
  
  

                                                                                     

  )1(                                             اندازه زمان 
                                            هانري پوانكاره

  
من    ترجمه                                          وچهر ذاكر

  
   دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندانشكده رياضي 

  
  
1  
  

   محسوسات حال حاضرنه تنها .  روشن استمادامي كه خارج از دامنه آگاهي پا نگذاشته ايم، مفهوم زمان تقريباً
  
   اينكه از دو پديده بلكه هنگام بيان، گذشته يا انتظار رويدادهاي آينده تميز مي دهيماتاز خاطربدون مشكل  را
  

   يكي بر،بيني  مي كنيم  يا از دو پديده كه پيش؛داشته است) زماني(م  يكي بر ديگري تقد،كه به خاطر مي آوريم
  

خواهد داشت، منظورمان را به روشني و بدون نقص درمي يابيم) زماني(م ديگري تقد.   
  
  

   در همن هستند منظورمان اينست كه آنها عميقاً همزما، موجود در آگاهي ماواقعيت وقتي اظهار ميكنيم دو
  

  تجزيه و تحليل قادر به جدا ساختن آنها بدون تحريف و دگرگون ساختن آنها  به نحوي كه، نفوذ كرده اند
  

  .نيست
 _ _ _ _ _ _ _ _  

  
 La mesure duسوي با عنوان فران  Revue de métaphysique et de morale ريه ش در ن1898 مقاله اندازه زمان توسط هانري پوانكاره در سال -1

temps انگليسي اين اثر توسط رياضيدان آمريكاييترجمه . به چاپ رسيد George Bruce Halsted (1853 – 1922) با عنوان The Measure of 

Time در مجموعه The Foundations of Science و بخش مربوط به كتاب  The Value of Science توضيحات ارائه . يد به چاپ رس1913 در سال

  .شده در پاورقي ها از مترجم است
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  آن بر ما  .آگاهي را مرتب مي كنيم هيچگونه دلبخواهي بودن را نمي پذيرد ترتيبي كه با آن پديده هاي

  
   .نميتوانيم تغيير دهيم آنرااز تحميل ميشود و هيچ چيز 

  
  

  طبقه بندي ذهني و حافظه اي  بهاينكه توده اي از محسوسات ي برا .من فقط يك تبصره ميتوانم بدان بيافزايم
  

   پيچيدگي يمعنا، قطع گرددبايستي  حاضر و جاري بودن آن   بدل گردد،،شدني بر حسب زمان
  

  .ماندخواهند باقي اين محسوسات جزو زمان حال چرا كه در غيراينصورت برود از دست  بايد نامحدود آن
  
  
   به مفاهيمباشد و اين مركز از تداعي يافته بلور تمفاهيم بايستي حول مركزي از تداعي مذكور ي توده عبارتي، ه ب

  
     را در زمان طبقه بندي كنيم كه آنها مانميتوانيم محفوظات ذهني  فقط زماني.برچسب خواهد بودمنزله يك نوع 

  
بدين ترتيب   در اندن خشك را پس از  گلها گياه شناس كهمشابه يك حيات خودشان را از دست داده باشند، درست

  
  .گياه دان خودش طبقه بندي ميكند

  
  

   بنابراين زمان روانشناختي بايستي.ولي اين برچسب ها فقط به تعداد متناهي ميتوانند وجود داشته باشند
  

   هست؟ هم  ديگري  لحظه،ين هر دو لحظهب اين احساس بوجود مي آيد كه  پس از كجا.گسسته باشد
   

  ميكنيم، در عين حال واقف هستيم كه قسمتهاي خالي و جاسازي طبقه بندي ن را در زمان مرتب، ما خاطراتما
  

   چطور پي ؟نباشد ، از قبل موجود در ذهنمان، اگر زمان صورتي چيزي ممكن استچطور چنين. مي مانند باقي
  

  آشكار مي شود؟بر ما وايشان قسمتهايي خالي باقي مي مانند، اگر وجود اين قسمتها تنها از طريق محت يم مي بر
  
  
2  
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  مان را قرار خودپديده هاي آگاهي  ،يا قالبداستان نيست؛ ما نه تنها ميخواهيم داخل اين صورت ي ولي اين همه 

  
  بعالوه ما ميخواهيم . حضور دارند هاآگاهي تماشاخانه ديگر كه در  ييهمچنين پديده ها دهيم بلكه

  
  آنهاييواقعيت هايي كه نمي دانم با چه آنها را جا سازي مي كنيم و  قرار دهيم، واقعيتهاي فيزيكي را نيز در آن

  
  اين ضروري است چرا كه بدون آن علم نميتوانست وجود . كه براي آگاهي بطور مستقيم قابل مشاهده نيستند

  
  علمي و فيزيكي را زمان اين نياز است كه بايستي بعبارتي، زمان روانشناختي به ما داده ميشود و  .داشته باشد

  
  .دو مشكل وجود داردچرا كه مشكالت، در واقع اينجاست كه مشكل آغاز ميشود، يا . بيافريند

  
  

  ي ميخواهيم هر با چه حقّ. يكديگر هستندبه نفوذ دو محتواي آگاهي را تصور كنيد كه همانند دو دنياي غير قابل 
  

   تالش كند هرطور شده؟ اينطور نيست كه انگار شخصينجيم و با معياري واحد بسطور شده آنها را يك كاسه كنيم
  

  طول را با گرم يا وزن را با متر اندازه بگيرد؟ و بعالوه چرا از اندازه گيري صحبت ميكنيم؟ ميتوان فهميد واقعيتي
  

مقدم دارد را نهم بر واقعيتي ديگر است، ولي اينكه چه اندازه تقد.  
  
