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 زمان در تاریخ فلسفه غرب
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  زمان در تاریخ فلسفه غرب 

– فضا لسفه زمان را مستقل از فضا وکنیم ف در اینجا سعی می
هاي ساختاري مربوط به زمـان در   مشخصه. زمان بررسی کنیم 

وانـایی  انسان شامل حافظـه، انتظـار و قـدرت پـیش بینـی و ت     
بـه اصـطالحات عامیانـه زیـر      .سخن گفتن درباره زمان اسـت 

،  ".ان مانند یک سیال همیشـه جـاري اسـت   زم". توجه کنید 
مـا در  "،  ".گـذرد  زمـان مـی  "،  ".دارد ساعت زمان را نگه می"

ال و بـه خـاطر آوردن   انتظار آینده در حـال تجربـه کـردن حـ    
  ". زمان ارتباط گذشته و آینده است"،  ".گذشته هستیم

خیراً هاي جدي است که ا تحلیل زبان شناسانه یکی از جنبش 
له زمـان ایـن   اما در مورد مسئ. در فلسفه زمان باب شده است

روش به شدت ناکارآمد اسـت؛ چـرا کـه دیـدگاه  متخصصـان      
. درمورد زمان به طور جدي تحت تأثیر زبان مادري آنان اسـت 

به عالوه ساختاري زبـانی کـه بـه وسـیله آن تحقیقـات بیـان       
  .نگی تعبیر خواننده تأثیرگذار استشوند برچگو می

کـه   ول ایـن ا: مان نزد اکثر فالسفه بدین قرارنـد هاي ز مشخصه
بـراي مثـال مـا گـاهی احسـاس      . درك ما از زمان نسبی است

بـر اسـاس همـین    . کنیم جریان زمان سریع یا کنـد اسـت   می
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گیریم کـه بایـد زمـان مطلقـی هـم وجـود        احساس نتیجه می
دوم . سـنجیم   داشته باشد کـه مـا زمـان نسـبی را بـا آن مـی      

از طرفــی قبــل و بعــد بــودن . ســاختار ترتیبــی زمــان اســت 
ویدادها نسبت به یکدیگر و از طرف دیگر ترتیب گذشته حال ر

سـوم اینکـه   . به آینده ساختار ترتیبی را بـه وجـود آورده انـد    
مفهوم زمان عمیقاً با مفاهیم ثابت و متغیر دسـت بـه گریبـان    

این همان بعدي از مسـئله زمـان اسـت کـه بـه مکـان       . است 
  .شود مربوط می

. ع تغییر نیز معنی داشته باشـد  اگر تغییر وجو دارد باید موضو
اما اگر تصور کنیم که خودمان موضوع تغییر هستیم، بایـد بـه   
طریقی هویت ما حفظ شود تا بدانیم این ما هستیم که تغییـر  

بنابراین تغییر همیشه نسبت به یـک پشـت صـحنه    . ایم  کرده
این مشخصه زمان منجر به ایـن مسـئله گردیـده    . ثابت است 

شوند که ورودي به عـالم   از فالسفه منکر میاست که بسیاري 
کون و خروج از عالم کون که همان تغییـر ازعـدم بـه هسـتی     

این باور مشابه بـاور فیزیکـی   . است؛ بتواند معنی دارشته باشد 
  .انرژي ناورداست  -است که جرم

حیـات چیـزي   . از طرف دیگر وجود خالقیت انکار ناپذیر است
بنابراین . ي بیش از حیات است ذهن چیز. بیش از ماده است 

شاید این تصور که زمان همان تغییر است باید با اینکـه زمـان   
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 بنابراین بی راه نیست اگر. تغییر خالقانه است، جایگزین شود 
  . تصور کنیم وجود از عدم آمده است

تـالش  .  مسئله فلسفه زمان حل همین مشکالت فلسفی است 
د آمـدن مفـاهیم جدیـد    براي حل این مشکالت منجر به پدیـ 

فلسفی و برقراري ارتباطاتی بین این مفاهیم شده است که در 
انـد و در ایـن    بستر تاریخ فلسفه دستخوش تغییراتی نیز بـوده 

  . کند بین یک نکته همواره خود را گوشزد می

غیر ممکن است که در مورد زمان و پیشرفت  «:به قول وایتهد
یم بدون این که بـا احسـاس   خالقانه طبیعت به اندیشه فرو رو

شـعور و ادراك بشـري مواجـه     اي از محـدودیت  احاطه کننده
اول  "رسد که  بالفاصله این حدیث مشهور به ذهن می ». شویم

  ".العلم معرفه الخالق و آخر العلم تفویض االمرالیه 

  

  

  زمان در فلسفه پیش از سقراط 

ز سقراط ترین مسئله فلسفی در بین فالسفه یونانی پیش ا مهم
بـه عنـوان   . مطئله شدن یا تغییر در برابر بودن یا ثبـوت بـود   

نمایندگانی از این دو جنبش فکري هراکلیتوس را که به تغییر 
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تأکید داشت و ارمفیدس و زنو را که به ثبـوت تأکیـد داشـتند    
منبع اصلی اطالعـات مـا در مـورد ایـن فالسـفه      . ایم  برگزیده
ــدههــاي افالطــون و ارســطو و  نوشــته ــاهی از  بازمان هــاي کوت
هاي ایشان واشعار پارمنیـدوس در مـورد فالسـفه خـود      نوشته
  .اوست

هراکلیتوس باور داشت که حقیقت یک سیال است و همیشـه  
توانید در یک رودخانـه دوبـار قـدم     هرگز نمی ":در حال تغییر 

ما  "، ". گذارید، چرا که آب همواره  به سوي شما جریان دارد
هـیچ بـودي حقیقـت نـدارد ،     "، ". هم نیسـتیم هم  هستیم و 

همه چیـز در جریـان   "،  ". بلکه همه چیز در حال شدن است
  . "است و هیچ چیز پایا نیست 

اگر چه . دانست را سمبل این تغییر ابدي میهراکلیتوس آتش 
آتش همواره به ظاهر همان چیز است اما شعله ها پیوسته بـه  

. د توسط هیزم تغذیـه شـوند   شوند و همواره بای دود تبدیل می
فلسفه هراکلیتـوس ایـن بـود کـه هـر چیـز تمایـل دارد کـه         

پـس او  . شـود   دگرگون شود و از این طریق تغییر حاصل مـی 
کـرد کـه تغییـر     تناقض تغییر در برابر ثبوت را چنین حل مـی 

. حقیقی و باطنی است و این ثبوت اسـت کـه ظـاهري اسـت     
رسـد وقتـی بـه درسـتی      مـی بنابراین هر چیز که به نظر ثابت 

او ناخودآگـاه  . فهمیده شود جریـانی پیوسـته درون خـود دارد   
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تناقضی را به نظام فلسفی خود راه داده بـود ، چـرا کـه اصـل     
  . کند تغییر را خود قانونی دانسته بود که تغییر نمی

در برابر پارمنیدس و زنو اعتقاد داشتند که تنها ثبوت حقیقـی  
کرد که بـا قبـول تغییـر     استدالل میپارمیندس چنین . است 

تواند هم باشد و  ایم که یک چیز می این پیش فرض را پذیرفته
سخت گفت، چـرا کـه در    "شدن"توان از  پس نمی. هم نباشد 

فقـط و  آید و آنچه هست  این صورت هستی همواره از عدم می
  .فقط در زمان حال وجود دارد

ت به همین نتیجه هاي مشهورش درباره حرک زنو در پارادوکس
رسید، چرا که براي او حرکت همان تغییر بود و تغییـر همـان   

زیرا قبـل  .رسید  شما هرگز به پایان مسیر مسابقه نمی": زمان 
از به پایان رساندن مسیر، ابتدا باید نیمی از باقیمانـده را طـی   

پـس در هـر مسـیر بـی     . کنید و همین طور الی غیر النهایـه  
نقطـه را در زمـان    توان بی نهایـت  ما نمیا. نهایت نقطه هست 

  .متناهی  طی کرد

این داستان معروف در مثنوي آمده است کـه وقتـی زنـو ایـن     
استدالل را براي دیوژن بازگو کـرد او سـکوت نمـود امـا برپـا      

چرا کـه  . اما این استدالل زنو را قانع نکرد . خواست و دور شد 
  . نماید او منکر این نبود که چیزي در ظاهر حرکت 
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پس نزد فالسفه قبل از سقراط حل مسئله زمان چنین بود که 
اگر قرار است زمان به هر دو مولفه تغییر و ثبوت تکیه نماید ، 
به ناچار باید تنها یکی را باطنی و حقیقی و دیگري را ظـاهري  

نماید، امـا   گرچه این ظاهراً مسئله را حل می.و اعتباري بدانیم 
اي کودکانــه اســت کــه یکــی  باحثــهدر حقیقــت شــبیه بــه م

و کـودکی دیگـر پاسـخ     ". آسـمانی وجـود نـدارد    ": گوید می
  "آنچه وجود ندارد چیست ؟":دهد  می

  

  

  )ق م 347تا  428(زمان نزد افالطون 

براي درك نظرات افالطون درباره زمان باید جهـان بینـی او را   
ر فهمید که به نوبه خود بر مبناي همین ارتباط بـودن و تغییـ  

او این مسئله را تشخیص داد که مسـئله بـودن   . بنا شده است 
و تغییر با مسئله وحدت و کثرت مرتبط است و موفق شد یک 

  .جهان بینی درست کند که هر دو مسئله را حل نماید 

افالطون پیشنهاد کرد که در هرچیز دو جزء شکل یا عـرض و  
اپـذیر  جوهر مطلق ابـدي و تغییـر ن  . ذات یا جوهر وجود دارد 

اما عرض دستخوش تحوالت است و بـا زمـان و مکـان    . است 
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بنابراین جهان به عـالم جـوهر و عـالم    . دست به گریبان است 
  .اما عالم جوهر از زمان بري است . شود  عرض تقسیم می

هاي بسیاري بـراي وجـود ایـن     ها و تشبیه افالطون از استدالل
ی دارند نشان دهند ها سع تمام این استدالل. دو عالم بهره برد 

که جهان جوهر حقیقی و باطنی است و جهان عرض ظـاهري  
جـوهر خاسـتگاه وحـدت و عـرض     . و دستخوش تغییر اسـت  

کنـد   در مثال غار افالطـون فـرض مـی   . خاستگاه کثرت است 
بشر در غاري پشت به ورودي غار نشسته اسـت وخورشـید بـا    

برابر دیـدگان   که در-هایی را روي دیوار غار  تابش به غار سایه
ها روي دیوار غـار پـس و    این سایه. آورد  پدید می -بشر است 
روند و براي ساکنان غـار تنهـا حقیقـت در دسـترس      پیش می

ها را از زنجیرها آزاد نمـاییم و از   هستند، اما اگر یکی از انسان
غار بیرون بیاوریم تا جوهر رهـایی را کـه باعـث پدیـد آمـدن      

اولین بـار ببینـد، خواهـد دانسـت کـه       شوند، براي ها می سایه
افالطون رابطـه  . ها تنها تصاویر متغیري از ذات نامتغیرند سایه

جوهر و عـرض را بـه رابطـه شـی و تصـویر آن در آب تشـبیه       
روند دیالکتیک بازیابی دانش حقیقی رسیدن  از تصـاویر  . نمود

توان از تصویر یک شـی   همانطور که می. به حقیقت شی است 
توان از خود شی بـه   به درك آن شی دست یافت ؛ می  در آینه

و با وجود غیر حقیقـی بـودن تصـاویر    . جوهر ذات آن پی برد 
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باید وجود آنان را پذیرفت، چرا که تجربیات مهمی آن را تأیید 
  . کنند  می

این قانون شناختی در رساله منو به تفصیل توصیف شده است 
ون از زبان سقراط نوشـته  هاي افالط که مانند بسیاري از رساله

در این رساله سـقراط یـک بـرده بـی سـواد را بـا       . شده است 
کند تا طول ضـلع مربعـی را کـه     سواالت جهت دار هدایت می

مساحت آن دوبرابر مساحت مربع داده شده باشد بدسـت آورد  
کنـد از آنجـا کـه بـرده هرگـز هندسـه        سپس اسـتدالل مـی  . 

عالم دیگر پاسخ را بـه شـکل    نیاموخته بود به ناچار باید دریک
افالطـون اعتقـاد دارد درك مـا از    . جوهر دریافت کرده باشـد  

مفاهیمی چون تساوي ، عدالت ، زیبایی در زنـدگی روزمـره از   
درك ذاتی ، از صورت دقیق این مفاهیم در عامل جوهر نتیجه 

  .شوند  می

رابطه بین زمان و تغییر به زیبایی در رساله تیمـائوس توضـیح   
کنـد کـه    ده شده است که در آن از زبان خالق توصـیف مـی  دا

چگونه اوضاع آشوبناك اولیه را به جهانی منظم تبـدیل کـرده   
  :است 

ابدي برجهان ناممکن بود لذا او تصویري تغییر پـذیر   یتحاکم
ها را چنان قرار داد که این تغییـر   از ابدیت را ساخت و آسمان
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. بـرد   در وحدت به سر میکه ابدیت  برپایه عدد باشد، در حالی
  . نامیم  می "زمان"این همان چیزي است که ما 

  

  

  )م. ق 322تا  384( زمان نزد ارسطو 

تر از پیشینیان خـود   هاي ارسطو در مورد زمان تحلیلی دیدگاه
. او به دنبال شناخت طبیعت زمان و خصوصیات آن بـود  . بود 

د تا حقیقی یـا  وي به اندازه پذیر بودن زمان بیشتر عالقمند بو
تعـداد   ":تعریف ارسطو از زمان چنین بـود  . اعتباري بودن آن 

آنچه ارسـطو حرکـت نامیـد     "ها با توجه به قبل و بعد  حرکت
شکل خاصی از تغییر بود که مباحثی مانند ورود به عالم کـون  

او حرکت را رونـدي  . نهاد  وخروج از عالم کون را به کناري می
امـا ورود  . جام آن دقیقـاً مشـخص بـود    دانست که آغاز و ان می

تواند زمـان دقیقـی    شی به عالم کون و خروج از آن چگونه می
  .داشته باشد

کمـی ، کیفـی  و   : از دیدگاه ارسطو حرکت برسـه نـوع اسـت    
حرکـت کمـی   . حرکت کیفی دگرگون شـدن اسـت   . موضعی 

تغییر در اندازه است، مانند کاهش و افزایش حرکـت موضـعی   
منظور ارسطو از حرکـت در تعریـف زمـان    . است  تغییر مکان
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ارسطو نتیجه گرفت که یا زمان . همین حرکت نوع سوم است 
برحرکت منطبق است یا مفهومی است که با حرکت دست بـه  

توان گفت زمان تند یا کند اسـت،   بنابراین نمی. گریبان است 
شـوند، تنهـا    بلکه تندي و کندي با کمـک زمـان تعریـف مـی    

  .است تند یا کند باشد  حرکت ممکن

استدالل ارسطو در ظهور مفهـوم تغییـر بـراي تعریـف و درك     
در یک خواب عمیق و بدون رویـا از  : مفهوم زمان چنین است 

از طرفی اگـر حرکتـی در ذهـن مـا صـوت      . گذر زمان غافلیم 
کنیم زمـان گذشـته اسـت  و احسـاس مـا از       بگیرد فرض می

کتی که در ذهن صـورت  زمانی که گذشته متناسب است با حر
  .پذیرفته است 

براي آنکه گذر زمان با حرکت متناسـب باشـد و زمـان تغییـر     
کمی از قبل به بعد باشـد ناچـاریم تعریـف ارسـطو از زمـان را      

  .بپذیریم 

ورود مفهـوم شـمارش و عـدد مفهـوم انـدازه گیـري را پــیش       
ارسطو گامی دیگر به پیش نهاد و ادعا کرد که زمان . کشد  می
ازه حرکت و اندازه حرکت داده شدن است که بـا مشـخص   اند

البتـه  . نمودن واحد حرکت براي مقایسه عدد مند شده اسـت  
واحد اندازه گیري زمان مانند واحد اندازه گیري حرکت بـدون  
جهت نیست بلکه کمیتی بـرداري اسـت کـه جهـت آن ثابـت      
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این دو ایـده ارسـطو   . است و طول آن نماینده گذر زمان است 
  . پیشتر از افالطون برد  را

اي که ارسـطو بـه آن پـی     ترین نکته شاید بتوان گفت که مهم
برده است این است که زمان ترکیبی است از مفاهیم تغییـر و  

او به این نکته اشاره کرد که سـاختار ترتیبـی هـم در    . سکون 
  .حرکت و هم در زمان وجود دارد 

زمانی دیگـر در  جسمی که حرکت کرد و در زمانی اینجا و در 
جایی دیگر واقع شده است، اما این همان شی است کـه حـال   
جا به جا شده و شبیه این اتفاق در مـورد مفهـوم زمـان حـال     

در زمان حال از طرفی دو مفهوم برهم منطبقنـد  . صادق است 
هر دو مفهوم حرکـت و  . و از طرف دیگر با یکدیگر متفاوتند . 

  ارندزمان در خودتوالی و تداوم را د

پرسد آیا در حرکت هم حرکـت   در ادامه این فلسفه ارسطو می
وجود دارد ؟ آیـا در تغییـر هـم تغییـر وجـود دارد ؟ پاسـخ او       

یک تغییر باشد و  Aاگر : استدالل او چنین است ! منفی است 
B  تغییرA  ،B  تغییر یک تغییر است .  

را  بنامید و همین طور ادامه دهید این مراحل  C را تغییراین 
نهایـت ادامـه داد و هرگـز روز شـدن شـروع       تـوان تـا بـی    می

شود زیرا هرگز به تغییري که پیش نیاز آن تغییر دیگـري   نمی
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اي نـداریم، بنـابراین    هرگـز مرحلـه اولیـه   . رسـیم   نیست نمـی 
ایـن اسـتدالل   . تواند وجود داشته باشد ساختار ترتیبی نیز نمی

  .شبیه پارادوکس زنو است 

  

  

  طو تا نیوتن زمان از ارس

از ارسطو تـا نیـوتن از چهـار شخصـیت تأثیرگـذار در مسـایل       
- 204(پلوتینـوس  . تـوان نـام بـرد    فلسفی مربوط به زمان می

تومــاس آکـــوئینی  )  430 -353(ســنت آگوســتین   )  269
پلوتینوس عـارف  ) .  1704- 1623( و الك )  1274 -1225(

هاسـت کـه    دهیونانی از افالطونیان و صاحب نظریه جهانی از ای
این جهان ذهنـی مـدلی از جهـان    .  بدون زمان و مکان است 

البته زبان عرفـانی پلوتینـوس از سـادگی الزم    .  پدیده هاست 
زبـان عرفـان   . براي کاربرد در مطالعات علمی برخوردار نیست 

عـارف مسـیحی   . مسیحی نیز از این قاعـده مسـتثنی نیسـت    
خـود در مـورد    "ت اعترافـا  "سنت آگوستین در کتاب فهم از 

کند که از مراجع مهم در تاریخ فلسـفه   طبیعت زمان بحث می
البته این کتاب زندگینامه مولف  با متنی فلسفی اسـت  . است 

نظریات توماس آکوئینی نیز کـه از طریـق ابـن سـینا تحـت      . 
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هاي شرقی قرار گرفته اسـت، و در تـاریخ الهیـات     تأثیر فلسفه
از . ر گرفته است تا تاریخ فلسـفه  بیشتر مورد توجه غریبان قرا

. کـرد   تـر فکـر مـی    بین این چهـار نفـر الك از همـه فلسـفی    
هاي فلسفه شرق در مورد زمـان را در فرصـت دیگـري     دیدگاه

  .مورد بررسی قرار خواهیم داد 

الك که یک تجربه گراي انگلیسی بود نه به متافیزیـک عالقـه   
. وجـود آن   داشت و نه به شناسایی خصوصیات زمان با فـرض 

او یک معرفت شناس بود که عالقه داشت  بفهمد چگونه ایـده  
او مخالف دیدگاه افالطـونی و  . گردد  زمان از تجربه تجرید می

دکارتی بود که توسط الینبیتز و کانـت بـه صـورت ریاضـیات     
پیشینی تکامل پذیرفته بود و برعکس بـراین عقیـده بـود کـه     

نویسـد و   بـرآن مـی   ذهن چون یک لوح خالی است که تجربـه 
دهد که با کمک آنان جهان خـارج را   هایی را به دست می ایده
  .شناسیم  می

احساسـات و عکـس   : آیند  ها از دو سرچشمه می نزد الك ایده
هــا ماننــد درك مفهــومی ، تفکــر ،  عکــس العمــل. هــا  العمـل 

هاي ساده یکی یکی و جدا از هـم وارد   ایده. استدالل ، اختیار 
. ؛ حتی اگر از تجربه واحدي نشأت گرفته باشند شوند ذهن می

هاي سـاده و مـرتبط کـردن     تر با ترکیب ایده هاي پیچیده ایده
ایـده زمـان یکـی از    . شـود   ها حاصل مـی  ها و تجرید از آن آن
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ایده تـوالی بـا در نظـر گـرفتن     . هاي پیچیده است  همین ایده
ـ . دهد  ها ایده تداوم را می فاصله ر کمیـت  پس زمان نوعی تغیی

دار است و اگر ایـده یکتـایی را درذهـن داشـته باشـیم بـدون       
حرکـت  .  اي از تداوم را به دست آورد  توان ایده دگرگونی نمی

اي از زمـان بـه    توانـد ایـده   که در خود ایده تـداوم را دارد مـی  
البته اندازه گیري تداوم بـا انـدازه گیـري توسـعه     . دست دهد 

ایـن اسـت کـه دو بـازه      فضایی یـک فـرق اساسـی دارد و آن   
توان فهمید  پس چگونه می. تداومی برهم قابل انطباق نیستند 

از بین دوبازه زمانی کـدام بزرگتـر اسـت ؟ بنـابراین بـا وجـود       
اینکه ایده زمان چنان بوجود آمـده کـه گـویی تـداوم همگـن      
وجود دارد، با این حال دلیلی براي وجود مفهوم زمـان مطلـق   

وانـایی تجریـد ماسـت کـه زمـان را بـه       این ت. شود  یافت نمی
ذهن ما ایـن کـار را بـا کمـک حافظـه و      . گذشته توسعه دهد 

از اینجا تنهـا قـدم   . دهد  تاریخ ضبط شده این کار را انجام می
اینکـه  . مانـد   کوچکی براي رسیدن به مفهوم ابدیت بـاقی مـی  

نهایت برسیم  هاي زمانی را پشت سرهم قرار دهیم تا به بی بازه
الك نشان داد با کمک مفاهیم توالی و تـداوم ذهـن مـا     پس. 

قادر است مفاهیم گذشته آینده و ابدیت را بسازد، بدون آنکـه  
در ذهن ما چیزي وجود . اي بگیرد  از متافیزیک یا فلسفه بهره

ندارد که جلوي دیدگاه تداومی ما نسبت بـه جهـان خلقـت را    
  .بگیرد 
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  ) 1727تا  1642( زمان نزد نیوتن 

اش بیشتر شناخته شـده تـا آراء    گر چه نیوتن براي آراء علمیا
هایش پیرامـون زمـان و فضـا در تـاریخ      اش، اما دیدگاه فلسفی

او والیبنیتـز هـر دو تحـت    . تفکر بسیار تأثیر گذار بوده اسـت  
هایش در مورد فضا و زمان  تأثیر ایزاك بارو استاد نیوتن و ایده

 "صول ریاضی فلسفه طبیعـی  ا "هاي  کتاب. قرار گرفته بودند 
اش  و نقشی که براي خدا در سیستم جهانی "نور شناخت  "و 

قائل شد نشان دهنده نیوتن فیلسوف و نیـوتن عـالم الهـی در    
  .کنار نیوتن دانشمند هستند 

زمـان حقیقـی ،    ":شود  از کالم نیوتن زمان چنین توصیف می
ـ     ا هـیچ  ریاضی و مطلق ، بنابر طبیعت خـود ، بـدون ارتبـاط ب

نام دیگـر آن تـداوم   . عامل خارجی به طور همگن جریان دارد 
است که مفهومی نسبی و روزمره از زمان اسـت کـه از انـدازه    

شود و معموالً به جـاي   گیري تداوم با کمک حرکت حاصل می
رود، مانند یک ساعت ، یـک روز ، یـک    زمان مطابق به کار می

طبـق کـه بنـابر    سپس به توصیف مکـان من  ". ماه ، یک سال 
طبیعت خود از همه چیز مستقل است و همواره بدون حرکـت  
باقی است ، در برابر مکان نسبی کـه از انـدازه گیـري فواصـل     

از آنجا حرکت مطلق را کـه  . پردازد  شود، می اجسام حاصل می
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جابجایی در مکان مطلق اسـت در برابـر حرکـت نسـبی قـرار      
جالـب اینجاسـت   . دهد که جابجایی در مکان نسبی اسـت   می

که این فرضیات را نیوتن تجربه گرا پـیش پـاي خـود نهـاد و     
هـا   ها نیستم چرا که آنچـه از پدیـده   من طراح فرضیه« : گفت 

شود فرضیه نام دارد و فرضیات چه فیزیکـی و چـه    نتیجه نمی
  ».متافیزیکی جایی در فلسفه تجربی ندارد

هـاي زمـان ،    دانست که کمیت نیوتن خود را جدا از عوامی می
. کننـد   حرکت و مکان را نسبت به اشیا ملمـوس تعریـف مـی   

پس حتی الك نیز جزو کسانی بود که نیوتن از عوام شـناخته  
او اعتقاد داشت تفکر نسبی راجع به ایـن مفـاهیم منجـر    . بود 

به تعصباتی شده است که تنها بـا جـایگزینی مفـاهیم مطلـق     
طبیعت با سادگی عجین او اعتقاد داشت . توانند رفع شوند  می

پـس  . پذیرد  است و فرضیات مصنوعی پیچیده  را به خود نمی
باید از حواسمان تجرید کنیم و خـود   "در مباحثات فلسفی  "

العـه قـرار   وس آنان مـورد مط هاي ملم مفاهیم مستقل از اندازه
  .دهیم

البته نیوتن براي باور کردن وجود زمان مطلق آزمایشـی نیـز    
اگر یک کاسـه آب حـول محـور خـود دوران     . بود ترتیب داده 

گـردد تـا اینکـه     کند سطح آب که ابتدا تخت است خمیده می
جـا نتیجـه    نیوتن از این. سرعت دورانی آب و کاسه برابر شوند 
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گرفت که حرکت دورانی مطلق وجود دارد و لذا فضاي همگن 
مطلق و زمان مطلق نیز وجود دارند تا حرکت دورانی مطلق را 

  .ایت نمایند حم

کننـد بـاور بـه زمـان مطلـق ریشـه در        اي نیز گمـان مـی   عده
نهایـت   او ابـدیت و بـی   ". باورهاي متافیزیک او داشـته اسـت   

او همیشـه و  .ریاضی نیست اما ابدي است و بدون نهایت است 
هـر ذره همیشـگی در هـر    . همه جا حاضر بوده و خواهـد بـود  

تواند هیچ  نمیلحظه همه جایی است پس خالق جهان هستی 
پس بنابراین باید در چهارچوب فضـاي   ". جا و هیچ وقت باشد

در ایـن مرحلـه   . مطابق و زمان مطلـق حضـور داشـته باشـد     
  . متافیزیک جاي فلسفه تجربی نیوتن را گرفته است 

  

  

  ) 1716تا  1646(زمان نزد الیبنیتز 

الیبنتیز در شناختن نقش ذهن در معرفت ما از جهـان خـارج   
هـا و اصـولی    او بـاور داشـت ایـده   . ی پیشتر از الك نهـاد  قدم

هـا را   آیند و ما بدون شـکل دادن آن  هستند که از حواس نمی
هـا تنهـا    البته دسترسی به این ایده. کنیم  درون ذهن پیدا می

او اعتقاد داشت که الك بـین  . شود  در سایه حواس ممکن می
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شـوند   صل میآن قسمت از درك ما از حقیقت که از تفهیم حا
هاي  و آن قسمت که در نتیجه تجربیات حواس و عکس العمل

البتـه هرگـز   . شوند، نتوانسته بود تمایز قایل شود  ما نتیجه می
تا عقاید کانت پیشروي نکرد که معتقد به وجود دانـش پـیش   

بنابراین نقش الیبنیتز در حل مسئله زمـان ایـن   . بینی گردد 
ز ادراك ما از تداوم در جهان دهد چه بخشی ا بود که نشان می

شود و چه بخشـی در سـاختار    خارج از اشیا بیرونی حاصل می
  .ادراك انسانی از پیش به ودیعت نهاده شده است 

الیبنتیز مانند الك اعتقاد داشت توالی ادراکات ایـده تـداوم را   
کشد اما هرگز بـاور نداشـت ادراکـات مـا بتواننـد       به پیش می

. مگن بدست دهند که زمان را بسـازد  قطاري چنان منظم و ه
تغییـر در  . زمان مانند خط پیوستاري ساده و یکنواخت اسـت  

دهـد کـه در مـورد زمـان      ادراکات ما این شانس را به مـا مـی  
بیاندیشیم و با تغییرات یکنواخت آن را اندازه بگیریم، امـا اگـر   
هیچ پدیده همگنی در طبیعت موجود نباشد زمان غیـر قابـل   

ست، همانطور که بـدون وجـود جسـم بـدون حرکـت      تعیین ا
پس او نیز مانند نیوتن دو نوع . مکان نیز غیر قابل تعیین است

زمان بالقوه و ایده آل و زمـان بالفعـل و   : زمان را تشخیص داد
  .حقیقی 
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الیبنتیز مکان را از زمان چنـین تمیـز داد کـه مکـان ترتیـب      
پـس  . اسـت   وجود هم زمان است، اما زمان ترتیـب در تـوالی  

زمان و مکان از  ". مکان و زمان انواعی ازترتیب بالقوه هستند 
جنس حقیقت ابدي هستند که ممکن الوجود و واجب الوجود 

زمان یک ملزوم متافیزیکی است و .  "گیرند  هر دو را در برمی
هاي ممکن یـک چیـز اسـت، امـا وجـود زمـان        در تمام جهان

دارد که اراده الهی براین واجب نیست چرا که وابستگی به این 
  .قرار گیرد تا جهان را خلق نماید 

توانند بـر   ممکن است کسی اعتراض کند که مکان و زمان نمی
ها تعریف شوند چرا کـه زمـان و مکـان     پایه ارتباط بین پدیده

امـا  . هـا کمـی نیسـتند     کمی هستند اما ارتبـاط بـین پدیـده   
هـا و   هـا،  بـازه   هالیبنتیز استدالل کرد که ارتبـاط بـین پدیـد   

توانـد بزرگتـر از    قسمتی از زمان می. کند  ها را ایجاد می فاصله
هاي بیشـتري را در   ها و توالی تواند ترتیب دیگري باشد زیرا می

  .خود جاي دهد

از آنجا که زمان و مکان ایده آل و بالقوه هستند اگـر مخلـوقی   
از حضور خداونـدي مسـتقل   . نبود فضا و زمان وجود نداشتند 

بنابراین . مفهوم مکان است و ابدیت او مستقل از مفهوم زمان 
براي الیبنتیز عنصر اصلی زمان توالی است و یگـانگی مفهـوم   

شـود،   آید و به سوي گذشـته سـرازیر مـی    حال که از آینده می
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مثالً بی معنـی اسـت بگـوییم کـه چـرا      . اهمیت اساسی ندارد 
زیرا ایـن دوجهـان   . خداوند جهان را یک ساعت زودتر نیافرید 

همان ارتباطات یکسان را درون خود خواهند داشـت بنـابراین   
  .برهم منطبق خواهند بود 

  

   

  ) 1804تا 1724( زمان نزد کانت 

در ابتدا نظریات کانت بسیار تحت تأثیر الیبنتیز بود تـا اینکـه   
که حاصل تفکـرات دوازده سـاله او    "نقد خرد محض  "کتاب 

تـر از   نظریات کانت در مورد زمان مغشـوش  .انتشار یافت  ،بود
باید عکس العمـل او در برابـر    براي درك بهتر. نظریات او بود 

اگر چه با نیـوتن  . نیوتن ، الیبنتیز و هیوم را بهتر درك کنیم 
موافق بود که زمان مطلق و مستقل از محتوا وجـود دارد، امـا   

نتیـز نیـز   بـا الیب . خارج از ذهن براي آن جایگاهی قائل نبـود  
مخالف بود که زمان از ایـده آلسـازي ارتباطـات موجـود بـین      

زیرا این را مغایر با یگانگی زمـان   ،رویدادها بدست آمده است 
هیوم از طرف دیگـر فلسـفه تجربـه گـراي الك را     . دانست  می

از . پیش برد تا اهمیت ذاتی مفاهیم شناختی ما را منکر شـود  
صولی هستند که بـراي مـنظم   دیدگاه هیوم این مفاهیم تنها ا
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خواسـت نشـان    اما کانت می. روند کردن تجربیات ما به کار می
  . دهد که زمان طبیعت پیش بینی دارد 

دیدگاه کانت در مورد فضا و زمان از بسیاري جهـات شـباهت   
او چنـد کلمـه   . کنیم  ه زمان بحث می؛ اما در اینجا درباردارند

شـهود ، پدیـده ،   . ار بـرد  کلیدي را براي شرح  آراء خود به کـ 
منظـور از شـهود تجربـه مسـتقیم     . ادراك حسی، ماده و فـرم  

ظرفیـت  . شود  خوانده می "پدیده"محتواي محسوس است که 
هـر  . نـام دارد  "ادراك حسـی "درك این محتـواي محسـوس   
فرم به ساختار موضوع محتواي . پدیده شامل ماده و فرم است 

ز جـنس حـس نیسـت و    فرم خود ا. شود  محسوس مربوط می
شـهود  "هـا را   این فرم. توان آن را مستقل از ماده شناخت  می

نامند که موجوداتی پیش بینی هسـتند و از حـس    می "خالص
  .شوند نتیجه می

اول اینکـه  . ادعاي کانت این بود که زمان نـوعی شـهود اسـت   
باشـد چـرا   تواند از مفهوم سازي تجربی نتیجه شـده   زمان نمی
توالی و وجـود مسـتقل از زمـان     اصلی آن یعنیهاي  که مولفه

. است که بدون درکی پیش بینی از زمان قابـل فهـم نیسـتند    
توانیم رویدادها را خارج از زمان تصور کنیم  دیگر اینکه ما نمی

پس بـه طـور منطقـی زمـان     . اما تصور زمان خالی میسر است
سوم اینکه تنهـا بـا فـرض شـهودي بـودن      . مقدم بر اشیا است
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توان ثابت کـرد کـه چـرا زمـان دو بعـدي و       ن است که میزما
گویی با وجـود آنکـه   . وجود دو زمان مستقل غیر ممکن است 

دهد، چنین مفاهیمی بـراي ذهـن غیـر قابـل      تجربه اجازه می
چــرا کــه . چهــارم آنکــه زمــان تعمــیم نیســت . هضــم اســت 

پـس زمـان   . هاي جزئی خود بخود از زمان کلی هسـتند   زمان
پیش بینی است کـه رویـدادها را از درون بـه هـم      یک مفهوم
  . کند  مربوط می

پنجم آنکه مفهوم سازي بازه متناهی زمان فقط با فرض زمـان  
تواند مفهومی تجربی باشـد   نامتناهی ممکن است، اما این نمی

هـا   و ناچار است به صورت شهودي پیشین که تحت آن پدیـده 
  . شوند، وجود داشته باشد  ادراك می

ت یقین نداشـت کـه زمـان ماننـد مکـان نـوعی احسـاس        کان
خارجی است یا اینکه درونی است، رویا و تخیل درونـی بـودن   

از طرفـی یکــی از دســترس تــرین  . کننــد زمـان را تأییــد مــی 
در . انگـارد   هاي تغییر حرکت است که زمان را بیرونی می مثال

  .شود  هر حال زمان فرمی است که توسط ذهن به اشیا القا می
پس زمان خصوصیت اشیا و رویدادها نیست بلکه خصوصـیات  
ابزار ادراکی ماست و از آنجا که مـا جـزء ذهـن ابـزار ادراکـی      

. رچوب زمان ببینیم دیگري نداریم ناچاریم رویدادها را در چها
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خـارج از ذهـن    یعنـی که کانت بـه هیـوم داد    این پاسخی بود
  . زمان وجود ندارد 

  

  

  )  1941تا  1859( زمان نزد برگسون 

عصر بین کانت و برگسون شاهد نظریه تکامل و اثرگـذاري مبـانی   
ایـن نظـر برگسـون کـه زمـان کلیـد درك       . آن در فلسفه علم بود 

نیکی حقیقت است عکس العملی در برابر باور نظریـه تکـاملی مکـا   
شناسـی عالقمنـد بـود و     بـه روان  از طرفـی برگسـون عمیقـاً   . بود 

رد حافظـه ، طنـز ، مفهـوم سـازي و رویـا      هاي زیادي در مو کتاب
چنـین   "زمان و اختیـار  "در واقع نام دیگر اثر مهم او . نوشته بود 

موضـع   ."هـاي فـوري از خـود آگـاه      اي در مـورد داده  قالهم": بود 
او بـاور نداشـت   . برگسون تا هراکلیتوس عقب نشـینی کـرده بـود    

حتـی   .ارچوب یـک هویـت باشـد    هـ زمان تغییر و دگرگـونی در چ 
بهتـرین روش توضــیح زمــان را کمــک گــرفتن از حرکــت مکــانی  

بلکه باور داشت زمان را با انطبـاق موضـعی معـادالت     دانست؛ نمی
  .توان فهمید  هاي جدید می ها به حالت ذهنی و تبدیل آن

یکـی  . ز زمـان متصـور اسـت    از دیدگاه برگسون دو مفهوم سازي ا
اه مـا در اثـر امتنـاع    که هنگام توالی حـاالت خـود آگـ    تداوم است
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هویت از جداسازي حالت جـاري خـود از حـاالت گذشـته مفهـوم      
گیرد که حاالت  کل میمفهوم سازي دیگر وقتی ش. شود  سازي می

یعنی زمان را بـه  . گیریم  خودآگاهمان را به طور موازي در نظر می
ــی ــایی هندســی   مکــان تصــویر م ــوالی را معن ــداوم و ت ــیم و ت کن

ایز قایـل شـدن بـین ایـن دو مفهـوم دومـین       براي تم. بخشیم می
نامیم و هویـت را کـه زنـدگی پیشـه      می "زمان هندسی"مفهوم را 

تفکر هندسی در مورد زمان کـه آن را  . خوانیم  می "تداوم"کند  می
تجریـد را پیشـه    ،گیـرد  نظـر مـی   رخاستگاهی همگن و بیکـران د 

ن زمانی با جریا ؛گیرد کند و همه لحظات را همزمان در نظر می می
عالوه ناچاریم فرض کنـیم اجـزاء زمـان ماننـد      هب. هم خوانی ندارد 

  .مرزهاي دقیق و مشخصی دارند  ،اشیا در فضا

از طرفی زمان به عنوان تداوم حاالت خود آگـاه هیچکـدام از ایـن    
ـ      . خصوصیات را ندارد  ه دو مـا در ذهـن خـود هرگـز وجـود همپای

طور دو رویـداد را بـه    ینهم. کنیم  مفهوم را هم زمان احساس نمی
. آوریـم   ه عنوان اجزایی گسسته در ذهن نمیطور دقیق و متوالی ب

ا شود که زمان حـال در ذهـن مـ    همه چیز طوري با هم ترکیب می
بنـابراین  .  هایی از آینـده باشـد    شامل خاطراتی از گذشته و نشانه

 .کنـیم  ها درك میقایل شدن تمایز کامل بین رویداد توالی را بدون
اي از کـل   طی درونی دارند و هرکـدام نماینـده  گویی این اجزا ارتبا

از این روست که این  !مگر با تفکر مجرد هستند و جدایی ناپذیرند؛
  .نامیدیم "تداوم"زمان را 
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ان نـاهمگونی کیفـی   مکـ  در زمان هندسی با تصویر کردن زمان بر
ه ایـن نکتـ  . مانـد   کنیم و زمان همگـن بـاقی مـی    زمان را حذف می

گیـري   انـدازه . اوم بـه روشـنی آشـکار اسـت     گیري تد هنگام اندازه
محـل  . هـا نیسـت    مان چیزي جز شـمارش هـم زمـانی   ز اي از بازه

عقربــه روي ســاعت فقــط وقتــی قابــل درك اســت کــه همزمــان 
بنـابر ادعـاي   . هاي قبلی و بعـدي در ذهـن تصـویر شـوند      وضعیت

اشـیا و خـارج     !لبرگسون در هویت توالی وجود دارد اما نه اسـتقال 
پس تـداوم غیـر قابـل    . هویت استقالل اشیا وجود دارد اما نه توالی

هـاي   چون شمارش به معنـی اسـتقالل موضـوع    ،گیري است اندازه
  .شمارش است 

مسئله اختیار خـود   ،وقتی مصنوعی بودن زمان هندسی آشکار شد
تواند  با قبول زمان هندسی است که آینده می. شود به خود حل می

اما با قبول تداوم هویت این اختیـار  . به طور مکانیکی ساخته شود 
 است و آزادي عمل میوه زنـدگی  بر هویت در انتخاب است که زمان

  . پیشه کردن هویت است

  

  ) 1938تا  1859( زمان نزد ساموئل الکساندر 

فضـا بـه    "الکساندر عمیق ترین آراء خود درباره زمان را در کتـاب  
 1918تـا   1916هـاي   که شامل سلسله سخنرانی "زمان و خداوند 
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" چیستی زمان و مکان و ارتباط آنـان را "او بود ارائه کرد و مسئله 
زمـان را سرچشـمه    –او فضـا  . اي ترین مسئله فلسفه شـمرد   پایه

سـت کـه   ا ادعاي او این. ماده، حیات، ذهن و حتی ربوبیت دانست 
تش را براي دیگـران  کاشفااما به عارفی که م ،روش او تجربی است

کـه   ایـن بـه خصـوص پیرامـون    . بیشتر شبیه اسـت   ،کند بازگو می
دهـد تـا    کند و به آنان قـدرت مـی   چگونه فضا و زمان را متحد می

  . تري پیدا کند  تجلیات باالتر و کامل

 ،از آنجا که انسان حس مستقیمی براي ادراك فضـا و زمـان نـدارد   
که آنان را بـا کمـک    نیکی ای. دمان ها باقی می دو راه براي درك آن

یعنی مکان را با اشیا و زمان را بـا  . بشناسیم  ،شوند آنچه شامل می
  گویـد  و مـی  شـود  که منجر به دیدگاه الینبیتز می-توالی رویدادها 

 -.زمان و مکـان چیـزي جـز ارتبـاط درونـی محتوایشـان نیسـتند       
لی کنـیم  دیگر اینکه زمان و مکان را از محتوایشان خـا .  بشناسیم

امـا  . شـود   که منجر به فضا و زمان مجـرد و مسـتقل نیـوتنی مـی    
شـهود از  . بـود   "قالـب شـهود  "کـه  برگسون راه سومی را برگزید 
. ر متفـاوتی از دیـدگاه برگسـون دارد   دیدگاه الکساندر معنی بسـیا 

روش الکساندر تحلیلی و مفهومی است و به دیدگاهی متفـاوت بـا   
دیدگاه  برگسون زمـان و مکـان   از . ودش برگسون از زمان منجر می

او فضا . اما الکساندر زمان و مکان را پیوند داد ،متفاوت هستند ذاتاً
نامتناهی  دانست؛ یی پیوسته و نامتناهی از اجزا میها و زمان را کل

چون توان به جزء بزرگتري توسعه داد و پیوسته  زیرا هر جزء را می
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و برگسـون    الکساندر. داردبین هر دو جزء همسایگی جزئی وجود 
د تکامل را بـر  هایشان هر دو خالقیت در رون با وجود اختالف نظریه
  . دادند  پایه زمان توضیح می

ا تنهـا فرمولبنـدي   الکساندر از کار مینکوسکی آگـاه بـود امـا آن ر   
که فضا در طبیعت خـود   کید داشتأالکساندر ت. ریاضی می دانست

در طبیعـت خـود مفهـومی فضـابی     ان دار است و زم مفهومی زمان
  : هاي او بدین قرارند استدالل. است

جـود بـود پیوسـتگی    اگر زمان مستقل از هر چیـز مو  -1
آینـده   و گذشـته از دسـت رفتـه   . زمان معنی نداشت

هـاي حـال بـاقی     اي از زمـان  نیامده بود و فقط دنباله
آنچـه  . گیـرد   اما این تداوم زمان را از او مـی . ماند می

  . نده را به هم می پیوندد فضاست گذشته و آی
اشـت پیوسـتگی   اگر فضا مستقل از هر چیز وجـود د  -2

چرا که فضـا بـه عنـوان کـل      خود را ازدست می داد،
انتخاب جزئـی از فضـا   . بین اجزا تمایز قایل نمی شود

یک نقطه چیزي است که  .با گذشت زمان میسر است
ن و اي از زما پس هر نقطه از فضا با لحظه ،تداوم دارد

 .هر لحظه از زمان با جزئی از فضا گـره خـورده اسـت   
لحظـه هـا تشـکیل شـده کـه       –نقطـه   از پس جهان

 .ها را رویداد محض نامید  الکساندر آن
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: د سـاختاري زمـان متناظرنـد    سه بعد فضا با سه بعـ  -3
توالی بـه  . ، معکوس پذیري و انتقالی بودن زبان توالی
امـا  . طبیعی با فضاي یـک بعـدي مربـوط اسـت    طور 

الکساندر ادعا کرد درك معکوس پذیري دو بعد فضا و 
 .درك انتقالی بودن به سه بعد فضا نیازمند است 

از اینجـا  . جسد زمان است "فضا"ذهن فضا و  "زمان" -4
زمان بیـان   –ابتدا حیات و سپس ربوبیت برپایه فضا 

می شوند و هرمی را به دست می دهند کـه در قائـده   
ــض " ــدادهاي مح ــدا"رأس  و در "روی ــامل  "خ را ش

. تـر اسـت    هاي زیرین پیچیده هر الیه از الیه. شود می
مثال خـود آگـاهی برابـر اسـت بـا حیـات بـه اضـافه         

هـا را مراقـب    برگسون و الکساندر این الیـه ! هشداري
تـر کـردن    دانند و کمال انسان را در پیچیده وجود می

   !ذهن و جسد
  

  

  زمان به عنوان تداوم 

صورت ایـن مسـئله   . پردازیم  تلف مسئله زمان میحال به ابعاد مخ
مـان  چرا که درك بشر از ز ،در تاریخ تفکر بشري تحول یافته است

بنابراین بررسی این مسئله بـدون  . همواره در حال تحول بوده است
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بـراي   .مطالعه و مقایسه چندین تئوري مربوط به هم ناممکن است
در برابـر فلسـفه    ،تمثال فلسفه یونانی به مسئله حال توجـه داشـ  

ئله تاریخ و ارتبـاط  و همچنین به مس به آغاز و پایان زمانمسیحی 
بنــابراین طبیعـت مســئله زمــان  . منـد بــود  زمـان و ابــدیت عالقــه 

بـه مسـئله انسـان و بـه عبـارت       یعنی وابسـته  ،انتروپولوژیک است
ها در بستر زمان  هر چند پدیده. است  "انسان شناسی"تر به  دقیق

اي او اختیـار بـر  . انسان تنها ادراك کننده زمان اسـت اما  ،فراوانند
از طرفی زمان مجراي مهمی بـراي  . تعیین محتواي زمان او نیست

سایه زمان است که حیـات  در واقع در . هاي اوست درك محدودیت
  . معنی دارد

حال مسئله تداوم را در ساختار یک موجود زنده مورد بررسی قـرار  
ی غیر ارگانیـک  ک موجود زنده بیش از هستوجود ارگانی. دهیم می

نـد نوسـازي و   موجـود زنـده بـراي بقـا نیازم    . او درگیر زمان است
، تـر باشـد   یاتی پیشـرفته هرچه ساختار ح. تحوالت پی در پی است

زمـان هـم در زنجیـره    . تر است درگیري موجود زنده با زمان عمیق
 ،دارد نامتناهی یک گونه و هم در یک موجود زنده صورت متنـاهی 

در حالی که صورت مجرد مفهـوم زمـان یـک پیوسـتار نامتنـاهی      
ابعاد تداوم و توالی زمان هرچند به طور مجرد بسیار شبیهند . است

موجـود زنـده   . متمایز بلکه متقابلندنه فقط اما در یک موجود زنده 
کند امـا   در جهت مخالف با زمان از حال به سوي آینده زندگی می

آینده به طبیعت مسئله زمان چه بـه صـورت    جهت جریان زمان از
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تداوم بـدون تـوالی   . ه توالی با مسئله حیات مرتبط استتداوم و چ
زمان را ازدست می دهد و به یک حال که بدون تغییـر   رحالت گذ

برعکس توالی بدون تداوم بـی معنـی اسـت    . است تبدیل می شود 
دیگر درك پس تداوم و توالی مفاهیمی هستند که باید بر پایـه یکـ  

