
األبعاد الفلسفية في مفهوم الزمن 

يحتل مفهوم الزمن صدارة املفاهيم اإلشكالية في ميتافيزياء الفلسفة منذ القدم، وما زال الفالسفة حتى اليوم 
يقفون أمام هذا املفهوم بحثًا عن أعمق أسرار الكون وأكثرها التصاقًا بوجود اإلنسان وحياته على وجه اإلطالق. 
الزمن يشكل  زال مفهوم  التاريخ، ما  الزمن على مدى  التي بذلت في مقاربة مفهوم  الفلسفية  ومع أهمية اجلهود 
الزمن  »إن  برغسون:  هنري  يقول  السياق  هذا  وفي  اإلنسان.   وفهم  اإلنسانية  عقل  يتحدى  الذي  األعظم  اللغز 
هو املعضلة األساسية في امليتافيزياء، وعندما تستطيع اإلنسانية أن تقدم إجابة واضحة عن سؤال الزمن فإّنها 

تستطيع جتاوز كل اإلشكاليات واملعضالت الوجودية التي تواجه حياة اإلنسان والبشرية جمعاء«. 

د.علي أسعد وطفة *

*  أكادميي متخصص في التربية والفلسفة - جامعة الكويت.
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احل��اص��ل على  فينمان  ري��ت��ش��ارد  وي��ق��ول 
جائزة نوبل في هذا الصدد: »نتعامل نحن 
الزمن  م��ع   - ال��ف��ي��زي��اء  علماء  ويقصد   –
إّن��ه  ماهيته،  ع��ن  تسألني  ال  ولكن  ي��وم��ي��ًا، 

أصعب مما نستطيع إدراكه«.
املسلمني  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  كثير  أدرك  وق���د 
وف��اس��ف��ت��ه��م ص��ع��وب��ة ال��ب��ح��ث ف���ي قضية 
الزمن، ورأوا فيه مسلكًا شائكًا صعب املنال، 
ف��ه��ذا ف��خ��ر ال���دي���ن ال�����رازي ف���ي )امل��ب��اح��ث 
املشقة  وتلك  الصعوبة  بهذه  يقّر  املشرقية( 
اآلن ما وصلت  إلى  أني  »أعلم  يقول:  حيث 
أبو  وذاك  ال��زم��ن«.  ف��ي  احل��ق  إل��ى حقيقة 
)الهوامل  كتابه  في  يعلن  التوحيدي  حيان 
الزمن  أمر  والشوامل( صعوبة اخلوض في 
فيقول: »إّنه فن ينشف الريق ويضرع اخلد 
ويفضح  املبطان،  ويقيء  النفس،  ويجيش 
بالتقصير  االع��ت��راف  على  ويبعث  امل��دع��ي، 
والعجز«، ويبني »أّن العلم بحر، وفائت الناس 

أضعاف  ومجهوله  مدركه،  من  أكثر  منه 
معلومه، وظنه أكثر من يقينه، واخلافي 
منه أكثر من البادي وما يتوهمه فوق ما 

يتحققه«.
لقد تساءل الفاسفة منذ القدم عن 
ماهية الزمن ودورته وأبعاده وتشكاته: 
ه���ل ال���زم���ن م��ف��ه��وم م��ج��رد أم واق���ع 
الزمن  أم كاهما معا؟ هل  محسوس 

هو  ه��ل  مستقيم؟  خطي  أم  منغلق  دائ���ري 
متغير أم دائم سرمدي؟ ما احلدود الفاصلة 
بني األزل واألب��د والزمن؟ هل هو نسبي أم 
واحل��س��اب؟  للقياس  يخضع  ه��ل  م��ط��ل��ق؟ 
وكيف ميكن قياسه؟ ما هي العاقة األبدية 
الزمن  هل  واملكان؟  والدميومة  الزمان  بني 
جوهر منفصل بذاته أم متصل بغيره؟ هل 

