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Ágrip 

 

Í ritgerðinni ræði ég um fyrstu átta kaflana í bókinni Science and the Modern World eftir Alfred                 

North Whitehead. Ástæða þess að ég skrifa aðeins um fyrstu átta kafla bókarinnar er sú að í þeim                  

köflum lagði Whitehead grunninn að þeirri heimsmynd sem hann taldi nauðsynlega til að vísindi              

samtíma hans og framtíðar gæti haldið áfram að þróast. Hann var þeirrar skoðunar að þau hafi                

lent í erfiðleikum með þáverandi ríkjandi heimsmynd efnishyggjunnar. Aðferð Whiteheads var           

að vinna sig í gegnum sögu vísinda og heimspeki, og draga fram þá þætti hennar sem hann taldi                  

mikilvæga og sem studdu við þá heimsmynd sem hann setti að lokum fram.  

Í yfirferð minni á köflunum átta fjalla ég ekki um sögu vísinda og heimspeki á               

nákvæmlega sama hátt og Whitehead, heldur fjalla ég um þá þætti sem hann lagði áherslu á og                 

skoða jafnframt hvernig hann setti fram kenningu sína. Yfirferð og umfjöllun um verkið er              

undirstaða meginhluta ritgerðarinnar og bera fyrstu átta kaflarnir kaflaheiti sitt úr samsvarandi            

kafla í Science and the Modern World. Á eftir þeim köflum kemur stuttur kafli með               

hugleiðingum mínum um heimsmynd Whiteheads og mögulega skilgreiningu lífs út frá henni. 
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð ræði ég um fyrstu átta kaflana í bókinni Science and the Modern World eftir                 

enska heimspekinginn Alfred North Whitehead (1861–1947). Bókin kom út árið 1925 og byggði             

hún á átta fyrirlestrum sem hann flutti í febrúar sama ár sem ganga undir nafninu Lowell                

Lectures. Þeir átta kaflar í bókinni sem ég ræði um byggjast á sjö af þessum fyrirlestrum.                1

Ástæða þess að ég skrifa aðeins um fyrstu átta kafla bókarinnar er sú að í þeim köflum lagði                  

Whitehead grunninn að þeirri heimsmynd sem hann taldi nauðsynlega til að vísindi samtíma             

hans og framtíðar gæti haldið áfram að þróast. Hann var þeirrar skoðunar að þau hafi lent í                 

erfiðleikum með þáverandi ríkjandi heimsmynd efnishyggjunnar. Aðferð Whiteheads var að          

vinna sig í gegnum sögu vísinda og heimspeki, og draga fram þá þætti hennar sem hann taldi                 

mikilvæga og sem studdu við þá heimsmynd sem hann setti að lokum fram. Í yfirferð minni á                 

köflunum átta fjalla ég ekki um sögu vísinda og heimspeki eins og Whitehead gerði, heldur fjalla                

ég um þá þætti sem hann lagði áherslu á og skoða síðan hvernig hann setti fram kenningu sína.                  

Yfirferð og umfjöllun um verkið er undirstaða meginhluta ritgerðarinnar og bera fyrstu átta             

kaflarnir kaflaheiti úr samsvarandi kafla í Science and the Modern World. Á eftir þeim köflum               

kemur stuttur kafli með hugleiðingum mínum um heimsmynd Whiteheads og mögulega           

skilgreiningu lífs út frá henni. 

Ástæðan fyrir því að ég tók fyrir Science and the Modern World er sú að þegar að ég var                   

að leita mér heimilda fyrir ritgerð sem fjalla átti um gildi fyrirbæra í vélrænum heimi og ólíkar                 

skilgreiningar á lífi, rambaði ég á grein í Stanford Encyclopedia of Philosophy um Alfred North               

Whitehead. Hann vakti um leið áhuga minn, og komst ég að því að lítið sem ekkert hafði verið                  

skrifað um hann á íslensku. Einnig komst ég að því að þrátt fyrir að margir höfðu heyrt                 

Whiteheads getið höfðu fáir lesið verk hans. Miður þykir mér að heimspeki Whiteheads fari fram               

hjá fólki, og vona ég að þessi ritgerð muni vekja áhuga einhverra á honum. 

Alfred North Whitehead fæddist í bænum Ramsgate í Englandi þann 15. febrúar árið             

1861. Árið 1880 hóf hann nám í stærðfræði við Trinity skóla í Cambridge. Gekk það nám                

1 Whitehead, Science and the Modern World, viii. 
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ágætlega og hlaut hann um leið kennarastöðu við skólann eftir útskrift. Hann kenndi þar              

stærðfræði frá árinu 1884 til ársins 1910. Á þeim tíma gaf hann út sína fyrstu bók, A Treatise on                   

Universal Algebra. Hún varð til þess að honum var veittur heiðurstitillinn Fellow of the Royal               

Society innan vísindasamfélagsins. Eftir útgáfu fyrstu bókar sinnar hóf Whitehead samstarf með            

fyrrum nemanda sínum Bertrand Russell. Útkoma samstarfsins varð hið víðfræga rit, Principia            

Mathematica. Whitehead flutti frá Cambridge til Lundúna og fékk vinnu sem prófessor í             

stærðfræði við Imperial Collage of Science and Technology árið 1914. Á þeim tíma hóf hann að                

skrifa ákaflega frumleg heimspekirit um vísindin, náttúruna og afstæðiskenninguna. Whitehead          

gat þó ekki kennt lengi við skólann í Lundúnum þar sem að enska menntakerfið krafðist þess að                 

hann færi á eftirlaun 65 ára. Hann ákvað því að taka við stöðu prófessors í heimspeki við                 

Harvard háskóla í Bandaríkjunum árið 1924. Þar kenndi hann þangað til hann fór á eftirlaun árið                

1937. Á þeim árum gaf hann út meðal annars þær gífurlega frumlegu bækur Science and the                

Modern World og Process and Reality, sem báðar innihalda dæmi um svokallaða            

„ferlisheimspeki“ (e. Process philosophy) hans.  2

 

 

 

I. The Origins of Modern Science 

 

Í fyrsta kafla bókarinnar Science and the Modern World útskýrir Whitehead hvernig hin             

vísindalega hefð varð til á Vesturlöndum. Sextánda öldin var tími umbreytinga í Evrópu, og upp               

úr henni þróuðust hin nútímalegu vísindi. Hún var öld hugsuða eins og Kóperníkusar og              

Vesalíusar sem hvor um sig breytti heimsmynd okkar. Þessi nýja aðferð vísinda, sem skapaði              

hefðina, snerist um að skoða fyrirbæri beint og skrásetja nákvæmlega hegðun þeirra. Á sautjándu              

öld hélt þessi vísindalega þróun síðan áfram, og mótaðist að lokum í fast form.  3

2 „Alfred North Whitehead,“ Internet Encyclopedia of Philosophy, Sótt 4. september, 2018, 
https://www.iep.utm.edu/whitehed/. 
3 Whitehead, Science and the Modern World, 1. 
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Hin vísindalega aðferð byggðist upp á ákveðinni trú. Vísindamenn höfðu trú á því að              

fyrirbæri og hlutir fylgdu sérstökum náttúrulögmálum sem verkuðu á eða milli hluta. Með því að               

fylgjast með fyrirbærum gátu vísindamenn gert sér grein fyrir víxlverkun þeirra. Sem dæmi gátu              

vísindamennirnir sett saman kerfi út frá athugunum á þegar eldur bræðir ís sem sagði til um                

hversu mikinn hita þyrfti til að bræða ís með eld. Vísindamennirnir voru þó meðvitaðir um, eins                

og David Hume útskýrði vel í verkum sínum á átjándu öld, að kerfið var ekki endilega hin sanna                  

útskýring á því hvað væri að gerast þegar eldur bræðir ís. Kerfið passar einfaldlega við það sem                 

að vísindamaður sér gerast, en það gætu einnig önnur kerfi gert. Vísindamaðurinn hafði enga leið               

til að sjá hver raunveruleg orsök og afleiðing væri, og var því kerfið ekki til af nauðsyn heldur                  

frekar skapað til að nálgast fyrirbærið eins vel og hægt var. Kerfið gat þó í raun passað                 

fullkomlega, en væri ómögulegt að vera viss um slíka nákvæmni.  4

En hvers vegna hófu menn þessa vísindalegu leit að því hvernig heimurinn virkaði? Það              

virðist augljóst að hægt er að sjá mynstur í náttúrunni, eins og þegar sólin rís og sest. Hins vegar                   

er líka hægt að sjá það út að engin atburðarás er eins, og að ekkert gerist á nákvæmlega sama hátt                    

tvisvar. Hægt er að malda í móinn og segja að innan ákveðinna marka gerast hlutir aftur eins, þó                  

svo að sé rýnt nánar í málið þá eru þeir aldrei eins.  5

Andstaða við rökhyggju miðalda átti stóran þátt í að hin vísindalega hefð kom fram.              

