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هيرمينوطيقا الزمان في فلسفة الفيض الكاشانّي

د. ماجدة رمضان مصطفى محمود)*(

امللخص

لقد ش��غل موضوع الزمان اهتامم الفالس��فة منذ ق��دم التاريخ؛ ولذلك تع��ددت املواقف 

والنظري��ات والرؤى املفرسة له؛ إذ اختلف الفالس��فة يف حتديد طبيعت��ه، وحقيقته؛ فقد فرسه 

ه أرس��طو مق��دار احلركة من جهة  أفالط��ون بكون��ه أمًرا حمدثًا غري أزيّل، وجد مع اخللق، وَعدَّ

املتقدم واملتأخر، وليس احلركة نفس��ها، وقد تأثر معظم فالسفة العرب هبذا املفهوم األرسطّي، 

إال أننا نجد بعض املتكلمني ذهبوا إىل أن الزمان أمر اعتبارّي ليس موجوًدا؛ إذ ال وجود للاميض 

ا مس��تقبل، فليس عندهم زمان حارض،  إمَّ ه بعض الفالس��فة أنه إما ماٍض و واملس��تقبل، كام َعدَّ

فاحلارض لدهيم مبنزلة اآلن املوهوم املشرتك بني املايض واملستقبل. 

وتبني لنا هذه الدراسة هريمينوطيقا »تفسري« الزمان يف فلسفة الفيض الكاشايّن )1007ه�- 

1091ه���( عن طريق بعدين رئيس��ني، أحدمه��ا- فيزيقّي أو طبيعّي، ويتمث��ل يف عالقة الزمان 

باآلن، واحلركة، واآلخر- ميتافيزيقّي أو إهلّي، ويتضمن جانبني رئيسني، األول- عالقة الزمان 

بالوجوب، واإلمكان، والثاين- عالقة الزمان باحلدوث.

كلامت مفتاحية: اهلريمينوطيقا، التفسري، الدائرة التأويلية، الزمان، فلسفة الزمان، نظرية 

الزم��ان االجتامعية، علم اجتامع الزمان، الفيض الكاش��ايّن، الزمانية، احلركة، اآلن، احلدوث، 

القدم، الوجوب، اإلمكان، صدر الدين الشريازّي، احلركة القطعية، التقدم، والتأخر، احلدوث 

الذايّت، احلدوث الزمايّن، احلكمة املتعالية. 

)*( مدرس الفلسفة اإلسالمية بقسم الفلسفة- كلية اآلداب - جامعة اإلسكندرية - مرص.
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Abstract:

The Topic of Time has Occupied the interest of Philosophers Since the 
beginning of history; Therefore, there are many Attitudes, Theories and Visions 
that explain it; the Philosophers differed in defining its Nature and Reality; Plato 
interpreted it as something new and not Eternal, which existed with the Creation, 
and Aristotle Considered it as a measure of Movement from direction of the advanced 
and the Later, and not the Movement itself, Most of the Arab Philosophers were 
influenced by this Aristotelian Concept, However, we find some Theologians who 
have argued that time is a Prestigious matter that doesn`t exist; There is no past and 
Future, As some Philosophers Considered it as either the past or the future, they 
didn`t have a Present time, the Present for them is the same as Instant the common 
delusion between the Past and the Future. 

This study reveals to us the Hermeneutics of Time in al- Fayd al- Kashani`s 
Philosophy )1007AH- 1091 AH( through two main dimensions, One of them- 
Physical or Natural, which is represented in the relationship of Time with the 
Present, and Movement, and The other is Metaphysical or Divine, and it includes 
two main aspects, The First- the relationship of Time with the Necessity, and The 
second is the relationship of Time with the Occurrence. 

Keywords: Hermeneutics, Interpretation, Hermeneutic Circle, Time, 
Philosophy of Time, Social Theory of Time, Sociology of Time, al- Fayd al- 
Kashani, Temporality, Movement, Instant, Occurrence, Eternity, Necessity, 
Possibility, Sadr al-Din al-Shirazi, Peremptory Movement, Advanced, Later, Self- 
Occurrence, Temporal Occurrence, Transcendental Wisdom. 

مقدمة

ترجع أسباب اختيارنا موضوع الزمان إىل أنه كان من املوضوعات الفلسفية الشائكة التي 

أثارت الكثري من اجلدال والنقاش حوله، فقد ش��غل العقل والتفكري اإلنس��ايّن منذ القدم، ملا له 

م��ن أمهية ك��ربى يف حياتنا، فهو يعد من أه��م عنارص الوجود اإلنس��ايّن؛ ولذلك جاءت أمهية 

بحثنا حول تفس��ري الزمان يف الفكر الفلس��فّي، والس��يام عند الفيض الكاش��ايّن، أحد فالس��فة 

مدرسة احلكمة املتعالية التي أسسها أستاذه صدر الدين الشريازّي )ت: 1050ه�(؛ ذلك ملعرفة 
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كيف اختلف تفس��ري الزمان عند الكاش��ايّن عن الفالسفة الس��ابقني عليه؛ حتى نصل إىل رؤى 

جديدة لتفسري الزمان. 

وس��وف نوضح هريمينوطيقا الزمان يف فلس��فة الفيض الكاش��ايّن عن طريق مؤلفاته، ومن 

أش��هرها: كتاب ال��وايف، وكتاب أنوار احلكمة، وكتاب عني اليق��ني امللقب باألنوار واألرسار، 

وكتاب منهاج النجاة، وكتاب أصول املعارف،... وغريها. 

ويتمثل اهلدف من هذا البحث يف أنه حماولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

س1: إىل أي مدى تأثر الكاشايّن يف تفسريه للزمان بالسابقني عليه؟ 

س2: كيف فرس الكاشايّن الُبعد الفيزيقّي للزمان؟ 

س3: هل ارتبط تفسري الزمان عند الكاشايّن باجلانب اإلهلّي؟ 

وقد تنوعت املناهج املس��تخدمة يف هذا البحث، وه��ي عىل النحو اآليت: املنهج التارخيّي؛ 

وذلك عن طريق تتبع التطور التأرخيّي لتفس��ري الزمان عند الفالس��فة السابقني عىل الكاشايّن؛ 

حتى يتبني لنا إىل أي مدى كان تأثره بتلك التفس��ريات، كام اس��تخدمنا املنهج التحلييّل؛ وذلك 

عن طريق حتليل آرائه، والفالس��فة الس��ابقني علي��ه بصدد مفهوم الزمان، واس��تخدمنا املنهج 

املقارن أيًضا؛ لبيان أوجه االتفاق واالختالف بينه وبني السابقني عليه، وأخرًيا املنهج النقدّي؛ 

وذلك عن طريق توضيح انتقاداته، واعرتاضاته عىل بعض اآلراء السابقة عليه. 

أما حمتويات البحث، فهي عىل النحو اآليت:

أواًل: مفاهيم أساسية: اهلريمينوطيقا، والزمان. 

ثانًيا: آراء الفالسفة السابقني عىل الفيض الكاشايّن بصدد الزمان. 

ثالًثا: تفسري الزمان يف فلسفة الفيض الكاشايّن.

1- البعد الفيزيقّي )الطبيعّي( للزمان.   

أ- عالقة الزمان باآلن. 

ب- عالقة الزمان باحلركة.

2- البعد امليتافيزيقّي )اإلهلّي( للزمان.  

أ- عالقة الزمان بالوجوب واإلمكان. 
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ب- عالقة الزمان باحلدوث. 

معىن احلدوث، وأقسامه.  � 

حدوث العامل.  � 

حدوث الزمان واحلركة.  � 

أهم النتائج والتوصيات. 

قامئة بأهم املصادر واملراجع. 

أواًل: مفاهيم أساسية: اهلريمينوطيقا، والزمان

قبل أن نتناول هريمينوطيقا الزمان يف فلسفة الفيض الكاشايّن، كان من الرضورّي علينا أن 

نبدأ بتوضيح املصطلحات الرئيسة يف هذا البحث، التي تتمثل فيام ييل: 

 :Hermeneutics 1 - مفهوم اهلريمينوطيقا

تش��تق كلمة هريمينوطيقا من الفعل اليونايّن Hermeneuein، ويراد به »يفرس«، واالس��م 

 Hermes »وي��راد به »تفس��ري«، ونجد أن كليه��ام يرتبط لغوًيا باإلل��ه »هرمس Hermeneia

)رس��ول آهلة األوملب(، الذي كان يتقن لغة اآلهلة، ويفه��م مقاصدهم، ثم يرتمجها، وينقلها إىل 

بين البرش؛ وذلك ما توضحه لنا »اإللياذة واألوديس��ا«؛ ومن ثم يوحي األصل اليونايّن بأنه عملية 

اإلفهام(1)، كام يشري لفظ اهلريمينوطيقا إىل ثالثة معاٍن خمتلفة نوًعا ما، أوهلا- التالوة الشفاهية، 

فمع��ىن الفع��ل »يؤول« أي: يعرب، أو يديل، أو يقول، أو يتلو، وحيمل الفعل »يعرب« معىن القول، 

ثانيها- التفس��ري أي: ال��رشح املعقول، وثالثه��ا- الرتمجة من لغة إىل أخ��رى(2)، وقيل إن التأويل 

إما التفس��ري عن طريق القطع به؛ وذلك فاللفظ املجمل إذا  Interpretation إما الظن باملراد، و

حلقه البيان بدليل ظيّن سمي مأواًل، يف حني أنه إذا حلقه البيان بدليل قطعّي سمي مفرًسا(3). 

)1) ع��ادل مصطفى: فهم الفه��م مدخل إىل اهلرمنيوطيق��ا: نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر، مؤسس��ة 
هنداوّي يس أي يس، اململكة املتحدة، 2017م، ص ص 15، 21. 

)2) املرجع السابق، ص ص 21، 22، 26. 
)3) عبد املنعم احلفيّن: املعجم الش��امل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويّل، الطبعة الثالثة، القاهرة، 2000م، 

ص 175، مادة- تأويل. 
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وتعد اهلريمينوطيقا »التأويل« إس��هاًما مهاًم من العامل الغريّب يف النظرية والتطبيق )العلم 

 والف��ن(؛ لفهم النصوص وتفس��ريها، وهلا جذور قدمية؛ إذ تعود إىل اليونان، فنجد عند أرس��طو 

الت��ي تع��د -عام��ة - واح��دة   on Interpretation »التفس��ري  يف أطروحت��ه بعن��وان: »ع��ن 

من األطروحات األوىل يف اهلريمينوطيقا، ويف سياق تطورها عرب القرون، اْسُتْخدم هذا املصطلح 

وفًقا لذلك، أي لغايات مثل: تفسريات هومريوس، واملناظرات التي كانت تقام يف اليونان قدميًا، 

والتفس��ريات احلاخامية للتوراة، والتفس��ري الكت��ايّب، وكذلك يف أثناء اإلصالح الربوتس��تانتي 

 

يف أوروبا؛ ملعاجلة اخلالفات الالهوتية(1). 

