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 حيّرتنا ماهيتهلطاملا غري مفهوم و ال واضح، و لغزاً كونياً كان الزمن لطاملا..
!قدر غموض هذا املصطلحلنكتشف ما هو الزمن؟ : نسأل أنفسنافيكفي أن 



:  الزمن يف اللغة

 وكثريهلقليل الوقت اسم  .
زمان وزمن، واجلمع أزمان وأزمنة: يقال.
زماناًأزمن الشيء أي طال عليه الزمن، وأزمن باملكان أقـام به : ويقال  .

.؛ فرياد بذلك تراخي املدة  الزمنني لقيته ذات : ويقولون
 والزمن والزمان لفظتان حتمالن نفس املعنى.



الزمن قدمياً



: الزمن عند أفالطون 

 أن ،مبعنى عند أفالطون هو كل متصل ال وجود له الزمن
الزمن خلق مع خلق الكون و كل ذلك الكون املتحرك له  

ه  أنأى,زمن يتلخص يف املاضي و احلاضر و املستقبل 
.بالزمن فكل متحرك له زمن احلركة ربط 



: الزمن عند أرسطو 

 له و ة بدايالزمان ال اعترب و ,الزمان خبلقية يعرتف أرسطو مل
هناية ال 
 ألن الزمان  أبدي هبذا خالف أفالطون فقال بأن الزمان و

إىل اآلن يرتد 
 للمستقبل بداية  زمن مضى و سوف يكون و اآلن
 و األذل من اإلله الزمن موجود مع وجود أن أرسطو اعترب و

.الكون أبدية هو بذلك يؤيد فكره 



ويلز هربرتالكاتب االجنليزي 

 م رواية 1895عام يف نشر( الزمنآلةThe Time machine   )
ر  اخليالية، واليت تتحدث عن باحث استطاع أن يصنع آلة عجيبة ويساف

.عربها للمستقبل البعيد لألرض
 منذ ذاك احلني، لكنها ظلت ( آلة الزمن)اشتهرت الرواية و انتشرت فكرة

.. م، حتديدًا1915قبل عام علمياًً فكرة خرافية ومل تتحول إىل نظرية مقبولة 
نظرية  رف بـ يف العام الذي نشر فيه آينشتاين الورقة العلمية اليت تضمنت ما يع

م الكونية كـ ، واليت أحدثت تغريًا كبريًا يف إدراك البشر للمفاهيالنسبية العامة
.الزمن على سبيل املثال



(  أو فيزياء ما قبل النسبية-فيزياء نيوتن)الفيزياء الكالسيكية 

 الزمان ثابت كونيأن الكالسيكية  تفرتض الفيزياء.
 ظروف قياسات الزمن يف جتاربه كانت ال تتأثر بالفقد الحظ  نيوتن أن

(.مثالًعلى عكس اجلاذبية )احمليطة 
لحركة و و من هذا املنطلق كان الزمن هو الثابت الرئيسي يف قوانني نيوتن ل

اجلاذبية



“

”
الزمن حديثاً



آينشتاين

 بية أن الزمن أثبت مبعادالته النسآينشتاين افرتاض  نيوتن حني نقض
. يتأثر بالظروف الفيزيائية و يؤثر عليها-كغريه–
 مها العامالن اللذان  ( سرعة احلركة)و ( اجلاذبية)حتديدًا، فإن و

الزمن،يؤثران على 
 ن إذ ميك(. سرعة مرور الزمن)فإهنما يؤثران على : بتعبري أوضحو

أن تزيد سرعة مرور الزمن أو تقل، بل و ميكن أن يتوقف الزمن 
! متامًا



 اماً عن الزمن  حركته أدى ذلك اىل تغيري مفهومنا متاجتاه لكل مراقب بدون النظر اىل بالنسبة أينشتاين ان سرعه الضوء ثابته اكتشف بعد أن
.الكون فىعن فكره وجود زمن مطلق التخلي أدى ذلك اىل نسبيه الزمن و و 
 (  ،العرض ،االرتفاعالطول ) حتكم كوننا أبعاد األساسية اليت أينشتاين الزمان كبعد رابع جبانب الثالث اعترب
 الفضاءيتكون منه النسيج الذى و هو الزمكانو قال أن املكان يتحد مع الزمان مكون بل