  

  ي تبديلآيا ميتوانيم زمان روانشناختي را كه كيفي است به يك زمان كم) 1 (:بنابراين دو مسئله بروز ميكند
  

  يكرا كاهش داده و آنها را با رخ مي دهند آيا ميتوانيم واقعيت هايي كه در دنياهاي مختلف ) 2(كنيم؟ 
  

  ؟محك يكسان بسنجيم
  
  
3  
  
  

  حث مطالعات طوالني بوده است و ميتواناولين مسئله از مدتها پيش مورد توجه قرار گرفته است و موضوع مورد ب
  

  افرادي كه عقيده دارند اينگونه. زماني نداريمي ما شهود مستقيمي از تساوي دو بازه . گفت مسئله حل شده است

3 
 

  



  مان زمان طول يك بعد از ظهر هاز ظهر تا وقتي من ميگويم، . را خورده اندم توهفريب شهود را دارا هستند 
  ، اين گفته چه معنايي دارد؟3 تا 2ميكشد كه از ساعت 

  
  
تنها چيزي كه از آن عايد مي شود و ميخواهم . ندارددر بر را هيچ معنايي في نفسه كه نشان ميدهد اندك  يلتام  
  

  روانشناسان.  درجه معيني از دلبخواهي بودن را در بر داردل به تعريفي است كه يقيناًاينجا ارائه دهم با توسآنرا 
  

   اند بدون اين تعريف كار را به انجام برسانند؛ فيزيكدانان و ستاره شناسان ولي نه؛ اجازه بدهيدميتوانسته
  

  .ببينيم آنها چگونه عمل كرده اند
  
  

   همه تناوب حركتاندازه گيري زمان از پاندول استفاده ميكنند و بنابر تعريف فرض ميكنند كه براي آنها 
  

  ولي اين فقط يك تقريب اوليه است؛ درجه حرارت، مقاومت هوا، فشار . دمدت زمان يكساني طول ميكشپاندولها 
  

  از اين نوع خطاها راه فراري بيابيممي شد اگر .  دهندتغيير مياز جمله عواملي اند كه ضرب آهنگ پاندول را ، هوا
  

  يكي جديد، عاملهاي فيز.تقريب بسيار نزديكتري بدست مي آورديم، ولي آن هنوز هم فقط يك تقريب مي بود
  

  .، الكتريكي، مغناطيسي يا غيره، اختاللهاي كوچكي را ايجاد مي كردند اندتاكنون اغماض شدهكه 
  
  

   و اين تصحيحات با كمك مشاهدات نجومي انجامشوندسنج ها هر از گاهي بايستي تصحيح  در واقع بهترين زمان
  

از نصف النهار عبور ميكند ساعت نجومي يك خاص ميپذيرند؛ تنظيمات بر اين مبنا هستند كه وقتي ستاره اي 

يا همان مدت زمان دوران زمين است كه واحد  ،نجوميروز شبانه به عبارت ديگر، . نشان ميدهديكسان را ساعت 

براي اين تعريف جديد كه جايگزين تعريف قبلي مبتني بر ضرب آهنگهاي  . در نظر گرفته ميشوديثابت زمان

   .يشود كه دو دوران كامل زمين حول محورش مدت زمان يكساني دارند، چنين فرض م مي شودپاندول

  

 با 
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سياري از آنها بر اين باور هستند كه جزر و ب. ستاره شناسان هنوز نسبت به اين تعريف رضايت ندارند، وجوداين

بنابراين. شوديها به صورت مانعي در مقابل كره زمين عمل ميكنند و اينكه دوران زمين رفته رفته آهسته تر ممد  



چرا  توضيح داده ميشود، ،خود را نشان ميداد پيشبيني ميكرداز آنچه نظريه بيشتر ظاهري حركت ماه كه شتاب 

  .زمين آهسته حركت ميكندكره  يعني ما،ساعت كه در واقع 

  

4  
  

  اده ما بدونهاي اندازه گيري مورد استفرشخص ميتواند بگويد همه اينها اهميت چنداني ندارند؛ بدون شك ابزا

.نقص نيستند   اين ايده آل نمي تواند محقق شود. بنابراين كافي است ما بتوانيم ابزار كاملي را به چنگ آوريم

  .ولي كافي است وجود آنرا تصور كنيم تا بدينوسيله تعريف دقيقي از واحد زمان بدست آوريم

  

  ندول براي اندازه گيري زمان استفاده ميكنيمكه از پاهنگامي . مشكل اينست كه دقت كامل در تعريف وجود ندارد

  جواب اينست كه مدت زمان دو پديده يكسان را برابر فرض ؟پذيرفته ايم تلويحاًرا موضوعي چه اصل 