وأصبح��ت اهلريمينوطيقا لفرتة طويلة، مرادفة للتفس��ري الكت��ايّب أو التورايّت، وعىل الرغم 

م��ن أن العلامء اآلن يعرفون اهلريمينوطيقا عىل نطاق واس��ع، فإن املعىن الالهويّت للهريمينوطيقا 

ظل يف االس��تخدام حتى يومنا هذا، فعىل س��بيل املثال: نجد تعريف ه��ذا املصطلح يف قاموس 

أكسفورد اإلنجليزّي عام 1989م بأهنا »فن أو علم التفسري، والسيام الكتاب املقدس«، إال أهنا 

كانت يف معظم تأرخيها أكرث من جمرد تفسري الهويّت، فقد امتاز تطورها بنمو منهجيات أخرى 

من التأويل مثل: التأويل القانويّن، والتأويل اللغوّي وما شابه ذلك؛ لتفسري جماالت خمتلفة مثل: 

 Friedrich التاريخ، والقانون، والدين، والش��عر... وغريها، فقد قدم فريدريش شاليرماخر

Schleiermacher )1768- 1834م( ال��ذي يع��د »أبا اهلريمينوطيقا احلديث��ة« وجهة نظر مهمة 

للهريمينوطيقا بوصفها نظرية عامة للتفسري النيّص والفهم(2). 

ولذلك ُيْس��َتْخدم مصطلح اهلريمينوطيقا يف معناه الضيق من قبل العلامء لإلش��ارة إىل بعض 

األس��اليب املختلف��ة للبحث مبا يف ذلك التفس��ري، والبح��ث األيديوغرايّف )املتعل��ق بالرموز(، 

وكذلك النزعة الوجودية، والظاهراتية، وما بعد احلداثة، وما إىل ذلك، ولذلك حتمل معىن غامًضا 

 

إىل حد ما، ويف املعىن الواس��ع من ناحية أخرى يس��تخدم مصطلح اهلريمينوطيقا بطريقة أكرث 

دقة نس��بًيا لإلش��ارة إىل البحث الذي هيتم بتفس��ري النصوص، ويعتمد بشكل كبري عىل التأويل 

املعريّف والفلسفّي أو التأويل النقدّي، وهذا يشري إىل اجلوانب املعرفية للتفسري(3). 

)1( Anshuman Prasad: »The Contest over Meaning: Hermeneutics as Interpretive Methodology 
for understanding Texts«, in: Organizational Research Methods, Vol.5, No.1, January, Sage 
Publications, 2002, P.14. 

)2( Anshuman Prasad: »The Contest over Meaning: Hermeneutics as Interpretive Methodology 
for understanding Texts«, P.14. 

)3( Ibid, P.14. 
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فق��د طَُبَّقت مبرور الوقت عىل العلوم اإلنس��انية عامة، وي��رى الكثريون أهنا تغطي اآلن 

مجي��ع األعامل التفس��ريية يف تلك العلوم، ويف الواقع أن للهريمينوطيق��ا تأثرًيا كبرًيا يف أوروبا، 

والس��يام يف س��ياقات اللغة األملانية إال أن التأثري يف أمريكا الش��املية كان حمدوًدا بشكل عام، 

 

وق��د كان هل��ا دور أكرث أمهي��ة يف املناقش��ات املنهجية يف العل��وم االجتامعية داخ��ل التقاليد 

الرتبوية، ويتم أحيانًا انتقاد اهلريمينوطيقا؛ بسبب طبيعتها املراوغة، ولكن بالنظر إىل طبيعتها 

فسنجدها تعرتف بدور اللغة والتأرخيية يف التفسري(1).

كام اكتس��بت اهلريمينوطيقا أمهية واس��عة عن طريق تطوره��ا التأرخيّي، وأصبحت 

أخ��رًيا اجتاًها فلس��فًيا يف الفلس��فة األملانية يف الق��رن العرشين(2)، الذي ش��مل: هايدجر، 

وجادامر، وكانت القضية األساس��ية للتأويل هي توليد املعىن، وبالنسبة للنظرية التأويلية 

املع��ارصة، يتحق��ق الفهم واملعىن من قب��ل القراء يف عملية تفس��ري نيّص يعتم��د عىل املعاين 

املكتوبة يف النص، وعىل فاعلية القراء، ويعرف التفاعل الذي حيدث بني النصوص والقراء 

باس��م »الدائرة التأويلية« Hermeneutic Circle، التي تعتمد إىل حد كبري عىل فكرة تلقي 

أو اس��تقبال القارئ، تل��ك الفكرة التي تتحدى وج��ود معىن نيّص واحد مرتب��ط بالتأليف، 

 

كام أنه يعارض الفكرة القائلة: إن املعاين النصية قادرة عىل التحكم يف املعاين التي أنش��أها 

الق��راء واجلامه��ري، ولكنها ب��داًل من ذلك تؤك��د العالق��ة التفاعلية بني الن��ص واجلمهور، 

وهكذا يتعامل القارئ مع النص مع توقعات معينة يتم تعديلها يف أثناء القراءة؛ لتحل حملها 

»تصورات جديدة«(3).

وهك��ذا يتضح لنا مما س��بق تطور اس��تخدام مصطلح اهلريمينوطيقا من تفس��ري النصوص 

املقدس��ة الديني��ة، وهو املع��ىن ال��ذي كان أكرث ش��يوًعا؛ حتى أصب��ح نظرية عامة للتفس��ري 

 

يف مجيع العلوم اإلنسانية مثل: التاريخ والقانون، والشعر، والدين، والفلسفة، كام أصبح اجتاًها 

فلس��فًيا يف الق��رن العرشين عند هايدج��ر، وجادامر، وهذا مما يدل عىل مدى أمهية اس��تخدام 

)1( Elizabeth Anne Kinsella: »Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities 
within the Art of Interpretation«, FQS Forum: Qualitative Social Research, Vol.7, No.3, 
Art.19, May 2006, PP.2-3. 

)2( Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cambridge 
University Press, New York, 1999, P.377. 

)3( Chris Barker: The Sage Dictionary of Cultural Studies, Sage Publications, London, Thousand 
Oaks, New Delhi, 2004, P. 85. 
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اهلريمينوطيقا وعمقها؛ لتفس��ري وفهم األفكار واملصطلحات الفلسفية، مثل: الوجود، واملطلق، 

والزمان، واملوت... وغريها. 

 :Time 2 - مفهوم الزمان

يطل��ق الزمان من الناحي��ة اللغوية عىل مجي��ع الدهر، وبعضه، وه��و جانب من جوانب 

الوع��ّي اإلنس��ايّن، مدرك نفس��ًيا أو فيزيائًي��ا(1)، ويدل ع��ىل الوقت، وهو احل��ني قليله وكثريه، 

 ومجعه: أزمان، وأزمنة(2)، والزمان هو العرص، وقيل إن الزمان يكون بني شهرين إىل ستة أشهر، 

أما الدهر فال ينقطع، أي: أنه مدة الدنيا كلها، كام أن الزمان يقع عىل الفصل من فصول السنة، 

أو عىل مدة والية الرجل... وما ش��ابه ذلك(3)، وهناك فرق بني الزمان والدهر والرسمد، يتمثل 

يف أن نسبة املتغري إىل املتغري هي الزمان، وأن نسبة الثابت إىل املتغري هي الدهر، ونسبة الثابت 

إىل الثابت هي الرسمد(4). 

ويع��رف عند بعض قدماء الفالس��فة بأنه جوهر جمرد عن امل��ادة، واجًبا بالذات، وال يقبل 

الع��دم لذات��ه، إذ لو ُعدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية، ال جيامع فيها البعد والقبل(5)، وهكذا 

يتض��ح لنا أن مفه��وم الزمان يتضمن أبعاًدا خمتلفة، س��واء أكان نفس��ًيا، أم فيزيقًي��ا )طبيعًيا(، 

أم ميتافيزيقًي��ا )إهلًي��ا(، ك��ام ارتبط الزم��ان باملتغريات، وذل��ك يف مقابل الرسم��د الذي ارتبط 

بالثوابت. 

)1) جماهد عبد املنعم جماهد: مادة- زمان، ضمن املوس��وعة الفلس��فية العربية، ج1، حترير: معن زيادة، معهد 
اإلمناء العريّب، الطبعة األوىل، بريوت، 1986م، ص 467. 

)2) ابن فارس »أبو احلس��ني أمحد بن زكريا«: معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط: عبد السالم حممد هارون، 
ج3، دار الفكر، 1979م، ص 22، مادة- زمن، وانظر أيًضا: الفريوزآبادّي »العالمة اللغوّي جمد الدين حممد 
اب��ن يعق��وب«، القاموس املحي��ط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرس��الة، إرشاف: حممد نعيم 

العرقسويّس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بريوت، 2005م، ص 1203، مادة- زمن. 
)3) اب��ن منظ��ور »اإلمام أب��و الفضل مجال الدين حممد بن مكرم«: لس��ان الع��رب، ج13، دار صادر، بريوت، 

مادة- زمن، ص199. 
إرشاف ومراجعة:  )4) التهانوّي »العالمة حممد عيّل«: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقديم و
رفي��ق العجم، حتقيق: ع��يّل دحروج، مكتبة لبنان نارشون، الطبعة األوىل، ب��ريوت، 1996م، مادة- الزمان، 

 

 ص 910، أيًض��ا انظ��ر: إبراهي��م حس��ني رسور: املعج��م الش��امل للمصطلح��ات العلمي��ة والدينية، ج2، 
دار اهلادّي، الطبعة األوىل، بريوت، 2008م، مادة- الزمان، ص 564. 

)5) املرجع السابق، مادة- الزمان، ص 909. 
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وتدخل الزمانية Temporality يف إطارنا املفاهيمّي بوصفها عنرًصا وصفًيا لتجربتنا املبارشة، 

ووصفن��ا النظرّي للعامل املادّي، ولكن كيف ارتبطت هذه اجلوانب من الزمان ببعضها؟، خيربنا 

العل��م أن الزمان يف الطبيعة خيتلف اختالًفا ع��ن أي يشء نواجهه يف جتربتنا املبارشة(1)؛ إذ ميثل 

الزمان وس��طًا متجانًس��ا غري حمدود، متر فيه األحداث متالحقة، وتعد املدة جزًءا منه، كام أنه 

يطلق عىل مدة معينة(2).

ولذلك فالزمان العنرص الوحيد األكرث انتش��اًرا يف جتربتنا، واملفهوم األس��ايّس يف نظرياتنا 

الفيزيائي��ة، وهلذه األس��باب حظى باهتامم كبري من الفلس��فة، وه��ذا أدى إىل قيام الكثريين 

باف��رتاض عالق��ة ذات أمهية ميتافيزيقي��ة بني الزمان والوج��ود، وترتبط مثل ه��ذه البدهييات 

بالقول: إن الزمان خيتلف عن املكان(3).

ويتفق علامء االجتامع الذين يبحثون يف الزمان عامة عىل أن البعد املادّي الطبيعّي للزمان 

إىل جانب التمييز بني الزمان االجتامعّي والزمان  يتح��ول إىل أبعاد اجتامعية ثقافي��ة متعددة، و

الطبيع��ّي، يوجد قدر كبري من التنوع يف رؤية عل��امء االجتامع للزمان والزمنية وصلتهم بفهم 

ظواهر املجتمع، وتبدأ النظرية االجتامعية بالس��ؤال عام إذا كان هناك زمان اجتامعّي متميز 

عن كل من الزمان الطبيعّي الكويّن والزمان الشخيص الذايّت؟، وكيف تتأثر الظواهر االجتامعية 

بزمانيتها؟ وكيف يتشكل الواقع االجتامعّي عرب الزمان؟(4).

