب من كلِّ 

.
�7��

وهام والعقول من كلِّ �صيٍء خفيٍّ باطن �صيٍء ظاهر واأبطُن من الأ

يات قد احتوت عل��ى اأفعاٍل تدلُّ على  بداع: يالَح��ُظ اأنَّ الكثري من الآ 2. زم��ن اخلل��ق واالإ

ى، اأر�صى،  ��َب، �ص��وَّ ر، َن�صَ ، طحا، �ص��وَّ بداع، منها: َجَعل، بنى، َرَفع، َخَلق، مدَّ اخللق والإ

يات على كيفيَّة خلِق  ر، بارىء، فاِطر، خاِلق، وتدلُّ هذه الآ وكذلك ِنُد ا�ص��َم الفاعل م�ص��وِّ

ية ��. ية  9 اإىل الآ لت، من الآ �صورة ُف�سّ  ��9�

ية 5. �صورة ال�سجدة، الآ  �70�

ية �. �صورة احلديد، الآ  �7��

تف�سري امليزان، م�صدر �صابق، اجلزء �9، ال�صفحة �45.  �7��
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ِة أَيَّاٍم ُثمَّ اْس��َتوَى َعلَ��ى الْعَْرِش{��44، وهذه  وَاِت َواألْرَض فِي ِس��تَّ ��مَ اهلل للعامل، }ُهوَ الَِّذي َخلََق السَّ

ة يف  د واملتعلِّقُة باخللق، اأوجدت م�ص��كلًة فكرّية حادَّ ي��ات اّلتي يظه��ر فيها الزمن املح��دَّ الآ

رين اإىل القوِل ب��اأنَّ الزمن ُخِلق مع  �ص��كال جلاأ بع���ض املفكِّ �ص��المي، وحللِّ هذا الإ الفكر الإ

َخلِق العامل. وهذا هو موقف الغّزايّل وغرِيه من الفال�صفة القائلني باحلدوث الزمايّن. والبع�ُض 

دين اأنه��ا تدلُّ على وجوِد الزمان قب��ل وجود العامل مثل  كِّ ي��ات مبعناها احلريّف موؤ وا الآ ف���رسَّ

يات تدلُّ على اأنَّ��ه قبَل الزمان الذي نعِرُفه   وابن ر�ص��د. وي��رى ابن تيميَّة اأنَّ هذه الآ
ّ
الفارابي

.
�74�

ٌة اأخرى، وعر�ٌض، وماٌء ودخان كان هناك زماٌن اآخر ومادَّ

ن�صان، وهو متعلٌِّق بدوره كخليفٍة  3. الزمن الوجودّي: وهو الزمُن الذي ابتداأ مع خلِق الإ

ي َجاِعٌل فِي األْرِض 
ِّ
ر�ض، وهذا 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�ض، كما ذهب اإىل ذلك كثرٌي  واحلقُّ اأنَّ املق�صود باخلليفِة هو خليفة اهلل ونائُبُه على ظهر الأ

ر�ض وي�صفك  د يف الأ ال املالئكة ب�ص��اأِن هذا املوجود الذي قد ُيف�صِ نَّ �ص��وؤ قني. لأ من املُ�حقِّ

.
�7��

الدماء يتنا�صب مع هذا املعنى

نبياء اأو  ن�ص��اُن على ميثاِق الربوبيَِّة هلل – ع� الأ وهذا الزمان معريّف، �ص��ِهَد من خالله الإ

ديَّة، اّلتي مُتثِّل  ، واحلقيقة املُ�حمَّ
�77�

قراَر بربوبيَّة اهلل تعاىل النوع مبا�رسة – اأي اأن ل ين�ص��ى الإ

َعت من  لهيَّة الثابتة، الّتي ُو�صِ ميان. كما اأنَّ هذا الزمَن تراَفَق مع خلِق ال�صنن الإ متاَم الدين والإ

لهّية. اأجِل خدمِة اخلالفِة الإ

لهيَّة، وهو  ق من خالله الغاية الإ ن�صان، ويحقِّ 4.الزمن املُعا�ش: وهو الزمُن الذي يعي�صه الإ

يرتب��ُط باأبعاد دينيَّة كالعبادة واإىل هذا اأ�ص��ار اهلل تعاىل يف قوله، }َومَا َخلَْقُت الِْج��نَّ َواإِلنَْس إلاّ 

خرى.  ن�صانيَّة الأ بعاد الإ لِيَْعُبُدوِن{��45، وهذا ل يعني غياب الأ

ية 4. �صورة احلديد، الآ  �7��

الزمان الداليّل، م�صدر �صابق، ال�صفحتان  �4 و �5.  �74�

يتان �� و��. �صورة البقرة، الآ  �75�

مثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل،  اجلزء �،  ال�صفحتان  �55 و ��5. ال�صيخ نا�رس مكارم ال�صريازّي،  االأ  �7��

تف�سري امليزان، م�صدر �صابق، اجلزء �، ال�صفحة ��8.  �77�

ية �5. �صورة الذاريات، الآ  �78�
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دة، من املمكن ترتيبها على ال�صكل  ت اإىل ولدِة م�صائل متعدِّ نيَّة للزمان، اأدَّ
ية القراآ والروؤ

التايل: 

مر  ��م القراآن الكرمي الزمان اإىل اأنواع متعددة، وهذا الأ 1. م�س��األة الزمان واأق�سامه: ق�صَّ

ك من اأجل درا�صة هذا النق�صام واأثره  �صالميَّة للتحرُّ زت املعرفيَّة الإ �صباب الّتي حفَّ كان من الأ

على مو�صوع اخللق. 

�صالميَّة اإىل اجّتاهاٍت  ت هذه امل�صاألة اإىل انق�صاِم املعرفيَّة الإ 2. م�ساألة الِقدم واحلدوث: اأدَّ

ل ي��رى اأنَّ اخلل��َق كان م��ن الَعَدم، وهو موق��ُف املتكلِّمني وبع�ض الفال�ص��فة  وَّ
دة، الأ متع��دِّ

يات الّتي اأ�ص��ارت اإىل اخللق م��ن القراآن، تدلُّ على اأنَّ هنالك  كالِكن��دّي؛ والثاين يرى اأّن الآ

وجوًدا قبل هذا الوجود وزماًنا قبل هذا الزمان، فيكوَن الزماُن والعامل قدمَيني، وهذا املوقُف 

نيَّة، اّلتي �صبق واأن عر�صناها 
ية القراآ ��ائّية. وهذه امل�صاألُة ا�ص��ُتنِتَجت من الآ مثَّلته املدر�ص��ة امل�صَّ

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

بديَّة ومل�ص��كلِة العالقة بني اهلل  زليَّة والأ
فهذه امل�ص��كلة كانت نقط��َة انطالٍق مل�ص��كلِة الأ

 وفرادة ق�صاياه. 
ّ
�صالمي والعامل والزمان، وهي من امل�صائل الّتي ُتثبت اأ�صالة الفكر الإ

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

بالعليَّة اأم بال�رسف واملرتبة...

2. في الحديث الشريف
�صارة اإىل انتهائه. وهذا  حيان بالإ ورد لفُظ الزمان يف احلديث ال�رسيف مرتبًطا بالكثري من الأ

ت ظلًما، هذا الظلم الذي  ر�ض بعدما امتالأ  ُيْن�رَسُ فيه اخلري وال�صالم على الأ
ٌّ

الزمان خال�ص��ي

 مّمد �ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��ّلم يف و�ص��ِفه، »يتقارُب 
ّ
ُيْفِقُد الزمن قيَمَتُه وبرَكَتُه. فعن النبي

؛ 
�80�

الزمان وينُق�ض العمُل وُيلقى ال�ص��حَّ ويكرُث الَهرج، قال��وا وما الهرج، قال القتل القتل«

وعنه �ص��لَّى اهلل عليه واآله و�ص��ّلم قال، »ل تقوُم ال�ص��اعُة حّتى يتقارُب الزمان فتكون ال�ص��نة 

عفة يف  كال�ص��هر ويكون ال�ص��هر كاليوم ويكون اليوم كال�صاعة وتكون ال�ص��اعة ك�رسمِة ال�صُّ

ية 4. �صورة احلديد، الآ  �79�

وف�ص��ت عن طبع��ة دار الطباعة العامرة  البخ��ارّي، �س��حيح البخارّي )ب��ريوت: دار الفكر للطباعة والن�رس والتوزيع، طبعة بالأ  �80�

باإ�صتانبول(، اجلزء 7، ال�صفحة �8.
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حادي��ث اأنَّ هناك عالق��ة قويَّة بني الزمن ومت��واه، فالزمان ل  . ون�ص��تنتج من الأ
�8��

الن��ار«

يكت�ص��ُب حقيقَت��ُه الوجوديَّة القيِّمة اإّل م��ن خالل ما يحتويه، فكّلما عمَّ الظلُم وال�ص��تبداد 

وح��اَد النا�ض ع��ن ال�رساط انفلَت الزمن من عقاله، واأَخَذ �ص��كاًل جدي��ًدا، يدلُّ على فقدان 

 �ص��ّلى اهلل عليه 
ّ
من، فَعن النبي قيمت��ه. وباملقاب��ل، يف ذلك الزمان، يفتح اهلل قل��َب عبده املوؤ

يا اأ�صَدَقُكم حديًثا،  يا امل�صلم تكذب واأ�صَدَقُكم روؤ واآله و�صلَّم، »اإذا اقتب الزماُن مل َتَكد روؤ

. وعن اأبي عبد اهلل جعفر 
�8��

يا« ة والروؤ يا امل�ص��لم جزٌء من خم�ض واأربعني ُجزاأً من النبوَّ وروؤ

من  ال�ص��ادق عن اآبائه عليهم ال�ص��الم عن الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله و�ص��ّلم قال، »راأي املوؤ

من ُيعيُد و�ص��َل الزمن  . فاملوؤ
�8��

ة« ي��اه يف اآخر الزمان على �ص��بعني جزًءا من اأجزاء النبوَّ وروؤ

لهام. باأ�صله الوحيايّن، فيعيُد فعاليَّته عَ� الإ

حاديُث النبويُّة الكثرَي من امل�ص��ائل املتعلِّقة  �ص��افة اإىل وروِد لف��ِظ الزمان، احتوت الأ بالإ

ية التوحيديَّة،  بالزمان، وهي تر�ُص��م العالقَة بني اهلل والزمان، فيظهُر الزم��ن املتطابق مع الروؤ

ة من خالل ما مُيكن اأن ُينتَجُه املجتمُع  خر، وهذه املرَّ ل والآ وَّ
ح��د الأ له الواحد الأ فيظَه��ُر الإ

 �ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��ّلم قال، 
ّ
م��ن اأ�ص��ئلة تتعلَّق بالعالق��ة بني اهلل والزمن، فوَرَد عن النبي

»ل يزال النا�ُض ي�ص��األون عن كلِّ �ص��يء حّتى يقولوا هذا اهلل كان قبل كلِّ �ص��يء، فماذا كان 

خر والظاهر والباطن وهو بكلِّ �ص��يء  ل والآ وَّ
قب��ل اهلل؟ ف��اإن قالوا لكم ذلك فقولوا ه��َو الأ

�ص��كالّيات املتعلِّقة بالعالقة بني  حاديث اّلتي ُتثري بع�َض الإ . وهذا ل يعني غياَب الأ
�84�

عليم«

اهلل والزم��ن، حيث ُرِوَي اأنَّ الر�ص��ول �ص��لَّى اهلل عليه واآله �ُص��ِئَل، »اأي��ن كان ربُّنا قبل خلق 

 .
�85�

ر�ض؟« فقال عليه ال�صالم، »كان يف عماٍء ما فوَقُه هواء وما حتَته هواء« ال�ص��ماوات والأ

�ص��الميَّة، حيث يظَهُر وجود قدماء غري  و�ص��اط الإ وهذا احلديُث اأثاَر الكثري من اللغط يف الأ

اهلل ع��زَّ وجل، مّما َدَفَع بع�َض العلماء اإىل الق��ول، »اإنَّ حديث اأبي رزين هذا خُمَتلٌف فيه، وهو 

غ��رُي معروٍف ب��ني اأهل احلديث«. وقد تكلَّم يف تاأويِلِه بع�ُض اأه��ل اللغة، فقاَل، »اإّن الَعماَء، 

ال�صحاُب اإن كان احلرُف ممدوًدا واإن كان مق�صوًرا، فاإنَُّه اأراَد يف عما عن معرفة النا�ض«، كما 

م�ص��لم الني�صابورّي، �سحيح م�سلم )بريوت: دار الفكر، طبعة ُم�صّححة وُمقاَبلة على عّدة خمطوطات ون�صخ معتمدة(، اجلزء 7،   �8��

ال�صفحة �5.

�سحيح م�سلم، م�صدر �صابق، اجلزء 7، ال�صفحة �5.  �8��

�ص��المية، الطبعة �، ���7   اأك� الغف��ارّي حيدرّي )طهران: دار الكتب الإ
ّ
، الكايف، ت�ص��حيح وتعليق علي

ّ
ال�ص��يخ الكليني  �8��

ه�.�ض.(، اجلزء 8، ال�صفحة 90.

 عبد الباري عطّية )بريوت: دار الكتب العلمية(، اجلزء �5، 
ّ
، تف�س��ري روح املعاين، �ص��بط علي

ّ
لو�ص��ي �ص��هاب الدين ممود الآ  �84�

ال�صفحة ��8.

، عوايل اللئايل، اجلزء �، ال�صفحتان 54 و 55.
ّ
ح�صائي ابن اأبي جمهور الأ  �85�
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خر، فالن اأعمى عن كذا«، اإذا اأ�ص��َكَل عليه فلم يعِرفه،  تقول، »عميت عن ال�ص��يء، وعن الآ

وكلُّ م��ا خِفي علي��ك فهو عًمى عليك. ثّم قال، »واأّما قوُلُه �ص��لَّى اهلل علي��ه واآله، ‘ما فوَقُه 

ه��واء وما حتَتُه هواء’، فقد رّده قوٌم فيه، ا�صتيحا�ًص��ا من اأن يك��ون فوَقه هواء وحتته هواء وهو 

يكون بينهما. والظاهُر اأنَّ بذلك ل تزوُل الوح�صة والذي �صَنح للفقري اأنَّ املُ�راد من احلديث 

ثار الظاهر بها،  املعنى الثاين من العمى بالق�رس، �صّد الب�رس، ويراُد به عدُم املعرفِة قبل خلِق الآ

، ‘كنت كنًزا خمفيًّا فاأحببُت 
ّ
يُِّده احلديُث القد�ص��ي يات الدالَّة على معرَفِتِه تعاىل ويوؤ وفيه��ا الآ

اأن اُأع��َرف فخلقُت اخللَق لكي اُأع��رف’. واأّما قوُلُه، ‘ما فوَقُه هواء وم��ا حتَتُه هواء’ فهذا هو 

املروّي لنا، وهو اإ�ص��ارٌة اإىل نفي كلِّ �ص��يٍء يف تلك املرتبة وع�َّ عنه بالفوق والتحت، تقريًبا 

، فاإذا انتفيا، انتفى ما  ّ
نَّ ما عداُهما غري طبيعي ��ُهما دون باقي اجلهات، لأ ذهان وخ�صَّ اإىل الأ

نَّه  عداُهما. وفى ذلك اإ�ص��ارة اإىل نفي اجلهة بالكليَّة واإنا خ�ضَّ الهواء باإ�ص��افة اجلهة اإليه، لأ

�صارُة بقوِل  نَّ املاَء حاملُة الهواء، واإليه الإ ج�صام، لأ �ص��ياء وجوداً بالن�صبِة اإىل وجوِد الأ ُل الأ وَّ
اأ

رجاء  جواِء و�صقَّ الأ يجاد، ‘ثمَّ اأن�ص��اأ �ُصبحاَنُه فتَق الأ منني عليٍّ عليه ال�ص��الم يف َبدِء الإ اأمرِي املوؤ

يجاد، فنفى  و�ص��كائَك اله��واء’ ويريُد به الهواَء ال��ذي اأجرى فيه املاء الذي كان منه ب��دُو الإ

يُِّدُه قوُلُه �صلَّى اهلل عليه واآله،  وجوَده ثّمة، ليدّل على اأنَّه مل يكن مَعُه يف تلك املرتبة �صيء. ويوؤ

حديَّة،  �صارة، »اإنَّ مرتبَة الأ ن’«. ولهذا قاَل اأهُل الإ ‘كان اهلُل ول �صيَء معه، وكذلك هو الآ
فعال، فهي مرتبُة العما  �ص��ماء والأ هي مرتبة العمائيَّة اّلتي ل يلُزمها �ص��يٌء من ال�ص��فات والأ

املُ���ص��ار اإليه يف احلديث، وتل��ك املرتبة ل ميكن العلم بها، ول و�ص��ول العقول اإليها، لعدم 

ل من تلك املرتب��ة اإىل مرتبة الَوحدانّية، الّتي هي مرتبة ال�ص��فات  ��ل، فلّما تنزَّ الطري��ق املو�صِ

 .
�8��

فعال وح�صل بوا�صطتها التمييز واملعرفة« يات والأ فعال، ظهرت املُ��صمَّ �صماء والأ والأ

ُي�صاُف اإىل ا�صتخداِم لفظ الزمان، وروُد لفِظ الدهر يف حديٍث م�صهور، وُيالِحُظ الباحث 

اأنَّ ا�ص��تخدام هذا اللفظ جاَء مبورِد الردِّ على ما هو �ص��ائٌع يف املجتمع العربيِّ يف ذلك احلني، 

والر�ص��ول �ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لَّم حاول ت�ص��حيح املفهوم اخلاطىء، فعِمل على الربط 

بداعيَّة، فكان  بني املعلول والعلَّة، ونفى ا�ص��تقالليََّة املعلول وجعَلُه مظه��ًرا من مظاهر اهلل الإ

 مكّماًل لقوله تعاىل، }مَا 
�87�

احلديُث النبويُّ ال�رسيف، »ل ت�ص��بُّوا الدهَر فاإّن اهلل هو الدهر«

حواذّي )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة �، �4�0ه�/�990م(، اجلزء 8، ال�صفحتان 4�0  انظر، املباركفورّي، حتفة االأ  �8��

َخذ به ومل يِرد يف املجامع احلديثّي��ة، فنالحظ اأّن اأحمد بن حنبل يورده يف  و��4. ه��ذا ال��كالم ل يعني اأّن هذا احلديث مل ُيوؤ

م�صنده.

ورد هذا احلديث يف �صحيح البخارّي، وم�صلم، واأبي داوود وم�صند اأحمد.  �87�
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ْهُر{��55، فاحلديُث يظَهُر كاأنَّ الر�ص��وَل يريد  نْيَا نَُموُت َونَْحيَا َومَا يُْهلُِكنَا إلاّ الدَّ ِهَي إلاّ َحيَاُتنَا الدُّ
فعال، فاإنَّ اهلل �ص��بحانه وهو املعطي واملنتزع،  اأن يق��ول، »ل تذّموا الذي يفعل بكم هذه الأ

هم على  ، والبا�ص��ط والقاب�ض... ف�رّسح تعاىل بذمِّ
�90�

 والهائ�ض
�89�

واملغرّي واملرجتع والرائ�ض

اعتقادهم اأنَّ الدهَر ميلكهم، وُيعطيهم وي�ص��لبهم، ودلَّ مبفهوم الكالم على اأنَّه �ص��بحانه هو 

.
�9��

مور، واملُ��رسِّف للدهور« املالك لالأ

استنتتاج
طار العاّم، الذي َر�َص��مه القراآن الكرمي،  حادي��ث النبويَّة املتعلِّقُة بالزمن ع��ن الإ مل تخ��رج الأ

�ص��ياء له،  فالزماُن عبارٌة عن معلوٍل ناجٍت عن علَّة اخللق، وهو اهلل تعاىل، الذي تخ�ص��ع كلُّ الأ

حاديث  ول يخ�ص��ع له��ا، فاهلل يتعاىل على الزمان ويحتويه، حّتى يف امل��ورد الذي منعت الأ

النبويَّة النا�ض من �ص��بِّ الدهر، مل يكن ذلك ب�صبب قد�ص��يَِّته الذاتيَّة، اإنا بُحكم دللِة املعلول 

على العلَّة، بالتايل يكون �صبُّ املعلول �صبًّا للعلَّة. 

ن�ص��اين، اأوَجَدُه اهلل  فالزم��ان من خالل هذا الفهم ُيقاِرب الوعاَء الذي يحتوي الفعل الإ

ن�صايّن، املتمثِّل بالعبادة، ويف  ن�صان، ومن اأجِل حتقيِق هدف الوجوِد الإ تعاىل ب�صبب اإيجاد الإ

 ومعريّف، 
ّ
 واجتماعي

ّ
ل اإىل زمٍن نف�ص��ي  فح�ص��ب، اإنا يتحوَّ

ّ
هذا ل يدلُّ على البعد الفيزيائي

ل اإىل عن�رٍس مت�صارٍع ل قيمة له يف اآخر الزمان يف اللحظة الّتي ي�صود  لذلك نراُه يق�رس ويتحوَّ

فيها الظلم وال�صتبداد، ويخرج النا�ض عن تعاليم ال�رسيعة. 

