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مقدمة

لقد شغل تحديد مفيوم كل من الزمان والمكان الفكر البشري وشيدت المراحل التاريخية

تطور ممحوظا ليذين المفيومين بداية بالفمسفة اليونانية مع أفبلطون و ارسطو مرو ار بالعصور
الوسطى والتصورات اإلسبلمية المسيحية و خاصة عمى يد شراح ارسطو كإبن رشد وصوال الى
الزمان و المكان عند اسحاق نيوتن وايمانويل كانط ،و ألبرت آينشتاين حيث جاء ىذا االخير
بمفيوم ثوري لكل من الزمان والمكان كرد عمى سابقيو ،وكان لياتو النظرة الدور الكبير في فتح
آفاق لمدراسات العممية والفمسفية البلحقة  ،وليذا يتبادر الى الذىن مجموعة من االشكاليات
التالية :
 ما ىو مفيوم الزمان والمكان في فيزياء ألبرت اينشتاين ؟ وبصيغة اخرى  :ىل كان موقف ألبرت من الفيزياء الكبلسيكية ناقدا أو مؤيدا ؟ كيف كانت النظرة العممية والفمسفية لمفيوم الزمان والمكان قبل ،و عند إسحاق نيوتن وايمانويل كانط ؟
وما ىي نظرة ألبرت اينشتاين الجديدة لمفيوم الزمان والمكان ؟ وماىي األفاق اإلبستيمولوجية التي انبثقت عن نظرية النسبية ل ألبرت اينشتاين؟ -وماىي أىم اإلنتقادات الموجية لمنظرية النسبية؟

أ
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بدأنا دراستنا المكونة من مقدمة وثبلثة فصول و خاتمة بتقسيميا إلى ثبلث فصول  ،إشتمل
الفصل األول عمى ثبلثة مباحث  ،تضمن المبحث األول تحديد النظرات المختمفة لمفيوم
الزمان والمكان تاريخيا قبل إسحاق نيوتن  ،وفي المبحث الثاني تحدثنا عن مفيوم الزمان
والمكان عند إسحاق نيوتن  ،وفي المبحث الثالث قمنا بتقديم نظرة ايمانويل كانط لمفيوم
الزمان والمكان باختصار  .أما الفصل الثاني قسمناه إلى ثبلث مباحث فتناول المبحث األول
لمحة عن ألبرت أينشتاين وأىم مصادر فكره ،أما المبحث الثاني

فتضمن مفيوم الزمان

والمكان في النسبية الخاصة عند ألبرت اينشتاين والذي بدوره قسمناه الى مطمبين ففي المطمب
األول تناولنا نسبية الزمان والمكان و المطمب الثاني تناولنا فيو إثبات تباطؤ الزمان وانكماش
المكان  ،وعالجنا في المبحث الثالث مفيوم الزمان والمكان في النسبية العامة عند ألبرت
اينشتاين وقسمناه كذالك إلى مطمبين فتناول كبل من المطمب األول السقوط الحر والمطمب
الثاني يوضح الجاذبية وانحراف الزمكان.
و الفصل الثالث واألخير ،فقد قسمناه كذلك إلى مبحثين اشتمل المبحث األول عمى اآلفاق
الفمسفية والعممية التي انبثقت عن النظرية النسبية لدى اينشتاين ،أما المبحث الثاني تقييم ونقد
لمنظرية النسبية في مفيوم كل من الزمان والمكان و سرعة الضوء لدي البرت اينشتاين.
و اعتمدنا في البحث عمى جممة من المناىج:
المنيج التاريخي :لتتبع تطور مفيوم الزمكان عبر المراحل التاريخية.

ب
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المنيج التحميمي :بغرض تحميل أىم أفكار العمماء والفبلسفة وعمى رأسيم ألبرت أينشتاين.
المنيج النقدي :بغية نقد أفكار ألبرت أينشتاين في نظريتو النسبية .
كاألسباب الذاتية الختيار المكضكع :
 الرغبة والميل ومحاولة التوفيق بين التخصص الفمسفي والمحبة العممية. غياب الدراسات االبستيمولوجية بالجامعةأما عف األسباب المكضكعية فيي كالتالي:
 لفت انتباه الطمبة الى الدراسات اإلبستمولوجية . توضيح العبلقة بين الدراسات الفمسفية والدراسات العممية .كتتمثؿ األىداؼ مف الدراسة في :
 التعريف بأىم النظريات الفيزيائية المعاصرة ،و بعض المصطمحات الفيزيائية لغيرالمتخصصين.
 محاولة االستفادة من نظرة البرت أينشتاين لمفيوم الزمان والمكان في دراسات الحقة. و عن الصعوبات التي واجيتنا في الدراسة فتتمثل في تحميل النصوص نظ ار لمصعوبةالمصطمحات العممية .

ج

انفصم األول :
مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ البرت اينشتايف
المبحث األكؿ :مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ إسحاؽ نيكتف
المبحث الثاني  :مفيكـ الزماف كالمكاف عند إسحاؽ نيكتف
المبحث الثالث :مفيكـ الزماف كالمكاف عند إيمانكيؿ كانط

الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف

لقد كانت فكرة الزمان والمكان الشغل الشاغل لممفكرين والعمماء منذ أألزل و فيما كان
يعبر عنو في القديم بالخمود فآدم وسوس لو الشيطان بقطف الثمرة من شجرة الخمد و أكميا
ك عمَى َشجرِة ا ْل ُخ ِمد و م ٍ
ُّ
مك ال َيْبمَى} .1وىذا وان دل عمى شيء
َ
آدم َى ْل أ َُدل َ َ
لقولو تعالى َ
َ ُ
{..يا ُ
فانو يدل عمى انشغال فكر اإلنسان بيذه المسألة وحتى إن كانت ليس من ناحية عممية أو
فمسفية ،ولكن من الناحية النفسية ىي مغروسة فيو.
وما ييمنا في الحقيقة ىو الجانب العممي و الفمسفي وفيما يمي سنعرض تعريفات لغوية
لكل من مفيومي الزمان والمكان.
المكاف  :قال ابن منظور ىو من جذر (مكن) ،والمكان ىو( الموضع ،المكانة يقال
فبلن يعمل عمى مكينتو .و المكانة المنزلة عند الممك ،و الجمع مكانات و ال يجمع جمع
تكسير و قد مكنمكانيفيو مكين).2
وقال الزمخشري" مكنتو من الشيء و أمكنتو منو فتمكن منو و استمكن ...و أما
أمكنني األمر فمعناه أمكنني من نفسو" ،وجاء لفظ المكان بمفيوم متقارب مع المغويين
بمعنى :المكان ،الموضع ،األين ،الحي ،الفضاء ،المكانة الرفيعة ،المحل ،الموقع ،الفراغ،
المجال.3
 -1القرآن الكريم ،سكرة طو ،االية .120

 -2جمال الدين ابن منظور ،لساف العرب ( ،ط3؛ بيروت :دار صاد ،)1993 ،مج  ،3ص .82
 -3الزمخشري ،أساس البالغة( ،ط1؛ بيروت :دار الكتب العممية ،)1998 ،ج ،2ص .223
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أما الزماف  :تذكر أغمب المعاجم أن الزمن والزمان اسم دال عمى الوقت و كثرتو ،والجمع
أزمن وأزمان ،وأزمنة ،وأزمن بالمكان أطال بو و َّ
ص ُر والجمع أ َْزُمن وأ َْزمان وأ َْزِمنة
الز ُ
الع ْ
مان َ
وزم ٌن ز ِ
الزَم ُن و ُّ
الزمان واإلسم من ذلك َّ
الشيء طال عميو َّ
الزْمَنة عن ابن
ام ٌن شديد وأ َْزَم َن
ُ
ََ
وزماناً من َّ
الزَمن األَخيرة عن المحياني
األَعرابي وأ َْزَم َن بالمكان أَقام بو َزماناً وعاممو ُمزامنة َ
وقال شمر َّ
الزمان واحد قال أَبو الييثم أَخطأَ شمر َّ
الد ْىر و َّ
طب والفاكية
مان
زمان ُّ
الر َ
ُ
الز ُ
الزمان شيرين إلى ستة أَشير.
الحر والبرد قال ويكون
ُ
ُ
وزمان ّ
الد ْى ُر ال ينقطع قال أَبو منصور َّ
و قال أيضا و َّ
الد ْى ُر عند العرب يقع عمى وقت الزمان
األزمنة وعمى ُم َّدة الدنيا كميا قال وسمعت غير واحد من العرب يقول أَقمنا بموضع كذا
من ْ
صل من فصول
وعمى ماء كذا دى اًر وان ىذا البمد ال يحممنا دى اًر طويبلً والزمان يقع عمى الفَ ْ
السنة وعمى ُم ّدة والية الرجل وما أشبيو.1

 -1جمال الدين إبن منظور ،المرجع السابؽ ،ص .199
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المبحث األكؿ :مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ إسحاؽ نيكتف
لقد كان النظام القروي والقبميعمى حد تعبير إبن خمدون*( ،)1406-1332ىو الذي
حكم سكان العالم القديم ،ىذا النظام لم يكن قائما عمى التكنولوجيا أو عمى مدى توسع
األسواق الخارجية ،بل قائم عمى معيار حاجيات اإلنسان ،وقد قسمت ىذه المجتمعات الزمان
والمكان وفقا لحاجياتيا البيولوجية والدينية والسوسيولوجية  .فشعب ألمايا الذي ابتكر التقويم
الجريجوري ،كما داوم البابميون عمى االحتفال بدخول العام الجديد عند حمول االعتدال
الربيعي ،و يعاد فيو تمثيل مسرحية بداية الخمق ،كذلك اعتقدوا أن األجرام السماوية تمارس
سمطتيا عمى أماكن و أزمنة محددة عمى الكرة األرضية ،وزعم شعب ألمايا أن اآللية
تتناوب عمى تحريك الزمان و سيره ،حيث يقوم كل إلو بتنفيذ سمطتو عمى طول أو قصر
الزمان في وقت مناوبتو.

1

كما تعبر أنواع الحجارة الضخمة من نوع الممغيث في إطبلل ستونينج* أداة
لحساب الزمن .و يمثل حجر الرومو تسجيبل لعيود الفراعنة وفيضانات نير النيل.

*ابف خمدكف:ىو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن خمدون ،وىو فيمسوف ومؤرخ تونسي ولد في تونس سنة 1332م ولو
كتاب شيير وىو المقدمة ،توفي بالقاىرة سنة 1406م ،ولممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى:
جورج طرابيشي ،معجـ الفالسفة( ،ط3؛ بيروت :دار الطميعة ،) 2006 ،ص ص.22-21

*ستكنينج  :وىي حجر إستعممو الفراعنة كأداة لحساب الزمن ويسمى حجر الرومو ،ولممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء
العودة إلى :كولون ولسون ،فكرة الزماف كالمكاف عبر التاريخ ،تر :فواد كامل( ،دط ؛ الكويت :المجمس الوطني لمثقافة

والفنون واألدب ،)1992 ،ص ص .11 -5
 -1المرجع نفسو ،ص ص.11-6
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و في نصوص ممحمة "جمجامش" ذكر إن بطل مدينة " أوروك " أمضى السنوات
طوال من حياتو في الميو والظمم متفاخ ار بقواه األسطورية ،لكن مبادئو تغيرت رأسا عمى
عقب لما تعرف عمى شخص يدعى أنكيدو ،وقرر استخدام قواه في الخير لكن موت صديقو
المفاجئ ،سبب لو صدمة ودفعو لترك عرشو وممكو ،والبحث عن إكسير الخمود.1
كما كانت طقوس الدفن عند الفراعنة خاصة لمموكيم وأشرافيم ،تعبر عن شكل
جديد من أشكال استم اررية الحياة مما يؤذن بأنيم كانوا يفكرون بوجود اتصال زماني مكاني
ليؤالء الموتى مع العالم اآلخر .فالزمن عندىم اتصال الحاضر بالمستقبل ببل انقطاع لذلك،
تم تحنيط موتاىم تأكيدا عمى خمودىم في الحياة اآلخرة .
كما كانت األساطير اليندية تنظر إلى الزمن نظرة غير بعيدة عن سابقتيا المصرية،
حيث ال يوجد فاصل بين ما كان وماىو كائن وما سيكون ،بين الماضي والحاضر و
المستقبل ،واذ ا تأممنا فكرة الزمن في األساطير اليندية فسنجد أنو ال انفصام بين ما كان وما
ىو كائن ،بل الزمن كما يرمز لو بعجمة مكتممة االستدارة من العجبلت األثنتي عشرة()12
التي تحمل عربة الشمس في رحمتيا المستمرة ،ويكون مكتمل النياية ىو بمثابة بداية أخرى.2
أما قبا ئل اليوبي الينود في قارة أمريكا ،لم تقف المغة حاج از في تحديد المكان ،حيث
لم يكن في لغتيم أي تعبير عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل ،لكن ىذا العجز المغوي ال
 - 1السواح فراس ،مغامرة العقؿ األكلى دراسة في األسطكرة سكرية ك بالد الرافديف( ،ط 11؛ دمشق :دار الفكر،
 ،)1996ص .162
 -2المرجع نفسو ،ص ص.524-520 ،
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يعني أنيم ال يفيمون ىذه المراحل الثبلث من الزمان ،فقط عبروا عن الزمان عن طريق
المحاصيل الزراعية ،وفقا لموسم نضج الذرة و كبر الماشية.1
أما اليونان فقد ذىب الفيمسوف زينون اإليمي* إلى القول بأن الزمان و المكان مجرد
امتداد ،و بما أن ىذا األخير ىو مجرد صور جسمية غير قابل لمتعدد والقسمة لذلك
تستحيل الحركة فييما ،و القول بعدم قابميتيما لمقسمة نادى بيا زينون عمى شكل حجج
مضادة ،وىي افتراض قابميتيما لمقسمة فان ثبت بطبلن نقيضيما صح فرضو في عدم
قابميتيما لمقسمة ،أىم ىذه الحجج التي قدميا زينون ،العداء الذي يريد أن يقطع مسافة،
ولقطع مسافة البد من قطع نصف المسافة ،وىكذا دواليك إلى ما ال نياية وىذا مستحيل.2
وقص ة السمحفاة التي تتجاوز إيخيل بمسافة قصيرة وىو ال يستطيع المحاق بيا ،و مثال
السيم وىو أشبو بمثال العداء ،إذا فالزمان والمكان ليما وجود زائف أي أن المكان يتقدم
وينقسم إلى ماالنياية لو ،ومن ثمة فالحركة مستحيمة.
أما أفبلطون427( platonق م347-ق م) فيرى أن الزمان متعمق بالوجود المادي
المتحرك ،أي ال معنى لمزمان وال وجود لو من غير وجود العالم المتحرك ،لذا يصل إلى أن
الزمان بدايتو مع العالم .والزمان ىو الذي صنعو الخالق عندما صنع األجسام المحسوسة،
 -1كولون ولسون ،المرجع السابؽ ،ص .6

* زينكف اإليمي :ىو فيمسوف من أصل فينيقي و كتب باليونانية ولد في إيميا بين 490و 485ق،م وىو أحد مؤسسي

الفمسفة اإليمية ،وىو من قال بوحدة اهلل .لممزيد من االثراء المعرفي ،الرجاء العودة الى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ،

ص.346

 -2عمي سامي النشار و آخرون  :ديمكقريطس ,فيمسكؼ الذرة ك أثره في الفكر الفمسفي حتى عصكرنا الحديثة( ،دط؛
اإلسكندرية :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،) 1970 ،ص .318
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وال فائدة من ىذا العالم المحدث دون زمن يمثل صورتو المتحركة نحو األزل ،فاألزل غير
محصور ال بماض وال بحاضر فقط ىو موجود ،بمعنى أن األزل ثابت ال يتغير والزمان
مخموق وفق نظام متغير .ويمكن قياس الزمان عبر حركات الكواكب بعد اتصاليا بالنفوس.1
إذا فالزمان في نظر أفبلطون وجد مع تشكل الييولى األولي من قبل الصانع والذي لم يكن
من قبل ،وبيذا المعنى ال تكون األبدية متعمقة بالماضي والمستقبل بل تتصف فقط بالثبات.
فاهلل عندما أحدث العالم أخذ صورتو من عالم المثل ،وعالم المثل أزلي ال يفنى وال محدث
وال يط أر عميو الحوادث ،إذا فالزمان مثمو مثل المحسوسات األخرى ىو مجرد ظل لمزمان
الحقيقي الموجود في عالم المثل ،إذا فالزمان عند أفبلطون زمان العقبلني مرتبط بحركة
النفوس ،فالنفس عند أفبلطون أزلية غير فانية جاءت من عالم المثل ووضعيا الصانع في
مقبرتيا المحسوسة أي الجسم ،وعند دخوليا الجسم تنسى كل الحقائق التي كانت تعرفيا،
وفي فترة حيات يا تحاول تذكر ما نسيتو من حقائق عالم المثل ،والعقل من صفات األجسام أم
النفس التي تحاول تعريف وتذكر الزمان الحقيقي غير عاقمة ليذا ذىب إلى أن الزمان ال
عقبلني مرتبط بتقمبات النفس فكمما انفمتت النفس أكثر من الشيوات الجسمانية ارتقت في
درجة تذكرىا و اتصاليا بعالم المثل والرجوع إلى عالميا األصمي الذي تستمد منو الحائق
المطمقة ،فالزمان إذا ىو مظير من مظاىر االتزان في ىذا العالم المحدث من قبل الصانع.
و يمثل ىذه النظرة أفبلطون وبعض فبلسفة العصر الييميني بعده.