تداوم به طور مجرد غیر قابل تصـور اسـت وتنهـا مـی توانـد      . شوند
  .براي موجود زنده معنی داشته باشد 

. شـود  شته، حال و آینده قابل درك میتداوم از حضور هم زمان گذ
مفهوم . گردند درك توالی تمام لحظات از یکدیگر متمایز می اما در

  .است ور جدي برمفهوم تغییر استوارتداوم به ط

زمــان "ارچوب هــبــراي درك بهتــر تــداوم بهتــر اســت آن را در چ
توانـد در   تـداوم تنهـا مـی   . مطالعه کنیم "زمان بیرونی"و  "درونی

توانـد   انسان که اختیار دارد مـی . مان درونی درك شودارچوب زهچ
اي  ساختار ترتیبی زمان خود را به هم بزند و این به خـاطر احاطـه  

البتـه  . حـال و هـم گذشـته و آینـده دارد    مـان  است که او هم به ز
چـرا کـه    والی را از زمان درونی حذف کنـیم، لزومی ندارد مفهوم ت

همین معنی پذیري حال، گذشـته و آینـده نتیجـه مـی دهـد کـه       
اما مفهوم زمـان بـراي   . هم براي زمان درونی قابل فهم استتوالی 

ه ایـن  مفهوم تداوم ب .انسان از پیش تعیین شده شده و ثابت نیست
معنی است که حضور هم زمان گذشـته و آینـده در حـال چیـزي     

تـر و   نیم که ساختار ترتیبـی زمـان اولیـه   بی می .بیش از توالی است
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بنابراین هـیچ تعصـبی نـدارد    . تر از ساختار پیوسته آن است اي پایه
هاي ساختاري را در  ازي ریاضی تداوم این همه پیچیدگیاگر مدلس

  .برداشته باشد 

وجـود   در واقـع حقیقـت   ،مان را توالی لحظات حـال بگیـریم  اگر ز
. ایـم  و تداوم را از زمان حذف کردهایم  گذشته و آینده را منکر شده

و ناچـار خـواهیم    ت رفته و آینده هنوز نیامده اسـت گذشته از دس
ابـدیت،   مـثالً . برمبناي مفـاهیم دیگـر اسـتوار کنـیم    شد تداوم را 

پایـه ارتباطـات   امـا بر . و ماننـد آن زمـان   –خودآگاه، پیوستار فضا 
توان مفهـوم تـداوم    ، حال و آینده نه تنها میساختاري بین گذشته

زمـان و   –، خود آگاه، فضا لکه مفاهیم ابدیتب ،را پایه گذاري کرد
از طـرف دیگـر مفهـوم    . گذاري خواهـد بـود   ها قابل بنیان مانند آن

شـده اسـت و   ن به طور طبیعی حذف زما –توالی از ابدیت یا فضا 
تداومی که برتوالی استوار بود در اینجا تبـدیل بـه یـک تـداوم      لذا

  .شود  ساکن می

مجموعه این مفاهیم بسیار روشن تر خواهد شد اگر زمان را توسط 
تصویر حرکت نقطه روي خط هـر دو  . خط راست مدلسازي نماییم

اینکـه مفهـوم حـال    . و تداوم را به روشنی در خـود دارد ایده توالی 
یـا   ساکن در پشت صحنه قابـل بیـان اسـت،   نها بر پایه یک خط ت

توان فرض کرد زمان به عنـوان یـک کـل جریـان دارد و حـال       می
ثابت است و حـال در آن  ساکن است و یا اینکه زمان به عنوان کل 
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بـدیل بـه یـک    با این تصویر توالی نقـاط روي خـط ت   جریان دارد،
 دسی وجود هم زمـان با این تصویر هن. همگنی هندسی خواهد شد

، حـال  وجود هم زمان گذشته. لحظات زمان قابل تصور خواهد بود
ـ . یش گذاشته شده استو آینده نیز در این مدل به نما عـالوه در   هب

تـوالی پیوسـتگی   . شـوند  این مدل توالی و تداوم کامالً متمایز مـی 
  .خود را از دست می دهد و تداوم ترتیب خود را 

بیعت گذشته، حال و آینده ریشـه در تـوالی   امااز دیدگاه فلسفی ط
زمان در طبیعت بیرونی هرگز به صورت کل مکشوف نیسـت  . دارد

به طـوري کـه آنچـه در    . به لحظات پی در پی افراز شده استبلکه 
ناچـار  . گذشته آینده تصور می شد اکنون به حال تبدیل شده است

. ا بپذیریم، حال و آینده در زمان حال رباید وجود هم زمان گذشته
ز دیگر نقـاط بـه   توجه کنید که در مدل خطی از زمان تمایز حال ا

  .شود نمایش گذاشته نمی

حال و آینـده   –رسیم که مفاهیم گذشته  با این وصف به جایی می
هــاي مــدلی هندســی را  حــال را وارد کــار کنــیم و محــدودیت –

فاهیم سرتاسري گذشته این کار به نوعی موضعی سازي م. بپذیریم
از طرف دیگـر گذشـته و آینـده بـه عنـوان مفـاهیم       . و آینده است

مـا   ومستقل فلسفی هستند که مبناي تعریف مفهوم حال هستند 
در واقـع  . تاسري درباره زمان قـرار مـی دهـد   را در جایگاه تفکر سر
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این دو تعریف کنار هم هستند که حقیقت زمان را مـی تواننـد بـه    
  .نمایش بگذارند

ن ریشـه در ایـده آنیسـم قـرن     ختلف درباره زمـا هاي م این دیدگاه
کیـد متـافیزیکی تـاریخ را از میـان برداشـت و      أدارد کـه ت  نوزدهم

خودآگاه را با حافظه و اختیار را با امکان تنوع آینده توجیه کـرد و  
اي در مطالعـه تـاریخ    به مفهوم زمان اجازه داد نقش تعیین کننـده 

  .ایفا نماید

کـی از ابعـاد اصـلی طبیعـت انسـانی      درك زمان دیگر به عنـوان ی 
این دیدگاه . موجب بازیگري معنی تاریخ شده بودمطرح بود و این 

تندروانه متافیزیک را تحت حکومت زمان و تـاریخ قـرار مـی داد و    
  .کرد هایی حمایت نمی چنین دیدگاه از مفهوم سنتی زمان

  

  

  گذشته و حال  ،آینده

ـ  در دیدگاه سنتی نسبت به زمان، تأ ن حـال و جریـان   زمـا  رکیـد ب
وجود هم زمان گذشته،  کید برزمان در آن بود، اما این دیدگاه با تأ

ل محور هندسی زمان به مـا کمـک   مد. حال و آینده جایگزین شد
زمان  لی را با زمان به عنوان وجود همکند تا زمان به عنوان توا نمی
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 خط هندسی نمایانگر لحظـات . مسازیگذشته، حال و آینده متمایز 
در چنین دیدگاهی باید بـه  . اند حال است که در پی هم قرار گرفته

تفاوت . را گذاشت "دیرتر"و  "زودتر"جاي گذشته و آینده مفاهیم 
خواهـد باشـد در نمـودار     حال با سایر لحظات زمان، هرچه که مـی 

سـوال   ،زمان را توالی بگیـریم  راگ. هندسی زمان پنهان مانده است
یا در گذشته واقـع شـده یـا در     "دیرتر"و  "زودتر"ارتباط مفاهیم 

بـا   هـا  اما تمام ایـن . آینده یا برمفاهیم گذشته و آینده انطباق دارد
  . شود  مدل هندسی زمان آشکار نمی

؟ ترتیب زمان فاهیم گذشته و آینده واقعی هستندسوال اینکه آیا م
آمدنی، زمان واقعی و زمان گذشته تنها دیدگاهی است که گذشته 

پس بـا وجـود طبیعـت مسـتقل      .سازد ده را از هم متمایز میو آین
ذشـته و آینـده   گذشته و آینده دیگر فرض وجود علم زمان حال گ

اي  توانـد پایـه   وجود علم زمان می وهبه عال. تناقضی نخواهد داشت
د کـه همـواره   براي مفهـوم پیوسـتگی زمـان در نظـر گرفتـه شـو      

ار است، اما توالی تنهـا  برارتباط مفاهیم حال، گذشته و آینده استو
  . دهد ارتباط بین واحدهاي گسسته را نتیجه می

ثیر قـرار  أتواند حال را تحت ت تنها یک گذشته مستقل است که می
بلکـه یـک    ؛هاي متوالی نیست اي از لحظه پس زمان مجموعه. دهد

  .ه می توان آن را تقسیم بندي نمودکل است ک
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توالی کـه پـی در پـی    ندي لحظات مهمیشه زمان را یک تقسیم ب
پایـه   اما همگـن بـودن زمـان کـه بـر      ،کردند گذرند؛ تعریف می می

شـود،    مـان اجـزاء آن اسـتوار مـی    ارتباط مشترك و وجـود هـم ز  
پس براي درك حقیقت زمان  .اي است که فراموش شده است نکته

متنـاقض   هرچند این تعاریف ظـاهراً . به هردو تعریف باال نیاز داریم
ن بعـد سـاختارهاي زبـانی شـکی     ی در وجود چنـدی باشند، اما کس

، مـدت زمـان، آزادي و   با نگاه سـنتی مفـاهیم فـرم، محتـوا    . ندارد
همـه مسـتقل از تـداوم درك     ،شـوند  اختیار که برپایه زمان بنا می

حضور یک فرم خود آگاه بـه  با شوند و تمام مفاهیم مدت زمان  می
و هـاي ممکـن    دهادي و اختیار در ارتبـاط بـا آینـ   عنوان حافظه آز

واي زمـان ناچـاراً   حقیقت بخشیدن به خود در بستر زمـان از محتـ  
تـا  منجـر شـد    این ایده آلیسم قـرن نـوزده  . شوند کنار گذاشته می
دیـدگاه  . تاریخی زمان مورد توجـه قـرار گیـرد     –اهمیت تداومی 

. به بـازنگري بـه تـاریخ بشـري گردیـد      جدید نسبت به زمان منجر
ایـن  . یک بعد اساسی طبیعت بشر مـی دیـد    زمان را که دیدگاهی

براي تحلیل جـایگزین متافیزیـک   دیدگاه تاریخ را به عنوان ابزاري 
در واقع تفکر متافیزیکی اکنون ناچار بود در قالب تاریخ و لـذا  . کرد

تغییر تمرکـز از روي تـوالی   . در قالب زمان مورد بررسی قرار گیرد 
ز درکـی کـه بشـر از خـود     به ارتباط گذشته و آینده نقش مهمی ا

می بینیم که چطور با تعریف جدیدي از زمـان  . پیدا کرد ایفا نمود
این به معنـاي  . ی بشري بهتر درك می شوند گبسیاري از ابعاد زند



 فلسفه زمان   ٣٧
 

ا از مفهـوم  ی نیست بلکه به معناي تکمیل درك منفی تعریف سنت
سوال اینکه چرا که مفهوم زمان بـه عنـوان شـار ایـن     . زمان است 

ثیرات ا به خود مشغول داشته است و چه تـأ مدت فیلسوفان ر همه
  مخربی در دیدگاه بشر نسبت به زمان داشته است ؟

  

  جهت زمان 

شـود در   گفتیم که جریان زمان از آینده به سوي حال جـاري مـی  
مفهـوم شـار کـه    . حالی که زندگی از حال بـه آینـده جریـان دارد   

جربه شده برگسون بـه  توسط روانشناسان براي درك مفهوم زمان ت
مخرب بردیدگاه نسبت بـه زمـان داشـته     يثیر، بیشتر تأوجود آمد

هاي این روانشناسان برمبنـاي زمـانی کـه بـا یـک       آزمایش. است 
سرعت شار زمـان  "ه اینک. استوار گردیده بود ،شد ساعت تعریف می
مـورد   ".منطبق برسرعت شار زمان ساعت نیست تجربه شده لزوماً

زمان تجربه شده ممکن بود سریعتر یا آرامتر . فته بودتوجه قرار گر
تصـور  . از زمان ساعت حرکت کند و یا حتی از حرکت بـاز ایسـتد  

شد این تغییر سرعت شار به سبب چگالی زنـدگی ناظریـه و یـا     می
این نکته که چنین مفهومی از زمـان  . فاکتورهاي روانشناسانه باشد

بگذرد مورد توجه ا به سرعت توانست تا بینهایت توسعه یابد و ی می
کیفیت زمان با توجه به این آزمایشات وابسته بـود  . قرار نگرفته بود

بـود  مسـتقل   و کند ، حال یا آینده نظر میبه اینکه ناظر به گذشته
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از اینکه آیا ناظر مفهوم زمان را می سازد یا نه و مسـتقل از اینکـه   
. ه وجـود دارد اسـت یـا تنهـا در حافظـ     آیا زمان تجربه شده واقعی

درك زمان روانشناسانه با کمک ارتباط با گذشته و آینده با تعریف 
سنتی زمان با توجه به استقالل دو تعریف زمان غیر ممکن به نظـر  

لی لحظـات درك نـاظر   با تعریف زمان فقط به صورت توا. می رسد
به عبارت دیگـر ایـن   . یست، حال و آینده ممکن ننسبت به گذشته

  .باشد ن مناسب با مسئله مورد مطالعه نمیتعریف از زما

که همـواره بـه سـوي     عدم هماهنگی بین شخصیت تداومی انسان
کند و روند زمان کـه بـر سـوي گذشـته حرکـت       آینده حرکت می

روي این دو مفهوم زمان است کـه مفهـوم دوم را   کند یک دور  می
ا کند و مفهوم اول ر دهد که قدرت را محدود می اي جلوه می غریبه

دهـد   یک عصیانگر که در حال تسخیر ناشناخته هاست جلـوه مـی  
  .کنیم که با آن را با خود منطبق می

یا زمان تجربـه شـده برگسـون قابـل      dureeهمین نقد به مفهوم 
کنـد مفـاهیم گذشـته و آینـده و      برگسون سعی می. انطباق است 
آنچه مستقل از گذشته است و در . جاي دهد  dureeحال را حد 

تداوم یـا  .  ممکن  نیست تداوم داشته باشد  ،حال آینده نداردعین 
duree    براي برگسون یک بازه کوچک غیر قابل تقسیم اسـت کـه

اما این مفاهیم آینده و گذشـته  . مفاهیم قبل و بعد را درخود دارد 
 dureeمشـکل تکیـه   . زنند  یک حال غیر قابل تقسیم تکیه می بر
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در  هم در تعریف سنتی وهم . تتعریف سنتی زمان اس برگسون بر
هایی به مفهـوم   تعریف برگسون گذشته و آینده چیزي جز بازنگري

  .حال نیستند که در آن زمان چیزي جز جریان حال نیست

، شوند مانند ترس ، امید براي درك مفاهیمی که برزمان استوار می
، ماننــد آن ناچـاریم درکـی از آینــده   ، تقصـیر، افسـردگی و  انتظـار 
کـه بـا ایـن مفـاهیم      هـا ارائـه دهـیم،    و حال و ارتبـاط آن  گذشته

سازگاري بیشتري داشـته باشـد و ایـن در سـایه بررسـی علیـت و       
  .رابطه علی گذشته و آینده ممکن خواهد شد

  

  

   زمان و اختیار

تواند خود آگاهی انسـان نسـبت    فرق اصلی بین انسان و حیوان می
دهد که  جهانی قرار میزمان انسان را در  درك .به زمان تصور شود
قادر بـه  اما حیوان در برابر ارگانیسم ها ومحیط  ،در آن اختیار دارد

انسـان بـا قـراردادن خـود در      .شکل دادن شخصیت خـود نیسـت  
تواند در ارتبـاط آزاد بـا گذشـته و     اي از گذشته آنی خود می فاصله

و  کنـد  محتواي زندگی خود را خود خلـق مـی   او. آینده قرار بگیرد
بت بـین حـال و آینـده از آن خـود     شته را با برقراري ارتباط مثگذ
گذشـته و آینـده    در چنـین دیـدگاهی نسـبت بـه زمـان،      .کند می



 ۴٠                        زمان در تاریخ فلسفه غرب 
 

لعمل طبیعی انسان در ایـن  همواره در تقابلند و آزادي یک عکس ا
تواند تنها بـه گذشـته یـا تنهـا بـه       هیچ عمل انسان نمی. بین است

ابل است که مرجـع اعمـال   تقآینده رجوع داشته باشد بلکه همین 
ـ   آینده نمایانگر ممکن. انسان است ه بـراي  ها و گذشته نمایـانگر پای

  .یک زندگی آزاد در حال است

، عمل، ، حافظهاقی است و آن اینکه مفاهیم آزاديکار اصلی هنوز ب
، تاریخ و مانند آن را بـرچنین مفهـومی از زمـان اسـتوار     شخصیت
بـین  در رابطه دوري . اهیم برسیمه درك بهتري از این مفکنیم و ب

خود را نسبت به ما  "دار بودن جهت"گذشته و آینده زمان خصلت 
. شـود   تـر مـی   دهد یا الاقل این جهت زمان کـم رنـگ   از دست می

واره انسان همـ . زمان همیشه در هر دو جهت در حال حرکت است 
کند و حرکت به زمان حال فقط بـه   در گذشته یا آینده زندگی می

  . ظور در اختیار گرفتن زمان حال است من

اما این دیـدگاه نسـبت بـه گذشـته و آینـده بـا دیـدگاه برگسـون         
متفاوت است چرا که در این دیدگاه گذشته بـه عنـوان گذشـته و    

پس حافظه یک . کنند آینده به عنوان آینده هر کدام نقشی ایفا می
ك وم درکنـد و آن نمـایش گذشــته و د   عمـل دوگانـه را ایفـا مـی    

اي  تنهـا وقتـی گذشـته در فاصـله    . گذشته به عنوان گذشته اسـت 
ن فقـط وقتـی   انسا. گیرد در ارتباط آزاد با حال قرارمی ،ددورتر باش
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تواند در ارتباط با حقیقت قرار گیرد کـه بـین خـود و حقیقـت      می
  .تواند توسط حافظه ایفا شود اي قرار دهد و  این نقش می فاصله

ن باید ابتدا در اختیار انسان قرار بگیرد روشن است که محتواي زما
مسـئله برگشـت ناپـذیري زمـان از     . تا بتوان آن را جمعبندي کرد

ن شرط تواند بدو از حقیقت است و از طرف دیگر نمی طرفی جزئی
غیـر   ثیر ماندگاري دارد و لـذا کـامالً  پذیرفته شود، چرا که زمان تأ

وم لحظـه هـا در   تـدا به صورت اما وقتی زمان . یستقابل برگشت ن
گذشـته در دسـترس    در یک جهت خـاص دیگـر   ،نظر گرفته شود

اگر به این نکته توجه کنیم که گذشـته همیشـه بـه طـور     .  یستن
ید برگشت ناپذیري زمـان را  آن وقت با ،جزئی در حال حاضر است

در زنـدگی روزمـره مـا بـه برگشـت ناپـذیري زمـان فکـر         . رد کرد
چه اتفاق افتاده هنوز بتواند به خیر و اما امیدواریم که آن ،کنیم نمی

نیکی بیانجامد و امیدواریم هیچ تصمیمی مـا را بـراي همیشـه در    
براي جبران از دست رفته هـا   یو همیشه زمان .بند نیانداخته باشد
  .وجود داشته باشد
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  زمان در ادیان و تمدن هاي مختلف 

با این وصف غنـاي  . تئوري رسمی براي زمان در ادیان وجود ندارد
.  شـود  فرهنگ ادیان مسائل مهمی در فلسفه زمـان را شـامل مـی   

علمـی   ازند اما به ابعـاد کـامالً  پرد هرچند ادیان به مسئله زمان می
 يتـر  هاي عمیـق  در این بین ادیان الهی سوال. زمان توجهی ندارند

مثل اینکه آیا هدف یـا الگـویی در   . گیرند یزمان را در برم پیرامون
ـ  ه تاریخ عشق الهی و توجه به بشریت وجود دارد؟ آیا دنباله وقایع ب

هـاي الهـی در    سمت هدفی الهی جهت پذیرفته اسـت؟ آیـا نقشـه   
تاریخ بشر وجود دارد که ما بتوانیم طبیعت آن را بهتر بفهمـیم؟ و  

  .سواالتی نظیر آن 

شـود مفـاهیم    فی که در دین مطرح مـی هاي فلس با توجه به سوال
زمان کیهانی کـه   مثالً. گیرند  تفاوتی از زمان مورد توجه قرار میم

ترتیب الگـویی  اشاره به ترتیب وقایع در جهان دارد و اینکه آیا این 
هـاي   شاره به سعه اجرایـی نقشـه  او یا زمان تاریخی که . الهی دارد

و  دار هـداف فـرد دیـن   دي کـه اشـاره بـه ا   الهی دارد و یا زمان فـر 
و یا زمان اجتماعی کـه اشـاره   . هماهنگی همه ابعاد زندگی او دارد

اینکـه تـاریخ   . به هماهنگی همه ابعاد زندگی در جامعه دینـی دارد 
دگاه تفکر دینی ، فردي یا اجتماعی بیابد از دیاند معناي کیهانیبتو

بـرد   یاما اینکه خداوند چگونه در تاریخ دست م. بسیار اهمیت دارد



 ۴۴                        هاي مختلف ادیان و تمدن زمان در 
 

هـاي   توان بـه نقشـه   معرکه آراء مخالفان است و یا اینکه چقدر می
پاسـخ بـه ایـن    . ، مورد اخـتالف نظـر بسـیار اسـت    خداوند پی برد

ثیر گـذار بـوده اسـت و    أسواالت در هزاران سال تاریخ تفکر دینی ت
ی براي زمان در ادیان ییدي است بر اینکه تئوري مورد توافقآاین ت

  .وجود ندارد

دم توافق راجع به چیستی زمان و مفاهیم مربـوط بـه زمـان    این ع
هـاي   شود ؛ بلکه تمدن تنها در ادیان الهی و غیر الهی مشاهده نمی

انـد و   مسئله موضـع گیـري کـرده    مختلف بشري نیز نسبت به این
هـاي   ریشه اختالف تمدن. نسبت به مسئله زمان اختالف نظر دارند
که خود نتیجه تعامل  است مختلف در مسئله زمان تفاوت فرهنگی

. ، اجتماعی، تاریخی، اقتصـادي و جغرافیـایی اسـت   عوامل سیاسی
هاي تاریخی ،  اینکه امنیت سیاسی، ساختارهاي اجتماعی، موقعیت

توانند همـه در برخـورد    هاي اقتصادي و شرایط جغرافیایی می نظام
بـراي مثـال   . ثیرگذار باشند امري بدیهی استأیک تمدن با زمان ت

زان آزادي فرد دریک جامعه که تابعی از تمامی عوامـل باالسـت   می
ثیر گذاري هم أاین ت. ثیر گذار است أبرمفهوم زمان از دیدگاه فرد ت

اجتماعی و هم آماري و بـین ایـن تـأثیرات نیـز      فردي است و هم
  .تعامل برقرار است

یـک مفهـوم ذاتـی     یابیم که زمـان  با توجه به این اختالفات در می
، آزادي معنی مشـترکی در بـین   ، محبت، عشقمانند درد نیست و
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ها  هرچند مسئله زمان در همه این تمدن. هاي مختلف ندارد تمدن
در  ،شـود  شود اما پاسخی کـه بـه ایـن مسـئله داده مـی      مطرح می

لذا شاید بتوان گفـت کـه زمـان یـک     . هاي مختلف متفاوتند تمدن
امـل بشـري   مفهوم ساخت دست بشر اسـت کـه یکـی از ابعـاد تک    

همانطور که مفهوم پول مفهومی مصنوعی اسـت   ،شود محسوب می
ثیر وارد تمـدن بشـري شـده اسـت و بـرآن تـأ      که از جایی به بعـد  

  .است کلیدي گذاشته

  

  

  زمان در یونان باستان 

تفکر یونانی از افالطون و ارسطو تـا نوافالطونیـان بـر تـاریخ تفکـر      
بـراي مثـال   . ذار بوده اسـت أثیر گادیان درباره مسئله زمان بسیار ت

. مفهوم ابدیت براي اولین بار در فلسفه یونـانی مطـرح شـده اسـت    
بلکـه بـه معنـاي     ،مفهوم ابدیت نه به معناي زمان نامتناهی اسـت 

تسلط خداوند برمخلوق اسیر زمان نیست و . باشد تعالی از زمان می
تعریف کالسیکی کـه بـراي    .علم الهی فراتر از چارچوب زمان است

راي دا: اسـت ارائـه شـده اسـت چنـین      Boethiusبدیت توسـط  ا
و اینکـه هـر مخلـوقی سـعی     . کمال و هم زمان زندگی همیشـگی 

ترین  کند و کاملکند در این کمال تا حد سعه خود نقش بازي  می
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. هـاي آن ثابـت هسـتند    ترین بهشت است که ستاره مخلوق بیرونی
  .ست این خالصه نظرات یونانی درباره مفهوم ابدیت ا

 هـا مثـل مـاه و خورشـید بـر      ها اعتقاد داشتند اجرام آسمان یونانی
آنان معتقد به وجود سـال بـزرگ   . ثیر گذارندأزمین و زندگی بشر ت

در تابسـتان سـال   . زدنـد  به سال تخمین می 6000بودند که آن را 
کنـد و در زمسـتان سـال بـزرگ      بزرگ آتش همه چیز را نابود می

تی بعضی اقوام اعتقاد داشتند کل تاریخ ح. کند یخبندان چنین می
و بعضـی بـه تکـرار تقریبـی      شـود  بشر در هر سال بزرگ تکرار می

نوان دوران اما ارسطو تنها به سال بزرگ به ع. تاریخ اعتقاد داشتند
پس براي یونانیان زمان کیهان از دو طرف . آب و هوایی معتقد بود

ا را در بسـتر ابـدیت   با اینکه بسـیاري از ادیـان خـد   . نامتناهی بود
  . شناختند اما زمان نامتناهی کیهانی را هرگز نپذیرفتند می

  

  

  تأثیر علوم مدرن بر زمان ادیان 

 charlesو )  Jamme Hutton )1792 -1726تحقیقـــات 
lyell )1875- 1797  (    نشان داد که عمر زمـین خیلـی بیشـتر از
 Perrone , Wiدر همـان زمـان   . سـال اسـت    7000تـا   6000

seman , Nicholas   عالمــان دینــی بــه تــدریس ایــن آمــوزه
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دو . پرداختند که شش روز خلقـت را نبایـد ظـاهري تفسـیر کـرد     
انسـان   "و  "اصـول زمـین شناسـی     "هاي  در کتاب د فوقدانشمن

سـال   1000000زمان زندگی بشر بـرروي زمـین را بـه     "باستانی 
  .از گرداندندقبل و عمر جهان را به چند هزار میلیون سال قبل ب

  .کید داردأبا این وصف مسیحیت هنوز بر تناهی خلقت بشر ت

 ،پـیش از آن . گذاشتثیري عمیق أنظریه تکامل نیز برتفکر دینی ت
تاریخ انسـانی پیشـرفت    گروهی ثابت و نامتغیر است واینکه حیات 

در نیمـه دوم قـرن   . شـدند  هر دو از زمان یونانیان تبلیغ مـی  ،ندارد
 Darwin , Kant , Baffon , Linnaeusوسـط  ایـن آراء ت  18

توسـط   "دنیـاي جانـداران   "چاپ کتـاب  . مورد انتقاد قرار گرفتند
ایـده تکامـل را در    1871در  "هبـوط انسـان  "و  1859وین در دار

ـ  . آخرین مشکل خـود معرفـی کردنـد     ،ثیر نظریـه تکامـل  أتحـت ت
 و طـرح را از تـاریخ فیزیکـی حـذف    داروین انتخاب طبیعی برنامه 

د و جـایی بـراي   شـ  بشر تا سطح حیوان پایین آورده مـی  کرد و می
تمام تئوري داروین فقط توسط اقلیتـی از  . ماند بقاي روح باقی نمی

مسیحیان رد شد اما نظریه تکامل داروین هرگـز وارد نظـام تفکـر    
  .مسیحی و سایر ادیان الهی نگردید
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  "عهد قدیم"و  "عهد جدید"زمان در 

ـ برخالف بسیاري  عنـوان یـک   ه ادیان غیر الهی مسیحیت خود را ب
سري واقعه خاص کـه در   دین تاریخی معرفی کرد که براساس یک
ریخی آن وقایع تا. بنا شد ،زمان و مکان مشخصی وقوع پیدا کردند

زمان امپراطـور   اینکه مسیح در مثالً. زمان به دقت ثبت شده است
ـ  کیـد تـاریخی بـر   مسـیحیان تأ . آگوستوس متولد شـد  ه صـلیب  ب

کیـد عرفـانی برحسـب مـرگ و     أنـه ت  ،کشیدن شدن مسیح دارنـد 
اي بـه   برخالف مسیحیان مصریان و یونانیان عالقه. مبعوث شدن او
 هـاي  افسـانه . ، نداشتندغلبه کرد Cronusبر Zeusروز دقیقی که 

هـاي روزي روزگـاري کودکـان     دینی یونانیان چیزي شبیه به قصه
  .بود 

در عهد قدیم . در آیین یهود نیز برقرار بود این مفهوم زمان و تاریخ
جهـان    شـود تـا   تاریخ رابطه خداوند و قوم انتخاب شده تصـور مـی  

، مرگ و مبعـوث شـدن مسـیح یـک     تولد. آماده ظهور مسیح شود
حقیقت تاریخی است که با پدیده هاي دیگر و وقـایع پـیش از آن   

ـ  عهد جدیدي. در ارتباط بوده است هـا   دیمیها خود را وارث عهد ق
شـود کـه    تاریخ بشریت با گنـاه حضـرت آدم شـروع مـی    . دانند می

دهـد و پیـامبران    بشریت را درسختی، تحمل درد و مرگ قرار مـی 
پـیش از مـیالد    تا. آیند تا به فرم انتخاب شده برسد یک به یک می
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ـ    ا خـداي یکتـا را بپرسـتند و    مسیح یهودیان آماده نشـده بودنـد ت
کومت روم در صـلح بـود و بـراي پـذیرش     تمام دنیا تحت ح تقریباً

تـاریخی اسـت کـه    در چنین موقعیـت  . پیام مسیح آماده شده بود
ریـزي شـده    ها پیش برنامه ظهوري که از سال. کند مسیح ظهور می

  .همه چیز براي آن مهیا گردیده بودبود و 

ود ابتدا زندگی پـس از مـرگ مـورد    اسناد تاریخی در آیین یه بنابر
دکتـرین ایـن آیـین برخـداي یگانـه یهـوه و ملـت        کید نبـوده و  تأ

امـا بعـد عـدالت و     .استها تمرکز داشته  اسرائیل و ارتباط بین آن
قدرت یهوه باعث شده که ارتودکس یهـودي ایـده زنـدگی پـس از     

بـه  شده و  ولی این تنها به علت اسرائیل مربوط می. مرگ را بپذیرد
بل از مـیالد ایـن   در قرن نهم ق. یک فلسفه تاریخ تبدیل شده است

هـا در سـرزمین    فلسفه نجات بخشی مردم اسـرائیل و نشـاندن آن  
دار گنجاندند و ایـن مـتن    کنعان را در کل تاریخ بشر به طور هدف

در عهـد قـدیم چیـز زیـادي در     . نگاه یهودي به تاریخ را شکل داد
مورد زندگی پس از مرگ گفته نشده اما درعهـد جدیـد ایـن دنیـا     

جهت گیري این زنـدگی را تعیـین    ین هدف وشود و ا مشخص می
هر کسی در تصمیم گیري او . مسیحیت دین بحران است.  کند می

  .کند زندگی ابدیش را مشخص می

. ها نیز مطرح بوده اسـت  مسئله زندگی پس از مرگ در بین مصري
م است .ق  2400اولین سند تاریخی درمتون اهرام مصر مربوط به 
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این زندگی به زنـدگی  ین است که گذر از که در مورد اطمینان از ا
. البته این اعتقاد مخـتص فرعـون بـوده اسـت    . شود بعدي واقع می

هـاي فناناپـذیر خورشـید توسـط فرعـون حجـم        پیوستن به ستاره
کـرد کـه مبنـاي     زیادي از منابع جامع مصري را به خود جذب می

  .اعتقاد به فناناپذیري فرعون بود

  

  

  الگوي آینده در مسیحیت 

سـیدن روز  ر الگوي پایان تاریخ در مسیحیت بازگشت مسیح و فـرا 
بین دو ظهـور مسـیح تـاریخ الگـویی     آیا سوال اینکه . قیامت است

دیـده   Paul؟ ایده الگوي تاریخی بیشتر در نوشته هاي سنت دارد
از این رو کلیسا را . عالقه زیادي به توسعه کلیسا داشتاو  .شود می

القـدس را بـه عنـوان روح ایـن بـدن      به عنوان بدن مسـیح و روح  
اتحاد بـا مسـیح    او همه طبیعت را نیز به سوي مقصد. معرفی کرد

توسـعه   Paulبنابراین ایده زمان از نظـر سـنت   . دید در حرکت می
  .طلبانه و خوشبینانه است

بسیاري ازنویسندگان مسیحی تاریخ تفکـر   Paulثیر سنت أتحت ت
ن مـردم بـراي پـذیرش انجیـل     اي براي آماده کرد یونانی را مقدمه
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یخ رشـد انسـان   ایشان نقش مسیح در تاریخ بشر و در تار .دانند می
  .دانند را یکی و متحد می

رت مـدرن تـري بـه    صـو  Teilhard de Chardinهـاي   تئـوري 
نزد او تمـام هسـتی بیولوژیـک و انسـانی     . دهد داستان تاریخی می

کننـد   می و آینده در یک الگوي خاص صدق است و گذشته و حال
انجامد و این با دخالت پروردگـار   که نهایت به وحدت با خداوند می

بلکه جهان را چنان ساخته کـه خـود بـه خـود و بـه طـور        ،نیست
البتـه او امکـان دخالـت را    . شـود  درونی به این سمت هـدایت مـی  

ترین مولفه در زندگی انسان و ساختار کیهـانی   مهم. کند حذف نمی
در واقـع کـل نظریـه تکامـل و     . اسـت  حرکت به سوي پیچیـدگی 

  . شوند نظریات پیشرفته آن در این نظریه جذب می

پیچیدگی دیگـر در  در حال حاضر حرکت به سوي  Chardinنزد 
حرکت به سوي یکی شدن ساختار اجتماعی . سطح فیزیکی نیست

  Wاو به این مرحلـه نقطـه   . انسان است تا به یگانگی بشریت برسد
هــاي مشــابه مارکسیســم و  ري او بــا تئــوريتفــاوت تئــو. گویــدمی

خـدا   Chardinنـزد  . مسیحی اسـت  گرا این است که بسیار انسان
نیت انجام شـده کـه   مبدأ و اولین دلیل هستی است و خلق با این 

نـزد او مسـیح   . همه چیز روند رسیدن به خدا و وحدت را طی کند
یـک   توانـد  چرا که جامعه یگانه انسانی نمی ،هدف این هستی است

 جامعه خالص انسانی باشد و در اینجا نقش مسیح و کلیسـا را هـم  
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ایـن نظریـه بـیش از نظریـات قـرون وسـطی بـا        . کنـد  تعیین مـی 
هاي علمی جدید همخوانی دارد و درهرحال بین دانشمندان  تئوري

  .و عالمان دینی منتقدان خود را دارد

این . تهاي باستانی موجود بوده اس مفهوم الگوي تاریخی در تمدن
که سال بزرگ وجود دارد نه تنها در میـان یونانیـان بلکـه در بـین     

بعضـی  . رایجی بوده اسـت  ایرانیان باستان و چینیان باستان عقیده
وي امـا ایـن الگـ    ،شـود  تکرار نمی نیز اعتقاد داشتند که تاریخ عیناً

بشر با این باورها سعی داشـته  . تاریخی است که تکرار شدنی است
به آینده نامعلوم براي خود احساس امنیـت بوجـود    است که نسبت

  .گویی آینده در ید قدرت گذشتگان است ،بیاورد

  

  

هـا و زنـدگی پـس از     تناهی تاریخ در ادیان و تمـدن 
  مرگ 

هـاي   آینـده مـوازي بـا رشـد توانـایی      ،حال ،تر گذشته درك عمیق
دهـد   اکتشافات باستان شناسی نشان می. آید ذهنی فرد بدست می

ــان ــد  homo sapien انس ــع بودن ــان مطل ــوم زم ــثالً. از مفه  م
. ابزارسازي نشانه استفاده از تجربه گذشته و کاربرد در آینده اسـت 

اینکه این عملی غریزي مانند النه سازي پرندگان نیست بـا توجـه   



 فلسفه زمان   ۵٣
 

هنـر غارهـا در پیرنـه و ایالـت     . شـود  به تنوع ابزارسازي اثبات مـی 
Dordogae ًشـوند کـه    هـایی یافـت مـی   در جا در فرانسه معموال

. ترین جا براي اجراي طراحی هستند لحتی با امکانات امروز مشک
کرده تـا شـاید    گویا این سختی را به خاطر دلیلی مجرد تحمل می

در بعضـی غارهـا   . به او کمـک کنـد در شـکار بعـدي موفـق شـود      
 هاي جادویی وجود دارد که عالمت این اسـت کـه   هاي رقص نشانه

 داده است به این نیت که بـر  یه شکار انجام میشکارچی رقصی شب
انه درگیري با گذشته کشی هوشمندانه نش نقشه. کنداو قدرت پیدا 
  .و آینده است

ـ  نسدرك اینکه ا ثیر عمیقـی  أان میراست براي کودکان اولین بـار ت
رك مرگ خود انسان مختص انسان د احتماالً. گذارد ها می روي آن

شـود کـه بـه     شناسی هم دیده مـی  مکاشفات باستاناین در . است
گذاشـتند تـا در    در قبر غـذا مـی   مثالً .اند تولد و مرگ توجه داشته

تالش براي آینده و بـراي بدسـت   . زندگی پس از مرگ به کار بیاید
  .آوردن امنیت از انواع مختلف نیز دلیلی بر این امر است

ردم در برابر مـرگ  اما عکس العمل نسبت به احساس عدم امنیت م
مصري اعتقـاد بـه زنـدگی     "مرده نامه"؟ در سند چگونه بوده است

ولی خوشـبختی هـم در ایـن     ،پس از مرگ براي همه وجود داشت
کمـک الهـی همیشـه     البتـه . دنیا و هم پس از آن مورد توجه بـود 

هاي خاصی براي گـذر بـه    با وجود اینکه به تکنیک ،مورد توجه بود
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هودیت نیـز زنـدگی پـس از    درآیین ی. زندگی بعدي اعتقاد داشتند
در مسیحیت مسـئله زمـان   . کید قرار دادندأمرگ را بتدریج مورد ت

. براي جهان خلقت و یک فرد و کل بشـریت بـا هـم متحـد شـدند     
. حضرت مسیح دومین آدم ادامـه داشـت   مرحله اول از خلق آدم تا

مرحله دوم مرحله توسعه کلیسا است و پایان آن بازگشت حضـرت  
شود که شخص از گناه حضـرت   تعمید باعث می غسل .مسیح است

بپیوندد تـا پـس از    ،آدم پاك شود و به بدن مسیح که کلیسا است
  .ظهور مسیح در روز قیامت قضاوت شوند

زمــان بــا یــک ) ص( در جاهلیــت عــرب قبــل از حضــرت محمــد 
در اسـالم   .سرنوشت از پیش نوشته براي انسان پیوند خـورده بـود  

حیت تمام مراحل خلقت کیهـانی در امـر   هم مانند یهودیت و مسی
مسیحیت اعتقـاد  . یابد شود که در نهایت پایان می الهی خالصه می

دارند که اهمیت مفهوم زمان در اسالم به انـدازه مسـیحیت مـورد    
پس از زرتشت دینی در زمان ساسانیان بوجـود آمـد   . أکید نیستت

ـ   .زروان یعنی زمان. یان نام داشتندکه زروان ن کلمـه تـا   پیشـینه ای
  .م دنبال شده است.ق  12قرن 
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  نگاه بدبینانه نسبت به زمان 

بدون امید بـه زنـدگی    منظور از نگاه بدبینانه نسبت به زمان کامالً
زمـان را غیـر حقیقـی     –زنـدگی درون فضـا    نگاه کردن یـا اصـالً  

خدمت  بشر براي Mesopotoeniamدر فرهنگ . دانستن است
ـ  به خدایان خلق شده اسـت و   Kur- uu- gi- aس از مـرگ بـه   پ

در اشـعار هـومر و   . سرزمین تاریک بدون بازگشت خواهد پیوسـت 
 شـد کـه منجـر گردیـد     یونان باستان هم چنین تفکراتی دیده مـی 

  .لی از مفهوم زمان را تجربه نکنندمعنایی متعا

 Confuciamism , Taoism, Epicureanism,stoicismدر
تند و او را یگانه و در برابر طبیعت دانس بشر را جزئی از طبیعت می

در هنـد شـمالی   . پذیرفتند دادند و این را با خوشحالی می قرار نمی
ــیش  ) ق م  Upanishad )300- 800در دوره  مســئله تناســخ پ

رفت تـا از   ر میاین به نوعی رد و مبارزه با مفهوم خود به شما. آمد
از خـداي   Bhagavadgitaدر . نتایج شدید مرگ آن فرار نماینـد 

شـود کـه شـبیه همـان      خالق و نابود کننده به عنوان زمان یاد می
  .ایده زروان است

به عنوان زمان نامتنـاهی و   Zuruan- akaranaدر ایران باستان 
به عنوان زمـان طـوالنی    Zurraam dareghochradhetaنیز 

در . که هم آغوش با پیري و مرگ است وارد آیین میترائیسم شدند
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شـود و از شـک او اهـریمن بوجـود      مان دچار شک مـی این تفکر ز
  .آید می

  

  

  نگاه خوشبینانه به زمان 

در تمــدن غــرب زمــان بــه عنــوان خاســتگاه اجــراي امــر الهــی و 
این خود باعث . تبدیل به خاستگاه پیشرفت شده استهاي او  نقشه
. گذاري بشـریت شـده اسـت    گیري و ارزش ات جدي در جهتتغییر

ت عجـین شـده اسـت و تحـول مثبـت بعـدي       ایده زمان با پیشرف
  . شود ناپذیر از جریان زمان فرض می تفکیک

زمان نیوتنی به خوبی جاي بـاز   –از آنجا که در فرهنگ عامه فضا 
امـا فضـاي زمـان    .  کرده است عامه بـه فلسـفه تـاریخ عالقمندنـد    

لـذا  . پایان دنیا معنایی نسبی داده اسـت نسبیتی به مفاهیم آغاز و 
امـري   دیگـر  ،اي از تـاریخ بسـازند   فه غربی اینکه فلسفهبراي فالس

  .شود ضروري و اضطراري محسوب نمی

در ادیان ابراهیمی که به مهدویت اعتقاد دارند نیز تفکر خوشبینانه 
 اما سیر تاریخ را لزومـاً  ،شود نسبت به زمان و پایان آن مشاهده می

ایـن  . داننـد  همه چیز براي ظهور حضرت مهـدي نمـی  آماده شدن 
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لـذا بـه   . خوشبینانه است و هـم واقـع گرایانـه    دیدگاه به زمان هم
یش رونده وجـود  پاندازه دیدگاهی که در مسیحیت نسبت به زمان 

هرچند کـه در نهایـت هـر دو نظریـه بـه       .خوشبینانه نیست ،دارد
ثیري که ایـن دو  أاما ت ،کنند پایان نیکی براي زمان اعتقاد پیدا می

در ایده مهدودیت  .متفاوت است ،گذارند می نظریه برمومنان به آن
  .تر است تر و در ایده مسیحیت خوشبینانه ثیر هشیارانهأت

  

  

  زمان در هند باستان 

در درك شهودي زمان شهود هنـدي در برابـر شـهود غربـی قـرار      
هـاي دیگـر ایسـتا     در تفکر هندي زمان و بسیاري پدیـده  .گیرد می

ــ شـوند و نــه در حــال تغ  تصـور مــی  ا در حـال حرکــت و نــه  ییـر ی
ها درهنـد بـدون    حقیقت درونی و محتواي واقعی پدیده. دینامیک

بـه   مـثالً . شود و تحت تأثیر  جریـان زمـان نیسـت    تغییر دیده می
جاي توجه به جریان آب رودخانه به خود رودخانه بـه عنـوان یـک    

ـ   Universalهمیشـگی بــودن و  . شـود  ت همیشـگی نظـر مــی  ثاب
مانـد و   که باقی می است آن چیزي. د استأکیجهانی بودن مورد ت

  .وندش گذرند و فنا می بقیه چیزهاي کثیر می
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در تمام تفکـرات فلسـفی   . ور زمان ایستا در زبان مشهود استحض
به معناي شـدن   bhuریشه . ندارند "شدن"اي براي  هندیان کلمه

اسـم  . اي از بـودن اسـت   یعنی شدن جنبـه . بودن هم زمان استو 
bhava بنـابراین  .  اي متولدشدن و بودن هـم زمـان اسـت   نبه مع

 , anayGtha bhavaبراي ایده تغییـر  . شدن یعنی متولد شدن
anayatha bhvati      رود یعنی چیزي دیگـر بـودن بـه کـار مـی .

