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 تعالیبسمه

 مفهوم زمان از دیدگاه فلسفه و فیزیکسیر بررسی 
 

 1یمحمدهادی قاسم
 

 

  چکیده

چه  درگذشتهاینکه  ده است؛بودر خصوص زمان مواجه  هایینگرشو  با سؤالاتخود زندگی روزمره  طول بشر همواره در

اول باید این  ؟ چرااست داده رویواقعه  بعدازآن رخداداین چگونه  آینده چگونه خواهد بود؟اتفاقاتی رقم خورده و یا 

برخی افراد در  هایبینیپیشاخبار روزانه،  و رخ دادن وقایعنیز و فوق  سؤالات؟ اقدام بعدی بعدازآناقدام انجام شود و 

رای آن ب و ماهیت زمان مسئلهبه  نگاهحاکی از آن است که  گیهم پژوهیآیندهپیدایش علومی مانند مورد اتفاقات آینده و 

 بانسبت وقایع  اساساًگذشته، حال و آینده چه نسبتی با یکدیگر دارند و  واقعاًاما  ؛است درخور توجههمگان امری مهم و 

کرد و چرا در طول تاریخ ابزارها و وسایل گوناگونی برای  گیریاندازهچرا باید زمان را چگونه نسبتی است؟  زمان

 هرکسیبرای  تقریباًشکل ظاهری، با اختلافاتی در  هرچند، هاپرسش گونهینااست؟  شدهاختراعشناسایی و سنجش زمان 

و  هاداستان، هااسطوره صورتبهزمان مورد در  هابررسیو  هاکنکاشحاصل این یخ هم ردر طول تااست.  شدهمطرح

و  اقوام مختلف هایآموزه و هاقصه، اعتقادات دینی یا باستانی، هاافسانه، مختلف بشری هایفرهنگباورهای مردمی در 

در مورد فراوان اندیشه  تأثیراهمیت و همگی حکایت از  که است ظاهرشدهعلمی و فلسفی  هایدیدگاهو  هانظریهحتی 

و تمرکز این رشته بر زمان و تعریف  پژوهیآیندهاخیر با رشد رشته  هایدههاز سوی دیگر در  دارند.برای بشر زمان مفهوم 

بدیل و مطلوب، اهمیت توجه به ماهیت زمان بیش از گذشته در  هایآیندهرسیم راهکارهای رسیدن به انواع آینده و ت

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مفهوم است. لذا  قرارگرفتهو بررسی  موردنقدمحافل علمی و دانشگاهی مطرح و 

و فیزیک اشاره  نگرش فلسفی و نگرش علوم تجربی در مورد زمان یعنی نظریه دهندهارائهعمده  نگرش دودستهزمان، به 

مختلف دانشمندان در مورد زمان و آخرین  هاینظریهشود و با تمرکز بر مفهوم زمان در علوم تجربی و علم فیزیک، به 

 دستاوردها پیرامون مفهوم زمان و ماهیت آن اشاره شود.

 ، کوانتوم و زمان.، فیزیک و زمانزمان نسبیت، فلسفه زمان، پژوهیآیندهزمان و  واژگان کلیدی:

 

                                                             
 (ut.ac.ir111Mh.ghasemi@)پژوهیارشد مهندسی آیندهکارشناس 1 

 



 

 
 

........................................................................................................................................کیزیفلسفه و ف دگاهیمفهوم زمان از د ریس یبررس 2  

 

 مقدمه -1

در  هاآنو آثار فراوانی از  هانوشتهداشته و نظریات،  ایویژهتوجه زمان به موضوع  یدو گروه مهم در تاریخ حیات بشر

اگر تفکر فلسفی را کوششی ناب برای پی بردن به حقایق جهان آفرینش است.  جاماندهبه آناهیت زمان و مفهوم مورد م

ود و اولین گروهی که در خصوص ماهیت و انواع تفکر فلسفی خواهد ب تریناصیلتفکر در باب زمان از  گمانبیدانیم، ب

فلسفه معاصر  نهایتاً فلاسفه از یونان باستان گرفته تا عصر فلاسفه اسلامی و  اندپرداختهپژوهش مفهوم زمان به خردورزی و 

که در طول تاریخ این علم از دوران باستان تا  اندبوده دانش فیزیک با محوریتی علوم تجرب دارانداعیهگروه دوم . هستند

به فیزیک نوین،  در حال حاضرو فیزیک کلاسیک و عصر فیزیک مدرن  بعدازآنبا فلسفه طبیعی و  عصریهمزمان 

بر اساس مفاهیم و  ایدنممیتوصیفاتی که فیزیک در خصوص جهان ارائه  .اندپرداخته جهان هایپدیدهتوصیف و تفسیر 

چندان  هاآن چندوچوناز  کهاینموجوداتی ریاضی، بدون  صورتبه. این عوامل اندبناشدهعواملی نظیر زمان، مکان و جرم 

 کندمیرا با دقت ریاضی وصف  هاپدیدهفیزیک،  ترتیباینبه. شوندمیسخنی به میان آید، در روابط ریاضی فیزیک وارد 

 ازجملهو  -. رفع ابهام از این مفاهیم باشندمیمبهم  کلیبه شاناساسیتوصیفات به جهت ابهام مفاهیم این  حالدرعینو 

برای درک درست و . خارج از حوزه فیزیک، یعنی در عرصه فلسفه علم صورت پذیرد ایحوزهباید در  -مفهوم زمان

امکان، در تاریخ ، در حد اندشدهطرحتی زمان مباحثی را که در خصوص چیس سویکاز  بایستمیمنطقی از مفهوم زمان 

زمان در سایه کشفیات جدید علم فیزیک و تبیین  مسئلهو از سوی دیگر به بررسی تغییر نگرش انسان به  کردفلسفه ردیابی 

ان مستقل برای فلاسفه یون صورتبهفلاسفه یونان باستان بحث از زمان در . پرداختباورهای نوین ناشی از این کشفیات 

آن و نیز واحد یا کثیر  دهندهتشکیلباستان مطرح نبوده است. پی بردن به چگونگی تشکیل جهان و شناسایی عناصر اولیه 

بودند که ذهن  ایاساسیموضوعات  هاپدیدهو واقعیات موجود در عالم و امکان حرکت یا سکون این  هاپدیدهبودن 

 شدهواقع مورداشارهسخن گفتن درباره چنین مسائلی  تبعبه. مفهوم زمان ندکردمیمتفکران یونان باستان را به خود مشغول 

 (.1731)موسوی کریمی،  است

 مفهوم کلی زمان -2

 اومتد عنوانبه نماز -2-1

 چراکه ،ستا یافتهکامل ت یبشر تفکر یخرتاطول  در ئلهـمس نـیا رتصو. پردازیممی نماز مسئله مختلف دبعاا به لحا

 ریتئو چندین مقایسهو  مطالعه وندـب مسئله ینا سیربر ینابنابر. ستا دهبو لتحو لحادر  هارهمو ناـماز ز بشردرک 

 نپایاو  زغاآ به مسیحی فهـفلس رـبابردر  ،شتدا هـتوج لحا مسئله به یونانی فلسفه لمثا ایرـب. ستا ناممکن هم به طمربو

 2یکژپولوونترآ ناــمز ئلهــمس تـطبیع یناابرــبند. وــب مندعلاقه دیتــبو ا ناـمز طاـتبو ار یخرتا مسئله به همچنینو  نماز
                                                             

 .انسان است یابعاد وجود حیاست و علم گسترده در خصوص توض یعاز علوم اجتما ی( بخشanthropology: یسی)به انگل یآنتروپولوژ ای یشناسانسان2 



 

 
 

........................................................................................................................................کیزیفلسفه و ف دگاهیمفهوم زمان از د ریس یبررس 3  

 ماا ،اندفراوان نماز بستردر  هاپدیده هرچند. ستا «شناسیانسان» به تردقیق رتاعب هـبو  ناـنسا مسئله هـب بستهوا یعنی ،ستا

 نماز سایهدر  درواقع. ستاو هایمحدودیت درک ایرـب مهمی ایمجر نماز طرفی. از ستا نماز کنندهادراک تنها ننساا

 گانیکار دجو. ودهیممی اررـق موردبررسی هندز دموجو یک رساختارا در  اومتد مسئله لحادارد.  معنی تاـحی که ستا

 تتحوالو  زینوسا نیازمند اـبق ایرـب هدـنز دوـموج. ستا نماز گیردر او کـگانیار غیر هستیاز  بیش هندز دموجو

 .ستا ترعمیق زمان با هندز دموجو یگیردر، باشد ترپیشرفته حیاتی راساخت هرچه. ستا درپیپی

 موـمفه دمجر رتصو کهدرحالیدارد،  متناهی رتصو هندز دموجو یکدر  همو  گونهیک نامتناهی هرـنجیدر ز مـه ناـمز

 هندز دموجو یکدر  ماا اندهشبی ربسیا دمجر طوربه هرچند نماز لیاتوو  اومتد دبعا. استااهی ـنامتن رتاـپیوس کـی ناـمز

 نجریا جهت اـما کندمی ندگیز هیندآ سویبه لحااز  بازمان مخالف جهت در هدـنز دوـموج. اندمتقابل بلکه متمایز فقطنه

 لی حالتاوـت وندـب اومتد. ستا مرتبط تحیا مسئله با لیاتو چهو  اومتد صورتبه چه نماز مسئله طبیعت به هینداز آ نماز

 تـسا معنیبی اومتد ونبد لیاتو برعکس. شودمی تبدیل ستا رـتغیی ونبد که لحا یک بهو  دهدمی دست ازرا  نامز رگذ

 اـتنه و تـسا تصورغیرقابل دمجر طوربه اومتد. شونددرک  یکدیگر هـپای بر باید که هستند مفاهیمی لیاتوو  اومتد پس

در  مااد. وـشمی درکقابل هیندو آ لحا ،گذشته زمانهم رحضواز  ماوتد. باشد شتهدا معنی هندز دموجو ایبر تواندمی

درک  ایرــب. ستا ارستوا تغییر مفهوم بر طورجدیبه اومتد ممفهو. گردندمی متمایز یکدیگراز  تلحظا متما لیاتودرک 

در  تواندمی اـتنه ومادـت. کنیم مطالعه «نیوبیر نماز»و  «نیدرو ناــمز» بچورچهاآن را در  ستا بهتر اومدـت بهتر

 اطرـخ به ینو ا بزند هم بهرا  دخو نماز ترتیبی رساختا تواندمیدارد  رختیاا که ننسا. ادشودرک  نیدرو نماز بچورچها

 نیدرو نمارا از ز لیاتو ممفهو اردند میولز هـلبتد. ادار هدـینو آ تهـگذش مـهو  لاـح ناـمز به هماو  که ستا ایاحاطه

 فهمقابل نیدرو نماز ایبر هم لیاتو هـک دهدمی هـنتیج هدـینو آ تهـگذش ل،حا یپذیر معنی همین اکهچر، یمـکن فحذ

 . نیست ثابتو  شدهتعیین پیشاز  ننساا ایرـب نماز ممفهو ما. استا

 رساختا که بینیممی. ستا لیاتواز  بیش یچیز لحادر  هدـینو آ تهـگذش زمانهم رحضو که ستا معنی نـیا به اومتد ممفهو

 اومتد یاضیر سازیمدل گرا ارددـن تعصبی یچـه ینابنابر. ستآن ا پیوسته رساختااز  ترایپایهو  تراولیه ناـمز یـترتیب

 دجوو حقیقت درواقع، ریمـبگی لاـح تلحظا لیاتورا  نماز گرا .باشد شتهدابررا در  ریساختا هایپیچیدگی همهاین

