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Abstract 
 

Different people had their times and their own thoughts about time in 

their eras. Some thought that time relates to the changes that occur in the 

world and the life within the earth, some thought that it was a Devin 

power and so on. Philosophical schools began the search for time and 

eternity, between movement, change, existence and annihilation, and the 

questions whether it is real or unreal time, perceived or imaginary...? 

There are two types of time, the physical time, and the subjective time. 

The first one includes the movement of the planets, night and day, hour 

etc. As for the other, it is the one that deals with the human experiences 

by which literature is concerned and recites the coloration of human 

experiences. Different people of different eras had thought about time, 

some saw that time only consists of the past and the future ignoring the 

existence of the present, some thought only of the past and the present 

excluding the future and so on. Some people connected the time with the 

problems that a human suffers from, some connected it with the changes 

that occurs around him, some with the changes that occurs in his soul etc. 

Time has three pillars which includes the past, the present and the future. 

It is right that these three times are connected, you did then you are 

doing, and, in the end, you will be doing. The poets use the time 

according to what suits their poems, sometimes they make it so long to 

express the heavy and sad moments they lived and suffered from in an 

emotional and beautiful way while other they make it short to indicate 

the happy times and the moment they had in that time in a beautiful and 

cheering way. 
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فللزمن   فيالتباس كبري،  توقعنا  قد  التساؤالت ولكنها  مثل هذه  اليت تسعف  االجوبة  لعلنا جند 
املعروف. ولكن ))حاملا ينقل االنسان من طوراملعرفة العادية واالستعمال اليومي  معناه املتداول  

متاهة(( نفسه يف  لنقل ابملعنىالفلسفي جيد  او  معناه وراء ذلك،  اىل  مباحث    (1)  الشائع  فهناك 
اليت   االخرى  واملسائل   ، ابلنفس  وعالقاهتا  الوجودية  والسرمدواملذاهب  االزل  مثل  متنوعة 
تفكري   شغلت  ))مشكلة  يعدها  بدوي  عبدالرمحن  الدكتور  جند  حصرها.ولذلك  اىل  السبيل 

،    (2)  االنسان منذ ابتداءوعيه، ملا للزمان من أتثري هائل احس به يف نفسه ويف العامل احمليط به(( 
علىان هذا الحيول من ان نتطرق ابجياز اىل ابرز املفاهيم االولية للزمن، والبد مناالشارة اىل ان  
املفاهيم لكن طبيعةاملوضوع تقتضي احلديث   ادبية عدة تطرقت اىل بعض هذه  هناك دراسات 

 على بعض االمور اليت ختص البحث.
ان انه قد ))ارتبط بعاملاملتغريات الذي حيوطه  لو تتبعنا وعي االنسان البدائي ملفهوم الزمن لوجد

مستمر    (3)  ويعايشه(( تفاعل  يف  والكائنات  واايمهاواالنسان  وطبيعتها  يف كوهنا  الدنيا  فهذه   ،
ومتازج الينفصل، وقد أتمل االنسان هذا الكونومتغرياته وهو ))يف حرية من تقييم وجوده االين ،  

وتشم التيتحوطه  املتغريات  ازاء  "  ودهشته  مراحل  منذ  االنسان  حماولة  وظلت   … ل كيانه، 
هبا    " العبث   " و  ملموسا،  فيكون  املئي  لتقريب  مستمرة  حماولة  هي  "االويل  االنساين  التاريخ 

. فلم يستطع املرءان    (4)  تلمسه يداهليعرف " بنية " مايدركه، وحتويل احملسوس ليكون مفهوما((
له وأتمله يف الطبيعة مبين على الفهمالفطري الساذج  يدرك زمنه بوعي اتم . فإدراكه ملا يدور حو 

، فكان موت االنسان ))هو ابعث تساؤل والبحث عن اخللود ، واخللودهو استعالء على حالة  
 . (5) التغيري احلادث يف زمن االنسان((

وكان يعتقد ان هناك قوة وراء هذه االحداث وعندما يواجه مثل هذه املشكلةوهي ))مشكلة  
ن تعقيدات احلياة، فإنه يدخل العوامل العاطفية واملشيئية،والنتائج اليت يبلغها حينئذ  ذهنية ضم

