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  1زینب لشنی

 2دکتر محمدرضا شعیری 

 
 چکیده

گران بسیاری جوی چرایی خطای ادراک زمان در شرایط مختلف، توجه پژوهشوجست
اند شدهاست. تا کنون عوامل بسیاری در پاسخ به این چرایی یافترا به خود جلب نموده

ای به نظر می رسد که تا دیگر مسالۀ پیچیدهگونگی ارتباط این عوامل با یکهاما چ
است. عالوه بر وجود اختالف زمان بین انسان و نشدهکنون پاسخ روشنی بدان داده

اند و نمودهیط مختلف فیزیکی مشاهدهها نیز اختالف زمانی را در شرادانساعت، فیزیک
اند. بررسی حاضر به منظور یافتن پاسخی جدید به هایی را ارائه کردهبرای آن تبیین

های روانشناختی و یافتههای فیزیک چرایی این تفاوت در ادراک زمان، از برخی نظریه
شناسی و نهای روااست که یافتهاست. نتایج بررسی حاضر نشان دادهاستفاده کرده

دهنده تاثیر انرژی بر زمان می باشد. بر این دیگر نشانسو با یکفیزیک به صورتی هم
اساس، به نظر می رسد که فزونی انرژی در انسان می تواند موجب ادراک کندتر و 

 کمبود آن باعث ادراک تندتر زمان گردد.

 شناسی، فیزیک، نظریه، انرژی و زمان.روان :کلید واژه ها
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 مقدمه
و یا  6و افتراق زمان 5، بازتولید زمان4، تولید زمان3شناسی برآورد زماندر مطالعات روان

-های ساعت داشتههایی با زمان بر اساس ثانیهطور کلی، ادراک انسان از زمان تفاوتبه
است که دست آمدهشناسی درباره ادراک زمان بههای متعددی در رواناست. یافته

و  7طور مثال، نور )سنتیبودن زمان در شرایط مختلف می باشد. بهنسبیدهندۀ نشان
و  10(، فعالیت )اوبری5004، 9و یاماگوچی 8(، نزدیکی به شیء )شیرایی5005همکاران، 
( موجب کند شدن ادراک زمان و عواملی 1966، 11( و سرعت )راچلین5008همکاران، 

( 1961، 14و کهن 13پایین )مزی( و خلق 1984و همکاران،  15مانند خلق باال )بام
موجب تندشدن ادراک زمان می گردند؛ اما چرایی این تاثیرات همواره مورد سوال 

عنوان بُعدی نسبی است. علم فیزیک نیز از زمان اینشتین تا کنون زمان را بهبوده
گردد. ولی فیزیک طوری که زمان در شرایط مختلفی تندتر یا کندتر میاست، بهدانسته

 (. 1988، 15دست آورد )هاوکینگهایی برای این تاثیرات بهاست پاسخستهتوان
یافته با نگاه به جهان بر مبنای دیدگاهی فیزیکی و کیهانی می تواند نگاهی وحدت     

-شناسی اصول خود را بهتمام اجزای هستی و از جمله انسان باشد. در حالی که کیهان
باشد، آیا بعید به نظر قوانین حاکم بر انسان نداشته کند که منافاتی باای تنظیم میگونه

نمی رسد که قوانین حاکم بر انسان متفاوت و متناقض با قوانین حاکم بر سایر اجزای 
نظریۀ همه »شناس قرن حاضر در کتاب دان و کیهانجهان باشد؟ هاوکینگ، فیزیک

 ند طول و عرض( در به نظر نمی رسد که فقط دو بُعد )مان»( می نویسد: 1995« )چیز
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گونگی گردش خون موجودی دو بعدی بسیار دشوار هجهان وجود داشته باشد، زیرا چ
به نظر می رسد. اگر مخلوق دو بعدی چیزی می خورد که نمی توانست آن را هضم 
کند، مجبور بود بقایای آن را از همان راهی دفع کند که آن را خورده است و یا فهم 

«. باشد، دشوار می گردداست مخلوق دو بعدی گردش خون داشتهکه چگونه ممکن این
بر این اساس، چگونه می توان تصور کرد که قوانین حاکم بر انسان، متناقض با قوانین 

خاطر، سوال اصلی مقاله حاضر آن است که آیا بین قوانین حاکم بر فیزیک باشد؟ بدین
ره ادراک انسان از زمان شباهت وجود شناختی درباهای روانفیزیک درباره زمان و یافته

های فیزیکی زمان و سپس به بیان منظور ابتدا به بررسی نظریهدارد یا خیر؟ بدین
شناختی درباره ادراک زمان می پردازیم. سپس  توازی یا تباین این دو های روانیافته

 دیدگاه را بررسی خواهیم نمود.