   ».صرف مي كنندعلتهاي يكسان براي ايجاد تاثير هاي يكسان زمان برابري را « :  اينطور ميپسنديديم؛ يا اگرميكن

  

  آيا غير ممكن است.  ولي مواظب باشيد.ريف خوبي از تساوي دو مدت زماني به نظر ميرسددر ابتداي كار اين تع

  روزي آزمايش اصل پذيرفته شده ما را نقض كند؟

  

  اتفاق مي افتد و در αن در دنيا پديده فرض ميكنم كه در يك مكان معي.  توضيح دهماجازه دهيد منظورم را

 در مكاني ديگر در دنيا كه از مكان . ميگردد α' اثردر پايان زمان موجب  ،نيبعد از سپري شدن زمان معينتيجه 

  β   و  α دو پديده . بوجود مي آيدβ' اش اثر  وقوع مي يابد و در نتيجه βفاصله خيلي دوري دارد، پديده  قبلي

  .  نيز همزمان هستندβ'  و   α' دو معلول  همزمان هستند،
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   در مكانيβ يكساني بازتوليد ميشود، و به طور همزمان پديده يط تقريباًت شرا تح  مجدداαًبعد از مدتي پديده

فرض . وقوع مي پيوندنده بهم   β'  و α'هاي  اثر.  يكساني بازتوليد ميشودبسيار بعيد در دنيا تحت شرايط تقريباً

  .  رخ مي دهدβ' ي قبل از اثرمحسوس  به طور α' كه اثر مي كنيم



  

  با آزمايش مشاهده كنيم فرضيه ما متناقض خواهد شد زيرا آزمايش خواهد گفت اوليناگر چنين وضعيتي را 

.  است ββ'  كمتر از  دومين مدت    αα'   است و همچنين دومين مدت  ββ'  برابر با اولين مدت  αα'مدت زماني 

 طور مشابه دو مدت زماني   بايستي با همديگر و به  αα'فرضيه ما ملزم ميكند كه دو مدت زماني   ولي از آن طرف

'ββ اين برابري و نابرابري منتج از آزمايش با دو حكم برابري حاصل از فرضيه با .برابر باشند   بايستي با همديگر 

  .همديگر ناسازگارند

  

آنها اصل تناقض را نقض پوچ و بي معناست؟ ينك مطرح كرديم  اهممفروضاتي كه  نيم تصديق كيماكنون آيا ميتوان

ولي . واقع شوند نقض گردد، )1( » فيكاليل داصل « بدون اينكه نميتوانستند  اين مفروضاتشك  بي. ندنميكن

  .جستجو كنيم، ضمانت ديگري  يك تعريفبنياديتوجيه بايستي براي 

  

5  
   يك علت توليد نميكند، بلكه چندينيك معلول معين را صرفاًواقعي فيزيكي دنياي در . ولي اين همه ماجرا نيست

قائل  بعيضتدر نقش و سهم هر كدام از اين علت ها بتوانيم لت متفاوت در ايجاد آن سهم دارند، بدون اينكه ع

  .شويم

  

  فيزيكدانان بدنبال ايجاد چنين تمايزي هستند؛ ولي آنرا فقط به طور تقريبي انجام ميدهند، و با وجود پيشرفتشان

  ينكه حركت پاندول فقط ناشي از جاذبه زمين است به طور ا.هرگز به طور قطعي به اين هدف دست نخواهند يافت

 تاثير شعراي يماني روي حركت پاندول نيروي گرانشهر جاذبه اي حتي اينست كه واقع امر تقريبي صحيح است؛ 

 _ _ _ _ _ _  

  

  بکار اصلی است که در استدالالت فکری و فلسفی The principle of sufficient reasonاصل دليل کافی يا  )1(

  

  اين اصل بيان می دارد که برای هر شی يا رويدادی علتی وجود دارد که هستی آن . برده ميشود و واضع آن اليبنيز است

  

  .علت بروز آن رويداد را توضيح می دهدشی يا 
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  .می گذارد

 

  جدداًن ميشوند هرگز نميتوانند ممعياثر تحت اين شرايط واضح است كه علت هايي كه منجر به توليد يك 

  بجاي گفتن اينكه  .بنابراين بايستي فرضيه و تعريف خود را اصالح كنيم. توليد شوند مگر به صورت تقريبي

   يكسان تقريباً علتهاي« : ، بايد بگوئيم»علتهاي يكسان جهت ايجاد معلولهاي يكسان زمانهاي برابر ميبرند « 

  .»ي را صرف ميكنند  يكسان يكسان زمان تقريباًبراي ايجاد معلولهاي تقريباً

  

  تازگي در مقاله اخيره بM. Calinon ، همانطور كه بعالوه.  ديگر چيزي جز تقريب نيست،تعريف ما بنابراين

  :خود متذكر شده است

  

در  تغيير كندهر پديده اي سرعت دوران زمين است، اگر اين سرعت دوران ر بر موثّيكي از شرايط محيطي "

ولي فرض اينكه سرعت دوران زمين . كه ديگر مثل قبل نيسترا پديد مي آورد ي بازتوليد همين پديده شرايط

