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Kala, in Hindu philosophical thought, is believed to be an omnipresent 
eternity which along with Absolute Space makes up an undifferentiated 
entity. A worth considering issue about time in Hindu philosophy is that it 
is occasionally interpreted as God' – the omnipotent source of power that 
dominates the whole world – while in other Hindu thoughts, kala is 
understood as the cause, the power, the appearance, the substance and the 
accident. In Vedanta philosophy, kala is mainly regarded as being 
imaginary and illusory rather than something real. In Niaya-Vashishika 
philosophy, kala is conceived as an independent and non-material entity. 
Questions concerning the existence of time, and the way it is related to a 
set of ontological issues including causality, motion, and space are usually 
discussed. In Niaya-Vaisisika, the order of events is interpreted in 
accordance with time, whereas time is assumed to possess no physical 
qualities such as color. Sankia Philosophy, in spite of being based on a 
dualist metaphysics which provides an understanding of the world events 
as interactions between two ultimate principles of Purusa and Pracriti, 
denies Niaya-Vaisisika's interpretations about time.                                                                                                                                                          
Two other Hindu traditions, Mimansa and Vedanta, have similarly 
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developed, in a unique manner, their conceptualization of time based on 
upanishada's reading, i.e., the unchanging reality of Brahman, and they 
explicate, in one way or another, different ontological issues such as 
causality, motion, and creation in terms of Vivarta, Maya, avidia, and 
avatara doctorines. The present paper illustrates that there are various   
interpretations of kala in Hindu philosophical thoughts such as visnu and 
siva philosophies. for example, the kasmir Sivaism interpret the phenomen 
of kala as a veil that hides the ultimate reality. The phenomen of kala plays 
many different roles in the interpretation of Hindu cosmology and the 
interpretation of cosmic creatures and in the understanding of events as 
well as in the instructions and  practical  techniques of Yoga.   
 
Key Words: Time, kala, Hindu philosophies, vivarta, Brahman. 
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                   در تفک ر فلسفی هند )کاله( زمان پديدار

 سعید گراوند
پری ابراهیمزاده  

  چکیده         
الحاضمر کمه بما ف ما      در تفک ر هندويی، زمان عبارت است از ابديّتی دائم  

دهد. مسألة قابل توجّه اين اسمت  ناپذير  را تشکیل میمطلق، عنصر تفکیک
شمود  قمادر    زمان به مثابة خدا تفسیر ممی ها  هندويی فلسفهدر برخی که 

در ديگمر   مطلق که بر همة امور عال  احاطه دارد. ايمن در حمالی اسمت کمه    
ها  هندويی، زمان به مثابمة عل مت، قمدرت، نممود، جموهر و عمر        فلسفه

شود. در حکمت ودانته زمان امر  خیالی و وهمی است نه واقعی. تفسیر می
وايشیشیکه، زمان بمه عنموان جموهر  مسمت ل و ایرممادّ       -در فلسفه نیايه

مسمائل   . پرسش از چگونگی ح ور زمان، نحوة ارتباط آن باشودتفسیر می
شناختی از جمله  عل یّت، حرکت و ف ا در همة عناصر ح مور دارد   هستی

ترتیب وقوع رويدادها  کیهانی با پديدار زممان  وايشیشیکه -نیايه در فلسفه 
فلسمفه  ندارد. خاص مانند رنگ  یکيزیف تیّفیک چیا زمان هامّشود. تفسیر می

کمه رونمد رويمدادها      گرايی استسانکیه هرچند مبتنی بر متافیزيک ثنويت
کنمد  کیهانی را در فعل و انفعال دو اصل اايی پوروشه و پرکريتی تفسیر می
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پمذيرد. دو  وايشیشمیکه را نممی   -ولی در بحث از پديدار زمان تفسیر نیايمه  
مانسا و ودانته نیز در حکمت هندويی تل  ی و تفسمیر خمود دربمارة    میتفک ر 

ا )واقعیّمت نمامتّیّر بمرهمن( بسم  و     زمان را بر مبنا  خموانش اوپانیشماده  
شناختی از جمله  علیّ ت، حرکت و آفرينش را اند و مسائل هستیتوسعه داده
ها  مختلف در قالب نظريه ويوارتما، مايما، اويمديا و اوتماره تفسمیر      به شیوه

دهمد کمه در تفک مر فلسمفی هنمد،      ها  اين تح یمق نشمان ممی   کنند. يافتهمی
 ها  متفاوتی از پديدار زممان دارنمد.  یوايی خوانشها  ويشنويی و شفلسفه

که واقعیّت -برا  مثال، شیوائیس  کشمیر ، پديدار زمان را به عنوان حجابی
افزون بر اين، در حکمت هندويی پديدار  کند.تفسیر می -پوشانداايی را می

شناسمی هنمدويی، چگمونگی تفسمیر     زمان ن مش متفماوتی در بحمث کیهمان    
 کند.  عملی يوگا ايفا میی، فه  ح ايق نظر  و فنون رويدادها  کیهان

 عل یّت، برهمن.زمان، کاله، مکاتب فکر  هند،  ها:کلیدواژه

 . مقدّمه8
و نیز شیوة وجود  رییو بدون تّ  ابد  یمححال زمان زمینه و مجرا  واقعیّت و در عین

ح ور و وجود ماست. اگر زمان به طمور کاممل و مطلمق     رییدر حال تّ شهیهمگذرا و 
تصوّر شود نامتناهی است، و اگر به صورت نسبی تصوّر شود ناپايدار است. م ولة زمان 

شناسی هندويی است که ن مش مهمّمی در فهم  ح ی مت باورهما       از مباحث مه ّ کیهان
 معنو ، لطايف دينی و ح ايق عرفانی دارد.

ديدار  است که در مکاتب مختلف فلسفی، معنمو ، در  در حکمت هندويی زمان پ
فنون عملی و هنرها  نظر  معانی مختلفی پذيرفته است. زمان  به عنوان انرژ  کیهانی 
يا عامل محدود کننده وجود درک شده است. پديدار زمان در هنمر و اسمطورة هنمدويی    

معنما  دقیمق کلممه     ها  اصلی شیوا و کالی تصوير شده است. بهبه عنوان يکی از جنبه
هما   توان تبیین کرد مگر اينکه داللمت در تفک ر فلسفی هند، ح ی ت پديدار زمان را نمی

ها  دينی مانند آن را با ه  در نظر گرفت. برخی از فلسفه ضمنی و کاربردها  مختلف
که واقعیّت متعمال را  -شیوائیس  کشمیر ، پديدار زمان را به عنوان يکی از پنج حجاب 

. بمدون شمک   (8/9  8546  شمايگان،  8/948  8519)راداکريشمنان،  کنمد  تفسیر ممی -وشانندپمی
وايشیشمیکه، فلسمفه جمین و     -در مکاتبی از قبیل نیايه8همتا   ف ا و زمان، کاله و دِشه

هنمر  هنمد تصموير پديمدار زممان بمه        -مانسا، پذيرفته شده است. در تفک ر فلسمفی می
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 .(See: Gaeffke, 1980: 34; ibid, 1987: 74) شودیصورت دايره و مربع نشان داده م
جمله، ها  بسیار  قابل طرح است  از در اين پژوهش در باب پديدار زمان، پرسش

در فلسفه و حکمت هندويی چه تفاسیر  از پديدار زمان ارائه شده است؟  چه ارتباطی 
معرفمت وجمود دارد؟   بین زمان، برهمن و انسان وجود دارد؟ چه نسبتی میمان زممان و   
 جايگاه پديدار زمان در تفک ر فلسفی هند چگونه قابل تبیین است؟