 -1األلوسي حسام ،الزماف في الفكر الديني ك الفمسفي كفمسفة العمـ( ،ط1؛ بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
2005م ) ،ص.103
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أما المكان فيو إطار موجود منذ األزل غير محدث ،مستقل عن الصانع أي انو غير
مخموق بعكس الزمان ،فالصانع أوجد ىذا العالم من الييولى التي لم يخمقيا ،وىذه الييولى
تتسم بالفوضى في حركتيا ،فأبدع في صنع العالم منيا بنظام محكم بعيدا عن الفوضى و
الزمان ىو أىم ىذه النواميس المنظمة التي تسمب من المادة فوضويتيا.1
ومن ىن ا يرى أفبلطون بأن المكان موجود منذ األزل ويتسم بالفوضى ،لذلك خمق اهلل الزمان
بقصد إنياء الفوضى واعطاء حركة منتظمة لمييولة.
أما المعمم األول أرسطو فمم يفتو ىو اآلخر االنشغال بفكرة الزمان والمكان .وكانت لو
نظرة خاصة ومختمفة عمى سابقيو من المفكرين حول ىذا الموضوع(الزمان ،المكان) حيث أنو
جعميما أحد مقوالتو العشرة( )10المشيورة ،التي تعبر عن أعم أجناس الوجود مبتدأ
بالجوىر*الذي أعراضو التسعة( :)09الكم والكيف ،الزمان ،المكان ،اإلضافة ،الوضع،
الحالة والفعل ،االنفعال .إذا فالزمان والمكان ىما صفتان محمولتان عمى الجوىر (الوجود)
وأن التغير ال يمكن أن يحدث في الجوىر إنما يحدث في محموالتو ،إذا فيما مجرد عرضان
ال جوىران.2

 -1نقبل عن :إسماعيل مصطفى إسماعيل ،ابف حزـ األندلسي حياتو  -فمسفتو ،رسالة لنيل شاىدة الماجيستر( ،جامعة
القديس يوسف ،بيروت1977:م ) ،ص .184

*الجكىر:ىو الموجود القائم بنفسو كان حادثا أو قديما ،لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى:جميمصميبا،المعجـ

الفمسفي(،دط؛ بيروت:لبنان ،دار الكتاب المبناني ،)1982 ،ص.424

 -2يمنى طريف الخولي ،الزماف في الفمسفة كالعمـ( ،دط؛ القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب1999 ،م) ،ص.9
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عندما تعمق ا لمعمم األول في فكرة المكان تطرق إلى حركة األجسام ،و استرسل في الكبلم
عن الحركة بشكل مفصل ومطول  ،لكن إعترضتو مشكمة الخبلء التي ،طرحت قبمو من قبل
المدرسة الذرية و الرواقية :ىل وجود الخبلء ضروري لحركة األجسام أم ال ؟ أيد المعمم األول
رأي إنكساغوراس في عدم ضرورة وجود الخبلء لحركة األجسام ألن ما ىو خبلء في الحقيقة
ممموء باليواء أو األثير ،و ىو شيء يتخمل كل الفراغات في الوجود وتسير فيو سائر
األجسام.
 ثم ينتقل أرسطو إلى قضية الزمان التي يرى أن ليا وجود ضبابي وغامضا غير واضح
المعالم ،حيث أن تقسيم الزمان إلى لحظاتو الثبلث (ماضي ،حاضر ،مستقبل) يوقعنا
في معضمة أن الزمان مركب من لحظات والمحظة في حد ذاتيا كائنات تفصل بين
ماضي وحاضر و مستقبل ،فإن كانت ىذه المحظات متحركة فيي تجاوزت الماضي
واندثرت لكنيا لم تصر مستقبل بعد ،وان كانت ثابتة فان الماضي سيكون متزامنا مع
المستقبل . 1أو بمعنى أخر أن ىذه المحظات إن كانت في صيرورة فإنيا تفنى قبل بموغيا
مرتبة المستقبل ،وان كانت متوقفة في مكانيا فانو ال يمكن التفريق بين الماضي و
المستقبل ،واذا كان الزمان ينساب عبر األثير بشكل متساوي فيل ىو حركة ؟ كما يرى
أرسطو أيضا من خبلل نظام الكون المتجانس ،وحركتو الدائمة ،بأن ىناك محرك أول ال

 -1األلوسي حسام ،المرجع السابؽ ،ص ص .122-120
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يتحرك ،وىو اهلل ،وأنو يعمل عمى حركة األجسام في العالم الحسي ،لكنو يبقى ساكنا
وثابتا منذ األزل.
يجيب أرسطو أن حركة األجسام تجعمنا نفيم فكرتي التقدم والتأخر ،فالحركة تبدأ من
نقطة إلى نقطة ،فاألولى تسمى نقطة البداية لمحركة و بعد تجاوزىا تصبح نقطة متأخرة
وىكذا دواليك حتى آخر نقطة في حركة الجسم ،إذا فالزمان ىو تقدير لعدد الحركات بين
المتأخر والمتقدم وكأنو يشبو الزمن بالحركة حيث أن ىذه األخيرة دائما متصمة ومختمفة،
فالحركة ىي التي تخول لنا قياس الزمن وفيم المحظات فيي متصمة مع الحركة أو التي
قبميا مختمفة عنيا في اآلن والمحظة (أي في الزمن).1
أي أن الجسم إما أن يغير مكانو أي ينتقل من نقطة إلى نقطة و قطع مسافة سواء
كانت مستقيمة أو دائرية أو عشوائية ،أو يتغير وىو ثابت في مكانو كورقة الشجر التي تقوم
في داخميا بتفاعبلت حمقة كريبس و التركيب الضوئي دون أن نبلحظيا ،أو كالقضيب
المتصدئ المطمي بالدىان من خارجو والصدئ يأكمو ويغيره من الداخل.كذلك ىو الزمان
متصل ماضيو مع حاضره مع مستقبمو ،ومختمف في كل من ثبلثتو ،فالماضي اندثر
والحاضر ال نكاد نستوعبو ،و المستقبل لم نعشو بعد و ننتظره ،والمحظات دائما متصمة
ومختمفة ،فكما أن الحركة تقاس بعدد الحركات بين متقدم ومتأخر فان الزمان يقاس بعدد

 -1األلوسي حسام ،المرجع السابؽ ،ص ص .122-120
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المحظات بين المتقدم والمتأخر ،والمحظة أشبو ما تكون بحركة واحدة ،و المحظة ىي حد
الزمان وليس جزءا منو.
إذا فالزمان عند أرسطو زمان عقبلني ،فقد فسر أرسطو الزمان عكس أستاذه أفبلطون الذي
فسره تفسي ار مثاليا مرتبطا بحركة األنفس وعالم المثل ،أما المعمم األول فقط حاول تفسيره
تفسي ار واقعيا معتمدا عمى حركة األجسام ،و إسقاطيا عمى الزمان ،وبما إن الحركة عنده
مستحيمة من دون مكان أو زمان.
و األجسام تتحرك من اليمين إلى اليسار والى األعمى والخمف ،وأدرك المعمم األول أن
لمفضاء ثبلثة أبعاد(الطول ،العرض ،االرتفاع) ،ولكن ىذا الفضاء أو المكان ليس شيء
ماديا أو جسميا ،وال يمكن اعتباره سببا ألنو ليس مادة وال صورة ،ألن ذلك سيقوده إلى سؤال
زينون أين ىو الفضاء إذا ؟ ولتجاوز ىذه المعضمة حاول أرسطو التمييز بين المكان
البلنيائي و المكان الحاوي لؤلجسام ،أي بين المكان المطمق والمكان الجزئي.1
فاألرض تسبح في الفضاء ،و الجزائر موجودة عمى األرض ،و الجامعة في الجزائر ،و
القسم في الجامعة ،وأنت وأنا كل يحتل مكان في القسم ،وبيذا يتضح الفرق بين المكان
البلنيائي و المكاني الجزئي .و بالعودة إلى الزمان فانو حتما أصبح عند أرسطو مرتبط بين
حركة الكون واألجسام ،وىذا ال يعني أن الزمان ىو في حد ذاتو حركة ،بل يعني أن الزمان
ال يمكن معرفتو و حصولو أصبل دون حركة ،فالواحد منيما ال ينفك عن اآلخر.2

 -1غالب مصطفى ،في سبيؿ مكسكعة فمسفية( ،ط1؛ بيروت :دار ومكتبة اليبلل ،)1988 ،م ،7ص.69
 -2األلوسي حسام ،المرجع السابؽ ،ص ص.122-121
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أماالفيمسوف الكندي*(873-796م)عرض إلشكاليات الزمان والمكان التي سبقت الفبلسفة
قبمو.
فإشكالية المكان أدت بالفبلسفة إلى االنقسام إلى اتجاىين :األول ينفي وجوده و ىو
المدرسة اإليمية (بارمينيدس) وأتباعيا ،التي تعتبر الكون يتميز بالثبات و الوحدة تعارض
التغيير وتعمي من شأن السكون وتنفي الحركة ،واتجاه آخر يقر بوجوده و ىو مذىب
أفبلطون و أرسطو .أخذ الكندي باالتجاه األفبلطوني واألرسطي الذي يقر بوجود الزمان
ككيان موجود في الطبيعية والعالم ،لكنو يرفض النظرة األفبلطونية البلعقبلنية لمزمان،
ويتمسك بالتفسير و النظرة األرسطية  ،و يدلل عمى وجوده بحجتين:
األولى ،أن الجسم إذا زاد أو نقص أو تغير فمن المنطقي وجود شيء اكبر من الجسم
ذاتو يحويو وىذا الشيء ىو ما نسميو المكان . 1فالنبات أو األشجار مثبل يتغير حجميا
وطوليا مع مرور الزمن ،وىذا يدل عمى تغير الحيز الذي تشغمو في الفراغ ،كذلك الكائنات
الحية فيي تتحرك إلى األمام واألعمى واألسفل أو بشكل عشوائي ،وىذا دليل احتواء المكان
ليا.

*الكندم :ىو أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي ،ولد بالكوفة في سنة 796م وىو من قبيمة كندة العربية ولقب بفيمسوف

العرب .وقد شغل بترجمة كتب اليونان إلى العربية .وتوفي في بغداد سنة 873م ،لممزيد من اإلثراء المعريفي ،الرجاء العودة
إلى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ ،ص.528

 -1حسن مجيد العبيدي ،نظرية المكاف في فمسفة ابف سينا( ،ط1؛ بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ،)1987 ،ص
.33
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والثانية أن المكان ثابت ال يفسد ويضرب مثال عمى ذلك أن المكان الذي نرى فيو اليواء
إذا دخمو الماء خرج اليواء والعكس صحيح إذا فالمكان غير متعمق بالجسم .1بمعنى أن
المكان ليس متعمقا بطبيعة المادة التي تشغمو ،فالمكان حيز يقبل مادة واحدة في حيز واحد،
أو ربما أكثر من ذلك ،و ال ييم كم يقبل ىذا التحيز المعين من عدد المواد وطبيعتيا ،و
لكن األىم ىو أنو ال يتعمق بطبيعة األجسام .ثم يفصل الكندي في أبعاد الييولى حيث أن
ا لييولى التي تممك بعدا واحدا تسمى خطا والتي تممك ثبلثة أبعاد تسمى جسما والييولى ذو
البعدين تسمى سطحا أو مكانا.
أما في مسألة الزمان فيو ينحو النظرة األفبلطونية غير رافض لمنظرة األرسطية وكأنو
يوفق بين االثنين ،فالزمان عنده مرتبط ارتباط ضروريا بالحركة بدايتيا ونيايتيا ويشير إلى
أنو كم متصل (ماضي و مستقل) تتوسطيا (اآلن) التي ىي نياية الزمان األخير ونياية
الزمان األولى  ،ف(اآلن) ىي انطبلقة آلن أخرى ونياية في الوقت ذاتو
لآلن القديمة  ،انطبلقة لمستقبل ونياية لمحاضر وبداية لمماضي .2
فكممة (اآلن) التي كتبت في أول السطر الثالث من ىتو الصفحة ىي نياية لنفسيا وبداية
لمكممة التي تمييا .

 -1حسن مجيد العبيدي ،المرجع السابؽ ص.33

 -2محمد عمي الجندي ،إشكالية الزماف في فمسفة الكندم ( ،ط1؛ مصر :مكتبة الزىراء ،) 1991،ص ص .60-59
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فالزمان عنده كم و غير مركب ال يظير منو سوى (اآلن) وىو يتكاثر بواسطة ىتياآلنات ،و
يقسم (اآلن) إلى نوعين :األول ىو اآلن التي ىي بداية المستقبل ونياية الماضي و ىي جزء
من الزمان و الثاني ىو اآلن المتعمق بالحركة الموجود في عقولنا فقط  .كذلك ذىب الفارابي
مثل سابقو في نظرتو لمزمان والمكان ،الزمان عنده مثل نافورة مياه تدفع اآلنات إلى الخارج
بحيث يمكننا استيعابيا بعقولنا ،أما عن طبيعة ىتو الدفاعات اآلنوية فبل نعرفيا طبيعتيا أو
مصدر منبعيا وال إلى أين تجري.
أما ابن سينا*(970م1036-م) فواصل ما بدأه الكندي و الفارابي لكنو يخالف سابقيو
حيث يرى أن الزمان كم و مقدار لكنو ليس لمجسم المتحرك وليس مقدار لممسافة التي
يقطعيا الجسم بل ىو مقدار وكم الحركة لكن ليس في حد ذاتيا ،حيث أن الزمان ليس ىو
ذاتو الحركة بل لكل منيا ذاتو التي تختمف عن اآلخر .1إذا فالزمان ىو عدد الحركات
المنفصمة عن المتقدم والمتأخر ال باآلنات بل بالمسافة ،والزمان موضوعي موجود في المادة
يتوسط األخيرة والحركة ،وببل حركة لممادة فبل وجود لمزمان .وىو ىنا ال يبدو مختمفا عن
المعمم األول .
أما المكان فيو متعمق بالحركة وىذه األخيرة متعمقة بالزمان فالمكان عنده المسافة
الممتدة بين نقطة البداية والنياية وىذه المسافة ال تكون إال بالحركة ،و التي ال تكون إال في
*ابف سينا:ىو أبو عمي الحسن بن عبد اهلل بن سينا (970م1036-م)من أواسط آسيا ،فيمسوف رياضي طبيب عالم
طبيعيات شاعر وموسيقي .لممزيد من اإلثراء المعريفي ،الرجاء العودة إلى :أحمد غسان سبانو ،ابف سينا في دكائر

المعارؼ العربية كالعالمية ككتب اإلعالـ( ،دط؛ دمشق :دار قتيبة ،)1974/2000،ص.134

 -1أبي الفرج عبد الرحمان بن عمي بن الجوزي ،تمبيس إبميس( ،ط1؛ بيروت :لبنان ،دار الفكر لمنشر ،)2001،ص.64
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
زمان معين . 1ومن ىنا نرى ،بأن المكان يحتوي الزمان والحركة ،و ىو أعم من الزمان
والحركة ،و أثبت وجودا وثباتا من نظيره الزمان المتعمق بالجسم ،فإذا فسد الجسم فسد الزمان
أما المكان فبل يتعمق بالجسم سواء كان فاسد أم ال فيو موجود ثابت.
و بالكبلم عن المعتزلة* فقد نسب قوم من المتكممين إلى إبراىيم َّ
النظَّام بن السيار أنو
قال":إن المار عمى سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينيما أماكن لم يقطعيا ىذا
المار وال مر عمييا وال حاذاىا وال حل فييا".
يبدو أن شي طان المعتزلة كما لقبو أىل السنة والجماعة قال فيو أستاذه الجاحظ إن عمى رأس
كل ألف سنة يولد نابغة وعبقري ،وىو إبراىيم النظام الذي توفي في  36سنة من العمر.
ويبدو أن أستاذ النظام لم يخطئ في عبقرية تمميذه ،فبالعودة إلى مانسب إلى النظام في
نظرية (طفرة النظام) ،فكما قال اإلمام إبن حزم وىذا عين المحال  ...و حقا كان عين
المحال حتى القرن العشرين عندما بدأت ميكانيكا الكم لتثبت قول إبراىيم النظام .2ومعنى
كبلم ىذا األخير :أن الجسيم ينتقل بين النقطة (أ) ونقطة (ج) دون المرور بالنقطة (ب)
التي تتوسط (أ،ج) أي في البلزمان والبلمكان ،فالبلزمان يعني توقف الزمن أي أن الجسيم

 -1محمد عمي الجندي ،المرجع السابؽ  ،ص ص.60-59
*المعتزلة:ىي فرقة كبلمية ومن أكبر الفرق اإلسبلمية ،وىم أصحاب واصل بن عطاء ،الذي إعتزل مجمس حسن

البصري ،وذلك عندما أثبت المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة فقال الحسن قد إعتزل عنا واصل ،ومن ىنا سمي ىو

وأصحابو معتزلة.لممزيد من اإلثراء المعريفي ،الرجاء العودة إلى :محمد عمي التيانوي ،مكسكعة كشاؼ اصطمحات الفنكف

كالعمكـ( ،ط1؛ بيروت :مكتبة لبنان ناشرون1996 ،م)ج ،1ص.1574

 -2عواد المعتق ،المعتزلة كأصكليـ الخمسة( ،دط؛ دن :دت) ،ص ص.59-56
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
يسير بسرعة الضوء و البلمكان ىو االنتقال عبر األبعاد .والمقام ىنا ال يسمح بشرح كبلم
النظام برؤية معاصرة .
بينما ذىب أبو حامد الغزالي*(1059م 1111-م) – رحمو اهلل-في ماذىب إليو بان
الكون حادث ومتغير وما قبمو ل م يكن ال زمان وال مكان ،فقد أبطل كل حجج الفبلسفة الذين
قالوا بأزلية الزمان لكن الكون محصور في مكان واستحالة امتداده أو تقمصو ولو بحجم
شبر ،فالحركة ليست عدادا لمزمان ،فان توقفت الحركة توقف الزمان .ويبقى المكان منفصل
مجردا عن الزمان .وىذا كبلم باطل متناقض ال معنى لو عمى حد تعبير أبو حامد الغزالي.1
وكان ىو أول من قال باستحالة فصل الزمان عن المكان وكبلىما لو ماىيتو ال تنفك
إحداىما عن األخرى ،وأن الكون لو توقف عن اإلمتداد أو التقمص أو تغير لتوقف الزمان،
وليذا من الخطأ فيم الزمان والمكان في معزل عن بعضيما البعض ،ومن الخطأ أيضا
االعتقاد بوجود زمان قبل خمق العالم ،فالنظرية النسبية أثبتت ذلك .
وباالنتقال إلى الحقبة الحديثة فإن غاليمو غاليمي*)1642-1564(Galileo Galili

*أبك حامد الغزالي :ىوأبو حامد محمد (1059م1111-م)فيمسوف ومتكمم وفقيو ومتصوف عربي ،ومن أبرز مفكري

العصر الذىبي في اإلسبلم ،لقبو أبناء دينو بحجة اإلسبلم ،لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى:جورج طرابيشي،

المرجعالسابؽ ،ص.429

 -1محمد باسل الطائي ،تكسع الككف بيف الغزالي كابف رشد ،مجمة آفاق والتراث باإلمارات العربية المتحدة ،كمية العموم
جامعة اليرموك ،األردن ،ص ص.7-6

*غاليمك غاليمي  :Galileo Galiliىو عالم إيطالي ولد في  1564في بي از ومات سنة  1642في فمورنسا ،لممزيد من
اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،مرجع سابؽ ،ص.432
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
الذي أىتم بدراسة الحركة وذلك من خبلل الزمان ،وكيف يمكن النظر لمزمن من زاوية
مختمفة لدراسة الحركة ،وحتى نكون قادرين عمى قياس الحركة عمى الزمن أن يكون قاببل
لمقياس . 1وىذا ما ذىب إليو أن الزمان كمي يمكن قياسو فقط إذا اعتبرناه سريانا جاريا ،ذو
شكل واحد غير منقطع وغير متناىي .

