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جم لد.  موسوعة ، والمنشور عىل )هراكنا أو إحساسنا بالوقت وطريقة إد، حول  نفدبوي روبن لو  مقدمة: هذا نص متر

ي ستانفورد للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   هذا الرابط الموسوعة عىل (. ننوه بأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة لخرى منذ تتمة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ال  النسخة الدارجةعن  ختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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األنسجة، لكن على ما يبدو أن بعض جوانب العامل يتم معاجلتها األصوات ونلمس حنن نرى األلوان ونسمع 
من خالل حاسة معينة. جوانب أخرى، كالشكل، يتم معاجلتها أبكثر من حاسة. ولكن ما هي احلاسة أو 

من  احلواس اليت نستخدمها عند إدراك الوقت؟ من املؤكد أنه ال يرتبط حباسة واحدة معينة. يف الواقع، يبدو
الغريب القول أننا نرى أو نسمع أو نلمس مرور الوقت. وابلفعل، حىت لو مت منع كل حواسنا من العمل لفرتة 
من الوقت، فال يزال إبمكاننا مالحظة مرور الوقت من خالل تغري منط أفكاران. رمبا حينئذ يكون لدينا ملكة 

يبدو أكثر احتماال، نستطيع أن نالحظ الوقت  خاصة، متميزة عن احلواس اخلمس، لتتبع الوقت، أو رمبا، كما
 من خالل إدراك أشياء أخرى ولكن كيف؟

يثري إدراك الوقت عددا من األلغاز املثرية لالهتمام، مبا يف ذلك معىن أن نقول أننا ندرك الوقت. 
على طريقة  سوف نستكشف يف هذه املقالة خمتلف العمليات اليت من خالهلا نستطيع إدراك الوقت، واليت تؤثر

تفكريان عن حقيقة الوقت. حتما، سوف هنتم ابجلانب النفسي إلدراك الوقت، ولكن الغرض من هذه املقالة 
هو استخراج القضااي الفلسفية، وعلى وجه اخلصوص كيف وما إذا كان ميكن استيعاب جوانب جتربتنا يف 

 سببيةبعض النظرايت امليتافيزيقية املتعلقة بطبيعة الوقت والعالقة ال
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 ما هو "إدراك الوقت"؟

التعبري "إدراك الوقت" ذاته يدعو إىل االعرتاض، وبقدر ما يكون الوقت شيئا خمتلفا عن األحداث، فإننا ال 
نرى الوقت على هذا النحو، ولكننا نرى التغيريات أو األحداث خالل الوقت. لكن ميكننا قول أننا ال نرى 

لزمنية. كما أنه من الطبيعي أن نقول أننا ندرك املسافات املكانية والعالقات األحداث فقط، بل كذلك عالقاهتا ا
األشياء )كمشاهدة اليعسوب وهي حتوم فوق سطح املاء(، فإنه يبدو من الطبيعي أن نتحدث  األخرى بني

 عن إدراك حدث واحد بعد آخر )كسماع الرعد بعد رؤية الربق(، على الرغم من وجود صعوبة يف ذلك أيضا.
ألن ما ندركه هو احلاضر كما جيري اآلن، فهل إبمكاننا إدراك عالقة بني حدثني دون أن ندرك األحداث 

كحاضر على حد سواء، ويف هذه احلالة نفسها؟ إن مل يكن إبمكاننا ذلك، فإنه يبدو أننا ندرك كال احلدثني  
اقضة يف فكرة إدراك وقوع حدث بعد جيب إدراكها على أهنا أحداث متزامنة ال متتالية. أتيت بعد ذلك املن

حدث آخر، على الرغم من أهنا قد تعطي حال مباشرا. عندما ندرك حدوث "ب" بعد "أ" سنكون ابلطبع قد 
توقفنا عن إدراك "أ" الذي أصبح جزءا من ذاكرتنا ال أكثر. اآلن إذا أردان أن نفسر "اإلدراك" بشكل ضيق، 

"أ". لكن يف هذه املقالة،  ـنا أن نقول أننا ال ندرك "ب" كالحق لمع استبعاد أي عنصر من الذاكرة، فعلي
، ليشمل جمموعة واسعة من جتارب الوقت اليت تنطوي بشكل أساسي سوف نفسر "اإلدراك" على نطاق أوسع

 على احلواس. وهبذا املعىن الواسع، فإننا نرى جمموعة متنوعة من اجلوانب الزمنية للعامل. سوف نبدأ بتعداد هذه،
 ومن مث ننظر يف تفسريات لكيفية أن يكون هذا اإلدراك ممكنا
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 أنواع التجارب الزمنية

( "جتارب الوقت األساسية"، أو اجلوانب األساسية 1978هناك عدد من التجارب يسميها إرنست بوبل )
اضي واحلاضر ( امل4( النظام الزمين )3( عدم التزامن )2( املدة )1لتجربتنا للزمن. من بني هذه التجارب: )

( التغيري )مبا يف ذلك مرور الوقت(. قد نعتقد أن جتربة عدم التزامن هي نفسها جتربة النظام الزمين، ولكنه 5)
يبدو أنه عندما حيدث حداثن معا يف وقت متقارب جدا، فإننا ندرك أهنما حيداثن يف أوقات خمتلفة من دون 

(. قد نعتقد كذلك أن إدراك النظام الزمين 1961شرييك  أن نستطيع حتديد أيهما سبق اآلخر )انظر هريش و
ميكن تفسريه من خالل جتربتنا يف التمييز بني املاضي واحلاضر وابلتأكيد أن مثة روابط هنا، ولكنها مسألة مثرية 

أقل أمهية من جتربة النظام  أكثر أو –إدراك حدث ابعتباره ماض أو حاضر  -للجدل ما إذا كانت جتربة الزمن 
لزمين، أو ما إذا كان هناك ابلفعل شيء يدعى جتربة الزمن. سيتم تناول هذه املسألة أدانه. أخريا، ينبغي أن ا