 ( ادراک زمان و فیزیک1
( نسبیت 5( نسبیت خاص، 1ج نظریه فیزیکی مرتبط با زمان شامل در این قسمت به پن

های آفرینش ( نظریه کوانتومی ذره5( نظریه کوانتومی پوسته، 4( کوانتوم، 3عام، 
ها درباره زمان ارائه اشاره خواهد شد و سپس نقاط اشتراک این نظریه CPH 16هیگس

 می گردد. 
بیت خاص اینشتین، یک ساعت نسبیت خاص: بر اساس نظریه نس  (1 -1      

کند.  متحرک، به چشم یک ناظر ساکن، کندتر از ساعت مشابهی که ساکن است کار می
گذرد )هاوکینگ،  به عبارتی، زمان در چارچوب متحرک، به چشم ناظر ساکن، کندتر می

(. تصور کنید در هنگام عبور یک قطار، فردی روی زمین ایستاده است و فردی 1988
در حال حرکت است. اگر اتفاقی داخل قطار رخ دهد مثال یک توپ از باال به داخل قطار 

طوری که ناظر پایین بیفتد، سنجش زمان و مکان برای این دو نفر متفاوت است. به
بیرونی، زمان کسی را که در قطار در حال عبور است کندتر ارزیابی می کند، ولی زمان 

 برای خودش تندتر می گذرد. 
داد که در کنار اجرام اینشتین در نظریه دوم خود یعنی نسبیت عام نشان( 1-5     

عنوان ناظر در کنار تر سپری می شود. یعنی بهبزرگ یا منابع میدان گرانشی، زمان کند
نظر می یک جرم بزرگ مانند کوه، زمان افراد دوردستی که از کوه فاصله دارند، تندتر به

                                                           
16 Creation Particles Higgs 
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ساس، به نظر کسی که در ارتفاع باالتر از زمین است، (. بر این ا1988رسد )هاوکینگ، 
به محک  1965گویی در سال رویدادها در پایین کندتر اتفاق می افتد. این پیش

دو ساعت  ۀوسیلآزمایش گذاشته شد و نظریه رو سپید از آب در آمد. این آزمایش به
که در پایین قرار گرفت. ساعتی بود، انجامشدهدقیق که در باال و پایین برجی نصب

تر بود، در انطباق کامل با نظریه نسبیت عام، کندتر از دیگری داشت و به زمین نزدیک
 کار می کرد. 

شدن زمان ناشی از رابطه میان نور و بسامد آن ( در نظریه کوانتوم، کند یا تند1-3     
عبارتی انرژی ترتیب که هر چه نور یا به)تعداد امواج در هر ثانیه( می باشد. بدین

تر می شود و زمان تر باشد، بسامد یا تعداد امواج در هر ثانیه بیشالکترومغناطیس بیش
کندتر می گردد. وقتی نور در میدان گرانشی زمین به سمت باال می رود، انرژی از 
دست می دهد و بنابراین، بسامدش کاهش می یابد و فاصله زمانی بین دو تاج موج 

 (. 1988به عبارتی زمان تندتر می گردد )هاوکینگ،  طوالنی می شود یا
های مهم در کوانتوم نظریه پوسته می باشد، این نظریه جهان ( یکی از نظریه1-4      

ای برای همه چیز در کل کیهان و تمام دنبال نظریهپارچه می داند و بهیک یرا کلیت
های چهارگانه به پوسته نرژیذرات هستی می باشد. بر اساس این نظریه، نحوۀ برخورد ا