 -1اتين كبلين ،ىؿ الزمف مكجكد ،تر :فريد الزاىي( ،ط1؛ األردن :ىيئة أبوظبي لمسياحة والثقافة2012 ،م) ،ص.39
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
المبحث الثاني :مفيكـ الزماف كالمكاف عند إسحاؽ نيكتف
قسم إسحاق نيوتن* )1727-1642(newton.isaacالزمان إلى صنفين :مطمق
ونسبي.
أما المطمق فيو زمن جوىري رياضي حقيقي مستقل عن األجسام في الكون ويسير
بسبلسة ويسمى المدة أي أنو غير مرتبط بأي حركة .أما النسبي فيو ظاىر لمعيان والعامة
و ىو مقياس لمحركة وىو مانستعممو في الحياة اليومية عمى شكل أيام وشيور وساعات.1
فالزمان المطمق عنده زمن يسري في كل الكون بالتساوي ،فإذا كانت ىناك ساعة موجودة في
مركز الكون تشير إلى الساعة الثانية بعد الظير ،فان الساعات في كل الكون المضبوطة
معيا تشير إلى الساعة الثانية .أي أنو زمن ال يتأثر ال بفراغ ،وال حركة ،وال مسافات ،وال
جاذبية ،و يتخمل كل الكون بسرعة ثابتة ال تتغير .أما الزمان النسبي فيستخدم في عمم
الفمك الن الفمكيين يقيسون األجرام السماوية بحركتيا وكبل الزمنين موجود في الخارج  .القول
األول معناه أن الزمان موجود مطمق ،نظرة أفبلطونية ،أي أن الزمان يوجد مستقبل عن
الحركات التي تجري بو ،و القول الثاني معناه أن الزمان موضوعي مرتبط بالحركة لقياسو،
وىده نظرة أرسطية .وىذا ما عبر عنو نيوتن بالزمان المطمق والنسبي.

*إسحاؽ نيكتف :ىوعالم فيزيائي ولد سنة 1642م وتوفي سنة 1727م صاحب قانون الجاذبية .لممزيد من اإلثراء
المعرفي ،الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ ،ص.684

 -1عبد المطيف الصديقي ،الزماف أبعاده كبنيتو( ،ط1؛ بيروت :المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،)1995 ،ص
ص.75-74
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
أما المكان عند نيوتن فيو مطمق وتسبح فيو كل الكائنات الفيزيائية .1ومن ىنا نخمص أن
كبلىما مطمق عند نيوتن وىما الساحة المييأة لمظاىرة الفيزيائية كما أن كبلىما مستقل عن
اآلخر ولو جوىره الخاص المنفصل عن اآلخر .بمعنى أن االنتقال من نقطة مكانية إلى
أخرى ال يعني انتقال أسرع أو أبطئ في الزمان.

 -1لويدمتزوجيرفسون ىين ويقر ،قصة الفيزياء ،تر :طاىر تربداد ووائل األتاسي( ،ط2؛ دمشق :دار طاالس لمترجمة
والنشر ،)1999 ،ص ص.69-67
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
المبحث الثالث :مفيكـ الزماف كالمكاف عند إيمانكيؿ كانط
يقول كانط*1724(kantم1804-م)في كتابو نقد العقل المحض " المكان ليس
أفيوماإمبيريا....لمظاىرات الخارجية بالضرورة " و يقول أيضا " المكان ىو تصور ضروري
قبمي  ...لمظاىرات الخارجية بالضرورة" و يقول أيضا " المكان ليس أفيوماسياقيا بيقين
ضروري".1
في المقولة األولى يذىب إيمانويل كانط إلى أن المكان من المستحيل أن يستمد في التجارب
الخارجية عن طريق الحس المشترك بحجة أن اإلحساسات التي نستمدىا من الحواس و
تميزينا لمموضوعات واألشياء الخارجية من حيث ىي ليا ماىيتيا الخاصة أو من حيث
عبلقتيا بعضيا ببعض ،اتصا ليا وانفصاليا ،صفاتيا وطبيعتيا وكل التفاصيل المتعمقة
بالمدركات الخارجية من المستحيل أن تفيم إن كان المكان ىو أيضا مدركا خارجيا ،فكل
المحسوسات تفيم عمى خمفية مقوالت عقمية قبمية ،وبما أن المكان ىو مسرح ىذه المدركات
الخارجية فيو طبعا ليس منيا واال كيف يمكننا أو عمى أي خمفية قبمية يمكننا فيم المكان إن
كان مدركا خارجيا .وبذلك يستحيل أن يكون المكان مفيوما خارجيا موضوعيا.

*ايمانكيؿ كانط :ىو فيمسوف الماني ولد سنة 1724م ،ويعتبر من أنبغ المفكر ينفي السمة النقدية ،وىو من

الفبلسفةالمثالين توفي سنة1804م .لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى:جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ،ص

ص .517-513

 -1ايمانويل كانط ،نقد العقؿ المحض ،تر :موسى وىبة ( ،دط؛ لبنان :مركز االنتماء القومي ،دت) ،ص .61
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الفصؿ األكؿ  ................................مفيكـ الزماف كالمكاف قبؿ ألبرت اينشتايف
إذا فالمكان ىو مقولة قبمية أو ىو مفيوم خالص أو حدس محض بحجة انو يمكننا التفكير
في مكان خال من الظواىر و الموضوعات الخارجية ،ونفي ىتو المقولة القبمية (المكان)
يحيل بنا من المستحيل تفسير الظواىر الخارجية وموضوعاتيا ميما كانت بسيطة.
أما الزمان ف يقول ايمانويل كانط "أن الزمان ىو تصور ضروري يشكل أساس لجميع
الحدوس  ...فبل يمكن أن يمغى".1
فالزمان حسب كانط كسابقو المكان ليس مفيوم مستمدا من الموضوعات الخارجية
عن طريق الحس المشترك ذلك انو يمكننا تجريد الزمان من كل الظواىر وتصوره منفصبل
عن الظواىر والموضوعات الخارجية وىذا يجعل منو شرطا قبميا ضروريا ال يمكن إلغائو .
إن الزمان والمكان ليسا شيئين مدركين ،بل ىما وسيمتان لئلدراك ،و وضع معنى ألحاسيسنا،
فيما وسمتين لترتيب ميقات و أمكنة األشياء المقدمة لمعقل.

 -1ايمانويل كانط  ،المرجع السابؽ ،ص .24
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انفصم انثاوي:
الزماف كالمكاف عند ألبرت اينشتايف
المبحث األكؿ :ألبرت اينشتايف كمصادر فكره
المبحث الثاني :الزماف كالمكاف في النسبية الخاصة
المبحث الثالث :الزماف كالمكاف في النسبية العامة

الفصل الثاني.................................................الزمان والمكان في فيزياء البرت اينشتاين
المبحث األكؿ  :ألبرت اينشتايف كمصادر فكره
في  14مارس  1879في مدينة أولم األلمانية ،بعثت الروح في ألبرت أينشتايف من أبوين
ييوديين ،مدينة أولم يكن ليا شأن يذكر في حياتو ،ألن عائمتو انتقمت بعد عام من والدتو
إلى مدينة ميونخ .كان والده ىرماف اينشتايف صاحب مصنع كيرو-كيميائي صغير يشرف
عميو مع أخوه .أما والدتو بكليف ككخ فقد كانت تساعد زوجيا في المصنع ،و من المعروف
أنيا كانت من عشاق الموسيقى.1
بعد إفبلس والده وانتقالو إلى ميبلن في ايطاليا بقي ألبرت لوحده في ميونخ يتم دراستو
الثانوية ،سرعان ما تركيا بعد أن منحو أستاذ لو شيادة عمى تفوقو في الرياضيات ربما
تسمح لو بدخول احد معاىد التخصص العميا في أوربا ،فقط كان ناجحا في مادة رياضيات
فقط  ،وكان يكره أن يحفظ قواعد و مبادئ ال يؤمن بيا كبقية زمبلئو في الصف.

بعدىا

التحق بمعيد البول تكنيك في سويس ار وأتم دراستو ىناك ،و بدأ يطالع كتب كبار العمماء في
الفيزياء من أمثال جيمس كالرؾ ماكسكيؿ*-1831( Maxwell,James Clerk
 ،) 1879والذي كانت لو نظرة في الفيزياء والرياضيات ،مما أدت باينشتاين إلى الميول
واإلعجاب بيذا العالم الفيزيائي ودراسة بعض كتبو .وكما انو كذالك اطمع عمى كتب

-1عبد الرحمان مرحبا ،اينشتايف كالنظرية النسبية( ،ط8؛ بيروت :دار القمم1981 ،م) ،ص ص.19-11

*ماكسكيؿ:ىو فيزيائي انجميزي ،صاحب "عبلقة ماكسويل" عبلقة رياضية مؤاداىا أن ثابت العزل لمادة يساوي مربع

معامل انكسار الضوء فييا  ،وىي عبلقة لمربط بين اإلشعاع الكيرو مغناطيسي والضوء .لممزيد من اإلثراء المعرفي،
الرجاء العودة إلى :لجنة مصطمحات الفيزياء ،معجـ الفيزياء( ،ط1؛ مصر :مجمع المغة العربية ،)2009 ،ص.160
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الفصل الثاني.................................................الزمان والمكان في فيزياء البرت اينشتاين
ىاينريش ركدكلؼ ىيرتز* ...)1894 - 1857(HeinrichRudolf Hertzالخ .
وفي سن الواحد والعشرين تحصل عمى الجنسية السويسرية ،وقدمو صديق لو في الدراسة إلى
ىالر مدير مكتب تسجيل براءات االختراع في برن ،وىنا بدأت مسيرتو كفيزيائي مغمور في
احد مكاتب براءة االختراع .1
بما أن ألبرت أينشتايف كان ييتم بكل ما يخص الفيزياء فنحن نعتقد انو كان وقوف عمى
المشاكل التي عالجيا الفبلسفة قبمو ،حيث أن مشاكل الفيزياء والفمسفة تتقاطع في العديد من
المحاور ،وىذا ما حثو عمى االطبلع عمى كتب أسبلفو الفيزيائيين ،و الفبلسفة ،بغية
التسمية ،والسخرية من بعض الفبلسفة حيث يقول ساخرا" لقد كان االعتقاد السائد أيام كانت
الفمسفة تخطو خطواتيا األولى أننا نستطيع أن نحصل عمى ما يمكن معرفتو بمجرد التفكير.
ولقد كان ىذا خداعاً مكشوفاً يسيل فيمو عمى كل من يحاول أن يتخفف ذىنيا ولو برىة
وجيزة من قيود كل ما تعممو سواء من الفمسفة التي جاءت بعد ذلك أو من العمم الطبيعي".2
ويبدو أن بعض الفبلسفة في نظر أينشتايف سطحيون ،و يتعمدون الغموض في كل شيء،
و يتكممون في كل المجاالت رغم أنيم ليسوا بأىل اختصاص ومن بينيم ،نيتشووشكبنياكر.

*ركدكلؼ ىرتز :ىو عالم ألماني مولود في ىامبورغ  ،مكتشف عممية التحريض بين دارتين مفتوحتين ،والرنين المغناطيسي،

والموجات القصيرة .لمزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :موريس شريل ،مكسكعة المكتشفينكالمخترعيف( ،ط1؛
لبنان :دار الكتب العممية1991 ،م) ،ص .387

 -1عبد الرحمان مرحبا ،المرجع السابؽ ،ص ص .19-11
 -2المرجع نفسو ،ص ص .22-19
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ولم تكن السخرية شغمو الشاغل ،بل كانت مطالعاتو قصد التعمم واالقتباس من انساق
الفبلسفة ،وأفكارىم ،وتحصيل مفاىيم تساعده عمى فيم مبادئ العامة لممنطق وعبلقتو بالعموم
األخرى ،ومن ىؤالء ىيكـ ،كبكانكاريو ،كرسؿ ،ككانط ،ك باركخسبينك از .وعمى ضوء ما
ذكر فإن أىم مصادر فكر ألبرت اينشتاين:
 ىنرم بكاف كاريو * :)19912-1854(Henri Poincaréيقول بوان كاريو " يستحيل
ع مينا اإلفبلت من اإلحساس بأن مبدأ النسبية يشكل قانونا عاما من قوانين الطبيعة ،وبأنو لن
يتاح لنا بأية وسيمة تخيمناىا إال الوقوف عمى سرعات نسبية" .وصرح بيتر جاؿ يسك أن
أينشتاين و العديد من زمبلئو كانوا يمتقون في نادي أسموه األكاديمية االولمبية لمناقشة ما
ىو مستجد في أعماليم وأعمال غيرىم في األوساط العممية ومن بينيم أندري بوان كاريو.1
بين استحالة القول بالحركة المطمقة ،والمكان المطمق ،والزمان المطمق في كبلم أندري بوان
كاريو يتضح انو أول من تقدم بأطروحة النظرية النسبية .