نتوقع أن نرى روابط بني إدراك النظام الزمين وإدراك احلركة إن كانت تنطوي ببساطة على إدراك ترتيب املواقف 
 .سيتم تناوهلا أدانهاملكانية املختلفة للشيء، وهذه مسألة أخرى مثرية للجدل 

 

 املدة الزمنية

أحد أقدم وأشهر مناقشات طبيعة وجتربة الوقت موجودة يف السرية الذاتية اعرتافات القديس أوغسطني. ولد 
ميالدية، وشغل مناصب يف البيان يف قرطاج وميالنو، وأصبح  354أوغسطني يف نوميداي )اجلزائر( يف عام 

. رفض النصرانية يف بداية شبابه، قبل أن يؤمن هبا أخريا 430اته يف وكانت وف 395أسقف هيبون  يف عام 
جند استكشاف طويل ورائع يف الزمن، وعالقته مع اإلله. اعرتافات . يف الكتاب احلادي عشر من 32يف سن 

ا يثري أوغسطني يف ذلك الكتاب املعضلة التالية: عندما نقول أن حداث أو مدة زمنية كانت قصرية أو طويلة، م
الذي نصفه ابلقصر أو ابلطول؟ ال ميكن أن يكون ما مضى، ألن ذلك قد انتهى، وما هو غري موجود ال 
ميكن أن يكون له أي خصائص يف احلاضر، مثل أن يكون طويال. كذلك ال ميكن أن يكون ملا هو موجود 

نظر قسم احلاضر أي خصائص، فليس للحاضر مدة. )ملعرفة سبب ملاذا جيب أن نعترب احلاضر بال مدة، ا
 .اخلادع أدانه(. على أي حال، يف حني ال يزال احلدث مستمرا، ال ميكننا تقييم مدته
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أوغسطني على هذا اللغز هو أن ما نقيسه، عندما نقيس مدة احلدث أو الفرتة الزمنية، موجود إجابة 
يف  .بل موجود فقط يف العقليف الذاكرة. من هذا يستمد أوغسطني االستنتاج الراديكايل أن املاضي واملستق

حني ال نتفق متاما مع أوغسطني يف موضوع االعتماد العقلي لألوقات األخرى، ميكننا أن نسلم أبن إدراك 
املدة الزمنية يرتبط بشكل حاسم مع الذاكرة. أحد مسات ذكرايتنا للحدث )ورمبا على وجه التحديد ذاكرتنا 

بتشكيل االعتقاد حول مدته. ال ينبغي وصف هذه العملية، كما لبداية وهناية احلدث( هي اليت تسمح لنا 
يصفها أوغسطني، أهنا مسألة قياس شيء كلي يف العقل. ميكننا القول، على األقل، أننا نقيس احلدث أو املدة 

 .عملية نفسية على العقل، ولكن ابلقيام بذلك عن طريق يعتمد الزمنية نفسها، عنصر ال

عنية هنا، فإنه يبدو من املرجح أهنا ترتبط ارتباطا وثيقا مبا يسميه ويليام فريدمان مهما كانت العملية امل
( "ذاكرة الوقت": وهي الذاكرة لوقت وقوع حدث معني. وهو أن هناك صلة وثيقة هنا يتبعها االقرتاح 1990)

ول وقت بداية هذا املعقول أبننا نستنتج )وإن كان دون وعي( مدة احلدث، مبجرد انتهائه، من املعلومات ح
احلدث. أي أن املعلومات ذات الطبيعة املرتية )مثل "انفجار الصوت قصري جدا"( مستمدة من معلومات 
حمددة زمنيا، فيما يتعلق مبدى بعد حدوث شيء ما يف املاضي. السؤال هو كيف نكتسب هذه املعلومات 

ا توضيحه بواسطة منوذجني اثنني من ذاكرة احملددة زمنيا. قد يكون بشكل مباشر أو غري مباشر، نقيض ميكنن
الوقت شرحهما فريدمان. يسمي فريدمان األول منوذج القوة لذاكرة الوقت. إذا كان هناك مثة شيء كأثر 
الذاكرة الذي يستمر مع مرور الوقت، فذلك يعين أنه ميكننا أن نعرف عمر الذاكرة )وابلتايل وقت وقوع احلدث 

هذا يوفر وسيلة  ثر وابلتايل فإن احلدث الواقع يف فرتة أقدم يكون األثر فيه أضعف.املتذكر( من خالل قوة األ
لسوء احلظ، فإن منوذج األثر يتضارب مع مسة مألوفة جدا من جتربتنا: أن  بسيطة ومباشرة لتقييم مدة احلدث.

ل خاص عندما وبشك بعض ذكرايت األحداث األخرية قد تتالشى بسرعة أكرب من ذكرايت األحداث البعيدة،
تكون تلك األحداث البعيدة ابرزة جدا )كزايرة طفل غري معتادة لقريب خميف، على سبيل املثال(. منوذج 

تفسري متناقض لذاكرة الوقت. وفقا هلذا النموذج، فإن وقت احلدث ال يُقرأ ببساطة من أحد  هو االستنباط
العالقات بني احلدث املعين وغريها من األحداث جوانب الذاكرة منه، ولكن يتم استنباطه من املعلومات حول 

 .اترخيها أو وقتها اليت يعرف
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ولكن بدرجة أقل معقوال بدرجة كافية عندما نتعامل مع أحداث بعيدة،  قد يكون منوذج االستنباط 
من  من ذلك مع األحداث احلديثة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن النموذج يطرح عملية معرفية معقدة نوعا ما واليت

غري املرجح أن حتدث يف احليواانت غري البشرية، مثل اجلرذان. ومع ذلك، فإن اجلرذان جيدة نوعا ما يف قياس 
الوقت على فرتات قصرية تصل إىل دقيقة، كما يتضح من جتارب التكييف الفعالة اليت تنطوي على "عملية 