Galileó var einn af þeim sem mörkuðu skil í sögu vísinda með aðferðum sínum, sem stóðu                

andstætt rökhyggjunni. Galileó reyndi ekki að útskýra heiminn með rökréttu kerfi. Hann            

einfaldlega skoðaði heiminn og reyndi að sjá hvernig hann var byggður upp til þess að byggja                

upp kerfi staðreynda. Hugmyndaheimur miðalda hafði byggst á þeirri trú að alla atburði væri              6

hægt að rekja aftur til forvera sinna, og það væri hægt með kerfi náttúrulögmála. Þessi trú á                 

lögmálin keyrði vísindamennina áfram í leitinni að sannleikanum.  7

Munurinn á heimspeki og vísindum er heimspekingum því augljós. Heimspekingar leitast           

að því að útskýra heiminn út frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni og reyna að gera það á               

skynsaman hátt sem útskýrir það hvernig atburðir og fyrirbæri virka. Vísindamennirnir fara            

4 Ibid., 3–4. 
5 Ibid., 4–5. 
6 Ibid., 8. 
7 Ibid., 12. 
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öfuga leið að þessu þar sem þeir skoða fyrirbærin og atburðina, og búa til kerfi, byggt á föstum                  

staðreyndum (e. Irreducible stubborn facts), sem nálgast hina raunverulegu virkni heimsins.  8

Það sem við í dag kennum við vísindin bar að lokum sigur úr býtum í baráttu þessara                 

ólíku aðferða. Fyrir því voru einkum tvær ástæður. Annars vegar gerðist það vegna þess hve               

mikið af heiminum er hægt að útskýra með aðferðum vísinda. Útskýringar þeirra hafa einfaldlega              

meira útskýringargildi. Hins vegar urðu einnig til öflugar tækninýjungar með beitingu og þróun             

vísindalegrar aðferðar. Árangur vísindanna varð til þess að vísindamenn fóru að líta á aðferðir              

sínar og niðurstöður sem öruggan og nauðsynlegan grundvöll framtíðarinnar. Whitehead bendir           

hins vegar á að nú á tímum (1925) hafi vísindin grafið undan sínum eigin örugga grunni. Það                 

kemur til vegna þess að afstæðiskenningin, skammtafræðin og ýmsar aðrar greinar hafa varpað             

nokkurs konar skugga á áður viðtekinn, vélrænan veruleika heimsins. Vísindin völdu aðferðir            

sínar vegna þess að beiting þeirra var þægileg og hafði með sér í för miklar framfarir. Hann er                  

því þeirrar skoðunar að ef vísindin eiga ekki að vera samansafn tilfallandi staðreynda verði þau               

að rýna aftur til heimspekinnar og endurskoða grunn sinn.  9

Helsta vandamálið sem Whitehead beinir sjónum sínum að er að í gegnum allar             

heimsmyndir vísindanna hafi menn gefið sér að heimurinn sé uppbyggður af ósmættanlegu efni             

(e. Irreducible brute matter). Efni þetta er í sjálfu sér ómerkilegt og gildislaust, en með hjálp                

krafta sem verka eiga á milli efnisins, á eitthvað að verða til úr því. Þessa heimssýn kallar                 

Whitehead vísindalega efnishyggju, og er það hún sem hann ætlar sér að sýna fram á að henti illa                  

hinni nýju þróun vísindanna.  10

 

 

 

  

8 Ibid., 15. 
9 Ibid., 15–17. 
10 Ibid., 15–17. 

6 



 

II. Mathematics as an Element in the History of Thought 

 

Í öðrum kafla bókarinnar fjallar Whitehead um hve mikilvæg stærðfræði hefur verið í að móta               

heimsmyndina í gegnum söguna, hvernig hún er óhentug í praktískri notkun, og hvernig henni              

henti frekar há abstrakt athuganir. Hann leggur síðan fram drög að nýrri heimsmynd. Samkvæmt              

honum er stærðfræði byggð upp á þeim tengingum sem hugurinn sér á milli fyrirbæra í               

náttúrunni. Hún samanstendur af grunnreglum sem leiddar eru út frá því sem við sjáum eins og                

mismun á stærð tveggja hópa (til dæmis hóps með fimm fuglum og hóps með tveim fuglum).                

Hægt er að sjá að mismunurinn þar á milli eru þrír fuglar. Stærðfræði snýst þó ekki um að                  11

skoða heiminn til þess að finna út hver lögmál hennar eru, heldur að leiða út frá                

upphafssetningum fullkomlega óhlutbundið stærðfræðikerfi sem er óháð því sem við sjáum í            

náttúrunni. Það að stærðfræðin sé leidd út í flókin mynstur óháð náttúrunni, gerir hana hins vegar                

erfiða í praktík þar sem ekki er augljóslega hægt að varpa henni á náttúruna án skekkju. Það er                  

eitt að telja tvo og fimm fugla, en það er annað að reikna út flugferðir þúsunda farfugla, einungis                  

með stærðfræðiformúlum. Vandinn liggur meðal annars í því að ekki er hægt að mæla stöðu,               

ætlanir og eðli allra fuglanna upp á hár. Aðferðin sem notuð er við að varpa stærðfræðinni yfir á                  

náttúruna er sú að tekin eru úrtök (smærri mengi) úr heildinni þar sem hægt er að ná nákvæmum                  

(ekki fullkomnum) mælingum. Unnið er úr þeim, og niðurstöður þeirra reikninga er síðan varpað              

yfir á heildina með einhverjum skekkjumörkum. Að gera ráð fyrir að niðurstaða reikningsins             

gildi fyrir stök sem eru utan úrtaksmengis reikningsins er aðleiðsla. Stærðfræðin nær hins vegar              

aldrei að lýsa raunveruleikanum fullkomlega vegna óumflýjanlegrar skekkju mælinganna.  12

Kjarni þessa vandamáls er að hægt er að setja fram aðeins eina fullyrðingu um hvað er að                 

gerast í hverju raunverulegu tilviki fyrir sig. Annaðhvort er fullyrðingin sú rétta, og lýsir tilvikinu               

fullkomlega, eða röng. Raunverulegt tilvik er ein stund (staður í tíma og rúmi) þar sem að                

heimurinn er í einu ákveðnu formi, og hver og ein stund er ný og öðruvísi. Þar með er ekki hægt                    

11 Ibid., 19–20. 
12 Ibid., 22–23. 

7 



 

að alhæfa og beita alhæfðri óhlutbundinni stærðfræði beint á neina af þessum stundum þar sem               

að nálgun er einfaldlega ekki fullnægjandi.  13

Whitehead er þó þeirrar skoðunar að stærðfræði samtíma hans geti komið vísindum til             

hjálpar þar sem að vísindin sjálf eru orðin svo gríðarlega óhlutbundin og flókin. Hann telur ljóst                14

að nýjar vísindakenningar passi ekki vel við þá gömlu heimsmynd sem viðtekin var. Óhlutbundin              

stærðfræði njóti því aukinna vinsælda sérstaklega í ljósi þess hvernig skammtafræðin hefur verið             

að breyta vísindalegri nálgun. Vandamálið sem hún dregur fram er að eðli rafeinda virðist vera               

ólínulegt. Það er að segja, þegar rafeind ferðast um tímarúmið er ferðalag hennar ekki jafnt               

heldur slitrótt. Hún ferðast í stökkum þar sem að hún birtist á einum stað og hverfur síðan og                  

birtist á næsta stað við hliðina á hinum. Ferðalag hennar er því í skömmtum en ekki í samfleyttri                  

ferð. Hægt væri að kalla eðli rafeindarinnar tifandi, og á það einnig við um aðrar öreindir, sem                 

eru fyrirbærin sem byggja eiga upp heiminn. Notagildi stærðfræðinnar er að til að geta verið viss                

um að tif rafeinda sé í raun og veru að valda þeim vandamálum sem það virðist gera, er hægt að                    

búa til abstrakt stærðfræðikerfi fyrir vandamálið og sjá hvort það gangi upp.  15

Þessi tifandi tilvera hefur ýmsar áhugaverðar afleiðingar, og virðist hún vera           

heimspekileg eða frumspekileg í eðli sínu. Augljóslega hefur þetta þau áhrif að erfitt er að tala                

um fast efni í efnislegum heimi þar sem ekkert getur talist eiga stöðuga tilvist ef það tifar í                  

sífellu. Samsemd einstakra efnislegra hluta er þar mögulega í hættu eða jafnvel ómöguleg. Þessar              

áskoranir kalla á fleiri mögulegar heimsmyndir en hina efnishyggjulegu heimsmynd sem           

viðtekin var þegar Whitehead skrifar helstu verk sín. En hvaða heimsmynd gæti leyst þau              

vandamál sem skammtafræðin dregur fram?  16

Veruleikinn virðist út frá þessu vera þannig úr garði gerður að eðli fyrirbæra er háð               

ákveðinni tíðni eða sveiflu, og er munur á eðli tveggja hluta falinn í mismun á þessari tíðni.                 

Þegar rafeind birtist og hverfur, á sporbraut sinni um kjarna, er það vegna þess að hún birtist                 

aðeins þegar sveiflan er í hápunkti orkugildis hennar. Ef horft er á kerfi öreinda, sem mynda                

kerfið frumefni, á einu augnabliki (óendanlega smáum punkti í tíma), er það ekkert sérstakt þar               

13 Ibid., 25. 
14 Ibid., 25–34. 
15 Ibid., 34–35. 
16 Ibid., 35. 
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sem það er einungis eitthvað kyrrstætt fyrirbæri án greinanlegra eiginleika. En ef horft er á kerfið                

yfir tímabil sem spannar heila hringsveiflu (heilan umgang af tíðnisveiflum öreindanna), koma            

eiginleikar fyrirbærisins í ljós. Líkja má þessu við píanónótu, þar sem að ef skoðaður er               

þverskurður af hljóðinu á einu augnabliki, skynjar maður ekkert sérstakt, en ef horft er á alla                

sveifluna yfir tímabil nótunnar, kemur hún í ljós sem ákveðið fyrirbæri með greinanlega aðskilda              

eiginleika eða karakter.  17

Það kerfi sem getur tekið við af heimsmynd efnishyggju er, samkvæmt Whitehead, kerfi             

sem gerir ráð fyrir tifandi organismum sem grunnfyrirbærum veruleikans. Það að gera ráð fyrir              

slíkum tifandi organismum felur í sér að fyrirbærin sem við köllum hluti verða að spanna meira                

en augnablik í tímarúminu. Þeir verða að spanna heila eiginsveiflu (heilan umgang af             

skammtafræðilegum sveiflum (heil nóta)) til þess að geta kallast raunverulegir hlutir.  18

 

 

 

III. The Century of Genius 

 

Whitehead telur að sú heimsmynd sem hann ætlar að færa rök fyrir hafi raunar komið fram þegar                 

á sautjándu öld og standi ekki í andstöðu við þær hugmyndir sem liggja í grunni               

vísindabyltingarinnar. Heimspeki organismans komi raunar skýrt fram á þeim tíma og þar getum             

við fundið þann kennilega grundvöll sem slík heimspeki þarfnast. 