مركبة" صورا  بل  نقدية،  احكاما  الزمان كبقاء    (6)  ليست  اليعرف  ))الفكراملثيولوجي  إن  إذ 
اليت نستخدمها يف   الزمن  الكيفية… فإهنلم يعرف فكرة  متساوق او كتعاقب حلظات متماثلة 

. كالفكر يف وادي الرافدين  (7)لفيزايء، … إنه مل يستخلصفكرة جمردة عن الزمن((الرايضيات وا
 (8)ووادي النيل جند أن الزمانعندهم مدرك وحمسوس وليس من وجود مشاكل فلسفية أبي معىن

طبيعية   ابلزمان كقوة  ))إهتًماما  اليوانن  عند  فنجد  الفلسفي  ماقبل  الفكر  إنتقلنااىل  ما  وإذا   ،



 2120 دربمس- وجالیئ شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

186 

األشياء كلها.  إهلية،شاركت   ظهور  يف  آخر  حينا  الرئيسي  الدور  هلا  او كان  حينا،  جزئيا 
 . (9) ولكنناالجند تصورا فلسفيا او جتريداي((

ومع إفالطون تبدأ املدارس الفلسفية ويبدأ معها البحث حول الزمان واألزلوبني احلركة والتغيري  
رك أم خيايل …؟ وقبل الولوج  والوجود والفناء، والتساؤالت هل أنه زمن حقيقي ام ومهي،مد 

يف مذاهب الفالسفة عن الزمان البد ان ننوه انيوجد هناك ))نوعان من الزمان: زمان فيزايئي،  
. فالزمن الفيزايئياو الكوين يشمل حركة الكواكب والليل والنهار والساعات    (10)  وزمان ذايت(( 

فهو   النفسي  او  الذايت  الزمن  والسنني،أما  والشهور  التجربة  واألايم  نسيج  يف  يدخل  الذي 
االنسانية والذي يعنيبه األدب ويتلون بتلون التجربة اإلنسانية ، أي أنه خاضع جملرى األحداث  

 وأتثريهايف ذات اإلنسان. 
))أبزلية   يقول  سرمديةوهو  صورة  هو  عنده  فالزمان  افالطون،  وميثله  الطبيعي  ابملذهب  ولنبدأ 

والزمان عنده    (11)  منوذج املوجود آىل أو ا ،فا أزيل أبدي((الزمان وأبديته إذ الزمان عنده على  
فهي   أما صوره  واالعوام،  والشهور  والليايل  هياألايم  فاجزاؤه  وصور،  أجزاء  وله  للمقدار  اتبع 
)ماكان وماسيكون(، أي من املاضيواملستقبل تتكون السرمدية. اما احلاضر فلحظة موهومة غري  

 .(12) معقوله
و يرتبط ابحلركة واليوجد اال بوجود احلركة، أي يرتبطبالتغيري ، وأننا النشعر  والزمان عند ارسط

ابلزمان إال إذا كان هناك مثة تغيري يف أنفسنا ، مبعىن وجودالزمان مرتبط بوجود النفس، فالزمان  
ضر  ،فاملتقدم هو املاضي واملتأخر املستقبل، اما احلا (13) عنده مقدار احلركة بني املتقدم واملتأخر

 فعنده موهوم غري موجود . وهوبذلك فهو مع رأي افالطون. 
النفس   أحوال  واملستقبالىل  واحلاضر  املاضي  الثالثة،  االانت  ))رد  فانه  اوغسطني  القديس  أما 
اإلنسانية، الذاكرة " املاضي " ، واإلنتباه " احلاضر" والتوقع "املستقبل" والزمان عنده اليقوم  

، أي أن اإلنسان اليدركالزمن وإمنا يدرك احلالة النفسية للماضي    (41)  اال ابلنفس اإلنسانية((
الثالثة،   األزمنة  هبذه  شعوران  ندرك  وإمنا  نفسه،  الندركالزمن  أننا  مبعىن  واملستقبل،  واحلاضر 