ل رافعة( تقوم بتأخري حدوث صدمة كهرابئية ذاتية التشغيل". حتصل يف هذه العملية ردة فعل معينة )مثل إنزا
يف  .(R-S (response-shock))صدمة(-اثنية مثال، تسمى )استجابة 40خالل فرتة زمنية اثبتة، 

هناية املطاف، معدل االستجابة يرصد هذه العملية، حبيث تزداد احتمالية االستجابة بتسارع مع اقرتاب هناية 
للمناقشة والتجارب ذات الصلة(. من الصعب جتنب االستدالل  1983الفرتات الفاصلة. )انظر ماكينتوش 

هنا أن جمرد مرور الوقت نفسه يعمل كحافز مكيف: أن اجلرذان، لوضعها يف مصطلحات أكثر إنسانية، 
 .مالءمة من منوذج االستدالل بنجاح فرتات الزمن. يف هذه احلالة، يبدو منوذج القوة أكثر يقّدرون

 

 احلاضر اخلادع

لطبيب النفسي إ. ر. كالي كان أول من استخدم مصطلح "احلاضر اخلادع"، ولكن التوصيف األكثر شهرة ا
إىل  1842منه يرجع إىل ويليام جيمس، والذي يعد أحد مؤسسي علم النفس احلديث. عاش ويليام من عام 

التايل: "النموذج جلميع ، وكان أستاذا للفلسفة يف جامعة هارفارد. تعريفه للحاضر اخلادع على النحو 1910
األوقات املتخيلة هو احلاضر اخلادع، وهي املدة القصرية اليت نكون فيها واعني فورا وابستمرار" )جيمس 

(. ما هي مدة هذا احلاضر اخلادع؟ يف جزء آخر من نفس العمل، يؤكد جيمس "حنن ندرك ابستمرار 1890
إىل ليس أكثر من دقيقة غالبا، وهذه املدة )إبدراك  متفاوتة من بضع ثوان -احلاضر اخلادع  -مدة معينة 

حمتواها على أنه من جزء واحد سابق وآخر الحق( هي احلدس األصلي من الزمن "هذا االختالف املفاجئ 
 .يف طول احلاضر اخلادع يثري شكنا أن هناك أكثر من تعريف خمفي يف توصيف جيمس الغامض نوعا ما

ل هو ما إذا كان "احلاضر اخلادع" يشري إىل موضوع التجربة، وهي املدة يف هناك مصدران للغموض هنا. األو 
املوضوع لنا. الثاين هو كيف ينبغي أن نفسر "واعني فورا". كلمات الوقت، أو الطريقة اليت يتم فيها تقدمي هذا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عني فورا" اختريت كموضوع لتجربة معينة، ولكن "وا جيمس تشري إىل أن احلاضر اخلادع هو املدة نفسها،
 :تفسر املوضوع قليال. إذن ميكننا تعريف احلاضر اخلادع على النحو التايل

 مدى الذاكرة القصرية؛ .1

 املدة املدركة، ليس على أهنا مدة، بل على أهنا حلظية؛ .2

 ؛أي ليس من خالل وسيط عدد من اإلدراكات، اللحظية رمبا، األخرى -املدة املدركة مباشرة  .3

 .أهنا حاضرة وممتدة يف الوقتاملدة املدركة على   .4

إذا كان ما يقصده جيمس هو املعىن األول، فذلك ابلتأكيد من شأنه أن يفسر افرتاضه أنه ميكن أن تستمر 
ملدة دقيقة. ولكن هذا ال يبدو أهنا تتعلق حتديدا بتجربة مفهوم احلاضر، ألنه من املؤكد أن إبمكاننا أن حنفظ 

لك نراها من املاضي. قد يكون جيمس يعين احلاالت كاليت نستمع فيها إىل شيئا يف الذاكرة القصرية، ومع ذ
مجلة: إذا مل حنفظ بطريقة ما كل الكلمات يف عقلنا الواعي، فإننا لن نفهم اجلملة ككل. لكن من الواضح أن 

( 2الكلمات ال تعاجل تزامنيا يف وقت واحد، ألن النتيجة حينها ستكون خليط غري مفهوم من األصوات. )
يتضح من احلقيقة املألوفة أن بعض احلركات متر بسرعة حبيث ال نرى منها إال خيال، كما نرى عندما ننظر إىل 
مروحة. ما جيري يف الواقع يف أوقات خمتلفة يتم عرضه كما لو أنه حيدث يف حلظة، ولكن هذا ليس معياراي ما 

(، ولكن 2005على سبيل املثال، كيلي  ( تفسري موجود يف الكتب )انظر،3) يقصد به احلاضر اخلادع.
ليس من الواضح أن هذا هو ما كان يعنيه جيمس، حيث أن جيمس مهتم بظواهر إدراك الوقت، وما إذا 

الفاصل الزمين ال تبدو أهنا مادة ظاهرية. )ابإلضافة إىل  كانت التجربة تشكل إدراكا مباشرا أو غري مباشر من
الفاصل الزمين ميكن إدراكها  ه من الغريب افرتاض أن أجزاء املاضي منذلك، كما يشري كيلي، قد نعتقد أن

 مباشرة.(

هذه التجربة هي "خادعة" يف أهنا، على عكس  (: فرتة مدركة كحاضر وكفرتة ممتدة زمنيا.4أخريا )
مين وليس انظر امليتافيزيقيا يف إدراك الوقت أدانه(  فاصل ز  -)إذا كان هناك مثة شيء كهذا  املوضوعي احلاضر

حلظة ال حصر هلا. جيب أن يكون احلاضر احلقيقي أو املوضوعي بال مدة، وكما قال أوغستني: يف فرتة من 
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أي مدة، هناك أجزاء سابقة ويف وقت الحق. أي إذا كان أي جزء من تلك الفرتة حاضرا، سوف يكون هناك 
 .جزء آخر ماضي أو مستقبال

