
 ساعة األزمنة الحضارة و 

الثالثاء   يوم  النوم  كانت   2020-9-22صحوت من  بالي من قبل.  تخطر على  لم  رأس ي خاطرة فكرية  مبكرا وفي 

الخاطرة ليس  تلك  الخاطرة على ما يبدو قد تجولت في رأس ي وضميري طويال ما جعلها تصل ناضجة. لذلك جاءت  

ة في غاية األهمية؛ حقيقة تشهد على  حقيقة تاريخية وحضاريح  يوضو إستثارة عواطفي، وإنما لتأة خيالي  بملداع

.  املتعددة  صحتها ودقتها تجربتي الحياتية الطويلة واملثيرة بأحداثها وأفكارها وتقلباتها وعلومها وانتصاراتها وهزائمها

شعوب العالم    صنعتهاو   حكمتها تلك األزمنة،  تقول الخاطرة أن األزمنة التي مرت بها البشرية، والحضارات التي

 مختلفة.    زمنية  ساعات  3خضعت لقانون   املختلفة

تقلباتها وانتقالها من   الطبيعة بوجه عام، وتحكي حكاية  التي تصف أحوال  الطبيعة  الساعة األولى هي ساعة 

عاشت في ظالل الطبيعة في تطور املجتمعات اإلنسانية التي  ت حكمتفصل آلخر ومن حالة ألخرى، وهذه ساعة 

ولقد بدأ اكتشاف اإلنسان لساعة    .ضا في حياة الحيوانات والطيور وتطورها، كما تحكمت أيلقانونها  وخضعت

والعيش على عطاء الطبيعة   ،الطبيعة وقانونها في عصر القبلية الذي اتصف بالتجوال والتنقل من مكان آلخر

لدورة  إدراكه  اكتمل  ولقد نضج وعي اإلنسان و   .من حبوب وثمار وحيوانات وخضار وأعشاب ومياه وغير ذلك

حياة الطبيعة وتقلبات فصولها وأحكام قاتونها في حوالي منتصف عصر الزراعة، أي قبل نحو خمسة آالف سنة. 

كام قانونها كانت السباقة في تشييد الحضارات القديمة، كما الشعوب التي استوعبت دورة حياة الطبيعة وأح

ن و الكنعانيكما فعل األشوريون في العراق و أهم حضارة في التاريخ، و و   قاموا بتشييد أول   الذين  مصر  فعل فراعنة

لكن كون قانون الطبيعة ال يشمل سوى فصول   ، ومن بعدهم الفرس واليونان والصينيون وغيرهم.في فلسطين

بصورة    البشريةوعالقة تلك الفصول باإلنتاج الزراعي، فإن تلك املجتمعات لم تنتج علما يسهم في تطور    السنة

نمط اإلنتاج الزراعي، إذ بقيت كل االختراعات تقربيا محصورة ضمن نطاق رفع إنتاجية األرض وكيفية    تتجاوز 

مسار دائري يبدأ حيث طول  عات تسير على  املجتمتلك    تخزين املنتجات الزراعية وحفظها. األمر الذي جعل حياة  

 املجتمع.   في  وجه من أوجه الحياةأي  في    اجذري  احدث تغير ينتهي وينتهي حيث يبدأ من دون أن ي  

  .الساعة الثانية هي الساعة اإليمانية وقانونها الذي يحدد متطلبات اإليمان ودوره في حياة اإلنسان وفي مستقبله

، فأحكام القانون اإليماني مقدسة، وبالتالي صالحة لكل زمان وال تتبدل  وال تتغير  تتحركوهذه ساعة ثابتة ال  



على   القدرة  معدوم  فإنه  كالطبيعة  مناخية  تقلبات  يعيش  ال  اإليمان  كان  وملا  بها.  املؤمنون  يدعي  كما  ومكان، 

بصورة    املجتمعياة  حيقوم بتغيير  تطور    حدوثتخيل  بإمكانه أن يالتطور، وبالتالي ليس باستطاعته، أو حتى  

حتى   البشر على األرض  اةحي. األمر الذي جعل ساعة الزمن اإليمانية ساعة أبدية، وقانونها قانونا يحكم  جذرية

حياة البشر على األرض. لكن تختلف كل االختالف عن  لتعيش حياة    إلى مرحلة ما بعد الحياة  البشرية  تنتقل

أن يعني    وهذا.  تحول تتغير وال  تال  ألن الحياة هناك أبدية أيضا    قانون الحياة هذه ال يختلف عن قانون األرض، 

. ولهذا ليس بإمكان مؤمن يتمسك  ال على األرض وال بعد األرض  ساعة اإليمان تمثل حالة دائمة غير قابلة للتحول 

رض، بغض جعل املجتمعات اإليمانية هي األكثر تخلفا في األ   ؛ األمر الذيبحرفيات دينه أن يستوعب معنى التطور 

 النظر عن العقيدة التي تؤمن كل جماعة بها.  