 Philosophy وعىل الرغم من وجود الكثري من التداخالت والتش��اهبات بني فلسفة الزمان

of Time، ونظري��ة الزم��ان االجتامعية Social Theory of Time، فالبنس��بة لفلس��فة الزمان 

تتعلق ببعض األسئلة مثل: ما الزمان؟، وهل يعد الزمان حقيقًيا؟، وكيف يفهم الزمان؟، وكيف 

يتأث��ر الوجود البرشّي بزمانيته؟، وحتدد النظريات الفلس��فية بش��كل خمتل��ف أصول الزمانية 

 

يف التجربة الواقعية احلقيقية للتغيري، وامليالد، والنمو، والفساد، واملوت، والذاكرة، والتخطيط، 

)1( Lawrence Sklar: »Time«, in: The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by: 
Edward Craig, Routledge, London & New York, 2005, P. 1021. 

)2) املعجم الفلس��فّي، تصدي��ر: إبراهيم مدكور، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة لش��ئون املطابع األمريية، 
القاهرة، مادة- زمان، ص 95. 

)3( Lawrence Sklar: OP. Cit, PP. 1018- 1019. 
)4( Dan Ryan: »Time and Social Theory«, in: Encyclopedia of Social Theory, Vol. II, edited by: 

George Ritzer, Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2005, P.837. 
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والتوق��ع(1)، أما معاجلة الزمان يف النظرية االجتامعية فتنقس��م إىل ثالثة فئات: األول- يش��مل 

عمل املفكرين مبحاوالت جادة للقيام ب� »علم اجتامع الزمان«، ويتكون الثاين من التعامل مع 

الزمان يف سياق تنظري الظواهر االجتامعية املختلفة، ويف الفئة الثالثة، نجد نظريات اجتامعية 

يؤدي فيها الزمان دوًرا مهام(2).

ويش��مل »علم اجتامع الزمان« أو »سوس��يولوجيا الزمان« Sociology of Time حماوالت 

لتعريف الزم��ان االجتامعّي، ووصف الف��رتات الزمنية املتعددة املرتبطة بأش��كال خمتلفة من 

التنظيم االجتامعّي، ورشح االختالفات بني الثقافات عرب التاريخ سواء أيف اخلربة أم يف استثامر 

 الوق��ت وتنظيم��ه، وميثل هذه الفئة جمموع��ة من املفكرين: إميل دور كهايم، ومارس��يل موس 

 ،Pitirim Sorokin وبيتريي��م س��وروكني ،Henri Hubert وه��رني هوب��ري ،Marcel Mauss

وروب��رت مريتون Robert Merton، وجورج جورفيت��ش Georges Gurvitch، ... وغريهم، 

وكذل��ك نج��د أن النظري��ات الفلس��فية للزم��ان هل��ا عالق��ة بنظري��ات الزم��ان االجتامع��ّي، 

 

رت؛ لتفس��ري ظواه��ر خمتلف��ة، ومن ذل��ك نج��د كارل مارك��س، وماك��س فيرب،  والت��ي طُ��َوّ

 

وكارل ماهناي��م، وألفري��د ش��وتر Alfred Shutz، ونوربريت إلياس Norbert Elias، وميش��يل 

فوكو، كام ش��ملت النظريات االجتامعية ظواهر متنوعة مث��ل: التغيري االجتامعّي، والتنمية، 

والتخطي��ط، وغريه��ا، إذ يؤدي فيها الوقت دوًرا حاس��ام(3)، وهكذا تع��ددت املعايّن املختلفة 

للزمان، عىل الرغم من أننا نجد ارتباط النظريات الفلسفية واالجتامعية بتفسريمها الزمان. 

وبعد أن عرضنا- فيام سبق- مصطلحي: اهلريمينوطيقا، والزمان، فسوف نتناول- فيام يأيت- 

موقف الفالسفة السابقني عىل الفيض الكاشايّن بصدد تفسرياهتم الزمان؛ إذ إن هذه التفسريات 

كان��ت مبنزلة اجلذور الفلس��فية التي تظهر بعض مالحمه��ا وتأثرياهتا عند تناولن��ا هريمينوطيقا 

الزمان يف فلسفة الفيض الكاشايّن. 

)1( Ibid, P.837. 
)2( Ibid, P.838. 
)3( Ibid, PP. 837, 838. 
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ثانًيا: آراء الفالسفة السابقني على الفيض الكاشانّي)*( بصدد الزمان

يتصف الزمان عند أفالطون بأنه ليس أزلًيا، فقد وجد مع اخللق؛ إذ تصور أفالطون أن الله 

 Eternity صان��ع العامل وحيدثه، ومع احلدوث وجد الزمان(1)؛ وعليه فهو ميثل الصورة األبدية

املتحركة(2).

أما أرسطو فقد عدَّ الزمان كاًم متصاًل غري منفصل، ومتفاوًتا زيادة ونقصانًا؛ المتناع أن يكون 

جوهر الفرد مركًبا من آنات متتالية، فهو غري قار »غري متوقف«؛ ألنه مقدار هيئة غري قارة متصلة، 

أال وهي احلركة املستديرة؛ ذلك المتناع انقطاعها، فاحلركة املستقيمة منقطعة لتناهي األبعاد، ومبا 

أن احلركة الفلكية يقدر هبا كل احلركات رسيعها وبطيئها؛ وعليه فالزمان هو مقدار حركة الفلك 

األعظم(3)؛ ولذلك فهو مبنزلة عدد احلركات فيام يتعلق مبا هو سابق وما هو الحق(4).

)*( هو حممد بن املرتىض املدعو باملوىل حمس��ن الكاش��ايّن )القاش��ايّن( )1007ه�/ 1598م- 1091ه�/ 1680م(، 
الذي لقب بالفيض، أي: أنه العامل الفاضل الكامل العارف املحدث املحقق املدقق احلكيم املتأله، وله الفضل 
يف فهم األصول والفروع، ومعرفة مراتب املعقول واملنقول، وكان أبوه الش��اه مرتىض من العلامء الصدور، 
وصاح��ب خزانة كت��ب، كام كان أخوه حمم��د املعروف بنور الدين القاس��ايّن األخب��ارّي صاحب كتاب 
»مصفاة األش��باح« يف األخالق، و»عجائب اآلفاق«، وكذلك أخوه اآلخر الفقيه الفاضل املش��هور باملوىل 
عبد الغفور بن ش��اه مرتىض املذكور، وقد تنقل الكاش��ايّن بني احلوارض العلمي��ة يف إيران كقم، وأصفهان، 
وشرياز، ويف العراق كالنجف، وكربالء، ... وغريها، وكانت له فيها صالت مع عدد من علامئها، وقد تعلم 
احلكمة والفلسفة عىل يد أستاذه الشريازّي كام تعلم احلديث وعلومه عىل يد أستاذه السيد ماجد البحرايّن، 
وكان أيًضا من أشهر أساتذته الشيخ البهايّئ، إال أن مدة لقائه به مل تكن طويلة، وقد اشتهر الكاشايّن بكرثة 
التألي��ف والتصني��ف التي تتجاوز املائة، ومنها: ال��وايّف، والصايّف، واملفاتيح، والنخب��ة، وعلم اليقني، وعني 
اليقني، ... وغريها، وتوىف عام 1091ه� يف بلدة كاش��ان، ودفن هب��ا. )انظر: عباس القمّي: الكين واأللقاب، 
ج3، منش��ورات مكتبة الصدر، طه��ران، ص ص 39- 41، وأيًضا: األصفهايّن »املريزا حممد باقر املوس��وّي 
اخلوانس��ارّي«: روض��ات اجلن��ات يف أحوال العلامء والس��ادات«، ج6، ال��دار اإلس��المية، الطبعة األوىل، 
ب��ريوت، 1991م، ص ص 73، 74، امل��ال حمس��ن الفيض الكاش��ايّن: أصول املع��ارف، دار املعارف احلكمية، 

الطبعة األوىل، بريوت، 2010م، )II - املقدمة(. 
-  )CP: M. N. Saghaye Biria: »Al- Fayd al- Kashani )1598- 1980( on Self- Supervision and 

Self- accounting, A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research, 
Master of Arts, Canada, 1997, PP.10-12(. 

)1( جماهد عبد املنعم جماهد: مادة- زمان، ضمن املوسوعة الفلسفية العربية، ج1، ص 467. 
)2( Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, P.920. 

)3( التهانوّي »العالمة حممد عيّل«: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ص 909، مادة- الزمان.
)5( Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, P.920. 
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 فقد اس��تدل أرس��طو عىل وج��ود الله عن طريق ظاه��ريت: الزمان، واحلرك��ة؛ فعد الزمان 

إىل األبد، ومل��ا كان الزمان هو مقياس احلركة؛  ال بداي��ة ل��ه وال هناية، فهو موجود منذ األزل و

 لذل��ك يف��رتض وج��ود حركة أزلي��ة أبدية، أي: تك��ون دائرية متصل��ة يف امل��كان ال بداية هلا 

وال هناية هلا، وتلك التي تتمثل يف حركة السامء األوىل(1).

 أم��ا أفلوط��ني فإن��ه مل يوح��د بني احلرك��ة والزم��ان؛ ذلك ألن الزمان أس��بق م��ن احلركة؛ 

وم��ن ثم فالزمان ه��و املبدأ الذي ترتتب أفعالنا تبًعا له(2)؛ إذ إن حي��اة النفس تتمثل يف احلركة؛ 

فتنتقل من مرحلة فعل أو جتربة إىل أخرى(3). 

ك��ام عرف أوغس��طني الزمان بأنه احل��ارض من األش��ياء املاضي��ة، أي: الذاكرة، وحارض 

 األش��ياء احلالية، وحارض األش��ياء يف املس��تقبل أي: التوقع(4)، وأش��ار يف كتابه »االعرتافات« 

إىل أن الزم��ان هو م��ن خلق اإلله، وأن اإلله خارج حدود الزمان، عىل العكس من ذلك أش��ار 

نيوتن أن الزمان مستقل عن احلركة واإلله(5).

وحياول أوغس��طني توضيح فك��رة الزمان، بأنه يتكون من ثالثة أج��زاء، فإذا مل مير اليشء 

إذا مل يأت يشء، فلن يكون هناك مس��تقبل، ولن يوجد يشء  وينتهي، فلن يكون هناك ماٍض، و

 

إذا كان  لو مل يكن هناك حارض، فاملايض هو الذي مل يعد موجوًدا، واملستقبل الذي مل يأِت بعد، و

 

احل��ارض حارًضا دامئًا، فلن يكون هناك أي زمن، بل األبدية فقط Eternity، ولي ينتمي احلارض 

إىل املستقبل فيجب أن مير؛ ومن ثم فإن الزمان موجود فقط؛ ألنه مييل إىل عدم الوجود(6). 

ويكش��ف التحلي��ل املنطق��ّي ملختلف الف��رتات الزمنية ع��ن أن احلارض ه��و حلظة زمنية 

 

ال ميك��ن تقس��يمها إىل ذرات أصغر، وهكذا فإن الوج��ود احلايّل هو الزم��ان احلقيقّي الوحيد، 

وأك��د أن احل��ارض ليس ل��ه امتداد إىل ماال هناية؛ ألن��ه مهام كانت فرتة االمت��داد فإهنا صغرية؛ 

ذل��ك ألن احلارض حيول نفس��ه مبارشة إىل ماٍض مل يعد، ومس��تقباًل مل حيدث بعد، وهكذا فإن 

)1) أمرية حلمّي مطر: الفلسفة عند اليونان، دار مطابع الشعب، 1965م، ص192. 
)2) جماهد عبد املنعم جماهد: مادة- زمان، ضمن املوسوعة الفلسفية العربية، ج1، ص 467. 

