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 1چيستي زمان
 2محمدعلي مختاري گرچکاني

 چکيده
. در طول تاريخ، استترين مسائل فلسفي   ترين و پيچيده   جذابزمان و چيستي آن از  ةلئمس

يونان و ايران فيلسوفان . اند بررسي کردهدقت و تفصيل  کشف حقيقت زمان، آن را بهفالسفه براي 
حاضر . نوشتار اند کردهتوجه مسئله اين به متفکران ديگر دانان و  باستان، متکلمان، عارفان، فيزيک

هاي گوناگون  حقيقت زمان که سعي دارد با بيان ديدگاهدربارة مختلف  ينگاهي است اجمالي به آرا
فيزيک از سوي ديگر، در علم آمده از نظريات جديد  دست و با توجه به نتايج به ،متفکران از سويي

 حقيقت و چيستي زمان را تا حدي روشن سازد.

  واژگان کليدي

مکان، حرکت، سيالن، کمّ متصل غير قار، تغيير، حادث، صورت دهر، عيني، انتزاعي، زمان، 
 تئوري نسبيت. 
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 مقدّمه

له در ادوار ئاين مس .کنون اهميت داشته است زمان براي انسان از آغاز خلقت تاکشف حقيقت 
 و به صورت نظريات و ،هاي مختلف به شکل باور و گاهي افسانه از سوي عوام و فرهنگگوناگون 

سؤاالتي مانند اينکه آيا زمان همواره علمي از سوي متفکران مطرح بوده است. به بيان ديگر،  يآرا
هاي گذشته، حال و آينده چه نسبتي با يکديگر دارند؟ رابطة زمان با  ود شده است؟ زمانگذشته ناب

ذهن بشر را هاي زندگي چگونه است؟ چه ارتباطي ميان زمان و حرکت وجود دارد؟  آفرينش و رويداد
اي ه ترين دستاورد تازهفلسفي و جديد انسان امروزي با استفاده از نظريات به خود مشغول کرده است. 

به ويژه فيزيک که در کشف حقايق هستي جانشين حکمت طبيعي است، در مسير  ،علوم تجربي
دربارة هاي مختلف  دارد. اين نوشتار، در قالب ذکر ديدگاه ميکشف حقيقت و چيستي زمان گام بر

 راستي زمان چيست؟ چيستي زمان، تالشي است براي پاسخ به اين پرسش که به

 يونان باستان ةزمان از ديدگاه فالسف

بلکه  ؛زمان به شکل مستقل براي فالسفة يونان باستان مطرح نبوده استدربارة بحث 
دهندة آن، واحد يا کثير بودن  گيري جهان، عناصر اولية تشکيل موضوعاتي همچون چگونگي شکل

بوده و به ها مورد توجه آنان   و امکان حرکت يا سکون اين پديده ،ها و واقعيات موجود در عالم  پديده
 . اند کردهاشاره نيز به مفهوم زمان  ،دنبال بحث دربارة چنين مسائلي

کنندة پيدايش هستي و از ميان رفتن  ق. م( معتقد است که زمان، تعين 016ـ715آناکسيماندر )
آيند و  ها و عوالم موجود در آن پديد مي اين ذات نامتعيّن است که از آن، آسمان»گويد:  اشياست. او مي

چون  ؛پذيرد آيند، همان است که ويراني اشيا در آن انجام مي ن منبع و منشأ که اشيا از آن پديد ميآ
عدالتي خود به  بايست جزا و مکافات بي هر شيء بر اساس تشخيص و ارزيابي )زمان( است که مي

 ئيس، هر شيکند. بر اين اسا ميان آنها توزيع مي اشيا را يمدت بقا ،پس زمان 1.«ديگري را بپردازد

را به متضاد خود بدهد. بنابراين زمان در نزد  يشاز ميان برود و جابايد  ،آيد که به وجود مي
با امر نامحدود و نامتعين است که بر طبق ، محدود، يعني عالم پديدار يآناکسيماندر مرز ميان اشيا

 کنند.  اثر ويراني بدان بازگشت ميبر آيند و  ها به وجود مي آن، پديدار
ها را در بازي  زمان کودکي است که مهره» :کند ميتعريف چنين را ق. م( زمان  766هراکليتوس )

اين تعبير حاکي از اين حقيقت است  2.«دهد. اين قدرت سلطنتي از آنِ يک کودک است حرکت مي

ان و تعبير کودک، از آن رو اهميت دارد که نش دکن که زمان در نظام طبيعي جهان، تغيير ايجاد مي
 نيست.  9باز به معناي اصل عقلي )لوگوس( ،با وجود اين نقش و اهميتي که دارد ،دهد زمان مي
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توانيم به طبيعت متغير معنا کنيم و نه به اصل عقلي. از ديدگاه  به عبارت ديگر زمان را نه مي
ان خودش نهايت است. زم بيامتدادي هراکليتوس زمان آغاز و مبدأ نخستيني ندارد و اساساً داراي 

متناهي است، پس  آغازي ندارد و نا گيرد و چون موضوع تغيير نيست و دستخوش تحوالت قرار نمي
 1.باشد يعني الزم است که امري مربوط به لوگوس ؛، به عنوان جنبة تغييرناپذير جهان لحاظ شودبايد

جهان را به  او. هايي به زمان دارد  اشاره ،ق.م( در ضمن مباحث فلسفة طبيعي خود 121افالطون )
ها   ها را مشابه ايده ها(. خداوند سايه ها( و عالم مادي )سايه  عالم مجرد )ايدهکند:  ميدو بخش تقسيم 

ها  و عالم سايه ،ها عالم اصيل  شود. عالم ايده ها، زمان نيز پديدار مي آفريند و با پيداش عالم سايه مي
از آنجا که زمان نيز از و وار دارد   ، ماهيتي سايهتپيداسگونه که از نامش  و هماناست عالم ظاهري 

است باشد. از ديدگاه افالطون زمان جوهري امکاني  متعلقات اين عالم است، موجودي غير اصيل مي
گويد که مخالف   ئي به نام ضرورت سخن مياکه از حرکت و سکون استقالل دارد. افالطون از مبد

در کنار دو مبدأ ضرورت و عقل، او آن چيره شود.  تواند بر نمي ولي ،کند عقل آن را رام مي ؛عقل است
معتقد است که علت )حرکت نامنظم( است. اين مبدأ، نخست بر جهان حکمفرما  يبه وجود مبدأ سوم

  2.. با پيدايش آسمان يا تن جهان، زمان موجود شدکردبود و سپس خدا آن را به نظم مبدل 
ها  زيرا حرکت بدانيم؛توانيم زمان را با حرکت يکي  رد که نميق.م( چنين اعتقاد دا 911ارسطو )

