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خالد كموني

الشيمية والزمانية
في الذهن العربي
Anticipation and Temporality in the Arab Mind
 هــذه الــدراســة مـحــاولــة فـهـ ٍـم لكيفية بـيــان اإلنـســان الـعــربــي فــي مـكــانــه وزمــانــه فــي لحظة:مـلـخــص
ـوي فــي
ٌّ  وه ــو ف ـع ـ ٌـل م ــاه ـ، الــزمــان ـيــة ال ـعــرب ـيــة قــوام ـهــا ف ـعــل ال ـ َّـش ـ ْـي ــم.ان ــوج ــاده ال ـم ـعــرفــي ف ــي ال ـك ــون
 وه ــو ذو ُب ـع ــدي ــن؛ إذ يـحـمــل إم ـك ــان ال ــدخ ــول وإم ـك ــان ال ـخ ــروج مـ ًـعــا.كـيـنــونــة اإلن ـس ــان ال ـع ــرب ــي
 هــو ال ــذي ربـطـنــاه بلحظة زمــانـيـ ٍـة تأسيسية هي، ومـفـهــوم الـحــدس الـشـيـمــي.فـهــو انـشـيـ ٌـام وظ ـهــور
 ف ـهــو ال ـل ـح ـظــة ال ــوس ــط ال ـق ــادرة، وال ـف ـع ــل ال ـم ـض ــارع ال ـح ــاض ــر ه ــو ال ـف ـعــل األص ـي ــل زم ــان ـ ًـي ــا،اآلن
 عناصر هذه الصورة مكتملة في الزمن.بحدسيتها أن تمكن الماضي والمستقبل من الحضور
َّ
 والـحــاضــر هــو نقطة، ولـكــن إمـكــان وجــودهــا ال يتحقق إال بعناصر الــزمــن المستقبل،الـمــاضــي
.البداية الدائمة
 الذهنية، الكينونة، الحدس، الشيم:الكلمات المفتاحية
Abstract: This study is an attempt to understand how Arab people explain their
space and time at the moment of the knowledge of their being in existence.
Arabic temporality rests on the verb for ‹anticipation› (shaim), an essential verb
for the being of the Arab. It has two aspects, since it bears the possibility of
entrance and exit simultaneously, and is anticipated and manifest. The concept
of the sense of anticipation is what links them with the foundational temporal
moment of the now, and the present imperfect verb is the original verb in terms
of temporality, for it is the intermediate moment capable through its intuition
to enable the past and future to become present. The elements of this image
are completed in the past, but the possibility of their existence is only possible
through elements of future time, while the present is the constant starting point.
Keywords: Anticipation, Intuition, Being, Mind
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مقدمة
عقلية ُمنتجها ،فإننا نحاول
نحوا ال بد منه في كشف
سبر اللفظة بالتحليل الداللي ً
لما كان ُ
َّ
ِ
ووعيا ،وهو
الكون معرف ًة
منه َج انفتاح العربي في
س
نوعية الفعل العربي في اللغة ،أي َ
ُّ
تلم َ
ً
َّ
ُ
معانيها .فاللغةُ
تصاقب األلفاظ
يتبدى بتساوق الفكر مع اللسان في إنتاج البيان ،بحيث
الفعل الذي َّ
ُ
َ
َّ
َ
وحراكه المعيش .في
يستوطن ذا َتــه
يتمك ُن من أشيائه ،وفيها
فلسفي لفاعلها في الكون؛ إذ بها
مظهر
ُ
ٌ
ٌّ
(((
هــذه الـسـيــرورة ال ُّنطقية ،أدركـنــا فعل «الــشَّ ـ ْـيـ ِـم» فــي عين مـحــور الـحــركــة المعرفية العربية الشاملة على
مستوى الوجود األنطولوجي .لذلك ،ال بد من أن ندرس عالقة هذا الفعل بأبعاده المرئية على المستوى
الوجودي المعرفي بين الذهن والحدث ،لنفهم حضوره الواقعي في المعيش .والزمان والمكان هما
المجال كما نعرف ،وقد خصصنا هذه الدراسة بالزمان ،كونه الموجود الالمرئي إال في أثاراته المكانية؛
أي فــي عــامــات دالــة؛ َ
ـار ٌة فــي معنى عالمة ويـجــوز َأن يكون على معنى بقية مــن عـلــم»((( .وانطلقنا
«أث ـ َ
ٍ
مشكلة زمانية ،وهي اآلن .فلحظة اآلن هي لحظة الشَّ يم ،لذا ليست محتوا ًة
من فهم الشيم أصـ ًـا من
ال فــي الماضي وال فــي المستقبل ،بــل فيها تنجمع صــورة الــزمــان .يصف إبراهيم العاني هــذه اللحظة
بــوصــف دقـيــق ،مــن حـيــث الـمــرئــي فــي تـصــور هــذه الـلـحـظــة بـحـســب مـفـهــومـنــا نـحــن لـعــاقــة هــذه اللحظة
تشبهها بـ ‹العدسة الالمة› التي
بفعلها الشَّ يمي ،فيقول« :هــي المدخل لفهم ماهية الــزمــان ،ويمكن أن ِّ
(((
تفرقها ،فمشكلة اآلن هي تعميق وتركيز شديد للمشكلة الزمانية األم» .
تقرب األشعة بدل أن ِّ
ِّ
ُ
ُ
واألثر في آن ،وذلك على مستوى
األصل
الفعل
وسنرى في ما يأتي بعض التسويغ لهذا الشَّ يم ،وهو
ُ
العالقة بالزمان((( في الذهنية العربية.

فعل َّ
الش ْيم

إن الشَّ يم ،كما يظهر من ِ
المراس المعيش لهذا الفعل ،هو ٌ
فعل وجــودي عند اإلنسان العربي ،أي إنه
يدخل في ماهيته الحضورية في هذا الكون .وما نستنتجه من المقاييس وغيره من المعجمات هو أن
يشتمل على إمكان أن يكون حرك َة دخـ ٍ
الشَّ يمٌ :
ُ
ـول وأن يكون حركة خروج ً
أيضا ،فهو ذو ُبعدين،
فعل

((( لـلـشـيــم (الـشـيــن والـيــاء والـمـيــم) «أصــان متباينان ،وكأنهما مــن بــاب األض ــداد ،إذ أحــدهـمــا يــدل على اإلظـهــار ،واآلخــر يــدل على
خــافــه .فــاألول قولهم :شمت السيف ،إذا سللته ،ويـقــال للتراب الــذي يحفر فيستخرج مــن األرض :الشيمة ،والجمع الشيم؛ ومن
الـبــاب :شـمــت الـبــرق أشـيـمــه شـيـ ًـمــا ،إذا رقـبـتــه تنظر أيــن يـصــوب ]...[ ،واألص ــل اآلخ ــر :قــولـهــم شـمــت الـسـيــف ،إذا قــربـتــه ،ومــن الـبــاب
ٌ
داخلة مستكنة ،واالنشيام :الدخول في الشيء ،يقال انشام في األمر
الشيمة :خليقة اإلنسان ،سميت شيم ًة ألنها كأنها منشامة فيه،
الس َلى ،وسميت بذلك كأن الولد قد انشام فيها» ،انظر :ابن
غيره
من
له
إذا دخل فيه؛ والمشيمة :غشاء ولد اإلنسان ،وهو الذي يقال
َّ
فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 395-329هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ( 3دمشق :دار الفكر،
1399هـ-1979م) ،ص  ،237-236مادة «شيم».
((( ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين ،ت711 .هـ) ،لسان العرب ،ج  ،4ط ( 3بيروت :دار صادر1414 ،ه) ،ص  ،7مادة «أثر».

((( إبراهيم العاني ،الزمان في الفكر اإلسالمي (بيروت :دار المنتخب العربي ،)1993 ،ص .167

وخصوصا الفصل الرابع المتعلق
((( للتعرف إلى مفهوم الزمان ومفهوم اآلن عند الفالسفة والمتكلمين العرب ،انظر :المرجع نفسه،
ً
بـ «مشكلة اآلن وأبعاده التاريخية» .رأي ابن سينا ً
مثل« :اآلن طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان» ،ورأي الكندي
من قبله أن «اآلن يصل الزمان الــذي مضى والــذي هو مستقبل ،ولكن اآلن موجود بينهما ال بقاء له ،ألنه ينقضي قبل تفكيرنا فيه»،
الشيمي اآلني
وغير ذلك من اآلراء .من هذه التحليالت التأسيسية العميقة نكون المرجعية التحليلية لدراستنا نحن عن مفهوم الزمان َّ
في اإلجراء الذهني اللغوي.

ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا

9

ِ
نهاية ما يبدأ اآلن أو مآلِه ،وهو صورة األصل لحظة انكشافه األول للناظر إليه ،وهو يقين
تقدير
وهو
ُ
ـور على الــرغــم مــن الغياب.
أو ٌل بانتظار حــدوثــه .إ ًذا ،فيه ظـهـ ٌ
بـحــدوث الـشــيء على الــرغــم مــن أنــه قـ ٌ
ـرار َّ
ِ
ِ
يم هو حرك ُة انشيا ِم الشائِ ِم في المشيمة من أجل الشَّ يمة الظاهرة أثار ًة وهي نقطة بداية في آن.
فالشَّ ُ
إن انـجـمــاع هــذه األبـعــاد الــداللـيــة لمعاني الشيم فــي فـعــلٍ واحــد َ
(شـ َـيـ َـم) ال ُيظهر سعة الــداللــة فحسب،
حيزها الفعلي في السماوات
بل شموليتها .وكما ذكرنا سابقًا ،إن من طبيعة اللفظة العربية أن تستنفذ ِّ
ُ
تستأهل ال َّنظر في
إنسانيا .لذلك نــرى فــي هــذا الفعل «شـيــم» ظــاهــر ًة
ـدرك
واألرض ،أي فــي الـكــون الـ ُـمـ َ
ً
موجود في كل فعلٍ يقوم به العربي .إن ما نحاول
التصورية التي أبدعتها ،ألننا نرى أن الشيم
مرجعيتها
ٌ
ُّ
التسويغ له هنا هو أن انجماع الطاقة اإلدراكية عند العربي في أثناء قيامه بأي فعلُ ،يظ ِه ُر لنا هذا الجانب
الشَّ يمي في تصوره وإجراءاته .وفي النتيجة ،ال بد من أن ينعكس ذلك في بناء كالمه وألفاظه .إن بنية
اللفظة العربية ٌ
يمي ٌة ً
وسنتبين ذلك
ترتيب الحروف وانجماع الجذور واشتقاقاتها،
أيضا ،من حيث
ُ
َّ
بنية َش َّ
في خالل البحث.
ٍ
نتحدث عنه ليس واحدً ا فر ًدا في الجماعة اللغوية التي نعنى بها ،بل إنه ُّ
واحد
كل
والكائن الشائم الذي
َّ
ِّ
من هذه الجماعة .إن االنوجاد العربي في الزمان والمكان هو انوجاد شيمي ،وسندلل على ذلك من
ٍ
ٍ
ٍ
منج ٌز في َمالء الزمان والمكان العربيين ،فندرس قصدية
معرفية نوعية،
أثارات
خالل
متحققة في ما هو َ
فعل الــشَّ ـيــم الـتــي حولته إلــى ظــاهــرة فــي األداء المعيش إلنـســان البيئة العربية ،وهــو مــا تـكـ َّـرس لــديــه في
األداء اللساني.
قصدية فــي احـتــواء حركة الـكـ ِ
ٌ
معا فــي أصــلٍ واحــد ،أي
إ ًذا ،هناك
ـون عبر حركتين متقاطبتين ،تــوجــدان ً
يـقــدر الـفــاعــل أن يـجــريـهـمــا واقـ ًـعــا ،كليهما مـ ًـعــا .إن ال ــذي يـشـيــم الـ َـبـ َ
ـرق مـثـ ًـا هــو اإلن ـســان الـ ُـمـعــايــن لكل
مجر ٌب ً
إظهارا منه من
أصل ،فأي فعلٍ يقوم به ال يمكن إال أن يكون
كائن
عناصر ظاهرة البرق ،وهو ٌ
ً
ِّ
حيز
حيز اإلمكان المتحقق في نفسه إلى ِّ
ِّ
حيز الواقع .وهو يقوم بشيمه في خالل الزمان الجاري وفي ّ
ُ
ٍ
َ
َ
ِّ
فعلٍ
يبدأ
فهو
القائم،
المكان
يقرر هــذا اإلنـســانُ أن
ة
لحظ
ق
ق
متح
مشهد
ـى
ـ
ل
إ
ا
د
استنا
لحدوث
ا
انتظار
ً
ً
ِّ
ِ
نفسية
الشيم
ينتظر .وبذلك ،ال يكون
في
الوجودي
لمضمونه
المعيش
الواقع
في
هو
بل
ا،
انتظار
سلبي
ا
ً
ُ
ً
َّ
العربي ِّ
َ
دائما في سيرورة اإلنسان نحو
يشك ُل
الفعل المتح ِّققَ الدائم في الحياة .وهذا ما سنسميه انبعا ًثا ً
الحدَ ث المتر َّقب حدو ُثه هو ليس ً
َ
أمر
فعل
المصير ،أي إن
إمكان تحقيق َ
ً
إسقاطيا في الحياة ،بل هو ٌ
يعيشه إنسانُ البيئة العربية ميقاتًا.
ـدار مــن الــزمـ ِ
ت له
ـان ،وكـ ُّـل شــيء َق ـ َّـد ْر َ
وإذا نظرنا فــي معنى الــوقــت فــي لغة الـعــرب نجد أن «الـ َـو ْقــت :مـقـ ٌ
ـت مقدار من الدهر معروف،
ـت ،وكذلك ما َقـ َّـد ْر َ
ت غا َيته ،فهو ُمــؤ َّقـ ٌ
ِحي ًنا ،فهو ُمــؤ َّقـ ٌ
ـت .ابن سيده :الـ َـو ْقـ ُ
َ
الوق ِ
ْت في المكان،
واس َت ْع َم َل سيبويه لفظ َ
اس ُت ْع ِم َل في المستقبلْ ،
وأكثر ما ُيستعمل في الماضي ،وقد ْ
تشبيها بالوقت في الزمانَ ،
مقدار مثله ،فقال :و َي َت َع َّدى إِلى ما كان وق ًتا في المكانِ ،
كميلٍ و َف ْرسخ
ألنه
ً
ٌ
(((
ـروب لـلـفـعــلِ  ،والـمــوضــع» .
و َب ـ ِريــد ،والـجـمــع :أوق ـ ٌ
ـات ،وهــو الـمـيـقــات [ ]...والـمـيـقـ ُ
ـات :الــوقــت الـمـضـ ُ
إ ًذا ،إن سم َة الــوقـ ِ
ـت هي التحديد .والتحديدُ هو الــذي َّ
شك َل في الوعي صــور ًة لربط الــزمــنِ في ذهنية
((( ابن منظور ،ج  ،2ص  ،107مادة «وقت».
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فالوقت هــو تحديدٌ لــزمــان مضى أو
اإلنـســان العربي بين الماضي والمستقبل بشخصه الحاضر اآلن.
ُ
ٍ
استخدام للفعل والموضع ،فهو تكريس
لمكان مضى أو مكان سيأتي .وبما أنه
زمان سيأتي ،وكذلك
ٌ
ِ
مستقبله
سواء في
محد ٌد،
موقوت
منتظرا بل إنه
ألثر الزمان في سيرورة العيش الحاضر .فالزمان ليس
َّ
ٌ
ٌ
ً
الحاضر الذي ِّ
المثلى إلمكان الوجود زمانًا
يشكل لحظ َة
أم في ماضيه ،واألساس في الحركة هو
ِ
الوعي ُ
ُ
يمكن تحقيق ُه هــو الشَّ ْي ُم
ومـكــا ًنــا .وبالنتيجة ،ال إمـكــان النتظا ٍر أعمى وال لـعــودةٍ مستحيلة ،بــل كـ ُّـل مــا
ُ
ِ
الرؤية من طريق الحدس((( .وسنوضح َ
وبعث
والترقب،
تباعا.
ُ
ذلك ً
((( الحدس  :Intuitionقبل أن نعرض للمعنى المعجمي العربي للحدس ،نضع بعض التعريفات الفلسفية للحدس والتي تعطي
ً
ً
مفصل للمصطلح بحيث يناقش آراء كل
تحليل
التسويغ التطبيقي لهذا اإلجــراء الذهني األصيل؛ يــورد أندريه الالنــد في موسوعته
من ديكارت وكانت وشوبنهور وبرغسون وغيرهم ،ويخرج بخالصة نقدية مفادها «[ ]...إن معرفة علمية ودقيقة للوقائع هي الشرط
األولي للحدس الميتافيزيقي الذي يخترق مبدأها» ،انظر :أندريه الالند ،موسوعة الالنــد الفلسفية ،تعريب خليل أحمد خليل ،مج
 ،1ط ( 2بيروت /باريس :منشورات عويدات ،)2001 ،ص .10
وقد ورد في الموسوعة البريطانية في مقدمة التعريف بمصطلح الحدس« :بعض الحقائق األولية ،على سبيل المثال القضايا المنطقية
منطقيا ،الواحدة من األخرى .لكن ليست كل تلك القضايا قابلة لالستنتاج ،فهناك
أو الرياضية ،يمكن االستدالل عليها أو استنتاجها
ً
ً
من هذه القضايا ما ال يقبل االستدالل (كالمسلمات مثل) .أضف إلى ذلك أن السمة الرابطة لمثل هذا النظام ،نظام استدالل القضايا
قبليا قوانين االستدالل .وذلك أن حقيقة المسلمات وسريان مفعول قوانين االستدالل ال يمكن لهما أن يبرهنا
من المسلمات ،يفترض ً
قبليا ،وكذلك المالحظة ليس بإمكانها برهنة الحقائق األولية ،هذه الحقائق
يفترضهما
نفسه
االستدالل
ألن
ذاتيا بقوانين االستدالل،
ً
ً
يمكن أن نعتبرها مادة الحدس» ،انظر:
«Intuition», Encyclopedia Britannica, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2gARZ4R