)3( Robert Audi: OP. Cit, P.920. 
)4( Ibid, P.920. 
)5( Dan Ryan: »Time and Social Theory«, in: Encyclopedia of Social Theory, P.838. 
)6( Herman Hausheer: »St. Augustine`s Conception of Time«, in: The Philosophical Review, 

Vol.46, No.5, Published by: Duke University Press, Jstor, )Sep, 1937(, accessed 2013, P.503. 
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األبع��اد الثالثة التي منيزه��ا تعود إىل احل��ارض؛ إذ يعيش املايض يف الذاكرة، ويوجد املس��تقبل 

مسبًقا بطريقة ما يف شكل توقع؛ ومن ثم فإن املرء ميتلك حارًضا متذكًرا أو متوقًعا(1). 

ونجد أن تل��ك التعريفات كانت مبنزلة حماوالت لإلحاطة بجوه��ر الزمان يف صيغ دقيقة، 

وعىل الرغم من أن الزمان قد كان غامًضا، فإنه من أكرث املفاهيم أمهية، وال يزال هناك الكثري 

من األس��ئلة حول الزمان التي أحرز فيها الفالسفة بعض التقدم يف اإلجابة عن طريق التحليل 

واملناقشة، وكذلك إنجازات العلامء يف توضيح وتعميق فهمنا الزمان(2). 

ك��ام كان ملوض��وع الزمان أمهية يف ال��رتاث اإلس��المّي؛ ذلك ألن وصف القديم يف اإلس��الم 

يطل��ق ع��ىل الله وحده، واليش��رتك معه أح��د؛ وعليه فإن الزم��ان حمدث، أي: أنه خمل��وق خلق مع 

 الع��امل(3)، فقد كان الزمان حادثًا حدوث إبداع وليس زمانًيا؛ ذلك حتى ال يتقدمه مبدعه بالزمان، 

وال باملدة، بل بالذات، فإذا كان للزمان مبدأ زمايّن لكان حمدثًا، أي: أن يكون بعد زمان متقدم عليه؛ 

 

وم��ن ثم فهو َبْعٌد لقب��ل، وقبل بعد، وكل ما كان كذلك فليس هو أول قب��ل، وليس هو مبدأ للزمان 

كله؛ وعليه فالزمان مبدع أي: يتقدمه البارئ بالذات ال بالزمان(4)؛ إذ يقال الزمان يف مقابل األزيّل؛ 

ومن ثم فكل ما كان زمانًيا فهو ليس بأزيّل، كام أن كل ما هو أزيّل ال يتصور أن يكون زمانًيا(5). 

وحينام ننتقل إىل فالسفة اإلسالم، نجد الكندّي يعرف الزمان بأنه مدة تعدها احلركة غري 

ثابت��ة األج��زاء(6)، ومن ذلك فإن الذي ال هناية له إمنا ه��و يف القوة، أما يف الفعل فليس ميكن أن 

يكون يشء ال هناية له؛ ومن ثم فال ميكن أن يكون زمان بالفعل ال هناية له؛ ألن الزمان هو عدد 

إن مل تكن حركة مل يكن  احلركة، أعين أنه مدة تعدها احلركة؛ فإن كانت حركة كان زمان، و

زمان(7)، وهنا يثبت الكندّي تناهي الزمان واحلركة. 

)1( Herman Hausheer: »St. Augustine`s Conception of Time«, in: The Philosophical Review, 
PP.503, 504. 

)2( Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, P.920. 
)3) جماهد عبد املنعم جماهد: مادة- زمان، ضمن املوسوعة الفلسفية العربية، ج1، ص 467. 

)4) حممد الس��يد اجلليند: الزمان، ضمن املوس��وعة اإلس��المية العامة، إرشاف: حممود محدّي زقزوق، املجلس 
األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة، 2001م، ص730. 

)5) املرجع السابق، ص730. 
)6) الكندّي: »رسالة يف حدود األشياء ورسومها«، ضمن رسائل الكندّي الفلسفية، حتقيق وختريج: حممد عبد 

اهلادّي أبو ريدة، دار الفكر العريّب، القاهرة، 1950م، ص167. 
)7) الكندّي: »رسالة يف وحدانية الله وتناهي جرم العامل«، ضمن رسائل الكندّي الفلسفية، ص ص 203، 204. 
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ك��ام يعد الزمان عند ابن س��ينا بأنه مقدار احلركة من جهة املتق��دم واملتأخر، يف حني أنه 

عد اآلن مبنزلة طرف موهوم يش��رتك فيه املايض واملستقبل يف الزمان(1)، ويفرس حدوث الزمان 

بأن��ه ليس زمانًي��ا، بل حدوث إبداع، وال يتقدم حمدثه بالزمان وال بامل��دة، بل بالذات، فإذا كان 

ل��ه مبدأ زمايّن ل��كان حدوثه بعد ما مل يكن أي بعد زمان متقدم، ف��كان بعًدا لقبل غري موجود 

 مع��ه، وكل م��ا كان كذلك فليس هو أول قبل، وكل ما لي��س أول قبل، فليس مبدأ للزمان كله، 

فالزم��ان مب��دع، أي يتقدم��ه باريه فق��ط بالذات، ف��إذا الزمان غري حم��دث حدوثً��ا زمانًيا(2)، 

 

وهنا يثبت احلدوث الذايّت فقط للزمان واحلركة. 

ويعد الش��ريازّي احلركة أمًرا اعتبارًيا عقلًي��ا، وهو اخلروج التجددّي من القوة إىل الفعل، 

أم��ا الزمان فهو مقدار اخل��روج، أي: مقدار احلركة، فحقيقة الزمان ليس��ت إال مقدار التجدد 

واالنقض��اء، ونس��بة الزمان إىل احلركة نس��بة الطبيعة الس��يالة إىل الصورة العقلي��ة الباقية عند 

الل��ه(3)؛ إذ إن موضوع العلم الطبيعّي احلركة واملتحركات، وهو أمر قابل التغري، واالس��تحالة 

واالنقالب والتجدد؛ ومن ثم تكون موضوعاته أموًرا حس��ية، وليس��ت مرتبطة بأي أمر عقيّل 

ثابت، فهذا يدل عىل أن عامل األجسام مل خيل عن احلوداث فهو حادث(4). 

إما مس��تقبل، وليس عنده��م زمان حارض،  ولذل��ك يعد الزم��ان عند احلكامء إم��ا ماٍض و

ا مش��رتًكا بينهام، أي: أنه مبنزل��ة النقطة املفروضة  ب��ل احل��ارض هو اآلن املوهوم الذي ميثل حدًّ

عىل اخلط، وليس جزًءا من الزمان(5)، وهكذا بعد أن أوضحنا بعض من التفس��ريات للفالس��فة 

السابقني عىل الكاشايّن، ننتقل اآلن إىل تفسريه للزمان. 

 )1) ابن س��ينا »أيّب عيّل احلس��ني بن عبد الله«: رسالة يف احلدود من ضمن تس��ع رسائل يف احلكمة والطبيعيات، 
دار العرب، الطبعة الثانية، القاهرة، 1989م، ص 92. 

)2) ابن س��ينا: النجاة يف املنطق واإلهليات، ج1، حتقيق نصوصه: عبد الرمحن عمرية، دار اجلبل، ط1، بريوت، 
1992م، ص ص 145، 146. 

)3) صدر الدين الش��ريازّي: مفاتيح الغيب، ج2، تعليق: املوىل عىل النورّي، تقديم حممد خواجوّي، مؤسس��ة 
التاريخ العريب، الطبعة األوىل، بريوت، 1999م، ص 470. 

)4) صدر الدين الش��ريازّي: الش��واهد الربوبية يف املناهج الس��لوكية، تعليق وتصحيح ومقدمة: س��يد جالل 
الدين أشتيايّن، حوايش: مال هادّي سبزوارّي، املركز اجلامعّي للنرش، إيران، 1971م، ص 92. 

)5) التهانوّي »العالمة حممد عيّل«: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ص 911، مادة- الزمان. 
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ثالًثا: تفسري الزمان يف فلسفة الفيض الكاشانّي

كانت هناك بعض األسس التي بىن عليه الكاشايّن منهجه يف الفلسفة والعرفان، وهي: اعتقاده 

بع��دم التناق��ض بني العق��ل والوحي والش��هود، وكان يتابع يف ذلك كثرًيا من الفالس��فة الس��ابقني 

عليه، والس��يام أستاذه الشريازّي، الذي كان هدفه هو حل التناقضات التي تظهر لدى بعضها بني 

النصوص الدينية والربهان العقيّل، والكشف الشهودّي؛ ولذلك كان يرى الكاشايّن أن أوىل مهامته 

ه��و توضيح التطابق بني املعارف التي حتصل بالربهان واملع��ارف املأخوذة من الوحي أو العرفان، 

كام كانت من أس��س منهجه اإلميان بأولولية املصادر النصية عىل املصادر العقلية، وأيًضا التالزم 

بني العقل والرشع، فالعقل ال هيتدي إال بالرشع، والرشع لن يستبني إال بالعقل(1).

ولذلك توصف فلس��فته بأهنا تكامل متناغم بني الوح��ّي والعقل، أي: بني االهلام واملعرفة؛ 

 

إذ يعد الكاش��ايّن واحًدا من الش��خصيات القليلة يف تاريخ الفلس��فة اإلس��المية الذين حاولوا 

الربط بني الفلسفة والدين(2).

وهنا سوف نوضح هريمينوطيقا الزمان يف فلسفة الفيض الكاشايّن؛ وذلك عن طريق بعدين 

رئيس��ني، أحدمها- فيزيق��ّي أي طبيع��ّي، ويتمثل يف عالقة الزم��ان باآلن، ثم عالقت��ه باحلركة، 

واآلخر- ميتافيزيقّي أي إهلّي، ويتمثل يف عالقة الزمان بالوجوب واإلمكان، ثم عالقته باحلدوث، 

 

والذي فيه نوضح ماهية احلدوث وأقسامه، وحدوث العامل، ثم حدوث الزمان واحلركة. 

1 - البعد الفيزيقّي )الطبيعّي( للزمان:

 .Instant (*(أ- عالقة الزمان باآلن

يعرف اآلن عند الكاش��ايّن مبعنيني، أحدمها- ما يتفرع عىل الزمان، وهو أطرافه، وهناياته 

غري املنقسمة املفروضة فيه، وهو فاصل للزمان باعتبار، واآلخر- ميثل اآلن واصاًل للزمان(4). 

)1) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، )VI- VIII، املقدمة(. 
)2( M. N. Saghaye Biria: »Al- Fayd al- Kashani )1598- 1980( on Self- Supervision and Self- 

accounting, P.27. 
)*( نجد أنه غالًبا ما يقال: إن الوقت احلارض أو اآلن هو الذي ينتقل إىل أوقات الحقة؛ إذ يتم استخدام »احلارض« 

Present، و»اآلن« Now، مثل استخدام »هذا الوقت« This time، لإلشارة إىل حلظة من الزمن. 
- )CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, P.920(.
)4) املال حمس��ن الفيض الكاش��ايّن: أصول املعارف، ص122، وأيًضا: عني اليقني »امللقب باألنوار واألرسار«، 

تصحيح: الشيخ رضا عياش، دار املحجة البيضاء، الطبعة األوىل، بريوت، 2012م، ص156. 
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وحينام يكون اآلن فاصاًل للزمان، أي أنه يفصل املايض عن املستقبل، فهو هبذا يعد واحًدا 

بالذات، اثنني باالعتبار؛ ذلك ألن مفهوم كونه هناية للاميض غري مفهوم كونه بداءة للمستقبل، 

وأما حينام يكون اآلن واصاًل للزمان؛ ذلك لكونه حًدا مش��رتًكا بني املايض واملستقبل، وألجله 

يصبح املايض متصاًل باملستقبل، فهو هبذا يعد واحًدا بالذات واالعتبار مًعا، فهو واحد باالعتبار؛ 

لكونه مشرتًكا بني القسمني؛ ألنه جهة اشرتاكهام(1). 

