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مقدمة

مثل مًعا مشاعره وعىل عقله عىل أحاسيسه، وعىل اإلنسان وعي عىل يهيمن البتة يشء ال
األعوام آالف عرب األسطورة أحداث ترتى حيث األلفية؛ األساطري عصور منذ وهذا الزمان،
من مليون عىل (واحد ثانية وامليكرو ثانية، املليل تجاوز الذي هذا عرصنا حتى الذهبية،1
بليون) مليون عىل (واحد والفمتو البيكو الثانية)، من بليون عىل (واحد النانو إىل الثانية)
ويف األخرية. تكون ولن حاليٍّا وحدة أصغر وهي بليون) بليون عىل (واحد األتو حتى
مع فتشتبك وكياناته، الكون عمر لتقدير الدءوبة العلمية املحاوالت تميض نفسه الوقت
بوقع النابض الوجدان إحساس وذاك هذا عىل يعلو ثم … السنوات بباليني تُقدَّر أحقاب

الرسمدية. األبدية آفاق عن التواق والبحث األعوام، وميض الليايل
هناك ليس أنه أم جميًعا، والعقل الوجود يستوعب عمالق هذا كل يف الزمان فهل
إدراكه لينظم اإلنسان عقل ابتدعه تصوري إطار مجرد وأنه أصًال الزمان اسمه يشء

لألحداث؟
الصفحات تصحبه فسوف السؤال، هذا من موقفه بتحديد الكريم القارئ ُعِنَي إذا
الفصل بدا ربما الزمان، مفهوم معالم لرتسيم البرشي العقل أقطاب عرب رحلة يف القادمة
هذا ومع سهًال، يبدو ال وقد ومكثف ا جدٍّ قصري ألنه ما حد إىل مباغتة فاتحة املوجز األول
املبدئية والفكرة العام اإلطار —هما واملكان—وليسالوجود الزمان أن يقصده ما كل فإن
وأقرب سالسة أكثر بعده الفصول تتواىل ثم للتعقل. قابًال منتظًما الكون هذا تجعل التي

التاسع، العدد بالقاهرة، األمريكية الجامعة ألف، مجلة يف: منشور بحث هو أصله يف الكتاب هذا 1
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والعلم الفلسفة يف الزمان

عرب الزمان مفهوم تعقب إمكانية ثم املكان، عن الزمان تميز لتوضح العام القارئ إىل
الالتناهي. وبني األبدية بني الخلط يستبعد التناول هذا وأن والالعقالنية، العقالنية تياري
والتصورات الوسطى بالعصور مروًرا اليونانية الفلسفة ببدايات الرحلة تبدأ
ورومانتيكية حدسية ثم صوفية تيارات مع لقاء فيكون السواء، عىل واملسيحية اإلسالمية
أو املقاس العقالني الزمان سواه من أكثر بتفصيل يستوقفنا وبالطبع … ووجودية
بنا لينتهي املطلق؛ نيوتن زمان حتى رشد ابن األعظم وشارحه أرسطو منذ املقيس،

النسبي. آينشتاين لزمان مضامني مع املطاف
كل يف وسواها العنارص هذه لجميع ا ضامٍّ رسمناه الذي اإلطار يكون أن ونرجو

الفائدة. من يشء وبه السداد، من يشء له ومتكامل، متآزر
… السبيل قصد هللا وعىل
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األول الفصل

املقوالت واملكانصدر الزمان

املقوالت أو ،Categories, Katnyopia القاطيغوريات أرسطو األول املعلم وضع حني
الكم، التسعة: أعراضه ثم الجوهر، أوًال: جعلها الوجود، أجناس أعم هي التي العرش
— أرسطو إن واالنفعال. والفعل، والحالة والوضع، واملكان، والزمان، واإلضافة، والكيف،
هي ودعمتها الوسطى العصور طوال الفلسفة دعمت التي الوجود، عىل املنصبَّة بفلسفته
بماهيته، واملتعني بذاته، واملتقوم بنفسه، «القائم الجوهر يجعل أن بد ال كان — كذلك
أي واحدي؛ الكون أو فالوجود األوىل، املقولة هو والكيفيات»،1 األعراض به تقوم والذي
تُحَمل صفات إال ليس اختالفات من نراه وما كيل. جوهر أي فيها؛ تكثر ال واحدة حقيقة
لذا الحمل؛ هذا ألحكام الفكر أداة أو Organon األورجانون هو واملنطق الجوهر، عىل
موضوع من مكونة قضايا ونتائجه مقدماته وكل استنباطيٍّا، حمليٍّا، قياسيٍّا، املنطق كان

ومحمول.
الحديث، العرص يف الحديث العقل طريق وبدء الحديثة، الحضارة فاتحة وكانت
إىل رأسها من فأصبحت املعرفة، محور إىل الوجود محور من الفلسفة ديكارت نقل حني
لنشأة الغربي املناخ هيأ مما حولها؛ وتدور املعرفة عىل منصبة فلسفة قدميها أخمص
وجوهره. ومنطقه أرسطو2 طريق عن باالفرتاق مرتهنًا هذا كان وقد ونموه. الحديث العلم
يتوارى األرسطي الجوهر كان طريقها، يف قدًما وسريها الحديثة، الحضارة بنية وبتنامي

،(١٩٧٩ األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة (القاهرة، الفلسفي»، «املعجم العربية، اللغة مجمع 1

ص٦٤.
يوليو ،٨٥ العدد القاهرة، مجلة ديكارت»، عند «الشك الخويل، طريف يمنى هذا: تفصيل يف انظر 2
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والعلم الفلسفة يف الزمان

G. بول جورج يد عىل الحديث املنطق بنشأة نهائيٍّا تالىش حتى فشيئًا، شيئًا ويضؤل
الرمزي. أو الريايض املنطق وأبي املنطق، جرب مؤسس (١٨١٥–١٨٦٤) Boole

فإن الحملية، القضية إال يعرف ال الذي الحمل منطق هو األرسطي املنطق كان وإذا
أو رشطية لزومية تكون قد فيه والقضية العالقات، منطق هو الحديث الريايض املنطق
أعظم من يَُعدُّ هذا العالقات منطق أن والحق وذاك. هذا من تركيبية أو عطفية أو انفصالية
جديدة، بطريقة قديمة مشكالت صياغة املمكن من جعل فقد املعارصة، الفلسفة إنجازات
والذي البحتة. الرياضيات وتطوير املعارص، الفلسفي الفكر إثراء يف العظيم دوره له وكان
إىل الحديث العلم به ينظر الذي النحو عىل الكون إىل النظر مع يتسق أنه فيه اآلن يهمنا
الطابع ذات الفلسفات وكل تعدديٍّا. بوصفه بل بحال، واحديٍّا ليس بوصفه أي: الكون؛

بالتعددية. اآلن تسلم أن بد ال والعقالني العلمي
مع Logical Atomism املنطقية الذرية بفلسفة ذروتها التعددية هذه بلغت وقد
رسل برتراند الريايض املنطق تطوير يف األول الفضل وصاحب العرص فالسفة أعظم
L. Wittengstein فتجنشتني لودفيج ورفيقه وتلميذه (١٨٧٣–١٩٧٠) B. Russell

.(١٨٨٩–١٩٥١)
وامليتافيزيقيني خصوًصا براديل لواحدية فعل رد بمثابة كانت املنطقية والذرية
يشء،3 لكل الذرية للطبيعة العلم لكشف انعكاًسا نفسه الوقت يف كانت كما عموًما،
الوقائع من متكثرة كثرة الواحدية، فرضية من تماًما النقيض عىل العالم أن وخالصتها
معينة أشياء أو معينة، كيفية له معني يشء هي Fact والواقعة بعالقات. ترتبط التي
ذلك عن تعرب التي الذرية، القضية تصورها أو ترسمها والواقعة معينة، عالقات ذات
أما املكان. نقاط من معينة ونقطة الزمان، آنات من ُمعنيَّ آٍن يف الكائن الواحد اليشء
القضية هي — ترسمها أو — ترسمهما التي القضية فإن أكثر، أو واقعتان ارتبطت إذا
التحلييل التيار واتخذها املعارصة، الفلسفة يف شاعت املنطقية الذرية وهذه الجزيئية،4

Bertrand Russell, Logic and Knowledge (London: George Allen & Unwin.1940) راجع: 3

.PP, 323–343
أصدرته الذي التذكاري الكتاب يف منشور بحث املنطقية؟» الوضعية هي «ما الخويل، طريف يمنى 4

املرجع يف أيًضا وانظر ص٧٨، ،١٩٨٧ ومعلًما، وأديبًا فيلسوًفا محمود نجيب زكي الكويت، جامعة
ص٣٢٩–٣٨٠. رسل»، عند املنطقية «الذرية إسالم، عزمي نفسه
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املقوالت صدر واملكان الزمان

جيمس وليم كرباجماتية متعددة، أخرى مذاهب واتخذتها له، أنطولوجيٍّا أساًسا بأرسه
هي للواحدية ا جدٍّ الرافضة املتطرفة التعددية جعل الذي (١٨٤٢–١٩١٠) W. James
البناء. هذا مادة هي الجذرية أو الراديكالية التجريبية وكانت األنطولوجي، بنائه هندسة
الذرية يف نجدها التي للتعددية املنطقية الصياغة إىل تماًما يحتاج كان ما جيمس قال لقد
النفس، وعلم الفسيولوجيا يف كبري باع ذو عالم وهو جيمس، أن ا حقٍّ والغريب املنطقية،
عن قال قد إنه حتى للمنطق، الغريب بعدائه اشتهر وقد األول، الطراز من وفيلسوف

حمار!5 من له تبٍّا منطقيٍّا: لكونه العظيم؛ رسل برتراند
بأرسه، التحلييل التيار رفضنا حتى أو رفضناها، أو املنطقية بالذرية أخذنا وسواء
ال فالذي جماحها، كبح أو وإطالقها املعارصة التعددية مسلمة من املوقف كان وأيٍّا
تماًما؛ انزاح قد للنظر وجهة أية ومن زاوية أية من اآلن، األرسطي الجوهر أن فيه جدال
أجناس أعم يتصدر ما أو األوىل، املقولة ونجعل نصابها، إىل األمور نعيد أن إذن فنستطيع

واملكان. الزمان مقولتي بل الجوهر، ليس الوجود،
وانتظم وتفصيًال، جملة الوجود هذا فيه ُصبَّ الذي القالب هما واملكان الزمان إن
الذي الكون أو والكوزموس منتظم. كون أي: Cosmos؛ كوزموس هيئة عىل بفضلهما
والنظرية الزمان. خالل املكان عرب تتحرك املادة هو الحديثة الفيزياء معه تتعامل
نقطة من االنتقال حسابات أي: الحركة؛ هذه قوانني تُحدِّد التي هي العامة الفيزيائية
برسعة املكان يف أخرى إىل لحظة من مدة خالل أي: معينة؛ برسعة املكان يف أخرى إىل
وشموليتها الفيزياء لعمومية ونظًرا الزمان. يف أخرى إىل لحظة من مدة خالل أي: معينة،
الطبيعية سواء — األخرى العلم أفرع سائر فإن اإلخبارية، العلوم نسق قمة عىل وتربعها
خصوصية أكثر زوايا مجرد فعواملها الفيزياء؛ بمسلمات تسلم — اإلنسانية أو الحيوية أو
واملكان الزمان فإن ثم، ومن واملكان. الزمان يف متحركة مادة هو الذي الفيزياء، عام يف

العلم. معه يتعامل الذي الوجود أو العلم، عالم صلب

(القاهرة: العريان، عيل محمد ترجمة جيمس»، وليم وشخصية «أفكار بريي، بارتون رالف راجع 5

الفصل يف األنطولوجية جيمس وليم لفلسفة ومناقشتنا عرضنا وقارن: ،(١٩٦٥ العربية النهضة دار
،١٩٩٠ القاهرة، الجديدة، الثقافة دار فلسفية»، مشكلة والعلم: اإلنسانية «الحرية كتابنا من الثامن

ص١٦٥–١٨٢.
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والعلم الفلسفة يف الزمان

ما نظريٍّا صاغت قد الفلسفة كانت عدة، بقرون الحديث العلم نشأة قبل وحتى
سلسلة كوزموس، الكون أو الخارجي العالم أن إىل فذهبت املشرتك، للحس معطى هو
أشار وقديًما واملكان. الزمان نطاق خارج أيها حدوث منطقيٍّا يستحيل الظواهر من
يستطيع العالم هذا يف يشء ال قال: حني إطارهما، خارج وجود ال أنه إىل هرياقليطس
فقد الفيثاغورية أما والزمانية. املكانية الحدود هي املقاييس وهذه مقاييسه، يتجاوز أن
إذن والخالصة مكانية.»6 زمانية حدود من له ما بفضل (أصًال) ُوِجَد قد «العالم أن رأت

عهدناه. الذي الوجود إطار أنهما
واملكان. الزمان إطار يف إال تتم ال أيًضا فهي املعرفة، مستوى عىل تماًما كذلك واألمر
تعهدت التي وهي بظواهره، األقل عىل أو الكون، بهذا املعرفة الحال بطبيعة واملقصود
نشأته إبان الحديث العلم تسلمها حتى ومناهجها، ومسلماتها ومبادئها برؤاها الفلسفة

بال. عىل يخطر كان ما وتعملق لتناٍم مهيأة وهي عرش السادس القرن يف
إطاران (١٧٢٤–١٨٠٤) I. Kant كانط إيمانويل أشار كما واملكان الزمان إن
للحساسية، قبليان شكالن املعرفة، بعملية يقوم الذي اإلنساني العقل صلب يف مفطوران
الخارجي، بالعالم اإلنسان خربة ومضمون الحساسية هذه معطيات ترتيب لهما وفًقا يتم
مثلما للمعرفة، رشطان أو قبليتان صورتان إذن واملكان فالزمان الخارجية. تجربته أو

للوجود. إطاران — رأينا كما — هما
املطاف خاتمة يف هما — واألنطولوجيا اإلبستمولوجيا أو — والوجود واملعرفة
أما البرشي. للعقل جهد أي أحدهما حول يدور أن بد ال اللذان النهائيان املحوران
املحورين بني تقاطع فمحض واألخري، الثالث الفلسفي املحور — األكسيولوجيا — القيمة

عليه. وإسقاطاتها له ورؤيتها الوجود بهذا العارفة الذات لعالقة وتمثيل األولني،
وآفاق عامله حدود مطلق اإلنسان، قدر ملطلق بوتقة واملكان الزمان كان هنا من
أو الهائل األصل أنهما (١٨٥٩–١٩٣٧) S. Alexander ألكسندر صمويل ويرى عقله.
Primal Stuff خامة أو أصيل جوهر أو أوىل هيوىل العالم، عنها نشأ التي املبدئية الحقيقة
وبالتدريج املادة، أوًال انبثقت واملكان الزمان فعن باالنبثاق، الوجودات كل عنها صدرت
بعد املوجودات ماهية أيًضا يظالن إنهما بل األلوهية، وأخريًا الوعي، ثم الحياة، انبثقت

للطباعة الثقافة دار (القاهرة: الوعي»، الزمان، التأمل، اليونانية: الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 6
ص١٣٢. (١٩٨٠ والنرش،
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املقوالت صدر واملكان الزمان

كاسرير أرنست ونجد مكانية،7 زمانية مصدرها مثل األشياء كل فتظل عنهما، انبثاقها
حيوان بأنه اإلنسان يعرف الرمزية لألشكال بفلسفته (١٨٧٤–١٩٤٥) E. Cassirer
فعالياته؛ لجميع املفرس وهو اإلنسان، إلنسانية الفاصل الحد هو — لديه — فالرمز رامز،
… والعلم والفكر، والفن، السيايس، أو االجتماعي، والبناء واألخالق، والدين، كاألسطورة،
واحد؛ يشء يف اشرتاكها اإلنسانية بوتقة يف يصهرها املتباينة الفعاليات هذه وكل إلخ.
الفكر يف واملكان الزمان أن كاسرير يوضح هذا من وأكثر واملكان. بالزمان صلتها هو
العظميني القوتني ان يَُعدَّ كانا بل خالصني، أو فارغني محضشكلني يكونا لم األسطوري

دانها.8 وتحدِّ أيًضا اآللهة وحياة الفانية حياتنا فان وتُرصِّ يشء كل تحكمان اللتني

الزمان وجعلنا األرسطي الجوهر أزحنا قد كنا إذا أنه يتضح األسطوري التصور هذا من
مجرد هو بل حديثًا، كشًفا ليس هذا فإن األوليتني، والفكرتني املقوالت صدر يف واملكان
أرسطو وفلسفة اإلنسان، كان أن منذ كائن هو ملا ناصعة بلورة أو عليهما، األصبع وضع

واملكان. بالزمان بالغة عناية ُعِنيَْت ذاتها
اإلنساني الوعي بؤر من بؤرة هو واملكان الزمان من ما قالب يف وجود كل تقولب إن

الفلسفي. الفكر إىل العلمي التفكري إىل املشرتك الحس من مستوياته: كل يف
واملكان؛ الزمان خط باضطراب يتسم الذي األسطوري العرص منذ عهوده، كل ويف
يمكن ال أمكنة عرب وتنتقل منطقي، غري زماني إطار يف األسطورة حوادث تقع حيث
الذي الزمكاني) (أو الزماني-املكاني بمتصلها عرصالنسبية وحتى بينها، االنتقال تصور
السماء، يف يتحرك وهو الكوكب عىل تنطبق متناهية بدقة تعيينهما يف مبهرة درجة يبلغ

الذرة. نواة حول يتحرك وهو اإللكرتون عىل تنطبق كما

.Samuel Alexander, Space, Time and Deity two Volumes (London: Macmillan 1920) 7
.Ernest Cassirer, An Essay on Man, (New Haven: Yale University Press, 1944) 8
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الثاني الفصل

املكان عن الزمان ز متيُّ

الظواهر لعالم خصوًصا للوجود، إطاًرا بوصفهما متقاطعان واملكان الزمان أن إىل انتهينا
مرتابطان، شك بال إنهما به. للمعرفة قبليٍّا رشًطا وبوصفهما — كانط أسماه كما — فيه
حني والسيكولوجية والعلمية الفلسفية حيثياته يملك J. Piaget بياجيه جان كان وقد
واحدة، لعملة وجهان هما اللتني الزمانية، والرسعة املكانية الحركة بواسطة بينهما طابق
واملكان متحرك مكان الزمان إن بياجيه قال ثم ومن واحد. ملسمى اسمان لعلهما بل

ثابت. زمان
للفيزياء بالنسبة الخصوص أخص وعىل والعلمي، العقالني للتفكري بالنسبة إنهما
ضخم نظام وكالهما مًعا، عليهما باالعتماد يتم الظواهر فقياس البتة؛ ينفصالن ال
واملكان وحدة «الزمان جميًعا األخرى األنظمة يحويان مًعا وبتشابكهما العالقات، من
وحدة، يف مًعا ترتبط املكان أجزاء وكل املكان، من جزء معني حيز أو نطاق وكل وحدة،
وحدة.»1 يف مًعا ترتبط الزمان أجزاء وكل الزمان، من جزء معينة مدة كل أن كما تماًما
متماثلني يبدوان — والعلمية العقالنية كانت إذا خصوًصا — للنظر ما زاوية من ولعلهما
قام الذي العلم وهي مثًال، Topology الطوبولوجيا إن حتى واحدة، مشكالت ويثريان
املختلفة؛ املكانية العالقات أي: مكان؛ هو حيث من املكان خصائص أخص لدراسة
الثابت الشكل تعطينا التي واالتصال، واالنفصال االندماج وعالقات بالكل، الجزء كعالقة
بحث ماثله قد العلم هذا — واألحجام واملساحات املسافات بتغري يتغري ال الذي للمكان،

W. H. Newton Smith The Structure Of Time, (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), 1

.p. 79



والعلم الفلسفة يف الزمان

يثريان قد أنهما كيف يوضح فلسفي مثال وخري سنرى. كما — الزمان طوبولوجيا يف
هو وللمعرفة للوجود منه مخرج ال إطار أنهما كيف أيًضا ويوضح واحدة، مشكالت
يماثله إذ وبعده؟ قبله يوجد الذي فما ونهاية، بداية للزمان كان إذا الشهري: التساؤل
واملثال وبعده؟ املكان قبل يوجد الذي فما ونهاية، بداية للمكان كان إذا التساؤل: ذلك
تماًما؟ خاٍل زمان يوجد أن يمكن هل التساؤل: هذا هو العلمي التفكري إىل األقرب هنا
تساؤل مبارشة ويماثله أحداث؟ أية عن تام بمعزل زمان يف التفكري يمكن هل ثم ومن
نيوتن إسحاق الحديث العلم علماء أمري تبناها املشكلة وهذه تماًما. خاٍل مكان تصور عن
الفلسفة «مبادئ العظيم كتابه مقدمة يف أشار فقد املطلقني، واملكان الزمان عن بحثه يف
إال والحركة واملكان الزمان يتناول ال العادي التفكري أن إىل ،(١٦٨٧ (سنة الطبيعية»
نخرج لكي الطريقة هذه نبذ من بد ال وأنه املحسوسة، باألشياء عالقتهما حيث من
بمفهوم وخرج فعل أن فكان للعلم، ولبنة أساًسا يمثل بتجريد، الحسية معلوماتنا من
الفلك عالم لنا ويوضح املطلقني. أو دائًما والثابتني يشء كل عن املستقلني واملكان للزمان
للمكان متميزة معاٍن أربعة يطرح العلم أن جينز جيمس العلم وفيلسوف والفيزياء
الحيس، اإلدراكي، واملكان التصوري، املكان هي: للزمان؛ متميزة معاٍن أربعة يقابلها
الحيس، اإلدراكي والزمان التصوري، الزمان يقابلها: املطلق. واملكان الفيزيائي، واملكان
بالطريقة الزمان الفيزيائي يتصور عامة، وكقاعدة املطلق.2 والزمان الفيزيائي، والزمان
كل وتتخذ للقياس، قابل متصل كليهما أن يفرتض فهو املكان؛ بها يتصور التي نفسها
حدود يف املكان — املكان قياس علم — الهندسة تعامل وكما فيه. موقًعا الطبيعة أحداث
الزمان — الزمان قياس علم — Chronometry الكرونومرتي يعامل وعالقاتها، نقاط
يتلقى ال فإنه لها، امتداد ال نقاًطا يتلقى ال الوعي أن وكما وعالقاتها. لحظات حدود يف
ولكن الزمانية، العالقات — صوريٍّا — تماثل املكانية والعالقات لها. ديمومة ال لحظات
والحركة الزمان أما بسهولة، معه العلماء ويتعامل البساطة، من قدر عىل فكرة املكان

التعقيد.3 شديد فموضوع
أن إذن بد فال الزمان؛ قلب يف فيتدفق الزمان أما املكان، يف دائًما كائن املكان إن

املكان. يطولها ال أبعد، وعلمية فلسفية مستويات يف يتوغل الزمان

ص٨١–٨٥. ،(١٩٨١ املعارف، دار (القاهرة: رجب، جعفر ترجمة والفلسفة»، «الفيزياء جينز، جيمس 2

.C. D. Broad, Scientific Thought (New Jersy: Littlefield, Adams & Co., 1959). pp. 53-54 3
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املكان عن الزمان تميُّز

قدم عىل البتة ليسا فإنهما واملكان، الزمان ارتباط من رأيناه ما كل من الرغم فعىل
النظر وجهات من — دائًما الزمان كان بل متكافئني، أو متساويني وليسا املساواة،
أنهما رأى الذي ألكسندر صمويل إن حتى عليه، ومتقدًما املكان عن متميًزا — املختلفة
مكان يوجد ال أنه من علميٍّا النسبية النظرية أكدته ما فلسفيٍّا وأكد ينفصالن، ال ندان
أوليٍّا زمانًا-مكانًا تستلزم مكانية زمانيات فحسب ثمة بل مستقل، زمان أو مستقل
لكان لواله تنظيم، مبدأ بوصفه الزمان شأن من ليعيل هذا بعد عاد األشياء؛ كل عنه تنبثق
وليس عقله، والزمان الكون جسد املكان إن يقول مجازي وبتعبري مصمتة. كتلة املكان
بني الحاسمة بتفرقته ديكارت الحديثة الفلسفة أبو أرساها التي الثنائية عن ببعيد هذا

املفكر. الجوهر أو والعقل املمتد، الجوهر أو املادة
إىل ذهب وقد بينهما، بالربط عناية الفالسفة أكثر من وهو أيًضا، كانط وإيمانويل
األحداث بني التعاقب بمعنى التوايل عىل يقوم الزمان أن هو بينهما الوحيد الفارق أن
نقول الهندسة. لعلم وفًقا التجاور بمعنى التتايل عىل فيقوم املكان أما للسببية، وفًقا
تجربتنا شكل فهو الزمان أما الخارجية، تجربتنا شكل هو املكان أن أوضح كانط إن
البتة ينفصل ال — النقدية كانط فلسفة تنص كما — الخارجي العالم ولكن الداخلية.
ليقدم الخالص العقل نقد يف كانط عاد لذا يتصوره. الذي العقل يف الداخلية الرشوط عن
الخارجية الظواهر عىل مقصور املكان ألن واألشمل؛ األعم ويعتربه املكان عىل الزمان
فإن ثم ومن عام، بوجه الظواهر لجميع القبيل الصوري الرشط فهو الزمان أما وحدها،
واألفكار. واالنفعاالت لالنطباعات الداخيل بالعالم الوثيقة «عالقته — املكان دون — له
من حضوًرا أكثر وهو املبارش، الوعي معطيات من معطى هو الوصف بهذا والزمان
كانت إذا إال هناك خربة ال فكأنه الجوهر، أو كالسببية آخر تصور أي من بل املكان،
بطابع خربة كل تتسم أن الحال بطبيعة الرضوري من وليس زماني.»4 بطابع تتسم
املكاني. بالطابع تتسم أن يمكن ال الخارجية الظواهر عالم بغري الخربة إن بل مكاني،
أهم فإن بأرسها، الحديثة الفلسفة شيخ كانط األملاني الفيلسوف كان وإذا
كتاب هو األول: كتابان؛ العرشين القرن يف املعارصة األملانية الفلسفة أخرجته ما
دراسات (١٨٩١–١٩٣٨) E. Husserl هورسل إدموند الفينومينولوجيا مؤسس
والتوصيف الباطني بالوعي هورسل اعتنى وقد Logische Untersuchungen منطقية

