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 ةـمقدم

يمثل الزمان قضية من أهم القضايا الفلسفية، فكان دائًما مثار تساؤل من 

اليوناني وعلى الفلسفي سواء في الفكر  ،المفكرين والفالسفة منذ أقدم العصور

اإلسالمي وعلى رأسه الكندي وابن الفلسفي رأسه أفالطون وأرسطو، أو الفكر 

ن بدلوهم في موضوع ي، وكان من الطبيعي أن يدلوا الفالسفة والمفكرسينا

القدم كالحركة، ولفلسفية األخرى الزمان، لما له من عالقة وطيدة بالقضايا ا

 الخلود وغيرها.و عادالمو، والحدوث

استحالت إلى إشكالية من أمهات المسائل الفلسفية التي  فالزمان مقولة

أرقت العقول، وتضاربت بشأنها الرؤي واسترعت االهتمام واستأثرت به، 

فثارت العديد من التساؤالت ، وبزت جميع اشكاليات الفلسفة منذ وجود اإلنسان

هو كم الزمان هل و ،بالعالم واإلنسانحول وجود الزمان وماهيته وعالقاته 

 متصل أم منفصل؟ وهل الزمان هو الحركة؟ أم أنه شيء مختلف عن الحركة؟

تلك التساؤالت بين الفالسفة في اإلجابة على واختلفت اآلراء وتباينت 

 الذين أهتموا بالبحث في هذا الموضوع الشائك والصعب.المفكرين و

على الرغم من تلك وطبيعة الزمان تجعله دائًما محل نقاش وجدال، و

العقل البشري عند محاولة تحديد مفهوم الزمان وطبيعته،  تواجهالصعوبة التي 

فإن الزمان هو أكثر األمور ارتباطا بالعقل البشري، سواء من خالل اإلدراك 

ل التصور الذهني الحسي بالمعنى المباشر للزمان ــ وهو الوقت ــ، أو من خال

 وين المفاهيم العقلية عن الزمان.وتك

الزمان يكمن في صعوبة تحديد مفهوم  فكرةالنقاش حول  محورو

على  تم االتفاقفلو  ،للزمان، فللزمان مفهوم ولكنه يبدو صعبًا أو بعيد المنال

حتى تحديد مفهوًما للزمان ــ سواء كان مفهوًما فيزيائيًا أو منطقيًا أو فلسفيًا أو 
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 ،اصطالحيًا ــ الستطعنا معالجة جميع المسائل المتعلقة بالزمان تبعًا للمفهوم

ومن هنا نشأ االختالف بين المدارس الفلسفية والفكرية في معالجة المسائل 

المتعلقة بالزمان، وهذا االختالف راجع ــ في حقيقته ــ إلى االختالف في 

 المختلفة. تصور مفهوم الزمان لدى االتجاهات الفلسفية

معرفة الدور الذي لعبته المذاهب الفلسفية اليونانية  البحث إلىهذا يهدف 

الزمان، وإلى أي مدى أثرت  مفهومحول وخاصة مذاهب أفالطون وأرسطو 

 .)الكندي وابن سينا( هذه المذاهب على فالسفة اإلسالم

 :أوال: المعاني اللغوية واالصطالحية للزمان

 : اللغة في الزمان أ(

: والجمع ،والزمان الزمن: ويقال ،وكثيره الوقت لقليل اسم": هو الزمان

 به أقام: بالمكان زمنأو ،الزمان عليه طال: الشيء زمنأو ،(1) وأزمنة زمنأو زمانأ

ً  ،مزامنة وعاملة ،ازمانً   .(2)"الزمن من وزمانا

  :الزمن في الشاعر وقال

ً نم  ز   مرأً إ وكنت    ن  غ  الت   طويل   ناخ  الم   يفف  ع       اق  بالعر   ا

                                         
ابن منظور: )1 (

 
؛ 1867، ص21ج، 3مجلسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د.ت،  هـ(:711)ت  علي بن مكرم بن محمد

: محمد نعيم العرقسوس، مؤسسة ، تحقيقالقاموس المحيط هـ(:817يعقوب)تمجد الدين محمد بن  :آباديوزير  الف  

، م4199المي، بيروت، جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب الع؛ 1203، صم5200، بيروت، 8الرسالة، ط

 .401، صم4200، 4؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط636ص، 1ج

: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، هـ(395)ت أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس:  )2 (

؛ محمود حمدي 279، صم7198المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، ؛ بطرس البستاني: قاموس محيط 22ص ،3، جم9197

 .730، صم3200زقزوق: الموسوعة اإلسالمية العامة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
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 نأ على تتفق اللغة أهل معاجمأن  هنا ونجد ،(3)كلها العالم مده الزمان :ويقال

 في والزمن الزمان لفظي أن على اتفقوا كما وقليله، الوقت كثير على يطلق الوقت

 والمعاصرين المحدثين من البعض ونجد ،بينهما فارق وال واحد بمعنىهما  اللغة

 اً موضوع باعتباره موضوعه إلى نظروا ألنهم الزمن ةكلم استخدموامن الفالسفة 

 ً  تقاس ةكمي فهو الزمان ماأ ،المفردة الصيغ تحديد في يدخل الزمن واوجعل نحويا

 في الترادف عدم ةبحج والزمان الزمن بين التفرقة لواحاو قدو ،(4)ةمعين بأطوال

 هذا معنى على أو الزماني االمتداد على تدل ةكثيرودالالت  مفردات وللزمان ،اللغة

 ،)الدهر :هي الكلمات هذهو ،له المختلفةوالمفاهيم  التصورات بحسب وذلك االمتداد

 .(5) الكلمات من وغيرها .(…جلاأل، لزاأل ،بداأل ،السرمد ،المدة ،الحين ،الوقت

 - الدهر: -١

 والجمع ة،سن لفأ هردال وقيل: ،الممدود مدواأل ،الطويل الزمان"  الدهر هو:

 لىإ وجوده بدء من العالم ةلمد اسم" :صلاأل يف والدهر هو ،(6)"ودهور دهرأ

 في له وجود ال الحقيقة في وهو الحياةة ومد، الباقية للعادة" :ويستعار ،(7)"نقضائها

 الحديث في ورد قد الدهر ةكلمو  ،الحسنى هللا سماءأ من الدهر وقالوا: ،(8)"الخارج

 ،الدهر ناأو ،الدهر دمآ بني يسب" :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الشريف

                                         
 .292؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز،ص401مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص )3 (

 .16، 15صم، 1986واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مالك يوسف المطلبي: الزمن  )4 (

، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، 1أ.جى. بريل: موجز دائرة المعارف اإلسالمية، تحقيق: د.ت. هوتسما وآخرون، ج )5 (

 .4957، ص1998، 1ط

؛ البستاني: محيط 647اإلسالمية العامة، ص؛ حمدي زقزوق: الموسوعة 394القاموس المحيط، ص :آباديوزير  الف   )6 (

 .1439( ، ص17)ج3؛ ابن منظور: لسان العرب، م295المحيط، ص

 .236مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ص )7 (

، 2م(: الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( ، مؤسسة الرسالة، ط1683ت )أيوب بن موسى  الكفوي: )8 (

 .296؛ البستاني: محيط المحيط، ص444صم، 1998بيروت، 
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 قالوا المصائب صابتهمأ ذاإ العرب نإ" :الحديث ومعنى  ،(9)"والنهار الليل بيدي

 :شعارهمأ في ذلك كرذ   وقد ،(10)"هردال علينا تىأو ،الدهر بادناآ

 بهم ة  اد  الغ   هر  الد   فستأثر  

 

 ىرم  أ   وما يين  يرم   هر  والد   

 نا  ت  جع  ف   رت  أكث   قد دهر   يا 

 

 ظمالع   في رت  ووق   اتناسر  ب   

 
 الفاعل هو تعالى فاهلل تعالى،و سبحانه هللا هو بهم ذلك يفعل الذي أن علموالي

 ،تعالى هللا سب قد نهأفك ذلك فاعل سب من نأو ،له فعل ال الدهر نإو ،الدهر في

 ،القوة هذه للدهر عطىأ الذي هو ىتعال وهللاغير ظاهرة  ةمخفي ةقو هو فالدهر

ً  الفعل من الدهر يؤخذ وقد، هللا من الفعل وحقيقة  ال فمعنى ،الغلبة وهو: ،له اسما

 عرض هردال نأل هللا هو ليس فالدهر ،ويغلبكم يقهركم الذي الغالب يأ هردال تسب

 .(11) هللا فعلمن  هو نماإ الدهر الى تنسبوه ومايتغير،  بعرض ليس تعالى وهللا

 العرب لسان في قيل الدهر؟ هو الزمان واحد؟ هل بمعنى والدهر الزمان هل

 ،والفاكهة زمان الرطب فالزمان أ،خطأ فقد واحد هردوال الزمان نأ" أن من قال:

 ،ينقطع ال والدهر ،أشهر ستة الى شهرين الزمان ويكون ويقال: ،والبرد الحر زمان

 وال ةأزمن أربعة العرب: عند والسنه ة،السن فصول من الفصل على يقع والزمان

 وقت على يقع العرب عند والدهر ،يفترقان افهم ،ةأزمن أربعة الدهر :يقال نأ يجوز

 الدهر جميع على يقع الزمانو ... وعلى مدة الدنيا كلها،األزمنة  من الزمان

 .(12)"وبعضه

 ةطويل ةمد كل على يقع الزمان ماأ ة،طويل ةمد كل عن يعبر فالدهر

 قد ،نساناإل بعمر شبهة( أمد) هي والدهر الزمان بين يجمع الذي فإن ،وقصيرة

                                         
، دار اآلفاق العربية، 2، طمحمد تامرمحمد  اعتنى به: ،هـ(: صحيح البخاري256البخاري: محمد بن إسماعيل )ت  )9 (

 .101، حديث رقم 1229ص، باب ال تسبوا الدهر، كتاب األدبم ، 2009القاهرة، 

 .306، ص2بن فارس: مقاييس اللغة، جا )10 (

 .446، ص2الكفوي: الكليات ، ج )11 (

 .1867( ، ص21)ج3، م1439( ، ص61)ج2ابن منظور: لسان العرب، م )12 (
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 ،الزمان فهو قصر وأ طال وإذا ،الدهر فهو العمر طال ذاإف ،قصير وأ طويل يكون

 الدهر هو نأ منطلق من الدهر نتاجإ عادةإ هو" :السكندري فيلون يقول كما فالزمان

الدهر  إن قال فالبعض ،(13)"المحسوس العالم حياه هو والزمان المعقول العالم ةحيا

 .(14)"الدهر مركزها بدائرة شبهأ هو فالزمان ،الزمان مركز هو وأ الزمان باطن هو

 الوقت: – ٢

 وكذلك ،مؤقت فهو انً حي له قدرت شيء وكل ،الزمان من مقدار" هو :الوقت

 ،معروف الدهر من مقدار هو: "ايضً أ والوقت ،(15)"مؤقت فهو هغايت قدرت ما

 قوتمو وقت: " ويقال، (16)"المستقبل في يستعمل وقد الماضي في يستعمل ما وأكثر

 الوقت" هو: والميقات ،(17)"الميقات وهو ،والجمع: أوقات ،محدد ومؤقت:

 الحاج منهما يحرم اناللذ والمكان الوقت هنا به والمراد ،والموضع للفعل المضروب

 .(18)"النية وينشئ

 ،حراماإل ومواضع ،الخلق ميقات :ةخرواأل الوقت مصدر" والميقات:

 فيه رقد   ما الميقاتأن " هو الميقات وبين الوقت بين والفرق ،(19)"الحاج مواقيت

 الجرجاني ذكر وقد ،(20)أو ال" له مقد ر قد رة للشيء وقت والوقت، عمالاأل من عمل

                                         
 .372محمد مساعد: العالم بين التناهي والالمتناهي عند ابن رشد، دار الفارابي، بيروت، د.ت، ص )13 (

 .4957، ص 1أ.جى. بريل: موجز دائرة المعارف اإلسالمية، ج )14 (

 .4887( ، ص54)ج6ر: لسان العرب، مابن منظو )15 (

 .162باد: القاموس المحيط، صأ، الفيروز 945الكفوي: الكليات ، ص )16 (

 .4887( ، ص54)ج6ابن منظور: لسان العرب، م )17 (

ه(: جامع األصول في أحاديث الرسول، 606ت  بن محمد بن عبد الكريم السعادات المبارك بن محمد وابن األثير:) أب )18 (

 .12م، ص1970، 3، ج1تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان، ط

 .4887( ، ص54)ج6ابن منظور: لسان العرب، م )19 (

 .802م، ص2001، 1سميح دغيم: موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي، مكتبة لبنان للنشر، بيروت،ط )20 (
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 وال بالماضي له تعلق ال، الحال زمان في حالك" :بمعنى التعريفات كتاب في لوقتا

 .(21)" بالمستقبل

 الوقت بين فالفرق (،والوقت والدهر الزمانمعاني ومفاهيم ) بين فروق هناك

 ،مختلفة غير وأ مختلفة كانت سواء واليةمت وقاتأ جمع قد رالده نأ هي: والدهر

 هواء برد في متساوية أوقاته نأل دهر وليس ةة مؤقتمد هو الشتاء على فيقال

 ،والحر البرد في وقاتهاأ ختالفال مدة وليس دهرالطويلة  السنين على ويقال، الشتاء

 اسم نأ هو والمدة الزمان بين والفرق ،الدهر من طولأ يكون ما ايضً أ منها والمدة

 قصرأ من طولأ المدة قصرأ نأ الإ ،المدة وكذلك وقاتاأل جميع على يقع الزمان

 .(22) الزمان

 الحين: -٣

 طال مبهم الدهر من وقت" :الحين :يقالو ،الحين ايضً أ الزمان مفردات منو

ً  عاملت  " :ويقال ،(23) أحايين الجمع وجمع ،حيانأ والجمع: ،كثر وأ  من محاينة فالنا

 بالمكان: أحينتو ،حينا جعل له: الشيء وحين ،زمنأ: الحين من وأحان ،الحين

 ."وقته قرب حينه: أي وحان اً،حين به أقمت

 :الشاعر وقال 

 ةساعل   جميل   عن ىو  سل   ن  إو 

  (24) هاين  ح   حان وال حانت ما هرالد   من                                 

                                         
، 1985التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،  ،هـ( 816)علي بن محمد بن على الشريف الحسيني ت لجرجاني: ا )21 (

 .385ص

 .9م، ص1991، مكتبة الزهراء للطباعة، القاهرة، 1محمد على الجندي: إشكالية الزمان في فلسفة الكندي، ط )22 (

 .182يز، ص؛ المعجم الوج212مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص )23 (

 .1074( ، ص12)ج2؛ ابن منظور: لسان العرب، م125، ص2جبن فارس: مقاييس اللغة،   )24 (
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 وأ ةسن أربعين به بعضهم وخص ،ذلك من كثرأ وأ ةسن على يقال: والحين 

 يصلح الزمان من وقتأي  ،ا: الوقتيضً أ والحين ،شهرين وأ شهر وأ ةسن وأ سنتين

 ايضً أ ويقال ،(25)"القيامة يوم على ويطلق ،ةمد والحين: ،كثر وأ طال الزمان لجميع

 . (26) ةوالمحن الهالك بمعنى الحين

  :المدة -٤

 على يقع الزمان من مقدار" :هية المدو ،المدة ايضً أ الزمان مفردات منو

 ،مدد: والجمع ،طويالً  وقت يأ مديدة مدة عنده قمتأ" :ويقال ،(27)"والكثير القليل

 في يصح متدادفاال ،متداداال ةكلم مد من شتقي كما ا،مد الفعل من مشتقة والمدة

: نقول، استطالة في بشيء شيء صالاتف ،ستمرارواال تصالاال تعني والمدة، الزمان

 طالأف وواصله فيه زاد أي خرأ نهر ومد ،النهر ومد ،مدا هأمد :الشيء مددت

 يمتد الزمان نأل: "ةمد وسميت ،والزمان المكان في ةغايتكون  والمدة، (28)"مدته

 في للبعض مدد بعضهم نأك يشبه والتوالي والتعاقب، وتواليها تعاقبها بسبب

 . (29)"الوجود

  :السرمد - ٥

                                         
 .1073( ، ص12)ج2ابن منظور: لسان العرب، م )25 (

 .405معجم المصطلحات والفروق الفردية( ، ص)الكفوي: الكليات  )26 (

 .576؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ص858مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص )27 (

 .269، ص5بن فارس: مقاييس اللغة، جا )28 (

، دار الكتاب العربي، بيروت، 5: المطالب العالية من العلم اإللهي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، جيفخرالدين الراز )29 (

 .103، ص1987
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 به الزمان وسمي والتوالي التعاقب هوالسرمد: و ،السرد من سرمد لفظ يشتق

