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 :چکیده

خود مشغول    زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟ پرسشی که ذهن انسان را از دیرباز تاکنون به

آید و فیلسوفان بسیاری  حساب می ی اساسی به کرده است. زمان برای دانش فلسفه یک مولفه

 پردازند. یم تا عصر حاضر به آن پرداخته و میاز دوران مصر باستان، هند،، اینکاها و یونان قد

ی حیات    خورده است. برای مثال، ما پروسه ی ما گره ی زمان سخت با تجارب روزمره مقوله

دار  سویه و جهت معنای وجود زمان، یک شاهدیم. آیا این به  سویه ناپذیر و یک را بازگشت

کنند: در شکلِ زمانِ مطلق و  را به ما القاء می  بودن آن است؟ حواس ما یک چنان حالتی

نواخت آن. حالتی که ذکریای رازی و هفتصد سال بعد از او نیوتن آن را با  جاری شدن یک

یا و سپس کانت آن را نه تنها مطلق بلکه آپریوری،    چنان مشخصاتی توصیف نموده

ی زمان بسیار ساده و در نهایت  هائی از مقوله پیشاتجربی، نیز دانسته است. چنین برداشت

ی زمان را مستقل از  برای این منظور الزم است مقوله نادرست و نیازمند تجدید نظر است.

حسن بلوری                                                                 

      

چیست و چگونه به دنیا آمد؟ زمان  

  ۲۰۱۹برلین، دسامبر 
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باشد. ما از  عملی می معاصر،العاده مهم با یاری علم فیزیک  حواس بررسی نمود. این امرِ فوق

که الزامی هم  یابیم که باور به زمان مطلق از اساس نادرست است؛ مضافا این این طریق درمی

سویه  ای این علم، زمان مطلق و یک گاه قوانین پایهسویه بودن آن نیست. از ن برای تصور یک

عینیت ندارند. آیا زمان و جهتِ اما ، هستند بودن آن، هرچند در مغایرت با برداشت حسی ما

                                    ۱زمان تنها یک توهم است؟ توهم وجود زمان، توهم تفکیک آن به گذشته، حال و آینده؟

بسیار متفاوت از آنی است  ،دارد ی زمان اظهار می ی مقوله یک جدید در بارهچه علم فیز آن

در دینامیک جهان  ۲که تا یک قرن پیش مطرح بود. این علم زمان را یک فاکتور داخلی

خود را  (Eigenzeit, proper time) ۳زمان کند که در آن هر سیستمی ویژه ارزیابی می

ها باورِ عموم  جبری بودنِ جهان را نیز که قرن یا مینیستیهای جدید از جمله  دتر دارد. یافته

 دانند.  مردود می ،بود

خواهم پس از مقدمه به بیان کوتاهِ تاریخِ زمان، زمان مطلق و نقد آن، جهت  در این مقاله می

زمانی و نسبیتی بودن زمان و در نهایت  و متریکِ زمان پرداخته و در ادامه مفهومِ زمان، هم

 کیک نبودن زمان به گذشته، حال و آینده را توضیح دهم. قابلِ تف

                                                                                        .                   

 مقدمه:     

 :در زبان پهلوی یِ زمان واژه

زُروان است. زروان نام یکی از ایزدان ی زَروان یا  گرفته از واژه شناسی، زمان ریشه از نظر واژه

ی زمان است. این نام در اوستا  معنای الهه های پهلوی به در ایران باستان است. زروان در نوشته

نیز ذکر شده است. آئین زروانی صورتی از آئین زرتشتی بوده و زروان برای زروانیان وجود 

    ۴شده است.  غایی محسوب می

. :                                                                                  ی زمان مقولهی  نکاتی کلی در باره

های مختلف زندگی از  های دور تا یک قرن پیش در عرصه معنای مطلق آن از دوران زمان به

ز هم های علم فیزیک مطرح بوده و هنو ویژه در فلسفه و از دوران نیوتن در نظریه جمله و به

ی  ی رویدادها در محدوده خاطر مشاهده باشد. طول عمر دراز این مقوله عمدتا به می
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ها  های بسیار پائین نسبت به سرعت نور است. یعنی، رویدادهائی که در بررسی آن سرعت

همین  به  های مختلف نیست. ها و مکان  هائی مانند طول زمان در سیستم الزامی به طرح پرسش

ها ناشناخته شده بودند. با این حال این  ی زمان برای قرن وانی در رابطه با مقولهعلت مسائل فرا