ىند ريؾ أنتكف لكرنتز* :)1928-1853(HendrikAntoon Lorentzاخذ

عنو اينشتاين معادالت التحويل التي وضعيا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من تجربة نيكمسون
*بكانكاريو :ىو عالم فرنسي في مجال الرياضيات والفيزياء النظرية ،صاحب حدسية بوان كاريو ،والنظام العشوائي

المحدد ،ومجموعة بوان كاريو في الرياضيات والتي تعرف بالتوابع الفاشية.لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى:
موريس شريل ،المرجع السابؽ،ص.106

 -1ناصر بن محمد الزمل ،عباقرة في الظؿ  :تاريخ مف االستحكاذ عمى أفكار اآلخريف  ( ،ط1؛ السعودية :دار العبيكان
لمنشر والتوزيع  ،) 2016 ،ص ص .51 -46

*لكرنتز  :عالم ومكتشف ىولندي ،من أىم أعمالو البحث الذي قدمو حول تأثير المغنطيس عمى ظاىرة الطاقة اإلشعاعية
ونال جائزة نوبل عمى ذلك في  ،1902ووضع أول تقدير لوزن اإللكترون بمساعدة زيمان ،وصاحب اكتشاف انكماش

وتحول وقوة في المحرك الكيربائي والتي تسمى تحويبلت لورنتز .لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :المرجع

نفسو ،ص .333
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ومورلي ،فحوى المعادالت  :أن كل جسم يسير يحدث لو انكماش في اتجاه الحركة  ،وكمما
زادت سرعتو انكمش الجسم و بطؤ زمنو.
رمز معامل لورنتز ىو

(جاما) ويساوي:

⁄

 =Uالسرعة النسبية
 =Cسرعة الضوء
معادلة تقمص األطكاؿ :
⁄

√ =

حيث
 Lىو طول الجسم في حالة السكون.
 'Lىو الطول الظاىر لمراصد.
ىي السرعة النسبية بين الراصد والجسم المتحرك.
ىي سرعة الضوء.
معادلة تباطئ الزمف :
⁄

√

حيث
فرق الزمن النسبي.
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فرق الزمن عند السكون.1
 ىيرماف مينكفسكي*  :)1909-1864(Hermann Minkowiskiكان أستاذ اينشتاين
في معيد البول تكنيك  ،واخذ عنو ألبرت اينشتاين الرياضيات البلاقميدية التي استخدميا في
ما بعد في نظريتو النسبية .
 باركخسبينك از:)1677-1632(Barukh Spinozaوقد اعترف بيذا التأثر اينشتاين نفسو
في كتابو ىكذا أرى العالم ،خاصة في أن لمكون الو رياضي ىندسي كما قال بذلك سبينوزا،
في إعبلئو من شأن الرياضيات. 2وعمى ضوء ما ذكر من مصادر فكره .فانو خرج إلى
العالم بورقات تحمل أىم أعمالو:
 17مارس ،أكمل ورقتو عن فرضيتو في الكيرو ضوئي ،حيث اعتمد عمى النتائج التي
وصل إلييا من سبقوه وخاصة ماكس بالنؾ قبمو بسنوات .ففي خمسينات القرن الماضي
أدت قياسات فيزك ك فككك إلى أن سرعة الضوء في وسط الفراغ أو الخبلء أسرع منو في
وسط مكثف كالماء ،وىذه التجارب أكدت نظرية الرياضي اليولندي كريستياف ىيكغنز القائل
بان الضوء ىو موجات تصدر عن الجسم المضي وبيذا تم نبذ نظرية نيوتن القائمة بان
الضوء جسيمات تصدر عن الجسم المضيء ،وكما دعمت ىتو النتائج تجربة غرمالدم التي
 -1عبد الرحيم بدر ،الككف األحدب( ،ط2؛ العراق :دار النيضة ،) 0871،ص ص .033- 45

*مينكفسكي:عالم ألماني من أصل روسي ،احد مؤسسي عمم اليندسة المحدبة ،ومطور لمبعد الرابع في النظرية النسبية

الخاصة .لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :بول ديفيز و جوليان براوين "،األكتار الفائقة...نظرية كؿ شيء؟"،

تر :أدىم السمان( ،ط0؛ دمشق :دار طبلس و المعيد العالي لمعموم التطبيقية و التكنولوجيا ،)0886 ،ص .121
 -2ألبرت أينشتاين ،أفكار كآراء ،تر :رمسيس شحاتة( ،د ط؛ مصر :الييئة المصرية لمكتاب ،)0878 ،ص.116
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أثبتت أن ىناك حيد عمى جنبات الظبلل ،و اكتشافات يكنغ في التداخبلت الضوئية
(ضوء+ضوء= ظبلم) ،و فرينؿ الذي وضع نظرية عن الحيود والتداخل.1
وىذه االكتشافات الثبلثة كانت الفيزياء النيوتنية عاجزة عن تفسيرىا ورغم ذلك لم يكن احد
يعرف أي شيء عن طبيعة ىذه الموجة الفيزيائية ،وال عن كيفية انتقاليا لمسافات شاسعة
بين الكواكب والمجرات ،فقد كان مسمما آنذاك انو من المفروض وجود وسط تنتقل فيو
األمواج فمم يكن ىناك فرق بين األمواج الصوتية التي تنتقل في اليواء وبين األمواج
الضوئية التي تنتقل في األثير أو األثير النووي ،وبقيت طبيعة الموجة الضوئية مجيولة .و
في سنة  1862حيث كتب مكسكيؿ( )maxwellمعادلتو التي تبين أن الضوء ظاىرة
كيرطيسية بعد اعتماده عمى النتائج التي توص إلييا مايكؿ فارادام ،ودعمت تجارب العالم
األلماني ىرتز نتائج ماكسويل ،ثم جاء ماكس بالنؾ وافترض أن الجسم الميتز ينشر أمواج
الطاقة (ح اررية أو ضوئية) عمى شكل كمات (جمع كم) حيث أن ىذا األخير لم يستطع
إثبات ما وصل إليو فيزيائيا و واقعيا إال من خبلل تصورات مجردة كالموجة الكمومية.2
ولكن اينشتايف أعطى تفسي ار جديدا لمظاىرة الكيروضوئية التي نال عمييا جائزة نوبل
لمسبلم .حيث قدم تصو ار جديدا حول حركة المادة والضوء اعتمادا إلى مبدأ ميكانيكي .فقط
وصل إلى أن سبب التقطع في الح اررة والضوء ال يعود إلى مادة الميتزة التي تنتج عنيا ىتو
الح اررة والضوء ،بل السبب عائد إلى طبيعة الطاقة الح اررية والضوئية نفسيا .بمعنى آخر أن
-1لويدمتز و جيرفسون ىين ويقر ،المرجع السابؽ ،ص ص .024- 023
 -2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الضوء ليس موجات وانو لو أمكن إيقاف الضوء في لحظة زمنية معينة الستطعنا رصد
ومشاىدة أن الضوء ىو كمات كما سماىا ماكس بالنؾ أو (فوتونات) ،وان المادة المسخنة
تتفاعل مع الحبيبات الضوئية ،وىكذا

يتضح سبب التقطعات في التوىج والموجات

الضوئية .وىذا ما يفسر انفصال االلكترونات من السطوح الباردة بمجرد تعرضييا لحزم
ضوئية.
وفي  30جوان ،أكمل ورقتو عن النسبية الخاصة بعنوان ” إلكتروديناميكا األجسام المتحركة
“ .أن النسبية الخاصة ىي نظرية فيزيائية تبحث في المواضيع المعتادة لمفيزياء كالحركة
والسرعة و الزمان والمكان والضوء والكتمة والطاقة والتسارع ...الخ ،لكنيا تنظر إلى ىذه
الظواىر والمفاىيم بنظرة مغايرة.

20

الفصل الثاني.................................................الزمان والمكان في فيزياء البرت اينشتاين
المبحث الثاني :الزماف كالمكاف في النسبية الخاصة:
رأينا أن ايمانكيؿ كانط ذىب إلى أن الزمان والمكان مفيومان قبميان مطمقان ،كونيما
ظرف لمتجربة ال نتيجتيا ،وساد االعتقاد انو من المستحيل التشويش عمييما في أي تجارب
جديدة خاصة في بعد إثباتإسحاق نيوتن كونيما موضوعيان ،ومطمقان يعمان أرجاء الكون.
ولم يتخيل احد أن إضافتيما و إدماجيما في التجارب ،سيضفي إلى الفيزياء مفاىيم ثورية.
إذا لم تصور احد انو من الممكن اخذ الزمان أو المكان متصبل موضوعيا حقيقا واحدا ،ألنو
كان يعتقد أن الواحد منفصل عن اآلخر انفصاال إما عقميا أو موضوعيا.
يقول ألبرت اينشتاين " أحب أن أشير إلى أن النظرية النسبية أشبو ببناء من طابقين
منفصمين النظرية النسبية الخاصة و النظرية النسبية العامة".1
وتعالج النسبية الخاصة التي تعتمد عمييا النظرية النسبية العامة كل الظواىر الطبيعية ما
عدا الجاذبية .في حين أن النسبية العامة فتعطينا قانون الجاذبية وعبلقتيا مع قوى الطبيعة
األخرى.
يقول ألبرت اينشتايف " ولكي ندرك كنييا يجب أن نتعرف أوال عمى المبادئ التي
قامت عمييا " ويقول أيضا " لقد كان معروفا منذ أيام اإلغريق القدماء أننا لكي نصف حركة
جسم ما نحتاج إلى جسم آخر ننسب إليو حركة الجسم األول" ..

 -1نقبل عن :عيسو رابح ،األبعاد الميتافيزيقية في الفيزياء المعاصرة( ،مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في الفمسفة ،جامعة

الجزائر ،) 1118 ،ص.36
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ويقول أيضا " والمبدأ الثاني الذي تعتمد عميو النسبية الخاصة ىو (مبدأ السرعة الثابتة
لمضوء في الفراغ) ...بسرعة ثابتة مستقمة عن حالة الراصد أو مصدر الضوءمن الحركة".1
وكبل المبدأين المذكورين أنفا المذان تسند إلييما التجربة بقوة ،ولكنيما متعارضين منطقيا.
ولقد نجحت النسبية الخاصة في إزالة ىذا التعارض بينيما منطقيا وبتعديل الكينماتيكا أي
الفكرة األساسية لمقوانين المتعمقة بالمكان والزمان فأصبح واضحا انو ال معنى لمكبلم عن
آنية (تزامن) حادثين إال بالنسبة إلى مجموعة أسناد معروفة .برىنت النسبية انو ال يمكن اخذ
الزمان والمكان منفصمين بل ىما كيان متصل ،ذلك أن الزمان غير مطمق ،أي نسبي ألن
قياسو راجع إلى الحركة في المكان الذي ىو بذاتو نسبي ،فقياس المسافات يتأثر بالزمن
الخاص بكل راصد ،والسرعة التي تميز الزمان تعتمد عمى نسبية الحركة لمراصدين ،و قد
توصمت إلى انصيار الزمان بالمكان (الزمكان) وىذا المنصير يعتمد باألساس عمى سرعة
الضوء ألنو المرجع الوحيد الثابت في الكون وعمى أساسو يكون كل شيء نسبي.
كما نوافق اينشتايف في أن المكان والزمان متداخبلن ،حيث ال يمكن الكبلم عن
الماضي أو الحاضر أو المستقبل بعيدا عن أمكنتيا ،كما نوافقو في ثبات سرعة الضوء،
لكننا ال نتفق معو في أنيا السرعة األعمى واألكبر في الكون وسنرى ىذا الحقا .ومما سبق
نسق ألبرت اينشتاين القوانين التي تحكم الطبيعة ،و وضع نظريتو النسبية الخاصة.

 -1نقبل عن :عيسو رابح ،المرحع السابؽ،ص.36
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فالضوء المنبعث من جسم سوا كان ىذا الجسم مصدر لمضوء أو عاكسا لو فان الضوء
يسير بسرعة ثابتة سواء كان الراصد أو الجسم متحركا أو ثابتا ومن أىم نتائج نسبية.
نسبية التزامف  :بما أن المكان والزمان متصبلن بدليل أننا إذا أردنا البحث في الزمان
ت وجينا إلى قياس المكان ،و الوجو الدال عمييما ىو الحركة ،فقياسنا لزمن ما (ز) أو مسافة
ما ال تكون مطمقا أبدا ،إال بشرط تزامن مشاىدة (ا) مع مشاىدة (ب) ،فإذا كان (أو ب)
مختمفين من حيث مكان رصدىما ،فان نتيجة القياس تختمف لكل واحد منيما فسائق السيارة
و الواقف عم ى جانب الطريق تختمف دقات ساعتييما سيكون لكل واحد منيما تقويم مختمف
لممسافة والزمان.1
 -1نسبية الزمكاف :إن مجرة درب التبانة شبيية بغيرىا من المجرات من ناحية أنيا تتباعد
عن أخواتيا ،أو أن أخواتيا تتباعد عنيا ،أو أنيا وأخواتيا تتباعد كل واحدة عن األخرى.
فان قمنا أن مجرة درب التبانة تتباعد عن أخواتيا بسرعة تتراوح ما بين  40000 -200ميبل
في ثانية.2
وبالتال ي فالمجرات تتباعد أو أخواتيا ىن المتباعدات في الحقيقة ال فرق بين التعبيرين
ومفيومين ،كون معرفة من ىو المتباعد أم أن كمييما يتباعد في الوقت ذاتو أمر مستحيل،
ذلك أن مرجع اإلسناد الذي تحدثنا عنو سابقا مفقود ىاىنا في الفضاء الواسع مع ىذه
السرعات الجبارة ،بمعنى ابسط أن لمعرفة من ىو المتباعد عن اآلخر نحتاج إلى مكان ثابت
-1عبد الرحيم بدر ،المرجع السابؽ ،ص ص .37-36

 -2المرجع نفسو ،ص ص.25-24
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مطمق في ىذا الكون ،و إنسان يجمس في زاوية منفصمة عن الكون و يبلحظ ذلك ،وىذا ما
ليس موجودا (ال المكان المطمق وال اإلنسان المنفصل عن الكون).
لذلك الجميع يعرف ما ىو المكان بصفة عامة ( ليس التعريف الدقيق لممكان) ،ويستطيع
الجميع القول انو ذلك الفضاء الذي نتحرك فيو بحرية لؤلمام والخمف واألعمى واألسفل
واليسار واليمين.
إننا نتفق أن الفضاء الذي نعيش فيو ثبلثي األبعاد ،وىذه األبعاد األخيرة ىي التي تساعدنا
عمى تحديد مواقعنا ،أو البحث عن موقع معين في مكان معين ،وىذه المعمومات تسمى
اإلحداثيات .إن من الصعوبة تخيل العالم بأكثر من ثبلثة أبعاد ،كما من السيولة تخيمو
ببعدين أو بعد واحد .
كون ذلك ألننا كائنات ثبلثية األبعاد ،كالسطح المستوي والكروي و الخط المستقيم والنقطة.
وسنحاول تبسيط فكرة البعد الرابع (الزمن) وتقريبو إلى الفيم ،لذا وجب الكبلم عن متصل
الزمان والمكان (الزمكان).
إن الغالبية من طبقة المثقفين يسمعون عمى األقل بمتصل الزمان المكان أو الزمكان ،وىم
عمى األقل يعتقدون التصاق الزمان بالمكان كما التصقت الكممات ببعضيا البعض ،واما
الذين يممكون فكرة واضحة جمية عن ىذا المصطمح ومفيومو ،فيم أصحاب األوساط العممية
الرياضية والفيزيائية بالتحديد .وقد اتفقنا فيما سبق أن لممكان إحداثية ثبلثة (طول  ،عرض،
ارتفاع) وان الزمان بعد رابع و ىناك العديد من الطرق لتحديد نقطة في المكان استنادا إلى
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اإلحداثيات بالطريقة الرياضية ،أو إلى المباني أو الجبال ،أو شخص ما ،أو بعد بين
مدينتين.1
أما بالنسبة لمزمان فان تحديد النقاط بواسطتو يختمف من شخص آلخر ،ومن بمد آلخر
كون التوقيت متباين ،وكون األشخاص يستخدمون الدقائق أو الساعات أو األيام والشيور
كل عمى حسب حاجتو ومصمحتو ،وقد يبدو األمر تافيا لكن ىذا التباين والتمايز بين كيفية
تحديد نقطة باإلحداثيات المكانية و الزمنية خمق فراغ وانفصاال بين المكان والزمان ،وليذا
يعتقد العامة أنيما شيئان منفصبلن.2
و إن كان ىذا الكبلم يبدو مبيما بعض الشيء فتذكر كبلمنا عن نسبية التزامن ،فان
التغير في المكان يعني نسبية في الزمان ،و العكس صحيح (تغير الزمان يعني نسبية
المكان) .فان أنت غيرت طريقة تقدير المكان أو الزمان تغير اآلخر بالضرورة فقد يقع
حادثان في الوقت ذاتو ويتخمف مكان الراصدين فيذا بالضرورة يعني اختبلف الزمان عند
كل راصد .و تابع معنا الكبلم عن الزمان في الفقرات القادمة حتى تفيم ماذا يعني تغيير
تقدير المكان أو الزمان.
إننا اتفقنا فيما سبق انو ال يوجد مكان ثابت مطمق في الكون ،و انو ال يوجد زمن ثابت
مطمق في الكون ،و أن الشيء الوحيد ثابت الذي يمكن اتخاذه نقطة إسناد مرجعية ىو
 -1جوورججاموف ،بداية بال نياية ،تر :محمد زاىر(،دط؛ مصر :الييئة مصرية العامة،)1990 ،ص ص 53-51
.

 -2برت رند راسل ،ألؼ باء النسبية ،تر :فؤاد كامل ( ،د ط؛ مصر :الييئة المصرية العامة  ،) 1111،ص ص- 66
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الضوء ألن سرعتو ثابتة وعمى ىذه األساس يمكن القول أن تحديد مكان ببل إحداثية رابعة
زمنية قد يصمح عمى كوكب األرض فقط ،لكنو مجرد عبث بالنسبة لمنظام الشمسي ،أو
المجرة ،أو الكون .وىذا لتحديد أي نقطة أو مسافة يجب االستناد إلى نظام زماني حتى
يصبح لممسافة المقاسة معنى بالنسبة لنظام ما .و كما نعرف جميعا فان إحداثيات المكان (
الطول،العرض ،االرتفاع ) و إحداثية الزمن(ز) ،وبيذا تكون إحداثية الزمكان( ط،ع،إ ،ز).
أي أننا لتحديد حادث ما في الكون بدقة وواقع فيزيائي عممي فإننا نحتاج إلى أربعة قياسات
(أبعاد).
لقد كتب أبو الفيزياء الكبلسيكية نيوتن يقول  " :إن الزمن الرياضي الحقيقي المطمق... ،
يجري بالتساوي و دون أية عبلقة بأي شيء خارجي".1
فصحة وبداىة أن الزمان يسير في جميع أنحاء الكون بالتساوي أمر لم يكن يفكر احد أن
يشك فيو من العمماء أو الفبلسفة .
لكن اينشتاين شك في صدق ىذه الحقيقة ،وذىب إلى أن الزمان نسبي أيضا كسابقو
المكان ،وانو بعد رابع ليذا الكون(فضاء مينوفيسكي) ،وان الزمان المطمق الذي يثرثر بيو
نيوتن ال وجود لو من األساس.