الزمن في المجتمعّية اإلسالمّية
 ،

ّ
�صالمي  املتعلِّقة بالزمان يف املجتمع الإ

�9��
هات املعرفيَّة ق يف هذا املو�صع اإىل التوجُّ لن نتطرَّ

ة كما  �ص��الميَّة العامَّ ية الإ فهذا الُبعد قد ي�ص��تنفُذ قدًرا كبرًيا من هذا العمل، و�ص��نكتفي بالروؤ

ن�صان، فهو وعاء احلوادث، حيث  فهمها امل�صلمون، حيث ارتبَط الزماُن بالبعد الوجودّي لالإ

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

ية �4. �صورة اجلاثية، الآ  �88�

ّن الري�ض هو املال واملتاع. الرائ�ض: اأي ُمعطي املال واملتاع، لأ  �89�

ُيقال، »ها�ض العظَم يهي�صه« اإذا َك�رَسه بعد اأن كان �صليًما، واملراد اأّن اهلل هو الذي ي�صيُب النا�ض بامل�صائب.  �90�

 )قم: من�صورات مكتبة ب�صريتي(.
ّ
، املجازات النبويّة، حتقيق و�رسح طه مّمد الزيتي

ّ
ال�رسيف الر�صي  �9��

�صالم. هات املعرفّية الجّتاهات الفل�صفّية والكالمّية وال�صوفّية يف الإ املق�صود بالتوجُّ  �9��
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قَِديٌر * الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ لِيَْبُلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهوَ الْعَِزيُز الْغَُفوُر{��44. فالزماُن 
ن�صان؛ اإنَّه منتٌج للوعي ابتداأ بتاريِخ  �صالم هو وعٌي وجودّي اإن�صايّن جتري فيه اأعمال الإ يف الإ

اخلل��ِق والتكوين وظه��وِر املوت ومتايز اخلري وال�رّس، وي�ص��رُي يف اجّتاه نهايت��ه يف يوم القيامة 

ن�صان ومعرفُة مدى التزامه باملهّمة املوكلة اإليه كخليفٍة هلل على  واحل�ص��اب، وهدُفُه اختباُر الإ

.
�94�

خرة«  عليه ال�صالم، »مزرعة الآ
ّ
مام علي ن�صان، كما قال الإ ر�ض، فالدنيا بالن�صبة لالإ الأ

ُدُه   يحدِّ
ّ
�ص��الم لي�ض ُبعًدا ذاتيًّا ثابًتا، اإّنا هو يخ�صُع من جهٍة لعن�رٍس تكويني والزماُن يف الإ

اهلل تعاىل، من هنا فهو يختلف بح�ص��ب اإرادة اهلل الناظمة التكوينيَّة، وهذا ما يظهر يف قوله 

ن�صان،  َر من اأجل الإ وَن{��44، وهو ُخِلَق و�ُصخِّ 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�ص��ان و�ص��عوِره به. ق��ال 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�ص��ان، ولكنَّه مل  ٍء قَِديٌر{��44، فهنا الزماُن ارتبَط ب�ص��عور الإ  َش��يْ

ِّ
لَُه قَاَل أَْعلَُم أَنَّ اهللَ َعلَى ُكل

 املتمثِّل بالدقائق 
ّ
�صالم مل يلِغ الزمن الفيزيائي . ن�صتنتُج من ذلك اأنَّ الإ

ّ
يتطابق مع الواقع الفعلي

�صابيع، ولكّنه مل يجعله م�صتقالًّ عن نظرته الكونّية التوحيدّية، وعن  يَّام  والأ
وال�ص��اعات والأ

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

ن�صاُن العامَل الذي يعي�ض  ل الإ ن وهنا« يتعقَّ 1. البعِد املعريّف: فمن خالل الزمن املُ�عا�ض »الآ

ية الكرمية، }إِنَّ فِي َخْلِق  فيه، وي�ص��تفيد 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 التكوينيَّ��ة. وحركُة العامل الّتي  رادة الإ ه��ة اإىل اخلارج – املنتظم طبًقا ل��الإ ال��ذاِت املتوجِّ

يتان � و �. �صورة امللك، الآ  �9��

، نهج البالغة، حتقيق ممد عبده )بريوت: دار املعرفة، �980م(، اجلزء �، ال�صفحة �40.
ّ
مام علي الإ  �94�

ية 47. �صورة احلّج، الآ  �95�

ية ��. �صورة اإبراهيم، الآ  �9��

ية �59. �صورة البقرة، الآ  �97�

ية ��4. �صورة البقرة، الآ  �98�
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ت�ص��عى طبًق��ا لنظاٍم دقيق ل يتغريَّ اإّل باإرادِة اخلالِق لها. ومن خ��الل العالقِة بينُهما ينُتُج البعُد 

 ُ ن�صانيَّة والظروف الّتي يعي�ض فيها، دون اأن يعني التغريُّ ل املعرفِة الإ ل بتبدُّ املعريّف، الذي يتبدَّ

�ص��ِل الوحيايّن الذي ُتبنى عليه املعارف ل �صّيما الدينيَّة، ولعلَّ هذا ما اأنتج الجتهاَد  َل الأ تبدُّ

.
ّ
�صالمي الإ

خالقّي: الزم��ُن يتمظهُر من خالل ما يحتويه من تعاليَم واأخالق، فهو يعك�ُض  2. البُع��د االأ

هما بالعمل ال�صالح اخلريِّ  ن�صان اأن يعي�ض احلياَة والزمان وميالأ ن�صايّن، 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�ص��ان، وهو يتمظهر   للزمان، فهو و�ص��يلٌة للتعبري عن اإن�ص��انيَّة الإ
َّ
خالق��ي نالح��ُظ الُبعَد الأ

يُّها النا�ض اإّنا قد اأ�صبحنا يف دهٍر عنود، 
 عليه ال�صالم، » اأ

ّ
مام علي مبظهره، وين�صبغ به. قال الإ

ا، ل ننتفع مبا علمنا، ول ن�ص��اأُل  وزمٍن كنود، ُيَعدُّ فيه املح�ص��ُن م�ص��يًئا، ويزداد الظامل فيه عتوًّ

ماُم الزمَن ب�صورة الذين  ر الإ . وهنا ُي�ص��وِّ
��00�

ُف قارعًة حّتى حتلَّ بنا« عّما جهلنا، ول نتخوَّ

يعي�صون فيه، فاإذا به جحود، ُيكرِث فيه النا�ض احلديَث عن امل�صائب الّتي حتطُّ عليهم، ولكّنهم 

ُن م�صيًئا والظامل �صيًِّدا،  يتنا�ص��ون النعَم الّتي حلَّت بهم، ففيه انقلبت املقايي�ض فاأ�ص��بح املُ�ح�صِ

�صالم، واأغفلوا عن العلم وال�صعي اإليه،  ون�صي النا�ُض العدل على الرغم من كوِنِه اأ�صاًل يف الإ

، واإىل هذا اأ�ص��ار الر�صول �صّلى اهلل 
��0��

واأ�ص��بحوا �ُص��عداء باجلهل ل يحاولون التخلُّ�ض منه

ل نهاَرُه بخري وختمه باخلري قال اهلل ملالئكته، ل تكتبوا عليه  وَّ
عليه واآله و�صّلم، »من ا�صتفتح اأ

��ا، »خري القرون القرن الذي اأنا فيه،  . وُنِقَل عن الر�ص��ول اأي�صً
��0��

ما بني ذلك من الذنوب«

��ة، هذا الوجود الذي يحمل متاَم  مَّ
، وهذا اخلري ناجٌت عن وجوده يف الأ

��0��
ث��ّم الذين يلونه«

اخلرييَّة للعامل، واإىل هذا اأ�ص��ار النبي �ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��ّلم عندما قال، »اإنَّ الدنيا ل يتمُّ 

.
��04�

خرة« م املعا�صي َيذَهُب بخرِي الدنيا والآ ح�صوُلها اإّل بالعمل ال�صالح واإّن �صوؤ

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

ية �74. �صورة البقرة، الآ  �99�

���00   نهج البالغة، م�صدر �صابق، اجلزء �، ال�صفحة 78.

 و�رسكاه، 
ّ
 احللبي

ّ
����0   ابن اأبي احلديد، �رسح نهج البالغة، حتقيق مّمد اأبو الف�صل اإبراهيم )دار اإحياء الكتب العربّية – عي�صى البابي

الطبعة �، ��78ه�/�959م(.

����0   ممد الري�صهرّي، ميزان احلكمة )دار احلديث، الطبعة الوىل، ���4ه�(، احلديث 9�4.

�ّص�صة البعثة، �4�4ه�/��99م(،  لفّية ال�صيخ املفيد )موؤ  لأ
ّ
متر العاملي ة املُ��رِسفة على املوؤ ف�ساح، اللجنة اخلا�صّ ����0   ال�صيخ املفيد، االإ

ال�صفحة  49.