ص١١٣. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 4
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والعلم الفلسفة يف الزمان

(١٨٨٩–١٩٧٦) M. Heidegger هيدجر مارتن كتاب والثاني: له، الفينومينولوجي
فائقة، فلسفية أهمية الكتاب هذا اكتسب وقد (١٩٢٧) Sein Und Zeit والزمان الوجود
الوجود إىل نظر ألنه وذلك املعارصة؛ الوجودية والفلسفة الوجود فلسفات إنجيل ُعدَّ حتى
الكتاب من األول القسم ويف الزمان. خالل من إليه نظر ا، حقٍّ مجدية كانت نظرة أخريًا
السؤال إىل منه ننظر الذي املتعايل الرتانسندنتايل األفق هو الزمان أن هيدجر اعترب
الكائن أو ثمة (املوجود Dasein «الدازين» يفرس والزمانية بالزمان إنه إذ الوجود؛ عن
املعالم فيرشح الكتاب، من الثاني القسم يف «أما باآلنية)، تُرِجَمْت والتي هناك به امللقى
مشكلة من هدى عىل األنطولوجيا لتاريخ الفينومينولوجي» «التحطيم يسميه ملا الرئيسية
لينجز وفعاًال؛ مهيبًا فلسفيٍّا وجهاًزا معقدة مصطلحات هيدجر وضع وقد الزمانية.»5
الوجودي والتفسري للوجود الزماني التفسري مهمة رضورية، كانت التي املهمة هذه

الوجود. عىل منه نطل الذي األفق الزمان واعتبار للزمان،
اآلخر يف نفكر أن دون أحدهما يف نفكر ال ونحن بالوجود، دائًما الزمان ارتبط فقد
الحارض أفق يف يكون والحضور للحضور، مرادف الفلسفي الفكر فجر منذ و«الوجود
رنا تصوُّ تالزم التي الثالثة األبعاد من بُْعٌد الشائع التصور يف والحارض بصوته، ويتكلم
واملايض مستقبل. إىل حارض إىل ماٍض من فيه رجوع ال طريق عىل يسري الذي للزمن
يوجد لم الذي هو املستقبل أن كما وجود، له يَُعْد لم الذي هو أيًضا الشائع تصورنا يف
املكان بدا فربما لذا والوجود؛ الزمان بني متبادًال وتحديًدا عكسية عالقة ثمة إن بَْعُد.»6
أكثر املتاليش، املنقيض بالزمان ويتحدد يرتبط وجودنا أن إال البقاء، عىل الزمان من أقدر

باملكان. ارتباطه من كثريًا

للطباعة الثقافة دار (القاهرة مكاوي، الغفار عبد ودراسة وتقديم ترجمة الحقيقة، نداء هيدجر، مارتن 5

(١٩٧٧ والنرش،
كلية واالجتماع، الفلسفة قسم الحكمة، مجلة الخالدة»، واللحظة «الحارضالرسمدي مكاوي، الغفار عبد 6

ص٢٥-٢٦. ،١٩٧٨ أكتوبر الثانية، السنة ،٣ العدد الليبية، العربية الجماهريية طرابلس، جامعة الرتبية،
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التايل: النحو عىل وتصعيده وضعه يمكن والزمان املكان بني والتقابل

الزمان املكان

اللحظة النقطة
الديمومة االمتداد
التعاقب التجاور
التوايل التتايل
الحركية السكونية
التغري الثبات

الصريورة الكينونة

املنقيض السيال الصائر الكائن هو — املكان دون — الزمان أن إىل ننتهي هكذا
فروج بني من ينفلت أبًدا، يكون ال وحارض يأِت لم ومستقبل يَُعد لم ماٍض دائًما:
التالية اللحظة وإتيان انفالتها يعني الراهنة باللحظة اإلمساك ومجرد دائًما. األصابع
و«الزمان آن، واللحظة اللحظة، من نبدأ لم أو أبًدا، يتوقف ال تواٍل يف كذلك هي لتنفلت
موجود، غري بوصفه موجود مستمر، تغاير فهو اآلخر، منها كل يرفع آنات من مكون

موجوًدا.»7 بوصفه موجود وغري
التي هي للزمان، واملروعة الجارفة الدافقة بل املتحركة، االنزالقية الطبيعة هذه
اإلنسان ينبئ الذي هو والزمان الفناء. ثم بالحضور العدم، ثم بالوجود يتحد جعلته
سوف الذي امليالد الوافد، الجديد بانتظار يبرشه كما جهوده، كل وعبثية وزواله بموته
يبىل. سوف والطارئ يحدث سوف املوت أن مثلما يطرأ، سوف الذي والجديد يحدث
املوجد الكيان إنه شأنه، وتفاهة مجده ويأسه، اإلنسان أمل يحمل الذي هو الزمان إن

الفاني.

ص٢٠. ،(١٩٥٥ الثانية، الطبعة املرصية، النهضة (القاهرة، الوجودي»، «الزمان بدوي، الرحمن عبد 7
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والعلم الفلسفة يف الزمان

كرونوس كلمة أن نجد فسوف الزمان لكلمة اليوناني املصطلح إىل رجعنا «لو لذلك
من ملكه عىل يخىش إله وكرونوس هومريوس»،8 عرص منذ الزمان إىل تشري Chronos
الذي هو ثم الكائنات، ينجب الذي هو الزمان وكذلك اآلخر، بعد الواحد فيلتهمهم أبنائه،

عليهم.9 يقيض
إىل تشري يونانية كلمة وأيون .Aion أيون إىل كرونوس من دائًما اإلنسان يفر لذلك
فلكي تاريخه. طوال العقل بنية يف جوهريٍّا موقًعا احتلت التي األبدية، بمعنى الزمان
محاولة يف األبدية) الرسمدية، (األزلية، وضع املستقبل) الحارض، (املايض، اإلنسان يواجه
اليزيد فأبو عدة. صوًرا يتخذ منه، وانفالت ألطره وتحطيم الزمان، رش عىل للتغلب منه
من الخروج «بأنه الخواص توحيد هو الذي الشهود توحيد يعرف — مثًال — البسطامي
الذي والزوال بالتناهي الشعور إن الرسمدية.»10 فناء سعة إىل الزمانية الحدود ضيق
يقولوا: ألن األولني اليونان الفالسفة دفع الذي هو اإلنسان عىل مسيطًرا الزمان يجعله
(دورته الزمان لقانون تبًعا وذلك العقاب يعاني أن بد وال أصله، إىل عائد يشء كل
العظيم الصويف َث وتحدَّ للمسيح، األبدية الحياة يؤكد الرابع اإلنجيل جاء ثم األبدية).
الزمان،11 «سيلولة» داخل األبديِّ اآلن عن (١٢٦٠–١٣٢٧) Eckhart إكهارت امليسرت
والواقع حقيقي. غري فوهم الزمان أما الحقيقة، هو — األبدي اآلن أي — األول أن مؤكًدا
إىل أين؟ فإىل اإلنسان، قدر هو الذي الفاني، الغادر الزمان من هروب محض األبدية أن
الزمان ربقة من الخالص تحمل األبدية فهل يفنى، وال يغدر ال نرجوه فحسب آخر زمان

املعري: العالء أبي قول عليها ينطبق أم

وس��م��اء؟! ل��ه أرض م��ن ف��ي��ه��رب رب��ه م��ل��ك م��ن اإلن��س��ان ي��أب��ق وه��ل

ص١٢٦. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 8
ص١١٥. السابق، املرجع 9

فؤاد أحمد مراجعة إبراهيم، زكريا ترجمة الدين»، فلسفة يف مقال واألزل: «الزمان ستيس، والرت 10

ص١٩. املراجع بقلم مقدمة من ،(١٩٦٧ فرانكلني، مؤسسة (بريوت: األهواني،
Paul Tillich, The shaking of the Foundations (New York, Charles Scribners’s son, 11

.1966), p. 34
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مماثل له ليس للزمان املوازي األبدية مفهوم أن نالحظ فإننا األمر، يكن ومهما
قضايا لها فلسفية مقولة املكان إن اإلنساني. املصري صميم يمس ال الذي املكان بشأن
التي الفلسفية، املسائل أمهات من إشكالية إىل استحالت فمقولة الزمان أما محددة
وبزت به، واستأثرت االهتمام واسرتعت الرؤى بشأنها وتضاربت العقول لها أرقت
الفرعونية الحضارة اعتربنا فإذا اإلنسان. ُوِجَد منذ كله ذلك يف الفلسفة إشكاليات جميع
عقيدة تأكيد عىل جهودها انصبت كيف الحظنا اإلنسان، لحضارة الناصع الفجر هي

هذا. عىل شامًخا مصداًقا األهرامات وتقف للزمان، تحديًا األخرى، الحياة يف الخلود

لعالم مخاطبًا تجعله طبيعة له الزمان أن عىل يقترص ال املكان عن الزمان وتميُّز
لعالم املقابل العالم يف متوغًال أي ووجدانه؛ وجوده لصميم ومسرتعيًا الداخيل اإلنسان

العلم. عالم — الظواهر عالم قلب يف أيًضا املكان عن يتميز الزمان إن بل العلم،
واملكان الزمان بأن — الفيزياء تُسلِّم كما — تُسلِّم العلم فروع كل أن ذكرنا لقد
زاوية يف العلم فروع من فرع كل يبحث الذي العالم أو الوجود لهذا متقاطعان إطاران
عىل الخاص اعتماده له علم كل أن أيًضا الصحيح من لكن صحيح، هذا زواياه. من
زمن، يف تتطور ما بمقدار إال توجد ال العضوية فالحياة املكان؛ دون الزمان مفهوم
معينة ديمومة يعني الوظائف، أو األحداث من مستمر تيار عملية، بل شيئًا ليست فهي

الزمان. من
الذي — العام البيولوجيا علم ظهر حني الحيوية العلوم يف الزمان أمر تعاظم وقد
بنظريته دارون تقدم حني — وتطورها األرض سطح عىل الحياة ظاهرة نشأة يف يبحث

زمانية. مراحل خالل وتطورها ونشوئها الحيوية األنواع أصل عن
املادة علوم أو الفيزيائية العلوم مجموعة بعد العلم، نسق يف الثالثة واملجموعة
الثالثة املجموعة هذه الحية؛ املادة علوم أو البيولوجية العلوم مجموعة ثم الجامدة،
الظواهر فدراسة الزمان. عىل وأكثر أكثر تعتمد التي اإلنسانية العلوم مجموعة هي

الزمان. حول دائًما تتمركز — زاوية أية من — اإلنسانية
كاسرير دفع ما وهذا التعقيد، شديد معطى ولكنه للوعي، مبارش معطى والزمان
الزمان، إلدراك مستويات عدة إىل اإلشارة إىل اإلنسان» يف «مقال املذكور مرجعه يف
منها، الدنيا األشكال لدى حتى الحية الكائنات لدى املوجود العضوي» «الزمان أدناها
الحيس» «الزمان كاسرير يسميه جديًدا شكًال سنجد العليا الحيوانات من اقرتبنا وإذا
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والعلم الفلسفة يف الزمان

فيه يدخل الذي الرمزي الزمان نجد النهاية ويف معقدة، سيكولوجية طبيعة ذو وهو
الدقيق. العلمي الفيزيائي الزمان مفهوم

زوايا من املعارص الفكر بنية يف وتوغلت الحياة علم يف التطور فكرة ظهرت وكما
االرتقائي النفس علم ونشأ املعارصة، االجتماعية العلوم يف التقدم فكرة ظهرت عديدة،
عىل جميًعا الحديثة اإلنسانية العلوم اعتماد فيزداد الطفولة، سيكولوجية نمو لبحث

الزمان.
اإلنسانية املباحث تدور أن بد ال كان الحديثة اإلنسانية العلوم ظهور قبل وحتى
محور عن االستغناء عن عجز أفالطون أن هذا عىل يربهن ما وخري الزمان. محور حول
القائلة الفكرة أبًدا ليقبل كان «وما التقدم، مقولة أعداء أعدى أنه من بالرغم الزمان
فقد آلخر؛ مجتمع ومن لعرص عرص من تتغري الصحي االجتماعي النظام مبادئ بأن
املجتمع وإفساد تشويهها يمكن كان وإن الطبيعي، النظام كمبادئ ثابتة أبدية أنها أكد
الجمهورية من الثامن الكتاب تكريس إىل أفالطون دفع ما وهذا طريقة.»12 بألف
مراحل بخمس وحددها الفالسفة، حكم املثايل الحكم تعقب التي التدهور مراحل لبحث
وهي التيموقراطية، ثم األرستقراطية، هي: السيئ؛ الحكم أو الدنيا الحكومات من
مرحلة تعقبها األغنياء، من القلة حكم وهي األوليجارشية، ثم للحرب، الحماسة حكومة
إىل تفيض التي الديمقراطية مرحلة أي الحكم؛ عىل الدهماء الفقرية األغلبية استيالء
سابقتها، من أسوأ منها كل متعاقبة، الخمس الحكومات هذه واالستبداد. الطغيان حكم

زمانية. مراحل عرب تتم الحال بطبيعة وهي
فيكو جيامباتستا فلسفة محاور من أساسيٍّا محوًرا الزمان يكون أن غرو وال
يف فلسفته إىل فحسب بالنظر وليس التاريخ. فلسفة رائد (١٦٦٨–١٧٤٤) G. Vico
يف فيكو نظرية ولكن الذكر، عن تغني لدرجة بالزمان االتصال وثيقة وهي التاريخ،
«فكرة عىل أدق، بتعبري أو الزمان، مقولة عىل قائمة أيًضا هي كانت القانون فلسفة
والحياة للنمو القانونية العملية قابلية مبدأ باعتبارها ،Sett dei tempi األزمنة تقسيم

Stephen Toulmin & June Good Field, The Discovery of Time, (London: Hutchinson, 12

.1967), pp. 43-44
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املكان عن الزمان تميُّز

فضًال للقانون فلسفته مجمل كانت ضوئها وعىل الرومان.»13 عند كانت كما والتطبيق،
التاريخ. عن

فهل بمساره، وتفاعًال بإطاره وتحدًدا بالزمان وعيًا طرٍّا الكائنات أكثر اإلنسان إن
بأخرى؟! أو بصورة الزمان، مفهوم عىل ترتكز أال لإلنسان، دراسة أو نظر ألي يمكن
عىل العلمية املعرفة لنجد وشمولية عمومية أكثر نظرة لألمر ننظر أن ويمكن
«لقد بريديائيف: نيقوالي قول ولنستِعْر الزمان. مع ا خاصٍّ تشابًكا تتشابك إطالقها
ذلك الزمان.»14 دولة عىل انتصار هي آخر بتعبري أو تذكر، املعرفة أن أفالطون علمنا
لم لزمان للمايض، واقتحام املبارشة الحسية التجربة أرس من انفالت التذكر قوة بأن
أو الجيولوجي التاريخ سواء الخصوص، وجه عىل التاريخية، املعرفة وتقوم كائنًا. يَُعْد
بها ويتصل االنفالت، هذا عىل اإلنسان قدرة بتأكيد تقوم اإلنساني أو الحيوي الطبيعي
أيًضا هو فالتنبؤ دقة، وتزداد يوم بعد يوًما تتعاظم التي التنبؤ، عىل العلم قدرة كذلك

بعد. يوجد لم الذي الزمان آفاق أي: املستقبل؛ آلفاق اقتحام
أوضاع عىل العلماء يستدل كأن املايض، يقتحم الذي العكيس التنبؤ أيًضا وثمة
عىل القدرة تنامي فإن اإلجمال، وعىل بعيد. أو قريب زمن منذ كانت فيزيقية أو فلكية

اإلنسان. يحرزه الذي العلمي التقدم معايري من مهم معيار الزمان آفاق اقتحام

الالمنطقي الوجدان بعالم انفراده عن فضًال املكان، عىل الزمان تميز صور نرى وهكذا،
له املكان إن ذاته. العلم عالم يف وشأًوا حيثية املكان الزمان فاق ذلك ولكل املنطلق،
السقراطيني قبل ما منذ الفالسفة من نفر به انشغل وقد حيثية، — الحال بطبيعة —
البحتة بالرياضيات واملعنيني املعارصين العلم فالسفة إىل واملالء، الخالء يف بحثوا الذين
والعرشين؛ عرش التاسع القرنني يف الهندسة لعلم حدثت التي الخطرية والتطورات
هندسية أنساق ثالثة لدينا وأصبح األنساق، كاملة إقليدية ال هندسات ظهرت حيث
السطح أو املكان أن تفرتض التي املعهودة إقليدس هندسة األوىل: منطقيٍّا؛ متكافئة

The Robert Caponigri, Time And History: The Discovery Of History In Giambatiata 13

.Vico, (London University Of Notre Dame Press, 1968), p. 46
(القاهرة: أدهم، عيل مراجعة العزيز، عبد كامل فؤاد ترجمة واملجتمع»، «العزلة بريديائيف، نيقوالي 14

ص١٣١. ،(١٩٨٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة
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والعلم الفلسفة يف الزمان

التي ريمان وهندسة مقعًرا، تفرتضه التي لوباتشيفسكي وهندسة مستٍو، ندركه كما
هندسة أو التطبيقية الهندسة هي آينشتاين مع األخرية أصبحت ثم محدبًا. تفرتضه
للمكان كان إذا ولكن نيوتن،15 مع السائدة هي اإلقليدية كانت أن بعد الفيزيائي، الواقع
آخر، وال لها أول ال قضايا له الزمان فإن الفالسفة، من نفر بها انشغل معينة قضايا
الذي هو الزمان إن الزمان. إشكاليات يف بدلوه يُْدِل لم اعتبار ذو فيلسوف يوجد وال
ال وما سواه، يُثِْره لم ما — التفلسف أم — الدهشة من وأثار الجميع، انتباه اسرتعى

أخرى. فلسفية مقولة أية أثارته ما وال املكان، أثاره بما يضاهي

من العلم فلسفة يف مقال والحرية: واالغرتاب «العلم الخويل، طريف يمنى هذا: تفصيل يف انظر 15
ص٣٥٩–٣٦٤. ،(١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة (القاهرة، الالحتمية»، إىل الحتمية
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الثالث الفصل

الزمان ة متاهاتإشكاليَّ

الهالمية ثم ناحية، من الشمولية هذه وكل الحيثية هذه بكل الزمان مقولة دامت وما
لنخرج وزاوية، زاوية ألف من النظر تحتمل أنها بد فال األخرى، الناحية من املراوغة
منها. مخرج ال الزمان، إلشكالية بمتاهات تنذر وبصورة ووجهة، للنظر وجهة بألف

أم حقيقة أصًال الزمان كان إذا ما مشكلة أُِثريَْت قد أنه نالحظ بدء ذي وبادئ
حيث من للزمان املوضوعي بالوجود يسلم املبدئية بواقعيته العلم أن صحيح وهًما.
ال. أم تدركه ذات ثمة أكان سواء ذاته حد يف موجود بأنه أي الكون؛ بموضوعية يسلم
تلتزم أن الرضوري من ليس ولكنه نفسها بالطريقة تدركه جميًعا الذوات أن عن فضًال
ذاته وجوده حتى تنكر بل الوجود، استقالل تنكر فاملثالية الواقعية؛ بهذه كلها الفلسفة
حقيقية أنكروا الذين الفالسفة هم وكثريون هام. فلسفي تيار وهي الوعي، إىل وترده
ألنه وذلك (١٨٦٦–١٩٢٥)؛ J. Mc Taggart ماكتاجارت جون أهمهم ولعل الزمان،
الصعوبات به، املحيقة الصعوبات عىل وليس بالزمان، الخاصة السمات عىل استند
البحتة الرياضيات يف الحديث بالتقدم تالشت والتي والالتناهي، باالتصال الخاصة
استدالالت صورة يف ِصيَغْت قد ماكتاجارت حجج ألن وكذلك الالمتناهي،1 وحساب
نتحدث أن يمكن فنحن الزمن؛ يف األحداث لرتتيب طريقني ثمة أن عىل تعتمد منطقية،
عنها نتحدث أن يمكن أيًضا ونحن مستقبًال. أو حاًرضا، أو ماضيًا، بوصفها عنها

بعض. مع بعضها متآنية أو الحقة أو سابقة بوصفها
مجاًال تتيح ال الثانية دامت ما الثانية، إىل تَُردَّ أن يمكن ال األوىل والطريقة
ومستقبل معها للمتآنية وحارض لها الالحقة لألحداث ماٍض واألحداث الزمن. ملرور

.C. D. Broad Scientific Thought, p. 79 1



والعلم الفلسفة يف الزمان

متسقة غري الثالث الخصائص هذه أن هو إثباته ماكتاجارت حاول وما عليها، للسابقة
أو نهائي ال ارتداد إىل تؤدي ال بطريقة بينها التوفيق ويستحيل بعض، مع بعضها
وهو باملثاليني، دائًما املرتبص الخطأ يف وقع قد ماكتاجارت أن والواقع منطقي. دوران
ال فاألحداث نفسه؛ الكيان إىل دائًما يشري كان لو كما «أحداث» الكيل اللفظ استعمال
سياقات يف بل نفسها، لألحداث وبالنسبة نفسه السياق يف ومستقبلة ماضية تكون

املنطقي. التسلسل النهاية يف تؤكد بصورة مختلفة، ألحداث وبالنسبة مختلفة
يسهل فإنه للغاية، منطقية بل عقالنية حدوًسا ليست حججه بأن يعتز كان وإذا
جوليوس ألفرد منهم نذكر كثريون، بهذا تكفل وقد دحضها. املنطقية الفلسفة ألساطني

لندن. إىل فيينا من املنطقية الوضعية بنقل قام الذي آير،2
الفلسفي الفكر تاريخ يف والطارئة املحددة الرشيحة هذه إىل نظرة خالل ومن
الزمان إلشكالية الفلسفية املعالجات تضاربت حد أي إىل لنا يتضح العريض، الطويل
اإلنجليزي الفكر اقتحمت التي الطارئة املثالية الغزوة هي املقصودة والرشيحة وتعددت.
عرش السادس القرن يف بيكون فرنسيس حتى تمتد التي بأصولها العتيدة التجريبية ذا
عرش التاسع القرنني يف العلميني التجريبيني إىل عرش، السابع القرن يف لوك وجون

والعرشين.
القرن بدايات يف األملانية املثالية من لغزوة اإلنجليزي الفكر تعرض أن حدث وقد
رومانسيني وُكتَّاب شعراء أيدي عىل تمت ألنها ضعيفة؛ غزوة كانت أنها بيد عرش، التاسع
غري وجميعهم كارليل. وتوماس ووردزورث، وشييل، وكيتس، كولريدج، أمثال: من
جون يد عىل التام اندحارها سهل لذلك له؛ محرتفني وال الفلسفي الفكر يف متخصصني
التاسع القرن يف اإلنجليزية التجريبية قمة (١٨٠٦–١٨٧٣) J. S. Mill مل ستيوارت
فعرفت مكينة؛ قوية كانت أخرى، مثالية غزوة شهدت القرن ذلك نهايات أن غري عرش.
هيجل بكتابات معززة كانت فقد اإلنجليزية، التجريبية حصون تقتحم كيف ا حقٍّ
أي — إيجابًا أو سلبًا إما — القوية قبضته من يفلت ال الذي (١٧٧٠–١٨٣٠) العظيم
يشغل الذي ماركس كارل النجيب تلميذه نتذكر أن ويكفي املعارصين، الفالسفة من
يف الفلسفة أساتذة أكرب أيدي عىل قائمة الغزوة هذه كانت أخرى ناحية ومن الجميع.

