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 ممّخص  
 

كمكضكعات جديدة, استطاعت الفمسفة اإلسالمية أف تضيؼ لمفكر الفمسفي إضافات حقيقية كذات أىمية كأفكار 
كبالجدير بالذكر كانت فكرة الزماف كالعالـ كاحدة مف ىذه األفكار التي تجمت فييا العبقرية عند الفالسفة المسمميف, كمف 

 بينيـ )أبي العالء المعرم(. عمى الرغـ مف تأثره بالفمسفة اليكنانية, لكف ىذا ال يمغي اجتياد ىذه الشخصية المذىمة.
كالعالـ, في المقدمة تـ التعريؼ  مشكمة الزماف فخصكصية مكقؼ أبي العالء المعرم م بحثتناكلنا في ىذا ال

بالفيمسكؼ كطرح السؤاؿ اإلشكالي, أما عناصر البحث, تضمنت اآلراء حكؿ فكرة الزماف, كيمييا بياف حقيقة كطبيعة 
ية كاألبدية كمف ثـ إيضاح مشكمة العالـ الزماف عند أبي العالء كمف ثـ ذكر أنكاعو كالحديث عف الدىر كالعدـ, كاألزل

 عنده.
 ك انتيينا في النتيجة إلى أف أبي العالء قد خرج برؤية جديدة في فكرة الزماف كالعالـ بالرغـ مف تردده الكثير في كتبو.

  اف.أبدياف ك أزلي ك العالـ زعـ بأف الزماف
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  ABSTRACT    

        

Islamic philosophy was able to add real and important additions , ideas and new topics to 

the philosophical thought , and it is worth mentioning that the idea of time and the world 

was one of these ideas in which the genius of Muslim philosophers was manifested ,  

among them (Abu Ala' Al-Ma'arri ) . Although he was influenced by Greek philosophy , 

this doesn't negate the effort of this amazing character.                                                                                  

      In this research, we dealt with the peculiarity of Abu Ala' Al-Ma'arri view of the 

problem of the time and world . In the introduction , the philosopher was introduced and 

the problematic question was posed , as for the research elements , they included opinions 

about the idea of time , followed by an explanation of the truth and nature of time 

according to Abu Al-Ala' and then mentioning its types and talking about Al-Dahr (time) 

and nothingness  , and sempiternity and eternity , then clarifying the problem of world  to 

him.                                                                                  

       In conclusion , we concluded that Abu Al-Ala' came out with a new vision about the 

idea of time and the world despite his much hesitation in his books and he claimed that 

time and the world are sempiternal and eternal . 
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 مقدمة:
كبداية ال بد مف التعريؼ بفيمسكؼ البحث الذم عاصر القرف العاشر كالحادم عشر الميالدم كىك أحمد بف عبد اهلل بف 

كىك ينتسب إلى  ـ. 973 –ق363, كلد في معرة النعماف سنة المعركؼ بأبي العالء المعرم التنكخيسميماف بف محمد 
 بيت عمـ كأدب, نبغ فيو عدد مف القضاة كالعمماء كالشعراء, فكاف جده سميماف قاضي المعرة, كأبكه عبد اهلل أديبان 

 .(1) كشاعران 
لقد نشأ أبي العالء ضريران عندما بمغ الثالثة مف سنو أصيب بمرض الجدرم الذم أفقده عينو اليسرل, كغطى عينو 

ال يعرؼ األلكاف إال المكف األحمر, ألف أىمو ألبسكه حيف جدر ثكبان مصبكغان بالعصفر, كلكف  اليمنى بغشاكة بيضاء,
درس العمـ كاألدب عمى أبيو أكالن ثـ تابع دراستو عمى جماعة مف عمماء  حيث ذىاب بصره لـ يفقده نكر بصيرتو.

 عمى عممائيا كاستفاد مف خزائف كتبيا.المعرة, كانتقؿ بعد ذلؾ إلى بعض المدف كحمب ك انطاكية كالالذقية, فدرس 
يعتبر أبي العالء المعرم مف األشخاص الذيف يتصفكف بالصفات الجميمة كالرائعة حيث كاف مرىؼ الحس, حاّد الذكاء, 
كاسع الذاكرة كقكم اإلرادة. ككاف شديد الحرص عمى بمكغ الكماؿ, اختار لنفسو في الحياة منيجان منيعان قاـ عمى حب 

لك رزقو اهلل , ك عمـ ك يأخذ بالمعقكؿ دكف المنقكؿ, ك ينشر العامالن بعممو غض الماؿ ك كره الرياء ك كاف عالمان بك الزىد 
فضؿ أف يسمع كجو مشكه , ف, ك كلكنو خرج إلى العالـ بجسـ قميء جسمان غير ىذا الجسـ لكاف لو شأف غير ىذا الشأف

, فمـ يطمع , ك قد تـ لو ما يريداه (تسمع بالمعيدم خير مف أف تر  , مرددان قكؿ المثؿ السائر ) أفال يركفالناس عنو ك 
ىي اإلحاطة بمختمؼ العمـك ك االطالع عمى جميع المذاىب ك , ك لناحية الفاضمة التي تمثميا نفسوالناس إال عمى ا

 .(2) كؼ الشعراءالفمسفة حتى لقب بشاعر الفالسفة ك فيمسدليالن عمى فنو جمعو بيف العمـ كالشعر ك حسبؾ 
سفية التي اختمؼ فييا الفالسفة المشكالت الفمث كالنقاش في كثير مف المسائؿ ك خاض أبي العالء المعرم الحدي 

أفكاران ي العالء في ىذه المشكمة رأيان ك قد أبدع أبكالمتكمميف كمف بيف ىذه المسائؿ كالمشكالت, مشكمة الزماف كالعالـ, ك 
 .نظرية خاصة بوبه حكؿ ىذه المشكمة آراءخرج مف أفكاره ك ك  ابقيو, انفرد في نسقو الفمسفيبخالؼ س

وىل استطاع أن يخرج  ؟ما ىي طبيعتو وأنواعوو  ؟قة الزمان عند أبي العالء المعري: ما ىي حقيوالسؤال اإلشكالي
ما و  ؟دثانلم عنده قديمان أزليان أم محالعاو ىل الزمان و  ؟و أم بتأثره بسابقيو من الفالسفةبنظرية خاصة بو من ذات

 ؟لشواىد التي استند عمييا في زعموىي ا
 

 أىمية البحث وأىدافو
 : أىمية البحث

في الفمسفة المثيرة لمجدؿ في الفكر الفمسفي عامة ك دراسة ألحد أىـ الجكانب الميمة ك تكمف أىمية البحث في ككنو يمثؿ 
تسـ بالعبقرية مثؿ ) أبي ككنو يتناكؿ شخصية تكىناؾ أىمية أخرل لمبحث  .اإلسالمية خاصة كىك) الزماف ك العالـ (