  ".است معادل با اين فرض است كه ما ميدانيم چگونه زمان را اندازه گيري كنيم ثابت

  

،  بپذيرنداًكه ذكر خيرشان بود تلويحميني منج تعريفي نيست كه يناًرضايت بخش نيست؛ آن يقهنوز لذا تعريفمان 

  .استكاهش در حال  دوران زمين تدريجاًسرعت  زماني كه تصديق ميكنند بخصوص

  

تحليل اثباتي كه براي گزاره شان تجزيه و مطابق نظر ايشان اين تصديق چه معنايي دارد؟ ما فقط آنرا از طريق 

را  )1( زندهد حرارت حاصل از اصطكاك جزر و مد، نيروي آنها نخست ميگوين. ميدهند ميتوانيم بفهميمارائه 

   آنها سپس مي گويند كه محاسبه  .ت مي آورند يا بقاي انرژي را حجزندهآنها اصل نيروي بنابراين  .تخريب ميكنند

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

 يا )1(
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 آن كه اكنون نزديك ترين اصطالح به.  واژه اي است كه در متون علمي قديمي بكار ميرفته و امروزه كنار گذاشته شده استvis viva نيروي زنده

واژه مذكور توسط گوتفريد اليبنيز .  را ميتوان بنوعي انرژي جنبشي يا انرژي نهفته در اجسام متحرك تلقي كردvis viva. بكار ميرود بقاي انرژي است

نيز متوجه شد كميت اليب.  استv_i و سرعت m_i ام داراي جرم iجسم . وي يك سيستم مكانيكي متشكل از چندين جرم در نظر گرفت. پيشنهاد شد

m_i v_i^2 Σ در بسياري از سيستم ها پايدار است، وي اين كميت را  vis vivaنامگذاري كرد .  



  

  

شتاب ماه طبق قانون نيوتن كمتر از نتيجه گيري بر پايه مشاهدات خواهد بود مگر آنكه تصحيح مربوط به نظري 

  .كند شدن دوران زمين به حساب آورده شود

  

  

به عبارتي ديگر، آنها مدت را به صورت زير تعريف . ت اقامه ميكنندقانون نيوتن را به عنوان حجتيب بدين ترآنها 

قابل تحقيق ) پايستگي انرژي( زنده كه قانون نيوتن و نيز اصل نيروي شودزمان بايد به صورتي تعريف : ميكنند

يب است، در نتيجه ما كماكان با يك  قانون نيوتن يك حقيقت تجربي است، كه به نوبه خود فقط يك تقر.باشد

  .تعريف تقريبي مواجه هستيم

پايه بر آنها فرض گرفته شود كه زمان به طريق ديگري اندازه گيري شود، آزمايشهايي كه قانون نيوتن اگر اكنون 

  زيراون تغيير خواهد كرد، نويد و پيامد خود قانفقط . و تعبير قبلي را خواهند داشت گذاري شده كماكان معنا

  تعريف تلويحاً، بنابراين.به زبان ديگري تعبير و ترجمه خواهد شد؛ كه آشكارا سادگي كمتري خواهد داشت

 زمان بايستي چنان تعريف گردد كه :پذيرفته شده از جانب ستاره شناسان به شكل زير جمع بندي خواهد شد

دازه گيري براي زمان كه بيشتر از طرق  به عبارت ديگر، يك روش ان.قوانين مكانيك تا حد ممكن ساده گردند

  ما محقّ.افتدمي به طور عمومي مقبول واقع كه راحت تر است  روش  داشته باشد وجود ندارد، آنديگر صحت

كند؛ حداكثر ميتوانيم بگوئيم  ر مي، يكي درست و ديگري غلط كاساعتدو در مقايسه نخواهيم بود بگوئيم 

  .اي مزيت بيشتري استموافقت با نتايج يكي از آنها دار

  

در  مورد اشاره قرار گرفته است؛ مكرراً و كرده، همانطور كه گفتم، قبالًبه خود مشغول مشكلي كه همينك ما را 

  ، ميتوانم به رساله ايM. Calinon ، عالوه بر كتاب كوچك پرداختهاين موضوع به كارهايي اخيري كه ميان 

  .  در باب مكانيك اشاره كنمAndradeاز  
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  دومين مشكل توجه بسيار كمتري را تاكنون به خود جلب كرده است؛ با اين وجود در مجموع مشابه اولي است؛

  . بايستي اول آنرا به بحث مي گذاشتمو حتي، منطقاً

  

و محتواي آگاهي مختلف رخ ميدهند؛ وقتي ميگويم آنها همزمان هستند، منظورم دو پديده روانشناختي در د

ر بر يك پديده م يا موخّميگويم يك پديده فيزيكي كه خارج از هر آگاهي اتفاق ميافتد، مقدچيست؟ وقتي 

  ، منظورم چيست؟رخ مي دهدروانشناختي 

  

ه انفجار بزرگي در يك جرم سماوي بسيار دوردست ب. ، تيكو براهه متوجه ستاره اي جديد در آسمان شد1572در 

حداقل دويست سال الزم بود تا نور از آن ستاره به . ش رخ داده بودوقوع پيوسته بود؛ ولي اين واقعه مدتي پي