الزمن وح��ص��اره؟ هل ميكن  اخ��ت��راق  ميكن 
بني  العاقة  ما  وم��ص��ادرت��ه؟  الزمن  ابتاع 
ال��زم��ن وال��ض��وء وامل���ك���ان؟  تلك ه��ي بعض 
األسئلة التي طرحتها الفلسفة عبر تاريخها 
املديد. واإلنسانية لم تتقدم كثيرًا في حل 
منذ  امليتافيزيائية  الوجودية  املعضلة  هذه 
اليوم،  العلماء حتى  زال  التاريخ، فما  فجر 
على الرغم من التقدم الهائل في الفيزياء، 
يشعرون باحليرة والدهشة إزاء هذا املفهوم 
الذي يسحر اإلنسان ويسخر منه في الوقت 
ن��ف��س��ه، وم���ن م��ّن��ا ال ي��ش��ع��ر ب��ه��ذه احل��ي��رة 
يردد  عندما  الهادئ  السحر  وه��ذا  القدمية 
أن  امل��رء  يستطيع  »ال  هيرقليطس:  مقولة 
ألّن  مرتني  ال��واح��د  النهر  م��اء  في  يستحم 
أب��دًا«. ففي  مياهًا جديدة جتري من حوله 
الزمن تكمن معضلة البدء والوالدة واحلياة، 

ثم املوت والفناء.
يتمثل  كبيرين؛  س��ؤال��ني  يثير  ف��ال��زم��ان 
يتمثل  ح��ني  ف��ي  ال��زم��ان  ماهية  ف��ي  األول 
األول  وال��س��ؤال  ق��ي��اس��ه،  ف��ي كيفية  اآلخ���ر 
أّم�����ا اآلخ�����ر فيخص  ي��خ��ص ال���ف���اس���ف���ة، 
الفيزيائيني والعلماء. ويعتقد الكثيرون أّن 
السؤال األول بقي من غير جواب نهائي وقد 

يبقى إلى األبد.
وم��ه��م��ا ت��ك��ن ال��ص��ع��وب��ة ال��ت��ي تكمن في 
جوهر هذه األسئلة، ومهما تكن التحديات 
م��ق��ارب��ة هذه  ف��ي  اإلن��س��ان  يواجهها  ال��ت��ي 
األسئلة امليتافيزيائية بامتياز، فإّن البحث 
والتأمل في مسألة الزمن يقعان في دائرة 
ب��ال��روع��ة  يتسم  ال���ذي  الفلسفي  ال��ت��أم��ل 
الزمن  م��ن  الرحلة  تكون  حيث  واجل��م��ال، 
تتميز  التي  العقل  ميتافيزياء  في  رحلة 
بسحر ال يفوقه سحر، وجمال ال يعلو عليه 
أي جمال؛ ألنها ترحال في مسألة الكينونة 
وب��ح��ث ف���ي م��اه��ي��ات ال��وج��ود 

وأبعاد احلياة. 

الــفــالســفــة يــقــفــون أمـــام 

مــفــهــوم الــزمــن بــحــثــًا عن 

أســـــــرار الــــكــــون وأكـــثـــرهـــا 

ــــســــان الـــــتـــــصـــــاقـــــًا بــــاإلن

ماهية الزمن شغلت الفاسفة منذ القدم وتساءلوا عن عاقته بالضوء واملكان

13

21
01

0
بر 

سم
دي

 -
 7

1
دد 

عــــــ
ال



ماهية الزمن
التعقيد  ب��ال��غ  فلسفي  م��ف��ه��وم  ال��زم��ن   
وتعريفه غالبًا محفوف باخلطر. وفي هذا 
حينما  الزمن  أع��رف  »ال  أوغسطني:  يقول 
بتفسيره  األم��ر  يتعلق  وعندما  عنه،  أس��أل 

فإنني ال أعرفه أبدًا«. 
املفهوم  ه��ذا  تعريف  السهل  م��ن  ول��ي��س 
امل��ي��ت��اف��ي��زي��ائ��ي ال���ذي ي��ت��دف��ق ب��ك��ل أش��ك��ال 

