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 خالف ترغسىٌ يع أَنشراٍَ حىل انزياٌ 
ص.مدمض جىوسخي                                                                         

ىاٍ                                                                                  الجؼاةغ–حامٗت ٖماع زلُجي الٚا          

 ملخو:

ت     ؿىن م٘ ؤًيكخاًً خى٫ مٟهىم الؼمان، ٞل٣ض صاٞ٘ ًٖ وظهت هٍٓغ واهخ٣ض ؤ٩ٞاع هٍٓغ ازخل٠ بٚغ

، وعٚم الكهغة  ؿىن بإًيكخاًً وصاع بُجهما ه٣اف الٗالم والُٟلؿٝى اليؿبُت خى٫ الؼمان،  ل٣ض الخ٣ى بٚغ

ت اليؿبُت واهبهاع الٗالم بها، بال ؤن َظا لم  ًشجي بغ  ٚؿىن ًٖ اهخ٣اصَا وبْهاع التي ٧اهذ جدٓى بها هٍٓغ

ؿىن ًداو٫ الضٞإ ًٖ مٟهىم الؼمان مً وظهت هٓغ ٞلؿُٟت في م٣ابل الؼمان  جىا٢ًاتها، ل٣ض ٧ان بٚغ

الظي ًخهىعٍ ؤًيكخاًً مً وظهت هٓغ ٖلمُت، ل٣ض ازخل٠ الغظالن خى٫ ؤحهما الؼمان الخ٣ُ٣ي:  الؼمان 

ضاص ؟ . اإلاغجبِ بظواجىا ؤم الؼمان اإلاغجبِ بالغمىػ وألٖا  

ؿىن، ؤًيكخاًً، الؼمان، اليؿبُت .اليلماث اإلافخاخُت:  بٚغ  
Abstract: 
Bergson disagreed with Einstein on the concept of time; he defended his point of view and 

criticized the ideas of the theory of relativity about time. Bergson met with Einstein, There were a 

discussion of the scientist and the philosopher, despite the fame of the theory of relativity, and the 

dazzle the world about it,  this did not stop Bergson from criticizing it and showing its 

contradictions, Bergson defended the concept of time from a philosophical point of view against 

the time that Einstein envisioned from a scientific point of view. The two men differed about 

which real time: the time of our selves or the time of symbols and numbers? 

Keywords ; Bergson, Einstein, time, relativity. 

 

 ملضمت:

ؿىن،  ٞالؼمان في هٍٓغ َى الخض٤ٞ الظي هدـ ًٖ       ٌك٩ل مٟهىم الؼمان ع٦حزة ؤؾاؾُت في ٞلؿٟت بٚغ

ؿىن  ى الظي ٌكٗغها ٦ظواث زابخت ؤمام جُاع مخض٤ٞ، ل٣ض اَخم بٚغ ٣ه بهحروعة الخُاة وحٛحراتها، َو ٍَغ

ت اليؿبُت ولُاإلاا اهخ٣ض وظهت الىٓغ ا اجي بمٟهىم الؼمان ٢بل ْهىع هٍٓغ لتي ج٨غؽ مٟهىم الؼمان الٟحًز

ت اليؿبُت م٘ ؤلبرث  ً ْهغث الىٍٓغ اإلااصي البُٗض ًٖ طواجىا والخالي مً الخُاة، م٘ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ا ٖما ٧ان ؾاثضا، خُض خل الؼمان اليؿبي بض٫  ؤًيكخاًً    و٢ضمذ ٞهما ظضًضا للؼمان مسخلٟا ظظٍع

ت وال ؿىن ؤًيكخاًً بكضة ألن َظا ألازحر ٦غؽ اإلاُل٤، واعجبِ مٟهىم الؼمان بالؿٖغ ٨خلت،  ل٣ض اهخ٣ض بٚغ

الؼمان آلالي اإلاغجبِ باإلااصة، ونٝغ الىٓغ ًٖ الؼمان الخ٣ُ٣ي اإلاغجبِ بالخُاة والهحروعة، ل٣ض الخ٣ى 

ـ ؾىت  ، وصاع بُجهما ه٣اف مُى٫، ٩ٞان خىاع الٗالم 1922الغظالن في الجمُٗت الٟلؿُٟت بباَع

، ٞما َى  ؿىن وؤًيكخاًً؟،  وما هي ه٣اٍ الخالٝ بحن الغظلحن ؟.  والُٟلؿٝى  مٟهىم الؼمان ٖىض ٧ل مً بٚغ

ؿىن:  -1  مفهىم الؼمان ٖىض بٚغ
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ؿىن    غ الخُاة ونحروعتها جخٗل٤ ٌٗخبر الؼمان مٟهىما مدىعٍا في ٞلؿٟت  بٚغ ؿىن ؤن ظَى ،  ل٣ض عؤي بٚغ

مىا ؤن الخُ اة لِؿذ بال الهىع اإلا٩اهُت التي هدؿها، ل٨ً بالؼمان ؤ٦ثر مً اإلا٩ان، بن ج٨ٟحرها اإلااصي ؤَو

الخ٣ُ٣ت هي ٚحر طل٪، بط ج٨مً في الؼمان الظي ٨ٌٗـ جغا٦م نىع الىظىص ٖلى بًٗها البٌٗ، بن الؼمان 

َى نىعة الىظىص التي امخضث مىظ بضاًتها ألاػلُت وؤزظث جخُىع وجخ٣ضم،  وفي َظا الترا٦م اإلاؿخمغ ال ًم٨ً 

مخٛحر مً  ٖالم الخاعجي َى ، بن الٗالم اإلااصي1اضخي وال اإلاؿخ٣بل ًم٨ً ؤن ٌكبههماؤن ٌكبه ُٞه الخايغ اإلا

ظا الاهٟها٫  َى ما ًجٗله ه بمايُه،ألن الخظ٦غ ًدخٟٔ ال خالت بلى خالت ؤزغي مىٟهلت ٖجها،  َو  قَغ

 ببضإ ي الج٨غاع  ال٣بل والبٗض، وبىاءا ٖلى َظا ٞالخٛحر اإلاىظىص في الٗالم اإلااصي َى حٛحر الاجها٫ بحن

ظا ما ًجٗل الٗالم اإلااصي الخاعجي في التي الخالت لخسخٟي ُٞه،خُض جٓهغ خالت  وؿُان خالت ؾب٣تها، َو

مؿخمغ،  في م٣ابل َظا الاهٟها٫ بحن اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل ًىظض بُجهم اجها٫ وال ٩ًىن َظا الاجها٫ 

باٖخباٍع خالت قٗىعٍت،  صازلىا ؤهه ؤلاصعا٥ َظا لىا ًبضو الخاعجي،  بال في طواجىا ٣ِٞ،  ٞٗىض بصعا٦ىا للٗالم

بضو ٦ظل٪ ؤهه زاعظىا باٖخباٍع َمؼة ونل بُيىا وبحن الٗالم الخاعجي،ٞاإلااصة ج٩ىن مكاع٦ت لضًمىمخىا  ٍو

ظؿمىا،و٧ل اإلااصة اإلادُُت به  ، ومً َىا ج٩ىن  بلخٓت صًمىمخىا جدؿاو١  مً لخٓت الىاُٖت، خُض ؤن ٧ل

 2واخضة. ٧ىخضة الٗالم لىا لم الكٗىعٍت وال٩ىن اإلااصي، خُض ًبضوالٗال٢ت بحن الٗىا

ؿىن ؤن الؼمان الظاحي ؤو الضًمىمت َى الؼمان الهٝغ والخ٣ُ٣ي،      ظا الؼمان ال ٖال٢ت  ل٣ض اٖخبر بٚغ و َو

ى  له باإلا٩ان وال ٌٗخمض ٖلُه،  ى مسخل٠ ًٖ الؼمان آلالي َو ػمان حي مصخو ٌِٗل مٗىا وهدُا ُٞه، َو

 نٝغ ٠ُ٦لمي الظي ه٣ِؿه بدغ٦ت ال٣ٗاعب،  ألهه ٌك٩ل جُاع مخض٤ٞ مخهل ال اه٣ؿام ُٞه، ٦ما اهه الٗ

ت ٢ابل لل٣ُاؽ ٚحر  ولِـ ٦م وال ًخم الىنى٫ بلُه بال بالخضؽ، ٦ما اهه زال١ ًخه٠ بالخجضص والاؾخمغاٍع

 ٢ابلت ٚحر ٞالضًمىمت ،بمايحها الاجها٫ وز٣ُت خايغة هي لخٓت ال٣بل والبٗض، ٩ٞل ألهه ٣ًىم ٖلى اجها٫

اإلا٩ان والظي ًخمحز  في َى اإلامخض اإلاىظىص لل٨م والخًٕى ال٣ُاؽ ٣ًبل ما ألن ٦ثرة ٦ُُٟت، للخ٣ؿُم ل٩ىجها

الضًمىمت  باٖخباٍع م٣ىلت ظامضة مشلما ًغاٍ ٦ظل٪ ال ًم٨ً ؤن هىٓغ بلى الؼمان الخ٣ُ٣ي ؤو باالهٟها٫، 

اجي ًغي ؤن الخايغ ى بظل٪ ٨ًغؽ الغئٍت  الٗلم اإلااصي، ٞالٟحًز َىا واإلااضخي زلٟىا واإلاؿخ٣بل ؤمامىا َو

باٖخباٍع امخضاصا للم٩ان،  ول٨ً الؼمان الخ٣ُ٣ي َى ما ًمتزط ُٞه اإلااضخي  اإلا٩اهُت للؼمان التي جىٓغ للؼمان

 بالخايغ وباإلاؿخ٣بل.