  .شود شدن برحسب بودن تعریف می

رود تـا   در سانسکریت تغییر به عنوان اسم و صفت بیشتر به کار می
بـه خـاطر بـاران غـذا فـراهم      " :ه بگوینـد به جاي آنکـ . فعل و قید

ممکـن  ( به خاطر باران فـراهم شـدن غـذا     " :گویند می ؛"شود می
همه وجودهـا  ": گویند می ".همه چیز جریان دارد"به جاي ). است

 ".او رفـت "جاي به  Sarvam anityam ".غیر همیشگی هستند
به جاي  gamayam cahare  ".او رفتن را انجام داد":گویند می

 "رود شما کسی هستید کـه مـی  ":گویند می " .شما خواهید رفت "
gantasi  بلکه از نـوعی  . کنند  ها کمتر از فعلی استفاده می جمله

 ly–در فرانسـه و   mentمثال پسـوند  . شود  اسم فعلی استفاده می
توانـد بـه قیـد     در آلمانی کـه صـنعت را مـی    lich–در انگلیسی و 

بـط  در انگلیسی  بـراي ر  .بهی ندارددر زبان هندي مشا .تبدیل کند
در هندي  ،اماکنند استفاده می "آنگاه"و  "و "دادن بین دو ایده از 

 مـثالً . کند کنند که وقایع را از هم جدا می استفاده می saاز ضمیر 
  ".او دویدن او پریدن": شود می  ".پرد رود و می او می"
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یـر از وجـود   صنعتی غیر قابـل تغی ها یک فعل را  بسیاري از هندي
هـاي موقـت یعنـی غیـر قابـل       مطلق یعنی فراي نمایش. دانند می

یعنـی چیــزي   Mahayanaدر آیـین بــودایی   .تخریـب و پابرجــا 
فالسفه هندي ایـده شـدن را بـه    . تواند نابود و وارد وجود شود نمی

کننـد کـه    رده بنـدي مـی   "ادامه دادن"، "معدوم شدن"، "ظهور"
آیـین براهمانیسـم و چـین بعضـی     در . شـوند  همه ایستا تصور مـی 

  . برند را هم در این رده بندي به کار می "انحطاط"

. البته ابعاد ایستا و دینامیک هر دو در تمدن یونـانی ظهـور کردنـد   
اما تفکر . یات استاتیک و هندسه از این ایستایی حکایت دارندریاض

و هندسه جدیـد   در ریاضی. کید داردهاي دینامیک تأ مدرن به ایده
 هند بـراي . شود هاي دینامیک بیشتر دیده می و فیزیک جدید ایده

  . ، استراحتگاه خوبی استاند کسانی که ازتغییر مدام خسته شده

ایـن  . تر از جهان پدیدارهاست مفهوم حقیقت متعالی در هند  مهم
هـا   شود که بعضی مفاهیم زمان در زندگی شخصی هندي منجر می

ر ابعـاد متافیزیـک زمـان    کید بأر تایشان بیشت. دحضور نداشته باش
تحـت   زمان حتی یکی از خدایان هندي اسـت کـه احتمـاالً   . دارند

  . أثیر زروانیان بوجود آمده استت

در زبان سانسکریت حال تاریخی، انواع زمان گذشـته اسـتمراري و   
در زمـان هندوسـتانی   . رود کامل همه یک فرم یگانـه بـه کـار مـی    

یعنی پس فردا یا پریـروز   parsamا یعنی دیورز یا فرد kalمدرن 
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atarson این در آیین هنـدي و  . یعنی سه روز بعد یا سه روز قبل
بودا زیـر یـک درخـت در     .دهد ها خود را نشان می تاریخ نویسی آن

lumbini  متولد و زیر درختی درGaya   روشن بینی یافت و زیـر
ــا پیوســت کــه همــه در روز   kasinuyavaدرختــی در  ــه نیروان ب

Wesak دهد کـه   این نشان می. شوند در ماه می جشن گرفته می
ها مفهوم زمان شمارشی یا تاریخ مکتوب با روزهاي صـحیح   هندي
ها جهـان هسـتی و نظـم اجتمـاعی و      بنابرعقیده هندي. اند نداشته

زندگی فقط یکـی از مراحـل تناسـخ فـرد     . ان همه ابدي هستندزم
طـور وقـایع    و همـین است و وقایع تاریخی اهمیت خاصـی ندارنـد   

  .شوند زندگی فردي و به همین دلیل این وقایع رکورد نمی

ها اثـر   هاي تاریخ هند تعداد بسیار اندکی هستند و بیشتر آن کتاب
یباسازي و ایده آلسـازي  ها گذشته را ز آن. هنري هستند تا تاریخی

در سیالن کـه در   Mahavamsaزندگی پادشاهی  مثالً. کنند می
و ترکیبی از حقیقت و  باشد می ،کومت داشته استهمان منطقه ح

  . افسانه است

بسـیار   vedaهاي  کتاب ل دینی مثالًئهندیان در مورد شعر و مسا
 .جوینـد  آنان اصول رفتاري خود را در کتب دینی می. دقیق هستند

هاي تاریخی نیاکان خود  که به کتابهستند ها  چینیها آندر برابر 
  .کنند مراجعه می
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. رونـد  یت از اثر شروع و بـه سـمت مـوثر مـی    ا در قانون عله هندي
phalahetu  یعنیeffect & Comme    یعنی صـحبت از اثـر و

آنان رابطـه علـت و   . موثر فقط وقتی است که معلول مشخص باشد
ماننــد رابطـه علــم و عــالم   ،بیننـد  معلـول را در بســتر زمـان نمــی  

gamyajamkabhava    ــد ــده و مولـ ــد شـ ــه تولیـ ــا رابطـ و یـ
juyajanateabhava   ــده ــات کنن ــات شــده اثب ــا رابطــه اثب و ی

sadhyasadhakabhava گذاري شده و بنیـان   نیانو یا رابطه ب
و یا رابطـه بـه    vyayasthqloyvyasthaplcabhavaگذارنده 

 pravatyapravartayitrtvaکار افتـاده بـود بـه کـار اندازنـده      
البتـه ایـده   . داننـد  هـا مـی   لول را نتیجه ترکیبی از علتهندیان مع

ها هرگز غافل از تحول نیستند، امـا   دهد که هندي تناسخ نشان می
  .شروعی دارد محکوم به نابودي است هر چیز که

  

  

  دیدگاه ژاپنی درباره زمان 

تفکر درباره زمان در ژاپن نیز از پدیدارها مجروز است ولی نـوع آن  
ري بـر  کیـد بیشـت  أژاپنـی ت  دیـدگاه در . بودایی ژاپنی فرق دارد دو

هـا را   آنان جریان زمان و غیر ابدي بـودن پدیـده  . وقایع وجود دارد
ها حقیقی هسـتند در فالسـفه بعـد از دوره     اینکه پدیده. پذیرند می
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Meiji اسـتاد   مـثالً  .کید اسـت أمورد تDogen   گـذار   کـه بنیـان
Soto- zan تـر از یـک تیـر     کـه زمـان نـرم    :گوید است چنین می

ند، اگر مـا بـراي صـدها    اتوان برگرد نمی یک لحظه را هم .گذرد می
اما یک روز درسـت زنـدگی کنـیم تمـام      ،سال اسیر حواس باشیم

ثیر خواهد گذاشت و باید به این زنـدگی  أزندگی آینده ما را تحت ت
تـوانیم   چـون درون اینهاسـت کـه مـی     .و این بدن احترام بگذاریم

و بینـیم نهایـت حقیقـت اسـت      پس آنچه می. درست زندگی کنیم
بـراي  . وجـود نـدارد   ،حقیقت مجردتـري کـه بـدون تغییـر باشـد     

Dogen ها بسیاري از متون  ژاپنی .خود تغییر یک اصل ثابت است
کننـد تـا بـا ایـن طـرز تفکـر        بودایی را چنان تعبیر و تفسـیر مـی  

. زمـان اسـت   "وجـود "همـه   Dogenدر فلسـفه  . هماهنگ شـود 
د بودائیـت را  خواهـ  هـر کـس مـی   . بودائیت زمان است «: گوید می

زمـان  . بفهمـد  ،شود طور که برما آشکار می باید زمان را آن ،بفهمد
بودائیت چیزي نیست که . همان چیزي است که ما در آن شناوریم

  .»بلکه این است که بفهمیم کجا هستیم. در آینده حاصل شود

بینـد و   ، بلکه دینامیک میداند حقیقت را ایستا نمی Dogenپس  
است که ذهن را فقط مفهـوم   اد زن چینی مخالفاست Ta- huiبا 

  . شناسد داند و ذات را ابدي و خالص می ساز می

: گویـد  مـی  Konko.شـود  هم دیده مـی  Shintoاین نگاه در آیین 
 .»زنده یا مـرده بایـد خـود را زنـدگی کننـده در بهشـت ببینیـد       «
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Jinsai Ito )1627 -1708  (    کنفوسیوسـم جدیـد را تغییـر داد و
کنـد و زنـدگی را تحـول ابـدي      او مـرگ را انکـار مـی   ! ردژاپنی کـ 

هـا عاشـق    آن. ها به طبیعت دارد این ریشه در عشق ژاپنی. داند می
، رودخانه، گل، پرنده، چمـن و درخـت هسـتند و در الگوهـاي     کره

بـا طبیعـت    ادبیات ژاپنی عمیقاً. کنند ها استفاده می کیمونو از این
هاي بودایی  بیشتر نشانه .حد استطبیعت با انسان مت. سروکار دارد

  .ند دکترین باید در زمان جاري شودژاپنی اعتقاد دار

 latter law , copied law , perfectایشان به سه دوره زمان
law اشـت آزاد قـوانین اسـت   اعتقاد دارند که دوره سوم دوره برد .
ها با مفاهیم  پس ژاپنی. کنند ا در عصر دگرگونی زندگی میه ژاپنی

universal بسیار دشمنی دارند.  

Nichirea      پیامبر بودایی چند استاندارد بـراي بودائیسـم معرفـی
کشـوري کـه    "آمادگی روحانی آموزنده" satraدستورات . کند می

   Saito. زمان و تـداوم وقـایع خـاص    ؛شود در آن دکترین انجام می
بایـد  . دهـد  یمی هم به جامعه و زمان اهمیـت مـی  معلم بودایی قد

شد تکنولوژي نوین در ژاپن را در سایه تفکر آنان نسبت به زمـان  ر
ین و ژاپـن بـه   ، چـ دورنماي تفکر تکنولوژیک در هنـد . بهتر فهمید

  .هیچ وجه یکسان نیست
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  زمان در فلسفه چینی 

اگرچه ایده آلیسم متافیزیک در تاریخ فلسفه چین بوجود آمد و در 
دایی غالـب بـود یـا    که تفکر بـو   Thangو  lin chhaoهاي  دوره

ــداران   ــین طرفـ )  Wang Yang- Ming  )1472- 1529بـ
امـا هرگـز جـایی مهـم در تفکـر       ،آلیسم متافیزیک مطرح شد ایده

 Taoismاولین آثار نسـبیت زمـان در متفکـران    . چینی پیدا نکرد
پیدا شد و تفکر چینی در مورد زمان به طور فرار ناپذیري حقیقـی  

  . ماند

زمــان  –معنـی فضـا    اصــوالً yu- chouجهـان در زبـان چینـی    
خـوانیم   می ،م به جاي مانده است.ق  120در چینی که از . دهد می

اسـت و همـه    chmکه همه زمانی که از باستان تـاکنون گذشـته   
یا نظم طبیعـت بـین آنهاسـت      Tao. است  yuفضا در هر جهت 

 caversهر دو لغت به معناي سقف مات . داند کجا ولی کسی نمی
such and such cemeteries    لغـت تـداوم   . رود به کـار مـی

Chiu  از ریشهjen      رود انسـان کـه پاهـایش را کشـیده و راه مـی ،
 Mohistکـه طرفـداران آن را    MoTiمدرسـه  . گرفته شده اسـت 

عالقمنـد بـه فلسـفه علـم و ریاضـی       )م.ق  381 -479(نامنـد   می
دربـاره   م نوشته شـد و .ق  400که در  Mo T 74در کتاب  .بودند

او از تداوم و فضـا و  . دهد هم ارائه میتفکرات اوست، چند تعریف م
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بسـیار بـه   دهـد کـه    زمان تعریف دقیقی بدست می -احرکت و فض
البتـه مدرسـه کنفوسیوسـی کـه بـه      . نظریات امروزي شبیه اسـت 

بلکـه   ،هـا نداشـت   اي به این سوال عالقه ،پرداخت ل بشري میئمسا
  . کرد ها را منع می آن

 . هـاي خـاص اسـت    شامل تمام زمـان )  Chiu(تداوم  MO Tiد نز
)Shih  (  فضا)yu ( هاست که شامل تمام مکان (SO)  باشـد  می .

توان به طور مطلق گفت که  ، نمیکند ی در فضا حرکت میوقتی ش
اسـت و   "Fu"دلیل آن پراکندگی . رود آید یا دورتر می نزدیکتر می

حرکت در فضا نیازمند تداوم . شود مختصاتی که روي فضا سوار می
مربـوط   hsiem houزمانی اسـت دلیـل آن بـه زودتـر و دیرتـر      

  .شود پس حرکت هم به فضا و هم به زمان مربوط می. شود می

شـوند و دلیـل آن    زمان به طور پیوسته جابجا مـی  –مرزهاي فضا 
هـا در فضـا بـه خـاطر      گـذاري مکـان   نام)  chhang(توسعه است 

  . است (shih)بوده واین به خاطر حقیقت  چیزي است که قبالً

Mohist   در آن که زمان جهانی داشتند  –ها اعتقاد به یک فون
نی هـم زمـان وجـود داشـتند و فکـر      ناظرهاي مرجع موضعی فراوا

مفـاهیم  . بیننـد  کردند ناظرهاي مختلف جهـان را مختلـف مـی    می
 نهایـت بـزرگ زمـانی و مکـانی نیـز در ایـن       نهایت کوچک و بی بی

ا زمـان بـه   هـا دربـاره فضـ    Mohistتفکـر  . مدرسه مطرح شـدند 
. بلکه آنان معتقدنـد بـه اتمیسـم بودنـد     ،پیوستگی آن استوار نبود
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راجـع بـه اتمیسـم کـه شـبیه       Hui shihهاي مدرسـه   پارادوکس
ها با ایـده حرکـت    نمایانگر مخالفت آن ،هاي زنو هستند کسپارادو

نهایـت، بـی نهایـت     بی مفاهیم Lich Tauدر کتاب  .پیوسته است
  .اند ، تقسیم ناپذیر و متناهی مطرح شده، کوچکتقسیم پذیر

اما بـه امکـان در    ،بشر وجود واقعی دارد Chuang Tzuدر کتاب 
انسان تداوم واقعی دارد اما با شـروع و پایـان در   . فضا ارتباط ندارد
را محـدود   ثیر گذاري بشرأتوان دامنه ت پس نمی. زمان ربطی ندارد

اصـطالح لحظـه زمـان    . مکانی و زمانی که اشـغال کـرده نمـود    به
Shih تواند تداوم داشته یـا  زمان می. رود براي آغاز زمان به کار می 

ایــن اتمیســم . چــرا کــه آغــاز زمــان تــداوم نــدارد ؛نداشــته باشــد
Mohist امـا   ،گـذاري کردنـد   ها منطبق چند مقداره را نیز بنیـان

موفق به تکمیـل   ،مستقل ببینند توانستند متغیر چون زمان را نمی
نــزد . انجــام شــد Stoicsایــن کــار توســط . تئــوري خــود شــدند

Mohist  ها یک دلیلKu دسـت آوردن آن   چیزي است که با به
ارتبـاط عملیـات و زمـان بـه      Chhengآید   چیز دیگري بوجود می

  .ها آشکار بوده است Mohistطور غیر مستقیم بربعضی 

ریات کنفوسیوس را بسیار باب طبع خـود  اولین امپراطور چنین نظ
خت مالیـات را  براي اینکه کنفوسیوس احترام به حاکم و پردا .دید

تمام فالسـفه  از این رو این امپراطور . دانست جزو اصول اخالقی می
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س ها را کشت و به توسعه آیین کنفوسـیو  چین به جز کنفوسیوسی
  . پرداخت

کر راجع به زمان را تف البته همانطور که گفتیم مدرسه کنفوسیوس
  . با این حال زمان دارد تفکرات کنفوسیوسی شد. منع کرده بود

ها زمان به شـکل زمـان مناسـب بـراي عمـل در       نزد کنفوسیوسی
که قرار بود هدایت کننـده احسـاس و   )  Chung( فرم . بودجامعه 

باید در کاربرد انعطاف پذیر باشد و قوانین ثابت وظایف  ،عمل باشد
) Shin chumg(یعنی فرم در زمان باید به کـار رود  . دارندوجود ن

  .آمده است  I chingاین مفهوم در کتاب تغییرات 

هـاي   هاي میانه یعنی بین قـرن  مدرسه کنفوسیوسی جدید در سال
ــده  هــا  Taoistهــا ، Mohistیــازدهم تــا ســیزدهم اطــالع از ای

،Budhist حقیقـی،  ها زمـان را   همه آن. ها در مورد زمان داشتند
  . دانستند می objectiveنامتناهی و 

کـه بـادي اسـت گذشـته حـال و       Taoبعضی اعتقاد داشتند براي 
نتیجـه همـین تفکـر     Taoismگرا در ، تفکر دورآینده معنی ندارد

که خلـق   yunخودش توسط دور بدون جستجو  Shihزمان . است
بـه  نتایج توجـه  . بوجود آمده است tzu- janنشده به طور ناگهانی 

ها به دور  ها خیلی زودتر از دیگر تمدن این دورها این بود که چینی
ایـن تفکـر در   . یا سال بـزرگ معتقـد شـدند    water cycleزمان 
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ها مانند نظریه بوج در برابر اتمیسـم   Mohistبرابر زمان گسسته 
روي هــم رفتــه زمــان در تهــرن چــین تقســیم شــدنی بــه . اســت
و  این بـه فلسـفه طبیعـی چـین    هاي جدا از هم بوده است و  بلوك

، آتش، زمـین، فلـز، آب مربـوط    پیچ عنصر اولیه چینی یعنی چوب
  . شود می

  

  

  ت تاریخ نگاري سنّ

و تاریخ چین در طی هزاران سـال   چین بهشت تاریخ نویسان است
م .ق 3000قدمت نگارش همـه وقـایع تـا    . به دقت ثبت شده است

مورد آفـرینش جهـان    ی درپرداز چین تاریخ نویسان خیال. رسد می
ها بشر اولیـه مایـه خلقـت     طبق این داستان. هایی دارند نیز نوشته

هاي او فلزات  جهان بوده است و از موهاي او درختان و از استخوان
  .اند ها و مانند آن بوجود آمده هاي او رودخانه و از رگ

بدون شک دقتی که در نوشتن تاریخ در چین باستان ظهـور پیـدا   
اسـت کـه ایشـان نسـبت بـه زمـان       در نتیجـه درکـی    ،کرده است

در برابر تمدن هند با فرهنگی که در مورد زمـان داشـته   . اند داشته
شاید بتـوان گفـت   . اي از تاریخ نویسی رسیده بودند به مفهوم اولیه

احترام به زمـان و تغییـر   که ریشه مهارت تاریخ نویسی در چینیان 
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باشـد کـه    بسـتر زمـان مـی    ها از علیـت در  ها و درك آن در پدیده
  .اند هایی را نداشته هندیان چنین دیدگاه

. انـد  در فلسفه تاریخ چینیان پیرو سال بـزرگ و تـاریخ دوري بـوده   
ایشان حتی اعتقاد داشتند که تمام ستارگان و سیارات پس از یک 

چینیـان در نجـوم نیـز    . گردند دوره تناوب به جاي اول خود باز می
زمـان   ها از و پیشرفت آنان در نجوم درك آن بسیار پیشرفته بودند

از چـین باسـتان   . کـرد  و مهارت تاریخ نویسی ایشان را حمایت می
  .هاي دقیقی به یادگار مانده است تقویم

نویسان چـین در مـورد حـوادث پـیش از      هاي تاریخ گزارش مسلماً
یان کو آدم نخستین پس از آنکه . م در خور اعتماد نیستند.ق 766

توانست در هزاران سال قبل از مـیالد   ،ار سال رنج کشیدهجده هز
 در آن حال که در این کاربرد از نفسش ابـر . به گیتی شکل ببخشد

، از گوشـتش زمــین، از  هـایش رودهــا  و بـاد از آوازش تنــدر از رگ 
مویش سبزه و درختان و از اسـتخوانش فلـزات و از عـرقش بـاران     

نـوع انسـان زاده    ،بودند پدید آمد و از حشراتی که بربدنش نشسته
 .شد

هر  ،هاي چینی نخستین شاهان چین که پنج تن بودند افسانه بنابر
ششـهاي   یک هجده هزار سال سلطنت کردند و سخت کوشیدند تا

پـیش از ظهـور ایـن    . پانکو را بـه مردمـانی متمـدن مبـدل کننـد     
پوست به خـود  زیستند دان میپادشاهان آسمانی مردم همچون د ،
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خوردنــد و تنهــا مادرانشــان را  د و گوشــت خــام مــیپوشــیدن مــی
م .ق 2852درسـت در  . شناختند و از پدرانشان خبري نداشتند می

امپراطور آسمانی به یاري ملکه هوشـمند خـود راه و رسـم ازدواج،    
خنیاگري، خط نویسی، نقاشی، مـاهیگیري بـا تـور، اهلـی کـردن      

جانشـین او  . دحیوانات، پرورش کرم ابریشم را به قوم خـود بیـاموز  
 ،نیز کشاورزي را به مردم یاد داد و خویش چـوبی را اختـراع کـرد   

بازار و بازرگانی برپا داشت و به مدد گیاهان دارویی علم پزشکی را 
  .بوجود آورد

  

  

  گیري زمان در چین  ابزارهاي اندازه

کند اولین بار که ایده کنترل مکانیکی زمـان حـل    جهان تصور می
در صـورتی کـه ایـده    چین اتفاق افتاده است؛ ، در تمدن شده است

در چـین  . از ایران به چین رفته استاولین ساعت از میدان و زمان 
هـاي قطـره    هایی ساخته شدند که مسبوق بودند بـه سـاعت   ساعت

البی در هـاي جـ   در زبان چینی ضرب المثـل . چکان در بابل و مصر
اند قیمت یک تو یک وجب طال نمی مثالً. مورد زمان نیز وجود دارد

عدم وجود هندسه استداللی در چین اجـازه  . وجب زمان را بپردازد
اما . هاي قطره چکان به اندازه تمدن اسالمی رشد کنند نداد ساعت
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اي بـود کـه در    ایـده  ،شـود همین قصد که ساعت مکانیکی ساخته 
. تاریخ علم و تکنولوژي بلکه در علم و هنـر انسـانی بـی نظیـر بـود     

. ن سرعت یکسري چرخ بود کـه بـا هـم درگیرنـد    مسئله کند کرد
هاي مکانیکی در غـرب   ششصد سال قبل از قرن هفدهم که ساعت

و . هاي آبی به بهره بـرداري رسـیدند   در چین ساعت ،ساخته شدند
ـ     این سال نیـروي سـاعت   . ودها بعد از ساخته شـدن سـاعت یـزد ب

ي بـه جـا   ،اي یک چرخ آب گرفته شده بـود  چینی از گشتاور زاویه
م در سلسـله   727در سـال  . اینکه از یک وزنه آویزان استفاده شود

Thang  توسط یک کاهن بودایی به نامLiang – lung – Tsan 
بزرگتـرین ریاضـیدان و مـنجم و مهنـدس نظـامی  در       که احتماالً

البته ممکن است پیش از او ایده کنترل . شد عصر خود بود ساخته
بـراي  ) م Chang Heng )78- 139زمان در سلسله هان توسـط  

اما متونی که به ایـن  . اولین بار در چین به اجرا گذاشته شده باشد
  .چندان دقیق نیستند ،کنند تقدم اشاره می

  

  

  تغییر بیولوژیک در زمان 

فرهنگــی چینــی در مــورد  -بــه محــض بررســی باورهــاي ســنتی
یابیم که آنان به هـیچ وجـه بـه ثابـت بـودن       موجودات زنده در می
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هـا مفهـومی از    این بدان دلیل اسـت کـه آن  . ه ها باور نداشتندگون
زیرا آنـان بـاور بـه وجـود خـالقی فراتـر از        ،خلق خداوندي نداشته

نداشت که بـاور نکننـد انـواع     بنابراین دلیلی وجود. جهان نداشتند
از طـرف  . ها با داشتن زمان کافی قابل تبـدیل بـه یکدیگرنـد    گونه

م قانون طبیعـت کـه توسـط خـالقی     دیگر در چنین فرهنگی مفهو
کـم و بـیش    اعمـال تـائو  . فراتر از جهان ثبت و ثابت وجـود نـدارد  

بنابراین پیشینه سفت تشبیه حتـی بـیش از ادبیـات    . آلود بودند راز
چینـی بسـیاري از    در متـون . شود غربی در ادبیات چینی دیده می

ي هـا  ها وجود دارد که امکان تکامل تدریجی و ترکیـب نسـل   نمونه
فیلسوفان چینی بسـیار بـه   . اند هاي مختلف را ناممکن شمرده گونه

شباهت انسان و حیوان توجه داشـتند و در مـورد یکـی بـو دن یـا      
که در قـرن سـوم    Hsun T74کتاب  .کردند ها بحث می نبودن آن

ه به این عقیـده اشـاره داشـته اسـت کـ      م نوشته شده مستقیماً.ق
ایی که مربوط به تولـد انسـان   ه انسان نوعی حیوان است و داستان

مدرسـه کنفوسـیوس نـو بـه     . کنـد  در تاریخ چین نقل شده رد می
ایـن فالسـفه سـعی کردنـد     . منـد شـد   مسئله تکامل طبیعی عالقه

هاي سنتی کنفوسیوسی، تائوئیسم، و بودائیسم را ترکیـب و   فلسفه
ایـن حرکـت فلسـفی منجـر بـه مـاده گرایـی        . مدرن سازي کنند
  .ا نوع غربی آن بسیار متفاوت بودارگانیک شد که ب
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  زمان و تکامل اجتماعی

متفکران چینی دو پاسخ به اینکه درگذر زمـان چـه برسـر جامعـه     
بعضـی   .انسانی آمده است به دو گروه مخالف تقسـیم شـده بودنـد   

اي داشتند که انسـان از   هاي طالیی پادشاهان افسانه اعتقاد به سال
ه دوم معتقد بـه نقـش قهرمانـان    گرو. این موقعیت نزول کرده بود

گـروه اول  . اجتماعی در پیشرفت زنـدگی اجتمـاعی بشـر داشـتند    
باور ایـن  . فالسفه تائیست بودند که مخالف با زندگی فئودالی بودند

بود که وقتی تائو بزرگ ظهور کرد همه جامعـه بشـري یگانـه بـود     
thiaa trsia urei kung     ـ راي رهبـري  مردم بـا هـوش و توانـا ب

آنان راست و منش ایشـان درسـت    گفتار. انتخاب شده بودند مردم
مردم پدر و مادر دیگران را مانند پدر و مادر خودشان محتـرم  . بود
بـت  ظدانستند و از کودکان دیگران مانند کودکان خودشان موا می

شــد و جوانــان تحصــیل  از ســالمندان نگهــداري مــی. کردنــد مــی
. کردنـد  تند کـار پیـدا مـی   کردند و کسانی که توانایی کار داشـ  می

ند و ناتوانان با محبت مواظبـت  بیوگان، یتیمان و مردمان بدون فرز
اي که بـه آن   هرمردي کار مناسبی داشت و هر زنی خانه. شدند می

ولـی  . نبود یاسراف و دور ریختن چیزهاي با ارزش رسم. پناه ببرد
 ،همه زحمت کشیدن را دوسـت داشـتند  . شد مال اندوزي هم نمی

دزدان، خائنـان، و بـد سرشـتان خـود را     . ا نه براي نفع شخصـی ام
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این بود دوره . ماند ها باز می چنان که درهاي خانه ،کردند پنهان می
اما این نظـم در طـی زمـان از بـین      Ta Thungهمنشینی بزرگ 

  .فتر

  

  

  زمان و تکامل تکنولوژیک 

ی و نـوآوران باسـتان  در هیچ تمدنی مانند تمدن چین به مخترعـان  
هایی که رکورد اختراعات باستانی است که  کتاب. توجه نشده است

تاریخی است در اسـناد چینـی یافـت     –نوعی دیکشنري تکنیکی 
 Book ofکتـاب   Shih penهـا   ترین این کتاب قدیمی. شود می

origins  ــال قهرم ــام و اعم ــتر آن از ن ــه بیش ــی و  ک ــان فرهنگ ان
این اسناد از اسناد . ستهاي آنان تشکیل شده ا اختراعات و نوآوري

  .تر بودند مشابه در تمدن مدیترانه کامل

گـاري را و   His chung. نمـک را اسـتخراج کـرد     Su sha مثالً
Kumgshu phan  سنگ آسیا وShou Li    محاسـبات را اختـراع

در بـین ایـن مخترعـان و نـوآوران چنـد دسـته شناسـایی        . کردند
تـاریخ  بزرگی از زمـان در  هایی در بازه  نوشتن چنین کتاب. اند شده

استان ضرب المثلی رایـج  در چین ب. چین باستان رواج داشته است
کتـاب  . ، تنها چیـز غیـر قابـل تغییـر اسـت     تغییر: گفت بود که می
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چـین بسـیار نقـش داشـته      در توسـعه علـم در   I Chingتغییرات 
البتـه قـدمت   . آمده است I chingضرب المثل باال در کتاب . است

احتمـال هـم هسـت    . اي است بسیار سوال پیچیده I chingکتاب 
ایـن دوره تکمیـل   . ها این کتاب تکمیل شده باشد که در طی سال

بعد از میالد مسیح طـول کشـیده    2م تا قرن .ق 8تواند از قرن  می
در سراسـر  . گیرد را در برمی Ham , chhimهاي  باشد که سلسله

ان تائوئیسـم و یـا   شود که نه به خـدای  هایی دیده می چین زیارتگاه
بلکه به مردان و زنانی اختصـاص دارد کـه    ،بودیسم اختصاص دارد

  .اند منافعی به جامعه رسانده

اینکـه چـرا    :رسیم حال به بزرگترین سوال در مورد تمدن چین می
 در ؟علم و تکنولوژي مدرن در تمدن غرب ظهور کرد و نه در چین

اینکـه  یکـی   :ش داردرود دو بخـ  این مورد استداللی که به کار می
فرهنگ مسیحی نسبت به فرهنگ چینی بسیار بیشـتر نسـبت بـه    

دیگر اینکه در عصر رنسانس رشد علوم طبیعـی  . تاریخ حساس بود
فرهنگ مسیحی در بستر نـژاد  . و انقالب علمی قبول عام یافته بود

. شده بود که در آن زمـان حقیقـی اسـت   سامی رشد کرده و متولد 
د در بین غریبان بودنـد کـه بـراي زمـان ارزشـی      ها اولین نژا عبري

براي مسیحیان نیز تمام تـاریخ حـول یـک مرکـز کـه      . ل شدندئقا
بـراي مسـیحیان هرگـز    . زد دور مـی  ،همان زنـدگی مسـیح باشـد   

ابدیت تنها در بستر زمـان طـوالنی   . خداوند بدون زمان نبوده است
ي در چنین فرهنگی زمـان حـال دري بـه سـو    . کند معنی پیدا می
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گیرد و معنـی پیـدا    ثیر اعمال فرد شکل میأآینده است که تحت ت
این فرهنگ بـا فرهنـگ دوري یونـانی و روحـی در مـورد      . کند می

متناقض بوده است که رهایی و آزادي تنهـا بـا فـرار از     زمان کامالً
بـراي همـین یونانیـان در مـورد     . بـود  جهان اسیر زمان ممکن می

ون زمان هستند بسیار هیجان زده الگوهاي هندسه اقلیدسی که بد
بلکـه در قلـب    ،در چنین فرهنگی حال دیگر یگانه نیسـت . اند بوده

شاگرد ارسطو حتـی اعتقـاد     Eudemus. گذشته واقع شده است
داشته که پس از گذر زمان خود او دوباره در محضر ارسطو حضـور  

  .پیدا خواهد کرد

  .بوده استان سدي در برابر پیشرفت همین تفکر راجع به زم

  

  

  زمان در ایران باستان 

چند بار زروان در ردیف دیگر ایـزدان نـام بـرده شـده و آن ریشـه      
و درنـگ   (Akrana)کرانه  از دو صنعت بی .کرانه اراده شد زمانه بی
زمـان  پیداست که براي  –در نمو  Daragho xvadhataخرابی 

بـه عبـارت   آن را همیشه پایدار و یا . آغاز و انجام تصور نشده است
آفریـده   در جـایی زروان صـراحتاً  . اند دیگر قدیم و جاودانی دانسته

هایی که از اوسـتا از زروان یـاد    را مزدا محسوب شده و درجملهاهو
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. انـد  شدن فقط آن را در ردیف دیگر ایزدان در خور نیایش دانسـته 
دو گـوهر   nها روان نیکوکار و روح شریف منزلـه   در عبارتی از گام

رسـد کـه زرتشـت بـه اصـل و       عرفی شده و لذا به نظر میم همزاد
یی اقدم که پرردو روان مزبور است عقیده داشته ولـی معلـوم   منشأ

شـک نیسـت   . اسـت خوانده  نیست که زرتشت او را به چه نامی می
  .که بعدها زروان به منزله پروردگاري شناخته شده است

پروردگـار   در زمان هخامنشیان عقاید مختلفی در باب ماهیت ایـن 
بعضـی او را بـا مکـان و بعضـی بـا زمـان یکـی        . وجود داشته است

در آیـین مهـر برخـی عقیـده     . عقیده اخیر فایق آیـد . اند دانسته می
مانی با اقتباس از افکار زرتشـتی نـام   . مربوط به زروان را پذیرفتند

بعضی محققان مـذهب  . را به خداي بزرگ اطالق کرده است زروان
. انـد  سـامانی  را همـان زروانیـت دانسـته     عهـد معمول فرومیسنی 

هاي پنجم تـا هشـتم مـیالدي     بسیاري نویسندگان و مورخان قرن
  .اند اسطوره زیر را راجع به آفرینش از عقاید ساسانیان نقل کرده

ها کرد تـا پسـري    زروان خداي نخستین در مدت هزار سال قربانی
هـاي   ثیر قربـانی ره تـأ اما عاقبت دربـا . بیاید و نام او را هر فرد نهاد

یکـی از   .پـس دو پسـر در بطـن او پدیـد آمـد      ،خود به شک افتاد
اهورمزد چون وي قربانی کرده بود و دیگري اهریمن زیـرا کـه وي   

زروان وعده داد که پادشاهی جهـان را بـه یکـی از    . شک کرده بود
پس اهـریمن سـینه پـدر    . آن دو که زود به حضور او آید عطا کند
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پسـر  : ؟ پاسخ دادکیستی: زروان پرسید. را بدو نمودو خود  شکافت
اما تـو   ،خوش و نورانی است ويپسر من داراي ب: زروان گفت. توام

در این هنگـام اهـورمزد بـا پیکـر نـورانی و       . هستی ظلمانی وبد بو
. زروان وي را بــه فرزنــدي شــناخت. معطــر خــویش را بــدو نمــود

پاسـخ داد کـه سـلطنت    زروان . اهریمن وعده پدر را به خاطر آورد
سال به اهـریمن خواهـد داد امـا پـس از       9000جهان را به مدت 

  . انقضاي مدت مزبور اهورمزد یگانه سلطان جهان خواهد شد

باید دانست که بعدها زروان را بازرتشت و هردو را با ابراهیم خلیـل  
نام حضرت ابراهیم به زبان پهلوي زروان بزرگ قـرار  . اند خلط کرده

اما زرتشتیان پس از اسالم که به هند پنـاه بردنـد    است،ده داده ش
چنـان کـه دیـن     ،سعی کردند تاریخ پیـامبران را بازنویسـی کننـد   

براي این کـار بسـیاري   . زرتشت در خیل ادیان توحیدي قرار بگیرد
  .هاي پهلوي را براي پیامبران سامی جعل کردند از نام
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  زمان در ادبیات و موسیقی 

دالیلی وجود دارد که درك ما از آینده ارتباط تنگاتنگ بـا سـرآغاز   
سخن گویی بشر دارد و بازسازي خیالی وقایع بـراي درك گذشـته   

ابعـاد احساسـی و هوشـمند نمادهـاي      .با اختراع زبان مربوط است
سی بـا  ابعاد احسا. شوند هاي مختلف زمانی مربوط می صوتی با بازه

. کنند زمان حال و ابعاد هوشمند به زمان گذشته یا آینده اشاره می
جداســازي احســاس و هوشــمندي در تــاریخ تکامــل زبــان باعــث 
افزایش توانایی بشر براي نقشه کشی براي آینده و افـزایش عالقـه   

هرچنـد ارتبـاط بـین توانـایی     . عملی به تاریخ گذشته خواهد بـود 
مفـاهیم گذشـته حـال آینـده درسـت       انتقال افکار و احساسـات و 
  .رسد ها بسیار محتمل به نظر می ادراك نشده ولی ارتباط آن

زبانی است که با ادبیات عجـین  در ارتباطات زمان و ادبیات منظور 
ژست صورت زبان زنبورها، زبان عالمـت دادن بـا نـور، زبـان     . است

ز از زبـان در اینجـا مجردتـر ا   . پچم و تلگراف مـورد نظـر نیسـتند   
اي از لغـات و قـوانین    اولین مجموعه. مفهوم سخن مورد نظر است

اي از  ، در صــورتی کــه دومــی مجموعــهگرامــی اســت و ماننــد آن
جمالت است که ممکن است نوشته شده باشد یا به طـور شـفاهی   

چنـان اسـتفاده خـواهیم     "قیـد   "یا  "صفت  "از لغات . بیان شود
 مثالً. ها وجود دارد ام زبانگویی که یک گرامر جهانی براي تم ،کرد
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گذشته و  ،آینده استمراري ،هاي زمانی افعال مثل آینده در سیستم
بینیم که تنوع این  می Indo- Europهاي  مانند آن حتی در زبان

هـاي   سـت کـه زبـان   ا اما فـرض مـا ایـن   . شود ها دیده می سیستم
  .توان به طور یکپارچه مورد بررسی قرار داد مختلف را می

بتوان خلق موسیقی و لذت بردن از آن را در کنار خلق زبـان   شاید
سـعی  . ها بررسی نمود به عنوان متدهاي برقراري ارتباط بین انسان

ست که مهارت الزم براي کنترل زمان را در انتقـال فکـر و   ا ما این
در اینجا نیز با زبان موسیقی به عنـوان  . احساس به نمایش بگذاریم

در صورتی که در عمـل  . رخورد خواهیم کردیک زبان بین المللی ب
هـاي   هاي موسیقی در کشورهاي مختلف ممکن اسـت نظـام   سنت

مختلفی براي ارتباط برقرار کردن با مخاطب را در دستور کار خود 
  .کنیم ها صرف نظر می اما از این تفاوت. قرار داده باشند

. ترین مولفه مشترك بین ادبیات و موسیقی مفهوم ریتم اسـت  مهم
قطارهـاي   در مبـدأ  ها بایـد حتمـاً   براي برقراري ارتباط بین انسان

ها را  ها را تقسیم نمود و در مقصد توانایی رمزگشایی عالمت عالمت
. م بیولوژیک استتر از مفهوم ریت این مفهوم ریتم غنی .بوجود آورد

  .ریتم در موسیقی همچون یک داربست قالبی براي زمان است

کنـد کـه بـه چیـزي      راچنان منظم می ما موسیقی ادراکات حسی
شود و به مفهـوم یـک    هاي احساسی منجر می بیش از درك طوفان

ــدگی از احســاس مــی ــه. رســاند زن ــه و  ایــن تجرب اي وحــدت یافت
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اي کالمـی اسـت و ذهـن مـا را از      موسیقی تجربه. سرتاسري است
هرچند مشهود هم مـتن  . کند خالص می تصویر سازي ذهنی موقتاً

کشـد و بـا آن ماننـد     م قطعه موسیقی را بـه تصـویر مـی   ادبی و ه
این دیدگاه در آراء مـوتزارت  . کند محتوایی غیر کالمی برخورد می

  .مشهود است

  

  

  زبان در زمان 

هـر زبـان   . تارهاي زبانی استزمان تغییر در ساخ رمنظور از زبان د
هر نظر راجع به زمان بـه نظـر دادن   . کند در جریان زمان تغییر می

انجامد و سرانجام به شکل ساختارهاي زبانی  ها می جع به واقعیترا
یک تئوري این . آید که خود اسیر زمان و دستخوش تغییرند در می

شـود و   تم یا ارگانیسمی اسـت کـه متولـد مـی    است که زبان سیس
یـک تئـوري   . یابد کند و توسعه می این بین تغییر می میرد و در می

مردم سـخن گفـتن را    چون ،کند می دیگر این است که زبان تغییر
  . دهند تغییر می

فهمیم که زبـان   از کجا می شود که ما اصالً اما این سوال مطرح می
مسئله تاریخ نویسی یک زبان مانند هـر تـاریخ   . کند دارد تغییر می

نویسی ما را به مسئله واقعیت یک زبـان و مسـئله تشـخیص یـک     
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تـوان   مـی . کند دایت میز تغییر قابل شناخت است هزبان که پس ا
سه الیه مختلف تجرید هستند  "سخن"و  "زبان"، "ادراك" :گفت

  .کند که هر یک در دیگري تجلی می

زبـان یـک سیسـتم     . دیگر از تغییر در زبان مقصـور اسـت  یک بعد 
تغییـر دریـک جـزء    . ء مرتبط تشکیل شـده اسـت  است که از اجزا
به ایـن معنـی   . آورد ء مربوط به آن جزء بوجود میتغییراتی در اجزا

تغییرات در . کند را مشخص و کنترل می "سخن"است که  "زبان"
چنان صورت بگیرد که زبان به عنوان یـک سیسـتم    دیگر اجزا باید

  .حفظ شود و ساختار زبان بدون تغییر باقی بماند

اگر نرخ حفـظ   سوال اینکه آیا پیوستگی در تغییر زبان معنی دارد؟
تعداد کلمـات   cو ثابت باشد اگر   rست زبان لغات در پایدارترین ت

هـا از   مربوط در دو زبان باشد، زمـان گذشـته از جـدا شـدن زبـان     
آید به این معنـی تغییـر زبـان     بدست می t=log c/2logrفرمول 

نرخ حفظ لغات زبـان در پایـدارترین    مسلماً. مفهومی پیوسته است
فرهنگی و لذا  قسمت مستقل از زبان نیست و لذا تابعی از تغییرات

ـ     اوضاع سیاسی، اقتصادي ثیر أ، اجتماعی اسـت کـه حتـی تحـت ت
اما در فرمول باال فرض شـده کـه ایـن    . عوامل جغرافیایی قرار دارد

  .نرخ ثابت است

تـوان   هـاي مختلـف مـی    در زبان "تداوم"کی بودن درك با فرض ی
ها حاضر و در بعضی  ها در بعضی زبان نتیجه گرفت که انواعی از آن
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همین حرف را در فورد تمام مفـاهیم زمـانی در زبـان    . یب استغا
باکانـه بـه    هـاي بـی   تعمـیم  "سـخن "در مـورد  . توان تکرار کرد می

دو الیـه تجریـد مختلـف     "سـخن "و  "زبـان ": سختی ممکن است
. شـوند  مفاهیم زمان شبیه سخن بررسی مـی  "ادبیات"در . هستند

  .ان و سخن فرق بین قالب و محتواستفرق بین زب

در بررسی کالمی زمان خود یک لغت در زبان است که قالب زبـانی  
ر زبــان د خاصــی را دارد و کاربردهــاي خاصــی را درهرزبــان مــثالً

کلمـه زمـان از دیـدگاه زبـان شناسـی روان       مثالً. پذیرد فارسی می
خـود در ادبیـات    "زمـان " کلمـه . شناسی و فیزیکی متفاوت اسـت 

ختار زبان در اندیشـه  ثیرات ساأت "اندیشه"و  "زبان"است و ارتباط 
  . کند را کنترل می

  

  

  زمان در زبان 

زمان در گویش شناسی است که بـا زمـان    ،منظور از زمان در زبان
بعضـی  . یابـد  تداوم در سطح آوایی معنـی مـی   .فیزیکی تفاوت دارد

اجزاء آوایی . شوند آواها در زبان کوتاهتر و بعضی بلندتر کشیده می
زوج آواهایی هستند که یکـی تـداوم دارد و یکـی     با تفاوت کمینه

نقش آواشناسی و ساختاري تـداوم   .Fill , Feelمانند  ،تداوم ندارد
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تـر از تـداوم    مهـم . تفاوت باشـد هاي مختلف م ممکن است در زبان
هـاي   گیـرد و در زبـان   ترتیب است که زمـان را پـیش فـرض مـی    

رتیـب را نتیجـه   میانوند ایده ت پیشوند، پسوند و. مختلف یکی است
ها مانند زبان انـدونزیایی تکـرار کلمـه بـه      در بعضی زبان. دهند می

کیـد در  أزمان همچنـین بـراي ت  . معنی جمع بستن آن کلمه است
هایی از زمـان را   در تندگویی قسمت. شود سخن گفتن استفاده می

حتی اهمیـت موضـوع روي   . دهیم هایی را بسط می حذف و قسمت
بــراي مشــخص کــردن . ثیر داردأمــودن تــترتیــب زمــانی بــازگو ن

نقـش  . هاي زبـانی و آوایـی داریـم    هاي هم زمان نمادگذاري حادثه
  . شود احساس در بیان جمالت با کنترل زمانی وارد می

ـ    خیر زمـانی وارد  أبین درك مطلب و قابل بیان کردن یـک ایـده ت
هـاي هـم زمـان یـک مفهـوم زمـان در        ترتیب بیان اتفاق. شود می

هاي مفهومی پشت صـحنه منجـر بـه     جا ریشه این در. خودش دارد
  .گردند امکان تجرید مفاهیم مختلفی از زمان و ترتیب می

مانند مکث عـروس   ،گاهی نیز تمهیدات زمانی معانی اخالقی دارند
در لطیفه گفتن نیز تمهیـدات زمـانی بسـیار     .در بله گفتن به داماد

بسـیاري از جمـالت   قید  زمان مانند قیـد مکـان در   . اهمیت دارند
ترتیب زمانی در مکالمات تلفنی اگر به هم زده شود . شود ظاهر می

مفاهیم زمان ذهنی منجر بـه  . منجربه ایجاد سوء تفاهم خواهد شد
  .گردد حذف اجزا ناخواسته می



 ٨۶                        ادبیات و موسیقی زمان در 
 

در تفکـر   مثالً. اچاریم معکوس جهت زمان حرکت کنیمگاهی نیز ن
مفهـومی سـاختار    زمـان . کنیم کارآگاهی معکوس زمان حرکت می

در سخن  در وارد شدن مثالً ،کند هایی تقسیم می سخن را به بلوك
  .هاي زمانی توجه کرد دیگران باید به این بلوك

ثیر یم در جمـالت در زمـان ذهـن مخاطـب تـأ     حتی چگالی مفـاه 
  .گذارد می

مـان در ذهـن شـنونده را کنتـرل     بنابراین ممکن است که مفهوم ز
پیچیدگی و چگالی . ان هم معنی دارددر زب tempoمفهوم . کنیم

حتی ذهن مخاطب . آورد اهیم سرعت ذهن مخاطب را پایین میمف
  . توان درگیر مفاهیم نامربوط کرد را می

اي که هـم زمـان    هماهنگ کردن مفاهیم زمان در چند زبان نشانه
ترجمه مفاهیم زمانی در دو زبـان  . شود ظاهر می ،شود بکار برده می

چرا که بعضـی مفـاهیم زمـانی در     ،ل خواهد بودار مشکیگاهی بس
  .ها مشابه مفهومی ندارند بعضی زبان

  

  زمان در سخن گفتن 

، تـداوم صـداي سـخن   . الگوهاي زمانی در سـخن گفـتن متعددنـد   
هاي بزرگتـر سـخن همـه    ، واحـد صـدا و واحـد   ها، کلمـات  سیالب
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تـداوم فونتیـک را بـه    . الگوهـاي زمـانی در سـخن گفـتن هسـتند     
شمردن واحـدهاي   مثالً. توان محاسبه نمود مختلفی میهاي  روش

تعداد کلمات یک جملـه،  . سازند کوچکتر که یک واحد بزرگ را می
هاي یـک سـیالب یـا یـک      هاي یک کلمه، تعداد فون تعداد سیالب

توان میانگین هر یک از این اعداد را  می. کلمه همه قابل شمارشند
هـاي   هاي مختلف یـا زبـان   هاي دوره هبراي یک نویسنده یا نویسند

در یک جامعه بـین مـردان و زنـان محاسـبه و مقایسـه       مختلف یا
تواند یک مشکل این باشد که با یک  در چنین محاسباتی می. نمود

  .تا دو کلمه سروکار داریم

، هـا  هـا، سـیالب   آید که مدت فـونم  زمان در سخن وقتی در کار می
میلـی ثانیـه    ها و جمالت بر حسـب یـک واحـد زمـانی مثـل      کلمه

بـراي  . تـر اسـت   تر و  نادقیق این روش بسیار پیچیده. محاسبه شود
ولـی بـراي کلمـات یـا      ،کرنومتر اسـتفاده کـرد   توان از جمالت می

تـوان بـراي ایـن منظـور از      مـی . کنـد  ها این روش کار نمی سیالب
که شکل مربوط به  از آنجا. استفاده کرد Spectrogramدستگاه 

. توان میانگین چنین عددي را محاسبه نمود می اجزا اشتراك دارند
ها را کنار بگذاریم که این باز هـم   براي این کار باید بتوانیم سکوت

  .احتیاج دارد Spectrogramبه 

ثانیـه در نظـر گرفتـه     0.184یک صدار سخن بـه طـور میـانگین    
 دیده oscillogramیا  Spectrogramهر چه در لزوماً. شود می
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اي اسـت کـه    ایـن نکتـه  . شنونده متنـاظري دارد  در ذهن ،شود می
وگرنـه  . هاي باال بسیار مفید واقع شود تواند در محاسبه میانگین می

  .تواند مفید واقع شود نمی Spectrogramاستفاده از 

زمانی که الزم است تا یـک فکـر توضـیح داده شـود مـورد توجـه       
صـیفات آن  ها را راجع به زبان و تو شناسان است و نظریات آن زبان

اما زمانی که در ذهن گوینـده وجـود دارد   . دهد ثیر قرار میأتحت ت
طور که گفتیم زبـانی کـه در ذهـن     البته همان. قابل بررسی نیست

کـه چگونـه    سـوال ایـن  . ، قابـل کنتـرل اسـت   مخاطب جریان دارد
  توان زمان ذهن مخاطب را تند یا کند کرد؟  می

ر زمـان کمتـري روز   با چگال شدن مفاهیم در جمالت مخاطـب د 
اما از طرف دیگـر مخاطـب کـه     کند، تري را طی می فکري طوالنی

شـود و لـذا    کند سریعتر بفهمد بـا مـوانعی رو بـه رو مـی     سعی می
برعکس اگر تعداد مفـاهیم بـیش از انـدازه    . کند احساس کندي می

چـرا کـه    ،کنـد  کم شوند مخاطب احساس کندي رونـد تفکـر مـی   
لذا براي این کـه  . اهش با افکار درگیر شودتواند با سرعت دلخو نمی

بایـد تعـادل را در    ،مخاطب احساس نرمی و سرعت در تفکـر کنـد  
چگالی مفاهیم ظاهر شده در جمالت حفظ کرد و کم کاري هر دو 

  . شود موجب احساس کندي می
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  زمان در ادبیات 

تقسیم متون به نظم و نثر رده بندي ساختار متـون ادبـی را دچـار    
ـ    الگوي زمان در رمـان . رده استمشکل ک خصـوص  ه هـاي ادبـی ب

این زمان بازگو شده و زمان . هاي مدرن شایسته بررسی است رمان
خطی بودن  .آورد هایی را بوجود می بازگو کردن است که پیچیدگی

کند که سـعی کنـد ترتیبـی بـین      زمان واقعی خواننده را وادار می
  .وقایع بازگو شده پیدا کند

رد و فشـار زمـان را   ل کمتـري وجـود دا  ئتاریخ مسـا  براي نویسنده
دهایی کـه بایـد بـازگو شـوند     بـین رویـدا  . کنـد  کمتر احساس می

نیست و ایـن امـر ترتیـب     هایی وجود دارند که وابسته به او ارتباط
آیـد   به سختی پیش مـی . ثیر گذارندها جمالت و فصول تأ پاراگراف

  . ر سردرگمی شوندکه تاریخ نویسان در باب ترتیب رویدادها دچا

 ،خیر در الگــوي زمــان رمــان وقتــی کــه بــه توصــیف اشــخاصأتــ
گردد و این مشـکلی اسـت    آشکار می ،پردازد ها و غیره می موقعیت