های پائین، ارائه کند.  وضعیت مانع از آن نشد که نیوتن مکانیک علمی خود را، برای سرعت

هائی مانند ارنست ماخ،  دان ها و ریاضی دان زمان مطلق از اواخر قرن نوزدهم از جانب فیزیک

خاطر ذهنی بودن  ه و آلبرت اینشتین مورد سؤال قرار گرفت. در درجه اول بهآنری پوانکار

دلیل زمان  همین   آن. بدین معنا که زمان مطلق قابل مالحظه و سنجش نبود و نیست. درست به

چه  فاقد ارزش علمی است. علم به ویژه علم فیزیک با سنجش سروکار دارد و هرآن ،مطلق

هائی  تواند و نبایستی در آن دخیل باشد. اگر اکنون نیز در بخش گیری نیست نمی قابل اندازه

معنای  رود به ی زمان مطلق بکار می از علوم و تکنیک، از جمله در مکانیک کالسیک، مقوله

هائی است که در  ی پدیده خاطر بیان ساده تایید و یا عینیت داشتن آن نیست، بلکه صرفا به

 دهند. عت نور رخ میهای بسیار پائین نسبت به سر سرعت

دهند، لذا عمالٌ  که قوانین طبیعی هیچ نشانی برای تعریف زمان از خود بروز نمی به دلیل آن

رو، ماخ، پوانکاره، اینشتین،  ماند. از این  نمی راهی جز تعریف دلخواه و قراردادی آن باقی 

ی زمان قراردادی  جانبه رایشنباخ، کارناپ، گرونبام و بسیاری دیگر اقدام به بررسی همه

توان توضیح مسائل حل  ،های نظری و تجربی نشان دادند که زمانِ قراردادی کردند. بررسی

های  ها و یا در مکان های زمان در حرکت نشده را دارد و قادر است بگوید که چرا اندازه

 مختلف در مقایسه باهم یکسان نیستند. 

 

 ی زمان:  تاریخچه

ی  ی آن خارج از محدوده جانبه شک بیان همه بسیار طوالنی دارد. بیی زمان، تاریخی  مقوله

ی مهم از تاریخ آن، از یونان قدیم تا زمان   ذکر کوتاهِ چند مرحله  رو به این مقاله است. از این

 کنم: کانت، اکتفا می
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 .                                                                                                                        افالطون

کند. او در  بار افالطون مطرح می نظر اولین پرسشی است که به "زمان چگونه به دنیا آمد؟"

 نویسد:  ی زمان اختصاص دارد، می متن کوتاه دیالوگ تیمائوس که به مقوله

که آگاه  آن ها را، بی آنی زمان هستند، که ما  اشکال صورت یافته‘ خواهد بود’و ‘ بود’"

  ۵"دهیم. باشیم، به غلط به بودن ابدی تعمیم می

چه  کنیم که آن گیرد، زیرا از این طریق ما تکرار می به بودن ابدی تعلق می‘ هست’تنها  "

طوری که بودن،  چه مربوط به آینده است هنوز وجود ندارد؛ به گذشته دیگر وجود ندارد، آن

عنوان  مان حال، زمان حاضر است. افالطون، آن چیزی را که ما بهموجود بودن، معطوف به ز

کند و آن را به تنها وجه واقعی وجود زمان  ی زمان مجزا می کنیم از مقوله حال تجربه می

 دهد.                                      ارتقاء می

   ارسطو

فیزیک خود کتاب چهارم  ۱۴تا  ۱۰های  ی زمان را در فصل ارسطو، شاگرد افالطون، مقوله

ها یا  دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا زمان تعلق به هستنده مورد بحث قرار می

 .. پردازد:          ها دارد، ابتدا به این برهان می غیرهستنده

شکل ناروشن واقعی است. این را  زحمت و به زمان اصوال واقعی نیست یا فقط به"

زیر حدس زد: یک جزء آن گذشته است، لذا وجود ندارد؛  های توان از واقعیت می

جزء دیگر آن هنوز در پیش است، لذا هنوز وجود ندارد. از چیزی که از 

توان انتظار داشت که در بودن سهیم باشد. زمان از  ها تشکیل شده نمی غیرهستنده

ئی ها هم پیوسته است و از طرف دیگر توسط آن به بخش خاطر حاال به طرف به یک

شود زمان است. و این را ما   نظر چیزی که توسط حاال محدود می  شود. به  تقسیم می

 ۶"دهیم. اساس قرار می

ها دارد یا  شود که آیا زمان تعلق به هستنده پرسش ارسطو تنها محدود به این نمی

جوهر واقعی آن "کند که  چنین این پرسش مهم را نیز مطرح می ها. بلکه او هم غیرهستنده
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ی میان زمان و حرکت متمرکز  . ارسطو برای یافتن پاسخی به این پرسش بر رابطه"چیست؟