وكـتــب عـبــد الـحـمـيــد الـصــالــح فــي الـمــوســوعــة الـعــربـيــة« :الحدس ) (intuitionلغ ًة ،هــو الـظــن والـتـخـمـيــن والـتــوهــم والـنـظــر الـخـفــي ،أمــا
اصطالحا فهو شكل خاص من أشكال النشاط المعرفي ،أو المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدالل منطقي تمهيدي .حيث
ً
ي ــدرك بــه مــا هــو مـعـقــول ومــا هــو وراء الـعـقــل ( ،)meta-reasonأي مــا هــو مـنـطـقــي ومــا هــو غـيــر مـنـطـقــي .ويـطـلــق ال ـحــدس عـلــى عملية
مباشرا على ما يمثله لها الحس الظاهر أو الحس الباطن من صور حسية أو نفسية ،أو على كشف الذهن عن
اطالعا
اطالع النفس
ً
ً
بعض الحقائق بوحي مفاجئ ال على سبيل القياس وال على سبيل االستقراء أو االستنتاج ،ولكن على سبيل المشاهدة التي ينبلج
انبالجا .ويمكن الحديث عن حدس تجريبي وحدس عقلي وحدس فلسفي وحدس صوفي» ،انظر :عبد الحميد صالح،
فيها الحق
ً
«الحدس» ،الموسوعة العربية ،الفلسفة وعلم االجتماع والعقائد ،شوهد في  ،2016/11/29فيhttp://bit.ly/2fLUAYx:
ويقول التهانوي« :هو تمثل المبادئ المرتبة في النفس دفع ًة من غير قصد واختيار ،سواء كان بعد طلب أو ال ،فيحصل المطلوب.
وهــو مــأخــوذ مــن الـحــدس بمعنى الـســرعــة والـسـيــر .ولــذا عــرف فــي المشهور بسرعة االنـتـقــال مــن الـمـبــادئ إلــى الـمـطـلــوب ،بحيث كان
تسامح إذ ال حركة في الحدس ،ولذا يقابل الفكر كما يجيء .والسرعة ال توصف إال بالحركة فكأنهم شبهوا عدم
معا .وفيه
حصولهما ً
ٌ
التدرج باالنتقال بسرعة الحركة وعبروا عنه بها» ،انظر :التهانوي (محمد بن علي ت1158 .ه) ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم ،تحقيق علي دحروج ،تقديم رفيق العجم ،الترجمة من الفارسي :عبد الله الخالدي ،الترجمة من األجنبية :جورج زيناتي ،ج
( 1بيروت :مكتبة لبنان  -ناشرون ،)1996 ،ص .626

ونـعــرض تـفـسـيـ ًـرا صــوفـ ًـيــا حــديـ ًثــا لـلـحــدس وهــو لمفكر صــوفــي هـنــدي اسـمــه أوشــو ( ،)1990-1931وقــد فـســر فـكــرة الـحــدس فــي كتاب
كامل سماه الحدس ،وقد ربط فكرة الحدس بسيرورة زمنية عند اإلنسان تبدأ من الغريزة وهي تساوي الماضي وتتوسط بالعقل وهو
الحاضر وتنتهي بالحدس وهــو المستقبل ،فيقول« :يفتح الحدس أبــوابــه عبر التأمل .والتأمل هو بكل بساطة االقـتــراب من مشارف
الحدس .والحدس في حالة جهوزية دائمة .إنه ال ينمو؛ وهو موروث من الوجود .الحدس هو شعورك ،هو كينونتك .إن الفكر هو
العقل .والغريزة هي الجسد .وكما أن الغريزة تقوم بوظائفها على أكمل وجــه لصالح الجسد ،فــإن الحدس يعمل بصورة مثالية في
مجال الشعور .والفكر هو الجسر بين الغريزة والحدس» ،انظر :أوشو ،الحدس أبعد من أي حس ،إعداد مريم نور ،ترجمة رياض
خليل حسن ،ط ( 3بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،)2011 ،ص .21

أما المعنى المعجمي للحدس ،وهو ما يمكن أن يبني الرؤية األصلية في فهم حيوية المصطلح في اللغة المعيشة ،فنأخذه مما جاء في
المقاييسً ،
مثل ،وقد ورد المعنى كاآلتي« :حدس :الحاء والدال والسين ٌ
أصل واحدٌ يشبه الرمي والسرعة وما أشبه ذلك .فالحدس الظن،
وقياسه من الباب أنا نقول :رجم بالظن ،كأنه رمى به .والحدس :سرعة السير ،قال :كأنها من بعد سير حدس .ويقال حدس به األرض
حادسا .ومنه ً
أيضا حدست في لبة البعير ،إذا وجأت في لبته ،وحدست
محدوسا وآخر
حدسا ،إذا صرعه ،قال ]...[ :ترى به .من القوم
ً
ً
ً
الشيء برجلي :وطئته ،وحدست الناقة ،إذا أنختها .وحدست بسهمي :رميت» ،انظر :ابن فارس ،ج  ،2ص  ،33مادة «حدس».

ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا

11

ٍ
ومكان َبعديين ليسا متحققين لحظ َة الشَّ يم هي التي تحدِّ ُد صور َة الزمان والمكان
إ ًذا ،إن صور ًة لزمان
ٍ
ٍ
الموجودين الحاضرين ً
ومكان قبليين هي التي تحدِّ د صور ًة لزمان ومكان
لزمان
أصل ،كما إن صور ًة
المخيلة والذاكرة.
َبعديين ،إذ ال مجال للتوقع خارج نطاق ُم َّدخرات
ِّ

ٍ
انشيام
وانسياخا في أخرى ،بل هو
حال
انسالخا عن
يم ليس قفز ًة إلى األمــام ،تح ِّق ُق
ً
ً
تأويل حركة الشَّ ِ
ٌ
يبدو في قــرارة الوعي ،أي لحظ َة الهجس بالفعل .وقد قلنا «يبدو» ولم نقل «يظهر» ،ألن بــدُ َّو الشيء
ِ
ُ
ُ
يفرض
األول إ ًذا متحقق وليس عد ًما بطبيعة الحال .لذلك،
أو ِل ما يبدو منه ،فهذا
بداو ًة يتم في
مرحلة َّ
الح ْي ِزية ،إذ يجب أن نحدد اتجا َه الزمن عند اإلنسان العربي،
علينا هذا الواقع المعيش أن ندرس أبعا َده َ
َ
تباعا.
كما إننا يجب أن نحدِّ د
مكان المكان ،وكذلك إمكان االنوجاد الذاتي باللغة ،وهذا ما سيتوضح ً

فتتم
تتبع انبناء الوعي ،بوصفه ظاهر ًة تحقق قيم َة الوجود .وشكل الوعي يظهر في السلوكُّ ،
إ ًذا ،فالهدف هو ُّ
عملية إدراك الواقع وتحويله إلى فكرة ،أي صوغ رؤية اإلنسان فيه ،وبالنتيجة إعطاؤه قيم َة الوجود والتأثير.
وإنـنــا نـقــوم بتفسير ظــاهــرة الـفـعــل الـمـعـيــش مــن خــال ظــاهــرة الـلـغــة ،وذل ــك مــن بــاب الـتـعــامــل مــع الــواقــع كما
ٍ
بحالة أخرى هي
هو ،أي إننا نحاول معاين َة ظاهرة «اإلنسان متك ِّل ًما» ،بحيث تكون هي السبيل في تعريفنا
الربط بين الكينونتينُ ،
«اإلنسان ً
ندرك معنى «الكيان اإلنساني» ،أي إمكان
فاعل» .وإذا ما اهتدينا إلى نوعية َّ
ٍ
بحركة تمأل الحضور الظاهر في الكون ،بما يوفر ً
حال من التعرف الدائم واالكتشاف
اإلشغال الدائم للنفس
ٌ
ٍ
هم البقاء واالستمرار
بهم
الدائم والمالحظة الدائمة؛ أي حال الوجود الفاعل .وكل ذلك
مقترن ٍّ
أساس هو ُّ
ٍ
معرفة يتوصل إليها اإلنسان تكون في
س إن قلنا صراح ًة إن أكبر
هم مادي ضروري ،فال َل ْب َ
في الوجود ،وهو ٌّ
سبيل األكل ولذة الجسد ومتعة النفس الفردية ،فأساس الر ِ
نفسا وجسدً ا،
حابة في الرؤية هو إمتاع اإلنسان ً
َّ
جراء التواصل الطبيعي بين اإلنسان واألشياء.
وما اللغة إال طريق المتعة اإلجبارية من َّ