 .المجاؿ الفمسفي العربي اإلسالمي باألخصّيةساىمات كثيرة في مجاالت متعددة ك العالء المعرم ( التي كانت لو م
 
 

                                                           

 .98القاىرة، ص  –طو، تجديد ذكرى أبي العالء، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة حسين، انظر:  -1
 . 284-283م، ص  1970المبناني، بيروت،  ل، تاريخ الفمسفة العربية، دار الكتابجمي صميبا،انظر:  -2
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 : أىداف البحث
ثباتو  الـالعفي كيفية معالجة مشكمة الزماف ك  المعرم ي العالءتتجمى أىداؼ البحث في الكشؼ عف أصالة فكر أب كا 

 .لقدميما كأبديتيما
 : منيج البحث
تحميؿ مكاقؼ أبي العالء المعرم كمكاقؼ خصكمو؟ ككذلؾ , لىذا البحث عمى المنيج التحميمي كالتركيبياعتمدنا في 

 .ـ المكقؼ اتجاه المشكمة المطركحةالمنيج النقدم مف أجؿ حسالفالسفة كالمتكمميف , ك  لمقارنة آراء المنيج المفارؽ
 : الدراسات السابقة

ألخصّية عند أبي العالء المعرم بعد البحث المطكؿ لـ نجد بحثان انفرد فيو باحثو بالحديث عف المشكمة المطركحة با
 .فرؽلكننا كجدنا القميؿ مف المقتطفات عف ذلؾ بشكؿ متك 

 : مصطمحات ومفاىيم البحث
 .(1)خيكؿ الفرسافىك الزماف الذم يتألؼ مف أكقات متتالية متشابية يمثؿ ذلؾ بسرعة  :الزمان القصير .1
 .(2)متصؿ الجرياف المستمر كىك كـاف الحقيقي الذم يتصؼ بالتعاقب كالتكالي ك ىك الزم :الزمان المديد .2
 .(3)ىك كعاء المكجكدات بخالؼ الزماف الذم يعتبر ظرؼ لألحداث :المكان .3
 .(4)أكؿ لو ىك الذم ال :األزلي .4
 .(5)ىك الذم ال نياية لو :األبدي .5

 :اآلراء حول فكرة الزمان
أف أفالطكف لـ يفرؽ بيف بالرجكع إلى الفمسفة اليكنانية نجد بحكؿ فكرة الزماف عند الفالسفة كالمتكمميف, ك  تعددت اآلراء

كاممة لألزؿ كىك اهلل تعالى بمثابة  األزؿ كالزماف عنده حادث خمؽ مع السمكات التي لـ تسبقو كىك محاكاة غيرالزماف ك 
 صورة متحركة لألزل الذي كل ما يمكن أن يقال عنو »لحادثة كبالتالي فالزماف عنده ىكالزماف ىك بالنسبة لمكائنات ا

أما أرسطو فإنو يرى أن  .(6)«نو أبدي حاضر ال يمكن حصره أنو موجود ، فميس لو نسبة ماض وال مستقبل، إ
 .(7)«نو قديم ألن حركة الفمك قديمة مقدار حركة الفمك و أ »الزمان ىو 

تمامان لرأم أرسطك كذلؾ ألنو يذىب إلى  كيكاد أف يككف رأم ابف سينا مطابقان   كح بأف الزماف في رأيو غير مكجكد.كيم
ألف اهلل  ,بداية لياكأف حركة الفمؾ الدائرية ال .(8)«من جية المتقدم و المتأخرمقدار حركة الفمك  »أف الزماف ىك 

  .تعالى لـ ينقطع عف جكده

                                                           

 .397، دائرة المعارف اإلسالمية )مادة الزمان(، ترجمة: محمد عبد اليادي أبو ريدة، المجمد العاشر، ص  ديبور،  1-
 .201ص  ، 2ج م،1915أحمد بن عبد اهلل بن سميمان، المزوميات أو لزوم ما يمزم، مطبعة الجمالية، مصر، المعري،  2-
 .50ص ، 2، جمصدر سابق 3-
 .47، ص1مصدر سابق، ج 4-
 ، نفس الصفحة.،مصدر سابق 5-
 .255-254، ص 3محمد، الفمسفة اإلغريقية، مكتبة االنجمو المصرية، طغالب،  6-
 .142م، ص 1976، تاريخ الفمسفة اليونانية، مكتبة النيضة المصرية، كرم، يوسف 7-
 .505والتنبييات، طبع دار المعارف، ص اإلشارات ابن سينا، أبو عمي الحسين  8-
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ماف مقدار الحركة , فيـ عمى الرغـ مف تسميميما بأف الز يان بما قالو أرسطككبينما لـ يشأ الكندم كابف رشد أف يأخذكا حرف
  .(1)بالزماف بحركتو حادث أنو حادث ألف العالـ الذم يتعمؽ: إال أنيما قاال

عمال الوقت ىو الفرق بين األ »كفيما يتعمؽ بالمتكمميف المسمميف ينقؿ لنا االشعرم أنيـ اختمفكا في الكقت فقاؿ قائمكف 
وقال قائمون: الوقت ، وىو مدى ما بين عمل إلى عمل، وأن يحدث مع كل وقت فعل، وىذا قول أبو اليذيل العالف

ركات حوزعموا أن األوقات ىي  فقد جعمت قدوم زيد وقتًا لمجيئك.قدوم زيد،  آتيك :لمشيء، فإذا قمت قتوتو ىو ما 
ألن اهلل عز وجل وقتيا لألشياء، وىذا قول الجبائي. وقال قائمون: الوقت عرض وال تقول. ما ىو وال تقف  الكاألف

 .(2)«عمى حقيقتو 
إف الزماف عند كلـ يذكر أبك الحسف األشعرم لو رأيان خاصان في ىذه المسألة, إال أنو متأخرم المتكمميف يقكلكف: 

األشاعرة متجدد معمـك بمتجدد مكىـك إزالة لإليياـ, كأف يقكؿ متى تأتي فتككف اإلجابة عند طمكع الشمس إذا كاف طمكع 
  .(3)الشمس معمكمان لدل السائؿ

 يعكد إلى الجبائي أستاذ األشعرم كما ىك كاضح, كلكف ىؿ الزماف قديـ أـ حادث برأم األشاعرة؟كىذا المعنى 
 .(4)« الزمان محدث »يقكؿ أبك حامد الغزالي في تيافت الفالسفة بأف 

ىكذا نالحظ تعدد كاختالؼ اآلراء كاالتجاىات حكؿ فكرة الزماف, فمنيـ مف جعمو مقدار لمحركة كأنو مكجكد, كمنيـ مف 
 جعمو مكىكمان بالذىف غير مكجكد في الكاقع الفعمي. 