  .                       نویسد:      شود و می می

جا  توان برابر با حرکت دانست ـ در ضمن ما در این روشن است که زمان را نمی"

جا  شویم. ما باید کار خود را از آن فرقی میان حرکت و تغییر حالت قائل نمی

‘ بعد از آن’و ‘ پیش از آن’پرسیم، زمان چیست. اگر یک  شرووع کنیم که می

ی حرکت در رابطه  نامیم: اندازه صورت آن را زمان می نشود، در ای محسوس می

 ۶"‘.بعد از آن’و ‘ پیش از آن’با 

 محمد ذکریای رازی

ی زمان  پس از ذکر دیدگاه ارسطو در باره‘ شرح علم الهی’رازی در کتاب خود تحت عنوان 

  .نویسد:                                                                        به مخالفت با او برخاسته و می

دود. شود: زمان مطلق و زمان مح من بر این نظرم که زمان به دو بخش تقسیم می"

پایان است. این زمان از ابد وجود داشته و الینقطع جاری   زمان مطلق دائمی و بی

است. زمان محدود آنی است که از حرکت اجسام سماوی و سیر خورشید و 

 ۷"آید. دست می ستارگان به

.                                                                                                                               نیوتن

، اولین کتاب فیزیک نظری جهان، زمان را مطلق ‘اصول ریاضی علم طبیعت’نیوتن در کتاب 

دهد که ذکریای رازی هفتصد سال قبل از او در کتاب  دانسته و تعریفی را در آن ارائه می

تر به نیوتن  و نقد آن، بیشبیان کرده است. در زیر، بخش زمان مطلق ‘ شرح علم الهی’

 پردازم. می

  نیتز  الیب

کند:                                        شکل مستقل وجود ندارد. او استدالل می نیتز معتقد بود زمان به الب

ها نبودند، فضا و زمان فقط در افکار خداوند وجود داشتند. فضا و زمان  اگر آفریده شده". 

 ۸"های مستقلی نیستند. هستندهوجه  هیچ به
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.                                                                                                                          کانت

نحوی از تجربه مشتق شود. زمان  ی تجربی نیست که به زمان یک مقوله"کانت معتقد بود: 

که چنین  آموزد، اما نه آن گوئیم: این را تجربه به ما می نیم بهتوا آپریوری است. ما می

ی  ی نظریه اش ماکس بورن در باره ای به دوست دیرینه اینشتین در نامه ۹"بایستی باشد. می

 نویسد:  آپریوری کانت می

آمیزی که از این آدم ـ کانت ـ برخاسته درک  من دارم کم کم تاثیر عظیم تلقین"

   ۱۰"شوی. تایید آپریوری آرای ساختگی او، اسیر میمحض  کنم. به می

   

 زمان مطلق و نقد آن:

ی زمانی دو رویداد را  توان برای مثال فاصله جا باور بر این است  که می : در اینزمان مطلق

که  نظر از این ماند، صرف سان می ی زمانی همواره یک طور روشن تعیین کرد و این فاصله به

اش زمان مطلق را  شود. نیوتن در کتاب ذکر شده گیری  از چه مکانی و از چه سیستمی اندازه

 کند:                                                                                    چنین تعریف می

نواخت و بدون رابطه با  اش یک زمان مطلق در اصل روان است و بنا بر ماهیت"

دقیق دوام است که معموالٌ از آن  ی دقیق یا نا چیزی خارجی. بیان بیرونی آن اندازه

    ۱۱"شود، مانند ساعت، روز، ماه، سال. جسته می هبجای زمان حقیقی بهر

 نویسد:                                                                                                                   کند. او می ی مهمی در رابطه با زمان مطلق اشاره می  نیوتن در کتاب خود به نکته

طور دقیق سنجید وجود نداشته  نواختی که بشود با آن زمان را به یکشاید حرکت "

  .           ۱۱"باشد.