���04   ابن حجر الع�صقاليّن، فتح الباري )بريوت: دار املعرفة للطباعة والن�رس(، اجلزء 4، ال�صفحة ��4.
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َل  ن�ص��اُن توا�صَلُه مع الهدف املتمثِّل بالعبادة، لي�صِ 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

�ض، ويك�رُس  ن�ص��ان بكاملها �صعًيا نحو املُ�قدَّ مُر يحيُل حياة الإ ُقوَن{��564. وهذا الأ لَيَاٍت لِقَْوٍم يَتَّ
�ض وال�ُمدنَّ�ض. الف�صَل بني املُ�قدَّ

ُل َنَبَع من طبيعِة اليوم اأو ال�صهر  يَّام وال�ص��هور، فاإّنا التفا�صُ
واإذا تفا�ص��لت ال�صاعات والأ

واحلدث الذي جرى ويجري فيه، وهذا ما يظهر من خالل التاأكيد على اأهّميَّة �صهر رم�صان 

ُل  ، وهذا التفا�صُ
��07�

يَّام ولياليه اأف�صل الليايل و�صاعاته اأف�ص��ل ال�صاعات
واأنَّ اأّيامه اأف�ص��ل الأ

 يتمثَُّل يف كْوِن هذا ال�ص��هر �ص��ِهد متاَم النعمة وكم��اَل الدين، ففيه اُأنِزَل 
ٍّ
ينب��ُع من عن�رٍس ذاتي

َّا أَنَْزلْنَاُه فِي لَْيلَِة الْقَْدِر *  الق��راآن اإىل اخلل��ق، وفيه ليلة القدر، اّلتي يقول عنها اهلل عزَّ وجّل، }إِن

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

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

ه نحو اهلل والتعبُّد له. هذا ال�صهر بالتوجُّ

هَاَر  ْيَل َوالنَّ 4. البعد العملّي: املتمثِّل يف ال�صعي نحو الرزق والعمل، 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�ص��تقلَّة عن بع�ص��ها البع�ض، اإّنا هي تتكاَمُل من اأجِل تاأ�ص��ي�ض حياة  وهذه الأ

�صالُم مل  يٍة اإلهيَّة تقوم على الوحي، فالإ ن�ص��ان، فت�ص��وُغها بكلِّ تف�ص��يالتها انطالًقا من روؤ الإ

ية متكاملة  ينظ��ر اإىل الزم��ان كعن�رٍس حيادّي، اإّنا راآُه فعالّيًة اإن�ص��انّية، تنعِك�ُض م��ن خالِلِه روؤ

ة الوحيانيَّة اّلتي تقوم على الكتاب،  عجازيَّة اإىل النبوَّ ة الإ �صالم من النبوَّ ن�صان، وانتقال الإ لالإ

لهيِّ املتمثِِّل  ة ع� عالقٍة ل تنف�صم بني الإ ن�صاَن اإىل اخلالفة التامَّ هو متاُم النقلة اّلتي اأدخلت الإ

بالوح��ي املُ�نزل على اخللق، والذي، }لَئِ��ِن اْجتََمعَِت اإِلنُْس َوالِْج��نُّ َعلَى أَْن يَْأُتوا بِِمْث��ِل َهَذا الُْقْرآِن 

ل والتقوى  لَ يَْأُت��وَن بِِمْثلِ��ِه َولَ��ْو َكاَن بَْعُضُه��ْم لِبَْعٍض َظِه��رًيا{��556، وبني العقِل القائ��ِم على التعقُّ

ية �5. ���05   �صورة الذاريات، الآ

ية �.  ����0   �صورة يون�ش، الآ

�سهر الثالثة، حتقيق مريزا غالم ر�صا عرفانيان )بريوت: دار املحّجة البي�صاء، ��99(،  ���07   انظر احلديث، ال�صيخ ال�صدوق، ف�سائل االأ

ال�صفحة �08. 

يات � اىل 5.  ���08   �صورة القدر، الآ

ية ��. �رساء، الآ ���09   �صورة االإ

ية 88. �رساء، الآ ����0   �صورة االإ
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دة ل ُتغلِّب  ه، والذي يجري يف الزمان، ويقوُم بربِط الوحي مع الواقِع ع� �رسوٍط مدَّ والتفقُّ

خر.   اأحدهما على الآ

 تامٌّ مكتمٌل من حيُث ارتباُطُه بتماِم 
ٌّ

، وعٌي ذات��ي
ّ
، ع� طاَبِعِه الكتابي

ّ
�ص��المي فالوعُي الإ

 مّمد �ص��ّلى اهلل عليه واآله و�ص��لم، ولكّنه مايٌث ع� 
ّ
ة اخلامت��ة اّلتي ظهرت عل��ى النبي النب��وَّ

�ض ع�  يٍة ت�صتح�رُس املقدَّ لت من روؤ �صالم حتوَّ ة يف الإ ارتباِطه بعامِل املح�ص��و�ض والواقع، فالنبوَّ

ن�ص��ان اأنَّ العامَل لي�ض جماًل منف�صاًل  ق يف كيان الإ يٍة ُتعمِّ �ص�ص��اتيَّة اإىل روؤ و�ص��ائط روحيَّة اأو موؤ

ة  ر، اإّنا هو �صيٌء ُيبَداُأ وُيعاد بالعمل امل�صتمّر. لذلك ُتَعدُّ النبوَّ ن�صان اأو اأنَّه ُيعَرف بالت�صوُّ عن الإ

مر   ع� اللتزام بالأ
ٍّ
ن�صان الذي يعي�ُض الوحَي بكلِّ تفا�صيله وب�صكٍل يومي جت�صيًدا مل�رسوع الإ

ن�ص��اُن يدرك  ُ الوحُي ع� عالقته بالواقع، والإ  يف العبادات، اأّما يف املعامالت فيح�رسُ
ّ
لهي الإ

 .
�����

هذه العالقة ع� العقل ال�صتدليّل الجتهادّي، ويعمل على حتويله اإىل واقٍع َمعي�ض

ُم  ل اإىل فاعليَّة اإن�ص��انيَّة، يتقدَّ َد تاري��خ، اإّنا يتحوَّ انطالًق��ا مّما ذكرنا، ل ي�ص��بُح الزمُن جمرَّ

 من اخللق، 
ّ
لهي ن�ص��اُن يف مدارج كماله، وه��و كالدين الذي يحمل الهدف الإ من خالله الإ

لهّية، فكّلما ا�صتطاع الزمان – واملق�صود هنا  ��ٍة به متمّثلٍة بال�ص��نن الإ يعتمُد على فطرة خا�صّ

 ،
ّ
لهي �ص��الم من اخللق عَ� تطبيِق العهد الإ النا�ض الذين يحَيون فيه – اأن يتطابَق مع هدف الإ

ا، يحمل يف طّيات��ه عنا�رَس النجاح، لذلك قال تعاىل، }إِْن  كّلما ا�ص��تطاع اأن يكوَن زمًنا تامًّ

بهم اهلل؛ }إلاّ  خال�ض، يعذِّ ْت أَْقَدامَُكْم{��554، واإذا فقدوا 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. 

�ص��الم، قد ل ي�ص��ُل اإىل متاِمه ب�ص��بب الطبيعة  ن�ص��ان والعمل يف الإ وهذا التكامُل بني الإ

�صالمّية قائَم الزمان، الذي ُيعيُد له حقيَقَتُه  النف�صّية، لذلك كان احلّجة املهدّي يف الن�صو�ض الإ

لهّية بعدما ي�صيُّعها النا�ض بالظلم وال�صتبداد. الإ

�س��الم، ترجمة عبا�ض ممود )القاه��رة: جلنة التاأليف والتجم��ة والن�رس، الطبعة �،  �����   مّم��د اإقب��ال، جتدي��د الفك��ر الدينّي يف االإ

.)�9�8

ية  7. �����  �صورة حممد، الآ

ية �9. �����  �صورة التوبة، الآ
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استنتاج
حداث، وهو لي�ض م�ص��تقاًل  �ص��المّية عبارٌة عن وع��اء، جتري فيه الأ الزم��ُن يف املجتمعّية الإ

بذاته، اإّنا ياأخذ م�رسوعّيَتُه من خالل الهدف الت�صخرييِّ الذي اأوجَد له، واملتمثِّل يف اخلالفة 

��ُف  ر�ض. وهو يع���ِّ عن اأخالقيَِّة القوِم الذين يعي�ص��ون فيه، لذلك يو�صَ ن�ص��انيَّة عل��ى الأ الإ

بو�صِفِهم. 

2. 2 الزمن في اليهوديَّة

تب��داأ التعاليم التوراتّية باحلديث عن ال�رسمديّة ال�ص��ابقة للتكوين، عندما كانت روُح اهلل 

حتلُِّق فوق الغمر،

ر�ُض خربًة وخاليًة وعلى وجِه الغمر ُظلمٌة وروُح  ر�ض، وكانت الأ يف البدِء خلق ال�صماوات والأ

��ل  اهلل ي��رّف عل��ى وجه املياه، وق��ال اهلل ليكن نوٌر فكان نوُره، وراأى اهلل النوَر اأّنه ح�ص��ن. وَف�صَ

اهلل بني النور والظلمة. ودعا اهلل النور نهاًرا والظلمَة دعاها لياًل. وكان م�ص��اٌء وكان �ص��باٌح يوًما 

ياٍت واأوقاٍت و�صنني  واحًدا... وقال اهلل لتكن نرّياُت يف جلد ال�صماء بني النهار والليل وتكون لآ

ر�ض فكان كذلك؛ ف�ص��نع اإله النرّيي��ن العظيمني النرّي  وتكون نرّيات يف جلد ال�ص��ماء لت�ص��يء الأ

.
���4�

�صغر حلكم الليل والكواكب ك� حلكم النهار والنرّي الأ الأ

يات تركت اإرباًكا كب��رًيا، فالبع�ُض ذهب اإىل اعتبارها نوًع��ا من الثنائيَّة، بينما  وه��ذه الآ

يات الالحقة،  ُث عن اخللق مف�ص��ولٌة عن الآ وىل التي تتحدَّ ية الأ خر، اأّن الآ اعت��� البع�ض الآ

ينِّ هاأنذا خالُق �صماواٍت جديدة واأر�ٍض جديدة  وي�صتندون يف ذلك اإىل قول العهد القدمي، »لأ

يّن  بد يف م��ا اأنا خالق لأ وىل ول تخطر على بال، ب��ل افرحوا وابتهجوا اإىل الأ ف��ال ُتذك��ر الأ

ا،« تن�صى الربَّ �صانَعك با�صَط  ؛ وقوله اأي�صً
���5�

هاأنذا خالُق اأور�ص��ليم بهجًة و�صعَبها فرًحا«

هالك.  ر�ض وتفزع دائًما كلَّ يوٍم من غ�صب امل�صايق عندما هّياأ لالإ �ض الأ �صِّ ال�ص��ماوات وموؤ

. ما يهّمنا يف هذا املو�صوع اأّن َيهِوه يف اليهوديَّة اأوجَد العامل الذي 
�����

واأين غ�صب امل�صايق«

ث عن  يات اّلتي تتحدَّ ن�صان، ولكنَّه اأبقى الزماَن ُمبهًما قاباًل للتاأويل، وحّتى الآ يعي�ُض فيه الإ

لهيَّة  ة، بقيت يف حدود احلديث عن الزمن بعد ح�ص��ور الفعاليَّة الإ خلقه يف فتة زمنيَّة مددَّ

يف الع��امل م��ن خالل اخللق. هذا اخللُق هو الذي اأطلَق الزم��ان من خالل وعِي اآدَم بوجوده، 

م وال�ُمباح. هذا الوعُي املعريّف ا�ص��تبعَد  ال��ذي ارتبَط بال�ص��تجابة لرغبِة اخلالق مبعرفة املُ�حرَّ

����4  العهد القدمي، �صفر التكوين �: �-� و�8-�5.