از طرف ديگر بدون آگاهي از تغيير و حرکت، از زمان نيز آگاهي  .زمان يکي استولي  اند، مختلف
زمان مقدار حرکت است بر » :استکرده گونه تعريف  نداريم. بر همين اساس ارسطو زمان را اين

اعم از آن ، بلکه نيستمنظور از حرکت فقط حرکت مکاني  ،تعريف در اين 9«.تأخرمحسب متقدم و 

گونه  و ما هيچاست که اطراف ما تاريک و ساکت ي اساس تصريح ارسطو، حتي در جاي براست، زيرا 
دريافتي از راه حواس خود نداريم، هر حرکتي که در نفس ما شکل گيرد، يعني هر تغيير رواني يا تغيير 

افزون بر اينکه شود.  احساس گذشت زمان در ما حاصل مي به سرعترخ دهد، در ذهن ما که حالتي 
صورت، اشکال مطرح  زيرا در اين نيست؛زماني قبليت و بعديت  ،منظور از قبل و بعد در اين تعريف

در تعريف زمان، مفهوم زمان به کار رفته است. چه اينکه  ؛گردد که اين تعريف متضمن دور است مي
است. ارسطو تر   به معناي جلوتر و عقب ،مکانيقبليت و بعديت  ،قبل و بعد در اينجابلکه منظور از 

  1.جدا و مجزا نيست يزمان شامل اجزايعني داند؛   متصل مي ،زمان را مانند حرکت
اند و تنها  آن بالقوه يتمام اجزابلکه  ندارد؛بالفعلي  يداند که اجزا  وجود متصل را وجودي مياو 
 . شودمتصل بشکند و خرد شيء اي،   اثر حادثهبر يابند که  الفعل ميوجود بزماني 

. اند در زمانباشند و چه ساکن باشند، در حرکت دارند، چه بالفعل حرکت قابليت چيزهايي که 
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خارج از زمان است. حرکت، ازلي و ابدي است، اما نامتحرک  ،آنچه ازلي و ابدي و نامتحرک است
ارسطو نه آغازي دارد و نه پاياني.  ؛. بنابراين زمان نيز ازلي و ابدي استپس در زمان است ؛باشد نمي

 هر و شود ها تشکيل مي «نآ»کند که زمان از  استدالل ميچنين نامتناهي بودن زمان اثبات براي 

 ،بود مياگر زمان متناهي  حالبر حسب مفهومش پايان زمان گذشته و شروع زمان آينده است.  ،«آن»

آغاز زمان  ،با توجه به مفهومش ،«آن»وجود داشته باشد. ولي چون هر  ،آخرين «آنِ»که  آمد الزم مي

  1.باشد آخرين محال مي «آنِ»جديدي است، پس در حقيقت وجود 
تواند مقياس  مستقيم نمي حرکتِ ،گيري زمان است. بر طبق نظر ارسطو مقياس اندازه ،نکتة ديگر

چرا که حرکت مستقيم دو ؛ يرا حرکت مستقيم، يکنواخت نيستز ؛گيري زمان باشد خوبي براي اندازه
گرايد. اما چه حرکتي  ندي مييا قسري است که به کُ و گيرد يا طبيعي است و شتاب مي :گونه است

مثالً گردش  ؛وار اين دو شرط را داراست حرکت دايرهارسطو هم طبيعي است و هم يکنواخت؟ از نظر 
 2.است چنين حرکتياي از  و تعيين زمان به وسيلة خورشيد نمونه افالک آسماني حرکتي طبيعي است

 زمان از ديدگاه ايرانيان باستان

هاست. آئين  عقيدة زُرواني کند، از عقايدي که در مورد زمان ابراز شده و توجه انسان را جلب مي
زرتشت پيامبر آيد. ديني که توسّط  دين زرتشتي در ايران باستان به حساب ميهاي  زرواني از گرايش

هاي وي پايبند نماندند. پيروان زرتشت، به  اما پيروان او به آموزه د؛بر پاية توحيد استوار بو ،آورده شد
و به ثنويت روي آوردند. آنان که از پيروان  نددو مبدأ خير و شر به نام اهورا و اهريمن معتقد شد

 استاهريمن منشأ بدي و شر و کي و خير، سنتي زرتشت بودند، چنين اعتقاد داشتند که اهورا مبدأ ني
و هر گروه مخلوق يکي از اين دو مبدأ به  شوند ميهاي عالم نيز به اين دو گروه تقسيم  و پديده

درگيري و نزاع اين دو مبدأ و   شد که جهان عرصة آيد. به عبارت ديگر چنين تصور مي حساب مي
 خالق است. 

د مشغول ساخت که اين دو مبدأ از کجا و از چه به وجود تدريج اين سؤال ذهن آنان را به خو به
برخي از پيروان  ايانةگر هاي بعد و نزديک اواخر دوران هخامنشي، تفکر وحدت اند؟ در دوره آمده

توحيد رجعت نمايند. اي  گونهو به  گردندزرتشت بازاصيل هايي به تعاليم  زرتشت سبب شد که نحله
جوي مبدأ سوم، چنين انگاشتند که و د زرتشتي، در جستهاي موح حلهين زُرواني، يکي از نپيروان آئ

 . اند دو مبدأ خير و شر، يا اهورا و اهريمن، زاده و مخلوق زروان يا زمان بيکران
دهد. وجود بيکران، آفريدة زمان بيکران و وجود فاني، آفريدة  حقيقت وجود را زمان تشکيل مي

تنهايي قدرت فاعليت  اما از آنجا که زمان به ت؛ان، خالق جهان اسباشد. بنابراين زرو زمان کرانمند مي
براي خلق جهان را ندارد، دو تجلي از زروان به عنوان عوامل فعال، به نام اهورا و اهريمن، که يکي 

                                            
 .156، ص29، شمارة نامة مفيد مجلة، «زمان چيست»کريمي،  موسوي. سيد مسعود 1

 .169، ص1 ج، تاريخ فلسفة غرب زماني، مهدي. 2



 چيستي زمان

 

 48 

  1.، پديد آمدنداستمبدأ هستي و خير و ديگري مبدأ نيستي و شر 
و  ،ن، اين است که زمان امري است مطلقزما دربارةيکي از خصوصيات بارز ديدگاه زرواني 

 2.مستقل از حرکت

 زمان از ديدگاه فالسفة اسالمي

اما در چيستي و  اند؛ هعقيد همآن  انفالسفة اسالمي در وجود خارجي زمان و ردّ دالئل منکر
 براي اثبات وجود زمان، بسياري از  تعريف زمان اختالف دارند. با وجود اقامة برهان از سوي فالسفه