 . پیشینة تحقیق8-8
گونه کمه ارسمطو   ها  نظر  هند آنمند  از پديدار زمان، در فلسفهدر واقع بررسی نظام

همايی  در ارب انجام داده، وجود ندارد. هرچند برخی از مح   ان شرق و ارب پژوهش
انمد. چنانکمه آنتینمه بالسملو     ب زمان و ارتباط آن با موضوعات ديگر منتشر کردهرا در با

اخیراً در جهت پر کردن اين خالء تح ی اتی را با عناوينی چون رابطه بین زمان، حرکت 
. امّا تا آنجا که امکمان جسمتجو بموده    (8515 555)پیرحیماتی، است و ب ايا  روح انجام داده
پديدار زمان در فلسفه و حکمت  وهشی کامل و منسج  دربارةتاکنون به زبان فارسی پژ

چمالش مفهموم   »ا  تحت عنموان  م اله( 8534)اخیراً  البت ههندويی صورت نگرفته است. 
به چاپ رسیده که در آن طاهره توکلی و هديه دلگیمر بمه بررسمی    « زمان در آيین هندو

 (38-63  8534)دلگیمر و تموکلی،  ها  مختلف زمان و نسبت آن با تماريخ پرداختمه انمد    نماد
ها  شمرقی  اند  در سن تمطالعات ديگر  که در پیوند با پژوهش پیش رو قابل مالحظه

شناسمی بمودايی از دکتمر ابوالف مل محممود  و      شود  از جمله، تأمّلی بر کیهانديده می
ان گیر  آن و آااز و پايان جهم شناسی زمانی و ف ايی، شکلشرفايی که به مسألة کیهان
هما   اند  نگارنده ضممن توجّمه و سودجسمتن از پمژوهش    و... در تفکر بودايی پرداخته

الذکر بر اين باور است که تحلیل و کشف ماهیّت پديدار زمان در حکمت و فلسفه فوق
. لمذا  (8534 599)الیاده،هايی است که مورد افلت واقع شده است هندويی از جمله پديده
تازه به واکاو  پديدار زممان در فلسمفة هنمدويی بامردازد و     ا  درصدد است تا به شیوه

ها  مختلف از پديدار زمان را با رويکرد  فلسفی در تفک ر فلسمفی هنمد نشمان    خوانش
 دهد.

 . قلمرو معنایی زمان )کاله(2
ا  سانسکريت است که به صورت اس  به معنما  زممان، سرنوشمت، ت مدير و     کاله واژه

ه معنا  سیاه و آبی تیمره اسمت. از سمو  ديگمر، کالمه      مرگ است و به صورت صفت ب
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کماربرد   9ها  شیوا و يمه است. کاله همچنین به مفهوم جايگاهخدا  مرگ و يکی از نام
دارد. در نظام فکر  يوگايی جايگاه به عنوان يک کلمه و نه دو کلممه جداگانمه ف ما و    

 (.9/545  8561 ،اکبر )اوپانیشادها(سر   858  8511)شايگان، زمان مورد اشاره قرار گرفته است 
خموردن و  »به معنما    4يا مشتق از کاال« محاسبه کردن»به معنا   5کاله مشتق از کال

ها  زمانی است، مانند است. بنابراين پديدار زمان است که مبنا  محاسبه واحد« بلعیدن
ثانیه، ساعت، روز، و ایره و يا زمان است که همة موجودات را به عنموان امذا  خمود    

به عبارت ديگر، پديدار زمان میزان و معیار ح ور هر موجود از تول د تا مرگ . خوردمی
هما   شود که مانند فعّالیّمت زمان به اين دلیل چنین نامیده می 5ت. به نظر بهارتريهار اس

کند. ا  و پويايی يک چرخ آب، تول د، دوام و نابود  همة امور تجربی را تعیین میدوره
خاطر اين عملکرد زمان که شبیه عملکرد خدا  خمالق اسمت، کريشمنا در بهگودگیتما     به

 .(Prasad, 1992: 4) دانسته استخودش را با زمان يکی 
عممل  »، «زمان پیروز »باشد که به معنا   6تواند شکلی از کارااز سو  ديگر کاله می

باشد. از سو  « حرکت کردن»و « گشتن»تواند مربوط به است. کاله همچنین می« قطعی
بمه طمور   باشمد.  « بامداد، صبح، ديروز، و نیمز فمردا  »9تواند مربوط به کالیامديگر کاله می

خالصه تمام اين مشت  ات احتمالی، اشاره به حرکت يا فرايند گذار پديدار زمان در حال 
 .(Dasqupta, 1973: 446/1) تّییر دارند

با اين اوصاف معنا  اصلی کاله يک ن طة ثابت يما واقعمی از زممان، زممان مناسمب،      
ان، ممرگ، زممان   فرصت، شراي  محی ، فصل، زمان و اذاست. معنا  ثانويّة کالمه، پايم  

آنچمه  »يعنمی  1مرگ، خدا  مرگ است. طیف سوم مشت  ات و معانی کاله  با واژة ديشته
 ,Cf: Glocerfiorini and Canestri, 2009:57; Harvey)، متمرادف اسمت   «کمه م مدّر شمده   

متناهی و نامتناهی و نیز عاممل عل می    ةدو جنب در تفک ر هندويی، زمان نيبنابرا .(2013:48
نامتنماهی نیمز در تفک مر     زممان  . کنمد ممی  فيم را تعربینی در هر رويمداد   ایرقابل پیش

 .فراتر از زمانيعنی قلمرو  3هندويی مساو  است با اَکاله

 . زمان در وداها5
مشاهده کرد. توان در وداها را می زمان به مربوطپرداز  نظريه لیناوّ هندّتاريخ تفک ر  در

ها  ودايی، زمان به عنوان وجود واقعی موجودات که ما به عنموان بعمد   لین تجربهدر اوّ
کنی ، درک شده است. زمان مفهومی است که وجود ایرروحانی )جسمانی( توصیف می
اسمت کمه قربمانی     فرايندهمین  ثباتی موجودات است وندارد. چیز  که وجود دارد بی
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قربمانی   انجمام  شود و بار ديگر بما  د میمتول  یقربانانجام زمان با  کند.کردن را ممکن می
نزديک بین عبادت و زمان قمرار دارد و   ةرابط بطنواقع در  شود. اين مفهوم درنابود می
زممان  پديمدار  را به منظور فه  جايگاه قربانی و مشارکت بشمر در آشکارسماز     بنیاد 

چیز  است کمه انسمان در همکمار  نزديمک بما      ، زمان طرز تل  یکند. در اين فراه  می
اعممال معنمو  انسمان     ةزمان به عنوان ثممر پديدار کند، در اينجا زمان خدايان ايجاد می

 .(Sankaracarya, 1980: 21)شودتفسیر می
دم و . سمایده اسمت ات زممان  در وداها واحد زمان روز است، که مرکمز تممام تجربیّم   

لحظات روز هسمتند. گفتمار مشمهور در وداهما از ايمن      ترين حسّاسصال اروب ن اط ات 
کش نکند، آفتماب طلموع   ( هر صبح قربانی آتش را پیشموبدجهت است  اگر روحانی )

فراه  شمود و بنما  محمراب     ا فزايندهساس، همچنان که قربانی به طور  نخواهد کرد.
زرگترين واحمد  کشد، اين سال تبديل به بها، در سرتاسر يک سال طول آتش در براهمنه