                                                 
  ؿىن م٣ُا خُض (، ٌٗخبر مً ٦باع الٟالؾٟت الٟغوؿُحن،٣ٞض ٧ان هٟىطٍ  1941- 1859ُٞلؿٝى ٞغوسخي ) Henri Bergsonَجري بٚغ واؾٗا ٖو

ؿىن مً  ، و خٓي بكهغة واؾٗت الاهدكاع في ٞغوؿا ؤزغث في صواثغ مسخلٟت ٞلؿُٟت وصًيُت وؤصبُت، جغ٥ بهماجه في ؤلاهخاط ال٨ٟغي  خاو٫ بٚغ

خباع للبٗض الغوحيو  ،اإلاظَب اإلااصيالتي ؤَاخها  ال٣ُمزال٫ ٞلؿٟخه ؤن ًى٣ظ  الخُاة،وكغ ؤّو٫ و  خُض ٖٝغ بٟلؿٟخه الخاّنت بالىعي ، َُٗض الٖا

٠ له ؾىت 
ّ
ؿىن بةٖاصة َغح الظي ٧ان ؤَغوخخه في الّض٦خىعاٍ التي ٖىىجها: " مداوالث في اإلاو  1889مال ُُٗاث اإلاباقغة للىعي ". خُض ٢ام بٚغ

ت ٣٦ًاًا الّؼمً ًّ "الخُىع  ، اإلااصة والظا٦غة""الىعي،باإلياٞت بلى َظا ٧اهذ له ٖضة مالٟاث مجها: و  الخّغٍتو  ظملت مً مؿاثل الٟلؿٟت الّخ٣لُض

ا٢ت الغوخُت"، الخال١"
ّ
 .1927صاب ٖام ؤخغػ ٖلى ظاثؼة هىبل لآل ، الضًمىمت"و  "التزامً، "الُ

 558(،م 1988، بحروث، ،م٨خبت اإلاٗاٝع6جغظمت :ٞخذ هللا مدمض اإلاكٗك٘،)ٍ، كهت الفلؿفتو٫ صًىعاهذ، - 1
2  -  Henri Bergson: Durée et simultanéité  ,(Quadrige PUF ,paris.2009).p41 
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ً َى ؤجهم ًىٓغون بلى الؼمان بمشل هٓغتهم           للم٩ان، و٧اهىا ًخٗم٣ىن بن الخُإ الظي ٣ً٘ ُٞه ال٨شحًر

ظا ال٣ُاؽ َى ٢ُاؽ ؾُخي خُض  في جهىعَم للم٩ان بلى صعظت ؤجهم ٧اهىا ٣ًِؿىن ٖلُه الؼمان،  َو

ٌؿخٗمل اإلا٩ان ٦غمؼ للؼمان،  بجهم ًبدشىن ًٖ زهاثو للؼمان مكابهت لخهاثو اإلا٩ان ُٞازظ اإلا٩ان 

ظٍ الهىعة الخاَئت ه ، 1ي التي ٦غؾها الٗلماء في جهىعَم للؼمان٦مغآة للؼمان صون عئٍت الؼمان طاجه، َو

ً َى ؤجهم جهىعوا م الظي و٢٘ ُٞه ال٨شحًر ؿىن ؤن الَى  بلى لخٓاث ؤو  الؼمان ج٣ؿُم بم٩اهُت ل٣ض عؤي بٚغ

ج٣ابل لخٓت  ه٣ُت ٧ل ه٣اٍ مخخابٗت، واٖخبروا بلى مؿاع الخغ٦ت ج٣ؿُم ل٩ىجهم اٖخاصوا وخضاث مخىاَُت

والخايغ  اإلااضخي بحن خ٣بل وزلٟها ه٣اٍ اإلااضخي  وبهظا ؤنبدذ الٗال٢توؤمام ه٣ُت الخايغ ه٣اٍ اإلاؿ

 لخٓت الخٗا٢ب،٩ٞل هي للم٩ان بِىما زانُت الؼمان هي زانُت الخجاوع  ججاوع،و ٖال٢ت واإلاؿخ٣بل ٖال٢ت

ا وجإجل٠ ح٣ٗبها ػمىُت  ٦ُُٟت لدك٩ل جُاع ػمجي مؿخمغ . وخضة اللخٓاث في لخٓت ؤزغي ل٨ً ال جمدَى

 ًىدٟٔ، مً نٟاجه الخ٨غاع اإلاؿخمغ وآهاجه الؼمىُت لخٓي ال الؼمً آلالي الظي ٌؿخٗمله الٗلم ػمً بن       

ً ًٖ مايُه ًسخل٠ ألهه ج٨غاع ال مخمازلت، وهٓغا في َظا الؼمان،  للٗلماء الخيبا مؿخ٣بله ًم٨ً خايٍغ ٖو

 في خالت ل خاالجه، خُض جىٟظ ٧لجخضاز ألهه جُاع مؿخمغ ًم٨ىىا ؤن هخيبإ بصخيء  ال الخ٣ُ٣ي ؤما في الؼمان

اجي، ًخهىع  ٦ما ج٨غاعا لِؿذ لخٓت خايغة ألازغي و٧ل باًَ هي لخٓت ظضًضة ملُئت باإلبضإ  بل الٟحًز

ؿىن:  ومسخلٟت ٖما ؾب٣ها، ال١ ٖلى قِئا ؤال ٩ًىن  وبما بما ؤن ٩ًىن ببضإ، الؼمان» ٣ًى٫ بٚغ  .2«ؤلَا

ت اليؿبُت: -2  الؼمان في هٍٓغ

ــــت ا    ليؿــــبُت الخهــــىع الــــظي ٧ــــان ؾــــاثضا ٖــــً الؼمــــان بكــــ٩ل ظــــظعي،  بط لــــم ٌٗــــض الؼمــــان اإلاُلــــ٤ ٢لبــــذ هٍٓغ

الىُىججي طو الاوؿُاب الشابذ ؤؾاؾا لىنـ٠ الٓـىاَغ، بـل خـل مدلـه الؼمـان اليؿـبي الـظي ًسخلـ٠ مـً عانـض 

ــــت اليؿــــبُت ؤن الؼمــــان لــــِـ طو ب٣ًــــإ زابــــذ    بلــــى آزــــغ خؿــــب مى٢ــــ٘ الغنــــض، بــــل وؤ٦ثــــر مــــً َــــظا جهــــىعث هٍٓغ

ت ؤو الجاطبُـــــت جباَـــــإ ؤلا٣ًـــــإ الؼمجـــــي،  ٦ـــــظل٪  ت  ؤو الجاطبُـــــت ٩ٞلمـــــا ػاصث الؿـــــٖغ ومىـــــخٓم، بـــــل ًخـــــإزغ بالؿـــــٖغ

ــت ؤن الؼمــان بٗــض عابــ٘ بلــى ظاهــب ألابٗــاص اإلا٩اهُــت، وال ًم٨ــً ؤن هخٗامــل مــ٘ الٓــىاَغ بال بمٟهــىم  اٖخبــرث الىٍٓغ

ـت ال يؿـبُت ٖلـى مٟهـىم الؼمـان ظٗلـذ مىـه ظـؼءا مـً اإلاخهل الؼم٩اوي، بن ٧ل َظٍ الخٛحراث التي ؤصزلتها هٍٓغ

ت  ألاخــضار ٞهــى ٖلــى هٟـــ الضعظــت مــ٘ اإلا٩ــان و٢ــض صمجــا فــي مٟهــىم واخــض، ٦مــا ؤن الؼمــان ًخــإزغ باإلاــاصة والؿــٖغ

 مشله مشل اإلا٩ان ؤو ألاظؿام .