 فالزمن قائم ابلنفس اإلنسانية. 
ن الميكن ان  أما املذهب اليوانين والذي ميثله كنت فالزمان عنده هو صورة احلدس أي أن))الزم

مامل   إدراكها  الميكن  معاوالتتابع(  )الوجود  االساسية  خصائصه  ان  طاملا  أمربيقيا  مفهوما  يكون 
تكن لدينا فكرة مسبقة عن الزمن يف عقولنا، وبعبارةاخرى ان اإلحساسات الميكن مالحظتها  
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، أي انه ربط    (15)  ابعتبارها زمنية إذا مل نكن نعرف من قبل،ماذا نعين ابلوجود ًمعا وابلتتابع((
بني الفكر واحلدس يف إدراكالزمن، أما نيوتن فيمثل املذهب النسيب واملطلق ، فقد قسم الزمان  
بذاته   قائم  وهو   ، الرايضي  احلقيقي  الزمان  فهو  املطلق  اما  ونسيب،  "مطلق  زمانني  اىل 

سم  مستقلبطبيعته ، يف غري نسبته يف شيء آخر خارجي ويسيل إبطراد ورتوب، ويسمى أيضااب
املدة، وعلى العكس من هذا جند الزمان النسيب ظاهراي عاميا، وهو مقياسحسي خارجي ألية  
وشهور   وأايم  ساعات  هيئة  العاديةعلى  احلياة  يف  املستعمل  الزمان  وهو  احلركة  بواسطة  مدة 
الفلك   يستخدم يف  الثاين  الزمان  مطردا،وهذا  متساواي  اليكون  وقد  دقيقا  يكون  وقد  وأعوام، 

قلنا    مقياسا املطلق كما  الزمان  بينما  حبركة  مرتبط  زماانلفلكني  ألن  السماوية  األجرام  حلركة 
، أماهيدجر ففي كتابه " الوجود الزماين" الزمان عنده مرتبط ابلوجود    (16)  اليرتبط أبية حركة"

ه  اإلنساين، والطابعاألساسي للوجود هو " اهلم" على إعتبار أن اإلنسان مهموم بتحقيق إمكانيات
فيالوجود،واهلم يتخذ ثالثة تراكيب : اهلم بتحقيق املمكنات يف )املستقبل( ، واهلم مماحتقق من  
ممكنات يف )املاضي( واهلم مبا جيري حتقيقه من ممكنات يف )احلاضر( ،وهلذا نرى ان اهلم يتصف  

التخارجات   مبثابة  تكون  ميكنان  واملستقبل  واحلاضر  واملاضي  الزمانية،  األحوال  الثالثة  هبذه 
 . (17) للزمانية

وتظل فكرة الزمان حمل خالف بني املذاهب العقلية والفلسفية فتارة تقرتمبن احلقيقة واترة أخرى  
 تكون فكرة جتريدية تبتعد عن احلقيقة اىل الوهم والشكفي بعض األحيان.

مان وأصل  أما الفكر اإلسالمي فقد كان الزمن عنده واضحا. فلم يعاجل القرآن الكرميمشكلة الز 
 ، ففي قوله تعاىل: )َوهو   (18) العامل بطريقة او معاجلة فلسفية 

يُبلوكمأُيكمَأُحسنًعمال) َُ األرضفيسَّتةأايموكانُعرشهعلىاملاءَل ََ لَسماواتْو  َ ََ فإنه ))قرر    (19)  الذخيلقَا
 ان العامل خلق يف ستة أايم ، 

،ففكرة (20)  و السموات((ولكنه اليذكر لنا ماطبيعة هذه األايم وكيف يكون بدون الكواكب ا
 الزمان كانت بعيدة عن اإلطار الفلسفي وتعقيداته . 