التعقيد.
ع����رف أف���اط���ون ال���زم���ن ب���أّن���ه ال���ص���ورة 
امل��ت��ح��رك��ة مل��ا ه��و أزل���ي ف��ي اجت���اه األب��دي��ة، 
حيث يكون الزمن حركة متواصلة تبدأ من 
األزل لتصب في نهايات األبد الذي ال نهاية 
بعده. وجند صدى هذا التعريف في قاموس 
أك��س��ف��ورد ال��ذي ع��رف ال��زم��ن بأنه »ال��ف��راغ 
يختلف  وال  املستمر«.  ال��وج��ود  م��ن  امُل��ك��ّون 
اإلجنليزي  القاموس  عن  أكسفورد  تعريف 
إذ   )Advanced English Dictionary( املتقدم 
التجارب  من  املستمر  »امل��س��ار  بأنه:  يعرفه 
إلى  املستقبل  من  األح��داث  فيها  التي متر 
احل��اض��ر إل���ى امل���اض���ي«. وت��ع��رف��ه موسوعة 
متعاقب  »ترتيب  بأنه  األمريكية:  كولومبيا 
في  حدثني  ب��ني  الفاصل  أو  األح���داث  لكل 
مفهوم  ويتضمن  املتعاقبة«.  السلسلة  هذه 
األح��داث  تعاقب  ترتيب  جانب  إل��ى  ال��زم��ن 

ت��زام��ن��ه��ا، أّي ح��دوث��ه��ا ف���ي زم����ن واح����د، 
احلاضر  املفهوم  هذا  يتضمن  كما  ومدتها، 
ما حدث  وهو  واملاضي  اآلن  يحدث  ما  وهو 
وانتهى، واملستقبل وهو ما سيحدث الحقًا. 
وتستعمل اللغات كلها أفعااًل تدل على هذه 
احلاالت الثاث غير أّن احلاضر سرعان ما 
فالزمن  حاضرًا،  واملستقبل  ماضيًا،  يصبح 
آث��اره فينا، وما املراحل  يدور دورت��ه وينقش 
إلى  الطفولة  م��ن  اإلن��س��ان  بها  مي��ر  ال��ت��ي 
فالشيخوخة  فالكهولة  فالشباب  املراهقة 
وأم���ارات  فينا،  ال��زم��ن  تأثير  على  دليل  إال 
بصماته علينا. ومن أجمل التعاريف ملفهوم 
الزمن وأعقدها وأكثرها براعة وعبقرية ما 
ذك���ره أب��و ال��ع��اء امل��ع��ري ف��ي كتابه )رس��ال��ة 
الغفران( إذ يقول: »املكان هو شيء أقل جزء 

فيه اليحتوي على شيء، والزمان هو شيء 
امل��درك��ات،  ك��ل  على  يحتوي  فيه  ج��زء  أق��ل 

والكون هو ما قل وما كثر«. 
كتابه  في  البغدادي  البركات  أب��و  ويقول 
)امل��ع��ت��ب��ر ف��ي احل��ك��م��ة( إّن وج���ود األش��ي��اء 
مقيد مبقدار وجودها بحيث ال ميكن تصور 
موجود ما من غير تصور مقدار مدته حيث 

يكون الزمن »مقدار الوجود«.
لقد توقف الفيلسوف كيركغور عند معنى 
اللحظة التي يراها حالة مطلقة في الزمن 
فاللحظة  األزم����ان.  ك��ل  فيها  ت���ذوب  حيث 
هي األهم عند كيركغور ألّن كل حلظة هي 
بداية حلركة الزمن القادمة من املستقبل أو 

النازعة إلى املاضي. 
وآراء  كيركغور  آراء  نقارن  أْن  ونستطيع 
بينها:  فيما  ونعارض  ر  هيدغِّ الفيلسوف 
من  منطًا  امل��اض��ي  ف��ي  األول  ي��رى  فبينما 
اآلخ��ر  َي��ِس��ُم  ي،  التجلِّ أو  التفكير  أمن��اط 
يختزل  حني  وف��ي  التكرار؛  بسمة  املاضي 
ك��ي��رك��غ��ور احل���اض���ر ب��ك��ون��ه ال��ل��ح��ظ��ة أو 
��ر احل��اض��ر بفعل  ال��ت��ح��ّول، ي��رب��ط ه��ي��دغِّ
لدى  انعتاق  فهو  املستقبل  أّم��ا  الكشف. 
وباختصار  ر.  هيدغِّ لدى  وحدس  كيركغور 
نقول: الزمن هو شيء ال ميكننا أن نلمسه 
أو نراه ولكننا نرى آثاره التي ترتسم على 

ــــمــــاء  كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــعــــل
املـــعـــاصـــريـــن يــعــتــقــدون 
مــــفــــهــــوم  ــــــــزمــــــــن  ال أّن 
مفهومًا  وليس  جتــريــدي 
يــتــعــن وجـــــــوده واقـــعـــيـــًا

توقف بعض الفاسفة عند معنى اللحظة التي يرونها حالة مطلقة في الزمن
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أجسامنا التي تكبر ثم تهرم ثم متوت، كَما 
الكون،  ف��ي  ف��ي بقية األش��ي��اء  ه��ي احل��ال 
وألننا ال نراه يأخذ الزمن صورة هو البعد 

الرابع للكون كما يتصوره آينشتاين. 