الصرفية نظا ٌم للكينون ِة والتح ُّقق ،من شأنه أن يُبقي
لذلك ال بد من تتبُّع إمكانات اللغة وأدواتها ،فالبنى َّ
اإلن ـســا َن عـلــى خــط اإلب ــداع بـيــن نقطتي الــوجــود (الـنـفــس وال ـكــون) .وإب ــدا ُع اإلن ـســا ِن وج ــودًا هــو الـبـيــا ُن،
صـ ٌـل َوا ِ
ن بَيْنًا
ن الـْ ِفـ َـر ُ
حـ ٌدَ ،و ُهـ َو ب ُ ْع ُد َّ
اق؛ يُقَالُ بـَـا َن يَبِي ُ
الش ْي ِء َوان ْ ِك َشاف ُ ُه ،ف َال ْبَي ْ ُ
و«بـَـيـَ َ
ن :ال ْبَاءُ َوالـْـيـَـاءُ َوالـنُّــو ُن أ َ ْ
(((
ح َوانْكَ َش َف»  .والبيان يكون باللسان بيانًا لهذا اللسان ،ألن
َوبَيْنُون َ ًة [َ ]...وبـَـا َن َّ
الش ْيءُ َوأَبـَـا َن إِذَا ات َّ َ
ض َ
تتوضح وتنكشف بالبيان .ومعنى
اللسان ال يبين بذاته ،أي اللغة ال تبين بذاتها فصيح ًة واضحة ،بل هي
َّ
ح َوا ِ
ص ِ
ح ٌد ،ي َ ُدلُّ َعل َى ط ُو ٍل ل َِط ٍ
ض ٍو
نَّ :
يف غَي ْ ِر بَائِنٍ ،فِي ُع ْ
السي ُ
اللسان من «ل ََس َ
ص ٌل َ
ن َوالنُّو ُن أ َ ْ
الل ُم َو ِّ
حي ٌ
ن
ن ذَل ِ َ
ن :الل ُّ َغةُ ،يُقَالُ  .لِكُ ِّل ق َ ْومٍ ل ِ ْس ٌ
ح ِةَ .والل ِّْس ُ
ك الل َِّسا ُن [َ ]...والل ََّس ُ
أ َ ْو غَيْر ِِهِ .م ْ
ج ْودَةُ الل َِّسا ِن َوال ْ َف َ
صا َ
نَ :
ـاسَ :و َمــا أ َ ْر َسـل ْـنَــا ِم ـ ْن َر ُس ــو ٍل إِلَّ بِـلـِ ْـسـ ِن قَ ـ ْو ِم ـ ِه»((( .فالوجود البياني هــو استثمار اإلنسان
أَ ْ
ي ل ُـ َغـةٌَ .وق َـ َـرأ َ ن َـ ٌ
للطول اللطيف غير البائن (اللسان) في تحقيق االنكشاف البعيد الواضح البائن (البيان)؛ البيان عمل ُه
ِ
المنكشف الواضح البيان .والبيان
حا لتحقيق البينونة؛ وهي البُعد
في اللسان ل َْسنًا ،أي تجوي ًدا وإفصا ً
فــي الـمـكــان ،كما سنرى فــي مرحل ٍة متقدمة مــن البحث ،سيكون تحقي ًقا للبينونة الل ِّْسني َّ ِة فــي الكينونة
المعيشة .فبينونة الكينونة هــي الـظـهــور الحقيقي للكائن ،وإذا مــا راقـبـنــا حــركــة الـظـهــور والـكـمــون على
((( ابن فارس ،ج  ،1ص  ،328-327مادة «بين».

((( المرجع نفسه ،ج  ،5ص  ،246-245مادة «لسن».
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مستوى اللسان ومستوى البيان تمكَّنّا من ح ْد ِ
س الوعي ،أي من إدراك حركة الفكر بين النفس والكون؛
ـرصــد انـبـعــاث الـكــائــن فــي الـكــون،
وهــي حــركــة ابـتـعــا ٍد واق ـتــراب ،وانـكـشــاف وغـمــوض ،أي حــركــة َشــيـْـمٍ تـتـ َّ
أو كما قلنا :انبعاث البينونة في الكينونة.

الحدس َّ
الش ْيمي

ُ
نستنبط
من خالل التسويغ لفعل الشَّ يم ،نحاول أن نقف على ديمومة الفعل في المنتج اللفظي ،لعلنا
ديموم َة االنوجاد في المنتج المعيش ،لذلك سندرس بداي ًة اتجاه الزمان .ونقول «اتجاه» لعلنا نتمكن
الحدس
مــن تحديد أبـعــاد وأحـيــاز تضبط لنا نقطة الـبــدايــة ونقطة الـغــايــة .ومــا الــشَّ ـيـ ُـم فــي أثـنــاء اللفظ إال
ُ
الضروري إلبداع الرؤية ،لذلك سنستخدم مصطلح الحدس الشَّ ْي ِمي لتوضيح مقاصدنا في فهم قيمة
معب ًرا لفهم نوعية الحضور المؤثر لإلنسان
الزمن في حركة الكائن في ألفاظه ،فيكون انشغالنا بالزمان َ
لفظا أو َ
فنمهد لفهم الكيفية التي يصوغ بها اإلنسانُ العربي فع َله ً
لفظه ً
فعل.
في األشياء،
ِّ
وهـنــا وجــدنــا مــن الـضــروري اسـتـعــراض فـكــرة الــزمــان فــي الفلسفة ،وبالخصوص فــي الفلسفة المنشغلة
فنمهد بذلك لفهم مقصودنا بـ الحدس الشَّ ْي ِمي،
بماهية الكائن الكلية ،بوصفها موضح ًة ألدائه المعيشِّ ،
ً
وجم ِعها.
أصيل في إبداع اللفظ ،وبالنتيجة في البناء الصرفي الداللي لتركيب الحروف
بوصفه إجرا ًء
ْ

َ
السؤال
إن البحث في الزمان هو السؤال عن قدرة الكائن على اكتشاف حدوده في الكون ،لذلك نجد
ٍ
تأليف بين هذه العناصر
س أساسيات الوجود من زمان ومكان وذات ومجتمع .كما إن كل
الفلسفي َي َم ُّ
ينتج رؤي ًة على مستوى النظام الكلي ،تسمح بتأويل حركة العيش وتفسيرها في الواقع ،أي يتيح لنا في
كل مرة إنتاج َّ
يتحدد فيه الفعل والفاعل والمفعول.
تصوري
مركب
َّ
ُّ

نسو َغ لفكرتنا نحن عن الزمان وفعل الزمن العربي في
وفقَ هذه النظرة نعاين رؤية هيدغر للزمانية ،كي ِّ
المعرفية تنطلق
سيرورة الوجود المعرفي البياني في هذا الكون .وما يدفعنا باتجاه هيدغر هو أن رؤيته
َّ
هم أساس هو «إن ‹ماهية› هذا الكائن تكمن في أن عليه  -أن  -يكون»((( ،أي إن الحضور الحقيقي
من ٍّ
في الوجود ال يتم إال إراد ًيا ،والمهم هنا أن الماهية ليست محدد ًة مسبقًا ،بل ستكون من إبداع الكائن
لنفسه ،فالكائن هو من يبدع ماهيته في الوجود .من هنا وجدَ هيدغر حاج ًة إلى المنهج الفينومينولوجي
(الظاهراتي) في كشف األنطولوجيا الحقيقية للكائن .وهذا ما أبدعه في سؤاله المتجدد داخل سيرورة
الفلسفة ،ونقول «المتجدد» ألن طبيعة الفلسفة أن تسأل عن ماهية الكائن ،لكن جديدَ هيدغر هو سؤال
ً
متنازل
الكون بالكائن نفسه في اللحظة التي تستدعي السؤال ،وليس ضمن أي معطيات كاملة مسبقًا،
عن كل األحكام الجاهزة في هذه المسألة.
وقــد أوضــح هيدغر ذلــك فــي مقدمة الـكـيـنــونــة وال ــزم ــان( ((1وكــذلــك فــي كتابه اإلشـكــالـيــات األســاسـيــة في
الفينومينولوجيا  The Basic Problems of Phenomenologyالذي هو محاضرة في األساس ،ألقاها
سنة  ،1927إذ يشرح الـفــرق بين الفلسفة العلمية التي يدعو إليها بوصفها رؤيــة العالم world-view
((( مارتن هيدغر ،الكينونة والزمان ،ترجمة فتحي المسكيني (بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة ،)2012 ،ص .111

( ((1راجـ ــع فــي الـمــرجــع نفسه مـقــدمــة الـتــرجـمــة الـعــربـيــة الـتــي فـصــل فيها فتحي المسكيني بــالـشــرح والـتــوضـيــح مصطلحات الفلسفة
الهيدغرية ومتعلقاتها في تاريخ الفلسفة ،بما يتيح استيعاب أفق المصطلح الفلسفي عند هيدغر وعند غيره.
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ـرحــا لــإشـكــالـيــات األســاس ـيــة فــي الـفـيـنــومـيـنــولــوجـيــا هــو بـمـثــابــة
والـفـلـسـفــة الـتـقـلـيــديــة ،فـيـقــول« :إ ًذا ،إن شـ ً
الـتـجـسـيــد الـمـبــدئــي لـفـكــرة أن الـفـلـسـفــة هــي عـلــم ال ـكــون وه ــي الـبــرهـنــة عـلــى ذل ــك أيـ ً
ـضــا [ ]...الـفـلـسـفــة
هــي التفسير النظري المفهومي للكون ،لبنية الـكــون وإمـكــانــاتــه .الفلسفة [التقليدية] أنطولوجية []...
بــالـمـقــابــل ،إن رؤي ــة الـعــالــم وض ـ ٌـع لـمـعــرفــة بــالـكــائـنــات ووض ــع لـمــوقــف مـنـهــا؛ إنـهــا لـيـســت أنـطــولــوجـيــة بل
أنطيقية [حقيقية]»(.((1
تفسيرا يتموضع بين تفسيرات أخــرى ألحــداث الــواقــع المعيش ،بــل هــي البحث
إ ًذا ،فالفلسفة ليست
ً
المبدئي األصولي الذي يسأل عن الكون بحد ذاته .لذلك نجد اختال ًفا جذر ًيا بين رؤية كارل ياسبرز
 Karl Jaspersورؤية هيدغر معاصر ياسبرز وصديقه في الوقت نفسه؛ ويوضح ياسبرز رأيه في مفهوم
رؤية العالم في كتابه علم نفس رؤى العالم  ،Psychologie Der Weltanschauungenبوصفه تحقيقًا
مدفوعا إلى
لثقافة االختالف  ،diversityفالكل في نظره يملك الحقيقة ،ويقول« :في الفلسفة ،أجدني
ً
خاسرا
التحدث بإلحاح ،وإلى االنفتاح على اآلخر بشدة ،ولكن إذا كان ذلك سيدفعه لي َّتبعني ،سأكون
ً
[ ،]...التفكير الفلسفي يريد َ
بعث اإلمكان فحسب ،وال يريد اإلذعان أو التقليد»( .((1وهنا االختالف
بين االثـنـيــن ،فــرؤيــة الـعــالــم بحسب هيدغر ال تــرى اآلخــر وال تحسب حـســابــه ،بــل تــرى ســؤال الحقيقة
بحد ذاته ،ويشرح ستيفن غولدمان ذلك ،فيقول« :المشكلة ليست في احترام براهين اآلخر على القلق
الـمـفـتــرض ،فــا شــيء فــي هــذا يستدعي االح ـتــرام .األس ــاس هــو أن نقضي عـلــى عــدم االك ـتــراث ،وهــذا
شيء يقتضي َّ
كل واحد منا أن يقوم به ،أنا بحسب قراءتي وأنت بحسب قراءتك .فال احترامي يساعدك
(((1
وال احترامك يساعدني» .
قادرا
إ ًذا ،مع هيدغر تبدو جذرية رؤية العالم في العودة إلى سؤال األصل ،بحيث يكون كل واحد منا ً
عـلــى ُصـنــع مــاهـيـتــه ،فـمـعــرفــة الـكــون ال تـخـضــع لـمـعــايـيــر الــواقــع ،بــل لـقــدرة ال ــذات .وعـلــى خـطــى معلمه
هــوســرل اعـتـمــد هـيــدغــر المنهج الفينومينولوجي ليتمكن مــن تــأصـيــل الـســؤال الفلسفي الـكــونــي عـنــده.
وهوسرل ِ
ضمن الرؤية الفينومينولوجية يفسر معنى الشيء الظاهر ومعنى الظهور والذات الظاهرة ،إذ
يختم تقديمه لكتابه فكرة الفينومينولوجيا بجملة وجدناها توضح المنهجية التحليلية للفينومينولوجيا
العامة للعقل ،فهي «تحليل الماهية في دائرة البداهة المباشرة»(.((1
ً
سبيل لبناء
إن ما يعنينا من هذه الفلسفة ،في بحثنا في الصرف العربي والحدس الشيمي الذي اقترحناه
اللفظة ،هو الوقوف على منهجية إبــداع الكينونة التي اقترحها هيدغر ،وما يسميه «استشراف النفس»
هو األساس في إبداع الماهية ،من طريق أفعال أصيلة يقوم بها الكائن ،من ضمنها ما سميناه نحن في
لمكونات الشَّ يم وعناصره الكالم الضروري أو متعة اللغة اإلجبارية ً
مثل ،كما تحدثنا عنهما
استشفافنا
ِّ
(11) Martin Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, Albert Hofstadter (trans.), (Indiana: Indiana University
Press, 1988), p. 12.

( ((1انظر:

Steven Goldman, «The Psychology of Worldviews: Jaspers/ Heidegger,» in Presencing EPIS (A Scientific Journal of
Applied Phenomenology & Psychoanlysis), vol. 1, no. 1, p. 34, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2grqvfj
(13) Ibid., p. 40.