ب- عالقة الزمان باحلركة:

تع��رف احلركة بأهنا خروج اليشء من حيث كونه بالق��وة إىل الفعل بغريه، وهذا اخلروج 

إما دفعة، ويقابلها السكون؛ ذلك ألن احلركة صفة، فالبد هلا من قابل، ولكوهنا  إما تدرجيّي و

حادثة فالبد هلا من فاعل، والبد من أن يكونا متغايرين؛ الس��تحالة كون اليشء فاعاًل وقاباًل، 

فقابل احلركة هو أمر بالقوة، يف حني أن فاعل احلركة هو أمر بالفعل(2). 

وللحرك��ة معني��ان: أحدمه��ا- احلرك��ة التوس��طية التي تتمثل يف توس��ط اليشء ب��ني املبدأ 

 واملنته��ى، ف��أي ح��د يفرض يف الوس��ط ال يكون ذل��ك اليشء قب��ل وصوله إلي��ه وال بعده فيه، 

 وهو صفة واحدة غري متبدلة بتبدل حدود التوس��ط، ولكن بواس��طة نس��بته إىل حدود املسافة 

غ��ري املتناهي��ة املفروض��ة، واآلخر- احلرك��ة القطعية، وهو ما حيصل بس��بب اس��تمرار ذاته، 

واخت��الف النس��بة إىل حدود املس��افة؛ ومن ث��م فهو أمر متصل منطبق عىل املس��افة، منقس��م 

بانقسامها، واحد بوحدهتا، وتعد احلركة التوسطية فاعلة للقطعية(3).

وتتمثل احلركة التوس��طية عىل س��بيل املثال: حينام نقول: هل حترك فالن؟، نجيب نعم هو 

إذا قطع  يف الطري��ق، فحركته هنا توس��طية، أي: أنه حينام قطع كليو مرًتا فه��و يف الطريق، و

ع��رشة كليو م��رتات، فهو يف الطريق أيًض��ا، وحينام يصل إىل الكليو م��رت األخري، فهو اليزال 

 

يف الطريق بني املبدأ واملنتهى، وحني وصوله إىل املنتهى، تنتهي احلركة التوسطية، فإن املتحرك 

يف كل ح��د من حدود املس��افة يكون متصًفا بأنه متوس��ط بني املبدأ واملنته��ى؛ ولذلك تكون 

احلركة التوس��طية ذات مفهوم بس��يط، أي: ال تدرج، وال ترصم، وال تقطع فيه، أي: أنه مفهوم 

)1) املال حمس��ن الفيض الكاش��ايّن: أصول املعارف، ص122، وأيًضا: عني اليقني »امللقب باألنوار واألرسار«، 
ص156. 

)2) املصدر السابق، ص 105، وأيًضا: املصدر السابق، ص141. 
)3) املصدر السابق، ص ص 105، 106، وأيًضا: املصدر السابق، ص ص 141- 142.
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واح��د ينطبق عىل كل جزء من األجزاء، وتكون نس��بة احلركة التوس��طية إىل احلركة القطعية 

نسبة الكل إىل أجزائه، وأفراده(1).

وك��ام نالحظ احلرك��ة القطعية ع��ىل النحو اآليت: وذل��ك حينام حترك اإلنس��ان من مكان 

إىل آخ��ر، فإننا نالحظ حركته بوصفها منقس��مة إىل أجزاء، وتلك األج��زاء افرتاضية يفرتضها 

العقل، وليست موجودة بالفعل؛ ومن ثم يصبح كل جزء يفرتضه العقل للحركة منطبًقا عىل كل 

ج��زء مفروض للزمان، فالزمان هو الذي ُيعني )حيدد( امت��داد احلركة، فنقول: مثاًل املرت األول 

 

من احلركة يقع يف الثانية األوىل للزمان ... وهكذا حتى نصل إىل هناية احلركة؛ ولذلك س��ميت 

احلركة بالقطعية؛ ألهنا مبنزلة قطع، وكل قطعة تنطبق عىل جزء من الزمان(2).

وهكذا يتبني لنا أن احلركة القطعية جزء من احلركة التوس��طية، أي أن احلركة التوس��طية 

متث��ل جمموعة م��ن احلركات القطعي��ة، والفرق بني احلركت��ني هو أن القطعية حركة منقس��مة، 

 متجزئ��ة، متقطع��ة أي: أهن��ا مبثابة انطب��اق كل جزء منها عىل ج��زء من الزمان، أما التوس��طية 

فهي حركة مستمرة بال تقطع، أو انقسام، أو تدرج. 

إما أن تكون بطيئة؛ ذلك حينام يتحرك  ويرى الكاشايّن أن احلركة إما أن تكون رسيعة، و

اليشء فإنه يقطع مسافة يف زمان ما، قد يتوهم أن قطع تلك املسافة بزمان أقل تصبح احلركة 

أرسع أو العكس، أي: قطع تلك املسافة يف زمان أكرث تصبح احلركة أبطأ منها؛ ولذلك يرى 

 أن املراد من الرسعة والبطء يشء واحد بالذات، فهو كيفية واحدة قابلة للشدة والضعف، 

ف��ام هو رسعة بالقياس إىل يشء، هو ذاته بطىء بالقياس إىل آخر(3)؛ وعليه فللحركة وجود 

ضعي��ف تدرجيّي، أي: أن بعضه س��ابق، وبعض��ه الحق، وتتمثل موجوديته��ا يف اخلارج عن 

طري��ق حتقق حدها في��ه، أما حضورها ال��كيّل فيكون يف الذهن، وع��ىل الرغم من غموض 

إهبامها بالقياس إىل احل��دود اآلنية والزمانية، فإن��ه ميكن حتديدها عن  احلرك��ة التوس��طية و

طري��ق حتديد موضوعها، ووحدة املس��افة، ووح��دة الزمان، والفاعل هل��ا، واملبدأ واملنتهى 

املختصني هبا(4). 

)1) إبراهيم حسني رسور: املعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، ج2، ص 543
)2) املرجع السابق، ص ص 542، 543. 

)3) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 113. 
)4) املصدر السابق، ص 107، وأيًضا: عني اليقني »امللقب باألنوار واألرسار«، ص142. 
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وق��د ذهب إىل أن��ه يف احلركة يشء كاخلط املرس��وم، وهو يس��مى احلرك��ة القطعية، 

ويشء كالنقطة الفاعلة للخط الذي يس��مى احلركة التوسطية، وأشياء كالنقط املفروضة 

في��ه ولكنها مل تفعله، بل إهنا تأخرت عنه، وتس��مى األكوان املفروضة َوفق انفراد حدود 

املس��افة، كام أن الزم��ان هو مقدار احلركة، ففيه أيًضا يشء كالراس��م الذي يس��مى اآلن 

 الس��يال، ويشء كاملرس��وم ال��ذي يس��مى الزمان املتص��ل، وأش��ياء كاحل��دود والنهايات، 

والتي تعرف باآلن(1).

وهكذا يتبني لنا مما س��بق مدى تأثر الكاش��ايّن باالجتاه األرس��طّي، بوصف��ه الزمان مقدار 

احلركة املتصلة غري املنقطعة، كام تأثر بفالسفة اإلسالم والسيام املال صدر الشريازّي يف وصفه 

احلركة التوس��طية بأهنا الفاعلة والراس��مة للحركة القطعية؛ فهي متصلة مستمرة غري متجزئة، 

كام أنه عد اآلن السيال أي املوجود يف اخلارج هو الراسم واملحدد للزمان املتصل. 

ولذلك يقس��م الكاش��ايّن احلركة إىل قس��مني، إحدمها- متصلة كحرك��ة الطبائع واألفالك 

 

وم��ا فيها، واألخرى- منفصل��ة كحركات العنارص، ومنها التي هلا ب��داءة زمانية وهناية زمانية، 

وكذلك أيًضا الزمان عىل قس��مني، أحدمها- الزمان املتصل وه��و مقدار حركة العامل من األيام 

والليايل والشهور والسنني والقرون، واآلخر- الزمان املنقطع كزمان منو النبات وبلوغ احليوان، 

وفصول الس��نة، فكام أن عمر الش��خص ومدة تكونه ال ميكن أن يكون متحقًقا قبله، فكذلك 

أيًض��ا عمر العامل ومدة تكونه ال ميكن أن يكون حاص��اًل قبله(2)؛ وعليه فاحلركة املتصلة أي: 

التوس��طية مستمرة تس��تغرق زمانًا متصاًل غري منقطع، يف حني أن احلركة املنقطعة أي: القطعية 

تستغرق زمانًا منقطًعا أي هلا بداءة زمانية وهناية زمانية. 

وهكذا بعد أن أوضحنا عالقة الزمان باحلركة، بوصفه مقدار احلركة، والس��يام التوس��طية 

املتصلة، التي ميكن حتديدها عن طريق حتديد موضوعها، ووحدة املسافة، والزمان هلا، ولكننا 

نتس��اءل هنا: هل تعد هذه احلركة حادثة أم قدمية؟، نجد أن اإلجابة عن هذا التس��اؤل جيعلنا 

ننتقل من اجلانب الفيزيقّي للزمان إىل اجلانب امليتافرييقّي. 

)1) املال حمس��ن الفيض الكاش��ايّن: أصول املعارف، ص106، وأيًضا: عني اليقني »امللقب باألنوار واألرسار«، 
ص 142. 

)2) املصدر السابق، ص 124، وأيًضا: املصدر السابق، ص156.
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2 - البعد امليتافيزيقّي )اإلهلّي( للزمان:

أ - عالقة الزمان بالوجوب واإلمكان:

يذه��ب الكاش��ايّن إىل أن احل��ق - تع��اىل- قديم مل يزل، وب��اق واليزال، وح��ي وال ميوت، 

 

وال يفوته يشء، رسمدّي ليس له مضاد، وحق فال يتطرق إليه بطالن أو فساد، فقد تنزهت ذاته 

ع��ن األمكنة، واجلهات، وتقدس وجوده عن األزمن��ة واحلركات، كام تنزه وتقدس عن االحتاد 

واحلل��ول(1)؛ وعلي��ه فهو - تعاىل- منزه ع��ن أي تغري أو تعدد أو كرثة، ومب��ا أن الزمان واملكان 

متعلق مبا هو متغري؛ ومن ثم تنزهت ذاته عن ذلك. 

ولذل��ك فه��و - تعاىل- واحد أحد ال جي��زأ؛ ذلك ألنه إذا جتزأ ل��كان حمتاًجا، كام أن كل ذي 

إليه يفتقر، وقد تعاىل احلق ع��ن ذلك علًوا كبرًيا،  ج��زء فإن��ه يتقوم بجزئه، ويتحقق بتحقق��ه، و

كام أنه لو كان ذا جزء؛ لكان جزؤه متقدًما عليه؛ ومن ثم يصبح اجلزء أوىل أن يكون إهلًا منه، 

 

وه��ذا أم��ر حمال بالطب��ع، فهو فرد صمد، ال نظري له، وال ش��بيه له، وال ند له، وذلك ما أش��ار إليه 

الكاشايّن بأن املساواة يف الرتبة نقصان يف الكامل، كام أن االستعانة بغريه، تستلزم العجز؛ وعليه 

يكون للحق - تعاىل- سائر صفات الكامل من دون أي نقص أو عجز أو تشبيه... أو غري ذلك(2)، 

فه��و كامل بالذات، ومصدر كل كامل للموج��ود مبا هو موجود، فكل كامل بالذات البد من أن 

يك��ون غنًيا بالذات، أي غري مفتقر يف ذاته إىل الغ��ري؛ ذلك ألنه لو افتقر يف ذاته إىل الغري الفتقر 

 

يف كامله إىل ذلك الغري أيًضا، وهذا أمر حمال، فالغيّن بالذات واحد ينتهي مجيع الكامالت إليه(3).