الء ثر بفالسفة اليكناف في ذلؾ, كلكف في صدد بحثنا ما ىك رأم أبي العكىناؾ مف الفالسفة العرب المسمميف قد تأ
 المعرم في الزماف, كماىي حقيقتو؟

 حقيقة الزمان عند أبي العالء:
اختمؼ الفالسفة كما رأينا في تعريفيـ لمزماف, عرفو بعضيـ بأنو حركة الفمؾ, كعرفو اآلخر بمقدار حركة الفمؾ, مف 

 حيث المتقدـ كالمتأخر, كغيرىـ ... الخ.
 )رسالة الغفراف(, ك )المزكميات(, حيث يقكؿ:كلكننا نجد أف أبي العالء المعرم يتصدل لذلؾ في 

وقول بعض الناس: الزمان حركة الفمك. لفظ ال حقيقة لو، وفي كتاب سيبويو ما يدل عمى أن الزمان عنده: مضى  »
الميل والنيار. وقد تعمق عميو في ىذه العبارة وقد حددتو حدًا ما أجدره أن يكون قد سبق إليو إال أني لم أسمعو وىو 

قال الزمان شيء أقل جزء منو يشتمل عمى جميع المدركات، وىو في ذلك ضد المكان ألن أقل جزء منو ال يمكن أن ي
 .(5)«أن يشتمل عمى شيء كما تشتمل عميو الظروف، فأما الكون فال بد من تشبثو بما قل أو كثر

كعمى ما سبؽ نجد أف أبك العالء المعرم يرل في الزماف معنى ربما ضاقت المغة عف التعبير عنو, كلـ يكف مف 
يريد استمراران ال نستطيع أف نفسره إال بأنو  الصكرة الكاحدة,ي فألفاظيا ما يدؿ عميو, يريد بالزماف مجرد االستمرار 
ف نسمييما نحف زمانان, فإنؾ ال تستطيع أف تتصكر كجكدان أك ظرؼ يحكم عمى كؿ مكجكد, حتى الميؿ كالنيار المذي

                                                           

 .135، الفيمسوف المفتري عميو) ابن رشد (، مكتبة االنجمو المصرية، ص قاسم، محمود 1-
 .116، مقاالت إسالمية، مكتبة النيضة المصرية، صاألشعري، عمي بن اسماعيل 2-
 .65ىـ، ص 1277سعد الدين، شرح المقاصد، استانبول، التفتازاني،  3-
 .96حامد، تيافت الفالسفة، تحقيق سميمان دنيا، دار المعارف بمصر، ص أبيالغزالي،  4-
 .426، ص3، ط1963مصر،  -رسالة الغفران، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، دار المعارفالمعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان، 5-
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ثبكتان إال إذا تصكرت فيو البقاء كاالستمرار قميالن أك كثيران مف غير أف تقيس ىذا البقاء كاالستمرار بالدقائؽ ك الساعات. 
 كىذا االستمرار يسميو أبك العالء زمانان..

 ثـ يذكر نفس التعريؼ منظكمان في المزكميات:
 وخّبر لــــب أنــــو متقـــــادم                ى الشمس أعياك حدهومولد ىذ »

 وأيسر كـــون تحتو كــــل عالم                   وال تدرك األكوان جرٌد صالدم
 إذا ىي مرت لم تعدو وراءىا                   نظائر واألوقات ماض وقادم

 (1)«وال يعدم الحين المحدد عادم          منيا بعد ما غاب غائب         فما آب
يتبنى أبك العالء المعرم ىذا التعريؼ تبنيان كامالن لذلؾ نجده يذكره منثكران في رسالة الغفراف كمنظكمان في المزكميات, 

 سنأخذه عمى أنو تعريؼ فمسفي محدد كنضعو عمى محؾ النظر الفمسفي لنرل جكانب الضمر كالقصكر فيو. كلذلؾ
أشير آراء فالسفة اليكناف في الزماف كالمكاف أنيما أزلياف, كغير محدكديف, كقد كاف ىذا االعتقاد شائعان بيف مف 

 فالسفة اإلسالـ في عصر المعرم, كمذىب المعرم يميؿ إلى ىذا الرأم إال أنو ال يخمك مف حيرة كتردد.
ؿ عمى أف الزماف ذاىب ال يثبت كأنو أحرز كؿ مدرؾ كاألبيات السابقة تدؿ عمى االعتقاد بحدكث الزماف, قكلو الذم يد

كمالو لكف كال حجـ. كعمى أف انقساـ الزماف إلى نيار يضيء كليؿ يجيء دليؿ عمى حدكثو, كقكلو )تقادـ( يريد بو القدـ 
 اإلضافي. كما في البيت اآلتي:

 (2) «أرى زمنًا تقادم غير فان                     فسبحان المييمن ذي الكمال  »
يرفض أبك العالء تفسير الحكماء لمزماف أك تعريفيـ لو بأنو حركة الفمؾ, ككذلؾ يرفض تفسير المغكييف بذكر سيبكيو 
كما رأينا سابقان كنمكذج عمى اعتبار أف تعريؼ الحكماء فقط لفظ ال حقيقة لو, كتعريؼ المغكييف فيو إشكاؿ كلكنو ال 

أف أبا العالء قد يككف محقان في رفضو لكال الفريقيف ألف العقؿ يحكـ أف مرتبة  إال يكضح لنا برىانان معينان عمى ذلؾ.
 األفالؾ في الكجكد أقؿ مف مرتبة الزماف, كليس حركة األفالؾ إال مقسمة لمزماف شأنيا شأف مضيء الميؿ كالنيار.

منو يشتمؿ عمى جميع المدركات,  الزماف عنده شيء أقؿ جزء  ثـ يطرح أبا العالء المعرم تعريفو الخاص لمزماف فيقكؿ:
كىك تعريؼ مقبكؿ كمنطقي فإف أصغر جزء مف الزماف كليكف ثانية أك لحظة يمكف أف تختزف فيو كافة المدركات 

 الفعمية )طفكلة, شباب, حياة, فناء, ظكاىر طبيعية, ... الخ(.
 ء الذم يشتمؿ عمى الحكادث فيقكؿ:كيزيد أبي العالء ىذا األمر أكثر كضكحان كتجميان بأنو يشبو الزماف بالكعا

 (3) « الساُع آنيُة الحوادِث ما حوت                   لم يبُد إال بعَد كشِف غطاِئيا» 
نجد أف أبك العالء المعرم يرل أف المكاف كعاء المكجكدات, كما أف الزماف ظرؼ لألحداث, تميز الزماف عف المكاف كب

 حيث قاؿ:
 َيبَيُت َمن ناَظَرُه َحيُث كانْ                        ةَ َصخر ىذا الفتى أوَقُح من » 

 َوىَو َعِن اإِللحاِد في الَقوِل كان                    َوَيدَّعي اإِلخالَص في ديِنوِ 
 (4) « خمٌس، وأّن الجْسَم ال في مكانْ                     يْزعُم أّن العشَر ما ِنْصُفيا

                                                           

 .226، ص2ج )المزوميات أو لزوم ما يمزم(،المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  1-
 .230، ص2ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(، المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  2-
 .50، ص1مصدر سابق، ج 3-
 .483، ص2، ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  4-