كاحلاضر؟ إذا مسعنا مقطع موسيقي قصري، فالظاهر أننا ولكن هل من املمكن أن ندرك شيء ممتد  
املوسيقية  فإننا نسمع أيضا الدرجات -ألنه مقطع بدال من نغمة واحدة  -نسمع املقطع كحاضر، ومع ذلك 

متعاقبة، وابلتايل نسمعها ممتدة على مدى فرتة. إذا كان هذا ال يبدو مقنعا متاما، أتمل إدراك احلركة. كما يقول 
(، "مشاهدة حترك عقرب الثواين هو شيء خمتلف متاما عن "مشاهدة" حترك عقرب الساعة. 1923برود )

"ليس املعىن أننا نرى املوضع احلايل لعقرب الثانية فنتذكر أين كان قبل اثنية: حنن نرى احلركة فقط، وهذا يؤدي 
 :إىل املناقشة التالية

 .أن ما ندركه، ندركه كحاضر (1)

 .ركةأننا ندرك احل (2)

 .أن احلركة حتدث خالل فاصل زمين (3)

 .ذلك: ما ندركه كحاضر حيدث على مدى فاصل زمينل

مع ذلك، هناك أكثر من نفحة من التناقض حول هذا. إذا كانت أجزاء متعاقبة من احلركة )أو مقطع موسيقي، 
ذا كان يتم إدراكها على أهنا أو أي تغيري ندركه( يتم إدراكها كحاضر، فمن املؤكد أهنا ُتدرك متزامنة. ولكن إ

متزامنة، فإن احلركة ستكون ببساطة خيال، كما هو احلال يف احلاالت اليت تكون أسرع بكثري من أن ُتدرك 
كحركة. حقيقة أننا ال نرى ذلك كحركة تشري إىل أننا ال نرى األجزاء املتعاقبة منه يف وقت واحد، وبذلك ال 

 ننا أن نفسر التمييز الذي يوجه برود انتباهنا له؟نراهم كحاضر. لكن بعد ذلك كيف ميك

أحد الطرق للخروج من هذا املأزق هو أن نقرتح أن هناك عمليتني متميزتني متاما جتراين يف إدراك 
احلركة )وأنواع التغري األخرى(. األوىل هي إدراك احلاالت املتعاقبة كمتعاقبة، على سبيل املثال املواضع املختلفة 

انية. واآلخر هو إدراك احلركة اخلالصة. هذا اإلدراك الثاين، والذي قد ينطوي على نظام أكثر بدائية لعقرب الث
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، الفصل 2007من النظام األول، ال يتضمن كجزء من االعرتاف ابلعناصر السابقة والالحقة. )يل بويدفني 
5) 

 

 املاضي واحلاضر ومرور الوقت

ني إدراك احلاضر وإدراك شيء ما كحاضر. قد ندرك شيئا من املاضي أشار القسم السابق إىل أمهية التمييز ب
كحاضر. ابلفعل، نظرا للسرعة احملدودة النتقال كل من الضوء والصوت )وسرعة االنتقال احملدودة للمعلومات 

يف من املستقبالت إىل الدماغ(، فالظاهر أننا ال ندرك إال املاضي. مع ذلك، فإن هذا حبد ذاته ال يشرح لنا ك
يكون إدراك شيء كحاضر، بدال من ماض. كما أنه ال يفسر السمة األكثر إدهاشا يف جتربتنا كما هو احلال 

فيه، وأي اعتبار يف  إدهاشا يف احلاضر: أنه يتغري ابستمرار. املرور )أو املرور الظاهر( للزمن هو السمة األكثر
 .إدراكنا للوقت جيب أن يتضمن هذا اجلانب من جتربتنا

ا حماولة للقيام بذلك. املشكلة األوىل هي شرح ملاذا تكون جتربتنا الزمنية حمدودة بطريقة ال جندها هن
يف جتربتنا املكانية. ميكننا أن ندرك األشياء اليت تكون يف مواضع مكانية خمتلفة: قريب، بعيد، إىل اليسار أو 

تنا ال تقتصر على املنطقة اجملاورة مباشرة )على اليمني، يف األعلى أو األسفل، وما إىل ذلك. ابلتايل فإن جترب
الرغم من أهنا ابلطبع حمدودة ملدى بعد األشياء عنا(. لكن على الرغم من أننا ندرك املاضي، فإننا ال ندركه 
كماض، وإمنا كحاضر. عالوة على ذلك، فإن جتربتنا ال تبدو حمدودة زمنيا فحسب، بل هي كالتايل: حنن ال 

وال نستمر إبدراك أحدااث عابرة بعد مرور فرتة طويلة لوصول معلوماهتا إىل حواسنا. اآلن، هناك  ندرك املستقبل،
إجابة بسيطة جدا على السؤال ملاذا ال ندرك املستقبل، وهي إجابة سببية. ابختصار، األسباب تسبق دائما 

ن ذلك؛ وابلتايل فإنه ال ميكننا آاثرها؛ اإلدراك هو عملية سببية، حيث أن إدراك شيء يعين أن تتأثر سببيا م
 إال أن ندرك األحداث السابقة فقط. إىل اآلن مت شرح حد زمين واحد لتجربتنا؛ ولكن ماذا من اآلخر؟

ال يبدو أن هناك سببا منطقيا جيعلنا ال نعيش املاضي البعيد مباشرة. قد منيل للمبدأ القائل أبنه ال 
ية، فيكون لشيء ما من املاضي البعيد التأثري علينا سببيا فقط ميكن أن يكون هناك أي فعل على مسافة زمن
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عرب أحداث أكثر تقريبية. لكن هذا تربير غري كاف، ميكننا أن نرى شجرة بعيدة لوجود آاثرها على العناصر 
شرة ولكن أولئك الذين يتبنون النظرية الواقعية املبا )الضوء املنعكس من شجرة على شبكية العني لدينا(، جواران