 راـناچو  ستا هنیامد زهنو هیندو آ رفتهازدست گذشته. ایمکرده فحذ نمارا از ز اومتدو  ایمشده منکررا  هیندو آ گذشته

 اـمآن. ا دـماننو  ناـمز – فضا رپیوستا ه،گادآخو ،دیتـبا مثالً. کنیم ارتوـسا رـیگد اهیمـمف یمبنا بررا  اومتد شد هیماوـخ

 ،بدیتا مفاهیم بلکه د،کر گذاریپایه را اومدـت موـمفه توانمی اتنهنه هیندو آ لحا ،گذشته بین ریساختا تاـتباطار پایه بر

 نماز – فضا یا بدیتاز ا لیاتو موـمفه رـیگد فرـطد. از وـب دـهاخو گذاریبنیان قابل هاآن مانندو  ناـمز – فضا ،خودآگاه

. شودمی ساکن اومدـت کـی هـب دیلـتب ینجادر ا دبو ارستوا لیاتو بر که میاوتد الذو  تـسا شدهحذف طبیعی طوربه

روی  نقطه حرکت تصویر. نماییم سازیمدل سترا خط توسطرا  نماز گرا شد هداخو ترروشن ربسیا مفاهیم ینا مجموعه
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 صحنهپشتدر  ساکن خط یک پایه بر تنها لاـح موـمفه هـینکدارد. ا دوـخدر  روشنیبهرا  اومتدو  لیاتو هیدادو  رـه خط

 عنوانبه نماز ینکها یاو  ستا ساکن لاـحدارد و  ناـجری لـک کـی عنوانبه نماز دکر ضفر توانمی اـی، تـسا بیانقابل

 هداخو هندسی همگنی کـی هـب دیلـتب طـخروی  طاـنق لیاتو تصویر ینا بادارد،  نجریادر آن  لاـحو  ستا ثابت کل

در  نیز هیندآ و لاـح ،گذشته زمانهم دجو. ودبو هداوخ تصورقابل نماز تلحظا زمانهم دجوو هندسی تصویر ینا با .شد

را از  دخو تگیـپیوس لیاوـت. شوندمی متمایز کاملاً اومتدو  لیاتو لمد ینادر  علاوهبه هم قابل تصور خواهد بود. لمد ینا

در  نما. زدارد لیاوـتدر  هـیشر هیندو آ لحا ،گذشته طبیعت فلسفی هیدگاد از اما ؛را دخو ترتیب اومتدو  دهدمی ستد

 درگذشته هـنچآ کهطوریبه. ستا هشد ازفرا درپیپی تلحظا به بلکه تـنیس فمکشو کل صورتبه هرگز نیوبیر طبیعت

را  لحا نمادر ز هیندو آ لحا ،گذشته زمانهم دجوو باید راـناچ. ستا شدهتبدیل لحا به نکنوا شدمی رتصو هیندآ

 جاییبه صفو ینا با. شودنمی شتهاگذ نمایش هـب طاـنق یگراز د لحا تمایز نمااز ز خطی لمددر  که کنید توجه. بپذیریم

 ین. ابپذیریمرا  یــهندس دلیــم هایمحدودیتو  کارکنیمرا وارد  لاــح – هدـینو آ لحا – گذشته مفاهیم که رسیممی

 اهیمـمف عنوانبه هدـینو آ تهـگذش رـیگد فطر. از ستا هیندآ و گذشته یسرتاسر مفاهیم زیسا موضعی نوعیبه رکا

. دهدمی اررـق نماز رهبادر یسرتاسر تفکر هجایگادر  را اـمو  هستند لحا ممفهو تعریف یمبنا که هستند فلسفی مستقل

 (.1731)عابدی شاهرودی، ند اربگذ نمایش هـب توانندمیرا  نماز حقیقت که هستند هم رکنا تعریفدو  ینا درواقع

 لحا و گذشته ه،یندآ -2-2

 زمانهم دجوو بر تأکید با هیدگاد ینا ماا د،بودر آن  نماز ناـجریو  لاـح نماز بر دـتأکی ن،ماز به نسبت سنتی هیدگاد در

 عنوانبه بازمانرا  لیاتو عنوانبه نماز تا کندنمی کـکم اـم به نماز هندسی رمحو لمد. شد جایگزین هیندو آ لحا ،گذشته

. در اندقرارگرفته هم پیدر  که ستا لحا لحظات نمایانگر هندسی خط. یمزسا متمایز هیندو آ لحا ،گذشته زمانهم دجوو

 هرچه ن،ماز تلحظا سایر با لحا وتتفا. شتاگذرا  «یرترد»و  «ترزود» مفاهیم هیندو آ گذشته جایبه باید یدگاهید چنین

و  «ترزود» مفاهیم طتباار سؤال ،ریمـبگی لیاتورا  نامز گر. استا هماند نپنها نماز هندسی داروـنمدر  دـباش خواهدمی که

 نماز هندسی لمد اـب هااین متما مادارد. ا قنطباا هیندو آ گذشته مفاهیم بر یا هیندآدر  اـی شدهواقع درگذشته یا «یرترد»

 تنها گذشته نماو ز عیقوا نماز ،مدنیآ نماز ترتیب ؟هستند قعیوا هیندو آ گذشته مفاهیم یاآ ینکها سؤال. شودنمی رشکاآ

 ضفر یگرد هیندو آ گذشته تقلـمس تـطبیع باوجود پس. سازدمی متمایز همرا از  هیندآ و گذشته که ستا یدگاهید

 موـمفه ایبر ایپایه تواندمی نماز علم دجوو علاوهبه. شتدا هدانخو تناقضی هدـینو آ تهـگذش لحا نماز علم دجوو

 اـتنه لیاتو ماا ،ستا ارستوا هیندو آ گذشته ل،حا مفاهیم ارتباط بر ارهوـهم هـکد شو هـگرفت رـنظدر  ناـمز تگیـپیوس

 .دهدمی نتیجهرا  گسسته یحدهاوا بین طتباار

 ؛نیست لیامتو هایلحظهاز  ایمجموعه نماز پس. هدد اررـق تأثیر تحترا  لحا تواندمی که ستا مستقل گذشته یک تنها

 درپیپی هـک لیامتو تلحظا بندیتقسیم یکرا  نماز همیشه. دنمو بندیتقسیمآن را  انتومی که ستا کل کـی هـبلک
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 ارتوـسآن ا اءزـجا زمانهم دوـجو و کمشتر طتباار هـپای بر هـک ناـمز دنوـب نـهمگ ماا ،کردندمی تعریف ؛گذرندمی

 ینا هرچند. یمدار زنیا باال تعریف دوهر به نماز حقیقتدرک  ایبر پس. ستا شدهفراموش که ستا اینکته ،شودمی

 اهیمـمف نتیـس هنگا با. اردند کیـش انیـبز یهاراختاـس دـبع دینـچن دجودر و کسی ماا ،باشند اقضـمتن ظاهراً  یفرتعا

 مفاهیم متماو  شوندمیدرک  اومدـتاز  تقلـمس هـهم ،شوندمی بنا نماز پایه بر که رختیااآزادی و  ،زمانمدت، محتوا م،رـف

 نبخشید حقیقتو  نـممک هایآینده اـب طاـتبدر ار رختیاآزادی و ا حافظه عنوانبه خودآگاه مفر یک رحضو با زمانمدت

 همیتا اـت دـش رـمنجه زدوـن نرـق ایدئالیسم ین. اشوندمی شتهاگذ رکنا راـناچبه  ناـمز ایمحتواز  ناـمز بستردر  دخو به

. یددگر یرـبش یخراـت هـب ینگرزاـب به منجر نماز به نسبت جدید هدگاـی. ددرـگی اررـق موردتوجه نماز یخیرتا – میاوتد

 .(1713)رستگار،  دیدمی بشر طبیعت ساسیا بعد یکرا  نماز که یدگاهید

 نماز جهت -2-3

 هـک راـش موـمفهد. دار ناـجری هدـینآ هـب لحااز  ندگیز کهدرحالی شودمی ریاـج لحا سویبه هینداز آ نماز نجریا

 هـب نسبت هاهیدگاد بر بمخر یتأثیر بیشتر ،مدآ دجوو هـب 7برگسون شدهتجربه نماز ممفهودرک  ایبر ننشناساروا توسط

. دبو هیددگر ارستوا ،شدمی تعریف ساعت کـی اـب هـک انیـمز یاـمبن بر ننشناساروا ینا هایآزمایش. ستا تهـشدا ناـمز

 نما. زدبو قرارگرفته موردتوجه «نیست ساعت نماز رشا سرعت بر منطبق اً لزوم شدهتجربه ناـمز رشا سرعت» ینکها

 تغییر ینا شدمی روـتص. بازایستد حرکتاز  حتی یاو  کند حرکت ساعت نماز از تر آرام یا ترسریع دبو ممکن شدهتجربه

 تا توانستمی ناـماز ز مفهومی چنین که نکته ین. اباشد شناسانهروان یهارفاکتو اـیو  دگیـنز چگالی سبب به رشا سرعت

 لحا ،گذشته به ناظر ینکها به دوـب بستهوا نماز کیفیت. دبو نگرفته ارقر موردتوجه ردبگذ سرعتبه یاو  یابد توسعه نهایتبی

 شدهبهتجر نماز یاآ هـینکاز ا تقلـمسو  نه یا سازدمیرا  نماز ممفهو ناظر یاآ ینکها از دوـب تقلـمسو  کندمی نظر هیندآ یا

 سنتی تعریف با هیندو آ گذشته با طتباار کمک با شناسانهروان نماز درکدارد.  دوـجو حافظهدر  اـتنه اـی تـسا قعیوا

درک  تاـلحظ لیاتو صورتبه فقط نماز تعریف با. رسدمی رـنظ به غیرممکن نماز تعریفدو  لستقالا به توجه با نماز

. نیست موردمطالعه مسئله با مناسب نمااز ز تعریف نـیا دیگرعبارتبه. نیست نممک هیندو آ لحا ،گذشته به نسبت اظرـن

 تهـگذش یوـس رـب هـک نماز ندو رو کندمی حرکت هیندآ سویبه ارهوـهم که ننساا میاوتد شخصیت بین هماهنگی معد

 ودمحدرا  رتقد که دهدمی هجلو ایغریبهدوم را  موـمفه هـک ستا نماز ممفهودو  یندور روی ا یک کندمی تـحرک

 کنیممنطبق دخو باآن را یدبا که دهدمی هوـجل هاستناشناخته تسخیر لحادر  که عصیانگر یکاول را  ممفهوو  کندمی

 (.1713)همان، 

 

                                                             
 .بود فرانسوی مشهور فیلسوف( 1۱41 درگذشته - 1۵5۱ زاده( )Henri Bergson: فرانسوی به) برگسون هنری3 
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 رختیاو ا نماز -2-4

 ارقر انیجهرا در  ننساا نما. درک زدشو رتصو نماز به بتـنس ناـنسا خودآگاهی تواندمی انحیوو  ننساا بین صلیا قفر

 اـب ناـنس. انیست دوـخ شخصیتدادن  شکل هـب درقا محیط و هاارگانیسم برابردر  انحیو مادارد، ا رختیاآن ا در که دهدمی

 ایمحتو. او دبگیر ارقر هیندآو  تهـگذش اـبآزاد  طاـتبدر ار تواندمی دخو نیآ گذشتهاز  ایفاصلهدر  دوـخ دادن قرار

 ینـچن. در کندمی دوـخاز آن  هدـینو آ لاـح ینـب مثبت طتباار اریبرقر بارا  گذشتهو  کندمی قـخل دخورا  دخو ندگیز

. ستا بین این در ننساا طبیعی العملعکس یکو آزادی  اندتقابلدر  ارههمو هدـینو آ تهـگذش، ناـمز هـب بتـنس دگاهیـید