اكنون اگر اين پديده غول آسا را در نظر .  اين انفجار بنابراين قبل از كشف قاره آمريكا اتفاق افتاد.زمين برسد

م بر ، و بگويم اين رويداد مقدغير مسكوني بودند احتماالًاقمار آن  هيچ شاهدي نداشته چون گرفته، كه احتماالً

  گيري تصوير بصري جزيره اسپانيوال در آگاهي كريستوفر كلمبوس بوده است، منظورم چيست؟ شكل

  

كه فقط يك معني .  في نفسه داراي هيچ معنايي نيستندوجيهاتاين تي همه كه اندكي تامل كافي است تا بفهميم 

  .شندميتوانند داشته باباشد، يك قرارداد  از حاصل
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 بپرسيم 
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 ديگريكقرار دادن دنياهاي متعدد غير قابل گذر به ي ايده شده كه آدم توانسته چطور نخست بايد از خود

 خارج را براي خود بازنمايي  ما بايستي دوست داشته باشيم دنياي طبيعتاً.دپرورانبواحد چهارچوب ، در يك را

ولي ميدانيم هرگز نميتوانيم به اين بازنمايي . آنرا فهميده ايمكنيم، و فقط با انجام اينكار احساس خواهيم كرد 

اد  يك هوشمندي نامتناهي كه قادر به ايجولي حداقل توانايي تصاحب. زرگ استما بسيار ب  ضعف:دست بيابيم



  خودش طبقههمه چيز را ببيند و در قالب زمانِكه بزرگ آگاهي يك اين بازنمايي باشد را ميطلبيم، گونه اي از 

   .طبقه بندي ميكنيمخودمان  را بر حسب زمان مانناچيز خودهرچند ما مشاهدات  بندي كند، همانطور كه

  

   خدا خواهد بود؛ به يك معني نامتناهي–نيمخام و ناقص است، زيرا اين هوش عظيم به مثابه راستي  اين فرضيه به 

  و نه همه را در اختيار خواهد داشت چون درو به معناي ديگر محدود خواهد بود زيرا قسمتي از خاطرات گذشته 

غيراينصورت همه اتفاقات گذشته به طور مساوي در آن حضور خواهند داشت و در نتيجه براي آن ديگر زمان 

ميان مي ه ما رخ ميدهند از زمان صحبت باز براي همه اتفاقاتي كه خارج  كه و تازه، هنگامي. وجود نخواهد داشت

آيا اين  قرار نميدهيم، و ي ناقص؛ آيا خودمان را در مقام اين خدانمي بريمبكار  آگاهناخودرا آوريم آيا اين فرضيه 

خدا چنان كه وجود داشت قرار خودشان را در جايگاهي قرار ميدهند كه هم ناباوران  خدا حتيجور نيست كه 

  ميگرفت؟

  

م همه پديده هاي فيزيكي را در يك چرا سعي كرده ايكه  توضيح ميدهد آنچه تاكنون بيان كرده ام احتماالً

، حتي هوش مفروضيچون چنين جا زد همزماني براي تعريفي  به عنوان نميتوانآن را ولي . چارچوب قرار دهيم

  .بنابراين الزم است چيز ديگري را جستجو كنيم. مي بود، برايمان غيرقابل دسترس مي داشتوجود هم اگر 
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دو واقعيت روانشناختي . كنند وانشناختي هستند ديگر برايمان كفايت نميتعاريف متداولي كه مناسب زمان ر

. د به همديگر هستند كه تجزيه و تحليل قادر به جدا كردن آنها بدون تباه كردنشان نيست چنان مقي،همزمان

شعراي يماني  ستاره فعليمن نسبت به زمان زمان فعلي براي دو واقعيت فيزيكي نيز آيا همين امر برقرار است؟ آيا 

  نزديكتر به گذشته ديروز من نيست؟
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. همچنين گفته شده است كه دو واقعيت بايستي همزمان تلقي شوند چنانچه ترتيب ظهورشان را بتوان وارونه كرد

واضح است كه اين تعريف مناسب حال دو واقعيت فيزيكي كه در فاصله دور از هم رخ ميدهند نيست بعالوه در 



تي نميدانيم اين برگشت پذيري چه ميتواند باشد، نخست بايستي خود توالي ظهور پديده ها ارتباط با آنها ح

  .تعريف گردد
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م زماني فهميده ميشود جستجو كنيم و بنابراين اجازه دهيد جايگاهي براي هر آنچه تحت عنوان همزماني يا تقد

  .بدين منظور اجازه دهيد چند مثال را بررسي كنيم

  

در اينجا دو واقعيت وجود . شود  توسط دوستي كه به وي آدرس داده ام خوانده مينامه بعداً. ينويسممن نامه اي م

 در نوشتن اين نامه تصويري .گاهي متفاوت موجود استآدو متناظر با اين دو واقعيت، دارند كه براي تئاتر ذهني 

گرچه اين . ا هنگام خواندن آن داشته استبصري از آنرا داشته ام و دوست من نيز بنوبه خود همان تصوير بصري ر

دم شمردن اولي بر دومي ندارم زيرا باور دارم دومي دو واقعيت در دنياهاي غيرقابل گذر واقع ميشوند، شكي در مقّ