نياز از استدالل است و براهين فقط براي توجه   آنان بر اين باورند که وجود زمان امري بديهي و بي
مسائل پيچيدة  نه اثبات وجود آن. شناخت حقيقت زمان و ماهيت آن از  ،باشند دادن به وجود زمان مي

اما از آنجا  ؛اند انستهزمان را مقدار حرکت د ،اسالمي به تبعيت از ارسطو  فلسفة اسالمي است. فالسفة
، طبعاً در خصوص زمان به عنوان مقدار حرکت نيز دارنداختالف نظر در خصوص حرکت که فالسفه 

  9.است متفاوتي دربارة آن بيان شده يو آرا استت، گوناگون يانظر
 ؛اند زمان همان خداوند است برخي گفته. 1
 ؛به عقيدة گروهي زمان جوهري مجرد است. 2
 ؛جسماني )فلک( است ياي زمان جوهر ه عددر نظر . 9
 ؛گويند زمان مقدار وجود است برخي مي. 1
  ؛اي ديگر، زمان مقدار حرکت فلک اقصي است ه در نظر عد .7
  ؛مطلقاً ،است که زمان مقدار حرکت استاين رأي ديگر . 0
 ؛از ذات باري است منتزعزمان، که است  ايننظر ديگر  .5
 ؛موهوم و خيالي است يمان امرزاينکه عقيدة ديگر  .1
ة است که زمان کم متصل غير قار است که به واسط اينرأي مشهور ميان فالسفة اسالمي  .9

 شود.   بر جسم عارض مي ،حرکت
اند  )کم متصل غيرقار( اقامه کرده براي اثبات وجود زمان به معناي اخيرفالسفه اما برهاني که 

 چنين است: 

  پذيرند؛ ميدهد، انقسام  هايي که حرکت در آنها روي مي يدهحوادث و پد :مقدمة اول
زيرا وجود فعلي هر  ؛شوند فرضي اين حوادث با يکديگر جمع نمي يمقدمة دوم: اقسام و اجزا

  ؛قطعه، متوقف است بر زوال قطعة پيش از آن
هاي ديگري  آمده نيز به نوبة خود قابل انقسام به قطعه دست هاي به مقدمة سوم: هر يک از قطعه

يعني اجتماعشان در وجود و هستي ناممکن است  ؛است که همان رابطة يادشده ميانشان برقرار است
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 و وجود قطعة بعدي منوط به زوال قطعة پيشين است. 
آيد اين است که بر اجسامي که تغيير و تحول  گانة فوق به دست مي اي که از مقدمات سه نتيجه

اما اينکه بر آنها يک کميت عارض  .شود ر قار و متصل عارض ميغي يکميت ،دهد در آنها روي مي
هاي ذاتي کميت است و امور ديگر، اين   از ويژگي ،است که قابليت انقساماين دليل به  ،شود  مي

و اما اينکه کميت، غير قار و  ،شوند گردد، دارا مي آنها عارض مي قابليت را به واسطة کميتي که بر
شوند، قابل   و قطعات فرضي اجسامي که تحت حرکت واقع مي ياست که اجزا اين دليلبه  ،گذراست
زيرا کميات قار، اگرچه داراي  ؛غير قار صادق است و اين تنها در مورد معروض کميتِنيستند اجتماع 

در کنار يکديگر وجود و اما اين اجزا و اقسام، وجود جمعي دارند و همراه با هم  اند، اقسامو اجزا 
ست که قابليت انقسام آن تا از آن روغير قار، متصل و پيوسته است،  و اما اينکه اين کميتِ ،ندياب  مي
تنها در مورد کميات متصل  ، شود و اين ويژگي اي متوقف نمي يابد و هرگز در نقطه نهايت ادامه مي  بي

شده به مانند خط، سطح و حجم صادق است. اين کميت متصل غير قار، که وجودش با برهان ياد
توان دو نوع انديشه را در  ميبه طور کلي شود.   اثبات رسيد، همان زمان است که بر حرکت عارض مي

ديگري و  ،ديدگاه فالسفه مشائي و اشراقييکي : کردخصوص زمان در فلسفة اسالمي مشخص 
تر از  نرسد که حل مسئلة زمان از نظر فالسفة اسالمي آسا ديدگاه حکمت متعاليه. چنين به نظر مي

يعني  ،اند که زمان، نوعي مقدار اين قول اتفاق داشته چراکه تقريباً همگي بر ؛مسئلة مکان بوده است
شود.  و به واسطة حرکت، بر اجسام عارض مياست آن قرارناپذيري   کميت متصل است که ويژگي

لهين نيز در صدرالمتأ شود مشخص مي ي کامالًيبدين ترتيب جايگاه زمان در جدول مقوالت ارسطو
ولي پس از تحقيق نهايي در مسئلة حرکت، بيان  ؛بسياري از سخنانش همين بيان را آورده است

 اي برخوردار است.  اهميت ويژه از جديدي را ارائه کرده که
اند. تنها بعضي  اند و توضيح بيشتري دربارة آن نداده کرده  معموالً حرکت را عرض معرفي  فالسفه

اند و شيخ اشراق آن را مقولة مستقلي در  دانسته «أن ينفعل»يا  «أن يفعل»ز مقولة از ايشان آن را ا

کنار جوهر و کميت و کيفيت و اضافه به حساب آورده و بدين ترتيب شماره مقوالت را در پنج مقوله 
منحصر کرده و ساير مقوالت نسبي را انواعي از اضافه شمرده است. شايد از سخنان بعضي فالسفه 

 اند.  دانسته استفاده شود که حرکت را داخل در مقوالت نمي چنين
؛ مثالً حرکت  دانسته همچنين فالسفه حرکت را به چهار مقولة کم، کيف، وضع و أين منحصر مي

آنان حرکت را در ساير مقوالت، از جمله در مقولة  .اند شمرده انتقالي را حرکتي در مقولة أين مي
اند،  دانسته . بنابراين حرکتي که آن را واسطة ارتباط اجسام با زمان مياند پنداشته  جوهر، محال مي

ناچار حرکت در يکي از مقوالت چهارگانة عرضي بوده است. از سوي ديگر نيز، آنان فرضية افالک 
گانه را به عنوان اصل موضوع پذيرفته بودند و پيدايش زمان را به حرکت وضعي فلک اقصي نسبت  نُه

 1و اين مطلب در بعضي از سخنان مالصدرا نيز آمده است.اند  داده  مي
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 زمان وجود داشته و با تکيه بربارة مثبتي که در سخنان پيشينيان در نکاتمالصدرا با پذيرفتن 
نظرية  ،پردازد و در نتيجه مي آنانهاي نظرية  به زدودن نقاط ضعف و جبران کمبودها و کاستي ،آنها