دهد که نیوتن تصور درستی از معیاری برای سنجش  این بیان بسیار با اهمیت است و نشان می

های مساوی در  نواخت، مسافت زمان مطلق داشته است. چرا که در یک جرکت یک

نواخت وجود داشت،  وند. اگر در جهان تنها یک حرکت یکش های مساوی طی می زمان

های  شمار با سرعت نواخت بی های یک ی حرکت شد آن را معیار قرار داد. اما مشاهده می
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نواخت، یعنی نفی زمان مطلق و  متفاوت معنائی جز نفی وجود تنها یک نوع حرکت یک

 شمول، نیست.   متریک زمان جهان

 :نقد زمان مطلق 

نواخت  های یک  حرکت ۱۲اش در یک محیطِ زیستِ ویژه، گیری دلیل شکل ی بهذهن آدم

  های انگارد. به این علت که سرعت مختلف را تنها معطوف به یک زمان، زمان مطلق، می

ی سرعت  هائی را که در محدوده ی پدیده واسطه ی بی مطرح در محیط زیست او امکان تجربه

دهند. بخش قابل توجهی از  پیوندند به وی نمی قوع میو عنوان سرعت حداکثر، به نور، به

های  ی او، محدود به سرعت ریشه در تجربه ،مشکالت انسان در درک درست مفهوم زمان

های باال، نزدیک به  طور طبیعی شانس تجربه و مقایسه با سرعت پائین، دارد. اگر انسان به

شد. زمان مطلق،  نبودن آن، میداشت متوجه اتساع زمان و لذا مطلق  سرعت نور، را می

ی انتزاعی بیش نیست. او  درستی معتقد بود، یک مقوله گونه که ارنست ماخ به همان

  .نویسد:                                                                                                 می

نه ارزش عملی دارد و نه زمان مطلق در هیچ حرکتی قابل سنجش نیست. لذا "

فهمد. زمان مطلق  ارزش علمی. هیچ کسی مجاز نیست ادعا کند از آن چیزی می

  ۱۳"است.‘ متافیزیکی’ای زائد و  مقوله

  ها و مسائل پنهان و نادیده مرور نقطه ضعف ها، به گیری کمیت ی دانش و فن اندازه با توسعه

های ارائه شده در  حل  قابل انکار شدند. راهتر بارز و غیر ی زمان هرچه بیش شده در مقوله

واری در علوم گوناگون،  ی زمانی نسبتاٌ اندکی منجر به دگرگونی شگرف و جهش فاصله

ی علم نجوم و  چنین در تکنیک شده امکان توسعه ویژه در علم فیزیک، دانش فلسفه و هم به

 اند. را فراهم آورده GPSمانند جی پی اس   کسمولوژی و در نهایت تولید ابزار روزمره

 

 جهت و متریک زمان: 

های جاری در طبیعت  دهند که جریان ما نشان می  ی  : مشاهدات روزمرهزمان جهتِ 

دارند؛ برای مثال، از نوجوانی بسوی پیری و نه هرگز  ، یعنی جهت سویه ناپذیر، یک برگشت
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تردید  کنند. بی دار بودن زمان را به ما تلقین می ها جهت ناپذیری پروسه بعکس. برگشت

دهد. اما بایستی توجه داشت که  کرد طبیعت را نشان می عملمهمی از   ی جنبه ناپذیر بازگشت

بنای آن را  کرد از آنِ دنیای کالسیک است و نه الزاما از دنیای کوانتوم که زیر این عمل

ی آنتروپی، در  ناپذیری با قانون دوم علم ترمودینامیک و مقوله دهد. برگشت تشکیل می

گوید که آنتروپی،  قانون دوم ترمودینامیک میشود.  رابطه با گرما و دما، توضیح داده می

های بسته، بدون تبادل با محیط اطراف خود، رو به ازدیاد است. برای مثال  نانظمی، سیستم

صورت آنتروپی آن مدام، تا رسیدن به  اگر ما جهان را سیستمی بسته تصور کنیم، در این

ی فیزیک  اکثر، طبق نظریهآنتروپی حداکثر، در حال افزایش خواهد بود. در آنترپی حد

نامند. البته ما  ماند. این حالت را مرگ گرمائی جهان می کالسیک، همه چیز از حرکت بازمی

دانیم که انسان یک  ایم که آیا جهان سیستمی بسته یا باز است. اما این را می هنوز درنیافته

نظر  وسعه دارد. بهسیستم باز است. او با انتقال آنتروپی خود به محیط امکان زیستن و ت

های کالسیک، مستدل بر قانون دوم ترمودینامیک، به  ناپذیری پروسه گیری از بازگشت نتیجه

سو بودن زمان کافی نیست. به این علت که در یک چنان  و یک  تنهائی برای قبول جهت

های دنیای کوانتوم که در اصل دنیای ماکروسکپی را سبب  استداللی کنش و واکنش

سویه نبودن، در  پذیری، یعنی یک منظور نشده است. مهم است بدانیم که بازگشت گردند می

ها کوتاه با ذرّات کوانتومی، برای مدت زمان  دنیای کوانتوم امری است که در آزمایش

 کوتاهی، به اثبات رسیده است. 