( ((1إدموند هوسرل ،فكرة الفينومينولوجيا ،ترجمة فتحي إنقزو (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .45
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فهم للنفس ضمن مستطاع
سابقًا .يقول هيدغر« :إن االلتزام  -بما  -يمليه  -الضمير هو ،من حيث هو ٌ
الدازين .وهو انفتاح يستمد قوامهً ،
ٌ
فضل عن الفهم ،من الوجدان
الكينونة األخص،
طريقة في انفتاح َّ
والكالم .أما الفهم الوجودي فهو يعني :أن نستشرف أنفسنا على اإلمكان الواقعاني األخص لمستطاع
 الكينونة  -في  -العالم في كل مرة»(.((1إ ًذا ،إمــاء الضمير هو مــادة الفهم ألجــل تحقيق النفس ،وهــذا ما يستطيعه الكائن إذا أراد التمكن من
وجوده في الكون .وإذا كان الوجدان هو سماع نداء الضمير «على نحو أصيل» وكان كالم الضمير هو
«الكالم الصامت» ،فإن ما يقترن باالستشراف في أثناء «االنفتاح» هو «االعتزام» ،أي «استشراف النفس
الصامت المتأهب لقلقه ،جهة الكينونة  -المذنبة األخص لنا»(.((1
يميز هــذه المرحلة التكوينية لماهية الكائن عند هيدغر هــو تناسق األفـعــال ،أي جدلية الــربــط التي
مــا ِّ
كليا .فالقلق
يقيمها هيدغر بين اإلنسان وذاته ،بحيث إن التمظهر في الواقع ال يتم إال باستكناه الضمير ً
والـعــزم واالنـفـتــاح واالسـتـطــاعــة أفـعـ ٌ
ـال تعمل فــي نـطــاق تـحـ ُّـرك عـنــاصــر الـظــاهــرة الــوجــوديــة داخــل النفس
تصرف
اإلنسانية ،أي الضمير والفهم والكالم والــوجــدان ،وهــذا يشي لنا،
ً
ضمنيا ،بأن شـ َّـدة التأمل في ُّ
الذات اإلنسانية في الواقع المعيش هي السبب في العودة إلى دراسة األدوات واإلمكانات والمؤهالت
الذاتية التي أنتجت هيئة لنظام عيش مــا .وبما أن الـهــدف هــو إبــداع كينونة الكائن وليس استيعاب ما
هو موجود ،فإن أصالة الطرح تتمثَّل في النقطة التي يبدأ منها الفهم لظاهرة الوجود .وما دراسة هيدغر
للزمانية وربطه الكينونة بالزمان إال ليدرك حجم المسافة بين النِ َّية والفعل.

وه ـنــا ن ـتــوقــف ع ـنــد تـفـصـيــل ه ـيــدغــر ل ـلــزمــان ـيــة ،ل ـن ـعــرف نـقـطــة ال ـبــدايــة ع ـنــده «فـ ــإن الــزمــان ـيــة ه ــي ‹ال ـخ ــارج
عــن  -نـفـســه› األصـلــي فــي ذات ــه ولــذاتــه .ومــن ثـمــة فـنـحــن نـسـمــي ظــواهــر المستقبل والـكــانـيــة والـحــاضــرمواجيد الزمانية»( .((1وما يلفتنا هنا ،هو أن الزمن يكون بالكائن والعكس ،بمعنى إن الــذات اإلنسانية
عندما تقرر الحضور في العالم فإنها ستتجه نحو ٍ
ماض وحاض ٍر ومستقبل ،فهي تحدد الموقف الذي
تـعـتــزم الـحـضــور بــه فــي هــذا ال ـكــون ،وفــق عــاقــات تـحـكـمـهــا س ـيــرورة الـتـفـكـيــر بــاالنــوجــاد الـحـقـيـقــي ،أي
التفكير بتحديد الحاجة من الزمان إلثبات الكينونة.

لذلك يقول هيدغر« :إن زمانية الكينونة  -في  -العالم ،التي تبرز للعيان على هذه الشاكلة ،إنما تنكشف
بوصفها أســاس المكانية النوعية لـلـ َّـدازيــن»( ،((1يعني إن ُّ
تمكن الــذات يكون فــي انفتاح اإلنـســان بقدر
ما يستطيع أن يضع ذاتــه في موقف من الزمان والمكان ،بحيث يتمكن من استشراف ذاتــه ،أي معرفة
إمكانات وجــوده الحقيقية ،وفق معطيات العالقة بين الوجدان والفهم والكالم ،وبالنتيجة فإن تمكنه
من الزمان هو الذي يمكنه من المكان وهو الذي يصنع له ذاته الفاعلة في هذا الوجود.
( ((1هيدغر ،ص .520

( ((1المرجع نفسه ،ص .522
( ((1المرجع نفسه ،ص .573

( ((1المرجع نفسه ،ص .583
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إن اإلنـســان الــذي يسعى لتحقيق كينونته فــي الــوجــود ال يتعامل مــع الــزمــان فــي جـهـ ٍـة مـنــه دون أخــرى،
ـزمــن أي ضـ ٍ
ـرب مــن ‹تـتــالــي› الـمــواجــد.
ـزمــن ،يـقــول« :ال يعني الـتـ ُّ
بــل أســاس الــزمــانـيــة عـنــد هـيــدغــر هــو الـتـ ُّ
فالمستقبل ليس أكثر تــأخـ ًـرا عن الكانية [مــن الفعل كــان الــذي مصدره «كـ ٌ
ـون أو كينونة»] وهــذه ليست
ً
مستقبل  -يستحضر  -بقدر  -ما  -هو  -قد  -كان»(.((1
تتزمن بوصفها
أكثر تقد ًما من الحاضر .إن الزمانية ّ

إ ًذا ،فالحاضر لحظة زمنية ليست مــوجــودة بــذاتـهــا ،بــل هــو ليس ُمـ َّـدة كاملة يـكــون فيها اإلنـســان .وهــذا
طبيعي ،إذا مــا رأيـنــا أن اإلنـســان يـحــاول أن يـ ِ
ـوجــدَ نفسه بوصفه ذا ًتــا فــاعـلــة ،فــالـهــدف عند هـيــدغــر ،كما
يبدو لنا ،هو الذات وليس األشياء األخرى الموجودة ،فالذات ليست واحد ًة من الموجودات الساكنة
ـزمــن الـمــاضـ َـي
كــي تـكــون ظــاهــر ًة فــي لـحـظـ ٍـة دون أخ ــرى .إن ال ــذات فــي الـحــاضــر تجمع الــزمــان ،فـهــي تـتـ َّ
َ
نوعية وجود الذات اإلنسانية في
معا في نقطة الحاضر .والزمان ظاهرة واحدةَّ ،
والمستقبل ً
يتبدى في َّ
الــواقــع .لــذلــك ليس هـنــاك زمـ ٌ
ـان متأخر عــن زمــان أو زمــان متقدم على زمــان ،ألن األســاس هــو الحاجة
إلى الوجود ،وهذه الحاجة هي التي تحدد الموقف الذي يكون فيه اإلنسان في الواقع ،وهذا الموقف
ً
ومستقبل في اآلن الذي قرر فيه اإلنسان أن يصنع كينونته.
وحاضرا
ماضيا
يحدد حجم الزمان
ً
ً

وهــذا مــا يسميه هـيــدغــر ،فــي شــرحــه النـشـغــال الـكــائــن بــالــزمــانـيــة ،ب ـ الـمــوقــوتـيــة؛ بحيث تـبــدو ال ــذات قــدر ًة
المرجوة ،وليس وجودها العادي ،لذلك إنه «في
تتمكن من الوجود في الزمن ،بما يحقق لها ماهيتها
َّ
(((2
ٍ
ٍ
ً
مستحضرا» .
حافظا وفي ‹اآلن›
متوقعا ،وفي ‹وقتئذ›
يعبر االنشغال عن نفسه
ً
‹عندئذ› ِّ
ً
هذه المنظومة المعيشة التي وضعها هيدغر لفهم طبيعة الوجود الحقيقي لإلنسان في الزمان ،تحاكي
لدينا ما نسميه َ
فعل الشَّ ْيم لجهة ما يتضمن من إمكانات التحييز والتحديد ألمداء التوقع واالستحضار
ِ
المختل َ
عثية
الشيمية
ف في
والوجود في نفس اإلنسان .إال أن
العربية عن انفتاح الكينونة الهيدغري هو َب َّ
َّ
َّ
الذهنية الشيمية العربية ،هو القدرة الدائمة على
الحضور في لحظة اآلن .وما نعنيه بلحظة االنبعاث في
َّ
ً
ً
تميز
أفعال
ومكانيا؛ ذلك أن هناك
زمانيا
إبقاء الفاعل موجو ًدا حتى لو كان
َّ
وجودية هي التي ِّ
ً
مفعول به ً
َّ
كينونة العربي ،كفعل الخلق ً
بالفعلية العربية من نقطة البدء حتى انفالت الخلود.
يتحك ُم
مثل الــذي
َّ
فانفتاح الكينونة الهيدغرية ،لئن كان ممك ًنا بقرا ٍر من اإلنسان في رصد كينونته الزمنية وفق رؤية للذات
بما هــي عليه فــي الــوجــود الـظــاهــر ،فــإن الـعــربــي ،كما سـنــرى ،يـعـ ّـد الـكـ َ
ـون والـكــائــن والـمـكـ ِّـون عناصر ال
يمكن أن تكون مجهول ًة إذا ما أراد الحضور ،بل هي فقط في حــال السيرورة البيانية نحو الـكــون ،أو
انبعاث البينونة في الكينونة؛ فهو الفاعل المضارع لفعله
سميناه في تفسير ال ِّل ْسنِ  ،وهو فعل اللغة،
ُ
ما َّ
ً
مستقبل موجو ًدا بذاته أو
الوسط األصل ،وهو الماضي إلى مستقبله ألنه حاضر اآلن ،وليس ألن هناك
معدو ًما بذاته ،فال شيء في الكون من دونه ،لذلك إن الفاعل بفعله ٌ
حال دائمة .العدم غير موجود في
يقرر هو متى يبدأ الكون ،كل ما في األمر هو أن الوجود حاصل ،واألصالة تكون
ذهن العربي ،كي ما ِّ
في وعي حضوره ،وسنثبت ذلك.
( ((1المرجع نفسه ،ص .606-605
( ((2المرجع نفسه ،ص .693
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ٌ
إنسان يعتبر
كائن انبعاثي؛ أي إنه
وسنعاين الذهنية
الشيمية العربية ،وفق نظرةٍ إلى اإلنسان العربي بأنه ٌ
َّ
ِّ
الزمان هو الفاعل الوجودي المضاد له ،وما عليه لكي يوجد إال أن يكون ً
مصارعا
متمك ًنا بالبيان،
فاعل
ً
ـداعــا ،فال
حــالــة الـمـفـعــولـيــة ،لـكــي يـبــرز فــي الـكــون بــأفـعــالــه .إن الـفـعــل الـعــربــي ال يـمـكــن إال أن يـكــون إبـ ً
تكرار وال انعدام في سيرورة الفعل ،بل هناك صيرورة دائمة للمعنى ،بحيث ينبعث المعنى من حال
ـادرا عـلــى الـفـعــل فــي أح ــداث الـحـيــاة وتـصــاريـفـهــا،
ـادرا عـلــى الــوجــود ،أي ق ـ ً
إلــى ح ــال ،فـيـبـقــى الـفــاعــل ق ـ ً
كما سنرى.
وزي ــاد ًة فــي اسـتـقــراء الـ ُـمـعـطــى الفلسفي الـتــأسـيـســي لـلــشَّ ـيــم ،وال ــذي نــراه فـعـ ًـا فــي بنية التفكير اإلنـســانــي
ِ
التخيل والترقب .وقد استخدم
المشغول بالكون ،نذهب إلى كنط ،إذ إن تأسيسية الفاهمة عنده قوامها
ُّ
موسى وهبة في ترجمته نقد العقل المحض مصطلح الشَّ يم ترجم ًة لـ (« das schema((2وهــو الصورة
ٍ
حالة
متنوع المعطى الحسي في شكلٍ واحد رغم االختالف من
نتعر ُف إلى َّ
الحسية القبلية التي تجعلنا َّ
وصرف ُه بما يخدم الشرح داخل
إمبيرية إلى أخرى»( .((2وقد نقله غانم هنا إلى العربية بصيغته األجنبية،
َّ
وشي َمائية ِ
ِ
ِ
وشـ ْـيـ َـمــات( ،((2لكن مضمون الشرح لم يختلف بن الترجمتين ،إال
سياق النص ،فقال ش ْي َما ْ
أن ما َن َف َح به موسى وهبة المصطلح  schemaمن خالل ترجمته باللفظ العربي «الشَّ ْي ُم» ،هو المعطى
الحركي لفعل التخطيط األفهومي ،أي هو لم يكتف بالقول إن المفهم َة أو األفهم َة الترنسندنتالية كما
يسميها هي إجراء تخطيطي ،بل أضاف معاني التر ُّقب واالنتظار.
المتوس ِ
فلسفيا وصـ َ
طة بين الحس والـعـقــل ،فهو الرابط
ـف الـحــال
الشَّ يم الكنطي إن صـ َّـح الـقــول يـخــدُ ُم
ِّ
ًّ
الفعلي للكائن بكينونته الـظــاهــرة «فــإن الشِّ يم ليس أصـ ًـا ســوى الـظــاهــرة أو األفـهــوم الحسي لموضوع،
(((2
العربي
يم
من حيث يتوافق مع المقولة»  ،فهو يعالج الحالة المعرفية للكائن لحظة المفهمة ،أما الشَّ ُ
ُّ
َ
المتصرف
الكشف عن ُأ ِّسيته في كينونة اللفظ العربي؛ أي في كينونة الفاعل العربي
االنبعاثي الذي نبتغي
ِّ
ُّ
ِ
ُ
َ
الكون ُمحدِّ ًدا
يصر ُف
الذي
ه
نفس
الشائم
الكائن
ة
لغ
فهو
ا،
وجودي
ًا
ن
بيا
المعيشة
ه
بلغت
والمكان
بالزمان
ًّ
ُ
ِّ
أحـيــازَه في لغة هــذا الـكــون ،فينحو في اللفظ مـ ِ
نحو الــذات
نفسه ،والنحو هو القصد ،ما يحاكي َ
ـوجــدً ا َ
شيم
إلى الحياة ،أي قصدية اإلنسان الفاعل إلى الواقع بفعله .هذه
نحو اللفظ َ
َّ
القصدية اللفظية هي ُ
الم ُ
ِ
فيتصر ُف؛
الكالم أحياز المتك ِّلم وأثارات حركته في الكون،
يتضمن
اإلنسان في الوجود ،من هنا
بفعل
ُ
َّ
َّ
ً
ً
أي يظهر بحسب مواجيده ً
ومفعول .فشيمية كنط تخدم سؤال إمكان الترقب للمفهوم بحد
وفاعل
فعل
ذاته ،أما الشيمية التي نتحدث فيها فهي إمكان الكشف عن منتوج التر ُّقب في اللفظ ،أي إمكان البيان
في اللغة عبر تحييز اإلنسان في اللفظ ،إذ يتحدد حجم الوجود ونوعه ،أي تضبط الفاعلية.
( ((2انظر ترجم ًة عربي ًة للمصطلح  ،schemaعلى سبيل المثال ال الحصر ،ما يأتي« :نموذج ،قالب ،خطة ،ترتيب ،رسم بياني ،وزن،
روتين ال يتغير ،مخطط أولي» ،انظر :جوتس شراجله ،قاموس ألماني  -عربي ،بالتعاون مع فهمي أبو الفضل وآخرون (بيروت /لندن:
مكتبة لبنان /مكدونلد وإيفانس ليمتد ،)1977 ،ص  ،997مادة ».«schema
( ((2عمانوئيل كنط ،نقد العقل المحض ،ترجمة موسى وهبة (بيروت :مركز اإلنماء القومي ،)1990 ،ص .12