 ليال أو من الزمان والسرمد: "دوام ،(30) بعض عقب بعضها جزاءأ مرور بسبب

 الدائم ،ينقطع ال الذي هو: "الدائم والسرمد ،(31)"طويل يأ :سرمد وليل ،نهار

 .(33) خرأ وال له ال أول ما ، وهو(32)"الليالي من والطويل

السرمد ال أول له وال آخر؟ أليس السرمد هو دوام يكون كيف ولكن،  

ق ْل  " الوضع على حال معين، فلماذا ال يكون له بداية ونهاية؟ ففي قول هللا تعالي:

ع ل   أ ْيت ْم إ ن ج  ي اء  ۖ أ ر  ه  غ ْير  َّللاه  ي أْت يك م ب ض  ْن إ ل ٰ ة  م  ًدا إ ل ٰى ي ْوم  اْلق ي ام  َّللاه  ع ل ْيك م  اللهْيل  س ْرم 

ع ون   ، فلو جعل هللا الليل سرمداً فستكون له بداية منذ أن يجعله هللا (34)" أ ف ال  ت ْسم 

وهي يوم القيامة، وبداية ونهاية السرمد ال يشترط أن  سرمداً، وستكون له نهاية

، فإن لم يكن له بداية للسرمد تكون معلومة بالضرورة، ولكن ال بد من بداية ونهاية

 .، وإن لم تكن له نهاية فهو األبداألزلفهو 

  :العبد ابن وقال

 .(35) د  رم  س  ب   ى  ل  ع   يل  ل   ال  و   ير  اه  ن               ة  غم  ب   ى  ل  ع   يمر  أ   ام   ك  مر  ع  ل  

ويوضح اإلمام فخر الدين الرازي الفرق بين السرمد والزمان والدهر، 

 واتذ لىإ ذاته ةنسب اعتبرنا فاذا ،بذاته مستقل بنفسه قائم موجود" فيقول:

 ما لىإ ذاته نسبة اعتبر وإن ،بالسرمد سمي التغير عن المبرأةة الدائم الموجودات

                                         
، مكتبة 3؛ عبد المنعم حفني: المعجم الشامل، ط370يم: موسوعة مصطلحات اإلمام فخرالدين الرازي، صسميح دغ )30 (

 .410، صم2000مدبولي، 

 .2000( ، ص22)ج3ابن منظور: لسان العرب، م )31 (

لمحيط، : القاموس ايأباد ز، الفيرو309؛ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ص408البستاني: محيط المحيط، ص )32 (

 .288ص

 .123الجرجاني: التعريفات، ص )33 (

 .71سورة القصص/ آية  )34 (

هـ(: شرح القصائد العشر )معلقة طرفه 502ـ 421التبريزي: يحيي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسي ) )35 (

 .197صتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، د.ت،  ،بن العبد البكري( 
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 لىإ ذاته ةنسب اعتبرنا وإن ،لداهراالدهر  هو فذلك والتغيرات الحركات حصول قبل

أخرى فإن  ة، بعبار(36)"بالزمان المسمى هو فذلك معهنة متقار المتغيرات كون

الموجود الذي ال يكون في حركة ال يكون في زمان، فإذا اعتبر ثباته مع المتغيرات 

 رفذلك هو الدهر، وإذا اعتبر ثباته مع األمور الثابتة فتلك هو السرمد، أما إذا اعتب

 نسبة المتغير إلى األمور المتغيرة فذلك هو الزمان.

 :األبد -٦

 ويقال: أبد آبود،و آباد: والجمع ،الدهر: هو ، واألبدبداأل الزمان مفردات من

 خرأالمت الدهر" ويقال: هو ،(37)"بداأل طال: المثل وفي ،دهير دهر كقولهم: ،أبيد

 والنفي االثبات مع يستعمل للمستقبل زمان ظرف اأبدً " ويقال: ،(38)"له خرأ ال الذي

 وهو ،المستقبل من ةمتناهي غير في أزمنة الوجود استمرار ر،االستمرا على ويدل

 واألبدية ،(40) امنعدمً  يكون ال ما واألبدي: ،(39)"والتأمل بالفكر نتهاءهاا يتوهم ال ةمد

 .(41)"نهاية ال ما لىإ الدهر امتداد

 الزمان ةمد عن ةعبار األبد" ولكن: متقاربان ثنانفاال ،مدواأل بدألا بين فرق وهناك

  .(42)"ينحصر قد طلقأ ذاإ مجهول حد لها ةمد: مدواأل ،مقيد وال محدود حد لها ليس

 القدم هوو ،الزمان ةشد هوو ،له ولأ ال الذي المتقدم الدهر" هو :األزل- ٧

 في ةمتناهي ليست ةمقدر أزمنة في ستمرارهاو الوجود دوام به: ونعني  (43)

 .(44) دمبالع امسبوقً  يكون ال واألزلي: ما، الماضي

                                         
 .91، 09، ص5فخر الدين الرازي: المطالب العالية، ج )36 (

 .34، ص1بن فارس: مقاييس اللغة، جا؛ 4، ص2، ج1ابن منظور: لسان العرب، مج )37 (

 .105، ص5فخرالدين الرازي: المطالب العالية ،ج )38 (

 .2؛ المعجم الوجيز، ص2مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص )39 (

 . 17؛ عبد المنعم حفني: المعجم الشامل، ص5ني: التعريفات، صالجرجا )40 (

 .2مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ص )41 (

 .32الكفوي: الكليات، ص )42 (
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: جلواأل ،الدين وحلول الموت في الوقت ةغاي" عن ةعبار هو األجل: -٨

 جلأ فهو ،يأجل الشيء: جلأو ،جلاأل تحديد: والتأجيل، : أجالوالجمع ،الشيء ةمد

 جيل:األ غاية وقال ،وقت لىإ المؤقت: جيلواأل ،العاجل نقيض وهو ،خيرأت: جيلأو

 ،(45)"الدنيا والعاجلة: ة،خرآلا: ةجلواآل ة،العاجل ضد واآلجلة ،الردى ما هواه

 . (46) لالمستق في المحدد المضروب الوقت هو جل:واأل

 ،ةمد ،حين ،وقت ،دهر)وهي  العربية اللغة في ةالمستعمل لفاظاأل هذه كل

 وأ طويل كان سواء ووقت ةمد على وتدل ،الزمان على تدل أجل( ،أزل ،بدأ ،سرمد

 ايضً أ وهناك ،وأحداث فعالأ من وقاتاأل هذه في يجري ما على ايضً أ وتدل ،قصير

 .وغيرها ةوالساع الزمان كاليوم على تدل خرىأ لفاظأ

 :االصطالح في الزمان( ب 

 ذلك يقالقد و ،والنهار الليل ساعات وهو الفلك حركات عن ةالزمان: "عبار

 ..والنهار الليل ساعاتلما ذكرت من  الزمان اسمف.. منها والقصير ةالمد من للطويل

رْ  من مقادير هي وساعات الليل والنهار إنما  فيو ،(47)"الفلك في والقمر الشمس يج 

 ،(49)"الحكماء عند (48) طلساأل الفلك ةحرك مقدار" :هو الزمان للجرجاني التعريفات

 جساماأل بكل محيط هو هنأل عظماأل الفلك حركة هو الزمان" :الحكماء بعض قالو

                                                                                                                     
 .74،73، ص2، ج1؛ ابن منظور: لسان العرب، مج96، ص1ابن فارس: مقاييس اللغة، ج )43 (

 .143م، ص1996، 1ق: على دحروج، مكتبة لبنان، بيروت، طالتهانوي: كشاف اصطالحات العلوم والفنون ، تحقي )44 (

 .32، ص1، ج1ابن منظور: لسان العرب، مج )45 (

 .102، ص1التهانوي: كشاف اصطالحات العلوم والفنون، ج )46 (

، 14، د.ت، صدار الكتب العلمية، بيروت ،1ج : تاريخ الطبري،هـ(310 -224) الطبريأبى جعفر محمد بن جرير  )47 (

 .20ص

ة وم عظمة وموج البحر المضطرب، والماء الذي الفلك: مدار  النجوم، والجمع: أفالك وف   )48 ( لك، ومن كل شيء مستدار 

، والتل من الرمل حوله فضاء، وقطع من األرض تستدير وترتفع عما حولها، انظر إلى، الفيروزأبادي:  حركته الريح 