هاي مـدرن   رمانر د. دهد که در تاریخ نویسی هم خود را نشان می
خشم و هیاهوي ویلیام فـاکنر   مثالً .این مسئله بسیار پیچیده است

ورجینیا ولف   Mrs. Dalloway  کتاب. ته داردزمان در هم ریخ
ود و خـاطرات و  شـ  براساس جریان سیال ذهن ازر فکر شـروع مـی  
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این بسیار شبیه اشـعار فارسـی اسـت کـه     . کند ذهنیات را بیان می
در خشـم و هیـاهو هـر    . کنـد  تخیالتی را پشت سر هـم سـوار مـی   

  . خاص خود را از زمان دارد  شخصیت اصلی اندیشه

  

  

  در سینما زمان 

. مفهوم توجـه دارنـد  این هاي زیادي به  در دنیاي سینما فیلم اخیراً
در همـه  . تر ماشین زمان همیشـه بـوده اسـت    هاي ساده البته فیلم

چرخد و از این سمبل براي رفتن به آینـده یـا    تند می ها چیزي آن
هـاي مـدرن مفهـوم زمـان      امـا در فـیلم  . شـود  گذشته استفاده می

مفهـوم دیگـري    Contactدر فیلم  مثالً. شود می تر دخیل پیچیده
بـرعکس جریـان زمـان      referableفیلم . شود از زمان مطرح می

مفـاهیم زمـانی در هـم و     pulp Fictionدر فـیلم  . رود پیش مـی 
گـرم مفـاهیم زمـانی بهـم      21طور در فـیلم   همین. شوند برهم می

ود شخصی حافظه کوتاه مدت خـ  moment aدر فیلم . اند ریخته
 آیـد کـه چیزهـایی را کـه قـبالً      را از دست داده است و یادش نمی

  .کجا بوده است ،دیده

در فیلم ماتریس هنر پیشـه اول بعـد از بیـرون آمـدن از مـاتریس      
دهند کـه بهتـر اسـت بپرسـی      پاسخ می "؟من کجایم": پرسد  می
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در تئاتر شـمس پرنـده وقـایع زنـدگی      " !نه کجا ؟من کی هستم"
  .آید  رتیب میبدون ت موالنا

خاطب تحت کنتـرل کـارگردان   گاهی نیز ساختار زمانی در ذهن م
یم فهمـ  به محض اینکه می "ذهن زیبا"در فیلم  مثالً. گیرد  قرار می

گردانـد   هنر پیشه اول شیزوفرنی دارد مخاطب دوباره زمان را برمی
و  "حس ششـم "در فیلم . کند تا همه چیز را بفهمد و بازسازي می

 رد ،کننـد  ي در خانه تاریک زندگی مـی ا عدهکه  "دیگران"در فیلم 
اي در  چنـین ضـربه  . انـد  شوند کـه خودشـان مـرده    آخر متوجه می

مثال در کتاب به عنوان . شود ادبیات و آثار مکتوب هم مشاهده می
زند که چـه کسـی    در وسط کتاب این ضربه را می "دنیاي صوفی"

  .این را نوشته است

  

  

  زمان و موسیقی 

. کنـد  اسـت و در زمـان حرکـت مـی     یقی یک هنـر تـداوم دار  موس
 ترین بعد یک اثر هنـري ارتبـاط آن بـا مکـان و زمـان تصـور       مهم
. شـوند  هـارچوب زمـان درك مـی   شـعر و موسـیقی در چ  . شـود  می

ــی ــهنقاش ــاري در چ ، مجمس ــازي و معم ــس ــان درك ه ارچوب مک
.  ودشـ  ها در رقص و تئاتر و سینما دیده مـی  و ترکیب این. شوند می
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 مـثالً . ارتبـاط نیسـت   ا مفهوم مکـان بـی  حضور موسیقی در زمان ب
این نکته به آگوستیک سـالن  . شود امواج صوتی در فضا پراکنده می

ابعاد مکانی با ظرفیت بازشناسی ذهن انسـان  .  شود اجرا مربوط می
حافظه ما دنباله زمـانی را بـه الگـویی در یـک     . شوند هم مطرح می

ها در خطوط عمـودي   ملودي مثالً. گرداند یر مجازي برمفضاي مج
این نظم در . شوند هاي افقی نمایش داده می ها در دسته و هارمونی

که چیـزي نیسـت جـز    . دهد نمادگذاري موسیقی خود را نشان می
هـا و   ملـودي  ،هـا  تصویر برداري از تصـویر ذهنـی کـه در آن ریـتم    

یـک نـت    حتی در خود موسیقی وقتـی . شوند ها ظاهر می هارمونی
شود، با توجه به ترتیـب زمـانی مفـاهیم مکـانی کـه در       نواخته می

  . قابل تشخیص است ،زمان جاي گرفته است

ریـتم  . یز یک مولفه مشخص کننده زمان اسـت ریتم در موسیقی ن
در شـب و روز و یـا در    مـثالً  ،شـود  در جهان خارج هم دیـده مـی  

، ماننـد  ردحتی مفهوم ریتم درون انسان هم وجـود دا . فصول سال
ریتم یک مفهوم انسانی اسـت و بسـتگی بـه    . ضربان قلب یا تنفس

  .قدرت شناخت انسان دارد

داشـت   هـا  هایی کـه بتـوان بـا تمرکـز درك حضـوري از آن      تداوم
تـر توسـط    هاي طـوالنی  زمان. یابند حداکثر چند ثانیه گسترش می

هـاي   اگـر ایـن دنبالـه   . شوند کوچکتر تقسیم می يشنونده به اجزا
هـاي مفهـومی    ها را به دنبالـه  ذهن آن ،مانی خیلی طوالنی باشندز
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یک مفهوم زمانی است که کـم   Tempoضرب یا  .کند خالصه می
ضـرب خیلـی    .دهـد  یا زیاد شدن آن شخصیت ریتم را تغییر نمـی 

شـود و   سریع منجر به انقباض و حذف واحدهاي کوچک ریتم مـی 
. گـردد  شـنونده مـی  ها توسط  ضرب خیلی کند منجر به تقسیم بازه

. پس این ضرب است کـه اثـر احساسـی موسـیقی را درخـود دارد     
یـک  . ضرب کند با غم و ضرب تنـد بـا شـادي هماهنگنـد     معموالً

آور  مگینانه و اگر تند اجرا شود شاديموسیقی اگر کند اجرا شود غ
گیـري بـا    البته سریع یا کند به سرعت قابل انـدازه . رسد به نظر می

بلکه به چگـالی سـاختارهاي موسـیقی در آن     ،گردد مترونوم برنمی
ساختارهاي موسیقی کـه پشـت سـرهم    اگر تعداد . شود مربوط می

امـا اگـر    ،آیـد  اشد موسیقی بسیار زنده بـه نظـر مـی   آیند زیاد ب می
موسـیقی بـه نظـر کنـد حرکـت       ،ناچگال باشد و زیاد طول بکشـد 

کشد تـا   می کند و این قضاوت ما را نیز در مورد زمانی که طول می
بنـابراین  . دهـد  ثیر قرار مـی أتحت ت ،موسیقی به اجرا گذاشته شود

موسـیقی  . موسیقی جز زمان ذهنی مخاطب نیـز تأثیرگـذار اسـت   
  .تواند باعث شود زمان معینی به نظر تند یا کند بگذرد می

  

  در موسیقیزمان و تداوم 

ی در موسـیق . توان مثبت یا منفی تلقی کـرد  تداوم یکنواخت را می
هـا و غیـره ریـتم را     به معنی آن است که چگالی، هارمونی، سکوت
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تغییر در این ابعاد چیزي شبیه تغییر درجه یـک  . کند مشخص می
هـاي متریـک بعـد از سـکوت انتظـار       در ریتم. انسان سخنگو است

یا درجه منفـی    Negative toneادامه داریم و به این تن منفی 
negative account گویند می .  

ها تالقی کم  م متریک ریتم موسیقی وقتی روشن است که لهجهنظ
 ریـتم متریـک معمـوالً   . تالقی نداشته باشـند  داشته باشند یا اصالً

شود  هایی آشکار می با دنباله ،ها استراك بسیار دارند وقتی که لهجه
کنند که با  و به شنونده کمک می شوند که منظم و مشابه تکرار می

یعی موسیقی یک دنبـال دیگـر را تخمـین    کمک عادت به نظم طب
  .بزنند

یـن تغییـر در چگـالی و    ا. شـود  ریتم با حرکت وابسته مـی  معموالً
ثیر ملودي و هارمونی که هر دو تابعی از نظم ریتمـی  تداوم تحت تأ

یک موسیقی که ابعـاد حرکتـی   در . گیرد موسیقی هستند قرار می
کیـد  تم مورد تأی که ریدر یک موسیق. کیدند ملودیک استمورد تأ

یک موسیقی که در آن هارمونی . ، آن موسیقی ریتمیک استاست
عملـی  هاي  در مثال. ، موسیقی هارمونیک نام داردکید استأمورد ت

این هـر سـه بـه نـدرت در     . ثیر داردضرب در این تعبیرات بسیار تأ
بینیم که در موسیقی زمان  می. شوند جمع می Movementیک 

  .  شود به نمایش گذاشته می توسط چندین نوع حرکت
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هـا   هـا و تـداوم   اي از سـکوت  به عنوان ملودي زمان توسـط دنبالـه  
هاي مختلـف و بـه    بعنوان هارمونی زمان در پرده. شود مشخص می

هـاي دینامیـک و    هـاي لهجـه   در دنبالـه  "زمـان موسـیقی  "عنوان 
ارتباط ارگانیک این ابعاد در زمان منجر . شود دار مشخص می تداوم

. شـود  گفته می Motiveشود که به آن  واحدي در موسیقی می به
بـه سـاختارهاي مختلـف ریـتم منجـر      هـا   Motiveارتباط ایـن  

توان این موتیوها را با اطالعـات خـارجی کـه بایـد بـا       می. شود می
موتیو قطعه اول است که ضـرب آن  . موسیقی هماهنگ شوند چید

  .و گام آن ضرب و گام اصلی است

کند تـا   سازد به مفاهیم زمانی توجه می اي را می طعهآهنگساز که ق
بعـد از سـاختن قطعـه آن را    . هایی را به قطعه اضـافه کنـد   تکنیک

بعـد از  . کنـد  ه کدام قطعه را کدام سـاز اجـرا مـی   کند ک تنظیم می
تنظیم هم رهبـر ارکسـتر در بیـان موسـیقی نظـرات خـود را وارد       

. زمـانی سـرو کـار دارد   تنظیم کننده هم با بعضی مفاهیم  ،کند می
برآیند اجزاء تنظیم شده توسط تنظیم کننده در زمان باید با آنچـه  

  . آهنگساز خواسته تطابق کند

ذهن  ؟سوال این که آیا ممکن است دو ساختار زمانی داشته باشیم
گیرد و یـک دسـتگاه تولیـد     م می.م . م یا ك .م . از دودستگاه ب 

  . کند تار زمانی را تجرید میاست که ساخیعنی این ذهن . کند می
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  ها  زمان و تغییر دستگاه

هـایی   هـا و آزادي  فرصت ،کند موسیقیدانی که موسیقی را اجرا می
احساس  مثالً. دارد تا گاه گاه اندکی سرعت موسیقی را کنترل کند

  .تواند اینگونه القا شود شدت می

شـور   -1:در حال حاض موسیقی ایرانی شامل هفت دستگاه اسـت  
راسـت   -7نـوا   -6مـاهور   -5همایون  -4چهار گاه  -3سه گاه  -2

یعنی  ،دهد هفت دستگاه موسیقی ما تشکیل پنج مقام می. پنجگاه
به اصطالح علمی مقام ماهور و راست پنجگـاه و مقـام شـور و نـوا     

از این پنج مقام تنها دو نوع آن در موسیقی بین المللی . یکی است
  .رود به کار می

بزرگ و همایون و اصفهان با یک اختالف کوچک مقام  ماهور مقام
، سه گـاه  شور: پس ما داراي سه مقام اضافی هستیم ،کوچک است

  .و چهار گاه

دهـد   هاي هفتگانه یک مقام اصلی را تشکیل می هر یک از دستگاه
شـک  . شـود  و هر دستگاه داراي نغماتی است که گوشه نامیده مـی 

چـون حوصـله فـرا گـرفتن تمـام      ز نیست که اکثر نوازندگان امررو
امـا در  . کننـد  ها اکتفا می ها را ندارند به نواختن بعضی از آن گوشه

ها بی کـم و کاسـت بـا     اثر زحمات چند تن از استادان فن تمام آن
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ال آنهـا  خط موسیقی بین المللی نوشته شـده و بـاین ترتیـب از زو   
ال توان گفت آنچه از صد سـ  پس می. جلوگیري به عمل آمده است

این طرف به ما رسیده است در دفتر و کتـاب مضـبوط اسـت و    ه ب
هـا را   توانند به اهل فن مراجعه کننـد و آن  کسانی که بخواهند می

  .فراگیرند

ه طـور همزمـان بـه    آیا ممکن است در یک قطعه دو مفهوم زمان ب
  ؟اجرا گذاشته شود

 .نکته این است که در یک الیه تجرید فقط یک مفهوم زمان داریـم 
چند مفهوم زمان ممکن است در چند الیه تجرید مختلـف حضـور   

ي زمانی در مورد مکان هـم دیـده   ها این وحدت انگاشته. پیدا کند
هـاي تجریـد متفـاوتی ممکـن      چند مفهوم مکان در الیه.  شود می
. شـوند  زمانی منجر به تناقضات فلسفی نیز می Scaleدو . شوند می

اگـر  . شود متغیر دچار مشکل می مفهوم ثابت ودر این صورت  مثالً
قـانون   ،هـا متفـاوت باشـد    دو محور زمان داشته باشیم و واحـد آن 

در واقع این ذهن اسـت کـه   . کند علیت فیزیکی را دچار مشکل می
  .کند ساختار زمانی را تجرید می

البته ممکن است ریتم دیگري سوار شـود ولـی ایـن بـدان معنـی      
هـا   بلکه ذهـن مـا از ریـتم   . تنیست که دو مفهوم زمان در کار اس

کند که ممکن است به طور متنـاوب   مفهومی از زمان را تجرید می
هـا، کشـیده    ت، قطع شدن ناگهانی نها سکوت. تند یا کند نیز بشود
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ارهاي موسـیقی عـواملی هسـتند کـه     ها، چگـالی سـاخت   شدن نت
بـا  . تواننـد تنـد شـدن یـا کنـد شـدن زمـان را نتیجـه دهنـد          می

به یک سـرعت   از همین مفاهیم زمان موضعی ذهن گیري میانگین
کند که خود ممکن است احسـاس تنـد یـا     میانگین دست پیدا می
  .کند بودن را القا نماید

  

  

  زمان و ریتم 

؛ انــد توسـط عوامــل مختلفــی متوقــف شــود تو تـداوم همگــن مــی 
، سازي و تنک سازي ، چگالimplaseهاي مثبت و منفی  انگیزش

در موسیقی ایـن یعنـی ریـتم وابسـته بـه      . نلهجه سازي و مانند آ
خشکی و ناهنجاري، تغییـرات  . تغییراتی در چگالی زیر و بمی صدا

یک تـن   به این فاکتورهایی که بر. ناشی از سکوت و مانند آن است
باید تداوم را نیز اضـافه کنـیم کـه از ارتبـاط      ،گذارند ثیر میتنها تأ

ـ  بین یک تن با تن دیگر نتیجه می بـه تغییراتـی در    داهتاًشود که ب
ها که با تغییـر   به جز لهجه. شود خصوصیت یک تن تنها مربوط می

 ،شـوند  در چگالی زیر و بمی، خشکی صدا و ماننـد آن نتیجـه مـی   
یـک سـکوت   . شـود  سـاختار زمـانی توسـط سـکوت القـا مـی       بقیه

ایـن چیـزي   . موسیقیایی همراه با انتظار براي رسیدن  تـن بعـدي  
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. تن منفی خوانده شده است Hogo Richmannاست که توسط 
چنـین  . ثیر ریتم را برسکوت لهجه منفـی خوانـد  أتوان ت می مشابهاً

لهجه منفی در ریتم متریک آشکار است که در آن شنونده منتظـر  
هـا یـک زنجیـر     یک دنباله از لهجه. رسیدن یک نواي تکراري است

 .خوانـده اسـت   Verlaufآن بـا   Hoewelerسازد که  می ریتمی
هــا بــا  اي از لهجــه اي کــه موسـیقی غربــی یــا دنبالـه   بنـابر قاعــده 

ماننـد   ،شود هاي مختلف که از اختالف زمانی تنها ناشی می چگالی
که تناقض  تر است نظم فیزیک ریتم وقتی روشن. موسیقی باستانی

  .هاي مختلف وجود داشته باشد کم یا ناچیزي بین لهجه

ـ  که زیر تنی است لهجه غالب سوار بر معموالً م بیشـتري دارد و  و ب
هـاي   دنبالـه لهجـه   معمـوالً . کشد تري طول می مدت زمان طوالنی

بنابراین در ریتم متریـک بازگشـت   . مختلف اشتراك و تالقی دارند
تـري   اق است که در ذهـن شـنونده اثـر قـوي    رویدادهاي قابل انطب

شـود کـه در آن    ن درآخر منجر بـه نـوعی عـادت مـی    ای. گذارد می
نظـم طبیعـی در یـک قطعـه      ساختار خاصی را بـه عنـوان   شنونده

هـا و   هـا و تغییـر در چگـالی    هـا و دوام  چگـالی . پذیرد موسیقی می
ریـتم هـارمونی و ملـودي    . پذیرنـد  ها تنها تعبیـر ریتمـی مـی    دوام

  .شوند هاي مستقلی از موسیقی تلقی می مولفه معموالً

ایـن حرکـت   . شود با مفهوم ریتم مفهوم حرکت متناظر می معموالً
 ،شـود  که در موسیقی غربی با تغییـر در چگـالی و تـداوم القـا مـی     



 ١٠٠                        ادبیات و موسیقی زمان در 
 

اگرچـه هـر دو   . گیـرد  ثیر هارمونی و ملودي قرار میتحت تأ شدیداً
اما این مهم شوند؛ ی و ملودي بر مفهوم ریتم سوار میمفهوم هارمون

از این رو پدیده ریـتم  . رود ریتم چگونه در زمان پیش می است که
  .توسط خصوصیات انرژیک ملودي نیز ناشی شودتواند  می

، هارمونیـک و ریتمیـک   توان بـین موسـیقی ملودیـک    بنابراین می
توسـعه ملودیـک غنـی نتیجـه تنـوع در جزئیـات       . تمایز قایل شد

تداومی است که نتیجه ارتباط درونی لهجـه هاسـت وقتـی مولفـه     
ازند ب ، ریتم و ملودي هر دو رنگ میکند هارمونیک اهمیت پیدا می

ها و یـا ریـتم قـوي اثـر      چگالی در ملودي. و اهمیت کمتري دارند
در موسیقی با ریتم غیر فیزیـک یـا   . کنند هارمونیک را تضعیف می

  .هارمونی غایب یا بسیار ضعیف است آزاد مولفه

  

  

  ریتم در موسیقی ایرانی و غربی 

. گیـرد  یک ریتم پایه را تنبک به عهده مـی در موسیقی ایرانی ریتم
در  .ها روي ریـتم تنبـک متفـاوت اسـت     الی سوار بودن ملوديچگ
را پیـدا  هـاي سـر ضـرب تنبـک      ارچوب زمان یک قطعه بلـوك هچ

ایـن بعضـی اوقـات بـه سـلیقه نوازنـده       . کردن نیاز به مهارت دارد
اینکه یک نوازنده تنبک چطـور وارد ریـتم شـود و از    . بستگی دارد
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هاي نوگسـی   ریتمها،  مدر مقایسه بین انواع ریت. سرضرب وارد شود
هـاي مختلـف را    اوج بازي کردن با زمان با کمـک اجـزا بـا انـدازه    

  . دربردارد

ریتم تمایز قایل شـد و بـا    هاي اصلی و فرعی در توان بین لهجه می
ها و تـوالی   لهجه ارتباط. گیرد همین تمایز است که موتیو شکل می

. هسـتند  در هر ریتم موسـیقیایی خـاص   موتیوها فاکتورهاي اصلی
یـک نـوع   . ها کار بسیار مشکلی اسـت  رلوبندي انواع مختلفی ریتم

. شـود از زبـان گرفتـه شـده اسـت      ریتم که ریتم مثبت خوانده می
هاي کوتاه و بلند و گاهی تولید کـه در آن زنجیـر موتیوهـا     سیالب

در موسیقی یونان و روم باستان ریتم . رن خاصی ندارندارتباط متقا
شود که در آن موسـیقی   ا ریتم متریک ظاهر میمثبت در ارتباط ب

  .شود با سواالتی در مود ریتم و ارتباط زبان و موسیقی هدایت می

  

  

  سکوت در موسیقی 

کنـد بسـیار    ر احساسی که موسـیقی در مـا القـا مـی    سکوت نیز د
این احساسات تا حدي شدید است که گروهـی بـه   . تأثیرگذار است

. دهند هاي آن گوش فرا می تجاي گوش دادن به موسیقی به سکو
موسـیقی خـود یـک موسـیقی را شـکل       هـاي  با این وصف سکوت
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هـا   دهند و هر یک از این ریتم ها تشکیل ریتم می سکوت. دهند می
هاي  این سکوت بنابر. رعت زمانی مربوط به خود را دارندمفاهیم س

تـوان   دهد که به طور موضعی می یک ریتم خود تشکیل ریتمی می
هـاي بـه طـور میـانگین      و این سرعت. سرعت تعریف کردبراي آن 

  .دهد سرعتی را به ریتم بدست می

ها ممکـن اسـت از سـرعت موسـیقی      سوال اینکه آیا سعت سکوت
جـا کـه در سـکوت موسـیقی      کمتر یا بیشتر باشد؟ در واقـع از آن 

اي که سکوت دارد سرعت آن اسـت و آن   نها مشخصهغایب است ت
جـز توسـط موسـیقی بـه طـور       ،القـا شـود  توانـد   هم از جایی نمی

موضعی، پس سرعت موضعی موسیقی و سرعت موضعی سکوت بـا  
توانـد متفـاوت    ها فقط وقتی می میانگین سرعت سکوت. هم برابرند

هـا بـه انـدازه کـافی      قی باشد کـه سـکوت  یسبا میانگین سرعت مو
داد  توان به سکوت گوش فـرا  در این صورت هم نمی. چگال نباشند

اما تنها در این حالت ممکن اسـت سـرعت   . قل از آن لذت بردیا الا
  .میانگین موسیقی و سکوت با هم برابر نباشند

تواند سوار ریتمی دیگر شـود،   طور که در موسیقی ریتمی می همان
هـاي   امـا ریـتم  . در سکوت هم ممکن است چنـین اتفـاقی بیافتـد   

این سـوار  بنـابر . هاي موسیقی هستند تر از ریتم سکوت بسیار ساده
 .شـود  یک مفهوم زمان دیگر خالصه مـی  شدن یک مفهوم زمان بر

هـا   هـاي زمـانی آن   فاصله یک سرعت در سوار شدن یک سرعت بر
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هـا یـک سـرعت     در اینجا نیز ذهـن بـه سـکوت   . شود مینیز لحاظ 
بنابراین بیش از یک مفهـوم زمـان وجـود    . دهد میانگین نسبت می

  .زمان خود موسیقی منطبق باشدفهوم باید با م ندارد که قاعدتاً

هـاي   سوالی که ممکن است پیش بیاید این اسـت کـه آیـا فاصـله    
هـاي   ؟ یعنی ریتمبرمیانگین آن تأثیرگذار استزمانی ریتم سکوت 

اي مساوي اما با فواصـل موضـعی    با تناوب مساوي و سرعت لحظه
  توانند سرعت میانگین متفاوتی داشته باشند؟ متفاوت آیا می

بایـد   بارت دیگر دو مفهوم زمان متفاوت ارائه کننده قاعـدتاً یا به ع
چنین باشد که سرعت میانگین براي ریتم ساده باید همان سرعت 

اما وقتی ریتمی با سرعتی  ،اي باشد و مستقل از فواصل است لحظه
محاسبه سـرعت   ،شود ریتمی با سرعت داده شده می دیگر سوار بر

عمل هم ذهن سـکوت را در کنـار   در . اي نیست میانگین کار ساده
و مسـتقل   تواند سکوت را مجـرد  دهد و نمی موسیقی گوش فرا می

تـوان گفـت ذهـن بـه طـور       بنابراین مـی . از موسیقی مطالعه نماید
  .کند اتوماتیک میانگین سرعت سکوت و موسیقی را برابر تصور می

  

  پیوستگی و گسستگی در موسیقی 

ترمفهوم سـکوت   رم پیچیدهدر واقع مبحث پیوستگی و گسستگی ف
یوستگی منسجم است که پدر بعضی قطعات موسیقی چنان  .است
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اي که توسط بـاخ تنظـیم    حتی در قطعه. سکوتی وجود ندارد عمالً
اینجاست کـه مبحـث پیوسـتگی و    . سکوت وجود ندارد اصالً ،شده

هـا بـه همـان     مطالعـه گسسـتگی  . کنـد  گسستگی اهمیت پیدا می
هـا   اما مطالعه پیوستگی. انجامد ها می سکوتمسئله قدیمی مطالعه 

تـر   هـا انـدکی پیچیـده    مسئله مشابهی است که از مطالعـه سـکوت  
  .است

ي بسـیار  .ها به اجزاء کوچکتر است یک نکته مهم تقسیم پیوستگی
ـ  ها براي تقسیم پیوستگی کفایت نمی اوقات سکوت از در ایـن  . دکن

ي کـوچکتر  ها به اجزا توان از ریتم براي تقسیم پیوستگی اوضاع می
 ،ریتمی روي ریـتم دیگـر سـوار شـود     براي مثال اگر. کمک گرفت

ریـتم اول  . ها را تقسیم نمـود  یوستگیپتوان به کمک ریتم اول  می
بـا ایـن وصـف بـه     . کننـد  ها ایفا می نقش سکوت را براي پیوستگی

تـوان بـه طـور موضـعی سـرعت نسـبت داد و        ها نیز می پیوستگی
فهمـیم از بـین دو   اینکـه ب . ها را در نظر گرفـت  سرعت میانگین آن

مسئله مجرد و  ،دیگري سوار شده است کدامیک برریتم هم زمان، 
تـر   گیرنـد کـه سـاده    ریتم پایه را ریتمی مـی  معموالً .مشکلی است

شـود کـه زودتـر     است یا زودتر شروع شده و یا با سازهایی زده می
  .شوند میها سوار  اند و سازهاي دیگر برآن روع کردهش

نکته اصلی در مفاهیم زمان که در رابطه با پیوستگی و گسسـتگی  
تـر   ور از این ساختارها براي عمیـق طگیرند این است که چ قرار می
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اري که در مورد همان ک. دادن به موسیقی استفاده کنیم گوش فرا
هـا   در بررسـی پیوسـتگی  . یـم هـا انجـام داد   گوش کردن به سکوت
جر به مفهوم سازي براي الگویـابی در یـک   مطالعه مسئله زمان من

تواند چنـان پیشـرفت کنـد     این مهارت می. شود قطعه موسیقی می
مسـتقل از زمـان    که شنونده بتواند به یک قطعـه موسـیقی کـامالً   

 هـاي کـامالً   مانند یـک تـابلوي نقاشـی نظـر کنـد و آن را پدیـده      
از موتزرات چنـین نقـل شـده اسـت کـه او چنـین       . تصویري بداند

  .درجه تجریدي در موسیقی رسیده است

توان ادعا کرد که تمام ساختارهاي زمانی توسـط   در این صورت می
تواند فراتر از زمان بـه یـک    ، چرا که میشنونده دریافت شده است

هـا و   الگـوي سـکوت  . قطعه موسیقی نظر کنـد و از آن لـذت ببـرد   
توجه . اه ها همانقدر زیبا خواهد بود که الگوي  پیوستگی گسستگی
ها نقش مهمی در مفهوم سازي و مجردتر  ها و گسستگی به سکوت

اوج زیبایی در موسـیقی وقتـی    .کند شدن از ساختار زمانی ایفا می
است که دو یا چند تابلوي مستقل از زمان در یک قطعه موسـیقی  

به طوري که این تصـاویر بـا یکـدیگر     ،به تصویر کشیده شده باشد
کــه بــا سـخن گفــتن کــه خــود در   روشــن اسـت . مـرتبط باشــند 

هـاي تصـویري را بـه     ارچوب زمان است به سـختی بتـوان داده  هچ
  .مخاطب منتقل نمود
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  زمان و آالت موسیقی 

ارجـاع بـه    مـثالً . کند د مینوع سازها ارجاعات زمانی و مکانی ایجا
کشور خاص یا به زمان  باستان در اثـر انتخـاب نـوع سـاز نتیجـه      

هاي پیـانو   زمان اجراي نت. شود نیز وارد می زمان در اجرا. شود می
ایـن فقـط   . کنـد  از لحاظ مکانیکی با زمان اجراي ویولن فـرق مـی  

دام سوال این که کـ . کند هاي اجرا است که تفاوت ایجاد می آزادي
دادن به ساختارهاي زمـانی موثرترنـد؟ سـازي کـه      لها در شکساز

ا در آمـده در  دپرصداتر یا شدیدتر یا قبل از سازهاي دیگـر بـه صـ   
  .شوند ماند و دیگران نسبت به آن بررسی می ذهن شنونده باقی می

هـا   هـا و افسـانه   از کتب تـاریخ و ادب ، اشـعار و مضـمون حکایـت    
،  هاي کنـده کـاري شـده بـرروي ظرفهـاي سـیمین و فلـزي        نقش
اشیا به جا مانـده از آن عهـد   هاي عهد ساسانی و دیگر  نبشته سنگ
، نـاي،  ، بـربط چنـگ : ساسانی سازهایی چـون  آید که در عهد برمی

شیپور، سرنا، سنتور، نی، سیاه نی، و انـواع سـازهاي ضـربی ماننـد     
  .ها متداول بوده است دهل و نقاره و تنبک و امثال این

شـود و   نی را که با عود نواخته می ها در تاریخ آمده است که ایرانی
کـه بـا سـیمبال    شود و چنگ را  نی دو لوله را که با طنبور زده می

یـا چنـگ همـراه    ایرانیان آواز را با عود  .شود اختراع کردند زده می



 فلسفه زمان   ١٠٧
 

انـد   م برده شدهااي از سازهاي ایرانی نیز در تاریخ ن پاره. اند کرده می
  .تشخیص داد ها را کامالً توان آن که نمی

شوند  مان در تاریخ تکامل خود مرتبط میآالت موسیقی با مفهوم ز
اند و مـورد اسـتفاده    که در طی آنان حضور داشتهو هم با اعصاري 

از این رو ست که یک موسیقی ممکن است ما را بـه  . اند قرار گرفته
ته ممکن است ریتم خاصی نیز ما را به بال. یاد عهد باستان بیاندازد

  .یاد عهد قدیم بیاندازد

اند با آالتی کـه   واج داشتهرآالت موسیقی که در دوره هخامنشیان 
هایی دارند و این نشانگر  تفاوت ،ه ساسانیان رواج پیدا کردنددر دور
سـفانه موسـیقی   تأم. ساختار موسیقی در بسـتر زمـان اسـت    تغییر

باستانی ایرانی به خاطر عدم وجود دستگاه نـت نویسـی اسـتاندارد    
هاي هفتگانه  اما گوشه هاي ایرانی که در دستگاه ،حفظ نشده است

، انـد  یش سینه به سینه حفظ شـده وجود دارند از حدود صد سال پ
 ،هـا بتواننـد بـا تبحـر بتوازنـد      هر چند متخصصانی که در همه آن

  .نادرند

با اختراع گرامافون این فرصت شد که نـواي موسـیقی گذشـتگان    
دستگاه نت نویسی بین المللی در حفظ موسیقی قرون . حفظ شود

نهـا روش  اما پـیش از آن ت  ،اخیر در اروپا بسیار کار آمد بوده است
هاي باستانی ایران انتقال سـینه بـه سـینه بـوده      براي حفظ گوشه
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اند بـا نامشـان    هاي باستانی که فراموش شده بسیاري از نغمه. است
  .اند در اشعار سنتی آورده شده

  

  

  آالت و ادوات موسیقی در عصر هخامنشی 

در دوره هخامنشی به طور کلـی دو نـوع اسـباب و آالت موسـیقی     
اند که در نوبـت زدن صـبح و شـام و مواقـع      داشته) میبزمی و رز(

انـد؛   نواخته د و فتح و جنگ و دیگر تشریفات میماتم و سرور و اعیا
، کرنـاي، سـورناي، طبـل،    ، نی، بربط، تنبک، کـوس از قبیل شیپور

، گـاودم، نـاتوس و   ، خمدهل، جام، جلجل، تبیتره، خرمهره، دمامه
  .سنج و مانند آن

وبـت زدن بـا آالت و ادوات مختلـف از یادگارهـاي     نقاره یـا ن : نقاره
قدیم ایران است که طلوع و غروب خورشید را بـا آن اسـتقبال یـا    

  .کردند بدرقه می

رویـه و دورویـه بـوده     در لغت به معنی کوفتن دوقسـم یـک  : کوس
زدنـد ماننـد خـم سـین یـا       دو چیز بوده است که بـرهم مـی  . است

آوازي سهمگین از آن بلنـد   بستند و رویین که پوست گاو برآن می
  .نام دیگر کوس کوست است. و گاه از چوب هم بوده است هشد می
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  دلیران نترسند نه آواز کوست

  1که آنجا دو چوبست و یکپارچه پوست

مخفف کارناي است و آن نایی بلند بدون سوراخ بـوده و در  : کرناي
ـ  دمیدند و در کارزار و دستگاه نقارخانه به کـار مـی   آن می ه بـه  رفت

  .عکس سورناي که مخصوص عیش و شادمانی بوده است

  برفتند گردان لشگر زجاي     خروش آمد و ناله کرناي 

انواع و اقسام داشته است از قبیل تبیره، نقـاره، دهـل و غیـر    : طبل
  . ها و تنبک نوعی از آن بوده است این

 از قدیم در ایران رواجها  هاي پرصدا در جنگ به کار بردن ناي: ناي
  .داشته است

هایی برآن تعبیه بـوده اسـت و    طاسی بوده است فلزي و مهره: جام
اند که در انقضـاي سـاعت یـا مـدتی      گذاشته در دربار سالطین می

افتـاده و آوازي از آن برآمـده اسـت و در هنگـام      اي می معین مهره
و اصـطالح مهـره   . انـد  بسته سوار شدن آن جام را برپهلوي پیل می

  .ز اینجا آمده استطاس انداختن ا

  2وزوبرشد آواز برچند میل  بزر مهره برجام برپشت پیل

                                                             
 فردوسي ١
 فردوسي ٢
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هـایی بـرآن    اکتی بوده بیضی شکل و بزرگ و ظـاهر زنـگ  : جلجل
  . اند و صداي مهیبی داشت بسته می

  جالجل زنان از صداهاي زنگ

  3ورد خون از دل پاره سنگبرآ

  .دهل کوچکی است که میانش باریک و دوسرش پهن باشد: تبیره

  پس تبیره دیده نزدیک درخت

  4گهی بانگی بجستی تند و سختهر

  .ناقوس و زنگ بزرگی بوده است : خرمهره

  .اند نواخته اي رویین بوده است و روز جنگ می نقاره: خم

  .اند نواخته نایی بزرگی بوده که در جنگ می: گاودم

  نر فریاد خرمهره و گاودم

  5علی اهللا برآمد زرویینه خم

  .اند برده بزرگ بوده است که در جنگ بکار میناي  نوعی: دمامه

                                                             
 نظامی ٣
 رودکی ٤
 نظامی ٥
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  دمامه در دمیدند در پگاهی

  روان گشتند چون دریا سپاهی

کـه آن را از شـاخ حیوانـات، فلـز و چیزهـاي دیگـر تهیـه        : شیپور
  .کردند می

  

  

  :آالت و ادوات موسیقی در دوره ساسانی

سازهاي عهد ساسانی از انـواع سـازهاي بـادي و سـازهاي زهـی و      
، نقـاره و جـز   اي چـون طبـل   هاي ضربه از سازه. اي بوده است ربهض

ها جزو سازهاي عصر هخامنشـی یـاد کـردیم و اینـک بعضـی       این
ابتدا از سازهاي زهی . بریم سازهاي زهی و بادي این دوره را نام می

  :کنیم شروع می

بـوده  ) بـط (اش شبیه سینه مرغـابی   کاسه ونچ:  )عود قدیم(بربط 
دانند و عـود   أخوذ از باربد میاند و بعضی این نام م تهآن را بربط گف

گویـا بـربط   . و از سازهاي کامل کهن ایران است معرب بربط است
غییـر و  اي از آن با انـدکی ت  ، گونهسازي از جنس طنبور بوده است

یکـی دسـته   عود دو نوع بوده است . تصرف همان تار امروزي است
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اي بـزرگ و   دیگـري کاسـه  انـد و   گفتـه  بلند که به آن طنبـور مـی  
  .ه شبیه عودي که اکنون متداول استاي کوتا دسته

، در زبـان  ترین سازهاي قدیم و زمان ساسانیان است از مهم: چنگ
چنـگ  . شـد  گفتند و با انگشتان نواخته مـی  پهلوي آن را کنگ می

  .سغري در قدیم معروف بوده است

امـرود    گوینـد شـبیه   بعضـی مـی   ،که معرب آن طنبور است: تنبور
بوده و بعضی گویند شبیه دم بره بوده و به دمبره معـروف  ) گالبی(

تفاوت کوچک و بزرگ و دسته کوچک م اي طنبور کاسه. بوده است
بعضـی  . اند ته و در قدیم دوتار برآن می بستهیا مستقیم و بلند داش
  . اند هسه تار را تنبور دانست

  . رفته است که در خراسان بیشتر به کار می: جزن

سازي شبیه به هشته پنبه زنی که در اشـعال نـام آن زیـاد    : چغانه
  .آمده است

  :سازهاي بادي بدین قرارند

فید و نـواختن آن  تـر از نـاي سـ    تر و کامل در قدیم کوتاه: سیه ناي
  . آسانتر بوده است

تـوان آن را بـه    می ت واکنون نیز معمول اس: دوناي یا ناي مضاعف
  . نی لبک تشبیه کرد
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که مخفف آن سرنا است در نقاره خانـه زیـاد   : اي یا ناي سرورسورن
معمول بوده و از سازهایی است که اکنون بیشتر در قراء و قصـبات  

هاي روستاها نوازندگان با طبل و دهـل آن را   رایج است و در جشن
اي مخروطـی   این ساز لولـه  .نوازند و دامنه صداي آن زیاد است می

سـرناي  . در رو و یکـی در زیـر دارد   دارد و مانند نی شـش سـوراخ  
  . بندند زبانه چوبی است که آن را با نخ می کنونی داراي دو

نفیـر  . از سازهاي بادي معمول بلندتر و چند قسم بوده اسـت : نفیر
دهـان آن برگشـته بـود     و سـر کـه  گفتند و آن را  بلند را بروغو می

بلند بـود   نامیدند که شبیه به شیپور و بوقی اي یا ناي جنگ میکرن
  .شد ها از آن استفاده می که در جنگ

، برنـز یـا طـال    هاي بسیار قدیمی است کـه از مـس   از سازه: شیپور
  .شد ساخته می

کردنـد و بـا دمیـدن در     انبانی یک یا چند نی تعبیـه مـی  :  نی انبان
  . نواختند ها الحانی می نی انبان از

ام سازي است که ، نژه امرگان یونانی یعنی ساز و اکتاز وا: ارغنون
. ئون کنونی صورت کامـل شـده آن باشـد   بعید نیست ارگ یا آکارد

دادنــد و در عقـب آن دمـی کــار    هـایی در دو صــف قـرار مـی    نـاي 
  .شاید ارغنون تکمیل شده نی انبان بوده باشد .گذاشتند می
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  زمان در روانشناسی تحلیلی 

م رابطه مکان، زمان، حرکت و سرعت از دیدگاه ذهـن را  خواهی می
چیـزي جـز   در مکانیک کالسیک سـرعت   .مورد بررسی قرار دهیم

در کـالم دکـارت سـرعت مـاهیتی     . رابطـه فاصـله و زمـان نیسـت    
امـا در مکانیـک   . دارد اما زمـان و مکـان محـض هسـتند     ترکیبی

شـود و سـرعت مطلـق تصـور      نسبیت زمان به سرعت وابسـته مـی  
شود ایـن اسـت    ی که در زمینه روانشناسی مطرح میسوال. شود یم

بـه   ؟که آیا درك زمان با کمک ارتباطات مفهومی است یا مسـتقل 
شود اما زمـان   عبارت دیگر اینکه سرعت با گذشت زمان تعریف می

که مفهوم سرعت را پذیرفتـه   وقتیآن هم  کنیم را اندازه گیري می
سـرعت مقـدم اسـت یـا درك      ران بدر این صورت درك زم. باشیم

حتی . کند یید میأزمان؟ روانشناسی دیدگاه نسبیتی را ت سرعت بر
مـا درك فضـا و زمـان    درك مکان هم به سـرعت وابسـتگی دارد ا  

درك مطلق فضا ممکن است و آن هم علـم   مثالً. موازي هم نیست
ــت  ــه اس ــی   . هندس ــت یعن ــن نیس ــان ممک ــق زم ــا درك مطل ام

Chromometry عبارت دیگر مطالعه زمان مستقل از  به. نداریم
مسئله فلسـفی کـه اینجـا مطـرح     . فضا و سایر مفاهیم امکان ندارد

 زمـان در  شود ایـن اسـت کـه آیـا تقـدم مفهـومی سـرعت بـر         می
دهـد؟ آیـا    روانشناسی تقدم مفهومی آن در فیزیـک را نتیجـه مـی   
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توانـد راهنمـاي مـا در تحقیقـات      تقدم مفهومی در روانشناسی می
ی نظري قرار گیرد؟ آیا زمان ذهن ساده تـرین مسـیر بـراي    فیزیک

  درك طبیعت است؟

زمان موضوع آزمایشـاتی اسـت کـه     تعیین تقدم ادراکی سرعت بر
روانشناسـی کـودك عالقـه داشـت     بـه  او که . ژان پیاژه ترتیب داد

آزمایشاتی ترتیب داد تا بداند کـدامیک از ایـن مفـاهیم زودتـر در     
این مسئله در مالقاتی که ژان پیاژه بـا   .گیرد ذهن کودك شکل می

نکه کـودك چگونـه بـه    ای. شنهاد شده بودیانیشیتین داشت به او پ
رسـد؟ اینکـه کـودك چگونـه بـه مفهـوم زمـان         مفهوم سرعت می

اولـین   وم متریـک سـرعت کـه از فرمـول اسـت،     رسد؟ آیا مفه می
گیرد؟ یعنـی آیـا    مفهوم سرعت است که در ذهن کودك شکل می

  ؟ارتباط مفهومی فاصله و زمان است کودك سرعتدر ذهن 

پاسخ پیاژه این است کـه شـهود مفهـوم سـرعت پـیش از مفهـوم       
پایه ترتیـب اشـیاء    این شهود بر. شود پذیري سرعت درك می اندازه

فهوم با مقایسه سرعت نسـبی چنـد   این م. شود متحرك استوار می
. نیسـت متحـرك   آید و قابل کاربرد در مورد یک شی شی پدید می

مفـاهیم   .نزد کودکان تخمین سرعت بر اساس ترتیب مکانی اسـت 
و بعـد بـودن در   پیش نیاز براي ادراك مفهوم سرعت مفاهیم قبـل  

بنـابراین ادراك مفـاهیم سـرعت و زمـان در     . فضا و در مکان است
بلکه چند مرحله مهـارتی وجـود دارد    ،گیرد یک مرحله صورت نمی
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 ،گیـرد  ر یک مرحله صـورت نمـی  رعت و زمان دکه در آن ادراك س
سـرعت و  بلکه چند مرحله مهـارتی وجـود دارد کـه در آن ادراك    

یعنی تمام ادراکات مربـوط بـه   . روند زمان موازي یکدیگر پیش می
امـا اولـین   . کننـد  اند و همگام یکدیگر پیشرفت مـی  یکدیگر وابسته

م زمـان مجردتـر از   چرا کـه مفهـو   ،دارد قدم را مفهوم سرعت برمی
  .هوم سرعت استمف

  

  

  درك کودك از سرعت 

را  پیاژه براي تعیین تقـدم ادراکـی سـرعت و زمـان آزمـایش زیـر      
هاي نامساوي در نظر بگیریـد کـه دو    دو تونل با طول. طراحی کرد

شـوند و هـم زمـان خـارج      روسک به طور همزمان وارد آنان مـی ع
ـ  ها را برابر می کودك سرعت عروسک. شوند می هـا   لداند اما اگر تون

برداشته شوند کـودك عروسـکی کـه از مسـیر طـوالنی تـر رفتـه        
گـذرد و او را پشـت سـر     داند چون از عروسک دیگر می سریعتر می

 ایده از یکدیگر گذشتن به طور دفعـی در ذهـن کـودك   . گذارد می
در . گیـرد  در چهار مرحله در ذهن او شکل می بلکه آید؛ بوجود نمی

ه حرکت سـریعتر تنهـا از روي   کودك بسیار خردسال قضاوت دربار
در مرحله مهـارتی  . به نقطه شروع توجهی ندارد نقطه پایان است و
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گیـرد و مـورد    را در نظر مـی  بعد کودك نقاط شروع و پایان هر دو
ن دهد و در مورد متحرك سـریعتر بـا در نظـر گـرفت     توجه قرار می

در مرحله سـوم کـودك   . گیرد همه ابعاد مسئله صحیح تصمیم می
بـه کـاهش اسـت و     گیرد که رو ها را هم در نظر می له عروسکفاص

در حـدود  . یابـد  ها از هم دوباره افزایش می پس از گذشتن عروسک
  .شود پذیري مفهوم سرعت درك می سالگی اندازه 11تا  10سنین 

اي از سرعت وجـود دارد کـه    توان نتیجه گرفت که ایده از اینجا می
ده از سرعت اسـت کـه بـه مـا اجـازه      این ای. زند تداوم تکیه نمی بر

  .دهد سرعت و زمان را درونی تعریف نکنیم می

ل ه روانشناسـی کـودك در حـل بعضـی مسـائ     بینیم ک بنابراین می
این ایـده دور توسـط   . کند ختاري در مورد زمان به ما کمک میسا

یـا ریاضـیدانان و فیزیکـدانانی ماننـد      Le Royفیلسـوفانی ماننـد   
Gustare Juvet هـاي فیزیـک   ساختار جدید تئوري"تاب در ک" 

  .  گرفته استمورد اشاره قرار 

بنابراین از دیدگاه روانشناسـی زمـان بـه سـرعت بسـتگی دارد یـا       
همـانطور کـه مکـان یـک      .وابسته به حرکات و سرعت آنان اسـت 

اسـت کـه از    تغییرات در مکان و لذا حرکـت گذاري براي  مختصات
از یـک   زمان و مکان کامالً با این وصف. سرعت تشکیل شده است

  .جنس نیستند
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معکوس پذیرنـد امـا زمـان     ئوري نسبیت سه بعد فضایی کامالًدر ت
ازي فضـا و زمـان چنـدان هـم     بنابراین تو .غیر قابل بازگشت است

قابل مطالعـه اسـت    از همین روست که فضا مستقالً. رود پیش نمی
  .اما زمان چنین نیست

کرد و ایده توالی را بدست آورد امـا   توان ترتیب زمانی را تجرید می
ایده تداوم همانطور که دیدیم به طور اساسی بـه سـرعت بسـتگی    

توان تداوم را مستقل از محتواي آن مـورد بررسـی قـرار     نمی .دارد
کـه روانشناسـی    اینجاسـت . ، آنطور که براي فضا ممکن اسـت داد

 دازیم کـه در زمـان  رسـوال بپـ  ایـن  کند به  کودك به ما کمک می
  فیزیکی ارتباط ژنتیک بین مفاهیم سرعت و زمان چیست؟

سرعت . پذیري سرعت تقدم دارد شهود مفهوم سرعت بردرك اندازه
لـذا  . شـود  برمبناي ترتیب اشکالی که در حال حرکتند تعریف مـی 

پس مفهوم سرعت نسبی اسـت و  . مفهوم سرعت ذات ترتیبی دارد
و یـک جسـم متحـرك    شود  از مقایسه دو جسم متحرك ایجاد می

ایـده جلـو زدن اشـکال    . تواند منجر بـه مفهـوم سـرعت شـود     نمی
ي شـکل گیـري   متحرك مستقل از زمان است که در کودکان مبنا

  .شود شهود و مفهوم سرعت می
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   گیري مفهوم سرعت شکل

ان بـرخالف انتظـار   دریافت مفهوم سرعت در بزرگسـاالن و کودکـ  
دهد که درك مفهوم سـرعت   آزمایشات نشان می. بسیار شبیه است