����5   العهد القدمي، �صفر اأ�سعيا �7 : �8-�5

�����   العهد القدمي، �صفر اأ�سعيا �5: �4.
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مرة. وما خروُج اآدَم  لها اإىل معرفة الذات اخلالقِة بكينوَنِتها املتجّلية الآ ئة ليحوِّ �صوَل املن�صِ الأ

َن�ض اإىل وعي اآدم، وجعَلتُه  من اجلنَّة اإّل ب�صبب دخوِلِه اخلطيئة، هذه اخلطيئة اّلتي اأدخلت الدَّ

ن�ص��اينَّ عبارة عن نط متك��ّرٍر كالتايل: خطيئة،  يدُخ��ُل يف تاري��خ اخلطيئة، وكاأنَّ التاريخ الإ

عقاب، توبة، خطيئة، عقاب، توبة...من خطيئِة اآدِم وخروِجِه من اجلنَّة اإىل خطيئِة اآل نوٍح 

والطوفاِن و�صوًل اإىل تدمري الهيكل وال�صتات.

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

ر من كلِّ خطاياه، ويعوَد اإىل الوعي ال�صايف بربوبيَّة َيهِوه.  ن�صان اليهودّي اأن يتطهَّ ي�صتطيع الإ

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

نوا  زمٌن خارَج زمِن اليهوديَّة وح�صوِرِهم يف العامل. فَيهِوه اأعطى امليثاَق لبني اإ�رسائيل كي يد�صِّ

ا، تلعُب  ن�ص��انّية. لذلك ل نرى تاريًخا اإن�صانيًّا يف العهد القدمي، بل نرى زمًنا خا�صًّ تاريَخ الإ

ُه  فيه ال�ص��عوب اأدواًرا هام�صيَّة ك�ص��حايا اأو جاّلدين من اأجل بلوِغ ال�صعب اليهودّي خال�صَ

اخلا�ّض. 

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

اأع�ص��اِء هذه اجلماعة ب�ص��بِب ُبعِدهم عن عبادته احلقيقّية وب�صبب ما يقتفون من اآثام. ولذا، 

مر. لكّن مع�ص��يَة  له يف نهاية الأ ��ُهم الإ رون يف املنفى عن ذنوبهم و�صيخلِّ�صُ ف��اإّن اليهوَد ُيكفِّ

جماعِة ي�رسائيل هي ال�صبُب يف تاأخري عمليَّة اخلال�ض النهائيَّة، اأي اأنَّ عمليَّة اخلال�ض مرتبطٌة 

ب�صلوِكهم، وامل�صرُي النهائيُّ للعامِل يتوّقُف على م�صريهم.

وقد اأ�ص��بحت اإعادُة بناِء الهيكل وا�صتعادُة العبادِة القربانيَِّة �صوًرا اأ�صا�صيًَّة مرتبطًة بعملّيِة 

اخلال���ض يهتمُّ بها التلمود اأمّيا اهتمام، كما �ص��ّجل احلاخاماُت تفا�ص��يَلها حّتى مُيكَن القياُم 

يَّام يف حلظِة اخلال�ض. و�ص��ابعُة الثماين ع�رسَة بركًة اّلتي ُتتَلى يف �صالة العميدا 
بها يف اآخر الأ

ية  يُة خمتلف��ٌة عن الروؤ له خملِّ�ِض ي�رسائي��ل، وهذه الروؤ ّنها دع��وٌة لالإ ُتدع��ى ‘برك��ة اخلال�ض’ لأ

يًّا ما بَلَغت 
وىل، واأنَّ اأفعاَلُه، اأ ن�صاَن كائٌن �صاقٌط يعاين من اخلطيئة الأ امل�صيحيَّة اّلتي ترى اأنَّ الإ

.
���7�

من خرٍي، ل مُيِكُنها اأن تاأتيه باخلال�ض

����7 انظر، عبد الوهاب امل�صريي وما كتبه عن اليهودّية، حيث يو�صُح يف اأكرث من كتاٍب له هذه الفكرة.
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استنتاج  
الزمُن يف اليهوديَّة هو تاريٌخ خلطيئِة اليهود و�صعٌي للخروج منها، لذلك تعي�ُض الب�رسيَُّة الزمَن 

��هم. بالتايل، هو تاريُخ ح�ص��وِر �صعِب اهلل  بنعمِة وجودهم ]اليهود[ ومن اأجل حتقيِق خال�صِ

 بربوبيَّة َيهِوه، 
ّ
��ِر والعودِة اإىل الوعي التاّم والنق��ي املختار يف العامل و�ص��عِيِه للخال�ض والتطهُّ

�ض.  ن�صانيَُّة ل يوجُد لها تاريٌخ مبعزل عن هذا التاريخ امل�ُ�قدَّ والإ

2. 3. الزمُن في المسيحّية

تتَّفُق امل�ص��يحيَُّة مع اليهوديَِّة يف الن�صو�ض التاأ�صي�صيَِّة، ومركزيَِّة اخلطيئة، ولكنَّها ُتعيُد تاأويَلها 

حداث ال�صابقِة على امل�صيحيَِّة اإّل باعتبارها  ، الذي ل يرى اإىل الأ
ّ
ميان الكن�صي على �ص��وِء الإ

فوا عليه من خالل انعكا�ض  لَه عل��ى حقيقته، فتعرَّ ف��تًة مظلمًة مل َيعِرف من خاللها النا�ُض الإ

نوِرِه، فالزمُن ل ُيعَرُف اإّل من خالل ح�ص��وِر امل�ص��يح عليه ال�ص��الم، الذي اأخرَج النا�َض من 

�صليَّة الّتي ارتَكَبها اآدم.
اخلطيئة الأ

�صياَء معانيها  فامل�ص��يُح من خالل ح�صوِرِه يف العامل، قاَم بالتكفرِي عن اخلطيئة، واأعطى الأ

دت مدلوَل  عم��اُل الّتي عِمَلها يف تاريِخ اخلال�ض اأو�ص��حت تعاليَم��ُه، ووطَّ احلقيقّي��ة، فالأ

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

ن�صان  »بوا�ص��طِة هذه املكا�صفة، بداأت احلقيقُة العميقُة يف �ص��اأن اهلل كما يف �صاأِن خال�ِض الإ

ُد  . فتج�صُّ
���8�

تتجّلى لنا ب�ص��ناٍء يف امل�صيح الذي هو و�صيُط كلِّ الوحي وكماِلِه يف اآٍن واحد«

َل الزمَن  ُد �صار ‘يف ملء الزمان’، وحوَّ امل�ص��يِح و�ص��لُبه اأدخَل النا�ض يف الزمان، فهذا التج�صُّ

�ِض م��ا يحتويه، فمن خالله َظَهَر كلُّ عمِل اخللق واخلال�ض، ودخلت  �ُض بتقدُّ اإىل عن���رٍس يتقدَّ

ة  ن�ص��اِن بالت��ايل يف الزمان ويف التاريخ. ومن الث�ابِت اأنَّ ه��ذه احلقيقَة ُنِطَق بها مرَّ اأعماُل الإ

واحدة يف �رسِّ ي�ص��وع النا�رسّي. وهذا ما َوَرَد بو�ص��وٍح يف الد�ص��تور العقائدّي ‘كلمة اهلل’، 

نبي��اِء م��راًرا عديدًة، وباأ�ص��اليَب خمتلف��ة، كلَّمنا يف هذه  »اإّن اهلَل، بع��َد اأن تكلَّ��م بل�ص��اِن الأ

زيّل، الذي ُينرُي كلَّ الب�رس، لي�ص��ُكَن  خرية بالبن«. فلقد اأر�ص��َل اهلُل ابَنُه، الكلمَة الأ يَّ��ام الأ
الأ

ًدا وب�رًسا ر�صوًل اإىل  بني النا�ض، ويطِلَعُهم على اأعماِق اهلل، فجاَء ي�ص��وُع امل�ص��يُح كلمًة متج�صِّ

ّن من  َمه. ‘ولأ الب���رس، ‘ينِط�ُق بكلماِت اهلل’، وُيجري عمَل اخلال�ض ال��ذي اأعطاُه اهلُل اأن ُيتمِّ

ب’، جاَء ي�صوُع ليعي�َض بني الب�رس وُيظِهَر لهم ذاَتُه، باأقواِلِه واأعماِلِه ثّم باآياته  راآُه فقد راأى الآ

����8 املجمع الفاتيكايّن الثاين، كلمة اهلل، الفقرة �.
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موات واأخرًيا باإر�صاله روَح احلّق، وُينِجَز  ًة مبوِتِه وقياَمِتِه املجيدة من بني الأ وعجائبه، وخا�صّ

ن�صاُن حقيَقَتُه  . فالزماُن يف امل�ص��يحيَّة هو املجرى الذي يبُلغ فيه الإ
���9�

َمُه هكذا الوحي ويتمِّ

.
���0�

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

ُق فيه عمُل اهلل خل��رِي الب�رسيَّة. ومن خالِلِه  وهكذا ي�ص��ِبُح الزماُن ه��و التاريُخ الذي يتحقَّ

نَّ التاريَخ هو اإطاُر  ق منه، لأ ن�صاَن يف ما هو ماألوٌف لديه، ول ي�صُعُب عليه التحقُّ ُيالقي اهلُل الإ

بدّي  ُد امل�صيُح اإّل دللٌة على اقتحاِم الأ حياِتنا اليوميَّة وبدوِنه ل ميكن اأن يُتمَّ التفاهم. وما جت�صُّ

للزمان، وجعِله قاباًل للتف�صري.