Francis Bacon skrifaði snemma á sautjándu öldinni að þó hlutir hafi ekki skilningarvit             

eða skynjun, í mannlegum skilningi, þá hafi þeir skynjun eða viðbragð sem sé annars eðlis. Rök                

hans byggjast á því að þegar hlutir komast í snertingu við hvorn annan, hegða þeir sé                

mismunandi eftir því hvaða hlutur kemur nálægt þeim.  19

Whitehead telur að nokkur sannindi felist í þessum greinarmun milli tveggja gerða            

skynjana (e. sense og e. perception) og að Bacon hafi verið að feta rétta slóð. Heimsmynd                

17 Ibid. 
18 Ibid., 36. 
19 Ibid., 41–42. 
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Bacons var frábrugðin sumu því sem samtímamenn hans skrifuðu en þeir einblíndu á efnislegt              

eðli veruleikans eins og efni væri dauður hlutur sem sé undir náttúrukröftum kominn. Sú              

heimsmynd hefur síðan gegnsýrt eðlisfræðina og hugsun okkar fram í byrjun tuttugustu aldar.             

Fremstu hugsuðir, eða snillingar, sautjándu aldar hafa valdið því að menn eiga erfitt með að               

ímynda sér það að möguleiki sé á annarri heimsmynd heldur en þeirri efnislegu sem svo almenn                

var í vísindabyltingunni.  20

Þá varð einnig önnur bylting í hugarfari fremstu hugsuða Vesturlanda, en það var í formi               

réttlætingar aðleiðslu sem vísindalegrar aðferðar. Þar stóð Bacon einnig í fararbroddi. Bacon hélt             

að ef nægum aðleiddum staðreyndum væri safnað saman myndu náttúrulögmálin koma í ljós.             

Whitehead vissi að málið væri ekki svo einfalt. Helsta vandamál hennar er að til þess að geta                 

notfært sér raunverulegt tilvik (e. actual occasion) úr fortíðinni til aðleiðslu að einhverju í              

framtíðinni, hlýtur þetta raunverulega tilviki að bera með sér einhverja þekkingu um það hvernig              

fortíðin og framtíðin geti verið. Ef við hins vegar hugsum um raunverulega tilvikið sem efnislegt               

fyrirbæri á punkti í tímarúmi, getur það augljóslega einungis sagt okkur hvar það er núna, en ekki                 

hvar það muni vera. Þar sem aðleiðsla er byggð upp á þeirri heimsmynd að til sé fortíð og                  

framtíð efnislegra hluta, gengur hún ekki upp með hinni viðteknu efnislegu heimsmynd 

(e. Scientific materialism) ef fjalla á um grundvöll veruleikans.  21

Heimspeki og vísindi sautjándu aldar snerust því um efnið, og virkaði heimsmyndin            

þannig að efnislegir hlutir í heiminum voru staðsettir í tímarúmi, og voru á hverri einföldu               

staðsetningu, öll heild hlutarins í sjálfum sér. Það er að segja, hluturinn er til í heild sinni á                  

hverju augnabliki eða punkti í tímarúminu og ekki þurfi að skilgreina hann út frá samböndum               

hans við aðra hluti. Í þessari heimsmynd efnishyggjunnar er tíminn ekki partur af efninu. Ef               

maður horfir á hlut yfir stutt tímabil, og helmingar síðan tímann sem skoðaður er, helmingast               

hluturinn ekki, heldur er hann til allur á öllum augnablikum. Þar með er rennsli tímans ekki                

annað en aukahlutur í heiminum. Svar sautjándu aldar við spurningunni, úr hverju er heimurinn              

búinn til, byggir því á efnishyggju.  22

20 Ibid., 42. 
21 Ibid., 43–44. 
22 Ibid., 48–50. 
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Þessi efnishyggja varð mjög rótgróin vegna þess eins að hún passaði mjög við vísindi              

þeirra tíma, og hélt áfram að gefa af sér hagnýtar niðurstöður í gegnum aldirnar, eins og áður                 

hefur verið drepið á. Þetta varð til þess að eðlisfræðingar sneru baki við heimspekilegri              

frumspeki og héldu sig við þessa nýju hagnýtu heimsmynd. Whitehead færir hins vegar rök fyrir               

því að staðbinding (e. spatialisation) efnis í einfalda staðsetningu sé villandi að því leyti að þessi                

staðbinding krefjist þess að allt sé talið á föstum efnislegum grunni sem sé í raun sértækur og                 

óefnislegur. Þessa villu kallar Whitehead rökleysu rangtalins hlutbundins áþreifanleika (e. The           

fallacy of Misplaced Concreteness), það er að segja rökvilla sem felur það í sér að talið er að                  

eitthvað sé öruggt þegar að tilfellið er ekki endilega þannig. Þessi villa gerir aðleiðslu ómögulega               

þar sem hún gerir ráð fyrir að hlutir séu heilir án tillits til tíma, og vísa því hvorki til framtíðar né                     

fortíðar.  23

Villan skapar ákveðinn vanda þar sem erfitt er að sjá hvaða eiginleikar hluta eru              

raunverulegir. Ef við ætlum að líta svo á að hlutur sé allur til staðar á ákveðnu augnabliki, og ef                   

að tilvera ákveðins litar eða nótu eru í raun ákveðin sveifla yfir tímabil, þá er blár litur eða                  

ákveðin nóta í raun ekki til. Lit eða nótu þarf að skoða yfir ákveðið tímabil til þess að slíkt komi í                     

ljós, en ekki aðeins á einu augnabliki. Þessi villa að líta á óhlutbundinn veruleika sem eitthvað                

fast og öruggt, og að gefa hlutum einfalda staðsetningu, veldur því að blár litur og nóta verður                 

aðeins viðfang hugans. Þetta dregur fram þrjá skóla í heimspeki, það er að segja hughyggju,               

efnishyggju og tvíhyggju, sem allir leitast við það að útskýra tilveru slíkra fyrirbæra. Þar með er                

heimspekin í vanda samkvæmt Whitehead.  24

 

 

  

23 Ibid., 50–51. 
24 Ibid., 53–55. 
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IV. The Eighteenth Century 

 

Whitehead lítur svo á að hugmyndin um „organismann“ komi fram á átjándu öld. Sem andstæða               

hugmyndarinnar um einfalda staðsetningu hluta í rúmi leiðir hún til þess að við hugsum um               

náttúruna og náttúruleg fyrirbæri sem ferli. Samkvæmt þessum hugsunarhætti er í raun verra að              

tala beint um einstaka hluti, betra er að vísa til atburða þegar við gerum grein fyrir                

verufræðilegum grunni heimsins. 

Whitehead viðurkennir þó að það hafi ekki verið að ástæðulausu sem vísindamenn            

sautjándu aldar notuðu fræðilegt tungutak sem vísaði til einfaldrar staðsetningu hluta. Rök geti             

hnigið til þess og jafnvel haft hagnýtt gildi. Það sé hins vegar dæmi um rökvilluna sem hér að                  

ofan var nefnd að líta svo á að einföld staðsetning sé ákveðinn fasti fremur en óhlutbundin. Til                 

þess að reyna að útskýra heiminn betur, þurfum við nýja heimsmynd sem tekur á tímarúminu á                

annan hátt en hin vísindalega efnishyggja hefur gert.  25

Tímarúm hefur þrjá megin eiginleika. Fyrirbæri eru aðskilin í rúmi og einnig aðskilin í              

tíma. Fyrirbæri eru einnig saman í rúmi og saman í tíma. Fyrirbæri eru einungis til á afmörkuðu                 

rými, og á afmörkuðu tímabili. Þessi afmörkun leiðir til þess að auðvelt er að ímynda sér hina                 

einföldu staðsetningu, þar sem að hlutir eru augljóslega einhvers staðar, og hægt er að sjá þá                

greinilega. Það virðist hins vegar villandi að gera ráð fyrir að þetta segi alla söguna.  26

Sá hluti tímarúmsins sem gerir okkur kleift að greina á milli fyrirbæra, er sá eiginleiki að                

geta aðskilið hluti. Þessi eiginleiki gerir það einnig að verkum að við teljum okkur geta hlutað                

niður fyrirbæri í augnablik sín eða hluta sína í tíma. Ef við hlutum niður rúmið (aðskiljum                

rýmisbrotin) getum við haldið áfram endalaust og stöðugt helmingað brotin. Þegar að við             

helmingum rúmið endalaust er markgildi stærðarinnar núll, það er að segja að gildi jöfnunnar              

stefnir á núll. Þetta núll er einmitt það sem við hugsum um þegar við ímyndum okkur punkt í                  

rými, samanber einfalda staðsetningu. Þegar við hugsum um einfalda staðsetningu hugsum við            

um óendanlega smáan punkt. En ef rými er uppbyggt af punktum sem hafa ekkert rúmmál, er þá                 

25 Ibid., 58–59 og 63–64. 
26 Ibid., 64. 
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hægt að segja að þeir hafi rúmmál? Hvernig á að bregðast við því að rúm sé uppbyggt af                  

óendanlega mörgum punktum sem hafa ekkert rúmmál? Hver væri sú fylling sem ekkert rúmmál              

hefði? Er það ekki augljóst að í upplifun manns á fyrirbærum, svo sem stórum sölum, að rúmið                 

hafi eitthvað sem hægt er að kalla fyllingu rúmmáls? Ef við förum eftir því sem við skynjum, í                  

stað þess að fara hinu óhlutbundnu leið að hluta rýmið röklega niður, komumst við að því að það                  

er samstaða eða heild rýmis sem mestu máli skiptir í því hvernig við upplifum það.  27