A. J. Ayer, The Central Questions Of Philosophy, (London: Pelican Books, 1970, pp. 2

.15–21
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عىل الهيجلية، املثالية معاقل من معقًال الزمان من حينًا أكسفورد لتصبح أكسفورد؛
بعثها. أو األفالطونية تجديد تروم مثالية حركة كذلك كمربدج يف ترعرعت حني

— أكسفورد يف — منهم الجدد الهيجليني سنجد اإلنجليز املثاليني إىل نظرنا وإذا
غري نظرهم يف الزمان مفهوم صميم ألن حقيقي؛ غري الزمان بأن بالقول يتمسكون
— الزمان رأت التي هيجل فلسفة ا حقٍّ إليه تؤدي أن يمكن ما وهذا نفسه، مع مرتابط
املطلق. والروح الذات نطاق خارج وكائنة بينها، اتصال ال منفصلة جزئيات — كاملكان
كمربدج! يف أستاذًا كان الذي ماكتاجارت حجج من أفادوا فقد الحال، وبطبيعة
من واحد وأنه هلل، يُعَزى الزمان بأن كمربدج يف الجدد «األفالطونيون تمسك حني عىل
التي وجوهريته الزمان بحقيقية تمسكوا لقد حقيقية!»3 بأنها تتسم ا جدٍّ قليلة أشياء
داخله، يف تتغري التي وباألشياء واألفالك بالحركة ربطه أنكروا ولكنهم العقل، يفرضها
منطقية عملية Metrication Of time الزمان قياس إن وقالوا بها، قياسه ورفضوا
بحركة الزمان ربط أن الغفران رسالة يف املعري العالء أبي بقول يذكرنا ما وهذا بحتة.
الدينية، الفلسفات يف كثريًا ترتدد نراها سوف نغمة وهذه أساس. بال زور قول األفالك

واملثالية. والصوفية،
الزمان يرون الذين التجريبيني نجد عموًما، وللمثاليني لهؤالء، املقابل الطرف وعىل
العالقات من كوَّناه ر تصوُّ — جيمس وليم قال كما — إنه للعالم. موضوعيٍّا شكًال
وقياس دائًما. املستمر والحارض بالديمومة خربتنا يف حيس معطى هي التي الوقتية،
الزمان ألن للحركة؛ الحسية املعاينة خالل من تتم بحتة تجريبية عملية ثم من الزمان

األشياء. حركة خالل من إال يُدَرك ال نفسه
صواب؛ عىل الخلص التجريبيون وال صواب، عىل الخلص املثاليون ال أنه والواقع
بصورة تحدد أن يمكنها تجريبية، وال تصورية ال وقائع، أو حقائق أية توجد ال «إذ
اتفاقية اصطالحية مسألة الزمن فقياس للزمن.»4 الصائب الوحيد القياس وفذة مطلقة

مًعا. وتجريبية مثالية عنارص عىل تقوم قد بحتة،
ينكر لكنه الزمان، موضوعية ينكر ال الذي كانط، يقف والتجريبية املثالية وبني
حسيٍّا معطى ليس الخالص العقل نقد يف كانط طرحه كما فالزمان املطلقة. واقعيته

.W. H. Newton Smith, The structure Of Time, p. 2 3
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فالزمان تجربة. ألية رضورية رشطية قبلية صورة لكنه عينية، تجربة أية من مأخوذًا
تتحقق وال تُدَرك وال الزمان، عىل تقوم التي هي الظواهر ولكن الظواهر، عىل يقوم ال
هذا من أجزاء املختلفة واألزمنة كثريًا، وليس واحد الكانطي والزمان خالله. من إال

آن. وبعده آن قبله آن كل ألن متناٍه ال وهو الواحد، الزمان
— برمتها الزمان إشكالية لرتد العرشين، القرن يف التحليلية الفلسفة ثورة وتأتي
لغوية؛ أللفاظ الصحيح االستعمال رشوط إىل — فلسفية إشكالية كل بشأن تفعل كما
الفالسفة تناولها كما الزمان، إشكالية ولكن إلخ. … وحارض وماٍض وبعد، قبل مثل:
من كثريًا وأعمق أكرب الحقيقة يف هي رايشنباخ، وهانز بوبر كارل وأهمهم العلميون،

للكون. العامة املالمح مشكلة إنها هذا،
ى يُسمَّ ما أو بنيته، وشكل نفسه، للزمان العامة املالمح مشكلة أُِثريَْت قد أنه عىل
طريقها عن وقتية، مفردات من نظاًما أو نسًخا الزمان كان فإذا الزمان، بطوبولوجية
نحو أي فعىل إلخ. … والديمومة واآلن، والوهلة، اللحظة، مثل: األشياء؛ بعض نفهم
نظريات ثالث وضعت هذا عن اإلجابة يف لها؟ العام الشكل ما أو املفردات؟ هذه تنتظم

اآلتية:5 الثالثة األشكال توجزها الزمان، طوبولوجية يف

الزمان ا�غلق
 أو الدائري

الزمان ا�فتوح
 بال بداية والنهاية

الزمان ا�تفرع

يف ومطلقة مستقلة مفردة نقطة الزمان وتصور النقطة. إليها نضيف أن ويمكن
هو نهاية وبال بداية بال املفتوح الزمان أن حني يف التصوف، يف دوره له ذاتها حد

الفيزيائي. الزمان — الدقة وجه عىل — أو العلمي، الزمان

ص٤٩. السابق، املرجع 5
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الزمان أما محددة، فلسفية أنساق ويف التاريخ علم يف دوره له املتفرع والزمان
عىل األشياء إىل تنظر اليونانية الروح «كانت إذ القديمة؛ الفلسفة ساد فقد الدائري
يتحقق هذا ففي نفسها. عىل ومقفلة ذاتها يف تامة أي: متناهية؛ تكون أن بد ال أنها
نفسه.»6 عىل مقفًال تتصوره أن تريد فهي للكون؛ بنظرتها أتت لهذا وتبًعا الكمال،
حركة من أدركوه أنهم خصوًصا نفسها، عىل مغلقة دائرة لديهم، الزمان كان ثم ومن
الذي الدائري الزمان «بفكرة اليونان تمسك النهاية ويف دائرية، بدت التي الكواكب
بفكرة اإلغريق قول ذلك أثر من وكان متعاقبة، دورات بشكل وتتم األحداث فيه تتكرر
وقالوا والرواقيني. وأنبادوقليس، وهرياقيلطس، البابليني، لدى ُوِجَدْت التي األبدي العود

الكيل. االحرتاق أو الكربى بالسنة
الذي بالثعبان لهما ويُرَمز يلتقيان، والنهاية البداية أن هو الفكرة هذه ومدار
العقاب. يعاني وأن بد وال أصله، إىل عائد عندهم يشء كل ذكرنا، فكما ذيله.»7 يلدغ

لتنفيه، األبيقورية وقفت — الرواقية مواجهة وخصوًصا — هذا مواجهة ويف
تقف حتميتها بال األبيقورية ولكن حتمي. وال عشوائي للزمان واحد بطريق وتقول
نهاية «حتى أنه هو آخر أمر عضده وقد الدائري، التصور ساد أوضحنا، فكما وحيدة؛

باملرة.»8 تاريخي غري الطبيعة تصور كان الكالسيكية، املرحلة
–١٨٤٤) ،F. Nietzsche نيتشه مع جديد من ظهر قد األبدي العود كان وإذا
الدائري فالزمان تعس. لشاعر ميتافزيقية شطحة مجرد الواقع يف هذا فإن (١٩٠٠
للديناميكا الثاني املبدأ أهمها كثرية، عوامل بفضل الحديثة العصور يف تماًما زال
تنتقل ال الحرارة ألن لالرتداد؛ الحرارية الظواهر قابلية عدم عىل ينص الذي الحرارية
واحد، زماني اتجاه يف ثم ومن األبرد، الجسم إىل األسخن الجسم من واحد اتجاه يف إال
وتصويرها ساخن ماء يف جليد قطعة وضع «فيمكن Irreversible لالرتداد قابل غري
لالرتداد؛ قابل غري هنا والزمان الجليد. ذوبان لعملية الزماني التوايل فيتضح بفيلم؛
الساخن املاء داخل يتكون الجليد تصور يمكن وال لالنعكاس، قابلة غري العملية ألن

ص٨٣. الوجودي، الزمان بدوي، الرحمن عبد 6

ص١١١. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 7
.S. Toulmin & J. Goodfield. The Discovery Of Time p. 49 8
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انحطاط أو ،Entropy اإلنرتوبي مفهوم هو آخر عامل وهناك انعكاسية.»9 بعملية
الحرارية. للديناميكا الثاني املبدأ بمقتىض أعىل حد نحو يتغري الذي الحرارية، الطاقة
لنتائج واضًحا تعبريًا ولتعطي الحساب، لتسهيل األول املقام يف تُقدَّم كمية واإلنرتوبي
إال يتغري ال وهو الحراري اضطرابه درجة قياس النسق وإنرتوبي الحرارية، الديناميكا

لالرتداد. قابلة غري عملية يف
الجزئيات اضطراب يناظر أقىص حد نحو متجًها للكون الكيل اإلنرتوبي ويتزايد
قد العلمي الزمان أن بعد فيما نرى وسوف لالرتداد،10 قابل غري زمان يف وطبًعا فيه،
عىل به القول انتهى الذي الدائري الزمان انسحاق فشيئًا شيئًا يؤكد أبعد، تقدًما أحرز

حال. أية
وفكرة التطور نظرية بفضل تاريخيٍّا، تصوًرا الطبيعة اكتسبت أخرى ناحية ومن
التكراري الَعْود تماًما ويلغي الطارئ، بالجديد يسمح التاريخي والتصور التقدم.
الزمان «فتصور نفسها، مع ذاتها حد يف متناقضة فكرة الواقع يف هو الذي الدائري،
مختلفة. أزمنة يف يحدث نفسه الزمان بأن القول يعني … وثالثة ثانية يدور أنه عىل
يعني آخر أوان وأي أوانه، يف فقط واحدة مرة يحدث زمان فكل ذاتي؛ تناقض وهذا

آخر.»11 زمانًا
الزمان، دائرية إلغاء يف أيًضا هو يسهم الديني الفكر أن االعتبار يف أخذنا وإذا
بل الساعة، بقيام وينتهي الجنة من آدم بخروج يبدأ مستقيًما خطٍّا يجعله حني
أو الرسالة ظهور أو الخلق كلحظة للتكرار؛ قابلة غري فريدة ذهبية بنقاط ويزيده
الرجعية القوى موقف من نتعجب أن فلنا إلخ، … النبوية الهجرة أو املسيح تجسد
للزمان، الدائري التصور تحقيق أجل من لتعمل األخرية اآلونة يف واقعنا يف تفجرت التي

سعيًدا. كان الذي املايض إىل والعودة
مشكلة الفور عىل نتذكر الزمان، إلشكالية الدينية الزاوية االعتبار يف نأخذ وحني
الذي هو هرياقليطس أن اعتبار ويمكن بداية؟ للزمان هل وهي: كثريًا، الفالسفة شغلت

J. J. C. smart, «Time», in The Encyclopedia Of Philosophy, ed, P. Edwards, (New York: 9

.Macmillan, 1972), vol., 8, p. 130
E. B. Uvarov, D. R. Chapman & A. Isaacs, The Penguin Dictionary Of Science, (London: 10

.Penguin 1978), p. 164
.Newton Smith, The structure Of Time, p. 57 11
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بحساب تتوهج خالدة أبدية أزلية نار فهو بداية، للوجود يكون أن أنكر حني أثارها،
بحساب. وتخبو

اإلجابتان لتظل هذا؛ أرسطو أنكر حني عىل بداية، له الزمان أن أفالطون أكد وقد
إن تقول التي السماوية األديان بظهور سينتهي هذا أن يبدو وقد وتتجادالن. تتنازعان
جلبه قد الزمان لحظات من ما لحظة يف أنه يعني فهذا العدم. من العالم خلق هللا
التساؤل ولكن هللا. عىل معتمًدا الزمان آنات من آٍن كل يف العالم ليظل الوجود؛ إىل هللا
اإلغريق مناقشات مستأنفني به، منشغلني سينا وابن والفارابي الكندي وظل ينتِه، لم
متناهيًا؛ ال الزمان يكون أن الكندي رفض وقد نفسها. الكنيسة آباء مشكالت ومواجهني
قول سينا ابن وأنكر تشاء، وقتما محددة بداية له وتضع ستخلقه اإللهية املشيئة ألن
توجد وال ومربر، معقول سبب هللا لفعل يكون أن بد فال تعسفي، ألنه هذا الكندي
وبال متناٍه ال الزمان بأن سينا ابن تمسك ثم ومن غريها، من أكثر لفعله مالئمة لحظة

بداية.
يتناقشون فهم وبدائي، ساذج أمر هو النقاش هذا يف أصًال الخلق فعل أن والواقع
فيلسوف يقول وكما قلة،12 الخزاف يصنع كما تماًما العالم خلق هللا كان لو كما
عبارة الخلق «فكرة بريديائيف: نيقوالي الدينية الوجودية أو األرثوذكسية الشخصانية
ال أصوله أن كما أبديٍّا، يكون أن يمكن ال العالم بأن ذلك عقيل؛ تناقض مجرد عن
إننا إذ املوضوعية؛ اإلحالة عن التناقض هذا وينشأ خالصة. زمانية تكون أن يمكن
املوضوعي العالم نظر وجهة ومن املوضوع نظر وجهة من الخلق تصور إىل نميل
يعود وال ل، يتحوَّ يشء كلَّ فإنَّ الروح، وضوء الداخيل، الوجود ضوء يف أما والزمان،
هذه حل فإن أخرى، بعبارة أبدي.»13 فالخلق للزمان؛ مقولة أية عىل معتمًدا الخلق
مجال بني بالتفرقة يتأتى إنما زمانية، وغري زمانية جمة أخرى وإشكاليات اإلشكالية
فإن إلشكاليتنا وبالنسبة وحدوده، الالعقالني التفكري ومجال وحدوده العقالني التفكري
يسفر سوف ما وذلك األبدية. مجال هو الثاني ومجال الزمان، مجال هو األول مجال

النهاية. يف الكتاب هذا عنه

.Toulmin & Goodfield, The Discovery Of Time, p. 63 12
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وضعها التي الخالص العقل antinomiesنقائض من واحدة بإزاء أننا اآلن، املهم
النقائض: من لجة إىل بنا فتؤدي عكسها، برهان بنفس نثبتها التي القضايا أي: كانط؛
يف التناقض أن والواقع الزمان». يف بداية له ليس «العالم الزمان»، يف بداية له «العالم

بداية. له ليس نفسه الزمان أن عىل يقوم الحالتني كلتا
اللغة صميم يقودنا فسوف باإليجاب؛ بداية؟ للزمان هل السؤال: عن أجبنا ولو
فقد بالنفي؛ أجبنا وإذا الزمان. يبدأ أن قبل كان الذي الوقت عن التساؤل إىل العادية
بداية. للتغريات تكون أن نريد ألننا مريحة؛ غري بغيضة لكنها متسقة، اإلجابة تبدو
التغريات سلسلة يف حدث أول عن التساؤل إىل أيًضا يقودنا سوف العادية اللغة وصميم
نتصور لم ما ما، عالم يف التفكري نستطيع ال أننا واملشكلة الزمان، بداية شكل والذي
من حال زماني سديم من متناٍه ال دهر يسبقه كان ولو حتى بدايته، شكل معينًا حدثًا
من يأتي إنما والخطأ الزمان، يف األشياء عىل تُطبَّق والنهاية البداية فكرة «إن تغري. كل
يف تفيدنا رسل لربتراند املنطقية األنماط نظرية ولعل نفسه.»14 الزمان عىل تطبيقها

الوجود. مجال إىل اللغة مجال من نقلناها ولو هذا،
فعىل وحدب، صوب كل من الزمان إىل النظر يف مزمنًا تضاربًا نلقى النحو هذا عىل
الزمان، تعريف يف ودخوله االرتباط بهذا وتميزه والحركة، بالتغري ارتباطه من الرغم

والدوام. باالستمرار يقرنه من نعدم ال فإننا
الذي االستمرار أبا بارمنيدس كان حني عىل التغري، أبا هرياقليطس كان فقد
من الزمان أنكر الذي اإلييل زينون مع ذروته إىل ووصل اإليلية، مدرسته يف سارت
غري الفلسفة يف نشاز نغمة بالثبات الزمان ربط أن وصحيح أصًال. الحركة أنكر حيث
يف شائع وسكونيته الزمن ثبوت أن إال بال، ذو استمرار لها يُقدَّر ولم حيثية ذات
«أن نفسه هو يوجد»، «أن الفعل أن نجد السنسكريتية اللغة ويف القديم. الهندي الفكر
غارق عامة بصفة القديم الهندي الفكر ألن وذلك To؛ become = To exist يصري»
لتتالىش الكينونة؛ يف الصريورة تندمج أن معها يمكن لدرجة والثبوتية، السكونية يف

الكينونة. وتبقى الصريورة

.Newton Smith, The structure Of Time, pp. 96. 101 … 14
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الزمان فضمتاهاتإشكالية

لنخرج وزاوية؛ زاوية ألف من النظر تحتمل إشكالية الزمان يمثل كيف اآلن اتضح لقد
ا؛ حقٍّ منها. مخرج ال بمتاهة تنذر اآلن الصورة بدت وقد ووجهة، للنظر وجهة بألف
ما النظر وجهات تعدد مدى ولكن حينه، يف للمتاهة تشعب كل نحسم أن حاولنا إننا

واضًحا. يزال
وتفصيًال، جملة مًعا، والعلم الفلسفة يف بها نتكفل حني اإلشكالية أحابيل وتتفاقم

البرشي. العقل جهود ملجمل الضامُّ واإلطار التقاطع نقطة إنهما
وبقواعد الظواهر، بعالم محدَّدة ورؤاه قصري، فعمره ، هنيِّ الحديث العلم أمر ولعل
السادس القرن من الحديثة املرحلة بمرحلتني: إال اآلن حتى يمر لم وهو بيِّنة، منهجية
املطلق التصور ذات نيوتن نظرية تتوجها التي عرش التاسع القرن نهاية إىل عرش
بمفهومها النسبية النظرية وتتوِّجها العرشين، القرن يف املعارصة املرحلة ثم للزمان،
البرشي العقل إليها وصل ما ذروة والنسبية الزماني-املكاني، للمتصل املتغري النسبي

ومادته. ومكانه بزمانه وفهمه الكون هذا استكناه يف
فال ومبترس؛ سطحي تناول هو — حدة عىل مأخوذًا — العلمي املفهوم ولكن
ربما فحسب، الظواهر عالم فلسفة إىل بالنظر وحتى الفلسفي. التعمق من إذن بد
ولكن الناضج. العلمي للتفكري — ة فجَّ ولعلها — مبدئية صورة الفلسفي الفكر كان
التفكري الدقة وجه عىل هي — املعارصة الفلسفة فروع وأهم أحدث — العلوم فلسفة
يُقام منهجي مبدأ أو مفهوم أو مقولة كل بإزاء مسئوًال راشًدا أصبح وقد العلمي،
إشكالية قبيل من ومهمة محورية بإشكالية الجدير املثمر والتناول العلم. نسق عليه
اليونانية الفلسفة يف أي: الفلسفي؛ الفكر يف بدئها منذ يتعقبها أن بد ال الزمان،
الرشقي الفكر قضية يف للخوض اآلن املجال يتسع وليس أكاديميٍّا، معتمد هو (كما
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العلم إىل يصل حتى وسريها نموها يتتبع أن بد وال الرضورية)، املقدمة وكونه القديم
الشمولية والنظرة العميقة، التأصيلية الجذرية املقومات تملك الفلسفة إن الحديث.
اإلنسانية الحضارة نَُقل لم إن اإلنساني، العقل تجربة ملجمل الرحيبة االسترشافية
سواها، دون الفلسفة ومن واألهداف، والبواعث املنطلقات ومختلف املناشط بمختلف
عىل األخرى العقلية للمناشط اآلفاق املفتوح واملخرج املعالم املحدد املدخل يكون
حل يف املظفر، ورفيقها الفلسفة، إىل األقربني أقرب الخصوص، عىل وللعلم العموم،
شامل فلسفي تناول من بد ال إنه القول مالك األبسمتمولوجية/األنطولوجية. املشكلة

شطآنه. بني العلمي التناول يضم
مثلت قد أبعادها، وتعدد آفاقها رحابة من رأيناه ما بكل الزمان وإشكالية
دائمة آفاق تفتح نارضة، وغضة عتيقة تظل التي الفلسفية املشاكل أمهات من واحدة
الزمان، إلشكالية التجديدية رؤاهم طرح عىل الفالسفة معظم دأب لذلك مجدًدا؛ لتناولها
بحثنا يبدو ثم ومن الفلسفة. تاريخ طوال تخلقت نظريات من هائل ركام واملحصلة
أن أراد إذا منها، مخرج ال لجة يف غرق قد — الطريق نصف قطع أن بعد — هذا
وتاريخه؛ العقل بنية يف ومسارها وبدئها الزمان، إلشكالية عام تصور بوضع يكتمل
لها، خاص امتداد هو الذي العلم يف ثم الفلسفة، يف اإلشكالية معالجات ملجمل أي:
السري كان إذا العواقب، مأمونة غري مغامرة اآلن هذا يبدو تعملق. ثم ونما، استقل
يحتاج التي النظريات من الهائل الخضم هذا وسط أصًال، متاًحا فيها النسقي املنهجي

ملجلدات. حرصها
املرشوع، وال املقبول من وليس وبدائي، ساذج أسلوب اآليل والتعداد الحرص لكن
مبًرشا نَُقْل لم إن حصافة، أكثر بأسلوب مسلًحا يكن لم ما فلسفي بحث يبدأ أن

املبتكر. بالجديد
والعلمي الفلسفي التناول حرص املمكن من أنه تبنيَّ األمر، يف مليٍّا وبالتفكري
تسلحنا إذا فقط وذلك مسارها، ملجمل مستوعبة عامة بصورة لنخرج الزمان؛ إلشكالية
الظاهر املغاليق، كل معه فتنفضُّ الصميم إىل ينفذ الفلسفي، الفكر مفاتيح من بمفتاح
الفلسفي، بالفكر اإلحاطة من فيمكننا واملستور، املكشوف والغائر، البارز والباطن، منها

الزمان. إشكالية قبيل من النطاق الواسعة لإلشكاليات معالجاته يف
يتنازعها أبيها بكرة عن نجدها للفلسفة، املتعمق بالنظر أنه هو املقصود واملفتاح

والالعقالنية. العقالنية تيارا هما والسدى، اللحمة منها يمثالن تياران

36



الزمان إشكالية متاهات فض

يمتلكها التي املدركة القوة باعتباره بالعقل اإليمان — ببساطة — هي العقالنية
املعتدل العقالني واملذهب يشء، كل يرتد وإليه يشء، بكل اإلحاطة عىل والقادرة اإلنسان
الوجود.»1 تعقل عىل العقل وبقدرة بالوجود، ويؤمن بالعقل، «يؤمن — مذهبنا وهو —
يتناول الذي التصوري، الوعي إىل أخرى إشكالية كل ترتد كما الزمان، يرتد وبالعقالنية
منطقية. عالقات تربطها أطراف أو حدود هي مفاهيم، أو تصورات إىل بردِّه موضوعه
نقول وصوابًا دقة أكثر معارص بمصطلح أو ،Objective موضوعي تناول إذن إنه
بنفس تدركه أن جميًعا للذوات يمكن أي: Inter-subjective؛ بني-ذاتي تناول إنه

التناول. هذا مثل عروش من عرش عىل يرتبَّع العلم أن الذكر عن وغني الصورة.
متناهية، التصورية عملياته وأن قارص، العقل أن هذا، نقيض تعني والالعقالنية
الزمان إدراك وعن الالمتناهي، إدراك عن عاجز إذن إنه وعالقاتها. بأطراف ومحدودة
إلدراك الوحيد الطريق هو املنظور هذا لدى الحدس ويغدو املنطلق. املنظور بهذا
الحقيقة الخارجية، الظواهر عالم داخل) أو خلف أو بعد (أو وراء من الكامنة الحقيقة
أن من وخفقانًا حيوية واألشد آفاقه، من واألرحب التصوري، العقل وجه يف املغلقة
الحدس طريق عن «إال إدراكها إىل سبيل وال الجافة، الباردة املنطق قواعد بني تنحرص
ويغدو واملوضوع.»2 الذات بني تفرقة كل تجاوز فيه يتم الذي الحدس ذلك وحده،
خارجية موضوعية حقيقة ليس كذلك والزمان ذاتية. حقيقة وكل ذاتيٍّا موضوع كل
ال ذاتية، داخلية ديمومة هو بل العقالنيون، والفالسفة والعلميون الفلكيون يتوهم كما
فعالية، وأكثر العقل من أكفأ أخرى قوة إىل يشري والحدس العقل. جوهرها إىل ينفذ
من هروب عادة وهي الالعقالنية، الفلسفة مذاهب باختالف القوة هذه أسماء وتختلف
إىل امليكانيكي، النيوتوني العلم مع التشيؤ غاية بلغ الذي املتشيئ، املتموضع العالم هذا
ينشده ما كل فيه فيجد لإلنسان، املأمولة باإلنسانية وأليق وأخصب أرحب آخر عالم
أن وبديهي أحاسيسه. ويهدهد ومشاعره، عواطفه فرييض والخلود، كالحرية ويتمناه،

الالعقالنية. قمة عىل يرتبَّع الدِّين
منذ فقط ليس اإلنساني، الفكر يف دائًما كائنان حيثياتهما بعموم واالتجاهان
وثرائه. خصوبته بكل القديم الرشقي الفكر يف قبل من بل اإلغريق، مع الفلسفة بدء

ص١٧٩. ،(١٩٧٩ الثالثة، الطبعة الجديدة، الثقافة دار (القاهرة، الفلسفي»، «املعجم وهبة، مراد 1

ص١٤٨. العربية، الرتجمة واألزل»، «الزمان ستيس، والرت 2
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زعيم هان-فاي-تسو مع القديم الصيني الفكر يف واضحة عقالنية اتجاهات ثمة فمثًال،
يف واضحة العقالنية وخطوط كونفوشيوس، فكر يف عقالنية وثمة الترشيعية، املدرسة
ظالَّ االتجاهني أن عىل الفرعوني، الفكر يف بينهما رائع ومزج القديم، الهندي الفكر
يجسدها شديدة عقالنية نجد حيث هرياقليس؛ فلسفة يف هكذا كانا وقد متداخلني،
عقالنية بدايات نجد هكذا واضحة. العقالنية نجد كما (الكلمة/العقل) Logosاللوجوس
الحال هو كما التصوف، حد إىل الالعقالنية وتقرتب مًعا يتداخالن وقد أيًضا، والعقالنية
قلب يف العقالنية خطوط تتداخل إذ ألفالطون؛ بالنسبة كذلك واألمر الفيثاغورية. مع
من الوسيط، العرص يف الفكر محور بينهما والتوفيق الجمع اعتبار ويمكن العقالنية،
أو والوحي، الفكر أو والدين، الفلسفة بني بالتوفيق األسايس انشغالهم كان حيث
بينهما املواجهة تكن ولم جنب، إىل جنبًا مًعا يسريان كانا إنهما والالعقالنية. العقالنية

رصيحة. أو واضحة
العقالنية بني الرصيحة املواجهة أصبحت الحديث، العرص قلب يف اإليغال ومع
البنى منها تتوجه التي املراكز من ومركًزا النهار، شمس من أوضح والالعقالنية
إىل حاجة يف فقط وأنه العلم، نسق اكتمال لتعني نيوتن نظرية ظهرت فقد الفكرية،
آللة صورة وأنها الكون، لهذا املغلقة املحكمة العقالنية الصورة تكتمل لكي رتوش
املطلقني، واملكان الزمان يف املادة من قطع محض وقضبان، تروس عظمى، ميكانيكية
وال كبرية منها تفلت ال صارمة بحتمية لتسري دقيقة، رياضية لقوانني تبًعا تتحرك

السماء. يف وال األرض يف ال صغرية،
التفرد يتالىش وكذلك واملستحدث، والجديد اإلبداع يتالىش النيوتوني العالم هذا ويف
الحتمية جربوت وطأة تحت اإلنسانية، الحرية تتالىش حيث من الخلقية، واملسئولية
املسار يف معها يسري العظمى، الكونية اآللة يف ترس مجرد اإلنسان فيصبح العلمية،
هدى عىل — واإلنسانية الحيوية العلم، فروع لبقية الناجحة النشأة وبتوايل املحتوم.