 ل٣ـــض عؤي ؤًيكـــخاًً ؤن مٟـــاَُم مشـــل ٢بـــل وبٗـــض وجـــؼامً ٧لهـــا وؿـــبُت وجســـو اإلاالخـــٔ فـــي مى٢ـــ٘ مٗـــحن، ٣ٞـــض  

٩ًــــىن مــــا َــــى خايــــغ باليؿــــبت إلاالخــــٔ َــــى مؿــــخ٣بل باليؿــــبت إلاالخــــٔ آزــــغ، ٞلــــى اٞتريــــىا ؤن عانــــضا ٣ًــــ٠ فــــي 

مىخهـ٠ اإلاؿـاٞت بـحن الكــمـ وألاعى، ٞـان يـىء الكــمـ ؾُهـله بٗـض ؤعبٗـت ص٢ــاث٤، والخايـغ باليؿـبت لــه 

ؽ التـي ًجغحهـا مـغا٢بحن َى ال ًؼا٫ مؿخ٣بل باليؿبت بلُىا ختى جمغ زماهُت ص٢اث٤، َظا ًىضر ؤن  ٖملُـت ال٣ُـا

يــخج ٖــً َــظا ؤًًــا  فــي هٓــامحن مــغظُٗخحن مسخلٟخــحن حُٗــي هخــاثج و٢ُاؾــاث مسخلٟــت لــىٟـ الصــخيء اإلا٣ــاؽ،  ٍو

                                                 
ؿىن فُلؿىف الحُاة، خؿً خىٟي - 1 اث،ال٣اَغة (بٚغ  344.م2007،)اإلا٨خب اإلاهغي للمُبٖى

2  - Henri Bergson : L'évolution créatrice, , (édi86, P.U.F, Paris, 1959) p 341. 
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ؤن التــزامً وؿــبي، خُــض ًم٨ــً لخــضزحن متــزامىحن،  ًدــضزان فــي هٟـــ الى٢ــذ يــمً مغظُٗــت عنــض مُٗىــت،  ؤن 

ــت اليؿــبُت ججبرهــا ٖلــى  ي، ًــغي ؤًيكــخا٩ًًًىهــا ٚحــر متــزامىحن باليؿــبت إلاغا٢ــب فــي ظملــت مغظُٗــت ؤزــغ  ؤن هٍٓغ

الخسلـــي ٖـــً وظهـــت الىٓـــغ الخ٣لُضًـــت، خُـــض ؤهـــه ال ًم٨ـــً الاجٟـــا١ ٖلـــى جى٢ُـــذ واخـــض فـــي ال٩ـــىن ؤو ٖلـــى يـــبِ 

جى٢ُذ مُل٤ لخاصزت،  ٞىدً ال همل٪ م٣ُاؾا زابخا ؤو ب٣ًاٖا ػماهُا واخضا لل٩ـىن، خُـض ؤن ل٩ـل م٩ـان هدُجـت 

حــــر » يكــــخاًً: ٢ُـــاؽ مسخلٟــــت،  ٣ًــــى٫ ؤً ٢ـــض واظهىــــا لــــضي الغانــــضًً خــــاصزحن مخـــىا٢خحن فــــي مغظــــ٘ اخــــضَما، ٚو

 .1«مخىا٢خحن في مغظ٘ آزغ

اثُت هي وؿبُت الؼمان ٖىض ؤًيكخاًً،  وؿبُت      ٞةطا ٧ان ٖضة مغا٢بحن ًالخٓىن  ، ؿُتهٟ ولِؿذ  ٞحًز

٧ل واخض مجهم مىظىص في  ٧ان طاب ؤما واخضا، ؾ٩ُىن  خضوزه لؼمان عنضَم ٞةن واخض،  م٩ان خاصزا مُٗىا مً

ظا الخالٝ ال ًغظ٘ بلى  ه٣ُت مالخٓت بُٗضة ٞان عنض ػمً الخضور ؾُسخل٠ مً شخو بلى آزغ، َو

ا، حَر ت ومؿاٞت  ٚو اجي ٦مغا٢بحن، وما ًخٗل٤ بمىا٢ٗهم مً ؾٖغ ٦ظل٪ اٖخبر  قٗىعَم بل بلى ويٗهم الٟحًز

اء َى الؼمان ؤًيكخاًً ؤن الؼمان اإلادٌ اإلاؿخ٣ل ًٖ ألاقُاء ال مٗ جى له، ٞالؼمان الظي هخ٩لم ٖىه في الٟحًز

ًبضو لي ؤن »اإلاغجبِ باألخضار،خُض ؤن جهىعها للجؿم وخغ٦خه ؾاب٤ ًٖ جهىعها للؼمان،  ٣ًى٫ ؤًيكخاًً: 

ً جهىع الجؿم اإلااصي ًجب ؤن ٌؿب٤ جهىعاجىا للم٩ان والؼمان   2«.ج٩ٍى

ت اليؿبُت ؤن الؼمً بٗض ع        اب٘، ٞاألقُاء التي هغاَا  ال جىظض في الٗالم اإلا٩اوي الشالسي ل٣ض اٖخبرث هٍٓغ

ألابٗاص ٣ِٞ بل جسً٘ ؤًًا للبٗض الؼمجي، ٞٗىى ان هخٗامل م٘ ػمان وم٩ان مىٟهلحن، ًجب اخخىاء 

،  ولهظٍ ألاؾباب ج٣ترح اليؿبُت يغوعة اؾدُٗاب الٗالم space-timeالٓىاَغ بمٟهىم واخض ٌؿمى الؼم٩ان  

اجي با ى ما ٌؿمُه ؤًيكخاًً باإلاخهل الؼم٩اوي،  ٣ًى٫ ؤًيكخاًً: الٟحًز بن اإلاىي٘ الىاخض » ألبٗاص ألاعبٗت َو

خاصر الىاخض بخمامه ؤعبٗت ًخٗحن بشالزت ؤٖضاص،  ؤما الٗضص الغاب٘ ُٞٗحن ػمً الخاصر،  ُٞخٗل٤ بطن بال

ت ؤعبٗت ؤٖضاص حٗحن خاصزا بظاجه،  ٞٗالم الخىاصر َى بطن ؤٖضاص  . 3«مخهل عباعي ألابٗاص ، و٧ل مجمٖى

الؼمان ال ًمل٪ هٟـ ؤلا٣ًإ ؤو هٟـ وجحرة  مً الىخاثج اإلاهمت التي جىنلذ بلحها اليؿبُت هي ؤن     

ت،  خُض ؤن الؼمان ٗت ًيؿاب ٖلى الاوؿُاب،  ٞالؼمان لِـ مؿخ٣ال بظاجه وبهما ًخإزغ بالؿٖغ  ألاظؿام الؿَغ

ت جباَإ ؤلا٣ًإ الؼمجي،  الشاب ألاظؿام ٖلى ٧ان لى مما ؤبُإ الخغ٦ت في خُاجىا الُىمُت ال  خت، ٩ٞلما ػاصث الؿٖغ

ت الًىء اث ٖالُت ج٣اعب ؾٖغ ت وٗاٌل ؾٖغ ، ولظل٪ ٞةهىا ال وؿخُُ٘  ؤن هالخٔ جباَا الؼمان،  ؤن ؾٖغ

ها ومً الُبُعي ؤن ج٩ىن الىخاثج الىاظمت ٖجها  اث التي وٗٞغ الًىء لِؿذ بالصخيء اإلاإلٝى في م٣اًِـ الؿٖغ

                                                 
  ًًؤلبرث ؤًيكخا  Albert Einstein 1879-1955  حهىصًحن في ؤإلااهُا التي ٖاف ً ت اليؿبُت، ولض ؤًيكخحن ألبٍى اجي ؤإلااوي جيؿب بلُه الىٍٓغ ٞحًز

ت اليؿبُت الخانت٢ام بهُاٚت  الى 1905في الٗام و ٞحها، ت اليؿبُت الٗامت، ٍٓغ اهخ٣ل بلى الىالًاث  ، و بٗضَا بٗكغ ؾىىاث وكغ بدشه ًٖ هٍٓغ