کند و بايد آن را  را توأماً حل مي يئلة زمان و مسئلة حرکت جوهرکه مس دهد جديدي را ارائه مي
 ند از:ا عبارتفالسفة پيشين هاي مثبت  يکي از ارزشمندترين ابتکارات او در فلسفه به شمار آورد. اما نقطه

  ؛از کميات است اپذير و به يک معن زمان امري ممتد و انقسام. 1
؛ يابد ستني دارند و هيچ حرکتي بدون زمان تحقق نمينزديک و ناگس اي هزمان و حرکت رابط. 2

چراکه  ؛پيوسته و تدريجي امکان ندارد چنانکه تحقق زمان بدون وجود نوعي حرکت و دگرگونيِ
 دار است.  حرکت براي شيء زمانو پيِ زمان، خود نوعي دگرگوني تدريجي  در پي يگذشت اجزا
 : از  ندا يافت و درصدد جبران آنها برآمد عبارتپيشينان در سخنان صدرا هاي ضعفي که  اما نقطه

اند، در صورتي که از ديدگاه مالصدرا آنها   ايشان زمان و حرکت را اعراض خارجية اشيا دانسته. 1
و چنان نيست که بتوان براي آنها وجودي منحاز از وجود موضوعاتشان در نظر  اند از عوارض تحليليه

و عارض و معروض از يکديگر  ،هن است که صفت و موصوفبلکه تنها در ظرف تحليل ذ ؛گرفت
  ؛وگرنه در ظرف خارج بيش از يک شيء وجود ندارد ؛پذيرند انفکاک مي

واسطة زمان را به  اند و از اين جهت انتساب بي ايشان حرکت را به اعراض اختصاص داده. 2
زيرا محال  ؛در جوهر دانست ترين حرکات را بايد حرکت  در صورتي که اصلي ؛اند اجسام انکار کرده

به کميت گذرا متصف  ،ديگر يواسطة امر هب ،است چيزي که در ذات خود امتدادي گذرا نداشته باشد
  1.آورد شمارشود. لذا زمان را بايد مستقيماً به خود اجسام نسبت داد و آن را بُعد چهارمي براي آنها به 

بر  افزون ،که هر موجود جسماني ستدادي گذراحاصل آنکه طبق نظرية مالصدرا، زمان بُعد و امت
 .باشد  دارا ميآن را يعني طول و عرض و ضخامت،  ،ابعاد مکاني ناگذرا

 مان اسالميزمان از ديدگاه متکل

و به شرح و تفصيل آن کرده زمان توجه  به مسئلةفلسفي و کالمي،  ةمتکلمان اسالمي از دو جنب
اند و گروهي ديگر از ديدگاه افالطون پيروي  ء را پذيرفتهاند. برخي ديدگاه فالسفة مشا پرداخته

اند. در کالم، بحث از زمان ضمن  اند و گروهي نيز زمان را موجودي موهوم به حساب آورده کرده
متکلمان براي اينکه عالم را حادث بدانند و به برخي بحث از حدوث و قدم عالم مطرح شده است. 

ورند، بر اساس مباني کالمي خويش، زمان را امري آ شمارعلت به اين ترتيب آن را معلول و محتاج 
در  هـ. ق(996 اسماعيل اشعري )م بن اند. ابوالحسن علي ذهني و غير واقعي و موجودي موهوم دانسته

 چنين آورده است:  مقاالت االسالميين
 ةفاصليعني  ؛اند اعمال دانستهتفاوت بين را  زماناند: بعضي  ( اختالف کردهزماندر )

قول  ،شود و اين فعلي حادث مي ،زمانيبا هر و از اين روي  .مابين کاري تا کار ديگري
دهي،   است که براي چيزي، قرار ميزمان وقتي  اند: و بعضي ديگر گفته ؛است «ابوهذيل»
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، آمدن زيد را وقت «آيم سوي تو ميه آمدن زيد ب در وقت»گويي:   گاه که مي آن بنابراين
ها ناند که اوقات، حرکات فلک است؛ زيرا خداوند عزوجل آ و پنداشته ،اي دادهآمدنت قرار 

  1.است «جبايي»قول  ،و اين ،را وقت اشيا قرار داده است

 به طور خالصه اشعري اين دو قول را درباره زمان گزارش کرده است: 
فرق و فاصله  را «وقت»( که هـ. ق225الهذيل العالف المعتزلي )م  بن قول ابوهذيل محمد .1

  ؛داند کارها مي
که وقت را آن چيزي معرفي  (هـ. ق969عبدالوهاب جبايي معتزلي )م بن قول ابوعلي محمد .2

 دهد.  قرار مي «وقت»اي  انسان براي حادثه کرده که

وقت عبارت از هر حادث يا چيزي معادل »گويد:  ( ميهـ. ق117يا  111عبدالجبار معتزلي )م 

شيخ مفيد،  2.«همراه آن آگاه شود يديگر ةيانجيگري آن، مخاطب از حدوث حادثحادث است که به م

آورده چنين اختصار نظر خود را در باب زمان  به اوائل المقاالت( در هـ. ق 119م ) ،متکلم بزرگ شيعي
وقت( آن را وقت چيزي قرار  تعيين کنندةت )چيزي است که مُوقِّ [خاص]گويم که زمان  من مي»است: 

شود. به همين  نامي است که به حرکت فلک داده مي ،و زمان عام ،است و حادث خاص نيست داده
  :گويد او مي 9.«جهت فلک براي وجود خود به وقت و زمان نياز ندارد و اين اعتقاد همه موحدان است

تنها هر  ؛که وجودي از خود نداردبدين معناست حادث خاص نيست  «وقت»اينکه 

اي ديگر بر روي يک مقياس برگزيده است.  خص براي تثبيت حادثهاي است که ش حادثه
ست که در عين حال که حرکت اگفتن اينکه فلک نيازي به وقت و زمان ندارد، بدين معن

آن از تر   گيري ديگر چيزهاست، اين حرکت افالک با هيچ چيز کلي اندازه ةافالک وسيل
  1.گيري نيست قابل اندازه

ء مفروضي را  زمان چيزي است که شي»نويسد:  رق بين زمان و دهر ميشيخ مفيد همچنين در ف

در ضمن دارد، پس به سوي آن اضافه شده است؛ مثل اينکه گفته شود: در زمان آدم يا سليمان يا... 
تر از  پس زمان کوتاه ؛چنين بود. دهر اوقات امتداديافته است که به چيزي بخصوص اضافه نشده است