للعالم.3 العلم رسمها التي العقالنية الصورة قسوة تعاظمت — نيوتن مثاليات من
العرشين، القرن يف تماًما اندثرت قد امليكانيكية الحتمية الصورة هذه أن صحيح
النجيب وهو العلم أن إال والنسبية،4 الكوانتم ونظريتي الذرية، العلوم وطأة تحت

إىل الحتمية من العلم فلسفة يف مقال والحرية: واالغرتاب «العلم كتابنا وذاك، هذا تفصيل يف انظر 3
والخامس. الثالث الفصلني خصوًصا الالحتمية»،

السابق. املرجع 4
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أول إنها نيوتن. بنظرية الشاهقة ذراه أوىل أحرز قد كان العقل لدى األثري املعجز
ويوازيها فيه، نحيا الذي بالوجود بالطبيعة، للعلم شامل نسق لبناء ناجحة محاولة
بأرسه الوجود استيعاب من تتمكن شامخة، أنساق بناء يف العقالنية الفلسفات نجاح
القول لتحقيق إليه واالرتكان بالعقل، املطلق اإليمان فكان التصورات. من فئة قلب يف
اإليمان عرص التنوير، عرص باسم يُعَرف ما عرش الثامن القرن وساد أمر، كل يف الفصل

الوجود. هذا مغاليق كل فض عىل فحسب، والعقل العقل، بقدرة
يف عرش التاسع القرن أرشق املتطرفة، التنويرية للعقالنية متوقع فعل وكردِّ
العاطفة إحياء عىل وتعمل املضاد، االتجاه يف لتتطرف الرومانتيكية؛ الحركة أحضان
يف اإلنسان حرية تأكيد وتحاول والعلم، واملنطق العقل حساب عىل والخيال واإلحساس

آنذاك. سيادة أيما سادت التي املاحق، الساحق العلمية الحتمية مد مواجهة
املقابل االتجاه تعني أدبية ونزعة فنية رؤية أساًسا، الرومانتيكية، كانت وقد
الراسخة. الفني العمل ومعايري الثابتة، الجمال علم ألسس الرافض ثم ومن للكالسيكية،
والتكعيبية والتجريد والعبث كالالمعقول والفنون؛ اآلداب يف الحديثة االتجاهات إن
شعرائها وتواتر وشموليتها، الرومانتيكية جذرية ولكن لها. امتداد … والسرييالية
وتوماس بليك، ووليم ووردزورث، وشييل، كولريدج، أمثال: املتمكنني؛ وأقطابها العظام
اآلداب حدود من تخرج الرومانتيكية جعل هذا كل جوته. العمالق وأيًضا كارليل،
وكان والجمال. والخري، الحق، األساسية: الفلسفة ملقوالت ورؤى بمعاٍن وتأتي والفنون،
التاريخ، يف التقدم نهاية بال االعتقاد عىل تقوم والسياسة، التاريخ يف شعاب أيًضا لها
الحديثة. للعصور مميزة سمة تَُعدُّ التي القومية النزعات نمو عن مسئولة ونجعلها

شاملة. حركة الرومانتيكية أصبحت وهكذا
االرتكان إىل واتجهت وتحليالته، وأحكامه للعقل املتأجج بالعداء طبًعا تميزت وقد
وتأكيد الفردي، املوقف وإطالق الوجدان، وحدوس القلب ومشاعر والعاطفة الخيال إىل
واالشتياق واإلبداع، الجدة وعن الالمتناهي عن املشبوب والبحث واالستقالل الحرية
واملألوف املعتاد من واألنفة مثال، غري عىل يأتي وأصيل وفريد متميز هو ما لكل
إحساس هذا كل ومنبع … نسقي صوري قانوني نمطي هو ما لكل والرفض والرتيب،
رها تُصوِّ كما العقول يف املتجردة ال الصدور، يف الخفاقة بالحياة الدافق الرومانتيكية

الباردة. العقالنية الفلسفة وأنساق الخاوية، العلم قوانني
عىل جذورها تتوغل التي لالعقالنية بلورة وأوضح تمثيل أقوى إذن الرومانتيكية
ألحكام واملزدرية املواجيد عىل املعتمدة والديني، الفلسفي التصوف نزعات يف الخصوص
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فهو املعارصة، الفلسفة يف للرومانتيكية الساطع االمتداد أما الحواس، وشهادة العقل
من وفردانيته اإلنسان حرية لتأكيد قامت التي والوجودية البريجسونية الفلسفتني يف

عقالنية.5 نسقية بنية أية تحت يندرج ال متشخص، عيني عارض جزئي هو حيث

املوضوعية منتهى يف يتوغل — أوضحنا كما — نجده الزمان، إىل إشكاليتنا، إىل وبالَعْود
منتهى يف يتوغل نفسه اآلن ويف العقل، يتصوره كما والوجود العلم عالم صلب يف
وبحثه وتناهيه، بديمومته الشعوري اإلنسان ووعي الداخلية، التجربة قلب يف الذاتية
إذن الزمان التصوري. العقل حدود وراء املرتامية األبدية اآلفاق يف الرسمدية عن التوَّاق
العقالنية تياري خالل من املتغريات يحرص الذي التناول لتطبيق مثايل من أكثر محور

والالعقالنية.
للغاية، مالئمة مسألة النحو هذا عىل الزمان إشكالية معالجات متاهات فض ويبدو
الزمان بني حدث الذي الخلط نالحظ حني نفسها، تفرض رضورة إنها نَُقْل لم إن
الزمان المتداد صفة أي: زمانية؛ نهائية ال مجرد أنها عىل األبدية وتصور واألبدية،
النظرة بهذه أرسطو أخذ «فقد محددة، بداية نقطة وبغري حدود بغري الفلكي الطبيعي
ينتفي التي األبدية أن والواقع الوجود.»6 مستويات من مستويني بني تُفرِّق ال التي
والفناء، والزوال التغري من وتخلو والنهاية، والبداية واملستقبل، والحارض املايض منها
القابل الفلكي الطبيعي الزمان إليه ينتمي الذي للوجود تماًما مغاير وجود إىل وتنتمي
األنظار بنا صوَّ إذا إننا بل متناهيًا. ال أم متناهيًا أكان سواء الريايض، والتكميم للقياس
ببساطة تعني األبدية إن القول ألمكننا الريايض؛ الطبيعي املنظور بهذا الزمان عىل

إليوت: س. ت. قال حتى الالزمان،

يدرك أن للقديس الشاغل الشغل إنما
والالزمان.7 الزمان تالقي نقطة

.١١ / ٧ / ١٩٨٦  األهرام، الرومانتيكية؟» هي «ما مقالنا من 5

ص١١٣. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 6
ص١٤٢. العربية، الرتجمة واألزل، الزمان ستيس والرت من مأخوذان البيتان 7
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نتيجة فحسب يحدث التناقض هذا ولكن اآلخر، مع يتناقض منهما الواحد أن يبدو فقد
تناقض.8 ينشأ أن بد ال اآلخر، يف أحدهما يُقَحم وحني النظامني بني للخلط

العقل عجز جراء من واألبدية، الزمان بني الخلط وهذا التناقض، هذا أتى وقد
الحدود يف تزل قدمه جعل مما الالمتناهي؛ املتصل تناول عن السابقة العصور يف
الفيزيقية الالنهائية وبني لألبدية، الكيفية امليتافيزيقية الالنهائية بني ليخلط الالعقالنية،
حتى الزمان، إشكالية يف التفكري نمو يعرقل الخلط هذا وظل الطبيعي. للزمان الكمية
علماء بفضل الالمتناهي حساب ونما الحديثة، العصور يف البحتة الرياضيات تطورت
ال معالجة فأمكن (١٨٤٥–١٩١٨) G. Cantor كانتور جورج منهم نذكر كثريين
ألقىص — عقالنية أي — رياضية بصورة متناٍه، ال متصل أي نعالج كما الزمان، تناهي
العقالنية بني الحدود وتغيب املفاهيم، معه تغمض اضطراب، وال خلط بال الحدود،

والالعقالنية.
بريديائيف نيقوالي قول نستوعب أن يمكن الحديث، اإلنجاز بهذا وبالتسلح
الزمان آفاق إىل العقالني، الفيزيقي الزمان أطر من الفرار إىل التوَّاق الوجودي بشغفه
مع األبدية فكرة «تتعارض بريديائيف: يقول األبدية، يف بسخاء املمنوحة الالعقالني
كمي أحدهما التناهي من نوعان فهناك السواء، عىل والالنهائي النهائي الزمان كابوس
والالتناهي الالمتناهي، الزمان وجود يؤكد لكنه فاٍن الكمي الالتناهي كيفي. واآلخر
رش معالجة عىل والقدرة للزمان، الالمتناهي الطابع ويؤكد املوت، عىل ينترص الكيفي
التي وحدها وهي الكيفي، الالتناهي هذا — الدقة وجه عىل — هي واألبدية الزمان.

الزمان.»9 لتناقض حالٍّ تُقدِّم
الالمتناهي عالم الريايض، الزمان عالم هو إذن املوضوعي «العالم أيًضا: يقول
اإلنسان مصري عن االختالف كل يختلف بالساعة نقيسه الذي الزمان هذا … الريايض
يصبح بحيث املوضوعي العالم يف عنه التعبري يتم اإلنساني املصري أن بيد … الداخيل
ا حقٍّ تتحرر أن يمكن التي هي وحدها الروحية والحياة املنقسم. الريايض للزمان عبًدا
الحارضة. اللحظة يف بوضوح عنها الكشف يمكن الزمان فثنائية العددي؛ الزمان من

ص١٨٠. السابق، املرجع 8
ص١٤٢. العربية، الرتجمة واملجتمع»، «العزلة بريديائيف، نيقوالي 9
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جزء اللحظة أن أوًال: تماًما؛ متباينتني بطريقتني إليها نظرنا إذا داللة اللحظة ولهذه
ومندرجة بدورها، منقسمة ولكنها الرياضية الناحية من صغرية فهي الزمان، من دقيق
فوق للزمان الحارضة اللحظة أيًضا هناك ثانيًا: واملستقبل. املايض بني الزمان، تيار يف
لحظة واملستقبل، املايض إىل تنحل أن يمكن ال التي اللحظة املنقسم، غري العددي

األبدية.»10 مع متكامل جزء وهي تنقسم، ال التي األبدي الحارض
عند الزمان عن عميق بحث يف مطر أمرية تقول موضوعية، أكثر وبمعالجة
يمكن ال فإنها روحانية، نظر وجهة من إليها نظرنا إذا «األبدية كثريًا: أفادنا اليونان،
فظننا الحيس، الوجود عىل متعاٍل ووجودها آخر، صنف من ألنها الزمان؛ من تنشأ أن
تعي كانت لو مثًال فالزهرة الوهم. من نوع هو النسبي يف يوجد أن يمكن املطلق بأن
املجردة بالعالقات األبدية تفسري ولكن خالًدا، البستانيَّ لظنت ويظن اإلنسان يعي كما
البعض ذهب فقد لذلك بها؛ النابض والوعي لها الحية الصورة يسلبها تجريد هو
أو الروحاني للعالم إال تنتسب أن ينبغي وال مستمر، حارض بأنها األبدية وصف إىل
توجد ال إذ أفقية؛ عالقة ليست بالزمان األبدية عالقة أن نرى وكذلك املتعالية. األلوهية
يف أجسادنا إن نقول أن يمكن بل Vertical عمودية هي وإنما بعده، وال الزمان قبل
إنه لإلشكالية، متمايزين تيارين بإزاء أنفسنا نجد هكذا األبدية.»11 يف وأرواحنا الزمان
التيارين انفراج أن االعتبار يف أخذنا وإذا والالعقالنية. العقالنية تياري بني التمايز عني
أال الوجود، من مختلفني نظامني أو الوجود، من متمايزين بُْعَديْن «تصور إىل يرتدُّ
طوال ا حقٍّ سارت قد الزمان إشكالية أن لنا تأكد األزل.»12 ونظام الزمان نظام وهما

والالعقالنية. العقالنية تياَري خالل بنيته صميم ويف اإلنساني العقل تاريخ

البداية؟ عن فماذا املسار، عن هذا
شهريًا قوًال هوايتهد نورث الفرد البارز والفيلسوف الكبري الريايض العالم قال
وقد أفالطون. فلسفة عىل هوامش يكون أن يعدو ال الفلسفة تاريخ مجمل أن مؤداه
ظلَّْت السقراطية، قبل الفلسفة ويف القديم الرشقي الفكر يف الزمان إشكالية ظلت

ص١٣٣-١٣٤. السابق، املرجع 10
ص١١٥-١١٦. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 11
ص١٥٤. العربية، الرتجمة واألزل»، «الزمان ستيس، والرت 12
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التي املحاورة يف العظيم أفالطون جاء حتى متناثرة، وشذرات مبترسة لرؤى موضوًعا
بدأت وعندئذ واألبدية، الزمان بني ليفرق نشأته،13 وتفسري الطبيعي للعالم كرَّسها
ومن العقالني، التناول ليمثل الزمان مفهوم خالل من لإلشكالية النظامية املعالجات

الالعقالني. التناول ليمثل األبدية مفهوم خالل
هللا خلق حتى موجوًدا يكن لم الزمان أن نجد طيماوس، املذكورة، املحاورة ويف
الهيويل شكل حني أي العالم؛ هذا الصانع صنع حتى األفالطوني بالتعبري أو العالم،
غرار عىل حي عالم صورة يف شكلها Chaos كاؤس حالة يف كانت التي املادة أو األوىل
هذا فيها ُوِجد التي اللحظة نفس يف الزمان ُوِجد لقد املثل. عالم يف الخالدة النماذج
فقط بل أعوام، وال شهور وال ليل وال نهار ثمة يكن فلم السماوات خلق قبل أما العالم،
الحادث، العالم يف تحل أن — طيماوس تخربنا كما — السهل من يكن لم التي األبدية
ملثال ومحاكاة صورة الزمان له خلق الصانع، يحاكيه الذي األصل العالم يشابه وحتى
محاكاة املحسوس العالم يف يشء كل تجعل التي الشهرية أفالطون لنظرية تبًعا األبدية،

املثل. عالم يف الخالد لنموذجه
متمايزين ملستويني تبًعا للزمان، مختلفني مفهومني بني أفالطون يميز هكذا
متحركة «صورة مجرد األفالطوني للتعريف تبًعا الفلكي الطبيعي والزمان للوجود،
ثبات يعكس املنظم ورسيانه وتكراره بالوحدة، العدد عالقة باألبدية وعالقته لألبدية،
املايض عليها يجوز فال األبدية أما املتغري، املحسوسات عالم هو الزمان ويصبح األبدية،
العالقات يف البادي بالثبات تتصف إنها مستمر. حارض يف ولكنها واملستقبل والحارض
فال ُوِجد قد الزمان دام وما املثل، عالم بها يتصف التي العقلية والنسب الرياضية
مقاييس هي التي املطَّردة الحركات ذات املحسوسة األجسام وجوده يصاحب وأن بد
هكذا العالم.»14 حول تدور التي والكواكب الشمس وجود يستدعي الزمان فقياس له؛
حتى األفالك، وحركة الزمان بني — الفيثاغوريون فعل أن سبق كما — أفالطون يوحد
الكواكب خلق فالخالق الزمان؛ آلة طيماوس املذكورة املحاورة يف الكواكب يسمي إنه
لتدور وزحل) واملشرتي، واملريخ، وعطارد، والزهرة، والشمس، (القمر، السيَّارة السبعة

بحركتها. الزمان فنحسب أفالكها، يف

منشورات (دمشق: بربارة، جورجي فؤاد األب ترجمة ريفو، ألبري تقديم طيماوس، أفالطون، انظر 13
.(١٩٦٨ الثقافة، وزارة

ص١٣٤. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 14
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— وتطورت وتنامت الزمان، إشكالية انطلقت األفالطوني، التأسيس بهذا أنه اآلن، املهم
طريقني: عرب — سنرى كما

األلوهية ومجال امليتافيزيقا نسيج املنطلق، الوعي بعالم الخاص األبدية طريق أوًال:
أصبح الذي الكيفية زمان فهو والقياس، التكميم يقبل ال زمان النفس، وخلود
ذاتي زمان واإلبداع، واالنبثاق الجديد والخلق التوتر زمان الحديثة العصور يف
الفلسفة يف الكونية الكلية النفس حركة أما للنفس، الداخلية بالحركة يرتبط داخيل
النفس حركة وأما باأللوهية، األليق املفهوم هذا األبدية هو الزمان لنجد اليونانية،
وأهمها واملعارصة، الحديثة الالعقالنية الفلسفات يف خصوًصا املتشخصة، الجزئية
أليق لألبدية آخر مفهوًما نلقى هنا وها والبريجسونية، الوجودية — ذكرنا كما —

بريجسون. ديمومة صوره أهم باإلنسان،
خارج الجارية، بأحداثه املتموضع املحسوس، بالعالم الخاص الزمان طريق ثانيًا:
كدفعة الفيزيقا، نسيج يف يدخل زمان الظاهر، املتشيئ األجسام عالم اإلنسانية، الذات
كزمان الحوادث، فيه تحدث الذي الوسط هو مستمر تيار متحرك، مجرى أو سيالة
حركة خصوًصا الطبيعي، العالم بحركة يرتبط فهو املسافة. قطع أو الجسم سقوط
فيغدو الفلكي، الزمان — الدقة وجه عىل — إنه حتى له، مقياًسا تَُعدُّ التي األفالك
للقياس قابل متجانس، موضوعي زمان فهو اآللية. وربما والرتابة النظامية زمان

الدقيق. الريايض والتكميم
زمانان: لدينا اإلجمال عىل

النفيس. الكيفي الذاتي الداخيل الباطن الوجداني الوجودي الالعقالني الزمان •
املوضوعي الخارجي الظاهر الطبيعي الفلكي الكوزمولوجي العقالني الزمان •

العلمي. الكمي

الزمان ربط هو إنما اإلشكالية، صورتا أو تيارا فيه ويتفق يلتقي موضع وأهم
أو بصورة تأكيدها يف املختلفة التيارات من الفالسفة تباري قضية إنها بالحركة،
الزمان ماهية الحركة وكانت األفالك، بحركة الزمان يربط أفالطون رأينا فقد بأخرى.
الزمان سينا ابن وعرف الحركة.»15 الستمرار تبًعا باستمرار «يتجدد فهو أرسطو؛ عند

ص٤٨. الفلسفي»، «املعجم وهبة، مراد 15
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املسافة. جهة من بدًال والالحق، السابق جهة من املتصلة الدائرية الحركة مقياس بأنه
التي الحركة إال له كيفية ال الزمان أن ورأى أكثر، تمادى فقد ألكسندر صمويل أما
مجرد ليست التي األصلية الجوهرية الحركة أنها عىل املكان، عىل وبدخوله بفعله تأتي
الزمان عن انبثقت التي األشياء كل من أسبق حركة بل والحقة، سابقة أشياء بني عالقة
واملكان الزمان ألن الكون؛ يف ساكن يشء أي يوجد فال يشء، كل يف ومتغلغلة واملكان،
أية من عقولنا تخليص يعني الزمان اكتشاف ومجرد حينه، يف أوضحنا كما بوتقة هما
لم الحركة أن فيؤكد وأكثر، أكثر بريديائيف نيقوالي ويتمادى يشء. ألي سكونية نظرة
اعتربنا لذلك ُوِجَدْت؛ الحركة ألن ُوِجَد الذي هو الزمان بل موجود، الزمان ألن توجد

والسكونية. بالثبوتية السنسكريتي وربطه الزمان عن الحركة نفي
وال نشاز نغمة فإنه األيليني مع ضمنية بصورة الفلسفة يف ُوِجَد قد كان وإن
الحركة أنكروا بل بالزمان، الحركة ربط ينكروا لم األيليني أن والواقع لها. حيثية
حيث من والزمان ساكنة. مصمتة كتلة الوجود ليبقى يشء؛ وكل معها والزمان أصًال
التيار أن هو فارق، مع ولكن بالحركة، مذهب كل ويف وضع كل يف يرتبط زمان هو
الفردية النفس وإما الكلية النفس إما للنفس، الداخلية بالحركة يربطه الالعقالني
الخارجية، الطبيعي العالم بحركة بالحركة، الزمان فريبط العقالني التيار أما الجزئية،

األفالك. خصوًصا
وانفصال باملكان، العقالني الزمان ارتباط فهي االختالف، نقاط أبرز عن أما
متعضونان العقلية التصورات يف واملكان الزمان إن املكان. عن تماًما العقالني الزمان
بمعزل لقياسه إمكانية وال املكان عن للزمان انفصال وال واملعرفة، للوجود كقالب مًعا
أي العقالني؛ الزمان لتطور صورة أقىص أن يف يتمثل ا حدٍّ بلغ االرتباط وهذا عنه،
وأصبحا واملكان، الزمان بني تمايز أي تماًما فيها تالىش قد آلينشتاين، النسبية النظرية
صورة أية أو الديمومة أو األبدية — الالعقالني الزمان أما سنرى. كما واحًدا متصًال
«املكان باملكان البتة له عالقة وال بل ا، تامٍّ انفصاًال املكان عن فينفصل — صوره من
متناٍه ال مطلق الالعقالني الزمان إن للمكان.»16 بالنسبة آخر وهو له، بالنسبة آخر
سواه، بطرف مرتهنًا تجعله عالقة يف يدخل أن يمكن ال وبالتايل — طبًعا كيفيٍّا —
املكان عن للزمان الحاد الفصل هذا ولعل كاملكان. متشيئ متموضع بطرف بالنا فما

ص١١٩. العربية، الرتجمة واألزل»، «الزمان ستيس، والرت 16
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الالعقالنية معقل الدقة وجه عىل يجعله ما هو — تأكيده يف بريجسون أمعن والذي —
يكتسب الالعقالني الزمان يجعل الذي أيًضا وهو التصوري، العقل وجه يف املستغلقة

النفس. بها تمر خربة محض فهو الذاتية، أي له؛ املميزة الخاصة
الزمان هو العلمي الفلكي الكوزمولوجي املوضوعي أو العقالني، الزمان أن عىل
العقالني التناول شأن من يرفع تقييميٍّا إسقاًطا ليست هنا و«حقيقي» الحقيقي.
حرفيٍّا؛ مراد مصطلح هو بل لها، الالعقالني التناول شأن من يحط أو لإلشكالية،
معه يتعاملون الذي الزمان بأن — وبداهة — مبدئيٍّا يسلمون العلميون فالعقالنيون
قلب من هم إنما الزمان، حقيقية بال القائلني هذا يف املشككني وكل ،real حقيقي زمان
هو أصًال، الالعقالنية وإىل نَُقْل لم إن هذا، إىل دفعهم الذي ولعل الالعقالني. التيار
يقف الحديث، الحتمي العلم أطلقه حني وخصوًصا الكوزمولوجي، العقالني الزمان أن
فيدفعه واملوت، املستمر والزوال والعدم بالتناهي ينذره صلبًا موضوًعا اإلنسان أمام
وإما األبدية، إىل بالفرار وإما حقيقيته، بإنكار إما لقهره، محاولة يف عليه التعايل إىل
كان وقد الذاتي. العالم ويؤكدون القاسية موضوعيته يقهرون فهكذا مًعا، باالثنني
أسماه كما الديمومة أو — الذاتي بالزمان عناية املعارصين الفالسفة أشد بريجسون
وفيلسوف الفلكي العالم فيقول الفلكي. املوضوعي الزمان شأن من بالحط وأيًضا —
فكرة أن يبني بعدما بريجسون الربوفسور ولكن ساخًرا: يقول إدنجتون آرثر العالم
معصمه، يف للساعة ينظر بأن املناقشة ينهي ربما تام، لغو هي الزمان عن الفلكي