ترین جزء هستی و معادل ذره بنیادی در این نظریه( کائنات را شکل می دهد و )کوچک
شدن پوستۀ طبل تشبیه می گردد. بر طبق شدن انرژی به پوسته، به نواختهنحوۀ نواخته

 (. 5005، 17وجود می آید )کاکوشدن انرژی بر پوسته بهاین نظریه، زمان از نواخته
های آفرینش های فیزیک کوانتوم، نظریۀ کوانتومی ذره( یکی دیگر از نظریه1-5      

است. بر اساس این نظریه، ( ارائه شده5006می باشد که توسط جوادی ) CPHهیگس 
ها کرد انرژیلهای یک ساعت عبارت از عمهر چیزی یک ساعت است و تیک تیک ثانیه

ها است. هنگامی ، زمان وابسته به عملکرد انرژیعبارتیدر آن ساعت یا شیء است. به
سمت داخل که انرژی گرانش افزایش یابد، شعاع مدار اتم کاهش می یابد و الکترون به

هسته کشیده می شود و چگالی یا غلظت ماده افزایش می یابد یعنی تغییراتی در ابعاد 
واقع ارتباط و اتحاد دو  فضا رخ می دهد و بُعد زمان نیز کندتر می گردد. این نظریه در

ها انرژی گرانش و الکترومغناطیس را بیان می کند و نشان می دهد که افزایش انرژی
 ها باعث تند شدن آن می گردد. باعث کندشدن زمان و کاهش آن

                                                           
17 Kako, M. 
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ها، هر گاه انرژی فزونی می یابد، طور کلی، می توان گفت که بر اساس این نظریهبه     
گردد  و برعکس، هرگاه از انرژی کاسته می شود، زمان تندتر می  تر میزمان نیز کند

گردد. البته در نسبیت خاص، زمان تحت تاثیر سرعت است. سرعت با انرژی متفاوت 
دیگر دانان معتقدند که سرعت و انرژی دارای رابطۀ بسیار قوی با یکاست اما فیزیک

(. 5008، 18اب می شود )کروکه، انرژی باعث تغییر سرعت و شتطوریمی باشند، به
هایی می باشد، که در این شناسی دارای تفاوتاگرچه مفهوم انرژی در فیزیک و روان

کننده ادراک زمان مجال نمی گنجد، اما سوال آن است که آیا انرژی می تواند تعیین
برای انسان نیز باشد یا خیر؟ آیا هنگامی که موضوع پژوهش، ادراک زمان در انسان 

ها کندتر این قاعده نقض می گردد؟ آیا ادراک انسان از زمان در مجاورت با انرژیاست، 
 ها تندتر می گردد یا خیر؟ و با دوری از آن

 شناسی( ادراک زمان و روان2
شناختی درباره ادراک زمان خواهیم داشت. های رواندر این مجال مروری بر یافته

ادراک زمان، شدت محرک در ثانیه، قانون ترتیب که ساختارهای مغزی مرتبط با بدین
شناختی مرتبط با ادراک زمان ارائه خواهند شد. پیش از ارائه وبر و متغیرهای روان

شناختی مرتبط، تعاریفی دربارۀ متغیرهای انرژی و زمان در انسان ارائه متغیرهای روان
 می گردد. 

 ( ساختارهای مغزی مرتبط با ادراک زمان2-1
دادند که قشر ( نشان5004و همکاران ) 19گاه ادراک زمان در مغز، اونودادر زمینه جای

چنین، هم در ادراک زمان نقش دارد. 50کره راستپیشانی پشتی و جانبی نیمپیش
عنوان روزی است که به، یک سیستم تنظیم شبانه51هسته تقاطع باالیی هیپوتاالموس

ساعت را  54دوره زمانی حدود گری برای نوسانات زمانی عمل می کند و خودتنظیم
ایجاد می نماید. این قسمت مانند یک ساعت مچی در طول شبانه روز عمل می کند 

 53های فرد است )گیبونگر ثانیه( و شبیه به یک شمارش1983و همکاران،  55اد -)مور
 (. 1981، 54و چرچ
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 The right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) 
21 Suprachiasmatic nuclei of the hypothalamus 
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 ( شدت محرک و زمان2-2
های ی زمانی تکانهشدت محرک را می توان به روش ثبت شدت بر حسب الگو