 مبعنى أخر  ,! ؟؟املستقبلأبعد يف أو ننطلق اىل نقطه بعيده ,بدأنا منها إىل النقطة اليت دائرية جتعلنا نرجع بالتفكري عن طرق العلماء بدأ
املستقبلإىل املاضي او إىل ,هل ميكننا السفر عرب الزمن 



مفهوم تباطؤ الزمن 

الزمكان بسرعة ثابتة هي سرعة الضوءدائماً خالل كل األجسام يف العامل تتحرك  : آينشتاين يقول
 عاد املكانبل تتحول ما بني سرعة انتقال يف بعد الزمن إىل سرعة انتقال يف أبأبداً يف هذا الكون له سرعة ال تنقص شئفكل،
 إن كانت أجسام جامدة–أو حتللها -إذا كانت كائنات حيّة–مرور الزمن على األجسام يعين زيادة عمرها احليوي فموهتا و-،
 و انتقال السرعة من الزمان إىل املكان يعين أننا كلما حترّكنا بسرعة أكرب خالل املكان نقصت سرعة مرور الزمن بالنسبة

…إلينا

 مما هو لدى الشخص الساكن، و أنه كلما زادت سرعة بشكل أبطأ الزمن يتحرك لدى الشخص املتحرك أن بذلك، نصل إىل
.إليهحركة الشخص قلّت سرعة مرور الزمن بالنسبة 

 و لذلك عندما تتوقف و,لو سرت بسرعه قريبه من سرعه الضوء سوف تصبح يف زمن أخر و هو زمن يسري ببطء شديد
ترجع اىل االرض مره أخرى ستجد أنه مر أالف السنني على االرض مع أنك مل مير عليك سوى سنه واحده 



التوأم  نظرية 

 سنة و تركنا 20، و أركبنا فيها شاب عمره (قريبة من سرعة الضوء)النظرية أننا لو استطعنا أن نوجد مركبة تتحرك بسرعة ضخمة جدًا تقول
و عادتوأمه على األرض، فإنه مقابل كل مخس سنوات مترّ على التوأم األرضي متر سنة واحدة بالنسبة إىل التوأم املسافر بالسرعة الضخمة، فل

!!سنة70سنة فيما عمر توأمه 30سنة مضت على توأمه، مما يعين أن عمره سيكون 50التوأم املسافر بعد عشر سنوات من زمنه سيجد أن 
 أ الطائرة يتباطفىو هذا األمر متت جتربته بالفعل بطائره وضعت عليها ساعة دقيقه جداً و ساعه أخرى على االرض و وجدوا فعالً أن الزمن

.بدقائق قليلة 
 كلما زادت احلركة يتباطأ الزمن,و لذلك فإن الزمن يرتبط حبركة األجسام
 كتاب كل شهر فإن توأمه 50كمية احلياة اليت سينجزها كل من التوأمني متساوية، مبعنى أنه إذا كان التوأم الباقي يف األرض قادر على قراءه لكن

فقطكتاب 50املسافر سيتمكن أيضًا خالل شهر من زمنه من قراءة 
 بشرط الوصول إىل هذه السرعة، و هذا صعب جدًا إن مل يكن حمال.. هل يعين هذا أننا نستطيع أن نطيل أعمارنا؟ نعم!





“
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الزمن عند احليوانات



ضرب ذبابة بسهولة ؟ميكننا ال ملاذا 

ألن إدراكها للزمن خمتلف عنا، أو مبعنى أدق هي ترى العامل وكأنه يف العرض
.البطيء

 الذبابة ترى ، هامعتقدين أننا سنباغتباجتاه الذبابة هنوي باملذبة بكل قوتنا بينما
!!  مرات 7نراها حبوايل هتوي أبطئ مما املذبة 

 يسهل التقريب، ختيل أنك العب كرة قدم يف امللعب والالعبون من حتى
-كما حيدث يف إعادة اللقطة-حولك كلهم يتحركون كما يف العرض البطيء 

.اهذه حياة الذبابة بينن!! بينما أنت تتجول وتأخذ الكرة مبعدل طبيعي 
 املفرتساتأن الذبابة متلك إدراكاً أبطئ ليمكنها من اهلروب من يعتقد.
.