وبخاصة الفصل
( ((2انظر كتاب :إيمانويل كنت ،نقد العقل المحض ،ترجمة غانم هنا (بيروت :المنظمة العربية للترجمة،)2013 ،
ّ
األول وعنوانه «مــن العلم الترانسندنتالي لملكة الحكم (أو أنالوطيقا الـمـبــادئ) فــي شيمائية المفاهيم المحضة للفهم» مــن الكتاب
باب وعنوانه في ترجمة موسى
الثاني المعنون «من األنالوطيقا الترنسندنتالية أنالوطيقا المبادئ» ،ص  .245-237يقابل هذا الفصل ٌ
وهبة ما يأتي« :في شيامة األفاهيم الفاهمية المحضة» ،ص .122-117
( ((2كنط ،ص .121

ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا
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الشيميتين للمعرفة ،ومدى الثقابة في اإلمساك
س ما استقيناه من كال تجربتي هيدغر وكنط
نكر ُ
من هناِّ ،
َّ
بمفاعل المعرفة لحظة الفهم ،لنوضح مفهومنا نحن للشَّ يم العربي ،ونؤكد صفة العربي لفعل الشيم،
ألنـنــا ننفي عنه صفة أن يـكــون تــرجـمـ ًة للفظ  schemaاألجـنـبــي ،بــل هــو فـعـ ٌـل عــربــي أصـيــل ،يــأخــذ حـ ِّـيـ ًزا
فــي الكينونة التأسيسية للفاعلية الـعــربـيــة .فنحن ال نبني ترسيمة فـكــر وال نخطط فـحـســب ،بــل نترقب
ُّ
ونستل ونغمد ونحفر ونظهر في اآلن نفسه لندرك الكينونة الفاعلة؛ فعل وفاعل
ونترصد ونتذكر ونتخيل
ومفعول ،وهي المشيم ُة في بنية كل حركة.

الذهنية الشيمية
الصرفية .وكي
نتبين في هذا المبحث الذهني َة الشيمية لإلنسان العربي ،لنطبقها الحقًا في فهم البنى
َّ
َّ
نتبين إجراءات العقل الشيمي؛ ال بد لنا من ربط التسويغ المنطقي للفكرة بالواقع االجتماعي والنفسي
َّ
كون البنية األنثروبولوجية للفظة العربية.
الذي
َّ

بد لنا من معرفة مكانة الزمان في نفس
إ ًذا ،إن قيمة الزمان
تحددها قيم ُة اإلنسان في الوجود ،لذلك ال َّ
ُ
لنتعرف عـنــدَ ه إلــى مــا سميناه سابقًا اتـجــاه الــوعــي .وإن حضور ابــن البيئة العربية في
اإلنـســان الـعــربــي،
َّ
استشرافية ُّ
تطل على زوايــا
يتبدى من خــال استقراره اإلبــداعــي على مث َّلث الزمن ،في مساحة
الكون َّ
َّ
الحرة هي التوسط الدائم
اإلمكان الوجودي التي يقدر على إحاطتها في حياته وسلوكه .وهذه الفسح ُة
َّ
الرجعة والقفزة ،بحيث تتوسط الرغبة ُقطبي اإلحـســاس ،فتصنع تـصـ ُّـو ًرا ضــرور ًيــا لشكل اآلن ،أي
بين َّ
منطقي على معالجة
التصور الزمني للوجود ،يحيلنا بنح ٍو
لحقيقة األنــا في الــزمــان .ذلــك أن استنباط
ُّ
ّ
ِ
ً
اعتمال فــي بنية الــذهــن يبقيه
كيفية بناء اللفظ استجاب ًة للذهنية .ونـقــول «الذهنية» ،نـظـ ًـرا إلــى أن هناك
الشيمية هي ذات
راه ًنا في سيرورة الحياة .هذا االعتمال هو جريان الشَّ ْي ِم انبعا ًثا في الزمان؛ فاللحظة
َّ
لنوعية وجــوده فــي الــزمــان والـمـكــان ،أي فــي لحظة
عثية على مستوى الـكــائــن فــي لحظة تـقــديــره
َّ
قــدرة َب َّ
واقعا.
حضور كينونته ً

حجمها
حتمي في طبيعة اإلنسان ،لذلك إن صياغات الذهن مهما اتسع
أمر
ُ
والعالقة بين الذهنية والزمانية ٌ
ٌّ
بدعها .فاإلنسانُ هو صاحب
الكمي لتشمل كـ َّـل أشياء الـكــون ،تبقى أصغر من اإلنـســان ،ألنــه هو الــذي ُي ُ
ِّ
ٍ
ِ
يتفوق على الفاعل
الفعلِ  ،وبالنتيجة فأي إجراء يقوم به يكون بالبداهة
ً
خاضعا له ،أي ال يمكن للفعلِ أن َّ
ِّ
معا.
المتحكم ،مهما
مطلقًا ،بل إن الفاعل يبقى هو
َّ
المن َت ِج على اإلنسان واألشياء ً
اشتد تأثير الفعلِ ُ

ما هي إشكالية الزمن إ ًذا؟ وأيــن يجول الـ ِّـذهــن العربي في رحلته الــوجــوديــة؟ لماذا ِّ
يفكر في األصــل؟
دائما؟ ما نوعية اهتمامه بالزمن؟ هل يعنيه الماوراء أم الظاهرة؟
ولماذا
يشيم ذاتَه ً
ُ
معا ،ومما تبديه
ـار واإلخـفــا َء
والتقدير ً
نعود هنا إلــى الطاقة االستيعابية لفعل الشَّ يم ،فهو يحمل اإلظـهـ َ
َ
ِّ
الحسي األول وهو ال َف ْر ُق،
ينتج األثر
دي ُة في المعنى؛ إظهار /إخفاء أو غمد /استالل أو حفر /دفنُ ،
الض َّ
َّ
ـواد) مـثـ ًـا عـلــى صـفـحــة بـيـضــاء أو حـتــى خ ــروج الـخـضــرة مــن الـيـبــاس
فـعــامــة الـشـيــم هــي الـمـخــالـفــة (ال ـس ـ ُ
ً
منفصل
التقدير والقصد والنظر والترقب وهو ليس
الشق الثاني من المعنى فيحتوي
في األرض ،أما
ُّ
َ
أشد تجريدً ا .إن التقدير
بالمعنى عن ثنائية اإلخفاء واإلظهار ،بل هو امتداد لهذه العقلية ،ولكن بصورة ّ
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ِ
وكنهه ونهايته( ،((2إ ًذا هو إحكام السيطرة الزمانية على سيرورة
والحكم على مب َل ِغ الشيء
هو القضاء
ُ
الح ِ
دس في إجرائه.
لب الفعل الشيمي،
ومحور َ
الشيء من البداية حتى النهاية ،وهذا ُّ
ُ

ِ
َ
َ
تعر َ
التأسيسي للزمانية
الفعل
نطب ُق عليه هــذا
تاريخيا ،فــإن
العقلية الشيمية
ف
أفضل ما ِّ
ً
وإذا ما ابتغينا ُّ
َّ
«س َن ٌة» ً
مثل .ففي فصل عن «اإلنسان
تتبع أحد مفاهيم الزمن المعيش ،ككلمة َ
في الذهن العربي هو ُّ
وحـســاب الــزمــن» يـشــرح عـلــي الـشــوك بـعــض الـمـفــاهـيــم كــالـيــوم والــوقــت والــزمــن واآلخ ــرة وغـيــرهــا ،ومــن
ضمن ذلك كلمة «سنة» ،فأجرى مقارنة بين لغات المنطقة لتقصي جذر الكلمة« ،وال أدري إن كانت
لكلمة ‹وقت› العربية صلة بكلمة ) (akituالبابلية التي تقال لعيد رأس السنة ،وللمعبد الذي تمارس فيه
طقوس ذلك العيد .والكلمة من ) (A-KI-TIالسومرية ،وتعني باألصل استنزال المطر»( ،((2أما خزعل
ـرحــا وافـ ًـيــا ل ـفــوزي رشـيــد حــول كلمة أكـيـتــو« ،وكـلـمــة (آكيتو)
الـمــاجــدي فــي كتابه كـتــاب إنـكــي ،فـيــورد شـ ً
ٍ
صيغة لها جــاءت بـحــدود  2400ق.م .وعـلــى شكل آ -كــي -تي،
البابلية ذات جــذر ســومــري ألن أقــدم
الـعــامــة (آ) تعني الـمــاء ومـجــازًا المطر و(كــي) تعني األرض و(تــي) فـعـ ٌـل بمعنى يـقـ ّـرب ،فيكون بذلك
ً
كامل (تقريب الماء إلى األرض) أي االستسقاء»(.((2
معنى الكلمة
ويذكر خزعل الماجدي ما يجري في األكيتو بتفصيلٍ يوضح لنا تصور «بداية الزمن» في هذا الطقس،
فيذكر مــا يقوله مــارسـيــا إلـيــاد عــن هــذا الـحــدث الـتــاريـخــي« ،إن الـصــراع بين فريقين مــن المشخصين ال
يكرر ويخلق َ
فعل والدة الكون ،أي
يحيي ذكرى القتال البدئي بين تيامت ومردوك وحسب ،وإنما كان ِّ
االنتقال من العماء إلى الكون»(.((2
ما يعنينا من كل هذا المشهد األسطوري التاريخي هو الذهنية التي تحكم سيرورة الحدث المعيش،
ً
مستقبل فحسب ،بل هو لحظة اآلن أو لحظة الـ آ والـ كي والـ تي،
ماضيا فحسب وليس
فالزمان ليس
ً
أي اتحاد الماء بالتراب من أجل بعث الحياة .هذا االتحاد الذي ال يخلو من صور الخراب حي ًنا ومن
المهم هــو التجدد الزمني ،بحيث إن نقطة األكيتو هــي البداية الـقــادرة على
صــور الـ َـخـ ْلـ ِـق أحـيــا ًنــا ،لكن
َّ
ٌ
اشتغال بما جرى
مح ِق الماضي من أجل خلق جديد .مع العلم أن كل ما يجري فيها ،كما يبدو ،هو
ْ
الستحضار ما يجب أن يكون .إن هذا االعتبار لـ «اآلن» في تحقيق البداية هو الفعل الزمني الحقيقي،
ألن صــورة (تقريب الماء إلــى األرض) هي المظهر التقديري الــذي ُي ِّ
مكن من االستحواذ على مجال
الزمن المطلوب للوجود الفعلي.
( ((2ابن فارس ،ج  ،5ص  ،63-62مادة «قدر».

( ((2عـلــي الـشــوك ،جــولــة فــي أقــالـيــم الـلـغــة واألس ـطــورة ،ط ( 2دمـشــق /بـيــروت :دار الـمــدى ،)1999 ،ص  .180ويفصل الـكــاتــب في
الـمـقــارنــة بـيــن الـلـغــات حــول الـجــذر «سـنــة» ،فـيـقــول فــي مــوضــع آخــر مــن الـكـتــاب نـفـســه« :بــاألكــديــة ‹ســاتــي› ،و‹سـنــاتــي› ،وبــاألوغــاريـتـيــة
‹شنت› ،وبالسريانية ‹شاتو› وهــي من شنو› بمعنى تحرك ،وبالعبرية ‹شنه› .والظاهر أن أصــل هــذه الكلمة يرجع إلــى مفهوم التكرار
والحركة والتعاقب الذي نجده في الفعل العربي ‹ثنى› ،والسرياني ‹تنا› .و‹شنه› بالعبرية يعيد ،يكرر .وكلها ترجع ،على ما يبدو إلى
الرقم ‹اثنين› [ ،»]...انظر :المرجع نفسه ،ص .185
( ((2خزعل الماجدي ،كتاب إنكي ،ج ( 1بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2013 ،ص .271-270

( ((2ال ـمــرجــع نـفـســه ،ص  .272وانـظــر أيـ ًـضــا فــي شــرح الكلمة نفسها مــا قــالــه عـلــي الـشــوك« :وفــي بــابــل كــانــوا يحتفلون بــرأس السنة
الـجــديــدة  akituكــل عــام لـعــدة أيــام ( 11أو  12يــو ًمــا) .فــي أثـنــاء هــذه االحـتـفــاالت تتلى قـصــة الخليقة وتـمـثــل مـعــركــة بـيــن اآللـهــة ينتصر
فيها أنليل على تعامت التي تمثل قوى العماء .وفي بداية السنة الجديدة يبدأ الملك حكمه ،ألن رأس السنة هو بمثابة بداية الحياة
والوالدة :بداية الزمن» ،انظر :الشوك ،ص .177
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مفهوم اآلن