های طوری که وقتی شدت محرک کم است، تکانهالکتریکی نیز رمزگردانی کرد. به
ی زمانی بین دیگر روی می دهند و این فاصلهی زمانی از یکعصبی تا حدودی با فاصله

-های متوالی، متغیر است. اما وقتی شدت محرک زیاد است فاصله زمانی بین تکانهتکانه
کامال ثابت باشد. البته راه دیگر رمزگردانی شدت محرک این است که  ها ممکن است

های عصبی فعال بیان نماییم، یعنی هر چه شدت محرک آن را بر اساس تعداد یاخته
(. 1996و همکاران،  55است )اتکینسونشدهتری نیز فعالهای بیشتر باشد، نورونبیش

ها، شامل عناصر اری باال در نوروندادند که حجم ک( نشان1998و همکاران ) 56منگلز
-گیری است. مناطق مغزی این فرایندها با یکای مانند توجه، حافظه و تصمیمچندگانه

-عنوان بخشی از شبکه ادراک زمان محسوبدیگر در ارتباط هستند و زمان نورونی به
اک شناسی دربارۀ شدت و ادر(. قانون وبر در روان1998شود )منگلز و همکاران، می

است. در است و این قانون دربارۀ ادراک زمان نیز مورد بررسی قرار گرفتهمحرک بوده
 به این قانون پرداخته خواهد شد. ادامه

 ( قانون وبر دربارۀ زمان2-3
گر آن است که ادراک شدت یا مقدار ها بیانقانون وبر درباره آستانه اختالفی محرک
(. آستانه 1379بناب، الدینایش می یابد )محییک محرک همراه با مقدار آن محرک افز

که تغییر طوریاست. بهشدهاختالفی معموال برابر با کسر ثابتی از مقدار محرک ارائه
وات می باشد. یک  150به  100تر از وات بسیار محسوس 100به  50درخشندگی از 

-سوس و قابلای در زمان مسافرت از تهران به کرج ممکن است، محدقیقه 10افزایش 
دقیقه افزایش در طول زمان مسافرت از تهران به  10تشخیص باشد، اما همان میزان 

مکانی دورتر مانند مشهد، چنین نیست. این قانون صد در صد دقیق نیست، اما 
بخش از نحوه افزایش آستانه اختالفی همراه با افزایش شدت نخستین تقریب رضایت

                                                                                                                             
23 Gibbon, J. 
24 Church, R. M. 
25 Atkinsion, R. L. 
26

 Mangelse, J. A. 
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(. این قانون درباره ادراک زمان 1379بناب، الدینتحریک محسوب می شود )محی
 برابر با  Q، 57برابر با ضریب تغییر CV(. در این فرمول،    CVعبارت است از )

و  30است )بیزو 59برابر با میانگین زمان t، و 58انحراف استاندارد تحریک موقت     
هایی رد شده (. این قانون درباره آستانۀ اختالفی طول زمان در جنبه5006همکاران، 

-شدههایی در میزان ضریب تغییر آستانه اختالفی نشان دادهطوری که تفاوتاست، به
(. این امر ممکن است تحت 5006و همکاران،  33و بیزو 1989، 35و هویرت 31است )زیلر

ها اشاره خواهد شد. تاثیر متغیرهای مرتبط با ادراک زمان باشد که در ذیل بدان
دادند که رشد توانایی شناختی آستانه اختالفی ( نشان5008و همکاران ) 34برانون

و  35ثانیه در نوسان است. زلنتی 30تا  5/0سال، از  9تا  5ادراک زمان در سنین 
شناسی مرتبط با قانون روانهای عصبدادند که بنابر یافته( نشان5011) 36ولت -درویت

یابد، اما این افزایش در  وبر، حساسیت موقتی در ادراک زمان در طول سن افزایش می
تر ایجاد می مدت، سریعهای زمانی بلندمدت، نسبت به دورههای زمانی کوتاهمورد دوره