 لاـعما عـمرج که ستا تقابل همین بلکه باشد شتهدا عجور هیندآ هـب اـتنه اـی تهـگذش هـب تنها تواندنمی ننساا عمل هیچ

 .ستا لحاآزاد در  ندگیز یک ایرـب پایه انگرـنمای گذشتهو  هاممکن نمایانگر هیند. آستا ننساا

از  ومیـمفه چنین برآن را  مانندو  یخرتا ،شخصیت ،عمل ،حافظهآزادی،  مفاهیم ینکهو آن ا ستا باقی زهنو صلیا رکا

 دارجهت» خصلت نماز هیندو آ گذشته ینـبدوری  بطه. در رابرسیم مفاهیم یناز ا یبهتردرک  بهو  کنیم ارتوـسا ناـمز

در  جهتدو  هردر  همیشه نماز. شودمی تررنگکم نماز جهت ینا قلاال یا دهدمی ستد از ما به نسبترا  دخو «دنبو

 گرفتن رختیادر ا منظوربه فقط لحا نماز به حرکتو  کندمی ندگیز هیندآ یا درگذشته ارههمو ننسا. استا حرکت لحا

 هیدگاد یندر ا چراکه ستا وتمتفا نوـبرگس هدگاـید اـب هدـینو آ تهـگذش هـب بتـنس هدگاـید ینا ماا. ستا لحا نماز

و  کندمی اـیفا ار هـگاندو عمل یک حافظه پس. کنندمی یفاا نقشی هرکدام هیندآ عنوانبه هیندآو  تهـگذش عنوانبه گذشته

آزاد  طتبادر ار ،باشد تردور ایفاصلهدر  تهـگذش یـقتو اـتنه. ستا گذشته عنوانبه گذشتهو دوم درک  گذشته ایشـنمآن 

 هدد ارقر ایفاصله تـحقیقو  دوـخ ینـب هـک دگیر ارقر حقیقت با طتبادر ار تواندمی یـقتو طـفق ننسا. اگیردمی ارقر باحال

آن  انبتو تا دبگیر ارقر ننساا رختیادر ا ابتدا باید نماز ایمحتو که ستا شنرو. دشو یفاا حافظه توسط تواندمی نقش ینو ا

 طشر ونبد تواندنمی یگرد فطرو از  ستا حقیقتاز  جزئی طرفیاز  ناـمز ناپذیریبرگشت ئلهـمس. دکر بندیجمعرا 

 هالحظه تداوم صورتبه نماز قتیو ما. انیست برگشتاملاً غیرقابلک اذـلدارد و  ریماندگا تأثیر نماز چراکه د،شو پذیرفته

 هـهمیش تهـگذش که کنیم توجه نکته ینا به گر. انیست سستردر د گذشته یگرد صاـخ جهتیکدر  د،شو گرفته نظردر 

 هـب اـم هرـمروز دگیـن. در زدکر ردرا  ناـمز ناپذیریبرگشت باید وقتآن ،ستا حاضر لحادر  جزئی طوربه

 یموارمیدو ا بیانجامد نیکیو  خیر به ندابتو زهنو دهفتاا قتفاا نچهآ که یموارمیدا ماا ،کنیمنمی رـفک ناـمز ناپذیریبرگشت

)همان، باشد  شتهدا دجوو هارفتهازدست انجبر ایبر مانیز همیشه و باشد ختهانیاند دربند هـهمیش ایرـبرا  اـم تصمیمی هیچ

1713.) 
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 و اهمیت مفهوم زمان هیپژوآینده -3

 پژوهیآیندهتعریف  -3-1

در آن تعاریف گوناگونی را به خود اختصاص  طرحقابلو مباحث  هاحوزهبا توجه به تنوع ای است که پژوهی رشتهآینده

وی بــر ایـن بــاور اســت کـه . اسـت داده ارائـه 1ا وندل بلر پژوهیآیندهشهورترین تعاریف یکـی از م داده است.

جامعه،  هایارزشممکن و محتمل است تا بـر پایه  هایآینده در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی پژوهیآینده

به عقیده بل، (. 1713عیوضی، )تـرین آینـده کمک کنند ریزی ساخت مطلـوبانتخاب و برای پی را مرجح هایآینده

)بل،  آیندپژوهی به شمار میداف آیندههای ممکن، محتمل و مرجح، اهاد آیندهکشف یا ابداع، آزمودن و ارزیابی و پیشنه

مندی که در جـهت اصـلاح فهم مـا از ـر تـلاش نـظامه» عبارت است از پژوهیآیندهمـعتقد اسـت رُی آمارا (. 1121

 کردن روشمندهر تلاشی که در جهت  دیگرعبارتبه. «کنونی باشد هایانتخاباشـی از توسـعه و آینــده، نـ پیامـدهای

احتمالی )هنر  هایآینده : اسـتنتاجشوندبه سـه دسـته تقسیم مـی هاتلاشمـا دربـاره آینده باشد. ایـن  هایبرداشتفرضیات و 

مطلـوب )سیاسـت و روانشناسی  هایآینده(؛ و استنتاج اییگرآیندهممکن )علم  هایآینده(؛ استنتاج گراییآینده

 (.1713عیوضی، ( )گراییآینده

 انواع آینده -3-2

 :است شدهترسیمصورت گرفته، سه شکل آینده  هایبندیتقسیمدر بسیاری از  

 ؛های ممکنآینده 

 ؛های محتملآینده 

 های مرجحآینده. 

گیرد. در این آینده هر چیزی اعم از برمیدر در آینده محقق شود را تواند هایی که میوضعیت های ممکن تمامیآینده

تواند رخ دهد، حتی اگر چگونگی تحقق آن بر ما روشن نباشد. در این آینده هر چیز خوب یا بد، محتمل یا بعید می

ها بایستی به ین آیندهتواند در آینده اتفاق بیافتد. برای شناخت او یا دور از ذهن می وغریبعجیب هرچقدر، تصوریقابل

های کنونی های محتمل شامل چیزهایی هستند که بر طبق روندآینده .پاسخ داده شود ،تواند تحقق یابدچه چیزی می سؤال

ها ترین آیندهروندهای موجود، محتمل در آینده به وقوع خواهند پیوست. در این آینده بر اساس تحلیلِ علمی زیاداحتمالبه

هایی که ادامه وضعیت گذشته و حال هستند، عمومًا آینده .شوندشتری برای رخ دادن، دارند، در نظر گرفته میکه امکان بی

تر شود اندیشی گستردههر چه افق زمانی آینده آنکهحالشوند. های محتمل در نظر گرفته میآینده عنوانبه مدتکوتاهبرای 

و تعدادی از  پیوسته فعلی نخواهند بود صورتبهها بسیاری روند بلندمدتر د چراکهشود. ها کاسته میاز احتمال تحقق آن

                                                             
 1۱24در سال و  امریکا است متحدهالاتای شناسی دانشگاه ییلدانشکده جامعه علمیهیئت. وی در حال حاضر عضو معاصر استپژوهان ترین آیندهبرجسته از 4

 است. متولدشده

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara
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های باورکردنی ای از آیندههای محتمل زیرمجموعهبنابراین آینده ؛شوندیا دچار گسست می محوشدههای فعلی روند

ها شناسایی شوند. رین آیندهتشود تا محتملهای محتمل است و سعی میترین توجه به آیندهبیشبینی علمی است. در پیش

 آیند.پدید می ،یابدچه چیزی احتمالاً تحقق می سؤالها در پاسخ به این دسته از آینده

بیشتر مبتنی بر عوامل ذهنی هستند تا  روازاینهای ارزشی هستند و هایی هستند که مبتنی بر قضاوتهای مرجح، آیندهآینده

های ارزشی متفاوتی در بین اعضای جوامع مختلف وجود دارد، لذا ه قضاوتعوامل عینی. همچنین با توجه به اینک

تحقق چه چیزی  سؤالهای مرجح در پاسخ به توانند متفاوت و مختلف باشند. آیندههای مرجح نیز بر همین اساس میآینده

پژوهی نیز تحقق هدف آینده ترینمهمهایی است که مطلوب هستند و های مرجح آیندهآینده .دنقرار دار ،خواهیمرا می

های مرجح همچون در این است که آینده شدهگفتههای های مرجح با سایر آیندهی آیندهتفاوت عمده ت.هاسآن

های ارزشی و از این شناختی و عینی نبوده بلکه انگیزشی و برخاسته از داوری های ممکن و محتمل دارای ویژگیآینده

شود و به این جهت مطلوبیت ها را نیز سبب میها تفاوت در ترجیح آیندهزشِ داوریتفاوت در ار ست.حیث ذهنی ا

تحقق چه چیزی مطلوب  سؤالها بایستی به ها نزد افراد و اجتماعات متفاوت خواهد بود. برای شناخت این آیندهآینده

 (.1731پرور، گلد )پاسخ داده شو ،ماست

 پژوهیآیندهاهمیت مفهوم زمان در  -3-3

واکنش بدون اندیشیدن به آینده  ت.دامات کنونی انسان امری ضروری اسآینده برای کارها و اق یدن دربارهاندیش

ها، بینی دارد. بدین ترتیب، تصویرهای آینده )آرمانعمل نیاز به پیش چراکهپذیر نیست، پذیر است، اما کنش امکانامکان

های اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراین آینده امری است که مردم آرزوها( پیشران ها واهداف، مقاصد، امیدها، نگرانی

توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهند. مردم برای آنکه خردمندانه عمل کنند، بایستی نسبت می

و نیروهایی را که های دیگران همچنین واکنش د.ن آگاهی و شناخت کافی داشته باشنبه پیامدهای اقدامات خود و دیگرا

کوشند می تنهانهد. بدین ترتیب، افراد ندههاست بررسی کنند. این پیامدها تنها در آینده خود را نشان میخارج از کنترل آن

کوشند اموری را که شاید رخ دهد یا بالقوه امکان رخ دادن دارد یا در شرایط امور در حال رخ دادن را بفهمند، بلکه می

اتفاق خواهد افتاد، نیز بشناسند. افراد با بهره بردن از این شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را تشخیص  خاصی در آینده

د. سه موضوع فهم و درک، زمان و گذرنمادی و اجتماعی میداده، کارهایشان را دنبال کرده، از بستر زمان و فضای 

به آینده بر اساس زیربناهای سازنده آن  دهیشکلنحوه  وهیپژآیندهدر تعامل هستند. در  باهمعلّی  صورتبه پژوهیآینده

زمان  است اما شدهمطرح پژوهیآیندهتعاریف متعددی از خواهد بود.  پذیرامکان شناسیزمانیعنی فهم و درک خوب و 

افر زمان همه ما اینجا بر روی کره زمین مس اینکهماست. وندل بل معتقد است  پژوهیآیندهیکی از مفاهیم کلیدی در 

. ما گذرانیممیاز گذشته به حال و سپس به آینده روزگار  سویهیکهستیم. ما پیوسته و همراه با پیکان زمان در سفری 

هایی که در طول قرون گذشته درباره اکتشاف محل زندگی ما، ماشین زمان است. جهانِزیرا  کنیممیسفر  زمان باهمواره 
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های روزمره نیز حاکی از د که ایده ما درباره زمان فقط یک نوع تصور است. تجربهدهزمان صورت گرفته چنین نشان می

ها ممکن است واقع نگذشته باشند یا آینده ما همین حالا وجود داشته باشد. به آن است که اصلاً زمان جریان ندارد. گذشته

زمان داریم فقط یک تصور ذهنی است و ای که درباره تواند تند یا کند شود. درواقع ایدهآید که زمان مینظر می

 (. 1713دانیم دقیقاً چیست )سمیعی، کنیم اما نمیتعریف هم نیست. زمان را احساس میقابل

 مختلف هایدوره مفهوم زمان در نظریات فیلسوفان -4

فلسفه در نظر  مختلف هایدورهدر خصوص  ایکلی بندیدستهبر پایه دوره و زمان،  توانمیبا مراجعه به تاریخ فلسفه 

و مصادف گرفت. اولین دوره متعلق به دوران باستان است که شامل تمدن و آراء فیلسوفان ایران، مصر، چین و هند باستان 

 سال قبل از میلاد مسیح است. 377اندیشه و فلسفه بشری تا  گیریشکل. قدمت این دوره از تاریخ است داریبردهبا دوران 

 شکلبخش دوم تاریخ فلسفه  استان با ظهور فیلسوفان پیشاسقراطیان، سقراط، افلاطون و ارسطویونان بدوره در  ازآنپس

بعد از میلاد  پنجمقرن است که تا روم و فلسفه نوافلاطونی  امپراتوریهی به ظهور تنمرتبط با آن م هایسالاست که  گرفته

اما در خطه  وسطیقرونمعاصر با دوره  تواندمی نوعیبه مشهور است اسلامیفلسفه  بانامدوره که سومین ادامه داشته است. 