 الضاىر, صافي, كالك                                                                            الزماف كالعالـ عند أبي العالء المعرم

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

359 

 ماف ظرؼ لممكجكدات حيث قاؿ:كمف كصفو المكاف أنو كالز 
 (1) « أرى الخمَق في أمريِن ماٍض ومقبل            وظرفين َظرفي ُمدَّة ومكان» 

بالتالي فإف حقيقة الزماف  كأبك العالء المعرم كما تقدـ القكؿ يعتقد بقدـ المكاف كأزليتو كعدـ تناىيو بخالؼ الزماف.
يضع فركقان بيف ماف, ال يمكف أف يشتمؿ عمى شيء ك المكاف بعكس الز تختمؼ عف حقيقة المكاف ألف أصغر جزء مف 

 الزماف كالمكاف.
يرل المعرم أف الزماف ىك كـ أك مقدار )ال بّد مف تشبثو بما قؿ أك كثر(, كلكنو ليس مقدار الحركة كما عند ابف سينا 

نما ىك إف صح التعبير مقدار الحكادث أك كميا. ألف الزماف كما قاؿ ىك  نعرؼ  ية الحكادث. بؿ أننا ال يمكف أفآنكا 
كتركيز أبي العالء عمى العالقة التي تربط بيف الزماف كبيف الحكادث المنسكبة  حقيقة الزماف قبؿ أف نعرؼ الحكادث.

إليو, نقطة في غاية األىمية في رؤيتو لمزماف, بحيث ال يكجد زماف مستقؿ عف الحكادث ألف الزماف عنده يتككف في 
دث كالعالقات التي تربط بينيا. كأىـ تمؾ العالقات عالقة التكالي, كبالتالي فإف الزماف ليس مطمقان, بؿ ىك كسط الحكا

 نسبي منسكب إلى الحكادث.
ما ىي طبيعة الزمان عنده، كبعد ىذا العرض يخطر في ذىننا عدة تساؤالت بمكجب تعريؼ أبك العالء المعرم لمزماف, 

 و جوىر أم عرض؟وىل ىو ساكن أم متحرك، وىل ى
بصدد النقد فنزعـ بالقكؿ بأف مفيـك الزماف عنده ليس صحيحان,  لـ يذكر أبك العالء شيئان مف ذلؾ في تعريفو, إال أننا

ال فأيف نضع الكجكد؟ كىك أشمؿ المقكالت.  ألف الزماف كحده ليس ىك المفيـك الشامؿ كا 
كالمو كرأيو كلكننا نجد أبا سميماف السجستاني يذىب نفس كأف أبا العالء يستنتج مف كالمو بأنو لـ يسبقو أحد في 

ا المكاف الكاحد فيك إف أميشمؿ أكثر مف شيء كاحد. بؿ يشمؿ أشياء ال نياية ليا,  الزماف الكاحد  المذىب كيرل أف
كىك ما أخذه أبك العالء بعد ذلؾ. كبالقابؿ ذلؾ نجد في تفسيره لمزماف بأنو كعاء الحكادث  .(2)شغمو شيء لـ يتسع لغيره

 المكان والخالء والزمان ىي أوساط فارغة تقبل  »جذكران في الفمسفة اليكنانية عند الركاقييف, حيث يركا بأف 
 .(3)«ما يممؤىا 

 بؿ كاف متأثران بسابقيو. كعمى ما سبؽ فإف أبا العالء قد كاف رأيو ليس إبداعان منو
 طبيعة الزمان وأنواعو:

لى ماض كحاضر كمستقبؿ, كىذاما  ينقسـ الزماف عند أبا العالء المعرم إلى سنيف كشيكر كأياـ كساعات كدقائؽ, كا 
 يتأكد بكالمو في المزكميات حيث قاؿ:

 ثالثة أيام ىي الدىر كل           وما ىن غير األمس واليوم والغد» 
 (4) « كذبوا عن ساعة ودقيقة        وما كذبت ساعاتيم والدقائقوقد 

أما بالنسبة لمماضي عند أبي العالء فيك مندثر كالمستقبؿ مجيكؿ ألنو لـ يقبؿ بعد, كلذا ال يتبقى لدينا غير الحاضر 
مف الذم قد يمكح أنو )اآلف( عند أبي العالء المعرم كلكنو يتردد في تحديد مصيره, فمرة يقكؿ أنو الشيء الكحيد المتبقي 

 عدمية إلى أنو سيندثر مع بقية أقساـ الزماف يقكؿ:الزماف كمرة يذىب جريان عمى نزعتو ال
                                                           

 .442، ص2مصدر سابق، ج 1-
 .278، ص1929، المطبعة الرحمانية، مصر، 1، تحقيق: حسن السندوبي، طعمي بن محمد العباس، المقابساتالتوحيدي،  2-
 .226، تاريخ الفمسفة اليونانية، صكرم، يوسف  3-
 .104، ص2ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(، المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  4-
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 خذ اآلن فيما نحن وفيو مخميًا                غدًا فيو لم يقدم وأمس فقد مرا» 
 (1)« أنت ابن وقتك والماضي حديث كرى           وال حالوة لمباقي الذي غبرا

لؾ بسرعة خيكؿ الفرساف, أك تكمض كإيماض كالزماف عند أبي العالء يتألؼ مف أكقات متتالية متشابية يمثؿ ذ
كنستطيع أف نقكؿ أف ىذه  الزمان القصير(البركؽ, كىذه األككاف كالزماف بمعنى كاحد متناىية, ىي تؤلؼ ما يسميو )

نما  األككاف تؤلؼ السنيف كالشيكر كاألياـ, كفي الحقيقة ىذه األككاف ال تشكؿ الزماف الحقيقي عند أبي العالء المعرم, كا 
 الزماف الحقيقي ىك عبارة عف مجمكع تمؾ األكقات, األككاف التي تسير بسرعة متصمة كمتشابية.