حتی در بزرگساالن که رشد روانـی و تحصـیلی خـود را بـه پایـان      
تناقضـاتی در بـرآورد آنـان از مفهـوم سـرعت و تـداوم        ،اند رسانده

دهنـد کـه رفتـار     آزمایشـات نشـان مـی   . شـود   وفاصله دیـده مـی  
راکات ترتیبی کودکان بزرگساالن در تخمین سرعت برپایه همان اد

  .تاز سرعت اس

در آزمایش اول مقایسه حرکـت نسـبی دو شـی متحـرك صـورت      
در ایـن حالـت یـک اثـر سـینماتیک ادراکـی مشـاهده        . گیـرد  می
درست در لحظه جلو زدن در بیشـتر افـراد گـزارش شـده     . شود می

است که به نظر شتاب گرفتـه اسـت و شـی عقـب مانـده بـه نظـر        
ی بـه  یعن. رسد درست در همان لحظه از شتابش کم شده است می

جلو زننده به نظر تنـدتر حرکـت    کند و شی نظر کندتر حرکت می
سته به ترتیـب در اینجـا مشـاهده    واب دوباره یک اثر کامالً. کند می
  .شود می

گیـریم کـه    در آزمایش دوم تنها یک شکل متحرك را در نظر مـی 
  .شود وارد میدان دید می



 فلسفه زمان   ١٢١
 

ا یـک  در نظـر اول تنهـ  . حرکت چشم در این آزمایش آزادانه است
تر نشـان   اما بررسی دقیق. منبع حرکت در این آزمایش وجود دارد

 لـذا . دهد که چشم و جسم دو منبـع حرکـت مسـتقل هسـتند     می
اي کـه   رسد درست در لحظـه  درست مانند آزمایش قبل به نظر می

 ،شـود گـویی حرکـت آن شـتابدار اسـت      جسم وارد میدان دید می
  . کند یبتدا سریعتر و سپس کندتر حرکت میعنی ا

شود که در لحظـه اول   به این دلیل ظاهر می "حرکت ظاهري"اثر 
کشـد تـا    شود و طول مـی  چشم در محل پیدا شدن جسم ثابت می

ـ  . خود را با سرعت حرکت جسم تطبیـق دهـد   خیر موجـب  أایـن ت
شود فقط وقتی که چشـم بـا جسـم     ظهور شتاب ظاهري جسم می

  .ثابت است مکند است که به نظر می رسد سرعت جس حرکت می

کنیم تا تنها به یـک نقطـه    در آزمایش سوم چشم ناظر را ثابت می
. شـود  در این حال شـی متحـرك وارد میـدان دیـد مـی     . نظر کند

تـوان سـرعت حرکـت     دانسته شده که حتی با چشم ثابت شده می
 "حرکـت ظـاهري  "هم همـان اثـر    باز. شی متحرك را تخمین زد

. ی متحرك وجود دارنـد یز دو ششود چرا که در اینجا ن مشاهده می
رسـد   سرعت وقتی جسم در مرکز دید قرار دارد سریعتر به نظر می

 زیرا در مرکز ،کند که در پیرامون میدان دید حرکت میتا هنگامی 
لـذا  از پیرامـون بیشـتر اسـت     ،اند دید تعداد اعضایی که قرار گرفته
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 کند در مرکز چشـم بـا سـرعت    وقتی تصویر در شبکیه حرکت می
  .کند بیشتري اعصاب را تحریک می

بنابراین در تمام ناظران مفهوم سرعت مسـتقل از تـداوم مشـاهده    
ایـن حقیقـت توسـط    . ترتیبـی دارد  می شود کـه طبیعتـی کـامالً   

 Vitesseدر کتـاب   Malvaux , Ableریاضـیدان و فیزیکـدان   
est univers relativiste        بـه کـار بـرده شـده تـا فرمولبنـدي

ومی از یت بدســت دهنـد کــه در آن چنـین مفهــ  جدیـدي از نسـب  
  .سرعت به کار برده شده است

  

  

  درك کودك از زمان 

گیریم که آیا درك همان کودکـانی   حال مسئله زمان را در نظر می
که مورد آزمایش قرار دادیم از زمان درکی وابسته به سرعت اسـت  

 شـود و  یید میدر واقع فرضیه اول است که تأ. یا مستقل از سرعت
مفهـوم زمـان   . آید زمان بدست می پایه ادراك ما از همان نتیجه بر

در نظـر   هـا را متمـایزاً   آورد کـه بایـد آن   دو جنبه را کنار هـم مـی  
دهـد و دوم   اول توالی رویدادها که به ما ترتیب زمانی را می: گرفت

البتـه  . دهد بازه بین رویدادهاي متمایز که به ما مفهوم تداوم را می
  .دهیم تیبی را مورد بررسی قرار میمفاهیم تر
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سـک را  دو عرو. م هم زمان بودن را در نظر بگیریدبراي مثال مفهو
ها را از کنـار هـم    دهیم و حرکت آنروي میز جلوي کودك قرار می

ها را کنار هـم   کنیم و پس از مدتی عروسک شانه به شانه شروع می
ـ  ها می اي که عروسک در لحظه. کنیم ثابت می ک عالمـت  ایستند ی

ها هم زمـان   پرسیم که آیا عروسک آنگاه می. شود صوتی شنیده می
هـا سـرعت    اگر عروسک. ایستادند و هم زمان حرکت کردند یا خیر

مسـاوي داشـته باشـند کودکــان در تشـخیص همزمـانی مشــکلی      
ها برابر نباشد و از یک نقطه شـروع کننـد    اما اگر سرعت آن. ندارند

همـه  . ایز بایستند نتیجه متفاوت اسـت متمو هم زمان در دو نقطه 
، امـا  کودکان قبول دارند که شروع حرکت هـم زمـان بـوده اسـت    

چـرا   ،ها هم زمان بـوده اسـت   کنند که ایستادن عروسک قبول نمی
  . اند که در یک نقطه توقف نکرده

ایسـتد آیـا عروسـک دیگـر      وقتی این عروسک می: پرسیم آنگاه می
ها  پس عروسک :پرسیم آنگاه می .کند؟ پاسخ منفی است حرکت می

ها هم زمان  عروسک .پاسخ دوباره منفی است ؟ایستند هم زمان می
  .ایستند چون یکی جلوتر از دیگري است نمی

وم هم زمان بـراي کـودك معنـی    دهد که مفه این گفتگو نشان می
  .چرا که ایشان درك درستی از مفهوم زمان ندارند. ندارد

پـذیرد   کـودك هـم زمـانی را مـی     در حدود شش سالگی وقتی که
او قبـول دارد کـه   . هاي زمـانی را متصـور نیسـت    هنوز تساوي بازه
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یک زمـان از   اند و در ها در یک زبان حرکت را شروع کرده عروسک
اما اگر بپرسند براي همان فاصله زمـانی هـر دو    ،اند حرکت ایستاده

زه کـه پیشـتر رفتـه بـا    آن! حرکت بودند پاسخ این است که خیر در
  .تري را در حال حرکت بوده است زمانی طوالنی

ن هم زمان ایستادند، این طور نیست؟ پاسخ ایـن  اما آنا :پرسیم می
پـس   :پرسـیم  مـی . ها ایستادند من عالمت دادم و آن !بله :است که

: پاسـخ ایـن اسـت کـه     .اند براي بازه زمانی مساوي در حرکت بوده
  .فته استیکی بیشتر حرکت کرده چون پیشتر ر !خیر

رود زمان بیشـتري مصـرف    کودك متحرکی که سریعتر می راز نظ
، پـس زمـان   گوید سریعتر رفته در مرحله دیگر کودك می. کند می

در هر دو صورت درك کودك از مفهـوم  . کمتري مصرف شده است
دهـد درك   زمانی دچـار مشـکل اسـت کـه نشـان مـی       زمان و بازه

  .افتد تفاق نمیکودك از زمان به طور مستقل از سرعت ا

  

  

  شکل گیري مفهوم زمان 

دهـد؟ نتیجـه اول    رسیم در سطح ادراك زمان چه رخ میپ حال می
ها وجود دارد امکان  هاي متمایز متحرك این است که وقتی سرعت
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بیشـتر مشـاهده گـران فکـر     . هم زمانی بیشتر استدرك  خطا در
 کند زودتر از شـی  کنند که شی متحرك که سریعتر حرکت می می

در حالی که ایستادن دو شـی متحـرك    ،ایستد با حرکت کندتر می
ایـن نتیجـه جالـب    . 6این یک اثر ادراکی است. هم زمان بوده است

که در مورد مراحل ادراك کودکان  است است چون موازي نتایجی
  .  ایم دست آورده

توان پرسید تا چه اندازه افکار پیش عملیاتی تحت  می عالوه بر این
  تار ادراکی یا تصاویر ذهنی هستند؟ثیر ساخأت

یـک زمـان    شود به دو حرکت کـه دقیقـاً   دومین نتیجه مربوط می
ها پشت سرهم با ترتیب  این حرکت .اما یکی سریعتر است ،برند می

بعد از هر زوج . شوند متغیر به آزمایش گذاشته می دلخواه و متناوباً
ا دارنـد کـه   بزرگساالن ایـن تصـور ر  . شود حرکت مقایسه انجام می

در مـدت زمـان بیشـتري در     کنـد  متحرکی که سریعتر حرکت می
پس در اینجا ما یک زمینه مفهومی بـراي تـوازي بـا    . حرکت است

بـراي  . سریعتر یعنی زمان بیشتر :ایم ادراکات کودکانه بدست آورده
اینکه این آزمایش به نتیجه صحیح برسد الزم است بازه مکانی کـه  

در ایـن  . د به انـدازه کـافی بـزرگ باشـد    گیر مورد آزمایش قرار می
  .اي که گفتیم بدست خواهد آمد صورت به روشنی نتیجه

                                                             
٦ Peceptual effect 
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شود به همین آزمایش کـه توسـط حرکتـی     نتیجه سوم مربوط می
سـرعت  . گیـرد  شود، صورت مـی  که در فیلم به نمایش گذاشته می

. وم زمانی آنها با هم یکی شده استاما تدا ،ها متفاوت است حرکت
چنین شرایطی بازه زمانی گاهی با چشمی کـه برشـی سـریعتر    در 

گیرد و گاهی با چشمی که بر شی کندتر ثابـت   ثابت شده انجام می
: هـا مطـابق اسـت بـا     در حالت دوم بیشتر عکس العمل. شده است

دلیل تفـاوت نتیجـه آزمـایش    . مان کمترسریعتر مساوي است با ز
در  ؛ف شـده اسـت  سوم و دوم این است که توجه به سرعت معطـو 

مچنـین بـه   و هحالی که در آزمایش قبل فقـط بـه نتیجـه نهـایی     
متحرك در برابر  اما وقتی دو شی. گردید توجه میفاصله طی شده 

او ناچار اسـت چشـم خـود را     ،گیرند چشم مشاهده کننده قرار می
تـوان متحـرك    اگر چه هم زمان می. ها ثابت کند برروي یکی از آن
شود کـه توجـه او را بـه     پس متوجه ارتباطی می. دیگر را نیز ببیند

لیـل آنکـه نتیجـه آزمـایش     ایـن اسـت د  . کنـد  سرعت معطوف می
. اینکـه سـریعتر مسـاوي اسـت بـا زمـان کمتـر       . شـود  متفاوت می

سریعترین حرکت از آن متحرکی است که بـا دیـدگاه بـازه زمـانی     
  .تخمینی در مدت کمتري مسیر را طی کرده باشد

 دهد کـه زمـان فیزیکـی همیشـه در     تایج نشان میاین تفاوت در ن
ه را در فاصـله طـی شـد   . شـود  ارتباط با چیزهاي دیگر ادراك مـی 

ایـن صـورت درسـت    . تـوان نوشـت   ارتباط با سرعت داده شده می
  .معادله سرعت است که باید در نظر گرفته شود
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  زمان روانشناختی 

ان بـین  تـو  آیـا مـی   شود این است که جا مطرح می پرسشی که این
زمان فیزیکی و زمان روانشناختی تمایز قایل شد؟ آزمـایش بـدون   

 رچون باید در رویا یـا د  ،فیزیکی به سختی قابل تنظیم است ءاشیا
توان به تاریخ رشد فعلی زبـان در کـودك    می. روز رویا اتفاق بیافتد

کم  ،فهمد تنها زمان وقایع اطراف خود را میکودك ابتدا . نظر کرد
هـا را درك   لنـد بـراي برقـرار شـدن خواسـته     کوتـاه و ب  کم انتظار

  .کند می

در ایـن صـورت   . نیرو نگـاه کنـیم  / ان به عنوان کارتوانیم به زم می
دهد  تحقیقات نشان می. ازدیاد نیرو مسادق است با کم شدن زمان

شـود انسـان    به انجام کار و مانند آن باعث می، عدم عالقه خستگی
یعنـی قـدرت کمتـري در     ،کار بپردازد با انرژي و قدرت کمتري به

تر به نظـر   هنگام انتظار برعکس زمان طوالنی .اختیارش قرار بگیرد
رسد چون گـویی جهـان خـارج در برابـر فعالیـت مـا مقاومـت         می
، چون کار انجـام  رسد تر به نظر می حرکت در برف طوالنی. کند می

  .شده بیشتر است

مطـرح   Paul Fraisseدیدگاه دیگر زمان زیسته است که توسـط  
یسته را نـه برحسـب روابـط بلکـه بـر حسـب       زاو زمان . شده است
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منظور تجربه تعداد وقایع متمـایز اسـت کـه     .کند تجربه تعریف می
اگر تعداد وقایع زیاد باشد زمـان  . گیرد مورد توجه شخصی قرار می

اما این مفهوم نسبی نیست و فقـط یـک   . رسد تر به نظر می طوالنی
  .شود ن وارد میمتغیر در آ

تـوان بـه ایـن     اگر واحدي ملموس در نظر گرفته شود آن وقت می
کرد که متنـاظر بـا مفهـوم سـرعت     مفهوم به عنوان فرکانس نگاه 

تعدادي عکـس بـه   . این منظور آزمونی طراحی شده است به. است
کشـد امـا هـر     شود که چهار ثانیه طول می موضوع نمایش داده می
هـا   از موضـوع . شود به نمایش گذاشته می بار تعداد متفاوتی عکس

همـه صـحیح    تقریبـاً . شود کل زمان را تخمـین بزننـد   خواسته می
دلیـل آن ایـن اسـت کـه بزرگسـاالن      . زننـد  زمان را تخمـین مـی  

  . واحدهاي زمانی درونی دارند

در مورد کودکـان نیـز همـین آزمـایش یـا فشـار بـه آن را انجـام         
چـوبی کوتـاه و بلنـد زمـان طـی      هاي  با میلهدهند که کودکان  می

سـال هـر    8رسد که تا حـدود   به نظر می. دهند شده را نمایش می
تـر بـه نظـر     چه وقایع تعداد بیشتري داشته باشـند زمـان طـوالنی   

بـین  . تر یعنی فرکانس بیشتر مساوي است با زمان طوالنی. رسد می
ـ   ،سال هر چه فرکانس بیشتر باشد 12تا  8 ه نظـر  زمان کوتـاهتر ب

امـا  . شـود  سال بین این دو باالنس ایجـاد مـی   12رسد و بعد از  می
تا  8ین سن در. شود این باالنس تنها در بعضی از نوجوانان دیده می
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بلکه بـه مفهـوم    ،شود ها صلب نمی سال توجه به سرعت عکس 12
فرکـانس مـراحلش   نتیجـه آن کـه نـرخ    . شـود  فرکانس توجه مـی 

. گیـرد  ي سـرعت را مـی  ی فرکانس جایعن. منطبق بر سرعت است
، فرکانس توسط صداي مترونوم یا روشـن و خـاموش شـدن اسـت    

مایش فرکـانس بـاال   به نظر موضوع آز. قابل نمایش و آزمایش است
به نظر در شتاب کم زمـان  . برد تا فرکانس پایین زمان بیشتري می

  . رسد تا در شتاب زیاد تر به نظر می طوالنی

  

  

  اعمال زمان بر

چه گفتیم زمان یک رابطه است و لذا مراحـل تکامـل   با توجه به آن
 بـر  زمـان  اعمال. مراحل تکامل مفهوم سرعت است زمان منطبق بر

که به طـور منطقـی درك مفهـوم زمـان را بـراي کـودك ممکـن        
توان به سه مرحله تقسیم کرد که کم و بـیش همـان    کند را می می

  .دشو مراحلی است که درك مفهوم سرعت براي کودك ممکن می

تـوان   به سـادگی مـی  . اولین عمل زمانی مرتب کردن رویدادهاست
توانـد تشـخیص بدهـد چـه چیـزي       آزمایش کرد که آیا کودك می

اي  توان از او خواست تا دنبالـه  می. آید تر و چه چیزي بعدتر می قبل
هـایی کـه    توان عکس می. از رویدادهاي پشت سرهم را مرتب نماید
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ود با ترتیب تصادفی در اختیار کودك ش رویدادها مربوط می به این
ها را به ترتیب مرتب نماید در حالی کـه   قرار داد و از او خواست آن

  .کند ها را کشف می ترتیب زمانی آن

وقتی بسیاري رویدادها . ن عمل زمانی رده بندي تداوم هاستدومی
شـوند   گیرند نه تنها به یک ترتیبی ظـاهر مـی   پشت سرهم قرار می

یـک عمـل   . کنـد  ها را از هم جدا مـی  ي زمانی خاصی آنا بلکه بازه
مثـل اینکـه کـودك بتوانـد     . هاست زمانی کیفی رده بندي این بازه

تشخیص دهد فاصله بـین رویـدادهاي اول و دوم کمتـر از فاصـله     
توان با کمـک آبـی کـه بـه      این را می. رویدادهاي اول و سوم است

احـل  رآن در مهـاي   شود و عکـس  جاري می اي یک شیشه استوانه
  . مختلف آزمایش گذارد

گیري زمان است کـه البتـه دو مرحلـه     سومین مرحله عملی اندازه
امـا ایـن کـار    . ر همزمان پیش نیاز ایـن مرحلـه اسـت   قبلی به طو

یـک کـودك هفـت سـاله چنـین پاسـخ داده        اي نیست، مثالً ساده
  . است

  چند ساله هستی؟ -

  .هفت سال -

  بزرگتر باشد؟آیا دوستی داري که از تو  -
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  .این دوستم که کنار من نشسته هشت سال دارد !بله -

  کدامیک از شما زودتر متولد شده است؟ ،بسیار خوب -

  !دانم تولد او چه روزي است من نمی. دانم نمی -

هاي زمـانی کـار    هاي ترتیبی و بازه بنابراین کنار هم گذاشتن داده 
  .اي نیست ساده

ذکر شد سـاعتی در دسـترس کـودك    هایی که  این آزمایش اگر در
اي از ادراك زمـان   قرار داده شـود در حـالی کـه هنـوز بـه مرحلـه      

کـودك  . وجود ساعت هیچ کمکی به او نخواهد کـرد  ،سیده استرن
ه در سـاعت وجـود دارد   هیچ درکی از اسـتقالل سـرعت زمـان کـ    

دود ساعت کنـدتر حرکـت    کند وقتی می او فکر می. نخواهد داشت
بنـابراین بـراي   . ایستد تندتر حرکت خواهد کرد می کند و وقتی می

 t2بـه زمـان    t1چنین کودکی انتقال یـک واحـد زمـانی از زمـان     
. و لذا اندازه گیري زمان براي او ممکن نخواهـد بـود  . ممکن نیست

پس تا وقتی که همه این مراحل طی نشوند درك ارتبـاط زمـان و   
  .سرعت ممکن نخواهد بود
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  آگاه  ساختار روان ناخود

روانشناسان بزرگترین کشف انقالبـی روانشناسـی مـدرن را کشـف     
منظـور از نـاخود آگـاه خاسـتگاه     . دانند ناخودآگاه توسط فروید می

نـاخود آگـاه بـا     ،کنـد  روان است که مستقل از ذهـن زنـدگی مـی   
آگاه ته این است که آنچه وارد ناخودنک. فراموش شده مسادق است

اهمیـت احساسـی    مـثالً . یراتی شودممکن است دچار تغی ،شود می
عرفانی شود، به چیزهـایی مربـوط    ،خودکار شود ،بیشتر پیدا کنند

تواند در شرایط متفاوتی دوبـاره   لذا می. شود که ابتدا مربوط نبودند
  .وارد خودآگاه شود

Pauli , Jung , Jaues     اه پیشنهاد کردند کـه مفهـوم نـاخود آگـ
رویـد زنـدگی در خـواب را    ف. بسیار شبیه میـدان و فیزیـک اسـت   

اعتقـاد    Jung. دانـد  سرچشمه اطالعات ما در مورد ناخود آگاه می
هـا اطالعـات    عی داشته و اینکه از طریق اسـطوره به ناخود آگاه جم

ــت  ــی اس ــل دسترس ــد   . 7آن قاب ــاه ب ــاخود آگ ــگ از ن ــف یون تعری
شوند نتایج رفتـاري   هاي ساختاري است که موجب می گذاري جاي

این الگوها رفتاري نـه  . رفتاري طبیعی تبدیل شوند دیدن بهخواب 
هـاي   بلکه در خـود آگـاه بـه صـورت جرقـه      ،تنها بعد تخیلی دارند

  . شوند ظاهر می Flashes of insightشهود 

                                                             
٧ Structural disposition 
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هاي  یونگ متوجه شد که تعدادي از موتیوهاي رویا بسیار شبیه تم
 چنـین  هـر گـاه  . عرفانی و موتیوها در علم مقایسه ادیـان هسـتند  

ساسـی  عکس العمل شدید اح ،شوند موتیوهایی در خواب ظاهر می
هـاي   ها موجب عکس العمل آن. آورند را در خواب بیننده بوجود می

شور انگیز، مکالمات ناگهانی، رفتار مقدس مآبانه، اعمال تندروانـه،  
در حالت مثبت دنبال کردن خالقانه و شور . شوند افکار بدبینانه می
هـا را   یونـگ ایـن عکـس العمـل    . آورنـد   یاد می انگیز یک تم را به

archetype کهن الگو"، نامد می".  

چـه جـانور شناسـان الگـوي     این کهن الگوها با ترتیب خوبی بـا آن 
البتـه یـک تفـاوت وجـود دارد و آن     . تطابق دارد ،نامند رفتاري می

تواننـد الگوهـاي رفتـاري را از رفتـار      اینکه جانور شناسان تنها می
توانـد از   انوران کشف کنند اما درروانشناسـی انسـان مـی   بیرونی ج

درون کهن الگوها را ببیند و در کنار این شهود بسـیاري از عکـس   
  .گردند سی نیز به طور اتوماتیک تکرار میهاي احسا العمل

دومین کشف بزرگ در روانشناسی این است کـه کهـن الگوهـا نـه     
ــد  ــی دارن ــه تخیل ــا مولف ــناختی تنه ــواي ش ــه محت ــز دارا  ، بلک نی

یونگ . ثیر قرار دهدتواند ذهن خود آگاه را تحت تأ ،که میباشند می
  .نامد می luminosityاین مولفه شناختی در کهن الگو ها را 

  



 ١٣۴                        تحلیلی روانشناسی زمان در 
 

  

  زمان در خود آگاه و ناخودآگاه 

اند که خود  کنند توجه کرده فیزیکدانانی که سایبرنتیک مطالعه می
موازي جریان زمان حرکـت  است که ه آگاه جریان یا قطاري از ایده

هـا زیـر سـوال     مطالعه ناخود آگاه ایـن قطـار ایـده   اما در . کنند می
براي کودکان که قدرت تمرکز و توجـه بـه زنـدگی را     مثالً. رود می

توانند زمان را به شمار در آورند و گذر زمان چیزي جز  نمی ،ندارند
  .ان نادقیق از رویدادهاي مهم نیستجری

اه مثل خواب، مکاشفه، تخیالت، مسئله زمـان و  در ظهور ناخود آگ
یگري فراي زمان در مکاشفات زمان د. رود ترتیب آن زیر سوال می

بـه نظـر ایـن همـان زمـانی اسـت کـه بـه         . ما گزارش شده اسـت 
  .آگاه روانشناسان تعلق دارد ناخود

ها مشـترك اسـت توسـط یونـگ      ناخود آگاه جمعی که بین انسان
ه تجربـه درك نـاخود آگـاه جمعـی را     مطرح شده است وکسانی ک

ی از قبیـل  دهند یا تجربیات کنند که از آینده خبر می دارند ادعا می
  .وحدت با همه چیز دارند

، کارل فریـدریش گـاوس از   هاي هازي پوانکاره هایی در نوشته مثال
هـایی از ایـن نـوع     جمـع آوري مثـال  . چنین تجربیاتی آمده اسـت 

روانشناسـان  . واردن انجام شده است دامارد و وان درتوسط ژاك ها
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هاي نسبیت براي درك زمان ناخود آگـاه   اند که ایده پیشنهاد کرده
  .به کار برده شود

اگر بخواهیم ساختار زمانی ناخود آگاه را بهتر بشناسیم بهتر اسـت  
توجه کنیم که ارتباطات مفهومی نقشـی کلیـدي در ناخودآگـاه و    

زمان در نـاخود آگـاه بـا چیـزي      ینبنابرا. کنند ساختار آن ایفا می
تواند در بسـتر   ارتباط علی می. شود شبیه ارتباط علی جایگزین می

زمان درك شود و این ارتباط زمان خود آگاه و ناخودآگاه را توجیه 
البته براي فهم بهتر این ساختار زمانی باید ارتباط علی را . ندمی ک

ارتبـاط مفهـومی    توسطیعنی علیت . در بستر ارتباط مفهومی دید
  .شود ایجاد می

نقش کلیدي ارتباطات مفهومی در ناخود آگاه مفاهیم ریاضی را در 
کنار یکدیگر قرار داده است که ناخود آگاه به تحقیق ریاضی کمک 

این چنین دیدگاهی نسبت به نـاخود آگـاه زمـان علـی را     . کند می
هـاي   نـد اما تطابق معنی دار وقـایع بیرونـی بـا فرای    ،کند توجیه می

البته این تطابق به هماهنگی مفهـوم  . کند آگاه را توجیه نمی ناخود
لذا بایـد وجـود   . شود زمان ناخود آگاه با زمان خود آگاه مربوط می

براي ایـن کـار   . چنین تطابقی در ساختار ناخود آگاه را توجیه کرد
  .به ارتباطات مفهومی محدود دانست آگاه را توان ساختار ناخود نمی
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  دار رویدادهاي خارجی و ناخود آگاه  ابق معنیتط

ها با هـم   این ایده که همه اتفاقات طبیعت توسط معنی و باطن آن
یـا معنـی    Logosمربوطند اولین بار توسط هراکلیتوس در مفهوم 

. دیدنـد  ها خداوند را دلیل این ارتباط در طبیعت می آن. مطرح شد
کسانی که به آن بـاور   در قرون وسطی این ایده دنبال شد اما همه

تنهـا فیلسـوف بـزرگ    . کردند تند آن را خیالپردازانه بررسی میداش
عرب ابن عربی توصیف جالبی دارد که البته هنوز خداونـد را علـت   

  .داند اصلی می

این نظریه برمبناي نظریه عـالم صـغیر و عـالم کبیـر و همـاهنگی      
یـر بـه ایـن    هماهنگی عالم صـغیر و عـالم کب  . شود ها استوار می آن

بنابراین زمان خود . دلیل است که هر دو تجلی اسماء الهی هستند
ه در عالم صغیر نیز تجلی پیدا تجلی حقیقتی در عالم کبیر است ک

  .کند می

یعنـی   .هم زمانی اسـت  Synchronicityاین پدیده همان پدیده 
دو عالم خود آگاهی و ناخود آگاهی مفهوم زمانی دارند کـه گـویی   

ثیر کانـت شـوپنها در همزمـانی را    ، تحت تأظیم شده استبا هم تن
در جهت طولی روابط . با یک الگوي مستطیلی از وقایع توضیح داد
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علــی و در جهــت عرضــی روابــط غیــر علــی بــین وقــایع درســت  
  .که در تصویري کردن موسیقی به آن اشاره کردیم همانطوري

و بـدن و روح  ا. فیزیکی را مطرح کـرد  –الیبنتیز ایده توازي روانی 
. او ایده موناد یا روح را مطـرح نمـود  . دید را دو ساعت هم زمان می

یونگ اظهار کرد کـه زمـان همـان حقیقتـی اسـت کـه در حالـت        
ایده مشترك پـاولی  . دهند ی یا روانی هر دو خود را نشان میفیزیک

ه را به مکانیک کوانتوم تشـبیه  و یونگ مسئله خود آگاه و ناخودآگا
هـایی وجـود دارد کـه بـین مفـاهیم فیزیـک و        ایشگـر . کننـد  می

مفهـوم  شبیه کردن نـاخود آگـاه بـه    . روانشناسی دیکشنري بدهند
  .میدان نیز از همین قسم است

دار به هیچ وجه پدیده نـادري نیسـت و لـذا نـه تنهـا       انطباق معنی
 .J.Wبلکـه اشخاصـی نظیـر     ،را به خود جلـب کـرد   Jungتوجه 

Dunne , W. Stekel ,Willielm von scholz , Paul 
kammeter  و چندین روانشناس دیگر را به خود جلب کـرد .J. 

B. Rhine    اولین کسی بود که این مسئله را با روش هاي آمـاري
مورد حمله قرارداد، در حالی که دیگران کم و بیش به جمـع آوري  

اي کـه بتوانـد    در هر حال تنها ایـده . پرداختند هاي جالب می مثال
ناخود آگاه با وقایع بیرونی را توجیه نمایـد تـا بحـال صـحه     تطابق 

ی مسـتقیما آن را  فیلسوفان الهـ .  گذاشتن بر متافیزیک بوده است
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نند آن را بـه  ک ، اما روانشناسان سعی میگذارند بردوش خداوند می
  .محدود کنندمتافیزیک 

  

  

  توالی در ناخودآگاه 

. گیریم یونگ کمک میاخود آگاه از نظریات براي بررسی توالی در ن
کند و زبان خواب را زبان ناخود  کید میأها ت یونگ به اهمیت خواب

. کیـد دارد أدر تعبیر خواب یونگ به مسـئله نمادهـا ت  . داند آگاه می
شود که چیزي بـیش از   یک کلمه یا یک نمایه هنگامی نمادین می

یـا نمایـه   ایـن کلمـه   . مفهوم آشکار و بالواسطه خود داشـته باشـد  
اي  تواند به گونه تري دارد که هرگز نه می به ناخود آگاه گستردهجن

دقیـق مشــخص شــود و نـه بــه طــور کامـل توضــیح داده شــود و    
بنـابراین دیـدگاه   . هیچکس هم امیدي بـه انجـام ایـن کـار نـدارد     

شود مفاهیم و ارتباط مفهومی  ررسی توالی در ناخودآگاه منجر میب
  . یا منجر به ارتباط علی خواهد شد

آگاه توان توالی در ناخود تر شدن مسئله مورد مطالعه می براي ساده
هـا در   را کم و بیش با کمک مفاهیم گذشته و آینـده و ارتبـاط آن  

مفاهیم گذشته به صورت سمبولیک در خواب به . ناخودآگاه فهمید
در مورد آینده هم همـین قـانون برقـرار    . شوند نمایش گذاشته می
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این است که ارتباط بین گذشته و آینـده  سوال مورد بررسی . است
؟ از آنجـا  اط مفهومی است یا ارتباط علی اسـت در عالم خواب ارتب

گیرد باید پرسید آیـا   که ارتباط علی ارتباط مفهومی را نیز در برمی
اسـت در عـالم خـواب نیـز      همان نوع علیتی که در بیداري برقـرار 

لم بیـداري بـه   شود یا خیر؟ ساختار علی و منطقی عـا  مشاهده می
بلکه خـواب منطـق خـود را    . هیچ وجه در عالم خواب حضور ندارد

دارد و یا به عبارت دیگر علیـت بـه معنـاي دیگـري در ناخودآگـاه      
ـ  بنابراین می. حضور دارد اط مفهـومی  توان در ناخود آگاه نوعی ارتب

  .بین گذشته و آینده است

  

  

  تداوم در ناخود آگاه 

توان به ارتباط بین گذشته و  گاه نیز میبراي درك تداوم در ناخودآ
پیوسـتگی  . هـا در عـالم خـواب اشـاره کـرد      آینده و پیوسـتگی آن 

گذشته و آینده همانطور که گفتیم از منطقی غیر از منطق روزمره 
وزمــره در لــذا تــداوم و پیوســتگی بــه معنــاي ر. کنــد پیـروي مــی 

تـوالی  توان گفت زمان در نـاخود آگـاه    می. ناخودآگاه حاضر نیست
  .بدون تداوم است
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چرا که . به کلی از ناخود آگاه غایب نیست با این حال مفهوم تداوم
پایـان   شـود و غالبـاً   مـی  خواب داستانی دارد کـه از جـایی شـروع   

در هنگام خواب تداوم را احسـاس  شود و ما  پذیرد و یا قطع می می
ر همـانطور کـه د  . آن چیزي غیر از تداوم روزمره استکنیم اما  می

مورد توالی نیز گفتیم ارتباط علی در عـالم خـواب چیـزي غیـر از     
تـوان گفـت در    بنـابراین مـی  . ارتباط علی در عـالم بیـداري اسـت   

  .آگاه مفهوم دیگري از زمان وجود دارداخودن

اي دیگـر از زمـان    زمـان نـاخود آگـاه را الیـه تجربـه      اینکه بتـوان 
خـود آگـاه و   آگاه محسوب کرد منوط به این است کـه بتـوان   خود

خود آگاه و ناخود آگاه هـر دو  . خود آگاه را دو الیه تجرید دانستنا
ها از  اما رابطه آن. سطوح ادراکی هستند و بایکدیگر نیز رابطه دارد

ـ ، بلکه ناخودجنس تجلی نیست ی دارد و بـا  آگاه در خودآگاه واردات
اه آگـ آگـاه و ناخود با این وصف رابطه خود. کند آن ارتباط برقرار می

تـوان گفـت زمـان     مـی . ر از دو الیـه تجریـد اسـت   ت چیزي ضعیف
آگاه و زمان خود آگاه دو مفهـوم زمـان هسـتند کـه بـا هـم       ناخود

  .ارتباط دارند
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  نگاهی فلسفی به مسئله هم زمانی 

اي بـا هـم مربـوط     این ایده که تمام رویدادها در طبیعت بـه گونـه  
یـا هـارمونی    oulomelieهراکلیتوس و logosهستند در مفهوم 

درآراء هیپـوکرانتس   ،دارند Sympathyجهانی یا اینکه همه چیز 
  .و تئوفراستوس آمده است) م  42 –ق م  25(فیلر 

را دلیــل تطــابق رویــدادهاي بیرونــی و درونــی  Sympathyایــن 
فیلو . شد گرفتند که با وجود عدم برقراري ارتباط علی ظاهر می می

گرفتنـد و ایـن اصـل مبنـاي      لل میتئوفراستوس خدا را علت الع و
در قرون وسطی این ایده توسـط  . شد ارتباط همه چیز محسوب می

Paracalus , Robert Fludd , Agrippa oNettesheim , 
Mirandula , Pico della  بــه عــالوه در آراء . توســعه یافــت

حضـور   Astrologyبیشتر کیمیـاگران و طـالع بینـان ایـن دوره     
رتباطات براي بسیاري از این نویسندگان خـدا  دلیل وجود ا. داشت

روحی جهانی کـه   Agrippaبرطبق گفته  مثالً. یا روح جهانی بود
 foreگیرد مسئول علم غریزي حیوانات است  همه چیز را در برمی
– knowledge         حتـی یوهـان کپلـر بـاور بـه وجـودanima 

terme که تنها کسی . شود داشت که منجر به بروز این پدیده می
به فاکتور احساسـی بـه عنـوان یـک فـاکتور مربوطـه اشـاره کـرد         

Albert the Great هاي جادویی فقـط   بود که اذعان کرد تطابق
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کــه  ،دهــد دهــد کــه رخــدادهاي نجــومی رخ مــی  وقتــی رخ مــی
ثیر قـرار  می خاصی واقع شود و شخص را تحـت تـأ  رخدادهاي نجو

  .دهد

ن سـینا قـرض گرفتـه    این ایده را از اب Albert the Greatالبته 
دهد که فالسفه اسالمی در توجیه تطابق رویا بـا   این نشان می. بود

اگرچه در دیدگاه یونگ اثباتی وجود ندارد .  اند واقعیت پیشگام بوده
بعالوه نـزد یونـگ   . ک علت العلل موجب این انطباق استکه تنها ی

این دترمینیسـم هـم از   . مینیسم شوپنهاوري نیز معقول نیستدتر
دیدگاه یونگ بسیار دور است از آن که بتوان آن را به طور منطقی 

یونگ پیشنهاد کرد که به جاي باور به هارمونی از پـیش  . ثابت کرد
هـم  "تعیین شده همه چیز پدیده همزمانی را بـه طـور صـوري از    

اینکه همـان حقیقـت واحـد اسـت کـه      . نتیجه بگیریم "ارزي معنا
که به نظر ابن عربی بسـیار شـبیه    ظهوراتی در درون و بیرون دارد

. رسـد  هر چند از لحاظ دقت فلسفی به نظر ابـن عربـی نمـی    .است
. نامیـد   unus mundusیونگ این فلسـفه حقیقـت مشـترك را    

منظور از این کلمه موجودي است که تشکیل شده از سـاختارهاي  
به آن کـه از خـود آگـاه     صوري سیستم ها یا تصاویر و علم مربوط

چرا که از خود آگـاه   او این علم را علم مطلق می خواند. تفراتر اس
بنابراین فرض یونگ در اینجا دوباره نظمـی نـاخود   . جدا شده است

. آگاه را نتیجه می دهد که در خود آگاه ما نمایش پیدا مـی کنـد   
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جالب است اگر علم مطلق یونگ را بـا علـم حضـوري خودمـان در     
  .فلسفه اسالمی مقایسه نماییم

  

  

  نوایی و مسئله علیت  هم

یونگ اعتقاد داشت مسئله هم ارزي فراینـدهاي فیزیکـی و روانـی    
شـوند ممکـن    که بنابرتجربه او در رویدادهاي هم زمان ظـاهر مـی  
هـایی از   مثـال . است به چند توسـعه مفهـومی نیـاز داشـته باشـد     

 1952از سـال  . شـود  هایی غیر علی در این پدیده مشاهده می نظم
نظریه را عنوان کرد تا کنون پیشرفت علـوم طبیعـی   که یونگ این 

ــ  ــود ی ــت   وج ــته اس ــحه گذاش ــی را ص ــر عل ــم غی ــی . ک نظ حت
Needham که مـا نیـاز    اي گوید که تنها دو مولفه به صراحت می

و  organizationاز یک طرف  داریم براي اینکه جهان را بفهمیم
 یونـگ و پـاولی متفقـاً   . سیستمی و از طرف دیگر انرژي استتفکر 

  .کنند نمودار زیر را پیشنهاد می

اصل هم ارزي معانی به هیچ وجه قرار نیست جاي اصـل علیـت را   
 .شود بلکه به عنوان مکملی براي دترمینیسم علی مطرح می ،بگیرد

طور که پاولی اذعان مـی کنـد علیـت بـه      پس از ظهور کوانتوم آن
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ی تنـزل  شود که به قانونی آماري یا احتماالت لی نسبی تبدیل میاص
  .کند پیدا می

ک متغیر را داریـم و  در احتماالت لیستی از مقادیر مورد انتظار از ی
کهن الگوها را بـه عنـوان لیسـتی از     توان معادالً در روانشناسی می

مقادیر مورد انتظار در نظر گرفت که براي یک عکس العمل روانـی  
انتظـار  همانطور که در نظریه کوانتوم مقادیر مورد . شوند طرح میم

یک لیست کهن الگوها هـم  . توان همزمان اندازه گیري کرد را نمی
دهـد کـه    اي را بیـرون مـی   در صورت مشاهده صحیح جواب یگانـه 

  . برد توازي فیزیک و روانشناسی را اندکی به پیش می

ي ها و ناخود آگاه زوج پدیدهکه روان خود آگاه  Niels Bohrایده 
کهـن الگوهـا نمایـانگر    . کنـد  مکملند به همین مسـئله اشـاره مـی   

  . احتماالت روانی هستند

 چنین بیان شده است که مفهوم فیزیکی اطالعات منطبق بر اخیراً
روانشناسان باید چند نکته در اینجـا  . پدیده معکوس آنتروپی است

رسد کـه ایـده اطالعـات هـم ارز      از طرفی به نظر نمی: مطرح کنند
نظمـی   توان به بـی  می .استمفهوم نظام باشد که معکوس آنتروپی 

مگـر اینکـه   . نظر کرد بدون این که کـاري در مـورد آن انجـام داد   
نظمی را بـه نظـم تبـدیل     تصمیم بگیریم در آن دخالت کنیم و بی

این الگوها براي نظـم بخشـیدن همـانطور کـه روانشناسـان      . کنیم
مفهوم اطالعات با مفهـوم  . شوند گویند از کهن الگوها نتیجه می می
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نیز معادل گرفته شده است و سعی نشده جـذب نـور توسـط     جرم
اجسام جذب اطالعـات توسـط اطالعـات چگـال مسـادق در نظـر       

  .گرفته شود

  

  

  امکان مطالعه روشمند مسئله هم نوایی 

 انـد بـه طـور تقریبـی چگـالی      تاکنون روانشناسـان تنهـا توانسـته   
انجـام  این کار را بـا تـابع احسـاس    . ها را مطالعه کنند العمل عکس

گیـري در فیزیـک ایفـا     دهند که قرار است نقشی مشابه انـدازه  می
هـاي سـطوح ایـن     هاي روانی و تفاوت العمل اما چگالی عکس. کند

هـاي   در حـالی کـه کمیـت    ،چگالی اموري بسـیار کیفـی هسـتند   
توانسـتند   جـرم و سـرعت مـی    مفـاهیم . باشند فیزیکی عددمند می

ورتی صهاي روانی باشد در  مفاهیمی مناسب براي مدلسازي پدیده
رسـد کـه    پـس بـه نظـر مـی    . هاي روانی کیفـی نبودنـد   که پدیده

هـاي مـادي در    هاي روانـی و پدیـده   بین پدیده ن مشابهتاًیتر دقیق
  .دهد حوزه میکروفیزیک رخ می

هـاي ریاضـی بسـیار پیشـرفته کـه در       اما این به هیچ وجه با روش
و راه بسـیار طـوالنی   ست رود سازگار نی مکانیک کوانتوم به کار می

هـاي ریاضـی    بتـوان روش  که پیمودن آن منجر شودوجود دارد تا 
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البته برداشـت کمـی از اعـداد    . پیچیده را در روانشناسی به کار برد
: بشر درتاریخ ریاضی پیش گرفتـه اسـت  تنها روشی نبوده است که 

انـد بـه گفتـه     در ضمن اعداد ابزار کیفی براي نظم دادن بـوده  مثالً
Granet  انـد  رفتـه  در چین اعداد به صورت کاردینال به کار نمـی .