Allt rými er ekkert án tengsla sinna við umhverfið, hið sama gildir um tímarúmið þar sem                

tími og rúm verða ekki aðskilin. Það er ekki byggt upp af röklegu samansafni punkta, heldur felst                 

tilvist þess í sambandi sínu við það sem það stendur næst. Hver partur rýmis er mótaður af því                  

hvernig hann stendur miðað við aðra hluta þess, og hver hluti mótast af sambandi sínu eða                

afstöðu við aðra. Hver hluti rýmis er ekki sjálfstæð verund, heldur aðeins hluti af heildinni sem                

verundin er, það er að segja verund heildarinnar. Vegna þessa tengsla er hver hluti tímarýmis               

speglaður í hverjum öðrum hluta, og vegna þess að aðrir hlutar spegla hlutann og hann speglar þá                 

einnig, speglar hlutinn sjálfan sig.  28

Svo virðist því vera að tímarúmið og fyrirbæri þess séu ekki einungis byggð upp af               

hlutum sínum, heldur verða þau til af tengslum sínum í verundinni. Þegar að þú skynjar stóran                

sal, er það samband rýmishlutanna sem gefur honum karakter og skynjanlega eiginleika, en ekki              

hver punktur fyrir sig. Þegar þú skynjar bláan lit er það samband þess ferlis sem að fyrirbærið                 

gengur í gegnum í tímarúminu, það að ljósbylgjan sveiflast með ákveðinni tíðni, við augað þitt               

sem athugandi, sem gefur því bláa litinn. Það sem gefur fyrirbærum karakter, verund eða              

undirverund (undirverund í þeirri heild sem heimurinn er) er því ferli. Fyrirbæri hefur karakter              

sinn kringumstæðum sínum að þakka þar sem það er hin skynjanlega heild sem gefur því               

karakterinn, svo sem rými í sal ólíkt rými úti í geim.  29

Niðurstaða Whitehead er því á þá leið að náttúran sé ekki hlutar sínir og punktar, hún er                 

uppbygging allra ferla sem eiga sér stað. Þegar við viljum afmarka hluta hennar sem við               

skynjum, getum við talað um þann hluta sem atburð í ferlinu (e. event).   30

27 Ibid. 
28 Ibid., 65. 
29 Ibid., 69–71 
30 Ibid., 72 
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V. The Romantic Reaction 

 

Whitehead beinir einnig sjónum sínum að þeim hugmyndum sem komu fram í ljóðum nítjándu              

aldar og heimspeki átjándu aldar, sem féllu illa að heimsmynd vísindanna. Hann telur að það sé                

hægt að fá fram heildstæða heimsmynd, sem fellur vel að kenningum hans. Heimsmynd sem hafi               

nokkuð fram yfir hina hefðbundnu vísindalegu heimsmynd Vesturlanda. 

Út frá ljóðskriftum nítjándu aldar sést að náttúran verður ekki skilin frá því að hafa               

einhverskonar eigið gildi. Hvernig það gildi kemur fram er ekki hægt að segja til um í raun og                  

veru fyrr en að spurningunni um huglægan eða hlutlægan heim verður svarað. Slík svör hafa ekki                

kallað á Whitehead þar sem ekki virðist skipta máli hvort menn aðhyllast hug- eða hluthyggju til                

að halda því fram að einföld staðsetning sé blekking.  31

Skilgreining Whitehead á hughyggju felur í sér að þetta sé kenning um heimurinn sé              

einungis til í okkar upplifun. Það er að segja að við sjáum ekki einungis hluta af heiminum sem                  

flóknari og stærri er heldur en skynjun okkar segir til um, heldur er sá heimur sem við skynjum                  

allur heimurinn, og í raun háður okkur sem skynjurum og einungis okkur. Whitehead tekur              

einnig inn í reikninginn þá hughyggju sem byggist á því að skynjanir okkar sýni okkur hlutlægan                

sameiginlegan heim, en sjálfar skynjanir okkar séu huglægar og einungis okkar skynjanir sem             

sjálfar séu ekki til í hinum hlutlæga heimi. Hluthyggja er hins vegar sú kenning að heimurinn sé                 

ekki einungis samansafn skynjana okkar og huga, heldur að utan okkar líkama og huga sé til                

hlutlægur heimur, og að skynjanir okkar á honum séu í raun og veru fyrirbæri í heiminum sem                 

óháð eru því hvort við skynjum þær eða einhver annar. Heimur hluthyggjunnar er flóknari heldur               

en að við skynjum, og býr meira í honum heldur en að hugur okkar sér.  32

Whitehead færir rök fyrir því að hluthyggja sé sú leið sem við ættum að feta. Hann bendir                 

á þrjú atriði sem honum finnst hughyggjan ekki fara nógu vel með. Fyrsti þátturinn er sá að fyrst                  

og fremst metur hann mest það sem hin óígrundaða hráa upplifun segir okkur  

(e. Naïve experience), en það er að við séum einungis partur af heiminum sem við búum í, og                  

31 Ibid., 87–88. 
32 Ibid., 88–89. 
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hann sé ekki einungis háður skynjunum okkar. Þegar við horfum í kringum okkur án þess að                

sérstaklega vera að ígrunda það hvort heimurinn sé hug- eða hlutlægur, fáum við sýn á hann sem                 

ómenguð er af hugsunum okkar. Sú sýn ætti að sýna okkur að heimurinn sé hlutlægur þar sem að                  

allt sem við sjáum bendir til þess að dýr, hús og aðrir hlutir séu einnig sjálfstæð fyrirbæri eins og                   

við, og þar með flóknari en skynjanir okkar segja okkur beint til um. Annar þátturinn sem                

Whitehead bendir á er að margt virðist benda til að heimurinn hafi verið til áður en að nokkur                  

jarðvera hafði tækifæri til að skynja hann. Það sést meðal annars í athugunum á stjörnum og                

jarðlögum. Hann bendir einnig á að jörðin virðist hafa einhverja innri virkni, þrátt fyrir að enginn                

sé til staðar til að skynja þá virkni með beinu móti. Þetta bendir því til þess að heimurinn sé                   

flóknari heldur en skynjun sýnir okkur. Þriðji þátturinn er að vegna þess að virkni eða gjörðir                

þess sem skynjar heiminn eru gerðar til þess að ná einhverju fram í hinum þekkta heimi, og að                  

þær eru sjálfstæðar þegar þær hafa verið framkvæmdar, hljóti heimurinn að vera óháður honum.              

Sem dæmi má taka sjálfstæði keilukúlu eftir að henni hefur verið þeytt eftir brautinni. Bónið á                

gólfinu ræður meira um ferð kúlunnar heldur en hugur leikmannsins.  33

Fyrir þann tíma sem Whitehead skrifar verk sín þurfti hluthyggjan að laga sig að              

vísindalegu efnishyggjunni og hugmyndinni um einfalda staðsetningu. Þar sem vísindalega          

efnishyggjan gerir að verkum að hugsa verður um fyrsta stigs og annars stigs tilveru, svo sem                

það sem birtist manni í skynjun t.d. blár litur (annars stigs), hefur hluthyggjan þurft að leita til                 

hughyggjunnar til þess að útskýra heiminn. Þessi blanda stefnanna veikir stöðu hluthyggjunnar,            

og gefur hughyggjumönnum góð mótrök gegn hluthyggju að mati Whitehead.  34

En eitt sem hughyggjumenn af sumum skólum hafa til síns máls er sú staðreynd að við                

höfum engan möguleika á því að skynja hinn ytri heim án þess að sjá hann í gegnum líkama                  

okkar sem vissulega er ekki óbrigðult mælitæki. Samverkan umhverfisins og mín er í raun              

umhverfið og líkami minn. Hvert fyrirbæri og hver partur tímarúms speglast hvert í öðru og má                

segja að í líkama hvers manns búi speglun af öllum heiminum. Þegar við skoðum okkar               

óígrunduðu upplifun sjáum við einhvern sannleika í þessu þar sem líkami okkar og skynjun eru á                

sama stað, og við sjáum heiminn frá því sjónarhorni. Sjónarhornið sýnir okkur helst það sem er                

nálægt okkur, en það gefur okkur einnig vísbendingar um það sem er handan hæðarinnar eða               

33 Ibid., 89–90. 
34 Ibid., 91. 
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sjóndeildarhringsins. Vísbendingarnar um það sem handan er spretta upp af samspili þekkingar            

okkar og heimsins, og ef líkami okkar getur sagt okkur að eitthvað meira sé handan þess sem við                  

skynjum beint, hlýtur það að vera vegna þess að atburðurinn sem líkami okkar er, speglar aðra                

atburði heimsins.  35

Heimurinn er sem sagt hlutlægur en ekki huglægur að mati Whitehead. Nú vakna því              

spurningar um þau mögulegu gildi og verðmæti sem felast í honum. Svo virðist vera, að               

fyrirbæri heimsins séu að ganga í gegnum stöðugar breytingar. Þegar fyrirbæri verða að öðrum              

fyrirbærum er það samspil í þróun heildarinnar, heildarinnar sem kalla á atburð. Orðið             

„atburður“, sem notað er hér er fyrir fyrirbæri allt frá atómi til heildar eins og fjalls eða                 

manneskju, hentar vel þar sem það gefur í skyn að fyrirbærið sé ekki óháð tíma, heldur eigi sér                  

stað í tímarúminu. Gildi, verðmæti eða það að vera markmið í sjálfu sér er ekki það sem stimpla                  

skal stig atburðar sem mikilvægara en annað. „Gildi“ er orðið sem Whitehead notar um              

raunveruleika atburðar. Myndun atburðar er í raun það sem skapar gildi. Gildið er útkoma              

takmarkanna. Form atburðar og gildi hans eru afmarkanir frá heildinni sem heimurinn er. Ef svo               

væri ekki, væru fyrirbæri óaðgreinanleg hvert frá öðru, og heimurinn einn óaðgreinanlegur            

grautur. Afmörkunin er einnig orsök þess að atburðir (hlutir eða fyrirbæri) vara (eru til yfir               

tímabil en ekki bara í einfaldri tímastaðsetningu). Það sem varir í tíma krefst afmörkunar frá               

umhverfinu til að geta áfram kallast sami atburðurinn. Afmarkaðir atburðir eru þó ekki sjálfum              

sér nægir, þar sem þeir draga áhrif frá sjónarhorni sínu á alla aðra atburði. Aðgreinanlegir               

eiginleikar atburðar búa í sjónarhorninu, og gefa umhverfi sínu einnig karakter þar sem allir aðrir               

atburðir hafa sjónarhorn af honum.  36

 