-1جيل كريستيانيس ،إسحاؽ نيكتف كالثكرة العممية ،تر :مروان البواب( ،ط1؛ السعودية :مكتبة العبيكان2005 ،م)،
ص.108
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و تتذكر أننا حين تكممنا عن المكان اسمينا أنفسنا بالكائنات الثبلثية األبعاد وانو من
السيولة و المعقولية تخيل كون ببعدين أو بعد واحد ،واألمر ىنا معكوس فانو من الصعب
ومن غير السيل بمكان أن نتخيل كونا بأربعة أبعاد .فكيف نستطيع تخيل جسم كروي بأربعة
أبعاد أو فضاء فوقنا بأربعة أبعاد .أننا نستطيع تخيل تنين ذو جناحين كبيرتين ينفث النار
من فمو ذو الرائحة الكريية ،ويمكننا تخيل كائنات فضائية ىبلمية قذرة الجمد والمممس .أو
تخيل مقيى شعبي تحت أعماق المحيط األطمسي واسماك القرش ،والتونة تمقي عميك التحية
من حين آلخر .إن ما نريد قولو ىو عدم استحالة تخيل أي شيء مادام يحوي ثبلثة أبعاد أو
اقل.
واذا كان ىذا ما تنطوي عميو كممة تخيل فينظر لما من الصعب تخيل جسم بثبلثة أبعاد انو
صار بأربعة أبعاد.1
إننا حين نرسم صورة حصان يجر العربة ،أو عندما ترسم مبلمحك وجيك وابتسامتو
العريضة التي تظنيا مثيرة لئلعجاب فانك تحول جسم ذو ثبلثة أبعاد إلى جسم ذو بعدين
وىذا ما يسمى باإلسقاط اليندسي ،وقياسا عمى ذلك حاول أن تسقط جسما بأربعة أبعاد عمى
فضاء ب ثبلثة أبعاد ،ورغم ما يحدثو ىذا اإلسقاط من نتوءات في الجسم الرباعي األبعاد إال

-1جورج جاموف ،المرجع السابؽ ،ص ص .78-73
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أننا سنواصل اإلسقاط .وىكذا سيصبح الجسم الرباعي ثبلثي األبعاد كما تصبح الثبلثية
األبعاد ثنائية البعد في الظبلل أو عمى الورق.1
وبصراحة من الصعب جدا تخيل كرة رباعية األبعاد أو فضاء رباعي ،و انو لفيم البعد
الرابع(الزمان) ىناك طريقان باإلضافة إلى التخيل ،فإما أن تكون مستوعبا لمغة الرياضية ،أو
تكون ساح ار ربما ذو قوى خارقة تخولك االنتقال بين األبعاد ،لكن ال تقمق فنحن البشر نؤمن
بالبعد الرابع رغم صعوبة تخيمو وال نكاد نشعر بذلك ،فعند تمقيك مكالمة ىاتفية من صديق
لمرافقتو إلى الشاطئ أو الساحة عامة ،أو الخروج لمتسكع ،فانك عمى األغمب تسألو عن
تاريخ وساعة المقاء ،فالشاطئ و الساحة العامة تمثل المكان ،والتاريخ والساعة تمثل الزمان.
بمعنى أبسط أن أي حادثة في الكون سوى عمى سطح األرض أو في مجرة المرأة المسمسمة،
نسأل في عادة عن مكان الحادث وزمانو.والسؤال عن الزمن يضيف حقيقة رابعة باإلضافة
إلى الحقائق الثبلثة السابقة ،أي أن لكل جسم ثبلثة أبعاد مكانية و بعد زماني.
لذا فالكمية التي تدرس فييا تمتد في المكان (طوليا ،عرضيا ،ارتفاعيا) ،و تمتد في الزمان
أيضا ( من تاريخ بنائيا إلى تاريخ فنائيا بقنبمة ناسفة أو حريق أو تيديميا ...الخ).
ومن المبلحظ أن وحدات قياس الزمن والمكان مختمفة ،فإننا ال نستطيع القول أن المتر اآلن
ال  13:30بعد الظير ،كما ال نستطيع استخدام ساعة المعصم لقياس طول الغرفة ،وأيضا
يمكن مبلحظة أن لممكان خاصية التحرك فيو لؤلمام والخمف واألعمى واألسفل واليمين
 -1جورج جاموف ،المرجع السابؽ ،ص ص .78-73
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والشمال ،أما الزمن فيو متجو فقط لؤلمام وحركتنا فيو من الماضي إلى المستقبل فقط في
اتجاه واحد.
إن اإلنسان من يوم والدتو ىو كائن ثبلثي األبعاد يممك جسم يخضع إلحداثيات الطول
والعرض و االرتفاع ،وىتو الثبلثة األخيرة متوقفة عمى مدى حسن معيشتو وتغذيتو،
وباختصار فيو كان ممتد في المكان ،إلى يوم يدفن في قبره ويتحمل مع الزمن وحشرات
األرض ،أما امتداده ألزماني فيو عمره ،بل ىو أكثر من ذلك حتى ،فكبده وعينو المتحممة
تعود إلى أصميا ذرات ،و الذرات ال تفنى إال بفناء الكون ،وفي عمم اليندسة الفضائية
الزمنية يعبر عن تاريخ الخط الممتد لكل ذرة ب (خط العالم) ،إذا فاألجسام والكائنات ىي
عبارة عن حزم العالم و أضف إلى ذلك عدم فناء الروح واستمرار امتدادىا في الزمن.
إننا عمى كوكب األرض نقيس الزمن وف قا لمحركة ،بمعنى أننا نقدر الزمن بالساعة والدقيقة
وثانية ومضاعفتيما من الشير والسنة والقرن ،فاألربع والعشرون ساعة ىي في الحقيقة ما
تستغرقو األرض لدوران حول محورىا (نفسيا) دورة واحدة ،وكذلك السنة دوران األرض حول
الشمس ،و سنوات كواكب مجموعتنا الشمسية تختمف عن بعضيا البعض ،فالمجرم الذي
حكم عميو بعشرة سنوات سجنا ما كان ليتمنى إمضاء فترة عقوبتو في بموتو ألن السنة فيو
 248سنة بسنوات أرضنا ،بل كان يتمنى إمضاءىا في عطارد حيث السنة ىناك ب ثبلثة
شيور فقط.1

1

 عبد الرحيم بدر ،المرجع السابؽ  ،ص ص .23-1731
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ونعتقد أن العمماء استغموا ثبات سرعة الضوء لمتعبير بو عن المسافة بالزمن ،فالوحدات
المستخدمة عندنا عمى كوكب األرض (الكيمومتر –الميل-الفرسخ ..الخ) تعتبر ضربا من
العبث وتضيع لموقت والورق والجيد في التعبير عن المسافة بين الكواكب والمجرات ،وأبعاد
ىذا الكون الضخم الشاسع .حقا ىاتان األخيرتان ال تعبران عن مدى اتساع الكون .فإذا
حدث حادث في الشمس فإننا ال نعمم بوقوعو إال بعد ثماني دقائق ،واذا انفجر نجم فإننا ال
نعمم بانفجاره إلى بعد عدة سنوات وفقا لموقعو في الكون.
فوكالة األنباء األسرع لنقل مثل ىذه الحوادث الكونية بالنسبة الينشتاين والعمماء من بعده
ىي الضوء.1
إن ما نريد قولو واثباتو انو ال يوجد ترابط زمني بين أجزاء ىذا الكون ،فكممة (اآلن) ال معنى
ليا إال عمى كوكب األرض ،فالكون مفكك األوصال من الناحية الزمنية فالساعة األرضية
تختمف عن الساعة القمرية ،وعن ساعة المشتري وكل ىذا فقط في إطار مجرتنا درب
التبانة ،أما إذا استرسمنا في الكبلم عن المجرات األخرى فقد يصبح األمر غير معقول البتة
لما يحتوي من أرقام ومسافات وسرعات وفوارق زمنية ىائمة.
وقد يتوىم القارئ أن الزمن الذي نحن بصدد البحث عنو ،ىو الزمن النفسي (أي ما يشعر بو
اإلنسان) ،فمن المعروف انك إذا قضيت عشرون دقيقة في قاعة االنتظار عند طبيب
األسنان أو حين انتظار والدة الزوجة خارج غرفة الطوارئ ،فإن عشرون دقيقة تمر عميك
 -1عبد الرحيم بدر ،المرجع السابؽ  ،ص ص .23-17
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وكأنيا ساعة ،وعمى عكس تماما من ذلك فانك تقضي ساعتين في مشاىدة مباراة عمى
شاشة التمفاز أو فيمما سينمائيا أو عمى العشاء مع الحبيب فان الساعتين تمران وكأنيما
عشرة دقائ ق .و عمى كل حال فان ىذين األثرين تحكييما الفمسفة الحيوية بشكل أدق و أكثر
تفصيبل.
إن ما يقصده اينشتاين بتسارع وتباطؤ الزمن ،ىو أن الساعة االلكترونية أو الميكانيكية التي
تمبسيا عمى معصمك أو تعمقيا عمى جدار غرفة المعيشة ،أو تراىا في الساحات العامة،
والتي تدل عمى فترة زمنية معينة ىي التي تتسارع و تتباطأ دقاتيا وفقا ألمكنة وظروف
معينة.
 -2تباطؤ الزماف كانكماش المكاف :
ولنفرض انك ابن ثبلثون سنة سافرت إلى مجرة أخرى في عشرة سنوات ،وتركت حفيدك
عمى األرض بعمر  4سنوات .وقد يبدو من الواضح أن عمرك سيكون أربعون سنة وان عمر
حفيدك سيكون أربعة عشرة سنة .لكن ىذه النتيجة صحيحة جزئيا وخاطئة جزئيا .كيف ذلك؟
بحسب النظرية النسبية أن كل أربع سنوات أرضية تساوي سنة واحد بالنسبة لجسم يسير
بسرعة قريبة من سرعة الضوء( 96بالمئة) ،و عمى خمفية ىذه الحسابات فان عمر حفيدك
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عمى سطح األرض سيكون أربعة وأربعون سنة ،أما بالنسبة لعمرك فسيكون أربعون سنة وفقا
لمحسابات ،وىنا سيكون من الصعب معرفة من يتوجب عميو مناداة اآلخر بجدي.1
ولنتجو اآلن إلى إثبات عممي بدل التجارب الخيالية التي من صعب تصديقيا إن لم تطبق
البراىين الرياضية بنفسك ،و دعنا نمحق بالعمم إلى ظاىرة الميمون أو الميزون.
إن اإلشعاعات الكونية عندما تضرب الغبلف الجوي تنتج عن ىذا التصادم جسيمات
مجيريو و قصيرة العمر إلى درجة كبيرة تسمى عائمة الميزونات .وكل ما ييمنا اآلن ىنا ىو
أطول عمر لمميزون والذي يقدر ب (/2مميون) من ثانية .وسرعتيا تقارب سرعة الضوء
وتقدر ب ( 98بالمئة ) ،مع العمم بان سمك الغبلف الجوي عشرة أميال .بالحساب فان :
المسافة  /السرعة= الزمن.2
وبقسمة الزمن عمى سرعة الضوء ،مع ضرب الناتج في عشرة أميال تصبح المسافة التي
يقطعيا الميزون اقل بكثير من مسافة الغبلف الجوي ،مسافة قصيرة جدا مقارنة مع سمك
الغبلف الجوي ،لكن الغريب أن ىذه الجسيمات تصل إلى األرض و يتم التقاطيا من قبل
العمماء وىذا إثبات عمى أن كبلمنا السابق عن تباطؤ الزمن صحيح.
إن ىذه الميزونات والتي ىي أطول عم ار من أخواتيا الميمونات ،والتي يبمغ عمرىا
(/ 2مميون) من ثانية ،لو كان ليا لسان لنطقت وحدثتنا عن عمرىا الطويل الشبيو بعمر
 -1كولن ويمسون ،المرجع السابؽ ،ص ص .066 -064

-2نقبل عن :سمير أديب أبو راس ،الميزكف كتحكالت الميزكف -الميزكف المضاد( ،رسالة لنيل الماجستيرن سوريا ،جامعة
حمب ،كمية العموم2009 ،م) ،ص.47
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سيدنا نوح ،وعن طفولتيا وشبابيا وشيخوختيا وتجاربيا وأحفادىا ربما .ىذا العمر السخيف
الذي ال تكاد تذكره عمى لسانك فينتيي ىو بالنسبة لمميزون عمر طويل مديد مميء باألحزان
واألفراح.
إن زمنيا الذي يعتبر لدى اإلنسان طرفة عين تمدد وسمح ليا بقطع عشرة أميال من
الغبلف الجوي بل وأكثر حتى وصوليا إلى المسطحات المائية في زمن (/2مميون ) من
ثانية ،وىذا دليل قاطع عمى تباطؤ الزمن.
كذلك فان تجربة ايفز في عام  ،1936الذي اثبت من خبلل قياساتو أن ذرة الييدروجين
المشع المنطمق بسرعة قريبة من سرعة الضوء تعطي ترددات اقل ،فتردد الموجة ىو عدد
الذبذبات التي تحدثيا في وحدة زمنية معينة ،وقد الحظ العالم ايفز أن ترددات ذرة
الييدروجين الشبو ساكنو مقارنة مع ترددات الذرة المنطمقة تقريبا بسرعة الضوء ينخفض
ترددىا ،بمعنى أن زمنيا يطول ويمتد.1
إن الشيء ذاتو يحدث لمطول ،فمو عمقنا مسطرة عمى سفينة تسير بسرعة اقرب إلى سرعة
الضوء ،و كان بمقدورنا مراقبتيا ،فإننا نبلحظ انكماش المسطرة ،و الراكب و السفينة
الفضائية ،أن الجسم كمما زادت سرعتو كمما زادت نسبة انكماشو ،حتى إذا وصل إلى سرعة
الضوء اختفى.

 -1مصطفى محمود  ،اينشتايف كالنسبية (،د ط؛ مصر :دار المعارف ،) 0887 ،ص .47
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المبحث الثالث :الزماف كالمكاف في النسبية العامة
إذا كان قد أصابك التعب من غرابة النسبية الخاصة ،فالنسبية العامة التي ال تخمو
من الغرابة والمتعة أيضا ،وكل ما سيثبتو اينشتاين في ىذه النظرية ،انو ال يوجد شيء اسمو
جاذبية نيوتن ،وال وجود لخط مستقيم ،وان وجد فان الخط المستقيم ليس اقصر مسافة بين
نقطتين ،وان الزمان والمكان محدبين.
بعد عشر سنوات من ظيور النسبية أمضاىا اينشتاين في التفكير خرج لمعالم في عام
 1916بنظريتو النسبية العامة ،ونشرت في مجمة أكاديمية العموم في برلين ،فقد تركت
النسبية الخاصة العديد من التساؤالت حول قضية الزمان والمكان ،وجاءت نسبية عامة
لتفسرىا.
كما كان ىدفو أيضا توحيد قوانين الفيزياء ،وىو بالتأكيد حمم وىدف وطموح كل فيزيائي في
وضع نظرية صغيرة جميمة كافية شافية شاممة تفسر كل ظواىر الكون ،وانطمق ألبرت
اينشتاين من مبدأ الصمود.1
وقبل شرح ىذا المبدأ تذكر أن النسبية الخاصة احتوت تفسي ار لقوانين الطبيعة بالنسبة
لمحركات المنتظمة ،أي أن كل التجارب النظرية لتفسير قوانين الطبيعة كان أساسيا :أن
الراصد والراصد اآلخر ،أو الجسم المتحرك بالنسبة لمراصد يسير بسرعة منتظمة طوال مدة

 -1وليد متز و جيفرسون ىمين ويقر ،المرجع السابؽ ،ص .153
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التجربة ،و أيضا أن كل الحركات ىي حركات في خط مستقيم (ال مائل وال منحني وال فيو
نتوءات).
فمو طبقنا النسبية الخاصة عمى جسم يتحرك بسرعة غير ثابتة تزيد وتنقص فان قوانين
النسبية الخاصة تقف عاجزة عن حساب سرعتو و كتمتو وطولو وزمانو .والشيء نفسو
بالنسبة لجسم يسير في خط ممتوي و متعرج.
انطمق اينشتاين من مبلحظة غاليمك التي تنص عمى أن األجسام في حالة السقوط الحر من
ارتفاع معين تممك نفس التسارع ميما كانت كتمتيا مختمفة ،ونفس الشيء بالنسبة لؤلجسام
إذا كانت في مرجع متسارع تستجيب ليذا التسارع بالطريقة ذاتيا ميما كانت كتمتيا ،ومن
ىنا وضع اينشتاين مبدأ النسبية العامة الذي ينص عمى:
انو من المستحيل التمييز بين القوى العطالية و القوى الثقالية ،أو بمعنى أبسط من المستحيل
التمييز بين الحركة المتسارعة و الجاذبية.1
فالنسبية العامة ترسم لنا صورة خيالية وجديدة عن الكون ،ونحن ال نعتقد أنيا نظرية
ميتافيزيقية ،بل عمى العكس تماما ،كل ما في األمر أنيا تعطي نظرة مغايرة وجديدة عن
طبيعة المادة و الجاذبية و حركة األجسام و الزمكان .و تتكون النسبية العامة من:

 -1وليد متز و جيفرسون ىمين ويقر ،المرجع السابؽ  ،ص . 154
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 -1السقكط الحر  :تساوي مجال الجاذبية مع التسارع عند اينشتاين (نسف جاذبية
نيوتن).
أن أي جسم في حالة سقوط حر غير خاضع لقوى كيرطيسية ،فانو يبقى عمى حالو في
سقوطو الحر ،بمعنى أن الجاذبية والتسارع متكافئان وكبلىما يمثل تساقط حر.
ولنفرض أن حصان يجر عربة فارغة بأقصى قوتو ،و بعد ذلك يجر عربة ممتمئة بأقصى
قوتو ،و يبدو انك الحظت أن الحصان يقوم بفعل الجر بأقصى قوتو ،و ربما الحظت أيضا
أن سرعة الحصان اكبر في حال جره لمعربة الفارغة ،إذا فالحصان ىو القوة التي تحرك
العربة و سرعة العربة راجعة إلى كتمتيا فكمما زادت الكتمة قمت السرعة والعكس صحيح،
وبالتالي فإننا نستطيع تمييز كتل األجسام من خبلل مبلحظة سرعتيا ومقارنتيا مع سرعات
ألجسام أخرى.1
كذلك أن قوة الجر عمى أرض خشنة أو ممساء تشكل فرقا ،فمو كان لدينا شخصان
متساويان في السرعة احدىما يجر سيارة عمى ارض ممساء ،واآلخر عمى ارض خشنة
الستنتجنا سريعا أن الشخص الثاني ىو أكثر قوة من األول ،ولو كان لدينا جسم يسير في
الفراغ لما احتاج لقوة تدفعو أو تجره و سيستمر في الحركة في الفراغ دون توقف.
إذا ف :
القوة = كتمة العطالة * التسارع
 -1عبد اهلل الجابري ،المرجع السابؽ ،ص ص .244-238
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وكتمة التي تقاس بيذه الطريقة تسمى (كتمة العطالة) .
ولنعد إلى الطريقة المعتادة التي نقيس بيا ثقل األجسام ،فالجسم الذي يوضع عمى كفتي
الميزان ينزل إلى األسفل ،و نقول عنو انو أثقل من الجسم الموضوع عمى الكفة الثانية من
الميزان ،لكن لماذا تنزل األجسام لؤلسفل ؟ و الجميع سيجيب بأنو الثقل ،و ىي اإلجابة
الصحيحة ،أن الثقل بعبارة أدق ىو الجاذبية المسمطة عمى الجسم ،و لو كنا في الفضاء لما
كان ينفع الميزان لقياس ثقل األجسام الن الجاذبية شبو منعدمة .ونسمي الكتمة التي نقيسيا
بيذا الشكل أي بالميزان الكتمة الثقالية.1
وىذا صحيح ،فالجسم الذي يتعرض لمجر أو الدفع ال يتأثر بقوة الجاذبية ،أو بمعنى أدق أن
األجسام المبلمسة لؤلرض سوى كانت ثابتة أو متحركة فان قوى الجاذبية تؤثر فييا نفس
التأثير بشكل متساوي ،أي أنيا ال تؤثر عمى كتمة العطالة.
أما األجسام المتحركة شاقوليا فإنيا تعتمد عمى جاذبية ،و ال وجود لسطوح خشنة أو
ممساء تؤثر فييا ،إذا لوال الجاذبية لما وجد الثقل .وبمعنى ابسط أن الفرق بين الكتمة العطالية
والثقالية ،إن األولى ال تتدخل فييا قوة الجاذبية وال تحدد بقوة الثقل أما الثانية معتمد كل
االعتماد عمى الجاذبية وىي ال شيء بدونيا.
إننا اتفقنا إلى حد اآلن ،عمى أن األجسام الساقطة سقوطا ح ار ال تؤثر كتمتيا في
سرعة سقوطيا ،و الجاذبية تعوض القوة التي يمقاىا الجسم من مقاومة اليواء ،بمعنى ابسط
 -1عبد اهلل الجابري ،المرجع السابؽ ،ص ص .244-238
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أن الجسم الذي تكون كتمتو خفيفة يكون تعرضو لميواء اقل من الجسم الذي تكون كتمتو
اكبر ،وبيذا تكون كتمة الثقل مساوية لكتمة العطالة.
إذا فالتسارع يساوي الجاذبية أو بمعنى آخر ال فرق بين التسارع والجاذبية عند اينشتاين،
وبيذا تصبح الجاذبية في نظره ىي مجرد تسارع أو سقوط حر ،وليست قوة خارقة تجذب
األجسام إلييا ،فاألرض في مدارىا حول الشمس ىي في حالة سقوط حر ،وكذلك القمر وكل
الكواكب.
فمو فرضنا أن ىناك مصعدا يتجو إلى األعمى بسرعة ثابتة ،وفي داخمو رجل فان ىذا الرجل
لن يستطيع القفز إلى األعمى الن المصعد يتعرض لقوة تسارع ،وتذكر أييا القارئ ما قمناه
بشان أن التسارع ىو نفسو الجاذبية .1لذلك فالراصد ليذا الرجل داخل المصعد سيبلحظ انو
ال يستطيع القفز إلى األعمى ولو فعل ذلك بجيد جييد لعاد إلى أرضية المصعد ،ونفس
الشيء لو اخرج منديبل ورقيا من جيبو وأطمقو من يده فانو سينزل إلى أرضية المصعد .ولكن
الرجل في داخل المصعد لو رأي آخر فبرغم من عممو انو يتحرك بتسارع ثابت إال أنو يظن
أن الجاذبية ىي التي تحسبو و منديمو الورقي إلى األسفل.2
وباختصار فإننا نوافق ىذا الكبلم ،حيث أن الراصد الخارجي لممصعد يؤمن أن التسارع ىو
سبب الجذب ،وان الراصد الداخمي (الرجل داخل المصعد) يؤمن بان الجاذبية األرضية ىي
سبب الجذب.
 -1وليد متز و جيفرسون ىمين ويقر ،المرجع السابؽ ،ص .172

 -2انشتاين و أنفمد ،تطكر الفيزياء ،تر :عمي المنذر( ،دط؛ لبنان :أكاديمية بيروت ،)0882 ،ص.136
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-1الجاذبية كانحراؼ الزمكاف :
يجيبنا ألبرت اينشتاين عن ىذا السؤال ،حيث يقول أن الفضاء(المكان) الذي نعيش فيو يحوي
داخمو أجسام ضخمة ىائمة الكتل ،كالكواكب والمجرات تؤدي بالفضاء إلى األنحاء بسبب
ىذه الكتل اليائمة.1
وتذكر نفسك عندما تعود ليبل إلى بيتك مرىقا وأنت ال تكاد تصل غرفتك حتى ترتمي عمى
فراشك الطري الناعم بكل ثقمك ،الشيء الذي يجعل فراشك يتقعر و ينحني إلى األسفل ،ولو
أن مفتاح السيارة سقطت من جيبك فإنيا بالضرورة تتبع مسار ىذا االنحناء .والشيء ذاتو
يحدث لممجرات والكواكب ،وىذا المسار المنحرف والمنحني ىو ما يسميو ألبرت اينشتاين
الجاذبية.
فيل ىذا يعني أن حركة كل شيء في الكون تكون منحنية وال وجود لحركة مستقيمة؟ ال،
لكن الحركة تكون منحية أو مستقيمة وفقا لشيء ما ،فيي مستقيمة بالنسبة لشيء ومنحرفة
بالنسبة لشيء آخر في الوقت ذاتو.
لنتخيل قطعة من الحصى داخل عجمة شاحنة ،عندما تدور عجمة الشاحنة فان الحصى
تسير وفق مسار دائري عمى شكل العجمة ولكنيا في وقت ذاتو ترسم نقاط عمى سطح
الطريق الذي تسير عميو العجمة ،فالحصى تسير بشكل دائري بالنسبة لمعجمة و بخط مستقيم
بالنسبة لمطريق (األرض).
 -1عبد اهلل الجابري ،المرجع السابؽ ،ص ص .255-251
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إن ما نريد الوصول إليو ىو أن الفضاء (الزمكان) ىو كعجمة الشاحنة كروي ومغمق
ومنحني ،فمو أن مساف ار انطمق في سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء تقريبا عبر ىذا الكون
فانو سيعود إلى األرض ،ذلك أشبو بالكرة األرضية فالطائرة المنطمقة من مطار ىواري
بومدين بالجزائر العاصمة ،في دورة حول العالم فإنيا تسير في خط مستقيم بالنسبة لمراصد
عمى سطح األرض ،و في خط منحني بالنسبة لؤلرض ،وىكذا فان الطائرة ستعود إلى نقطة
انطبلقيا الن شكل األرض شبو كروي ،والشيء ذاتو يحدث مع ىذا المسافر حول الكون،
فانو سيعود إلى نقطة انطبلقو .ويقول ألبرت اينشتاين أن الكون نيائي وغير محدود.1
وقد يبدو ىذا كبلم لغ از و فيو الكثير من الغموض واإلبيام ،أن األمر ابسط مما يبدو عميو،
فالكون نيائي ألنو يتكون من عدد محدود من الفراغ والمادة ،إما كونو غير محدود فؤلن
المكان كروي منحن ومغمق والمسافر فيو ال تعترضو حواجز ،ويمكنو االستمرار في حركة
إلى ماال نياية.
بيذه النظرة المغايرة لمفيزياء الكبلسيكية ،فان اليندسة اإلقميدية لبنية المكان المستوي لم
تعد نافعة في النسبية العامة ،ذلك أن الزمكان الذي نعيش فيو منحرف ،وليس مستوي كما
كان يعتقد نيوتن.
يقول ركدكلكفكارناب  ":طبقا لمنظرية النسبية الينشتاين ،تنحرف بنية المكان في المجاالت
الجاذبية عن بنية اليندسة االقميدية " ،وىذه ىندسة ريمان التي استعان بيا اينشتاين في
 -1يمنى طريف الخولي ،المرجع السابؽ ،ص .088
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نظريتو النسبية ،والتي تفترض أن السطوح محدبة ،وبيذا تصبح الكتل السابحة في الفضاء،
كالكواكب ترسم تحدبا في الزمكان ،وفقا لكتمتيا التي كمما كانت اكبر زاد التحدب ،فالتحدب
مشابو تماما لمتحدب الذي ترسمو الخطوط المغناطيسية ،ىذا التحدب في الزمكان يسميو
ألبرت اينشتاين المجال.
كما أن تحديد المجاالت في القوى المغناطيسية يكون برش برادة الحديد حول القوة
المغناطيسية ،فان تحديد مجاالت التقعر (أي الجاذبية) يكون بحساب كتمتيا.1
ويذىب اينشتاين في كتابو تطور الفيزياء إلى القول بأن التفكير الفمسفي غالبا ما يمتد عمى
حدود النتائج العممية محاولين بناء التعميمات الفمسفية عمى مبادئ عميمة حيث يقول" :
تفرض نتائج البحث العممي في أحيان كثيرة تبدال في النظرة الفمسفية إلى مسائل تمتد إلى ما
وراء ميدان العمم المقيد .ما ىو ىدف العمم؟ ما ىو المطموب من نظرية نحاول أن تصف
الطبيعة ؟ أن ىذه األسئمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفيزياء مع أنيا تتخطى حدودىا ألن العمم
يشكل مادة نشوئيا .و ينبغي أن تبنى التعميمات الفمسفية عمى النتائج العممية .ولكنيا بعد أن
تصاغ و تقبل عمى نطاق واسع تؤثر في أحيان كثيرة عمى التطور البلحق لمفكر العممي
وتبين النيج الذي يجب إتباعو من عدة طرق ممكنة .أن الثورة الناجحة عمى وجية نظر

 -1وليد متز و جيفرسون ىمين ويقر ،المرجع السابؽ ،ص .167
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قائمة ومقبولة تؤدي إلى تطورات غير مرتقب ة ومختمفة تماما عما سبقيا وتتحول إلى مصدر
إلى نظريات فمسفية جديدة".1

 -1اينشتاين و أنفمد،المصدر السابؽ،ص.46
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انفصم انثانث:
االفاؽ اإلبستمكلجية لنظرية الزماف كالمكاف لدل ألبرت اينشتايف
المبحث األكؿ :ألبرت اينشتايف كمصادر فكره
المبحث الثاني :الزماف كالمكاف في النسبية الخاصة
المبحث الثالث :الزماف كالمكاف في النسبية العامة
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المبحث األكؿ :األفاؽ الفمسفية كالعممية لنظرية الزماف كالمكاف:
إن تحميل نظرية أينشتاين في الزمان والمكان كان ليا صدى كبير عمى فمسفات العموم،
و الفيزياء من بعده ،فقد زعزع الفيزياء الكبلسيكية و فمسفات عصره حيث أن النتائج التي
توصل إلييا أحدثت ضجة كبيرة في األوساط العممية والفمسفية :
 -1األفاؽ الفمسفية
يقول برت رند راسل  ":و كما ىو المعتاد في كل نظرية عممية جديدة كان ىناك اتجاه
من كل فيمسوف نحو تفسير أعمال اينشتاين عمى نحو ويتفق مع نظامو الميتافيزيقي،
ويقترح أن المحصمة ىي نصر لآلراء التي يعتنقيا ىذا الفيمسوف " .1
ونتفق مع برت رند راسل ،حيث ذكرنا سابقا أن أينشتاين لم يدخل مخب ار واحد أثناء عممو
عمى النسبيتين وىذا ما جعل البعض يحاول أن ينسب ألبرت أينشتاين و نظريتو النسيبة
الخاصة و العامة ومفيوميا الجديد عن الزمكان إلى المثالية،

ومن جية أخرى فان

أينشتاينْ اعتمد عمى تجارب من سبقوه كامسكيؿ و مكرلي ،وىذا إثبات أن النسبية اعتمدت
عمى تجارب واقعية مما جعل البعض األخر ينسبو إلى التجريبية .
فيناك من اعتبر النسبية ىي مجردة نظرية تصف المشاىدات الخيالية والميتافيزيقية لمعقل و
ليست متغمغمة في الفيزياء غير مممة بقوانين الطبيعية كونيا مجموعة اسطر من الحبر عمى
-1نقبل عن :فميب فرانك ،فمسفة العمـ  -الصمة بيف العمـ كالفمسفة ،تر:عمي عمي ناصف(ط1؛ لبنان :المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر،) 1893 ،ص . 223
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ورقات م مطخة بالزيت ولم تثبت تجريبيا بعد و البعض األخر ادعى أنيا نظرية ال تمت
لمفيزياء بأي صمة بل ىي مجردة نظرية ميتافيزيقية ليا تنبؤات عما يحدث ىناك في المجيول
من ىذا الكون الواسع وكما اعتبرىا البعض األخر الضربة القاضية لمفمسفات المادية
وانتصار ساحقا ونيائيا لمفمسفات المثالية .ومن جية أخرى فإن الكتمة ىي أخت الطاقة وان
قانون ثبات المادة أو تحوليا إلى مادة أخرى أصبح لو منافس ولم يعد ىذا القانون وحيدا
عمى الساحة ،حيث أن النسبية تثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة والطاقة شيء
غير مادي وىذا دعم لمعقائد الدينية و ضربة قاضية ثانية تحط من قيمة وشان المذىب
المادي.
و يقول احد الفبلسفة في ىذا الصدد" :واآلن عندما نتناول الحقيقة عمى نحو محسوس
كما تتطمب منا النظرية النسبية العامة فإننا ال يمكننا أن نفصل المشاىد عن ما يشاىده ،أو
العقل عن موضوعو ثم نتنازع في أييما لو األولوية واألىمية عمى األخر ".1
إن النظرية النسبية بما أتت بو من مفاىيم جديدة حول الزمان والمكان و الكتمة والطاقة قد
أمنت لمعقل مكانو ودوره الذي ال يمكن إنكاره في ىذا الكون المادي الموضوعي.
أما المؤلفون السوفيات فيتفقون أن المفاىيم الجديدة لمنظرية النسبية متناقضة تماما مع
المذىب المادي ،وأنيا نظرية خطيرة ،و قد تؤدي إلى نتائج سياسية ال تحمد عقباىا.2

 -1ألبرت اينشتاين ،المصدر السابؽ ،ص .67

 -2فيميب فرانك ،المرجع السابؽ ،ص.224
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ولذالك أن السبب في ىجوميم  :أن تجربة ماكسويل و مورلي التي حاوال فييا إثبات صحة
وجود األثير واقعيا ،أثبتت العكس تماما ،مما اضطر العمماء إلى األخذ بمنحيين ىما إما أن
األرض ثابتة ال تدور أو أن األثير مجرد خرافة وىناك من قال بشيء خرافي أكثر من خرافة
األثير في حد ذاتو بان الطبيعة تتحالف ضد العمماء وتعمل ضدىم و تتعمد الغموض و
المراوغة .ومن ىنا يتضح إن العمماء السوفيات قد ىاجموا النسبية ألنيم كانوا من أنصار
المذىب المادي الذي اخذ بنظرية إن األثير حقيقة و ىذا قادىم بالضرورة إلى اإليمان أن
األرض ال تتحرك بعد تجربة ماكسويل و مورلي.
ويقول احد الفبلسفة السوفيات في ىذا الصدد " :إذا حاول المرء أن يحارب ىذا التفسير
الرجعي لمنظرية النسبية ،فبل بد لو من أن يحول النظرية تحويبل جذريا ،أما إذا كان سيبقى
من ىذه النظرية شيء يذكر بعد إعادة بناءىا فيذا أمر يحتمل الجدل ".