رمبا  ال نزال نرى الشجرة وليس شيئا أكثر مباشرة. لإلدراك ال يرون أهنا تتعارض مع موقفهم. هم يقولون أننا
ينبغي أن نبحث عن اسرتاتيجية خمتلفة، مثل االسرتاتيجية التالية واليت توافق االعتبارات البيولوجية. لكي نكون 
أعضاء فعالني يف العامل، جيب أن نعرب بدقة عما جيري حاليا: أن نكون دائما متأخرين فيما نؤمن به بينما 

اي. حنن اآلن حمظوظون يف أننا ال ندرك إال املاضي، يف معظم ننشغل أبمور حياتنا يعين أننا سنواجه انقراضا فور 
غم حمدوديته، سريع للغاية. عالوة على ذلك، ر  ألن انتقال الضوء والصوت، احلاالت املاضي القريب جدا،

على الرغم من أن األمور تتغري، إال أهنا تتغري، مرة أخرى يف معظم احلاالت، مبعدل أبطأ بكثري من املعدل 
قل فيه املعلومات من األجسام اخلارجية لنا. ابلتايل حينما نبين معتقدات حول ما جيري يف العامل تكون الذي تنت

للحصول على شرح أكثر تفصيال يف هذا املوضوع(.   1984Butterfieldدقيقة إىل حد كبري. )انظر 
اح اجملال ملزيد من املعلومات حينما يتم تسجيل املعلومات الواردة، فإهنا حتتاج إىل االنتقال إىل الذاكرة إلفس

احلديثة. على الرغم من أن األشياء قد تتغري ببطء نسبة إىل سرعة الضوء أو الصوت إال أهنا تتغري، وحنن ال 
نقدر على معاجلة املعلومات املتضاربة يف وقت واحد. لذلك فعاليتنا كأعضاء تعتمد على عدم استمراران يف 

ال من طريقة فيلم احلركة البطيئة( حني يتم استيعاب معلوماهتا. قد كفل التطور جتربة حالة عابرة من األمور )بد
 .أننا ال نعيش أي شيء آخر غري املاضي القريب )إال عندما ننظر إىل السماء(

إدراك شيء ما كحاضر هو جمرد إدراك له: حنن لسنا حباجة الفرتاض عنصر إضايف يف جتربتنا املسماة 
يرتتب على ذلك أنه ال ميكن أن يكون هناك "إدراك ملفهوم املاضي". ابإلضافة إىل  "جتربة مفهوم احلاضر".

ذلك، إذا كان مفهوم املاضي شيء ميكننا إدراكه، فإننا سوف ندرك كل شيء هبذه الطريقة، ألن كل حدث 
فيه هو ماض يف الوقت الذي ندركه. ولكن حىت لو مل ندرك أي شيء يف املاضي )يف نفس الوقت الذي يتم 

: التجربة إدراك احلدث املعين( ميكننا أن نتحدث بشكل واضح وعلى نطاق أوسع عن جتربة مفهوم املاضي
الذكرايت العرضية على وجه التحديد،  -اليت حنصل عليها عندما ينتهي شيء ما. وقد مت اقرتاح أن الذكرايت 

(.  1921Russelاملاضي )انظر يرافقها شعور من مفهوم  -أي ذكرايت جتاربنا من األحداث املاضية 
املشكلة اليت يفرتض أن حيلها هذا االقرتاح هي أن الذاكرة العرضية هي جمرد ذكرى حلدث: فهي متثل احلدث 
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شيء آخر ينبهنا إىل حقيقة أن احلدث  الفرتاض لذلك حنن حباجة ببساطة، بدال من حقيقة أن احلدث ماض.
يوافق أي جوانب ظاهراتية من الذاكرة، هو أن الذكرايت تقنعنا  الاملتذكر من املاضي. التفسري البديل، والذي 

 .وابلنتيجة هلذا فإهنا تصور حداث كماض لنشكل معتقدات ماضية،

هبذا يكون لدينا تفسري مرشح لتجربتنا عن التواجد يف حلظة معينة يف الوقت، احلاضر )اخلادع(. ومبا 
وضع يف الوقت يتغري كذلك. لكن ال يزال هناك لغز آخر. أن مضمون تلك التجربة يتغري ابستمرار، فإن امل

التغري يف جتربتنا خيتلف عن جتربة التغري. نريد أن نعرف، ليس فقط ماذا يعين إدراك حدث تلو اآلخر، ولكن 
عندها فقط سنفهم جتربتنا يف مرور الوقت. ننتقل إذن إىل  أيضا ماذا يعين إدراك حدوث حدث بعد اآلخر،

 الزمن إدراك ترتيب

 

 ترتيب الزمن

كيف ندرك األسبقية يف األحداث؟ إجابة بسيطة مغرية هي أن إدراك األسبقية هو جمرد اإلحساس الناجم عن 
(، 1998حاالت األسبقية، متاما كما حيدث اإلحساس ابألمحر بسبب إدراك حاالت امحرار. هيو ميلور )

هذا هو التفسري الصحيح، إذن لن نتمكن من متييز الذي أيخذ هذا املنحى، يرفضه للسبب التايل: إذا كان 
حدوث س قبل ص، وحدوث س بعد ص، ألنه كلما كان هناك حالة لعالقة واحدة، هناك أيضا حالة لآلخر. 
لكن ببساطة حنن قادرون على التمييز بني احلالتني، لذلك ال ميكن أن تكون جمرد مسألة إدراك للعالقة، وإمنا 

للمتعلقات. لكن جمرد إدراك املتعلقات ال ميكن أن يكون كل شيء مرتبط إبدراك شيء مرتبط مع إدراكنا 
األسبقية. لننظر مرة أخرى يف نقطة برود عن عقرب الثانية وعقرب الساعة. حنن ندرك أوال عقرب الساعة يف 

ذن ، وبعد ذلك ندركه يف موضع خمتلف مشريا إىل الثالثة والنصف. إ03:00 موضع واحد، مثال تشري إىل
فإن لدينا إدراكني اثنني، واحد يف وقت الحق من اآلخر. قد أكون أيضا على بينة من العالقة الزمنية بني 
املوضعني من العقرب. ومع ذلك، أان ال أدرك هذه العالقة، حيث أنين ال أرى العقرب يتحرك. يف املقابل، أان 