شود. اين پوروشمه، انسمان   شود. هر آجر محراب متناظر با يک روز در سال میزمان می
 ها بود که در ابتدا قربمانی شمد تما شمايد جهمان زنمده بمانمد       ودا در برهمنکیهانی ريگ

(Crook, 1981: 434) به حیات خمود اداممه    قدسی. جهان ف   به وسیله ف یلت اين عمل
 دهد.می
 شود، اين بازساز که پرجاپتی با زمان شناخته شده و با سال نمادپرداز  می ز آنجاا

 Cf: The Principal)يابمد  زممان پیونمد ممی   احمی سماختار   بما تثبیمت زممان و طر     کیهمانی 

Upanishads, 1997:37; Kishore mandal, 1968:138). ّت به صمورت پمی  الیّدر وداها اين فع-

شود، به اين صورت کمه چیمز بافتمه شمده از روز و     بافندگی م ايسه می صنعت درپی با
شود. تصوير بسیار قديمی ديگر  که زممان را  شب و لحظات مراس  روحانی ساخته می

ايمن  . (Padoux, 1993:3/77)اسمت  چرخ، نماد چرخمه خورشمید ،   چکره/دهد، نشان می
کند. در می ايفاجود، ن ش حیاتی و ةتصوير، حت ی امروزه ه  به عنوان نماد عامیانه چرخ

ريگف رات  از بسیار  در. (Prasad, 1992: 22)تاالب وداها، زمان، همان قادر مطلق اس
 مماه  دوازده از حماکی  که عدد دوازده به که است موجود ضمنی طور بهزمان  مفهوم ودا

 سمرود  مشمهورترين  در زممان  مفهموم  تشريح. (Kishor mandal, 1968:4) دارد اشاره است،
 است ودا اينگونه آمدهاتهروه يعنی ودايی،

تصموير شمده اسمت     هفت افسمار و بمه عنموان خمالق عمال       زمان به عنوان اسب، با
(Atharva veda, 1897: 19, 1, 4) . در وداهما  زمان ربّ همه است. زمان، برهمن است. زمان
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زممان،  . ن اسمت ت اايی جهما عل و  پدر پرجاپتی . زمانخالق و ربّ همه حت ی منو است
هما پديمد   حرارت جهمان و مشمرق   ،شعور ،برهمن ،هادر زمان آب زمان را آفريده است.

رود و دوباره در او میاز طريق زمان، خورشید باال  بیند،در زمان چش  از دور می آمدند.
 .(Ibid: 54, 1-6)رودفرومی

، ترين سند دينی بشرکهنوداها، به عنوان ها بیانگر اين نکته هستند که در اين سروده
زمان به عنوان برترين وجود هستی، قدرت کیهانی، اصمل علیّمت و بمه عنموان الوهیّمت      

دراينجما گماهی    .(Padoux, 1993:91; sankaracarya, 1980:19)اسمت   قابمل تفسمیر   عظی  
زمان حت ی از خدا  خالق پرجاپتی نیز برتر است و حت ی اصل کیهمانی بمه عنموان زممان     

همايی از زممان عماملی بمرا  نشمان دادن      واقع چنین ويژگمی  در بل فه  است.قدسی قا
را متنبّمه   هما انسمان ، يیهما واقعیّت اايی به خدايان است، همچنین وجود چنین اسمطوره 

 :sankaracarya, 1980)زمان ظاهر  و وجود ناپايدار خود تأمّمل کننمد   ابعاد کند تا درمی

1/23). 
رودره، کمه  . (Ibid:1/12)شمود يکی دانسته می ن با رودره،زمادر وداها افزون بر اين، 
شمده   ها بوده و به صورت خدا  کائنمات در نظمر گرفتمه ممی    آسمان ادر اصل مرتب  ب

تی دو وجهی است، از يک طرف در پیوند با مرگ، خمدا  يممه و از طمرف    دارا  ماهیّ
شناسمی  کیهمان   بر اين اسماس بايمد گفتمه شمود کمه در      نظ  هستی استديگر، نگهبان 

هستند  احاطه  )که تجل ی برهما(هندويی، زمان قادر  مطلق است که بر تمام موجودات 
 .  (Sankaracarya, 1980: 1/ 23; Prasad:1992, 58)دارد

 . زمان در اوپانیشادها 4

ا در برخمی  ظماهر  دارد. امّم  عینی و ت ها  اوپانیشاد ، زمان واقعیّبرخی از سرودهر د
است. زممان بما جريمان    شادها، زمان همچون اصل اايی عال  توصیف شدهاوپانیديگر از 

ها، . زمان برا  اهداف عملی، به روزها و شبشده است همیشه جار  رودخانه م ايسه
تموان گفمت کمه خموانش اوپانیشمادها از      ممی  در واقع .دشوماه و سال و ایره ت سی  می

 دهد.  نشان می تمايز میان زمان تجربی و متعالی راپديدار زمان 

، زمان همچون برهمن، به عنوان اصمل  (Sankaracarya, 1970: 1/7)اوپانیشاده میتري در
همه چیمز   ةزمان نابودکنند شود. جمله معروف اين اثر اين است کهبلند مرتبه، مطرح می

-الزم به ذکر است که در دوران ودايمی و هنگمام شمکل    .(Kishor mandal, 1968: 13)است

هممه   أانمد کمه در زممان اصمل و مبمد     ران، اذعان داشتهانیشادها، برخی از متفک گیر  اوپ
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زممان )برهمما( چگونمه    اين پرسش قابل طرح اسمت کمه    ا در اينجاامّ بینندچیزها را می
اسمت تممام    ه بمه ايمن ديمدگاه شمنکره کمه معت مد      شود؟ با توجّت نابود  جهان میعل 

برهماست. بنابراين هنگامی کمه برهمما در ذات   موجودات و عناصر عال  ظهور و تجل ی 
-رسد  و وقتی او بیمدار ممی  شود  زمان فساد، انحالل و تباهی عال  فرامیخود پنهان می

رو  ناتئخوابد، کاا چون با آرامش خاطر میپردازد  امّالیّت میشود عال  به حرکت و فعّ
ر  يا انحالل جزئی عال  يماد  گردد که از آن با عنوان قیامت صّناپديد می به کمون رفته

شمود  شود  که جهان بدون هیچ تّییر   در شکل و محتوا در ذات برهما ناپديد ممی می
هما و  پديمده  ةها بیانگر اين نکته هستند که هماين سروده ة. هم(431  8515جاللی نمائینی،  )

 The).ننمد کزمان، يعنی برهما هستی يافته و موجوديّت پیدا می ةعناصر موجود، به واسط

Upanisads, 2001:14; The Principal Upanisads, 1997: 71)  در  ه الزم به ذکر اسمت کمه  البت
زمان بما  ترين مسائل، مسألة چگونگی نسبت بحث از زمان در اوپانیشادها يکی از بنیاد 

گونه که در مطالب فوق ذکر شد در سمن ت هنمدويی يکمی از    معرفت انسان است، همان
. ولمی اينکمه   داردی ، مراحلم آنن به نجات، معرفمت اسمت و رسمیدن بمه     ها  رسیدراه

شمود.  ، در ادبیات هندويی روشمن ممی  ف رهبا زمان دارد  با ذکر چند  معرفت چه نسبتی
  6میتر  اوپانیشاد، ) «دانسته مشّول شود او از قید زمان بیرون است ماهر که زمان را بره»

ا پاسخ ايمن  يکی بودن برهمن با زمان است. امّ. روشن است که اين سرودها نشانگر (85
توان با مراجعه به اوپانیشادها، يافت. در ال که زمان چه ارتباطی با معرفت دارد را میؤس