استنتاج
�َض الزماُن يف امل�ص��يحيَِّة من خالل ح�صوِر امل�ص��يِح املخلِّ�ض فيه، فمن خالِلِه خاَطَب اهلُل  تقدَّ

�ص��ياَء معانيها واأ�صبَح العامُل قاباًل للتف�صري، من هنا يلعُب الزماُن دوًرا مركزيًّا  الَب�رَسَ واأعطى الأ

ّنه مل يعد �صريورًة فارغًة من املعنى، اإّنا هو تاريٌخ للخال�ِض وبروٌز للمخلِّ�ض،  يف امل�صيحّية، لأ

لت اإىل ج�صٍد للم�صيح.  الذي جتّلى بعد موِتِه يف كني�صِتِه اّلتي حتوَّ

ثالًثا: الزمن في المجتمعّيات القديمة
ر�ض،  ن�صانيَّة منذ وجوِدها على هذه الأ الزمُن ظاهرٌة اإن�صانيٌَّة اأ�صيلة، وهو راَفَق احل�صارات الإ

يتها الكونيَّة، فكيف نظرت احل�صاراُت  َُه انطالًقا من روؤ لذلك حاولت كلُّ ح�صارة اأن تف�رسِّ

د ذاكرٍة  ل اإىل جُمرَّ القدميُة للزمن؟ وهنا �ص��نتناوُل ع��دًدا منها، البع�ُض منها قد اندر�ض، وحت��وَّ

خر ما زال حيًّا فاعاًل. ن�صانيَّة، والبع�ُض الآ تاريخيَّة لالإ

3. 1. الزمن في حضارات ما بين النهرين

ُ الزمُن بقّوٍة يف ن�ص��و�ض ما ب��ني النهرين يف بابل وغرِيها، حي��ث  كانت احتفالُت  يح���رسُ

غون  راأ�ض ال�ص��نة َت�صَغُل حيًِّزا من اهتماماِت الب�رس الدينيَّة. وخالل ب�صعة اأيام كان النا�ض يتفرَّ

 لل�رساع 
ّ
ول، والتكراِر الدرامي ُز حول اإعادة متثيل فعل اخللق الأ ملجموع��ٍة من الطقو�ض تتكَّ

ميان والعقل، ����9  البابا بول�ض الثاين، االإ

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�صدر �صابق، الفقرة 8.
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وىل،  �ض الذي اأعطى الع��امَل دفعَتُه الأ ِد مع الزم��ن املقدَّ كواَن، والتوحُّ  الذي اأنَت��َج الأ
ّ
البدئ��ي

��ِه والذوبان في��ه، يف حالٍة من النقط��اع الُكلِّي عن الزمن  وا�صتح�ص��اِره مرًة اأخرى وعي�صِ

. وهذه التقاليد مل تكن عبثيَّة، اإّنا �صعى من خالِلها البابليُّ اإىل اإعادِة تفعيِل 
�����

الدنيوّي املعتاد

له، من املر�ض اإىل ال�ص��عادة  اخلل��ق عَ� اإعادِة اإنتاِجِه. فكلُّ �ص��يٍء يف حياة البابلّيني يتعلَُّق بالإ

واحلزن، وبالتايل، ل ميكُن الو�ص��وُل اإىل حلِّ اأّي م�ص��كلٍة من امل�ص��اكل مبعزٍل عن عنا�رسها 

له اأو حيث جتلَّت  التكوينّي��ة، ملالحظِة كيفّيِة خلِقه��ا واإعادِة اإنتاِجه من جديد، فالزمُن هو الإ

ُه ل يكوُن من خالل الدواء، اإّنا يحتاُج اإىل فهِم  ن�ص��ان، �صفاوؤ له، فعندما مير�ُض الإ قدراُت الإ

كيفيَِّة خلِق اهلل له، والقياِم بالتعاويِذ املنا�ص��بِة للخال�ض منه، وت�ص��رُي التعويذاُت الّتي ُوجدت 

�صنان، وتقول، ن�صاِن من وجع الأ اإىل هذا، حيُث تروي اإحداها كيفّية تخلُّ�ِض الإ

نهاُر  نهار، وخلقت الأ ر�ُض الأ ر�ض، وخلقت الأ من بعِد اأن َخَلق »اآنو« ال�صماِء خلقت ال�صماُء الأ

هواُر ال��دودة. وذهبت الدودُة اإىل  هوار، وخلقت الأ اجل��داوَل والقنوات، وخلقت اجل��داوُل الأ

ل��ه »�ص��م�ض« و»اآيا« وبكت وذرفت الدم��وع، وقالت، »ماذا تعطين��ي لطعامي؟ وما تعطيني  الإ

ه«؟ فاأجابها اآيا، »�صاأعطيك التني النا�صج وامل�صم�ض«. فقالت، »وما جدوى التني النا�صج  مت�صَّ لأ

�صنان واأقر�ض اللّثة واآكل  �صنان، واجعل م�صكني اللّثة، لكي امت�ّض الأ وامل�صم�ض يل؟ �صعني يف الأ

ّن��ك قلت هكذا يا دودة فليحِطمنَّك  جذوره��ا«. ويعقب ذلك توجيُه التعويذِة على الدودة، »لأ

 .
�����

له ‘اآيا« الإ

�صياء لي�صت فريدًة يف تاريخ   لالأ
ّ
وهذه العادُة اّلتي تقوُم على اإعادِة ا�صتح�صاِر الزمن البدئي

مر، ولكّن التمّيَز ميكُن ر�صُدُه يف كيفيَِّة  ن�ص��انيَّة، اإذ ت�ص��عى الكثرُي من ال�صعوب اإىل هذا الأ الإ

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

 هذا 
نيوما اإيلي�ش�����  م�ض، وتروي اأ�ص��طورُة االإ

ّ
3. 1. 1. زم��ٌن �رسمدّي: وهو زمن اإلهي

مة، تقول، مر من خالل مقدِّ الأ

عايل مل يكن هناك �صم�اء عندما يف الأ

�صف��ِل مل يكن هن����الك اأر�ض ويف الأ

لهِة �صوى اآب�صو، اأبوهم مل يكن من الآ

وممو، وتعامة الّتي حملت بهم جميًعا

���4�
ميزج��������ون اأمواهه�����م مًعا

وىل )دم�صق: دار عالء الدين، الطبعة ��(، ال�صفحة �8. �����  فرا�ض ال�صواّح، مغامرة العقل االأ

داب(، ال�صفحة 84. مة يف اأدب العراق القدمي )العراق: جامعة بغداد، كّلّية الآ �����   طه باقر، مقدِّ

نيوما اإيلي�ش اأي اأ�صطورة اخللق يف البابلّية. �����   االإ

�سطورة واملعنى )دم�صق: دار عالء الدين، �997(، ال�صفحة �9. ����4  فرا�ض ال�صّواح، االأ
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 �رسمدّي، ل ماهيَّة ل��ه، وما اختياُر املاء اإّل يف �ص��بيل اإظهار 
ّ
وه��ذا الزمن هو زم��ٌن اإلهي

�ص��كال اّلتي يو�صع فيها، وهو  ل بح�ص��ب الأ نَّ املاء يت�ص��كَّ لهيَّة، لأ ِغياِب التحديد للذات الإ

د الذات، ولكنَّه ين�ص��ُد وحدًة يف  لي�ض م�ص��تقالًّ بذاته، وعلى الرغم مّما ُيظِهُرُه الن�ضُّ عن تعدُّ

زيّل، ل يوجد  زلّية والبن الأ مِّ الأ
زيّل والأ ب الأ لََّف م��ن الأ  املوؤ

ّ
لهي  الإ

ّ
ّن الثالثي حقيقِت��ه، لأ

فا�صل بينهم، وهم غري م�صتقّلني. 

لهة ال�صباب،  وىل، فخلقت الآ 3. 1. 2. زمُن تكويٍن بدئّي: وهو زمٌن حتّركت فيه العنا�رس الأ

لتها اإىل العنا�رس اّلتي يتاألَّف منها الكون، ثّم  ّنة، فحَوّ لهة امل�ُ��صِ الّتي ما لبثت اأن ثارت على الآ

ِه مردوخ الذي انت�رس على تعامة، ومع ظهور هذا اجليل تبداأ  اأقامت نظاًما، و�صعت على راأ�صِ

مر، فتقول، اإرها�صات الزمن، وت�صف نهاية اللوح الرابع هذا الأ

لهة خلق ]مردوخ[ مّطات لكباِر الآ

اأوَجَد لكلٍّ مثيَله من النجوم

َم اأجزاءها د ال�صنة وق�صَّ وحدَّ

ولكلٍّ من الثني ع�رس �صهًرا اأوَجَد ثالثة اأبراج...

���5�
ثمَّ اأخَرَج القمَر ف�صَطَع نوُرُه، واأوَكَلُه بالليل

لهة اإىل ناظمٍة لل�ص��ماء  3. 1. 3. زمُن تنظيم: وفيه بداأ مردوخ تنظيَم العامل، فقاَم بتوزيِع الآ

ن�ص��اَن من دم تعامة، ليقوم  ر�ض، وخَل��َق معبد اإيزاجيال ومن ثّم خَلَق الإ واأخ��رى ناظمٍة لالأ

لهة، تقول امللحمة، بفعِل العبادِة وخدمة الآ

اأَخَذ من ُلعاِب تعامَة وخَلَق منه ]...[

مطار... لها بالأ خَلَق منه الغيوَم وحمَّ

لهة مردوخ[ ]ت�صاأُل الآ
بعَد كلِّ ما �صنعت يداك، مِلن �صُتوِكُل �صلطاَنك؟

ر�ِض الّتي ابتَدَعتها يداك، وفوَق الأ

مِلن �صتوكُل حكَمَك؟

ُب م�رسوعيََّتُه الوجودّيَة اإّل من خالِل  ، ل يكت�صِ
ّ
3. 1. 4. زمٌن تاريخّي: وهو زمٌن هام�صي

لهة وخدمِتها من اأجل ا�ص��تمرار النظام  ن�ص��ان – واملتمثِّل مب�ص��اعدِة الآ فه��ِم هدف خلق الإ

الذي ن�صاأ بعد النت�ص��اِر على الفو�صى ال�صكونّية الكونّية املتمثِّل بتعامة، هذه الفو�صى اّلتي 

ها. من هنا تاأتي امللحمُة  ة اخللق، والّتي اإذا اُأهِملت قد تعوُد اإىل احلياة لتنتقَم لنف�صِ ل مادَّ ُت�صكِّ

لبثِّ الروِح الطق�ص��يِّ الذي ُيعيُد اإنتاَج احلادثة الكونيَّة، لُيثبَت فعَل النت�ص��ار ويثبِّت نتائجه 

�سطورة واملعنى، م�صدر �صابق، ال�صفحة 95. ����5  االأ
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لهته��ا يف املعركة الدائرة مع قوى الفو�ص��ى  ومعن��اه، وذل��ك كّله، »م�ص��اعدة من العبادة لآ

دة، ُي�ص��ارك بها  والعم��اء. فاملعركُة البدئيَّة مل حتدث مّرًة واحدًة وكفى، بل هي معركٌة متجدِّ

.
�����

الب�رس طق�صيًّا، في�صّدون اأزَر اآلهتهم ويعطونها �صنًدا  ومدًدا«

استنتاج
، ل وجوَد للب�رس فيه اإّل كعبيد، يقومون 

ّ
الزمُن يف الن�ص��و�ض البابلّية القدمية، هو زمٌن قد�صي

 للمحافظة على النظام، وحّتى ل يعود الكوُن مّرًة اأخرى اإىل مرحلة الفو�صى 
ّ
مر الطق�صي بالأ

والعماء ال�صكويّن. 