٨ُت ؤًام الخ٨م الىاػي ألإلااهُا واؾخ٣غ في مضًىت بغوؿخىن، ٧ان مً الغاًٞحن لل٣ى٫ بٗكىاثُت الٗالم الظعي  و ٢ضم في ؾىىاجه ، اإلاخدضة ألامٍغ

ت اإلاجا٫ اإلاىخض الت  ي ل٣ُذ اهخ٣اصا ٦بحرا.   ألازحرة هٍٓغ
اء ، لُىبىلض اهٟلض ، ؤلبرث اًيكخاًً - 1  133م (،1992 ، اليكغو  ) صاع َالؽ للضعاؾاث ، جغظمت : ؤصَم الؿمان ، جُىع ألافياع في الفحًز
ت الخانت، ؤلبرث اًيكخاًً - 2  209.مالٗامتو  اليؿبُت .الىٍٓغ
اءجُىع ألافي ، لُىبىلض اهٟلض ، ؤلبرث اًيكخاًً - 3  153م ، اع في الفحًز
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ت،  مشال بطاٚ ا حر مإلٞى ت م٣ضاَع ت مً   87 % جم٨ً شخو مً الؿحر بؿٖغ الؼمً ٖىضٍ  الًىء ٞةن ؾٖغ

الىه٠، خُض ؤن ٧ل مضة ٌِٗكها شخو م٣ُم ٖلى ألاعى ؾُِٗل الصخو اإلاؿاٞغ  بلى ًدباَإ ؾىٝ

ؾ٩ان  ههٟها ٣ِٞ، بمٗجى اهه لى اؾخٛغ١ اإلاؿاٞغ مضة ٖكغ ؾىىاث بؼماهه اإلادلي، ؾُجض ٖىض ٖىصجه ؤن

اث ال وٗاٌكها،   م ٚغابت َظٍ الىخاثج بال ؤجها مغجبُت بالُبُٗت ل٨ً في ؾٖغ ً ؾىت،ٚع ألاعى ٢ض ٖاقىا ٖكٍغ

ت باؾخٗما٫ مٗامل الاه٨ماف  ت اليؿبُت ًم٨ً خؿاب م٣ضاع جباَا الؼمان باليؿبت بلى الؿٖغ وو٣ٞا لىٍٓغ

٤ الٗال٢ت الخالُت:   للىعهتز ٞو
2

2
1

T
T
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c

 


   

 

ت الجؿم، و٢vُاؽ عانض مخدغ٥،  و ’٢Tُاؽ عانض ؾا٦ً، Tخُض جمشل       ت الًىء  cؾٖغ  .ؾٖغ

مـــً الخجـــاعب الاٞترايـــُت التـــي جبـــحن جبـــاَا الؼمـــان ، خُـــض جهـــ٠  twin paradoxالخـــىؤمحن  مٟاع٢ـــت حٗخبـــر     

ت اث الٗالُـت التــي ج٣ـاعب ٖخبــت ؾـٖغ الًــىء:  ومٟـاص َــظٍ  هخـاثج حٛحــر ؤلا٣ًـإ الؼمجــي الـظي ًدــضر هدُجـت الؿــٖغ

ت الًــىء،  ٞؿ٨ُدكــ٠ بٗــض ٖىصجــه لــؤلعى بٗــض مــغوع  ت ج٣ــاعب ؾــٖغ اإلاٟاع٢ــت اهــه بطا ؾــاٞغ ؤخــض جــىؤمحن بؿــٖغ

ؾىت ٖلى ؾاٖخه،  مغوع ٖضة ؾىىاث ٖلـى بدؿـب ؤلا٣ًـإ الؼمجـي لـؤلعى، وؾـُجض ؤن ؤزـاٍ ٨ًبـٍر ؾـىىاث مـً 

ت اإلاىٓىمـت التـي ًـخم  الؼمً في خحن لم ًؼص ٖمٍغ َى ؾىي ؾىت واخضة،  مما ٌٗجي ؤن الؼمً ًدباَإ بتزاًض ؾٖغ

ال٣ُـــاؽ بهـــا، بن الخـــىؤم اإلاؿـــاٞغ ٩ًـــىن جدـــذ جـــإزحر الخبـــاَا الؼمجـــي صون ؤن ٌكـــٗغ بدُـــض جبُـــا ؾـــاٖخه وص٢ـــاث 

اثُـــت  ٢لبـــه واليكـــاٍ ال٨هغبـــاجي للـــضماٙ وؾـــاٖخه البُىلىظُـــت، ووجحـــرة خغ٦ـــت الال٨تروهـــاث و٧ـــل الخٟـــاٖالث الٟحًز

ت ،  لضعظــــــت اهــــــه ال ًدـــــــ بالٟــــــاع١ الؼمجــــــي ختــــــى ٖىصجــــــه بلــــــى ألاعى، ُٞهــــــاب اإلاىظــــــىصة باإلاىٓىمــــــت ا إلادؿــــــاٖع

ضع٥ ؤن هىمه لؿاٖاث مٗضوصة ؤزىاء الؿـٟغ ٩ًلـ٠ ٖلـى ؾـُذ ألاعى مـغوع ٖـضة ؤًـام، ٦ـظال٪ مـً  بالظَى٫، ٍو

ي ٧ـان هخاثج اليؿبُت الٗامت هجض ؤن اإلاجا٫ الجاطبي ًٟغى ب٣ًاٖاث ػمىُت مُٗىت،  ٩ٞلما ٧اهذ الجاطبُـت ؤ٢ـى 

٣ًــــى٫ ؤًيكــــخاًً: "بن ؾــــلى٥ ٢ًــــبان ال٣ُــــاؽ والؿــــاٖاث ًخــــإزغ باإلاجــــاالث الجاطبُــــت ؤي بخىػَــــ٘ الــــؼمً ؤبُــــا، 

ت والجاطبُـــت وؤُٖـــذ لـــه مٟهىمـــا ماصًـــا خُـــض 1اإلاـــاصة " ـــت اليؿـــبُت ٢ـــض عبُـــذ الؼمـــان بالؿـــٖغ ،  بهـــظا ج٩ـــىن هٍٓغ

اثُت مشله مشل اإلا٩ان.  ظٗلذ مىه ٖىهغا ًخإزغ باألخضار الٟحًز

ؿىن ألًيكخاًً: اهخل -3  اصاث بٚغ

ت اليؿبُت و٢ضمذ خىلها ٞهما ظضًضا،و مً ظهت           ٌٗخبر الؼمان مً ؤَم اإلاٟاَُم التي جىاولتها هٍٓغ

ؿىن،  ومً م٩اهت مدىعٍت ؤزغي ٨ًدسخي مٟهىم الؼمان ؿىن  ؤن الُبُعي في ٞلؿٟت بٚغ عصة ٞٗل  ج٩ىن لبٚر

ت اليؿبُت ألجها ا جمـ بػاء هٍٓغ غ ؤ٩ٞاَع ؤ٩ٞاع مشل وؿبُت الؼمان ووؿبُت التزامً وجباَا  بنلؿٟخه، ٞ ظَى

ؿىن، خُض ازخل٠ م٘ ؤًيكخاًً في ٧ىن ؤن الؼمان الظي  الؼمان والؼمان بٗض عاب٘ ٢ض ؤزاعث اهخ٣اصاث بٚغ

ت اليؿبُت جدخىي ٖلى جىا٢ًاث في جىاولها إلاؿإلت الؼمان    ًخٗامل به الٗلم َى ػمان مٍؼ٠ بياٞت بلى ؤن هٍٓغ

ت  1922الخ٣ى الغظالن ؾىت ، و٢ض  ـ وصاع بُجهما ه٣اف خى٫ مٟهىم الؼمان في هٍٓغ بالجمُٗت الٟلؿُٟت بباَع

اجي في خض طاجه ًدباَإ ؤو  ا ؤن الؼمان الٟحًز ؿىن م٣خىٗا بإ٩ٞاع اليؿبُت مشل اٖخباَع اليؿبُت، ولم ٨ًً بٚغ

                                                 
ت الخانت والٗامت ، اًيكخاًً ؤلبرث  - 1   172م(،1965: عمؿِـ شخاجه)ال٣اَغة ظمتجغ  ، اليؿبُت الىٍٓغ
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، ؤو اهه بٗض عاب٘ بلى ظاهب ألابٗاص اإلا٩اهُت، ؤو ؤن التزامً  وؿبي وعؤي ؤن اليؿبُت جىُىي ٖلى ًدؿإع

جىا٢ٌ، و٢ض ٖغى وظهت هٍٓغ ٖلى ؤًيكخاًً و٢ضم ؤ٩ٞاعا مً قإجها ؤن حصخو الخلل اإلاىظىص في 