شرق در نظر گرفته شود. در این دوره با رشد و ظهور اسلام و فیلسوفان و متکلمان اسلامی، آثار و نظریات شگرف و 

 امپراتورین در نظر گرفت که با پایا وسطیقرونچهارمین دوره را باید دوره بسیاری در علم فلسفه به یادگار مانده است. 

میلادی و ظهور رنسانس در  1137بیزانس( در ) شرقیروم  امپراتوریروم غربی در قرن پنجم تا سقوط قسطنطنیه و پایان 

که دوره  دوره پنجماست. در این دوره تحولات شگرفی در فلسفه پدیدار شده است.  گرفتهشکلقرن شانزدهم میلادی 

شود و تا اواخر قرن نوزدهم و ، آغاز می3خ فلسفه است که از قرن هفدهم، با دکارتای از تاریدورهفلسفه جدید نام دارد، 

دوره کنونی در تاریخ که این  اندنامیده، فلسفه معاصر فلسفه دوره فلسفه را در تاریخ ششمین .یابداوایل قرن بیستم، ادامه می

و  های تحلیلیو پیدایش فلسفهفلسفه رشته  گریایهحرفبا  واست بوده است که آغاز آن در پایان قرن نوزدهم  فلسفه غرب

 (.1712)کاپلستون،  همراه است ایقاره

 دوران باستان -4-1

است که  مصر باستان اندیشمنداناز  6، گفتاری از پتاهوتپزماندرباره  باستانیدر فلسفه  شدهثبتترین اندیشه کهن

هرز دادن زمان، نفرینی برای روح  چراکهآید را از دست نده، ی برآوردن خواستی )میلی( که از پی میهنگامه»گوید: می

رسد، می( که پیشینه آن به پایان هزاره دوم )پیش از میلاد و آیین هندو های فلسفه هندیترین نوشته، کهن3وداها «.است

                                                             
 و فیلسوفان فرانسوی مشهور عصر روشنگری است هاریاضیدانفرانسه از  15۱6رنه دکارت زاده 5 

 .پیش از میلاد 26۲۲-265۲های سدهفیلسوف مصری 6 
 .دانندقبل از میلاد می 6۲۲و  175۲ هایسالای بین را در دوره هاآنتاریخ نگارش است که  هندواروپاییترین نوشته به زبان و قدیمی های آریاییانترین کتابکهن 7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 
 

........................................................................................................................................کیزیفلسفه و ف دگاهیمفهوم زمان از د ریس یبررس 1۲  

و نوزایی را از سر  ای از آفرینش، نابودیهای پیوستهچرخه کیهاندهد که در آن می شناسی هندویهانشرحی از ک

 (.1712، پدیاویکی) کشدسال به درازا می 1،727،777 هرکدامهایی که گذراند. چرخهمی

آئین  ت.است، عقیده زروانیها اس ابرازشدهعقایدی که در خصوص زمان  ترینتوجه جالبایرانیان باستان از در فلسفه 

. دینی که توسط زرتشت پیامبر آورده شد بر پایه شودمیدین زرتشتی در ایران باستان محسوب  هایگرایشزروانی از 

و شاید در حوالی آغاز  و از زمانی نامعلوم پس از زرتشت وی وفادار نماندند هایآموزهاما پیروان او به  ؛توحید استوار بود

پیروان زرتشت، به  ترتیباینبهآفریده بود با خود خدا یکی گرفته شد.  اهورامزدادوران هخامنشی، یکی از دو مینویی که 

 مبدأنان که پیروان سنتی زرتشت بودند، اهورا را خیر و شر به نام اهورا و اهریمن قائل شده و به ثنویت گرائیدند. ای مبدأدو 

عالم را نیز به این دو گروه تقسیم کرده و هر گروه را  هایپدیدهو  دانستندمیبدی و شر  منشأنیکی و خیر، اهریمن را 

بنابراین  ؛شدمیو خالق تصور  مبدأ. جهان عرصه درگیری و نزاع این دو شمردندمی مبدأمخلوق یکی از این دو 

بعد و نزدیک اواخر  هایدوره؟ در اندآمدهاز کجا و از چه پدید  مبدأاین سؤال شکل گرفت که خود این دو  اندکاندک

که با بازگشت به اصل تعالیم  شد هایینحلهبعضی از پیروان زرتشت باعث پیدا شدن  گرایوحدتدوران هخامنشی، اندیشه 

ثالثی برآمده و  مبدأموحد زرتشتی، در پی  هاینحلهین زروانی، یکی از پیروان آئ دند.توحید رجعت کر نوعیبهزرتشت، 

زمان حقیقت وجود را  ؛اعتقاد داشتند که دو بن خیر و شر، یا اهورا و اهریمن، زاده و آفریده زروان یا زمان بیکران هستند

. پس زروان آفریننده و خالق جهان مند. وجود بیکران زاده زمان بیکران است و وجود فانی زاده زمان کراندهدمیتشکیل 

 عوامل فعال پیدا شدند عنوانبهبنابراین دو تجلی از زروان  ؛قدرت فاعلیت ندارد تنهاییبهاست، لیکن برای خلق جهان زمان 

خیر و  منشأنیستی و نابودی است. پس یکی نورانی و  مبدأهستی و سازندگی و دیگری  مبدأکه یکی  به نام اهورا و اهریمن

 (.1731)جلالی مقدم،  شودمیشر شمرده  منشأیگری ظلمانی و د

 دوران یونان باستان -4-2

وجود و عدم حرکت و  خصوصاًبحث از موضوعاتی از قبیل نحوه پیدایش جهان و  تبعبهبحث از زمان در یونان باستان 

سخن به میان  ایگونهبهد زمان یونانی، در مور هایاسطورهاست. در  قرارگرفته هاآنو در حاشیه  شدهمطرحعوارض آن، 

از  دریکیپیدایی جهان آفرینش و  تبعبهو پیدایی آن را  انددانستهمیآمده است که گویی آن را از عوارض جهان مادی 

فیلسوفان یونان باستان، کسانی چون . اندکردهزمین )کیهان( ترسیم  دربندو نیز زمان را  انددادهمراحل خلقت قرار 

ای یگانه دانسته و آن را فضا و زمان را پنداره 17اینکاها. اندمطالبی درباره سرشت زمان نوشته نیز 1هراکلیتوس و 3پارمنیدس

                                                             
مبتنی بر  علم مابعدالطبیعه است کردهولی آنچه او واقعاً ابداع  است کردهرا ابداع  شود که پارمنیدس علم منطقبود. غالباً گفته می پیشاسقراطی پارمنیدس فیلسوف ۵

 است.ق.م  54۲او زاده  .بود منطق
 ق.م(. 535-475از فیلسوفان یونانی دوره پیشاسقراطی و دوران فلسفه باستان است ) ۱

در آمریکای جنوبی بود. این امپراتوری در بیشترین پهناوری خود، کشورهای امروزی  پوستسرخو  ، یک امپراتوری از مردم بومی(1533 - 143۵)امپراتوری اینکا  1۲

 .گرفتبرمی را در و کلمبیا یی از آرژانتین، شیلیهاو بخش پرو، اکوادور، بولیوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
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دائم متحرک به حرکت مکانی است. او ماده را موجودی زنده  طوربهاعتقاد داشت که ماده  توسهراکلی .نامیدندمی 11پاچا

در حال تغییر و تبدل  شیءنمودی بیش نیست. در حقیقت هر  بینیممیاء . بر اساس نظر وی ثباتی که در اشیکردمیتلقی 

، به این جهت است که نقصانی که به علت جدا شدن اجزاء مادی شودنمی ءشیاست و اگر این تغییر و تبدل سبب نابودی 

امر برای نمایان ساختن این  تمثیلی که او شود.می، از طریق افزوده شدن دائم اجزاء تازه جبران آوردمیاز آن به آن روی 

« زیرا آب رودخانه هر دم آبی تازه است فروبرویمدر یک رودخانه  بار دو توانیمنمیما »تمثیل رودخانه است:  گزیندبرمی

 (.1733)گمپرتس، 

پارمنیدس، فلسفه  بنابر، در تعارض با وی قرار داشت. وس ظهور کرده بودهراکلیت بوده و بعد از ترجوانکه  راء پارمنیدسآ

آید، یا باید از وجود  وجود بهیر و صیرورت در وجود راه ندارد. اگر چیزی یوجود همواره بوده و هست و خواهد بود. تغ

 تواندنمی وجود لا. در صورت اول تحصیل حاصل است و در حالت دوم امری ناممکن، زیرا وجود لاپدید آمده باشد یا از 

ر و حرکت و شدن ، تغیّرودنمیو از بین  آیدنمیاین وجود هرگز به وجود بنابر ؛وجود شود منشأو  بخشهستی

زمانی نامتناهی است، ابتدا و  ازنظر، لیکن این وجود گیردمیمکانی متناهی در نظر  ازنظر. وی وجود را مادی و اندغیرممکن

گرچه این تمایز قبل از وی نیز تا  ورزید، تأکیدانتهایی ندارد. پارمنیدس برای نخستین بار به تمایز میان عقل و حس 

ر هست که تغیّ گویدمی. حس به ما شوندمیر و حرکت پدیدارهایی هستند که بر حس نمودار بود. تغیّ شدهشناختهحدودی 

 داندمیوی تغیر و صیرورت را توهم  ترتیباینبهلیکن حقیقت را نه در حس بلکه در عقل و فکر باید جستجو کرد. 