 .951القاموس المحيط، ص 

 .119الجرجاني: التعريفات، ص )49 (
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 الفلك ةحرك بها وقيل: محيط الزمان نأ كما ،الزمان ةمقارن لىإ المحتاجة المتحركة

 .(50)"ايضً أ قار غير الزمان نأ كما ةقار غير ألنها ،عظماأل

 متصل الذات غير قار موهوم متدادا عن ةعبار" الزمان: نأب البعض وقال

 ةيابد وأ لطرف نهاية يكون ال االمتداد ذلك في يفرض جزء أي يعني جزاءاأل

 الخط في المفروضة كالنقطة عتباراتاال ختالفا على لهما نهاية و، أخرأ لطرف

 المادة عن مجرد جوهر هو" هو: الزمان أن خراأل البعض عند ونجد ؛(51)"المتصل

 .(52)"بالذات واجبا لذاته؛ فيكون العدم يقبل وال لها ةمقارن ال جسم

 :اليونانيمفهوم الزمان في الفكر الفلسفي ثانياً: 

 :)(٥٣) م.ق٣٤٨ - م.ق٤٢٨) افالطون عند الزمانمفهوم ( أ

 قال: "حينما حيث طيماوس ةمحاور في الزمان ةشكاليإ فالطونأ تناول لقد

 في ،للعدد اطبقً  متحركة لكنها ،ةخالد الصورة هذه صنع نهإف نظام في السماء وضع

 لم إذ ،ازمنً  الصورة هذه نسمي ونحن ،الوحدة في تحاسترا نفسها األزلية نأ حين

 خلق عندما هللا لكن ،السماء تبدع أن قبل وسنوات وشهور وليال يامأ هناك تكن

 وشكلت ،عينها اللحظة في الوجود لىإ تياأ ن  ذإ والسماء الزمن... كلها خلقها السماء

  (54)"الخالدة الطبيعة نموذج غرار على السماء

                                         
 .909، ص1التهانوي: كشاف اصطالحات العلوم والفنون، ج )50 (

 . 486الكفوي: الكليات، ص)51 (

 .397عبد المنعم حفني: المعجم الشامل، ص )52 (

، مق.348ق.م، من اسرة أرستقراطية اثينية، ومات عام 428أفالطون: أعظم فيلسوف في العصور القديمة، ولد عام  )53 (

 .72،71م، ص2006، 3انظر: جورج طرابيشي: معجم الفالسفة، دار الطليعة، بيروت، ط

م، 1994شوقي داود تمراز، األهلية للنشر، بيروت،  ، ترجمة:5م ،( محاورة طيماوس)المحاورات الكاملة  أفالطون: )54 (

 .Harvard  ,ancient philosophy; four views of time in calla banJobin f؛                        386ص

                                                                                                p.18 ,university press, Cambridge, 1948
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يرى أفالطون أن الزمان أوجده هللا تعالى مع بداية خلقه للموجودات  

 وال ليل يوجد ال ،للعالم هللا خلق قبلف ،قبل من اً موجود يكن لم فالزمانالمحسوسة، 

 ونهار وليل امأي هناك كانت العالم هللا خلق عندما ولكن ،ةسن وال شهور وال نهار

 ،بديةلأل ، وهذه الصورة متحركةةصور ةهيئ على وشكله العالم هللا وخلق ،وشهور

 الصورة وهذه ،لها ةصورية، وخلقه هللا تعالى ليكون بدلأل بدايةيكون  الزمان نإف

 الصورة": هو فالطونأ عند الزمان فإن والتجدد، والتغير ذاتها الحركة هي

 ةحرك تكون هيللزمان  مقياس خير وتبعًا لذلك فإن، (55)"لألبدية المتحركة

 .(56)الكواكب

ربط أفالطون الزمان بالحركة، وجعل الزمان هو الوجود، ألن ال وجود  

 وجد ألنه للعالم هللا خلق بداية مع بدايته تكونللزمان إال مع العالم المحسوس الذي 

 والزمان؟ العالمفي  ديوج الذي من ولكن ،العالم فيها وجد التي اللحظة نفس في

هنا  فالنفس ،المتحركات ،المتغيرات ،بالمحسوسات ةمقارن بدون فالنفس ،()النفس

 علةتكون و ،وعلة سبب عن يحدث نهإف العالم في يحدث ما كل نأل ،موجودة

 ، لذلك ال يمكن أن نتكلم عن الزمان دون خلق النفس،النفس هي والتغير الحركة

 ن  إذ ،والحركة والتجدد للتغير خاضع محسوس كلأن و محسوس ألنه حادث العالمو

 عالم في الخالد هلنموذج ةصور هو والمتغيرات المحسوسات عالم في شيء كل

 .(57) فالطونأ ةطبقا لنظريوذلك  المعقول

 هو الذي الطبيعي الزمان هما للزمان نوعين أو مفهومين بين فالطونأ ميز 

 هو والخالق ،العالم هذا في النظام مظاهر من مظهر وهو لألبدية متحركة صور

 المادة كذلك، وأزلي أبدي وجودالخالق  وجود ن، ألالزمان أي النظام هذا خارج

                                         
of new you're  ; Encyclopedia of time, Canisius collage, state university)Editor(H. James Birx )55(

. 19,p.10, of Geneseo, 2009 

 .104صم، 1936يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، لجنة التأليف والترجمة، اإلسكندرية،  )56 (

 .102الفلسفة اليونانية، ص ؛ يوسف كرم: تاريخ69،70يمنى الخولي: الزمان في الفلسفة والعلم، ص )57 (
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جاء الحديث عن الزمان ه، ومن هنا من تخلوخارج النظام و نهاأل ةليا أزأيضً 

إذًن  وعالقته بخلق النفس على اعتبار أن النفس جزء من المادة، والمادة أزلية قديمة

 الزمان في يوجد ما فيه يوجد ال ذيال الدهر ووه طلقالم والزمان ،قديم الزمان

  :التالي بالشكل ذلك ونوضح الطبيعي

 

                      

 الماضي فيه ويجوز ،ونهار ليل هيف يوجد متغير زمان الطبيعي فالزمان

 وال فيها ليل ال التي باألبدية يتصف المعقول الزمان بينما ،والمستقبل والحاضر

 وتبع ،بالثبات وتتصف ،والمستقبل والحاضر الماضي عليها يجوز وال، نهار

الزمان

الزمان المطلق

الدهر

(عالم الخلود)عالم المثل 

غير متغير ويتصف بالثبات

هللا تعالى

(ماضي وحاضر ومستقبل)ال يوجد 

(ليل ونهار وسنين وشهور)ال يوجد 

الزمان الطبيعي 

صورة األبدية

عالم المحسوسات

متغير وله حركة

يمثله االنسان

(ماضي وحاضر ومستقبل)يوجد 

(ليل ونهار وسنين وشهور)يوجد 
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 بالدهر يتشبه إنما وقال: "الزمان به تأثر الذي فلوطينأ ذلك في أفالطون

 .(58)"والديمومة

 مع خلق الزمان أن في اضً أي أفالطون مع يتفق (59) أوغسطين القديس ونجد

 األبدية إن قال كما ،الخلق قبل الزمان عن نتحدث أن خطأال من ويرى أن ،العالم

 وتتصف تنتهي ال حاضرة هي ،الوقت أو الزمان مرور مع األسمىالعليا وهي 

 ألنها، واحدة مرة اجميعً  لك تماما موجودة سنواتك إن" :أوغسطين وقال، (60)بالثبات

 ،اآلخرين تقدم قبل الرحيل على مجبرون ،يتحركون ال إنهم ،تام توقف حالة في

 ،زمان هناك يكن لم ،شيء بأي تقم لم عندما: قائالً  ويواصل …ابدً أ يمرون ال ألنهم

 ،اأبدً  تتغير ال ألنك ،معكم مشترك زمان هناك وليس ،صنعك من نفسه الزمان هنأل

، لذلك ال يمكن البحث عن الزمان (61)"زمان يكون فلن اأبدً  انالزم يتغير لم إذا بينما

 في األشياء الساكنة التي ال تتغير.