الزمن بن الكينونة والتجريد
تساءل الفاسفة واستغرقوا في التساؤل: 
هل للزمن وجود حقيقي أم أنه جتريد في 

العقل واخليال؟
عمانويل  األمل��ان��ي  الفيلسوف  يتصدى   
ك��ان��ط ف��ي ك��ت��اب��ه )ن��ق��د ال��ع��ق��ل اخل��ال��ص( 
ل��ه��ذا ال���س���ؤال م��ع��ل��ن��ًا أّن ال���زم���ن م��ف��ه��وم 
وتتمثل  العقل،  ف��ي  ي��ق��وم  ذه��ن��ي جت��ري��دي 
واألح��داث  اخل��ب��رات  استيعاب  في  وظيفته 
ال��ت��ي ي��ت��وال��ى ح��دوث��ه��ا ف��ي ال���ك���ون، وعلى 
هذا األس��اس يرفض أن يكون للزمن وجود 
املكان  على  ه��ذا  ت��ص��وره  ويسحب  حقيقي، 
ف��امل��ك��ان ك��م��ا ه��و ال��زم��ن م��ف��ه��وم جت��ري��دي، 
حيث اع��ت��اد اإلن��س��ان أن ي��رى األش��ي��اء في 
س��ي��اق مت��وض��ع��ه��ا وت��رات��ب��ه��ا ع��ل��ى اخ��ت��اف 
االعتياد  ه��ذا  عليه  وأملى  بينها،  املسافات 

شعورًا جتريديًا بوجود املكان. 
ليس سوى صورة  الزمن  أّن  كانط  اعتبر 
أو ص��ورة احل��دس احملض  الداخلي  احل��س 
ل��دي��ن��ا جت���اه أن��ف��س��ن��ا وح��ال��ت��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة، 

تعّينًا  يكون  أن  كانط ال ميكن  وفق  والزمن 
إلى  ينتمي  ال  فهو  اخل��ارج��ي��ة،  للظاهرات 
ه��ي��ئ��ة وال إل���ى م��وض��ع، ع��ل��ى ال��ع��ك��س من 
بحالتنا  التصورات  يحدد عاقة  فإنه  ذلك 
الداخلية، وهذا يعني أّن الزمن ليس سوى 
ال���ص���ورة ال��ت��ي حت���دس ب��ه��ا ال����روح نفسها 

كمقدرة حسية.

مفهوم جتريدي
املعاصرين  العلماء  م��ن  كثير  ويعتقد   
مفهومًا  وليس  جتريدي  مفهوم  الزمن  أّن 
ي��ت��ع��ني وج�����وده واق���ع���ي���ًا، وف���ي ه���ذا ي��ق��ول 
ن��ي��وت��ن ف���ي ك��ت��اب��ه )امل����ب����ادئ ال��ري��اض��ي��ة 
احلقيقي  »الزمن  إّن  الطبيعية(  للفلسفة 
يتأثر  أن  دون  ينساب  الرياضي  املوضوعي 

ب��أي شكل خ��ارج��ي، ف��ال��زم��ن ه��و م��ا ينشأ 
ف��ي ذه���ن اإلن���س���ان م��ن م��اح��ظ��ة التتابع 
ل��و وقفت  أّن���ه  )ت��ت��اب��ع األح�����داث(، مبعنى 
والشمس،  األرض  ح��رك��ة  وليست  احل��رك��ة 
ال��ذرات  الكامل،  مبفهومها  احل��رك��ة  وإمّن���ا 
واجلزيئات واجلسيمات الدقيقة، سيختفي 
ال��زم��ن هو  أن  ذل���ك  ع��ل��ى  وينبني  ال��زم��ن، 
في  امل��وج��ودات  حلركات  التجريدي  املعادل 
الفيلسوف  يرى  السياق،  هذا  وفي  الكون«. 
كاريل أّن الزمن يأخذ صورة احلركة الذاتية 
في األشياء، »فكل كائن جامد أو حي يشتمل 
على حركة داخلية وحاالت متعاقبة، ونسق 
خ��اص ب��ه، وم��ث��ل ه��ذه احل��رك��ة ه��ي الزمن 
الفطري وميكن قياسها بالرجوع إلى حركة 