. مثل الضفدع واحلرباء اللذان يقذفان بلساهنما بسرعة كبرية



– الكائنات الصغرية ميكنها إرسال بعض
ني إشارات ألقراهنا ال ميكن لبعض املفرتس
ليت التقاطها، كما تفعل الرياعات املضيئة ا
لكن ترسل إشارات ضوئية برتدد يناسبها
الكائنات املفرتسة األكرب ال ميكنها 

التقاطها

اك  طبعاً الذبابة ليست الوحيدة اليت تدرك الزمن بشكل خمتلف، بل رمبا كل كائن له معدل إدر
احثني يف  بالتعاون مع بآيرلندايف دبلن، ترينيتخاص للزمن، حبسب دراسة أقيمت مؤخراً يف كلية 

أندروزساينتجامعة 



هناك نوع من خنفساء النمر تتحرك بسرعة أعلى من معدل إدراكها للزمن، مما يضطرها إىل 
!!التوقف بشكل متكرر لتتأكد من مكان فريستها ألهنا تكون عمياء فعلياً 



ها ميكن-مثل بعض أنواع الطيور-الكائنات الصغرية ذات املعدل االستقالبي العايل 
طئ من  التقاط معلومات أكثر يف الثانية الواحدة مما جيعلها تدرك وحتس بالزمن بشكل أب

.احليوانات األكرب ذات املعدل االستقالبي البطيء كالسالحف





الكيميائيثانية وإمكانية تصوير حركية الذرات أثناء التفاعلكامريا الفيمتو 



ة عيون احلشرات هلا بني
خمتلفة عن عيون 
الفقريات وتسمى 

بالعيون املركبة



 كل عني تتألف من عدة عيون كل منها ترى العامل بصورةحيث
مجيع العيون متصلة مباشرة بالدماغ وهلا بنية  . منفصلة
كل عني تتألف من اسطوانة متلك بضعة خاليا  . بسيطة

عني، 5000النحلة مثال لديها . حساسة للضوء
 (  ليلقبيكسيل)العني املركبة سيئة القدرة على الرؤية الواضحة

.  باملقارنة مع عني االنسان مثال



 ثري من  الك" مجع" اىل ال حيتاج الرتكيب وكل عني ترسل صورة خاصة حبيث ان الدماغ بسيطة العني املركبة ان
، إذ يكفي ان  يوضح سرعة ردة الفعل عند احلشرةهذا االمر . املعلومات قبل ان يكون صورة كاملة للمحيط

.مثالًحركة حتى تطري الذبابة، بالتقاط تقوم عني واحدة 
فوتون على 300000االنسان مثال، حيتاج اىل . إضافة اىل ذلك فأن العني املركبة حساسة للضوء جدا

. فوتون160يرى، يف حني تكتفي الكثري من احلشرات حبوايل ن أأجل السنتمرت مربع واحد من 







اإلنسان و اإلحساس بالزمن



1ورقة

 دقائق10انتظر حسان صديقته اليت تأخرت
وعندما حضرت جلسا ملدة ساعتني
  لنحاول توقع إحساس حسان بالوقت يف احلالتني



2ورقة 

 تقدم كل من أجمد ومسري المتحان الفيزياء الذي حدد زمنه بـ
ثالث ساعات

  لتحاول توقع إحساس كل منهما بالزمن إذا علمنا أن أجمد مل يعد
أعد نفسه جيداً  نفسه لالمتحان أما مسري فقد 



3ورقة 

 بيب وكيف الدور لرؤية الطبانتظار يف ردهة املستشفى االنتظار كلنا مر بتجربة
توقفتوكأن الساعة الرملية قد ,ًثقيالً أن الوقت مير 

 دقائقممتع فتمر الساعتني وكأهنا بضع فيلم أما مشاهدة







تعيسة وملاذا متر علينا اللحظات احلزينة وال,ال نتوقعهاملاذا نعيش اللحظات اجلميلة بسرعة : السؤال
!وكأهنا دهر الهناية له

نا  احساسهل فعال ً أن . عندما نعود بالذاكرة أليام الطفولة تبدو السنني وكأهنا متر مرور السحاب
بالوقت يتسارع كلما كربنا بالعمر؟  

 للزمنأنه يوجد هناك مقياسان االشارة البد من ,هنامن:
  األول مقياس موضوعي
 مقياس ذاتيوالثاني!