الفلكي!»17 لزمان تبًعا ينطلق والذي بالقطار، ليلحق ويرسع
األخرى. من أهم الزمان صورتي من أي اعتبار يمكن ال فإنه األمر، يكن ومهما
االتجاهني لكال املختلفة والدوافع ودوره، أهميته له والالعقالني العقالني التصورين كال
أخالقية دوافع ذي فريق إىل للفالسفة رسل برتراند بتقسيم يذكرنا وهذا دورها، لها
مذاهب بأن هذا عىل معقبًا وسط؛ وفريق وعقلية، علمية دوافع ذي وفريق ودينية،
لكننا العلمي،18 التقدم سبيل يف عقبة كانت الخيال بسعة امتازت وإن األوىل الفريق
والدين، العلم والعاطفة، العقل ذي اإلنسان إنسانية لتشكيل مًعا تتكامل كلها نراها

A. Eddington, The Nature of the Physical World, (ann arbor: University Of Michigan 17

.Press, 1963), p. 36
.B. Russell, Mysticism and Logic, (London: Unwin Books, 1953), p. 93 18
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الزمان إشكالية متاهات فض

أو األبدية أوًال سنتناول العظيم ألفالطون وعرفانًا واألبدية. الزمان وامليتافيزيقا، الفيزيقا
العقالني الزمان إىل ننتقل ثم املعارصة، الفلسفة حتى أفلوطني منذ الالعقالني الزمان
مع املطلقة الفيزيائية العلمية بصورته تلقائيٍّا الحديث لينتهي أرسطو؛ األول املعلم مع
الختام. مسك هذا يف نرى يجعلنا العلم لفلسفة والوالء آينشتاين. مع النسبية ثم نيوتن،

47





الخامس الفصل

عْقالين الالَّ الزَمان

ليفربوليس بمدينة املولود (٢٠٥–٢٧٠م) Plotinus أفلوطني املرصي الفيلسوف تلقى
األبدية وبني الطبيعي، الكوزمولوجي بني ليفرق األفالطونية البدء إشارة (أسيوط)
الصوفية التجربة قلب يف بالزمان وألقى لألول، علة الثاني وجعل الكلية، النفس زمان
أول وطارًحا باتٍّا، رفًضا إياه ورافًضا له، العقالني التصور عن ُمْعِرًضا الحدسية،
من ومميزة هامة حلقة فمثل الالعقالني. للزمان ومهيبة متكاملة فلسفية صياغة
فإن البدء، نقطة طيماوس اعتربنا إذا إنه حتى اإلشكالية، يف الفلسفي البحث حلقات
للزمان الفلسفي الطريق شق الذي هو الثالثة أفلوطني تاسوعية من السابع الفصل

الفلسفي. للزمان الالعقالني الطريق أو الالعقالني،
والحضارية الفكرية املؤثرات إليه مضاًفا اإلغريقي، الفكر لتيار حامل وأفلوطني
وتقوم العرص. ذلك يف العرفان منار اإلسكندرية، مدينة أي فلسفته منشأ سادت التي
آنذاك، وامليتافيزيقا والعقائد األديان سادت التي التثليث فكرة عىل أفلوطني فلسفة
عنيًدا خصًما أفلوطني كان وقد املسيحية. يف نهائيٍّا تبلورت ثم الغنوصية، وجسدتها
الثالثة: األقانيم فكرة عىل تقوم بدورها وفلسفته لها. كبديل فلسفته وقدم للمسيحية،
سابقه. عن األقنوم صدور أي والصدور؛ الفيض وفكرة الكلية. النفس العقل، املطلق،
األصيل. الساكن الثابت النوراني النبع «الواحد» عن فيفيض (املطلق) األوَل األقنوم أما
الكلية النفس صدور لحظة أي الفيض؛ لحظة مًعا الكلية والنفس الزمان ُوِجد وقد
أما الثالث»، «األقنوم النفس وحياة فاعلية هو الزمان أن ذلك عليها؛ السابق األقنوم عن
والزمان النفس تسبق إذن األبدية الثاني». «األقنوم العقل وحياة فاعلية فهي األبدية
الحياة هو — الزمان يُوَجد أن وقبل — لألبدية يُنَسب الذي الوجود ونوع الوجود، يف

الواحد. إىل املتجهة الالنهائية، الكاملة الثابتة



والعلم الفلسفة يف الزمان

أفالطون قال كما فالزمان الشأن؛ هذا يف القدماء رأي يتبع أنه «يدعي وأفلوطني
من مبارشة خطوط أخذ عىل تقوم فلسفته أن والواقع لألبدية.»1 املتحركة الصورة هو
الصوفية من أيًضا الرغم وعىل هذا، من الرغم وعىل املبارش. سلفه يَُعدُّ الذي أفالطون،
أيًضا فإنه أفلوطني، فلسفة جنبات بني من املتفجرة والالعقالنية الساطعة الحدسية
برشح يعقبها ثم ألرسطو، بجملة البحث يبدأ ما «وكثريًا العقالني، أرسطو لرتاث وريث
بينه بالربط للزمان بحثه يبدأ األرسطي، الرتاث من أساس وعىل القضية.»2 لهذه طويل
الزمان ربط العقالنية، النظرة محل الصوفية النظرة يحل لكي ولكنه الحركة، وبني
هو النفس نشاط يميز ما و«أهم النفس نشاط هو فالزمان الكلية. النفس بحركة
وانتقال حركة بأنها واالنتقال الحركة هذه نفهم أن عىل واالنتقال، الحركة عىل قدرتها
طبيعية حركة بأية يربطه أن من بدًال النفس بحركة الزمان يربط أفلوطني إن الفكر.»3
يمكن العالم دورة أو حركة أن عىل مستنًدا بهذا، للقائلني نقًدا ووجه أجرام، حركة أو
يَُعدُّ الذي الزمان ووجود نشأة مكان فهي النفس أما تخلقه، ال لكنها الزمان، تقيس أن
طبيعة يف الزمان حقيقة عن البحث فيكون وفعاليتها، وحياتها نشاطها فهو لها، امتداًدا
وجود يستدعي يشء أول هي «النفس أفلوطني: يقول العالم. طبيعة يف وليس النفس،
إذن فِلَم وأعمال، نشاط من به تقوم ما كل مع به وتحتفظ تخلقه التي وهي الزمان،
شأنها العالم، أجزاء من جزء أي عن تغيب ال النفس ألن به الوجود دائم الزمان كان
اختالف عن ناتج والزمان أجسامنا.»4 أجزاء من جزء أي عن تغيب ال نفوسنا شأن
وبقدر الالنهائي، الزمان تُْحِدث األمام إىل املستمرة النفس وحركة النفس، حياة مراحل

الزمان. يميض مراحل يف الحياة تتدرج ما
أن «يمكننا أفلوطني: يقول األبدية؟ عن الزمان صدر كيف أو تخلَّق كيف ولكن،
النحو عىل قصته لنا يروي ولسوف وجوده، كيفية عن لنا ليكشف نفسه الزمان نسأل

ومزودة معدلة طبعة املعارف، دار (القاهرة، ومشاكلها»، تاريخها اليونانية: «الفلسفة مطر، أمرية 1
ص٤٦٠. ،(١٩٨٨ بالنصوص،

ص٤٤٨. السابق، املرجع 2

ص٤٦٠. السابق، املرجع 3
السابق، باملرجع امللحقة الرتجمة من والزمان»، األبدية «عن السابع: الفصل الثالث، التاسوع أفلوطني، 4

ص٤٨٩.
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يكن ولم األصيل، الوجود يف ساكنًا ذاته، يف متمركًزا موجوًدا كان إنه فيقول: التايل
يتجه فعال مبدأ هناك كان ولكن الوجود، يف ثابتًا ممتزًجا شيئًا بل الزمان هو بعد
يشء إىل تهدف أن فضلت وقد الكلية النفس إنه ذاته، عن ويبحث ذاته يف التحكم إىل
الحق هو ما إىل ذلك بعد وانتقال معها، الزمان فتحرك فتحركت وجودها، يتجاوز
أن وبعد باستمرار. ومتغرية السابقة حالتهما عن مختلفة حالة إىل وجديد، عليهما
تحتوي النفس ألن وذلك … الزمان هي لألبدية صورة أنتجا طريقهما من جزءًا اجتازا
ويستأنف آخر.»5 مكان إىل العقيل الوجود يف تراه ما نقل يف دائًما راغبة قلقة قوة عىل
العالم غرار عىل املحسوس الكون هذا تنتج عندما النفس تسلك النحو، هذا «عىل قائًال:
اتشحت عندما ذلك لها تحقق وقد العقيل، العالم بحركة شبيهة حركة وتهبه املعقول
ونظمت للزمان، أنتجته الذي العالم وأخضعت األبدية، من بدًال الزمان فخلقت بالزمان،
الزمان إنه النفس، إطار يف يتحرك الكون ألن وذلك الزمان؛ حدود يف عنه ينتج ما كل

النفس.»6 يف الكامن
الذي الحيس والزمان أفالطون، لنظرية ظالٍّ يكون أن يعدو ال هذا أن جليٍّا ويبدو
وال بل تستقيم، ال فإنها أفلوطينية إضافات ثمة كان وإن الخالد، األبدية مثال يحاكي
اليونانية الفلسفة مد وخالصة ختام أفلوطني إن األفالطوني. األساس بدون أصًال تتأتى
الرحى وبقطبي لها، أمينًا وريثًا وكان الزمان، من قرنًا عرش اثني عمرها امتد أن بعد

أفالطون. وخصوًصا وأرسطو أفالطون فيها،

St. أوغسطني القديس يأتي الوسيط، العرص يف املسيحية الفلسفة مشارف وعىل
اهتم لقد الزمان. إلشكالية فيها معالجة وأهم أول ليقدم (٣٥٤–٤٣٠م) Augustine
إذا خصوًصا وقياساته، تعريفه بشأن الشديدة حريته عن وأعرب بالًغا، اهتماًما بالزمان
هللا مدينة الشهريين كتابيه يف بالتفصيل اإلشكالية فعالج املكان، بقياسات ُقوِرنَْت ما
جوهرية، إضافات ويريس أساسية، بمفاهيم يبرش الذي األخري خصوًصا واالعرتافات،

املعارصة. الوجودية الفلسفة يف برزت حتى الالعقالني، الزمان معالم تحدد ظلت

ص٤٨٤-٤٨٥. السابق، املرجع أفلوطني، 5
ص٤٨٥. السابق، املرجع أفلوطني، 6
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ويواصله وأفلوطني، أفالطون شقه الذي الطريق يف السائرين رأس عىل وأوغسطني
بني مثلهما فيفرق أفالطون، ملرياث مخلص حامل بالتايل وهو جذرية، أكثر بصورة
قول عىل ويصدق األبدية، من شائهة مفككة صورة الزمان ويعترب واألبدية، الزمان
خالق هللا أن عىل الزمان، يف العالم يخلق ولم العالم، مع الزمان خلق هللا إن أفالطون
أشهر ومن املوجودة. للمادة ُمشكِّل أفالطوني صانع مجرد وليس العدم، من للعالم
طاملا بأنه وإجابته الزمان؟ هو ما االعرتافات: يف تساؤله أوغسطني عن املأثورة األقوال
هو ما تعرف ولن فال السؤال ُطِرح إذا أما جيًدا، معروف الزمان فإن السؤال يُطَرح لم
عن الثالثة التاسوعية يف أفلوطني قاله ما عني وذلك إجابة. صياغة ويستحيل الزمان،
أن نحاول وعندما عناء، بغري نفوسنا يف تحدث معينة بخربة إزاءه نحس «إننا الزمان:
تجربة العقالني، الزمان أن بإيجاز معناه هذا؟ معنى ما نحتار.»7 عنها أفكارنا نخترب

عقالني. تنظري موضع وليست معاشة، حية
الحادثة من أوغسطني يبدأ األفالطوني/األفلوطيني، األساس وعىل الالعقالنية، بهذه
يوشع، دعوة عىل بناء املسري، عن توقفت الشمس أن القائلة املقدس، الكتاب يف الواردة
ربط يمكن ال أنه يف أفلوطني رأي بتأكيد منها ويخرج سريه، يف الزمان استمر بينما
كوزمولوجية رفض وبالتايل طبيعية، حركة بأية وال جسم أي أو الفلك بحركة الزمان
كما إنه النفس، داخل حاالٍّ يصبح بالفلك ارتباطه ينتفي إذ والزمان أصًال. الزمان
من باالنتقال َ برشَّ أوغسطني لكن النفس. يف distension توتًرا إال ليس أفلوطني قال
— رأينا يف — وهذه الفردية». «النفس واألهم األجدر املفهوم إىل الكلية النفس مفهوم

املعارصة. الوجودية للفلسفة أبًا جعلته والتي إضافاته، أهم
املايض تستحرض الحارضة اللحظة ذات يف النفس أن إىل أوغسطني أشار وقد
والحارض املايض إن أي واملخيلة؛ العقل بواسطة به تتنبأ أو املستقبل وتتوقع بالذاكرة
هما: نفسيتني عمليتني أو قوتني بواسطة الحارضة اللحظة عني يف مًعا تتجمع واملستقبل
املسيحية والديانة الحارض. يف الزمان تستقطب النفس أن هذا معنى واملخيلة. الذاكرة،
كلحظة للتكرار؛ قابلة غري فريدة لحظات من تحويه بما — سماوية ديانة كأية —
الزمان فكرة يرفض أوغسطني جعلت إلخ، … املسيح وتجسد آدم، وهبوط الخلق،

ص٤٨١. السابق، املرجع 7
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فهو دائري، غري كان وإن والزمان عموًما. اليوناني أو األفالطوني/األفلوطيني الدائري
بل منفصلة، آنات من مكون غري حتى أنه إىل أوغسطني وذهب بل منفصل، غري متصل
مفهوم يوحي كما مستمر، حارض من مكون الزمان أخرى، بعبارة دائم. استمرار من
اللحظة يف الزمان يستجمع الذي النفس توتر علمنا وكما دائم، حارض هو الذي األبدية
حارض للزمان: أنواع ثالثة وضع حد إىل بأوغسطني األمر ويصل الحارض. أو الحارضة

املستقبلة. األشياء وحارض الحارضة، األشياء وحارض املاضية، األشياء
واملستقبل موجوًدا يَُعْد لم املايض أنه يؤكده والذي الحارض، يف الزمان وباستقطاب
وأولها الالعقالني، الزمان ومعالم مشاكل أمهات يثري أوغسطني كان بعد، يوجد لم
النفس كانت فإذا حقيقي. غري ذاتي نفيس أنه الزمان وحقيقية بل موضوعية إنكار
أبًدا له ديمومة وال موجود، غري دائًما، زائل منقٍض، الحارض فإن الحارض، يف تستقطبه
من «وسنوك أوغسطني: يقول حقيقي. غري بأرسه الزمان ليغدوا — حقيقي غري أي: —
تزول. لكي تجيء ال سنون تميض، وال تجيء ال سنون إال سنوك ما لكن جيل، إىل جيل
عام، وكل شهر وكل ساعة وكل لينتهي، يبتدئ إنما يوم كل نعيش، حيث الزمان ففي

يكون.»8 فلن كان ومتى فسيكون، يكون أن قبل يميض، الجميع
العقالنيني جمهرة من كبريًا استحسانًا تالقي الزمان حقيقية وال ذاتية وإثبات
الزمان؛ وموضوعية حقيقية ينكر أن يريد كان «أوغسطني أن والواقع شتى. بمذاهب
واألرض؟»9 والسماء العالم يخلق أن قبل يفعله هللا كان الذي ما السؤال: يلغي كي
الحقيقة يف هللا «سنو أوغسطني: فيقول للزمان. قبل يوجد ال النظرة، لهذه تبًعا فإنه
ال الذي عينه هللا جوهر هي واألبدية هللا، أبدية هي هللا سنو نفسه، هللا غري هي يشء ال
إال هناك وليس حاًرضا، ليس مستقبل وال موجوًدا، يكون ال ماٍض ال متغري، فيه يشء
وما كائنًا يَُعْد لم كان ما ألن «سيكون»؛10 وال «كان» هناك وليس «الكائن» ال «هو» ال
الحقيقة هو األبدية هو الذي هللا يكون هكذا غري، ال «الكائن» فهناك يكن، لم سيكون

القديس البونارديار، م. وأ. مارو هنري بكتاب ملحقة مرتجمة، أوغسطينية نصوص أوغسطني، 8
،(١٩٦٢ املعادي، يف املعهد منشورات (القاهرة: اليسوعي، عفيفي ج. األب الفرنسية عن نقله أوغسطني،

ص٥٦.
.C. W. K. Mundle, (Consciousness of Time), in Encyclopedia of Philosiphy, vol, 8, p. 138 9

ص٥٦. أوغسطني، القديس مارو، 10
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هذا، من الخالص لتمنحنا املسيحية وتأتي ذاتي، وهم سواه لنا يتبدى ما وكل الوحيدة،
بذاك. والظفر

اإلغريقية. الفلسفة يف تعملق بعدما املسيحية، يف العقل تضاؤل يجسد أوغسطني إن
أوغسطني دفعت التي هي الروح، وخالص الباطنية الحياة يف بتعمقها املسيحية ولعل
قلب يف وفلسفته نفسه بمجامع االنسياق وبالتايل الالعقالنية، يف التوغل هذا مثل إىل

الوجودي. النفيس الزمان
مع وتناميها رضوريتها تربزها ألفلوطني، الزمان نظرية قيمة كانت إذا لكن
الفلسفات يف وتناميها رضوريتها تربزها بدورها أوغسطني نظرية قيمة فإن أوغسطني،

الوجودية. خصوًصا املعارصة، الالعقالنية

بالرضورة يلزم املعارصة، الفلسفة يف بصورته الالعقالني الزمان نختتم أن وقبل
الحال، وبطبيعة اإلسالمي. الرشق عىل بالعروج الوسطى، العصور يف صورته استكمال
يف إرساًفا يرسفون إنهم الالعقالني، الزمان يف العائشني طليعة يف اإلسالميون املتصوفة

العقالني. هو حيث من به تقرتن رأيناها والتي الزمان، ذاتية عىل التأكيد
القشريي: هوزان بن الكريم عبد قاسم أبو اإلمام يقول القشريية، الرسالة يف
بالدنيا كنت إن فيه، أنت ما الوقت يقول: هللا، رحمه الدقاق، عيل أبا األستاذ «سمعت
الرسور، فوقتك بالرسور كنت وإن العقبى، فوقتك بالعقبى كنت وإن الدنيا، فوقتك
اإلنسان. عىل الغالب هو كان ما الوقت أن بهذا يريد الحزن.» فوقتك بالحزن كنت وإن
يعني الزمانني بني ما الوقت قالوا قوًما «فإن الزمان: من فيه هو ما بالوقت يعنون وقد
أوىل هو بما مشتغل أنه بذلك يريدون وقته. ابن الصويف ويقولون: واملستقبل، املايض
وآتيه، وقته مايض يهمه ال الفقري وقيل: الحني، ويف به مطالب هو بما قائم الحال، يف به
بالوقت، الحال ويتميز بالحال، الوقت يصطبغ هكذا فيه.»11 هو الذي وقته يف يهمه بل
حني ويف زمانًا، يستمر فاملقام املقامات؛ من فيه يتدرج فيما الزمان الصويف ويعيش
ويتخذ االتصال، ذات غري الوجودية اللحظات إىل أقرب فيصبح الحال، يف الزمان يختفي

املطبعة (القاهرة: التصوف، يف القشريية الرسالة القشريي، هوزان بن الكريم عبد القاسم أبو اإلمام 11
ص٣٤. تاريخ) بدون األدبية،
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بل الكمي بالطابع تتصف ال التي املكثفة اللحظات «إنه (النقطة)، طوبولوجيٍّا شكًال
الزمان.»12 عن به تخرج حال لكنه له زمان ال فالوقت الكيفي، بالطابع

به يخرج بال، ذو تغري الالعقالني الزمان عىل يطرأ لم الفلسفة تاريخ وطوال
وجه عىل — منها يعنينا الجمة، بمتغرياته العرشون القرن كان حتى أسلفناه، ا عمَّ
قصب ليحتل جباًرا؛ مارًدا انتصب الذي العلم صورة يف العقالنية تعملق — الخصوص
الالعقالني الزمان يلزم وخطريًا. جديًدا تحديًا فكان بميسمه، العرص ويَِسم السبق
املتعالية. األبدية من إنسانية أكثر تجعله جديدة، حياة وبعث أوراقه، ترتيب بإعادة
النزعة صورة يف لالعقالنية، وناصع مميز حديث، تبلور من أسلفناه بما هذا ويتصل
البريجسونية الفلسفتان تَُعدُّ أيًضا، أسلفنا وكما عرش. التاسع القرن يف الرومانتيكية

املعارصة. الفلسفة يف للرومانتيكية امتداد أقوى والوجودية

–١٨٥٩) H. Bergson بريجسون هنري الفرنيس الفيلسوف فإن البريجسونية، عن أما
الزمان جعلوا الذين املعارصين الفالسفة رأس عىل هيدجر مارتن بمعية يقف (١٩٤١
السلبي باملعنى اعتنى — رأينا أن سبق كما — هيدجر ولكن لفلسفتهم، محوًرا
فعىل بريجسون أما والعدم. والتناهي باملوت اإلنسان تنذر هدامة قوة بوصفه للزمان
الوجود مصدر فيها ورأى للزمان، اإليجابي املعنى الديمومة يف اكتشف ذلك من العكس
الالعقالني، بالزمان أسميناه ملا البريجسوني املصطلح هي durée والديمومة الحقيقي.

كاألبدية. املتعايل وليس اإلنسانية بالنفس الخاص لكن
إياها معتربًا العقالني، الزمان وبني الديمومة بني ا حادٍّ فصًال بريجسون ويَْفِصل
وهي — الحية الداخلية الخربة — الحدس بواسطة يُدَرك الذي الحقيقي الزمان
يقول الحقيقي. غري الوهمي الشائه الزائف الطبيعي العقالني للزمان الرصيح الضد
عني هو الذي النفسية الحياة زمان الحقيقي، الزمان هي «الديمومة بريجسون:
أي الحارض؛ قلب يف بقوة املايض تجلب ذاكرة لشعورنا الحقيقي ولكنه نسيجها.»13

ص١٢١. اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات مطر، أمرية 12
(القاهرة: فلسفية، نصوص سلسلة قاسم، محمود محمد ترجمة الخالق»، «التطور بريجسون، هنري 13

ص١٤. ،(١٩٨٤ للكتاب، العامة الهيئة

55



والعلم الفلسفة يف الزمان

األساس فهي عكسه؛ يمكن ال «تيار فيها، رجعة ال فعالة ديمومة للحارض، امتداد إنها
بها.»14 صلة عىل نحن التي األشياء لب بأنها جيًدا نشعر كما لوجودنا العميق

لكن العقل، تعارض التي الغريزة فلسفة للحياة، بفلسفة بريجسون يتمسك بداية،
النباتية الحياتني يشبهان والغريزة العقل العضوية. األدوات استخدام عىل بقدرة تكمله
حاجة ولكن قدرتني. ميالد هما األخرى، من أسمى وال أهم إحداهما ليست والحيوانية،
الزمان بالرضورة ترفض الفلسفة وهذه إليه، حاجتها من أكثر الغريزة، إىل العقل
هو كان للزمان حيويٍّا عضويٍّا مذهبًا وتستلزم مكان، هيئة عىل املتحجر العقالني
والحارض املايض لالنقسام. قابل وغري اآللية ضد عضوي حيوي زمان إنها الديمومة،
الواحد يتدفق متكامل كلٌّ هي بل منفصلة، آنات أو منقسمة أجزاء ليست واملستقبل
امليكانيكية اآللية تلغيه بما يسمح — الديمومة أي — الزمان وهذا اآلخر. قلب يف منها
يف تعمقنا «كلما بريجسون: يقول العارض. والخصب الطارئ بالجديد يسمح العلمية،
املستمر واألعداد الصورة وخلق االخرتاع عىل تدل الديمومة أن فهمنا الزمن، طبيعة فهم

اإلطالق.»15 وجه عىل للجديد
ويثبت العلمية، امليكانيكة بها لينقض الحيوية الفلسفة هذه بريجسون وضع لقد
ويتحرر أظافره ليقلم الحديث الِعْلم عىل ماحًقا ساحًقا هجوًما وشن وبطالنها، قصورها
يشء كل يف أي التكرار؛ يقبل أنه يفرتض فيما إال العمل يستطيع ال «ألنه ترهاته؛ من
االتجاه يف الذهن تقهر أن يف الفلسفة دور ويأتي الديمومة. تأثري من فرًضا يجرده
نظر يف املمكن الوحيد التفنيد هي فالديمومة والتفرد.»16 الديمومة اتجاه أي املضاد؛

للحياة. امليكانيكي العلم لتفسري بريجسون
فإن امليكانيكية، غوائل وبني الحياة بني ليحول جهده قصارى بريجسون يبذل

ميكانيكية. اعتبارها عن يرىض ال فإنه الداروينية، التطور بنظرية يأخذ كان
واقرتانه الزمن إيجابية تعني التي الديمومة هي الحيلولة لهذه وسيلته وكانت
يف — الزمن خواء تعني التي العلمية امليكانيكية مقابل يف هذا واإلبداع. بالخلق
يتحقق سوف حتمي برنامج ثمة دام ما حقيقي تأثري بغري وأنه — بريجسون نظر

ص٤٣. السابق، املرجع 14

ص١٩. السابق، املرجع 15

ص٣٥. السابق، املرجع 16
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املستقل املتغري العنرص دور الزمن يلعب ربما العلم، قوانني عنه وتكشف بالرضورة،
ليس ولكن العضوية، غري الجامدة املادة قوانني عن بها نعرب التي التفاضل معادالت يف
نسيج هو بل ، مستقالٍّ عنًرصا ليس للحياة بالنسبة فالزمن الحياة؛ قوانني وضع هو هذا