 (.الزمان المديد)فالزماف عنده متصؿ ك إف تكىمنا انقسامو كما عند ابف سينا, كىذا ما أطمؽ عميو أبك العالء باسـ 
 كلقد لخص ىذا المعنى بقكلو:
 ولِ األ  آخرىا نظيرُ  ويكونُ              تمرُّ سريعةً  أكوانٌ  والدىرُ » 
 (2) « األطولِ  من الزمانِ  عدُّ حتى يُ     صارىا    قِ  المديرُ  الوقتَ  فُ ويؤلّ 

 كعمى ىذا فإف أبا العالء يميز بيف الزماف المديد كبيف أجزائو التي ىي السنيف كالشيكر كاألياـ, كبالتالي يرل:
 .(3)أف الزماف المديد قديـ أزلي كأبدم , بينما سنينو محدثة 

كمف أىـ خكاص الزماف عند أبي العالء ىك التعاقب كالتكالي كالجرياف المستمر. تعاقب الميؿ كالنيار, كالماضي 
ف أىمية خاصية التعاقب كالجرياف في الزماف عند أبي العالء جعمت البعض يعتبر ىذه  ة تشكؿ الخاصيكالمستقبؿ. كا 

ىك مجرد االستمرار في الصكرة الكاحدة العالئي بأف طو حسيف يرل بأف الزماف  الحقيقة الماىكية لمزماف, بؿ نالحظ
 الذم ال ينقسـ إلى ليؿ كنيار, كال يقاؿ بشير كال عاـ, كال يكجد اختالؼ في الفصكؿ مف حر كبرد كمف خريؼ كربيع.
 يريد استمرار ال يمكننا أف نفيمو إال أنو ظرؼ يحتكم عمى كؿ مكجكد, حتى الميؿ كالنيار المذيف نسمييما نحف

 .(4)زمانان  
كلكننا نجد بأف نقد الدكتكر طو حسيف ال يممؾ اإلجابة التامة في رأيو ألننا ال ننكر أف الجرياف ىك خاصية أساسية 

يف لنا في رأيو السابؽ أف الزماف ىك المقصكد باالستمرار كالجرياف. ألف الزماف لمزماف, كلكف الدكتكر طو حسيف لـ يب
عند أبي العالء المعرم ينقسـ, كيؤكد ذلؾ بالشكاىد الكثيرة التي ذكرناىا فيما سبؽ, كلكف الزماف القصير ىك الفاني 

معنى معيف مف الزماف ىك المديد,  كبيذا يككف قد ذىب الدكتكر طو حسيف في إجابتو لرأيو عمى كليس الزماف المديد.
 كالذم يقابؿ الزماف المطمؽ عند غيره مف الفالسفة.

كفي حديثنا عف طبيعة الزماف ال بد مف اإلشارة إلى العالقة بيف الزماف كالمكاف, حيث نجد بأف أبا العالء المعرم يعتقد 
 بأف ما مف شيء في ىذا الكجكد إال كىك كاقع في إطار الزماف كالمكاف.

ما تدركو العقكؿ كلذا كانا مف المدركات العقمية كما أشبو بيذه الزماف كالمكاف ىما الظرفاف المذاف يحتكياف عمى كؿ 
كلما كاف الزماف كالمكاف مدركيف عقمييف, فقد رفض المعرم أم تفسير حسي ليما, كتجسد ىذا الرفض  الناحية بكانط.
تعريفو المغكم بأنو مضي الميؿ كالنيار.  وثانييما:نو حركة األفالؾ, ىك رفضو لتعريؼ الزماف بأ أوليما:في أمريف: 

ككؿ ذلؾ فاف, ىذا الرفض ينطكم في داخمو عمى داللة ىامة كىي رفضو لمتفسير المادم كالحسي لمزماف ألف ىذا 
                                                           

 .228، ص1مصدر سابق، ج 1-
 .201، ص2مصدر سابق، ج 2-
 .11ص، 2ج مصدر سابق،  3-
 .368، ص1915، تجديد ذكرى أبي العالء المعري، مطبعة الواعظ، مصر، حسين، طو  4-
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ة كال حركة بدكف التفسير يعتمد إثبات مادية الزماف مف خالؿ إثبات ارتباطو بالحركة, ألننا ال نتصكر زماف بدكف حرك
 مادة.

ف ىذا التفسير الحسي كالمادم كجدناه في تفسير ابف سينا, كمف ىنا فإف المعرم كابف سينا نقيضيف في ىذه النقطة.  كا 
الحركة ليست زمانان ألنو قد يككف حركة أسرع  كلكننا نجد ىناؾ اتفاؽ بيف المعرم كابف سينا حيثما يقكؿ ابف سينا بأف: 

 .(1) يككف زماف أسرع مف زماف كال أبطأ بؿ أقصر كأطكؿكحركة أبطأ, كال 
ما ىي مكانة الدىر في حديثنا  :كىذه مجمؿ ما تعرفنا عميو عف طبيعة الزماف عند أبي العالء المعرم, لكننا نتساءؿ

 عن ذلك؟ وىل ىو نفسو الزمان عند أبي العالء؟
 الزمان والدىر والعدم:

الطارؽ بالنكائب, فكانكا يشككنو دائمان كيذمكنو, كالدىر في ما يراه أبك العالء المعرم كاف العرب يعتقدكف أف الدىر ىك 
بأسماء أخرل منيا: الدنيا كالزماف  ىك أحد العكامؿ القاىرة التي تشكه الحياة كتفسد الدنيا كتنغص العيش, كقد يدعى

 كالميالي كاألياـ كالعيش.
 التناقض فيما بينيا بكضكح, فتارة ينسب الظالـ إليو فيقكؿ:كصؼ أبك العالء الدىر بأكصاؼ كثيرة, بدا 

 رأى الفضالء أن ال يصحبوه       دىرًا، وقدمـا            صحبنا دىرنا» 
 (2) « ـــــاكنيو، وعـــذّبوهفـــعّذب ســــ        وغيظ بو بنوه، وغيَظ منيم          

 كيرل أف ليس مف مفر مف أذل الدىر فقاؿ:
 (3) « اـــــالبرجي ولو كان شخصوُ      والفتى غير آمن من أذى الدىر        » 

 كتارة يرل أف الناس ىـ الذيف أفسدكا الزماف بتزييؼ الحقائؽ:
 (4) «أرى الناس شرًا من زمان حواىم          فيل وجدت لمعالمين حقائق؟» 

نما الناس ىـ الذيف   دنسكه بآثاميـ, كمثؿ قكلو أيضان:أم أف الدىر لـ يذنب فيستحؽ المـك كا 
 (5)« وما أتى بجناية          ولو استطاع تكّمما لشكانا نشكو الزمان، » 

أم أننا نحّمؿ الزماف تبعات ما يصيبنا كالزماف لـ يسيء إلينا, كلك استطاع الكالـ لقاؿ أننا نحف الذيف جنينا عميو 
 فأفسدناه بشركرنا, فالظمـ طبع فينا, كالعدكاف المتبادؿ شأننا, كشريفنا في ذلؾ شبيو بخسيسنا.