اي بـراي ارزیـابی کیفـی و قـرار دادن یـک       بلکه به عنـوان وسـیله  
hierarchy عـدد بـا ایـن زمـان قـدرت      . اند رفته درونی به کار می
در تفکر چینی بین ذرات یک چیز و قرار گرفتن آن . توصیفی دارد

  .د داردزمان ارتباط جدي وجو –ا ضدر ف
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پزشکیزمان در روان  
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  زمان در روانپزشکی 

این سوال ممکن است پیش بیایـد کـه زمـان در روانپزشـکی چـه      
در مشاهده  ؟ پاسخ این است کهتفاوتی با زمان در روانشناسی دارد
هـاي   ایـده . با هـم تفـاوت دارنـد   بیماران و مطالعه مفاهیم پزشکی 

 time functionآگاهی، عملکرد زمـان  داحساس زمان، زمان خو
که بـه تـازگی از غـرق شـدن     براي مثال کسی . ندشو بکار برده می

ممکن است تجربه یک زمان بسیار توسـعه یافتـه    ،نجات پیدا کرده
را داشته باشد به وسعت ابدیت که تنها چنـد ثانیـه قبـل از اینکـه     

ی در چنـین حـالت  . تجربـه کـرده باشـد    ،بیهوش شود طول کشیده
گزارش . شوند تمام وقایع زندگی پیش چشم او با جزئیات تکرار می

چنین مریضی متفاوت است با گزارش یـک بیمـار شـیزوفرنی کـه     
اولـی  . کنـد  کند در یک ابدیت خالی بدون زمان زندگی می فکر می

یک عکس العمل پر از وقایع بـه عنـوان دفـاع در برابـر فنـا دارد و      
ک روگردانی کاملی ار حقیقـت و  هاي سمبلی دومی با کمک تشبیه

  .گذارد مایش میمرگ را به ن وحدت با

هـاي متفـاوتی    خصص کلینیک از احسـاس زمـان بـه روش   یک مت
. بـرد  هاي سمبلیک مختلفی را به کار می کند و سیستم صحبت می

کنند کـه بـا خـود برخـورد و      روانپزشکانی که بیمارانی را مدارا می
ـ  ط برخوردیتناقض دارند یا با مح ، تجربـه مبـارزه مـریض بـا     ددارن
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ن از کلمــات و مفــاهیمی ایــن روانپزشــکا. مفهــوم زمــان را دارنــد
هـا آگـاه    از آن هایی را که مریض معموالً کنند تا تجربه استفاده می

به . به بحث بگذارند ،هاست نیست اما معنی جدي براي دردهاي آن
ـ     رم این طریق روانپزشکان با مفهوم زمان مـریض دسـت و پنجـه ن

  .کنند می

 ،کنند در مورد زمان زندگی خود روي زمـین  سعی می این بیماران
ـ      دیدگاه آن ثیرات آن بـر  أها در مـورد مسـئله زنـدگی و مـرگ و ت
در درمــان . کننــد ، تفکــرات و رفتارشــان صــحبت مــیاحساســات

. ساس زمان پیوسته زیر ذره بین اسـت ها اح روانپزشکی این مریض
به صورت انکار احساس زمـان ظـاهر    تواند اگرچه این  احساس می

در طی درمان مریض پیوسته بیشتر و بیشتر با مشکالتش بـا  . شود
اما این احساس زمان از چندین مولفه تو درتـو  . شود زمان آشنا می

  .تشکیل شده است

ــه خصــوص در  احســاس  psycho analysisدر روان درمــانی ب
انـده  آنچـه احسـاس زمـان خو   . زمان پیوسته تحـت کنتـرل اسـت   

انـی و فیزیولوژیـک   شود ترکیب و جمع بندي چندین عمـل رو  می
تلف اما به هم مربوط را تشـکیل  اي از عوامل مخ است که مجموعه

هـاي بسـیاري از ابعـاد مختلـف زمـان بـه        تقسیم بنـدي . دهند می
تنگی کـه روانپزشـک بـا مـریض دارد،     خصوص هنگام ارتباط تنگا

از چنین  درمان باید شدیداًهرچند که براي . میتوان در نظر داشت
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در اینجا نظام طبقاتی اعمال زمانی و . هایی احراز کرد تقسیم بندي
. آن، به هفت طبقه تقسیم بندي شده است حالت آگاهی وابسته به

هـاي   اختالل در برخورد با هر یک از انواع هفتگانه زمان در درمـان 
دارد با کلینیکی تجربه شده است و این تقسیم بندي مبناي عملی 

  . رود این حال براي درمان به کار نمی

  

  

  درك بیمار از زمان فیزیکی 

. کنـد  ک ترتیب کامـل و جهـانی را مطـرح مـی    ایده زمان نیوتنی ی
فیزیـک بـه مـا    . ن فیزیکی را ادراك این نظـم دانسـت  توان زما می

. شته حال و آینده موضعی صحبت کنـیم دهد در مورد گذ اجازه می
اشیاء دور به جـاي مفهـوم مطلـق زمـان نیـوتنی       اما براي وقایع یا

بیشتر بیمارانی که به زمـان  . شود چندین مفهوم زمان جایگزین می
نیوتنی و نسبیتی عالقه دارند در پشت تفکـرات تئوریـک سـواالت    

  .شخصی دارند

کننـد چنـان کـه گـویی دیسـک       زمانی می بعضی احساس بی مثالً
دارند کـه در آن مـرگ و    حالت نیروانایی بدون ترس و هیجان قرار

  .فاجعه ممکن نیست
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تــوالی و تــداوم بــدانیم بایــد  اگــر زمــان را بــرهم نهــی دو مفهــوم
شناسی هر یک از این دو بعد را به طور جداگانـه نیـز مـورد     آسیب

نهایت اختالل در درك ساختارهاي تـداومی در  . بررسی قرار دهیم
تـري نیـز    ههـاي سـاد   اما صـورت . شود بیماران شیزوفرنی دیده می

هـاي   ممکن است بیمار احسـاس کنـد کـه بـاده     مثالً. وجود دارند
چنانکه گـویی   .اند هایی از مفهوم زمان او حذف شده زمانی یا لحظه

عدم تداوم علی یا مفهومی در ادراکـات  . ها را ترسیم است هرگز آن
البتـه تـداوم در ایـن حالـت     . تواند چنین حالتی را آشکار نماید می

رود و ممکن است بیمار احساس تداوم را در عین  بین نمیاز  کامالً
پیوسـتگی زمـان    حذف شدن یک بازه زمانی از دست ندهد وکامالً

هاي زمانی به کمک دیگران نشان  اما بازسازي بازه. را احساس کند
 مــثالً. دهـد کـه او قسـمتی از بـازه زمـانی را از دسـت داده اسـت       

  .اي نشنیده است ي گویندهها اي یا حرفی را در میان گفته کلمه

بیماري مربوط به اختالل توالی و ترتیب بیماري اتیست اسـت کـه   
چنـین کودکـانی   . ه نیمکره برتر مغز تضعیف شده اسـت در آن غلب

الگـوي خوانـدن ایـن کودکـان     . شـوند  دچار اختالل در خواندن می
نشانگر سابقه مداومی در کالس اول و دوم از وارونه خوانی و وارونه 

به جاي  "وا"و  "در"به جاي  "رد"هایی مانند  یسی در مورد واژهنو
. بـوده اسـت   42به جاي  24ادي مانند وخواندن و نوشتن اعد "او"

همین کودکان در ابتدا در هجی کردن بسیار ضـعیف بـوده و اگـر    
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گـاهی  و هم در خواندن خوب باشند درهجی کـردن ضـعیف بـوده    
  .دبرن حروف کلمات را وارونه به کار می

ر خوانـدن  هـاي اولیـه ایـن کودکـان د     رسد که در سـال  به نظر می
به  با دشواري رو هاي بزرگتر هاي کوچکتر بیش از خواندن واژه واژه

  .رو هستند

تواند با به کـار بـردن    ا اختالل در فعالیت زبانی نیز میلکنت زبان ی
در طـرف مخـالف    بخش معینی از مغز در نیمکره برتر که معمـوالً 

تفاوت اساسی میان الیه خـارجی مغـز   . ار دارد ایجاد شوددست قر
هـا   و پست ترند دور رشـد و تعـداد سـلول   انسان و حیواناتی که از ا

بلکـه بـه طـور عمـده ایـن      . البته چنین تفاوتی وجـود دارد . نیست
ین اختالف تر زیرا مهم. ها است تفاوت در سازمان بندي و کار سلول

ول مربـوط بـه الیـه    و در درجـه ا تـر از ا  انسان با حیوانـات  پسـت  
هـا یـا    است و آن در روش اسـت کـه الیـه    مغز) کورتکس(خارجی 

شـوند کـه باعـث     هاي مختلف مغز او از یکدیگر متمـایز مـی   چینه
انسان باشد و اینکـه چـرا او توانسـته اسـت سـیاره       ،شود انسان می

  .خود را فتح کند
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  زمان تکاملی و فرایندهاي گره خورده به زمان 

تاریخ و گذشت زمان وقایع نقـش بزرگـی در شـکل گیـري رفتـار      
ایـن بـاور وارد کـرد کـه      نظریه تکامل شک بزرگی بر. انسانی دارد

در پزشـکی  . ی انسان بیرون قلمرو حیوانـات اسـت  جایگاه بیولوژیک
جـایگزین   "مطالعـه حیـات  "را بـا   "زمان تاریخی"نیز ایده تکامل 

پرورد که انسان در برابـر خطـر و    نظریه تکامل این باور را می. کرد
در روان پزشـکی نیـز   . یابـد  هایش تکامل مـی  عملال با کمک عکس

، مورد بررسـی  گذارند ثیر میاین مفهوم زمان تأ وقایع خاصی که بر
مهم این است که مریض در مورد این وقایع چگونـه  . گیرند قرار می
ته تکامل و رشد چیزي نیست جز اضافه شـدن پیوسـ  . کند فکر می

  .ه احساس خطر کردنها در نتیج العمل به ارگانیسم الگوهاي عکس

شود ما به ازاي بیولوژیکی بـراي   ثیر نظریه تکامل سعی میتحت تأ
هـا   Neuropathlogist. مراحلی مختلف ادراك زمان پیدا شـود 

کنند که نشـان دهنـد زمـان و تـاریخ منجـر بـه تکامـل         سعی می
تم عصـبی را یـک سیسـتم    توان سیس می. شوند سیستم عصبی می

زمـان دانسـت کـه تـاریخ وقـایع و      تبط گـره خـورده بـه    ردرون م
. هـا بـا دقـت در آن فایـل شـده اسـت       ها نسبت به آن العمل عکس

، هضـم  مان فرد یعنی توانایی خالصـه کـردن  مفهوم قدرت هضم ز
توان این را در زبـان و رفتـار    می. کردن زحمات و تجربیات گذشته
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linguistic هـاي هضـم    البته آثـار توانـایی  . اهده کردمشخص مش
بسیاري از این اطالعات . شود زمان در اطالعات کالمی خالصه نمی

  .تصویري هستند

تـاریخ  . ، سمبل سـازي اسـت  یک مفهوم دیگر گره خورده به زمان
هـاي انسـانی    تفکر بشر و تاریخ ارتباطات به طور خالصه در سمبل

ل سازي ایـن مفهـوم بـه    به دلیل اهمیت سمب. گنجانده شده است
  .مورد بررسی قرار خواهند گرفتطور جداگانه 

تـرین وضـع فیزیولوژیـک اسـت کـه       سازمان بندي عصـبی  عـالی  
ر انسـان یافـت شـده و نتیجـه رشـد      د هـا مختصـراً   ترین آن کامل

ژنتیکـی   –ایـن رشـد و رشـد عصـبی      .وقفه کامل فردي اسـت  بی
د جنینی آغاز شـده و در  یابد و در سه ماهه اول رش انسان را باز می

ایـن  . پـذیرد  هاي عادي پایان مـی  حدود شش سال و نیم در انسان
رشد منظم به طور عمودي از مغز حرام به بـاال و در منـاطق دیگـر    
سیستم  عصبی تا سطح کورتکس در انسان مانند تمام پسـتانداران  

پیشرفت نهایی و انحصاري انسان در سـطح  . کند دیگر پیشرفت می
از چـپ بـه    انجام یافته و جنبه یـک طرفـی دارد، یعنـی   کورتکس 

پیشرفت یک تداوم وابسـته بـه هـم    این . راست یا از راست به چپ
رشد بـه ماننـد آنچـه     به این معنی که اگر سطح باالیی از. باشد می

آیـد کامـل نبـوده یـا      در نتیجه آسیب پیش می در هنگام خواب یا
مثـل خـواب مغـز    . شـود  تر فعال و برتر می سطح پایین ،عمل نکند
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. هاي بسیار گونه بخـش بـاالي گـردن    میانی هنگام خواب و بازتاب
هـاي بـاالتر در رابطـه بـا      تر ناقص باشد تمام بخش اگر بخش پایین

ثیر نشان در سیستم اعصـاب مرکـزي تحـت تـأ    اندازه و زمان رشد 
چیزي که انسان به این طرح سازمانی افزوده اسـت  . گیرند قرار می

  .باشد پیشرفت برتري طرفی در سطح کورتکس می در زمینه

  

  

  زمان درمانگاهی 

زمان کلینیکی یعنی مفهوم ناخودآگاه و اندکی خـود آگـاه گسـتره    
بسـیاري از بیمـاران نسـبت بـه     . زندگی فردي بـین تولـد و مـرگ   
مـان یعنـی فنـا    براي آنان ز. دهند رازهاي مرگ اضطراب نشان می

دهند تـا مواجـه    ی را ترجیح میمرگ ناگهان بیمارانبعضی . پذیري
  . هاي مرگ را شدن با وقفه با ندانسته

دریونان باستان ارسطو مفهوم طلب عمبق انسـان بـه جـاودانگی را    
شود که در  جر به بسیاري رفتارهاي سمبلیک میمطرح کرد که من

هـا   دیکتاتورها و طاغوت. کند فراتر از مرگ برود آن انسان سعی می
برند و ساختن بناهـاي یـاد بـود فـراوان نتیجـه       از این درد رنج می

  .همین احساس است
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با این توهم که جان مقتـول در اختیـار قاتـل قـرار      بیمارانبعضی 
تجربـه  . زننـد  کند به قتل دست می گیرد و عمر او را طوالنی می می

ثیر شدید برخود آگاهی زمان دارد که بـه آن اشـاره   أنزدیک مرگ ت
ر لحظات و خاطرات شیرین گذشـته و یـا   عالقه انسان به تکرا. شد

حتـی  . ینده در تناقض بـا جریـان زمـان اسـت    پردازي براي آ خیال
. شوند  کودکان هنگامی که از حضور با بزرگترها دلزده و خسته می

  .کنند بخش را تکرار می این تجربیات لذت

بعضی دردسر جدي با زمان و پیوسته دیر کردن سرقرار را نشـانگر  
داننـد کـه    و مادري می شدن و دور شدن از النه پدر ترس از بزرگ

ـ  می تـرس از زمـان آزاد و خلـوت، تـرس از     . خیر کـرد أگوید باید ت
هـاي بـزرگ زمـان مـا      ترکیب پختـه آزادي و مسـئولیت از تـرس   

  .کنند براي همین مردم زمان کشی می. هستند

ریتم کار یک نجار یا کفـاش او را در همـاهنگی بـا طبیعـت قـرار      
بـه طـوري   . یتم را از بین برده اسـت اما زندگی مدرن این ر. داد می

تماشاي . که زمان کشی یکی از گناهان بزرگ عصر تکنولوژي است
تلویزیون گوش کـردن بـه موسـیقی و حتـی پـرداختن بـه سـایر        

. تواند براي کشتن زمان و فرار از زمـان باشـد   مشغولیات هنري می
دلیل ایـن  . کنند شی میبسیاري افراد در اوقات فراغت خود وقت ک

که افراد گرایش به فرار از ریتم طبیعی دارند این است که در عصر 
تکنولوژیک بسیاري چیزها با این ریتم طبیعـی در تناقضـند و هـم    
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نوا شدن با ریتم طبیعـی بـه معنـاي درگیـر شـدن بـا بسـیاري از        
یـزي از مشخصـات عصـر    لذا ریـتم گر  ،هاي غیر طبیعی است ریتم

  .استتکنولوژیک 

هـاي مجـازي و زمـان     گزیري درگیر شـدن بـا ریـتم    از نتایج ریتم
نشـینند و یـا در    کسانی که پشت کامپیوتر مـی  مثالً. مجازي است

فهومی مجـازي از زمـان را تجربـه    م ،پردازند اینترنت به گردش می
هـاي عصـر    اي از مشخصـه  مفهوم زمـان و مکـان شـبکه   . کنند می

ـ  انسان. اطالعات است ر شـدن بـا زمـان مجـازي هویـت      ها با درگی
کنند و این موجـب چنـد هـویتی شـدن      مجازي خود را درگیر می

هاي فرد متناظرند بـا مفـاهیم    لذا هویت. شود کاربران کامپیوتر می
هاي مجـازي موجـب چنـد شخصـیتی شـدن فـرد        هویت. زمان او

  .شود گردند که خود یک بیماري محسوب می می
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  زمان بیولوژیک 

در هماهنگی اولیـه کـودك بـا محـیط اطـراف مفهـوم ریـتم وارد        
زمـان بیولوژیـک یعنـی     .ریتم یک اهمیت بیولوژیک دارد. شود می

ایـن  . آگاه از اعمال متناوب در ارگانیسم بیولوژیک مـا  آگاهی ناخود
هـاي نجـومی مـرتبط یـا      تواننـد بـا تنـاوب    هاي بیولوژیک می ریتم

هم در انسـان و هـم در حیـوان    . مثل موقعیت ماه ،ندنامرتبط باش
اي از ارتبــاط زمــان نجــومی و بیولوژیــک   قابــل مقایســهلگوهــاي ا

هاي  ها در بیماري ها در دماي بدن تناوب تناوب. فت شده استدریا
قلــب و امــواج مغــزي و همینطــور هــا در ضــربان  فصــلی، تنــاوب

  .هاي هورمونی هماهنگ با زمان نجومی ریتم

ها مراکز کنترل مغزي که قرار اسـت بـا طبیعـت     عضی بیماريدر ب
هـا   بعضـی مـریض   مـثالً  ،کننـد  هماهنگ باشند به خوبی عمل نمی

فقط چند ساعت خاصـی در نیمـه شـب سـرحال هسـتند، بعضـی       
رسـد و بعضـی در    ها در سـاعات صـبح بـه حـداکثر مـی      افسردگی

در بعضـی مشـکالت نرونـی،    . کننـد  هاي خاصـی ظهـور مـی    فصل
 رات ناخودآگاه آزاردهنده در زمان خاصـی بـه طـور مکـرر بـه     خاط

  .آیند خاطر می
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حتـی  . شـوند  هاي بیولوژیک حتی در گیاهان نیز مشاهده مـی  ریتم
مشاهده شده است که بعضی گیاهان نسبت به طول روز حساسـند  

دهنـد و یـا    و در صورتی که طول روز مقدار خاصی باشد گـل مـی  
ریزنـد و ماننـد    برگ مـی  مثالً ،دهند رفتار دیگري از خود نشان می

  . آن

، هـاي عصـبی   هاي بدن انسـان ماننـد دسـتگاه    تمام دستگاه تقریباً
هـا همـه بـا هـم      گوارشی، گردش خون ریـتم دارنـد و ایـن ریـتم    

هـاي طبیعـی و بعضـی بـا      ها با ریتم بعضی از این ریتم. هماهنگند
هـاي   اههاي دسـتگ  زمان ذهنی با ریتم. هاي نجومی هماهنگند ریتم

هایی کـه بـا ایـن     بدن هماهنگ است به همین دلیل تخمین زمان
دانـان در   وسیقیم مثالً. تر است ها نزدیکند براي ذهن ما ساده ریتم

  .هاي کوتاه بسیار دقیقند تخمین زمان

هاي مغز مفهوم  رشد نیمکره افتد که براثر تعادل در گاهی اتفاق می
ت کـه  اتفاق افتـاده اسـ   مثالً. تر باشد ریتم براي ذهن بسیار طبیعی
تعدادي سرشـار در موسـیقی بدسـت    براثر بیماري اتیست بیماري 

به طوري که بتواند مانند یک نابغـه در کـودکی بـا دو     ،آورده باشد
اما پس از تمـرین و برتـري یـک نیمکـره مغـز      . دست پیانو بنوازد

بسـیاري از   .استعداد موسـیقی او دیگـر در ایـن حـد نبـوده اسـت      
واندن دیگر از خود لکنت که لکنت زبان دارند هنگام آواز خکسانی 

هـا   این بدلیل آن است که هنگام استفاده از ریـتم . دهند نشان نمی
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کنند و این باعث رفع شـدن   به نیمکره غیر برتز مغز خود رجوع می
پس از تمرینات الزم و برتـري نیمکـره   . شود دلیل لکنت ایشان می

لکنت زبان نیز مانند . شود ماران رفع میبرتر مغز لکنت زبان این بی
  . باشد خواندن از عوارض بیماري اتیست می مشکالت در

  

  

  تخمین بازه هاي زمانی 

دانیم که بسته به حالت روانـی بـازه زمـانی ممکـن      همه این را می
در تـاریکی، انتظـار، اضـطراب     .، بـه نظـر برسـد   است کوتاه یا بلند

الکـل باعـث کوتـاه شـدن زمـان      . تـر هسـتند   دقایق بسیار طوالنی
کسانی که مشکل خواب دارند طول شب را بیش از انـدازه  . شود می

در ســایکوتراپی وقتــی مــریض مبــارزه . کننــد نی حــس مــیطــوال
زمـان   ،کند کند و محتواي مورد بحث را پشت سرهم بازگو می نمی

غصه باعث طوالنی شـدن  . گذرد براي مریض و روانپزشک سریع می
هـاي راه   در لحظات قبل از خداحافظی یا تلفن. ودش یک ساعت می

خواهیم بسیار بگوییم اما محـدودیت زمـانی    دور احساس اینکه می
  .گذارد دهد روي احساس ما از زمان اثر می اجازه نمی

هـاي   هاي زمانی به خاطر تقابـل و ارتبـاط بـین ریـتم     تخمین بازه
اگـر ایـن   . دهـد  ونی در سنین اولیه خـود رانشـان مـی   درونی و بیر
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ـ    ،دار باشـند  هاي اولیـه مشـکل   تجربه ثیر أروي درك بـازه زمـانی ت
اي کـه دریـک بـی نظمـی اعمـال خـارجی بـزرگ         بچه. گذارند می
و در  شود هاي زمانی دچار مشکل می هشود بعدها در تخمین باز می

در . کنـد  هاي خـارجی مشـکل پیـدا مـی     توانایی هماهنگی با ریتم
ها در کـودکی   الت در برخورد با ریتمبعضی از انواع شیزوفرنی مشک

سـاس زمـان   تواند منجر بـه مشـکالتی در اح   در ارتباط با مادر می
هاي زمانی دچار مشـکل   در هنگام بیماري یا تب تخمین بازه. شود
هـاي   مکـن اسـت بـه دلیـل سـریع شـدن فعالیـت       این م. شود می

شـود زمـان دیـر     متابولیک در اثر حرارت تب باشد که موجب مـی 
  .دبگذر

مـا نزدیکتـر باشـند    هاي درونی بدن  هاي زمانی به ریتم هر چه بازه
تخمـین  . شـود  هاي زمـانی صـحیح تـر انجـام مـی      تخمین این بازه

. گیـرد  ها صورت می تر از تخمین دقایق و ساعت ها بسیار دقیق ثانیه
آینـد   ها کـه یکـی پـس از دیگـري مـی      رسد سال اینکه به نظر می

هاي متابولیـک   به علت سرعت فعالیت گذرند سریعتر و سریعتر می
  . یابند بدن است که کاهش می

هاي زمانی نیز خطاهاي طبیعی وجـود دارد کـه در    در مقایسه بازه
 یبیمـار شـیزوفرن  . آن صحبت بـه عمـل آمـد   هاي پیاژه از  آزمایش

چـرا کـه   . دهـد  هاي زمانی نیز اختالالتی نشـان مـی   درمقایسه بازه
گـردد و لـذا    ن دسـتخوش اخـتالل مـی   مفهوم تداوم در این بیمارا
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هاي زمـانی و حتـی فرکـانس روي دادن وقـایع در ایـن       درك بازه
  .شود ها دچار اختالل می بازه

در واقـع رشـد   . هاي زمانی در کودکان نیز ناقص اسـت  تخمین بازه
ع تکامل ساختار هاي زمانی در انسان یک موضو مهارت تخمین بازه

ن است متوقف شود و مهـارت  این رشد ممک. شناختی ایشان است
در . هاي زمانی در سطح مهارت یک کودك باقی بمانـد  تخمین بازه

هاي زمانی بسیار نادقیق باقی خواهـد مانـد    این صورت تخمین بازه
و توانایی حاضر شدن به موقع در سر قرار مالقـات احـراز نخواهـد    

   .به دلیل فرار از زمان نیست لذا دیر رسیدن سرقرار لزوماً. شد

  

  

  یابی  درك تاریخی از زمان و جهت

خیـالی زمـان   این یک قابلیت تنظیم وقایع در یک خـط ذهنـی و   
تـوان حـدس زد کـه     مـی . کودك مفاهیم زمان تاریخی ندارد. است

خود آگاهی نوزاد نسبت به مفهوم زمین معادل باشد بـا درك او از  
بـه خـاطر    disoricurtation in timeواقعیت و مواجهه بـا آن  

برد  دمه بر مغز و دالیل روانی ما درك تداوم و توالی را از بین میص
شناسی و فراموشـی   مشکالت در زمان. شود و خاطرات فراموش می

فراموشـی  . هاي این حالت روانـی باشـند   توانند اولین نشانه آنان می
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تواند در نتیجـه تنـاقض و رنـج اتفـاق بیافتـد کـه در آن        تاریخ می
در . در خط زمانی خیالی خود مرتب کنـد  ع راتواند وقای مریض نمی

کننـد یـا اینکـه     داوم را انکار مـی هاي م بیماران شیزوفرنی یا دنباله
زنـدگی   کنند گـویی کـه اصـالً    قبل از حالت روانی خود را انکار می

  . اند نکرده

. مربوط اسـت  identifyدرك تاریخی از زمان به مفهوم شخصیت 
هاي  العمل ر اطاعت از او با عکسه که به خاطهایی هستند ک مریض

ایشان همیشـه بایـد یـک ترتیـب     . قبلی مشکالت شخصیتی دارند
آنـان از یـک   . هاي تاریخی خود دنبـال کننـد   مکانیکی را در دنباله

بدون ایـن کـه نگـران     ؛کنند برنامه درونی طاغوت گونه پیروي می
ـ  ؛کننـد  تاریخ را تکرار مـی ها  در واقع آن. زمان حقیقی باشند دون ب

آن طـور کـه فرویـد    . اینکه نگران  درك ارتباط بین وقـایع باشـند  
آگاه هـیچ درکـی از تـاریخ نـدارد و رونـدهاي      کند ناخود اذعان می

ان هسـتند و ترتیـب نیـز ندارنـد و بـا      بـدون زمـ   ناخود آگاه کامالً
  .کنند گذشت زمان تغییر نمی

به علت صدمه ارگانیک مغـز و یـا دالیـل     Korsakowدر سندرم 
رود و هیچ مفهوم از توالی و تـداوم بـاقی    وانی حافظه از دست میر

از اولـین عـوارض    مشکالت در اندازه گیري زمان معمـوالً . ماند نمی
  .ظهور چنین حالت روانی هستند
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. شـود  حالت تخیالت نـامربوط تقویـت مـی    Cryptomnesiaدر 
Cryptomnesia       به این معنی است کـه بـه خـاطر آوردن یـک

در ایـن  . افتـد  ان از گذشته به طور اشتباهی اتفـاق مـی  ادراك پنه
امـا بـه    ،دیده اسـت  کند این صحنه را قبالً حالت شخص حس می

. ین موقعیتی قرار نگرفته بـوده اسـت  نوعی مطمئن است که در چن
کننـد در یـک    کـه اصـرار مـی    Hystericalاین حالت در بیماران 

  . افتد ر اتفاق میبسیا ،اند اي را داشته تناسخ دیگر چنین خاطره

اتفـاق   deja ruیک احساس غریبگی همراه با آشـنایی در حالـت   
 قبالً کند همان تجربیات را عیناً افتد که در آن فرد احساس می می

ایـن   اي معمـوالً  چنـین تجربـه  . شـود  دیده است و اکنون تکرار می
  .کند دهد که فرد فراي زمان زندگی می احساس را به دست می

. شـود  مشاهده می epilepsyو  hysteriaدر  عموالًاین عوارض م
توانـد نتیجـه    در اختالالت مغزي احساس گیجی و گم شدگی مـی 

  .قادر نبودن فایل کردن رخدادهاي روزمره باشد

  

  ادراك پیوستگی زمان 

زمان و تاریخ به خاطر همین احساس پیوستگی زمان چیزي فراي 
شـوند   ه تجربه می، حال و آیندگذشته. شود درك شخصی تصور می

شوند و در عین حال درك اینکه انسان همزمان  و به هم مربوط می
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افتد که خـود   اتفاق می ،کند در چندین مختصات زمانی زندگی می
بسـیاري از  . هـاي تـاریخی اسـت    او نقطه اشتراك همه این توسـعه 

از اینکه احسـاس   ،کنند کسانی که شروع به ورود به شیزوفرنی می
دیگـر زمـان   . کنند دهند شکایت می را از دست می پیوستگی زمان

هـا بـا    ارتبـاط آن . دهـد  جریان خود را در ذهن ایشان از دست می
فهوم ریتم از زندگی ایشان حذف حقیقت و واقعیت گسسته شده م

  .شود می

ویســندگان بــزرگ را نتیجــه ذهــن فرویــد شــکوفایی بســیاري از ن
که حاالت یـک بیمـار    مانند مسخ کافکا ،داند پریش ایشان می روان

بیمـار شـیزوفرنی در جهـان    . گـذارد  شیزوفرنی را بـه نمـایش مـی   
تنهـایی  . نمایـد  شخصی خود احساس یک تهی بودن ناگهانی را می

بیمـاران ترغیـب   . کنـد  در ابدیت احساس او را به خوبی بیـان مـی  
مـرگ و   ،با سرنوشت مبارزه کننـد  ،شوند که زمان را بازگردانند می

زمان بـراي ایشـان جریـان    . مبارزه بطلبند و مانند آنتخریب را به 
شـیزوفرنی شکسـتن    .وقایع تاریخی به نظر مختصاتی ندارند. ندارد

ود بـدون هـدف و   همه ساختارهاي درونی است و لذا نتیجه آن وج
اي وجـود   در اینجا بـی زمـانی یعنـی آینـده    . جهنم بی زمانی است

زنـدگی در یـک دنیـاي    بیماران شـیزوفرنی تجربـه    معموالً. ندارد 
  .بدون زمان و بدون روز و شب و بدون ریتم را دارند
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در کتاب مسخ کافکا که حالت یک بیمار شیزوفرنی توصـیف شـده   
: وصف شده اسـت چنین حاالت روانی این بیمار تکان دهنده  ،است

هـا هـم نـوا     سـاعت ... هفته پـیش یـک شکسـت تمـام عیـار بـود       
کرد ولی ساعت بیـرون   ر دوران میوا ساعت درونی دیوانه. شوند نمی

  .کرد بدون توجه نظم خود را دنبال می

. ط موسیقی به راحتی ممکن اسـت درك عدم پیوستگی زمان توس
هـاي کوچـک و گسسـته     هایی وجود دارد که زمان را به بـازه  ریتم

هایی هستند که احسـاس پیوسـتگی    در برابر ریتم. کنند تقسیم می
اقع این هنر موسیقی دان است که چنان در و. کنند زمان را القا می

قطعه موسیقی را تنظیم کنـد کـه بتوانـد پیوسـتگی زمـان را القـا       
مـا بـدون تـداوم در    گاهی حتـی القـاي یـک تجربـه پـرت ا     . نماید

گویی زمـان پیوسـته اسـت ولـی جریـان       ،شود موسیقی ممکن می
  .ایستاده است ندارد و تقریباً

د درك زمان پیوسته ولـی  ممکن است یک موسیقی دان بتواند چن
. مستقل از هم هر چند هماهنگ با هـم را بـه شـنونده القـا نمایـد     

که بعضی پیوسـته و بعضـی گسسـته    حتی ممکن است چند ریتم 
اي از گسسـته و   در این صورت مفاهیم پیچیـده . القا شوند ،دهستن

چنین . ها بسیار دشوار است گردند که تحلیل آن پیوسته مطرح می
  .واند موجب آزار بیماران شیزوفرنی گرددت موسیقی می
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  سمبل سازي از زمان 

. ها در واقع درك تاریخ بشریت است درك کلمه و نماد و توسعه آن
زمان با اژدها یا چیزي  ،شوند هایی که در خواب ظاهر می در سمبل

شود که معناي مرگ و ابـدیت   خورد ظاهر می که دم خودش را می
یی هـم زمـان را بـه صـورت یـک دایـره       در تفکـر بـودا  . دهد را می

 ،شـوند  هایی که براي زمـان در خـواب ظـاهر مـی     سمبل .بینند می
  . رود توسط روانپزشک براي شناخت مشکالت مریض به کار می

پـیش از   شود وقتی روانکاو جذب زمان و نمادهاي مربوط به آن می
. پـردازد و نـه نمادهـاي فرهنگـی     همه بـه نمادهـاي طبیعـی مـی    

گیرنـد   طبیعی از محتویات ناخود آگاه روان سرچشمه می نمادهاي
هـاي کهـن الگوهـاي     هاي فراوانـی از نمایـه   و بنابراین معرف گونه

ـ     در بسیاري مـوارد مـی  . باشند بنیادین می ه تـوان ایـن نمادهـا را ب
تـرین شـواهد تـاریخی و     هایی که در قدیمی ها و نمایه وسیله انگاره

. هاي کهن الگویشان ردیابی کـرد  هجوامع بدوي وجود دارند، تاریش
در حالی که نمادهـاي فرهنگـی کـه همچنـان در بسـیاري ادیـان       

کـم و   انـد و فراینـد تحوالتشـان    تحوالت زیادي کرده ،کاربرد دارند
هـاي   و بدین سان به صـورت نمایـه  . بیش وارد خود آگاه شده است

هـا عناصـري    ایـن . انـد  جمعی مورد پذیرش جوامع متمدن در آمده
م از ساختار روانی ما هستند و نقشـی حیـاتی در بنـاي جوامـع     مه
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چـرا کـه بـا     ،بشري دارند و نادیده گرفتنشان زیانبـار خواهـد بـود   
روند و عواقـب وخیمـی    تمامی نیروي خود به ضمیر ناخود آگاه می

مـا  هاي زمان بیشتر طبیعی هستند تا فرهنگی ا سمبل. آفرینند می
  . شوند در نمادهاي فرهنگی هم ظاهر می

  

  

  آن ان درونی و ساختار زم

. انـد  هـایی کـرده   ن براي درك درونی زمان ذهنی تـالش روانشناسا
تالش در این جهت که چه عواملی باعـث کوتـاه یـا بلنـد بـه نظـر       

همچنـین سـاختار میکروسـکوپی زمـان     . شـوند  رسیدن زمان مـی 
دهـد   هاي پیاژه نشان می آزمایش. گیرد ذهنی مورد مطالعه قرار می

م بیشترین حساسیت بـه  اي است که مرد ثانیه بازه 6/0تا  8/0زه با
تر از هـاي بلنـد   ههاي کوتاهتر را کمی بلندتر و بـاز  بازه. آن را دارند

بـه اعتقـاد پیـاژه ایـن بـه      . کننـد  آن را کمی کوتـاهتر تصـور مـی   
در  مـا  مـثالً  ،شـود  هاي درونی مانند ضربان قلب مربوط می یستمس

هـا   هـا یـا سـاعت    از دقیقـه  تـر  ها بسیار دقیق قضاوت در مورد ثانیه
  . هستیم

 در سوربن اکثـر روانشناسـان عمـدتاً    Fraiseبه جز پیاژه در ژنو و 
دلیـل  . هـاي زمـانی کوچـک کردنـد     خود را مشغول مقایسـه بـازه  
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 هـا ایـن   هـا و سـاعت   ها تا دقیقه قضاوت صحیح تر ما در مورد ثانیه
ندیشـیم امـا در   ا مـان مـی  به ز است که در قضاوت اول ما مستقیماً

گیري  ه دنبال ابزاري دیگر براي اندازههن ما بذها  ها و ساعت دقیقه
کند زمان را با کمک تعداد کارهـایی   سعی می مثالً. گردد زمان می

در اینجا ذهـن  . زمانی انجام داده است محاسبه کندکه در یک بازه 
 .دهـد  کنـد و آن را مـورد بررسـی قـرار مـی      بازه زمانی را طی مـی 

هـا   توان با آزمایش فرکانس پرت شدن از موضوع را توسط ذهن می
یک  یعنی محاسبه کنیم به طور متوسط در. مورد محاسبه قرار داد

  . شود سخنرانی چند بار حواس افراد از موضوع سخنرانی پرت می

آزمایش بدین شکل طراحی شده است کـه در یـک سـخنرانی هـر     
دارند کـه بـه محـض توجـه بـه       کدام از شنوندگان زنگی در دست

ایـن  . دهنـد  بازگشت ذهنشان به موضوع سخنرانی آن را فشار مـی 
در این شـرایط بـه طـور    . شوند ها در اتاق دیگري رکورد می عالمت

اي زنـگ   متوسط مردم چهار بار در طول یک سخنرانی چهل دقیقه
حـدود   مثالً ،هاي فردي بسیار فاحش است تفاوت. دهند را فشار می

توجـه کودکـان   . دهنـد  دقیقه یکبـار زنـگ را فشـار مـی     2ر ه% 3
زمـان  . رسـد یکبـار در دقیقـه دوبـاره بـازگردد      معمولی به نظر می

اي تا چهار دقیقـه طـول    تواند از یک فراموشی لحظه سرگردانی می
ند و بـا لبخـوانی بـه سـخنان     براي کودکانی که ناشنوا هست. بکشد

  .ستنج ثانیه اپ مدت سرگردانی تقریباً ،دهند گوش می
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هاي پیش از پنج ثانیه به روشـی   البته باید توجه کرد که تمام داده
ایـن سـوال   . انـد  گیري نشده که در باال گفتیم به طور تقریبی اندازه

نی کـه شـنونده متمرکـز اسـت چقـدر      هاي زما که کران باالي بازه
اي از وقایع که بایـد   اگر کران باالي دنباله .، سخت تر استباشد می

 12تـا   2به طور متحد درك شوند را محاسبه کنـیم چیـزي بـین    
ثانیــه بــراي نــور پیوســته  12/0تــا  01/0ثانیــه و کــران پــایین از 

در کمتر از کران پایین بیننده باید تشـخیص ندهـد کـه    .  باشد می
میلی ثانیه بین دو صـدا   2فاصله . اي از نور متفاوت است نور لحظه

  .و صدا شنیده استد که دکافی است تا شنونده تشخیص ده

  

  

  آینده و گذشته درونی 

اي که یک ساعت و یا یک روز پیش اتفـاق افتـاده در    گاهی واقعه 
پیش اتفاق بسیار دورتـر قضـاوت    اي که یک هفته مقایسه با واقعه

رسـد   ال کوتـاهتر از سـال قبـل بـه نظـر مـی      اینکه هر س. شود می
  .ستولیک ابه خاطر کند  شدن فرایندهاي متاب احتماالً

در رابطه با آینده ذهنی هرچه سن بیشـتر باشـد بـا اتفاقـاتی کـه      
سـن   در. شـویم  دورتر در آینده ممکن است اتفاق بیافتد درگیر می

 10تـا   9در سنین . است زمان آینده هنوز اتفاق نیافتاده گیسال 5
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 12در . آیـد  آمـده و آینـده بعـد از حـال مـی      گذشته قـبالً  گیسال
دکی به اسـتاندارد بهتـر زنـدگی در آینـده توجـه      سالگی به بعد کو

گـردد و   تر می شود انسان دور اندیش هرچه سن بیشتر می. کند می
  .کند به آینده دورتر نظر می

ذشـته بـا دقـت بسـیار خـوبی      در مورد گذشته حدس زدن زمان گ
دو نفر براي چهل و شصت و هشـت سـاعت در اتـاق    . ممکن است

یشان توانستند زمان را با تقریب نـیم  ا. عایق صوتی قرار داده شدند
توان این آزمایش بـه روش دیگـري انجـام     می. ساعت تقریب بزنند

از آزمایش شونده پرسید چقدر تا فالن واقعه در گذشته فاصله . داد
داریم و از او خواست تا پاسخ را با عالمت گذاشـتن روي یـک نـیم    

 ا عیـد پارسـال یـا   چقدر تا نهار دیروز چقدر ت مثالً. خط به ما بدهد
؟ هرچـه از زمـان حـال    زنیـد  چقدر تا اول مهر گذشته تقریب مـی 

  . شوند هاي زمانی منقبض می رسد بازه رویم به نظر می میدورتر 

رسـد   شویم، به نظر مـی  انقباض وقتی از زمان حال دور می با وجود
طـولی کـه بـا یکسـال      مـثالً . شـوند  ها حفظ می کم و بیش نسبت

یک پنجم طـولی اسـت کـه بـا پـنج سـال        قریباًشود ت متناظر می
یعنـی  . افتد به همان دلیل که گفتیم اتفاق می این. شود متناظر می

انـد بـه نسـبت     وقایعی که یک ساعت یا یک روز پیش اتفاق افتاده
، یک مـاه یـا   اي در یک هفته رسند تا واقعه بسیار دورتر به نظر می

د در بعضـی افـرا  هاي بـین شـش مـاه و یکسـال      بازه. یکسال پیش
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همانطور کـه گفتـیم بـا زیـاد     . باشد متناسب است و در بعضی نمی
. شـوند  افزایشـی منقـبض مـی    هاي تقویم بـه طـور   شدن سن سال

خـط عمـودي    بسیاري براي نمایش زمان از خط افقی و بسیاري از
بعضـی نیـز از تصـاویر فضـایی     . گیرند یا یک شکل بسته کمک می

زمان را با یـک خـط راسـت نمـایش      این ایده که. گیرند کمک می
ارو اسـتاد نیـوتن گرفتـه    دهیم ابتدا از خیام و سپس از ایزاك ب می

   .شده است

هرکاري که ما انجام . از طرف دیگر آینده درونی بسیار اهمیت دارد
مـا همـواره بـراي آینـده نقشـه       .دهیم با نگاهی به آینده اسـت  می
نگـاه بـه آینـده     ،هرچه در درخـت تکامـل بـاالتر رویـم    . کشیم می

ـ  می هسر. شود تر می طوالنی ـ     دتوان خیر را درك أتـا چهـار دقیقـه ت
براي انسان این افـق  . ساعت 48ساعت و شامپانزه  17گربه . نماید

ز کـودکی انسـان   ا. تـر از عمـر انسـان باشـد     تواند بسیار طوالنی می
هرچـه   .کند اي که دورتر و دورتر است مربوط می وقایع را به آینده

  . تر باشد تواند دور اندیش نسان بیشتر شود میسن ا

  

  ابعاد حسی زمان درونی 

ثیر احساس درونی ما از زمان را تحـت تـأ  تواند  همانطور که دما می
توانند چنین نقشـی   حرکتی نیز می –هاي حسی ، فعالیتقرار دهد
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فـرض کنیـد   . را در نظر بگیریـد  Tamبراي مثال اثر . را ایفا کنند
اند کـه فاصـله    براي موضوع آزمایش مشخص شدهه زمانی شسه نق

البته از لحاظ انگیزش  .دومی و سومی بزرگتر از اولی و دومی است
کند فاصله دومی و سـومی   حواس، در این صورت موضوع فرض می

در مـورد  . بزرگتر از اولی و دومی است حتی اگر برابر یا کمتر باشد
  .شده استهاي مشابه انجام  شمشاهده تصویري نیز آزمای

ایم تا سه چراغ را که به طوري افقی یـا   از موضوع آزمایش خواسته
عمودي در برابرش قرار دارند با تنظیم زمـان روشـن شـدن چـراغ     
دوم چنان تنظیم نماید که چراغ اول و دوم فاصله زمانی مساوي با 

هـا   فرض کنید نسبت فاصـله چـراغ  . چراغ دوم و سوم داشته باشند
دهـد هـر چـه     آزمایش نشـان مـی  . تغییر کند 10  :1تا  1: 10بین 

موضـوع آزمـایش زمـان     ،هاي دوم و سوم بیشتر باشـد  فاصله چراغ
هرچـه نسـبت بـین دو     و دهـد  تري را به آن فاصله نسبت می کوتاه

هاي  هاي اول و دوم یا چراغ اختالف زمان چراغ ،فاصله بیشتر باشد
تر بـازه زمـانی   گویی در فاصـله بیشـ  . دوم و سوم بیشتر خواهد بود

وتی این آزمایش هم قابل اجـرا  مشابه ص. بیشتر طول خواهد کشید
هاي پیوسته یکی پس از دیگري به صـورت کشـیده بـه     نتو. است

هـاي   موضوع آزمـایش بیشـتر گـرایش دارد تـون     .آیند صدا در می
این اثـر  . تر را بلندتر در نظر بگیرد نهاي پایینوباالتر را کوتاهتر و ت

  .نامند می kappaر صوتی را اث
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نیم ک هاي پنجره یک ماشین را سیاه می آزمایش دیگر اینکه شیشه
و از  Bبه  Aبندیم و او را از نقطه  یا چشمان موضوع آزمایش را می

B   بهC   می بریم و درنقطهB آوریـم و از او   زنگ را به صدا در می
  .زنگ را تخمین بزند خواهیم زمان قبل از زنگ و بعد از می

رسد موضوع گرایش دارد به اینکـه بـه مسـافتی کـه بـا       نظر می به
، زمـان  سرعت بیشتري طی شده است و فاصله بیشـتر بـوده اسـت   

اینکـه  . نامند حرکتی می kappaاین را اثر . دهدبیشتري را نسبت 
ـ  تـر کـم    اد تخمـین زده شـود و فاصـله طـوالنی    فاصله کوتاهتر زی

. مایشـی بـه ظهـور برسـد    تواند با چنین آز ود نیز میتخمین زده ش
دیگر اینکه سرعت کمتر زیاد تخمین زده شود و سرعت بیشتر کم 

قـرار دهـیم    Tamاین نتیجه را درکنـار اثـر    راگ. تخمین زده شود
شود اگر دو بخش از یک سفر بـا سـرعت یکسـانی طـی      نتیجه می

بـه نظـر تنـدتر     ی که فاصله و زمان کوتـاهتر اسـت،  شود آن بخش
  .رسد می

رود و  وع آزمایش نیمـی از مسـافت را راه مـی   قتی موضو Tamاثر 
بسـیاري وقتـی راه   . دود نیز مشاهده شـده اسـت   نیمی دیگر را می

زننـد تـا قسـمتی را کـه      رونـد مسـافت را بیشـتر تخمـین مـی      می
  . اند دویده
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  نظمی در ساعت درونی  بی

نظمی بین زمان بیرونی و درونی در احساسات تحریک شـده در   بی
ـ     بیماري ف ثیر دارو دیـده  أیزیکی یا ذهنـی، هیپنـوتیزم یـا تحـت ت

کند کـه از وقتـی    بیمار احساس می paresisدر بیماري . شود می
اشاره کـرد کـه     Mach. شود دیگر بزرگتر و پیرتر نمی ،بیمار شده

ن می کند تا خـون بگیـرد بـه نظـر     پزشک وقتی آمپول را وارد بد
وارد آمپـول   ،ن شـود رسد خون زودتر از اینکـه سـوزن وارد بـد    می
اي را که در حـال گذشـتن اسـت بـا      طور وقتی بازه همین. شود می
رسـد کـه    کنیم به نظر می ، مقایسه میگذشته است اي که قبالً بازه

  . شود نظمی می ساعت درونی ما دچار بی

شود  اگر از موضوع آزمایش بخواهیم اعدادي را که نمایش داده می
خواند و بعد بخواهیم تخمـین بزنـد کـه    با ریتم یکی در ثانیه بلند ب

چقدر گذشته است نسبت اندازه گیري شده از گذشـته بـه نسـبت    
اندازه گیري شده از حال عددي کوچکتر از یک است این نسبت با 

کـاهش   ،شـود  اي که بـه خوانـدن اختصـاص داده مـی     افزایش بازه
  .ماند یابد و در حدود بیست ثانیه پایدار می می

ــندروم  ــار korsakowدر س ــه   بیم ــایعی را ک ــانی وق ــب زم ترتی
هـاي مربـوط    ترین مهارت کند که یکی از کلیدي اند گم می گذشته
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ــت   ــی اسـ ــان درونـ ــه زمـ ــرعکس  . بـ ــت بـ در  paresisدرسـ
depertonalization قـه  دقی 5خورد که بعد از  مریض قسم می

  . معطل شدن شش ماه صبر کرده است

گفـت بـه او ده دقیقـه    توان شخصی را هیپنوتیزم کرد و بـه او   می
شود تا کاري را به انجام برساند و تنها ده ثانیه بـه او   زمان داده می

ده دقیقه مشغول  داد و پس از آزمایش حاضر است قسم بخورد که
  .آن کار بوده است

یـک شـب     cannabis indicaحشیش  mescalinثیر أتحت ت
. برسـد تر از هر تجربـه انسـانی بـه نظـر      طوالنیممکن است بسیار 

مـریض  . شـود  احساس پیوستگی زمان گـم مـی   mescalinتحت 
امـا   ،انـد  کنـد افکـارش بـه شـدت شـتاب پیـدا کـرده        احساس می

درونـی او  احسـاس  . شـوند  حرکاتش به سرعت کمتري انجـام مـی  
شود تا پنجره را بـاز کنـد بـه نظـرش      وقتی بلند می. برعکس است

  .ها طول کشیده تا به وسط اتاق برسد رسد سال می

کنند بررسـی آزمایشـگاهی    در کسانی که بسیار سریع محاسبه می
نشــان داده اســت کــه ایشــان ســاعت درونــی خــود را دســتکاري 

این اثر خاص ما را به یـاد بـی زمـان بـودن نـاخود آگـاه       . کنند می
  .اندازد که فروید به آن اشاره کرده است می
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هیجان ثیر بعضی داروها در خواب در حاالت حت تأدر هیپنوتیزم ت
آینده ممکن است دیگر وجود نداشـته   ،حال، شدید ترتیب گذشته

شود که نـه   به جاي آن یک حی همیشه حاضر جایگزین می ،باشد
و مدرسـه او   Thomas Mannهاي  در نوشته. قبل است و نه بعد

  .کند چنین مفهومی از زمان نقش مهمی ایفا می

  

  

  ابعاد اجتماعی زمان درونی 

. شود که مـردم بـراي زمـان خـود قائلنـد      ی میاین مربوط به ارزش
. برنـد  ردن وقت خود و حتـی دیگـران لـذت مـی    ها از تلف ک بعضی

خواهد آن را کنتـرل   کسی که براي زمان خود ارزش قائل باشد می
تـر باشـد نسـبت بـه      چه جامعه سـاختارمندتر و پیشـرفته   هر. کند
در سـطوح مختلـف فرهنگـی     .هاي زمـانی حسـاس تـر اسـت     بازه
هـایی   کاري شود که ریزه یهایی در شیوه تقسیم زمان دیده م اوتتف

در یک قبیلـه ممکـن    مثالً. شود که بسیار جالب است را شامل می
اوهـا بـه خانــه روز را   اسـت شـیر دوشـیدن، آب دادن، بازگشـت گ    

 25ز را بـه در اسـترالیاي غربـی رو   Arandaقبیلـه  . تقسیم نمایـد 
سال را ده  Tumerehy هاي  سرخپوست. کنند قسمت تقسیم می

ــی ــاه م ــد م ــال ،گیرن ــت  بع ــرده اس ــال م ــه در آن س ــاه ک . وه دوم
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بیننـد   روزهـایی را کـه در آن مـاه را نمـی     Creeهاي  سرخپوست
، حـال و  بـین افعـال گذشـته    Tiobriandدر جزایر .  شمارند نمی

مـورد گذشـته یـا تـاریخ      رگذارند و البته هرگـز د  آینده فرقی نمی
اي همـه   ادهاي گذشته و رویدادهاي افسانهروید. کنند صحبت نمی

در . در یک حال جهانی و یا در یک بعد زمانی دیگـر وجـود دارنـد   
احساس زمان دوگانه است و البته به اینکه به یـک   Luapulaدره 

تاریخ شخصی مربوط باشد و به یک تاریخ جهـانی ایـن دو مفهـوم    
. دارنـد هـایی   هاي مشخصی نیـز تفـاوت   حتی زمان. زمان متفاوتند

هـاي   تواند با قبیلـه  بعالوه تاریخ هر قبیله جامع و مانع است و نمی
  .دیگر مخلوط شود

  

  

  و اسطوره  هنر ،زمان درونی در عرفان

جریـان همگنـی   . ان متریک ثـابتی نـدارد  یا اسطوره زم Mythدر 
هنـر  . شـود  ی بـا خـواص مختلـف تقسـیم مـی     یها و به ناحیه ندارد

اي دستگیر و نگه داشـتن زمـان تصـور    هاي مردم بر تواند تالش می
کند که در  در کتاب کارها و روزها تقویمی ارائه می Hesiod. شود

. نحس است یا آن نوشته شده چه روزهایی براي چه کارهایی سعد
شـود   در افسانه زمان هم مانند مکان به نواحی مختلفی تقسیم می
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وز و در ایلیـاد کیفیـت زمـان بـراي پیـر     . یا نحس هستند که سعد
  . شکست خورده متفاوت است و این بستگی به سرنوشت آنان دارد

کنـد و گـاهی بـرهم منطبـق      گذشته حال و آینده به هم میل مـی 
ــل گذشــتهشــوند مــی ــه اســت  ، مث ــده را حامل در روز . اي کــه آین

Armisricc   دو دقیقه سکوت به مناسبت پایان جنگ جهـانی اول
، ولـی بـراي وقـوع    شود میاتفاق افتاد در نظر گرفته  1918که در 

  .شود اي که هنوز نیامده سالروزي در نظر گرفته نمی واقعه

در عرفان زمان و ارزش آن وابسته به حـاالت درونـی فـرد اسـت و     
اسـت وابسـته بـه حـاالت     اینکه چه زمانی براي چه کاري مناسب 

تواننـد   این حاالت عرفانی و مفهوم زمان وابسته مـی . عرفانی اوست
هر زمان آفاق نیز . نه آموزش داده شوند یا انتقال یابندسینه به سی

هـا   تواند با ارتباط برقرار کردن با آن یک وابسته به این آفاقند و می
  .مفاهیم زمانی وابسته دست پیدا کردبه 
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  زمان در بیوشیمی و ترمودینامیک 

ی گزارش شد که احسـاس زمـان بشـر را بـه     های آزمایش 1933در 
هـاي مغـز نسـبت     سرعت متابولیسم اکسید شدن در بعضی سـلول 