  

35 Ibid., 91–92. 
36 Ibid., 92–93. 
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VI. The Nineteenth Century 

 

Whitehead telur að ýmislegt í framþróun vísinda á nítjándu öld nýtist honum við að móta               

heimsmynd sína. Þar leita margar áhugaverðar spurningar á hann. Hver er ástæðan fyrir því að               

hægt er að sjá atburð sem virðist hafa gildi og takmörkun frá umhverfi sínu, án þess að renna                  

einfaldlega saman við alheims grautinn? Hvað er það sem að veldur því að atburður er               

greinilegur, og varir, yfir lengra tímabil heldur en augnablikið? Sá eiginleiki sem um ræðir hér,               

er eiginleikinn að geta viðhaldist eða endurskapast. Atburður endurheimtir gildi sitt frá sínu fyrra              

sjálfi í stað þess að tapa því. Endurtekning sjálfsins gerir það að verkum að hvar sem horft er á                   

hvert tímabil atburðarins, sést alltaf að hann er sá hinn sami atburður og í öllum hinum                

tímabilum líftíma hans. Atburðurinn speglast því allur í hverju tímabili sínu, því ef svo væri ekki,                

væri ekki hægt að segja að sjálf atburðarins sæist í hverju tímabili hans. Líf atburðar speglast                

einnig í öðrum sjónarhornum annarra atburða. Atburður kemur því fram sem fyrirbæri með sögu,              

sem sést á honum án þess þó að athugandinn þurfi að sjá allan atburðinn í heild sinni, lífssögu                  

sem útskýrir, og er, ásýnd hans eða karakter. Í ásýnd eða karakter atburðar býr möguleiki. Sá                

möguleiki speglar framtíð atburðar, og einnig allra annara atburða. Þessi möguleiki hefur ekki             

neitt raunverulegt gildi, því hann hefur ekki enn myndast og hefur því ekki áhrif á atburði                

samtíma hans fyrr en hann hefur orðið að veruleika. Einungis það sem er til í núinu hefur gildi,                  

því gildi er falið í því sem er, en ekki því sem var eða verður.  37

Gildishlaðnir atburðir geta verið misflóknir, og skynjun þeirra á öðrum atburðum           

misýtarleg. Sumir atburðir eru einfaldir og eru einungis smá hreyfing í bakgrunnsorku            

alheimsins, en aðrir flókið samspil ýmissa smærri atburða sem saman mynda vitund og             

sjálfsvitund og íhugun um aðra atburði heimsins. Ýmis millibil eru einnig til, og er hugsun               

(ómeðvituð) þeirra eða skynjun í þann garð gerð að hún leitast við að endurskapa nálgun á sinni                 

fyrri myndun, það er að segja nálgun á ásýnd fortíðar sinnar. Það gerir atburðurinn þó undir                

áhrifum allra annara atburða, og verður því útkoman þróun af fyrri ásýnd með tilliti til þess                

sjónarhorns sem atburðurinn hefur á heiminn. Náttúrulögmálin sem eðlisfræði leitast við að            

37 Ibid., 103–105. 
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útskýra segja til um hvernig atburðir hafa áhrif á hvern annan. Lögmálið um lágmarks fyrirhöfn               

alls er reglan sem heimurinn virðist fara eftir, og er hún sýnileg í athugunum á eðli heimsins.                 

Hlutir eru því myndaðir út frá því hvernig þeir erfa ásýnd úr fortíð sinni, og hvernig aðrir hlutir                  

hafa áhrif á þá. Verund (atburður, hlutur) getur því verið mótuð og henni stjórnað af stærri heild                 

atburða (stærri verund), þar sem að saga verundarinnar er hluti af stærri sögu. Smærri verundin               

getur orðið fyrir áhrifum sem stærri verundin verður fyrir, þó svo að munur sé á því hvernig                 

áhrifin birtast á milli verundanna. Þetta samspil verunda, mynstra, atburða er það sem Whitehead              

kallar „kenningu organismans“ (e. Theory of organic mechanism). Þessa organíska kenning           

passar vel við hugtakið þróun, þar sem að hægt er að segja að ásýnd eða verund þróist yfir í nýja                    

mynd sína með framrás tíma.  38

Þróun fellur illa að efnislegri heimspeki, þrátt fyrir að hafa verið tekin inn í hana af                

nokkurs konar gáleysi. Efnislegir hlutir geta ekki þróast þar sem hver mismunandi mynd þeirra              

virðist vera jafn mikilvæg. Stór samsettur hlutur ætti ekki að hafa meira gildi heldur en ein                

rafeind, efnið breytist bara án þess að auka eigið gildi. Þróun er í efnishyggju einungis flottara                

orð yfir það að segja að það hafi orðið breyting á tengslum jafngildra efnislegra hluta.               

Organisminn, sem varir yfir tímarúm, er útkoma þróunar, og ekkert utan þeirra varir. Það sem               

ekki hefur gildi, hefur ekkert til þess að vara, og það sem er ekki organismi, hefur ekki gildi.  39

Mynstur organismans eru fyrirbæri sem hægt er að segja að vari í tíma, en efni verður að                 

flokka á annan hátt. Efni er það sem Whitehead kallar eilífa hluti (e. eternal things), og er það                  

einfaldlega byggingarefni organisma. Efnið þarfnast organismans til þess að verða að einhverju            

aðgreinanlegu. Sameindir eins og járn er organismi. Járn er organismi, samsetning einda, og er              

karakter járnsins kominn til vegna þess hvernig eilífu hlutirnir raðast upp í organískt mynstur.  40

Þau fyrirbæri sem vara eru útkoma mynsturs sem er til yfir ákveðið tímabil. Á þessu               

tímabili er hægt að horfa á mynstrið á hverri stundu og segja að þarna sé eitt og sama fyrirbærið.                   

Sá eiginleiki að vara getur verið mismikill þáttur í eiginleikum atburðar. Sumir atburðir eru smáir               

og vara einungis vegna þess að aðrir atburðir heimsins halda hlutum atburðarins saman með              

krafti náttúrulögmála, og er sá eiginleiki að vara ekki sérstaklega merkilegur þeim. Aðrir atburðir              

38 Ibid., 105–107. 
39 Ibid., 107. 
40 Ibid., 108. 
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hafa sterk innbyrðis tengsl á milli hluta sinna, og þróast þeir aðallega vegna þess hve sterk áhrif                 

fyrri tilveru þeirra er. Þessum atburðum er sá eiginleiki, að vara í tíma, mjög mikilvægur.               

Eiginleikinn gerir þeim kleift að halda mikilvægustu eiginleikum sínum þrátt fyrir áhrif            

utanaðkomandi atburða. Aðrir atburðir heimsins hafa þó alltaf áhrif á atburðinn, og þróast hann              

því vegna þess, í stað þess að staðna og haldast einfaldlega eins og fyrri ásýnd sín.  41

Til þess að atburður geti varað og þróast, þurfa utanaðkomandi áhrif, sem á hann verka,               

að vera honum hliðholl, eða að minnsta kosti ekki vera andsnúin honum. Besta leiðin til þess að                 

atburður (organismi) geti þróast, er sú að atburðurinn hafi jákvæð áhrif á aðra atburði til þess að                 

þróast á sama hátt og hann. Þannig getur myndast nokkurs konar samfélag atburða sem styðja               

hvern annan. Þessi stuðningur gerir að verkum að náttúran getur þróast. Í náttúrunni eru samfélög               

organisma. Ef náttúran er skoðuð ítarlega sér maður að hver sameind er organismi og hver               

samsettur hlutur einnig. Náttúran er því samsett af misflóknum og misstórum lögum af             

organismum.  42

 

 

 

VII. Relativity 

 

Til að geta látið það sem Whitehead kallar kenningu organismans vera háða tíma, í því samhengi                

að tilvist atburðar er háð því tímabili sem hún varir á fremur en ákveðnu augnabliki, verður                

Whitehead að útskýra það hvernig tíminn á þátt í máli. Í kaflanum skoðar hann tímahugtak               

vísindanna, þá sérstaklega hina nýlega tilkomnu kenningu um afstæði tíma og rúms, og mótar              

hann síðan tímahugtakið við kenningu sína um organismann. 

Vísindaleg efnishyggja gengur út frá því að til sé augnablik þar sem allt er raunverulegt                

samtímis, og hægt sé að miða mælingar alls staðar í tímarúminu við augnablik innan þess. Með                

afstæðiskenningu sinni kemur Einstein þeirri hugmynd fyrir kattarnef, þar sem að í henni eru              

41 Ibid., 108–109. 
42 Ibid., 109–110. 
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tími og rúm aðeins til í ákveðinni mynd miðað við það samhengi sem þau eru séð frá. Hlutir á                   

mismunandi stað og hraða í tímarúminu sjá umhverfi sitt, tíma og hvorn annan á mismunandi               

hátt, og er því ekki hægt að segja að allt gangi eins yfir alla hluti.  43

Hvernig er það sem mynstur náttúrunnar (atburður eða organismi) passa inn í tímarúmið             

sem að kenning Einsteins setur fram? Atburður er heild sem skapast af sjónarhornum parta sinna.               