که سالک طريق معرفت، تممام مراحمل سملوک را طمی      اوپانیشادها آمده است که زمانی
ممن عمین   »دهمد   اسخ میاو پ پرسد تو کیستی؟رسد که برهما از او میی میم امکرد به 

، سر اکبر)اوپانیشمادها( ) «زمان  و هر چه در سه زمان )گذشته و حمال و آينمده( اسمت ممن     

خمود را برهمما    ،در جايی ديگر در اوپانیشادها آمده است کمه سمالک طريمق   (. 91  8561
معرفت دسمت  م ام اين مطلب اشاره به اين نکته دارد که سالک وقتی به  کند.خطاب می

بینمد. بنمابراين از رهگمذر ايمن موضموع      و برهمن نممی  آتمند، ديگر جدايی بین يابمی
توان چنین نتیجه گرفت که زمان هممان برهماسمت و جمدايی بمین ايمن دو نیسمت.       می

محمو  زممان هممه موجمودات را در خمود     »همچنین در میتريمه اوپانیشماد آممده اسمت      
میتمر   ) «، او داننمده وداسمت  شمده واقع کس که بداند در کجا  زمان و هر آن گرداندمی

کمه زممان دو صمورت دارد، زممان      شمود مسمتفاد ممی   چنین. از اين سخن (5  6اوپانیشاد، 
هممان زممان    زمان،  ار  از زمان بیو عاريتی ت است و زمان نسبیزمانی، که ابديّبی
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امّا م صود از زمان عماريتی سمه    شب تاريک نیستی و عدم محض استقدسی است که 
قدسمی زممان و    أ، دسمتیابی بمه منشم   اينکمه  . نکته دومزمان گذشته و حال و آينده است

ح ور معرفت انسان  ةر اوپانیشاد ، در واقع به منزلزمان آاازين  که در تفک  پیوستن به
 . (8/858  8546)شايگان، دگیراست در قلمرو  قدسی قرار می

ودا و اوپانیشادها، زممان يمک اممر متمافیزيکی     یجه گرفت که در ريگبنابراين بايد نت
پیرحیماتی،  )   دنیمو  هما است و آگاهی از آن مساو  است با رهايی انسمان از بنمد رنمج   

جاودانه شمدن، در واقمع رهمايی يمافتن از بنمد      عالوه شکوفايی معنو  و به. (549  8515
مانند خورشید  ثابت است  زيمرا  گذرد ساره میمساره است و کسی که از دريا  سمس
ف   در مرکمز    کند و نه اروب، وخورشید نه طلوع می« برهمن»هند تفک ر فلسفی در 

به اين پذير است  يی امکانواين امر در سن ت هند .(858  8511شايگان، )گیردابد  قرار می
 آدمی  در سن ت هندويی، زندگی هر شخص، با کرمه )عمل( او در ارتباط است شیوه که

 8593دومزيل و ديگمران،  )ازلی برسانداصیل و تواند خود را به وحدت زمان، يعنی زمان می

ح مور   ةايمن اممر در سماي   تح  ق  از زنجیر اسارت رنج و سمساره رهايی يابد. و (814 
، گمذر  عماريتی تواند از زممان  که انسان می. به اين صورت استممکن آگاهی و معرفت 

 قدسی دست يابد.زمان ساحت کند و به 

 ها. زمان در پورانه3
زممان بمه خمود     . و قابل ت سمی   ا  دوجنبه دارد  ایرقابل ت سی پورانهادبیات  درزمان 

سیمات خود، ایرقابل ت سی ، نامتناهی، ایرمشروط و ابد  است. برا  اهداف عملی، ت 
 ,The Sakta Purana, 1999: 12; The Vaisesika Sutras)اسمت اصلی و فرعی سماخته شمده  

انمد.  تممايز قائمل  و محسموس  ها، میان زممان متعمالی   پورانه شارحانرو، ازاين .(1993:91
گیرنمد. زممان، هممان تجسّم  خداسمت. زممان       ها، زمان را اصل اايی در نظر ممی پورانه
بمه ظهمور   زممان  پديمدار  است. فرايند خل مت و نمابودگر  از   هستی ا  از روح مرحله
هما را ايجماد   ند و اختالل در گونهکی میقدرت خدا را متجل  ،زمانها در پورانه. رسدمی
. تعل مت ممؤث ر عمال  اسم    پديمدار زممان   رو،  ايمن  را پديمدار کنمد. از   هسمتی کند تا می

کند. در ايمن پورانمه پديمدار زممان مت ممّن      از ابعاد مختلف زمان بحث میويشنوپورانه،
، نمابود  پی درپی خل مت و   ةاين چرخود  است.  ا  پی در پی از خل ت و نابچرخه

ابمديّت و  در ايمن پورانمه   اسمت.   حرکت و فعّالیّتدر حال  پیوستههمچون يک جريان 
کرممه   زممان بما   افزون بمراين در ايمن پورانمه،    نامتناهی بودن زمان نیز مورد تأکید است.
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ايجماد   زممان ا کرمه اسمت  چمرا کمه کرممه ر    به يک عامل برتر نسبت  زمانارتباط دارد. 
 The)کنمد ا کارکرد اصلی آن اين است که اثمر ايجماد ممی   آااز است، امّ یب زمانکند. می

Visnu Purana, 1980: 2,9) . 
-يابد و با افول او پايان میا  جهان هستی با ظهور برهما وجود میدر ادبیات پورانه

هما، بمه عنموان    در پورانمه  ت را داشته تما پذيرد و افول و بازپیدايی مکر ر برهما اين ظرفیّ
جهمانی بما    ةرو، يک دورشود. از اين م یاسی برا  تعیین ادوار مختلف تاريخی برگزيده

تر در قالب ادوار عمر برهما برابر  خواهد کرد. اگرچه ادوار جهانی در م یاسی کوچک
  جمامع و عمیمق   تبیینرسد که به نظر می ،ح ور داردته راهدر مهاب )مهايوگه( چهارگانه

ا  مطمرح  پورانهادبیات  تاريخ تفک ر هند برا  نخستین بار در در عمر جهانچگونگی از 
 .(Cf: Sopa, 1991: 63) دوشمی

 های مختلف از پدیدار زمان )کاله( در تفکّر فلسفی هندخوانش .6
 اگرچه همة مکاتب فکر  هند به گردش زمان و فرضیّة ادوار جهانى معت مد بموده و آن  

انمد، کمه بمه موجمب آن     ديمده را به صورت دوران منظ  انحالل و خل ت پى در پى ممى 
پیوندد و ادوار مختلف، انحطاط و اضمحالل خمود را  آفرينش در آااز زمان به وقوع مى

هما   هما در سمنت هنمدويی، تفاسمیر و خموانش     پیمايند امّا با توجّه به کثرت انديشهمى
خورد که در ادامه به بحث و بررسمی و واکماو     چش  می متفاوتی نیز از پديدار زمان به

 پردازي .آنها می

 . زمان به مثابة برهمن8-6
آورد. طور که گفته شد در اتهروه ودا زمان همه چیز حت ی برهمن را به وجمود ممی  همان

اين همان ديدگاهی است که در شوته شواتره اوپانیشاد بازتاب يافتمه کمه مطمابق بما آن     
زممان علمت اصملی    »گويد که اوپانیشاد نیز می اايی تمامی امور است. میتريه زمان عل ت