الحياة.
الغائية، أي امليكانيكية؛ نقيضة أيًضا يرفض بريجسون أن ا حقٍّ الطريف ومن
متوقعة غري أمور هناك يكن لم ما عبثًا يصبح الزمن إن أي املنطلق؛ هذا نفس من
فارق مع لكن سلًفا، املحدد الطريق أيًضا ترسم الغائية الكون. يف خلق أو اخرتاع أو
ال هذا، ومع خلفنا. فتضعه امليكانيكية أما أمامنا، الهادئ الضوء تضع أنها هو وحيد
تحتمل فال امليكانيكية أما تعديالت تحتمل الغائية أن هو ا، هامٍّ فارًقا بريجسون يغفل
مأخوذة عنارص فثمة لذلك العىل؛ الظواهر لتسلسل تبًعا ني، التامَّ والرفض القبول إال
العضوي العالم إىل النظر يف تتمثل البريجسونية، الحياة فلسفة لتغذي الغائية من
وتميز تكيف فثمة املبدأ، حيث من فقط مأخوذ واالنسجام منسجًما، كالٍّ كان لو كما
الحياة، نسيج الديمومة بواسطة بريجسون، يؤكده بينما الغائية، تنكره نوع لكل وتفرد

الواقع. نسيج وبالتايل
الزمان بني الحاد الفصل يف الالعقالني النهج عىل بريجسون جرى الحال، وبطبيعة
والقياس لالنقسام والقابل املكان يف املشتت الفيزياء زمان بشدة عارض واملكان،
للفيزياء، املدمر باألثر أسماه ما وهاجم األجرام، كحركة مكانية مواضع بواسطة
الزمان أو — الديمومة إن مًعا. واملكان للزمان الواحدة الكانطية املعالجة يف واملتمثل
املنطقية العلمية التصورات من تصوًرا ليس عموًما، والالعقالني — البريجسوني
العضوي «الطابع لطبيعته تام تشويه الناحية هذه من له دراسة وكل كاملكان،
االتجاه، من الخايل املتحجر املكان عن التمييز تمام يميزه الذي هو للزمان الجوهري
إن بقولنا عنه نعرب مما أخرى، نقطة أية مقام تقوم أن فيه نقطة إليه تصلح الذي
قالب يف اللغة تثبتها متحجرة، منطقية فكرة أي تصور إنه مطلق، تجانس املكان
القابل غري الحي الواقع بتقطيع يقوم الذي املتحجر املكان يتطور.»17 وال ينمو ال
العقالني الزمان مادية، أشياء إىل العلم ينسبه الذي الزمن ذلك تماًما يشبه لالنقسام،

ص١٢٤. الوجودي»، «الزمان بدوي، الرحمن عبد 17
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يتطور ال ثابت قالب متحجر، منطقي تصور مطلق، تجانس كاملكان: تماًما، العلمي
الحياة. عديم آيل ينمو، وال

تعارض فإنها الالمكاني، الوعي تيار هي التي — الديمومة — الحقيقي الزمان أما
فتدوم والخلق، للنضج داخليٍّا عمًال تماثل إنها املتجانس. الثابت الزمان هذا تماًما
الزمان حركة أي: األوىل؛ الحركة عىل الرسعة يف معدلها وتفرض جوهرها، حسب

العلمي. الطبيعي
االتجاه محور من بدأنا، حيث من نعود والهيل، والجول الصول هذا كل بعد هكذا،
النفيس والزمان زائف، املوضوعي الخارجي الطبيعي الزمان إن القائل الالعقالني
الحياة ونسيج الوعي نسيج جعله بأن بريجسون وزاد الحقيقة، هو الذاتي الداخيل

الواقع. ونسيج

مشكلة أنها عىل الزمان مشكلة «تفرس بأنها تميزت التي الوجودية، الفلسفة وتبقى
عناية الزمان بإشكالية ُعِنَي معظمهم كثريون، الوجودية وفالسفة اإلنساني.»18 املصري

املنظور. ذلك من بشأنها رؤاه وطرح بالغة،
الوجودية، الفلسفة فعالية عن تعبريًا أو وجوديًة وأشدها الرؤى، هذه أخصب ومن
Paul تيليش باول الكبري الربوتستانتي والفيلسوف الوجودي الالهوتي رؤية هي إنما
إىل ١٩٣٣م عام هاجر النازي الغزو مع ولكن أملاني، وهو ،(١٨٨٦–١٩٦٥) Tillich
املتحدث العالم يف وتأثريًا انتشاًرا جميًعا الوجوديني أكثر ليكون بها واستقر أمريكا،

باإلنجليزية.19
عموًما، الدينية العقيدة أن عىل العديدة، بجوانبها تيليش فلسفة مجمل وتقوم
املثىل الحلول تقديم تستطيع التي فقط هي خصوًصا، الربوتستانتية واملسيحية
األخص وعىل لإلنسان، الفردي املوقف يثريها التي املتأزمة الوجودية للمشاكل والناجحة
وهي الزمان، إلشكالية رؤيته تأتي املنطلق هذا ومن املعارصة. الحضارية املرحلة يف

ص١٢١. العربية، الرتجمة واملجتمع»، «العزلة بريديائيف، نيقوالي 18
دراسة وهو ،١٩٩٩ القاهرة قباء، دار تيليش»، فلسفة يف دراسة الدينية: «الوجودية كتابنا: انظر 19
وأكثر اتساًقا أكثر الدينية والوجودية الوجودي، الالهوت أن ضمنًا تثبت تيليش، بفلسفة تحيط نسقية

حديثًا. عنها انشق الذي امللحد التيار من وجودية
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التقابل بتوضيح لهدفه، وتحقيًقا هذا بحثنا مسار مع اتساًقا الوجودية الرؤى أكثر من
والالعقالني. العقالني الزمانني بني

يف مستغلًقا يجعله والذي للزمان، الالعقالني الطابع عىل جانبه من تيليش يؤكد
واحد جانب سوى استكناه تستطيع لن العقول أعظم إن فيقول التصوري، العقل وجه
ال قد البسيط العقل زائل. مؤقت وأنه رسه، تعي العقول أبسط بينما الزمان، من
كل يتخلل الذي رسه عن أبًدا ينفصل ال ولكنه بالزمان، معرفته عن التعبري يستطيع
األبدية، فيها نرى التي املرآة وهو ويأسنا، وأملنا قدرنا فالزمان حياة؛ كل من لحظة
نستطيع ال لغًزا الزمان، سيلولة يف مخيًفا ما شيئًا ثمة أن دائًما اإلنسان أدرك لقد
— تيليش فيه يسري الذي الطريق ُروَّاد من وهو — أوغسطني أشار فكما حله، أبًدا
حارض إال لنا وليس بَْعُد، يكن لم مستقبل إىل وصائرون يَُعد، لم ماٍض من آتون نحن
أي الزمان بشأن نملك فلسنا لذلك عليه؛ اإلبقاء أو به اإلمساك نستطيع ال دائًما زائل
وال لوجودنا. dreaming character حلمية خاصة كان لو كما يبدو إنه حقيقي. يشء
األبدي، اآلن إنها الدائمة، الباقية أبًدا، الكائنة األبدية إىل بااللتجاء إال مالذ أمامنا يبدو
من املالذ اإلجمال، عىل بنانه،20 طوع يلقاها سوف للمسيح يستمع ومن الحقيقي، اآلن

الدينية. التجربة إىل بااللتجاء إنما — أحبولة كل من كما — الزمان أحبولة
ينص 21،«We Live In Tow Orders نظامني يف نحيا «نحن بعنوان فصل ويف
مًعا، كليهما يف نحيا ونحن تماًما، مختلفني عاملني إىل ينشطر الوجود أن عىل تيليش
تتميز املسيحية يرى تيليش لكن األديان، كل يف مطروح وهذا واألبدية. الزمان عاملا هما
املسيح ظهر حني وذلك والتاريخ، الزمان قلب يف نفسها عن تكشف األبدية تجعل بأنها
الشمس، تحت جديد وال الجديد، الوجود تحقيق دائًما املسيحية وهدف األرض. عىل
االنبثاق؟ هذا اإلنسان يحقق كيف ولكن الزمان، قلب يف األبدية تنبثق حني فقط الجديد
الزمان بني الخلط يف يقع أال عىل حريص تيليش أن نالحظ هذا، عىل اإلجابة قبل
— املسيحية الرسالة أن فيؤكد الكيفي؛ والالمتناهي الكمي الالمتناهي بني أو واألبدية،
يتصور كما الدنيوية، للحياة امتداد كمجرد األخرى الحياة تضع ال — عموًما الدينية أو
أنا يقول: الرب الزمان. ومجمل واملستقبل، املايض، عىل تتعاىل الدينية األبدية السذج.

.Paul Tillich, The shaking of the Foundations, pp. 35-36 20

ص١٣٥–١٤٤. السابق، املرجع 21
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زمانًا، يتلو زمان هناك وليس I am the Alpha and the Omega املنتهى وأنا املبتدأ
يف نفكر قد ألننا هذا؛ نفهم أن صعوبة إىل تيليش ويشري الزمان. عىل تعلو أبدية بل
ولكن كائنني. فيه نكن لم ماٍض زمن يقلقنا ال وقد كائنني، نعود ال حني اآلتي الزمن
فقط يشري ال يسوع، أبدية عن يتحدث فحني الخطوط، هذه عرب يسري ال الرابع اإلنجيل
قبل من لكم، أقول … الحق … «الحق منها: مجيئه إىل وأيًضا بل لألبدية، عودته إىل
إىل نضيف أن علينا وكأنه التاريخي، املايض تعني ال هنا و«قبل» أنا.» أكون إبراهيم
قبل «أكون» بل إبراهيم، قبل «كنت» يقل لم فهو كال! السنني، من مئات بضع عمره

إبراهيم.22
فروج بني من وانفالته الزمان، لسيلولة النهائي الحد هي املتعالية األبدية هذه
الخاص رسه له منها كل … املستقبل … الحارض … املايض ندري، ال حيث إىل األصابع
الوحيدة اإلجابة هي واألبدية به، الخاص تساؤله ويثري به، الخاص قلقه ويحمل به،
األبدية طريق عن أنه تيليش يؤكد حني الوجودية، النربة وتعلو الثالث. التساؤالت عىل
يف الحشد يف يضيع أن وبني الفرد بني الحيلولة الدينية التجربة تستطيع وإجاباتها،
تجعله فاألبدية — الفظ نيتشه بتعبري — القطيع يف رأس مجرد يكون أو الجماهري،
ما ملخص هذا األصيل. ووجوده املتفردة ذاته محقًقا زمانه، وعىل عرصه، عىل يعلو

23.Do not be conformed بعنوان فصل يف تيليش يقوله
متناهيًا اإلنسان كون أي اليقيني؛ الوحيد املمكن وهو املوت حتمية أن ولنالحظ
إىل منها ليخرج املنشق امللحدة الوجودية تيار فيها أمعن املقولة هذه … بالعدم محاًقا
مؤمنة بدأت كما للوجودية الرشعي املسار يواصل تيليش ولكن واإللحاد. الحياة عبثية
القرن طوال الربوتستانتي الالهوت يف وأينعت ترعرعت وكما كريكجور، رسن أبيها مع
نفس يف تيليش يمعن الوجودي، والالهوت الدينية الوجودية منطلق ومن عرش. التاسع
معتمًدا األلوهية، إىل االلتجاء رضورة وإثبات اإليمان، قوة تفجري يف ليستغلها املقولة؛
نتحدث إننا تيليش: يقول املستقبل. حدود يف الزمان إلشكالية وجودي استقطاب عىل
عىل طفل وأي واملستقبل. والحارض، املايض، أنماط: ثالثة أو طرق بثالث الزمان عن
النفاذ يستطيع — الحكمة أوتي مهما — إنسان أي أبًدا يوجد ال ولكن بها. وعي

.Paul Tillich, The Eternal Now, (New York: Charles Scribner’s Son, 1963), pp. 125-126 22
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سوف أيًضا إنك يخربنا: صوتًا نسمع حينما بها وعي عىل نصبح ونحن رسها. إىل
به وعينا يجعل مما الزمان؛ رس إىل ينبهنا الذي هو فاملستقبل إذن النهاية! إىل تصل
ضوء يف والحارض املايض فنرى للنهاية، القلق بالتوقع يبدأ املعكوس، االتجاه يف يسري

املستقبل.24
املستقبل املرء يتصور أن املبهج فمن متناقضة، إحساسات يثري املستقبل وتصور
إن الجديد. خلق عىل وبقدرته الحياة، وثراء بوفرة ليشعر إمكانياته؛ فيه تحققت وقد
الحياة، من املبكرة املرحلة يف خصوًصا الجديد، نحو اإلقدام شجاعة يحمل املستقبل
يخبئه قد مما الخوف ناحية من هو: مضاد شعور يصارعه املبهج الشعور هذا أن بيد
الذي الدوام قرص أخرى ناحية ومن املجهول، غموض من به يحيط وما املستقبل،
نلقى وأخريًا املحتومة. النهاية من أقرب فيجعلنا الحياة، من يميض عام كل مع يتزايد
اخرتاقه، إىل البتة سبيل ال دامس، ظالم من يكتنفها ما وبكل بحتميتها ذاتها، النهاية
املستقبل عليه يحكم قد وتفصيًال، جملة املرء وجود بأن قائم تهديد إىل باإلضافة هذا
ال ونهاية وتهديد أمل من يحويه بما املستقبل، إزاء املرء يترصف كيف واآلن بالفشل.
والعمل الفوري، املستقبل إىل النظر بتصويب اإلشكالية هذه يحل البعض منها؟ فرار
من األخرية اللحظة األبعد، املستقبل عن النظر ويرصف وآماله، إمكانياته تحقيق عىل
تحقيق عىل العمل بغري نحيا أن نستطيع ال كنا ربما وجوده، أو اإلنسان مستقبل
يموت، أن يستطيع فلن وفقط، دائًما هذا فعل إذا ولكن القريب، املستقبل إمكانيات

يحيا؟25 أن سيستطيع فهل
فإنه املوت، بعد مستمرة بحياة يعدنا حني الدين أن إيضاح إىل يرمي تيليش إن
قوة وهي املحتومة، والنهاية املستقبل يف بالزمان املحاقة السلبية املشاعر قهر قوة يحمل
موجزة، بعبارة وذاك. هذا فوق الكائنة األبدية قوة عن فضًال اإليجابية، املشاعر تمس ال
كأنك لدنياك «اعمل اإلسالمي: للمبدأ فلسفية صياغة السابقة الفقرة يف تيليش يعطينا
األمر صيغة عن تكون ما أبعد لكنها غًدا.» تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش
الالعقالني الزمان وبالتايل الكيفي، التوتر تستلزم أي وجودية؛ صياغة فهي اإللزامي،

إنسانية. صوره أكثر أي حداثة؛ صوره أكثر يف

.Paul Tillich, The Eternal Now, p. 123 24
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وبنفس — أيًضا كان بل فحسب، للميتافيزيقا ومؤسًسا فيلسوًفا أرسطو يكن لم
دأبت التي ثقافته به تسمح حد وألقىص تجريبيٍّا، طبيعيٍّا فيزيقيٍّا عامًلا — الدرجة
حتى — التجريبية والعينات بالشواهد عنايته وكانت العمل. وتحقري النظر تمجيد عىل
تكتمل كيما يفتحونها، التي البلدان من معهم يجلبوها أن اإلسكندر تلميذه قواد أوىص

التجريبي. العلم منهج بأصوليات إرهاًصا — واألحياء النبات يف بحوثه
املوضوعي العقالني الزمان هو أرسطو زمان جعلت التجريبية العلمية النزعة هذه
زمان، هناك يكون لن اإلنسانية النفس بغري قال: أنه فصحيح الفلكي، الكوزمولوجي
تغري بغري يتم لن بالزمان الوعي إن أيًضا وقال معدودة، وغري محدودة غري حركة بل
املعارصة، العلمية باملثالية ى يُسمَّ بما شبيًها هذا اعتبار يمكن ولكن النفسية، الحاالت
للكون صورة يرسم املعارص الذري العلم أصبح حني العلماء، من نفر بني تخلقت والتي
الالعقالني الزمان ألغى أرسطو أن فالواقع املشرتك. الحس يف لصورته تماًما مخالفة
االمتداد مجرد األبدية جعل حتى له العقالني التصور يف وتمادى فلسفته، من ا تامٍّ إلغاءً
بني الخلط يف وقع أي بينهما؛ الفصل يف الحصيف أفالطون رأي رافًضا له، الالنهائي
قبل حل املشكلة لهذه يكن لم أوضحنا وكما الكيفي. والالمتناهي الكمي الالمتناهي

الالمتناهي. حساب وظهور البحتة، الرياضيات تطور
أرسطو لرفض يعود األبدية، حول وأرسطو أفالطون بني الخالف أن والواقع
رأى أرشنا، وكما األفالطوني. الصانع شكَّله الذي العالم أو املخلوق، العالم لفكرة
الخلق عملية بتوقيت البتة ينشغل لم ولكنه العالم، مع مخلوق الزمان أن أفالطون
من يبدو مما تاريخه عىل االستدالل يمكن الذي النوع من حدثًا ليست ألنها املفرتضة؛
َمَضْت، عام آالف تسعة منذ إنها فلنقل نؤرخها وأن بد ال كان وإذا الالحقة. آثاره



والعلم الفلسفة يف الزمان

عن املتواترة األقاصيص ترويه ما عىل انقضت التي الفرتة أفالطون تقدير يف فهذا
نجد هذا، ومع أطلنطيس. رجال وبني األثينيني بني حدث الذي الرصاع بشأن القدماء
أبله سؤاًال بوصفه الخلق، تاريخ عن السؤال تماًما يستبعد عديدة مواضع يف أفالطون
فكرة رفض حيث من العالم، وبدء الزمان بدء رفض فقد أرسطو أما معنى، بغري
حادث، غري قديم والزمان حادث غري قديم العالم إن قال اإلسالميني بتعبري الخلق.
نهاية وال املايض، يف زمنية بداية أية له وليس ثابت، أبدي الطبيعي النظام أن وأكد
انتظم وملاذا كيف؟ بل، العالم؟ بدأ متى السؤال: إىل أبًدا ينظر ولم املستقبل، يف متوقعة
يوجد وال بل تساعدنا، لن األشياء كل بداية عن فكرة أية أن وأكد النحو؟ هذا عىل
ال نهاية، وال بداية بال الزمان أن إىل أرسطو انتهى وبذلك أصًال. الفرتاضها يدعو ما
املنطقية امليتافيزيقية النتيجة هذه وأن الخلق، لحظة فكرة مع متسق غري وأيًضا متناٍه،
ليس الطبيعة نظام بأن توحي واقعة أية نالحظ ال فنحن التجريبية، املالحظة تدعمها
لحظة يف الوجود إىل نفسه الخلق مع الزمان جلب أنه أفالطون عىل أرسطو وأخذ أبديٍّا.
يف نصوص حرفية عىل أرسطو واعتمد قبلها؟ كان ماذا نسأل: وأن بد ال لذا معينة؛
الزمان، آنات من معني آٍن يف حدث أفالطون عند الوجود بأن ليخرج طيماوس محاورة
نظرة أن إىل أرسطو وينتهي هذا، عن يرتاجع أو بدقة، تحديده عن يعجز أفالطون رأينا
األرسطي، التأويل هذا رفضوا أفالطون تالميذ ولكن نفسها، مع متسقة غري أفالطون
بدئه.1 نقطة ال النظام أسس يفرس العقيل، البناء من نوع الخلق عملية أن إىل وذهبوا
بدوره الزمان ليغدو أبدي؛ أزيل خالد قديم األرسطي العالم فإن حال، أية وعىل
والحركة، الزمان أبدية من أساس وعىل فيه. املوجودة الدائرية الحركة «وكذلك هكذا،

األرسطية. األلوهية وجود أي: يتحرك.»2 ال الذي املحرك وجود أرسطو يثبت
متجدًدا يجعله حني بينهما يوحد ولعله والحركة، الزمان بني يربط أرسطو إن
متحركة، أحداث زمان إال زمانًا يتصور ال فهو تجددها. الستمرار وتبًعا باستمرار
بينما محدوًدا، املكان كان وإن خالء، مكان ثمة ليس أنه كما فارغ زمان ثمة وليس
يقطع عندما أي: الحركة؛ بواسطة إال الزمان نعرف أن ويستحيل متناهيًا. ال الزمان
فيها كان التي النقطة بني زمنية فرتة بمرور فنحكم النقاط من مجموعة متحرك جسم

.Toulmin & Goodfield, The discovery of Time, p. 43 1
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وأن بد وال الزمان، من آخر آن يف فيها أصبح التي والنقطة الزمان، من معني آن يف
الجسم ألن مختلفني؛ آنني يكونا وأن بد ال األقل عىل أو زمانية، فرتة اآلنني بني يكون

واحد. آن يف مكانيتني نقطتني يف يتواجد أن يستحيل
الحركة «مقدار هو: للزمان تعريًفا الطبيعي السماع يف أرسطو يقدم هذا وعىل
الرتنتي أرخوطاس به قال الذي التعريف كثريًا يشبه وهو واملتأخر.» املتقدم جهة من
الخاصة املدة أيًضا وهو معلومة، لحركة مقدار «الزمان ألفالطون: املعارص الفيثاغوري
أو أوىل علة لها الكون يف حركة كل أن عىل التعريف هذا ويقوم الكون.»3 بطبيعة

متحرك. غري أنه أرسطو عنه قال أول، محرك
وبني بينه بالربط العقالني الزمان أسس أوىل أرسطو أرىس النحو، هذا عىل
منها الحركة، من كثرية أنواع ثمة أن وهي مشكلة، ظهرت ولكن الخارجية، الحركة
مشرتك ثابت واحد الزمان بينما الرسيعة، والحركة البطيئة الحركة الفروض أبسط عىل
إن والبطيئة، منها الرسيعة ويحدد بينها يميز الذي وهو الحركات، أنواع جميع بني
راتبة.»4 وال بمنتظمة ليست هي التي الحركة به تُقاس لذا راتب؛ وال منتظم «الزمان
الحركة من معني نوع اتخاذ يمكن هذا عىل الرد يف املنتظم؟ غري إىل املنتظم يَُردُّ فكيف
الزمان أن «يبدو الطبيعي: السماع يف أرسطو فيقول الزمان. عىل داالٍّ ومقياًسا معياًرا
اآلخر هو والزمان نفسها، الحركة بهذه تُقاس الحركات بقية أن والواقع الفلك، حركة
أرسطو إن أي: اآلن؛ واضح هو ما الحظوا وأفلوطني الرواقيني ولكن بها.»5 مقتبس
مقدار هو والزمان الزمان، مقياس هي الحركة أن رأى حني منطقي دوران يف وقع

الحركة!
الستمرار تبًعا باستمرار، تتجدد أرسطو عند الزمان ماهية تظل حال، أية عىل
املايض يصل اآلن إن أي بالقوة؛ بحسبه م ويُقسَّ اآلن، بواسطة متصل فالزمان الحركة.
رشد ابن بتعبري — أو جزء، ونهاية جزء بداية اآلن فإن الزمان، قسمنا فإذا باملستقبل.
رضورة فهو املستقبل، مع وال املايض الزمان مع ال يوجد أن يمكن ليس ما اآلن —
— اللحظي الحارض — «اآلن» عند يتوقف أرسطو إن املستقبل،6 وقبل املايض بعد

ص٤٨-٤٩. الوجودي»، «الزمان بدوي، الرحمن عبد 3
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آنات من املكون الساعات زمان الطبيعي، «الزمان رأيناه كما وهو الزمان. وحدة ليعتربه
متوالية.»7 حارضات من مكوَّن لهذا تبًعا والزمان حاًرضا، يكون منها آن كل متوالية،

لذا الحديث؛ العرص مطالع حتى البرشي الفكر عىل أرسطو هيمن معروف، هو وكما
والوسيطة. القديمة الفلسفة تاريخ طوال الخارجي العقالني الزمان خطى حدَّد نراه
عىل دورهم واقترص أرسطو، قاله بما تسليًما سلموا — عنه أو — فيه الباحثني وكل

الجزئي. والتعديل النقد عىل وبالكثري واملناقشة، والتعليق الرشح
األديان ونرصة بظهور حدودها ارتهنت دينية، كانت الوسطى العصور ولكن
العقالنية النزعة ذوي واجهت التي الوحيدة الهامة املشكلة نجد لذلك السماوية؛
غري العالم أن عىل اعتماًدا نهائيته، ال هي إنما األرسطي الزمان بشأن فيها والعلمية
عىل تقوم السماوية، باألديان املصبوغة للعرص، الثقافية فالبنية حادث. وال مخلوق
مع حدوثة وتأكيد الزمان عن الالنهائية ونفي وحادث، هلل مخلوق الكون بأن التسليم
فقالوا وحدوثه. العالم خلق مُلَسلَّمة توطيد — وأوغسطني أفالطون فعل كما — العالم
قبل حادث حدوث يجوز ال «وكما أوجزها: كثرية، أقواًال الحدوث يف الالنهاية أبطال يف
يتناهى ال ما وجود معتقد يعتقد أن يجوز ال فكذلك وتقىض، تغري وإن أول إىل ال حادث