 :متریک زمان

شد از آن برای  نواخت وجود داشت می گفتیم که اگر در جهان تنها یک حرکت یک 

تعریف متریک زمان، متریک زمان مطلق، استفاده کرد. اما ما شاهد یک چنان حرکت 

کنیم  هائی که خود تعیین می همین علت ناچاریم متریک زمان را با مالک بارزی نیستیم. به

های مختلف از جمله فعل  توان از پروسه برای این منظور می تعریف نمائیم: تعریفی قراردادی!

شناسی، نجوم )چرخش زمین دور محور خود یا دور  و انفعاالت در علم شیمی، زیست

های متناوب با بسامدهای ثابت بهره جست. روشن است که  ویژه جریان خورشید( و به

کند. و  تر عمل می قسنج )ساعت( آنی است که نسبت به مابقی دقی ترین زمان مناسب
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. تر عوامل مخل کار دقیق ساعت است.   معنای تضعیف هرچه بیش سنج به سازی زمان بهینه

ممکن ساده باشد.  واحد زمان الزم است طوری انتخاب شود که کار و محاسبه با آن تا حد 

 ثانیه یا پیکوثانیه و برای دنیای های دنیای میکروسکپی نانو برای مثال، برای پروسه

ماکروسکپی ثانیه، دقیقه، ساعت، روز یا سال. ناگفته نماند که قراردادی دانستن زمان از 

های علمی مانند گرونبام مورد سؤال است. اینان براین  جانب بعضی از پژوهشگران نظریه

ویژه مکانیک نیوتنی، نه ناشی از ساختار فرمال  های علم فیزیک، به باورند که امتیاز نظریه

 شان با تجربه، اندازه زمانی معین، است.   از رابطه بلکه ناشی

ی نقاط جهان، این پرسش مطرح  شمول و معتبر در همه دلیل فقدان واحد زمانی یکتا، جهان به

های مختلف در نقاط گوناگون را ارزیابی و با  ی زمان توان اندازه است که پس چگونه می

های مختلف را  ها و سرعت ده در مکانزمانی دو پدی توان هم یکدیگر سنجید؟ چگونه می

 تعریف کرد؟ اصوال، چه پاسخی به این پرسش داریم: زمان چیست و چه تعریفی دارد؟  

 

          زمانی: مفهوم زمان و هم

رو  نیازی  شد. از این شمول، تصور می زمان تا حدود یک قرن پیش مطلق، با متریکی جهان

های مختلف نبود. به بیان  ها با یکدیگر در سیستم ( ساعتsynchronizationبرای تنظیم )

های  زمان در یک سیستم همواره در سیستم ی هم دیگر، تصور آن بود که برای مثال دو پدیده

ای نه  آن در گذشته "طلوع"زمان هستند. مثال: گسیل نور خورشید و  دلخواه دیگر نیز هم

ی  انیم که نور خورشید پس از طی فاصلهد شد. اما ما اکنون می زمان تصور می چندان دور هم

رسد؛ ناگفته نماند که خورشید نه طلوعی دارد و  مبداُ تا زمین حدود هشت دقیقه بعد به ما می

 نه غروبی )این غلط مصطلحی بیش نیست(.