در اینجا نتایج این آزمایشات در درك ما از تـداوم و زمـان   . داد می
فیزیولوژیک و هم در ساختارهاي عصبی حیوانات را مـورد بررسـی   

 physicalو  enzymologyهـاي   این بـه شـاخه  . دهیم قرار می
chemistry کلیــدي درك اثــر دمــا در  نکتــه. شــود مربــوط مــی

هـاي   شـیمیایی و نقـش کنتـرل دمـا در ریـتم     هـاي   العمـل  عکس
  .فیزیولوژیک است

شـود و آن کنـدترین    در اینجا مفهوم ضربان ساز شیمیایی وارد می
هاي پشت سرهم اسـت کـه    العمل العمل در یک دنباله عکس عکس

سـرعت کـل زنجیـررا محـدود     ضـربان سـاز   . به هم مربوط هستند
یعنی سرعت تبـدیل مـواد اولیـه بـه محصـول نهـایی بـا         ،کند می
ریتم کنترل  مثالً. شود ترین عکس العمل شیمیایی محدود میکند

هـاي   در رده تنـاوب . تـوان نـام بـرد    اي را مـی  هـاي ماهیچـه   سلول
استراحتی وقتی پتانسیل به یـک مـرز بحرانـی رسـید بـا کـاهش       

استراحت یعنی بازسازي پتانسـیل و  . شود آزاد میها انرژي  مقاومت
در ضربان قلـب ایـن ضـربان سـاز      مثالً. رساندن آن به مرز بحرانی

سـرعت فعـل و   . کنـد  قلب را محـدود مـی   ناست که سرعت ضربا
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 10بـراي هـر    تقریبـاً . شـود  انفعال شیمیایی با ازدیاد دما زیاد مـی 
ینجاست کـه دمـا بـا    از ا. شود درجه سانتی گراد دو یا سه برابر می

تـب   شخصی که مثالً. شود مفهوم زمان بیولوژیک انسان مربوط می
  .کند دارد زمان را کندتر احساس می

با اینکه معادالت ترمودینامیک هـیچ اشـاره مسـتقیمی بـه زمـان      
یادي درباره طبیعت زمان به مـا  علم ترمودینامیک دیدي بن ،ندارند
هــا بــا  ر و ارتبــاط آنموضــوع ترمودینامیــک گرمــا، کــا. دهــد مــی

ان دمـا زمـ   ایـن و  امـا در مـورد تغییـر    ،هاي مـادي اسـت   سیستم
در مکانیــک و  . گوینــد معــادالت ترمودینامیــک چیــزي نمــی   

الکترومغناطیس برعکس ترمودینامیک اطالعـات دقیقـی در مـورد    
یعتـی متفـاوت بـا    تغییرات برحسب زمان داده شده اسـت کـه طب  

  .ترمودینامیک دارد

ند طبیعی پشت سرهم شرایطی در مورد اینکه دو رو ترمودینامیک
دهد و اگـر ایـن تـداوم را همـان طبیعـت زمـان        باشند بدست می

. ایـم  هاي طبیعـی بدسـت آورده   بگیریم ارتباط محکمی بین پدیده
آنتروپـی  . شـود  طبیعت با مفهوم آنتروپی مشخص می این تغییر در

ه آنتروپی سیسـتم  نظمی ارتباط دارد و این بیان قانون دوم ک با بی
محیط در فرایندهاي طبیعی میـل بـه افـزایش دارد معـادل آن     + 

در . یابـد  محیط افـزایش مـی  + است که بگوییم بی نظمی سیستم  
رهیافت اول کیفی اسـت و یـک   . این زمینه دو رهیافت وجود دارد
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و . سازد درك شهودي از هم ارزي آنتروپی و بی نظمی را میسر می
می را براي این هـم  صوري است و پایه مستحک رهیافت دوم کامالً

نظمی معناي دقیقی به  در مکانیک آماري بی. سازد ارزي فراهم می
شـود   گیرد و رابطه آن با آنتروپی به صورت زیـر بیـان مـی    خود می

S= KLn W  که در آنk  ثابت بولتزمن وS   آنتروپی سیستم اسـت
از عبـارت اسـت   را پارامتر بـی نظمـی نامیـد     توان آن که می  wو 

  .احتمال وجود سیستم در یک حالت

  

  

  دما به عنوان ابزار آزمایشگاهی 

فرمول دقیقی براي سرعت انفعال شیمیایی  Arhenius 1880در 
لگـاریتم سـرعت   . ا داد که بعـدها پایـه تئوریـک یافـت    برحسب دم

بـه  . شـود  ت خطی با ضریب زاویه منفی رسم مـی شیمیایی به صور
شـود کـه تعریـف آن     ژي فعالسازي گفتـه مـی  این ضریب زاویه انر

  .چنین است

ول بدست آورد تا انفعال حاصـل  انرژي کیتیک برمول که باید مولک
  .شود
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ــا  ــت و  zدراینج ــیمیایی اســت  vثاب ــده ســرعت ش ــرژي . نماین ان
را مشخصـه دمـایی هـم    . گاز اسـت   ثابت  Rدما و   Tفعالسازي و 

بنـابراین فرمـول   . تاسـ  نامند تا تصور نشود که از جنس انرژي می
اگـر فرکـانس ریسـتم    . برحسب باید خط راست شـود  log Vپس 

بیولوژیک متناوب بـا سـرعت ضـربان سـاز باشـد نمـودار لگـاریتم        
فرکانس هم خطی با همان شـیب بـاال خواهـد بـود و ایـن امکـان       

  .مفهوم دما را با ریتم مربوط سازیم دهد که مستقیماً می

. فراوانی مقـدار محاسـبه شـده اسـت     ايها و کاتالیزوره براي آنزیم
بعضی فعل و انفعاالت شیمیایی هستند که فقـط در دمـاي بسـیار    

افتد و کاتالیزورها به این فعل و انفعـاالت   باال یا انرژي باال اتفاق می
پـس انـرژي فعالسـازي فعـل و انفعـال را کـاهش       . کنـد  کمک می

ز مـواد  دهد که اکسیده شدن بسیاري ا آزمایش نشان می. دهند می
داراي یکسانی  coliهاي دي هیدروژنیزه باکتري  اولیه توسط آنزیم

  .هستند

Hoagland , Hadidiom   اکسیداسیون اسـیدSuccinic  را در
هـاي ایـن    دي هیدروژنیزه کننـده . هایی بررسی کردند حضور آنزیم
د و هیدروژن بـا اکسـیژن آب   گذارن بجا می Fumaricاسید، اسید 

ــات علــی الخصــوص  از ســلولدر بســیاري . دهــد مــی هــاي حیوان
اکسـیژن بـا   هاي مغزي این دو مرحله با اندازه گیري مصرف  سلول

  .کالري محاسبه شد 11000
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Cyanide ــی   س ــموم م ــیتوکروم را مس ــزیم س ــتم آن ــد و  یس کن
ــدن را   دي ــدروژنیزه ش ــی  Seliniteهی ــموم م ــه   مس ــا ن ــد ام کن

ا مقدار کـم  کند ام سم زیاد اکسیداسیون رامختل می. سیتوکروم را
ــام   ــن گ ــبی ای ــرعت نس ــی  آن س ــخص م ــا را مش ــد ه ــراي . کن ب

کـالري   16000سـیتوکروم   کالري و براي 11000هیدروژنیزه  دي
  . محاسبه شد

  

  

  هاي بیولوژیک  بعضی ریتم

نات خونسرد نشان داد که ایـن  هاي بیولوژیک در حیوا بررسی ریتم
نس فرکـا  مـثالً . کننـد  صـدق مـی   Arheninsهـا در معادلـه    ریتم

در . دهـد  کالري بدست می 12000تابع دما را جیرجیرك به عنوان 
مـورد بررسـی   چندین ریتم بیولوژیک به عنوان تابعی از دما  1926

بزرگتـرین  . هـا  ، ضربان قلب و سـایر مثـال  قرار گرفتند مثل تنفس
کـــــالري  17000و  16000، 12000، 11000،  8000مـــــدها 

نمـودار شـد و    co2 و تولیـد  O2ریـتم مصـرف    1936در . هستند
یچیـده  دهـد در سیسـتم پ   ها بدست آمدند که نشان مـی همان مد

هـا،   ، پشـه در قورباغـه . روند ها بکار می بافتی عده محدودي از آنزیم
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نداران چنین نظمـی مشـاهده   حشرات و موجودات ساده تر از پستا
  . شود نمی

ریتم موج در مغز انسان به عنـوان تـابعی از دمـاي بـدن      1936در 
. چندین بار تایید شـده اسـت  این آزمایش . م شد و بدست آوردرس

کــالري در بســیاري از   16000و  11000و  8000هــاي  انــرژي
یم مربوط به چـه  دان اما هنوز نمی. اند هاي انسانی مشاهده شده ریتم

همانطور کـه گفتـیم بـراي دي هیـدروژنیزه     . سیستم آنزیمی است
توجـه کنیـد کـه در     .ي سیتوکروم محاسبه شـده اسـت  شدن و برا
یتم فرکانس برحسـب معکـوس زمـان    هاي باال شیب لگار تمام داده

  .است

  

  

  زمان درونی ، دماي درونی و انرژي جنبشی شیمیایی 

هاي شیمیایی مغز اسـتفاده  براي اندازه گیري زمان ذهنی از فرایند
براي آنکه مغز همواره کار کند باید پیوسته غـذا بسـوزاند   . کنیم می

دهـد   ها وابسته است و آزمایشات نشان می حرکت مولکول و این به
ت این عملیات شیمیایی وابسـته  که قضاوت ما درباره زمان به سرع

در این صـورت بـاال بـردن دمـا بایـد سـرعت ایـن عملیـات         . است
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در هنگام تـب احسـاس   . یی را زیاد کند که تأیید شده استشیمیا
  .گذرد کنیم که ساعت مکانیکی کند می می

ین بار این پدیده این طور کشف شـد کـه همسـر محققـی تـب      اول
هنگــام . از منــزل بیــرون رفــت داشـت و محقــق بــراي تهیــه دارو 

بازگشت همسرش به او اعتراض کرد که خیلی دیر برگشـته اسـت   
اما او تنها بیست دقیقه  بیرون از منـزل گذرانـده بـود کـه از دیـد      

ر ایـن محقـق   کـه همسـ   از آنجـا . رسید ه نظر میهمسرش بیشتر ب
موسیقیدان قابلی بود محقق می دانسـت کـه او نسـبت بـه زمـان      

.  ین امـر کنجکـاوي محقـق را برانگیخـت    بسیار حساس است و هم
هـا یـک    ز همسرش خواست تا با شمردن ثانیهدرحین تب محقق ا

هـا وابسـتگی بـه     خص کند و همسر او با شمردن ثانیهدقیقه را مش
ش و چندین آزمایش مشـابه بدسـت   در این آزمای. دما را ثابت کرد

هاي مغز نقـش سـاعت را    کند گروهی از سلول آمد که پیشنهاد می
لـذا  . ریتم اشعه که در آن متفاوت است این ساعت با .کنند ایفا می

  . شود به اشعه مربوط نمی ساختار شیمیایی این ساعت احتماالً

Ron Foersterm آزمایشی انجام داد که در آن اطالعات مربوط 
او فرض . معنی را  رسم کرد هاي بی به یادگیري و فراموشی سیالب

غـز و  کرد به خاطر سـپاري بـه حرکـت در آوردن واحـدهایی در م    
معـادالتش اجـازه داد تـا    . هاسـت  فراموشی کـم شـدن حرکـت آن   

  .خصوصیاتی از یادگیري و فراموشی را پیش بینی کند
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ذهنی پیچیده ثیر أاین بود که تجزیه یک ت Von Foersterایده  
ثیرهاي کوچکتر که در تبدیل یک مولکول روتئـین  أبه واحدهاي ت

. گیـرد  شوند مـورد بررسـی قـرار مـی     به یک نیمه ایزومر رکورد می
کنـد کـه در    ها تحت فرمولی به شکل نزول می حرکت این مولکول

ش سرعت است همین نرخ کاه. دماست  Tثابت بولتزمان و   kآن 
  .شود می که با فراموشی متناظر

ـ یـ هـاي نظ  ماند که ضـرب المثـل   اما این سوال باقی می ن کـه  ر ای
و یا اثر داروها  "!وشدج کنی هرگز نمی اي که به آن نگاه می قابلمه"
تـوان   بر زمان ذهنی را چگونـه مـی   Yogaزمان ذهنی و یا اثر   بر

چیزي که هسـت در تمـام ایـن مـوارد تغییـر زمـان        نمود؟ توجیه
ـ . ن هماهنگی نداردذهنی با مصرف اکسیژ ن کـه بزرگترهـا   حتی ای

هاي متابولیـک بـدن    بینند که به سرعت فعالیت زبان را زودگذر می
ایـن  . ، نه با مصرف اکسـیژن همـاهنگی دارد  شود ایشان مربوط می

  . دهد را نتیجه میارتباط سوخت و ساز با مفهوم زمان ذهنی 

  

  

  دما و افزایش سن 

تواننـد بـه حیـات ادامـه      اران میدر دماهاي پایین بسیاري از جاند
چندین ارگانیسم کوچک پیدا شدند که در دمـاي   1893در . دهند
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. هـا  مثل بعضی باکتري ،دادند گازهاي مایع به حیات خود ادامه می
البته در این آزمایش مجبور بودنـد سـرد کـردن و گـرم کـردن را      

ــا از کریســت  ــد ت ــن ســریع انجــام دهن ال شــدن آن موجــود در ای
  .ها جلوگیري شد مارگانیس

زیرا . شود زمان کند شود و عمر طوالنی گردد سرد کردن باعث می
. شـود   تـر مـی   فاقات شیمیایی است پس عمـر طـوالنی  گذر عمر ات

ده ی نیز در نگهداري اسپرم در دماي بسیار پایین انجام شیها تالش
  .است

هـاي طبیعـی    پرندگان و پستانداران که خونگرم هستند ترموستات
زمـان ذهنـی   . دارد د دارند که دماي بـدن را ثابـت نگـه مـی    در خو

کوتاه مدت انسان وابسته به همین خون گرمی و اسـتقالل دمـا از   
چرا که اگر دماي بدن ثابت نباشد مفهوم ذهنی . دماي بیرون است

دهـد کـه در    ایـن نشـان مـی   . زبان نیز دستخوش تغییر خواهد بود
ان وابسـته بـه   وم زمـ مفهـ  ،تر که خونسرد هسـتند  موجودات پست

تـري   لـذا ایشـان در سـرما عمـر طـوالنی     . دماي بدن ایشان اسـت 
  . کنند می

 30 کریستال سازي در دمـاي  Gehenio , luyetبنابرآزمایشات 
این فاصـله را بـه   افتد و اگر بتوانیم  درجه زیر صفر اتفاق می 40تا 

. توان از کریستال شـدن آب جلـوگیري کـرد    سرعت طی کنیم می
تر از یک میلیمتر براي ایـن آزمـایش مناسـب     هاي بزرگ سمارگانی
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بیشـتر  . توان درون آن را به سرعت سرد نمود ، چرا که نمینیستند
هایی کـه محتـوي آب کمـی دارنـد بـراي ایـن آزمـایش         ارگانیسم

سـپرم از نیتـروژن مـایع اسـتفاده     بـراي انجمـاد ا  . مناسب هستند
اد یـخ خشـک آن   درجه سانتی گر -79کنند و سپس در دماي  می
درجه سانتی گراد  37 هنگام بازیافت آن را تا. کنند نگهداري می را

ــی  ــرم م ــد گ ــه در آن    Smith 1961در . کنن ــت ک ــابی نوش کت
% 40تـا  % 30اسـتفاده از  . هاي ایـن علـم را رکـورد کـرد     پیشرفت

glycerol  درجه سـانتی گـراد بتـوان    - 79کمک کرد تا در دماي
درجـه سـانتی    -190خـروس در دمـاي   اسپرم . اسپرم را فریز کرد
درجـه سـانتی گـراد نگهـداري      -79در دمـاي   گراد و اسپرم گـاو 

توان آن را تـا مـدت نامحـدودي نگهـداري نمـود در       شود و می می
  .دا کردندها کاربردهاي بسیاري پی دامپروري این فعالیت

  

  

  مسئله جهت زمان 

 هـا  پدیـده . زیمسا هاي طبیعی را می ابتدا مفهوم دنباله زمانی پدیده
اگـر هـیچ    .بنـابراین زمـان توسـعه دارد    افتنـد،  همزمان اتفاق نمی

، مفهوم زمـان  هاي دیگر نباشد حالتی در جهان قابل تمایز از حالت
اگـر  . بنابراین مفهوم زمان برمفهوم تغییر استوار اسـت . معنی ندارد
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جهان چنان آشوبناك باشد که هیچ راهی براي انتخاب واحد زمان 
. تواند به کـار بیابـد   ازه گیري زمان نباشد نیز مفهوم زمان نمیو اند

هاي تناوبی وجود دارند کـه سـاعت    بنابراین در جهان واقعی پدیده
اما این تغییـر پیوسـته اسـت کـه یـک پدیـده       . شود ها بنا می برآن

به خـاطرتغییرات نـامنظم اسـت کـه آینـده      . شود تناوب دیده میم
هـایی در اتفاقـات    با این حال نظم .همیشه متفاوت از گذشته است
هـایی   کشند تا نظـم  ها سال طول می نجومی وجود دارند که بیلیون

  . که در یک بیلیونیوم ثانیه وجود دارند و قابل اندازه گیري باشند

بفهمـیم زمـان همگـن و     زمـان از کجـا   با چنـین دیـدگاهی از  اما 
 هـاي  ؟ پاسـخ از روي همخـوانی کـه بـین نمـایش     یکنواخت اسـت 

هـایی   در طبیعـت پدیـده  . باشـد  مـی ممکن  ،مختلف آن وجود دارد
امـا  . ها برقرار اسـت  هستند که متناوبند با نسبت ثابتی که بین آن

حرکت بدون نیروي دورانـی یـک    مثالً ،هایی نیز وجود دارد انتخاب
تــوان حرکــت زمــین را نیــز  مــی. گیــریم نواخــت مــیجســم را یک

ئـوري فیزیکـی مـا بسـیار     تامـا در ایـن صـورت     ،یکنواخت گرفت
شود و براي درك حرکـت یکنواخـت و تعریـف مفهـوم      پیچیده می

زمان به انتخاب اینکه حرکت یکنواخت یعنی چه نیازمندیم و بایـد  
  .این انتخاب را به ساده ترین شکل انجام دهیم

که بـازه زمـانی را انـدازه گیـري     هایی داریم  فرض کنید که ساعت
در این . کنند جریان زمان را حس میکه جهت کنند بدون این  می
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صورت براي اثبـات اینکـه زمـان جهـت دار اسـت چـه اسـتداللی        
ي درك جهـت زمـان حافظـه انسـانی     آورد؟ یک روش برا توان می

اي است که بـه سـاعت وصـل     روش دیگر به کمک هر وسیله. است
  .باشد و تغییرات چیزي را نمایش دهد مثل دوربین فیلم برداري

ارتبـاط  . کند ور پیوسته روي محور زمان حرکت میط زمان حال به
اینکـه  . دهـد  فهوم زودتر از دیگري را به مـا مـی  ، مگذشته و آینده

. گویـد  اتفاقی چقدر قبل اتفاق افتاده است جهت زمان را به ما مـی 
تواند جهت زمان را براي ما مشخص  اي از وقایع می پس یک دنباله

به کمـک   .ر در دو سن مختلفمقایسه دو عکس یک نف مثالً ،نماید
ین دنباله از وقـایع را در ذهـن   مفهوم جهت زمان است که ما چند

  .شناسیم می

تجربـه بـه مـا جهـت زمـان را       ،در مفهوم ترمودینامیک زمان هـم 
  .گوید می

را داشـته   Tفرض کنید سیستمی از ذرات مادي دمـاي یکنواخـت   
سـت کـه   به آن اضافه شود چنان کوچـک ا  Q dاگر گرماي  ،باشد

ات انتروپـی از فرمـول بدسـت    تغییـر  ،تغییرات دمـا نداشـته باشـد   
کنید که انتروپی یک مـاده خـالص در حالـت     فرض می لذا. آید می

انتروپی بسـیاري مـواد   . پایدار در دماي صفر درجه برابر صفر است
البتـه در ایـن محاسـبه    . در دماهاي مختلف محاسـبه شـده اسـت   
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مرحله باید سیستم پایـدار باشـد    چون درهر .مشکالتی وجود دارد
  .تا دما قابل اندازه گیري گردد

گویـد کـه تغییـرات در هـر      صورتی از قانون دوم ترمودینامیک می
یا اینکـه  . دهد که انتروپی افزایش یابد سیستم ایزوله چنان رخ می

را کنـار   T1<T2اگر دو جسم با دماهاي مختلف . حداقل ثابت بماند
دهـد تـا    ر انتروپی کمتري از دسـت مـی  م گرمتهم قرار دهیم جس

قانون افزایش انتروپـی در  . نتروپی بدست آمده توسط جسم سردترا
. شـود  ، شیمیایی و الکتریکی بکـار بـرده مـی   هاي مکانیکی سیستم

قط و فقـط وقتـی انتروپـی افـزایش     فعل و انفعال شیمیایی ف مثالً
  .شود  انجام می ،یابد می

شبیه حالت پایدار وجـود نـدارد   هاي طبیعی حتی چیزي  در پدیده
تـوان نشـان داد کـه     مـی . که بوسیله آن تغییر انتروپی تعریف شود

شود  هاي پایدار میانی محاسبه می طریق حالت زتغییر انتروپی که ا
هاي غیر  ریق حالتکوچکتر از افزادیش انتروپی کلی است که از ط

  . آید پایدار بدست می

ودي ما از بی نظمی ماننـد در  باید دقت کرد که تصورات کیفی شه
البتـه بـین ایـده    . مفهوم کلی انتروپی معادل نیستند هم برهمی با

کیفــی بــی نظمــی و آنتروپــی چــه در تعریــف ماکروســکپیک یــا  
ــف میکروســکوپی ــک ترمودینــامیکی چــه در تعری ــا آمــاري ی ک ی

ها فقط در معناي دقیقی  ولی همبستگی آن. همبستگی وجود دارد
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تعریف آماري انتروپی . صحیح است  ،ریف کردیمنظمی را تع که بی
کند و  تصورات ترمودینامیکی و مکانیک آماري را به هم مربوط می

پایه آمـاري بنـا    دهد قانون دوم ترمودینامیک را بر به ما امکان می
طرف آنتروپی بیشـتر  هاي طبیعی به جهتی که در آن فرایند. کنیم

نی حرکت به سمت یک توسط قوانین احتمال یع گیرند، صورت می
حال تعـادل آن اسـت کـه از نظـر     . شود تر تعیین می حالت محتمل

ــاري داراي   ترمودینــامیکی داراي بیشــترین آنتروپــی و از نظــر آم
با وجود این دیده ایـم کـه ممکـن اسـت     .  ترین حالت باشد محتمل
 مـثالً  ،خیزهایی در حدود یک توزیع تعـادل صـورت بگیـرد    افت و

مسلم نیست که در هر فرایند  براین دیدگاه کامالًبنا. حرکت براونی
گاهی هم ممکـن اسـت کـاهش    . خود بخودي انتروپی افزایش یابد

اما قـانون دوم ترمودینامیـک نـه فقـط وقـایع ممکـن بلکـه        . بیابد
امـا دامنـه   . دهـد  ترین خط سیر وقایع را به مـا نشـان مـی    محتمل

آن در  کاربرد قـانون دوم آن قـدر وسـیع و احتمـال نقـض شـدن      
بـه عنـوان یکـی از     طبیعت آن قدر کـم اسـت کـه ایـن قـانون را     

 هاي آمـاري   محدودیت ،کند ترین قوانین ممتاز می مفیدترین و عام
ـ   . هاي کـالن اسـت   ترمودینامیک علم سیستم ثیر أدمـا و فشـار از ت

پس از انرژي یک مولکـول  . شوند ها ذره نتیجه می میانگین میلیون
در مکانیـک آمـاري از ذرات   . از دمـاي آن توان حرف زد ولی نه  می
ها آنتروپـی سیسـتم را تعریـف     کنیم و قوانین حرکت آن وع میرش

گـاز را در   مثالً. احتمال ترمودینامیکی است Wکنند که در آن  می
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دما و فشـار یکنواخـت توزیـع    . محیط بسته فالسک در نظر بگیرید
دسـت  ز احتمـال ترمودینامیـک را ب  شده در واحد کالن حجـم گـا  

هـاي   حرکـت  –نکتـه ایـن کـه تعـداد زیـادي از مکـان       . دهـد  می
. دهنـد  الت پایدار کالن را بدست میها هستند که همان ح مولکول

 wهاي کـالن ایـن تعـداد را احتمـال ترمودینامیـک       براي هر داده
بـه ایـن ترتیـب     .کمتر باشد نظم بیشتر اسـت  Wهرچه . نامند می

زمان یعنی جهت از دسـت   نظمی است و جهت آنتروپی افزایش بی
دهد که براي هر توزیع غیر پایدار هم  محاسبه نشان می. دادن نظم

  .احتمال ترمودینامیک غیر صفر است

ولی اگر هـم  بنابرآنچه گفتیم کم شدن انتروپی احتمال کمی دارد 
این بدان معنی است  شود؟ آیا احتماالاً اتفاق افتاد چگونه تعبیر می

  ؟گردد که زمان برمی

  

  

پدیده هـاي برگشـت   / روزهاي معکوس کننده زمان 
  پذیر 

هایی که تعداد بسیار کمـی ذره دارنـد کـه ممکـن اسـت       در پدیده
ماننــد پانــدول نوســانگر مــوج  ،بســیار از حالــت پایــدار دور شــوند

منظومـه شمسـی ، قـوانین حرکـت     هـاي   ، سـیاره رومغناطیسالکت
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پذیر هسـتند   ینگر برگشت، معادالت ماکسول ، معادله شرودنیوتن
این چگونه است  ولی. هاي ترمودینامیک برگشت ناپذیرند اما پدیده

 ؟که رفتارجمعی برگشت ناپذیر است اما رفتار فردي برگشت پـذیر 
هـاي آینـده    در فصـل  شـود کـه   مربوط می H- theoremاین به 

  . مطرح خواهد شد

بنابراین برگشت پذیري زمان در ساختارهاي خرد مشاهده شده اما 
ه گیـري شـده توسـط سـاعت     ان ساختارهاي خرد با زمان انداززم

  .منطبق نیست
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  کیهان شناسی و افزایش آنتروپی 

فلسفه کلی آنتروپی ایـن اسـت کـه سیسـتم بـه سـمت آنتروپـی        
بنابراین باید چنین اتفاقی در مورد کـل  . کند ماکزیمال حرکت می

ر نهایـت بـه یـک جهـان     نتیجه این است کـه د . تدکیهان هم بیاف
ـ    . رسیم بدون حیات می ژي و دمـا در آن  ردریـایی کـه تغییـرات ان

ستارگان گرمی که بـر سـتارگان سـرد تـابش داشـته      . وجود ندارد
یی کـه متفـاوت از   هـا  ود ندارد یـا سـاختارها و ارگانیسـم   باشد وج

  .محیط باشند نیست

آنتروپی کمتر و کمتر داشـته  رویم باید  به سمت گذشته هم که می
بـاور  . هست که آنتروپی کمتـرین ممکـن اسـت    باشیم و لذا جایی

. ، غیر قابل تصـور اسـت  ایم ه در حالت پایداري در گذشته بودهاینک
شـود خیلـی زیـاد     نظمی دمایی که اکنون مشـاهده مـی   چرا که بی

ین پس باید تئوري سازي کرد کـه آنتروپـی بـه دلخـواه پـای     . است
  ؟ر گذشته ممکن بوده استچگونه د

Bolftman  تحلیـل  "از واضعان مکانیک آماري کتابی دارد به نام
که مسئله حالت اولیه با آنتروپـی پـایین در آنجـا     "آماري انتروپی

ممکن است جهان در حال پایدار باشـد امـا    مثالً. مطرح شده است
ل با احتمال در بعضی نقاط آن تغییراتی بوجود بیاید که این احتما
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به اندازه کیهان ربط دارد و ممکن اسـت جهـان قابـل مشـاهده در     
ف ممکن است در با این وص .این تغییرات موضعی قرار گرفته باشد

  . کل انتروپی کم شود

سوال اینکه آیا در رشد یک پدیده بیولوژیک اصـول ترمودینامیـک   
رسد که به خاطر درجه پیچیدگی بـاالي   ؟ به نظر میشود نقض می
افزایش آنتروپی حتی با تشـکیل  . ودات جواب مثبت باشداین موج

تـاکنون بـراي   . زنده و نظریه تکامـل ناهماهنـگ اسـت   یک سلول 
هاي زنده آنتروپی محاسبه نشده است حتی براي محاسـبه   سیستم

دانـیم در   امـا مـی  . یک آمیب موفقیتی بدست نیامده استآنتروپی 
شـود و ایـن    ه میهاي بیولوژیک در نظم سیستم افزایش دید پدیده

مثل حرکت از یک جفت سـلول تـا   به معنی کاهش انتروپی است، 
به یک حیوان کامل برسد افزایش نظم است و هـم پدیـده حافظـه    

گیریم که موجود زنده  ، بنابراین نتیجه میافزایش نظم را در بردارد
 مـثالً  ،را نباید مستقل از اطراف یک سیستم ترمودینامیک بگیـریم 

م بـاال هسـتند و بـا آنتروپـی     شوند بـا نظـ   تغذیه می هایی که میوه
  .پایین

بینـیم کـه در برابـر تـابش      در فتوسنتز در یک میکروارگانیسم می 
ونـدي  تکامـل هـم ر  . گیـرد  ورشید گیاه از خورشید بی نظمی میخ

در موقعیت اولیـه زمـین    مثالً ،یابد است که در آن نظم افزایش می
بعالوه . اي شکل بگیرند پیچیده هاي دما پیش از آن بود که مولکول
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. ممکن است در قسمتی از جهان کـاهش آنتروپـی مشـاهده شـود    
در کره زمین گرماي روز و سرد شـدن شـب وجـود دارد کـه      مثالً

کاهش انتروپی است و یا اکثر انرژي خورشـید بـه خـارج منظومـه     
  .ین حرکت به سمت کاهش آنتروپی استرود که ا شمسی می

ان مــا را بــه گــردیم انبســاط کیهــ برمــی زمــان کــه بــه عقــب رد
کنـد کـه چگـالی بـیش از امـروز بـوده و        هایی نزدیک می موقعیت

  .تشعشع رسیده به زمین بیش از آن است که اجازه حیات بدهد

  

  

  ترمودینامیک و نسبیت 

معادالتی براي تغییرات ترمودینامیک تحت حرکت نسـبی بدسـت   
امـا در اینجـا   . یم نیستتقاما این علم قابل آزمایش مس ،آمده است

در نسبیت حرکـت بـین دو سیسـتم    . ها نمی پردازیم به این تئوري
ایـن  . شـود  هـا مـی   ها در آن منجر به تفاوت نسبی نرخ زمان پدیده

سرعت نزدیک بـه نـور کنـدتر پیـر      سوال که سیستم بیولوژیک در
شود مربـوط بـه تغییـرات در زمـان نسـبیتی در یـک سیسـتم         می

ــک  ــتترمودینامی ــازه . اس ــورنس ب ــابرفرمول ل ــانی در  بن ــاي زم ه
مشـاهده    Kهایی که از  و فاصله مکانی در از پدیده  Kهاي  سیستم

اي  اگر پدیـده . هاست xسرعت نسبی در جهت محور   Vشود و  می
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ون در نتیجـه حرکـت نسـبی    نیمـه عمـر مـز    در سکون باشد مثالً
ن شـیفت  همچنـی . ها تطابق دارند یابد که با این فرمول افزایش می

امـواج مـادي روبـروي از ایـن      هـا و  نسبیتی دوپلـر بـراي فروتـون   
اما در سیستم هاي کالن مثل سـاعت  . کنند هاي تبعیت می فرمول

ییـد نکـرده   أو ساختارهاي بیولوژیک هنـوز آزمایشـی نسـبیت را ت   
  .است

توان یافت که در مورد زمان درونی موجـود زنـده    هایی می استدالل
. ها معرکه آراء مخالفاننـد  اما این استدالل ،ردحرکت نسبی تایلر ندا

آزمایشاتی طراحی شده اسـت کـه در صـورت پاسـخ مثبـت       اخیراً
  .کند رقم اعشار تأیید می 5را تا  نسبیت

در سـطح   نکته این است که تغییرات نسبیتی مشاهده شده عموماً
هـایی   اتمی و ذرات بنیادي هستند و اندازه گیري برچنین سیسـتم 

سوم اینکه جرم اضافه شده قابل مشاهده در تغییـر  . گذارد تأثیر می
مسیر یک ذره در میـدان الکتریکـی یـا محاسـبه مومنتـوم ذره در      

ذره فقـط بـا    الکترون یـا . شود برخورد با یک ذره ساکن ممکن می
شـود در دو دسـتگاه    همین سیسـتم بـرهمکنش دارد چـون نمـی    

انس داشـته  یـا دو فرکـ  مختصات مختلف جرم الکترون عوض شود 
  .باشد

اخلـه توسـط   خـوانیم بـدون مد   اما وقتی یک ساعت بـزرگ را مـی  
هـا از سـاعت بـه     فروتون. تواند انجام شود چندین ناظر این کار می
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ات از قـوانین ارزش پیـروي   شوند و مشـاهد  چندین جهت روان می
. اما این مشاهدات ربطی به ساختار درونی سـاعت ندارنـد  . کنند می

توان ادعـا کـرد فقـط وقتـی      می ي انجام شده مثالًها بنابر آزمایش
تبـدیل نسـبیتی زمـان را    توان  می ،کند مشاهده گر برهمکنش می

  .مشاهده کرد

مقبـول ایـن    فرض معمـوالً  ،توانیم ساعت فشار گاز بسازیم می مثالً
. کنـد  است که انتروپی در اثر حرکت نسبی یکنواخـت تغییـر نمـی   

  tاز اینجـا  . ابـل محاسـبه دارد  ساعت باال در هـر زمـان آنتروپـی ق   
به جاي سـاعت گـازي هـر نـوع     . شود برحسب انتروپی محاسبه می

توان جایگزین  سیستم ترمودینامیک مثل یک گیاه یا حیوان را می
  .کرد

  

  

  تحلیل برهم کنش 

شـوند   مفاهیمی که توسط تغییرات نسبیتی زمان تغییـر داده نمـی  
کسـی   Paul clamsins. شـود  نامیده می Clamsinsهاي  پدیده

هـایی کـه بـا     آن پدیـده . است که مفهوم آنتروپـی را معرفـی کـرد   
. شوند نامیده می Lorentzهاي  گر برهمکنش دارند پدیده مشاهده
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یل نسـبیتی زمـان اتفـاق    هر گاه تغییر انرژي نسبیتی داریـم تبـد  
  .افتاده است

  

  

  عت نور رس

غییرات طـول  ت. اکنون هیچ آزمایشی برعلیه سرعت ثابت نور نداریم
گري سرعت نور را همان انـدازه   دهند که هر مشاهده میله نشان می

در تحلیل برهمکنشی ما از تبدیالت لورنس هنـوز  . گیرد در نظر می
امـا بـه دلیـل    . هـا ثابـت اسـت   سرعت نور براي همـه مشـاهده گر  

. هـا  تغییرات نسبیتی در امواج الکترومغناطیسی یـا درخـود فوتـون   
ده گر برهمکنش دارند تغییـرات طـول مـوج و    امواجی که با مشاه

گـر بـا    و لذا نسبت به مشاهده)  Dopplerشیفت ( فرکانس دارند 
هر فوتون فقط با یـک مشـاهده گـر    . کنند سرعت ثابت حرکت می

  .دهد دوکس چندین مشاهده گر رخ نمیبرهم کنش دارد پس پارا

  

  زمان نسبی و مطلق 

کند و بر همکنش  غییر میبا حرکت نسبی ت بنابر نسبیت نرخ زمان
نورد سن کمتري را نسـبت بـه   فضا مثالً. ثیري نداردأدر این ت لزوماً
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هـاي طبیعـی را    پس زمان جریان پدیـده . گذراند دو قلوي خود می
  .فضاي خالی بودن رویداد مربوط استبه و کند کنترل می

هاي لورنسی و کالسیوسـی قابـل قبـول باشـد      اما اگر تفاوت پدیده
ور آیـد و لـذا زمـان بـه طـ      مـی  ومی است که از رویدادهازمان مفه

اینکه آیـا زمـان ارتبـاطی یـا     . فیزیکی پیش فرض رویدادها نیست
ترین سوال در مورد زمان  است مهم constitutationalمطلق و 

هاي عجیبـی   تباطی  البته به نیاز به پیش فرضروش زمان ار. است
  .راجع به زمان ندارد

ایـن  . ا را بهتر به حقیقت راهنمایی کنـد م دتوان یک پارادوکس می
 10. مطـرح شـده اسـت     Martin Gardnarپارادوکس توسـط  

اند و باید بـه ترتیـب بـاز     شماره گذاري شده 10تا  1بسته از جعبه 
یـک تخـم مـرغ غیـر قابـل      به ما گفته شده که یک جعبـه  . شوند 

غ در گوییم کـه تخـم مـر    ها می جعبهقبل از باز کردن . انتظار دارد
همین استدالل در جعبه نهم نیست تواند باشد و با  جعبه دهم نمی

نکتـه مهـم در ایـن    . ها باید خالی باشـند  و همین  طور تمام جعبه
پارادوکس ترتیب منظمی در برابر ترتیب آزمایشـی اسـت کـه بـه     

ـ        .شود زمان مربوط می ه اسـتدالل بـدون زمـان اسـت کـه منجـر ب
بـودن و در   beingبدون زمـان   در استدالل. پارادوکس شده است

توان به  می. یا شدن مورد نظر است becomingاستدالل با زمان 
  . به جاي تخم مرغ رویداد گذاشت جاي جعبه روز و
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درست در وقتی که ما  ،روز قیامت در آینده اتفاق خواهد افتاد مثالً
اسـتدالل بـاال   اگر فرض شود زمان غیر ارتباطی است با  .دانیم نمی
  .تواند اتفاق بیافتد قیامت هرگز نمیروز 

  

  

  زمان در بیولوژي و تکامل ارگانیک 

ر هاست که مورد توجه قرا ریتم فصلی رفتار گیاهان و جانوران سال
اند که این رفتار فقـط در جـواب    گرفته است اما اخیراً متوجه شده

ونی اندازه گیـري زمـان   بلکه یک توانایی در ،شرایط فیزیکی نیست
ــایی  1920در ســال . ســتدر کــار ا کشــف شــد کــه گیاهــان توان

تواننـد   دارند و به همین دلیل است که مـی  گیري طول روز را اندازه
بعضی پیشنهاد مـی  . اصی در زمان خاصی از روز غذا داددر وقت خ

کنند که جهت یابی پرندگان مهاجر به خاطر یـک سـاعت درونـی    
  .کنند فاده مییابی است که از خورشید و ستارگان براي جهتاست 

. در واقع یک هم ارزي بیولوژي بین مفاهیم فضا و زمان وجود دارد
زمــان . ابولیسـم بـا زمــان درونـی مربـوط اسـت     سـطوح انـرژي مت  
ارتبـاطی  . سیستم مختصات ارگانیسم زنده است بیولوژیک زمان در

، نـرخ متابولیـک و تـداوم    لیـک در فضـا  بین اندازه یک واحد متابو
هـایی خـاص    در سطح مولکولی تمرکز  آنزیم. دزمانی آن وجود دار
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ت با انتقال انرژي در واحد جرم به طور متابولیک فعال متناسب اس
مفاهیم فضا . عمر سلول نیز تعبیرهایی فضایی دارد. به هر کیلوگرم

وقتـی نـرخ   . ارچوب نرخ متابولیک به هـم مربوطنـد  هو زمان در چ
ایـن   .گـذرد  ریعتر می، ساعت بیولوژیک سیابد متابولیک افزایش می

  .باشد یولوژي بین مفاهیم فضا و زمان مینمایانگر هم ارزي ب

این . شود باعث انقباض زمان و انبساط مکان یا فضا می LSDقرص 
و درشـتی آن خـود را    LSDنکتـه در دسـتخط مصـرف کننـدگان     

سـازد و   ا تارتنیدن فضا زمان خـود را مـی  عنکبوت ب. دهد نشان می
ـ نرخ متابولیک او  هـم ارزش فضـا و   . گـذارد  ثیر مـی أدر اندازه تار ت

در سطح مولکولی، سلولی، بافتی، ارگانیسمی قابـل مشـاهده    زمان
میلی ثانیـه   100تا  1العمل در عصب بین  سرعت عکس مثالً .است

  . است که باقطر فیبر تار عصبی نسبت معکوس دارد

م نـوعی  تکامل ارگانیک هـ . هر تغییر مغهومی از زمان را در بردارد
له ئمسـ . در اینجا دو مسئله مربوط به زمان وجود دارد. تغییر است

اول اینکه چگونه تاریخ دقیـق هـر فسـیل را بـدانیم دیگـر اینکـه       
هـا در   فسـیل . چگونه ظهور و منقرض شدن انواع را توضیح دهـیم 

شـوند کـه هـر چـه بـاالتر بـرویم جـوانتر         هاي افقی پیـدا مـی   الیه
. کنـد  ل اول را کـم و بـیش  روشـن مـی    این پاسخ سـوا . گردند می

ها گرفت و عـدم تکـرار    اي از علت و معلول توان دنباله تکامل را می
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ابعـادي در ایـن علیـت مربـوط      توان به تصادفی بودن ا میرتکامل 
  .دهد این پاسخ کم و بیش سوال دوم را جواب می. دانست

 .اسـت هاي غیر ارگانیک نیز برگردانده شده  ایده تکاملی به سیستم
بـا تکامـل ارگانیـک     در مورد تاریخ بشـر اگـر چـه ایـن ابعـاد      مثالً

هایی دارند و حتی ارتباط دارند اما بـا ایـن حـال در اینجـا      شباهت
تنها به بررسـی تکامـل ارگانیـک و ارتبـاط آن بـا زمـان پرداختـه        

  .شود می

  

  

  پدیده نور تناوبی 

لی در پاسخ به تغییرات فص Photo periodismمنظور از پدیده 
گیاهان از ایـن  . هاي جغرافیایی مختلف است ضعر رروز د "طول"

گیاهـان  بلنـد ،   -گیاهان روز: شوند دیدگاه به سه دسته تقسیم می
دو دسته اول و دوم در شبانه روز نسبی . روزکوتاه و گیاهان نامعین

بسـیاري از رفتارهـاي فصـلی    . دادند خاصی بیشتر یا کمتر گل می
ــرگ در گیاهــان ماننــد رنــگ ــرگ درختــان از ب ختــان ، ریــزش ب

هـا و رفتـار    رفتار فصلی پشه. کنند هاي نور تناوبی پیروي می پدیده
هـاي   خواب زمستانی نیز از دسته پدیده وانات ویحاز جنسی خیلی 

  . نور تناوبی هستند
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ها اجزا تشـخیص دهنـده زمـان هسـتند و پیغـام       در درختان برگ
تشـخیص  . د گل تولید کنـد فرستند که به جاي برگ درخت بای می

جانوران کور . یمیایی این پدیده هنوز روشن نیستنحوه عملکرد ش
ها قطع شده هنـوز بـه طـول روز     یا جانورانی که اعصاب بینایی آن

ز ا دیده نـور تنـاوبی در حیوانـات لزومـاً    بنابراین پ ،حساس هستند
ن ایشـان  شاید پوسـت بـد   مثالً .گیرد بینایی ایشان سرچشمه نمی

  .کند روز را احساس می طول

مشخص شد که اثر یـک دوره طـوالنی تاریـک بـا چنـد       1938در 
وتـاه کـه دوره   یعنـی یـک روز ک  . رود روشنایی کوتاهی از بین مـی 

اگر دوره طوالنی براي مدت کوتـاهی توسـط   . طوالنی تاریکی دارد
ـ   ،چند شمع قطع شـود  ه عنـوان یـک روز بلنـد تلقـی     روز کوتـاه ب

اریکی است کـه انـدازه گیـري    دیگر این مدت تبه عبارت . شود می
  . شود می

گیاهان خاصی وجود دارند کـه روز کوتاهنـد و حتـی بـا یـک روز      
ت که در تاریکی محصوالتی حدس اول این اس. دهند کوتاه گل می

آید که پس از جمع شدن و به حد نصاب رسیدن باعث به  پدید می
 .ه رد شـده اسـت  امـا ایـن فرضـی   . شود هایی می کار افتادن سیستم

ساعت در حیوانات  12هایی با تناوب حدود  فرضیه دوم اینکه ریتم
ــتم    ــن ری ــود دارد کــه ای ــان دوج ــه    و گیاه ــبت ب نــور هــا نس

  .هاي متفاوتی دارند العمل عکس
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  جهت یابی سماوي و ادراك زمان 

 وان کوتاهترین فاصله بـین غـذا و کنـدو   نمفهوم خط زنبوري به ع
توان به زنبورها یاد داد که در  می. است سالهاست که شناخته شده

بلکـه در دو   ،مکان خاصی و در زمان خاصی براي غذا حاضر شـوند 
حتـی اگـر محـل    . زمان حاضر شوند –زمان یا سه مکان  –مکان 

هایی که به  النه زنبورها در شب تغییر کند باز هم زنبورها در جهت
گـر هنگـام   ا. کنند موخته شده سر ساعت معینی حرکت میها آ آن

استفاده از غذا در ظرف بسته شود و تغییر مکان داده شـود و بعـد   
در باز شود در همان جهتی کـه قـرار بـود حرکـت زنبورهـا اتفـاق       

توانـد خورشـید    بنابراین تنها عالمت مـی . بیافتد تا به النه بازگردند
اگر در طرف را ببندیم و یا در جعبه سیاهی قرار دهـیم و آن  . باشد

  . گردند ز ظهر باز کنیم زنبورها مستقیم به النه برمیرا بعد ا

النه زنبورهایی که تعلـیم داده شـده بودنـد بـه جهتـی بـراي غـذا        
چنـد  . ه کالیفرنیا با هواپیما منتقـل شـد  حرکت کنند از نیویورك ب

روز طول کشید تا زنبورها با زمان محلی هماهنگ شوند و در ابتـدا  
از تعبیرهـایی کـه از رقـص    . دنـد کر می با همان زمان نیویورك کار

آید که محـل نسـبی خورشـید را     زنبورها داده شده این طور بر می
  .کنند در جایی که غذا پیدا شده مشخص می
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  مهاجرت پرندگان 

ر گرفتـه  یابی پرندگان مورد توجه قـرا  هاست که توانایی جهت سال
حتی اگر پرنده جوانی زندانی شود پـس از رهـایی بـا اینکـه     . است

جهـت درسـت را تشـخیص     ،مسفرانش چندین روز قبل رفته انده
ابري اسـت   متوجه شدند که وقتی آسمان شدیداً 1949در. دهد می

بـا کمـک مخفـی کـردن خورشـید      . کنند پرندگان جهت را گم می
موقعیـت  ها نشـان دادنـد کـه جهـت پرنـدگان بـه        استفاده از آینه

 90خورشـید  اگـر محـل    مثالً. شود خورشید در آسمان مربوط می
درجـه انتقـال    90ندگان هم یافت جهت حرکت پر درجه انتقال می

  .یافت می

زش داد تا درجهت خاصی غذا توان پرندگان را آمو در غذا دادن می
کننـد و اثـر    ها از خورشید براي جهت یابی اسـتفاده مـی   آن. بیابند

اگر در وقت . کنند حرکت خورشید در ساعات مختلف را جبران می
خورشید مصنوعی گذاشته شود پرندگان جهت حرکت  خاصی یک

 6به طور مصنوعی شـب و روز پرنـدگان را   . کنند خود را عوض می
ساعته کردند و این نظام جهت یابی آنان را بـه هـم زد کـه زمـان     

  .ها به ریتم شب و روز بستگی دارد درونی آن
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ن ها نشا در طول شب الگوي مصنوعی حرکت ستارگان و دوران آن
ها نیز بـراي جهـت یـابی اسـتفاده      که پرندگان از الگوي ستارهداد 
اما هیچ ستاره یا مجموعـه خاصـی از سـتارگان اهمیـت      ،کنند می

تارگان در آسـمان جهـت را تعیـین    ندارند، بلکـه الگـوي کلـی سـ    
ها حرکت ستارگان را در طول شـب را نیـز بـا سـاعت      آن. کنند می

  . کنند درونی خود جبران می

امـا  . پس از آزادي موازي جهت گروه است گان جوانمهاجرت پرند
اگر این پرندگان دو یا سه سال تجربه داشـته باشـند پـس از نقـل     

نظر و جهت جدید متناسـب   به محل مورد مکان و آزادي مستقیماً
احتمال این وجود دارد که پرندگان درك دوبعدي از . پرند با آن می

هـا   نه بازگشتن الك پشتاین الگو در به خا. مختصات داشته باشند
در بعضی انواع پرندگان حتی ثابـت   .و کبوتران هم دیده شده است

ط وراثـت  شده است که جهت مورد عالقه آنان براي مهاجرت توسـ 
  .به ودیعه گذاشته شده است
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منه فصل  
 

گیري زمان اندازه  
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  هاي تقریباً شبانه روزي  ریتم

ها را بـاز   اهان که در روز برگدیده شد که بسیاري از گی 1729در 
تاریکی بـه کـار خـود    بندند تا چندین روز در  ها می کنند و شب می

 24 انـد کـه ایـن تنـاوب تقریبـاً      متوجه شده اخیراً. دهند ادامه می
تـوان زمـان    تغییر مصنوعی برنامه شب و روز مـی ساعته است و با 

انـد رفتـار    شدهها که در تاریکی کاشته  دانه. این تناوب را تغییر داد
بـا  . داقل یک دوره شـب و روز را ببیننـد  ریتمیک ندارند تا اینکه ح

بـه   پس از تاریکی کامـل گیاهـان مجـدداً    ساعته 24تغییر تناوب 
 هـاي تقریبـاً   در انسـان هـم ریـتم   . گردنـد  ساعته باز می 24تناوب 

اوریون و  قلب، فشار خون، تولید نضربا شبانه روزي در دماي بدن،
  .داده شده است نشان... 