مدت نیز به وسیله افزایش کارکردهای های زمانی طوالنیشود. حساسیت به تمیز دوره
ار (. نوزاد انسان از چه5011ولت،  -اجرایی و توجه افزایش می یابد )زلنتی و درویت

و  5007تواند طول زمان وقایع را تشخیص دهد )برانون و همکاران، ماهگی می
های بنیادین ادراک (. کودکان در سه سالگی خصیصه5010و همکاران،  37پرووسی

ساالن و حیوانات نهادینه می شود، با همان دقت و میزان، نشان زمان را که در بزرگ
شناختی و اما در ذیل متغیرهای روان(. 5007ولت و همکاران،  -می دهند )درویت

همراه تعریفی از زمان کند و تند و نیز تعریفی از انرژی مورد مربوط به ادراک زمان به
 نظر در این بررسی، ارائه خواهد شد. 
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 ( انرژی2-4-1
و  38عنوان توانایی انجام کار معرفی می شود )یونگدر تعریف فیزیک کالسیک، انرژی به

 39شده به سمت هدفیابی(. کار عبارت از انتقال انرژی به عمل جهت5004همکاران، 
( و این عمل می 5011، 45و کیسی 41و تیلور 5006و همکاران،  40می باشد )اسچواندت

طور ترین فعالیت را شامل شود، همینتا کم 43ای از فعالیت بسیار سختتواند دامنه
و  44کردن باشد )آدلررونی مثل فکر کردن یا احساسهای دشامل اعمال سریع یا فعالیت

(. بر اساس 1937و  1968، 48و پارسونز 5008، 47و استون 46، مریت5007، 45اوبسفلد
ها و تغییرات انسان که ( انرژی عبارت است از منبع همه فعالیت5005) 49نظر موچورانا

و  5010یسی )های مولکولی انسان ناشی می شود. تیلور و کها و تعاملاز فعالیت
دادند که نیرو یا قدرت انسان در حرکت، فعالیت، تغییر یا شدن شناخته ( نشان5011

 50ترتیب که انرژی انسان منبع یا نیروی کار و فعالیت وی می باشد. بیکرمی شود، بدین
( نیز بین انرژی یا قدرت، با انجام تکالیف رابطه 5004) 51( و شیروم5003و همکاران )
-شده نیز حاالت روانجا که در مداخالت انجامعالوه، از آناند. بهدادهانمعناداری نش

 1984، 53و شاروک 55شناختی و تغییرات رفتاری بر ادراک زمان تاثیر می گذارد )واتس
هایی که ( نیز معتقد است که نوسان5005) 55( کوریاما1997و همکاران،  54و انگریلی
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شناختی و ممکن است نتیجۀ تغییرات رواندر ادراک زمان انسان مشاهده می شود، 
 (. 5005های انسان مربوط می باشند )کوریاما، رفتاری باشد که به فعالیت

بر این اساس، هنگامی که مبنای تعریف انرژی را کار یا فعالیت شخص قرار دهیم،       
ال شدن انرژی در خلق بامشاهده می کنیم که برخی از اشکال صرف انرژی، مانند صرف
همراه هستند  56شدگیو پایین، خستگی و دمای بدن، که با برانگیختگی و تحریک

(، بر کارکرد یا میزان فعالیت بهینۀ فرد بر اساس شدت برانگیختگی 1981)خداپناهی، 
و  1957، 58های مختلف افراد )دافی( و نیز بر اساس مزاج1940و همکاران،  57)رابرتس

( و با کار 1940اثر می گذارد )رابرتس و همکاران، صورت متفاوتی ( به1963، 59آیزنک
ترتیب، شدت متغیرهایی چون شادی، غم و تری همراه می باشند. بدینیا انرژی کم

رو، در تر شناخته نمی شوند. از اینتر یا کمعوامل فیزیولوژیکی لزوما مالک انرژی بیش
عنوان مبنای انرژی نیه( بهفرد بر حسب واحد زمان )ثا 60بررسی حاضر نیز کار یا کارکرد

تر به معنای فزونی کارکرد بهینۀ فرد بر حسب در نظر گرفته می شود و انرژی بیش
 ثانیه شناخته می شود. 