کنیم. آیا این نوع مشاهدات همواره  زمان مشاهده می ما گاهن عالئم چند رویداد را هم

زمانی  ی هم توان از مشاهده اند؟ آیا می زمان رخ داده ه آن رویدادها همک معنای آن است  به 

تردید  ای یکسان از ما قرار دارند؟ بی  ها در فاصله چند رویداد دوردست نتیجه گرفت که آن

زمانی چه معنائی و چه  است ابتدا  بدانیم که هم  خیر! برای درک صحیح این نوع مسائل الزم

گونه  جا نیز، مانند مورد زمان، هیچ ها و قوانین طبیعی در این ه نظریهتعریفی دارد. متاسفان
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شکل قرارداری تعریف کنیم، مطلبی   زمانی را نیز به رسانند. لذا الزم است هم کمکی به ما نمی

زمانی اما الزم  که ابتدا از جانب آنری پوانکاره مطرح شد. پیش از پرداختن به تعریف هم

شکل قراردادی، چه  ی زمان ارائه دهیم. یعنی بگوئیم، البته به ولهاست تعریفی از خود مق

ای را آلبرت  فهمیم. این دو مفهوم مهم پایهی زمان ب خواهیم تحت عنوان مقوله چیزی را می

های  گرفتن از بعضی تجربه ، با یاری۱۹۰۵ساز خود در سال  ی دوران ین در مقالهاینشتآ

 دهد:   فیزیکی، چنین توضیح می

 :مفهوم زمان

ها ایفای نقش  های ما که زمان در آن باید در نظر داشته باشیم، تمامی داوری"

زمانی رویدادها. برای مثال، وقتی  ی هم هائی هستند در باره کند همواره داوری می

تواند این باشد  معنایش می‘ شود وارد ایستگاه می ۷فالن قطار ساعت ’گویم:  من می

و وارد شدن قطار به ایستگاه  ۷ی کوچک ساعت من روی  قرارگرفتن عقربه’که: 

ی مشکالت  نظر برسد که به این ترتیب همه شاید به‘. زمان هستند رویدادهائی هم

ی  حالت عقربه‘ ’زمان’جای  شوند وقتی که من به حل می‘ زمان’مربوط به تعریف 

ست اگر دارم. در واقع یک چنین تعریفی کافی ا منظور می‘ کوچک ساعت خود را

جا قرار دارد؛  اما به محض  منظور فقط زمان برای مکانی باشد که ساعت در آن

دهند از نظر  های مختلف رخ می که بخواهیم سلسله رویدادهائی را که در مکان آن

سنجیم که در  هم ربط دهیم، یعنی بخواهیم رویدادهائی را از نظر زمانی به زمانی به

 ۳ "هند، دیگر چنین تعریفی کافی نخواهد بود.د های دور از ساعت رخ می مکان

زمانی را آلبرت اینشتین در  ترین و گویاترین تعریف هم زمانی: ساده و اما در مورد مفهوم هم .

 کند: ی ذکر شده چنین بیان می ی مقاله ادامه

 :زمانی مفهوم هم

ی  نقطهتواند در  گر می ی فضا قرار دارد، یک مشاهده  Aی  با ساعتی که در نقطه"

A ی اطراف  رویدادهای بالفاصلهA زمانی رویدادها و  صورت هم را از نظر زمانی به

ی فضا قرار  Bی  سنجد. با ساعتی هم که در نقطه ی ساعت به های عقربه موقعیت

ـ نیز ‘ Aی  ساعتی دقیقا مشابه ساعت در نقطه’خواهیم اضافه کنیم،  دارد ـ می
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 Bگری در  توسط مشاهده Bی اطراف  سنجش زمانی رویدادهای بالفاصله

با  Aای در  ی زمانی پدیده هیچ تعیین دیگری امکان مقایسه پذیر است. اما بی امکان

را ‘ Bزمان ـ ’و یک ‘ Aزمان ـ ’وجود ندارد؛ ما تا حاال فقط یک  Bای در  پدیده

 ایم.  را تعریف نکرده Bو  Aمشترک برای ‘ زمان’داریم، اما یک 

ی که نور الزم دارد ‘زمان’توان اکنون تعریف کرد، تعریفی قراردادی:  زمان مشترک را می

و  Aبرسد. دو ساعت  Aبه  Bی است که نور الزم دارد از ‘زمان’برسد مساوی  B به  Aاز 

B وقتی هم ( زمانsynchronousکار می ،) زمان ـ ’ی  کنند که فاصلهB ‘زمان ’ی  از فاصله

 باشد.‘ Bزمان ـ ’ی  از فاصله‘ Aزمان ـ ’ی  مساوی فاصله‘ Aـ 

زمانی برای نقاط دلخواهِ متعدد بدون هیچ تناقضی قابل  کنیم که این تعریف هم ما فرض می