1

في الحقيقة نحن ال نتفق مع القول السابق بان النتائج التي تم اإلدالء بيا عن النظرية
النسبية في كونيا استنتاجات مثالية وليست ميتافيزيقية بطريقة غير متعمدة و أن ألبرت
اينشتاين قد تعمد بناءىا و وضع أسس ىذه النظرية بحيث في األخير ال يكون أمام العالم
حل سوى الخروج بنتائج ومفاىيم جديدة عن الزمان والمكان والكتمة وطاقة و تمدد وتباطؤ
الزمان والى غيرىا من المفاىيم التي تنسف المذىب المادي وتوافق العقائد المسيحية و

-1فيميب فرانك ،المرجع السابؽ ،ص.224
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الييودية كما ال نوافقو في أن الحل ىو التخمص من ىذه اآلثار الرجعية لمنسبية ،و تطيير
العمم منيا بحذفيا وتدميرىا نيائيا.
ويقول أخر " :في الواقع أن المذىب الميتافيزيقي لنيوتن عن المكان والزمان ظل محجوبا
إلى يومنا ىذا ويتمثل قدر اينشتاين في نقده لآلراء الميتافيزيقية القديمة بشان المكان
والزمان".1
ليذا نعتقد أن عداء السوفيات لمنظرية النسبية يعود إلى سبب أخر أيضا ىو أنيم اخذوا من
فيزياء نيوتن كل العناصر المادية و رموا بعرض الحائط كل ما ىو مثالي وميتافيزيقي فييا،
باإلضافة إلى ما ذكرناه فان النسبية بمفاىيميا الجديدة وخاصة عن الزمان والمكان كان ليا
صدى أوضح في عدة مجاالت ونظريات عممية .
يقول فيرنزىايزنبرغ*  )1976-1901(Werner Heisenbergفي ىذا الصدد :
"مفيوم الحقيقة الموضوعية قد تبخر فغرض البحث لم يعد الطبيعة بحد ذاتيا بل الطبيعة
خاضعة لمتحري البشري ".2

 -1فيميب فرانك ،المرجع السابؽ ،ص.224

*ىايزنبرغ :عالم ومكتشف ألماني قام بتوسيع المصفوفات التي برىنيا شرودي نغر ،ومكتشف فيتامينات ىايزنبرغ ،وحائز
عمى جائزة نوبل في  ،0821وصاحب مبدأ البل تعيين .لممزيد من االثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :موريس شريل،

مرجع سابؽ ،ص .275
 -2فرينزىايزنبرغ ،الطبيعة في الفيزياء المعاصرة ،تر :ادىم السمان ( ،ط0؛ دمشق :دار طبلس لمدراسات والترجمة والنشر،

 ،) 0875ص .11
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ونتفق مع ىايزنبرغ في ما ذىب إليو حيث أن ألبرت اينشتاين في نسبيتو الخاصة قد أعطى
لمراصد دو ار ميما في كيفية دراستو لمحرك ة والضوء و الزمان والمكان و المسافة ..الخ ،أي
أن الحقيقة نسبية وفقا لموقع الراصد وزمانو ،أما في نسبيتو العامة فقط أعطى
المطمقيةلمزمكان كمتصل مغمق محدود ال نيائي بغض النظر عن أي راصد أو آلة .وبيذا
يمكن القول أن اينشتاين قد نجح في الجمع بين الذاتية و الموضوعية ،وأدخل الذات العارفة
كحد أساسي في المعادلة الطبيعية .
يقول غاستكنباشالر*":)1962-1884( Gaston Bachelardلقد كانت إعادة النظر
التي قام بيا مذىب اينشتاين إعادة كمية من زاوية عمم الفمك وان عمم الفمك المسند إلى
النسبية لم ينشأ عن عمم الفمك النيوتني وعمى ىذا فميس ثمة انتقال موصول بين مذىب
نيوتن و مذىب اينشتاين ".1
وكبلم باشبلر يؤكد أن اينشتاين لو اعتمد عمى التفسيرات المادية السابقة لما نجح في
الوصول إلى طرح ثوري كيذا بيذا أكدت النسبية أن االتجاه التجريبي قمل من شان العقل
وىي بدورىا أعادت لو مكانو الجوىري الذي يمعبو في فيم ىذا الكون فحقائق النسبية عن

*غاستكف باشالر :فيمسوف فرنسي من أىم مؤلفاتو:حدس المحظة ،ابستومولوجيا نصوص مختارة مقاالت غاستونباشبلر.
لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ،ص.033

 -1غاستونباشبلر ،الفكر العممي الجديد ،تر:عادل العوا( ،ط1؛ بيروت :لبنان  ،المؤسسة الجامعية لمتوزيع

والنشر ،)0872،ص .35

48

الفصل الثالث ..........................اآلفاق االبستيومولوجية لنظرية الزمكان في فيزيا ألبرت أينشتاين
الزمان والمكان ما كانت لتتوافق مع الفيزياء الكبلسيكية التي كانت تضم القوانين الطبيعية و
المادة فقط دون االعتماد عمى الراصد أي العقل.
كما حاول كارؿ بكبر*)1994-1902(Karl Popper

تبيان موضع الخمل في

النظريات ولجأ إلى مبدأ التكذيب فالنظرية العممية ىي فرضية أو مجموعة من الفرضيات
وىذه الفرضية تظل صالحة و صحيحة ما لم تجد حالة تكذبيا وعميو فان النظريات القابمة
لمتجريب ليس مبررة أن االفتراضات الشخصية المعممة إلى قضايا كمية مدعمة بالتجارب ال
يعني انو تم تبريرىا إنما تم اختبارىا فقط أن النظريات القابمة لبلختبار و إن ظمت صامدة
فيي صحيحة في ذلك الوقت و الحد فقط  .إن كارل بوبر يتبع في ىذا المنيج االستنباطي
الذي اتبعو ألبرت اينشتاين في صياغة الفروض العقمية والقوانين من التجارب و المعارف
السابقة.1
ويبين كارل بوبر في ىذا خاصة في أن التجارب وحدىا ال تثبت صحة النظريات وان
أثبتت صحتيا فيي ال تعطييا الحق لتعميميا فتعميم سرعة الضوء مثبل اعتمده ألبرت
اينشتاين عمى أساس تجربة ماكسويل ومورلي و عمى معادالت لورنتز الرياضية إذا فالتعميم
كان من أساسين عقمي و تجربي.
*كارؿ بكبر  :كاتب فمسفي نمساوي ،من أىم مؤلفاتو :منطق الكشف العممي ،عقم المنيج التاريخي ،لممزيد من اإلثراء
المعرفي ،الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ ،ص.082

 -1كارل بوبر ،منطؽ الكشؼ العممي ،تر :ماىر عبد القادر( ،دط؛ بيروت :دار النيضة العربية ،) 0886،ص ص -61
.62
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فان كانت سرعة الضوء في الفراغ ثابتة كما اثبت اينشتاين وغيره ،فيل الفضاء كمو فراغ
أال يمكن لمفضاء أن يحتوي عمى سحب فضائية و غازات كثيفة أكثف من الماء حتى مع
العمم أن سرعة الضوء في الماء تقل بدرجة ضئيمة ىذا من جية ،ومن جية ثانية ربما
تعرض الضوء إ لى جاذبية احد الكواكب العمبلقة أو المجرات فما الذي يمنع من أن تزيد
الجاذبية اليائمة المجيولة من سرعتو ،ومن ناحية ثالثة فان بعض التجارب مستحيمة ألنيا
ابعد أو أضخم ما تكون عن أدوات قياسنا المتواضعة ،إذا فما األساس الذي بنا عميو ألبرت
اينشتاين أن الفضاء كمو متساوي الكثافة ،و بيذا ال يحق ألحد تعميم ثبات سرعة الضوء
عمى سائر الكون.
إن الزمان الذي درستو النسبية ال عبلقة لو بالزمن الذي تدرسو نظرية المعرفة في الفمسفة.1
يقول ىنرم برغسكف*  " : )1941-1859( Henri Bergsonإذ الواقع أنو ال يوجد
غير زمان واحد حقيقي عند الع مم .ىو زمان فيزيائي الذي يصنع العمم .أما األزمنة األخرى
فميست غير أزمنة بالقوة أي متخيمة يعزوىا إلى راصدين مفترضين أعني خياليين وليس
في ىذه الكثرة ما يتنافى مع قولنا بزمان واحد.

-1عبد الرحمان بدوي ،المرجع السابؽ ،ص.139

*ىنرم برغسكف :فيمسوف فرنسي حائز عمى جائزة نوبل في األدب سنة  ،1927من مؤلفاتو :المادة والذاكرة ،التطور
والخبلق .لممزيد من اإلثراء المعريفي الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،المرحع السابؽ ،ص.221
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وانما ينشأ التناقض الموىوم حينما نحسب ىذه األزمنة حقيقية واقعية أي أشياء يمكن إدراكيا
أو في وسعنا أن نحياىا".1
ويبدو أن باشبلر يتفق مع جوىانس حيث أن النسبية أىممت الزمن النفسي و اعتبرتو متصل
زمكانيا باإلضافة أنيا اعتبرت الظواىر الكونية كمرور األيام و السنوات الضوئية وسرعة
الضوء ظواىر مستقمة عن الشعور الذاتي و ىذا غير ممكن حيث ال يمكن فصل الشعور
الذاتي عن الظواىر الكونية وبما أنيا متصمة بالشعور الذاتي أذا ىي ليست من اختصاص
الفيزياء بل ىي من اختصاص عمم النفس والفمسفة ،و ال دخل لمفيزياء فييا.
كما يرى ارنست كاسيرر*  )1945 - 1874( Ernst Cassirerأن الزمان والمكان
قبميان وشرطان أساسيان لقيام أي معرفة سوى فيزيائية أو غيرىا كما أنيا وضعت الزمان
والمكان عمى كف واحد و نزعت مبينيما من تعارض جوىري.2
و يبين كاسيرر في ما ذىب إليو حيث إن النسبية أساءت إلى التاريخ ،واستبدلت الزمن
التاريخي و الزمن النفسي بزمن عددي جامد خالي من المشاعر ،أو اإلحداث  .وقد زعم
الكاتب والباحث السعودي سبلمة العمراني أن المسيح الدجال بأحد تنكراتو الغامضة

 -1عبد الرحمان بدوي ،المرجع السابؽ ،ص.142

*ارنست كاسيرر:فيمسوف ومؤرخ فمسفة ألماني ينتمي إلى مدرسة ماربورج ،ومن ابرز شراح الفمسفة الكانطية ،من مؤلفاتو:
فمسفة األشكال الرمزية ،المغة واألسطورة .لممزيد من اإلثراء المعريفي،الرجاء العودة إلى :جورج طرابيشي ،المرجع السابؽ،

ص .414

-2عبد الرحمان بدوي ،المرجع السابؽ ،ص.034
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وشخصياتو المختمفة بعد تجاربو العديدة وعمره المعمر الطويل انو قد منح النسبية الخاصة
أللبرت اينشتاين لخدمة الجمعيات السرية التي يسيرىا الدجال .

1

وبالتأكيد نختمف مع سبلمة العمراني في ما أدعاه ألنو لم يأتي بأدلة عممية عمى كبلمو إنما
كان دليمو الوحيد القيام بمقارنة صورة عدة شخصيات مشيورة من شخصيات والرؤساء
الدول ،و الفبلسفة ،والفنانين و ادعى أنيا متطابقة في تفاصيل الوجو وان الدجال كان ينتحل
ىذه الشخصي ات بثا ألفكاره وتمييدا لخروجو ومن ىذه الشخصيات فولتير و جورج واشنطن
 ...الخ من الشخصيات لكن كبلمو ال يفسر لما قد يعطي الدجال النسبية الينشتاين
والغرض من ذلك باإلضافة إلى إن الدجال ساحر وليس عالما ولو كان السحرة يستعينون
بالجن في األبحاث العممية لصار السحر جزء أساسيا من العمم .
يبدو أن اينشتاين قد عمل في سنواتو الثبلثين األخيرة لوضع نظرية تحمل في طياتيا
كل القوانين التي تحكم الكون وتفسر حركة كل األجرام الضخمة منيا و المجيرية وقد كان
الينشتاين يد في إرساء فيزياء الكوانتم ولسنا ىنا بصدد ىذا الموضوع لكن النظرية النسبية
أثارت ضجة من حيث تعمق الزمان والمكان والكتمة بسرعة الضوء  .وكان ليا أبعاد عممية:
 -2اآلفاؽ العممية
أ -فيزياء الكـ

 -1سبلمة العمراني ،المسيح الدجاؿ المعمر في األرض( ،دط؛ دن ،) 1101 ،ص ص .014 -012
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توصمت النسبية إلى نتائج ،منيا أن السرعة الضوء ىي الشيء ثابت الوحيد في الكون و أن
من المستحيل ألي جسم أن يتجاوز سرعة الضوء وان كل ما سوا سرعة الضوء ىو نسبي.
ويبدو أن الفيزيائي األلماني ىايزنبرغ و الفيزيائي الدينماركينميز بكر* Niels Henrik
 )1662-1885( David Bohrالعالمان في ميكانيكا الكم تأث ار بيذا الكبلم فجاء
ىايزنبرغ بمبدأ البلحتمية أو البلتعيين أو االرتياب أو ميما كان اسمو حيث ينص ىذا المبدأ؛
أن من المستحيل تحديد موقع جسيم الضوء و حساب سرعتو في الوقت ذاتو فأما أن نحدد
موقعو دون حساب سرعتو أو تحسب سرعتو دون تحديد موقعو ،إن الحقيقة ال يمكن
الوصول إلييا كاممة إنما يجب أن نأخذ نصفيا فقط .كما توصل نيمز بور إلى نتائج كان
ألب رت اينشتاين يخشى سماعيا بالتأكيد مفادىا أن جسيمات الضوء تتواصل فيما بينيما
بطريقة ما وتنفصل عن بعضيا أيضا بسرعات تتجاوز سرعة الضوء.1
أي أن سرعة الفتون (الكموم)في حالة اإلنفراد أسرع منو في حالة مجموعة ،إشعاعات أو
تيارات ضوئية.
ونبلحظ أن نيمز بور و ىايزنبرغ ذىبا بمبدأ النسبية كمفيوم فمسفي إلى ابعد حدوده في
نسبية القياسات من جية و في نسبية سرعة الضوء من جية أخرى فالضوء أسرع من نفسو
*نيمز بكر:عالم ومكتشف دنيماركي صاحب نظرية تكوين الذرة والجسيماتو مكتشف احد النظائر المشعة اليورنيوم 235
وحائز عمى نوبل في الفيزياء  ،1922لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :موريس شريبلل ،المرجع السابؽ،

ص .453

 -1ليونيد بونوماريف ،االحتماالت المثيرة لمنظرية الكمية ،تر :إيمان أبو شادي( ،ط1؛ مصر :الييئة
المصرية العامة لمكتاب والطباعة ،) 2007 ،ص .203
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في حاالت و مساوي لسرعتو في حاالت أخرى كما أن الحقيقة ال يمكن أن تعرف كاممة
ويبدو أن ألبرت لم يستطع استيعاب ما توصل إليو ىايزنبرغونيمز بور وقد وصفو بأنو
مجموعة من األصوات والكممات التي تخرج من فم مشعوذ محترف في السحر األسود.
يقول العالم ىندريككرامرز* (: )1952-1894(Hendrik Kramersتشبو نظرية الكم
االنتصارات األخرى في العمم تفرح بيا عدة أشير ثم تبكي سنوات بعدىا) وكذلك قال العالم,
" أكتكشتيرف*( :")1969-1888( Otto Sternبعد مضي عدة سنوات أنو أقسم في تمك
األيام ىو وماكس لوي عمى أنيما سوف يتركان الفيزياء إال إذا كان ىراء نيمز بور ىذا يعني
في نياية األمر شيئا) ،وتمنى "لكرنتز" نفسو أن يموت قبل أن يرى ىذا اليوم حيث كان
ىناك وضوح في الفيزياء الكبلسيكية وكانت محترمة جدا حتى نيمز بور.1
ويذىب العالم النمساوي باكلي قائبل بسخرية  ( :مرة أخرى فإن الفيزياء حميف أعمى وعمى
أية حال فقد أصبحت صعبة جدا بالنسبة لي إنني أفضل أن أكون ممثبل لمروايات اليزلية في
السينما أو شيء من ىذا القبيل وال أسمع المزيد عن الفيزياء).