3.ب. الزمن في الزَردشتّية

دة:  ينق�صُم الزمُن يف الزَرد�صتّية اإىل اأق�صاٍم متعدِّ

د، توجُد فيه الكينونات الوجوديَّة بذاتها ل �ص��يء مَعها، وهذا  3. 2. اأ.  زمٌن بدئّي غري حُمدَّ

م اإىل نوعني: الزمن، يق�صَّ

، وكلٌّ منهما 
���8�

 واأهرميان
���7�

3. 2. 1. 1. زم��ٌن بدئّي ت��اّم: ل يوجد فيه اإّل اأورم��ازد،

ِف�ستا، »كان الفراُغ مي��الأ بني املكانني، ‘مكان  خر، وتق��ول االأ يعي�ض يف عامٍل م�ص��تقلٍّ عن الآ

. وهذا الزمُن هو زمٌن �رسمدّي ل ُتعَرُف بدايُتُه، وفيه كانت كلُّ قّوٍة 
���9�

الدمار والظلمات’«

خرى. ة بها، ل تتنّبه لالأ تعي�ض كينوَنَتها اخلا�صّ

: بداأ عندما تنبَّ��ه اأهرميان اإىل النوِر امل�ُ�نبعث من اأورمازد،  3. 2. 1. 2. زم��ٌن بدئيٌّ اإدراكيٌّ

ِف�ستا،  فحنق من طهارته، وحاول اأن يق�صي عليه؛ تقول االأ

مل يع��ِرف اأهرميان جلهِل��ه بوجود اأورمازد، وبع��َد اأن َنَه�َض من الهاوية وَل��َج اإىل النور الذي راآه، 

َق  رة والغّيورة �ص��اَرَع بتدمري ن��ور اأورمازد... وهو راأى اأنَّ �ص��جاعَة وتفوُّ وب�ص��بِب طبيعته املدمِّ

قه، فَهَرَب اإىل الغياه��ب والظلمات، وهنالك خَلَق الكثرَي  اأورمازد اأكرث بكثري من �ص��جاعته وتفوُّ

 .
���0�

رة من اأجل التهيب والهالك بال�صة وال�صياطني، وخملوقات مدمِّ من الأ

وىل، م�صدر �صابق، ال�صفحة �8. �����   مغامرة العقل االأ

����7   اإله اخلري يف الزراد�صتية، وهو ثابت وغري متناٍه يف الزمن، وهو كائٌن ويكون و�صيظلُّ دوًما.

����8   اإله ال�رس، الذي كان ويكون ولكّنه لن يدوم.

����9   اأف�ست��ا: الكت��اب املقّد�ش عند الزراد�ستية، اإعداد الدكتور خليل عبد الرحمن )دم�ص��ق: دار الروافد، بنداه�ص��ني( الف�ص��ل �، 

ال�صفحة 794.

����0   امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 795.
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ن تُثبَِّت الواقَع على ما هو 
وىل حُتاوُل اأ ، �صِهَد �رساًعا بني نزعتني، الأ

ّ
دراكي وهذا الزمُن الإ

ة. وتتمثَُّل اأهميَُّة هذا  م بها روح ال�ص��تئثار، وحتاوُل تدمرَي العنا�رس اخلريِّ عليه، والثانية تتحكَّ

دراكيِّ للكينونات، حيُث اأدرك اخلري وال�رسُّ ماهيََّتُهما. الُبعد يف الطاَبِع الإ

2. 2. زمُن احلركة وتقرير النهايات:  وهو الزمن الذي حاول فيه اأورمازد تفادي ال�ص��دام 

تها ت�ص��عُة اآلف �ص��نة، فوافق  ة لل�رساع ُمدَّ مع اأهرميان، فقاَم باإقناِعِه بتحديِد فتٍة زمنيَّة ُمددَّ

اأهرميان ب�صبب غفَلِتِه وت�رسُّعه، فهو مل ُيدِرك اأنَّ نهايَة هذا الزمن، �صتحمُل معها نهاَيَتُه احلتميَّة؛ 

ِف�ستا،  تقول االأ

عِرف اأورمازد بف�ص��ل معِرَفِتِه الُكّلّية اأّنه يف خالل هذه الت�ص��عة اآلف �ص��نة، فاإنَّ ثالثَة اآلٍف منها 

�ص��تجري ح�ص��َب اإراَدِتِه، وثالثة اآلف �ص��نة اأخرى تكون ف��تة اختالط اإرادتهم��ا، ويف الثالثة 

.
�����

خرية فاإّن اأهرميان �صي�صعف ويتوقَّف عن ال�رساع الأ

2. 3. زم��ُن ال���رساِع وال�سع��ي: وهو الزمُن ال��ذي تلى الّتفاق، حيُث اأَخ��َذ كلُّ اإلٍه بخلِق 

ِف�ستا،  ن�صان، تقول االأ ة وكان اآخَرها الإ �صياء الّتي تنتمي اإليه، فخَلَق اأورمازد العنا�رَس اخلريِّ الأ

قام اأورمازد ]...[ باأداِء طق�ٍض روحايّن، وبهذا اأ�ّص���ض لو�ص��ائل جّم��ى و�رسورّية لتحطيِم العدّو، 

ت�ص��اَوَر مع الوعي وفرافا�صي حكماء النا�ض، ومع احلكمة الكّلّية القائدة، فظَهَر للّنا�ض، وقال، ‘ما 

َذُه لكم يف هذه الدنيا: اأاأدعكم مع اأج�ص��ادكم تقاتلون  نفِّ ف�ص��ل واملحّبب لديكم لأ هو ال�ص��يء الأ

بد، ل  اأهرمي��ان وتروَنُه قد حتّطم، ]ويف النهاية[ اأجعُلُكم معافنَي فاأعيُدُكم اإىل العامل خالدين اإىل الأ

تهَرمون ول ي�ص��يُبكم اأذى، اأو اأ�ص��طّر اأن اأدافَع عنكم �ص��ّد العدو دائًما اأبًدا’؟ حيَنها واَفَق اأعداء 

الك��ذب على احلكمة الكّليَّة القائدة، وليلحق اأهرمي��ان بهّم ال�رس، ولكن يف النهاية يظهرون على 

 .
�����

بدين دين اإىل اأبد الآ ر�ض ثانيًة من دون مناف�صني واأعداء، معافني، خالدين ومتج�صِّ الأ

َ ال�رسِّيرة ومنها الكذب واخلداع والثعابني، وبداأ معَرَكَتُه بالق�ص��اء  وخلق اأهرميان العنا�رسِ

عل��ى خملوقات اأورمازد وحتطيِمها، لذلك فالعاَل�ُم الذي نعي�ُض فيه هو عالَ�ُم �رساٍع وتداُفع، 

ٍة بغيَة الق�صاِء على ال�رّس، لذلك عليه اأن يعَمَل  ن�ص��اُن باملعركِة نتيجَة اإرادٍة حرَّ ُي�ص��اِرُك فيها الإ

ب�ص��كٍل م�صتمرٍّ للو�ص��ول اإىل هذا الهدف، وبالتايل ُيعَتَ�ُ العمُل هدًفا بحدِّ ذاته، فمن خالل 

ف�ستا،  ن�صان ويت�صبَّه باأورمازد؛ تقول االأ �ُض الإ العمل يتقدَّ

ن�ص��ان ]ال�ص��الح[، لكي يحمي��ه اأورمازد من  مهم��ا حَدَث ومهما كان، دْعُه ير�ص��ي ويفرح الإ

ل��ه اأورمازد، فعندما يقوم بفعٍل ]ه��ذا يعني[ اأّن اأورمازد  ن�ص��اَن ال�ص��الَح مثيٌل لالإ ّن الإ �رسار. لأ الأ

ر�ض طوياًل، وجنَُّة  يقوم من خالله. املجُد والطيبُة لذاك الذي ُير�ص��ي ال�ص��الح، �ص��يبقى على الأ

�����   اأف�ستا، م�صدر �صابق، ال�صفحة �79.

�����   اأف�ستا، م�صدر �صابق، ال�صفحة 797.
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.
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ونوُر اأورمازد وال�صعادُة والطماأنينُة �صتكون له

فالزمن يف الزَرد�ص��تّية هو زمُن عمل، فاأورمازد من خالل العمل الذي قاَم به، َظَهَر بكلِّ 

هد؛  َة فعِل اأهرميان. من هنا رف�ض الزَرد�ص��تّيون مفهوَم الزُّ ج�وِت��ِه وعظَمِتِه، وهو ما اأثاَر ردَّ

واإذا ما ان�صحَب املرُء من العامل، فاإّنه بذلك ينُبُذ عامَل اخلالق، من هنا كان الزهد خطيئًة ك�ى، 

 يفر�ض عليهم اأن تكوَن لهم 
ٌّ

مَثُله كَمَثِل النغما�ِض يف ال�صهوات، وعلى الرجال واجٌب ديني

�ص��ة،  فعال املقدَّ منني بالأ زوج��ة واأولد، حّتى يزيدوا من اأتباع ديانة اخلري، وليكونوا من املوؤ

ر�ض وفالحُتها ورعُي املا�صية... وملّا كانت ال�صّحة ِهبًة من اخلالق، فاإنَّ على  كذلك حْرُث الأ

عمال ال�ص��احلة، فالعمُل  جميع الب�رس اأن يعملوا على التمتُّع بها ويكونوا اأقَدَر على القياِم بالأ

ِمل��ُح احلي��اة... واإىل جانِب العمِل، ل بدَّ م��ن الِفكر، حّتى مُيكَن قهُر ال�ص��كوك والرغبات 

.
���4�

ال�صيِّئة

استنتاج
ن�صاُن ي�صاِرُك يف هذه املعركة  الزمُن يف الزَرد�صتّية هو زمُن �رساٍع بني قوى اخلري وال�رس، والإ

ر�ض، وبالتايل فهو عليه  من خالِل منِع العنا�رس اّلتي حتِمُل بطّياتها ال�رسَّ من الت�صل�ص��ل اإىل الأ

خالقّية، ويبتعُد عن كلِّ ما ي�ص��يء اإىل ج�ص��ِدِه والع��امِل املحيِط به، وهذا  عمال الأ القي��اُم بالأ

نَّ اجلثَّة ُت�صبِّب النجا�صة للتاب. ر�ض لأ ال�صبُب هو الذي دَفَعُهم اإىل رف�ِض دفِن املوتى يف الأ

ن�ص��اُن ي��وَم البعث اأمام اأورمازد، وُيعاُد اإليه  خر، حني يقُف الإ مور ُتعدُّ لليوم الآ فكلُّ الأ

ُ اأعماُلُه ال�صاحلُة وال�صيِّئة، ويحا�َصُب على كلِّ َعَمل، ثمَّ يطُهر باملعادن امل�صتعلة،  ج�صُدُه وحت�رسُ

ِف�ستا،  الّتي �صُي�صَهُر فيها اأهرميان، تقول االأ

و�صاخ ]...[،  عمال ال�رسِّيرة[، وكذلك الروائح الكريهة والأ ]�صُتذاُب يف املعدن املن�صهر كلُّ الأ
��ا يف هذا املعدن املن�صهر، �ص��ياأخذ ]اأورمازد[ اأر�َض جهنَّم لتو�صيع العامل،  و�صي�ص��ُقُط اأهرميان اأي�صً

 .
���5�

بدين و�صينبعُث العامُل ح�صَب اإراَدِتِه، والعامُل �صي�صرُي خاِلًدا اإىل اأبد الآ

3. 3. الزمن في الديانات الهندوسّية

تقوُم الهندو�ص��ّيُة على نظريّة وحدِة الوجود، بالتايل فاخلالُق هو كلُّ �صيء، ولي�ض يف الوجود 

ف�ستا، م�صدر �صابق، ف�صل ‘با�صم الربِّ اخلالق’، ال�صفحة ��8. �����   االأ

����4   كامل �صعفان، معتقدات اآ�سيويّة )القاهرة: دار الندى، الطبعة �، �999(، ال�صفحة ���.