  . معلول اولي است

  

دم شمردن اين پديده صداي رعد و برق را ميشنوم و پي مي برم يك تخليه الكتريكي رخ داده است؛ در مقّ

معلول اين صدا يكي بر محتواي صوتي كه در آگاهي ام دريافت شده شكي به خود راه نميدهم، زيرا باور دارم فيز

  .استهمان تخليه الكتريكي 

  

شي 
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وقتي پديده اي به :  دقت كنيد،توانيم از آن تبعيت كنيم كه مياست پس به روشي كه دنبال كرديم و تنها رو

بنابراين با علت است كه زمان را . كنيم دم تلقي ميشود آنرا مقّ يمان ظاهر ميعنوان علتي براي پديده اي ديگر برا

شويم  دو واقعيت كه با رابطه اي ثابت به هم گره خورده اند مواجه ميبا  وقتي ، ولي بيشتر مواقع؛تعريف مي كنيم

كه ابتدا رخ داده، م، آني قدتكنيم واقعيت م  فرض ميچگونه تشخيص مي دهيم كداميك عامل و كدام علت است؟

مفروض گرفتن «اكنون چگونه خود را از اين . كنيم بنابراين با زمان است كه تاثير را تعريف مي. علت ديگري است



به سبب اين، در «؛ ولي اكنون )2(»بعد از اين، در نتيجه به سبب اين «گفتيمما  حفظ كنيم؟) 1(» نقطه آغازين

   خطرناك راه گريزي هست؟؛ آيا از اين دور)3(»نتيجه بعد از اين

  

10  
  

توانيم موفق طور كامل نمي ه ، چرا كه بشدخالص مي توان چطور از اين معضل به جاي اينكه ببينيم بگذاريد 

  .كردبراي خالصي تالش مي توان الاقل ببينيم چطور شويم، 

  

كنم؛  احساس مي مي كنم  تلقي Aكه به منزله پيامد كنش را، D   را انجام داده و پديده محسوس Aكنش ارادي 

از طرف ديگر متوجه ميشوم بروز اين پيامد به هر دليلي فوري و بالفاصله نيست و بلكه خارج از آگاهي من دو 

  .  استC معلول D، و B معلول A ،C معلول B  كه شاهدشان نبوده ام چنان اتفاق افتاده اند كه C  و Bواقعيت 

  

ي به هم وابسته تلقي كنيم،   را از طريق ارتباطات علA, B, C, Dّر واقعيت ولي چرا؟ اگر دليلي وجود دارد كه چها

نه كنيم، و    مرتب ميABCD  و در عين حال به صورت ترتيب زماني  ABCDي چرا آنها را به صورت ترتيب علّ

  ديگر؟ ترتيبي به 

 نيز موقعيت انفعالي آن  D بوضوح احساس برخورداري از موقعيت كنشگر به ما دست مي دهد و براي Aدر كنش 

پس در .   را اثر نهايي به حساب مي آوريمD را بمنزله علت اوليه و Aپس بدين دليل است كه . محسوس است

   قرار مي دهيم؟ C و نه بعد از C را قبل از B در انتها مي آيد؛ ولي چرا D در ابتدا و Aزنجيره علت و معلول 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

)1(petitio principii        اصطالحي در زبان التين و نشانگر يك مغلطه منطقي است بدين نحو كه در اثبات درستي يك گزاره به طور تلويحي از خود 

  .همان گزاره استفاده شود

)2(post hoc, ergo propter hoc   مي شود كه رويدادي اصطالحي در زبان التين كه معموال بعنوان يك مغلطه منطقي بكار برده ميشود و چنين تعبير 

  .تلقي مي شودمعلول رويداد متقدم از يك رويداد اتفاق افتاده بعد كه 

)3(propter hoc, ergo post hoc   پوانكاره جاي دو عبارت داخل جمله قبلي را عوض كرده است.  
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همواره مي كه   مي شودC باعث بروز Bاز آن جا مي دانيم :  اينستوقتي اين سوال مطرح ميشود، جواب معموالً

كه مشاهده ميشوند در يك ترتيب معين اتفاق مي افتند و   اين دو پديده هنگامي. رخ ميدهدC  قبل از Bبينيم 

  .چنانچه پديده هاي مشابه بدون حضور مشاهده گري رخ دهند دليلي بر وارون كردن ترتيب و توالي آنها نيست

  

  

آنچه ميدانيم .  را به طور مستقيم نميشناسيمC و Bزيكي بدون شك، ولي بايستي مراقب باشيم؛ دو پديده في

م بر  مقدB'آگاهي ما بالفاصله ميگويد .  توليد شده اندC  و B هستند كه به ترتيب بوسيله 'C و 'Bمحسوسات 

C'م بودن  است و بر اين مبنا مقدB بر Cرا فرض مي گيريم .  