منحًرصا.»8 متناهيًا كونه من بد ال الوجود يف يدخل ما كل ألن الحاالت؛ بعض يف
املتاهة عند توقفنا حني الزمان» إشكالية «متاهات يف املشكلة هذه عالجنا وقد
طويلة لسلسلة مجاًال كان كيف وأوضحنا بداية؟ للزمان هل السؤال: عن تتخلق التي
خطوة أهم تتبع اآلن ويهمنا حينه. يف أزلناه والتباس خلط عىل تقوم والرد، األخذ من

الوسطى. العصور يف العقالني الزمان ملسار
العرص، ذلك يف العقالنية لواء حملة أعظم رشد ابن الكبري أرسطو شارح كان وقد
بدوره والزمان قديم. ولكن فعًال مخلوق العالم أن أساس عىل املشكلة، تلك بحل وتكفل

ص٧٣. الوجودي»، «الزمان بدوي، الرحمن عبد 7

هللا لطف نرص سامي تحقيق واألعراض»، الجواهر أحكام يف «التذكرة النجراني، متويه بن الحسن 8
ص٩٧. ،(١٩٧٥ والنرش، للطباعة الثقافة دار (القاهرة: مدكور، إبراهيم تصدير عون، بدير وفيصل
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رشد: ابن يقول تؤكده. بل الخلق، نعل تمس ال نهائيته ال ولكن متناٍه، ال قديم

للزمان يكون بالتايل معه، الزمان بحدوث يقول العالم بحدوث يقول من أكثر
يلزمهم ولكن أيًضا، ينتهي وال ينقيض ال له ابتداء ال ما ألن ونهاية؛ بداية
هو الذي طرفه يكون أن فيه يمكن كان هل الزمان حدوث لهم: يُقال أن
ليس قالوا: فإن ذلك؟ يمكن ليس أو فيه: نحن الذي اآلن من أبعد مبدؤه
شنيع وهذا منه، أكثر الصانع يقدر ال محدوًدا مقداًرا جعلوا فقد ذلك، يمكن

عندهم. ومستحيل
املخلوق، الطرف من اآلن، من أبعد طرفه يكون أن يمكن إنه قالوا: وإن

منه؟ أبعد طرف يكون أن الثاني الطرف ذلك يف يمكن وهل قيل:
مقادير حدوث إمكان هنا فها قيل ذلك، من لهم بد وال نعم، قالوا: فإن
الدورات يف قولكم، عىل انقضاؤها يكون أن ويلزمكم لها، نهاية ال الزمان من

منها. املوجود الزماني املقدار حدوث يف رشًطا
الدورات، يف خصومكم ألزمتم فما ينقيض، ال له نهاية ال ما إن قلتم: وإن

الحادثة. األزمنة مقادير إمكان يف ألزموكم
ملقادير هي املتناهية غري اإلمكانات تلك أن بينهما الفرق إن قيل: فإن
العمل. إىل خرجت قد لها نهاية ال التي الدورات وإمكان الفعل، إىل تخرج لم
متقدمة كانت سواء لألشياء الالزمة األمور من هي األشياء إمكانات قيل:

قوم. ذلك يرى ما عىل األشياء، مع أو األشياء عىل
األشياء. بعدد رضورة فهي

نهاية ال دورات وجود الحارضة، الدورة وجود قبل يستحيل كان فإن
لها. نهاية ال دورات إمكانات وجود يستحيل لها،

العالم، زمان أعني املقدار، محدود الزمان إن يقول: أن لقائل آن أال
العالم؛ مقدار يف قوم يقول كما أصغر، وال منه، أكرب زمان وجود يمكن فليس
العالم يضع ملن األحفظ كان ولكن برهانية، ليست املقادير هذه أمثال ولذلك
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املمكن، عىل متقدًما اإلمكان يضع وال املقدار، محدود الزمان يضع أن محدثًا
كل.9 له ليس والزمان كل، له العظم لكن متناهيًا، كذلك العظم يضع وأن

العالم أن من أرسطو، ارتآه ما رشد ابن يثبت املحكم العقالني النحو هذا عىل
الريايض، الكمية تناهي ال ولكنه متناٍه. ال نهاية وال بداية بال قديم، بدوره والزمان قديم
الخارجي، الطبيعي العالم زمان العقالني، الزمان فهو األبدي، الكيفية تناهي ال وليس

رشد. ابن مع التقدم، من أو عليه، العقل سيطرة من درجة أحرز وقد

إنما الطبيعي، للزمان العقالني التناول يف والحقيقي، الجذري الجوهري، التقدم ولكن
الطبيعة لتناول — الحقيقي امليالد نقل لم إن — الجزري الجوهري التقدم بحدوث كان

الظافرة. الحديث العلم مسرية متصدرة الحديثة، الفيزياء بنشأة أي أصًال؛
الطبيعة نسق قلب يف الطبيعي الزمان إشكالية الفيزيائي، الزمان بصدد اآلن نحن
له نقطة أبعد يف — ومصطلحاتنا اتفاقنا حسب — العقالني الزمان إنه الفيزياء. علم
والتكميم الريايض للتقسيم قابلة ومقيسة، مقاسة صوره أدق يف الالعقالني، الزمان عن
إن ثانية. والفمتو ثانية النانو بلغ حتى يوم بعد يوًما دقة يزداد الذي الكرونومرتي
صورة أشد أي: العلمية؛ صورته يف العقالني الطبيعي الزمان هو الفيزيائي الزمان
باملكان، ارتباطه يف جميًعا األزمنة يفوق وهو وإحكاًما، دقة اإلنساني العقل يمتلكها

عنه. البتة ينفصل فال
وتالزم تواٍز ثمة كان واملادة، واملكان الزمان من مكونًا الفيزياء عالم كان وملا
وتطور ونما الفيزياء، بتخلُّق الفيزيائي الزمان فتخلَّق والزمان. الفيزياء بني رضوري
وانقلب بتأزمها، وتأزم — نيوتن بنظرية — باكتمالها واكتمل وتطورها، بنموها
مرت فقد النسبية، النظرية بظهور جوهريٍّا انقالبًا هي انقلبت حني جوهريٍّا انقالبًا
النظرية هي نيوتن نظرية وكانت الكالسيكية: املرحلة هي األوىل: بمرحلتني؛ الفيزياء
هي آينشتاين نظرية أصبحت حني العرشين، القرن يف والثانية: العامة، الفيزيائية
بمرحلتني مر قد بدوره الفيزيائي الزمان أن هذا وتبع العامة. الفيزيائية النظرية

(القاهرة: دنيا، سليمان تحقيق األول، القسم التهافت»، «تهافت رشد، بن محمد الوليد أبو القايض 9
ص١٠٠–١٠٢. ،(١٩٦٩ الثانية، الطبعة املعارف، دار
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والفارق آينشتاين. مع النسبي والزمان نيوتن، مع املطلق الزمان هما: بتصورين؛ أو
يدرك آخر بمعنى واملكان، الزمان إىل املادة يرد املطلق التصور أن بينهما املحوري
فيفعل النسبي التصور أما واملكان، الزمان مفهوَمي خالل من يتصورها أو املادة
املطلق فالتصور لذلك املادة؛ خالل من واملكان الزمان ويتصور يدرك أي العكس؛
النسبية ويف منها. ا مشتقٍّ فيجعله النسبي التصور أما الخربة، عىل سابًقا الزمان يجعل
بنية تعتمد العامة النسبية ويف املطلق، الزمان تصور استحالة آينشتاين أثبت الخاصة
هذا انحناء تصور يمكن ولكن الكون، يف املادة توزيع عىل الزماني-املكاني املتصل
أن عىل يعتمد مبدئية، بصفة النسبي والتصور للمادة. الكامل الغياب حالة يف املتصل
اصطالحي. عنرص من بد وال داخلية، مقاييس أية داخلهما يتضمنان ال واملكان الزمان
بتخلق يتخلق بدأ أن منذ الفيزيائي، الزمان عىل الوقوف يلزم حال، أية عىل
— بأرسه الحديث العلم نسق وبالتايل الفيزياء، علم ميالد ارتهن وقد الحديثة. الفيزياء
الفرض عن بالخروج هذا ارتهن — تالهما وما واالجتماع النفس حتى فروعه وبسائر
مركز هي األرض أن القائل الدينية، الوسطى العصور فلسفات أكدته الذي البطلمي
نيقوال البولندي الفلكي جاء ١٥٠٧ عام ففي حولها. تدور األخرى واألجرام الكون،
عىل كان ربما بطليموس إن ليقول (١٤٧٣–١٥٤٣) N. Copernicus كوبرنيقوس
سبق الذي الشمس مركزية فرض وإن عديدة، ظواهر تفسري يف يفشل نظامه ألن خطأ؛
إليه أضفنا وإذا وأنجح، أبسط (٣١٠–٢٣٠ق.م)، السامويس أرسطارخوس به قال أن
الثورة إنها الفلكية. الظواهر تفسري عىل أقدر نكون فسوف تتحرك، األرض أن فرضية
فأحرزت — األرض من بدًال — الكون مركز يف الشمس وضعت التي الكوبرنيقية

الواعد. الصاعد الحديث العلم طريق يف األوىل الخطوة
وضع فقد (١٥٧١–١٦٣٠) J. Kepler كبلر يوهانس مع حاسمة خطوة كانت ثم
الدائرية وليست البيضاوية أو األهليلجية مداراتها وهي السماوية، األجرام حركة قوانني
الكواكب ألزمنة دقيقة فلكية حسابات ووضع تاريخها، طوال تتصور البرشية كانت كما
وهي: الجديد»؛ «الفلك كتابه أَْوَدَعها مشهورة قوانني بثالثة جهوده وتُوَِّجْت املختلفة،

يف الشمس تقع أهليلجية، مدارات يف الشمس حول تدور كلها والكواكب األرض (١)
بؤرتيها. إحدى

الشمس بني الواصل الخط يرسمه الذي القطع مساحة تزيد األهليلج ذلك يف (٢)
وأي الشمس بني يربط الذي فالخط الزمن. مع طرديٍّا تناسبًا متناسبة زيادة والكواكب
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عن ومستقلة الزمن مع متناسبة بالكوكب الخاصة املساحة معني زمن يف يقطع كوكب
مداره. يف الكوكب موضع

بنفس بعضهما مع يتناسبان الدوري، زمانهما مربعا كوكبني، ألي بالنسبة (٣)
نصف مكعب نسبة إن أي الشمس؛ وبني بينهما املسافة متوسط مكعب بني النسبة

الكواكب.10 لجميع واحدة الدوران زمن مربع إىل للمدار الطويل املحور

القوانني نطاق مد الذي (١٥٦٤–١٦٤٢) جاليليو مع التالية الخطوة كانت ثم
الحركة تحكم دقيقة رياضية قوانني ووضع األرض، إىل السماوات فلك من الفيزيائية
برسعة يسقط الجسم أن عىل ينص الذي الساقطة، األجسام قانون أهمها سطحها، عىل
بعجلة تسقط األجسام أن يعني وهذا يسقط، بدأ أن منذ الزمن بانقضاء تتزايد
ورسعة ن)، ع = (س الزمن يف مرضوبة العجلة تساوي فالرسعة ثابتة. acceleration

القانون. لنفس تبًعا تتناقص عموديٍّا أعىل إىل تقذف التي األجسام
ورائًعا، طويًال شوًطا الطبيعة علم أحرز وقد عرش السابع القرن انتصف هكذا
ونالحظ منفصلني. ظالَّ لكنهما األرضية، للحركة وقوانني الفلكية للحركة قوانني بوضع
يستعملون السواء، عىل واألرضية الفلكية الحركة قوانني يف اآلن، حتى العلم رواد أن

غموضه. توضيح أو بتحديده، أحد يُْعَن ولم هو، كما الزمان مفهوم
طرٍّا، الحديث والعلم الفيزياء أبطال بطل (١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق جاء
وفيه الطبيعية»، للفلسفة الرياضية «األسس العظيم كتابه ١٦٨٧ عام لندن يف ونرش
واحد نسق يف واألريض الفلكي النظامني بني يجمع الذي العام الجاذبية فرض يضع
الكون؛ هذا يف حركٍة وأيََّة ُكلَّ تحكم التي الثالثة قوانينه ووضع بالطبيعة، للعلم شامل

وهي:

يؤثر لم ما مستقيم خط يف مطردة حركة أو سكونًا حاله عىل يظل جسم كل (١)
الذاتي». «القصور قانون هو وهذا خارجي، مؤثر عليه

املسافة مربع مع وعكسيٍّا كتلتيهما، مجموع مع طرديٍّا يتجاذبان جسمني كل (٢)
بينهما.

C. D. Broad, Ethics and history of philosophy, (London: Routledge and Kegan Paul, 10

.1952), p. 18
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االتجاه.11 يف له ومعاكس املقدار يف له مساٍو فعل، رد فعل لكل (٣)

مستقيم خط يف ثابتة برسعة يتحرك الذي الجسم أن إىل العمالق نيوتن انتبه وقد
أخذنا إذا األمر وكذلك مختلفة، وبرسعات التعقيد شديد مساًرا يصف األرض، سطح من
املطروحة، صورته يف الذاتي القصور مبدأ وضع إذن العبث فمن االعتبار، يف الشمس
تساوي أو رسعتها اطراد أي الطرادها؛ ومعيارنا الحركة، الستقامة معيارنا نحدد لم ما
واتخاذهما بكيانني التسليم طريق عن الصعوبة هذه نيوتن واجه «وقد الزمانية. فرتاتها
النسبي املكان وبني بينهما يقابل وهو املطلق.»12 والزمان املطلق، املكان هما: مصادرة؛
النسبي الزمان وهذا بحركتها. ويُحَسب معينة بأشياء املرتبط أي النسبي؛ والزمان
العلمي، البحث إجراءات ويف بل اليومية، الحياة يف فعًال املستعمل التجريبي املحك يمثل
فصاغ الفيزيائية، للنظرية ثابتًا أساًسا يصلح ال متغريًا، ظاهريٍّا زمانًا رآه نيوتن ولكن
خط طول عىل متساوية مسافات تصف التي الحركات حدود يف الذاتي القصور قانون

املطلق. الزمان يف متساوية فرتات خالل املطلق، املكان يف مستقيم
واحد اتجاه يف باطراد، ينساب ذاته يف هو زمان نيوتن، عرفه كما املطلق، والزمان
ويتدفق خارجي، عامل ألي اعتبار أي وبغري املستقبل، إىل املايض من أو األمام، إىل
أو الحواس إدراك وعن فيه، املتزامنة األحداث عن مستقالٍّ متكافئة، ثابتة بصورة Flow
اعتبار وبغري الذاتية طبيعته يف مكان وهو املطلق، املكان ويناظره له. عارفة ذات أية
دائًما ويظل عارفة، ذات أي عن مستقالٍّ موضوعيٍّا وجوًدا موجود خارجي عامل ألي
— املطلق املكان مع — املطلق الزمان ويمثل التغري،13 أو للحركة قابل وغري متماثًال،
مشتقني غري معياريان، تصوران فهما الفيزيائي، للعلم وثابتًا صلًدا صلبًا نظريٍّا أساًسا
وترتيب نهائيٍّا، ومحكٍّا ثابتًا مقياًسا ويشكالن تجربة، كل عىل سابقني بل الخربة من
يتغري، ال ثابتًا مطلًقا ترتيبًا يغدو ومتآٍن، والحق سابق إىل املطلق، للزمان تبًعا األحداث
… الحركية الرسعة أو ومالحظتها رصدها موقع أو األحداث بني املسافة كانت مهما

إلخ.

لتتبع والحرية» واالغرتاب «العلم لكتابنا العودة ويمكن .Penguin Dictionary of Science, p. 258 11

ص ١٦٨ : ١٩٠. يف أكثر بتفصيل نيوتون إىل كوبرنيقوس من وتطورها الفيزياء نمو
.C. D. Broad Scientific Thought, p. 20 12

ص٨٣. العربية الرتجمة والفلسفة»، «الفيزياء جينز، جيمس 13
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الزمان بفضل الكون، لهذا العامة الصورة املذكور نيوتن كتاب يف اكتملت لقد
من بنوعني األجسام، أو املادة كتل كل فيها تتحرك مطلقة كخلفية املطلقني واملكان
املكان يف آخر إىل موضع من الجسم انتقال هي املطلقة الحركة ونسبية، مطلقة الحركة:
السكون ويقابلها آخر، لجسم بالنسبة ما جسم موضع تغري فهي النسبية أما املطلق،
موضعه يف أو املطلق، املكان من موضعه يف الجسم بقاء أي النسبي؛ والسكون الطلق
عىل الكون هذا ليتشكل متكامل؛ كل يف واألجسام الكتل وانتظمت آخر، لجسم بالنسبة
تعني والحتمية الصارمة. Determinism الحتمية تحكمها ضخمة ميكانيكية آلة هيئة
يحدث وأن بد ال حدث كل استثناء، وال مصادفة وال فيه تخلف ال ثابتًا شامًال نظاًما
— دقيقة ميكانيكية قوانني فثمة سواه، يحدث أن أو يحدث أال ويستحيل بالرضورة
املحكمة بالسلسلة أشبه صورة يف أحداثه وتجعل الكون، هذا تحكم — رياضية دقة
تلك إىل توصلنا إذا حتى الحقتها، إىل وتفيض سابقتها عن تلزم حلقة كل الحلقات،
بتفاصيل يقينًا نتنبأ أن الستطعنا معينة، لحظة يف الكون حالة تفاصيل وعرفنا القوانني
التي ،Causality العلية هو آخر، وجه لها الحتمية وهذه الحقة. لحظة أية يف حالته

الحتمي. انتظامها الطبيعة عىل تضفي
ولكل أحدثتها، علة لها الكون يف حادثة كل أن يعني كوني مبدأ بدورها والعلية
العلمي التفسري ليغدو عيلٍّ، تسلسل يف تسري الكون هذا فأحداث عنها، ينشأ معلول علة
ما أهم نالحظ هنا وها قانون. خالل من الالحق بالحادث السابق الحادث ربط هو
بد ال فالعلة ،Time’s arrow الزمان باتجاه وثيًقا ارتباًطا ترتبط أنها وهو العلية، يف
واقعة لحادثة إال علة تكون ال املايض يف الواقعة «والحادثة زمانيٍّا. املعلول تسبق وأن
يف واقعة لعلة إال معلوًال تكون ال املستقبل يف الواقعة والحادثة املستقبل، مطلق يف
كالهما واملعلول العلة للكون، الزماني الرتتيب يعكس العيل الرتتيب املايض.»14 مطلق
واألحداث الزمان قابلية لعدم وذلك الزمني؛ التسلسل هو بينهما التمييز ومعيار أحداث،
هذا عىل الحرارية. الديناميكا بظواهر متمثلني أوضحنا أن سبق كما االنعكاس أو للرد
القانون أساس بوصفها — لتنحل املطلق؛ الزمان بمفهوم العلية العالقة ترتبط النحو،
الحتمية هذه الزمان. يف متتاليني حادثني صورة يف متشيئة املادة إىل — الفيزيائي
الطبيعة واطراد يقيني وتنبؤ ورضورية عامة علمية قوانني من تتضمنه بما العلية،

.A. Eddington, the nature of the physical world, p. 295 14

72



العْقالني الزَمان

العارفة الذات جهل إىل بإرجاعها أي ذاتيٍّا؛ تفسريًا بتفسريها للمصادفة واستبعاد
التفكري عرش وتبوأت سيادة، أيما سادت التي اآللية امليكانيكية فلسفة هي … املؤقت
الجميع وأيقن بحذافريها، تطبقها الكالسيكية فالفيزياء … الحديث العرص يف العلمي
العلية. الحتمية تحكمها ميكانيكية آلة أنه وهو الكون، هذا حقيقة اكتشف قد نيوتن أن
نظريٍّا وتجريبيٍّا، عقليٍّا باهًرا، نجاًحا نيوتن نظرية أحرزت معروف، هو وكما
وهو الحواس تدركه يشء كل وبدا أبًدا. البرشي العقل بها يحلم لم ولدرجة وعمليٍّا
الطبيعي، العلم أطر بفضلها واكتملت يقينها، عىل ويصدق لها الطاعة فروض يُقدِّم
العلوم نسق قمة عىل وتربعها وشموليتها الفيزياء لعمومية نظًرا — بدوره يحدد الذي
العلية الحتمية امليكانيكية واملثاليات األطر وبفضل ككل. العلم نسق أطر — اإلخبارية
وألقت واإلنسانية، الحيوية العلم فروع لبقية الناجحة النشأة توالت نيوتن، أرساها التي

الحديث. العرص وعقلية بنية عىل كثيفة ظالًال النيوتونية النظرية
والتساؤل للجدال املشبوب وتطلُّعه أبًدا، تخمد ال العقل جذوة فإن هذا ومع
ينتهي؛ ال وِسجاًال نقاًشا امُلْطَلقني واملكان الزمان فكرة أثارت فقد أبًدا، يشبع ال امُلِلح
الحسية الخربة نطاق يف يقعان وال واأللغاز، والغموض التجريد يف غاية كيانان ألنهما
النظري األساس تجريد يف نيوتن أمعن لقد يالحظها. أن يستطيع أحد وال التجريبية،
بأي عالقة أية تربطه وال يشء، كل عن مستقالٍّ املطلق الزمان جعل مما لفيزيائه؛
ونيوتن يشء. كل عن مستقل يشء أي الكون يف يوجد ال أنه حني يف خارجي، يشء
لذا وموضوعاته؛ امُلْطَلق الزمان بني تربط التي العالقة — اإلطالق عىل — يوضح ال
منطقية، إمكانية مجرد وإنه تجريبيٍّا، مفيد هو وال نظريٍّا مقنع هو ال زمانه إن ِقيَل
للجانب غنى وال الفيزياء، صلب يمثل الذي التجريب جانب يهدر فقط عقيل تصور
املعارص، اإلنجليزي الفيلسوف يقول واالستخفاف، القسوة شديدة وبنربة عنه. النظري
الذي املطلق الزمان بني يميز نيوتن إن كولنجوود جورج روبن املبدع الفلسفة ومؤرخ
بواسطة املقاس النسبي الزمان وبني خارجي عامل أي عن مستقلة ثابتة بنسب يتدفق
وكيف الواقع، يف منفصلني الزمانان كان إذا ما نفسه يسأل أن بغري وذلك حركته؛
املطلقة الحركة بني ميز كما مقاًسا، التدفق هذا يكن لم ما يشء أي يتدفق أن يمكن
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النسبي، والزمان النسبية الحركة واألصوب نقدية، غري بطريقة وأيًضا النسبية والحركة
نيوتن.15 تصور كما امُلْطَلقني وليس

يحمله إنما للزمان، املطلق النيوتوني التصور لرفض الفلسفية الريادة لواء أن عىل
.(١٦٤٦–١٧١٦) G. W. Leibniz ليبنتز فيلهلم جوتفريد األملاني الفيلسوف منازع بغري
وطموحاتها، توثباتها بكل عرصهم يف املعرفة روح يجسدون الذين الفكر أهل من وهو
ويف معىل قدح ذو فيلسوف هو ثم والهوتي، ودبلومايس وقانوني ومؤرخ سيايس فهو
حول دائًرا زال ما والسجال الرياضيات، يف خصوًصا معىل قدح ذو عالم نفسه اآلن
حال، أية وعىل ليبنتز؟ أم نيوتن أهو والتكامل، التفاصيل لحساب الحقيقي املؤسس

مختلفة. بطريقة إليه منهما كل توصل
ستمائة من أكثر مراسالته قائمة وتيضء الرسائل، كتابة هواة من ليبنتز كان «وقد
S. كالرك صمويل دكتور إىل األخرية سنينه يف كتبها خطابات سلسلة وثمة اسم.»16
فيها محاوًال ليبنتز كتبها وقد والنيوتونية، نيوتن عن الالهوتيني املدافعني أقوى Clarke
واملكان، الزمان طبيعة وأهمها للطبيعة، نيوتن فلسفة يف معينة أساسية نقاط تفنيد
فلسفية صياغة أول وصاحب لهما، املطلق للتصور فلسفي نقد أقوى صاحب فكان
اكتست قد ليبنتز مناقشات أن من الرغم وعىل النسبية. أي: البديلة؛ للنظرية واضحة
املطلق للتصور رفضه انطلق وقد توٍّا. العلم فلسفة قلب يف تصب فإنها الهوتي، برداء

التناقض.17 وعدم الكافية العلة هما فلسفته يف هامني مبدأين من واملكان للزمان
التناقض: عدم مبدأ كبريين؛ مبدأين عىل العقلية معرفتنا «تقوم ليبنتز: يقول
الكذب يضاد ما عىل وبالصدق تناقض، عىل ينطوي ما كل عىل بالكذب نحكم وبفضله
من التثبت يمكن ال بأنه نسلم وبه الكايف: السبب مبدأ عىل تقوم كما يناقضه. أو

R. G. Collingwood, the Idea of nature, (Oxford: Clarendon Press, 2d, ed, 1945), pp. 15

.108-109
العربية إىل نقلها اإللهي»، والفضل للطبيعة العقلية واملبادئ «املونادولوجيا ليبنتز، فيلهلم جوتفريد 16

مقدمة من ،(١٩٧٨ والنرش، للطباعة الثقافة دار (القاهرة، مكاوي، الغفار عبد عليها وعلَّق لها وقدَّم
ص٢٣-٢٤. املرتجم، بقلم

C. D. Broad, «Leibniz’s Last Controversy with the Newtonians», in R.S. Wollhouse 17

(ed.), Leibniz: Metaphysics and philosophy of Science, (Oxford: Oxford University Press,
.1981.) p. 57
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كاٍف سبب ثمة يكون أن بغري عبارة صحة من التثبت وال وجودها، أو واقعة صدق
إىل ل نتوصَّ أن األحوال أغلب يف علينا تعذََّر وإن غريه، دون النحو هذا عىل يجعلها
الكافية العلة ومبدأ العقل، حقائق محك التناقض عدم مبدأ األسباب.»18 هذه معرفة
ليبنتز ويرى الزمان. إشكالية بشأن سينفعنا الذي هو وبالتايل الواقع، حقائق محك
ولكن بدونهما، توجد أن يستحيل ألنها املادة؛ عىل منطقيٍّا سابقان واملكان الزمان أن
يف الواقعة واألحداث األشياء بإدراك إال إدراكها يمكن ال الزمان ولحظات املكان نقاط
يخربنا كما فيه تحدث التي األحداث عن تماًما مستقالٍّ الزمان كان وإذا واملكان. الزمان
سابقة لحظة يف ُخِلَق الكون إن القول تماًما املعقول من فسيبدو له، املطلق التصور
فيتوجب الكافية، العلة مبدأ ينقض وهذا فعًال،19 فيها ُخِلق التي اللحظة عن الحقة أو
الذي النسبي بالتصور واألخذ حقيقي، غري شيئًا بوصفه املطلق التصور رفض علينا
انطباًقا أكثر بتعبري أو األحداث، لتوايل نظام مجرد األشياء، بني عالقات الزمان يجعل
يرسم كان بهذا وليبنتز املخلوقات. تتابع نظام إال شيئًا ليس «الزمان ليبنتز: فلسفة عىل
ما السؤال: عن ا جدٍّ مرضية إجابة إعطاء يمكنه بنجاح تنفيذه تم إذا معقوًال تخطيًطا
التاريخ.»20 نسق أنشأها منطقية بنية إىل الزمان نسق يرد تخطيط ولكنه الزمان؟ هو
ليسا بأنهما املطلقني واملكان الزمان عن دافع كالرك صمويل أن اآلن يهمنا والذي
أول بال وأنه هللا سعة يعنى املطلق املكان املخلوق، ولعامله هلل خاصيتني بل جوهرين،
املزمن الخلط إنه نهاية!21 وال بداية بال وأنه هللا، أبدية يعني املطلق والزمان آخر، وال

الرياضيات. تطور قبل كان والذي واألبدية، الزمان بني واملؤسف
الحد، هذا كل إىل واختلط االلتواء، هذا كل التوى قد املطلق الزمان دام وما
كيانًا ليصبحا املكان مع يندمج الذي آينشتاين مع النسبي بالزمان اللياذ من بد فال
الفيزياء يف أما األبعاد. الرباعي Spatiol-temporal الزماني-املكاني املتصل هو واحًدا
املكان اختص حتى متمايزان، لكنهما مرتابطان صحيح اثنان، كيانان فهما الكالسيكية؛
إىل املايض من مستقيم خط واحد، بعد ذو متصل فالزمان باألحداث. والزمان باألشياء

ص١٤٣. العربية، الرتجمة «املونادولوجيا»، ليبنتز، فيلهلم جوتفريد 18

.C. D. Broad, «Leibniz’s Last Controversy with Newtonian p. 160 19

.W. H. Newton Smith, the Structure of Time, p. 6 20

.C. D. Broad, «Leibniz’s Last Controversy’s, pp. 160-161 21
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موضوعيٍّا انتظاًما العلية بفضل لتنتظم فيه؛ موقًعا الطبيعة أحداث كل تُتَخذ الحارض،
زمان يف هذا كل يختفي سوف والحق، سابق إىل الراصدين لجميع وبالنسبة مطلًقا.