 ذلؾ قاؿ: كقد شبو أبك العالء الدىر بالكالد كما شبو الدنيا باألـ, كفي
 (6) « واِلُدنا الدىُر ِبو طيشًة             فميَس في أبناِئو من حميم» 

الدىر عند المعرم في نظره, نجد بأف ىناؾ خالفان بيف جميع الفالسفة المسمميف, لـ يميزكا بيف الزماف  كبعد عرض فكرة
ا بمعنى كاحد كىذا ما نجده كذلؾ عند أبي العالء المعرم, كىذا المكقؼ لـ يكف إنكاران بمعنى األزلية مكالدىر, كاستعممكى

                                                           

 .71-70ت، ص-الشفاء، الطبيعيات )السماع الطبيعي(، طبع مجرة إيران، بابن سينا، أبو عمي الحسين،   1-
 .497، ص1ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(، المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  2-
 .562، ص2مصدر سابق، ج 3-
 .76، ص1مصدر سابق، ج 4-
 .81، ص1مصدر سابق، ج 5-
 .376، ص1مصدر سابق، ج 6-
 



 4242 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series( 6( العدد )34اآلداب كالعمـك اإلنسانية المجمد ) .مجمة جامعة تشريف 

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

364 

كاألبدية, كلكننا نرل بأف أبك العالء تأثر مف ىذه الناحية بالركح العربية الجاىمية الذم كانكا يكجدكف بيف االثنيف 
د في أكثر األحياف, فالزماف عندىـ اسـ لقميؿ الكقت ككثيره, كيستعممكف الدىر كالزماف في لغتيـ كتفكيرىـ بمعنى كاح

كقد يطمؽ عمى جميع الدىر كبعضو, بينما لمدىر عند الجاىميف معنى خاص كىك أنو تمؾ القكة الخفية التي تفعؿ فعميا 
 في األشياء كالناس.

لكف ىناؾ اتفاؽ عاـ  قكة إليية؟ كبالمقابؿ مف ذلؾ لـ نستطع أف نبيف حقيقتيا, ىؿ ىي قكة شخصية أك قكة مقدسة أـ
عمى أنيا تتصرؼ تصرؼ غاشـ مفيكمان شعريان يستعينكف بو في الداللة عمى مجرل الحكادث الككنية, كتصرؼ األقدار. 
فكاف أف زخر شعرىـ بالصكر التي تمثؿ الدىر كىك يفرؽ بيف الناس ك يفجعيـ بأحبتيـ ك يصب عمييـ الككارث 

ككذلؾ تكررت صكرة الدىر بنفس المعنى القرآني )الدىر ميمؾ(, الذم يمثؿ قكة طاغية  مف سيكؿ كعكاصؼ, الطبيعية
فيسمبيا كجكدىا كيحيميا إلى عدـ, إال أف رمكزان معينة تبقى  تدىـ المكجكدات بشكؿ مفاجئ, أك تسرم سريانان بطيئان 

حيث تندرس آثارىـ كال يبقى منيا  لدنيا.شاىدان عمى فعؿ الدىر ككقائعو مثؿ )األطالؿ( التي خمفيا الراحمكف عف ىذه ا
 الزماف في المكاف. –غير ذلؾ التي تككف بمثابة الشكاىد الحية عمى فعؿ الدىر 

بكائيـ ليا, كتككف ىذه مقدمة  كمف ىنا نستنتج بأف ليس مف الغريب كثرة  كقكؼ شعراء  الجاىمية عمى األطالؿ ك
كليس غريب مف سخرية شاعر عباسي متأثر كأبي نكاس  ىي النشيد الخالد لشعراء الجاىمية عمى مر العصكر ةالطمي

مف تمؾ الكقفية الطمية, ألف الزماف ال يفيـ منيجان عربيان أصيالن, كىك نتاج مجتمع مدني مفكؾ يعيش تمزؽ الذات 
 اف كالمكاف.كالزماف. فضالن عما كاف عنده مف عبث كتمرد عمى أشراطات الزم

بمكجب ذلؾ فإف الدىر أك الزماف عند أبي العالء المعرم كما عند الجاىمية, كىك تمؾ القكة الخفية كالمدمرة التي تالمس 
كؿ مكجكد فتحيمو إلى عدـ كتتربص باإلنساف فتصّب عميو ألكانان مف النكبات كالمصائب, كأنكاعان مف العذاب. كلذلؾ 

يصكره مرة صكرة الفارس الذم يكتر قكسو ليصيب  فيكر ارتباطان كثيقان ك دائمان يرتبط بالشر  كاف الزماف عند المعرم سمبان 
في صكرة المبشر بالمنايا ...  كبسيامو التي ال تخطئ, أك في صكرة الككارث التي تظير ككأنيا جيكش معبأة أ أعدائو
 .(1)الخ 

 لمكليد أال يكلد كلمحي أف يفنى, فقاؿ:لذلؾ كره أبك العالء المعرم الكجكد كآثر العدـ كتمنى 
 (2) « فميت وليدًا مات ساعة وضعو         ولم يرتضع من أمو النفساء» 

كقد أكثر مف ذلؾ حتى تجاكز القصد, كمف ىنا رأل أف مف الكاجب اتقاء الكجكد كاالجتياد في قطع سمسمتو باإلعراض 
ك العالء النسؿ جناية عمى األبرياء, ألنو إلقاء ألكلئؾ األبناء في عف النسؿ, الذم ىك الحافظ ليذا الكجكد, كقد عّد أب

 بيئة مممكءة بالشركر, كقد كانكا بنجكة عنيا لك لـ يكلدكا.
 أزلية وأبدية الزمان:

ذا كاف  أبك اىتـ أبك العالء المعرم بمسألة األزلية كاألبدية اىتمامان كثيران لعمو ذكرىا في أكثر مف مكاف في شعره كنثره, كا 
العالء يتكقؼ في بعض األحياف أماـ مسائؿ الغيب كال يبدم الرأم الكامؿ أك أنو يظير شكان كتعجبان فإنو في مسألة قدـ 

 الزماف كأبديتو كاف صريحان ككاضحان.

                                                           

 .258، ص1ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(، المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  1-
 .257، تجديد ذكرى أبي العالء المعري، صحسين، طو 2-
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يف يزعـ أبي العالء بأف الزماف أزلي أبدم أم ال بداية لكجكده كال نياية, كلذا فإنو يقؼ مكقؼ الفالسفة المسمميف الذ
 كيعارض المتكمميف عمكمان لرأييـ في حدكث الزماف كتناىيو حيث يقكؿ: كانكا يزعمكف بقدـ الزماف كابف سينا.

 يقولون أن الدىر قد حان موتو           ولم يبق في األيام غير ذماء» 
 (1) « فقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه            فال تسمعوا من كاذب الزعماء

كثيرة عف أزلية الزماف, كبشكؿ ال يقبؿ التأكيؿ, كما أننا نذكرىا كشكاىد عمى ما تذىب إليو ألننا لـ  كيشير في مكاضع
 نجد في شعر المعرم ما يناقضيا, حيث قاؿ:

 خالف ال يشك فيو حكيم          وزمان عمى األنام تقادم» 
 (2) « جائز أن يكون آدم ىذا           قبمو آدم عمى إثر آدم

 كبالمقابؿ مف ذلؾ يقكؿ أبك العالء بأبدية الزماف قائالن:
 زول كما زال أجدادنا          ويبقى الزمان عمى ما ترىن» 

 (3) « نيار يمّر وليل يكّر            ونجم يضيء ونجم يرى
 كىكذا زعـ أبك العالء بأزلية كأبدية الزماف الذم ال بداية كال نياية لو.