كائن آخر.
 وع��ل��ى ه��ذا األس���اس ميكن ق��ي��اس عمر 
اإلن���س���ان ب��ال��زم��ن ال��ش��م��س��ي ألّن����ه يسكن 

األرض وليس في كوكب أو مكان آخر«. 
وقد أشار جان بياجيه إلى الزمان بوصفه 
بذلك  والشعور  املكان  في  األح���داث  تتابع 
سيكولوجيا، وهذا يعني أن تتابع األحداث 
ومفهومه.  الزمان  فكرة  تكوين  إل��ى  ي��ؤدي 
ووف��ق��ًا لهذا االجت��اه ف��إّن ال��زم��ان افتراض 
في  جامدًا  موضوعيًا  وج��ودًا  وليس  ذهني 
الوجود، فالزمان ميتلك طابعًا سيكولوجيًا 

ــــزمــــان واملـــكـــان  يــشــكــل ال
إحــــــداثــــــيــــــي الــــــوجــــــود 
ويـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـــــــل فــــهــــم 
إال  وإدراكـــــــــــــــــــه  األول 
مـــــــــــن خـــــــــــــــالل اآلخـــــــــــر

الزمن مفهوم جتريدي يقوم على العقل
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التي  لإلنسان  املباشرة  اخلبرة  إلى  يستند 
تبدأ وتتواصل منذ مرحلة الطفولة. 

ما بن الزمان واملكان
وامل��ك��ان إحداثيي  ال��زم��ان  ك��ل م��ن  يشكل 
الوجود، إذ يستحيل فهم الزمان وإدراكه إال 
من خال صلته باملكان واحلركة. وقد اقترن 
مفهوم املكان في النظرية النسبية مبفهوم 
معادالت  في  االقتران  هذا  وجتّلى  الزمان، 
نيوتن  أّسس  لقد  ومعقدة.  رياضية مجردة 
امليكانيكا الكاسيكية على ثاثة مطلقات: 
امل��ك��ان امل��ط��ل��ق وال���زم���ان امل��ط��ل��ق واحل��رك��ة 
املطلقة، وذلك مقابل املكان النسبي والزمان 
آينشتاين.  عند  النسبية  واحلركة  النسبي 
لقد افترض نيوتن إطاقية الزمان واملكان 
رياضيًا.  ذل��ك  على  يبرهن  أن  دون  بدهيًا 
على  يتجّلى  املطلق  ال��زم��ان  أّن  واف��ت��رض 
املاحظني  جلميع  بالنسبة  واح���دة  ص��ورة 
ل��ل��ح��دث رغ���م ت��ب��اع��ده��م م��ك��ان��ي��ًا. ونظرية 
نيوتن هذه جتد صداها في النظرية القائلة 
بجوهرية الزمان، حيث يكون الزمان جوهرًا 

أزليًا ال يرتبط باحلركة والكتلة والسرعة. 
 ولكّن نظرية النسبية جاءت برأي مختلف 
فيه رفض واضح ملفهوم الزمان املطلق والنظر 
إليه على أّنه بعد من أبعاد الوجود في ثاثية 
سينا  ابن  أدرك  وقد  الزمان.  وأحادية  املكان 
ال���زم���ان وامل��ك��ان  ال��ع��اق��ة ب��ني  طبيعة ه���ذه 
فوصف الزمان بأّنه مقدار للحركة املستديرة 
من جهة املتقدم واملتأخر المن جهة املسافة، 
متصل،  فالزمان  متصلة  احلركة  كانت  ومّل��ا 
وهذا يعني أّن الزمان ال ميكنه أن يكون من 

من  هناك حركة  وليست  )تغير(،  دون حركة 
دون مادة تتألف من أجزاء متنقلة من حال 
إلى حال ومن موضع إلى آخر. ومن هنا نرى 

حتديده ملفهوم مادية الزمان.