 ةسهل ةإجاب هناك ليس :فيقول الزمان أوغسطين عن القديس وعندما سئل

 علمأ  الزمان؟ هو ما سئلت وإذا الزمان، هو ما فهم السهل من ليس وسريعة، ألنه

 ماهيته عن سئلت إذا عنه، ولكن أحد يسألني أال بشرط الزمان عليه ما هو اجيدً 

 .(  62) اشيئً  أعرف حيرة، فال في فأنا أشرح أن حاولت

 ،أفالطون مع يتفق والذي الزمان عن أوغسطين كالم تلخيص ويمكن

 هناك يكن لم اذفإ ،والتغير بالتجدد مرتبط والزمان ،الكون خلق مع بدأ عنده فالزمان

                                         
 .111م، ص1955أفلوطين: أفلوطين عند العرب، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  )58 (

م، وكان أبوه وثنياً، حيث أولع بالالتينية وباألدب الالتيني، 354القديس أوغسطين: أشهر آباء الكنيسة الالتينية، ولد سنة  )59 (

 .117، انظر إلى، جورج طرابيشي: معجم الفالسفة، ص م430 وتوفي سنه

, university of Colorado, 1998 ph. D. thesis, Garett DeWeese; God and nature of time,) 60(

.p.131,132 

.Garrett. DeWeese: God and nature of time, p.131,132,133 )61( 

p.134; Brian Stephen Crocker; in the event of the  Garett DeWeese; God and nature of time,)62(

.   , York university, 1995, p.1ph. D. thesisfuture,  
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 هو عنده والزمان ،الزمان فهم السهل من ليس نأل ،زمان هناك ال يكون تغير

 - مطلق زمان هناك يكون أن يمكن يقول ذلك لىع وعالوة ،والعقل للذهن إنضاج

 .(63) معقولال الغير العالم مجرى هو الذي -بشرى عقل بدون

 : (64) ق.م(322 - م.ق 384) عند أرسطومفهوم الزمان  -ب 

 عالج قدينطلق أرسطو من أفكار أفالطون في تحديد مفهوم الزمان، و

المعروفة وهي:  العشرة المقوالت ضمن ووضعها ،الزمان شكاليةإ رسطوأ

 ،االنفعال، الفعل اإلضافة،الكيف،  ،الكم، )األين(المكان ،)المتى(الزمان ،الجوهر)

لفكرة  كملاأل الصورة هو يعد تحليالً  الزمان فكرةوقد حلل أرسطو  ،(الملك ،الوضع

 هو ما الطبيعة كتاب في يتساءل رسطوأأ فبد ،(65) به المرتبط الزمان والوجود

  طبيعته؟ يه وما الزمان؟

 وليس ،ووجوده الزمان تواجه التي الصعوبات جميع بعرض أرسطو بدأو

 البعض قال" :الطبيعة كتاب في قال فقد ،هوجود في يشكك لكي الصعوبات يعرض

هو  الزمان أن يكون أبطلو ،..نفسها ةالكر نهإ قال وبعضهم ،الكل ةحرك الزمان نإ

 منه ام إلى الدائرة رجوع هي الدورة نأل ،ةبدور ليسبأن جزء الدورة  ،الكل دورة

وعوالم  ةكثير واتاسم لو ،..بزمان ليست فالدورة ،زمان الزمان وجزء ،ابتداء

 ةالكر هو لزمانالقول بأن اما أ..، اوسنوات معً ا ا وأيام معً كثيرة لكانت أزمان معً 

 بعينه زمان سماء وكل ةكثير سماوات بوجود سلمت فلو، (66)"فسادال فظاهر نفسها

 .ةكثير زمانأ وجود ىإل يؤدي هذا

                                         
. H. James Birx Editor; Encyclopedia of time, p.35)63( 

باسم ستافرو( وهي مدينة صغيرة في شبه الجزيرة الخليقدية سنة  وتعرف)إسطاغيرا أرسطو: ولد أرسطو في  )64 (

: جورج ىانظر إلق.م، 322ق.م، وكان أعظم نوابغ النظر العقلي في تاريخ الفكر اليوناني، وتوفي في خلقيس سنة 384

 .52طرابيشي: معجم الفالسفة، ص

 .48، صم1973بيروت، عبد الرحمن بدوي: الزمان الوجودي، دار الثقافة العربية،  )65 (

 .411،416،417م، ص2007، المركز القومي للترجمة، 1ارسطو طاليس: الطبيعة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ج )66 (
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 نأب القول ىإل يؤدي ألنه الكل ةحرك الزمان يكون نأ رسطوأ رفض فقد

 نأ ايضً أ رسطوأ رفض كما ،ازمانً  ليس الفلك دورات من جزء وأ الكل من جزء

 في شياءاأل جميع نأ لىإ يؤدي هذا نأل نفسها الكرة وأ الفلك هو الزمان يكون

 لىإ ومحتاجة مرتبطة ةحرك كل ن، ألالفلك ةحرك هي شياءاأل وجميع الزمان

 وجود أي فالكأ ةعد وجد ذاإف ،الحركة توجد المتحرك يوجد ومتى ،يحركها متحرك

 يكون نأ يمكن ال فالزمان أرسطو قال كما واحد زمان كان ولما ،ةكثير أزمان

 أو زمان يوجد ال أرسطو "بأن كالم في واضح وهذا. (67)ةمتغير الحركة نأل ةحرك

 والحركة ،تغيير أو ةحرك ماإ فالزمان ،غامض ناقص وجود ولكن زمان يوجد

 لم فان هكذا ليس والزمان ،كثرأو سرعأ يكون والحركة والتغير، المتحرك تخص

 هو ليس فالزمان ،له انفعاالً  وأ بالحركةم وقي ما شيء فهو ةحرك الزمان يكن

 . (68)"الحركة

 نكارإ األولى: هي مرحلةال ،بمرحلتين يمر زمانال نأ رسطوأ عند يتضح 

 واألخر ،الحركةهو  الزمان جعل من فمنهم بلوغ،ال قبل ما ةمرحل تسمىو الزمان

 نأ ةمرحل البلوغ نفسها، مرحله هي: ةالثاني والمرحلة ،الفلك دوره الزمان جعل

 هكذا يكون ال والزمان بطأأو سرعأ تكون قد الحركة نأل الحركة هو ليس الزمان

(69). 

 كل وكان شيء لىإ شيء من يتحرك فإنما المتحرك كان : "لماأرسطو يقولف

 متصل المقدار أن قبل منأن  وذلك، للمقدار تابعه الحركة صارت ،متصالً ف مقدار

ً  الحركة صارت الحركة  بمقدار فإن ،الزمان يكون الحركة لب  ق   ومن ،متصلة أيضا

 هو أوالً في المكان.. والمتقدم والمتأخر ن،الزما من يكون ما أبداً  يظن المقدار بذلك

                                         
 .203م، ص2001، دار النوادر للنشر، 1محمود نفيسة: أثر الفلسفة اليونانية في علم الكالم، ط )67 (

، ، وكالة المطبوعات، الكويت2دوي: أرسطو عند العرب، ط؛ عبد الرحمن ب412:417، ص1أرسطو: الطبيعة، ج )68 (

 .22، صد.ت

Jobn.f.calla)69( ; H. James Birx Editor; 50,55philosophy, p.ban: four views of time in ancient 

.p.35, Encyclopedia of time 
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 في والمتأخر المتقدم يكون نأ ضرورة فواجب المقدار في والمتأخر المتقدم كان وإذ

 .(70)"ايضً أ الحركة

 ذاإفوهذا يذكرنا بقول أفالطون،  ،الحركة على وجوده في يعتمد فالزمان 

 ،زمان يكن لم حركة وتغير يكن لم ذاإو ،زمان كان الكون في وتغير ةحرك كانت

 والحركة الزمان بين فالعالقة ،للحركة ومقياس مقدار هو رسطوأل بالنسبة فالزمان

 على وجوده في يعتمد والمقياس المقدار هذا ،جزاءأ له مقدار كونهما في تكمن هنا

 ،زمان يكن فلم ووعي عقل يكن لم واذا زمان كان يقيس عقل كان ذاإف يقيسه عقل

 الزمان بين العالقة صبحتأ وبالتالي ،(71)والوعى بالحركة الزمان يرتبط هنا

 مقدار الزمان نأ حيث من وثيق برباط رسطوأ ربطهما فقد ،ةوطيد ةعالق والحركة

 عدد هو الزمان: " رسطوأ قال لذلك ،والمتأخر المتقدم هي جزاءهأو أجزاء، له

 ما جهة من هو بل ،ةحرك ن  ذإ الزمان فليس ،والمتأخر المتقدم قبل من الحركة

، واألقل األكثر لحص  ن بالعدد ان  أ   وهو هواصف أنا ما ذلك على والدليل ،عددللحركة 