 7.«تر از زمان است دهر و دهر طوالني

زمان »گونه تعريف کرده است:  ، زمان را اينتعريفات( در هـ. ق 110ميرسيدشريف جرجاني )م 
شود؛  گيري مي نزد متکلمان عبارت است از متجدد معلومي که متجدد ديگر موهومي به آن اندازه
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 ،است و آمدن زيدآيم. طلوع خورشيد معلوم  شود: وقت طلوع خورشيد نزد تو مي که گفته مي چنان
 1.«شود وقتي آن موهوم به اين معلوم قرين شد، ايهام زائل مي .موهوم

 گويند: زمان امري اعتباري و متکلمان مي»نوشته است:  کشّاف اصطالحات الفنونتهانوي در 

  2.«موهوم است و موجود نيست

ين باره نوشته است: در ا االزمنه و االمکنه( در کتاب هـ. ق 121)م  ،مرزوقي، اديب قرن پنجم
اند: زمان، تقدير بعضي حوادث به بعضي ديگر است و الزم است وقت و  بعضي از متکلمان گفته»

زيرا اعتبارشان به حدوث است لذا توقيت با قديم تعالي صحيح نيست.  ؛ت هر دو حادث باشندموقّ
يا فجر در وقت خواندن خواند  گويي: خروس در وقت طلوع فجر مي کني که مي آيا توجه نمي[ مثالً]

  9.«خروس طلوع کرد

 نويسد:  ضمن مقايسه اختالفات مردم در وجود و ماهيت مکان با زمان مي طبيعيات شفاالرّئيس در  شيخ
ليکن در خارج  اند و اند و بعضي آن را موجود دانسته بعضي اساساً وجود زمان را انکار کرده

و بعضي آن را  ؛اند بلکه آن را توهمي پنداشته ؛اند به هيچ وجه عينيتي براي آن قايل نشده
خودي خود يک چيز باشد، بلکه بر سبيل اينکه ه اند به اين نحو که نه ب وجودي دانسته

نسبتي است از اموري ـ هر چه باشد ـ به اموري ـ هر چه باشد ـ مانند آمدن کسي در 
کساني که اين و  ،طلوع آفتاب که آن وقت است براي هر عرض ديگري که حادث شود

گويند: زمان، مجموع اوقات است و وقت، عرضي است حادث که با  عقيده را دارند مي
  1.شود  ميوجود او، وجود عرض ديگري فرض 

 ؛نيست زمان نزد متکلمان موجود حقيقي»نوشته است:  تعليقه بر الهيات شفاصدرالمتألهين در 
غريب باشد، که آن را تاريخ اي   با حادثه امري نسبي که موافقت امر حادث بلکه عبارت است از

  7.«مأخوذ از عرف است ،گيرند و اين  مي

شبهات اي  پارهآمدن پديد به طور کلي، از آنجا که از ديدگاه متکلمان، پذيرش وجود زمان موجب 
گردد، زمان را امري قراردادي و فاقد وجود خارجي و حاصل تقارن  و نفي برخي از اعتقادات ديني مي

 اند.  اي مجهول پنداشته اي معلوم با حادثه ادثهح

 زمان از ديدگاه عارفان

اند. خود دهر از ديد  عرفا به زمان از منظر ديگري نگريسته و آن را صورت دهر به شمار آورده
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از حقيقت نسبية معقوله که است برخي اسماي الهي است. دهر در اين منظر عبارت  مظهرعرفاني، 
 يابند که آن تقديرات به نوبة خويش بر هر عالمي بر حسب تقديراتي تعيّن مياحکام و آثارش در 

اند. از اين رو حکم دهر  مکاني و نيز بر حسب آثار اسمائي تعيّن يافتهاحسب احوال و احکام اعيان 
هايش  نسبيت و هم دارند شود و زمان که صورت دهر است، هم اجزايش حدوث و تجدد گسيخته نمي

 که توضيح آن خواهد آمد. 1،نمند استزما يبه اشيا
اصل زمان، اسم دهر است و اسم دهر، »گويد:  صدرالدين قونوي دربارة دهر و زمان چنين مي

باشد و از امّهات اسما به شمار  هاي کلي مي ي و حقيقتئهاي اسما نسبتي معقوله همچون ديگر نسبت
احوال و  ةيابند که آن تقديرات به وسيل  رود و احکامش در هر عالمي بر حسب تقديراتي تعيّن مي مي

  2.«پذيرد احکام اعيان امکاني و آثار اسما و مظاهر سماوي و کوکبي آنها تعيّن مي

باشد  گيرد و مانند پيکري است که دهر همچون روحي منبع حيات آن مي زمان از دهر نشأت مي
حرکات و اجسام کلي، صورت  و خود دهر معلول مشيت الهي از حيث اسم دائم است. دهر از طريق

دهد. صورت زمان که مانند مکان، داراي مقدار است، صورتي ترکيبي است. پس  زمان را تعيّن مي
ترکيبي  يباشد. اجزا  امتدادي مرکب مي ،شناسيم  زمان تاريخي که آن را با ساعت، روز، ماه و سال مي

شود و   سال به چندين ماه تقسيم مي ت:اس دهيم، به اين شرح مي که سال را مأخذ قرار وقتيزمان، 
شوند   ها منحل مي  ها به دقيقه ساعت ؛يابد  قراردادي انحالل مي ساعتِ 21و روز به  ،ماه به چندين روز

د و نشو  هاي ريزتر تجزيه مي تر به جزء هاي کوچک و آن بخش ،تر هاي کوچک ها به بخش  و دقيقه
حد انحالل  «آن»بر طبق اين نظريه،  9.ا به مرز آنات برسدرود ت  کاهشي همچنان پيش مي اين روندِ

مانند جوهر فرد، فاقد اجزاست و از همين رو آن را  «آن»زيرا  پذيرد؛ نمياست و خود تقسيم   زمان

 اند.   ناميدهنيز  «زمان فرد»

کمتر  حد نزولي قدر مطلق زمان است و «آن» گيري از زبان رياضي گفت: توان با بهره  بنابراين مي
نهايت قابل   باشد، چون زمان به طور بي  از آن ممکن نيست. اما جهت صعودي زمان بدون حد مي

شود: يکي زمان ترکيبي و  گونه زمان در اين نظريه تصوير مي افزايش است. اينک بر اين اساس دو
ة منفرد و زمان فرد و بسيط که يک لحظ يآيد و ديگر تاريخي که از روز و ساعت و دقيقه فراهم مي

گيرد و دورة زمان ترکيبي و  اجزاست. زمان فرد و بسيط از احکام شئون ذاتي اسمائي تعيّن مي  بي
ها از ترکيب احکام   ها و دقيقه کند. روزها، ساعت تاريخي از قواعد و احکام کلي اعيان و اسما بُروز مي