 (.1712)کاپلستون، 

که هیچ امری در زمان روی  آنجاکه گویی او حتی در جریان زمان نیز تردید دارد.  آیدبرمیاز اظهارات پارمنیدس چنین 

توهمی بیش نیست دیگر مفهوم زمان چه  صرفاً و حرکت و صیرورت  شودمیو واقعیت هر رویداد زمانی نفی  دهدنمی

حسی، سراسر یونان را در  هایدریافتبا  هاآنبه جهت ناسازگاری آشکار  داشته باشد؟ نظریات پارمنیدس تواندمیمعنایی 

شاگرد جوان پارمنیدس را برانگیخت تا با طرح  12زنون ،بود. این موج تمسخر فروبردهموجی از خنده و استهزاء 

و حرکت منجر به  نظریه پارمنیدس مضحک نیست، بلکه اعتقاد به کثرت تنهانههای هوشمندانه خود نشان دهد که احتجاج

پشت است. میان آخیل و لاک پشتلاکو  17یکی از مشهورترین شبهات زنون، شبهه آخیل شود.می آوریخندهتناقضات 

وی یک متر راه را طی  کههنگامیو  پشتلاککه آخیل مقداری دیرتر از  کنیممی. فرض شودمیمسابقه دویدن برقرار 

، کندمیآخیل این فاصله را طی  کهوقتیاست.  پشتلاکتش ده برابر سرعت و سرع کندمیکرده است دویدن را آغاز 

باز یک سانتیمتر  پشتلاک، پیمایدمیرا  متردسیکه آخیل این  زمانیمدتپیش رفته است. در  11متردسییک  پشتلاک

                                                             
11 pacha 

 وی در مسائل فلسفی مشهور است. هایپارادوکسق.م( زاده جنوب ایتالیا که  43۲-4۱۲) یونانیفیلسوف 12 

 در دوندگی بالاسرعت مظهریونان و  ایاسطورهپهلوان 13 

 ترمسانتی 1۲متر یا  دهمیکواحدی برای سنجش فاصله و معادل 14 
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رفته است و به همین  ترپیش ترممیلیباز یک  پشتلاک، رسدمی مترسانتیو در مدتی که آخیل به پایان این  رودمی ترپیش

، کندمیولی فاصله بسیار کوتاهی که آن دو را از هم جدا  شوندمیکه آن دو دائم به هم نزدیک  بینیممیقیاس تا لایتناهی، 

زنون در (. 1731)موسوی کریمی،  نخواهد رسید پشتلاک. پس نتیجه این است که آخیل هرگز به شودنمیهرگز صفر 

و گاهی مکان متصل را در برابر واحدهای  تناهیعدمیگر خود نیز گاهی مفهوم تناهی را در برابر مفهوم د هایاستدلال

با خلط این مفاهیم به  ترتیباینبهو  بردمیمتصل را در برابر واحدهای منفصل مکان به کار  زمانهممنفصل زمان و گاهی 

نشان دهد اگر توهم شمردن و ناممکن دانستن حرکت با  کوشدمیو به این وسیله  رسدمینتایج ناسازگار و متناقضی 

 (.1733)گمپرتس،  شودمیمشاهدات روزمره ما در تعارض است، فرض وجود حرکت نیز منجر به نتایج متناقضی 

 جایی که چیزها به عنوانبههای آسمانی و فضا را حرکت تن زمانمدت عنوانبهزمان را  16تیمائوسدر کتاب  13افلاطون

به زمان دارد. وی در تیمائوس  هاییاشارهنیز در ضمن مباحث فلسفه طبیعی خود  افلاطون د.کنتعریف می آینددرمیهستی 

که مخالف نیک  آوردمیئی به نام ضرورت سخن به میان ا. افلاطون از مبددهدمیعمل آفرینندگی خدای بزرگ را شرح 

 مبدأضرورت و عقل، افلاطون به وجود  مبدأآن چیره گردد. در جنب دو  بر تواندنمیولی  سازدمیاست. عقل آن را رام 

بود و سپس خدا آن را به نظم مبدل  فرماحکم برجهاننخست  مبدأاست. این  «حرکت نامنظم»است که علت  قائلسوم 

ن جهان وجود ساخت. با پیدایش آسمان یا تن جهان زمان پیدا شد. این سخن با آن حرکت نامنظم که قبل از آفرینش ت

 گونهاین، چگونه سازگار است؟ سخن افلاطون را دادمییعنی با فرآیندی که پیش از آفرینش جهان در زمان روی  داشت،

وجود بالفعل داشته، بلکه اشاره به  درزمانی حقیقتاً: مراد افلاطون از حرکت نامنظم، حرکتی نیست که اندکردهتفسیر 

مجسم ساختن این  منظوربهو افلاطون تنها  همواره در برابر حرکت منظم وجود دارد گرایشی است، یعنی به مقاومتی که

. همچنین محدودیتی نمودار شده است هرگونهمستقل و آزاد از  صورتبهمقاومت، آن را عاملی توصیف کرده است که 

ناممکن بود و لذا او  انبرجهکه حاکمیت ابدی  دهدمیوی در خصوص رابطه بین زمان و تغییر از زبان خالق توضیح 

که این تغییر بر پایه عدد باشد، در حالیکه ابدیت در  قراردادرا چنان  هاآسمانتصویری تغییرپذیر از ابدیت را ساخت و 

 (.1712)کاپلستون،  نامیممی. این همان چیزی است که ما زمان بردمیوحدت به سر 

ارسطو در مورد زمان  هایدیدگاه مشاهده کرد. توانمی 13ارسطوسفه اشاره به زمان را در فل ترینصریحدر فلسفه یونان 

بیشتر زمان  بودن پذیر اندازه بهاز پیشینیان خود بود. او به دنبال شناخت طبیعت زمان و خصوصیات آن بود. وی  ترتحلیلی

ها نسبت شمار دگرگونی عنوانبهدر کتاب چهارم طبیعیات زمان را ارسطو . بود تا حقیقی یا اعتباری بودن آن مندعلاقه

 گیردبرمیترین محدوده بدون حرکتی که آن جسم را در درونی عنوانبهو پس از دگرگونی و مکان یک جسم را  پیشبه

                                                             
 ق.م است. 427یونانی )سقراط، افلاطون و ارسطو( و متولد  گانهسهدومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ  15
 .است گرفتهنامنیز « ای درباره طبیعتافسانه»و « رمان تاریخی»اش است که سالگی 7۲در سن  تابی نوشته افلاطونک 16
به آکادمی افلاطون راه  سالگیهجدهآید. در می حساببه ترین فیلسوفان غربیبود. او یکی از مهم استانیونان ب از فیلسوفان ق.م 322درگذشته و ق.م.  3۵4زاده  17

 .کسب دانش کرد یافت و به مدت بیست سال در مکتب افلاطون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3_(%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3_(%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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بسیاری وجود  هایحرکتبا حرکت یکی دانست، زیرا در جهان  تواننمیرا که زمان  دهدمیوی تذکر  .کندتعریف می

ارتباط نزدیک میان حرکت و زمان را دریافت. حرکت در زمان  توانمی روشنیبهاما  ؛زمان یکی است کهدرحالیدارند، 

تعریف کرده است:  نهگواینو اگر حرکت را درک نکنیم، زمان را نیز درک نخواهیم کرد. ارسطو زمان را  دهدمیروی 

 (.1712)کاپلستون، « قبل و بعد برحسبزمان عبارت است از شمارش حرکات »

پیرامون ما  کههنگامیحرکت مکانی نیست، بلکه بر اساس تصریح ارسطو، حتی  صرفاً در این تعریف مراد از حرکت 

ی که در نفس ما روی بدهد، یعنی دریافتی از طریق حواس خود نداریم، هر حرکت گونههیچتاریک و ساکت است و ما 

. بعلاوه مراد از قبل و شودمیاحساس گذشت زمان در ما پیدا  فوراًتغییر روانی یا تغییر حالتی در ذهن ما رخ بدهد،  هرگونه

که این تعریف متضمن دور است و  شودمیبعد در این تعریف تعاقب زمانی نیست، زیرا در این صورت این اشکال پیدا 

است. بلکه منظور از قبل و بعد در اینجا تعاقب مکانی به معنی جلوتر و  شدهاستفادهیف زمان از مفهوم زمان برای تعر

به جهت  بعداًمعنی اولیه آن اصطلاح است که « قبل و بعد»که معنی مکانی  گویدمی صریحاًارسطو  درواقعتر است. عقب

زمان شامل  ؛داندمیزمان را مانند حرکت متصل  ارسطوت. اس دهپیداکرارتباط بین حرکت و زمان، به معنی زمانی تسری 

که دارای هیچ اجزاء بالفعلی نیست، تمام اجزاء آن بالقوه  داندمیاجزاء جدا و مجزا نیست. وی وجود متصل را وجودی 

هایی که قابل حرکت د. چیزنو خرد شو دنفروبشکنمتصل  ایحادثهکه در اثر  آینددرمیوقتی به هستی بالفعل  هاآنهستند. 

، در زمان هستند. آنچه ازلی و ابدی و نامتحرک است در زمان نیست. حرکت اندسکونو یا در  درحرکتهستند، یعنی یا 

بنابراین زمان نیز ازلی و ابدی است، نه آغازی دارد و نه  ؛ازلی و ابدی است ولی نامتحرک نیست، پس در زمان است

مفهومش  برحسب« آن». هر شودمیتشکیل  ها« آن»که زمان از  کندمیزمان چنین استدلال  ی برای نامتناهی بودنو .پایانی

« آن»که  آمدمیکه اگر زمان متناهی بود لازم  گیردمیپایان زمان گذشته و آغاز زمان آینده است. سپس چنین نتیجه 

« آن»است، پس در حقیقت وجود  ایتازهمفهومش آغاز زمان  برحسب« آن»آخرین وجود داشته باشد. ولی چون هر 

، گرچه هنوز در سایه حرکت قرار دارد. درک یابدمیبا ارسطو زمان اوج بیشتری  (.1733گمپرتس، ) آخرین محال است

 شودمی، موجب داندمیقبل و بعد  برحسبارسطو زمان را شمارش حرکات  کهاینزمان منوط به درک حرکت است. 

و امری وابسته به حرکت، نوسان کند. اگر بر این اساس، برای زمان وجودی مستقل از  یغیرواقعزمان میان امری ذهنی و 

گفت  توانید. مدهمیحرکت را تشکیل  هایجنبهزمان موجودی خواهد بود که یکی از  نهایتاً  بازهمذهن نیز قائل شویم، 

که آن را بستری واقعی برای وجود و  ایگونهبهفلسفی یونان، زمان مطلق انگاشته نشده است  هاینحلهاز  یکهیچدر 

حرکت تلقی کنند. بلکه حتی به آن میزان که مکان در میان متفکران یونانی از اصالت و تشخص برخوردار است، زمان از 

 .بردنمیتعین و تمایز وجودی بهره 
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 فلسفه اسلامیدوران  -4-3

گسترش یافت. سپس  سرعتبهحکومت اسلامی امی، اسل یهاشهیاندو ترویج  العرب و توسعهدر جزیره با ظهور اسلام

های زبان مشترک تمدن جدید، آغاز شد و کتاب عنوانبهترجمه آثار برجسته علمی و فلسفی به زبان عربی،  جیتدربه

بدین ترتیب نخستین . بسیاری از فیلسوفان یونان و اسکندریه و دیگر مراکز علمی معتبر آن زمان، به عربی برگردانده شد

آشنا شده و به شرح و بسط  با سقراط، افلاطون، ارسطو ژهیوبهیلسوفان و متکلمان مسلمان، با افکار فیلسوفان یونان باستان و ف

، مَشّاءفلسفه اسلامی در سه بخش فلسفه  .ها با مقداری دخل و تصرف برای هماهنگ کردن آن با اسلام پرداختندآرای آن

 و بررسی است. کیتفکقابلاشراق و حکمت متعالیه 

، فلسفه مشایی، یکی از حالنیدرعگیرد. الهام می های ارسطواء یا مکتب مشاء، مکتبی از فلسفه است که از آموزهفلسفه مَش

در  .گرفته استارسطو و تفاسیر نوافلاطونی آن سرچشمه  ژهیوبهاست که از فلسفه یونان و  اصلی فلسفه اسلامی شاخهسه

علاوه بر  و فلسفه اشراق در فلسفه افلاطونی کهیدرحالشود، یشتر بر استدلال و برهان تأکید میو مشاء ب فلسفه ارسطویی

ل تنها استدلا فلسفی و مخصوصاً حکمت الهی مسائلاشراقی برای تحقیق در  روش دراستدلال، کشف و شهود نیز راه دارد. 