أبعاد املكان
فاملكان ذو أبعاد ثاثة، أّما الزمان فيعرف 
ب��ب��ع��ده ال���واح���د، وي��ع��ب��ر امل��ك��ان ع��ن ت��وزي��ع 
في حني  تلقائيًا،  وج��ودًا  املوجودة  األشياء 
الظواهر  وج��ود  تتابع  عن  يعبر  الزمان  أن 
حيث حتل الواحدة محل األخرى. والزمان 
ال  م��ادي��ة  عملية  ك��ل  أن  مبعنى  ي��رت��د،  ال 
تتطور إال في اجتاه واحد، من املاضي إلى 

املستقبل أو من املستقبل إلى املاضي. 
وق������د ن���س���ف ت����ط����ور ال���ع���ل���م ال���ف���ك���رة 
واملكان  الزمان  بأن  القائلة  امليتافيزيائية 
العمليات  ع���ن  م��س��ت��ق��ل  ب��ش��ك��ل  ي���وج���دان 
امل��ادي��ة وب��ان��ف��ص��ال ك��ل واح���د ع��ن اآلخ���ر. 
االرتباط  من  اجلدلية  امل��ادي��ة  تنطلق  وال 
في  امل��ادة  مع  واملكان  الزمان  بني  البسيط 
احلركة، بل من واقعة أن احلركة هي ماهية 
الزمان واملكان، ومن ثم فإن املادة واحلركة 

والزمان واملكان ال تنفصل. وقد تأكدت هذه 
الفكرة في الفيزياء احلديثة. وأدرك علماء 
الطبيعة في القرنني الثامن عشر والتاسع 
واملكان،  للزمان  املوضوعية  الطبيعة  عشر 
املكان  عن  ينفصل  الزمان  أن  رأوا  ولكنهم 
امل��ادة  ع��ن  ب��ذات��ه  مستقل  منهما   ً ك��ا وأن 

واحلركة. 

 نسبية الزمان 
اح���ت���ار ال��ف��اس��ف��ة ف���ي حت��دي��د طبيعة 
الزمان من حيث هو مطلق أم نسبي، وكان 
ف��ي ش��رح  ي��ج��د ص��ع��وب��ة  آينشتني ع��ن��دم��ا 
نظريته للعامة حول نسبية الزمان يسوق 
هذا املثال املتشبع بالطرافة والظرافة: »إذا 
فإنهما  ساعتني  فاتنة  حسناء  مع  جلست 
دقيقتني  جلست  وإذا  كدقيقتني،  مت���ران 
على موقد )فرن( فإنهما متران كساعتني«، 
ف��ال��ل��ح��ظ��ات ال��س��ع��ي��دة ت��ن��ق��ض��ي ب��س��رع��ة 
كالسنني  ثقيلة  البائسة  واللحظات  هائلة 
آينشتاين  أن  هنا  خفيًا  وليس  الطويلة. 
للفرد،  السيكولوجي  الزمان  عن  يتحدث 
الشاعر  ي��ذك��ره  ال���ذي  نفسه  ال��زم��ان  وه��و 
بن تريس في قوله: »عندما كنت في املهد 
أنام وأبكي كان الزمان يزحف، وحني صرت 
صبيًا أض��ح��ك وأل��ه��و وأل��ع��ب ك��ان ال��زم��ان 
يخطو، وحني رأتني السنون رجًا قويًا كان 
الزمان يجري، واآلن وأنا في خريف العمر 

فإن الزمان يطير«. 
فإّن  السيكولوجي  الزمن  خ��اف  وعلى 
بالسرعة  غ��ال��ب��ًا  ت��رت��ب��ط  ال���زم���ان  نسبية 
آينشتاين  يشرح  كما  واجل��اذب��ي��ة،  والكتلة 

عاقة املكان بالزمان قضية شغلت العلماء قدميًا وحديثًا

تتخطى  الـــزمـــن  مــاهــيــة 

شطحات اخليال وتتجاوز 

حـــــدود الــفــهــم والــتــصــور 
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الزمان  أن  ويوضح  النسبية.  نظريته  في 
الزمن  وأن  حلقيقة،  وج��ه��ان  هما  وامل��ك��ان 
اجلسم  سرعة  ازدادت  كلما  تباطؤًا  ي��زداد 
زي��ادة سرعة جسم  ف��إن  املتحرك، وم��ن ثم 
وعندما  التباطؤ،  إل��ى  الزمن  تدفع  معني 
ت��ص��ل س��رع��ة اجل��س��م إل���ى س��رع��ة ال��ض��وء 
العلماء  بعض  وي��رى  يتوقف،  ال��زم��ن  ف��إن 
إلى  الزمن  يدفع  الضوء  سرعة  جت��اوز  أن 
اجلسم  يبدأ  حيث  عكسي  بشكل  احل��رك��ة 

بالعودة إلى الوراء في الزمن. 