 که گيريم پذيرند. از دوگونگي زمان و از ترکيب نهايي زمان تاريخي نتيجه مي  ن ميو دوره تعيّ «آن»

داند، نظرية عرفاني، زمان را امتداد  برخالف نظرية فلسفي مشهور که زمان را متصل حقيقي مي
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ترکيب يافته است.  «آن فرد»هاي بسيار ريزي به نام  آورد که از بخش انفصالي و عددي به شمار مي
کنند و در  روزات اوليه در آنات فرديه، کليت جهان را در هر آن تجديد ميو آثار شئون ذاتيه با بُ احکام

ها و  ساعتها،   گسترانند؛ سپس با بُروز احکام و آثار ترکيبي در آنات متوالي که دقيقه همان آن مي
هاي کلي تحقق   ا دورهآيند و از ترکيب آنه هاي جزئي و محدود پديد مي دهند، دوره روزها را شکل مي

نات فرديه است آشوند و در ميانة فوران  احکام شمولي اسما آشکار ميها،   يابند و از طريق اين دوره  مي
گونه  گيرند، و بدين تعيّن مي ،به صورت جزئيات ،تفصيل يافته ،که احکام و اقتضائات دهر و زمان

هاي کلي از حيث تعلق مشيت  دورههاي کوچک و بزرگ زمان يا در  رويدادهاي مشخص در بخش
 شوند.  متعين و موجود مي ،الهي به ايجاد آنها

رود و همراه  الهي است، در جهت غايات اسما پيش مي يزمان چون تابع اسم دهر و ساير اسما
و در راستاي اقتضائات اسمائيه و ذاتيه روي به شود  ميبه سوي آينده کشيده  ،با جهان زمانمند طبيعي

هاي خاص  شوند و به مرحله تعين اعيان و ماهيات در گذر اوقات، متميز مي 1.گذارد يگسترش م
از طريق تعيّن وقتي و رتبي در طول و عرض عالم، تفصيل  ،رسند و احکام و قواعد کلي اسما مي
 گردد. جهان نمايان مي ةبر کل صفح و بدين طريق، آثار رحمت ربوبي يابند مي

 غربي  زمان از ديدگاه فيلسوفان 

  غرب بوده است. ةهميشه جزء مسائل اصلي فلسفموضوعات مرتبط با آن، بحث از زمان و 
م( معقتد بود که جهان در زمان معيّن و در حدود پنچ هزار سال قبل  196ـ    971سنت آگوستين )

گوستين، به حدوث زماني عالم قائل بود. از ديدگاه آ ،آفريده شده است و به اين ترتيب  از ميالد مسيح
و خدا قديم است، به اين معنا که مستقل از زمان  ،زمان هنگامي آفريده شد که جهان آفريده شد

سرمديت الهي از اضافة زمان، بري  .بلکه حال ابدي وجود دارد ؛است. در خدا قبل و بعد وجود ندارد
اين مستلزم آن زيرا  ؛آفرينش زمان نبوده است سراسر زمان نزد او حال است. او سابق بر واست 

 2.حال آنکه او همواره از سير زمان بيرون است ؛خواهد بود که خدا داخل در زمان باشد
بنابراين زمان يک خاصيت هستي است که خداوند آفريده است و پيش از خلق عالم وجود نداشته 

 چيستيتواند  معناست. آگوستين نمي  است. به عبارت ديگر، مفهوم زمان پيش از پيدايش جهان بي
گيري زمان نيز متحير مانده است.  در خصوص چگونگي اندازهوي توضيح دهد. به روشني زمان را 

هاي زماني و مکاني، او را تحت تأثير قرار  گيري آيد که فقدان شباهت ميان اندازه چنين به نظر مي
حال، واقعي  داده بوده است. احتمال دارد که آگوستين تحت تأثير اين انديشه بوده است که زمانِ

گونه نيستند. اين انديشه خود ناشي از جاري پنداشتن زمان است. او  ولي گذشته و آينده اين ؛است
اگر چيزي  ؛داشت  اي وجود نمي شد، گذشته  اگر هيچ چيز سپري نمي»گويد:  خود در اين باره چنين مي
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پس از  1.«حالي در ميان نبود ايستاد، زمان بود و اگر چيزي نمي اي نمي آينده ،آمد به سوي ما نمي
خاتمه يافته است و آينده هنوز موجود نشده  ،زيرا وجود گذشته ؛ديدگاه او، گذشته و آينده وجود ندارند

هاي گذشته يا  داراي طول گفته شود، مربوط به زمان است. از طرف ديگر هر سخني که در مورد زمانِ
  اي است که ميان هستي و فنايش مرزي وجود ندارد. طهمانند نق ؛آينده است. زمان حال، فاقد بُعد است

چراکه فاقد  ؛گيريم گيري زمان، زمان حال را اندازه نمي آگوستين معتقد است که هنگام اندازه
او به اين سؤال که چگونه  اند. گيريم که در گذشته و آينده هايي را اندازه مي بلکه زمان ؛است اندازه

دهد که شايد سخن گفتن از سه زمان، تنها  گيريم، چنين پاسخ مي زه ميچيزي را که وجود ندارد اندا
تنها، زمان حال هست و در زمان حال  ؛اهمال بياني باشد و گذشته و آينده نيز همان زمان حال باشند

سه زمان يا سه جزء وجود دارد. جزئي که با گذشته مربوط است يا در رابطه با گذشته حاضر است، 
آنچه در رابطه با زمان حال  و  ،ي که در رابطه با آينده حاضر است، انتظار استجزئ ؛خاطره است

دارد که  سازد و چنين اظهار مي   است، حضور و شهود است. اما اين پاسخ او را قانع نمي موجود
  2.«دانم زمان چيست کنم که هنوز نمي خداوندا من در پيشگاه تو اعتراف مي»

يک  زمان صرفاً ،گرايانه به زمان دارد. در اين نگرش م( نگرشي نسبي 1510ـ    1010اليب نيتس )
 ؛گيرم من مکان را صرفاً نسبي در نظر مي»گويد:  . او در اين مورد چنين مياستتغيير  ةويژگي و مشخص

طور که زمان ترتيبي از توالي  همان ؛زيستي است که زمان را. به نظر من مکان ترتيبي از هم طور همان
آنها فقط شامل ترتيب  ها اگر بدون وجود چيزها در نظر گرفته شوند، نهايتاً هيچ نخواهد بود.  ظهاست. لح