 العدد كان ذاإو ،ما عدد اذن   فالزمان ،قلواأل كثراأل الحركة حصلن وبالزمان

 إنف، يعد به الذي والشيء ،والمعدود يعد الذي الشيء عدداً  ىسمن ان  أل   :ينبضر

 . (72)"ال الذي به في النفس ي عد يعد الذي هو الزمان

 هو الذي والشيء ،يعد الذي الشيء عدد" :وجهين على يقال هنا فالعدد

 الزمان نأ رسطوأ قال فكيف ،المتصل ال المنفصل الكم من هو فالعدد ،معدود

 من يكون نأ فيه متنعال يعد الذي العدد الزمان كان لوفي ذلك: إنه  متصل؟ فنقول

 فيه ذلك يمتنع فال يعد الذي العدد كان إذاأما ف ،منفصالً  ةوجه ومن ،متصالً  وجه

 نفأل المنفصل وأما ،متصلة لحركة عدد نهإف المتصل امأ ،ومنفصالً  متصالً  فيكون

                                         
 .418، ص1أرسطو: الطبيعة، ج )70 (

 .241م، ص1984ولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة، القاهرة،  )71 (

؛ أميرة حلمي مطر: تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، دار قباء للنشر 420، ص1أرسطو: الطبيعة، ح )72 (

 .295،296م، ص1998والتوزيع، القاهرة، 
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، والمتأخر المتقدم قبل من الحركة عدد وه" أرسطو: عند الزمان، ف(73)"وبعد قبل له

 .(74)"لمتصل عدداً  كان ذإ متصل نهإو

 يحصل وقد ،عددها نهأ قبل من به وتحدد الحركة به تحصل الزمان نإف

ً أ الزمان  من نهاأو كم نهاأ قبل من الحركة يتبع فالزمان ،بها ويحدد بالحركة يضا

 الحركة في قولنو ،الحركة بحسب الزماننقول في يقول: " رسطوأ لذلك المتصل

 الحركة مقدار الزمان كان وإذا ،والتحرك الحركة مقدار هو الزمان.. الزمان بحسب

 .(75)"السكون مقدار ايضً أ يكون نهإف

 الحركة هو ليس الزمان نأ وقال ،والحركة الزمان بين رسطوأ ربط هنا

 كونهما حيث من والحركة الزمان بين ربط فقد ،وعددها الحركة مقدار هو والزمان

 ،عدد كالهما والزمان الحركة ذن  إ اعددً  والزمان ،متصل كم هو والمقدار  ،مقدار

ً أ السكون مقدار نهإف كذلك كان واذا ومقدارها الحركة عدد الزمان هنا ومن  ،يضا

، الزمان في ليست الدائمة الموجودات نأ بها وتعلقه بالحركة الزمان ربط من ويلزم

 وليس ،والتجديد للتغيير قابل الزمان في يوجد ما كل نأو متحركة ليست ألنها

 للتغيير القابلة أو المتحركة فالموجودات ،الزمان مع الوجود هو الزمان في الوجود

 في الموجودات يأ وسكونها حركتها يقيس الزمان في التي هي والتحرك والتجديد

 . (76)والسكون الحركة تقبل التي هي الزمان

ً فربط  ،والحركة الزمان بين رسطوأ ربط وكما   والمكان؛ الزمان بينأيضا

 اشيئً  الطبيعي الزمان من يجعل فهو ال يمكن أن تكون حركة بدون مكان،وقال: 

 صفات نفسها الزمان صفات من يستخلص نأ حاولو ،المكان ساسأ على اقائمً 

                                         
 .426، ص1الطبيعة،جأرسطو:  )73 (

 .432المصدر السابق، ص )74 (

 .443،444،448،456، ص1أرسطو: الطبيعة،ج )75 (

؛ محمد جواد معنية: معالم الفلسفة اإلسالمية، مكتبة الهالل للنشر، 186يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص )76 (

 .292؛ أميرة حلمي مطر: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص64م، ص1982بيروت، 
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 عليها غلبي صوره هي للزمان رسطوأ وضعها التي الصورة جاءت لذلك ،المكان

- الطبيعة كذلك ،قديم تهيين ال زمان رسطوأ عند لذلك الزمان ،المادي الجانب

 .(77) نهاية، ال بداية لها وال أخر وال أول لها ال قديمة عنده - )العالم(

 من جعل فهو ،للزمان العقالنيالطبيعي  التصور في رسطوأ تمادى فقد 

 تتحدد الالمتناهي الزمان عن رسطوأ ةفكرف ،نهاية ماال ىإل متدادا مجردهي األبدية 

 هذا ،نهاية وال لها بداية ال ةخالد قديمة عنده الطبيعة إن يقال لذلك ،باألبدية عنده

 ةليزأ قديمة اضً أي فالحركة كذلك كان فإذا ،خرأ وال له ولأ ال ايضً أ قديم الزمان

 الذي ولاأل المحرك وهو قديم اخالدً  محرك ىإل تحتاج فإنها ةخالد كانت وإذا ،ةخالد

 .(78) تعالىوهو هللا  كيتحر وال يحرك

وضع مقولة الزمان ضمن مقوالته  في النهاية يمكن القول بأن أرسطو

ذهب إلى أن والعشر المعروفة، وربط بين الزمان والحركة برباط وثيق، 

ف الزمان بأنه مقدار والمتأخر، وعر   الحركة من قبل المتقدم دعد هوالزمان 

وليس كًما منفصاًل المتناع الجوهر  كم متصالً عنده الزمان و ،الحركة والتحرك

الفرد فال يكون مركبًا من آنات متتالية، فهو إذن كم متصل، ولهذا جاءت 

أرسطو للزمان ــ صورة يطغى عليها الجانب المادي أو  رسمهاالصورة التي 

المجرد البعيد عن عالم )الالعقالني ألغى أرسطو الزمان  وبذلك ،الموضوعي

والزمان الالعقالني عن أفالطون  ،( الذي قال به أفالطون ــ إلغاًءا تاًماالطبيعة

العالم المحسوس،  ميالدمع  خلق، ويقرر أن الزمان قد بدمتحركة لألصورة 

 .وهذا الزمان هو الصورة المتحركة لألبدية التي يتصف بها العالم المعقول

 سهام هليإ فوجه، الزمان في فالطونأ كالم على يوافق لم أرسطو أن ويتضح

 كما ،وأزلي قديم بل مخلوق ليس عنده فالزمان ،اً مخلوق الزمان بأن القول في النقد

                                         
 .12،13ص م،1996جمال رجب سيدبي: أبو البركات البغدادي وفلسفته اإللهية، مكتبة وهبه، القاهرة،  )77 (

 .12،31عبد الرحمن بدوي: أرسطو عند العرب، ص )78 (
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 نهاية وال له بداية ال أرسطو عند فالعالم ،ونهاية بداية للعالم جعل أنه في اأيضً  هنقد

 بينما ،للزمان العقالني األول وهو المحور يمثل فأرسطو ،آخر وال له ولأ ال

 االثنين بين االتفاق ونقطة ،للزمان الالعقالني وهو الثاني المحور يمثل أفالطون

 . بالحركة الزمان بطوار أنهم هي

 :الزمان في الفكر الفلسفي اإلسالميمفهوم ثالثاً: 

 العقالني بمحورية الزمان لفكرة اليوناني التصور عن الحديث بعد

 الفكر الفلسفي نحو نتجه فإننا وافالطون، أرسطو اليونان فالسفة عند والالعقالني

 اليونان، على الفكر انعكس مدى أي وإلى الزمان، مفهوم إشكالية لعرض اإلسالمي

 أثرت التي المدارس أهم من واألفالطونية رسطيةاأل والمدارس اإلسالم، فالسفة

 من الكثير سار أرسطو نهج فعلى اإلسالمي، يالفلسف الفكر فالسفة على كبير تأثير

 وابن كالكندي وعالقته بالحركة الزمان مفهوم يخص فيما المشائي التيار الفالسفة

 .سينا

 :(79)عند الكنديمفهوم الزمان ( أ

 يكن لم فإن ،الحركة تعدها مدة أعنى ،الحركة عدد" هو: الزمان أن الكندي يرى

 بين لكنديا وربط، األجسام حركة تعنى هنا والحركة، (80)"زمان يكن لم حركة

 ،حركة يكن لم زمان يكن لم وإن ،حركة كانت زمان كان فإن ،والحركة الزمان

                                         
الكندي: "هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن األشعث بن قيس أبو يوسف الكندي  )79 (

نظر م"ا866هـ/252م، لقب بفيلسوف العرب، وتوفي سنة في بغداد 796هـ/185الكوفي الفيلسوف، ولد في الكوفة سنة 