 طورعام درست هستند: های زیر به اجراست و رابطه

وقت  د، آنباش Aآهنگ( با ساعت در  زمان، هم سینکرون )هم Bـ چنانچه ساعت در ۱

 است.  Bسینکرون با ساعت در  Aساعت در 

وقت  سینکرون باشد، آن Cو هم با ساعت در  Bهم با ساعت در  Aـ چنانچه ساعت در ۲

 هم سینکرون هستند.  هم نسبت به Cو  Bها در  ساعت

های ساکن در سیستمی ساکن تعریف  ـ مهم است بدانیم که ما زمان را با یاری ساعت۳

‘ زمان سیستم ساکن’اش به سیستم ساکن  خاطر تعلق رو ما این زمان را به نکردیم؛ از ای

 ۳ "نامیم. می

هائی که نسبت به  های ارائه شده برای سیستم حال این پرسش مطرح است که آیا تعریف

کند؟ پرسشی که  نواخت در حرکت هستند نیز صدق می یک های ثابت  یکدیگر با سرعت

کرده و نه توان پاسخ بدان را دارد. پاسخ به این پرسش را فیزیک نیوتنی نه آن را طرح 

ارائه  ۱۹۰۵ی  در همان مقاله ۳‘نظریه نسبیت خاص’ای معروف به  آلبرت اینشتین در نظریه

 پردازیم. داده است که در زیر کوتاه به آن می 

ی موضوع مورد نظر از یک مثال استفاده  برای بیان و درک ساده زمان نسبیتی خاص:

ای در دست  کنم. تصور کنیم مسافری در داخل قطار منتظر حرکت آن است. او سکه می
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دانیم که مسیر برگشت سکه  کند. ما می طرف باال پرتاب می شکل عمودی به دارد و آن را به

ر شاهد این بازی است رفت و برگشت سکه نیز عمود خواهد بود. ناظری که در ایستگاه قطا

کند. مسافر و ناظر زمان رفت و برگشت سکه را  همان شکل، یعنی عمودی مالحظه می را به

نواخت باالئی روی  افتد و پس از چندی با سرعت یک   سنجند. قطار راه می نیز به یکسان می

طرف باال پرتاب  بهشکل عمودی  کند. مسافر دوباره سکه را به ریل مستقیمی حرکت می

کند. مسافر زمان  شکل عمودی مشاهده می بار نیز مسیر برگشت سکه را به کند. او این می

سنجد. آیا ناظر ساکن مسیر رفت و  ی حالت پیشین می اندازه رفت و برگشت سکه را هم

یابد؟ اگر خیر. چرا؟ آیا  شکل عمودی در می برگشت سکه در قطار در حال حرکت را نیز به

 کند؟ اگر خیر. چرا؟  زمان رفت و برگشت سکه را برابر با حالت اول ارزیابی می او

تصور کنیم که سکه توان پرتوزائی دارد و ناظر می تواند از طریق نور آن هر لحظه سکه 

راببیند. با دور شدن قطار، و با آن دور شدن سکه، می باید که نور سکه مدام زمان 

ناظر طی کند. به همین دلیل ناظر رفت و برگشت سکه را نه  تری را برای رسیدن به طوالنی

تر ارزیابی  بیند و زمان رفت و برگشت سکه را هم طوالنی عمودی بلکه به شکل مورّب می

کند تا مسافر که خود با آن در حال حرکت است. و برعکس، یعنی اگر ناظر سکه را به  می

ی ناظر را خواهد کرد.  افر دقیقا همان تجربهباال پرتاب کند و مسافر شاهد بازی او باشد، مس

گیری از آن و  ی خاصی وجود دارد که با بهره زمان ناظر رابطه زمان مسافر و ویژه میان ویژه

ویژه دیگر را محاسبه کرد. این مثال روشن  توان زمان ویژه می شناخت از یکی از دو زمان

عنوان دو سیستم هر یک  و ناظر به تواند مطلق باشد. چرا که مسافر کند که زمان نمی می

نواخت و روی ریل مستقیم  زمان خود را دارند. در مثال ذکر شده ما حرکت قطار را یک ویژه

زمان  همین خاطر ویژه های ممکن را. به در نظر گرفتیم، یعنی حالت خاصی از انواع حرکت

 نامیم.  می‘ زمان نسبیتی خاص’مسافر و ناظر را 

 

  .                                                                                          زمان نسبیتی عام

کنیم نیستند، لذا الزم است   جا که قوانین طبیعی تابع سیستم خاصی که ما انتخاب می از آن

 ی یک سیستم دلخواهی ویژه ی عامی ارائه گردد که بتوان با در اختیار داشتن زمان رابطه
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نظیر را آلبرت  ی هر سیستم دلخواه دیگری را محاسبه کرد. این کار بزرگ و بی ویژه زمان

توان، با در اختیار  عملی نمود. با یاری این نظریه می ۱۴‘نظریه نسبیت عام’در  ۱۹۱۵اینشتین 

ای از جهان محاسبه  زمان هر سیستم دلخواهی را در هر گوشه های ضروری، ویژه داشتن داده

 نمود. 