 «.  هر چیز  است
يابمد. از زممان بمه    با ظهور دوران حماسی، در مهابهارته زمان جايگاهی متعمالی ممی  
از حمروف  »گويد  عنوان نیرو  ذاتی برهمن سخن رفته است. در بهگود گیتا ويشنو می

. ممن  (55  8544)بهگودگیتما،  « رکیبات لفظ مت صل . من زممان اليمزال   الفبا، الف من ، و از ت
در زمان م تدر و نابودگر جهان  که برا  آشکار کردن جهان متجل ی شده است. بنمابراين  

دربارة نشمان دادن   فراز از گیتازمان. اين  مساو  است بابهگودگیتا، باالترين شکل خدا، 
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کريشنا، به عنوان خدا  متعمال اسممت. آشممکار شمدن     پدر  81هودوسويشنو در شکل وا
مت کیهممانی  انسان است که در آن، فعالیّشکل ی خدا به ت همچون زمان، اوج تجل الوهیّ

 شود.، همچمون خالق به نمايش گذاشته میعل ت اايی
از زمان بمه عنموان   88ها حکمفرما است. بهگوته پورانهچنین ديدگاهی در همة پورانه

گويد. همچنین گفته شده که برهمن خمود را بمه صمورت    يشنو سخن میتجل ی خاص و
 کريشمنا در بهگودگیتما،   (.(Dasqupta, 1950:4/25کنمد پذير متجلی میامور متعدّد و تجربه

ون خممالق و نگهدارنممده   چم به اشکال مختلف و پیچیمده وجمود خمويش هم    ابه آرجون
شمود کمه هنموز    ه ممی متوجّم  او ،بمر آرجونما   کريشنا تجل یشود. پس از جهان آشکار می

ت را دارد. الوهیّم  متعمالی  کامل خمدا را نشناخته و آرزو  ديدن اشمکال  اايی و تواقعیّ
ت در شمکل متعمالی خمود    . در اين متممون، الوهیّم  «من زمان هست »کند که خدا بیان می
. استکند  يعنی خالق ینیرويی است که خمود را در عال  آشکار مزمان شود. نمايان می

گمر  و  ويران  قممدرت  جسمم  ترودره، کممه در ريممگ ودا   ، دانیشمااوپ شوته شواتره در
رو، همچمون قمدرتی اين کند. ازخل ت عال  است، هستی )وجود( را در زمان حبس می

کنممد.    مممی سازها را در پايان زمان بمازشود که پس از خل ت، همه جهانتوصیف می
 اسماس و بنیماد  چرخانمد  زيمرا او   را ممی 89کیهمانی  همما  چمرخ م بر قدرتی دارد که او 
 روح متعمال زمممان  در تفسیر پديدار زمان بمه مثابمة بمرهمن،    است. در ح ی مت، 85زمان

هنممدويی  ث آلممود تثلیمم  بر اسماس وجمه شمرک    در صدد بودندی وي ان هنداست. مح  
 .(Brandon, 1965: 31-37)را بررسی کنند علت اايی يعنمی برهما، شیوا و ويشنو

 شکتی . زمان به مثابة قدرت/2-6
يگانه اصل اايی واقعیّت است. حکیمان هنمدو ايمن   84در حکمت هندويی، کالم يا شبده

خوانند. زمان نیرو  ايزد  از کمالم ازلمی   می86يا کالم ابد 85اصل اايی را شبده برهمن
تبماط بسمیار   خواننمد، زيمرا ار  ممی 89شمکتی مطلق است که در فلسفة هندويی آن را کالمه 

شمکتی يمک انمرژ  و    نزديکی با شبده برهمن دارد. بنابراين بايد به خاطر داشت که کاله
شکتی در رابطة يک ذات قدرت مست ل از شبده برهمن نیست. اگرچه کالم ابد  و کاله

تموان دو  و صفت قرار دارند امّا آنها در اصل از ه  متمايز نیستند. در واقع اين دو را می
 .(Gaurinath, 1959:13)نبه از يک واقعیّت اايی تل ی کرددو جلحظه يا 

 (Brooks, 1999: 99; Newman, 1985: 85)81ا هما  آگممه  از سو  ديگر در اکثر سمن ت 
شود که واقعیّت اايی، مهاکاله، اکاله، کالی و ....خوانده شمده  در فلسفة هندويی ديده می
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هستند که امر مطلق از طريق آن جهمان را   شکتیا  معت د به کالهاست. بیشتر سنن آگمه
گرايی پوياست. آنها مطلق بودن زمان را به هممراه واقعیّمت   کند. نظام آنها مطلقخلق می

 اند.  ها  ويشنويی، شیوايی و شکتی پذيرفتهاايی، در سن ت
شمود. در  تفسیر زمان به عنوان قدرت و نیرو در فلسفة شیوايی نیز آشکارا ديمده ممی  

فکر  شیوايی زمان به عنوان قدرت و نیرو  شیوا تفسمیر شمده کمه هممة اممور      مکتب 
  ِ شمیوا انمرژ  ی زممان جموهر واقعم  »اند. در فلسمفة شمیوايی   ديگر مطابق با آن نظ  يافته

تواند بر قدرت زمان پیشی گیرد. آن هممان  بنابراين هیچ چیز  به هیچ وجه نمی«. است
ا  از مراتمب  ه نممود عینمی آن را در مرتبمه   بخشی خدا به همه امور است، کقدرت نظ 
توان مالحظه کرد. شیوائیس  کشمیر  نیز که زمان را به عنموان انمرژ  کیهمانی    عال  می

-گیرد جايگاه پديدار زمان را در ارتباط با شبده برهمن به شیوهعال  و قدرت در نظر می

طور کمه  دارد که همان کند. در اين شیوه از تفک ر اين انديشه ح ورا  روشن تفسیر می
درخشش و نور برا  خورشید است، کاله يا زمان برا  خداست. بر اين اسماس آبهینموه   

من )قدرت، با صاحب قمدرت( يکمی اسمت و    گويد  شکتی در ذات با شکتیمی83گوپتا
طور که توانمايی سموزاندن از خمود آتمش متممايز      آنها از يکديگر متفاوت نیستند. همان

مطلق و متعمالی متممايز نیسمت، زيمرا       91شیوا شکتی از پَرَمرت کالهنیست به همان صو
بمرهمن اسمت امّما    شکتی نیرو و قدرت شمبده آنها در ذات خود يکی هستند. اگرچه کاله

نبايد آن را متفاوت از برهمن دانست که منجر به ثنويّت و دوگانگی شود. در واقع کالم 
ها و نیروهما   هستند. از میان همة قدرت ابد  چندين قدرت دارد که همگی با آن يکی

شکتی برترين جايگاه را دارد. در ادبیّات هندويی در فه  و تفسیر زممان  کالم ابد ، کاله
برهمن نشان داده شده تما  ها  ديگر شبدهشکتی باالتر از همة قدرتبه مثابه شکتی، کاله

 .(Isa Upanisad, 1997: 8)ندکنجايی که در عال  تمام نیروها  ديگر به فرمان او عمل می
بمرهمن عل مت ممادّ  جهمان عارضمی اسمت.       در فرايند تکموين يما آفمرينش، شمبده    

که تموالی   (The sakta purana, 1999: 43)نفسه بدون دنباله و توالی است برهمن فیشبده
شمکتی،  کند. در تفک مر هنمدويی، کالمه   ريز  میشکتی طرحت دّم و تأخ ر را از طريق کاله

شمکتی از  کنمد. کالمه  بخشد و مشخ ص و محدود ممی امور جهان عارضی را نظ  می همة
دهنمد و در نتیجمه بما    زممان رخ ممی  ها  مختلف کالم ابد  که به صورت ه دگرگونی

