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1 زمان و تغییر

یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی

طبیعِت زمان و تغییْر طى هزاران سال از جمله موضوعات اصلی مورد 
توجه فالسفه بوده است. فالسفۀ متقدم یونان، همچون پارمنیدس و زنون 
الئایی، به طبیعِت به ظاهر متناقض نماِی تغییر به دیدۀ شک می نگریسته اند: 
برای آنکه چیزی تغییر کند باید هم یک چیز باشد و هم چیزی دیگر؛ برای 

آنكه چیزی خلق شود باید هم باشد و هم نباشد.
گوستین اهل هیپو، و فالسفۀ مسلمان، همچون  فالسفۀ مسیحی، همچون آ

غزالی، مسئلۀ گذر زمانی را در پيوند با مسئلۀ ابدیت دنبال مى کردند.
این مطالعات به وضوح در تلقی کانت از عّلیت، معرفت و استدالل 
کالمی-جهان  شناختی اثرگذار بود. کانت شیوۀ تازه ای از تفکر دربارۀ ایدئالیسم 
زمانی تأسيس کرد؛ هم زمان با اعتراضاتی كه به تلقی واقع گرایانه نیوتن از مكان 

و زمان داشت، از رویکرد نیوتن به علم طبیعی دفاع مى کرد.
توجه به فلسفۀ زمان در قرن بیستم شتاب گرفت، چرا که تحوالت جدید 
در فیزیک و علوم شناختی منجر به ابداعاتی در پدیدارشناسی، متافیزیک 
و منطق زمان شد. تحوالتی که در نظریۀ نسبیت و فیزیک کوانتومی پدید 
آمده بود منجر به تلقی هايى بسیار باریک بینانه تر از مسائل بغرنج قدیمِی 

مربوط به زمان در ميان فيلسوفان شد.
امروزه در فلسفۀ دانشگاهى هیچ حوزه ای پویاتر از فلسفۀ زمان نیست. 
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انجمن های فعال بسیاری در جهان به این حوزه اختصاص دارد، که اگر ت

بايد به »انجمن فلسفۀ زمان« در  آنها را ذکر کنیم  از  بخواهیم نام برخی 
آمریکای شمالی، »مرکز زمان« در استرالیا، و »مرکز فلسفۀ زمان« در ایتالیا 

اشاره کرد.
مسئلۀ عمده در فلسفۀ زماِن معاصر چگونگی آشتی دادن زمان آن گونه كه 
در تجربه متجلی مى شود )در قالب گذِر رویدادها و تغییر دینامیک در تجربه( 
با زمان آن گونه كه در علم به ما معرفى مى شود )فیزیک مدرن زمان را به عنوان 
آینده اى ذاتی، توصیف  یا  ترتيب استاتیک رویدادها، بدون گذشته، حال، 
می کند( است. دیگر مسائل مربوط عبارت اند از سازگاری اختيار با تلقی 
علمی از زمان، دلیِل جهت مندی ظاهری زمان و ارتباط میان علیت و زمان.

برای نگارنده مایۀ افتخار است که شاهد ترجمۀ کتابش به زبان فارسی، 
فرهنگ  که  گاه شمارى  در  است.  شاعران،  و  فیلسوفان  ممتاز  زبان  این 
کسفورد اخیراً از زمان زيست فیلسوفان منتشر کرده، نام زرتشت  فلسفی آ
به عنوان نخستین فیلسوف ذکر شده است. فلسفۀ یونان باستان بسیار متأثر 
از سنت زرتشتی بوده است، درست همان گونه که تحوالت فلسفى اروپا در 
مانند  فیلسوفان مسلمان-ايرانی متأخری  به شدت مرهون  قرون وسطی 

ابن سینا و غزالی بوده است.
ایران جامعۀ فلسفی فعال و شناخته شده ای دارد. امیدوارم در آینده شاهد 
تعامالت علمی بیشتری میان دانشگاهیان ایران و همتایان شان در دیگر 

نقاط جهان باشيم.