ؿىن ؤهه لم ًٟهم اليؿبُت بالك٩ل ال٩افي، و٦خجاوػ لهظا  اليؿبُت، ؤمام َظا ٧ان عص  ؤًيكخاًً ٖلى بٚغ

اجي ػماهه وللُٟلؿى  ٞاألمغ ًخٗل٤ خؿب ؤًيكخاًً بالٟغ١ بحن  ٝ ػماهه ؤًًا، الخالٝ عؤي ؤًيكخاًً ؤن للٟحًز

اضخي بؿُِ والؼمً الىٟسخي الظي حِٗكه ألاها.  الؼمان الظي ٌكحر بلُه الٗلم بماقغ ٍع

ت اليؿبُت خى٫ الؼمان، و٧ان ٖىىان َظا  1923في ؾىت      ؿىن ٦خاب اهخ٣ض مً زالله ؤ٩ٞاع هٍٓغ نضع لبٚر

ً ال٨خاب "الضًمىمت والتزامً"،و ًخس ؿىن ؤًًا ٖلماء آزٍغ ظ َظا ال٨خاب َابٗا حجاظُا، ٦ما اهخ٣ض بٚغ

ؿىن وؤًيكخاًً ًضوع خى٫ اهه 1ؾاَمىا في الخمهُض لليؿبُت ؤمشا٫ لىعهتز ومى٩ىٞؿ٩ي  ، بن اهخ٣اص بحن بٚغ

دباَإ، في خحن ؤن َظٍ الهٟاث جسو  ٠ُ٦ وٗامل ػمان الٗلم اإلاٍؼ٠ بهٟاث مُٗىت مشل ٧ىهه ًخض٤ٞ ٍو

ؿىن ؤن الؼمان الخ ُىا،و ؤي ٢ُمت إلاا وؿمُه ػمان بمٗؼ٫ ًٖ الىعي،  ٌٗخبر بٚغ ٣ُ٣ي الظي وٗاٌكه بٖى

الؼمان اإلا٩ُاه٩ُي الظي ًهىعٍ لىا الٗلم َى ػمً زاوي وزالي مً ؤي ببضإ ومً ؤي نحروعة خُت، خُض ؤن 

اجي اإلاكدذ في اإلا٩ان  ؿىن بكضة الؼمان الٟحًز ٤ ٢ىاهحن، ل٣ض ٖاعى بٚغ واإلا٣ؿم    ٧ل شخيء مؿُغ ٞو

وال٣ابل لل٣ُاؽ بىاؾُت مىاي٘ م٩اهُت ٦دغ٦ت ألاظغام وال٣ٗاعب، بن الٗلم مىيىعي والؼمان الخ٣ُ٣ي 

 طاحي وال ًم٨ً ؤن ًخدى٫ الؼمان مً بخؿاؽ صازلي مليء بالخُاة بلى عمىػ ظامضة في مٗاصالث ؤًيكخاًً .

ؿىن ٨ٞغة وؿبُت الؼمان وؤن ل٩ل مالخٔ ال٣ُم الؼما    هُت التي ًغنضَا، وعؤي ؤن حٗضص ألاػمان اهخ٣ض بٚغ

ض      وػمان  اجي،  وبهما َىا٥ وظىص لؼمان زام بٍؼ الظي ٣ًى٫ به ؤًيكخاًً ال وظىص له في الٗالم الٟحًز

ٗخبٍر ه٣ُت بخالت له . ض ٌِٗل ػماهه الخام َو ظا َى الؼمان الكٗىعي الٟغصي الخي، ٍٞؼ ،و 2زام بٗمغ َو

ض إلاغظ٘ ٖلي ػمىا  مي ألهه ظغص ٖلي مً قٗىعٍ ووُٖه بطا وؿب ٍػ مشلما ٣ًى٫ ؤًيكخاًً ٞةن َظا الؼمً َو

 وخىله بلى نىعة مغثُت.

ؿىن مبضؤ اليؿبُت الظي ج٣ىم ٖلُه اليؿبُت الخانت،  مً بحن ما ٌكحر بلُه َظا اإلابضؤ َى ؤن  اهخ٣ض     بٚغ

حن بحن اإلاؿاٞت في الخغ٦ت حٗخبر حٛحر طل٪ الٟاع١  ًم٨ً اٖخباع ؤي  خُض غ ؾا٦ً، مخدغ٥ وآلاز ؤخضَما َٞغ

حن مؿاوال الُٝغ  ًخمحز به مجهىص اإلاؿاٞت،و ل٨ً َظا اإلابضؤ ًخجاَل خ٣ُ٣ت ؤن الخغ٦ت حٛحر ًٖ مً الُٞغ

خالت قٗىعها الضازلي وهدً هخدغ٥ جسخل٠ ًٖ خالت ؾ٩ىهىا،٦ما  اإلاخدغ٥  صون الُٝغ الؿا٦ً، ٦ما ؤن

حر ؤن َظا اإلابضؤ ٣ًىم ٖلى زلِ مٟخٗل بحن الخغ٦ت ٢ابل  واإلا٩ان،ٞالخغ٦ت ًضع٦ها الىعي ٦ٟٗل مؿخمغ ٚو

ظا ال٣ؿمت،و َظا الخلِ ًيخج ًٖ الخٗامل اإلا٩اوي م٘  ب٣ابلُت ًخمحز الظي اإلا٩ان ًٖ ًسخل٠ ما لل٣ؿمت  َو

 .3الخغ٦ت

ؿىن في ه٣ضٍ ؤًًا ٨ٞغة التزامً،  وعؤي ؤن التزامً    ت حكحر بلُه الظي جىاو٫ بٚغ  جؼامً َى اليؿبُت الىٍٓغ

ؿىن  م٩ُاه٩ُي مغجبِ باإلا٩ان، ًجٗل ه بإهه  بىعي وخضة بصعا٦ُت جخٗل٤ التزامً مً بٚغ ٗٞغ  »ؤلاوؿان، َو
                                                 

ؿىن فُلؿىف الحُاة، خؿً خىٟي - 1  345-344م م ، بٚغ
 347م، اإلاغظ٘ هٟؿه- 2

3 - Henri Bergson: Durée et simultanéité  , pp39-40 
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وجبٗا لهظا ٞالتزامً ال ٨ًدؿب   ، 1«واخض .  بصعا٥ لخٓي في الخىاصر مً  ٦شحر ؤو خضزحن صزى٫  بم٩اهُت

لخٓي واخض،و ٠ُ٦ ًم٨ً  صعا٥ب في الخضزحن ًخل٣ى خُض ٌُٗه قٗىع  مٗىاٍ ما لم ٨ًً َىا٥ وعي ًلخ٣ُه، 

اء حؿخُُ٘ بزباث َظا  َىا٥ ؤي  خضزحن م٘ ٖضم خًىعَما ؤمام الىعي بط لِـ الخضًض ًٖ جؼامً ٞحًز

ً زاعظُحن م٘ جُاع الضًمىمت الضازلي، خُض ٌكمل  ؿىن ؤن التزامً الخ٣ُ٣ي َى جؼامً جُاٍع التزامً،عؤي بٚغ

 ال٣ؿمت.اهدباَىا الخُاعاث الشالر في ٞٗل واخض ال ٣ًبل 

ؿىن  ٦ظل٪ اهخ٣ض     الخىؤمحن خى٫ حٛحر ؤلا٣ًإ الؼمجي هدُجت  ٨ٞغة جباَا الؼمان وما حكحر بلُه مٟاع٢ت بٚغ

ت الٗالُت، ل٣ض عؤي ؤن َظٍ الخجغبت الظَىُت وما حكحر بلُه مً جباَا الؼمان جىا٢ٌ مبضؤ  اليؿبُت الؿٖغ

ت اليؿبُت الخانت،  مً بحن ما ٌكحر  اء جب٣ى هي  بلُه َظا اإلابضؤ الظي ج٣ىم ٖلُه هٍٓغ َى ؤن ٢ىاهحن الٟحًز

هٟؿها بحن مغظٗحن اخضَما ؾا٦ً وآلازغ مخدغ٥ خغ٦ت مىخٓمت مؿخ٣ُمت، لىٟترى ؤن اإلاغظ٘ اإلاخدغ٥ 

ت الًىء ٞلماطا ًدباَإ الؼمان ٖىضٍ ٣ِٞ ما صام َىا٥ ج٩اٞا بحن اإلاغظٗحن،  بت مً ؾٖغ ت ٢ٍغ ٌؿحر بؿٖغ