شکتی قدرتی اسمت کمه اممور عمال  را     کند. کالهشوند جلوگیر  میيکديگر متناقض می
نموان عل مت فماعلی يما عاممل عل می جهمان        شکتی به عکند. کالهخلق، نظارت و نابود می
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شود. حکیمان هنمدويی  اش تل  ی میعارضی در مراحل مختلف آفرينش، حفظ و نابود 
ها ا  که متعل ق و منسوب به اعمال و پديدهاند امّا به گونهگذشته، حال و آينده راپذيرفته

عنموان گذشمته   شمکتی بمه   شود کالمه زمانی که يک عمل متوق ف می»هستند نه به زمان. 
شود  زمانی که در شرف وقوع است، آينده  زمانی که در جريان است، حال توصیف می
شود. بنابراين تمايزات گذشته، آينده و حال به طور طبیعی مربوط بمه اعممال   خوانده می

اند. الزم به ذکر است اين تفسیر از زمان بمه  شکتی اضافه شدههستند، درحالی که به کاله
 . (Dasqupta, 1973:4/46)نیمز ح مور دارد  98ی يا قدرت خدا، در آثمار پنچَرتمره  مثابه شکت
شود که پديدار زمان، پويايی ذاتی در پوروشه و پرکريتمی اسمت امّما زممان بمه      گفته می

تنهايی قادر به عمل کردن از طريق پوروشه و پرکريتمی نیسمت در ايمن تل  می از زممان،      
کنمد و موجمب اتحماد    ق خود زمان عممل ممی  زمان قدرت و نیرو  خداست که از طري

کنندة جهان اسمت، پوروشمه   شود. م ولة زمان که فعّالیّت دگرگونپوروشه و پرکريتی می
کند. امّا انديشه دهد و از ه  جدا میها پیوند میو پرکريتی را برا  ايجاد نتايج و معلول
کنمد. در  ذهمن عممل ممی   جانبة زمان، پرکريتی و و تصوّر قدرت خدا از طريق ات حاد سه

تفک ر هندويی حکیمانی ه  هستند که به اين ديدگاه که زمان يک نیرو يا قمدرت اسمت   
شود اعت اد دارند. مدوه اين ديدگاه را دارد که زممان گردونمة   که موجب ظهور جهان می

آفرينش است و عل ت مشترک ايجاد همة امور و اشیاء است.  او معت د است که زمان از 
بمه نظمر ممدوه زممان بما ف ما        .(Cf: Werner, 2005:83)« نشأت گرفته نه از خدا پرکريتی

همبود است و مست یماً از پرکريتی انباشته شده و مانند گردونة همة چیزها  ديگر است 
اش به پديمدار زممان بمه    نیز در فلسفه99و نیز عل ت مشترک ايجاد همة اشیاء است. ولبهه

جنبه از برهمن کمک نموده است. برهمن چند جنبمه  عنوان يک قدرت و به عنوان يک 
يما  95شمکتی پرکريتی. زمان نشان دهندة کريا و يازمان، ما یّت،السعادت، فعّدارد از جمله 

قدرت عمل برهمن است و تعیین خلق يا فسخ از طريمق زممان بمه معنما  محمدوديّت      
 قدرت عمل است.

 . زمان به مثابة نمود/ مایا5-6

همر چیمز  ایمر واقعمی يما       95گائوپاده94وادهد بر اساس نظرية آجاتیدر تفک ر فلسفی هن
واده شمود. بمر اسماس نظريمةآجاتی    نمود است به جز آتمن که با برهمن يکی دانسته می

جهان تجربی و محسوس يک نمود بیش نیسمت. شمنکره از حامیمان برجسمتة طري مت      
. نممود اسمت نمه بمود     معرفت پیرو اين نظريه است. او معت د است زمان ایمر واقعمی و  
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یانگذار مکتب ادوايته ودانته است. ساختار ادراکی اين مکتمب فکمر  در هنمد    شنکره، بن
واقعیّمت يکمی   »تموان گفمت    دارا  ويژگی منحصر به فرد  است که در يک جمله ممی 

شمود  زمان و ازلی تل  ی ممی در اين مکتب فکر  مفهوم هستی، بی«. بدون ديگر  است
شناسی ادوايته جايی بمرا  کثمرت   ان به عنوان نمود است. در هستیکه شامل پديدار زم

متافیزيکی هیچ جايگماهی بمرا  پديمدار     -يا حرکت نیست. بنابراين در اين نظام فکر 
گرايمی  زمان واقعی و عینی وجود ندارد. پذيرش زمان به عنوان واقعیّت مسمتلزم کثمرت  

شمود و  ن و تّییمر تکمذيب ممی   حداکثر  است. در اين مکتب فکر  واقعیّت عینی زمما 
شود. برا  درک جايگاه پديدار زمان در ايمن  شناختی آنها انکار میجايگاه مست ل هستی

ا ، که به عنوان ويوارتاواده شمناخته  شیوه از تفک ر فلسفی الزم است مفهوم عل یّت ودانته
يعنمی  شده است، مورد بحث قرار گیمرد. اصمطالح ويوارتما در م ايسمة آن بما پريناممه       

هما   همايی بما جايگماه   شود. زمانی که عل ت و معلول واقعیّتدگرگونی و تّییر درک می
شود، مانند پرکريتمی  شوند، معلول به عنوان دگرگونی عل ت مشخص میيکسان تل  ی می

اش در فلسفة سانکهیه. امّا اگر نتوان بمرا  عل مت و معلمول جايگماه     ها  مختلفو جنبه
شمود، ماننمد جهمان بمه عنموان      نظر گرفت، ويوارتا خوانده ممی شناسی يکسان در هستی

ودانتمه، اينجما معلمول    اش يعنی برهمن يما واقعیّمت در ادوايتمه   معلول در ارتباط با علت
ایرقابل تعیّن و نامحدود است، نه مربوط به عینیّت است و نمه مربموط بمه تفماوت. در     

 .(Saha, 2009: 658)ل چیز  جز نمود و تجل ی علت نیستفلسفه ودانته معلو

 . زمان به مثابة ذات/ جوهرغیرمادّی4-6
ويشیشیکا پديدار زمان را به عنموان يمک جموهر مسمت ل از جمواهر      -مکتب فکر  نیايه

وايشیشکه، زمان يک ذات است. زمان يکی -کند. بنا به نظام فلسفی نیايهگانه تل  ی مینه
تواند ماد  يا ایر مادّ  باشمد. از  ذات میويشیشیکه، از ذوات اايی است. در سن ت نیايه

دراويه يا ذات اايی، زمین، آب، آتش، هوا و آکاشه ممادّ  هسمتند و چهارتما  بماقی      3
مانده  زمان، ف ا، نفس )آتمن( و حسّ مشترک ایر مادّ  هسمتند. بنمابراين زممان يمک     

ر آن ذاتی و جوهر ایرمادّ  است. زمان يک ذات است زيرا کیفیّات و صفاتی دارد که د
( 4( شممارش،  5( متفماوت بمودن،   9( حج ، 8اند از  اصلی هستند. صفات زمان عبارت

( پیوستگی و ات صال. بنا به ديدگاه اين مکتب، زمان جوهر  است که 5قسمت و بخش، 
 ,Bhattacaryya)شمود کمه مبتنمی بمر مفهموم علیّمت اسمت       به واسطة استنتاج حاصل ممی 