از همین ابعادي که  سوال اساسی این است که آیا ساعت بیولوژیک
گیرد یا فاکتورهـاي دیگـی در کـار اسـت؟ بـراي       گفتیم شکل می

. هاي شبانه روزي یک تجلی سـاعت بیولوژیـک اسـت    بسیاري ریتم
این ساعت باید توسط شب و روز به طور موضعی کـوك و کنتـرل   

  .رات دما حساس نباشدشود و باید تسبت به تغیی

ـ  هایی نشان می آزمایش اه طـول شـب یـا روز را از روي    دهد که گی
بلکه حساسـیت بـه نـور در    . کند هاي شبانه روزي محاسبه می ریتم
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سـاعته   12ریتمیـک بـا یـک تنـاوب     بعضی گیاهان دیده شده که 
  .است

ایـن قبیـل    آیـد از  زمایشات پـیش مـی  مشکالتی که در این گونه آ
ساعته به حرکت زمین مربـوط   24تناوب  ثابت کنند است که باید

ها چطور با هم هماهنگ  هاي مختلف ارگانیسم اینکه ساعت .نیست
متابولیسـم  ر شوند اینکه کار کردن این ساعت انـرژي د  و همنوا می

ر کند؟ و ایـن کـه آیـا نوسـانگرهاي پنهـانی د      را چگونه مصرف می
   .ستها در ریتم ؟ علیتثیر گذارند یا خیرکارند که برهم تأ

دوران زمــین نســبت بــه  :هــاي مهــم نجــومی بــدین قرارنــد ریــتم
ساعت و پنجـاه دقیقـه    24دوران ماه نسبت به زمین که  ،خورشید

روز مـاه در همـان موقعیـت     29/5هـر  . از طلوع به طلوع ماه است
گیـرد و تنـاوب زمـین بـدور      نسبی بین زمین و خورشید قرار مـی 

ــن .  دقیقــه اســت 48و  ســاعت 5روز و  365خورشــید  در بــین ای
گـذارد   أثیر مـی هاي بیولوژیک ت ترین ریتمی که برریتم ها مهم ریتم

  .دور شب و روز است

هاي بـا زمـان درونـی     ساعت: اند هاي ساخت انسان دو دسته ساعت
مانند ساعت شنی، ساعت فنـري و پانـدولی و سـاعتهاي بـا زمـان      

با اطالعـات بیرونـی   یکی که و الکتر بیرونی مثل ساعت خورشیدي
هاي بیولوژیک تحـت دو تئـوري بـا دو دسـته      ریتم. شوند کوك می

، تغییـرات بـدیهی در نـور، دمـا     به جز. شوند ساعت باال متناظر می
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شـوند تغییـرات در    هاي نجومی باال متناظر مـی  رطوبت که با ریتم
هاي الکتریکی و مغناطیسـی و ماننـد آن    ، فشار هوا، میدانگرانش

هـاي روز خورشـیدي و روز مـاهی هـر دو در      ریـتم . ندمطرح هست
هـایی   مثـال . انـد  نه گیاه در مصرف اکسیژن دیـده شـده  چندین گو

را هایی آبی حتی در تاریکی پس از چند روز خـود   هست که صدف
ایـن ایجـاد همـاهنگی    . کننـد  با ریتم مکان جدید  هماهنـگ مـی  

ه ممکن است در فضا نـوردان مشـکالت جـدي بوجـود بیـاورد کـ      
دانیم  امروزه حداقل می. یستی آنان وابسنته به بیرون باشدساعت ز

در نتیجه نبود ریتم ظاهر هاي ذهنی  که استرس و بسیاري بیماري
  . شوند می

 24فرضیه کپی برداري چنین است که حیوانات و گیاهان الگـوي  
کننـد   ساعته را از محیط بیرون و یا از پدر و مادر کپی برداري مـی 

صورت نوعی یادگیري است که خیلی سریع است و غیـر  که آن به 
ی مفهوم زمان بیولوژیـک بـه   باشد و در فرضیه وراثت قابل تغییر می

  .این نظریه بیشتر مورد اتفاق است. رسد ارث می

حتـی اگـر   . برابـر نیسـت   ساعت بیولوژیک افراد یک جمعیت دقیقاً
ـ . چندین نسل در شرایط یکسـانی زیسـته باشـند    در خ ریـتم  در مل

یک نور کوچـک چـراغ قـوه    اما با  ،میرد ها می تاریکی پس از مدت
احتمال ایـن هـم وجـود دارد    . شود ساعته زنده می 24 دوباره ریتم

اما بدون عالمـات بیرونـی    ،ن ساعت در کار باشندیها چند که ریتم
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دهنـد و ریـتم از بـین     کم کم هماهنگی و همنوایی را از دست می
  .رود می

هاي محیطی  هاي به ارث رسیده توسط عالمت تهم نوا کردن ساع
ریـتم حیوانـات   . ترین عالمت محیطی است نور مهم. افتد اتفاق می

روزکـار ریتمشـان   خورد اما حیوانات  شب کار با نور ثابت به هم می
  .کند شتاب پیدا می

  

  

  مکانیسم فیزیولوژیک 

هاي بیولوژیک این است کـه تحـت    هاي ریتم ترین مشخصه از مهم
در جهـت کشـف   . یر دما و یا دیگر فرایندهاي متابولیک نیستندثأت

سـتانداران  مراکز کنترل ریتم جانوران سعی زیادي شده اسـت در پ 
بسیاري از اعضـاي   ،کنند ها ادامه پیدا می بعد از عمل جراحی ریتم

ــاقی مانــده . انــد بــدن حــذف شــده حتــی و ریــتم درونــی هنــوز ب
  . اند ها حفظ شده ریتم اند و هایی از مغز را برداشته قسمت

انـد و در   در اعصاب کرم خاکی موفق به کشف چنین مراکزي شده
ــه تــ ســاعت شــبانه روز  24ورمــونی در ثیرات هأسوســک موفــق ب

یـتم مسـتقل از   هاي تک سـلولی نیـز ر   ضی ارگانیسمعدر ب ،اند شده
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که تـابش   Gonyanlax polyedra مثالً. دما مشاهده شده است
  .فلورساعت دارد

  

  

  هاي بیولوژیک ناشی از ادراك زمان  رتريب

ات بعـدي و حفـظ   ها پیش آمادگی براي تغییـر  از جمله این برتري
تواننـد   زنبورها مـی  مثالً. هاي محیطی هستند نظم در غیاب عالمت

درك تغییـرات طـول   . هنگام جریان شیره گل به آن مراجعه کنند
ریتم داخلی شود که رفتار فصلی از برخورد  روز در فصول منجر می

پرنـدگان بـراي تعیـین آغـاز زمـان      . محیط خارجی بوجود بیاید و
  .برند مهاجرت خود از ادراك زمانی خود بهره می

  

  

  ها  اهمیت اکولوژیک ریتم فعالیت

هـاي حیوانـات و    توان در مورد هماهنگ شدن ریتم به سادگی نمی
هـاي   دلیـل اول پیچیـدگی  مولفـه   . گیاهان مختلف تحقیـق کـرد  

هـاي   لوژیک و اکولوژیـک اسـت و دلیـل دوم اینکـه عالمـت     فیزیو
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هاي مهم الکولوژیک داشته  محیطی ممکن است ربط کمی با مولفه
  .باشند

  

  

  ادراك زمان در رفتار شناسی حیوانات 

ها در حیوانات با فرکانس باال و بسیاري با فرکـانس   بسیاري از ریتم
ت فیزیولوژیـک  مشخصـا هاي با فرکانس باال با  ریتم. یین هستندپا

هاي با فرکانس پایین به مـاه فصـول و ماننـد     ریتم. جانور مربوطند
ضـربان قلـب بـه    . اما این تقسیم بندي مطلق نیسـت . آن مربوطند
امـا در آن  . ن و نسبت مساحت به حجـم مربـوط اسـت   حجم حیوا

هنگام خواب ضـربان   مثالً. شود هاي شبانه روزي هم دیده می ریتم
  .شود کند می

هایی درون محور وجود دارند که بـا   سري ریتم انات نیز یکدر حیو
ه در هاي بیرون محور کـ  سري ریتم شرایط ثابت وجود دارند و یک

هـاي درون محـور بـا     ریتم معموالً. جواب به تغییرات فیزیکی است
شـوند و کنتـرل    هاي بیرون محور و شرایط خارجی کوك مـی  ریتم
ط طبیعـی چنـدین روش   رسـد کـه در شـرای    به نظر می. گردند می

. رونـد  براي کوك کردن با شرایط خارجی به طور همزمان بکار مـی 
  .یکی از چندین روش بر دیگران غلبه دارد اما معموالً
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در حیوانات عالی ممکن است سیستم  عصبی مرکـزي بـه عنـوان    
، پـیش بینـی،   اعتقاد دارنـد کـه حافظـه    معموالً. ساعت عمل کند

اي خاصـی از  هـ  ورتی کـه قسـمت  ، اسـتدالل در صـ  ، هوشقضاوت
Cerebral Cortex بـین همـه   . افتند ار میمغز صدمه ببیند از ک

و در پسـتانداران عـالی و   . ها مفهوم زمان مشترك است این توانایی
ولی در دیگـر حیوانـات بـه     ،انسان درك زمان یادگرفتنی استدر 

  .افتد صورت غریزي اتفاق می

  

  

  زمان ژئولوژیک 

 radioactiveها توسط نزول رادیـو اکتیـو    یلبا محاسبه عمر فس
decay اي رسوبات تاریخ زمین حـدس زده  ه و در نظر گرفتن الیه

شد که این تاریخ در چند هزار سال باید خـالص   اول تصور می. شد
پیدا شد که عمـر آن بـین    ontarioهایی در  که فسیل شود تا این

  .رسید میلیون سال می 2000تا  1700

د دارد که چگونه عمر زمین راشهودي کنـیم؟ اگـر   این مشکل وجو
مـاه طـول    ذرآجهان ما یکسـال طـول بکشـد از اول فـروردین تـا      

هـا در اواسـط    آخـرین فسـیل  .کشد تا شرایط حیات فراهم شود می
در . نـد ها بود حیات بیشتر در آب کردند و تا اواخر بهمن زندگی می
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ن نزدیـک سـال   اواسط اسفند دایناسورها پدید آمدنـد و پسـتاندارا  
  .دقیقه مانند به سال تحویل بوجود آمدند 5تحویل حدود 

است که توپ سـال   اي خ رکورد شده چیزي حدود همان لحظهتاری
  .آید نو به صدا در می

بـا بررسـی فضـوالت    تر  هاي دقیق در نیمه دوم قرن بیستم تخمین
تغییرات آب و هوایی و نجـومی همیشـه دقیـق    . حیوانی انجام شد

  .خورند  ولی به درد زبان تکاملی مینیستند 

تناوب گردشی و دوران زمین و ماه هم نسـبت بـه یکـدیگر و هـم     
هـا و   بـابلی .  نزول رادیواکتیو تغییر کرده است نسبت به ثابتی مانند

اند دقیقاً بـا   ایی که براي کسوف و حذف ثبت کردهه ها زمان چینی
ی در دوران ایـن بـه تغییـرات کمـ    . خواننـد  محاسبات امروزي نمی

جـدي  ها در طـول تـاریخ تغییـر     بقیه تناوب. شود زمین مربوط می
  .در مورد تناوب ماه اختالف نظر وجود دارد. اند نکرده

  

  

  مقیاس زمان بیولوژیک 

نــرخ متابولیــک کــه . هــاي زمــان بیولوژیــک چنــد نوعنــد محــک 
که به عمـر نـه    Epigexeticنرخ . ترین نوع تغییرات هستند سریع
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نـرخ تکـاملی کـه بایـد در     . گـردد  ها برمی ها بلکه ارگان لتنها سلو
برخـی عوامـل بـرخالف جهـت سـرعت      .  چندین نسل بررسی شود

  .ثیر گذارندأیافتن تکامل و برخی در جهت سرعت یافتن آن ت

یکـی  . شـود  اندازه گیري تغییرات تکاملی به چند روش انجـام مـی  
وره زمـین  هاي موجـوداتی از یـک گـروه در یـک د     نرخ ظهور گونه

هاي متریک یک جمعیت و  ، دیگر نرخ تغییرات در مشخصهشناسی
   .ها در یک جمعیت سوم نرخ تغییرات در فرکانس ژن

شود مورد اتفاق نیسـت و اینکـه    اینکه یک گونه چگونه تعریف می
. هـاي آن چـه باشـد هـم همینطـور      یک موجود چیست کـه گونـه  

 گونه اسب تقریباً هاي اسب نشان داده که یک مطالعات روي دندان
تمــاعی تکامــل حشــرات اج. کشــد میلیــون ســال طــول مــی 5/5

هـا   مورچـه . اي است که توسط دارویـن مطـرح شـده اسـت     مسئله
 30 زنبـور عسـل از تقریبـاً   . اند حداقل ده میلیون سال وجود داشته

  .میلیون سال قبل تغییرات تکاملی نداشته است

نـرخ تغییـرات    ،ن زداگر بتوان فاصله زمـانی دو جمعیـت را تخمـی   
محاسـبه فاصـله زمـانی بـا      .متریک در آن قابل اندازه گیري اسـت 

توجه کنید  .میلیون سال دارد 4/1نزول رادیواکتیو خطاي کمتر از 
باشـند و برخـی تغییـر     که ممکن است بعضی اندازه ها تغییر کرده

  .نکرده باشند



 فلسفه زمان   ٢٢٣
 

آیـد کـه    براي نرخ تغییرات متریـک بدسـت مـی    عددهاي مختلفی
هایی کـه رشـد    در مورد استخوان. شود ها مهم می انحراف معیار آن

مثل نسبت : ها را ا عددمند کنیم تا طولربهتر است شکل  کنند یم
در  eافزایش یا کاهش اندازه با ضـریب  . هاي خاص ها یا زوایه طول

نـرخ تغییـرات   . نامنـد  مـی  "دارویـن "یک میلیون سال را یـک   هر
  .برابر دیگر حیوانات است10000متریک در انسان بیش از 

هـاي   ژن مـثالً . شـوند  عـه مـی  ها نیز مطال تغییرات در فرکانس  ژن
در موش بـا نـرخ   . خاصی ممکن است باعث تغییرات متریک شوند

 300000با دیگري حـدود   allelمیلی داروین جایگزینی یک  40
پـس  . شـود  نسل مـی  600000شیده که چیزي حدود سال طول ک

سـال   300000توانسـت بـیش از  یـک بـار در      جایگزینی ژن نمی
موتاسـیون در نســل   -10تغییراتـی چنـین کنـد بـا    . اتفـاق بیافتـد  

اگـر انتخـاب طبیعـی را هـم بـه حسـاب آوریـم        . شـود  حمایت می
کمتــر از ایــن باشــد کــه قابــل تغییــرات در متریــک بایــد بســیار 

هـاي   در بسـیاري گونـه  %  2تـا  % 1اما تغییرات . گیري گردد اندازه
پس ممکن است ایـن تغییـرات   . شود اهی و جانوري مشاهده میگی

انسان هـم سـریعتر    ها در نرخ تغییرات فرکانس ژن. چند ژنی باشد
با کنترل بیشتر انسان برسطح زمین این سـرعت  . از حیوانات است

ممکن است تصـور   .شود گرفتن در گیاهان و حیوانات نیز دیده می
امـا  . زمان وجود داشته باشـند توانند هم  مختلف می allelشود دو 
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حیوانات مختلف در هزاران . شود میها این کمتر مشاهده  در فسیل
allel تفاوت دارند.   

  

  

  مقیاس زمان تکاملی 

ها بایـد محـل باشـند یـا      سوال اینکه در مقیاس زمان تکاملی سال
ها؟ اگر نرخ تکامل وابسته به نرخ موتاسیون باشد سال هم بـه   نسل

ها  اما اگر نرخ تکامل وابسته به ترکیب ژن. بیعی استاندازه نسل ط
امـا   ،و انتخاب طبیعی باشد طول یک نسل واحد مناسبتري اسـت 

در بعضـی  . گیـرد  طول یک نسل خود مورد تغییر تکاملی قـرار مـی  
در  .کنــد موجــودات طــول نســل بــه طــور جغرافیــایی تغییــر مــی

ـ       ه طـور  موجوداتی که چندین نسـل اشـتراك زمـانی دارنـد بایـد ب
  .میانگین طول نسل را محاسبه نمود

بـه  . ارتباط بین زمان نسلی در حیوانات به هم مربـوط وجـود دارد  
نوعی ساعت نسلی حیوانات به هـم مربـوط اسـت و بـا هـم کـوك       

سـریع اسـت منجـر بـه      نرخ تکثیر باکتري که خیلی مثالً. شود می
هـا قبـل    شود در غیر این صـورت بـاکتري  مـدت    مرگ میزبان می
هایی کـه   هاي زمانی گل ارکیده با مگس مکانزیم .منقرض شده بود
  .کنند هماهنگ شده است به آن مراجعه می
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گیري یک نـوع   ساز در شکل تواند به عنوان فاکتوري ایزوله زمان می
. کنـد  هم مانند زمان بـه نـوعی ایزولـه مـی    مکان . جانور وارد شود

  .منطبق گرفت انی با زمانی را برهمتواند ایزوله شدن مک می

  

  

  زمان در دسترس و زمان مورد نیاز براي تکامل 

برخالف باور عمومی دالیلی وجود دارد کـه ایـن طـور نیسـت کـه      
در مگـس میـوه    مـثالً . زمان در دسترس براي تکامل کـافی باشـد  

اگر در هـر کـدام   . محل موتاسیون شناسایی شده است 450حدود 
رکیبـات ممکـن از فقـط    همه ت ،قابل نمایش باشند allelفقط دو 

شود و اگر هـر مگـس    جایگشت می 10215یکی از هر دو نوع باشد 
جـرم  . شـود  یک تـن مـی   ها تقریباً تا از آن 109میلی گرم باشد  1

اگر به اندازه جرم زمین مگـس تولیـد   . تن است  6* 1021زیستی 
اگـر بخـواهیم   . ایـم  تا از انواع مختلف تولید کرده CT/10185کنیم 

میلیون سال ظهور یابند هنـوز   3000تا  2000ها در  شتاین جایگ
  .ایم تا از انواع آن تولید کرده  1/10173چون  ،ماند مشکل باقی می

توانـد خیلـی کمتـر از آنچـه تصـور       زمان کمینه براي تکامـل مـی  
تـر   ثیر انسان چنین اتفاقی محتملبخصوص تحت تأ. کنیم باشد می

ها یا حـداقل هـزاران    ید میلیونرسد تکامل با به نظر می مثالً. است
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ست کـه تغییـرات بسـیار سـریع     هایی ه اما مثال .سال طول بکشد
هــاي  در مقیــاس  (Cyclomorphosis)تغییــر شــکل . هســتند

. شـود  به طور ساالنه دیده می Bosmina , Daphniaوسیعی در 
چند برابـر شـدن    autopolyploityدر بسیاري از گیاهان گلدار 

ماننـد   ،شـود  هاي جدید می منجر به ظهور گونه کروموزمها ناگهان
black berry  و بســـیاري گیاهـــان مشـــابه، در قـــرن اخیـــر

hybridization   ــن ــد چم ــوع جدی ــد آوردن  Spartuia.را پدی
Townsendis اي انگلستان را پوشـانده   که اکنون نواحی گسترده

  .است

  

  

  تکامل به عنوان یک فرایند تصادفی 

به همـین دلیـل اسـت    . شوند دفی وارد میدر تکامل نیز عوامل تصا
تـا   1890هـاي   در سـال  Dollo. که تکامل معکوس ناپـذیر اسـت  

قـانون   Allelدر این مود مقـاالتی چـاپ کـرد و از روي آن     1923
 Dolloتحقیقـات  .  معکوس ناپذیري تکامل را فرمول بنـدي کـرد  

فنـا و نـابود    ،آیـد  دهد که سـاختاري کـه بـه کـار نمـی      نتیجه نمی
هـاي   اگر موجوداتی از آب به خشکی آمدند و بالـه  اما مثالً. شود می

 ،خود را از دست دادند به این معنی نیست که اگر به آب بازگردنـد 
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بهتر است این پدیـده  . شوند دوباره همان ساختارها ایجاد نمی لزوماً
ناپذیري تکامل براي مثـال الك  را تکرار ناپذیري نامید تا معکوس 

هاي بـا الك نـرم    که الك پشت littural atteccousهاي  پشت
در دریاهاي کم عمق هستند از نسل الك پشت هـایی از دریاهـاي   

متفـاوت بـا ایـن الك     ها کـامالً  اما ساختار الك آن ،عمیق هستند
توانـد   یعنـی از دسـت دادن سـاختارهاي اولیـه نمـی     . هاست پشت

گـر  مثـال دی . معکوس شود و دوباره ایـن سـاختارها بدسـت بیایـد    
هـاي   است که ساختار متفاوتی بـا دنـدان   دندان دلفین ماهی خوار

veptileo , amyhibia     دهـد سـاختارها    دارنـد کـه نشـان مـی
البته این شواهد تا حدي نیستند که یـک قـانون    .برگشت ناپذیرند

ل شواهدي براین مبنا کـه  توان گفت که تابحا اما می ،بدست دهند
  .ایم نداشته تواند برگشت پذیر باشد تکامل می

هاي خورشـیدي   از زمان ساعت ،ساعت سازان اندازه گیري زمان از
  "؟ساعت چند است"اند که بفهمیم  به ما کمک کرده

سـاعت سـازان   . کننـد  ان به ندرت به طبیعت زمان فکر مـی اما ایش
، در ها در سرما و گرما، رطوبت و خشک بودند که ساعت نگران این

که شتاب جاذبه متفـاوتی دارنـد    فحرکت کشتی و ارتفاعات مختل
تـاریخ سـاخت سـاعت جسـتجو بـراي سـاختن       . ست کار کننـد در

  . هاي طبیعت و انسان را به نمایش بگذارد ماشینی است که ریتم
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اهري ساختار بازگشتی ها تنها به طور ظ جالب اینجاست که ساعت
هاي ترمودینامیک با  ساعت .گذارند ها را به نمایش می و دوري ریتم

هاي رادیواکتیو بیشتر با طبیعت درك ما از طبیعت و زمـان   عتسا
  .ها دور و بازگشت نیست در آن اما اصالً ،مربوطند

است که به سـادگی  اي  ترین ابزار انقالب صنعتی اسلحه ساعت مهم
همزمان با اهمیت ساعت زمان مهمترین متغیر . قابل رقابت نیست

جهام نیوتنی و مدلی ساعت تبدیل به سمبل . در علوم فیزیکی شد
ایـن تصـویرها توسـط نسـبیت و     . مینیاتوري از تمام هسـتی شـد  

در نسـبیت فضـا و زمـان در کنـار هـم قـرار       . کوانتوم شکسته شد
ماده و انرژي معادل شدند و مـاده رابطـه فضـا و زمـان را      ،گرفتند

ــوم د. تشــکیل داد ترمینیســم الپالســی شکســت خــورد،  در کوانت
هـاي اتمـی    سـاعت  مـثالً . روي عوض شـدند ها هم به دنباله  ساعت

کنند  بوجود آمدند که اجزاي آن حرکتی ندارند و صداي تولید نمی
تصور سـاعت گونـه از جهـان هسـتی نیـز شکسـته شـد و         متعاقباً

  .دترمینیسم به فراموشی سپرده شد

انه روز را با تقسیم بندي آن به شـب  بانسان اولیه تقسیم ساعات ش
ماه و روز را  12ق م سال را به  3500یان در سومر. و روز آغاز کرد

  .تقسیم کردند ges 30را به  dammaو دو  dama 12به 

. معـادل چهـار دقیقـه اسـت     gesسـاعت و   2 تقریباً damaیک 
 1 دقیقـاً  gesچرخد در هر  درجه می dama360 12خورشید در 
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. واحـد طـول هـم هسـت     gesبـا ایـن وصـف    . درجه مـی چرخـد  
وش تقسیم شـبانه روز آن را متنـاظر بـا تقسـیم     سومریان با این ر

  .دایره نمودند

شکل که در جهت شرق   Tق م ساعت آفتابی  2000ها در  مصري
اي اشـاره   ساله 4000سند . شود را ابداع کردند به غرب گذاشته می

توانـد بـا    کند که زمان دقیق هیچ خورشیدي گرفتگـی را نمـی   می
  .اي مشخص کرد ساعت سایه

. ، شــنی و روغنــی ابــداع شــدنداي هــاي ماســه اعتپــس از آن ســ
ق م ساعتی آبی را براي اندازه گیري زمـان در   1600ها در  مصري

سـاعت شـب بـا تغییـرات      12در چنین ساعتی . شب به کار بردند
هاي یونان  ها در دادگاه از این ساعت. فصلی نمایش داده شده است

. کردنـد  مـی  هـا اسـتفاده   و روم براي محدود کردن طول سـخنرانی 
گذاشـتند و در   ها کاسه را با سوراخ در ته آن روي آب می ساکسون

از سوختن شـمع و روغـن   . زمان معینی کاسه زیر آب فرو می رفت
ساعت آبـی   8در چین قرن . کردند ظرفی مدرج نیز استفاده می در

در  شـد تـا اعمـال مـذهبی     ساعت جیوه به کار برده می 11و قرن 
  .رده شوندساعت صحیح به جاي آو
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  کنترل زمانی کشش فنر 

هاي آبی از چین به انگلستان رسید و سپس ایـن نکتـه    تعایده سا
منجـر بـه ظهـور     ،که کنترل مکـانیکی زمـان ممکـن شـده اسـت     

رکـورد شـده اسـت کـه در      1200در . هـاي مکـانیکی شـد    ساعت
انگلیس ساعت آبی وجود داشته اسـت و از آب آن بـراي خـاموش    

هایی که بـا   ظهور ساعت 1271در . ده شده استکردن آتش استفا
ــی ــار م ــی ک ــورد شــده اســت  وزن ــیس رک ــد در انگل ــده . کردن پدی
oscapement  در اروپـاي غربـی ظهـور کـرد     13در اواخر قرن .

بـراي   14هاي مکـانیکی در ایتالیـا در قـرن     بعضی از اولین ساعت
ساخته شدند که هر ساعت یک زنـگ  ها  imonastryاستفاده در 

بلکـه بـه تعـداد عـدد      ،انـد  هاي اولیه شماره نداشته ساعت. دندز می
یـا  اي است که به طبل  این زنگ مانند ضربه. اند زده ت زنگ میساع

در  Jacobo Dondiها روي سـاعت   اولین شماره. شود فلز زده می
Choggi  ظاهر شدند 1344ایتالیا در .  

ماه  مثالً .ددا اولین بهینه سازي ساعت اطالعات نجومی را نشان می
مـاه را  و شکل آن و موقعیت نسبی زمـین و خورشـید نسـبت بـه     

 1364در سـال  . این ساعت را ساعت نجومی نامیدند. داد نشان می
ساعتی ساخت که ساعت طلوع و غـروب خورشـید را    Dondiپسر 

اي را که شناخته شده بودند  بعالوه حرکت پنج سیاره. داد نشان می
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سـال روي   16او . شـد  نمایش داده می و حرکت ماه در این ساعت
حتـی روشـی بـراي تغییراتـی کـه در تقـویم        ،این ساعت کار کرد

سـا  قمري به خاطر جلو عقب شدن ماه الزم بود ارائـه کـرد تـا کلی   
سال بعـد از   500این ساعت تا . روزهاي جشن را درست اعالم کند

هاي مبسوطی از سـاعتش   او توصیف کامل و نقشه. او نظیر نداشت
  .به جا گذاشت

در کلیسـا جـامع    1386قدیمی ترین ساعت مکانیکی بجا مانده از 
Salisbary هـاي   همه ساعت 15تا اواسط قرن . در انگلستان است

  .کردند تا اینکه ایده فنر داده شد مکانیکی با وزنه کار می

 Axtwerpدر مـوزه هنرهـاي زیبـا     1450اي مربـوط بـه    از پرتره
ایـن  . ن سـاعت فنـري وجـود داشـته اسـت     آید که در آن زما برمی

کنتـرل ضـعیف شـدن نیـروي فنـر      ساعت سازان ابزارهایی بـراي  
  .ساختند

ســاعتی  1842در  Schwilgue 1364در  Dondiدر ادامــه کــار 
ثانیـه تفـاوت    14دقیقـه و   11برطبق تقویم گریگوري سـاخت تـا   

ام  13پـاپ گریگـوري   . جبران شود Jaliamسال نجومی با تقویم 
. روز با تقویم رایـج فـرق داشـت    10گریگوري را بنا کرد که  تقویم

از ایـن   1752اما در انگلستان تا  انجام پذیرفت، 1582این کار در 
. روز شـده بـود   11ه تـا آن موقـع خطـا    تقویم پیـروي نکردنـد کـ   
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آن را نپــذیرفت و کلیســاي  1924کلیســاي ارتــدوکس یونــان تــا 
  .أخیر انداخترا به ت پذیرش این تقویم 1927ارتدکس ترکیه تا 

  

  

  پاندول 

ــویگنس    1657در  ــط ه ــاعت توس ــوي از س ــوان عض ــدول بعن پان
پانـدول   isochoronismایـده  . فیزیکدان دانمارکی اختـراع شـد  

 1490تـا   1480هایی از پانـدول از   نقاشی. توسط گالیله کشف شد
ــده اســت توســط لئ ــه جــاي مان ــارئو داوینچــی ب ــده اگ. ون ــه ای لیل

escapement ي هم داشت ولی موفق به ساختن سـاعتی  جدید
فـوت کـرد و او    1649ر پسر گالیله د Vincen70. با هر ایده نشد

هویگنس  هم زمـان پانـدول   . هم موفق به ساختن این ساعت نشد
ا مورد تحقیق قرار داد و ثابت کرد که بـراي دقـت در هـم زمـان     ر

د حرکت کند و چنـین سـاعتی هـم    پاندول باید روي هم سیکلوئی
ساعت .  این اولین استاندارد زمانی ساخت دست انسان بود. اختس

  .او خطاي زیادي داشت

William clement    چرخ دنـگ لنگـري را سـاخت .Thomas 
Tompion ینویچ سـاخت  پدر ساعت سازي انگلیس ساعتی در گر

خ دنـده  چـر . کند و امروز نیز موجـود اسـت   که با این روش کار می
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هـویگنس جزئیـات فنـر     1675در  .براي ساعت مچی مناسب نبود
نیـروي فنـر اصـلی کنتـرل      باالنس شده را چاپ کرد که در آن بـر 

  .اما هوك ادعاي تقدم کرد ،شد گذاشته می

از فنـر بـاالنس شـده و     19و اوایل قرن  18هاي مچی قرن  ساعت
نـوع   300از  تـاکنون بیشـتر  . چرخ رنگ سیلندري استفاده کردنـد 

هـاي چـوبی کوکـو در     ع سـاعت اخترا. چرخ رنگ کشف شده است
عت پاندولی بـراي دریـا   هویگنس براي تولید سا. اتفاق افتاد 1740

  .ناموفق بود

 Josephشد  که آهن فنر ضرب در آمریکا پیدا نمی 19اوایل قرن 
Iveo       در نیویورك ساعت قابل حملـی سـاخت کـه اولـین سـاعت

پانـدول   Aram Crane 1830در . قابل حمل ساخت آمریکا بـود 
پیچش به کار بـرد کـه    Torsionاري نازکی را به عنوان پاندول نو

در ایـن  . بسیار کمتر از پاندول معمـولی اسـت  نیروي الزم براي آن 
  .سال جلوتر از اروپا بود 100ریکا مورد آم

آلمانی ساعتی بـراي اسـتفاده در    Sigmumd Riefler 1899در 
ــر آن در قســمت   ــه فن ــه ســاخت ک ــت و در  رصــد خان ــایی کلف ه

هویگنس پـیش از آن گفتـه بـود کـه یـک      . هایی نازك بود سمتق
گیـرد و نیـازي بـه     ل در نقاط مرده نیروي الزم را میپاندول ایده آ

انگلیسـی چنـین    James Rudd 1898در . نیروي محرك ندارد
انگلیسی از ایـده فنـر نـاهمگن     Shrott 1920در . ساعتی ساخت
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Riefler ـ   استفاده کرد و از آ ک پانـدول کمـک   ن بـراي تنظـیم ی
ثانیه بود کـه در بهتـرین    240/1حداکثر خطاي این ساعت . گرفت

تـا هنگـامی    Green withحتـی در  . رفت ها به کار می رصد خانه
هاي کریستال کوارتز و اتمی و الکترومغناطیسـی آمدنـد    که ساعت

پانـدولی بـر لبـه     Riefler 1950در . شد از این ساعت استفاده می
ن را سوراخ کرد تا در لحظه الزم نور از آن بگـذرد  تیغ قرار دارد و آ

عت بـر وزن  بنابراین عالئـم سـا   ،و یک سلول نوري را به کار اندازد
  .گذارد پاندول تأثیر نمی

  

  

  کنترل تأثیرات دما و فنر باالنس 

 Jameo  1765در . حل شد 1726مشکل گرما و انبساط هم در 
Cox او همینطور . شد یساخت که با تغییرات فشار کوك م ساعتی

  .شد اخت که با تغییرات دما کوك میساعت دیگري س

  

  هاي الکترومکانیک  ساعت

روانشناس اسکاتلندي اولین ساعت  Alexander Bain 1843در 
الکتریکی را ساخت او صفحات کربن وروي را درون زمین فرو بـرد  
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بـه طـور   پانـدول  . زمین نقـش الکترولیـت را بـازي کـرد     و رطوبت
خطاي این ساعت خیلی نـاچیز هـم   . کرد مکانیک حرکت میالکترو

مــنجم  George Airy 1873در . نبـود ولـی شـروع خـوبی بـود     
اي روي جیـوه بـود و بـا     سلطنتی ساعتی ساخت که در آن صـفحه 

طـرف آن قـرار    یک آهن رباي نعل اسـبی زیـر پانـدول کـه در دو    
ــی  ــت در م ــه حرک ــت ب ــد داش ــبه   . آم ــراي محاس ــاعت ب ــن س ای

Greenvich Mean Time  بـه   1922تا  1873بکار رفت که از
  .رفت عنوان ساعت استاندارد جهانی بکار می

تر برحسب زمـان را   هاي مکانیکی دقیق رشد تکنیک ساخت ساعت
 700در سـال   I Hsuingچـرخ آب چینـی   . توان نمـودار کـرد   می

چـرخ  . ثانیه در شبانه روز خطـا داشـت   100میالدي چیزي حدود 
ثانیــه در  50مــیالدي بــا خطــاي  1100در  Susungآب چینــی 

ثانیـه در   1000حـدود   17تا اواسط قرن  که شبانه روز ساخته شد
بـا چـرخ    16در اواخر قرن  Burgiشبانه روز داشتند که در ساعت 

سـاعت هـویگنس در اواسـط    . کردنـد  رقابت می Susungآب چین
عت ثانیه در شبانه روز رسید که هنوز با سـا  10به خطاي  17قرن 

  .چرخ آب چینی د آن زمان رقابت داشت

خطـا بـه    18در اوایل قرن  Grahamساعت  ربعد از کنترل دما د
که اصـطکاك و دمـا    Harrisonثانیه در شبانه روز و در ساعت  1
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بـا کنتـرل   . ثانیه رسید 1/0ثانیه و  1شد به چیزي بین  کنترل می
  .وز رسیدثانیه از شبانه ر 1/0خطا به  Robinsonفشار در ساعت 

ثانیه در شـبانه روز و در سـاعت    01/0خطا به  Rieflerدر ساعت 
shortt     ــین ــزي ب ــه چی ــا ب ــید  001/0و  01/0خط ــه رس  .ثانی

ثانیـه در   0001/0هاي کریستال کواترز خطـاي نزدیـک بـه     ساعت
سـاعت اتمـی   . شبانه روز دارند که در قرن بیستم ظهور پیدا کردند

  .انیه در شبانه روز داردث 6-10و  5-10سزیم خطایی بین 

جستجو براي پیدا کردن یک منبع قابل اعتمـاد از طـول و عـرض    
. ملت دریانورد را بـه خـود جلـب نمـود    جغرافیایی در دریا چندین 

در پاریس سعی کردند ساعت پانـدولی   Henrt Sullyهویگنس و 
 1714در . امـا موفـق نشـدند    ،برنـد  را براي این منظور به کار مـی 

جـایزه بـراي سـاختن     $  20000سی پیشنهاد کرد که دولت انگلی
دقیقـه تجـاوز    2روز از  42ساعتی در نظر بگیرد که خطاي آن در 

مایـل یـا    34توان طول جغرافیایی را تـا   نکند که به وسیله آن می
  .م محاسبه نمودهدقیقه  30

تـالش   کاك پـس از چنـدین  بـا کنتـرل اصـط    Harrisonبرادران 
  .شدندموفق به دریافت جایزه 
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  تقسیم روز 

د که در غـروب  گرفتن ساعته را در نظر می 12ها شبانه روز  سومري
تنـد  گرف ساعته را در نظـر مـی   24شبانه روز ها  شد و بابلی آغاز می

 24منجمان بابلی تقسـیم بنـدي   . شد که آن هم در غروب آغاز می
هـا   مصـري . گرفتند که آغاز آن نیمه شب بـود  ساعته را در نظر می

گرفتند که آغاز آن طلوع خورشـید   ساعته را در نظر می 26سیم تق
ساعت مساوي  12ساعت مساوي در روز و  12ها  ساعت مانک. بود

رز ایـن طـ  . در ژاپـن بـاقی مانـد    19در شب بود که تا پایان قـرن  
هـا   ایتالیـایی . رود ها هم به کار مـی  تقسیم شبانه روز درنماز یهودي

سـاعت را سیسـتم فرانسـوي     2* 12ساعت را ساعت بزرگ و  24
سـاعت را   2* 12رگ و ساعت را ساعت بز 24در اروپا . خواندند می

سـاعت   8ساعت روز و  16در نورمبرگ  .خواندند ساعت کوچک می
شب در تابستان و برعکس آن را در زمستان در نظر گرفتند که تـا  

ر آغاز فصل یک ساعت نیز جابجا ایشان د. باقی ماند 19اوایل قرن 
  .تی است که امروز به جا مانده استکردند که درست مانند سن یم
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  زمان  -جهان هستی یا فضا

و کـار   گیري زمان براي کاربرد علمی بـا رویـدادهایی سـر    در اندازه
هر پدیـده قابـل مشـاهده    . افتد زمان اتفاق می –داریم که در فضا 

 بـراي . ، شنیدن، لمس و بویایی چنین رویدادي اسـت توسط چشم
هـا را   کنـیم جهـان ایـده    ان فیزیکی صحبت مـی مثال وقتی از جه

زمـان خاصـی    –توان مختصات فضا  چرا که نمی ؛گیریم نادیده می
به ایـن   بسیاري از عوالم معنوي هم هستند که. ها نسبت داد به آن

چرا که با سـه مختصـه مکـان و     ؛گیرند طریق مورد توجه قرار نمی
مختصـات  . شـوند  د متنـاظر نمـی  زمان به عنوان رویدایک مختصه 

تواننـد   ، چرا که بی نهایت نقطه مـی مکان داراي تنوع فراوانی است
گیري زمان نیـز   اندازه. مختصات در نظر گرفته شوند أبه عنوان مبد

زمانی بـراي انـدازه    أاما همیشه محتاج مبد ،گرچه یک بعدي است
ت ، روز و سـاع مـاه  اگر چه در روش معمول که سـال، . گیري است
اینکـه  . گیـرد  أ زمان مورد توجـه قـرار نمـی   مبد ،گردد مشخص می

، کنیم نـه یـک عـدد    براي نمایش زمان از چندین عدد استفاده می
  .تنها دالیل سنتی و کاربردي دارد
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  تقویم 

ند واحدهاي زمان طبیعی برخالف واحدهاي طول که طبیعی نیست
یـک   .هسـتند ها شـبانه روز و سـال    ترین آن مهم .شوند انتخاب می

ــامل   ــال شـ ــت 242199000/365سـ ــا  . روز اسـ ــین جـ از همـ
جا فـرق بـین سـال     از این. شود هایی در تقویم ایجاد می پیچیدگی

Tropical چرا کـه در عمـل در   . شود و سال تقویمی مشخص می
در تقویم امروزي . کسري از روز در تقویم ممکن نیست نظر گرفتن

روز  365هر سـال   ،ي شدام پایه گذار 13که توسط پاپ گریگوري 
 .سـال کبیسـه اسـت    ،چهار بخش پذیرنـد  هایی که بر است و سال

Centennial با ایـن قـوانین   . بخش پذیر باشد 400فقط وقتی بر
  .روز است 2425/365به طور میانگین 

یک روز در هر سه هـزار سـال    tropicalتفاوت این مقدار با سال 
گریگوري چندین تقـویم  در بسیاري از کشورها به جز تقویم . است

 .هاي خوبی هسـتند  ایران و هند مثال ،مذهبی دیگر نیز وجود دارد
هـا را   در هند تعطیالتی وجود دارد که فقط جزئـی از جمعیـت آن  

  . گیرند جشن می

کلیساي ارتـدوکس شـرقی تقـویم گریگـوري را انـدکی       1923در 
 2مانـده  باقی 9تغییر داد با این قانون که تنها وقتی تقسیم قرن بر 
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ایـن تقـویم بـا تقـویم     . ها را کبیسه در نظـر بگیرنـد   دارد سال 6یا 
وبـاره در  ولـی د  ،کنـد  یک روز تفاوت پیدا مـی  2800گریگوري در 

به دوران ماه حول زمـین   یک ماه که. شود برآن منطبق می 2900
شود یک واحد طبیعی دیگر بـراي زمـان اسـت کـه بـه       مربوط می

  .م سالی نیستی قابل تنظیم با تقویسادگ

طبیعـی بـراي    أهیچ مبـد  ،در نظر گرفتن هفته که هفت روز است
ده کـه بـه دوران   انتخاب ندارد و اولین بار به دالیل مذهبی ثابت ش

هاي مذهبی روز هفتم هفته را به  بعضی از گروه. گردد باستان برمی
سوال اینکـه آیـا ایـن ترتیـب     . یرندگ تعطیل می Sabbathعنوان 

پاسخ اینکه حداقل  ؟هرگز شکسته شده است یا خیرروزهاي هفته 
از زمان امپراطوري روم که روزهاي هفته نام خـود را پیـدا کردنـد    

تقویم گریگوري نیز در دنباله روزهـاي  . این ترتیب حفظ شده است
دانیم یکشـنبه امـروز بـا     اما نمی. هفته هیچ گسستی بوجود نیاورد

ـ   24تقسـیم روز بـر    .ا نـه یکشنبه باستانی یهودیان مطابقت دارد ی
ثانیـه نیـز از روي    60دقیقـه و دقیقـه بـه     60ساعت و ساعت بـه  

از سـنت باسـتانی تقسـیم     24عدد . محلی طبیعی صورت نپذیرفته
اهمیـت   12دد ساعت آینـده اسـت و عـ    12روز و شب هر یک به 

نیـز یـک چنـین دالیلـی بـراي       60عـدد  . اي داشته اسـت  اسطوره
ات روز در اما تاریخ دقیق تقسیم سـاع  ،انتخابش وجود داشته است
  .عهد باستان گم شده است
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گیري مـا از زمـان بـه هـیچ وجـه کانونیـک و        بنابراین روش اندازه
مـین بیایـد   خداداد نیست و در نظر کسی که از یک کره دیگر به ز

شاید تنهـا نکتـه در مـورد    . رسد به نظر می بسیار تصادفی و دلخواه
ر گیتی بـه یـک روش   ست که در سراساین روش جهانی بودن آن ا

شاید دلیل اهمیت این سنت زمانی این است کـه  . شود استفاده می
  .هیچ روشی براي تغییر آن وجود ندارد

  

  

  ساعت کوارتز و ساعت اتمی 

اگر کریستال به انـدازه کـافی سـیقل داده شـده باشـد و در ارزش      
سـطح آن  ریکی بـین دو  اختالف پتانسیل الکت ،مکانیکی قرار بگیرد

ان متناوب را کنتـرل کـرد تـا    توان فرکانس جری می. شود ایجاد می
ها خوب کار  در دما و فشار ثابت این ساعت. حرکت دهد ها را عقربه

  .دود چند میلی ثانیه در روز دارندکنند و خطاي ح می

کنند و رفتـار   هاي اتمی منظم رفتار نمی نظریه نسبیت ساعت بنابر
 ،ارتفاع از سطح دریا مثالً. هاست گرانشی آن ها وابسته به میدان آن

ـ      ثیر أفاصله زمین از خورشید و غیره همـه در کـار سـاعت اتمـی ت
هـاي   سـاعت  .ثیرات قابل محاسـبه اسـت  أاما همه این ت ،گذارند می

هـاي   سزیم و فرکانس فوتون ،سزیم براساس خطوط طیفی هستند
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در  Essen. کننـد  ده از اتـم سـزیم واحـد را تعریـف مـی     پرتاب ش
این نکته را مطرح کرد که راهی براي اندازه گیري مسـتقیم   1957

اما در سـاعت سـزیم میـدان مغناطیسـی     . فرکانس نور وجود ندارد
ا یـک  هاي اتـم سـزیم هماهنـگ اسـت کـه تنهـ       متناوبی با ارزش

وقتی با تغییر انرژي الکتـرون تغییـر   . الکترون در آخرین الیه دارد
Spin تابش امواج رادیویی با فرکـانس  گردد  دهد و برمی میMHz 
تناوب بـین دو حالـت اتـم سـزیم گرفتنـد کـه بـا خطـاي          9200

 1/1012خطـا را بـه    Essen 1973ثانیه دقیق است در  1/1010
  .سال 30000ثانیه در  1رساند یعنی 

  

  

  واحدهاي اساسی زمان 

. شـد  ن زمین واحد جهانی زمان محسوب میتا چند دهه پیش دورا
و براي اي دور را در نظر گرفت  صله ظهور متناوب ستارهتوان فا می

انواع حرکات حرکت آرام ستارگان و . چندین ستاره میانگین گرفت
ار داد و بـا ترتیـب میلـی ثانیـه     ن مد نظر قـر توا محور زمین را می

بـه وجـود   اما ایـن روش وابسـته   . توان واحد زمان را دقیق کرد می
  .یک واحد ناوردا در فضاست
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منظومـه  : تـوان در نظـر گرفـت    رجوع حرکت سه قالـب مـی  براي 
تـوان   هاي دور که با تخمین امروز می ، کهکشانیشمسی، ستاره ها

  . گرفت Inertialهاي  دو مورد آخر را سیستم

Spencer Jones   بعـالوه زمـان    ،با در نظر گرفتن زمـان دورانـی
 بعالوه زمان بـراي دوران زمـین بـه مـریخ،     ،دوران ماه حول زمین

هاي حـول ژوپیتـر نشـان داد کـه      ونوس حول خورشید و زمان ماه
  .منظم استدوران زمین حول خورشید نا

سال فصلی را  1/ 9747/31556925روز مقدار  86400/1به جاي 
هاي علمی کفایـت   د زمان گرفت که براي اندازه گیريتوان واح می
احتمال وجود داد که زمان فصلی و اتمـی نسـبت بـه هـم     . کند می

دیراك اعتقاد داشته است که ثابت گـرانش بـا   . شتاب داشته باشند
  .، اما قابل اندازه گیري نیستگذشت زمان کوچک می شود

هــاي بســیار طــوالنی در مقیــاس کیهــان شناســی بررســی   زمــان
بلکه بـر طبـق    ،شوند هاي زمانی جمع نمی بازه آنجا لزوماً .شوند می

بـر طبـق   و ط اسـت  هایی که با سرعت توسعه جهـان مربـو   فرمول
  .شود ها تعریف می نسبیت جمع بازه مدلی مانند

  