املقياس املوضوعي  

 حركة الزمن بتقسيمه إىل سنني وأشهر وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثوانضبط,

 اعة  أول من فعل ذلك هم قدامى السومريون والبابليون واملصريون الذين أرادوا ضبط حركة الشمس والقمر لالستفادة منها يف الزروأن
.  ملعرفة مواسم احلصاد وأوقات فيضانات األهنار

 أي ضبط اإلحساس الذاتي للزمن مع املقياس املوضوعي بإنشاء,اإلنسان ضبط حركة الزمن مع متطلباته واحتياجاته اليوميةحاول
ساعته  حتى أن تلك املنظومة الزمنية قد ترسخت لتنعكس على بدن اإلنسان ليضبط,منظومة زمنية موضوعية من نتاج الرتاث الفكري

.  تلك املنظومة الزمنيةالبيولوجية مع 
اجاته  فهو قد صنع سجنه بيده ألجل تلبية احتي,هالفرار منوال ميكنه ضبطه للزمن املوضوعي فهو أسري ذلك الزمن وبرغم ,فاإلنسان

.  اليومية ومنها ضبط وعيه الذاتي



املقياس الذاتي للزمن 

 ة  فاللحظات السريع,وطريقة قياسه للزمنواحساسه فلكل شخص مفهومه ,متغري وخمتلف من شخص إىل شخصمقياس
.عند شخص رمبا تكون بطيئة عند شخص آخر

 للزمن  لقد حاول علماء النفس ضبط اإلحساس الذاتي للزمن بعدة جتارب لصياغة نظرية عن املفهوم الذاتي
 لتقضي بعض الوقت يف مكانباختيار جمموعات األمريكية العلماء من اجلامعات من مع جمموعة ساكيتآرونالربوفسور

التجربة  
 ابطاؤه مت التالعب يف سرعة الوقت بتسريعه أو وقد
 ًممالًأما من أبطؤا الوقت هلم فوجدوه كان ممتعاً  بأن من مت تسريع الوقت هلم وجدوا أن الوقت الذي قضوه كان فالحظوا 
 باألوقات املمتعة هو أسرع منه بإحساسنا باألوقات اململةحساسنا امما يعين أن .



املقياس الذاتي للزمن 

 شديدا يف عالقة الدماغ جبسم اإلنسانإرتباطاًويف حبوث أخرى قام هبا باحثون أثبتت أن اإلحساس مبرور الوقت يرتبط,

 فكلما قلت تلك اإلشارات يكون اإلحساس بالوقت أسرع,أن سرعة مرور الوقت تعتمد على اإلشارات اليت يرسلها اجلسم إىل الدماغأي,

 جيعل من الوقت ميضي بشكل أسرع,حبساسية اجلسدارتباط أي هروب من أي ان وهلذا.
 بالوقت أبطأ من الذي يعيش حياة بعيدة عن مهوم احساس األنسان الذي يعيش حياة عاطفية مرتبطة باجلسد يكون عنده فإن وهلذا

.اجلسد
 ةدراما تتعلق رمبا حبياتنا اليوميفيلم فيه إثارة ومتعة يكون اإلحساس بالوقت فيه أسرع من مشاهدة فيلم يفسر أن مشاهدة وذلك.