 ؤو مجهما ؾا٦ىا اٖخباع ؤي مل م٘ اإلاغظٗحن بىٟـ ال٣ىاهحن خُض ًم٨ىىاخؿب مبضؤ الخ٩اٞا ًجب ؤن هخٗا

اإلاخدغ٥ في خحن  مخدغ٧ا وال ًخٛحر في الىي٘ شخيء،  ٠ُ٨ٞ ًد٤ لىا ال٣ى٫ ؤن الؼمان ًدباَإ باليؿبت للمغظ٘

   . 2اٖخباٍع ؾا٦ىا بم٩اهُت همل٪

ت اليؿبُت ٧ان حهضٝ بلى ج       ؿىن لىٍٓغ ىيُذ ؤن ػمان الٗلم الظي ًخٗامل به بن الى٣ض الظي وظهه بٚغ

اثُت َى ٖباعة ًٖ جخاب٘ وج٨غاع خىاصر و  اثُىن وججغي ُٞه ألاخضار الٟحًز ٠  ألهه مغجبِ الٟحًز َى ػمان مٍؼ

بالخغ٦ت وبمكاَض مخ٣ُٗت ؾا٦ىت ومُخت، وجبٗا لهظا ال ٌؿخُُ٘ اخض الاصٖاء ؤن َظا ػمً ًخٗغى لخٛحراث 

اثُت مُٗىت، بن  اثُحن ال ًخ٩لمىن ًٖ ػمً ب٣ضع ما ًخ٩لمىن ًٖ م٣اصًغ         و٦مُاث جبٗا لٓغوٝ ٞحًز الٟحًز

مغجبُت بالخغ٦ت، وبطا ؤعصها ؤن هخ٩لم ًٖ الؼمان طو الخض٤ٞ الخ٣ُ٣ي واإلالئ بالهحروعة ٞال مجا٫ للم٩ان في 

                           َظا الخضًض ٞالؼمان الخ٣ُ٣ي مغجبِ بالٗالم الضازلي للظاث ؤلاوؿاهُت. 

اتي ؟: -4  الؼمان الظاحي أم الؼمان الفحًز

دباَإ هدُجت  ت ٖلى مٟهىم الؼمان، و٢الذ ؤن الؼمان وؿبي ٍو ت اليؿبُت حٛحراث ظظٍع ٦ما عؤًىا ؤصزلذ هٍٓغ

بُت جضٖمها،  ٢ضم ؤًيكخاًً جيباا ًٖ جباَا  اث الٗالُت ، ل٣ض ٧اهذ َظٍ ألا٩ٞاع بداظت بلى ؤصلت ججٍغ الؿٖغ

لجاطبُت: ٧ان مٗغوٝ ٖىض الٗلماء ؤن الظعة ؤقبه بالؿاٖت الهٛحرة، خُض ؤن لخغ٦ت الؼمان وجإزٍغ با

ت اليؿبُت  الال٨تروهاث صازلها ب٣ًإ مٗحن ًدىاؾب م٘ جىاجغ مٗحن للمىظاث الهاصعة ًٖ الظعة، وو٤ٞ هٍٓغ

حٛحر جىاجغ اإلاىظاث  الٗامت ٞةن َظا ؤلا٣ًإ الظعي ال بض وؤن ًخإزغ باإلاجاالث الجاطبُت ال٣ىٍت، وؾُٓهغ َظا في

الهاصعة خُض جىدٝغ قغاثِ ال٠ُُ اإلاىبٗض هدى ألاخمغ، و٢ض جم الخد٤٣ مً َظا الاهدغاٝ ٖىض بظغاء 

                                                 
1- Ibid.p43  
2 -Milic Capek ,Bergson and modern physics,(Reidel publishing company ; Usa 1971). pp 239-240 
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،و٦ظل٪ ا٦دك٠ الٗلماء َظا الاهدغاٝ ٖىض بظغاء ٢ُاؾاث ؾىت ٢1ُاؾاث لل٠ُُ ال٣اصم مً  الكمـ

 .      2ٖلى هجىم جضعى ألا٢ؼام البًُاء 1924

اث الٗالُت، خُض ؤن ظؿُماث طاث خُاة ٦ظل٪ جم٨ً          الٗلماء مً بزباث جباَا الؼمً هدُجت الؿٖغ

ظا الجؿُم ًٓهغ إلاضة  ٢هحرة ظضا حِٗل في اإلاؿٕغ ٞترة ؤَى٫ مً طل٪، ٞهىا٥ ظؿُم ًضعى اإلاُىن َو

٘ َظا الجؿُم بيؿبت  ت الًىء ٞةهه ًب٣ى إلاضة جؼ  99.92مُٗىت زم  ًخدلل، ل٨ً ٖىض حؿَغ ٍض باإلااثت مً ؾٖغ

ً يٟٗا ؤ٦ثر مما ًب٣ى في ألانل  كٍغ ، ٦ظل٪ َىا٥ صلُال آزغ خى٫ جباَا الؼمان خُض 3ًٖ زمؿت      ٖو

ت مٗها بض٢ت  ت ؤزغي مًبَى ت م٘ ناعور بلى الًٟاء الخاعجي وجغ٦ذ ؾاٖت طٍع ؤَل٤ الٗلماء ؾاٖت طٍع

ت و٦ظل٪ بخٛحر قضة ت اليؿبُت الؿاٖت اإلاؿاٞغة جخإزغ بالؿٖغ اإلاجا٫ الجاطبي، بٗض  مخىاَُت، خؿب هٍٓغ

ىتها بإظؼاء مخىاَُت ال٣هغ مً  الغخلت جم م٣اعهت الؿاٖخحن ٞىظض ؤن الؿاٖت التي ؾاٞغث جإزغث ًٖ ٢ٍغ

 الشاهُت .

بُت التي ؤًضث ألا٩ٞاع التي جىنلذ بلحها خى٫ مٟهىم       ت اليؿبُت ببٌٗ ؤلازباجاث الخجٍغ جضٖمذ هٍٓغ

ت اليؿبُت تهخم بالؼمً بىنٟه م٣ضاع مخٛحر مً مىٓىمت بلى الؼمان،  ل٨ً ًجب الخىبُه َىا بلى ؤن ه ٍٓغ

ت ال ج٣ضم بظاباث ًٖ َبُٗت الؼمً، وبن  ت وال٨خلت، ل٨ً الىٍٓغ ؤزغي، وخؿب حٛحر ؤويإ مُٗىت ٧الؿٖغ

ٍغ ؤنبذ قِئا بِىا، ل٣ض  ٧اهذ ٢ض عبُخه باإلااصة والدؿإع مً زال٫ ٢ىاهُجها، ٞهظا ال ٌٗجي ؤن الؼمً في ظَى

بق٩الُت الؼمان اإلاشاعة ؤمام الٗلم ًلخهها ؾاالان، ألاو٫: ما هي » الم الاهجلحزي آعزغ اصًىٛخىن ؤن عؤي الٗ

الُبُٗت الخ٣ُ٣ُت للؼمان ؟ زم ما هي َبُٗت جل٪ ال٨مُت التي ويٗذ جدذ اؾم الؼمان وؤنبدذ ظؼءا 

ت اليؿبُت ال ججُب ًٖ الؿاا٫ ألاو٫ بهىعة م اء ؟الىٍٓغ باقغة، ألجها ال ج٣ى٫ ؤي ؤؾاؾُا مً بيُت الٟحًز

٦ظل٪ ؤقاع الٗالم والُٟلؿىٝ الاهجلحزي ، 4« .شخيء مدضص ًٖ َبُٗت الؼمان في نلب طاجه، ونمُم ماَُخه

ت اليؿبُت جدىاو٫ م٣اًِـ ألاقُاء ال ألاقُاء طاتها،و لهظا  ظُمـ ظُجز بلى َظٍ ال٨ٟغة ٣ٞض عؤي ؤن هٍٓغ

ان، خُض ؤن مٗاصالث اليؿبُت جخ٩لم ًٖ م٣اصًغ للؼمان الؿبب لً وٗٝغ مً اليؿبُت قِئا ًٖ َبُٗت الؼم

ا جدذ ْغوٝ مُٗىت .  و٦مُت حٛحَر

ؿىن ؤن الؼمان الظي ًخٗامل به الٗلم ػمً آلي     ى ػمان م٣اؽ و َى ػمً ػاث٠ ألهه ال  ل٣ض اٖخبر بٚغ َو