از  .نیز برای کشف حقایق ضروری و لازم استو تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن 

 .اشاره کرد 13نایسابنتوان به فیلسوفان مطرح این دوره می

الاشراق در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ارائه شد. یا شیخ 11الدین یحیی سهروردیمکتب فلسفی اشراق توسط شهاب

ه است. سهروردی در ضمن تحصیل چنین استنباط کرد به اصول و فروغ این نظریه پرداخت الاشراقوی در کتاب حکمت

تابد و آن تابش متقابل را اشراق خواند و به همین جهت لقب که موجودات دنیا از نور به وجود آمده و انوار به یکدیگر می

 .را یافت« شیخ اشراق»

است. پس از وی این مکتب توسط استوار « ماهیت»ز تمایز آن ا و« وجود» که بر پایه است 27حکمت متعالیه مکتب ملاصدرا

علمای مسلمان پرورده شد. پیش از ملاصدرا فیلسوفان قادر به فهم تفاوت این دو نبودند، اما ملاصدرا مرز این دو مفهوم را 

و دریافت  است که ما با علم حضوری ترین مسئله جهان، مسئله وجود یا هستیدیدگاه او، بدیهی بنا بر د.روشن نمو یخوببه

یا سرشت آن چیزی است که سبب گوناگونی و  اما ماهیت؛ ی خود آن را درک کرده و نیازی به اثبات آن نداریمدرون

 .بخشدشود و به هر موجود قالبی ویژه میها میتکثر پدیده

                                                             
به  ویژهبهاست که  زمینایران و دانشمندان و از مشهورترین و تأثیرگذارترینِ فیلسوفان ایرانی و فیلسوف دان، منطق داندان، منجم، فیزیکریاضیپزشک، فیلسوف، 1۵ 

 میلادی(. 1۲37-۱۵۲) اهمیت دارد و پزشکی فلسفه ارسطویی ٔ  درزمینهدلیل آثارش 

 م(11۱1-1154شهرستان زنجان که در حکمت و منطق و اصول فقه نیز از سرآمدان زمان خود بوده است ) سهروردفیلسوف نامدار ایرانی اهل 1۱ 

و  ایرانی سده یازدهم هجری قمری شیعه و فیلسوف قمری، متأله 1۲45صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین درگذشته 2۲ 

 .آورد حساببهو اندیشه اسلامی پیش از زمان او  از هزار سال تفکر نوعی تلفیق دهندهنمایشتوان است. کارهای او را می عالیهگذار حکمت متبنیان
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ن موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول تاریخ اندیشه اسلامی، ای« زمان»فلسفه یونانی، در فلسفه اسلامی  برخلاف

مختلف فلسفی با جدیت تمام به آن  یهانحلهبوده است. هم متکلمان و هم  موردتوجهمختلف  یهادگاهیدهمواره از 

فکری همیشه امر واحدی نبوده است.  یهانحلهاز  هرکدام، گرچه انگیزه این توجه در ادوار مختلف و نزد اندپرداخته

پیدایش فلسفه اسلامی است. به همین نحو متکلمان پیش از فلاسفه به بحث در زمانی مقدم بر  ازلحاظپیدایش کلام اسلامی 

متکلمان  .. در کلام این موضوع ضمن بحث از حدوث و قدم عالم به میان آمده استاندپرداخته« زمان»خصوص موضوع 

اس مبانی کلامی خویش، خود را آن را معلول و محتاج علت بشمارند، بر اس بیترتنیابهعالم را حادث بدانند و  کهنیابرای 

متکلمان  ازنظرخلاصه  طوربهو دارای وجودی موهومی بدانند.  یرواقعیغکه زمان را امری ذهنی و  انددهیدناگزیر از این 

 (.1731)کدیور،  مجهول است، امری قراردادی است و وجود خارجی ندارد یاحادثهمعلوم با  یاحادثهزمان حاصل تقارن 

دارند ولی در چیستی و تعریف  نظراتفاقمنکرین وجود زمان، همگی در وجود خارجی زمان  لیدلامی ضمن رد فلاسفه اسلا

است. برهان نخست بر طریقه  شدهاقامهدو برهان عمده برای اثبات وجود زمان در فلسفه اسلامی  د.انکردهزمان اختلاف 

 و السکون ةلحرکاهو قابل  جسم بماهو جسم ای بماتی از عوارض ذاهر بحثی که »است. الهیین طبیعیین و برهان دوم بر طریقه 

. شودیمباشد، جزو مباحث الهیات شمرده  موجود به ما هو موجودهر بحثی که از عوارض  ؛ وباشد، به طبیعیات تعلق دارد

و اگر  است الطبیعیین ةقیطر علی باشد که آن مبادی، مبادی علم طبیعی است، آن برهان  اخذشده یایمبادبرهان نیز اگر از 

« است الهیین ةالطریق علیاست، آن برهان  موجود موجود بماهوباشد که آن مبادی از عوارض  اخذشده یایمبادبرهان از 

مسائل فلسفه اسلامی است. فلاسفه اسلامی به تبعیت از  نیترغامضشناخت حقیقت زمان و ماهیت آن از  (.1731)مطهری، 

در خصوص  طبعاًاست،  نظراختلافدر خصوص حرکت میان فلاسفه  ازآنجاکهاما ؛ انددانستهحرکت ارسطو زمان را مقدار 

دو نوع اندیشه را در خصوص زمان در فلسفه  توانیمعمده  طوربه. استمقدار حرکت نیز نظرات گوناگون  عنوانبهزمان 

 ،و اشراقی ییمشادیدگاه فلاسفه در . الیهو اشراقی و دیدگاه حکمت متع ییمشااسلامی مشخص نمود: دیدگاه فلاسفه 

و حرکت در سایر مقولات و  دانندیمین أو اشراقی حرکت را منحصر در چهار مقوله کم و کیف و وضع و  ییمشاحکمای 

 (.1712)مصباح یزدی،  شمارندیمجوهر را محال  ازجمله

متعددی وجود دارند؟  یهازماننه است یا این است که آیا زمان موجودی یگا شودیمسؤالی که در این میان مطرح  

هر موجودی  کهنیاآیا زمان واحدی در عالم وجود دارد و تمام موجودات عالم در همین زمان موجودند، یا  گریدعبارتبه

که قدما برای هر چیزی زمان  اندکردهاز برهان طبیعیین چنین استنباط  21ییطباطبابرای خود زمان مستقلی دارد؟ علامه 

. شهید مطهری این عقیده علامه را مردود دانسته و انددانستهو زمان حرکت فلک اقصی را زمان معیار  اندشدهداگانه قائل ج

که از سیاق این تقریر عکس برداشت مرحوم علامه قابل استنباط  دهندیمضمن تبیین تقریر قدما از برهان طبیعیین، نشان 

                                                             
 مدرسان از ایشان .بود ایرانی فیلسوف حکیم، عارف و روحانی، طباطبایی علامه بهمعروف( قم 136۲ درگذشته - تبریز 12۵1 زاده) طباطبایی محمدحسین سید 21

 .ایشان است آثارترین مهم از رئالیسم روش و فلسفه اصول و اسلام در شیعه نهایةالحکمة، المیزان، تفسیرند و آمدمی بشمار قم علمیه حوزه
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 «زمان»یعنی معتقد بودند که در تمام عالم تنها یک ؛ انددانستهیمرکت فلک اطلس منتزع از ح صرفاًاست و قدما زمان را 

 (.1731)مطهری،  وجود دارد

. روشن است که با ابطال نظریه فلکیات قدیم، در حال حاضر محلی برای این بحث در فلسفه اسلامی وجود ندارد درهرحال

 .دو تفاوت عمده با نظرات پیشینیان وی دارد دیدگاه حکمت متعالیه نظرات ملاصدرا در خصوص زماندر 

وجودی مستقل از موضوعشان  هاآن، یعنی برای داندینم: وی حرکت و زمان را از عوارض خارجی اشیاء کهنیانخست 

در نظر گرفت که این وجود بر وجود موضوع عارض شده باشد. بلکه حرکت و زمان از عوارض تحلیلی اشیاء  توانینم

عارض و معروض را از یکدیگر منفک کرد. در عالم خارج یک  توانیمتحلیل ذهنی  واسطهبهدر ذهن و  هستند، تنها

 (.1712)مصباح یزدی،  و زمان و مکان و مسافت به یک وجود موجودند وجود بیشتر نیست

 وسطیقروندوران  -4-4

پس آنگاه زمان »پرسد: پرداخته و می ورزی درباره سرشت زمانقدیس، او به اندیشه 22در کتاب یازدهم اعترافات آگوستین

اش( دانم و اگر بخواهم آن را برای کسی که پرسیده شرح دهم، چیزی )دربارهچیست؟ اگر کسی از من نپرسد، می

. دهد که زمان چه چیزی نیستزمان هست، شرح می آنچهپرداختن به  یجابهاو در تعریف خود از زمان، « دانم.نمی

کند. زمان د در باب زمان را با پرسش از کیفیت وجود یا عدم وجود گذشته و آینده آغاز میآگوستین تأمل بعدی خو

پیوندد، پس چگونه زمان است که به گذشته می روازآنگذشته و آینده ظاهراً وجود بالفعل ندارند و زمان حال نیز اگر 

است. از سوی دیگر، ما از زمان طولانی و  جهتِ بودنش، نبودن آن کهیدرحال توان از وجود داشتن آن سخن گفت،می

آگوستین در پاسخ به  تواند کوتاه و یا بلند باشد؟!آنچه وجود ندارد چگونه می کهیدرحالآوریم، به میان می سخنکوتاه

 ها عقیده دارد که زمان گذشته و آینده، حقیقتاً وجود ندارد و در باب کوتاه و طولانی بودن زمانی مشخصاین دشواری

توانست طولانی باشد که حال بود. آن زمان هنوز ما در حال بودن، طولانی بود زیرا تنها آنگاه می موردنظرزمان » :باید گفت

 )آگوستین،« وجود نداشت. اصلاًزیرا دیگر  ، دیگر طولانی نبود،آنکه به گذشته پیوست محضبه. ولی به گذشته نپیوسته بود

؟ جهان چرا زودتر آفریده نشد؟ کردیمداوند قبل از آفرینش جهان چه خ کندیمسؤال  آگوستین از قول معترضی .(1737

که زیرا زودتری وجود نداشت. زمان هنگامی آفریده شد که جهان آفریده شد. خدا قدیم است، یعنی  دهدیمو پاسخ 

بری است.  زمان اضافهت الهی از مستقل از زمان است. در خدا قبل و بعد وجود ندارد، بلکه حال ابدی وجود دارد. سرمدی

سراسر زمان نزد او حال است. او سابق بر آفرینش زمان نبوده است، زیرا این مستلزم آن خواهد بود که خدا داخل در زمان 

بنابراین زمان یک خاصیت هستی است که خداوند آفریده است و پیش ؛ او همواره از سیر زمان بیرون است آنکهحال ؛باشد

                                                             
ه زبان لاتین میلادی ب 4۲۲متفکر و فیلسوف در شمال آفریقا آن را در سال  اعترافات کتابی است که مارکوس اورلیوس اوگوستینوس، مشهور به آگوستین قدیس22

 .نوشته است
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پرسشی که  هرگونهاست و  معنایب «زمان پیش از پیدایش جهان»مفهوم  گریدعبارتبهالم وجود نداشته است. از خلق ع

 (.1711)راسل،  شامل این مفهوم باشد فاقد معنا خواهد بود

 .تندنیس طورنیاحال واقعی است، ولی گذشته و آینده  ،این اندیشه بوده است که زمان ریتأثآگوستین تحت  رسدیمبه نظر 

اگر چیزی  داشتینموجود  یاگذشته، شدینمسپری  زیچچیهاگر »این اندیشه خود ناشی از جاری پنداشتن زمان است. 