الذات   او  هوالذهن  األقسام  هذه  يرتب  من  فإن   ، واملستقبل(  واحلاضر  )املاضي  اركانه  أما 
اإلنسانية، احلاضر هو الذي أيخذ ثقال كبريا ابلزمن ذلك أن املاضيواملستقبل يوجدان بوجوده،  

جودا اآلن، واملستقبل مل أيت بعد،إذن فهناك ثالثة أقسام للحاضر، حاضر  واملاضي مل يعد مو 
، فالذات اإلنسانية    (21)  لألشياء املاضية ، وحاضر االشياء احلاضرة،وحاضر لألشياء املستقبلية
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اليت حتيا يف الزمان ))البد انتشعر أبهنا حمصورة يف " اآلن " بني الـ " قيل " والـ " بعد " ، بني  
صدرت  املاضي الذي  األصلي  الالوجود  بني  املوت،  ويوم  الوالدة  يوم  بني  واملستقبل، 

 .(22) عنهوالالوجود النهائي الذي البد ان ينحدر إليه((
ولكل حضارة نظرة خاصة للوجود وألانت الزمان، فالزمن عند اليوانن هي )اآلانحلاضره" فهو  

يسلبوا   أن  دائما  حاولوا  ولذا  متغريا،  منه  اكثر  أبن  "اثبت  الدائم  والتغري  طابعالسيالن  الزمان 
 .  (23)  قالوا ) ابآلن( الذي اليوجد فيه حركة وجعلوه املكوانالصلي للزمان"

اما املسيحية ، فهي تلغي احلاضر على حساب املاضي واملستقبل ألن املاضيريتبط خبطيئة آدم ،  
ظرة اإلسالمية للزمن، فهي  اما املستقبل ففيه حتقيق اخلالص من هذا الوجود اخلاطيء ،أما الن

مقصود   وجود  هو  اإلنسان  فوجود  حساابملاضي،  على  والمستقبله  اإلنسان  حاضر  التلغي 
وأجتياز   إنتقال  مرحلة  هي  وإمنا  وجوده.  من  املوهتو خالص  وليس  الثواب،  مث  واجلزاء  للعبادة 

األشرار جحيم  ويف  فشل  أو  جنةاألبرار  يف  فوز  إما  قو   (24)  اإلمتحان  يف  :  ، كما  تعاىل  له 
ألوفى)  َْ جلزاءَا ََ جزاهَا َْ *وَّأَْنَسعيهْسوفريُى*مثَي ََ  . (25) )وأنليسَلإلنساإنالماَسعَى

واملاضي يرتبط ابلذاكرة ، واحلاضر يرتبط ابإلنتباه أما املستقبل فريتبطبالتوقع، أي ارتباط هذه  
بينها اوغسطينوأعطاها صفة اال الثالثة ابلنفس اإلنسانية كما  الزمانية  وقد   (26)  ستمراريةاألطر 

فتمثل املاضي و))اخلزين املعريف    (27)  عدت الذاكرة ))مفتاح الذات يف تالزمها مع وحدةالزمن((
لألحداث   املعريف  املرتاكم  بنوعيتها  وتؤلف  ابلزمن  التيتقرتن  اآللية  احلية  اإلنسانية  للتجربة 

 . (28)واألفعال اليت يستوعبهاالفرد طيلة حياته((
ابلذات فإن الزمن ميثل ))حركة شعورية تدفع تيار الذكراياتىل أن تنشال ابلصور  وإلرتباط الزمن  

املختزنة واخلربات املرتاكمة، فاملاضي ميتد يف احلاضر ويظلفيه حاضرا ومؤثرا وهو يضغط تلقائيا  
على احلاضر، ويدعو اىل إنبثاق صور جديدة …صور بصرية وحسية ومسعية تزيد من خصوبة  

 . (29) (احلياة وثرائها( 
ميكن   الذي  منالزمن  الوحيد  ))اجلزء  وهو  واملستقبل،  املاضي  بني  الوسيط  فهو  احلاضر  أما 

،ويعده أهم حلظات الزمان، بينما  (31)، ويف نظر أوغسطني ميثل جوهر الوجود (30) االمساك به((
  ، غاستون ابشالر  رأي  أما  موهومة،  احلاضر وعدوهلحظة  نفوا  قد  وافالطون  ارسطو  ان  نرى 
فالوجود عنده يف اآلن احلاضر، أما املاضيواملستقبل فإهنما اليرتبطان مبا هية الوجود . فالزمن  
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ا الثقل  متلك كل  اليت  هي  واللحظةاحلاضرة  ))اللحظة،  هو  فراغ  عنده  املاضي  إن  لزمين، 
 .  (32) كاملستقبل واملستقبلميت كاملاضي((

الدميومة   السعييمثل  وهذا  حنوه،  ونتوجه   . له  نسعى  الذي  املرتقب  الزمان  فهو  املستقبل،  اما 
 واإلستمرارية. 