1992:532). 
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يشیشیکه بر واقعیّت زمان به عنوان واقعیّتمی اساسمی بمرا  چمارچوب     وا-نظام نیايه
کل ی امور تمرکز دارد و نگرش آن به زمان به طور واضح متفماوت بما   ادراکی و مفهومی 

وايشیشمیکه در  -ها  ديگمر مکاتمب هنمدويی اسمت. زممان در چمارچوب نیايمه       ديدگاه
از وجود زمان، نحموة ارتبماط    ها  مختلف آن مورد مطالعه قرار گرفته است. سؤالجنبه

شناختی از جمله  عل یّت، حرکت و ف ا در هممة مموارد   آن با موضوعات مختلف هستی
زمینة ابد ، منحصر به فرد و فراگیر از روند خل مت  آن ح ور دارد  زمان به عنوان پس

 تیّم فیک چیا زمان هامّشود. ترتیب وقوع تمامی رويدادها به واسطة زمان است. تفسیر می
زمان باشد.  یادراک خارج موضوع تواندنمی نيو بنابرا نداردخاص مانند رنگ  یکيزیف

به لحاظ درونی قابل فه  نیست، چرا که ذهن هیچ گونه کنترلی بر موضوعات خمارجی  
و درونی به طور مست ل از يک اندام حسی فیزيکی ندارد. سؤالی که در اينجما بمه ذهمن    

است؟ اگر عل مت دارد،   علةالعللزمان عل ت دارد يا خود کند، اين است که آيا خطور می
تواند عل ت اشیاء باشد؟ بايد متذک ر شد که مکتب فکر  وايشیشیکه بمه اصمل   چگونه می

عدم موجوديّت معلول در عل ت معت د است و به سمه قسم  عل مت معت مد اسمت  عل مت       
جموانی را بمرا  توصمیف    توان پیر  و ماد ، عل ت صور ، عل ت فاعلی  که دراينجا می

اين سه عل ت عنوان کرد که در اين مثال زمان ف   عل ت فاعلی ت دّم و تماًخ ر، يما هممان    
کار بستن علل ديگر )صمور  و ممادّ (   موجب بهپیر  و جوانی است  يعنی عل تی که به

کمه  الزم بمه ذکمر اسمت     البت ه. (9/586  8546)شايگان، بخشدبدين ت دّم و تاًخ ر مصداق می
اند امّا بايد توجّه داشمته باشمی    گرچه در اين مکتب زمان را عل ت فاعلی اشیاء ذکر کرده

که اين علیّت ف   شامل امور متناهی است، همچنین عل ت فاعلی، شمامل علمل معمدّه و    
 شود پس قلمرو علیّت زمان برا  امور متناهی است.ایر وجود  نیز می

ازا  واقعی است و از ايمن  چیز  دارا  مابه از طرف ديگر، در اين مکتب فکر  هر
جهت در ت ابل با فلسفة بودايی که به هیچ واقعیّت ثابتی در عمال  معت مد نیسمت، قمرار     

گیرد  مکتب فکر  وايشیشیکه جواهر را به دو قس  جواهر نامتناهی و بسی ، ت سی  می
د. جمواهر متنماهی از بمه    رونم آيند و نه از بین میوجود میکند. جواهر نامتناهی نه بهمی
آيند و با از بین رفمتن آن اجمزا يما ترکیمب از بمین      آمیختگی اجزا  مختلف پديد میه 
روند. با اين اوصاف در اين نگرش، زمان جزء جواهر بسی  و نامتناهی است کمه نمه   می
طمور جمزء جمواهر ایمر مماد  محسموب       رود و هممین آيد و نه از بین ممی وجود میبه
شود که اين جوهر مست ل محی  به عال  و عل ت هرگونه تّییر براين گفته میشود. بنامی
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و تبديل و هر نوع ايجاد و انهدام است، گرچه مکتب وايشیشمکه بمه خمالق متعمال کمه      
ها  جهان، باور ندارد. عل تی که خمود را،  دارا  شعور و آگاهی باشد و عل ت تمام پديده

 ,Kishor mandal)سازدها  مختلف، آشکار میزمانت مطابق با تّییرات اشیاء و به صور

1968:107)  . 
البت ه نکتة بسیار مه  در اين سن ت فکر  دربارة زمان، اين است که زممان و بسمیار    

شموند و نمه در حمال تّییمر يما حرکمت  ماننمد آب        تصوّر می« ايستا»ها  ديگراز پديده
شمود  بمه   ت و همیشمگی نظمر ممی   رودخانه که به خود رودخانه به عنوان يک پديده ثاب

تر، در اين ديدگاه رابطة عل ت و معلول در بستر زمان نیسمت مثمل رابطمه    عبارت روشن
. البت مه الزم بمه   (85  9)اوپانیشمادها،   هاسمت عل  و عال ، بلکه معلول نتیجه ترکیبی از علت

 ذکر است که زمان در مکتب فکر  وايشیشیکه هیچ کیفیّت فیزيکی خاصی چون رنمگ 
تواند مورد ادراک خارجی باشد و به لحاظ درونی ایمر قابمل فهم     ندارد و بنابراين نمی

طمور مسمت ل از   گونه کنترلی بر موضوعات خارجی و درونی بهاست، چرا که ذهن هیچ
-سر  از اسنتاجيک اندام حسّی فیزيکی ندارد، بر همین اساس مسألة وجود زمان با يک

  بمرا    زمینمة اسمتنتاجات  و کنمد  و سمرعت ت دّم و تعاقب   یمفاهآيد، ها به دست می
ر در رابطمه بما   خ أم و تم مفماهی  ت مدّ  . (Harvey, 2013: 83)دهندمی لیوجود زمان را تشک

کمه  یکه شم شیمکتب فکر  وايقرار دارند. به عبارت ديگر  حرکت خورشید ةزمان بر پاي
شمود، در حمالی کمه    ده ممی امیم مکتب فراتر نبیشترين ارتباط با حرکت خورشید را دارد 

باشد. ايمن اممر ارتبماط ايمن شمیء و      می مکتب فروترترين ارتباط را دارد که ک  مکتبی
پذير اسمت؟ از  ا چه نوعی از ارتباط در اينجا امکانکند. امّحرکت خورشید را ناگزير می

هما  آنجا که دو شیء ايجاد شده  از طريق ارتباط از يکديگر فاصله زياد  دارنمد، بمین آن  
شود. چون ارتباطی نامیده میپیوستگی و ات صال  تواند وجود داشته باشد کهارتباطی نمی

توانمد  نمیهیچ نوع زمان ت سی  شده و قابل فه  بین خورشید و شیء وجود ندارد، پس 
بمین  ارتباط و ات صال عالوه چون حرکت خورشید ذاتی است، هیچ هوجود داشته باشد. ب

تواند وجود داشته باشمد. ايمن موضموع همچنمین احتممال      یشیء و حرکت خورشید نم
امّا در اين میان، ديمدگاه ديگمر  در ايمن     کند.را نیز رد می زمان ت سی  شده و قابل فه 

شممار   دارد زمان در ح ی تف شمامل جزئیمات بمی   سن ت دينی وجود دارد که اذعان می
کیفیمات يما افمزايش کیفیمات     آمیزد امّا بمه دگرگمونی   است که هرگز با عناصر ديگر نمی

شود امّما  انجامد. به سخن ديگر زمان هرگز موجب تّییر در کیفیات اشیاء نمیجديد می
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 ,Nordberg, 1966: 47; Skorupski)ر که اکاشه به نفوذ و حرکمت دهرممه  طودرست همان