پس گذشته و آینده وجود ندارند، « ، زمان حالی در میان نبود.ستادیاینمو اگر چیزی  بودینم یاندهیآ، آمدینمما  یسوبه

آینده هنوز موجود نشده است. از سوی دیگر هر سخنی که درباره زمان دارای طول  زیرا وجود گذشته خاتمه یافته است و

است که میان بود و فنایش  یانقطهزمان حال فاقد بعد است، مانند  .گذشته یا آینده است یهازمانگفته شود، مربوط به 

را  ییهازمانچون فاقد اندازه است،  میریگینمزمان حال را اندازه  گمانیبزمان،  یریگاندازهمرزی نیست. پس به هنگام 

؟ خود وی برای حل این میریگیماما چگونه چیزی را که وجود ندارد اندازه ؛ و آینده هستند درگذشتهکه  میریگیماندازه 

ند. که شاید سخن گفتن از سه زمان، تنها اهمال بیانی باشد و گذشته و آینده نیز همان زمان حال باش کندیممشکل پیشنهاد 

تنها زمان حال هست و در زمان حال سه زمان یا سه جزء وجود دارد. جزئی که با گذشته مربوط است یا در رابطه با گذشته 

حال موجود است،  زمان بادر رابطه  آنچهجزئی که در رابطه با آینده حاضر است، انتظار است و  ؛حاضر است، خاطره است

 (.1711 )همان، حضور و شهود است

 فلسفه جدیددوران  -4-5

بود و نه به شناسایی خصوصیات زمان با فرض وجود آن.  مندعلاقهانگلیسی بود که نه به متافیزیک  گرایتجربهیک  27لاک

 ونیـفالطا هیدگاد مخالف. او گرددمی تجرید تجربهاز  نماز هدـیا چگونه بفهمد شتدا عالقه که دبو سشنا معرفت یکاو 

را  هاییایدهو  نویسدمی آن بر هـتجرب که ستا خالی حلو یک نچو هنذ هـک دوـب هدـیعق ینا رـب برعکسو  دبو تیرکادو 

  :آیندمی سرچشمهاز دو  هاایده کال دنز .شناسیممیرا  رجاـخ نجها نناآ کمک با که دهدمی ستد به

و  یکییکی دهسا هایدهای. رختیا، الستدالا، رــتفک، ومیــمفهدرک  دــمانن هاالعملعکس. هاالعملعکسو  تاـحساسا

 دهاـس هایایده ترکیب با ترپیچیده هایایده. باشند گرفته تنشأ یحدوا تجربهاز  گرا حتی ؛شوندمی هنذوارد  مـهاز  اجد

 .شودمی حاصل هاآناز  تجریدو  هاآن دنرـک رتبطـمو 

 نماز پس. دهدمیرا  اومتد هیدا هافاصله رفتنـگ رـنظدر  اـب لیاوـت هید. استا هپیچید هایایده همین از یـیک ناـمز هدـیا 

 بهرا  اومتداز  ایایده تواننمی گرگونید وندـب یمـباش تهـشدا ذهن دررا  اییـیکت هدـیا گرو ا ستا دار کمیت رـتغیی نوعی

 اـب اومتد گیریزهاندا لبته. اهدد ستد هـب ناـماز ز ایایده تواندمیرا دارد  اومدـت هیدا دخودر  که حرکتآورد.  ستد

 پس. نیستند قنطباا قابل برهم میاوتد زهاـبدو  هـک تـسا نـیدارد و آن ا یـساسا قرـف کـی فضایی عهـتوس گیریاندازه

                                                             
 سمیبرالیپدر ل عنوانبهطور گسترده انگلستان بود که به یلادیم 17سده  لسوفانی( از ف17۲4درگذشته  – 1632( )زاده John Locke: یسیجان لاک )به انگل23 

 .شودیشناخته م کیکلاس
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 هدـمآ وجود به نچنا نماز هیدا باوجوداینکه یناابرـبن؟ تـسا تربزرگ امدـک مانیز زهبا دو بین از فهمید توانمی چگونه

 دـتجری اییـناتو ین. اشودنمی یافت قـمطل نماز ممفهو دجوو ایبر لیلید حالباایندارد،  دجوو نـهمگ اومدـت وییـگ هـک

 منجارا ا رکا ینا شدهضبط یخرتاو  هـحافظ کـکم اـبرا  راـک نـیا ما هن. ذهدد توسعه گذشته هـبرا  ناـمز هـک تـماس

 ارقر سرهم پشترا  مانیز هایبازه هـینک. اماندمی اقیـب بدیتا ممفهو به نسیدر ایبر کوچکی مدـق اـتنه ازاینجا. دهدمی

و  هیندآ گذشته مفاهیم ستا درقا اـم نـهذ اومدـتو  لیاتو مفاهیم کمک باداد  ننشا کال. برسیم نهایتبی به تا هیمد

 میاوتد هیدگاد یجلو که اردند دجوو یچیز ما هن. در ذدبگیر ایبهره فلسفه یا متافیزیک از هـنکآ ونبد زد،بسارا  بدیتا

 .(1716)دلوز،  دبگیررا  تـخلق ناـجه هـب نسبت ما

 ولیـصو ا هاایده تـشدا وراـب. او داـنه کالاز  ترقدمی پیش رجاـخ ناـجهاز  ما معرفتدر  هنذ نقش شناختندر  21لایبنیتز

 در اـتنه هاایده ینا به سترسید لبته. امکنیمی اپید هنذ درونرا  هاآندادن  کلـش ونبد ماو  آیندنمی اسحواز  که هستند

 و شوندمی حاصل تفهیماز  که حقیقتاز  مااز درک  قسمتآن ین ـب کال که شتدا دعتقا. او اشودمی ممکن اسحو سایه

 نقش ینابنابر. دشو قائل تمایز دبو نستهانتو ،شوندمی نتیجه ما هایالعملعکسو  اسحو تتجربیا درنتیجه که قسمتآن 

 حاصل نیوبیر شیااز ا رجخا نجهادر  اومتداز  مااز ادراک  بخشی چه دهدمی ننشا که دبو نـیا ناـمز مسئله حلدر  تزالیبنی

 لیاتو شتدا دعتقاا کال مانند الیبنتیز. ستا هشد دهنها یعتود به پیشاز  نسانیا ادراک راختاـسدر  یـبخش چهو  شودمی

 دست به همگنو  منظم نچنا ریقطا دـننابتو اـم تاـکادرا تـشاند وراـب هرگز ماا کشدمی پیشبهرا  اومدـت هدـیا تکاادرا

 اـم بهرا  شانس ینا ما تکاادرادر  رـتغیی. تـسا ختایکنوو  دهسا ریپیوستا خط مانند نماز. زداـبسرا  نماز که هندد

 طبیعتدر  همگنی هپدید هیچ رـگا اـما ،بگیریم ازهندآن را ا ختایکنو اتتغییر باو  بیندیشیم ناـمز ردوـمدر  هـک دهدمی

. او ستا تعیینغیرقابل نیز نمکا تـحرک وندـب مـجس دوـجو وندـب که طورهمان ،ستا تعیینغیرقابل نماز نباشد دموجو

 هـکداد  زـتمی ینـچن نمارا از ز نمکا الیبنتیز .حقیقیو  لـبالفع ناـمآل و زهیدو ا هبالقو نماداد: ز تشخیصرا  نماز عنودو 

. هستند هبالقو ترتیب از عیانوا نماو ز نمکا سـپ. تـسا لیاوـتدر  بـترتی نماز ماا ،ستا زمانهم دجوو بـترتی ناـمک

 ومملز یک نما. ز«گیرندبرمیدو را در  هر الوجودواجبو  الوجودممکن که هستند یبدا حقیقت جنساز  نمکاو  نماز»

 کهدارد  ینا به بستگیوا چراکه نیست جبوا ناـمز دوـجو اـما ،تـسا چیزیک ممکن یهانجها متما درو  ستا متافیزیکی

و  فضا دنبو وقیـمخل رـگا هستند هبالقوآل و هیدا نمکاو  نماز ازآنجاکه. نماید خلقرا  نجها تا دگیر ارقر ینا بر لهیاراده ا

 ایبر ینابنابر. نماز ممفهواز  مستقلاو  بدیتو ا ستا نمکا ممفهواز  تقلـمس یدـناوخد رحضو. شتنداند دجوو نماز

 ،شودمی یرازرـس تهـگذش سویبهو  آیدمی هینداز آ که لحا موـمفه انگیـیگو  ستا لیاتو نماز صلیا عنصر الیبنتیز

                                                             
در  بسزایینقش  نیبود که همچن یآلمان دانکیزیو ف دانیاضیر لسوف،ی، ف(6461–1716) ( Gottfried Wilhelm Leibniz: ی)به آلمان لایبنیتز لهلمیو دیگوتفر24 

 دارد. یاضیر خیفلسفه و تار خیدر تار زین ییو مقام بالا است کرده یباز شیزمان خو ییاروپا استیس
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 ناـجهدو نـیا ایر. زنیافرید ترزود ساعت یکرا  نجها نداوخد ارـچ هـک وییمـبگ تـسا معنیبی مثلاً. اردند ساسیا همیتا

 .(1713)رستگار،  دبو هنداخو منطبق برهم یناابرـبن تـشدا هنداخو دخورا درون  نیکسا تتباطاار نهما

 نماز رهبادر ینجادر ا ماا ؛ددار باهتـش به فیلسوفان معاصر خود تاـجه ریبسیااز  نماو ز فضا ردمودر  23کانت هیدگاد

 روـمنظ. مرـفو  دهما ،حسی ادراک، هدـپدی، دهوـش. ردبکار ب دخوآراء  حشر ایبررا  یکلید هـکلم دـچن. او کنیممی بحث

 سوـمحس ایوـمحت ینا درک تـظرفی. شودمی هنداخو «هپدید» که ستا سمحسو ایمحتو تقیمـمس هـتجرب دهوـشاز 

 مفر. شودمی طمربو سمحسو ایمحتو عموضو رساختا به مفر. ستا مفرو  دهما شامل هپدید رـهدار د.  ماـن «یـحسادراک »

 تیداموجو که نامندمی «خالص دهوـش»را  هافرم ین. اشناخت دهمااز  مستقلآن را  توانمیو  تـنیس سـح نسـجاز  دخو

 تواندنمی نماز هـینک. اول اتـسا دهوـش وعیـن نماز که دبو ینا کانت یعااد. شوندمی نتیجه سـحو از  تندـهس بینیپیش

 ونبد که ستا ناـماز ز تقلـمس دوـجو و لیاتو یعنیآن  صلیا هایمؤلفه کهچرا دـباش هدـش نتیجه تجربی سازیمفهوماز 

 نماز رتصو ماا کنیم رتصو نمااز ز رجخارا  هاادیدرو توانیمنمی ما ینکها یگرد. تندـنیس فهمقابل نمااز ز بینیپیش کیدر

 که ستا نماز دنوـب دیهوـش ضرـف اـب اـتنه ینکها مسو. ستا شیاا بر ممقد ناـمز یـمنطق طوربه پس. ستا میسر خالی

 زهجاا تجربه باوجودآنکه گویی. ستا غیرممکن مستقل نمادو ز دجووو  دوبعدی ناـمز ارـچ هـک درـک ثابت توانمی

 جزئی هایزمان چراکه. تــنیس تعمیم نماز نکهآ رمچها. تــسا هضمغیرقابل نـهذ ایرـب مفاهیمی چنین ،دهدمی

. کندمی طمربو مـه هـبرا از درون  هااددـیرو هـک ستا بینیپیش ممفهو یک ناـمز سـپ. تندـهس کلی نمااز ز خودخودبه

 دـباش تجربی مفهومی تواندنمی ینا ماا ،ستا ممکن نامتناهی ناـمز ضفر با فقط نماز متناهی زهبا سازیمفهوم نکهآ پنجم