ف�ستا، م�صدر �صابق، جوهر البعث، ال�صفحة 8�7. ����5    االأ
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 .
ّ
حُرِف اأنا احلرف »اأ«، ومن الكلمات املرّكبة اأنا الثنائي اإّل اهلل؛ تقول بهغف�ش غيطا، »من الأ

�ض اأوجهه املتعّددة من  ��ا الزماُن الذي ل يفنى، ومن اخلالقني اأنا »برهما« الذي ت�صخَّ اأنا اأي�صً

.
�����

كلِّ اجلهات«

�صل الّتي ت�صدر منه كلُّ  لُف هي الأ وهذا الكالم يدلُّ بو�صوٍح على وحدِة الوجود، فالأ

ّنه القاطُع القاتُل لكلِّ �صيء، ف�اهما هو الروح  احلروف، فهو بداية ال�صوت، وهو الزماُن لأ

، والوجود ال�مُ�طلق، فهو �ص��يُِّد كلِّ ما كان، وكّل ما �ص��ياأتي. اإنَّه يف الوقت ذاته، هذا 
ّ
الكّلي

الي��وم والغد. وعندما جتّلى كري�ص��نا اإىل اأرجون يف �ص��ورِة اإلٍه كويّن، اأعل��ن قائاًل، »من كّل 

، ومن 
ّ
اخلل��ق اأنا البداية والو�ص��ط والنهاية، ي��ا اأرجون، ومن العلوم اأنا علُم ال��ذات الروحي

ية اأنَّ الكوَن يف كلِّ مظاِهِره الظاهرة  ُح هذه الآ . تو�صِ
���7�

علماء املنطق اأنا احلقيقُة احلا�صمة«

وامل�صتتة، وكذا الروُح يف كلِّ اأو�صاعها امل�رسوطة وغري امل�رسوطة، يرجعان اإىل ال�هما. 

بديَّة، هما وجهان ملبداإٍ واحد. ن��دلُّ عليه بالقول يف ال�اهما، اللحظة  فالزمُن، �ص��اأَن الأ

كة واللحظ��ة احلا�رسة الثابتة تتطابقان، اأي اأنَّ الزم��ان يف ال�اهما هو ثابٌت  احلا���رسة املتحرِّ

رج��ون، »عالوة على ذلك يا اأرج��ون، اأنا بذرُة  ن ذات��ه؛ يقول براهما لأ ك، يف الآ ومتح��رِّ

. وهذه املفارقة جتعل 
���8�

ٌك اأو ثابت – بدوين« املوجودات كّلها، ول يوجد �ص��يٌء – متحرِّ

الزمَن ينق�ص��م اإىل ق�صمني، يقول ن�ّض فيدي، »اإنَّ املرحلَة الّتي ت�صبق �رسوَق ال�صم�ض هي من 

دون زماٍن ول تقبل التجزئة. لكن ما اأن يبداأ �رسوق ال�ص��م�ض حّتى يكون الزمان الذي يقبل 

.
���9�

الق�صمة والتجزئة، وياأخذ �صكَل ال�صنة«

لت الدائمة،  والكالم ال�صابق، يذهب اإىل زمانني، زمن الدميومة وزمن ال�صريورة والتحوُّ

ها اإّل احلكيم، تظُلّ ال�صم�ُض ثابتًة ل تتحّرك، بعد  وىل ل يعي�صُ يف كلٍّ منهما �صم�ٌض م�رسقة، الأ

قان معجزَة اخلروِج من الزمان،  �رساُق الذهنيُّ والفهُم يحقِّ اأن ت�رسق، وحيدًة يف الو�صط، فالإ

والنتقال اإىل العي�ض فيه.

ل، وُهم��ا، وعلى الرغم من  ��نا، الّتي متثُِّل عامَل ال�ص��ريورة والتحوُّ اأّم��ا الثانية، فهي �صم�صُ

اختالفهم��ا، مُيثِّالن وجهان حلقيقٍة واحدة، غ��رَي متبادلة، وهي حقيقُة براهما اّلتي يجب اأن 

�����   بهغف�ش غيطا، تعليق ا.�ض. بهكطي فيدانت �ص��وامي بربهوبا�ض، ترجمة رابح يون�ض )بريوت: دار كتب بهكطي فيدانت، 

ية  ��، ال�صفحة 5�4. ��97(، الآ

ية ��، ال�صفحة ��5.  ����7   بهغف�ش غيطا، الآ

ية �9، ال�صفحة 5�9. ����8   بهغف�ش غيطا، الآ

����9   مري�صيا ايلياد، �سور ورموز، ترجمة ح�صيب كا�صوحة )دم�صق: وزارة الثقافة ال�صوريّة، �998( ال�صفحة ��0.
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ِل التجاوزيِّ املبنيِّ على جتاوِز ال�رسط  مُّ
ن�صاُن لالحّتاد به، وهذا ل يتمُّ اإّل عَ� التاأ يتوّجه اإليه الإ

الب�رسّي والندماج بالنظام الكويّن القاهر للزمان. 

فهذا العال�ُم الذي نحياه، لي�ض حقيقًة واقعّية، اإّنا هو قاعدٌة للو�صول اإىل مرحلة الوعي، 

ن�صاَن من �صل�صلة الولدات واملوت اإىل الوحدة مع املطلق. من هنا  هذا الوعي الذي ُيخِرُج الإ

دة:  ن�صان ب�صكٍل ق�صدّي لتحقيق غايات متعدِّ ٍر يقوم بها الإ ت�صبح احلياُة حلظَة انطالٍق وحترُّ

�. اإيجاُد التماثل مع الزمان الكويّن، لي�صبَح الزماُن اخلا�ضُّ جزًءا منه، وهذا ل يتمُّ اإّل من 

�ِض القا�صد وبني الزمان الكويّن الكبري.  خالل ريا�صٍة مُتاِثُل بني نوبات تنفُّ

�. ا�صتداُد املدِّ الزمايّن املا�صي املعروف با�صم �صارا، مبعنى اأّنه يعوُد اإىل الوراء، ليحيا من 

جديٍد حيواِتِه ال�صابقة ليحِرَقها، ويتخلَّ�َض من نتائِجها الَكرميَّة، اّلتي تتمثَّل يف الدورات 

رة. الكونيَّة املتكرِّ

ن�ص��ان ُيقاِبُل القمَر  ، فزفرُي الإ
ّ
�ص��داد، فالتجُربة الّتي يعي�ص��ها الهندو�ص��ي �. توحي��ُد الأ

م باإيقاع الزمان،  ّدي اإىل التحكُّ م بهما يوؤ و�صهيُقُه مياثُل ال�صم�َض، والتحكُّ

وه��ذا التوحي��د املنط��وي على املفارق��ة، والذي يجم��ع الوريدي��ن الروحانّيني »اأي��دا« ]القمر[ 

و»بن��كال« ]ال�ص��م�ض[ مع التّياري��ن القطبّيني ]تّيار الطاقة اجل�ص��مّية وتّيار اللطاق��ة احليويّة[، اإّنا 

مر  �ص��داد. هذا الأ ��م، واإعادَة اندماج الأ ي�ص��اهي توحيَد ال�ص��م�ض والقمر، اأي فناَء الكوِن املُنظَّ

ن ذاته، على الك��وِن املخلوق، وعلى الزمان  َيحِم��ُل على القوِل ب��اأنَّ مُماِر�ض اليوغا يتعاىل، يف الآ

.
��40�

الذي يحكم م�صريَة ذلك الكون

استنتاج 
ن�صان اإيجاُد  ُة الإ ال�ُمطلق هو الزمان يف الهندو�ص��ّية، فهو كلُّ �ص��يٍء ول �صيَء خارُجُه، ومهمَّ

 ،
ّ
ل، الذي يعي�ض فيه. والفرُد الهندو�صي التجان�ض مَعُه واخلروُج من زمن ال�ص��ريورة والتحوُّ

يبذل جهَدُه من اأجل تعديِل ما حتت ال�ص��عور، ليجعَلُه يف النهاية، نقيًّا �ص��افًيا، وليعمَل على 

��ِه من عمل الذاكرة، اأي اأّنه يعمُل على اإلغاء  اإحراِقِه وعلى تدمرِيه، اإّنا ي�ص��تهدف اإنقاَذ نف�صِ

خول يف الزمن الكويّن الثابت.  فعِل الزمن املتغريِّ للدُّ

���40   �سور ورموز، م�صدر �صابق، ال�صفحة ��0.
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خاتمة
��ُم اإىل اأّيام و�ص��هور  الزم��ُن يف املجتمع��ات الدينّية، لي���ضَ عبارًة عن وح��دات فيزيقّية ُتْق�صَّ

و�ص��نوات...، اإّنا هو جزء ل يتجّزاأ من املنظومات الدينّية يتبُعها، ويتحّرُك يف اإطاِرها العاّم. 

م اإىل ثالثة اأق�صام، زمُن كو�صموغويّن  ٍة ُتق�صَّ كما اأنَّ الزمَن لي�ض بال�رسورة عبارة عن دورٍة حادَّ

وزم��ُن تنظيٍم وزمُن، كما اأ�ص��ار اإىل ذلك الباحث مري�ص��يا اإيلياد، واّلتي اأراد اأن يو�ص��ح من 

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

يٍة متكاملٍة عن  ن�ص��ان واملنظومِة اّلتي يتبع لها، لذلك ل تخل��و نظريّة دينّية من روؤ من فهم الإ

الزمان. وهي، واإن ا�صتكت يف الت�صمية، ولكّنها اختلفت يف الفهم واملق�صد.