)ايجماد کیفیمات جديمد( در    کاله نیز به عمل دگرگونی کیفیات کند کمک می (4/8 :1987
-وسمیلة آنهما ادراک ممی   کند. لحظات، ساعات، روزها و ایره که زمان بهاء کمک میاشی

شود و اين پیمدايش و ظهمور   يعنی زمان ت سی  شده و قابل درک نامیده می شود، سمايه
تنهما در کیفیّمات ديگمر    رو زممان نمه  تّییرناپذير زمان در بسیار  از اشکال است. از ايمن 

آن را به صورت لحظات، ساعات، روزهما و ایمره آشمکار     کند بلکه کیفیّاتمداخله نمی
توان گفت که يک سمايه، زمان الزم برا  رسیدن يک ات  )جموهر(  سازد  بنابراين میمی

باشمد. در واقمع مکتمب فکمر  وايشیشمیکه      به يک فاصلة معیّن يا حرکت تدريجی ممی 
د، سرعت و کند ، زمان بودن، قبل و بعمعت د است که وجود زمان با مفاهیمی چون ه 

شود و زمان وضعیّت ضرور  و اساس همة حرکمات و تّییمرات اسمت امّما     استنتاج می
ا  ضمرور  اسمت،   ها  کل ی آزاد کند  در اينجا توجّه به نکتمه بايد خودش را از ويژگی

ها  کل ی آزاد کند، آيا ت سمی  زممان بمه    اينکه اگر الزم است که زمان، خود را از ويژگی
دهند که زممان  ده و حال، واقعی است يا توهّمی؟ پیروان اين مکتب پاسخ میگذشته، آين

گیمرد  تأثیر اين الحاقمات ظماهر  )حرکمات خورشمید ( قمرار نممی      واقعی هرگز تحت
(Harvay, 2013: 156). 

شود اين است که آيما زممان اممر  قابمل درک     سؤالی که در اينجا به ذهن متبادر می
گرايمان  ا  فلسمفی کمه بمین واقمع    تموان در منماظره  را می است يا خیر؟ پاسخ اين سؤال

 -هندويی صورت گرفته است، يافت. يکی از مکاتب فکمر  کمه مخمالف مکتمب نیايمه     
وايشیشمیکه   -وايشیشیکه است، مکتب بهاتا  میمانسا است. در پاسخ بمه ديمدگاه نیايمه   

رنمگ و   ماننمد  محسوسمی  تیّم فیک چیهم توان گفت که زمان قابل ادراک است چون نمی
ها معت دند که صفات يا کیفیّات مع ول يا محسوس معیمار  مانسا ا بهاتا می شکل ندارد،

 معنما  دقیمق کلممه   کنند که زممان بمه   می قيحال، آنها تصد نيبا اپذير  نیستند. ادراک
 کیفیّت يا صمفت  کيبه عنوان  شهیهم هرچند که ،موضوع قابل ادراک نیست کيهرگز 
امکان اين امر به اين عل ت است که رويدادها بمه صمورت    شود.درک می حسوسم ءایاش

 -شوند که مستلزم اشارة مست ی  به پديمدار زممان اسمت. حکیممان نیايمه     سريع درک می
زممان محمدود و    کيم درک شده به  ماًیمست  که زمان کيکه دهند وايشیشیکه پاسخ می

دنیو  است. شر  دهرا در اثمرش   بلکه زمان ،زمان مطلقنه کند که شده اشاره می یت س
مانجار  خويش ايمن موضموع را   -و همچنین جايانتا بهاتا در نیايه 96کاندالی-با نام نیايه
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توانمد همچمون   انمد. بمه نظمر آنهما زممان نممی      ا  روشن مورد بررسی قرار دادهبه شیوه
ر ادراک موضوعات ادراک مست ی  اثبات شود، زيرا زمان هیچ بعد متناهی ندارد. عالوه بم 

 The Sakta)العاده نیز توس  اين مکتب فکمر  پذيرفتمه شمده انمد    طبیعی، ادراکات فوق

Purana, 1999:1/42). نوع  نيا العاده به جنانه الکشانا معروف است.يکی از ادراکات فوق
 شمود  امرق در حمواس ممی    یدانش قبلم  قياز طر مدرک ءیادراک است که در آن، شاز 
(See: saha,2009: 661). 

. نتیجه 1  
ها  هند باستان اسمت کمه در کنمار    بحث زمان يکی از مباحث کهن در ادبیّات و فلسفه

شناختی، همواره اهل نظر را به خود مشّول ساخته است. اين مبحث ديگر مسائل جهان
هما  هنمدويی در   وداها و اوپانیشادها ذکرشده و پس از آن ديگر فلسمفه نخستین بار در 

ها و پايه و اسماس  در تفک ر فلسفی هند، زمان حاک  بر همة عل تاند. راندهباره سخن اين
   نمايد.تمايزات بنیادين است که از طريق آن امکان ايجاد آفرينش و انحالل عال  رخ می

از سو  ديگر، يکی از نمادها  بنیادين تفک ر اصیل هندويی دربارة زممان بمه عنموان    
ست. اين نماد، در ح ی ت رمزگشايی عال  اسمت  يک چرخ در حال حرکت تبیین شده ا

دهد همة وجودها  زمینی و رويدادها  کیهانی در قلمرو تول د، ب ا و ممرگ  که نشان می
آورد تحت سیطرة چرخ زمان است. اين چرخ زمان همة جهان را برا  ما به وجمود ممی  

او طلمب خیمر   و به عنوان اوّلین خدا يعنی نخستین واقعیّمت امايی و پمدر پرجماپتی از     
ا  هممواره  شود. در نتیجه در اسطوره، ادبیات و فلسفه هندويی زمان مانند رودخانمه می

در جريان و نیرويی کیهانی تصوير شده که همة وجودهما را از يمک حالمت بمه حالمت      
دهمد  ها  اين تح یق نشان میشود. يافتهبرد و موجب تّییر در کیفیات آنها میديگر می

 ا  برا  درک مسائل دينی و فلسفی هندويی است.ز اهمیّت ويژهکه فه  زمان حائ
مسأله ديگر در اين پژوهش اين است که در سن ت فلسفی هند، دو نوع زمان ح ور 

هما و...مشمخص   زمانی و زمان اثیمر ، کمه بما روزهما و هفتمه     دارد. به عبارتی، زمان بی
ه است هممواره در بنمد زممان    شود. انسان تا زمانی که به آگاهی و معرفت دست نیافتمی

که انسان به م ام معرفت دست يافت از بند زمان دنیمو  رهیمده   امّا زمانی  دنیو  است.
هما  شمیوايی زممان بمه مثابمة      در نتیجه در فلسفه زمانی دست خواهد يافت.به زمان بی

 هما  ويشمنويی  انرژ  کیهانی عال  و قدرت يعنی شکتی قابل تفسیر است. امّا در فلسفه
 است نه واقعی که به مثابة حجاب، مايا و اويديا قابل تفسیر است.زمان امر  توهّمی
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 هانوشتپی
1. kala and desa   2. Spacetime                     
3. Kal    4.kala                                                 
5.Bhartrhari   6.kara                            
7.kalyam   8.dista                               
9.akala    10.vasudeva                                  
11. Bhagavata purana  12. Wheel-brahman                             
14.sabda    13.kalakaro                                    
15.Sabda-brahman  16.eternal verbum                 
17.Kala sakti   18. Agama   
19.abhinava gupta  20. Param siva         
21.Pancaratra   22.vallabha                 
23.Kriya –sakti   24. Ajativada      
25.gaupada   26. Niyaya kandali     
27.Jnana-laksana 
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