الطكيؿ بما يخص الكالـ عف الزماف كزعمو بأنو أقؿ شيء منو يشمؿ عمى جميع المدركات, كأنو قديـ كبعد ىذا السرد 
ىل صفة القديم واألبدي تنطبق كذلك عمى رأيو في العالم؟ أما أنو نحى منحًا آخر في  :م, نتساءؿدأزلي, ككذلؾ أب

 ذلك؟
 العالم عند أبي العالء المعري:
إلى األجساـ تتألؼ مف مادة قديمة خالدة كصكر تختمؼ عمييا في ذلؾ شعر كثير أكرده إف نظرة أبي العالء المعرم 

 في المزكميات كقكلو:
 (4) « ترد إلى األصول وكل حّي          لو في األربع القدم انتساب» 

المادة خالدة كما زعـ كالمقصكد بالقدـ ىنا ىي العناصر األربعة )الماء كالنار كالتراب كاليكاء( كبذلؾ زعـ المعرم بأف 
 ذلؾ عمى العناصر فقاؿ:

 (5) « عصراألإذا رجعت إليو صارت أعظمي            تربًا تيافت من طول » 
كبالتالي فإف المعرم زعـ بقدـ المادة كخمكدىا متجنبان رأم المتكمميف الذيف قالكا في الحدكث, كتركيب األجساـ مف 

 الفرد(.األجزاء التي ال تتجزأ )نظرية جكىر 
 كسابقان كجدنا المعرم يثبت قدـ الزماف كالمكاف, فمف الطبيعي إذف أف يككف منسجمان مع مكقفو ىذا كيقكؿ بقدـ العالـ.

العالـ بأسره حادثان ال قديمان, إال أف المعرم ال يثبت في ذلؾ  كلكف, إذا قمنا أف اهلل خالؽ كؿ شيء لـز مف ذلؾ أف يككف
 عمى رأم كاحد ألنو يقكؿ بحدكث العالـ تارة كبقدمو أخرل.

 فيك يقكؿ مثبتان حدكث العالـ كفناؤه:
                                                           

 .47، ص1، ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(،المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  1-
 .278، ص2مصدر سابق، ج 2-
 .55، ص1مصدر سابق، ج 3-
 .72، ص1، ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  4-
 .330، ص1مصدر سابق، ج 5-
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 (1) « وليس اعتقادي خمود النجوم           وال مذىبي قدم العالم» 
 كيقكؿ مثبتان قدـ العالـ كأبديتو:

 (2) « إنك في السماء قديمة           وأشرت لمحكماء كل مشار يا شيب» 
ثـ إنو عاد إلى تنظيـ الككاكب كلكف مف غير إفراط كزعـ الفالسفة مف أف  ف النجـك كالككاكب قديمة كخالدة.كىنا يرل أ

ليا نفسان كعقالن, كما رفض األساطير التي تتكمـ عف الككاكب ذلؾ. كال لديو شؾ بأف الككاكب أجراـ جامدة ال حس فييا 
 .(3)يككا بيا القمكب كال حياة, كأف ما يتحدث بو الناس عنيا مف ذلؾ ليس إال أساطير انتحميا األقدمكف ليست

كيرل مع إخكاف الصفا أف لمعالـ العمكم نفسان كعقالن يؤثراف في العالـ األرضي, كبذلؾ تعتبر ىذه سخرية منو إلخكاف 
 الصفا, كال يرل رأييـ كما ذىب إلى ذلؾ الدكتكر جميؿ صميبا, فمقد قاؿ المعرم:

 يحس ويعمم العالم العالي برأي معاشر             كالعالم الياوي» 
 فييا العقول وأنيا تتكمم      زعمت رجال أن سيارتو             

 (4)« فيل الكواكب مثمنا في دينيا           ال يتفقن فيائد أو مسمم
كعمى ىذا فإف المعرم يزعـ بخمكد الككاكب كيدعكا إلى تعظيميا كلكف دكف الذىاب بعيدان كالزعـ أف ليا نفسان كعقالن, 

تؤثر في مصائر الناس, بؿ إنو يرل أف تككينيا مادم كماداـ المعرم قد زعـ بقدـ المادة فإف الككاكب قديمة مف كأنيا 
 ىذه الناحية عمى األقؿ, كمادامت الككاكب قديمة فإف العالـ قديـ.

عف قدـ الزماف  بإمكاننا إثبات قدـ العالـ عند أبي العالء المعرم مف عدة طرؽ, كىي قدـ المادة كقدـ الككاكب فضالن 
إذف منسجـ مع فمسفتو حيف يقكؿ بقدـ العالـ ألنيا نتيجة منطقية لممقدمات التي قدـ ليا في قكلو بقدـ فالمعرم  كالمكاف.

كلكف التناقض الذم تركنو ال يمكننا تفسيره بقكلنا أف بعض أبياتو ترجع إلى عيد  الككاكب كالمادة كالزماف كالمكاف.
عيد الشيخكخة, ألننا ال نستطيع أف نحدد تاريخ كؿ منيا كال أف نفسره بقكلنا أف المعرم لـ يقؿ الصبا ,كبعضيا إلى 

صحيح  بحدكث العالـ إال تقية كتجمالن بالديف, ألف ما نعرفو عف جرأتو كصراحتو يحكؿ كما بينا دكف كصفو بالتقية.
( بؿ ينكر ا عتقاده بخمكد النجـك أك اعتقاده بمذىب قدـ بأف صرح في مكاضع بأنو ال يرل ىذا الرأم )خمكد النجـك

 العالـ, كىك يميد لذلؾ بقكلو:
إف الناس قد اختمفت في بقاء األفالؾ أك زكاليا, فمنيـ مف قاؿ أنيا زائمة كمنيـ مف قاؿ أنيا قديمة خالدة, يقكؿ في 

 ذلؾ:
 وتشاجروا في قبة الفمك التي            مازال يعظم في النفوس عمودىا» 

 (5) « مودىالبمى          وبين قوم ال يجوز ىل ناس سوف يدركيا افيقو
 ثـ نراه في مكاف آخر يقطع باعتراضو عمى خمكد الككاكب كقدـ العالـ فيقكؿ:

 فيل عممت بغيب من أمور          نجوم لممغيب مردات» 
 (1)«لعمرك بل حوادث موجدات     وليس بالقدائم من ضميري       

                                                           

 .274، ص2مصدر سابق، ج 1-
 .339، ص1مصدر سابق، ج 2-
 .357، تجديد ذكرى أبو العالء المعري، ص: حسين، طوانظر 3-
 .234، ص2ج )المزوميات أو لزوم ما يمزم(،المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  4-
 .208، ص1مصدر سابق، ج 5-
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 كذلؾ قكلو:
 (2)«لو صّح ما قال أرسطو طاليس من قدم          وىب من قام لم يجمعيم الفمك » 