 هـک تـشاند یقین کانت. باشد شتهدا دجوو ،شوندمی ادراک هاپدیدهآن  تحت که پیشین دیشهو صورتبه ستا رناچا و

 دــتأییرا  ناـمز دنوـب یـندرو تخیلو  رؤیا ،ستا نیدرو ینکها یا ستا جیرخا ساـحسا وعیـن ناـمک دـمانن ناـمز

 فرمی نماز درهرحال. انگاردمی نیوبیررا  نماز که ستا حرکت تغییر هایمثال رینــتسستراز د یــیک یـطرف. از کنندمی

 کیادرا اربزا تیاـخصوص بلکه نیست هاادیدو رو شیاا خصوصیت نماز پس. شودمی لقاا شیاا به هنذ توسط که ستا

عابدی ) ببینیم نماز بچورچهارا در  هاادیدرو یمرناچا یمارند ییگرد یـکادرا ارزـبا نـهذ ءزـج اـم ازآنجاکهو  ماست

 (.1731، شاهرودی
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 ناـمز هـک نوـبرگس رـنظ نـی. ادبو علم فلسفهدر  آن انیـمب اریذـثرگو ا تکامل نظریه شاهد نبرگسوو  انتک بین عصر

 هـب عمیقاً نوـبرگس یـطرف. از دبو انیکیـمک املیـتک هـنظری وربا برابردر  العملیعکس ستا حقیقتدرک  دـکلی

 ثرا یگرد منا درواقع. دبو نوشته رؤیاو  سازیمفهوم، زـطن، هـحافظ ردمودر  دییاز هایکتابو  دوـب مندعلاقه یـشناسروان

                                                             
مدرن  ییابتدا ییگراو عقل گراییتجربه یاست. و دیجددر فلسفه  ی( چهره محور1۵۲4درگذشته  - 1724( )زاده Immanuel Kant: یکانت )به آلمان مانوئلیا25 

 ها ادامه دارد.حوزه گریو د یشناسییبایز ،یاسیاخلاق، فلسفه س ،یشناسمعرفت عه،یدر مابعدالطب یمهم و ریو تا به امروز تأث ختیرا در هم آم
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 سکلیتواهر تا نع برگسوـموض. «خودآگاهاز  ریوـف هایداده ردوـمدر  ایمقاله»: دبو ینـچن «راـختیو ا نماز»او  مهم

روش  بهترین یـحت. دـباش تـهوی کـی بچورچهادر  ونیـگرگو د تغییر نماز تـشاند وراـب. او دوـب دهرـک نشینیعقب

و  هنیذ تالداـمع عیـموض قاـنطبا بارا  نماز شتدا وربا بلکه ؛دانستنمی مکانی حرکتاز  گرفتن کمکرا  نماز توضیح

 اومتد یـیک. ستا رمتصو ناـماز ز سازیمفهومدو  نبرگسو هیدگااز د فهمید. توانمی جدید هایحالت به هاآن تبدیل

 تهـگذش تحاالاز  دوـخ ریجا حالت زیسااجداز  هویت عاـمتنا رـثدر ا اـم هخودآگا تاالـح لیاتو مهنگا که ستا

. گیریممی نظردر  ازیمو طوربهرا  نگاهمادآخو تحاال که گیردمی شکل قتیو یگرد سازیمفهوم. شودمی سازیمفهوم

دو  نـیا ینـب ندـش قائل تمایز یابر. بخشیممی هندسی معناییرا  لیاوـتو  اومدــتو  کنیممی تصویر نمکا هـبرا  نماز یعنی

در  هندسی تفکر. خوانیممی «اومتد» کندمی هـپیش دگیـنز هـکرا  هویتو  نامیممی «هندسی نماز»را  ممفهو میندو ممفهو

در  زمانهمرا  تلحظا همهو  کندمی هـپیشرا  دـتجری، گیردمی رـنظدر  انبیکرو  همگن خاستگاهیآن را  هـک نماز ردمو

و  قیقد یهازمر ،فضادر  شیاا دـمانن ناـمز اءزـجا کنیم ضفر یمرناچا علاوهبه. اردند خوانیهم مانیز نجریا با ؛گیردمی نظر

 . دارندرا  تخصوصیا نـیاز ا کدامهیچ خودآگاه تحاال اومتد عنوانبه نماز طرفیاز  .نددار مشخصی

و  قیقد طوربهرا  اددـیدو رو طورهمین. کنیمنمی سحساا نزماهمرا  ممفهودو  پایههم دوـجو زـهرگ دوـخ نـهدر ذ اـم

 شامل ما نـهدر ذ لاـح نماز که شودمی ترکیب باهم ریطو چیزهمه. آوریمنمی هندر ذ گسسته ییاجزا عنوانبه لیامتو

درک  هاادیدرو بین کامل تمایز نشد قائل ونبدرا  لیاتو یناابرـبن. دـباش هدـیناز آ هایینشانهو  گذشتهاز  تیاخاطر

 دمجر تفکر با مگر ؛ناپذیرندجداییو  هستند لـکاز  اینماینده امدـهرکو  نددار نیدرو تباطیار اجزا ینا گویی. کنیممی

را  نماز کیفی اهمگونیـن نمکا بر زمان دنکر تصویر با هندسی نمادر ز .نامندمی «اومتد»را  نماز ینا که روستازاین

 گیریاندازه. ستا رکاـشآ روشنیبه اومتد گیریاندازه مهنگا نکته نـی. اماندمی اقیـب نـگهم نماو ز کنیممی فحذ

 هــک تــسا درکقابل یــقتو طــفق اعتــسروی  هــعقرب لـمح. تـنیس هازمانیهم رششما جز یچیز نمااز ز ایبازه

 نه مادارد ا دجوو لیاتو هویتدر  نبرگسو یاـعاد بر بنا. وندـش ویرـتص نـهدر ذ یدـبعو  قبلی هایوضعیت زمانهم

 به رششما نچو ،ستا گیریاندازهغیرقابل اومدـت پس. لیاتو نه مادارد ا دجوو شیاا لستقالا هویت رجاـخو  یاـشا لتقالـسا

 اـفض» باـکترا در  نماز رهبادر دخوآراء  ترینعمیق 26رلکساندا (.1713)همان،  ستا رششما هایموضوع لتقالـسا یـمعن

 طتباو ار نمکاو  نماز چیستی» مسئلهو  دکر ئهارا دبو او 1113 اـت 1116 یاـهنیاسخنر سلسله شامل که «نداوخدو  نماز هـب

او  یعا. ادنستدا بوبیتر حتیو  هنذ ت،حیا ده،ما سرچشمهرا  ناـمز – اـفض. او دمرـش فلسفه مسئله ترینایپایه« را ناـنآ

. تـسا شبیه بیشتر ،کندمی گوزبا انیگرد ایبررا  مکاشفاتش که فیرعا به ماا ،ستا تجربیاو  روش هـک تـسا ینا

 تریکاملو  باالتر تتجلیا اـت دهدمی رتدـق نناآ بهو  کندمی متحدرا  نماو ز فضا چگونه هـنکـیا نوـماپیر خصوصبه

 یکی. ماندمی باقی هاآندرک  ایبره را دود، اردـن ناـمو ز اـفضادراک  ایبر مستقیمی حس ننساا ازآنجاکه. کند اپید

                                                             
 )1۵5۱- 1۱3۵(فیلسوف و اندیشمند استرالیایی 26 
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 به منجر که- هاادیدرو لیاتو اـبرا  نماو ز شیاا بارا  نمکا یعنی. بشناسیم ،شوندمی شامل نچهآ کـکم اـبرا  نناآ کهاین

 نماز ینکها یگر. دبشناسیم نیستند ناـیشامحتو یـندرو طاـتبار زـج یزـچی نمکاو  نماز گویدمیو  شودمی الینبیتز هیدگاد

را  سومیراه  نبرگسو اـم. اشودمی وتنیـنی تقلـمسو  درـمج نماو ز فضا به منجر که کنیم خالی نیشاامحتورا از  نمکاو 

 روشد. دار نوـبرگس هدگاـیاز د تیواـمتف ریاـبس معنی رلکساندا هیدگاداز  دهوـش. دوـب «دهوـش بـقال» هـک برگزید

و  ناـمز نبرگسو هیدگا. از دشودمی منجر نمااز ز نگسورب اـب وتاـمتف یدگاهید بهو  ستا مفهومیو  تحلیلی رلکساندا

 اجزاز ا نامتناهیو  پیوسته هاییکلرا  نماز و فضاداد. او  پیوندرا  نمکاو  نماز رلکساندا ماا ،هستند وتمتفا ذاتاً  ناـمک

 جزئی همسایگی ءجزدو  هر بین نچو پیوستهو داد  توسعه تریبزرگ ءجز به توانمیرا  ءجز هر ایرز نامتناهی ؛دانستمی

 توضیح نماز پایه رـبرا  تکامل درروند خالقیتدو  هر هایشاننظریه فختالا باوجود نوـبرگسو  رلکسانددارد. ا دجوو

 .(1733)بوخونسکی،  دادندمی

 سیر تحول مفهوم زمان در ادوار مختلف فیزیک -5

 نهیکه زم ی. اصطلاحاست شدهمشتق  یعیدر اصل از فلسفه طب کیزیف یول فلسفه بوده ،خیاز علوم در طول تار یاریمنشأ بس

 نور ،یاخترشناس یهانهیدر دانش شد به زم کیزفی شاخه جادی. آنچه باعث ادهدیم حیرا توض «عتیکارکرد طب» یمطالعات

در دوران  دیرا با یاتیاضیر یهارشته نیها هندسه بود. سرآغاز اآن مهنخست ه هیکه پا گرددیبازم کیو مکان شناخت

به آن دوران تعلق  وسیبطلم وسیو کلاود دسیمانند ارشم یجستجو کرد. دانشمندان 23یبابل و هلن یهاباستان و در تمدن

 تا به مطالعه پرداختیم هادهیدپ یو فهم کل حیبه توض شتریب گرفتبرمیرا در  کیزیف آنچهدارند. در آن دوران فلسفه و 

 کرد که مشاهده شنهادیرا پ شهیاند نیارسطو شاگرد افلاطون ا .افتیگسترش ارسطو  در دوره شتریش برو نیها، اآن قعمی

 باکتاب  کیرا در قالب  شنهادیپ نی. او اشودیها محاکم بر آن یعیطب نیمنجر به شناخت قوان درنهایت یکیزیف یهادهپدی

علم را عمومًا علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا  نی. ااست عتخواص طبی علم مطالعه کیزیف ارائه کرد. «23کیزیف» نام

 یمیاز مفاه کیزیباشد. ف یبزرگ آسمان اریها و اجرام بستا کهکشان یاتم ریاز ذرات ز تواندیماده م نی. ادانندیو زمان م

 ی، زمان، اتم و نورشناسفضا س،یالکترومغناط ،یکیالکتر دانیم ،یکیالکتر انیجر ،یکیجرم، بار الکتر رو،ین ،یمانند انرژ

علم  نیاست و همواره ا عتیطب لیو تحل یبررس کیزیعلم ف یهدف اصل م،ییسخن بگو ترعیوس طوربه. اگر کندیاستفاده م

علم فیزیک نیز مانند فلسفه تاریخ  کند. ینیبشیگوناگون درک و پ طیرا در شرا عتیآن است که رفتار طب یدر پ

دوره در نظر گرفت:  1کلی شامل  بندیدستهدر  توانمیشته است. تاریخچه فیزیک را را پشت سر گذا پرفرازونشیبی

 دوران باستان، دوران فلسفه طبیعی، دوران فیزیک کلاسیک، دوران فیزیک مدرن )جدید(.
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