٣ُي ًىٟهل بن الؼمً الخ٣ ًجغي في الخ٣ُ٣ت ٞهى ػمً مخذجغ ٖلى َُئت م٩ان باٖخباٍع ؤهاث مىٟهلت، 

ؤن ًضزل في ٖال٢ت ًخى٠٢ ٞحها ٖلى َٝغ   ًم٨ً جماما ًٖ اإلا٩ان وال ٖال٢ت له البخت به،  ٞهظا الؼمان ال

ت اليؿبُت والتي ويٗذ  آزغ زانت بطا ٧ان مخمىيٗا ومدكِئا ٧اإلا٩ان، بطن ٞاإلا٣اصًغ التي جخ٩لم ٖجها هٍٓغ

٣اصًغ مغجبُت بالخغ٦ت واإلا٩ان، وججضع ؤلاقاعة بلى جدذ اؾم الؼمان ال حٗجي الؼمان الخ٣ُ٣ي ب٣ضع ما حٗجي م

                                                 
ت الخانت والٗامت ، اًيكخاًً ؤلبرث  - 1  197-196م ، اليؿبُت الىٍٓغ
ضاث1) ٍ ، جغظمت: مهُٟى الغقي ، ، اليؿبُتبى٫ ٧ىصًغ٥ - 2  .101-100م  ، (1971 ، ، بحروث : ميكىعاث ٍٖى
ت الىمُت ال ًمىً ان جإطًً، ع٧ىؽ حكاون ما - 3 ، ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون1،2008،جغظمت:ٌٗغب ٢دُان الضوعي،)ٍهٍٓغ

 121بحروث(،م
٠ الخىلي - 4 ت الٗامت لل٨خاب.مهغ . ،الٗلمو  الؼمان في الفلؿفت، ًمجى ٍَغ   139م (،1999)الهُئت اإلاهٍغ
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ؿىن لُبُٗت الؼمان في  ؤن َىا٥ بٌٗ الغئي  اإلاٗانغة مً َٝغ بٌٗ الٗلماء ال٨باع جخ٤ٟ م٘ عئٍت بٚغ

ايُاث الاهجلحزي عوظغ بجروػ ًغي ؤن الٗلم  الٗلم و٠ُ٦ ؤهه ال ًم٨ً جمُحٍز ًٖ اإلا٩ان، ٞمشال هجض ٖالم الٍغ

م الازخالٝ اإلاىظىص بُجهما، ل٣ض ج٩لم بجروػ ًٖ ٨ٞغة جىاْغ الؼمان واإلا٩ان خُض ٌٗامل الؼمان مشل  اإلا٩ان ٚع

اثُت التي جخٗامل م٘ ػم٩ان طو بٗضًً، خُض  عؤي ؤن جىاْغ  الؼمان واإلا٩ان ٩ًىن مضَكا في اإلاٗاصالث الٟحًز

م مً طل٪ ال ؤخض ًخهى  ع ؤن اإلا٩ان ًخض٤ٞ ؤجها جب٣ى صخُدت ختى ٖىض اؾدبضا٫ اإلا٩ان بالؼمان، بالٚغ

    ٧1الؼمان. 

ؿىن في ٨ٞغة ؤن الىعي َى مً حهب للؼمان مٗىاٍ الخ٣ُ٣ي، وبضون         ؤ٦ثر مً َظا ًخ٤ٟ بجروػ م٘ بٚغ

الىعي ال مٗجى للؼمان،  ل٣ض عؤي بجروػ ؤن الؼمان ال هضع٥ ازخالٞه م٘ اإلا٩ان بال بطا حٗل٤ ألامغ بالىعي، ؤما 

اجي اإلاد اء الخضًشت ٞال جسخل٠ ًٖ  »ٌ ٞةنٖلى الهُٗض الٟحًز ٣ت التي ٌٗامل بها الؼمان في الٟحًز الٍُغ

ال١، و٧ل ما لضًىا  اجي ال ًجغي في الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤلَا ٣ت التي ٌٗامل بها اإلا٩ان، ألن ػمان الىن٠ الٟحًز الٍُغ

ؿىن له، 2«َىا٥ َى بالخدضًض ػم٩ان زابذ ؾ٩ىوي اإلآهغ حؿخ٣غ ُٞه خىاصر ٧ىهىا ظٍ ال٨ٟغة ل٣ض اهدبه بٚغ

ت اليؿبُت، ل٣ض عؤي اهه  بطا ظٗلىا الؼمً مخى٢ٟا ٖلى اإلا٩ان ٞةهىا لً هضع٥ الؼمً ختى ٢بل ْهىع هٍٓغ

٠ اإلاغجبِ بالخغ٦ت ؤو باإلاكاَض اإلاخ٣ُٗت الؿا٦ىت واإلاُخت، ٞةطا ؤعصها ؤن  الخ٣ُ٣ي وبهما هضع٥ الؼمان اإلاٍؼ

ٞال مجا٫ لغبُه باإلا٩ان،  بط ؤن الؼمً الخ٣ُ٣ي  هخ٩لم ًٖ الؼمان طو الخض٤ٞ الخ٣ُ٣ي واإلاليء بالهحروعة

ُىا وبالٗالم الضازلي للظاث ؤلاوؿاهُت.                      مغجبِ بٖى

ُاوي بى٫ صًٟـ ًغبِ الؼمان بالىعي، ٞالىعي َى الظي ًجٗل للؼمان         اء البًر ٦ظل٪ هجض ٖالم الٟحًز

ظاث اإلاضع٦ت هي التي وؿدكٗغ بها الؼمان الخ٣ُ٣ي،  ٣ًى٫ مٗىاٍ الخي،  ٞالؼمان مىظىص بةصعا٦ىا له ؤي ؤن ال

لِـ الٗالم اإلاىيىعي الظي وِٗكه  ؾىي الؼم٩ان ب٩لُت ؤخضازه في ظمُ٘ ألام٨ىت وألاػمىت ٧اٞت،  »صًِٟـ: 

ا في  تراٝ بإن زهاثو الؼمً التي وؿدكَٗغ بضون خايغ وال ماضخي وال مؿخ٣بل، اهه ال مٟغ لىا مً الٖا

ال١، وما ٧ان لها ؤن جىظض لىال وظىصها باٖخباعها مغا٢بحن واُٖحن، خُاجىا الٗاصًت  ُت ٖلى ؤلَا لِؿذ مىيٖى

ًٟي ٖلُه الخغ٦ت وجُاع  ٞىظىصها بالظاث ٖلى ؤؾاؽ ؤهىا ؤخُاء مضع٦حن، َى الظي حهب الؼمً الخُاة ٍو

ى مٗه جض٤ٞ ل٣ض عؤي صًٟـ ؤهه  بطا ازخٟى الىعي الزخٟ 3«الؼمً ؾىٝ ًخى٠٢ في ٖالم زا٫ مً الخُاة 

 الؼمً .

اجي الاهجلحزي ؾدًُٟ َى٦ُىٜ في خضًشه ًٖ ؾهم الؼمً ؤو اججاٍ الؼمً ًخ٩لم ًٖ ؾهم       ٦ظل٪ هجض الٟحًز

بن ٢ىاهحن الٗلم ال جمحز بحن » الؼمً الىٟسخي ٞهى الظي ٌكٗغها ؤن الؼمً ًخض٤ٞ باججاٍ واخض، ٣ًى٫ َى٦ُىٜ: 

لى ألا٢ل زالزت ؤؾهم للؼمان جمحز بالٟٗل اإلااضخي مً اإلاؿخ٣بل. اججاهي الؼمان ؤمام ووعاء . ٖلى ؤن َىا٥ ٖ

وهي: الؿهم الضًىام٩ُي الخغاعي، اججاٍ الؼمً الظي ًتزاًض ُٞه الايُغاب، والؿهم الىٟسخي، اججاٍ الؼمً 

                                                 
اءكىاهحن الفحو  الحاؾىبو  الٗلل .عوظغ بجروػ  - 1  الترظمتو  صاع َالؽ للضعاؾاث، 1بؿام اإلاٗهغاوي،) ٍ، ،،جغظمت: مدمض واثل ألاجاسخيًز

 518(،م1998اليكغ،ؾىعٍا.و 
 518،م اإلاغظ٘ هٟؿه - 2
 55(،م1994اليكغ، و  صاع َالؽ للضعاؾاث ، ، ؾىعٍا1) ٍ ، ، جغظمت : خاجم الىجضيالٗىالم ألازغي ، بى٫ صًٟحز - 3
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الظي هخظ٦غ ُٞه اإلااضخي ال اإلاؿخ٣بل، والؿهم ال٩ىوي، اججاٍ الؼمً الظي ًخمضص ُٞه ال٩ىن بضال مً ؤن 

ؾهم الؼمً الىفسخي ٌٗىؿه قٗىعها الضاةم باوؿُاب الؼمً باججاٍ واخض، و بأن جضفله ، بن 1«ًى٨مل .