وعلي��ه فالواجب بالذات هو الذي يتقوم وج��ود بذاته، وال يعتمد أو يفتقر يف وجوده عىل 

غ��ريه؛ فهو الغ��يّن والكامل بذاته، تفتقر إليه مجيع املوج��ودات؛ لتحصل عىل وجودها، يف حني 

أن ممكن الوجود هو الذي يفتقر أو يعتمد يف وجوده عىل غريه، فال ميكن أن حيصل عىل وجوده 

من ذاته، ويطلق لفظ الواجب بذاته كام هو عند معظم فالس��فة اإلس��الم عىل احلق - تعاىل- 

وح��ده، يف حني أن لف��ظ ممكن الوجود يطلق عىل العامل وما فيه م��ن املوجودات مجيعها، وهنا 

نتساءل: ما عالقة الزمان بواجب الوجود؟ 

)1) الفيض الكاشايّن: منهاج النجاة، حتقيق وتقديم: غالب حسن، الدار اإلسالمية، بريوت، 1987م، ص 24. 
)2) املصدر السابق، ص ص 21، 22. 

)3) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أنوار احلكمة، دار األمرية، الطبعة األوىل، بريوت، 2005م، ص 50. 
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يرى الكاشايّن أنه ملا كان الواجب -تعاىل- واجد كل كامل ومفيضه؛ ومن ثم فإن مفيض 

الوج��ود ال ميك��ن أن يكون مس��لوب الوجود يف مرتب��ة ما، كام أنه يس��تحيل أن يكون واهب 

الك��امل مفتقًرا يف ح��د ذاته؛ ذلك ألن املفيض بالطبع أكرم وأع��ىل وأجمد من املفاض عليه(1)، 

 

ومل��ا كان - احل��ق- تعاىل بس��يط احلقيقة، ال كرثة له بوج��ه من الوجوه، ففعله س��بحانه إفاضة 

الوجود مطلًقا، أي: أن فعله واحد، فإن ما يوجد منه أو يفيض إمنا يوجد مبا هو هو، أي بذاته، 

وليس مبا هو غري ذاته؛ ومن ثم من غري صفة زائدة؛ لتعاليه عنها وتنزه(2). 

وتكون نس��بته - تعاىل- إىل مجيع ما س��واه من املوجودات نسبة واحدة، بال اختالف سواء 

إال فيكون بالفعل مع بعض، وبالقوة  أكان يف املعي��ة، أم الالمعية، أم اإلفاضة، أم الالإفاضة، و

م��ع آخرين، أي: ترتكب ذاته م��ن جهتي فعل، وقوة؛ ذلك مما ي��ؤدي إىل تغري صفاته وفق تغري 

املتج��ددات املتعاقب��ات، فقد تع��اىل احلق عن ذلك، فذات��ه فعلية تامة، وغن��اء حمض من مجيع 

الوجوه، ونس��بة ذات��ه - تعاىل- إىل اجلميع نس��بة واحدة، ومعية قيومية ثابتة غ��ري زمانية؛ إذ إن 

امل��كان واملكانيات مجيعها بالنس��بة إىل ذاته كنقط��ة واحدة يف معية الوج��ود، كام أن الزمان 

والزمانيات بآزهلا وآبادها مبنزلة آٍن واحٍد عنده -تعاىل-(3). 

 ولذل��ك يب��دع ويفعل احلق -تعاىل- ليس عن طريق الس��يالن بل عن طري��ق الثبات، أي: 

ال يف زم��ان، وال آن، وال حي��ز، وال م��كان، وال عن م��ادة، وال من يشء أصاًل؛ ذل��ك ألن التقدم 

والتأخر والتجدد واالستعدادات املادية تقع يف ظرف الزمان فقط، ومبا أن ذاته -تعاىل- وصفاته 

احلقيقية وش��ئوونه الذاتية واسامءه احلس��ىن متقدسة عن التغري، فكذلك يتعاىل ويتقدس قوله، 

 وأم��ره عن التغ��ري(4)، ولذلك تك��ون املوجودات مجيعه��ا بحضورها وغياهب��ا كموجود واحد 

 يف الفيض��ان عن��ه، ويف ذل��ك يس��تدل بقول��ه -تع��اىل-: نث يب جت  حت خت مت ىت 

يتجث مث ]لقامن: 28[(5). 
وبذل��ك فال جي��وز عىل الله - تع��اىل- العدم بأي وج��ه من الوجوه؛ ألنه ل��و كان ممكن 

)1) املصدر السابق، ص53. 
)2) املصدر السابق، ص 91. 

)3) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أنوار احلكمة، ص 56. 
)4) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 99. 

)5) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أنوار احلكمة، ص 56. 
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الع��دم؛ لكان أيًضا ممكن الوج��ود؛ ومن ثم فلم يكن غنًيا بالذات، ب��ل يكون مفتقًرا لغريه، 

 وه��ذا حم��ال بالطبع؛ فاحل��ق -تعاىل- ال رشط له يف ذاته، وما س��واه تابع له، فه��و قيوم دائم، 

 وال ميك��ن أن يق��ال له: متى(1)؛ وذلك حينام س��ئل موالن��ا الباقر عن الله: مت��ى كان؟ فقال: 

متى مل يكن، حتى أخربك: متى كان؟ س��بحان من مل ي��زل، وال يزال فرًدا، صمًدا، مل يتخذ 

صاحبة وال ولًدا(2). 

وهك��ذا فالواج��ب بذات��ه واحد، ففعل��ه البد من أن يك��ون واحًدا، أي أن تكون نس��بة 

مجيع املوجودات إليه نس��بة واحدة، ويكون إبداعه ع��ن طريق الثبات؛ ألن وجوده رسمدّي، 

 

 وال ميك��ن أن يك��ون فعل��ه أو إبداع��ه عن طريق الس��يالن أو التغ��ري أي ال يف زم��ان، وال آن، 

وال حيز، وال مكان؛ ولذلك ينفي الكاشايّن أن يقال له - تعاىل- متى؛ فهو قيوم دائم. 

ويرى أن الصواب يف القول يتمثل يف أنه - تعاىل- موجود بذاته، والعامل موجود به، وحني 

يتسأل: فرد متى كان وجود العامل من وجود احلق، نجد أن متى هي سؤال عن الزمان، والزمان 

 خمل��وق لله ؛ ومن ثم فهو س��ؤال باطل؛ ذلك ألنه ال وج��ود رصف خالص ليس عن عدم 

إال وجوده -تعاىل-، أما الوجود عن العدم فهو وجود العامل، كام أنه ال بينية بني الوجودين، أي: 

ال امتداد بينهام إال التوهم الذي يفرضه العلم(3)، وال جيوز أن نصف احلق - تعاىل- أنه أول لنا، 

فإن رتبته ال تناسب رتبتنا، كام ال تقبل رتبتنا أوليته؛ إذ إن قبول رتبتنا أوليته تفيض إىل استحالة 

إط��الق اس��م األولية علينا، بل يطلق علينا اس��م اآلخرية ألوليته، وهل��ذا كانت عني أوليته عني 

آخريته(4).

ك��ام ذهب بعض أهل املعرفة إىل أن ارتباط املمك��ن بواجب الوجود يف وجوده، وعدمه، 

إذا مل يوجده، فإنه  أي: افتق��ار املمك��ن إىل الواجب، فإذا أوج��ده يبقى املمكن يف إمكان��ه، و

مل ي��زل عنه إمكانه، أي: مل يدخل عىل املمك��ن يف وجوده بعد عدمه صفة تزيل عنه إمكانه، 

)1) املصدر السابق، ص47. 
)2) املصدر السابق، ص47، وأيًضا انظر: كتاب الوايّف، ج1، منشورات اإلمام أمري املؤمنني ، الطبعة 
األوىل، أصفه��ان، 1430ه�، ص349، حممد بن يعقوب الكلييّن، أصول الكايّف، دار املرتىض، الطبعة األوىل، 

بريوت، 2005م، ص 65، باب الكون واملكان. 
)3) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 127، وأيًضا: كتاب الوايّف، ج1، ص349.

)4) املصدر الس��ابق، ص 127، وأيًضا انظر: ابن عريّب، الفتوحات املكية، ج1، ضبط وتصحيح: أمحد ش��مس 
الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، 1999م، ص 288، )الباب السادس والعرشون(.
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ك��ام مل يدخ��ل عىل احلق )واجب الوج��ود( يف إجياده العامل وصف يزيل��ه عن وجوب وجوده 

لنفسه(1). 

ولذل��ك يتب��ني لنا أنه ملا كان احل��ق - تعاىل- واحًدا أح��ًدا ال يقبل التجزئ��ة، فإنه منزه عن 

 

 أي ك��رثة أو تع��دد، وتكون نس��بة املوج��ودات إليه نس��بة واح��دة؛ فتتنزه ذاته ع��ن أي تغري؛ 

 ذل��ك ألنه ال وج��ود رصف خالص ليس عن عدم إال وجود احلق تع��اىل، واجب الوجود بذاته، 

أما الوجود عن العدم فهو وجود العامل، ممكن الوجود. 

ب- عالقة الزمان باحلدوث:

وبعد أن أوضحنا أن واجب الوجود بذاته قديم رسمدّي منزه عن ما هو متغري، هنا نتساءل 

هل يعد الزمان قدميًا أم حادثًا؟ 

معىن احلدوث، وأقسامه:

يع��د احلادث عند الكاش��ايّن هو ما كان مس��بوًقا بالعدم أو الالوجود، وينقس��م إىل زمايّن 

وذايّت، ويطل��ق احلادث الذايّت عىل ما كان وجوده من غريه، وال ميكن أن يكون موجوًدا قبل أن 

يوج��ده ذل��ك الغري، فال ميكن أن يكون موجوًدا من ذاته؛ ولذل��ك يصبح حال اليشء - باعتبار 

ذاته- متخلًيا عن غريه قبل اليشء الذي حيصل عىل وجوده من غريه، أي: أنه قبله قبلية بالذات(2)، 

وهنا يرتبط مفهوم احلادث الذايّت مع ممكن الوجود بذاته؛ وعليه يس��بق املوجود بذاته ما كان 

وجوده من غريه، أي أن يكون قبله قبلية بالذات. 

ويذك��ر أنه حينام يكون وجود اليشء مس��بوًقا بعدمه أو ال وج��وده، وذلك حينام نقول: 

حرك��ت يدي فتح��رك املفتاح أو ثم حت��رك املفتاح، ولكنن��ا ال نقول: حترك املفت��اح فتحركت 

إن كانا مًعا يف الزمان، كام أننا نقول: الش��عاع من النري وليس النري من الش��عاع؛ حتى  يدّي، و

 

إذ مل ينف��ك أحدمه��ا ع��ن اآلخر َوْفق الزم��ان(3)، أي يس��تلزم لتحرك املفتاح حرك��ة اليد أواًل، 

 

كام يستلزم خلروج الشعاع وجود املصباح؛ حتى إن كانوا مًعا يف الزمان. 

