
  
 

                                                 
  املهندس عدنان الرفاعي

  
 الزمن كمفهوم علمي فلسفي هو إحساس أنفسنا بتغري األحـداث وتتابعهـا ،            .. 

وباملاهية املادية ألجسادنا اليت     إحساساً يتعلق بسرعة انسياب هذه األحداث من جهة ،        
  ... حتوي أنفسنا من جهة أخرى

لو وضعنا إنساناً يف مركبة فضائية تسري بـسرعة          ووفق مبادئ الفيزياء احلديثة ،    
كيلـو متـر يف     ) ٢٤٠٠٠٠( -  مثالً – ولتكن هائلة قريبة نسبياً من سرعة الضوء ،      

فإنَّ ذرات جسد هذا اإلنـسان وذرات مركبتـه سـتتباطأ سـرعة دوران               الثانية ، 
عامل خارج املركبة وبالتايل فإن إحساس هذا اإلنسان        الكتروناا حول النواة قياساً مع ال     

دقائق علـى سـاعاتنا      )١٠(بالزمن سيتباطأ ، بالنسبة للعامل خارج املركبة ، فتسجيل          
  .. دقائق) ٦(يسجل على ساعة اإلنسان داخل املركبة ) خارج املركبة (

، لتوقف  كيلو متر يف الثانية     )  ٣٠٠٠٠٠ (ولو دفعت هذه املركبة بسعة الضوء       
إحساس هذا اإلنسان بالزمن ائياً ، ألن احلركة الداخليـة ملكونـات ذرات جـسده       

، وستصبح مليارات السنني يف عاملنا ، ال تقاِبـل ثانيـة             وذرات مركبته ستتوقف ائياً   
هذا هو باختصاٍر شديد املفهوم العلمي الفلسفي للزمن وفـق           .. واحدة يف عامل مركبته   

  .......الفيزياء احلديثة 
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وقياساً على ذلك ، فإنّ مفهوم العمق العلمي والصناعي واحلضاري للشعوب هو            
درجة إدراك هذه الشعوب للتحوالت العلمية الصناعية احلضارية ، ودرجـة متابعتـها    

  ..…واكتشافها والتأثري ا واإلحاطة حبدودها 
ضاري ، مياثل متاماً    و بالتايل فكلُ تباطٍؤ يف مواكبة هذا العمق العلمي الصناعي احل          

ومياثل متاماً تباطؤ إحساسه بالزمن نـسبة        تباطؤ ساعة إنسان املركبة الذي حتدثنا عنه ،       
   ...إىل زمن العامل خارج مركبته

 – كأمـة   –لنعرض أنفسنا   .. هذا  العميق  وفق املفهوم العلمي الصناعي احلضاري      
ألمم و عربت مـن خاللـه       على ميزان قطار هذا املفهوم الذي سافرت به الكثري من ا          

    .......القرن اجلديد 
 خارج هـذا    – يف القرن املاضي     –ا كنا موضوعيني فال بد أن نعترف أننا كنا          إذ

 قياساً مع األمم األخـرى      –القطار ، و أنّ زمن العمق العلمي الصناعي احلضاري كان           
 شبه متوقف بالنسبة لنا ، ومثلنا يف ذلك كمثل إنسان املركبة املدفوعة بسرعة هائلة               –
عامل العلم والصناعة واحلضارة    ( ، نسبةً للعامل اخلارجي      يف الفضاء    – طبعاً إىل اخللف     –
 (.......  

لو نظرنا إىل االكتشافات العلمية والتكنولوجية يف خمتلف الصعد يف القرن املاضي            
 يف – قياساً مع بعض األمـم األخـرى       –، وكم هو حجم مسامهتنا كأمة       وهذا القرن   

ت الصناعية ، وكم هو حجم مـسامهتنا        ولو نظرنا إىل اإلجنازا   .. اكتشافها  وتنفيذها    
 يف تطورها لرأينا أن نسبة مسامهتنا يف ذلـك          – قياساً مع بعض األمم األخرى       –كأمة  

ضئيلة جداً تكاد تقترب كثرياً من العدم ، وإن مركبة زمن عمقنا العلمـي الـصناعي                
  بسرعة هائلة جداً تكاد تقترب كثرياً مـن سـرعة          – إىل اخللف    –احلضاري مدفوعة   

الضوء ، فإحساسنا بزمن هذا العمق بطيء جداً إذا ما قورن مع إحساس بعض األمـم                
  ..األخرى 
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وفوق كل ذلك ، كم هو حجم اإلرادة اليت متلكها أنفسنا لتغيري حالنـا علميـاً                
 على البحوث   – كأمة وكأفراد    –ولتكون نسبة اهتمامنا و إنفاقنا       وصناعياً وحضارياً ،  

الطباعة ذات قيمة إذا ما قورنت بنسبة اهتمامنا وإنفاقنا علـى           العلمية وعلى القراءة و   
   .......األطعمة واألشربة وامللبوسات ؟

 فإما أن تزداد سرعة مركبتنا      ...هذا السؤال جتيب عليه العقود القادمة من الزمن         
للخلف لدرجٍة تصل فيها إىل سرعة الضوء وبالتايل خروجنا خروجاً ائيـاً مـن دارة               

وإما أن نستطيع فرملتها ودخول زمـن العمـق          ..علمي الصناعي احلضاري    الزمن ال 
 فكـراً   –العلمي الصناعي احلضاري لألمم املتقدمة ،لنثبت أننا أمة حية قادت العـامل             

  ....... يف يوٍم من األيام -وأخالقاً ومبادئ
  

 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

 املهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net 
adnan@thekr.net  

  
  
  
  
   

  
  
 