م، 2000الصفدي: الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  إلى:

، هنري كوربان: تاريخ الفلسفة اإلسالمية منذ الينابيع حتى وفاه ابن رشد، ترجمة: نصير مروة وآخرون، دار 78،79ص

: الفهرست، تحقيق: رضا نجدد، دار المعارف، بيروت، ، ابن النديم235،236م، ص1998عويدات للنشر، بيروت، 

 . 315د.ت، ص

م، 1978، مطبعة حسان للنشر، القاهرة، 2، ط1الكندي: رسائل الفلسفية، تحقيق: محمد عبد لهادي أبو ريدة، ق )80 (

 .115،151،161ص
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 الكالم وبهذا ،(81)بها  ومعدود للحركة عدد هو الكندي عند فالزمان التعريف وبهذا

، كما أن الكندي أرسطي من حيث للزمان األرسطي التعريف مع الكندي يتفق

 مدة هو الزمان" بأن ذلك على ويزيد بل ،تصوره لطبيعة الزمان بأنها كم متصل

 مدة هو والزمان، (82)"زمانه زال وجوده زال فإن ،موجود فيها الوجود يكون التي

 .الشيء وجود

 نأل ،الحدوث إلى شيري كمعني اإلبداع مصطلح استخدم قد الكندي نجد هنا

 استدل ديوالكن ،الوجودي والتالزم الترابط من كالهما والجسم والزمان الحركة

 تعدها مدة أعنى ،للحركة عدد هو الزمان نأل ،زمان بال جرم ال" :وقال ذلك على

 لم جرم يكن لم وإن ،حركة كانت جرم كان وإن ،زمان كان حركة كان فإن ،الحركة

 .(84)"األخر أحدهما يسبق ال والزمان رمجوال فالحركة ،(83) حركة تكن

 والحركة فالجرم ،خراأل على حدهماأ يتقدم ال والزمان والحركة فالجرم

 تناهى عنه يلزم متناهي فالجرم (نهاية) فله ولأ له وما ،(بداية) أول لهما والزمان

 من دعهاأب ةمبدع يأ ةمحدث ةمتناهي مورأ كلها والزمان والحركة الجرمو ،الزمان

 للتغير ةقابل مورأ ألنها، ةزليأ غير مورأ وكلها ،هللاهو  بداعهاأ والذي ،شيء ال

 استطاع ذلك خالل ومن ،ةوالحرك للتغير قابل غيرهو  واألزلي ،والحركة والتجدد

 شياءاأل وجود قبل زمان وجود يفرض الذي المتخيل الوهم من يتخلص نأ الكندي

 هذا تخيلنا ثم النهاية غير لىإ زمانهذا  قبلأخر   زمان تخيلنا لو ألننا ،وحدوثها

ً  النقطة هذه لىإ نصل أن استطعنا لما  ما ةنقط له نهاية ال الذي الزمان  ألننا ،مطلقا

ً  النقطة هذه قبل نأ حيث من الالمتناهي الزمان نتجاوز وأ نعبر نأ نستطيع  زمانا

                                         
 .139م، ص8219فيصل بدير عون: الفلسفة اإلسالمية في المشرق، دار الثقافة للنشر، القاهرة،  )81 (

 ..5305، ص1أ.جى. بريل: موجز دائرة المعارف اإلسالمية، ج )82 (

 .50،51،161، ص1الكندي: رسائل فلسفية، ق )83 (

 .162، ص1الكندي: رسائل فلسفية، ق )84 (
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 بأنه الزمان في رسطوأ رأي الكندي إتباع من الرغم فعلى ،(85)له نهاية ال يكون

عند  المجرد البعيد ، وأنه متفق معه في إلغاء الزمان الالعقالنيالحركة مقدار

 القولأن العالم ال بداية له وال نهاية، وذهب إلى اختلف معه في  أنه إالأفالطون 

بحدوث أقر  ، ومن ثم، فالعالم متناهيبحدوث العالم واستدل على ذلك بدليل التناهي

 . أيضاً حادث الزمان إذن   حادث العالم ألن حادث الزمان، فهو

 :(86) سيناعند ابن مفهوم الزمان  -ب 

 نهأب الزمان فعرف الزمان تعريف في رسطوأ نهج على سينا ابن ارس

 ،(87)"المسافة جهة من ال والمتأخر المتقدم جهة من المستديرة لحركةل مقدار"

 والمتأخر المتقدم وأ والالحق السابق جهة من الدائرية لحركةل مقياس هو والزمان

 تعريف في سينا ابن يتابعو ،(88)الحركة هو ليس والزمان  ،المسافة جهة من بدالً 

 فيها يوجد نماإو ومتأخر متقدم ىإل تنقسم نأ يلحقها الحركة نأ نعلم:" ويقول الزمان

                                         
؛ جمال 225،226م، ص1989، دار المعارف، القاهرة، 2عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في اإلسالم، ط )85 (

؛ السيد محمد عقيل: 65م، ص1982مرزوقي: دراسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالمية، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 

؛ ماجد فاخري: تاريخ الفلسفة اإلسالمية ، دار 34،35م، ص1993دراسات في الفلسفة اإلسالمية، دار الحديث، القاهرة، 

؛ أحمد فؤاد األهواني: الكندي فيلسوف العرب، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، 134م، ص2000المشرق، بيروت، 

 .156،157د.ت، ص

                                                                 .65Encyclopedia of time, p. H. James Birx Editor;                  

هـ من 370ابن سينا: " هو أبو علي بن عبد هللا بن الحسن علي بن سينا الطبيب الفيلسوف، الذي لقب بالشيخ الرئيس، ولد ( 86)

أصفهان  فيأهل بلخ بالقرب من بخاري، وهو صاحب التصانيف في الفلسفة والطب والمنطق، وتوفي في همذان وقبل 

هـ"انظر إلي: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، 428سنة 

م، 1996، 11، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط17؛ الذهبي: سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرناؤوط، ج37ص

ار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار ؛ القفطي: أخب413؛ ابن القفطي: تاريخ الحكماء، ص531ص

م، 1991، مكتبة المعارف، بيروت، 12؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج303م، ص2005الكتب العلمية، بيروت، 

 .42،43ص

 .18م، ص1938هـ/1357، 2، مطبعة السعادة، مصر، ط2ابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، ق )87 (

 .73يمنى الخولي: الزمان في الفلسفة والعلم، ص )88 (
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 من متأخر في منها يكون ما والمتأخر ،المسافة من المتقدم في منها يكون ما المتقدم

 . (89)"منها المتأخر مع يوجد ال للحركة المتقدم نأ ذلك يتبع لكنه المسافة

 المسافة في والمتأخر المتقدم يوجد كما" :قائالً  الزمان في سينا ابن ويتابع

 ً  وال، متأخراً  المسافة في الحركة من المتقدم مطابق هو ما يصير نأ يجوز وال ،معا

ً  منها المتأخر مطابق هو الذي في  والتأخر للتقدم فيكون المسافة في يجوز كما متقدما

 ،للمسافة اهم ما جهة من ليس ،للحركة هما ما جهة من تلحقهما خاصيه الحركة

 فتكون ،والمتأخر المتقدم بعد بأجزائها الحركة فإن ،بالحركة دينومعد ويكونان

ً أي مقدار ولها ،وتأخر تقدم المسافة في لها حيث من عدد لها الحركة  مقدار بإزاء ضا

 .(90)ر"المقدا وأ العدد هذا هو والزمان ،المسافة

 مقدار غيريكون   ولكن ،مقدار هو الزمان نهنا أ يبين سينا ابن نأ يأ

يكون  الزمان سلوك نأل ،المسافة مقدار عن مستقلو منفرد مقدار هو بل المسافة

 متحركان قطع لما ال اختالف بينهم واحد سلوكهما كان لو نأل ،المسافة سلوك غير

 ذلك وضحيمكن تو ،والبطء للسرعة اطبقً  مختلفين زمنين في ةواحد ةمسافا معً 

 ولاأل المتحرك: متحركان لدينا وكان ،(ج ب) مسافه لدينا كان لو: التالي بالمثال

 سرعه تساوي( 2م) الثاني المتحرك سرعه وكانت  ،(2م) الثاني متحركالو ،(1م)