 .اقبة كما أهنا متعاقبةأرى عقرب الثاين يتحرك من موضع إىل آخر: أرى املواضع املتع
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اقرتاح ميلور أننا ندرك س يسبق ص يعود حلقيقة أن إدراكنا لـ س يؤثر سببيا على إدراكنا لـ ص. كما أننا نرى  
عقرب الثانية يف موضع واحد، فإن لدينا يف الذاكرة على املدى القصري صورة )أو معلومات على شكل ما( 

إدراكنا احلايل. النتيجة هي إدراك احلركة. ليس من الضروري أن يكون  ملوضعه األخري، وهذه الصورة تؤثر على
الرتتيب املدرك ملواقف خمتلفة هو نفس الرتتيب الزمين الفعلي لتلك املواضع، ولكنه سيكون هو نفسه الرتتيب 

رتيب زمين السبيب إلدراكاهتم، ومبا أن األسباب تسبق دائما آاثرها، فإن الرتتيب الزمين املدرك ينطوي على ت
( قد اعرتض على أنه إذا كان التفسري صحيحا، فال ينبغي لنا أن نتذكر 2001مماثل يف اإلدراكات. دينتون )

األسبقية، ألننا نتذكر فقط ما ميكننا أن ندركه حقا. ولكن ال يبدو أن هناك سبب إلنكار ذلك، جملرد أن 
 .ابلتايل ال يعد إدراكا حقيقيا إدراك األسبقية قد ينطوي على الذاكرة قصرية املدى، فإنه

هناك اختالف آخر بني إدراك اللون وإدراك النظام الزمين. فما يدرك يف حالة اللون هو شيء له موقع 
مكاين وزماين حمدد. على العكس من ذلك، فإن عالقة األسبقية ليس هلا أي موقع واضح. لكن األسباب هلا 

صعب نوعا ما يف التوفيق مع النظرية السببية لإلدراك من إدراك اللون مواقع، وابلتايل فإن إدراك األسبقية هو أ
(2004 ،2007Le Poidevin ). 

يف الواقع، فكرة ميلوري أن الدماغ ميثل الوقت عن طريق الوقت: أن األحداث املنظمة مؤقتا يتم متثيلها 
د من نوعه. )على سبيل املثال، من قبل جتارب منظمة مؤقتا مماثلة. وهذا من شأنه أن جيعل متثيل الوقت فري

ال ميثل الدماغ أشياء منفصلة مكانيا عن طريق اإلدراكات املنفصلة مكانيا، أو األشياء الربتقالية من التصورات 
الربتقالية(. ولكن ملاذا جيب أن يكون الوقت فريدا يف هذا الصدد؟ يف الوسائل األخرى، ميكن أن يكون الوقت 

رسوم املتحركة والرسوم البيانية والساعات غري الرقمية( أو عدداي )كما هو احلال يف ممثال مكانيا )كما يف ال
التقومي والساعات الرقمية(. لذلك رمبا يستطيع الدماغ أن ميثل الوقت بوسائل أخرى. أحد األسباب الفرتاض 

يف الذاكرة )أتذكر  أنه ال بد أن يكون هناك وسائل أخرى حتت تصرفه هو أن الوقت حيتاج إىل أن يكون ممثال
أن )أ( كان يف وقت سابق من )ب(، وأيضا جتربة رؤية أ حيدث قبل ب( والنية )أان أنوي إىل )ف( بعد )ج(، 

 .ولكن ليس هناك طريقة واضحة يف تفسري ميلور "متثيل الوقت ابلوقت" ميكن أن متتد هلذه
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اسة للوقت الذي حتدث فيه اإلدراكات، ولكنها يف منوذج ميلور، اآللية اليت يتم فيها إدراك النظام الزمين حس
( يقرتح منوذجا خمتلفا، تكون العملية فيه 1991غري مهتمة مبحتواها )عما تكون اإلدراكات(. دانيال دينيت )

مستقلة عن الوقت، ولكنها حساسة للمحتوى. على سبيل املثال، قد يستنتج الدماغ الرتتيب الزمين لألحداث 
سل منطقي للسبب السبيب لتلك األحداث. واحدة من مزااي منوذج دينيت هو أنه من خالل رؤية أي تسل

درك نظام اإلدراكات. 
ُ
ميكن أن يفسر احلاالت احملرية نوعا ما لـ "إحالة الرجوع ابلزمن"، حيث ال يتبع النظام امل

 .تفسري ميلور(حملاولة التوفيق بينها وبني  1999ملناقشة هذه احلاالت، وكذلك روش  1991)انظر دينيت 

 

 ميتافيزيقا إدراك الوقت

أبخذ خمتلف جوانب إدراك الوقت يف االعتبار، حنن نستخدم حتما املفاهيم اليت نتخذها لنحصل على نظري 
موضوعي يف العامل: املاضي، النظام الزمين، السببية، التغيري، مرور الوقت وغري ذلك. لكن من أهم دروس 

كتاب، أنه قد تكون هناك فجوة، ورمبا حىت هوة، بني متثيلنا للعامل والعامل نفسه، الفلسفة، ابلنسبة لكثري من ال
حىت على مستوى جمرد متاما. )سيكون من اإلنصاف أن نذكر أن ذلك ابلنسبة للكتاب اآلخرين، وليس حتديدا 

كر كم الفالسفة ما تعلمه الفلسفة(. فلسفة الوقت ليست استثناء من هذا. ابلفعل، من املثري لالهتمام أن نذ 
الذين رأوا أنه، على الرغم من الظواهر، الوقت أو بعض جوانبه غري حقيقي. يف هذا القسم األخري، سوف 

 .نلقي نظرة على كيفية تفاعل ثالث مناقشات ميتافيزيقية متعلقة بطبيعة العامل مع تفسريات إدراك الوقت