إذ   ذاته، ووجودهاخلاص،  أمام  دائما  يوجد  املستقبل، ألن كالمنا  ))هو  اإلنسان  ويعد هيدجر 
صورة غاية يهدف اليها، ومستقبل يتجه حنوه، وحزمة مناالمكانيات يسعى اىل    ينكشف له على

، إذن هو جوهر الوجود وهو يف حالة توقعونقص ابستمرارين لعدم حتقيق مجيع    (33)  حتقيقها((
،ولكن له حضور يف احلاضر، ويف الوقت نفسه    (34)  اإلمكانيات على اهنا يف أتجيل ابستمرار

. من ذلك نرى ان كل أركان الزمان هلا امهيتها،    (35)  قع، بل يكون فيعلم اليس له إرتباط ابلوا
الزمن   هو  واملاضي   ، للذات  مالزم  فالزمان  األخرى،  سبيل  على  انكارالواحدة  اىل  سبيل  فال 
الحقا،   سيجري  مبا  وتنبؤ  توقع  فهو  املستقبل  أما  موجود،  غري  زمن  تالشى،فهو  الذي 

خيايل أو  ذهين  وجود  عليهالقياس  فوجوداملاضي  جيري  الذي  احلقيقي  الزمن  فهو  احلضار  أما   
ومستقبلها،   حاضرهامباضيها  الذات  فتعيش  واملستقبل،  املاضي  أتطري  عليه  ويقع  والتحديد 
واليستطيع اإلنسان ان يعيش حاضره بغري ماضيه ومستقبله،فبدوهنا تنعدم الدميومة واإلستمرار  

 يف احلياة. 
 لشعر خاصة؟ لكن ماعالقة الزمن ابالدب وا

 الزمن والشعر: 
هو الزمن النفسي، يرتبط ابلذات ويتلون بتلون احلالة الوجدانية هلا ، كما قالربجسون عن الزمن  

يدخل يف نسيجالتجربة الشعرية والنوازع الداخلية    (36)  األديب أبنه ))املعطى املباشر للوجدان((
 منه الداخلي. اليت تدفع الشاعر او األديب اىل خلق شكل فنيمنسجم مع ز 

ألهنا   معني،  الحيدهازمن  حلظة  اهنا  لوجدان  الشعرية  واللحظة  القصيدة  منشيء  اىل  رجعنا  ولو 
تتصل بزمن املاضي عرب التذكر وبزمن املستقبل عرب التنبؤ والتوقع،فهي ))حلظة مركبة، حترك،  

تؤاسي   تدعو،   ، متضاد  –تدل  تناغمية بني  وأليفة … هي جوهراي، عالقة  ين،  فهي مدهشة 
فهناك دائما شيء يف العقل يف حلظة الشاعر املبثوثةابإلنفعال وهناك دائما شيء من اإلنفعال  

العقالين(( رفضه  الثالثة،    (37)  املشبوب يف  أبنظمتها  الزمن  قيود  فهيلحظة خالقة حتظم كل   ،
ذاته الشعرية  اللحظة  هذه  من خالل  ليحقق  الشاعر  التييعيشها  الكبرية  املعاانة  لنا  عرب    ترسم 
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مع   تتجاوب  الذات  خارج  تقع  لظواهر  أتملية  حاالت  ومتازج  وهو))تدفق  التداعي  جسر 
إمتزاجها معا يف حلظة مركزة   الذات مث حصول حالة توافقية تنشأ من  فيأعماق  ذكرايت كامنة 

 . (38)تفرزاخللق واإلبداع((
ع  والبحث  للزمن  وعينا  إنه   … اإلنساين"  الزمن   " ))هو  إذن  األدب  يف  …  الزمن  نمعناه 