 فكيؼ نكفؽ بيف ىذا النفي لقدـ العالـ كما أثبتناه مف القدـ منذ قميؿ؟
 إف المعرم استميـ آراءه في قدـ العالـ أك حدكثو مف مصدريف: أحدىما العقؿ , كلعؿ أحسف تفسير ليذا التردد قكلنا:

ذا أحّس بأنو كاآلخر  النقؿ, فكاف إذا اتبع أحكاـ العقؿ يصرح بالقدـ, كبالمقابؿ إذا اتبع أحكاـ النقؿ يصرح بالحدكث, كا 
دراؾ الحقائؽ  .(3) بيف القكليف تناقضان رجع إلى العقؿ ككجو لو تيمو: العجز عف معرفة كا 

ر فالسفة اإلسالـ استحالة التكفيؽ بيف العقؿ أثبتا بأف أبك العالء ىك فيمسكؼ عقمي بالدرجة األكلى كيرل خالفان ألكث
كىذا الرأم السابؽ ال  .كالنقؿ, كأنو إذا تردد بيف االثنيف فإنو ال يمبث أف يتجاكز إلى العقؿ كيتممس فيو طرؽ النجاة

يحمؿ طابع الصحة كلكف ال بد لنا أف نبحث عف تفسير آخر ليذا التردد فيما بيف القدـ كالحدكث عند أبك العالء 
أحدىما القدـ الذاتي كىك ما ليس لكجكده مبدأ  إذا رجعنا إلى ابف سينا فإننا نجده قد يميز بيف نكعيف مف القدـ: المعرم.

كلك أدرجنا ىذا  .(4)بو كجب, كاآلخر ىك القدـ الزماني كىك ما كاف بكجكده مبدأ كلكنو كجد في زماف ماض غير متناه 
بك العالء المعرم أمكف القكؿ بأنو نفى اعتقاده بقدـ العالـ ذاتيان كلكنو لـ ينفي التقسيـ الذم زعمو ابف سينا عمى رأم أ

اعتقاده بقدمو زمانيان, كلذا فإف قراءة جديدة لمنصكص السابقة عمى ضكء ىذا التقسيـ تجعؿ مكقؼ أبي العالء في مسألة 
 قدـ العالـ كاحدان.

بأف أبك العالء بعد أف أثبت قدـ المادة كأف الككاكب مادة جامدة, أما بالنسبة لنفيو لخمكد النجـك فباستطاعتنا تأكيمو 
فتككف قديمة أيضان, فإنو نفى القدـ فقط عف صكرتيا كحركتيا فكأنو يرل فييا رأيو في الكائنات المادية التي تختمؼ 

 عمييا الصكر المتباينة بينما مادتيا ىي ما تككف تتصؼ باألزؿ كالقدـ.
 خاتمة:

بؽ بأف حقيقة الزماف عند أبي العالء المعرم بأنو شيء أقؿ منو, يشمؿ عمى جميع المدركات كىك نستنتج مما س  
يضع الزماف بضد المكاف ألف أقؿ جزء مف المكاف ال يمكف أف يشتمؿ عمى شيء, كما تشتمؿ عميو الظركؼ فأما 

رسالة الغفراف كفي المزكميات مما يدؿ  الزماف فال بد مف تشبثو بما قؿ أك كثر. كطبعان ىذا التعريؼ السابؽ يكرده في
 عمى أنو يتبناه بشكؿ جاـز كيقدمو كتعريؼ فمسفي خاص.

ككجدنا بأف ىناؾ رفض لدل المعرم لتعريؼ الزماف بأنو حركة الفمؾ )ىذا ما ذىب إليو أرسطك( كاعتبره لفظان ال حقيقة 
 ست حركة األفالؾ إال مقسمة لمزماف.لو, ألف مرتبة األفالؾ في الكجكد أقؿ مف مرتبة الزماف, كلذلؾ لي

, كمف ىنا كاف اختالفو عف مفيـك كاعتبر الزماف ىك كعاء لمحكادث كىك عنده كـ متصؿ ال بد مف تشبثو بما قؿ ككثر
المكاف ألف أقؿ جزء مف المكاف ال يمكف أف يحتكم عمى شيء, بينما يشتمؿ أصغر جزء مف الزماف عمى جميع 

 جميع مدركاتنا ال بد مف أف تككف محاطة باإلطار الزماني أك المكاني.المدركات, كبالتالي فإف 

                                                                                                                                                                                

 .274، ص2مصدر سابق، ج 1-
 .127، ص2ج)المزوميات أو لزوم ما يمزم(، المعري، أحمد بن عبد اهلل بن سميمان،  2-
 .312تاريخ الفمسفة العربية، صجميل،  صميبا، 3-

، الفصول والغايات في تمجيد اهلل والمواعظ، تحقيق: محمود حسن زناتي، طبع الييئة حمد بن عبد اهلل بن سميمان أ المعري، وراجع أيضًا:
 .17م، ص1977العامة لمكتاب، 

 .663، ص1م، ج1960الشفاء )اإللييات(، تحقيق: األب قنواتي وسعيد زايد، القاىرة، ابن سينا، أبو عمي الحسين،  4-
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ىك الزماف القصير الفاني, كىك عبارة عف أككاف الزماف صغيرة كمتشابية,  :كميز المعرم بيف نكعيف مف الزماف: االكؿ
ىك الزماف المديد كىك عبارة عف مجمكع تمؾ األككاف كىك أزلي أبدم, كمف أىـ خصائص  :كلكنيا متناىية, كالثاني

الزماف المديد ىك التعاقب كالجرياف. كعمى ىذا نجد بأف الزماف المرتبط بالحركة ليس ىك الزماف الكحيد عند المعرم 
بأف  يتصؼ باألزؿ كالقدـ, ككذلؾ كجدناكالذم يسميو بالزماف القصير, بؿ ىناؾ الزماف اآلخر ىك الزماف المديد الذم 

 المعرم ال يميز بيف الزماف كالدىر كاستعممو بمعنى كاحد بسبب تأثره بالركح العربية الجاىمية كما ذكرنا سابقان.
أما بالنسبة لمتردد الذم كقع فيو المعرم في مسألة قدـ العالـ كحدكثو فإنو كاف ترددان غامضان كلكننا نستطيع أف نزعـ 

ستناد إلى الشكاىد األكثر عمى قدـ العالـ, ككذلؾ عمى تقسيمو لمزماف بأنو نكعاف )قصير كمديد( بأف األكؿ محدث, باال
 كالثاني أزلي كأبدم, كانطالقان مف زعمو بقدـ الزماف المديد كالمادة, نستنتج زعمو بقدـ العالـ كأزليتو.

قيو كلكنو استطاع أف يبرز نظريتو المتميزة عف غيره مف الفالسفة كاف لو تأثر بساب وكأخيران نجد بأف المعرم صحيحان بأن
 كالمتكمميف حكؿ فكرة الزماف كالعالـ. رغـ التردد الكبير كالكثير مف آرائو.
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