 :  بودن زمان به گذشته، حال و آینده ناپذیر تفکیک

کنم. تصور کنیم  ی مطلب از یک مثال استفاده  خاطر بیان و درک ساده جا نیز مایلم به در این

ی خورشید با تلسکوپ است. او  ی زمین در حال مالحظه که منجمی در سیستمی به نام کره

ی  داند که لکه شود. این منجم می می ی خورشیدی بر سطح آن ناگهان شاهد بروز یک لکه

کند.  دقیقه پس از بروز آن بر سطح خورشید در تلسکوپ مشاهده می ۸خورشید را حدود 

ی خورشید انجام دهد، برای مثال برداشتن  ی لکه منجم پس از مشاهدههر عمل ثانوی که 

نجم دیگری در ی خورشید. م لکه طور مطلق رویدادی است پس از، دیرتر از، بروز عینک، به

ی خورشیدی و هم  ی فضایی، که از آن هم بروز لکه هر سیستم دلخواهی، مثالٌ یک سفینه

عنوان رویداد دوم  کند، برداشتن عینک را به عمل برداشتن عینک منجم زمینی را مالحظه می

 ۸ی خورشیدی شاهد است. بعکس، او هر عملی را که منجم زمینی حدود  پس از بروز لکه

طور مطلق آن را رویدادی پیش از،  ی خورشید انجام داده باشد، به یش از بروز لکهدقیقه پ

کند. یعنی، رویدادهای مالحظه شده که توسط  ی خورشید ارزیابی می زودتر از، بروز لکه

زمان مشاهده شوند. به بیان  توانند در هیچ سیستمی هم ی زمانی از هم مجزا هستند نمی   فاصله

ستمی نباید، برای مثال، منجمی شاهد تولد کودکی پیش از تولد مادرش و دیگر، در هیچ سی

زمان این دو باهم باشد. اما اگر منجم زمینی میان دو مرز زودتر و دیرتر، یعنی میان  یا تولد هم

ی خورشید و  وقت دیگر بروز لکه  ی خورشید و برداشتن عینک، انجام دهد، آن بروز لکه

طور مطلق  طور مطلق زودتر یا به ای مختلف، برای مثال سفینه، بهه برداشتن عینک در سیستم

تواند نسبت به منجم زمینی و خورشید  دیرتر مشاهده نخواهند شد. چرا که منجم در سفینه می

طوری حرکت کند، یعنی سرعت و جهت سفینه را طوری تنظیم کند که عمل برداشتن 

ی  ـ پس از بروز لکه۲ی خورشید و یا  کهـ پیش از بروز ل۱عینک از جانب منجم زمینی را 

شک ما نیز  هائی که بی زمان مشاهده نماید. حالت ـ هر دو رویداد را هم۳خورشید و یا 
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گیری  کردیم. به بیان دیگر، با تغییر سرعت و جهت عنوان سرنشینان سفینه تاییدشان می به

بودیم. یعنی، گذشته، حال و  ناپذیربودن زمان به گذشته، حال و آینده می سفینه شاهد تفکیک

   ۱۵شوند. آینده همواره تابع سیستمی است که از آن رویدادها مالحظه می

توانند رویداد مشخصی را در زمان  مشاهده گرانی که نسبت به یکدیگر در حرکت هستند می

عنوان گذشته  گر به های مختلف مشاهده کنند. برای مثال رویدادی که برای یک مشاهده

عنوان رویدادی در آینده محسوب شود.  گر دیگری به تواند برای مشاهده کند، می جلوه می

تر از ارزیابی یک  تواند مدعی باشد که ارزیابی او درست یهیچ ناظری در جهان نم

توانند  گران می گر دیگر است. در عین حال الزم است بدانیم که هر یک از مشاهده مشاهده

گران دیگر همان رویداد را در  های الزم دقیقا محاسبه کنند که مشاهده با برخورداری از داده

 د.  چه زمانی مالحظه کرده و یا خواهند کر
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