 ب) المسافة قطعي( 1م) االول المتحرك نأ هذا فمعنى ،مرتين( 1م) االول المتحرك

 ب) المسافة هذه قطعي( 2م)الثاني المتحرك نأ حين في ،(ز) يساوي زمان في( ج

ين يكونان الزمان ولكن ةواحد المسافة إذن   ،(ز) نصف يساوي زمان في(  ج

 .(91)المسافة غيرتكون  الزمان ةحقيق نأ على دليل هذا ،مختلفين

 ال والمتأخر المتقدم جهة من الحركة عدد وأ مقدار هو سينا ابن عند فالزمان 

 باإلمكان وصفه نأب للزمان رسطوأ تعريف سينا ابن طور فقد ،المسافة جهة من

                                         
 .156،157هـ، ص1405ابن سينا: الشفاء)الطبيعيات(، تحقيق: سعيد زايد، منشورات مكتبة أية هللا العظمى، إيران،  )89 (

 .157ابن سينا: الشفاء)الطبيعيات(، ص )90 (

 .109،110م، ص1993إبراهيم العاتي: الزمان في الفكر اإلسالمي، دار المنتخب العربي، بيروت،  )91 (
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 يطابق مقدار ذا االمكان" :قوله في ذلك على ويبرهنالذي يطابق الحركة، 

 ،والحركة الزمان بين التطابق هذا خالل ومن الحركة يطابق الزمانو ،(92)"الحركة

 يطابق وهذا ة،ومتغير ةمتجددة قار غيرتكون  لهيئة مقدار هو لكنه متصل فالزمان

 الزمان" قوله في يظهر وهذا ،(93)المستديرة الحركة هنا بالحركة ويقصد الحركة

 متصل فالزمان متصلة والحركة، والمتأخر المتقدم جهة من المستديرة للحركة مقدار

 وكل المتصل يطابق ألنه متصل الزمان ال منفصل ألن االنفصال أمر موهوم، إذن  

 ال ينقسم الزمان أنهنا  المتصليقصد بو ،(94)"متصل فهو المتصلهو مطابق  ما

 عقل في إال يوجدال   موأمر موه واالنفصال االنفصال يعنى فهذا انقسم إذا ألنه

 اإلنسان.

، لذلك ةبماد مرتبط وجوده نماإف بذاته يقم لم هنا الزمان نأب سينا ابن ويعتقد 

ال  ذن  إ ،يتغير ألنه وذلك ،بذاته يقف نأ يستطيع ال ألنه ،اماديً  هنا الزمان وجود

 يكن لمحركة  كنت لم وإن مانز كان حركة تكان فإن ةحرك بدون للزمان وجود

 ،(95) بالحركة يحس لم بزمان يحس لم ومن بالحركة يحس بزمان يحس ومن ،زمان

 هناك نأ نعتقد نأ يمكن فال وأفكارنا وادراكنا عقولنا في تغير يبأ نحس ال وعندما

 .زمان

 مع الوجود :اوهم العقل يفرضهماوميز ابن سينا بين نوعين من الوجود 

 شياءواأل الحركات هي (:الزمان في الوجود) اأم ،الزمان في والوجود الزمان

 ، أما(96)نهايتها مختلفة عن بدايتها ويكون ة،ونهاي بداية لها يكون التي المتغيرة

 سمىوذلك ي وسيالنه الزمان باستمرار ارتباط وجوده في ليس (:الزمان مع الوجود)

 ألنه ادراكه يمكن الوالخيال  الوهم نأ الإ له وعاء ويكون بالزمان محيط وهو ،دهر

                                         
 .115، ص1ابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، ق )92 (

 .5310، ص1أ.جى. بريل: موجز دائرة المعارف اإلسالمية، ج )93 (

 .116،118، ص2ابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، ق )94 (

 .159ابن سينا: الشفاء)الطبيعيات(، ص )95 (

 . 118، ص2ابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، ق)96 (
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  ،(97)ويكون كان الزمان يدخله شيء كل أىور زمان فييكون  شيء كل رأى

 ةونسب ،دهر يسمى المتغير لىإ الثابت ةنسب:" الحدوث ةرسال في الشيرازي ويقول

، (98)"سرمد يسمى الثابت لىإ الثابت ةونسب ،زمان يسمى المتغير لىإ المتغير

 محيط فهو السرمد أما له ووعاء بالزمان محيط الدهر" ويخلص إلى القول بأن

 .(99)"رالده روحه بشخص أشبه والزمان ،بالدهر

 في أرسطو رأي عن يخرج ال الزمان في سينا ابن يأر نأ نجد النهاية وفي

 الحركة مقدار الزمان" نأب التعريف حيث منوذلك ، الزمان وقدمه، والعالم وقدمه

 االمكان مصطلح باستخدام التعريف هذا سينا ابن وطور، "والمتأخر المتقدم جهة من

 .بالحركة ويرتبط بقايط الذي

 الخاتمة:

لمذاهب اليونانية )وخاصة أفالطون كان ليتضح من العرض السابق أنه 

الفكر الفلسفي  تشكيل اإلطار العام لفكرة الزمان فيوأرسطو( دور كبير في 

فالكندي وابن سينا ال ، وعالقته بالحركة الزمان مفهوم فيما يخصاإلسالمي 

إال أن الكندي  ،الحركةومقدار أرسطو في الزمان بأنه عدد  مفهومعن  انجيخر  

طور هذا بأن الزمان مدة وجود الشيء، أما ابن سينا  هذا التعريفيضيف على 

 .التعريف باستخدام مصطلح اإلمكان الذي يطابق الحركة

 ،مقدار الوجود اإلنسانيأو  الحركة مقدار هو كان سواءأن الزمان  ويتضح 

 الذي الواعي الكائن هو اإلنسان ألن العقلي وادراكه باإلنسان مرتبط الزمان فإن

 ألن المطلق، الزمان عن منفصاًل  ليس ياإلنسان والزمان به، ويحس نابالزم يشعر

  المطلق. الزمان من جزء هو ياالنسان الزمان

                                         
؛ ابن سينا: عيون 141،142م، ص1972ابن سينا: التعليقات، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الدار اإلسالمية، بيروت،  )97 (

 .28م، ص1980الحكمة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، 

 .130الشيرازي: رسالة في الحدوث، تحقيق: سيد حسين موسويان، حكمت إسالمي للنشر، تهران، ص )98 (

 .364م، ص2001الشيرازي: مجموعة رسائل فلسفية، إحياء التراث العربي، بيروت،  )99( 



            

 

مفهوم الزمان بين الفكر الفلسفي اليوناني والفكر الفلسفي 
 ابن سينا( - الكندى – أرسطو – )أفالطون  اإلسالمي

 2022شتاء  100عدد 

190 

على فالسفة اإلسالم يتضح تأثير الفكر اليوناني )أفالطون وأرسطو( 

وخاصة )الكندي وابن سينا(، فجميع هؤالء الفالسفة متفقون على ربط الزمان 

بالحركة وأكدوا على ذلك من وجه نظر وتفسيرات مختلفة، فأفالطون قصد بالحركة 

، أما أرسطو حيث فصل بين الدهر األزلي وبين المثال السرمدي هنا حركة النفس

، حيث جعل الزمان مقصور على العالم المتحرك زمانقصد بالحركة مقدار وعدد ال

عند الكندي وابن سينا  نفسها فالزمان مرتبط بالحركة وليس الزمان هو الحركة

 واتفق الكندي مع أفالطون في القول بحدوث الزمان، وبدون الزمان ال يوجد حركة

وهنا اتفق مع  ،، وأن الزمان له بداية ونهاية واستدل على ذلك بدليل التناهيوخلقه

بينما تابع ابن  العقيدة اإلسالمية القائمة على نظرية الخلق من العدم وتناهي الزمان، 

 .ال بداية له وال نهاية سينا قول أرسطو بأن الزمان قديم

 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً: المصادر العربية:

(: جامع األصول في ـه606ت )مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد  ابن األثير: -1

 .م1970، 3، ج1أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان، ط

، المركز القومي للترجمة، 1رسطو طاليس: الطبيعة، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، جأ -2

 .م2007

، ترجمة: شوقي داود تمراز، األهلية 5م (،أفالطون: المحاورات الكاملة )محاورة طيماوس -3

 .م1994للنشر، بيروت، 

أفلوطين: أفلوطين عند العرب، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية،  -4

 .م1955القاهرة، 

تحقيق: محمد  (،هـ(: صحيح البخاري )كتاب األدب256البخاري: محمد بن إسماعيل )ت  -5

 .م2009، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 2عامر، ط

هـ(: شرح 502ـ 421التبريزي: يحيي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسي ) -6

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،  (،القصائد العشر )معلقة طرفه بن العبد البكري

 .مطبعة السعادة، مصر، د.ت
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