Áhrif sem atburður hefur á aðra atburði eru sprottin upp af þessari heild, og sjónarhorni hennar á                 

aðra atburði. Ef mynstur atburðar varir yfir hluta atburðarins og speglast einnig í heild              

atburðarins svo að atburðurinn sýnir á hverri stundu þróunarsögu sína er atburðurinn gildishlaðið             

mynstur. Til þess að geta haft áhrif á umhverfi sitt sér til góðs, er slíkt gildi atburðar mikilvægt.                  

Til þess að geta haft jákvæð áhrif á umhverfi sitt yfir tímabil, verður atburðurinn að halda                

mynstri sínu yfir tímabil, þar sem að mynstrið er þróað af innri tengslum sínum við hina fyrri                 

mynd síns sjálfs.  44

Í mynstri atburðar sker tíminn sig frá rúminu. Mynstrið birtist í rúminu í augnablikinu, en               

það er tíminn sem gerir mynstrinu kleift að vara. Það er sá eiginleiki tímans að ferðast um rúmið,                  

hvert tímabilið á fætur öðru (tíminn er í reglulegri röð) sem gefur mynstrinu möguleikann á því                

að vara. Ef einungis er horft á efni augnabliksins, sést karakter mynstursins ekki. Ef karakter               

mynstursins kemur fram yfir tíma, þýðir það að samfélag atburða heimsins er ekki andsnúið              

mynstrinu (atburðinum).  45

Atburður varir einungis ef að mynstur hans speglast í sjónarhorni hvers hluta. Þó sýna              

einstakir hlutar hans ekki endilega alla heild atburðarins. Fingur minn er partur af mér á þessari                

sekúndu, en sá fingur býr yfir mynstri fingursins, en ekki líkamans í heild sinni. Hann speglar þó                 

mynstur heildarinnar, en heildin er ekki hans eigið mynstur. Það sem átt er við þegar partar                

atburðar spegla allt mynstur hans, er að þeir eru heild mynstursins á ákveðinni stundu, en ekki                

einungis hluti. Með öðrum orðum þá er það allur líkami minn á þessari sekúndu sem speglar                

allan varandi atburðinn sem ég er. Fingurinn speglar heildina sem hann er, þar sem það mynstur,                

sem við sjáum í fingrinum, er mynstur fingursins.  46

43 Ibid., 118. 
44 Ibid., 119. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 119–120. 
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Tíminn gerir atburðum því kleift að vara. Án varandi atburða er tíminn ekki merkilegur              

andspænis rúminu. Án þeirra byggist ekki upp gildi í mynstrum alheimsins. Mynstrin þróast             

ekki, og eru því ávallt föst á stigi gildislauss efnis. Það eru því varandi atburðir sem gefa                 

tímanum gildi andspænis rúminu með því að byggja upp eigin gildi, og gerist það vegna þess að                 

tíminn gerir þeim kleift að mynda gildi sitt.  47

Whitehead heldur því fram að tímarúm Einsteins sé ekki rétta lausnin til þess að útskýra               

fyrirbærið tímann. Hann heldur því fram að í raun og veru hafi sérhver atburður sitt eigið                

tímarúm, og að það sé ástæðan fyrir þeirri bjögun sem hægt er að mæla í tímanum og                 

vegalengdum heimsins. Hvert mismunandi sjónarhorn atburða hefur mismunandi sýn á          

augnablik einhvers annars atburðar. Þetta sjálfstæða tímarúm atburðar afmarkast við innri tengsl            

hluta atburðarins. Fingur er í raun ekki sjálfstæður atburður þrátt fyrir að organískt mynstur hans               

sé mynstur fingurs. Hann er hluti af tengslamynstri líkamans, og myndar heild með honum.              

Whitehead segir að þessi innri tengsl séu frábrugðin ytri tengslum atburða þar sem tenging þeirra               

er í annarri vídd heldur en ytri tengsl atburða. Ytri tengsl eru sjónarhornin sem atburður hefur á                 

aðra atburði og áhrifin sem hann veldur á þá, en innri tengslin eru þannig gerð að ef þau væru                   

rofin, væri ekki lengur hægt að segja að atburðurinn væri sami atburðurinn. Innri tengslin búa í                

organísku gildi atburðarins, og eru það þau sem afmarka tímarúmstengsl eins atburðar við  

annan.  48

Gildishlaðið mynstur þarfnast tíma til þess að verða til, augnablikið dugir því ekki. Þegar              

mynstur myndast eða breytist, gerist það á afmörkuðu skeiði tíma. Ef að mynstur á að vara,                

endurtekur það sig koll af kolli. Það að mynstur vari, þarfnast því að mörg þessara styttri skeiða                 

taki við hvor öðru, koll af kolli. Tíminn dregur gildi sitt frá varandi mynstrum, og er hann því                  

samsettur af þessum skeiðum. Sá munur er á augnablikinu og skeiðinu, að skeiðið er ákveðinn               

skammtur, en augnablikið óendanlega smátt. Tíminn er ekki tímabil allra þessa skeið            

samanlagðra, hann er einungis það ferli að fara af einu skeiði yfir á það næsta. Tíminn er í raun                   

einungis áframhald eða framlenging á því sem er. Þar sem að tíminn er ferli skeiða, en ekki                 

augnablika, losnar hann við deilanleikann sem veldur vandamálum líkt og þversögn Zenós.            

Tímabil er hins vegar eitthvað sem atburður spannar. Á því er upphaf og endir, sem marka af það                  

47 Ibid. 
48 Ibid., 122–123. 
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bil sem atburðurinn (gildishlaðna mynstrið) varir yfir. Það að eitthvað öðlist gildi er því myndun               

tíma. Tímaskeið eru skammtar tíma sem afmarkast við myndun mynsturs.  49

 

 

 

VIII. The Quantum Theory 

 

Ein helsta ástæða þess að Whitehead reynir að takast á við þau nýju vísindi sem samtímamenn                

hans voru að setja fram er að hann telur þau falla vel að hinu organíska módeli sem hann er                   

sannfærður um að hafi verufræðilega mikið gildi. Tilkoma skammtafræðinnar leikur þar           

lykilhlutverk og eru þau stór ástæða fyrir því hvers vegna Whitehead telur sig geta fært               

organísku kenninguna fram á sjónarsviðið. Það sem áhugavert er við skammtafræðina í þessu             

samhengi er að hún setur fram nýja mynd á það sem áður voru talin viðtekin sannindi. Fyrirbæri                 

sem áður voru talin taka stöðugum og takmörkuðum breytingum virtust vera skömmtuð niður.             

Hluturinn getur ekki ferðast á hvaða hátt sem er, heldur einungis með þeim hætti sem gengur upp                 

í ákveðnu kerfi. Það er líkt og hlutur geti einungis ferðast á hraða sem gengur upp í heila tölu, en                    

ekki kommutölur. Þá mun 5 m/s ganga upp, og einnig 6 m/s, en ekki 5,5 m/s ef dæmi má taka.                    

Skammtafræðin segir svo til, að ýmislegt sé háð ákveðnum stökkum í tilveru sinni. Það sé eins                

og allt sé skammtað niður.  50

Þessir skammtar passa illa við vísindalegu efnishyggjuna. Í henni er heimurinn byggður á             

óskammtaðri og óaðgreindri hreyfingu efnis um rúm. Hún gerir ráð fyrir því að vetnisatóm sem               

samansett er af róteind og rafeind sé frjálst sem fuglinn til þess að hreyfast og titra eins og því                   

hentar. Skammtafræðin segir hins vegar að atómið sé ekki svo frjálst. Innri virkni þess sé skipt                

niður í brautir eða spor sem hegðunin verður að fylgja. Til dæmis getur atómið ekki tifað á hvaða                  

tíðni sem er, tíðni verður að tilheyra einhverjum af þessum afmörkuðu brautum. Muninum þarna              

er hægt að lýsa sem svo að skammtafræðin leyfir lestum einungis að keyra á ákveðnum teinum,                

49 Ibid., 124–126. 
50 Ibid., 129. 
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en vísindalega efnishyggjan óskar eftir opnum sléttum þar sem hross hennar hlaupa hvar sem þau               

vilja.  51

Í organísku kenningunni eru tvær gerðir af tifi. Tifandi hreyfing, og tifandi organísk             

afmyndun, eða breyting á mynstri. Heildstæður organismi í organísku kenningunni er það sem             

hægt er að kalla efni í vísindalegu efnishyggjunni. Tegundum organisma er hægt að segja að               

tilheyri ættkvíslum. Þeir organismar sem einfaldastir eru, og tilheyra einföldustu ættkvíslinni, eru            

frumorganismar (e. primary organism), og eru þeir svo einfaldir að ekki er hægt að deila þeim                

niður í smærri organisma. Frumorganismi hefur sjónarhorn á aðrar frumverur og atburði. Þetta             

sjónarhorn kemur fram í því hvaða áhrif frumveran hefur á tifandi hreyfingu eða tifandi              

breytingu annara fyrirbæra. Í eðlisfræði koma sjónarhornin fram með því hvað frumveran leggur             

til rafsegulsviðsins. Það sem við vitum um rafeindir, er einungis það sem rafeindin leggur til               

rafsegulsviðsins. Rafeind er, í óhlutbundnum skilningi, mynstur sjónarhorna sinna. Sumar          

frumverur geta myndað sambönd sem hafa töluverð áhrif á tímarúm sitt. Til þess að gera það                

verða þær að vara yfir tíma, og gera þær það með því að eiga vinalegt samband við frumverur af                   

öðrum tegundum og með þeim mynda stöðugt samband sem ekki á hættu á því að falla saman.                 