والحيصل اال ضمن نطاق حياة إنسانية تعترب حصيلة هذه اخلربات… وهوخاص وذايت او كما  
وكل شاعر تتأثر نفسه مبؤثرات خارجيةوتنفعل معها، وهو يستجيب ملا    (39)يقال غالبا نفسي((

حيس او يرى امامه من مشاهد اجلمال او البؤس ،وملا حييط هلا من مشاهد األرض او السماء  
كوارث احلياة ومساملتها، وقد تثورلدوافع ذاتية واعية او غري واعية، أزاء قلق ذايت من تقدم    أو

الزمن   من  معينا  موقفا  الشاعر  فيعيش   ، األحباء  او  األصدقاء  اوفقدان  الزمن  وتوىل  العمر 
الشعراء واألدابء، وكأنه   لدى  األمر  املاضي، كما هو  يعيد خلق  أن  ))يستطيعاإلنسان  وكذلك 

او  جير  الفنان  اليفكر  احلال  هذه  ويف  منه،  جزءا  ويصبح  احلاضر،  مع  اآلن،فيمتزج  ي 
األديبباملاضي ، بل يصرف جل مهه ليفكر يف إمتاع نفسه، وإستغالل اللحظات التييحياها قبل  

 .  (40) أن تنقضي، ألن طبيعة الزمن السرعة يف اإلنتقال(( 
واخلوف والتأمل والتفكري، فالقلق))له من األثر ماجيعل  إذن قمة الوجود الزماين يتجلى يف القلق  

زمانيا(( أي    ( 41)  الوجود  الزماين  للوجود  املكوانألساسي  هو  اهلم  عندما جعل  هيدجر  بني  كما 
بفاعلية   تسري  ))قوة  صاحبه  عند  مثاليتخذ  احلب  ففي  واملستقبل،  واحلاضر  املاضي  يف  اهلم 

ير  واإلستسالم  اإلنسياق  من  ونوع  نفسه  اسطورية  يتحد،  مل  او  حببيبته  إحتد  سواء   ، ىفيهما 
وليسشعره اال واسطة للتغلب السحري على الزمن الرايضي وخلق    –ووجوده ، وطريق خالصه  

نفسي آخر، مليءالمير والينفذ   الزمن((  –زمن  اىل جانب  احملبني  (42)زمن جيري خفية  ، وعند 
ال او  الشوق  ففي  القصر،  او  الطول  من  الزمننمطني  فيبدو  يتخذ  وحزن  ضيق  يصحبه  بعد 

لذلكيشعر   الزمن قصريا وكأنه مير بسرعة،  فيبدو  احملبني،  أما يف حالة وصال  الزمنطويال جدا، 
 احملبون بطول الزمن يف حالة القلق واخلوف، بينما يشعرون بقصره يف حالةاألمن والسرور. 

يكونبالشاعر املرهف    فالقلق مقياس دقيق للزمن ، هذا فيما خيص اإلنسان بصورة عامة، فكيف
األحاسيس..؟ ، إنه إذن سيتعامل مع الزمن تعامال نفسيا ، فيفسرهتفسريا فنيا وجدانيا خياليا  

 واليعرف التقيد. (43) خاصا به. فهو شعور الخيضع للتعريف او التحديد
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والذات(( الزمن  امهية كبرية يف وظيفتها ))كمفتاح لرتكيب كل من  أكدت  (44)وللذاكرة  ، وقد 
 . (45) نظرايت النفسية العالقة الصميمية والوثيقة بني الذاكرة والزمن ال

))للدفق   أنيجعل  تقنياته  ابرز  ، ومن  الزمن  اىل ختليد  الشعري  الشاعر يف عمله  وبذلك يسعى 
ويف   املستقبل.  اىل  املاضيوطموحا  يف  واستمرارا  إمتًدادا  توصيله  ويبغي  يعايشه  الذي  الوجداين 

الشعري الفعل   " "  حالة  منطلق  اما   ، املستقبل"   " و  "املاضي"  مها  االساسيان  فالقطبان   ،  "
 .  (46) الضربة " فهو " احلايل " او "اآليت"((

 فبوجدانه حياول الشاعر الربط بني املاضي وتراثه ليكون خالدا يف عمله الشعري. 
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