يمنا للوقت ملاض وحاضر ومستقبل. هل الوقت تتعلق املناقشة األوىل بواقع التقسيم الزمين، أي تقس
منقسم حقا هبذه الطريقة؟ هل ما هو حاضر ينزلق أكثر وأكثر إىل املاضي؟ أم أن هذه الصورة تعكس فقط 
وجهة نظران عن الواقع الذي ال توجد فيه حلظة فريدة من نوعها، أي احلاضر، ولكن جمرد سلسلة حلظات 

تنا العادية للعامل مقسما تعكس العامل كما هو عليه حقا: أن مرور الوقت منظمة؟ يقول املنظرون )أ( أن صور 
ب يعودان لتمييز مكتاغارت -أ والنظرية-حقيقة موضوعية. املنظرون )ب( ينكرون ذلك. املصطلحان النظرية
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ظم أ واليت تن-إما على شكل سلسلة بني الطريقتني اللتني ميكن بواسطتهما تنظيم األحداث يف الوقت، 1908
ب اليت تضع األحداث يف وقت -أو كسلسلة -األحداث من حيث أهنا يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل 

 .أبكر، أو يف وقت الحق، أو يف وقت واحد مع أحداث أخرى

ب، فإن احلقائق الزمنية املوضوعية الوحيدة هتتم بعالقة األسبقية والتزامن بني -ابلنسبة للمنظرين
ميكن  -أ-ب ورمبا نظرية -نا التعقيدات اليت أدخلتها النظرية النسبية اخلاصة، ألن نظريةاألحداث. )أجتاهل ه

ب أن معتقداتنا املقسمة زمنيا، -أيضا إعادة صياغتها من حيث توافقها مع النظرية اخلاصة.( ال ينكر املنظرون
حيحة، لكنهم يؤكدون مثل أن موجة ابردة متر اآلن، أو أن حفل زفاف سايل كان قبل عامني، قد تكون ص

أن ما جيعل هذه املعتقدات احلقيقية ليست حقائق عن ماضّية أو حاضريّة أو مستقبلّية األحداث، ولكن 
 1994Oaklander ، أو 1998Mellorحقائق غري مقسمة زمنيا متعلقة ابألسبقية والتزامن )انظر 

and Smithجة ابردة متر اآلن يكون ب، على سبيل املثال، اعتقادي أبن هناك مو -(. يف أحد نسخ نظرية
صحيحا ألن مرور املوجة يتزامن مع تشكيلي لالعتقاد. اآلن أحد التحدايت اجلادة جدا ملنظري الزمن غري 

ب النظرية -يبدو أنه مير. ما هو األساس يف مصطلحات  املقسم هو شرح ملاذا، إذا مل مير الوقت يف الواقع،
 لتجربتنا كما يف مرور الوقت؟

متاما  ليت مت ذكرها أعاله عن القيود الزمنية على جتربتنا وعن جتربتنا لنظام الوقت، مل تتفقالتفسريات ا
ب حبتة: أن األسباب -أ. واحلقائق اليت ملنا هلا تبدو وكأهنا نظرية-مع مفاهيم التقسيم الزمين أو أفكار النظرية

ضوء والصوت، وأن قدراتنا على معاجلة تسبق دائما آاثرها، وأن األمور تتغري ببطء مقارنة بسرعة انتقال ال
املعلومات حمدودة، وأن من املمكن أن هناك عالقة سببية بني الذكرايت والتجارب. لذلك قد يستطيع منّظر 

ملاذا يبدو أن الوقت مير. لكن ال يزال هناك شكان: أوال، قد  الزمن غري املقسم أن يتحرر من االلتزام بتفسري
ب املفرتضة تعتمد على -تفسري أبسط لتجربتنا. اثنيا، قد يتبني أن حقائق سلسلةيستطيع املنظر أن خيرج ب

 .ب حبكم حقيقة أن كالمها حاضر-أ و -أ، حبيث، على سبيل املثال، يتزامن -سلسلة
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الواضح يف هذا هو أنه ال توجد حجة مباشرة من التجربة لنظرية "أ"، حيث أن جتربة احلاضر، كوهنا ممتدة زمنيا 
، 2007، 2005أ. )انظر -ابملاضي، ختتلف اختالفا كبريا عن احلاضر املوضوعي الذي تفرضه نظرية ومتعلقة
2012Prosser ). 

املسألة امليتافيزيقية الثانية واليت هلا أتثري مهم على إدراك الوقت ترتبط مع اخلالف بني نظرييت )أ( و 
ريّون أن وحده احلاضر موجود )للتفصيل يف أنواع )ب(، وهذا هو النقاش بني احلاضرينّي واألبدينّي. يرى احلاض
(، يف حني أن األبدينّي يؤمنون بوجوديّة 2006خمتلفة من احلاضريّة، والتحدايت اليت يواجهوهنا، انظر بورن 

مجيع األوقات على حد سواء. املناقشتان، نظرية )أ( مقابل نظرية )ب( واحلاضريّة مقابل األبديّة، ال يتطابقان 
بعضمها البعض. من املمكن قول أن نظرية )ب( ملتزمة ابألبدية، لكن منظرو )أ( قد ال يتبنون بدقة مع 

 .ابلضرورة احلاضريّة )على الرغم من أن بورن جيادل أبن عليهم ذلك(

كيف ميكن ربط ذلك ابإلدراك؟ وفقا لنظرية اإلدراك غري املباشرة )أو كما يطلق عليها أحياان، 
األشياء اخلارجية فقط من خالل إدراك شيء وسيط، بيان حسي. يف املقابل، وفقا  النموذجية(، حنن ندرك

للنظرية املباشرة، إدراك األشياء اخلارجية ال ينطوي على مثل هذا الوسيط. ألن األجسام اخلارجية تكون يف 
لك يعين أن مسافات خمتلفة منا وألن، كما مت ذكره أعاله، الضوء والصوت يسافران بسرعات حمدودة، فإن ذ