Atóm eru dæmi um samband frumvera sem hafa myndað stöðugt samband. Sambandið milli             

jákvæðs kjarnans og neikvæðrar rafeindar gerir það að verkum að atómið hefur enga hleðslu, og               

er því varið frá ýmsum rafsegulhrifum sem ógna stöðugleika.  52

En ef atburðir eiga að vara, mega þeir þá nokkuð taka breytingum? Er varanleikinn falinn               

á sama stað og sagt er fyrir um í vísindalegri efnishyggju? Whitehead segir að því sé alls ekki                  

svo farið. Kannski er hugtakið „varir“ (e. endurance) ekki það rétta. Hugtakið sem að við ættum                

frekar að notast við er „endurröðun“ (e. reiteration). Endurröðun mynsturs er þannig háttað að              

ekki er þörf fyrr það að mynstrið raði sér upp aftur nákvæmlega eins og það var. Þörfin er                  

einungis sú að mynstrið sé endurröðun af sínu fyrra skeiði. Afmörkun mynsturs, eða hvernig eitt               

mynstur skilur sig frá umhverfinu, getur verið að skerpa ásjónu þess yfir það tímabil sem það er                 

til á. Gott dæmi um atburð þar sem mynstur hans raðar sér upp á mismunandi hátt yfir tímabil er                   

tónlist. Í henni geta ólík skeið í tónsmíð (atburð) saman myndað atburð sem endurraðast hefur á                

mismunandi hátt, en getur þó enn kallast einn og hinn sami. Í eðlisfræði vísum við til slíkrar                 

51 Ibid., 131. 
52 Ibid., 131–133. 
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endurröðunar mynstursins með því að tala um tif. Þetta tif er ekki tifandi hreyfing, heldur tifandi                

afmyndun organísks mynsturs. Eðlisfræðin telur að í atómum séu fyrirbæri sem tifa. Þetta tif              

getur haft mismunandi tíðni, en í einni gerð atóms getur tíðnin aðeins verið ein af nokkrum sem                 

mögulegar eru fyrir það atóm. Tifandi hlutar atóms geta verið rafeindir eða aðrar eindir innan               

kjarnans, og eru þær frumverur. Þegar atóm tekur við vissu magni utanaðkomandi orku, sleppir              

það frá sér ljóseind eða rafsegulbylgju. Þessi eind er frumvera, og slapp hún frá atóminu vegna                

þess að umhverfi hennar innan atómsins varð ekki lengur stöðugt til þess að halda henni hjá sér.                 

Hin aðkomandi orka skapaði aðra tifandi frumveru í því, svo jafnvægið raskaðist. Orkan gat              

skapað frumveru þar sem að frumvera er í raun ekkert annað en orka, og orkumagnið sem                

frumveran býr yfir, er í beinu sambandi við tíðni tifs síns. Ljóseindin sem sleppur (frumveran)               

hefur þá tíðni sem samsvaraði orkumagni hennar.  53

Tifandi tilvera frumveranna, og þar með tilvera alls, er svar Whiteheads við þeim             

áskorunum sem skammtafræðin setur mögulegum heimsmyndum. Tifandi tilvera mynsturs er          

einmitt það sem gerir rafeind kleift að blikka í kring um kjarna, og það sem gerir ljóseind kleift                  

að ferðast um tómarúm. Tifandi organísk afmyndun er í raun heildstæð endurröðun mynsturs.             

Eitt heildstætt skeið er það tímabil sem mynstrið þarfnast til þess að endurraðast. Frumveru              

áskotnast veru sína í hverju skeiði, í hámarki endurröðunarinnar, og ef horft er á sporbaug               

frumverunnar yfir ævi hennar, sést að ferðalag hennar er slitrótt og í raun einungis röð punkta,                

þar sem að hún blikkar um tímarúmið.  54

 

 

 

  

53 Ibid., 133–135. 
54 Ibid., 135–136. 
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IX. Hugleiðingar um organismann og skilgreiningar á lífi 

 

Eins og fram hefur komið hér að ofan afmarkast organískir gildishlaðnir atburðir frá umhverfi              

sínu. Til þess að geta varað eða endurraðast yfir tímabil þurfa áhrif mynsturs atburðar að hafa                

næg áhrif innra með sér til að ytri áhrif annara atburða séu ekki hlutfallslega of sterk til að                  

eyðileggja mynstrið. Einnig er það heppilegt fyrir atburð ef atburðir í grennd við hann geta fallið                

að honum, og áhrif þeirra á hann jákvæð. Það mynstur sem líklegt er til að þróast upp úr slíku                   

samspili felur í sér að atburðurinn skapar sér nærsamfélag atburða sem notast við svipað mynstur               

og hann. Hann hefur jákvæð áhrif á sköpun og þróun slíkra mynstra, og þar með fær hann þau                  

jákvæðu áhrif endurgoldin. Þetta samspil er þó ekki endilega meðvitað atburðinum þar sem að              

hann ákveður ekki beint að verða til sjálfur, heldur voru það aðrir atburðir sem ákvörðuðu tilveru                

hans. Ástæðan fyrir því að slíkur atburður myndast, sem jákvæð áhrif hefur á þróun svipaðra               

atburða, er sú að þeir atburðir sem slæm áhrif hafa á eigin mynstur og annarra svipaðra atburða,                 

myndast ekki eða hverfa mjög fljótt. Það er því sjálfsagt að hinir jákvæðu atburðir myndist fram                

yfir hina neikvæðu. 

Það er mögulegt að koma auga á líkindi með gildishlöðnum atburðum kenningar            

Whiteheads, og þeim fyrirbærum sem við köllum lífverur. Augljóst er að jarfi býr yfir sterkum               

innri tengslum sem hjálpa honum að endurraða mynstri sínu þrátt fyrir ýmislegt sem umhverfi              

jarfans gerir honum. Jarfinn býr yfir hæfileikum til þess að koma í veg fyrir slæm áhrif                

umhverfis síns, svo sem góðum feld gegn kulda, og ofur hugrekki og styrk gegn brúnbjörnum.               

Jarfinn býr einnig yfir þeim hæfileika að þróa mynstur sitt hratt með því að búa til afrit af                  

mynstri sínu sem blandað er þá mynstri annars jarfa. Með þessari hrað þróunar virkni er               

möguleiki á því að jarfamynstur framtíðarinnar séu betur í stakk búin til þess að takast á við                 

heiminn, og þá sérstaklega hraðar breytingar í umhverfinu. Þessi þróun er þó ekki vísvitandi í               

einhverja átt, heldur er það hraðinn á henni sem gerir það að verkum að jarfamynstrin geta                

prufað fleiri útgáfur á minni tíma. Með því að prufa fleiri útgáfur eru meiri líkur á því að                  

mynstrið hitti á góða útgáfu. Hins vegar eru líka meiri líkur á því að jarfamynstrið verði verra, en                  

vegna þess að það er verr í stakk búið til þess að verða fyrir slæmum utanaðkomandi áhrifum                 
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annara atburða, mun það hverfa og ekki ná að mynda fleiri jarfamynstur. Þar með eru góðu                

mynstrin eftir, og er þar af sömu ástæðu sem þau vara eða endurraðast og hjá hverju öðru                 

mynstri. Þessi virkni er auðvitað næstum alveg eins og sú virkni sem að efnislega              

þróunarhyggjan, sem sumir hugsuðir nútímans aðhyllast, býr yfir. Munurinn er þó sá að í              

organísku kenningu Whiteheads er tilvera lífverunnar ekki háð því efni sem hún er smíðuð úr,               

heldur eru það óefnislegu tengingarnar sem skapa hana. Þó svo að báðar kenningar lýsi eins               

tilveru lífvera í heiminum, er önnur kenningin byggð á eftirá athugunum en hin röklega byggð               

upp frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni líkt og fyrr kom fram í kafla I hér að ofan. 

Þó Whitehead fjalli ekki um það finnst mér atburðir eins og jarfinn geta verið góð dæmi                

um birtingarform flókinna atburða í organískri kenningu Whiteheads. Ef við íhugum meira um             

málið komumst við að því að allt líf passar vel inn í kenninguna, þó svo að það geri það ekki allt                     

á sama hátt. En gildir ekki það sama um aðra atburði sem í daglegu lífi við köllum ekki endilega                   

líf? Hver er munurinn á sólstjörnu og jarfa ef að bæði eru dæmi um gildishlaðið mynstur? Hvað                 

er það sem gerir okkur kleift að skilja í sundur hið lífræna og ólífræna? Hvað er það sem greinir                   

að lífverur og það sem við köllum dags daglega dauða hluti? 

Ýmsar skilgreiningar eru gerðar til þess að segja til um það hvað sé líf og  

hvað teljist ekki til lífs. Skilgreiningarnar er yfirleitt gerðar þannig að þær henti þeim geira               

vísindanna sem þær eru skapaðar í. Sumar ganga út frá því að líf þurfi að vera byggt af erfðaefni,                   

en aðrar út frá því að í fyrirbærinu sé til staðar einhvers konar melting og orkubúskapur. Yfirleitt                 

ganga þær út frá því að þegar mynstur hefur náð ákveðnu flækjustigi, má fara að kalla það                 

lífveru. Þær eru þó aldrei sammála um það hvar nákvæmlega það flækjustig byrjar, og virðist svo                

vera að viðtekið sé að skilgreiningar sem notast er við séu ekki nákvæmar.  55

Ef að gengið er út frá vísindalegu efnishyggjunni virðist líf mjög merkilegt. Það er              

frábrugðið dauða efninu sem einhverra hluta vegna er einfaldlega ekki eins merkilegt og             

lífverurnar sem eru skapaðar úr því. Það er eins og lífið virki á einhverri annarri vídd heldur en                  

dauða efnið, og hefur það orðið til þess að skýringa var leitað til þess að útskýra í hverju                  

munurinn fælist. Margs konar tvíhyggja er oft niðurstaða slíkra hugleiðinga. Í organískri            

kenningu Whiteheads er málinu háttað öðruvísi. Flóknari og flóknari stig organisma tel ég vera              

55 „Life,“ Encyclopædia Britannica, Sótt 2. september, 2018, https://www.britannica.com/science/life. 
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auðvelt að rekja yfir í hærri gildisstig eins og mynstur jarfans. Einfaldara er í kenningu               

organismans að útskýra stökkið á milli flækjustiga organískra ferla heldur en í efnislegu             

kenningunni. Ekki er um róttækar eðlisbreytingar að ræða þegar að líf birtist í flækjustigi              

organismans. Í efnishyggjunni er það mun óskýrara hvernig líf sprettur upp úr dauðu efni              

augnabliksins. 