آدریان باردون
استاد فلسفه در دانشگاه ویک فورست
نوزده ژانویه 20۱6
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یادداشت مترجم
 

هنگامی که به حوزۀ فلسفۀ زمان عالقمند شدم و در پی مطالعۀ بیشتر آن برآمدم 
به نکتۀ غیرمنتظره ای برخوردم. در حالی که تحقیق و تأمل در باب زمان و 
فلسفۀ آن در غرب، به خصوص در قرن بیستم، دستخوش تحوالتى جدی بوده 
است، تا آنجا که راقم اين سطور خبر دارد، تقریبًا هیچ تک نگارى مهمى در این 
حوزه به فارسی تألیف یا ترجمه نشده است. مطالعات فلسفی در باب زمان، 
به خصوص در سنت فلسفۀ تحلیلی، ادبیاتی بسیار غنی در حوزۀ متافیزیک 
و فلسفۀ علم به وجود آورده است. از ویژگی های مهم اين مطالعات فلسفی 
ارتباط عمیقی است که با ديگر حوزه هاى متافیزیک، از جمله علیت، وجود 
و اختيار برقرار كرده است. از سوی دیگر، مسئلۀ زمان پیوندی ناگسستنی با 
پیشرفت ها و نظریات علوم فیزیکی دارد. همان گونه که نویسندۀ اين کتاب 
نیز اشاره کرده است، نظريه پردازى در باب ماهيت زمان نمونۀ بارزی است از 
تأثیرات متقابل فلسفه و علوم فیزیکی، تعاملى که پيشگام آن ارسطو است 
و متفكران مهم ديگرى، مانند نیوتن و اینشتين، از دنبال كنندگان آن بوده اند. 
نظام فكرى اين متفكران نمونه هاى درخور توجهی از داد و ستد ميان فلسفه و 

فیزیک بوده است.
کتاب حاضر، همان گونه که از نامش نيز پیداست، نگاهى است به تاریخچۀ 
فلسفۀ زمان، از یونان باستان تا دوران معاصر. نوشتن كتابی کوتاه دربارۀ 
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مسئله اى  دشوار و پیچیده همچون زمان، تسلط و مهارت خاصی می طلبد ت

که از عهدۀ هر کسی بیرون است. با این حال، به نظر می رسد نویسندۀ کتاب، 
آدریان باردون۱، به خوبی از عهدۀ این  کار برآمده و با نگاهی دقیق، و در 
بررسى  را  زمان  فلسفۀ  دربارۀ  نظریات  و  آرا  مهم ترین  عین حال موجز، 
البته هنوز جزئیات و موضوعات بسیاری وجود دارد که بنا  كرده است. 
به ضرورِت اختصار در این کتاب طرح نشده یا تنها به آنها اشاره ای شده 
است. خوانندۀ عالقمند می تواند از طریق منابع معتبر و دقیقی که در انتهای 
هر فصل معرفی شده است، اين موضوعات را با جزئیات بیشتر و به شكلى 

ژرف تر دنبال کند.
الزم به گفتن نیست که ترجمۀ کتاب در موضوعی که پیش از این سابقۀ 
تألیف یا ترجمه اى در زبان فارسی نداشته با دشواری ها و البته کاستی هایی 
همراه است. به همین دلیل بر خود الزم می دانم از استاد گرانقدرم جناب آقای 
دکتر حسین شیخ رضائی براى ویراستاری اثر و راهنمایی ها و تذکرات شان 
در خصوص کاستی های ترجمه و نیز تالش هایشان بابت آماده سازى و چاپ 
کتاب صمیمانه تشکر  کنم. بدیهی است هرگونه اشکال و نارسایی در ترجمه 
به عهدۀ این جانب است. امیدوارم ترجمۀ این اثر درآمدی به ترجمۀ آثارى 

مفصل تر در حوزۀ فلسفۀ زمان باشد.

۱.   باردون رئیس انجمن فلسفۀ زمان )PTS( و استاد دانشگاه ویک فورست در آمریکا است. از جمله 
کارهای او در حوزۀ فلسفۀ زمان، در کنار مقاالت متعدد، مى توان به ویراستاری كتاب راهنمای فلسفۀ 

زمان )20۱۳( و آیندۀ فلسفۀ زمان )20۱2( اشاره كرد. 
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