وهك��ذا بعد أن أوضحنا معىن احلدوث وأقس��امه: الذايّت، والزمايّن، نالحظ أن الكاش��ايّن 

)1) املصدر السابق، ص 127، وأيًضا انظر: املصدر السابق، ص ص 287، 288، )ألباب السادس والعرشون(. 
)2) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 123. 

)3) املصدر السابق، ص ص 123، 124. 
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رك��ز حديثه عن احلادث الذايت، ال��ذي يرتبط مبفهوم ممكن الوجود بذات��ه، ويطلق عىل مجيع 

املوجودات فيام س��وى احلق تع��اىل، وهنا نتس��اءل: إذا كان العامل حادثًا ذاتًي��ا، أي أن وجوده 

 

مل يك��ن من ذات��ه بل من غريه، فهل هذا يعين أن��ه حادث زمايّن؟، هذا جيعلنا ننتقل إىل تفس��ري 

حدوث العامل عند الكاشايّن. 

حدوث العامل: �

يذكر الكاشايّن أن ما تومهته طائفة من الغاغة أن بني احلق - تعاىل- وبني أول العامل عدًما 

موهوًم��ا أزلًيا س��يااًل ممتًدا بتامديه الومه��ّي يف جهة األزل إىل ما ال هناي��ة، ومنتهًيا يف جهة األبد 

عند حدوث أول العامل من أكاذيبهم املضللة(1)، ويعرتض عىل القائلني: إن العامل يس��بقه عدم 

زمايّن؛ ذلك ألن العامل مجلة ما س��وى الل��ه؛ فالزمان من العامل، فكيف يتقدم عليه حتى يكون 

تق��دم الع��دم عليه تقدًما زمانًيا؟ وحينام نق��ول: أنه كان وقًتا مل يكن في��ه العامل، فهذا خمالف 

لقوله؛ إذ ليس قبل العامل وقت(2).

وهنا ينفي الكاش��ايّن القول إن العامل يس��بقه عدم زم��ايّن؛ ألن الزمان هو من مجلة العامل، 

فكيف يتقدم عليه؟

ولذلك يرى أنه من ُيْعىَن بحدوث العامل أي أنه كان معدوًما فوجد، وقصد من مفهوم 

كان أي: السبق الزمايّن، فهو بذلك يكون متناقًضا لقوله بوجود الزمان قبل العامل وهو من 

إن أراد به الس��بق الذايّت، فس��يصبح احلدوث ذاتًيا، كام يرى أن من ذهب  مجلة العامل، و

إىل أن احلق - تعاىل- مقدم عىل العامل بحيث يكون بينه وبني العامل زمان، فهذا أمر حمال؛ 

ألنه ليس قبل العامل يشء غري ذات احلق تعاىل، كام أن ذلك يؤدي إىل القول بتوقف العامل 

ع��ىل غري ذات احلق - تع��اىل-، وهذا مما يقع يف الرشك املح��ض(3)؛ وعليه يرفض القول إن 

العامل يسبقه عدم زمايّن، أو إن تقدم احلق - تعاىل- عىل العامل بالزمان؛ بل ركز حديثه عىل 

احلدوث الذايّت فقط. 

ن يتس��اءل عن مدة العدم التي تقع قبل وجود احلادث عىل سبيل  وجييب بعض احلكامء َعمَّ

)1) املصدر السابق، ص 124. 
)2) املصدر السابق، ص 125. 

)3) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 126. 



233 هيرمينوطيقا الزمان في فلسفة الفيض الكاشاني

 التب��رصة والتنبيه، أي: هل هذه املدة حمدودة مقدرة بتقدير، مثل: يوم أو ش��هر أو س��نة معينة، 

أو يكفي فيها أي مدة أخرى؟، فإنه جييب هنا: بل يكفي يف حدوث احلادث سبق أي: مدة يتقدم 

 فيه��ا الع��دم، ويتبعه الوجود، كام أنه يكفي التصور يف ذلك بس��نة واحدة يتق��دم فيها العدم، 

ثم يتبعه الوجود، بل ميكن استبدال السنة بشهر واحد يكفي هلذا؛ ومن ثم نستنتج مما سبق أن 

الزمان ال تأثري له يف احلدوث(1). 

وعلي��ه فال عالقة بني تناهي سلس��لة الزم��ان وال تناهيها يف حدوث الع��امل، وهذا ما ذكره 

بعض أهل املعرفة من أنه عند إمعان النظر والفحص عن هذا العامل، مل يكن هناك داٍع للسؤال 

ع��ن البدء الزم��ايّن للعامل، وذلك ما ذهب إليه اإلهليون من اعتب��ار أن الزمان من أجزاء العامل، 

 ك��ام أن العامل مبا في��ه ومعه ميثل مجلة واحدة، أي: كأنه ش��خص واحد؛ وم��ن ثم فإهنم بحثوا 

 ع��ن علة بدئه(2)؛ فأولية العامل وآخريته أمر إضايّف، مبعىن أن األول من العامل يكون بالنس��بة 

إىل ما خيلق بعده، كام أن اآلخر من العامل يطلق بالنسبة إىل ما خلق قبله(3). 

ويتبني لنا مما س��بق أن الكاش��ايّن اقترص يف تفس��ريه حدوث العامل، عىل احلدوث الذايّت 

فق��ط، فقد رفض القول بس��بق العامل عدًما زمانًيا، أو احلدوث الزم��ايّن؛ ذلك ألن الزمان من 

 مجل��ة العامل فكي��ف يتقدمه؛ وعليه فليس هن��اك عالقة بني حدوث الع��امل وتناهي الزمان 

أو ال تناهي��ه؛ إذ إن تق��دم العامل أو تأخره ميثل أمًرا إضافًيا، أي أن األول من العامل بالنس��بة 

 

ملا خلق بعده، يف حني أن اآلخر من العامل بالنسبة ملا خلق قبله، وبذلك هنا ننتقل إىل تفسري 

الكاش��ايّن حدوث الزمان واحلركة، ونتساءل: هل يعد كل من الزمان واحلركة أمران نسبيان 

أم مطلقان؟

حدوث الزمان واحلركة: �

مل��ا كان��ت الطبيعة أمًرا س��يال الذات متجدد احلقيق��ة، أي: أهنا حمركة دامئً��ا، فإن احلركة 

والس��كون من آثارها؛ ومن ثم فإن كل س��اكن من ش��أنه أن يتحرك؛ إذ إن الطبيعة أمر س��يال 

الذات، فإذا مل يكن سيااًل ملا ميكن صدور احلركة عنه؛ الستحالة صدور املتجدد عن الثابت، 

)1) املصدر السابق، ص 126. 
)2) املصدر السابق، ص ص 126، 127.

 )3) املص��در الس��ابق، ص 127، وأيًض��ا انظ��ر: اب��ن ع��ريّب، الفتوح��ات املكي��ة، ج1، ص ص 287، 288، 
)الباب السادس والعرشون(. 
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فلو كانت علتها القريبة أمًرا ثابت الذات، فلم تكن احلركة حركة بل تكون سكونًا، وال يصري 

التجدد جتدًدا، بل يصري قراًرا(1).

وحني القول إن وجود كل متجدد مس��بوق بوج��ود متجدد آخر ميثل علة جتدده، ذلك 

إما إىل التغري يف ذات البارّي، وقد تعاىل الله عن ذلك علًوا كبرًيا،  يؤدي إما إىل التسلسل، و

فقد ذهب الكاش��ايّن إىل أن التجدد لليشء حينام مل يكن صفة ذاتية، فإن اليشء يف جتدده 

 

 حيت��اج إىل جم��دد، أم��ا حينام يك��ون التجدد صف��ة ذاتية لل��يشء، فال حيت��اج ذلك اليشء 

إال إىل جاع��ل جيعل ذاته، ال إىل جاعل جيعلها متج��ددة؛ وعليه فالذاتيات ال تعلل، كام أن 

الوجود متفاوت احلصول بنفس��ه يف األش��ياء بالش��دة والضعف، والغىن واحلاجة، والتقدم 

والتأخ��ر؛ ولذلك يرى أنه البد لكل متغري من أن ينتهي إىل يشء يكون متغرًيا أيًضا؛ حتى 

 يص��ح أن يكون علة ل��ه، يف حني أنه يكون هو لثبات حدوثه وجت��دده غري حمتاج إىل علة 

 حادث��ة؛ حت��ى يصح اس��تناده إىل القدي��م، وليس يف الوجود ما هذا ش��أنه س��وى الطبيعة؛ 

إذ إن احلركة والزمان أمران نسبيان)*) تابعان(2).

فق��د كان��ت احلركة أمًرا نس��بًيا، ليس هلا يف ذاهتا ح��دوث وال قدم إال بتبعي��ة ما أضيفت 

هي إليه؛ إذ معناها خروج اليشء من حال القوة إىل حال الفعل ش��يًئا فش��يًئا، فإذا كان املتجدد 

ه��و ذلك األمر الذي فيه احلركة؛ فإن احلركة تتمث��ل يف جتدد املتجدد، وحدوث احلادث مبا هو 

حادث(3)، ومبا أن احلركة من آثار الطبيعة أو لوازمها فهي تابعة هلا. 

ولذل��ك يكون جتدد الطبيعة عني ثباهتا مثلام متثل قوة امل��ادة األوىل عني فعليتها، فالطبيعة 

م��ن حيث كوهنا ثابتة تك��ون مرتبطة إىل احلق، ومن حيث كوهنا متج��ددة يرتبط إليها جتدد 

املتجددات، وحدوث احلادثات؛ إذ إن املادة األوىل مبا هي هلا الفعلية التي صدرت عن املبدأ عن 

)1) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 92. 
)*( لقد كان الزمان املطلق Absolute مقاباًل للزمان النسبّي Relative؛ إذ أعلن نيوتن يف كتابه أن الزمان املطلق 
احلقيقّي الريايّض، بحد ذاته يتدفق بش��كل مس��اٍو م��ن دون عالقة بأي يشء خارجّي، وقد أش��ار إىل بعض 
املع��اين التي يك��ون فيها الزمان مطلًق��ا، أوهلا- عالقة التزامن لألحداث املس��تقلة عن اإلط��ار، وثانيها- أن 

الفاصل الزميّن بني حدثني سيظل عىل ما هو عليه حتى لو كانت حركات األجسام املادية خمتلفة. 
- )CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, P.922(.

)2( املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 93. 
)3( املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص 93. 
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إمكان اس��تعدادّي يصح هبا احلدوث واالنقضاء والدثور  طريق اإلبداع، كام أهنا مبا هي قوة و

والفن��اء؛ ولذل��ك يك��ون ه��ذان اجلوه��ران، أي: الطبيعة وامل��ادة األوىل بدثورمه��ا وجتددمها 

 واس��طتان يف احل��دوث وال��زوال بالنس��بة إىل األم��ور اجلس��امنية، ك��ام حيصل هب��ام االرتباط 

بني القديم واحلادث(1).