*ىندريؾ كرامزر :عالم فيزياء نظرية ىولندي عمل مساعدا لنيمز بور ،ولممزيد من اإلثراء المعريفي ،الرجاء العودة إلى:

موريس شريل ،المرجع السابؽ ،ص.375

*اكتكشتيرف :ىو فيزيائي الماني ،ساىم في تطوير التنضيد ،ومكتشف التكميم الدوران المغزلي وحائز عمى نوبل في الفيزياء

سنة  ،0832لممزيد من اإلثراء المعرفي ،الرجاء العودة إلى :المرجع نفسو ،ص.342
 -1ليونيد بونوماريف ،المرجع السابؽ ،ص ص .017 -016
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وبعد عدة سنوات جاء نيمز بكر باستنتاجات جديدة مفادىا أن جسيمات الضوء ال تظير
لمراصد كجسيمات إال عند مبلحظتيا و في الحالة العكسية أي عند عدم مبلحظتيا فيي
تتصرف كموجة و قد جاء بور بنتائج أشبو بالخيال العممي وقد عمق اينشتايف عمى ىذه
النتائج قائبل ( :إذا كان ىذا صحيحا فيو يدل عمى نياية الفيزياء كعمم) و تبعو تعميق
لمفيزيائي ىايزنبرغ قائبل ) قد يكون ىذا جنونا ولكنو يتبع منيجا).1
إن مجرد التصديق بالنتائج التي جاء بيا نيمز بكر يسمح لنا بالتفكير عمى النحو
التالي  :أننا نسير في الشارع متجيين إلى مكان عممنا أو التسوق وكل األبنية و الطرقات
والسيارات التي ىي وراء ظيورنا والتي ليست في محل رصدنا ومبلحظتنا ىي مجرد حساء
كمومي(أمواج) وبمجرد التفاتنا لمخمف تعود األمور إلى سابق عيدىا طبيعية في الوقت ذاتو
فان الطرف اآلخر خمف ظيورنا والذي ال نرصده قد تحول إلى حساء كمومي أيضا .قد يبدو
األمر جنونيا لكن العمم اثبت ذلك.
ولن نسترسل أكثر في ذكر قصة فيزياء الكوانتم وصراعيا مع النسبية ،وكل ما ييمنا
اآلن ىو ما توصل إليو العالم والفيزيائي األمريكي ديفيد بكىـ -1917(David Bohm
 )1992والذي استطاع بو تفسير كبلم نيمز بكر و تجنب الوقوع في التناقض و العداوة مع
النسبية مبدئيا حيث توصل إلى أن جسيمات الضوء تتبادل أطراف الكبلم فيما بينيا في نظام

 -1ليونيد بونوماريف ،المرجع السابؽ ،ص ص .017 -016
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كمي محسوب مسبقا و سماه اليكلكغراـ .و أن جسيمات الضوء ال مكان ليا و ال أبعاد
ليا.1
و بالمقارنة مع النظرية النسبية التي تنص عمى أن أي جسم يسير بسرعة الضوء أبعاده
تصبح صف ار و زمانو يصبح صف ار أيضا فان ما توصل إليو ديفيد بكىـ ال يتعارض مع ىذه
النتائج قطعا  .وزد عمى ذلك أن اليكلكغراـ  :ىو نظام كمي وكل جزء فيو ميما صغر أو
كبر يحمل نفس المعمومات وىذا ما يفسر تبادل الجسيمات الضوئية المعمومات فيما بينيا
ولكن األىم أن ىذا التفسير ال معنى لو إال في إطار ىولوغرام عمبلق و ىو الذي عبر عنو
ألبرت اينشتاين بمتصل الزمان والمكان (الزمكان) حيث أن ىذا النسيج الزمكاني مغمق
متناىي و ال محدود.
ب -حؿ شكارزتشايمد
بعد مضي عدة أشير

من اكتشاف النسبية العامة استنتج الفمكي األلماني كارل

شوارزتشايمد الكيفية التي يعوج بيا الزمكان بشكل دقيق وكيفية حسابيا وبين انو إذا ركزت
كتمة احد النجوم عمى دائرة صغيرة من نسيج الزمكان بحيث إذا أصبح فييا ناتج قسمة الكتمة
عمى نصف القطر رقما يفوق القيمة الحرجة فان اعوجاج الزمكان سيكون بشدة كبيرة خالقا

 -1ماىر عبد القادر محمد عمي ،فمسفة العمكـ المشكالت المعرفية( ،دط؛ مصر :دار المعرفة الجامعية ،)2000 ،ص
ص.46 -41
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جاذبية ىائمة ال يستطيع حتى الضوء نفسو اإلفبلت منيا في حال اقترابو من ىذا المجال وقد
سميت النجوم المضغوطة أو المظممة و أخي ار أطمق عمييا الثقوب السوداء.1
ويبدو أن تشايمد كان أول من فيم مبدأ جاذبية الثقوب السوداء باإلضافة إلى أن حساباتو
تستخدم عمى ما يبدو في ميادين العسكرية وخاصة في توجيو الصواريخ بعيدة المدى.
ج -االنفجار العظيـ كنماذج الككف
بعد أن خرج اينشتاين بمعادالتو في النسبية العامة ،وجد شيء غير متوقع ،و ىو غاز
عشوائي يمعب دور المحرك بين اقتراب وتباعد النجوم والمجرات بعضيا عن بعض ،ذلك
يعني أن نسيج الزمكان (الكون) غير مستقر فيو يتمدد أو ينكمش.2
إن الكون ال يمكن أن يكون مستق ار الن ذلك سيؤدي بالكون إلى اليبلك وفقا لقانون
القصور الذاتي فالجاذبية عند اينشتاين ىي المجال كما ذكرنا سابقا ،وفي حال لم توجد قوى
أخرى مكافئة لمجاذبية فان الكون سينيار وىذا ما دفعو إلى إضافة عنصر آخر إلى معادلتو
وسماه "الثابت الكوني" ،وتخمى عنو في سنوات الحقة واعتبره اكبر غمطة في مسيرتو العممية
وىو ما يسمى اليوم بالمادة السوداء حيث أن الثابت الكوني طاقة موجودة في الفراغ ،الفراغ
الزمكاني الذي يحوي داخمو طاقة مقابمة لطاقة الجذب.

 -1برايان غرين ،الككف األنيؽ ،تر :فتح اهلل الشيخ( ،ط1؛ بيروت :المنظمة العربية لمترجمة ،) 2005 ،ص ص -98
.99

 -2ميشيوكاكو ،ككف اينشتايف ،تر :شياب ياسين( ،ط2؛ دب :كممات عربية لمترجمة والنشر ،)2012 ،ص ص -108
.111
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وفي سنة  1922أكد الكسندر فريدماف)1925-1888(Alexander Friedmann
أن معادالت اينشتاين تحمل ثبلثة حمول أو نماذج أوليا يقضي بان الزيادة في كثافة النسيج
الزمكاني عن القيمة الحرجة التي تقدر ب عشرة ذرات ىيدروجين في السنتمتر المكعب
الواحد سيؤدي بالنسيج الزمكاني إلى االنكماش بشكل ايجابي.
أما الثاني فيقضي انو إذا كانت الكثافة اقل من القيمة الحرجة فإن النسيج الزمكاني سيتمدد
إلى ماال نياية ،وىذا يعني بموغ الكون درجة الصفر المطمق ،أي درجة التجمد األعظم وىو
ما يؤدي إلى إنحاء سمبي لمنسيج الزمكاني .أما األخير ىو أن تكون كثافة الكون مساوية
لمقيمة الحرجة ،وىذا أيضا سيؤدي إلى تمدد ال محدود لمكون ،و سيصبح النسيج الزمكاني
مستويا ال محدبا وال مقع ار.1
وىكذا أصبح لمكون ثبلثة نماذج فالنسيج الزمكاني اإليجابي أو المغمق ىو ما يشبو سطح
الكرة وان الضوء المنطمق من نقطة معينة سوف يعود إلى نقطة انطبلقو إذا لم يفنى ىذا
الكون وبقي مستم ار  .أما النموذج المفتوح أو السمبي فيو نسيج زمكاني أشبو بسرج الحصان
أما النموذج األخير فان شكل النسيج الزمكاني يشبو سطح الورقة.
د -نظرية المجاؿ المكحد ك األكتار الفائقة
ذكرنا سابقا أن اينشتاين استخدم نسيج الزمكان لتفسير قوى الجاذبية وعمى نفس الدرب سار

 -1عمرو شريف ،كىـ اإللحاد( ،ط1؛ مصر :مجمة األزىر ،)2013 ،ص ص .63- 60
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الرياضي األلماني ثيكدكر كالك ازTheodorKaluzaعمى نيج اينشتاين محاوال تفسير
القوى الكيرومغناطيسية ،فإذا كان اينشتاين فسر الجاذبية بتقعر و انحاء في ثبلثة أبعاد
مكانية وبعد رابع زماني (الزمكان).1
فكالو از فسر القوى الكيرومغناطيسية بتقعر أو إنحاء في بعد مكاني رابع أي انو افترض
وجود أربعة أبعاد لممكان باإلضافة إلى بعد زماني ليصبح الناتج خمسة أبعاد  .وىذا البعد
ىو المسؤول عن قوى الجذب الكيربائية و المغناطيسية وتوصل كالو از في  1919إلى
نظرية مبدئية في المجال الموحد.
و في  1926توصل اكسكار كاليف إلى أن األبعاد نوعين فيناك أبعاد ضخمة وأبعاد
ضئيمة وكان ىذان االكتشافان المبنة األولى التي انطمقت منيا نظرية األوتار الفائقة التي
تفترض ان لمعالم عشرة أبعاد مكانية و بعدا زمانيا واحدا.2

 -1ميشيوكاكو ،ككف اينشتايف ،المرجع السابق ،ص ص .111- 108

 -2ميشيوكاكو ،ما بعد اينشتايف ،تر :فايز فوق العادة ( ،ط1؛ بيروت :أكاديميا ،) 1991 ،ص ص .180- 177
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المبحث الثاني :اعتراضات حكؿ نظرية النسبية في الزمكاف عند ألبرت اينشتايف
مما سبق يبدو لنا أن النظرية النسبية بما جاءت بو من مفاىيم مغايرة وثورية خاصة فيما
يخص الزمان والمكان؛ نجحت إلى ابعد الحدود في تفسير اكبر عدد ممكن من الظواىر
الكونية التي كانت الفيزياء الكبلسيكية عاجزة عن تفسيرىا و تأويميا ،كحركة كوكب عطارد
التي فسرىا نيوتن بالو الفجوات ،كما أنيا فتحت األبواب عمى مصرعييا لتساؤالت عديدة
وبحوث شتى ،وأعطت العديد من العمماء اإلليام في بعض أطروحاتيم ،كاعتبار األبعاد
المكان ية أكثر من ثبلثة ،والتفكير كأن ىنالك في السديم البعيد عوالم و أكوان أخرى خارج
حدود ىذا النسيج الزمكاني ،وىل سرعة الضوء في ىذه األكوان ثابتة أم متغيرة ،وىل تنطبق
قوانيين كوننا عمى ىذه األكوان األخرى ؟ والعديد من التساؤالت التي قد تحول النظرية
النسبية من مجال االبستيمولوجيا إلى مجال االنطولوجيا .
باإلضافة إلى أن النصوص الدينية تتفق مع ىذا المفيوم لمزمان والمكان  ،حيث أن
الكون أشبو بالنسيج ،الذي وعد اهلل بطيو مثل طي الكتاب  ،ذلك أن الطي في المغة العربية
يعني لف البعض عمى البعض ،ولو كان الكون بمفيوم نيوتن أشبو بحساء مبعثر من
الكواكب والنجوم والمج رات ال يربط بينيا إال ىذه القوة العجيبة التي سماىا الجاذبية ،لما قال
اهلل تبارك وتعالى أن نطوي الكون ،فالحساء مبعثر وغير قابل لمطي .لذلك نعتقد أن مفيوم
النسيج الزمكاني عند اينشتاين يتفق مع النص الديني.
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كما أن التفكير في لحظات الزمان الثبلثة عمى خمفية النظرية النسبية (نسبية التزامن)،
يقودنا إلى االعتقاد أن العقل البشري عاجز عن إدراك الحاضر ،فالحاضر شيء غير
محدود ال بالثانية وال بالفيمتو ثانية وال أكثر من ذلك وال أقل ،وىل ىذا الحاضر ىو حاضر
اإلنسان أم حاضر مجرة درب التبانة أم حاضر اإللكترون؟ زد عمى ذلك أن المستقبل
والماضي يتدخبلن فما ىو مستقبل لدينا ىو ماض بالنسبة إلى النجوم والمجرات.فأين ىو
الحاضر الموىوم ،والماضي المندثر ،والمستقبل الغير الموجود .
عدم اإلمساك بالمحظات الزمنية الثبلث ،ماضي وحاضر ومستقبل ،يفتح أمام العقل
السؤال التالي :ىل الزمان ثابت ونحن من نتحرك داخل ىذا النسيج الزمكاني ؟ أم نحن
ثابتون والزمان ىو المتحرك ؟ أم كبلنا يتحرك ؟
أضف إلى ذلك انو صار باإلمكان تفسير عدة قضايا دينية وقع فيو الخبلف ،ورفض
البعض الخوض فييا لشدة تعقيدىا ،وبسطيا آخرون ،كمسألة حشر األجساد يوم القيامة،
التي خاض فييا الفبلسفة اإلسبلميون طويبل ،واختمفوا إلى درجة كفر بعضيم بعضا
،وباالستعانة بمفيوم خط العالم لمنسيج الزمكاني ،مع تقنية النقل اآلني في ميكانيكا الكم،
يصبح باإلمكان الخوض في ىذه المسالة وتفسيرىا بشكل معقول بعيدا عن التعقيد،
والتأويبلت .
من جية أخرى فإن النظرية النسبية أعطت سرعة الضوء الثبات والمطمقية في ىذا
الكون وىذا ليس صحيحا فبالعودة إلى النصوص الدينية نجد العديد من األمور التي ىي
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أسرع من الضوء ،مثل المعراج الذي أعرج بو محمد رسول اهلل إلى السماء فاقرب المجرات
إلى األرض ىي مجرة اندرو ميدا ،و تبعد 2مميون سنة ضوئية عن أرضنا ،أما السموات
السبع ال ندري كم تبعد عن أرضنا ،لكنيا بالحري ابعد من كل المجرات ،لذلك فالمعراج أسرع
من الضوء.
باإلضافة إلى أن قدرة اهلل تعالى في أمر خمقو بين الكاف والنون أسرع من كل شيء وىو
الثابت الوحيد المطمق في ىذا الكون ،وفي جميع األكوان ،كما أن الفيزياء النظرية أثبتت أن
السرعة المتفردة (الكوارك) في االنفجار الكبير الذي نشأ منو ىذا الكون فاقت سرعة الضوء
بمبليين المرات .
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خاتمة
عمى ضوء ما طرح حول فكرة الزمان والمكان مرو ار بالعديد من المفكرين والفبلسفة وصوال
إلى ألبرت اينشتاين ،الذي كان لو دور كبير في تغيير العديد من النظرات والمفاىيم خاصة
حول مفيوم كبل من الزمان والمكان ،مما كان لو تصور آخر في الفيزياء الكبلسيكية ،قبل
اكتشاف نظرية النسبية في الفيزياء المعاصرة مع ألبرت اينشتاين ،التي ضربت بقوة التصور
الفيزيائي لكبلسيكي لمفيوم الزمان والمكان مع نيوتن ،وىذا مما أدى إلى تطور ىاذين
المفيومين(الزمان ،المكان) في الفيزياء المعاصرة ،الذي كان لو صدى كبير عمى فمسفات
العموم والفيزياء ،وىذا كان نتيجة النتائج المتوصل إلييا  ،مما أدى إلى فتح آفاق جديدة في
الدراسات العممية وخاصة عمم الفيزياء ،و الفمسفية كذالك .ألن التفكير الفمسفي غالبا ما يمتد
عمى حدود النتائج العممية محاولين بناء التعميمات الفمسفية عمى مبادئ عممية .وىذا مكان
يحاول ألبرت اينشتاين بموغو،حيث نجد أن ىذا األخير أعاد االعتبار لمعقل ومكانتو مقابل
ما قدمتو وال تزال تقدمو الفمسفات التجريبية ،والعموم المادية.
كما أن فكرة الطاقة ىي أخت الكتمة ،أعطت دفعة قوية لؤلديان السماوية التي تؤمن بكل
من الجانب المادي ،و الجانب الغير مادي عمى حد سواء.
باإلضافة إلى أن نظرتنا لمكون تغيرت بعد تغير مفيوم الزمان والمكان ،حيث أتيحت الفرصة
لمعقل البشري إلعطاء نماذج لكونو ،وتخيمو عمى األقل .ومن كل ىذا نستخمص أن:
*ال شيء مطمق في ىذا الكون ،حتى سرعة الضوء نفسيا ،إال اهلل سبحانو وتعالى.
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*إن الجاذبية عند ألبرت اينشتاين ىي تقعرات في النسيج الزمكاني.
* إضافة الزمان كبعد رابع ،أعطى لمعقل البشري الضوء األخضر لمخروج دون تردد وخجل
من دائرة الحس المشترك.
* تفسير اكبر عدد ممكن من الظواىر الكونية التي كانت الفيزياء الكبلسيكية عاجزة عن
تفسيرىا و تأويميا.
* أعطت نظرية النسبية في الفيزياء المعاصرة سرعة الضوء الثبات والمطمقية.
*أن مفيوم النسيج الزمكاني عند اينشتاين يتفق مع النص الديني.
* أن اينشتاين قد توصل إلى التوفيق أو الجمع بين الذاتية والموضوعية.
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ممخص
كان مفيوم الزمان والمكان في حضارات الشرق القديم متعمقا باألديان والعادات االجتماعية و مواسم
 وكذا فبلسفة اإلسبلم،  وتطور مع فبلسفة الحضارة اليونانية الذين ربطوه بالحركة و الفراغ،الحصاد
 وفي الحقبة الحديثة أصبح كل من الزمان والمكان.وصوال إلى أبو حامد الغزالي الذي اعتبرىما متصمين
 و تحول مع ألبرت اينشتاين إلى نسيج متقعر، وذاتيان مع ايمانويل كانط، مطمقيين موضوعيين مع نيوتن
 مشكبل بذلك ىذا النموذج الكوني مما أدت ىذه الدراسات المتوصل، بسبب الكتل الضخمة التي تطفو فيو
 إلى فتح آفاق جديدة جعمت من العمم ينفتح عمى دراسات أخرى أكثر،إل ييا عن طريق ألبرت اينشتاين
.عمقا من الدراسات السابقة لمفيوم الزمان والمكان
Résumé
Dans les anciennes civilisation orienta les , la conception du temps et du lieu
était attachée des religion ,des coutumes sociales et des saisons de la récolte.
Après ,elle a été développé avec les philosophes grecs qui l’ont attaché du
mouvement et du vide. Egalement ,les philosophes islamiques arrivant a Abou
Hamed El Ghazali qui les a considéré comme étant reliés. Et dans l’époques
moderne, le temps et le lieu ont devenu absolus et objective avec Néotène
,subjective Kant , et s’ est transformé en toile avec des trous a cause de
grande masse qui en flottent formant cet exemple planétaire et ces études de
Albert Ainechtain ont ouvert des Mouvaux horizons qui ont poussé le monde s’
ouvrir sur d’autres études plus profondes que les précédent sur la conception
du temps et du lieu.
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