إذاً
 ا ً ً مباشرارتباطا اإلحساس بالوقت ترتبط عملية

تفكريه بوعي األنسان وطريقة 





تساؤالت

ما الذي يتحكم بوعي اإلنسان؟
 إنها نوافذه على العامل اخلارجي أي

احلواس
هل ميكن أن يتغري هذا الوعي للعامل

اخلارجي؟ و ماذا ينتج عن ذلك؟



كما هو معلوم تتحدد استمرارية الكائن احلي باستمرار استعالمه عما حييط به ، ويرد على كل اإلشارات
اليت يتلقاها باستجابات تتناسب مع التنبيه(التنبيهات )
 ية وفق تعليمات وراث( خاليا حسية عصبية أو  غري عصبية)يتخصص لكل تنبيه نوع حمدد من اخلاليا

(الكائن)تنوعت مع تطور العضوية 
 ات  تنتقل إىل قشرة املخ ليتم تفسريها وإدراكها يف باح( سيالة عصبية )تشكل هذه اخلاليا إشارات

متخصصة لذلك
بعدها تقوم الباحات الرتابطية بربط كل املعلومات الواردة عن نفس الشيء
د ختتلف سرعة تلك العملية حسب تعقيد اجلهاز العصيب للكائن احلي والذي يكون األكثر تعقيداً عن

اجلنس البشري
لكن يف جتارب عدة استطاع العلماء خداع أدمغتنا









ماذا ينتج عن تغري وعينا للمكان ؟

إنه الزمن!!!!!!!
لنفرتض ما يلي

𝑇 =
∆𝑎

∆𝑠
 حيثT زمن الكائن
 حيث يعربa عن دالة الوعي
 وتدلs عن الفضاء الذي حيتله الكائن

فيكون الزمن هو تغري وعي املكان



aالوعي 

 هييتعلق بثالث داالت:
نقل طاقة الفوتون)اإلحساس بالضوء الناتج عن تأثري طاقة الفوتون الضوئي

𝑎𝑙لنرمز له (املناسبة
ة عن نقل الطاقة الناجت) اإلحساس باهتزاز اجلزيئات الناتج عن تأثري حركة اجلزيئات

𝑎𝑚لنرمز له  ( اجلزيئاتحركة 
فكيك نقل الطاقة املتحررة من ت) اإلحساس الكيميائي الناتج عن تأثري مواد كيميائية

𝑎𝑐لنرمز له  ( الروابط الكيميائية



sالفضاء 

  يتعلق بثالث متغرياتx ,y, z



تأمالت يف الزمن

 الزمن هو احلالة الواعية
من دورة العناصر

 متر عناصر الكون
ضمنها بسرعة كبرية

 قبلها ال زمن وبعدها
ال زمن



ديفيد مع النبات جتربة 
Ayahuascaاملعلم

 David Ickeآيكديفيد 

وهو يتشكل ، DMTتريبتامنيميثلمن اخلصائص القوية مبا يف ذلك ثنائي العديد اآلياهوسكاحيتوي 
.طبيعيا يف عمليات االستقالب يف الثدييات والنباتات

”جبزيء الروح“من قبل البعض الرتيبتامنيميثلويعرف ثنائي 
” حلقة زمنية“هو يومياً احلواس اخلمس الذي خنوضه عامل أن قال ديفيد األوىل اآلياهوسكاجلسة يف 

.تدور وتدور لتعيد بشكل أساسي نفس السلسلة، يف املوضوع إن مل يكن يف التفاصيل
.مراراً وتكراراً” احلاضر“ويدور ليعيد ” املاضي“يصبح باحملصلة ” املستقبل“وما نسميه 



راقب دوامة يف هنر والحظ أنه طاملا ظل تدفق املياه يف اجتاه  
.حمدد وبسرعة حمددة فإن الدوامة ستستمر إىل أجل غري مسمى

لزوني  يف مسار حتدور وتدور الزمنية احللقة وبنفس الطريقة فإن 
للوعي احملبوس داخل أهوائه  أصبحت سجناً أو دائري دائم حتى 

.وأوهامه

وحقيقة أننا نؤمن بالزمن هي تأكيد على الوهم الذي نعتقد أنه 
.؛ فالوقت ال وجود له، إال داخل عقولنا”حقيقة“

.هو وهم املرور عرب شيء ما” الزمن“إن ما نسميه 