روشني  به ،ها، نظم و ترتيب آنها و اندازة مدت بين آنها زمان به عنوان جدايي رويداد 9.«متوالي چيزها هستند

قابل تشخيص و تمايز است و براي  هاي  وضعيت ،«چيزها»زيرا منظور اليب نيتس از  ؛با تغيير پيوسته است

  بايد تغييري از يکي به ديگري رخ داده باشد. ،وضوح قابل تمايز باشند اينکه دو وضعيت به
گرايانه به زمان با شرايط تغيير چيزها پيوستگي فراواني دارد. البته چنين نگرشي  نگرش نسبي

بلکه صرفاً راهي است براي  ؛نيستآن دارد که زمان، خصوصيت عيني و مستقلي از جهان  داللت بر
 ها. ميان رويدادهاي   شرح نسبت
م( به غيرنسبي بودن زمان و مکان اعتقاد دارد و به جزئيت اين دو قائل  1161ـ   1521کانت )

توانيم  ـ اين است که ما مي ـ و به طور مشابه در مورد مکان   استدالل وي بر جزئي بودن زمان 1.است
هايي از آن کل واحد باشند. از  بخش ،ها ورت کل واحدي تصور کنيم که تمام زمانزمان را تنها به ص

د و اين خصوصيت از وجوه کرهايي تقسيم   توان به بخش مي ،برخالف معاني ، طرف ديگر زمان را
 تمايز جزئي از کلي است. بنابراين زمان جزئي است. 
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 ؛احساس و تجربه در دستگاه شناخت باشنداز   پيشزمان و مکان از ديد کانت دو نگرشند که بايد 
توانيم زمان را تصور کنيم که در آن  توانيم تصور کنيم که هيچ زماني وجود ندارد، ولي مي زيرا ما نمي

ها. مواد احساسي، در قالب  براي احساس اند از ديدگاه او، زمان و مکان، دو صورت هيچ چيز نيست.
گردند. کانت با چنين برداشتي از زمان و  ر ما پديدار ميو بشوند  ميصوري ريخته  1اين دو شهود

االمري. زمانِ  نفس يند و نه از خواص اشياا دو، نه جوهر خارجي مستقل مکان نتيجه گرفت که اين
شهودي، احساس دروني است و مکانِ صورتِ شهودي، احساس بيروني. بنابراين زمان و  صورتِ

زمان و بر اين اساس، . اند هاي تجربي ازتجربه براي احساس و زمينه و بنياد پيش  مکان شهود محض
جهان  ةبه گستر ،جهان عيني ةازتجربه، از پهن شهودي و پيش مکان به عنوان يک جفت صوريِ

جهان حسي را جهان  ةناگزير هم ذهني رانده شدند. وي بر مبناي برداشت صوري از زمان و مکان به
االمري را يکسره کنار گذارد. بنابراين از نظر کانت با اينکه  نفسآنکه جهان  کند، بي پديداري تلقي مي

خارجي ندارد، اما مانند مکان از شروط  ةازتجربي است و جنب زمان، شهود محض و صورت پيش
و بيانگر موقعيت نيستند شده، وهمي و خيالي  تجربه است و به اين دليل، مسافت و زمان محاسبه

االمري. به بيان ديگر، از ديدگاه او  نه نفس ،موقعيت، پديداري است اگرچه اين اند؛ اجسامتجربي 
افزايد و هر پديداري از آن جهت که در دايرة تجربة   مفاهيم زماني و مکاني را ذهن به ادراکات مي

  2.گيرد، واقع در زمان و مکان است انسان قرار مي
تواند  ها به ادارک حسي، ذهن ميزمان و مکان ابزارهايي هستند که توسط آنها و با افزودن آن

فاهمه را با مدرکات حسي تطبيق نمايد. به عبارت ديگر دريافت زمانمند و مکانمند، به جهت ساختار 
 ذهن است، نه به واسطة زمانمند و مکانمند بودن مدرکات.  

انيم عالم تو  ما هرگز نمي اند، هاي ذهني آنجاي که کانت معقتد است زماني و مکاني بودن، خاصيت از
 9.دهيم کنيم، در آن تغيير مي زيرا به محض اينکه جهان را ادارک مي ؛گونه که هست دريابيم خارج را آن

 کدانانيزمان از ديدگاه فيز

زمان به عنوان موجودي ساده و بدون در نظر گرفتن اينکه داراي وجودي مستقل است يا اينکه 
شود. مفهوم مکان )فضا( مانند  معادالت فيزيکي مي مفهومي انتزاعي از رويدادهاي عيني است، وارد

اند که جدا  خيزد. مفاهيم زمان و مکان )فضا( چنان با هم آميخته مفهوم زمان از ايدة حرکت بر مي
به  «اکنون» .اند  هايي با بار زماني  ها در مکان، ايده کردن آنها از يکديگر ناممکن است. اشيا يا رويداد

تنها با ضرب  ،توان زمان را مربوط و متصل است. از طريق رياضي مي «اينجا»ا طور جدايي ناپذيري ب
فرض سرعت ثابت نور به عنوان حداکثر سرعت ممکن در  .کردبه مکان تبديل  ،کردن در سرعت
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به  البته کند. ست که ضرب کردن زمان در سرعت نور، زمان را به مکان تبديل مياجهان، به اين معن
 اين کار توجيه عملي دارد. ولي  نمايد؛ مي( زمان، کاري عجيب مکاني کردنِ) نسبت دادنِ مکانْ

زيرا زمان از نظر وي چيزي واقعي و بسيار مشخص  1؛گرايانه به زمان دارد نيوتن، نگرشي مطلق
 ،يابد مياساس طبيعت خود به آرامي جريان  به خودي خود و بر ،زمان رياضي و واقعي مطلق .است

توانند  ها مي شود. تمام حرکت و با نام ديگر، مدت ناميده مي ،ه هيچ چيز خارجيبدون وابستگي ب
گيرد. او زمان را مستقل از  مطلق، دستخوش تغيير قرار نمي اما جريان زمانِ ؛شتاب گيرند يا کند شوند

 . اند زمان و مکان در نظر او هر دو مطلق کرد.مکان تصور 
 گويد:  نيوتون دربارة زمان چنين مي

يکنواخت و بدون  ،نفسه و بنا بر طبيعت خود زمان مطلق يعني زمان واقعي و دقيق که في
شود. زمان  ت نيز به زمان اطالق ميارتباط با هرگونه جسم خارجي جريان دارد. نام مدَ

مانند ساعت و روز و ماه و سال که مقياسي است  ،نسبي يعني زمان ظاهري و معمولي
رود. روزهاي  به جاي زمان واقعي به کار مي ت که معموالًمنطبق يا غير منطبق با مد