Vissulega er mögulegt að draga línur hér og þar. Stundum virðast vera stór stökk á milli                

flækjustiga mynstra og er þá oft einfaldara að setja fram flokkanir. Grundvöllur þeirra virðist þó               

við nánari skoðun vera veikur. Samkvæmt organísku kenningunni er í raun mögulegt að draga              

línuna á milli grunn organismans og hins gildislausa byggingarefnis, orkunnar. Það virðist hins             

vegar einnig gera þessa skilgreiningu óþarfa, og er ég einmitt á því að svo sé. Ef við hins vegar                   

veljum stað til þess að draga línuna, þarf staðurinn ekki endilega að vera á milli erfðaefnis og                 

lægra stigs. Skilgreiningin þarf ekki að vera háð því hvernig mynstrið fer að því að ná einhverju                 

framkvæmt, heldur getur skilgreiningin verið háð því hvort mynstrið nái þeirri framkvæmd yfir             

höfuð. Það að losna við efnið getur opnað huga okkar fyrir öðrum mögulegum lífsformum.              

Kísilörgjörvar og tölvuforrit geta framkvæmt ýmis flókin ferli líkt og mannsheilinn, sum jafnvel             

enn flóknari og margbrotnari. Hvað ef inni í tölvuheimi myndist lítill sjálfstæður vírus sem              

auðvitað er organismi og háður umhverfi sínu, en viðheldur einhvers konar innri tengslum sem              

hjálpa honum að þróast og vara þrátt fyrir til dæmis þær vírusvarnir sem settar eru upp honum til                  

höfuðs? Að tengja líf við ýmsa aðra hluta efnisheimsins en við erum vön gefur okkur margbrotna                

og ókannaða kima til þess að rýna í, en er það sennilega efni í aðra ritgerð. 
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Lokaorð 

 

Í bókinni Science and the Modern World dregur Alfred North Whitehead fram nokkur atriði sem               

hann telur að hin vísindalega hefð hafi farið rangt með. Í stað hefðarinnar leggur hann til róttæka                 

breytingu á heimsmynd vísindanna. 

Fyrst bendir Whitehead á að aðferðafræði vísindanna, þ.e. að athuga hvernig kerfi hegða             

sér og skapa önnur kerfi út frá þeim athugunum, hafi ratað inn á óheppilegar brautir. Brautin sem                 

hann bendir á er heimsmynd efnishyggjunnar, en Whitehead telur hana óæskilega þar sem hún              

falli illa að þeim nýju tilgátum vísindanna sem komu fram á fyrri hluta tuttugustu aldar, og er þar                  

skammtafræðin fremst í flokki. Whitehead telur að vísindamenn séu of fastir í trú sinni, og á verk                 

hans að bjóða upp á nýja heimsmynd sem hann telur að henti heimspekilegum vangaveltum um               

eðli veruleikans betur. Vandamálin sem fylgja skammtafræðinni byggjast á því að eðli einda í              

heiminum er samkvæmt henni tifandi, og veldur það því að ekki gengur upp að hugsa um                

heiminn út frá augnablikum og efni, heldur verður frekar að skoða fyrirbæri heimsins yfir að               

minnsta kosti lítið skeið til þess að karakter eða tilvistareinkenni þeirra komi fram. Ástæða þess               

að skoða verður fyrirbæri yfir tímaskeið er sú að tilvera fyrirbæra er tifandi eða sveiflukennd.               

Kerfi tifandi verundar kallar Whitehead „tifandi organisma“. 

Ekki eru það einungis tíminn og augnablikið, í skilningi efnishyggjunnar, sem Whitehead            

brýtur niður, heldur er það allt tímarúmið og staðsetning fyrirbæra í því. Efnishyggjan gengur út               

frá því að hlutur hafi ákveðna staðsetningu í tímarúminu sem afmarkast af punkti og augnabliki.               

Það gengur hins vegar ekki upp þar sem sú staðbinding kemur í veg fyrir að greinanleg einkenni                 

og tímasaga hlutarins komi fram. Þessi staðbindingarvilla telur hann að sé orsök þess að              

heimspekin tvístraðist í hughyggju og efnishyggju. Staðbindingin veldur einnig því að erfitt er að              

útskýra upplifun skynjara á umhverfi sínu þar sem leiða má út frá henni að rýmið sé samansafn                 

óteljandi punkta án stærðar. Það veldur aftur vandamálum eins og þversögn Zenós. Lausnina á              

þessum vandamálum segir Whitehead felast í samböndum ferla fyrirbæra, sem gefa rúminu, og             

sér sjálfum, það sem við getum kallað karakter eða greinanleg einkenni fyrirbæris. Þau öðlist              

karakter sinn því út frá tengslum sínum við önnur fyrirbæri, ásamt tilveru sinni yfir tímabil. 
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Whitehead snýr sér næst að gildi fyrirbæra. Hann færir fyrst rök fyrir því að heimurinn sé                

hlutlægur með því að benda á þrjú atriði í upplifun okkar af honum. Þau eru sú að okkar                  

óígrundaða upplifun gefur í skyn að heimurinn sé flóknari en við erum meðvituð um,              

vísbendingar um tilveru heimsins sýni að hann sé eldri en skynjendur hans, og að stjórn okkar á                 

heiminum takmarkist við líkama okkar, og sé hann því óháður skynjunum okkar. Því næst skoðar               

hann það hvernig fyrirbæri haga sér í heiminum, en sú hegðun litist af stöðugri þróun sambanda                

og tengsla sinna. Heildstætt fyrirbæri kallar Whitehead atburð, og hentar hugtakið vel vegna þess              

hvernig það túlkar tímaveru fyrirbærisins. Þegar að atburður er að myndast, afmarkast hann að              

einhverju leyti frá umhverfi sínu vegna þess að hann dregur fram aðgreinanleg og sértæk              

einkenni. Þessi afmörkun frá öðrum fyrirbærum heimsins skapar honum gildi þar sem hann hefur              

hlotið eitthvað sem gefur honum tilveru. Án gildisins eru fyrirbæri heimsins óaðgreinanleg hvert             

frá öðru. Atburðir heimsins eiga sér einkenni í ljósi áhrifa tengsla milli þeirra sem mismunandi               

eru eftir sjónarhornum þeirra á hvorn annan. 

Whitehead segir ástæðuna fyrir því að atburður geti verið afmarkaður og renni ekki bara              

saman við umhverfi sitt vera þá að atburður endurheimti gildi fyrra sjálfs síns og endurskapist               

með því. Endurheimting fyrra gildis er einnig orsök þess að samsemd hlutarins varir yfir tíma og                

nokkurs konar lífssaga hans verður til. Atburður sem varir yfir tímabil er þó ekki staðnaður í                

endurtekningu sama mynsturs, heldur hafa aðrir atburðir áhrif á hann svo að hann breytist að               

einhverju leyti. Áhrifin geta verið neikvæð eða jákvæð, og eru jákvæð áhrif umhverfisins             

(atburða) æskileg til þess að atburðurinn geti haldið áfram að þróast. Lykilatriði í því að atburður                

vari yfir tíma er að mynstur hans speglist í sjónarhorni hvers hluta hans. Sú speglun er innra                 

tengslanet atburðarins, og er það frábrugðið ytra tengslaneti atburðarins að því leyti að ekki má               

rjúfa innra tengslanet án þess að lenda í því að samsemd atburðarins sé spillt. Til að gildishlaðið                 

mynstur geti átt tilvist þarfnast það tímaskeiða til að birtist á. Til að mynstrið vari þurfa þessi                 

tímaskeið að koma hvert á fætur öðru, koll af kolli, og er tíminn í raun ekkert annað en                  

áframhaldandi flæði þessara stuttu skeiða. Þessi stuttu skeið eru því nokkurs konar            

tímaskammtar. 

Tímaskammtar eru ekki einu skammtarnir sem að skammtafræðin segir til um, og leikur             

hún lykilhlutverki í hinn organísku kenningu Whiteheads. Allt tímarúmið er skammtað niður í             
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smáa skammta í stað punkta og augnablika. Þessir skammtar birtast í því að verundir heimsins               

þurfa að lúta ákveðnu kerfi skammta sem gerir það að verkum að þær tifa. Í kenningu tifandi                 

organismans eru til tvær gerðir af tifi, og eru þær tifandi organísk afmyndun og tifandi hreyfing.                

Þessar tifgerðir gera frumverum, eindum sem eru einföldustu mögulegu organismarnir, kleift að            

hegða sér á þá máta sem skammtafræðin segir fyrir um. Whitehead heldur því fram að organíska                

kenning hans sé góð lausn á þeim vanda sem skammtafræðin hefur verið að valda              

efnishyggjunni. 

Verufræðileg kenning Whiteheads um hið organíska virðist mér vera vel mótuð og vera             

hentugri heimsmynd heldur en sú sem hefðbundin efnishyggja býður upp á. Augljóst ætti að vera               

að hún henti vel með heimsmynd skammtafræðinnar, en ég sé líka þann kost á henni að hún                 

hentar vel til þess að greina þá flækju sem myndast þegar reynt er að skilgreina hvað sé líf, og                   

hvað sé ekki, í efnislegum heimi. Hægt er að draga þá ályktun að líf sé í raun ferli, og skipti                    

efnislegur grundvöllur í raun ekki öllu máli fyrir það. Það opnar upp ýmiss konar spennandi               

gáttir þar sem möguleiki lífs á sér fleiri og annars konar birtingarmyndir en við erum vön að gera                  

ráð fyrir. 
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