  

ما . ي كنيم كه از آن تخطّاتفاق مي افتد اين وجود بسيار به نظر مي رسد و بااين قاعده در واقع خيلي طبيعي 

فرض كنيد دو تخليه الكتريكي يكي در . صداي رعد و برق را تنها چند ثانيه بعد از تخليه الكتريكي ابر مي شنويم

 فاصله اي دور و ديگري در فاصله اي نزديك از ما اتفاق مي افتد و صداي دومي زودتر از صداي اولي به گوشمان

  .نمي توان تشخيص داد كداميك از اين دو پديده زودتر اتفاق افتاده است. ميرسد
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   هستيم؟ اگر همه قسمتهاي جهان برحسب  در اطالق تنها يك عامل به يك پديده، محقّحقيقتاًآيا معضلي ديگر؛ 

ي هد بود، بلكه نتيجه معلول يك علت واحد نخواديگر ن به هم پيوسته اند يك پديده،  معيميزانيك اندازه و 

ي  حالت جهان در لحظهي  نتيجه كهگفته ميشود اين طور اغلب  اين مطلبو . تعداد بيشماري علت خواهد بود

؟ و بعالوه تنها آن هنگام  به كار آيندپيچيدهچنين  يشرايطي را پيش نهاد كه براي چطور ميتوان قواعد.  استقبل

  .ق باشنداست كه اين قواعد مي توانند جامع و دقي
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سه جرم . ، بگذاريد فرضيه ساده تري را مطرح كنيمگم نكنيمخودمان را براي اينكه در اين پيچيدگي نامتناهي 

ي و جدا  آنها را به منزله سه نقطه ماد،در نظر بگيريد ولي جهت سادگيآسماني مانند خورشيد، مشتري و زحل را 

 و سرعت آنها مكانداده شده براي تعيين ي  جرم در يك لحظه  و سرعت اين سهمكان .از مابقي دنيا تصور نماييد

  t+h موقعيت آنها را در لحظه tموقعيت آنها در لحظه . در لحظه بعدي و در نتيجه در هر لحظه ديگر كفايت مي كند

   .  تعيين مي كندt-hو نيز در لحظه 

  

، موقعيت مشتري و زحل را در هر t+a همراه با موقعيت زحل در زمان tحتي بيشتر، موقعيت مشتري در زمان 

  اشغال مي كند به همراه t+e مجموعه ي داده هايي مانند مكاني كه مشتري در زمان .زمان ديگر مشخص مي كند

  و مكان t  اشغال مي كند به مجموعه ي داده هايي كه مكان مشتري را در زمان t+a+eمكاني كه زحل در لحظه ي 

د وابسته است و اين وابستگي توسط قوانيني است همان قدر دقيق كه قوانين نيوتن   مي دهt+aزحل را در زمان 

به حساب ديگر پس چرا يكي از اين مجموعه ها را به عنوان علت مجموعه ي . دقيق اند، اگرچه كمي پيچيده تر

 عنوان پاسخ، تنها   براي زحل مي گيرد؟ بهt+a  براي مشتري را همزمان با زمان tنياوريم كه در نتيجه اش زمان 

  .داليلي را كه مي توان پذيرفت سادگي و راحتي كار اند
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 فرض شده توسط متخصصين بگذاريد براي فهم تعريف تلويحاً. عي بپردازيمولي بگذاريد به مثالهاي كمتر تصنّ

زماني را بررسي مي همبا استفاده از آن روشها كه آنها را جستجو كنيم  كنيم و روشهايي هنحوه كار آنان را نظار

  . كنند

  

نظر قرار خواهم داد، اندازه گيري سرعت نور و تعيين طول جغرافياييمن دو مثال ساده را مد .  
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فالن پديده سماوي كه تلسكوپ وي در اين لحظه آنرا آشكار كرده، در من ميگويد ه  ستاره شناسي ب كهيهنگام

، نخست از وي مي پرسم از جهتش را بررسي ميكنم و بدين واقع پنجاه سال پيش اتفاق افتاده است، من منظور

  .عبارت ديگر، چگونه سرعت نور را اندازه گرفته استه كجا اين را ميداند، ب

  

اين اصلي است كه بدون . ست آغاز مي كند اها جهتي او با اين فرض كه نور داراي سرعتي ثابت و يكسان در همه 

اصل با آزمايش . درستي اين اصل را هرگز نميتوان با آزمايش تحقيق كرد. آن اندازه گيري سرعت نور مقدور نيست

را خود بايد ما . ديگر سازگار نباشنديكنتايج آزمايشهاي گوناگون با و اين در صورتي است كه قابل ابطال است 

 قابل توضيح  و اينكه ناسازگاري هاي جزئي احتمالي به سادگيرخ نداده است يين تناقضچن كه خوش اقبال بدانيم

  .هستند

  

في توسط همه پذيرفته شده است؛ آنچه مي خواهم تاكيد كنم كااصل دليل   مشابه ،اصل مذكور در همه رويدادها

 شرح كه با آنچه قبالً جديد تجهيز مي كند يست كه اين اصل ما را براي تحقيق و بررسي همزماني به روش ااين

  .داديم به كلي متفاوت است

  

   با)Roemer )1مي دانيد كه . ن اين اصل بگذاريد ببينيم سرعت نور چگونه اندازه گيري شده استبا مفروض گرفت

 . چه مدت از مقدار پيش بيني شده عقب افتاده استهااين رويدادكه بكارگيري كسوف اقمار مشتري بررسي كرد 