بلى لىا فلِ  ٌؿحر صاةما في اججاٍ اإلاؿخلبل، فيل ألاخضار اإلاايُت ال ًمىً اؾترحاٖها بٗض وكىٖها، ٍو

ا،أما اإلاؿخلبل فال ًمىً أن وٗغفه بالًبِ ألهه لم ًل٘ بٗض .  أن هخظهَغ

ـــل الُـــاب٘ الـــظاحي للؼمـــان، ؤو ؤَمُـــت لٗـــل مـــا ًجٗـــ   َُ ؿـــىن َـــى ؤهـــه ال ًم٨ـــً ججا ل الـــبٌٗ ًخٟـــ٤ مـــ٘ عئٍـــت بٚغ

ٖىهــغ الــىعي باليؿــبت للؼمــان، ألن الؼمــان الخ٣ُ٣ــي الــظي ًجــغي َــى اإلاــغجبِ بــظواجىا، ٞالؼمــان فــي ألازحــر َــى مــا 

بــــــضو ؤن الخ٨ــــــغاع والخٗا٢ــــــب والخٛحــــــر الــــــظي ًجــــــغي فــــــي الٗــــــالم الخــــــاعجي ٣ًابلــــــه قــــــٗىع صازلــــــي ًــــــىحي  هضع٦ــــــه، ٍو

ــــــظا مــــــا ًىلــــــض لــــــضًىا ؤلاخؿــــــاؽ والكــــــٗىع بالبٗــــــض الؼمجــــــي، وإلاــــــا ٧ــــــان اإلااضــــــخي والخايــــــغ  ت الــــــظاث َو باؾــــــخمغاٍع

اث اإلااضــخي  واإلاؿــخ٣بل مىٟهــلحن فــي الىا٢ــ٘، ٞهــظا الاهٟهــا٫ ال وظــىص لــه فــي الــىٟـ ٞــاآلن الىٟســخي ملــئ بــظ٦ٍغ

ص اإلا٩اهُــت، ٞــان الــىعي ًمخلــ٪ ال٣ــضعة ٖلــى الخى٣ــل وجُلٗــاث اإلاؿــخ٣بل، و مشلمــا ًم٨ــً للجؿــم الخى٣ــل فــي ألابٗــا

 بحن ألاػمان اإلاسخلٟت .

هجــــض بٗــــٌ ٖلمــــاء الــــىٟـ ًغبُــــىن وظــــىص الــــؼمً بإبٗــــاص ؾــــ٩ُىلىظُت، ٣ٞــــض اٖخ٣ــــض بٗــــٌ ٖلمــــاء الــــىٟـ    

ل٣ــــض طَــــب ٖــــالم الــــىٟـ ظاهِــــذ بلــــى اٖخبــــاع ؤن بىظــــىص وخــــضاث ؾــــ٩ُىلىظُت مؿــــاولت ٖــــً بصعا٦ىــــا للؼمــــان، و 

،خُـض ؤن خ٣ُ٣ــت الؼمـان مغجبُـت بـظواجىا     ولــِـ ٨intellectual construction  2ـغي طَجـي الؼمـان جغ٦ُـب ٞ

٩ي  ولُم ظـُمـ ؤن بخؿاؾـىا بـالؼمً مهـضٍع مىبـه فـي الجهـاػ  بما ًجغي زاعظها، ٦ظل٪ عؤي الُٟلؿٝى الامٍغ

جُ »الٗهـــــبي خُـــــض ٣ًـــــى٫:  ا، خُجهـــــا ٧ـــــل مىبـــــه بلـــــى الجهـــــاػ الٗهـــــبي ًتـــــر٥ وعاءٍ وكـــــاَا ٧امىـــــا ًًـــــمدل جـــــضٍع

وؿدكـــٗغ فـــي ٧ـــل لخٓـــت ؤن ٖملُـــاث الـــضماٙ جخـــضازل ُٞمـــا بُجهـــا و٦مُـــت الخـــضازل َـــظٍ ج٩ـــىن بالخـــالي بخؿاؾـــا 

 durationless، ل٣ض عؤي ظُمـ ؤن الخايغ الخ٣ُ٣ي َى فـي الىا٢ـ٘ الػمجـي اهـه ٞتـرة ال ػمىُـت 3«بالٟترة الؼمىُت 

ل زاعظهـــا بلـــى ؤػمىـــت ؤزـــغي، والخايـــغ ٌٗخبـــر جٟهـــل اإلاؿـــخ٣بل ٖـــً اإلااضـــخي، ٞالخايـــغ َـــى اإلاغظُٗـــت التـــي هيخ٣ـــ

ايُاث، وبصعا٦ىا للخايغ َى ه٣ُت خاؾمت وؤؾاؾُت  إلاماعؾـت ؤو مٗاٌكـت الـؼمً  ضا ٌكبه الى٣ُت في الٍغ ججٍغ

ؿـــىن ؤن الـــظا٦غة هـــي مـــً ًـــغبِ خايـــغها بمايـــِىا خـــه، ل٣ـــض اٖخبـــر بٚغ ، ومٗلـــىم ؤن الضعاؾـــاث اإلاٗانـــغة ومٗٞغ

ٗىعها بالؼمـان،  ٞالـظا٦غة هـي اإلاؿـاولت ٖـً زلـ٤ ؤلاخؿـاؽ بـالٟترة الؼمىُـت، جشبذ ؤَمُـت الـظا٦غة باليؿـبت لكـ

ــــان الؼمــــان ٧ــــىن  ُىــــا بلــــى اإلااضــــخي ومــــً زــــال٫ َــــظا الاهخ٣ــــا٫ هدـــــ بجٍغ ٞبًٟــــل الــــظا٦غة ًم٨ــــً ؤن هيخ٣ــــل بٖى

 ىعيالـ ؤو ألن ألاخاؾـِـ لـضًىا، بـالؼمً الكـٗىع  وكـإ الـظا٦غة إلاـا وظـىص ٞلـىال اإلااضـخي ٧ـل مـغة ًبخٗـض ٖىـا ؤ٦ثـر، 

 الـظاحي الـىعي بسهـاثو و٢ـضعاث ومدـضص مـغجبِ والكـٗىع بـالؼمً شـخيء، ًب٣ـى وال ٞـىعا جدـضر وجيخهـي ؾـٝى

ىه والظي  الظا٦غة. في ًخم جسٍؼ

ؿــىن ًــغي ؤن مؿــإلت ٞهــم ماَُــت الؼمــان حٗخبــر جدــضي ؤمــام ال٣ٗــل ؤلاوؿــاوي وبطا ؤعصهــا الا٢تــراب مــً    ٧ــان بٚغ

لؼمـان الىٟسـخي الـظي وِٗكـه فـي طواهخـا،  ٞهـظا َـى الؼمـان الخ٣ُ٣ـي الٟهم الصخُذ للؼمان ٖلُىـا الخـضًض ٖـً ا
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الظي ًخض٤ٞ باؾخمغاع والظي ًخمحز بالخجضًض وؤلابضإ، ؤما الؼمان الظي ًخ٩لم ٖىه الٗلم ٞهى ػمـان ػاثـ٠ ألهـه 

مىــا بــظل٪، بهــه ج٨ـغاع وحٗا٢ــب للخــىاصر وٗبــر ٖىــه بم٣ــا صًغ ال ًجـغي وال ًخــض٤ٞ بــل بن جخــاب٘ ألاخــضار َـى مــا ًَى

اثُــت ال ًجــغي بــل وختــى ؤ٦ثــر مــً طلــ٪ ًم٨ــً ؤن  ٦مُــت وهًــٗها جدــذ اؾــم ػمــان، بن الؼمــان فــي اإلاٗــاصالث الٟحًز

ه٣لــب ٢ُمــه ٨ٖـــ اججــاٍ الؼمــان، بن الــىعي َــى مــً حهــب الؼمــان مٗىــاٍ الخ٣ُ٣ــي خُــض ٩ًــىن للخايــغ اإلاخجــضص 

ا للمؿخ٣بل، ٞىٗاٌل ج  ُاع الؼمان اإلاخض٤ٞ . باؾخمغاع هىاٞظ هخظ٦غ مجها اإلااضخي وهخُل٘ ٖبَر
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