ـب الـمـسـتـنــدُ إلــى تـصـ ُّـور كــامــلٍ لـلـمــآل والـنـهــايــة ،فـهــو انـبـعــاث رؤي ـ ٍـة اسـتـنــا ًدا إلــى
ومــا الــشَّ ـيـ ُـم إال هــذا الـتــر ُّقـ ُ
ٍ
متحققة بالفعل .هذه الرؤية المتحققة لم تعد قادر ًة على البقاء في لحظة الزمن والتي هي لحظ ُة
رؤية
الحدس الشيمي إلنقاذ سيرورة البقاء في الوجود .فتكون الرؤية الجديدة
الـ «اآلن» ،وهذا ما يستوجب
َ
ـدل مــن تلك الـتــي كــانــت متحقق ًة قبلها ،وأصـبـحــت إثـ َـر وجـ ِ
هــي الــرؤيــة المتحققة بالفعل ،بـ ً
ـودهــا حد ًثا
وخلق ألنه ً
ٌ
فعل ال يقدر أن
بداية
ماضيا .إ ًذا ،فالزمن بحسب األكيتو ،هو من اآلن إلى المستقبل ،وهو
ٌ
ً
ٍ
ٍ
يبقى في مرحلة قبل اآلن ،أي ال يقدر على عيش لحظة مضت ،بل على استحضار الزمن إلى لحظة
الفعل اآلن.
ولكي نزيد فــي توضيح صــورة اآلن؛ أي َكـ ُّـم هــذا اآلن وكي ُفه بحسب مقياس الــزمــن ،فإنه ال بــد مــن أن
جراء التقاء أطراف الزمن في لحظة الحضور (اآلن).
نوعية األثارة المعرفية
تتوضح لدينا
َّ
ِّ
َّ
المتحصلة من ّ
ـضــا ،فـهــو إن ـسـ ٌ
إن الــزمــان فــي نـظــر الـعــربــي زم ـ ٌ
ـان شـيـمـ ٌّـي أيـ ً
ـان يــؤمــن بــاالنـبـعــاث ت ـحـ ُّـر ًرا مــن الـمــوت الــدائــم
لألشياء ،استنا ًدا إلــى تجربة مستمرة ال ِّ
تمكنه من تحقيق الثابت الدائم الماثل أمامه ،لذلك يبقى هو
فيتحدى أثر الزمن في كيانه من خالل تجاوز التجربة المعيشة اآلنية التي
دائم الرغبة بتحقيق أمنياته،
َّ
ِ
التحول واإلفناء ألشياء موجودة.
مشهد
تتكرر أمامه في
تبقى
ُّ
َّ

إ ًذا ،هناك تحدٍّ ألثر الزمان في اإلنسان ،يتبدى من خالل استحضار أبعاد الزمان إلى لحظة الحضور
ِ
حاضرا ،أي لحظة الفعل اآلن.
المعروفة عن لحظة الوجود
اآلن ،وبالنتيجة إقصاء مآالت هذا الزمان
ً
فالسيطرة على الزمن عند العربي ال تكون إال بتجاوز نقاط االنتهاء فيه .وإذا كان الموت لحظة النهاية
ً
مستقبل ،بما يقوم به اآلن
التي ال بد منها ،فإن الوجود العربي يتج ّلى في تجاوز لحظة الموت القادمة
ِّ
متخط ًيا لها .إن األهمي َة عند العربي تكون
حاضرا من فعلٍ يتعالى به على هول النهاية ،فيصبح بإنجازه
ً
ِّ
واقعا مشاهدً ا ،فيكون اآلنُ هو زمن التجلي الحقيقي لهذا اإلنسان.
وقوته في إحداث األثر ً
للفعلِ َّ
ند يصارع الذات على البقاء ،ولذلك يكثر تعامل العربي مع
فهم العربي للزمان بأنه ٌّ
لنأخذ مشهدً ا من ِ
الزمان على أنه الدهر ،وليس المسار الطولي للوقت .يقول عنترة في إحدى قصائده:

ـب َ
األ ّي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِم َحـ ـ ّت ــى
َعـ ـ ـ َـركـ ـ ـ ُـت َن ـ ـ ــوائِ ـ ـ ـ َ
َو َذ َّل الـ ـ ـ ــدَ هـ ـ ـ ـ ُـر َلـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا َأن َرآنـ ـ ـ ــي

َعـ َـرفـ ُـت َخـيــا َلـهــا ِمــن َح ـيـ ُـث َيـســري
(((2
ُأ ِ
القـ ـ ـ ــي ُكـ ـ ـ َّـل نـ ــائِـ ـ َـبـ ـ ٍـة بِـ ـ ـ َـصـ ـ ــدري

البعدَ الزمني في هذه اللحظة الشعرية،
إذا طبقنا الرؤية الشيمية على موقف عنترة ،فيمكننا أن نستنتج ُ
والــذي يحيلنا مباشر ًة على مضمون الوعي الوجداني لمفهوم الزمان عندهً .
أول ،سنستند في تحليلنا
إلى أهمية الزمن الماضي في شحن الزمن الحاضر الستيعاب الزمن المستقبل عند عنترة؛ فنجد رصيده
مكونًا من أربعة أفعال ماضية ،هي( :عركت ،عرفتَّ ،
ذل،
في التجربة الزمنية السابقة للحظة الحضور َّ
ذل ورآنيً .
عركت وعرفت ،واالثنان اآلخران للدهر ،وهماَّ :
أول:
رآني) .اثنان من هذه األفعال له ،هما:
ُ
( ((2الخطيب التبريزي (أبو زكريا يحيى بن علي 502-421هـ) ،شرح ديوان عنترة ،تحقيق مجيد طراد (بيروت :دار الكتاب العربي،
1412هـ 1992 -م) ،ص .82
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ٍ
بزمان قبل زمانك»(،((3
الدال على اقتران حدث
يقر في بالنا هو أن الفعل الماضي «هو َّ
إن ما يجب أن َّ
أما الفعل المضارع والذي تحتوي أبيات عنترة هنا على فعلين منه ،هما( :يسري ،أالقي) ،فهو كما يورد
الزمخشري ً
أيضا «يشترك فيه الحاضر والمستقبل»(.((3
ِ
الحدس الشيمي في موقف عنترة من الزمن ،وسنتدرج فيه بحسب المعطيات
إثبات
ما يعنينا هنا هو
ُ
التي افترضناها سابقًا لتحقيقه؛ ً
تصور كاملٍ للمآل والنهاية ،وهذا ما تفترضه
أول ،التر ُّق ُب المستندُ إلى
ُّ
المنظومة الزمنية لكالم عنترة ،والتي اقتضت استخدام الماضي والمضارع من األفعال لتحقيق اإلحاطة
ٍ
ً
وحاضرا
ماضيا
بالزمن المعيش
رؤية استنا ًدا إلى رؤية
الشيمي هو انبعاث
ثانيا ،إن الحدس
ومستقبلً .
ً
ً
َّ
ٍ
متحققة بالفعل ،فالرؤية الجديدة للدهر عند عنترة هي أنه « َذ َّل» ،وهذه ما لم تكن فكر ًة معيش ًة في ذهنه
ِ
وجود الذات بالنسبة إلى الدهر ومستقبل وجود الدهر بالنسبة إلى الذات .وقد َّ
َ
تمكن
شيم مستقبل
قبل ِ
عبر عـ ِ
ـت نوائب األيــام» ومعرفة مضمون «خيالها من حيث
ـرك النوائب «عــركـ ُ
من هــذا اإلجــراء الذهني َ

يسري»،
و«الس َرى :سير ال َّليل ،يقال َس َر ْيت وأسريت»( ،((3فكأن الشاعر يريد أن يؤكد د َّقة سب ِره لمجرى
ُّ
ليل .ولما كانت الرؤية المتحققة للدهر في ذهن العربي هي أنه ِ
تتبعها ً
يهل ُك
النوائب في حياته ،فقد َّ
ُّ
الناس ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،فإنها لم تعد قادر ًة على البقاء في لحظة الزمن الحاضر لعنترة ،وهي
زمن الـ «اآلن».
لحظة «أالقي كل نائبة بصدري» ،والتي هي ُ
الذهن
فحرضت
أمــا الحدس في كــام عنترة فهو الحرك ُة
َ
َّ
الخفية التي اعتملت في ذاتــه لحظة الـقــولَّ ،
معا .وهو ما يبدو من الصورة االستعارية نفسها التي ّ
مكنته من صوغ كالمه بهذا على هذا
والوجدان ً
ِ
الحدس في سيرورة
الوجه ،فاستحضار هذه األفعال بتصريفاتها التي خدمت المعنى ليس سوى مظهر
حيث دالل ُة هذه التصريفات ودقتها في توضيح صورة الزمان والمكان في بنية القول.
الفعل ،وذلك من
ُ

الحدس عند عنترة بالشَّ يم فأنتج رؤيـ ًة للدهر حقَّقها انبعا ًثا في مجرى الحدث؛ واالنبعاث
وقد ارتبط
ُ
هو الفعل الحادث استنا ًدا إلى المعطى الشَّ يمي األصلي ،بحيث يكون حضور الفاعل في الحدث ً
فعل
قائما بذاته ،بعد أن َّ
ذل لعنترة .إ ًذا ،فالزمانُ بحسب عنترة صار
إبداعيا لصورة الحدث .فالدهر لم يعد ً
ً
الدهر الذي « َذ َّل» من اآلن إلى المستقبل ،كما أسلفنا ،وهنا نرصدُ بداي ًة وخلقًا لمظه ٍر معاينٍ للزمان،
َ
ولـيــس اس ـت ـعــاد ًة ألي تـجــربــة مـعـيـشـ ٍـة مـعــه ،إال بـقــدر مــا أنـهــا لــم تـعــد تـجــربـ ًة مـمـكـنـ ًة لـحـظــة هــذا الـتـعــريــف
الجديد للدهر .فالدهر اقترن بحضور ذات عنترة وشعو ِره «أالقي كل نائبة بصدري» ،فلم يعد باإلمكان
ٍ
ُ
الممكن هو استحضار الزمن إلى لحظة الفعل اآلن.
لحظة مضت ،بل إن
عيش
َ
نظرا
ولئن كان سائدً ا أن يقال إن الزمان العربي هو الدهر في الجاهلية ،وهو الذي ال ُي
َ
ستكمل ببعثً ،
إلــى أنــه ُيفني بالموت ،فــإن هــذا ال يلغي في نظرنا سم َة أن يكون االنبعاث ِسـ َـمـ ًة جوهرية في الوجود
منتظرا ما ُّ
يحل به.
العربي .بمعنى أن العربي ال يتعامل مع الدهر بجبرية القد ِر المحتوم عليه ،فيقف
ً
( ((3الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود ،ت538 .هـ) ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقيق علي بو ملحم ،ج ( 1بيروت :مكتبة
الهالل ،)1993 ،ص .319

( ((3المرجع نفسه ،ص .321

( ((3ابن فارس ،ج  ،3ص  ،154مادة «سرو».
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إن العربي ال ينتظر وال يعود ،بل إنه ينبعث ،فاألساس عنده الحاضر كما بدا مع عنترة ،وإن كان مس ِّل ًما
تصوره للزمان بالعبثية ،بل العكس
بأن هناك لحظة نهاية طبيعية هي الـمــوت( ،((3فهذه الــدور ُة ال توقع
ُّ
ٌ
فينبعث في لحظة التبدِّ ي المباشرة وهي اآلن.
دائما بإثبات ذاته في الزمان،
هو الصحيح ،إنه
ُ
منشغل ً
يفسر مشهدَ الدهر بأنه الزمانُ الــدوري ،مستندً ا إلى التحليل اللغوي كسعيد الغانمي ً
مثل،
وهناك من ِّ
فهو يقول« :لقد أطلق العرب على الزمان اسم ‹الدهر› ،وهي كلمة مشتقة من ‹الدور› ،أي التكرار .بل
إن ألفاظ الزمان الطبيعي تق ِّلد هذا الزمن األولي وتتبع مساره .فالسنة مشتقة من ‹سن› (القمر) ،والشهر
من شهر (الهالل) ،والتاريخ من ‹ورخ› ...إلخ»(.((3

مجال الزمان
ـوضــح صــورة الـحــدس الشَّ يمي مــع الـقــرآن الــذي يـكـ ِّـرس مفهوم الــزمــان االنبعاثي فــي ذهنية العربي،
وتـتـ َّ
ِ
زمنيا ،هي مظهر الخلود المرتبط
وخاص ًة في
صورة المابعد الذي يسعى اإلنسان إليه .إن صورة المابعد ً
بـتـصــوريــن مكانيين هـمــا الـجـنــة وال ـنــار .والـمـهــم فــي تـحــقُّ ــق هــذا الـمـصـيــر أنـنــا ال ننتظر إمـكــان حــدوثــه أو
نشيم
حيثية أننا متأكدون من حدوث هذا المصير ،ونحن
عدمه ،بل إننا
ُ
نتصرف في حياتنا استنا ًدا إلى َّ
َّ
التغير الــدائــم فــي حياتنا وتـبـ ُّـدل أحــوال عيشنا بفكرة
أفعالنا فــي اآلن الــذي نحن فـيــه ،بحيث ربطنا أثـ َـر
ُّ
الـخـلــود األب ــدي .وفــي ال ـقــرآن تـكــريــس لـفـكــرة الــزمــن الـخــالــد ،مــن خــال مــا طــرحـتــه اآلي ــات مــن مفاهيم
ِ
بنوعية وجوده وفعله في هذه الحياة ،مثل :الجنة ،النار ،الدنيا ،اآلخرة،
تحاكي سيرورة وعي اإلنسان
العمل ،التفكر ،النظر ،الوعد ،الدهر ،األبد ،الفوز ،الخير ،الشر ...إلخ.
ولما كان الزمانُ والمكانُ مفهومين بشريين ،فإن الكالم عليهما ال يكون من خارج نطاق المعقول بشر ًيا،
َّ
بــل أكـثــر مــن ذلــك نـقــول إن مـنـظــومــة «اإلن ـســان ،الــزمــان ،الـمـكــان» هــي تـجــربــة بـشــريــة قــائـمــة لــم يـتـجــاوزهــا
اإلنسان ،لذلك ال يمكن للغته أن تخرق منظومة عيشه ،فهو ال يفهم إال ضمن هذه المنظومة ،فأحيازُ
العقل داخلها ،ال فوقها وال تحتها .إن المكان حجارة ورمال وأنهار وإن الزمان يمضي ويأتي ويحضر،
وهكذا .ويشير المرزوقي إلى أن فكرة الزمان في القرآن ليست مفارق ًة لما نعرفه عن مفهوم الزمان في
حياتنا الـعــاديــة ،لــذلــك إن كــام الـلــه على الــزمــان يحاكي الـنــاس بما يفهمونه عـنــه« :فجميع ذلــك أجــري
ألوقات مؤقتة لمعان قدرها الله تعالى على أحوال رتبها ومراتب صورها فمنها ما هو أطول ،ومنها ما هو
( ((3يقول حاتم الطائي واص ًفا الدهر:

ه ـ ــل ال ـ ــده ـ ــر إال الـ ـ ـي ـ ــوم أو أم ـ ـ ــس أو غــد

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ًة بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد يـ ـ ــوم ـ ـ ـهـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــى إم ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــردد

ف ـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ــن م ـ ـ ــا نـ ـبـ ـقـ ــى وال ال ـ ـ ــده ـ ـ ــر ي ـن ـف ــد
ف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ن ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــورد

انـظــر :حاتم الطائي (ت 46 .ق.ه ـ 605 -م) ،ديــوان حــاتــم الطائي ،شــرح وتقديم أحمد رشــاد (بـيــروت :دار الكتب العلمية1406 ،ه ــ-
1986م) ،ص .13

َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
وت َون َيا َو َما
وقد ورد في القرآن الكريم آية توضح تصور العرب للدهر من هذه الناحية ،يقول تعالى﴿ :وقالوا ما ِه إِل حياتنا ادلنيا نم
ْ
َ
ُ ْ ُ َ َّ َّ ْ
ْ ُ ْ َّ َ ُ ُّ َ
َ َ
يهل ِكنا إِل
ادله ُر ۚ َو َما ل ُهم بِذٰل ِك م ِْن عِل ٍم ۖ إِن هم إِل يظن
ون﴾ (الجاثية.)24 :

( ((3سعيد الغانمي ،ملحمة الحدود الكبرى (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2000 ،ص  .48وانظر ً
أيضا الفصل
األخير المعنون بـ «ملحمة الزمن الدوري» ،ص .165-157
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أقصر ،على حسب آماد األمور المقدورة فيها ،فمثّل ً
وموقعه
ومقداره
تقرر به النفوس غاي َته وأمدَ ه
َ
َ
كل بما ِّ
مما كنا نعرفه ونألفه ونشاهده ونتصرف فـيــه»( .((3إ ًذا ،يمكننا اعـتـمــا ًدا على مفهوم الـحـ ِ
ـدس الشَّ يمي أن
نقول إن القرآن ليس حاج ًة إضافي ًة على الحياة العربية ،بل هو صور ُة هذه الحياة في الكون .نأخذ ً
مثل
َ
َ
َْ َ
او ُ
ِين ف َ َ َ َ
ت َّ
الس َم َ
من القرآن صورة الجنة الخالدة ،ففي اآلية ﴿ َوأ َّما َّال َ
ال َ
ِين ُسع ُِدوا ف ِف
ات
ال َّنةِ خ ِ
ِيها ما دام ِ
َ َّ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
والرض إِل ما شاء ربك ۖ عطاء غي مذو ٍذ﴾ (هــود .)108 :نجدُ في هذا التحديد للخلود بأنه ٍ
باق بقا َء
تصور األبدية .ذلك أن مجال التفكير في
السماوات واألرض ،أوضـ َـح صــورةٍ عن المخيال العربي في
ُّ
الحياة والبقاء هو مشهد الكون (السماء واألرض) ،وقضي ُة الوجود عندَ اإلنسان العربي هي استمرار هذا
وعاين زمان السماوات واألرض ومكانهما في عيشه اليومي.
المشهد أما َمه إلى األبد ،وذلك ألنه َخبِ َر
َ
ِّ
ٌ
والكل المحيط.
موقف من األشياء
يتكون لديه
فاإلنسانُ لحظة يوجد في هذا الكون،
َّ

ِ
وإن اقـتـ َ
ً
تناقضا في سـيــرورة الزمن في الـقــرآن ،إنما هو
خلود الجنة ببقاء السماوات واألرض ليس
ـران
تعبير عن كيفية الحدس الشيمي عند العربي للزمان .فالقرآن الكريم يحاكي التصور العربي للزمان،
يشيمها الـعــربــي فــي وعـيــه اآلن مــن خــال مــا هــو عليه مــن مـسـتــوى مـعــرفـ ٍّـي في
وإن ص ــور َة الـجـنــة اآلتـيــة
ُ
لتصريفهِ
ِ
ِ
المتكون لديه من تراكم أثارات الزمن في مخياله الحدسي ال مجال
الكون ،فمفهوم الخلود
ِّ
ٍ
ٍ
والتدبر ،بل إنه
مرتبة أعلى في العقل
مشهد أمــداؤه السماوات واألرض .وهذا ليس عج ًزا عن
إال في
ُّ
ـاد كــامـ ٌـل لـمــا فــي فـطــرة اإلنـســان وطبيعته مــن إمـكـ ٍ
ـان لـلـمـعــرفــة .ويــوضـ ُـح أبــو الـعـبــاس ثعلب سياق
اسـتـنـفـ ٌ
استخدام الـعــرب لمقولة مــا دامــت الـسـمــاوات واألرض ،فيقول« :مـقــدار مــا كانت الـسـمــاوات واألرض
[ ]...العرب تقول :ال آتيك ما أن في بح ٍر قطرة ،وال آتيك ما دامت السما ُء سماء ،وال آتيك ما السماء
سماء ،وال آتيك ما سمر  -وأسمر  -ابنا سمير ،يعنى الليل والنهار .وال آتيك هبيرة بن سعد ،وال آتيك
القارظ العنزي ،أي قد ذهب ذا فال آتيك .قال :يضعون هذا موضع أبد الدهر»(.((3

مكونات الزمان العربي
ِّ

تصور قيمتي االنبعاث
العربي على
مكونات الواقع ،وما قدر ُة
مكونات الزمان في الذهن ،هي ِّ
إ ًذا ،إن ِّ
ُّ
ِّ
ـادرا عـلــى الـتـفـكـيــر فــي الـجـنــة وال ـنــار ،إال نـتـيـجـ ًة مــؤكــد ًة لممارسة
والـخـلــود فــي كـيـنــو َنـتــه ،بـحـيــث يـكــون ق ـ ً
مسطح الــزمــان عـنــده .إن هــذا اإلنـســان يـتــراوح بين نقطتي وج ـ ٍ
َّ
ـود ،ال يمكن
الـحــدس والـشـيــم مـ ًـعــا على
ُ
واإلنية على مستوى الشيء
الماهية
دائما ما تبقى العالقة جدلي ًة بينهما ،وهما
غالبا ،بل ً
الفصل بينهما ً
َّ
َّ
الـمــوجــود .فـمــاهـيــة ال ـشــيء« :مــا بــه الـشــيء هــو هــو وهــي مــن حـيــث هــي هــي ،ال مــوجــودة وال مـعــدومــة،
وال كلي وال جزئي ،وال خاص وال عام ،وقيل منسوب إلى ما ،واألصل المائية قلبت الهمزة ها ًء لئال
يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما واألظهر أنه نسب ًة إلى ما هو ،جعلت الكلمتان ككلمة واحدة»(،((3
أما اإلن ّّية ،فهي قد وردت عند الجرجاني بصيغة اآلنية ،وهو جائز االستخدام في الفلسفة العربية(،((3
( ((3المرزوقي (أبو علي أحمد ،ت421 .هـ) ،األزمنة واألمكنة (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1996 ،ص .105-104

( ((3ث ـع ـلــب (أب ــو الـعـبــاس أحـمــد بــن يـحـيــى 291-200هـ ـ ــ) ،مـجــالــس ثـعـلــب ،تـحـقـيــق عـبــد ال ـســام مـحـمــد ه ــارون ،ق  ،1الـنـشــرة الـثــانـيــة
(مصر :دار المعارف ،)1960 ،ص .321

( ((3الجرجاني (علي بن محمد 816-740هـ) ،التعريفات (مصر :المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر1306 ،هـ 1889 -م) ،ص .84
( ((3انظر في هذا الصدد :الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 256-185هـ ،رسائل الكندي الفلسفية ،تحقيق محمد عبد الهادي
وافيا للمصطلح ،من
أبو ريدة ،ط ( 2القاهرة :دار الفكر العربي ،)1978 ،الهامش ( ،)2من ص  26إلى ص  .30يورد المحقق
ً
شرحا ً
حيث األصل العربي والترجمة من اليونانية والسريانية ،وطريقة رسم المصطلح وتداوله في الفلسفة العربية.

ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا
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ويقول الجرجاني« :اآلنية :تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية»( ((3وهو يوافق ما قاله أبو البقاء
كلياته« ،إن :بالكسر والتشديد ،هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود ،ولهذا أطلقت
في َّ
الفالسفة لفظ اإلنية على واجــب الوجود لذاته ،لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود وفــي قوة
الوجود»( .((4أما نشوان الحميري فيقول« :وقالوا :لن يكون شيء موجود إال وله أنية ومأنية ،وعلمك
باألنية غير علمك بالمأنية ،وذلك أن تسمع الصوت ،فتعلم أن له مصوتًا ،ويجهل ما هو ،فعلمك بما
هو ،غير علمك بأن له مصوتًا»(.((4
س مـكـ ِّـونــات الــزمــان ،ذلــك أنــه عـنــدمــا نـبــدأ الـتـجــوال فــي الــذهــن
ـدر َ
إ ًذا ،بـيــن الـمــاهـ َّـيــة واإل ِّن ـيــة يمكننا أن ن ـ ُ
فنحن إنـمــا نـقــوم بتحديد وضعيتها بــذاتـهــا وإزاء الـعــالــم ،وهـنــا نسبي ُة الــرؤيــة إلــى األشـيــاء .إذ إنه
بـفـكــرةٍ،
ُ
النفس أن لها عالق ًة متح ِّقق ًة بالشيء الذي تعاي ُنه ،فإنها تمنح ُه ،بحسب ُقدرتها على
تتصو ُر
بمقدار ما
َّ
ُ
ِ
ُ
يحصل
يميا
التصور والفهم ً
طبعا ،وجــو ًدا ثاب ًتا ُأسـ ًـيــا في هــذا الكون الـ ُـمـ َ
ـدرك .من هنا ،نــرى أن تفاوتًا ق ًّ
عـلــى مـسـتــوى الـحـضــور الـظــاهــر الـمـعــايــن لــأشـيــاء ،فـنــوعـيـ ُة الــوجــود لـيـســت واح ــدةً ،بــل إن مـقـيــاسـهــا هو
ِ
الممكن
قي ِم
القوة في الوجود على صعيدي الجوهر والعيان .والزمانُ ليس سوى
ُّ
التصور المبني على َ
والواقع من األحداث.
َ
ندرك طريقة تفكير اإلنسان العربي بالخلود واالنبعاث والجنة والنار،
إ ًذا ،بين الماهية واإلنية يمكننا أن
فالزمان مقياسه الحضور والغياب على مستوى الوجود .إذ إن المتحقق من الزمان يقاس عليه الغائب
ٍ
ـصـ َّـو ًرا بحسب إمكانات اآلن ،وبالنتيجة ُمـ ً
منه ،والغائب بنوعيه مـ ٍ
بطريقة
ـدركــا
ـاض ومستقبل
يصبح ُمـ َتـ َ
ُ
تالئم التفكير اإلنساني وليست من خارج نطاق مدركاته .وهنا ال نقول إن اإلنسان يتنبأ بالغيب ،بل كل
ما نؤكده أن اإلنسان في سلوكه اليومي يشيم زمانه في المستقبل انطال ًقا من معطيات هذا الزمان في
ِّ
يقدر هو على استيعابه في حياته الحاضرة اآلن.
متشك ٌل مما
الحاضر .فتصوره لآلتي من الزمان ك ُّله
ُ
ولو نظرنا إلى أفكار عودة الماضي أو انبعاث الحاضر أو رؤية المستقبل من وجهة نظر فيزيائية ،فإنه
بإمكاننا التسليم بــأن فيزياء الكون في ذهنية اإلنـســان ليست ثابت ًة في كل األزمـنــة والعصور ،بل إن ما
ٍ
َّ
لحظة أخــرى من الزمن.
ـدث من الزمن الماضي ،قد يكون هو فكرة المستقبلِ في
فكر به على أنــه حـ ٌ

دائما على التغيير
عشوائيا ،بل إن رغبات اإلنسان وطرائقه في العيش والتفكير
توقعا
وهذا ليس ً
منصبة ً
ً
َّ
ِ
في شكل الكون الموجود في سبيل اإلنسان وبقائه ،ليكون أكثر متع ًة وسعادة وهنا ًء في عيشه .لذلك،
تتغير النظرة إلى الشيء من حيث الماهية الثابتة له ،ومدى تحقيق االستقرار الزماني ،أي استمرار نو ٍع
َّ
يفوت اإلنسانُ
من اآللية الحركية في صورة الزمان ،من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ،بحيث ال
ُ
ً
طبعا لإلنسان،
لحظ ًة إال ويدركها ،فيكون
ممسكا بمصيره ،ولكن هذا اإلمساك الك ِّلي هو ما ال يحدث ً
ألن وج ــو َده لــم يسبق الــزمـ َ
ـان ولــم ي ـجــاوزه ،فـهــو كــائـ ٌـن فــي الــزمــان .وبـمــا أنــه مـحــدود الـقــدرة فــي تحقيق
المثلى لديه في استيعابه هذا العالم.
االستقرار الزمني ،تبقى إمكانات الشيم والحدس هي القدرات ُ
( ((3الجرجاني ،ص .17