حالة األشياء اليت ندركها سوف تكون ابلضرورة يف املاضي. يف حالة النجوم، حيث تكون املسافات بعيدة 
جدا، الفجوة الزمنية بني انتقال الضوء من النجم وإدراكنا له قد تكون سنة من سنوات عديدة. يرى احلاضريّون 

. لكن إذا كان كل ما ندركه يف العامل اخلارجي هو من أن احلاالت واألحداث واألشياء املاضية مل تعد حقيقية
املاضي، فيبدو أن األشياء اليت ندركها )أو على األقل احلاالت من تلك األشياء اليت ندركها( غري حقيقية. من 

ملتزمني بنظرية  احلاضرينيالصعب التوفيق بني ذلك وبني النظرية املباشرة لإلدراك. لذلك، فإنه يبدو ظاهراي أن 
 .(Power ،2015 Le Poidevin 2010انظر ) ةاإلدراك غري املباشر 

الثالثة واألخرية اليت سوف نناقشها يف سياق إدراك الوقت تتعلق ابلتباين السبيب. املسألة امليتافيزيقية 
 تفسري إحساسنا بوجودان يف وقت نعتربه يف املاضي واحلاضر ومرور الوقت يستند على افرتاض أن السببية غري

ال ميكن أن تؤثر يف األحداث السابقة هلا، ابعتبارها حقيقة مستقلة  متماثلة. قد مت اقرتاح أن األحداث الالحقة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن العقل، وهذا هو السبب يف أننا ندرك املاضي فقط ال املستقبل. لكن حماوالت تفسري أساس التباين السبيب، 
حتمالية، هي شديدة اإلشكالية. أحد الدروس اليت من حيث االعتماد على الواقع املضاد، أو من الناحية اال

التباين األخرى هو أن عدم التباين السبيب  قد نستخلصها من صعوابت احلد من التباين السبيب إىل أنواع
أصلي، وابلتايل فهو غري قابل لالختزال. الدرس اآلخر هو أن البحث عن تفسري ال يعتمد على العقل خاطئ. 

ناظرة جوهراي، ولكن بعض مسات تكويننا النفسي والعالقة مع العامل جتعل السببية تبدو غري متقد تكون السببية 
(، أن التماثل السبيب جيب أن يتم 1996) هو برايس متماثلة. هذه املنظورية السببية هي اخلط الذي اختذه

ثل اللون، هي تغري جذري تفسريه حلد ما من خالل تكويننا النفسي، بطريقة مشاهبة لفهمنا للصفات الثانوية م
التزامن  –مناقض الفرتاضاتنا العادية، ولكن بعد ذلك، فهمنا العادي لعدد من مسات العامل اليت تبدو موضوعية 

قد واجه حتدايت جذرية مماثلة. إذا كان التباين السبيب يعتمد على العقل هبذه الطريقة،  -املطلق واملقسم زمنيا
 .الفرق بني املاضي واملستقبل -يه يف تفسريه جتربتنا من التباين الزمين إل فإننا ال نستطيع أن نستند

لكن حقائق اإلدراك قد تشكل بذاهتا مشكلة للمنظورية حول التباين السبيب. سنرتك موضوع إدراك 
 :الوقت مع املعضلة التالية ملؤيدي املنظورية السببية. لنتأمل السلسلة التالية املنظمة سببيا ال توجيهيا

Φ-β-κ 

و  Φلـ  تقف يف نفس العالقة السببية β، أن السببية متناظرة جوهراي، فإن املنظوريةعلى افرتاض، كما تقول 
κ السبيب وبني  التوسط. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهنا ليست موجهة، يتم ترتيب السلسلة يف العالقة بني

األمر كذلك، فإنه ليس من الواضح كيف ميكن أن  . لكن إذا كانκ و Φ هو سببيا بني βاألشياء، وابلتايل 
 :ملاذا حتمل املبدأ التايل املنظوريةتفسر 

 هلا أهدافا κ و Φ جتربة إدراكية، فإنه ال ميكن أن يكون كل من βإذا كانت 

 هذا املبدأ ال يطرح السؤال ضد املنظورية بتضمني افرتاض حول التباين السبيب، ألن إدراكنا للوقت حبدوث )أ(
عين أننا ال ميكن أن ندرك )أ( و )ب( يف وقت واحد ابلتأكيد حقيقة بديهية. وألن من املؤكد أهنا ي ،قبل )ب(

حقيقة موضوعية )على الرغم من أن هذا أمر غري بديهي( أن جتربتنا من )أ( ستكون سببية بني )أ( وجتربتنا من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احلقيقة من املبدأ أعاله، يبدو أن جتربتنا من )ب( اآلن إذا املنظورية ال ميكن أن جتيب على التحدي لشرح 
 .التماثل الزمين، بقدر ما لديها تفسري سبيب، يتطلب السببية لتكون غري متماثلة موضوعيا

االسرتاتيجية الوحيدة املتاحة اليت ميكن أن يعتمدها املنظوري السبيب لشرح املبدأ املتباين أعاله من 
وعي. السعر، على سبيل املثال، يسمح ابلتناظر الديناميكي احلراري حيث بعض التباين غري السبيب املوض

سوف  املوضوعي، يف أن سلسلة منظمة من حاالت الكون سوف تظهر ما يسميه التدرج احلراري: اإلنرتوبيا
زيد، تكون أقل يف هناية من السلسلة مما كانت عليه يف هناية املطاف. جيب أن نقاوم إغراء القول أبن اإلنرتوبيا ت

ألن ذلك سيكون مثل التأكيد على أن الطريق يذهب صعودا بدال من هبوطا دون االعرتاف الطبيعة املنظورية 
لألوصاف مثل 'صعود'. هل ميكن أن يفسر التباين الديناميكي احلراري ملاذا يشري اإلدراك إىل اجتاه واحد؟  

 .أترك هذا السؤال للقارئ ليتأمل به
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