الزمان. نسبية أو النسبية،

مع العلمي للتطور رضورة وتلبي جوهريٍّا، تقدًما لتحرز النسبية نظرية جاءت لقد
الخفاق نجاحها أن واتضح النيوتونية، أزمات تالحقت فقد العرشين، القرن مطالع
بنية يف العلم توغل وحني املاردة. الكتل أي آنذاك مدرًكا كان الذي العالم عىل مقترص
الغاز، جزيئات وحركة الحرارية الديناميكا ظواهر بدراسة أوًال املصاعب بدأت املادة
تتأبى فيزيائية وعالقات ظواهر عن كشفت كلها … السوائل لجزيئات الدائمة والحركة
الكالسيكية، الفيزياء بأزمة يُعَرف ما إىل األمر وصل ثم النيوتونية. امليكانيكية األطر عىل
واالحتمال موضوعية، فيه املصادفة عامًلا: ليلقى واإلشعاع؛ الذرة عالم العلم اقتحم حني
آخر إىل … الطبيعة واطراد واليقني والعلية بالرضورة البتة له عالقة وال منطقه،
نظرية بالنك ماكس وضع ١٩٠٠ عام ديسمرب ١٧ ويف امليكانيكية. الحتمية مثاليات
تجرؤ ال التي نيوتن نظرية عن منعزلة كجزيرة الذرية الفيزياء أساس لتكون الكوانتم؛
عىل لتقترص وتراجعت عرشها، فتصدع «امليكروكوزم»، الذري العالم من االقرتاب عىل
عامة فيزيائية نظرية من بد ال وكان «املاكروكوزم»، األكرب العالم يف الحركة قوانني

و«املاكروكوزم». «امليكروكوزم» مًعا العاملني يف الحركة قوانني تضع
ال األثري أن أثبتت التي ميكلسون/موريل بتجربة األثري، كارثة حدثت أن فكان
الفراغات ليمأل العلماء افرتضه املرونة، نهائي ال وسط هو واألثري البتة. له وجود
األثري انهار فلما ميكانيكيٍّا، تفسريًا — واإلشعاع كالضوء — الظواهر بقية فيفرسوا
ليضع آينشتاين فجاء للكون. الكالسيكي التصور أي: الضخمة؛ امليكانيكية اآللة انهارت
وتنطبق للحركة، أدق قوانني فتضع أكفأ، بصورة نيوتن نظرية مهام تؤدي نظرية
امليكانيكي، التصور عن التخيل رشيطة هذا واملاكروكوزم. امليكروكوزم العاملني عىل
مطلقة. بصورة الضوء رسعة وثبات األثري، فرض استبعاد هما: بمصادرتني؛ والتسليم

النسبي. الكون يف املطلق الوحيد اليشء فهي
الفيزياء ببال يخطر لم التي الثالثة لألبعاد رابًعا بعًدا الزمان النسبية جعلت
الزماني-املكاني الفضاء متصل فحل واالرتفاع. والعرض، الطول، سواها: الكالسيكية
من Minkowisky مينكوفسكي الفيزيائي العالم «ويَُعدُّ األثري. محل األبعاد الرباعي
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إىل بالعود املطلق تطويق يمكن كيف وأوضح األربعة. األبعاد ذي العالم معالجة رواد
يف النيوتوني، املطلق آينشتاين نقض وقد أكثر.»22 بعمق نبحثه وأن الرباعي أصله
املستحيل من تجعل الطبيعة أن أعلن حني ،١٩٠٥ عام النسبية لقانون صياغة أول
قد نفسه نيوتن أن والحق كانت. مهما تجربة أية طريق عن املطلقة الحركة تعيني
— نسبيني الواقع يف فظال املطلق، والسكون املطلقة الحركة تعيني استحالة عن أعرب
منه، فذة أملعية هذا ويف املطلقة. للشمس بالنسبة تتحرك التي لألرض بالنسبة أي:
كما املطلق األساس عىل نظريته وأقام اعتباره يف النسبية يضع لم النهاية يف ولكنه
مطلق، سكون حالة يف نيوتن افرتضه الذي الجسم إيجاد عن العلم عجز بينما رأينا،
متحركة واألرض لألرض، بالنسبة متحرك فالقمر وجوده، استحالة أثبت باألصح أو
دائبة؛23 حركة يف كله والكون متحركة، األخرى الكونية واملجموعات للشمس بالنسبة
أو الكتلة أو للطول معياري مقياس كله الكون يف يوجد ال أنه تعلم فالنسبية لذلك
الذي والزمان له، وجود ال يشء وهذا معني، مكان يف الثبوت يتضمن سوف ألنه الزمان؛
يف يجري وال منتظم، غري نسبي عنا املتغري وبعدها السماوية، األجرام حركة تحدده

نيوتن؟ عنه تحدَّث الذي املطلق الزمان هو فأين بالتساوي، الكون أنحاء جميع
التحليل وأدى وأشياعه. نيوتن ذهن يف إال له وجود ال املطلق الزمان أن الواقع
يقرص أو يطول فهو االختالف، كل يختلف له تفسري إىل النسبية مع للزمان العلمي
هو الثاني: واألمر الرسعة. زادت كلما الزمن فيتباطأ الرسعة، هو األول: أمرين؛ حسب
عند ببطء يسري الزمان أن أساس عىل العامة النسبية يف آينشتاين بحثه ما وهذا الكتلة،
محدد بمقدار الرسعة بزيادة تزيد إنما ثابتة ليست الكتلة أن عن فضًال الكبرية، الكتل

الخاصة. النسبية يف الثاني للقانون تبًعا
الطبيعة؛ معادلة يف كمتغري العارفة الذات تدخل ألنها نسبية النسبية النظرية إن
يتأملون الذين باملالحظة والقائمون أساسية، معينات ورسعته الراصد موقع تجعل إذ
تأثري يتحكم كذلك مختلفة، سماء منهم كل يدرك سوف مختلفة كواكب من السماء
منهم كل يقرؤه الذي الوقت إن بحيث للرصد، أجهزتهم بمعنى ساعاتهم يف املكان

.A. Eddington, The Nature of the physical World, p. 53 22

James Jeans, The Mysterious Universe, Cam-bridge: Cambridge University press, 23

.1933), pp. 14-15
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مختلفة، لرسعة تبًعا الزمن مرور يقدر منهم كالٍّ وإن بل الواحدة، اللحظة يف يختلف
املرتبط املالحظ لكن األحوال، كل يف األرض هو لنا بالنسبة املالحظ مكان يكون قد
والنسبية آخر، بكوكب يجريها التي الفلكية األقيسة نفس يجري أن يستطيع ال باألرض
طريقة هذا يكن ولم مالحظاتهما، يف النسبية املالحظني هذين حركتا تؤثر كيف تدرس

املطلقة. غري لكن املدهشة، املوضوعية من هائلة درجة ولتحرز بل فحسب، ذاتية ال
وطأة تحت املنفصالن، املطلقان واملكان الزمان تحطم حني املطلق وهم تحطم لقد
قد واملكان مكانًا، يصبح قد الزمان نجد حيث األبعاد؛ الرباعي الزماني-املكاني املتصل
بني البعد هي بل بحتتني، مكانيتني نقطتني بني البعد هي املسافة تَُعد ولم زمانًا. يصبح
املكانية، الفرتة إىل باإلضافة زمانية، فرتة بينهما يفصل حادثتني أو متحركتني نقطتني
طرح ثم االرتفاع، مربع ثم العرض مربع مع الطول مربع بجمع املسافة تأتي بحيث
ذات املسافة تحديد يمكن إنه آينشتاين يقول هذا ويف ذلك. من الزمني الفاصل مربع
أساسيٍّا دوًرا تلعب املسافة هذه وإن فيثاغورث، لنظرية بسيط بتعميم األربعة األبعاد
الزمني الفاصل يلعبه الذي الدور من أهم الكونية األحداث بني الفيزيائية العالقات يف
العالقات من آينشتاين أجرى بل البساطة، بهذه املسألة تكن لم وبالطبع وحده،24
يف والزمان املكان دامًجا الزماني، البعد طبيعة عىل يحافظ ما التعقيد شديدة الرياضية
مختلفني لحظتني يف لكن نفسه املكان يف حادثان وقع «إذا القانون تريس واحدة وحدة
إليهما نظر إذا مختلفني مكانني يف وقعا قد اعتبارهما فيمكن مشاهد، نظر وجهة من
أحدهما يجعل الذي واملكان الزمان تكافؤ أساس وعىل أخرى.» حركية حالة يف مشاهد
قد اعتبارهما فيمكن نفسها، اللحظة يف حادثان وقع فإذا العكس، يصح اآلخر عىل داالٍّ
وأيًضا أخرى. حركية حالة يف آخر مشاهد إليهما نظر إذا مختلفتني لحظتني يف وقعا
من — الحادثني هذين فإن مشاهد؛ نظر وجهة من نفسها اللحظة يف حادثان وقع إذا
بفرتة بعضهما عن منفصلني يكونان — أخرى حركية حالة يف آخر مشاهد نظر وجهة

معينة.25 زمانية

مريس محمد مراجعة حقي، إسماعيل ترجمة نهاية، ال … ثالثة … اثنني … واحد جاموف، جورج 24

ص١٠٩. ،(١٩٦٨ املرصية، النهضة (القاهرة، أحمد،
الثانية، الطبعة للماليني، العلم دار (بريوت: النسبية»، نظرية قصة األحدب: «الكون بدر، الرحيم عبد 25

ص١٨٨-١٨٩. ،(١٩٦٦
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ماضيًا بعينه حادثًا تجعل والتي الزمان، تحديد يف املتحركة املتغريات هذه كل
بأن الحكم استحالة أي بالتآني؛ يُعَرف ما عنها نجم آخر، ملشاهد ومستقبًال ملشاهد
سابقة علة إىل لألحداث العيل التحديد يُشرتَط كما اآلخر، بعد أو قبل وقع حادثًا
تالشت أن سبق كما العلية، تالشت لقد املطلق. الواحد الزمان خط يف الحق ومعلول
لالرتداد؛ واألحداث الزمان قابلية عدم خاصية أيًضا تنفي النسبية لكن الكوانتم، يف
انتهى بحيث املعاكس، االتجاه يف الزماني تتابعها افرتاض يمكن بحيث تُوَجد فاألحداث
نظم إدراك يستطيع البرشي الذهن أصبح النسبية ومع الكالسيكي، الزماني التسلسل

منها. واحد مجرد الكالسيكي النظام الزماني، للرتتيب مختلفة
استيعابه نستطيع أن من أكثر الحد، هذا كل إىل الزمان بإشكالية التوغل كان ربما
تعكس التي والظواهر لالنعكاس، القابلة غري الحرارية الديناميكا فقوانني بسهولة،
الرمال عىل األقدام وآثار السينمائي الفيلم وأبسطها واضًحا، زمانيٍّا وترتيبًا اتجاًها
والذي لالرتداد القابل غري الزمان عن دفاًعا تهب أن يمكن كلها إلخ. … والحفريات
رايشنباخ هانز أهمهم كثريون، املشكلة لهذه تصدى وقد النسبية. النظرية اغتالته
معينة، مبدئية رشوط أو ظروف عن تنشأ فرعية» «أنساق الظواهر هذه أسمى الذي
النظام داخل ثانوية» «أنظمة إنها الزمان. أو الفيزيائية القوانني طبيعة عن وليس
أوحد، ترتيب أو معني اتجاه له الزمان أن البتة يعني ال الذي الكوني الكوزمولوجي
بغري أساسها عىل نترصف أي: برجماتيٍّا؛ مأخذًا الفرعية األنساق هذه نأخذ أن ويمكن

العمومية.26 الشديدة النظريات يف للدخول حاجة
الكوزمولوجية الصورة بني التناقض نقل لم إن الواسعة، بالفجوة يذكرنا هذا إن
الكوزمولوجية الصورة وبني — والكوانتم النسبية علم — املعارص العلم يرسمها التي
كانت والتي — اليومية الحياة يف العادي اإلنسان خربة — املشرتك الحس يف الكائنة
ومكان زمان يف املتحركة بكتله النيوتوني، للعلم الكوزمولوجية الصورة مع تماًما تتفق
الذي التجريد مستوى إىل الصعود يستطيع ال املشرتك الحس إن ومنفصلني. مطلقني

Hans Reichenbach, The Philosophy of Space and Time, (New York: Dover Publications, 26

.1958)
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الشعبي: الزجل لالرتداد قابليته عن فاشتهر النسبية، زمان بلغه

شوء اسمها سيدة هناك كان
الضوء سريها يف تسبق

باألمس لها حاجة تقيض خرجت
مس النسبية من الطريق يف نالها

أمس!27 أول بيتها إىل فعادت

األول: سؤاالن؛ يلخصها العلم أمام املثارة الزمان إشكالية أدنجتون، آرثر يقول وكما
تحت ُوِضَعْت التي الكمية تلك طبيعة هي ما ثم للزمان؟ الحقيقية الطبيعة هي ما
تجيب ال النسبية النظرية الفيزياء؟28 بنية من أساسيٍّا جزءًا وأصبحت الزمان اسم
يف الزمان طبيعة من محدد يشء أي تقول ال ألنها مبارشة؛ بصورة األول السؤال عن
النسبية ولكن ذاتها. األشياء ال األشياء مقاييس تتناول فهي ماهيته؛ وصميم ذاته صلب
بصورة باملكان مختلط الكالسيكي الزمان أن أوضحت حني الثاني، السؤال حل وضعت
فتحت بهذا وهي مًعا، الرتباطهما السليمة الصياغة هي ووضعت متسقة، وغري مضاربة
النسبية، عىل السابقة الفيزياء يف مميزة غري كمية فثمة األول، السؤال حل أمام الطريق
عن منفصل ريب بال وهو للوعي، املعروف الزمان ذلك ا جدٍّ مبارشة بصورة تمثل
الخلط عىل املشرتك الحس اعرتاض — أدنجتون يقول كما — ولكن يشابهه، وال املكان
مكانًا بوصفه العالم وتصور عليه، التغلب من بد ال شعور مجرد واملكان الزمان بني
للفصل ناجحة غري محاولة هو الزمان، خالل لحظة إىل لحظة من يمر األبعاد ثالثي
املكان أن أحد يتخيَّل لم النسبية النظرية مجيء «قبل أنه والحق واملكان. الزمان بني
إدماجهما، ناتج عىل خاصة أهمية إلضفاء يكفي بما طبيعتهما يف متماثالن والزمان
ينقص ليس وطبًعا الفيزياء.»29 تفهم يف مذهلة أهمية له اإلدماج هذا مثل أن ثبت لكن
صلب — للزمان تصورها عىل وتصديقه الغشوم، الفج املشرتك الحس موافقة الفيزياء

عاملها.

إبراهيم فهمي مراجعة شحاتة، رمسيس ترجمه الجميع»، متناول يف «النسبية كوملان، أ. جيمس 27

ص٦٠. ،(١٩٦٩ املعارف، دار (القاهرة: ميخائيل،
.A. Eddington, The Nature of the physical World, p. 37 28

ص٩٢. العربية الرتجمة والفلسفة»، «الفيزياء جينز، جيمس 29
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رجع وفيها اإلرهاص بها العود، وإليها البدء منها املآل، وهي املنشأ هي الفلسفة ولكن
بآيات الحقيقة نحو الجوهرية خطاه تبلور ما رسعان للعلم تمهد أن وبعد الصدى.
مذاهب وله عليه ويقيمون يفلسفونه َمْن املطلق نيوتن زماُن َوَجد وكما التفلسف.
واملكان الزمان جعل الذي النقدي كانط مذهب أهمها الشوامخ، األبنية من فلسفية
آينشتاين زماُن َوَجد الخربة، أساسهما عىل ليتلقى العقل يف قبليتني صورتني املطلقني
الحال بطبيعة عمًقا، وأكثر شموًخا أكثر فلسفية أبنية له يقيمون من أيًضا النسبي

العلم. بنية يف املجبول التقدم يفرضه الذي
الفيلسوف لعل لكن النسبية، بزمان فائًقا اهتماًما العلم فالسفة معظم اهتم
A. N. Whitehead وايتهد نورث ألفرد واملنطقي الفذ الرياضة عالم اإلنجليزي
فقط وليس للتفلسف، كموضوع به االنطالق يف أمعنوا من أكثر (١٨٦١–١٩٤٧)
كتابه يف «الزمان» فصل أهمها موضع، من أكثر يف عالجه للعلم. منتمية كمقولة

الطبيعة».30 «مفهوم
وال زمان يوجد ال أحداث بدون إنه وايتهد يقول ليبنتز، قال أن سبق وكما
زمان طبًعا يرفض لذلك تعريفه؛ أساس ويجعلها باألحداث الزمان يربط إنه مكان،
مع به يأخذ أنه والواقع آينشتاين. زمان يرفض أنه أيًضا ويزعم املطلق، نيوتن
والعالقات للطبيعة العضوية وايتهد نظرة من أساس فعىل بسيطة، فلسفية تعديالت
موضوعي رضوري بناء وهو الزماني-املكاني، باملتصل يقول تحكمها، التي الداخلية
تغريات. من املوضوعات عىل يطرأ بما يتأثر ال مطرد ثابت بناء الداخلية، العالقات من
Process عملية عن تعرب التي الطبيعة، أحداث بني االمتداد عالقة هو البناء وهذا
هي فعًال «املميزة» والحوادث الزمان، عينة هو االمتداد هذا صريورتها. أو الطبيعة
بالحارض؛ عالقتهما ومن واملستقبل، املايض هي للتمييز» «القابلة والحوادث الحارض،
Texture نسيج يتشكل «املميزة» بالحوادث للتمييز» «القابلة الحوادث عالقة من أي
والقابلة املميزة لألحداث الكيل املجموع بدورها فهي الطبيعة، نسيج وأيًضا الزمان،31
مواقعها حيث من — العارفة الذات متغريات النسبية أدخلت كما تماًما للتمييز،

Alfred North Whitehead, Concept of Nature, (Cambridge: Cambridge University Press, 30

.1919, reprinted 1978), pp. 49–73
ص٧٣. السابق، املرجع 31
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تميزه ما بني الحد ويجعل وايتهد يفعل الطبيعة، تعيينات يف — رصدها ورسعات
الزمان، تعريف يف فواصل لها بالنسبة للتمييز فقط قابل هو وما فعًال العارفة الذات
حال بطبيعة بأرسها، الطبيعة عىل هذا وينطبق ومستقبل، وحارض ماٍض إىل وتحديده

الزماني-املكاني. املتصل
القابلة غري اللحظة ليس Sense-awarenessالحيس للوعي املبارش املعطى أن عىل
الحارض تعني والتي املعني، ْمك السُّ ذات الفرتة هي بل املكان، نقطة شأن لإلدراك
مضمون تُحدِّد التي هي تآٍن بعالقة املرتبطة والحوادث واملستقبل. املايض يف ما وامتداد
الفرتة إىل وننظر معها، املتآنية الحوادث من مضمونها من الفرتة نجرد وعندما الفرتة،
أو املفهوم إىل نصل بهذا الحوادث، بني تربط زمانية عالقة وبوصفها ذاتها، حد يف
املدركة الحادثة بني املكاني التصاحب عالقة هي التآني وعالقة لها. العقيل التصور
املميزة بحوادثه الراهن فالحارض للمكان، ا حدٍّ الزمان نجد هكذا لها. املناظرة والفرتة
لها. الزماني التحديد فهما واملستقبل املايض أما للطبيعة، املكاني التحديد أساس فعًال
هما واملستقبل واملايض املكان، هو الحارض — ُمِخلٍّ غري نرجوه — مبسط باختصار
واحدة حقيقة واملكان الزمان نجد هكذا أحداثها. تيار أو الطبيعة مًعا ومنهما الزمان،
زمان، للتمييز» «القابلة املستقبلة الحوادث الحيس، الوعي مع مختلفة بأشكال ترتبط
سوف حاًرضا تصبح حني أي مميزة؛ وتغدو املدركة الذات أمام زمانها يئون حني لكن
ما يفلسف إنه يقول ووايتهد مكان، إىل دائًما الزمان يتحول هكذا مكانًا. أيًضا تصبح
حقيقة يف نراه ولكننا مًعا، وإدماجهما واملكان الزمان بني توحيد من النسبية به أتت
إليه. ويرده الزمان تيار يف املكان يدمج فقط بل ان، ندَّ وكأنهما مًعا يدمجهما ال األمر
ألبعاد رابع بُْعد فالزمان املكان، يف الزمان إدماج وهو العكس، إىل النسبية تميل حني يف

الثالثة. املكان
النسبية، للنظرية واستجابة انعكاس الزمان، يف الفلسفية نظريته إن وايتهد يقول
ينضم آخر أساس فالكوانتم أشمل، املعارصة الفيزياء لتطورات استجابته نرى ولكننا
مبارشة بصورة تتدخل ال ذاتها حد يف والكوانتم الفيزياء، أساس مًعا ليمثال النسبية إىل
الفيزياء لكن الكون. أنظمة من لنظام عام تصور هو حيث من الزمان إشكالية يف
— الكوانتم ومع األحداث، مجال والزمان املادة كتل مجال املكان ترى كانت الكالسيكية
لويس الفذ الفرنيس العالم مع البارعة املوجية امليكانيكا ونجاح نشأة بعد وخصوًصا
يمكن ما إىل مركز، من إشعاعات إىل وارتدت الساذجة، املادة كتل تالشت — بروي دي
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املكان يرتد أن يسهل أحداث، إىل يشء كل يرتد وعندما األحداث. من سلسلة نسميه أن
املعارصين. العلم فالسفة من وغريه وايتهد مع حدث كما الزمان، إىل

وتجديدات وفعالية مرونة عن وحدب صوب كل املعارصمن العلم تطورات تكشف هكذا
وإبداعات إلنجازات خصيبًا موضوًعا فأصبحت الزمان، إشكالية معالجة يف جذرية

املعارصين. العلم فالسفة
واإلبداع لإلنجاز موضوًعا اإلنساني العقل أمام مطروحة إشكالية كل وستظل
مجال أنه عىل اتفقنا والذي الزمان، يف كائنًا العقل هذا دام ما والتجديد، واإلضافة

صاعًدا. متصًال بل دائريٍّا زمانًا يكون أال رشيطة والحدث، والتغري الحركة
صعود؟ من فهل
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