( ((4أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،ت1094 .هـ) ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،تحقيق عدنان
درويش ومحمد المصري (بيروت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1998 -م) ،ص .190

( ((4الحميري (نشوان بن سعيد ،ت573 .هـ) ،الحور العين ،تحقيق كمال مصطفى (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1948 ،ص .148
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أيضا ،بالتفكير في الزمان والخلود والمصير ،فميشيو كاكو ً
ٌ
منشغلة ً
مثل ،يطرح
إن الفيزياء المعاصرة
فــي كـتــابــه فـيــزيــاء الـمـسـتـحـيــل ع ــد ًدا مــن ال ـت ـســاؤالت ،انـطــا ًقــا مــن فـكــرة أن «أي شــيء غـيــر مستحيل هو
م ـم ـكــن»( ،((4فـيـتـحـ َّـد ُث فــي خـمـســة عـشــر ف ـصـ ًـا عــن إم ـكــانــات الـسـفــر عـبــر الــزمــن واسـتـبـصــار المستقبل
حاليا ،على
ونظرية كل شيء ووجود أشياء سرعتها أكبر من سرعة الضوء .وهو يشير إلى المستحيل
ً
مستقبل ،فيقول« :تتسق آلــة زمـ ٍ
ً
ـان تأخذنا نحو المستقبل مع نظرية النسبية
أنــه هو الممكن أن يتحقق
ـوعــا نـحــو ال ــوراء فــي ال ــزم ــان؟»( .((4وهــذا يــؤكــد لـنــا فكرة
الـخــاصــة آليـنـشـتــايــن .ولـكــن مــاذا عــن الـسـفــر رجـ ً
دائما ربط الماضي والمستقبل باآلنَّ ،
لعل اإلنسان يرسم الصورة الكاملة
الحدس الشيمي التي تحاول ً
لالستقرار الزمني .وهو لن يقدر على ذلك.

خاتمة
قمنا فــي هــذه الــدراســة بـمـحــاولــة فـهـ ٍم لكيفية بـيــان اإلنـســان الـعــربــي فــي مـكــانــه وزمــانــه فــي لحظة انبثاقه
دائما في الكون .واعتبرنا أن الزمانية
النطقي المعرفي الوجودي؛ أي في وعيه كينونته الفعلية الحاضرة ً
العربية قوامها فعل الشَّ يم .وهــذا الفعل ٌ
عرفنا فعل
فعل مــاهـ ٌّ
ـوي فــي كينونة اإلنـســان العربي .وبعد أن َّ
الشيم بأنه ٌ
انشيام وظهور ،وجدنا أن
معا فهو
ٌ
فعل ذو ُبعدين؛ إذ يحمل إمكان الدخول وإمكان الخروج ً
مجال هذا الفعل هو الوجود اإلنساني المعيش.
ُفهم بأثاراتها أي العالمات الدالة عليها ،فالحظنا أن الزمان الماضي يحتوي
ولما كانت مظاهر العيش ت َ
ولما كانت طبيعة اإلنسان ال تسمح
زمنيا ،من هنا تكون الرغب ُة في استرجاعه دائم ًةَّ .
كل شيء متحقق ً
له بالعودة إلى الخلف ،بل هي تسمح بالتقدم إلى األمام فحسب ،فإن النشاط البشري التفكيري مجاله
ٍ
َ
تقر في المخيلة.
أن
يعمل في المستقبل ،استنا ًدا إلى صورة مرئية ُّ

ٍ
زمانية تأسيسية هي اآلن ،إذ في هذه
سميناه الحدس الشيمي الــذي ربطناه بلحظة
من هنا ،درسنا ما َّ
اللحظة يتمكن اإلنسان من الترقب والرصد والغمد واالسـتــال في الكل الزماني الكمي الــذي يوجد
زمانيا ،ومن
كيفيا .ووجدنا أن الفعل المضارع الحاضر هو الفعل األصيل
ً
فيه .وبالنتيجة يكون حضوره ً
زمنيا فــي الـمــراس الحدسي
خــال استيعاب قيمة الـحــدس فــي الحاضر ،تمكنا مــن تأكيد قيمة معيشة ً
ٍ
عيش آسنة ،بل هو
الواعي للزمن وهي االنبعاث في الرؤية المعيشة ،فالقرار في المعرفة ليس لحظ َة
ٌ
منبعثة فــاعـلــة؛ فـهــو الـلـحـظــة الــوســط ال ـقــادرة بـحــدسـ َّـيـتـهــا أن تـمـكــن الـمــاضــي والـمـسـتـقـبــل من
لـحـظـ ٌـة حـ َّـيــة
الحضور .عناصر هذه الصورة مكتملة في الزمن الماضي ،ولكن إمكان وجودها ال يمكن إال بعناصر
الحلمية إال الشَّ يم .وميزنا
الزمن المستقبل ،والحاضر هو نقطة البداية الدائمة .وال يحقق هذه السيرورة ُ
خالل الدراسة بين قصدية هوسرل والرؤية إلى العالم عند هيدغر وشيمية كنط التأليفية القبلية والشيمية
مكونات المعرفة الذاتية العربية.
العربية ،مستندين إلى ما يثبت فرادة هذا المفهوم في ِّ
من كل ذلك علمنا الربط بين الذهنية والشيمية في الحضور الوجودي لإلنسان العربي ،وإن أي خللٍ
في هذه المنظومة الزمنية الفاعلة في ذهنية العربي ،يؤدي إلى خللٍ حتمي في المنظومة الوجودية.
( ((4ميشيو كاكو ،فيزياء المستحيل ،ترجمة سعد الدين خرفان ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ( 399نيسان /أبريل  ،)2013ص .14

( ((4المرجع نفسه ،ص .249

ثاحبأو تاسارد
يبرعلا نهذلا يف ةينامزلاو ةيميشلا
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ثم درسنا أهمية الحضور ولحظة اآلن في حياة العربي ،إذ إن الحضور هو الزمان الحقيقي ،فال ماضي
فاعليته على الزمان ،فيصبح الزمان
وال مستقبل بال وعي لآلن ،واإلنسان يحقق هذا الحضور إذا حقق
َّ
ً
مفعول به وليس العكس.
وبعد أن استوضحنا مــا نــريــده مــن مفهوم الــزمــان وعالقته بمفهوم الشيم ،أردنــا أن نعرف مجال الزمان
العربي ،فدرسنا صــورة الــزمــان وعالقتها بـصــورة الخلود فــي الــذهــن العربي المعيش .وتطرقنا إلــى هذا
المفهوم في النص القرآني .ووجدنا بالنتيجة أن مجال الزمان هو السماوات واألرض ،لذلك هو خاضع
معرفيا ،أي إن عناصره إنسانية بامتياز.
إلمكان الشيم والحدس
ً
َ
يتبدى
وال يمكن هذا
اإلنسان أن يستقر ،لذلك لم يقبل صورة الموت .إن اإلنسان العربي ال يموت ،وهذا ما ّ
ً
ٌ
بداية دائمة ،حتى إن القاعدة
تصو ًرا للسكون بأنه نهاية ،بل هو
فعل في بنية اللغة العربية التي ال تتضمن ُّ
ُ
الظرف حال السكون في آخر كلمة أو في بداية أخــرى ،من ًعا
تحرك أحد طرفي الكلمة ،إذا اقتضى
اللغوية ِّ
اللـتـقــاء الساكنين .وقــولـنــا إن الـسـكـ َ
ـون بــدايـ ٌـة دائـمــة ،يفيد ِضـمـ ًنــا أنــه ال يمكن الـمـكــوث بــه ،إذ ال اسـتـقــرار في
البدايات ،بل الحركة هي التي تحدد حجم هذا السكون بالنسبة إلى حجم الفعل في الزمان والمكان.

مكونات الزمان العربي من خالل طريقة العربي في التعامل مع األفكار من حيث حضورها
لذلك درسنا ِّ
الماهوي واإل ِّنــي ،أي بــإزاء ذاتــه وبــإزاء العالم من حوله ،وحاولنا تفسير حركة الوجود من خالل فكرة
سعي اإلنـســان إلــى االسـتـقــرار الــزمـنــي ،فلمسنا أن تحقيق مثل هــذا االسـتـقــرار ال يمكن إن بفعل الشيم
أنطولوجيا المجرى الزماني،
يتوسط اإلنسان
القادر على تحقيق
استيعابي ٍة ذهنية لسيرورة الزمان ،بحيث َّ
ً
َّ
حاضره ،كي يكون.
بين الماضي والمستقبل ،فيعي
َ

المراجع

References

العربية

أب ــو ال ـب ـقــاء (أيـ ــوب بــن مــوســى الـحـسـيـنــي ال ـك ـفــوي ،ت1094 .هـ ـ ــ) .ال ـك ـل ـيــات مـعـجــم ف ــي الـمـصـطـلـحــات
والفروق اللغوية .تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري .بيروت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1998 -م.
أوشــو .الحدس أبعد من أي حس .إعــداد مريم نور .ترجمة رياض خليل حسن .ط  .3بيروت :شركة
المطبوعات للتوزيع والنشر.2011 ،
الـتـبــريــزي ،الخطيب (أبــو زكــريــا يحيى بــن عـلــي 502-421ه ـ ــ) .شــرح دي ــوان عـنـتــرة .تحقيق مجيد طــراد.
بيروت :دار الكتاب العربي1412 ،هـ 1992 -م.
ال ـت ـهــانــوي (مـحـمــد ب ــن ع ـلــي ،ت1158 .هـ ـ ــ) .م ــوس ــوع ــة ك ـش ــاف اص ـط ــاح ــات ال ـف ـن ــون وال ـع ـل ــوم .تـحـقـيــق
علي دحــروج .تقديم رفـيــق العجم ،الترجمة مــن الـفــارسـيــة :عبد الـلــه الـخــالــدي ،الترجمة مــن األجنبية:
جورج زيناتي .بيروت :مكتبة لبنان  -ناشرون.1996 ،
ثعلب (أبــو العباس أحمد بن يحيى 291-200ه ــ) .مجالس ثعلب .تحقيق عبد السالم محمد هــارون.
مصر :دار المعارف بمصر.1960 ،

26

العدد Issue 5 / 19
شتاء  Winter 2017

الجرجاني (علي بن محمد 816-740ه ــ) .التعريفات .مصر :المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر،
1306هـ 1889 -م.
الحميري (نشوان بن سعيد ،ت 573هـ) .الحور العين .تحقيق كمال مصطفى .القاهرة :مكتبة الخانجي،
.1948
الــزمـخـشــري (أب ــو الـقــاســم مـحـمــود ،ت 538هـ ــ) .الـمـفـصــل فــي صـنـعــة اإلعـ ــراب .تحقيق عـلــي بــو ملحم.
بيروت :مكتبة الهالل.1993 ،
الشوك ،علي .جولة في أقاليم اللغة واألسطورة .ط  .2دمشق /بيروت :دار المدى.1999 ،
ال ـطــائــي ،حــاتــم (ت 46 .ق .ه ـ 605 -م) .ديـ ــوان ح ــات ــم ال ـط ــائ ــي .ش ــرح وت ـقــديــم أح ـمــد رشـ ــاد .ب ـيــروت:
دار الكتب العلمية1406 ،هـ 1986 -م.
العاني ،إبراهيم .الزمان في الفكر اإلسالمي .بيروت :دار المنتخب العربي.1993 ،
الغانمي ،سعيد .ملحمة الحدود الكبرى .بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي.2000 ،
الـكـنــدي (أب ــو يــوســف يـعـقــوب بــن إس ـحــاق 256 - 185ه ـ ــ) .رس ــائ ــل ال ـك ـنــدي الـفـلـسـفـيــة .تـحـقـيــق محمد
عبد الهادي أبو ريدة .ط  .2القاهرة :دار الفكر العربي.1978 ،
كنط ،عمانوئيل .نقد العقل المحض .ترجمة موسى وهبة .بيروت :مركز اإلنماء القومي.1990 ،
الالن ـ ــد ،أنـ ــدريـ ــه .م ــوس ــوع ــة الالن ـ ــد ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة .ت ـعــريــب خ ـل ـيــل أح ـم ــد خ ـل ـيــل .ط  .2بـ ـي ــروت /ب ــاري ــس:
منشورات عويدات.2001 ،
الماجدي ،خزعل .كتاب إنكي .بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي.2013 ،
المرزوقي (أبو علي أحمد ،ت421 .هـ) .األزمنة واألمكنة .بيروت :دار الكتب العلمية.1996 ،
مـيـشـيــو ك ــاك ــو .ف ـي ــزي ــاء ال ـم ـس ـت ـح ـيــل .تــرج ـمــة س ـعــد ال ــدي ــن خ ــرف ــان .سـلـسـلــة ع ــال ــم ال ـم ـعــرفــة .ال ـع ــدد 399
(نيسان /أبريل .)2013
هوسرل ،إدموند .فكرة الفينومينولوجيا .ترجمة فتحي إنقزو .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2008 ،
هـيــدغــر ،مــارتــن .الـكـيـنــونــة وال ــزم ــان .تــرجـمــة فتحي المسكيني .بـيــروت :دار الـكـتــاب الـجــديــد المتحدة،
.2012
األجنبية
Heidegger, Martin. The Basic Problems of Phenomenology. Albert Hofstadter (trans.).
Indiana: Indiana University Press, 1988.
Presencing EPIS (A Scientific Journal of Applied Phenomenology & Psychoanlysis),
at: http://bit.ly/2grqvfj