اجتاه الزمان
يبدأ  مستقيمًا  خطًا  الزمان  يأخذ  هل 
إّن��ه  أم  املستقبل؟  ف��ي  ليصب  امل��اض��ي  م��ن 
ينطلق من املستقبل ليصب في املاضي؟ أم 
إنه زمن دائري مغلق ال بداية له وال نهاية 
أبدًا. هل حّقًا إّن الوجود ينطوي على »َعْوٍد 
وحيد  سهم  الزمني  التيار  إن  أم  أب���دي«؟ 
االجت���اه، ميتد من األزل إل��ى األب��د أو من 
األبد إلى األزل؟ إن كان ثمة َعْوٌد أبدي، فما 

من شكٍّ في أن الزمن سيكون دائريًا. 
»العود  النظريات غرابة نظرية  أكثر  من 
انبثقت من صلب احلضارة  التي  األب��دي« 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة وم����ن امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا 
القرن  ف��ي  نيتشه  فاستلهمها  ال��ق��دمي��ة، 
في  فلسفيًا  طابعًا  ومنحها  عشر  التاسع 
وفقًا  فالزمن  وحركته،  الزمن  دورة  تفسير 
نفسها  تعيد  مفرغة  دائ��رة  النظرية  لهذه 
سرمدية  بطريقة  حلظة  وك��ل  ت��وق��ف  ب��ا 
أبدية أزلية، فكل ما يحصل في دورة احلياة 
ف��ي امل��اض��ي واحل���اض���ر وامل��س��ت��ق��ب��ل حصل 
مرات المتناهية في املاضي وسيتكرر مرات 
المتناهية في املستقبل. وعلى هذا املنوال 

يعيد »الوجود« نفسه إلى ما النهاية.

املستقيم  الزمن  من  نيتشه  انطلق  لقد 
الهنود،  ومثله فعل  الدائري؛  الزمن  ليبلغ 
بولتزَمن  العالم  أم��ا  مختلفة.  لعلل  لكْن 
ذلك  العكس من  على  أتْت محاوالُته  فقد 
الزمن  استنتاج  إلى  أنه سعى  ذلك  متامًا: 
امل��س��ت��ق��ي��م ال��وح��ي��د االجت�����اه م���ن ال��زم��ن 
فيزيائية  تقنيات  مستخدمًا  ال���دائ���ري، 

صرفة، لكنه فشل في نهاية املطاف. 

فكرة الزمكان
إن���ن���ا، وف����ق ه��ي��غ��ل، ال ن����درك حل��ظ��ات 
)جمع  وآن��ات  هنات  ن��درك  لكننا  وأمكنة، 
س الفكرة العلمية  آن(. إن هيغل هو مؤسِّ
الزماني– ب��امل��ت��ص��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��اص��رة 
والزمن  اآلن–هنا.  أو  الزمكان  أي  املكاني 
لإلحساس  املجردة  احلالة  هو  هيغل  لدى 
واإلدراك، وهو العامل غير احملسوس فيما 
وامل���ك���ان هما  ال���زم���ان  إن  ه���و م��ح��س��وس. 
دات للكون اخل��ارج��ي  دان م��ن م��ج��رَّ م��ج��رَّ
وال��زم��ن هو  ال��داخ��ل��ي(.  بالكون  )م��ق��ارن��ة 
احل����ادث ن��ف��س��ه، ال��ب��ارز ث��م امل��ن��دث��ر، وه��و 
ل  يشكِّ وه��ك��ذا  وللتدمير.  للنفي  جت��ري��د 
الزمَن؛ لكن فكرة  الواقعية  سياُق األشياء 