آيند، در واقع با يکديگر  طبيعي که به عنوان مقياس زمان معموالً متساوي به شمار مي
شود که اينان حرکت   متساوي نيستند. اين نابرابري توسط منجّمان بدين نحو تصحيح مي

گيرند. ممکن است حرکت  هاي آسماني را بر مبناي زمان صحيح اندازه مي جسم
ها  اندازه گرفت وجود نداشته باشد و حرکت يکنواختي که بر حسب آن بتوان زمان را دقيقاً

کند.  همه تندشونده يا کندشونده بوده باشند؛ تنها جريان زمان مطلق است که تغيير نمي
مدت و شونده باشند. عين همين  پذير يا زائل کندي، گرا هاي تندي بعيد نيست که حرکت

  2.يابد چيزها تحقق مي ةهم عين همين ايستادگي براي هستيِ
وابستگي به  توان گفت زمان از ديد نيوتن به خودي خود، بدون  دربارة ديدگاه نيوتوني زمان مي

چه متحرک  ،. اجسام و ذراتدارداي  قدر مطلق جداگانه ،گذرد و مانند مکان ها مي ها و حرکت جسم
سکون باشند، زمان بر آنها  زماني دارند. پس چنين نيست که اگر در يمطلق چه ساکن، قدرو باشند 
گذرد و از اين طريق  ء ساکن مي بر شي ،کم و بيش نيز قدر مطلق زمان، بي در حالت سکون نگذرد.

زمان نگرش، د. در اين گرد تر مي کهن سالء  آن شيو  شود ميء، لحظه به لحظه افزوده  بر عمر شي
 . استحرک و ساکن يکنواخت مت يبراي اشيا

وي با افزودن بُعد زمان به  .ناپذيرند نسبيت نشان داد که زمان و مکان جدايي ةاينشتين در نظري
هرچند که به منظور سهولت علمي  9.ـ زمان را به دست داد فضا  ةمکان، ابعاد چهارگان ةگان ابعاد سه

ن داراي خصوصيتي است که آن را از مکان ، با وجود اين زماکردتوان زمان را به مکان مرتبط  مي
و جلو و  ،توانند به سمت باال و پايين  است. اشيا در مکان ميزمان يکسويه بودن  ،سازد و آن   جدا مي
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توانند به  ولي در زمان، حتي زمان منسوب به مکان، اشيا صرفاً مي ؛و چپ و راست حرکت کنند ،عقب
ولي در زمان حرکت بمانند؛  و بيوانند در مکان توقف کنند ت همچنين اشيا مي .سمت جلو حرکت کنند

 ند. ا همواره در حرکت
در نهايت، چگونگي تفکر بشر دربارة جهان، طبيعت و زمان را اينشتين،  تئوري نسبيت خاص

چگونه  اند که نسبت به يکديگر در حرکت تئوري با توضيح حرکت و اينکه اشيا هنگامياين تغيير داد. 
 اينکه حرکتِنخست استدالل اينشتين بر دو فرض استوار بود: گيرد.  شکل مي ،رسند به نظر مي

  ثابت است.ها   کننده سرعت نور براي تمامي مشاهده اينکه و دوم ،گيري نيست مطلق، قابل اندازه
هايي که نسبت به او داراي حرکت   در سيستم ،گر اينشتين نشان داد که زمان در نظر يک مشاهده

به نظر  ،داشته باشد يتر هرچه سيستم فوق، حرکت نسبي سريع و يابد  کندتر جريان مي دان نسبي
 ،تا اينکه اگر سيستم مزبور با سرعت نور حرکت کند ؛شود رسد که زمان در آن کندتر جاري مي مي

گر با  اگر اشيا نسبت به يک مشاهده ،بر اساس اين تئوري ايستد. زمان در آن سيستم کامالً مي
آنها  تر شده و جرم آنها ـ يعني مقاومت  آنها کوتاه رسد طول  باال حرکت کنند، به نظر ميهاي  سرعت

به سرعت نور دست يابد،  ئيبيني کرد که اگر شي شود. اينشتين پيش ـ بيشتر مي  در برابر تغيير سرعت
ير ممکن است، اي غ از آنجا که چنين پديدهولي شود.  نهايت مي بيرود و جرمش  ميطول آن از بين 
 1دست نيافتني است.پس سرعت نور 

سازد و چون شتاب و ثقل   اينشتين در تئوري عام خود نشان داد که شتاب، جريان زمان را کند مي
کنند. اين، بدان معناست که  تر کار مي تر، کند  قوي ها در ميدان ثقليِ که ساعتکرد او اثبات  اند، معادل
قرار دارد، با نرخي متفاوت از ساعت روي زمين کار خواهد کرد، و يک ساعتي که در فضاي دور مثالً 

 .تندتر حرکت خواهد کرد تري مانند خورشيد قرار دارد،  ساعت زميني از ساعتي که روي تودة جرمي بزرگ

 جمع بندي 
اکنون در پايان اين نوشتار با نگاهي به ميزان آگاهي و دانش خود دربارة زمان در خواهيم يافت 

ها، محصول تالش متفکران و دانشمنداني است که در طول تاريخ، کشف حقايق را  اين يافته که
انديشي يونانيان باستان، سبب شد که نکات دقيقي در  راستي که ژرف اند. به سرلوحة حياتشان قرار داده

نا تأمالت اي براي تفکر و تحقيق ديگر انديشمندان شد. هما بحث زمان مورد توجه قرار گيرد و زمينه
اند،  و مالحضات فيلسوفان، و به ويژه فالسفة اسالمي که در فرهنگ و تمدن اسالمي رشد يافته

هاي زيبايي به روي  گامي است بس بزرگ در راه کشف چيستي زمان که در ساية آن، افق
ها و تحقيقات دانشمندان  داران حکمت و انديشه گشوده شده است. در اين ميان، تالش دوست

کند. با وجود اين، هنوز حقيقت زمان  ک، نقش بسياري را در پي بردن به کُنه ذات زمان ايفا ميفيزي
امري است که رُخ از پردة ابهام بيرون نکشيده و سؤاالت بسياري را بدون جواب بر جاي گذارده 

هاي  رسد که کشف حقيقت و چيستي زمان، در ساية بررسي دقيق ديدگاه است. چنين به نظر مي
گردد.  فکران و به خصوص کاوش در تحقيقات فيزيکي همراه با مالحضات دقيق فلسفي ميسر ميمت

کند که  هرچند که تحير متفکران و محققان بزرگ در نيل به حقيقت زمان، اين احتمال را تقويت مي
 گاه نتواند به اين پرسش پاسخ دهد که زمان چيست؟  بشر هيچ
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