قانون الما جعله يشكل    ،والتراكم  التوقف عن التطور والتحول   الذي ال يعرف  العلمالساعة الثالثة هي ساعة  

أو نظام    أو عقيدة دنيوية أو إيديولوجية  إيمانتوقف عند حدود  الي يرفض أن ي  ة الزمنالذي يتحكم في حرك 

البشر    .حكم من  يتوقف  من  فإن  يوم،  بعد  يوما  تتسارع  تطوره  وتيرة  وأن  ويتطور،  يتغير  العلم  أن  دام  وما 

مع كل تطور يعيشه، ما    العلمالطبيعة أو كليهما يتخلف عن  ساعة  واملجتمعات عند حدود ساعة اإليمان أو  

، وهذا  بشكل يومي  تتسع ات وغيرها من مجتمعات تساير العلم وتسهم في تطورهيجعل الفجوة بين هذه املجتمع

الثانية، األمر الذي جعل من املتعذر عل  غلق    ى املجتمعات األولى تسبب بدوره في تخلف املجتمعات األولى عن 

ة مثل الكيمياء . إن هناك علماء من املجتمعات األولى درسوا وأبدعوا في العلوم الطبيعيالفجوة واللحاق بالزمن

املعمارية والهندسة  والبيولوجيا  أو وغيرها  والفيزياء  املوروثة،  دياناتهم  تخلوا عن  أنهم  إما  لكن هؤالء جميعا   ،

من غير املمكن    العلم. وملا كانيمان و بين اإل   التوفيق  قاموا بمحاولةأو أنهم    ،توقفوا عن التمسك بحرفيات إيمانهم

ليس في العلم دين وليس في الدين  ش يء آخر ال يتوقف عن الحركة، خاصة وأنه  التوفيق بين ش يء عديم الحركة و 

لل نتيجة علمية  بتزوير كل  إما  انتهت بقيامهم  التوفيق  كتبهم  ت علم، فإن محاوالت  توافق مع نص من نصوص 

عن  يتنازلون  هؤالء  جعل  الذي  األمر  العلم.  مع  يتوافق  كي  مقدس  نص  تزييف  أي  نص،  تأويل  أو  املقدسة، 

 مائرهم في سبيل مصالحهم والحكم على اتبعاعهم بالتخلف. ض

ساعة اإليمان وساعة الطبيعة، ولهذا تخلفت تخلفا كبيرا عن معظم شعوب    دالشعوب العربية عامة توقفت عن

بعض الشعوب املسلمة استيقظت من غيبوبة ساعة اإليمان وتجاوزت ساعة الطبيعة، إال أن  . ومع أن  العالم



ما   حتى العرب  الطبيعة.  اإليمان وساعة  بحرفية  يتمسكون  التي    املجتمعات  زالوا  العربية  استوعبت  الزراعية 

 ااستحقاق
 
اإلنتاج الحديثة    نظمطور أحكام هذه الساعة كي تفتح املجال لدخول  ت ساعة الطبيعة لم تحاول أن ت

القديمة، ما جعل إنتاجة    اووسائلهالزراعية التقليدية  بنظم اإلنتاج    تمسكتورفع إنتاجية األرض والعامل، بل  

الزراعي الزمن  العربي  األرض والعامل  التي سايرت  الدول  في  أراض ي وعمال  أمثالهم من  إلى    تتخلف عن  وصوال 

 .  في الغرب والشرق على السواء  العلمية  الساعة

تفتح املجال  قابلة للتطور ضمن نطاق ضيق، ما جعلها  بطيئة ولكن  ساعة الطبيعة جاءت لتنظم حركة دائرية  

. أما ساعة اإليمان فجاءت على شكل األولى  لزيادة إنتاجية األرض باالستعانة بالعلم الذي جاء مع ساعة الزمن

ليس من مهامها وال في مقدورها أن تقيس مدى تحرك أو تطور أي ش يء له عالقة بحياة األرض    جميلةفنية  تحفة  

تزمت في إيمانه أن يحرر إنسان أو ينتج علما خالقا يخدم املجتمع أو اإلنسان أو العلم. ولهذا ليس بإمكان مجتمع م

أن تساير    العلمكما أنه ليس باستطاعة وال من مهام ساعة    ويدفع به نحو النهضة والتطور واللحاق بالعصر. 

 ساعة الطبيعة في بطء حركتها أو تتعايش مع ساعة اإليمان في جمودها.
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