  . وتن مانند قانون ني،بيني چطور بدست آمده است؟ به كمك قوانين نجومي ولي اين پيش

  

و يا اگر قانون نيوتن را بصورت تقريبي  مي گرفتيمكمي متفاوت از آنچه اكنون پذيرفته شده را اگر سرعت نور 

 باعث اين صرفاً خوبي توضيح داده شوند؟ه همان بستند واقعيت هاي مشاهده شده نميتوانآيا فرض مي كرديم، 

  بنابراين براي سرعت نور مقداري پذيرفته ميشود . كنيمجايگزين پيچيده تر قانوني با را كه قانون نيوتن مي شد 

 _ _ _ _  

Ole Christensen Roemer (1644 – 1710) )   1(  .  منجم دانماركي و اولين فردي است كه سرعت نور را اندازه گيري كرد
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ي دانان طول كه دريانوردان و جغراف زماني. كه قوانين نجومي سازگار با اين مقدار تا حد ممكن ساده باشند

  آنها . كه به بحث گذاشتيم حل كنندرا له اي امس همين دقيقاًتعيين مي كنند مجبورند جغرافيايي را 

  اينكار را انجام ميدهند؟ آنها زمانگونهچ.  پاريس را محاسبه كنندوقتبايستي بدون اينكه در پاريس باشند 

ي اندازه كم ي كيفي همزماني به مسئلهسئله ي م.  را با خود حمل مي كنندسنجي كه براي پاريس تنظيم شده

 آنرا به تفصيل مطرح نيازي به ذكر مشكالت مربوط به مسئله دوم نيست چرا كه قبالً. گيري زمان تبديل مي گردد

  . كردم

  

مشاهده كرده و فرض ميكنند اين پديده از تمامي نقاط روي را يا نه، آنها پديده اي نجومي، از قبيل كسوف ماه 

درست نيست، زيرا انتشار نور بالدرنگ نيست؛ فرضيه به طور كلي اين . ن به طور همزمان دريافت ميشودزمي

  .مبناي قاعده اي دشوار بعمل آوريم  را خواستاريم، بايستي تصحيحي را برمطلقيچنانچه دقت 

  

ال در برلين، بعنوان مثال، ابتداي كار واضح است كه دريافت سيگن. و يا باالخره اينكه از تلگراف استفاده ميكنند

ولي چه .  بحث كرديماين همان قاعده علت و معلول است كه قبالً.  از پاريس استبعد از ارسال همان سيگنال مثالً

ولي، جهت .  مدت زمان انتقال سيگنال ناديده گرفته ميشود و دو رويداد همزمان تلقي ميشونداندازه بعد؟ معموالً

 در عمل انجام نمي گردد، چرا كه خطاي  كها محاسبه اي پيچيده هنوز الزم استدقيق بودن، تصحيحي كوچك ب

 از خطاي مشاهده كمتر است؛ با معياري كه ما داريم الزام تئوريك آن مشخص است، يعني معيار تعريف ،حاصل

) 2. ( هستندروشهايي كه بكاربرده ميشوند بسيار متنوع) 1: (از اين بحث ميخواهم دو نكته را تاكيد كنم. دقيق

سنج استفاده شود و  ي اندازه گيري زمان دشوار است؛ چه از زمان مسئله كمجدا كردن مسئله كيفي همزماني از

 زيرا چنين سرعتي را بدون اندازه  نظر گرفته شود، فرقي نميكند،نور مدانتقال چه سرعت انتقال، مانند سرعت 

  .گيري زمان نميتوان اندازه گرفت
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اگر فكر كنيم صاحب اين . زمانيي و نه از تساوي دو بازه داريم ما نه شهود مستقيمي از همزماني : گيرينتيجه 

آنرا با بكارگيري برخي قواعد جايگزين كرده ايم، قواعدي كه اغلب در واقع . م شده ايمتيم دچار توهشهود هس

  . بحساب آوريم وجود آنها رامواقع بكار ميبريم بدون اينكه

  

؛ بلكه مجموعه اي از قواعد  موجود استي و نه  قاعده اي دقيق كلّ اينه قاعده هستند؟ ات اين قواعد چهولي ذ

  .كوچك كه در هر مورد مشخص استفاده ميشوند

  

 و ما ميتوانيم خودمان را با اختراع قواعد ديگر سرگرم كنيم؛ ولي نميتوان آنها را اين قواعد بر ما تحميل نشده اند

  .، كنار گذاشتآيدر بيان و تشريح قوانين فيزيك، مكانيك و نجوم دشواريهاي بزرگي بوجود بدون اينكه د

  

بيشترين سهولت را بنابراين اين قواعد را انتخاب ميكنيم، نه بخاطر اينكه صحيح هستند، بلكه بدين دليل كه 

خداد و يا ترتيب وقوع آنها و  رهمزماني دو":  كنيممرور كالم را به اين شرح ، و ميتوانيم لبفراهم مي آورند

عبارت ه ب. بيعي تا حد ممكن ساده باشنديف ميگردد كه شرح و بيان قوانين ط مدت زمان بقسمي تعرتساوي دو 

  " . استنا خودآگاهانهديگر، همه اين تعاريف ناشي از يك فرصت طلبي 

  

  