فكرة إنها  أي  خ��ال��دة،  فكرة  تبقى   ال��زم��ن 
والتغير،  التغيير  صنو  والزمن  الزمنية.  
��ر« ذات���ه وال��ت��ب��دل عينه،  ال ب��ل ه��و »ال��ت��غ��يُّ
��ر، وإذا  ف���إذا »أْس����َرع« ال��زم��ن، أْس���َرع ال��ت��غ��يُّ
»النمو«،  وليس  معه.  أبطأ  الزمن  »أبطأ« 
ر«، ال��ذي َي��ْع��ِرف��ه ال��ش��يء سوى  أو »ال��ت��ط��وُّ
الوجه اآلخر لعملية فنائه وزواله. والفرق 
في  ل�»الَفْرق  اآلخر  الوجه  هو  الزمان  في 
امل��ك��ان«، فليس م��ن »َف���ْرق ف��ي ال��زم��ان« ال 
َيْقَتِرن بَفْرق في »الطول«، أو »العرض«، أو 
»االرتفاع«، أو »احلجم«، أو »املسافة«، أي ب� 
»َفْرق في املكان«. وليس من َفْرق في املكان 
يعتري  آخ��ر«  »تغيير  ُيْنِتجه  ال  وال��زم��ان 

الشيء. 
الزمان،  في  تنشأ  والظواهر  فاألشياء 
ال��زم��ان، فكل ش��يء له »حلظة  وت��زول في 
كنه  مُيْ ال  والشيء  زوال«،  و»حلظة  نشوء«، 
أب���دًا أن ي��ك��ون خ��ال��دًا، أو أزل��ي��ًا أب��دي��ًا، أو 
���ه ينشأ ل��ي��زول ح��ت��م��ًا. وه��ذا  س��رم��دي��ًا. إنَّ
وينبغي  ر«  »يتغيَّ وزواله  نشوئه  الشيء بني 
فزال،  نشأ،  من شيء  فليس  ر،  يتغيَّ أن  له 
ب��ني نشوئه  ال��ت��غ��ي��ر  ي��ع��ت��ري��ه  م��ن غ��ي��ر أن 

وزواله. 
وفي الطبيعة أمناط كثيرة من الساعات، 
ِكن  مُيْ منتَظمًا«  »تغييرًا  َيشهد  شيء  فكل 
���خ���اذه س��اع��ًة ن��ق��ي��س ب��ه��ا ال��زم��ن ال��ذي  اتِّ
ي��س��ت��غ��رق��ه ال��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي س��ائ��ر األش���ي���اء. 
ل  ا هو أن ُيقاس معدَّ و»مقياس الزمن« إمنَّ
ل نبضات قلب  ر في جسم ما )كمعدَّ التغيُّ
في  منتَظم«  ر  »تغيُّ إلى  ِنْسَبًة  حي(  إنسان 
أنَّ  ول��و  مثًا(.  الساعة  ��ات  )دقَّ آخ��ر  جسم 
َنْبض قلبي يتساَرع تارًة، ويتباطأ طورًا، مَلَا 
ف�»الساعة«  منه ساعة،  ِخذ  اتَّ أن  اْسَتَطْعُت 

يجب أن تكون »تغييرًا منتَظمًا«. 

تنشأ  والظواهر  األشــيــاء 
وتـــــزول فـــي الـــزمـــان فكل 
شـــــيء لــــه حلـــظـــة نــشــوء 
أن  ميـــكـــنـــه  وال  وزوال 
سرمديًا  أو  خــالــدًا  يكون 
حتمًا لــيــزول  ينشأ  فــهــو 

أخيرا نقول، لقد حاولنا في هذه املقالة 
وماهيته  ال��زم��ن  مفهوم  ف��ي  نبحث  أن 
عبر نسق من احملاوالت الفلسفية التي 
حاولت أن تستشرف هذا املفهوم وحتدد 
آفاقه، ويكفي لهذه احملاوالت عظمة ما 

بأن  ينبئنا  استكشاف  م��ن  إليه  انتهت 
العقل  ع��ل��ى  تستعصي  ال��زم��ن  م��اه��ي��ة 
املاهيات  ماهية  إنها  ح���دوده،  وت��ت��ج��اوز 
التي تتخطى شطحات اخليال اإلنساني 
وومضات العقل البشري وتتجاوز حدود 

كل فهم واستبصار وتصور يرتسم في هذا 
احمل��اوالت  ه��ذه  ويكفي  العظيم.  الكون 
أنها استطاعت أن تستكشف إلى أي حد 
يتوغل الزمن في أعماق الكون متجسدًا 

في عبقريته وعظمة نشأته. 

الخالصة
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