ويذهب الكاشايّن إىل أن املوجودات اجلسامنية باقية دائرة، أي: مستمرة، ويكون بقاؤها 

ع��ن طري��ق جتدد صوره��ا، وأما دثوره��ا، أي: دثور أو اختف��اء صورهت��ا األوىل حني تتجدد 

صورهت��ا األخ��رى، وهذا الدثور هو أم��ر الزم للصورة واملادة، وحينام يع��رتض عىل القول إن 

للطبيعة جهة ثبات واس��تمرار بنفسها من حيث استنادها إىل القديم، فكيف واألمر التجددّي 

ال بق��اء ل��ه، فضاًل عن كون��ه قدميًا، كام أنه يس��تحيل أن يكون ثباهتا وقدمه��ا باعتبار ماهيتها 

الكلي��ة، كيف واملاهيات ليس��ت جاعل��ة وال جمعولة؛ ومن ثم فكيف تكون حينئذ مس��تمرة، 

وسنجد أن الكاشايّن هنا يسري يف طريق أستاذه الشريازّي(2). 

وي��رى أن ل��كل طبيعة حقيقة عقلي��ة، موجودة يف علمه س��بحانه، التي هبا حتصل عىل 

بقائه��ا وثباهت��ا وتقومها ووجودها، كام أهنا بحقيقتها العقلية ال حتتاج إىل مادة أو اس��تعداد 

أو حرك��ة أو زمان؛ إذ إن هلا أح��وااًل متعاقبة متصلة واحدة يف علم الله، ولكن حينام ننظر 

إىل ك��رثة أحواهلا احلادثة املتجددة، نج��د أن كاًل منها موجود يف وقت، حمتاج أو مفتقر إىل 

قابل مستعد يتقدم عليه زمانًا، وهذا القابل من حيث كونه بالقوة يفتقر أو حيتاج إىل صورة 

معين��ة هي جهة اس��تعداده؛ إذ أن��ه حني خروجه من الق��وة إىل الفعل ال��ذي يقابلها؛ تبطل 

صورته الس��ابقة بلح��وق صورته الالحقة؛ الس��تحالة االجتامع بينه��ام، أي: أن كل صورة 

تتج��دد بانقضاء س��ابقتها، وتبطل بحدوث عاقبته��ا، مثلام تبطل ص��ورة النطفة إذا حدثت 

صورة احليوان(3).

ولذلك يثبت الكاشايّن أن اجلسم أو اجلساميّن ال ميكن أن يكون لذاهتام علة فاعلية ليشء؛ 

إذ إن مجي��ع الصف��ات الطبيعية كاحلركة ... وغريها، يتمثل وجودها م��ن لوازم وجود الطبيعة، 

إال أن��ه البد من أن يك��ون يف الوجود مبدأ أعىل من الطبيعة يفع��ل الطبيعة ولوازمها؛ إذ إن كل 

)1) املصدر السابق، ص 94. 
)2) املصدر السابق، ص 94. 

)3) املصدر السابق، ص ص 94، 95. 
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أمر جس��اميّن تتبدل عليه العوارض كالزمان والوضع والكم واألين وغريها، وذلك مما يدل عىل 

جتدد الطبيعة(1).

ويعد الزمان ظرف املتغريات، كام أن احلركة ماهيتها احلدوث، فالزمان واحلركة هبويتهام 

االمتداديتني غري القارتني صادرة عن احلق الفياض فيضة واحدة بال زمان، بل من العدم الرصيح 

إىل الوج��ود، دفعة واحدة دهرية وليس��ت آنية؛ إذ إن اآلن ط��رف الزمان وحصوله يكون بعد 

 الزم��ان، فكيف يك��ون جعل الزمان في��ه(2)؛ فجعله - تعاىل- للموجودات - كام أرشنا س��ابًقا- 

ال بد من أن يكون عن طريق الثبات، ال السيالن. 

ولذلك يصف احلركة مبنزلة شخص روحه الطبيعة، كام يصف الزمان مبنزلة شخص روحه 

الدهر، وتعد الطبيعة بالقياس إىل النفس بل العقل، مبنزلة الش��عاع من الش��مس الذي يتشخص 

بتشخصها(3)، وعليه فكلًّ من الزمان واحلركة أمران متجددان نسبيان تابعان. 

إذا كان اجلسم ال ميكن أن يكون علة فاعلية لليشء؛ فإن علة اليشء البد من أن تكون  و

غري متعلقة بذات ذلك اليشء أو وجوده، ولذلك ففاعل الزمان واحلركة البد من أن يكون منزه 

عنه��ام، فليس تقدمه عليهام تقدًما زمانًيا، وال هو يف طرف هذه السلس��لة أصاًل، بل هو خارج 

عنها، ونس��بته إىل مجيع أجزائها نس��بة واحدة(4)؛ ولذلك يعد الزمان عند احلكامء أمًرا خملوًقا؛ 

إذ مل حيدث جس��م، فال يكون هناك حركة، وال زمان؛ ذلك ألنه يتصور  فهو مقدار احلركة؛ و

الزم��ان للمتغ��ري من حيث كونه متغ��رًيا، مبعىن أنه إذا فرضنا جس��اًم ال يتغري، ف��ال زمان أيًضا، 

ولذلك فالقول بوجود زمان قبل خلق العامل؛ حتى ميكن اخللق، من أوهام املضلني(5). 

ويتضح لنا مما س��بق إثبات الكاش��ايّن القول بحدوث الزمان واحلركة، وفق إثباته حدوث 

 الع��امل؛ فالزم��ان واحلرك��ة أمران نس��بيان تابعان؛ وعليه فاحلركة ليس��ت هل��ا يف ذاهتا حدوث 

 وال ق��دم، إال بتبعية ما أضيف��ت هي إليه، كام أهنام صادران عن احل��ق فيضة واحدة بال زمان، 

أي دفعة دهرية. 

)1) املال حمسن الفيض الكاشايّن: أصول املعارف، ص ص 95، 96. 
)2) املصدر السابق، ص 99. 

)3) املصدر السابق، ص 109، وأيًضا: عني اليقني »امللقب باألنوار واألرسار«، ص144. 
)4) املصدر السابق، ص 124. 

)5) الفيض الكاشايّن: كتاب الوايّف، ج1، ص349، هامش. 
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رابًعا: أهم النتائج والتوصيات

نتائج البحث: 

)1(   تأثر الكاش��ايّن يف تفس��ري للزمان بالفالسفة الس��ابقني عليه، إال أنه حاول التوفيق بني 

الفلس��فة والدين، فكان تفس��ريه يقرتب من املتكلمني، وفالس��فة اإلسالم؛ وذلك فيام 

يتعل��ق بإثباته تناهي الزمان واحلركة، فال حيذو مثل االجتاه األرس��طّي الذي قال بقدم 

الزمان واحلركة. 

)2(  ارتبطت عالقة الزمان باحلركة عند الكاش��ايّن بتفس��ريات الفالس��فة الس��ابقني عليه، 

فق��د وص��ف الزمان بأنه مق��دار احلركة املتصلة وليس��ت املنقطعة؛ لتناه��ي أبعادها، 

وهنا يتشابه مع أرسطو الذي عد الزمان كاًم متصاًل مقداًرا هليئة متصلة غري املنقطعة 

 

أال وه��ي احلركة املس��تديرة، وتل��ك احلركة املتصلة املس��تمرة تعرف عند الكاش��اين 

 باحلركة التوسطية، التي ميكن حتديدها عن طريق حتديد موضوعها، ووحدة املسافة، 

والزمان هلا، وقد تأثر يف ذلك بفالسفة اإلسالم، والسيام أستاذه املال صدر الشريازّي. 

)3(  يعد واجب الوجود بسيط احلقيقة، منزه عن كل ما هو متغري، ومبا أن الزمان هو نسبة 

املتغ��ري إىل املتغري؛ ومن ث��م فوجوده - تعاىل- منزه عن األزمن��ة واألمكنة واحلركات، 

فهو رسمدّي قديم، يبدع عىل س��بيل الثبات ال عىل س��بيل الس��يالن، كام أنه ال وجود 

خال��ص ليس عن عدم إال وجوده -تعاىل، أما العامل فهو موجود به؛ ومن ثمَّ فهو ممكن 

 الوج��ود حيص��ل عىل وجوده من غريه، كام أنه - تعاىل- قيوم دائم، فيس��تحيل الس��ؤال 

ع��ن وجوده مبتى؛ التي هي س��ؤال عن الزم��ان، وهو خملوق لل��ه ؛ ومن ثم فهو 

ممكن الوجود الذي حيصل عىل وجوده من غريه. 

)4(  يرتبط مفهوم احلدوث الذايّت عند الكاشايّن مبمكن الوجود، أي الذي ال يتحقق وجوده 

بذات��ه ب��ل بغريه؛ وم��ن ثم يتقدم أو يس��بق املوجود بذات��ه عىل املوجود بغريه أس��بقية 

بالذات، وهو هنا يتفق مع أقوال معظم فالس��فة اإلس��الم؛ إال أنه اش��رتط أن يس��بق 

املوجود بذاته، املوجود بغري ذاته؛ حتى إن كانا مًعا يف الزمان، عىل سبيل املثال: فنقول 

حركت يدي فتحرك املفتاح، وليس حترك املفتاح فتحركت يدي، أي أن حترك املفتاح 

متوقف عىل حترك يدي، حتى إن كان مًعا يف الزمان. 
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)5(  أكد الكاشايّن القول بحدوث العامل ذاتًيا، إال أنه اعرتض عىل القائلني: إن العامل يسبقه 

ع��دم زمايّن، أي: القول باحلدوث الزمايّن، فكيف يس��بق العامل الزمان، وهو من مجلة 

العامل؟، وذلك كان أكرث تأثًرا بأس��تاذه الشريازّي، كام أنه اختلف عن السابقني عليه 

فيام رأى أنه ال عالقة بني حدوث العامل وتناهي الزمان أو ال تناهيه، فال ميكن القول: 

 أن��ه ب��ني وجود احلق - تع��اىل- ووجود العامل زم��ان؛ مما يعين توقف وج��ود العامل عىل 

غري احلق - تعاىل-، وذلك حمال بالطبع. 

)6(  فرس الكاش��ايّن الزم��ان واحلركة بوصفهام أمرين حادثني، نس��بيني، متجددين، وذلك 

وف��ق قوله بح��دوث العامل حدوثً��ا ذاتًيا ال زمانًيا، ومب��ا أن احلركة من ل��وازم الطبيعة 

فليس��ت هل��ا يف ذاهتا حدوث وال قدم إال بتبعية ما أضيف��ت إليه؛ ومن ثم فهي حادثة، 

ك��ام أن الزمان أمر عارض مرتبط بكل ما هو متغري؛ ولذلك فكل من احلركة والزمان 

ص��ادران عن احلق تعاىل فيضة واحدة دهرية؛ وذلك ملا كان جعله - تعاىل- لألش��ياء 

عىل سبيل الثبات ال السيالن، أي بال زمان. 

التوصيات:

 )1(  التوس��ع يف تن��اول مفهوم الزم��ان يف جم��ال العلوم املختلف��ة، ملا له م��ن أمهية كربى، 

فه��و جانب من جوانب الوعّي البرشّي، وعنرص رضورّي يف الطبيعة، كام أنه ارتبط 

بتفس��ري الظواهر االجتامعية، باإلضافة إىل جانب��ه امليتافيزيقّي؛ ومن ثم فالزمن يبين 

فكرن��ا، وحياتنا اليومي��ة أي وجودنا كله؛ لذلك جيب الس��عي لدى اجلميع، والس��يام 

العلامء والفالسفة للكشف عن تفسريات املختلفة للزمان.

)2(  عمل دراسات بينية خمتلفة، بني الفلسفة والعلوم األخرى بصدد الزمان؛ إذ أنه موضوع 

مشرتك الهتامم املفكرين والعلامء؛ ذلك من أجل تفسريه. 
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