 
 ( کندی و تندی زمان2-4-2

تر از میزان آن بر منظور از ادراک کندتر زمان آن است که ادراک زمان توسط فرد بیش
ثانیه نشان  5تی که زمان مشخصی توسط ساعت طور مثال، وقاساس ساعت باشد. به

گر کند بودن زمان برای وی دقیقه ادراک کند، بیان 7داده شود ولی فرد آن زمان را 
می باشد. بر خالف آن، منظور از ادراک تندتر زمان آن است که ادراک زمان توسط فرد 

ان مشخصی تر باشد. به طور مثال، هنگامی که زماز میزان آن بر اساس ساعت کم
گر ثانیه ارزیابی کند که بیان 3ثانیه طی شده باشد، فرد آن زمان را  5توسط ساعت 

و  5009و همکاران،  61، بلدوف5008تند بودن زمان برای وی است )اوبری و همکاران، 
 (. 5004، 63و یاماگوچی 65شیرایی
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 شناختی( زمان و متغیرهای روان2-4-3

تر شامل مداخالت آزمایشی می در مورد زمان، بیششده شناختی ارائهتحقیقات روان
مقاله است. متغیرهای  51گر عوامل مرتبط با ادراک زمان در بیان 1باشند. جدول 

های تاثیرگذار بر ادراک زمان در مقایسه با دیگر متغیرهای مورد مقایسه در پژوهش
حرکت ساده و یا نور طور مثال، حرکت پیچیده نسبت به اند. بهشده، بیان گردیدهارائه

شدۀ ها بر اساس انرژی صرفاست. این مقایسهنسبت به تاریکی مورد مقایسه قرار گرفته
 اند.بندی شدهطبقه 1تر در جدول تر یا کمبیش

تا  1نشان می دهد که عوامل شماره  1شده در جدول بر این اساس، نتایج ارائه     
تر نسبت به که متغیرهای نور بیشطوریاند. بهیازده با ادراک کندتر زمان مرتبط بوده

(، نزدیکی به 1984، 66و فرایس 1979، 65، آلن5005و همکاران،  64تر )سنتینور کم
(، حجم کاری زیاد نسبت به 5004شیء نسبت به دوری از آن )شیرایی و یاماگوچی، 

 ،1966تر )راچلین، تر نسبت به کم(، سرعت بیش5009کم )بلدوف و همکاران، 
(، حرکت 5009و همکاران،  70و لو 5008، 69و بورودیسکی 68، کساسنتو1964، 67مشور

(، حرکت پیچیده نسبت به 1995، 71و براون 5008نسبت به سکون )اوبری و همکاران، 
(، ایستادن نسبت به استراحت کردن 5008حرکت با پیچیدگی کم )اوبری و همکاران، 

نسبت به حرکت با پیچیدگی کم )اوبری و (، حرکت ریتمیک 5008)اوبری و همکاران، 
(، ساعات 1996، 75(، وجود محرک زیاد نسبت به محرک کم )مکر5008همکاران، 

داشتن فرد بیمار نسبت به ( و تب5003و همکاران،  73صبح نسبت به عصر )کوریاما
(، در تخمین ذهنی یا 1933، 75و هوگلند 1933، 74دمای پایین در فرد سالم )هانکوک

 اند. برعکس، حرارت باالی بدن فرد سالم نسبت به داشتهتر زمان نقشدادراک کن
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(، 1998، 76و اسچوف 5005و  5003حرارت پایین در زمان استراحت )کوریاما، 
(، خلق 1969و همکاران،  77، پرابهو1961افسردگی نسبت به عدم آن )مزی و کهن، 

بت به شادی بهینه و نسبت (، شادی زیاد نس5004، 78باال نسبت به خلق بهینه )کانوی
و  81، هافر1998و همکاران،  80، هاوکینز1984و همکاران،  79به افسردگی )بام

(، در ادراک تندتر 1969، پرابهو و همکاران، 1961، مزی و کوهن، 1965، 85اوسموند
 اند. زمان نقش داشته

-نشانترتیب مالحظه می شود، کندی یا تندی زمان به 1طور که در جدول همان     
معنای فزونی یا کاستی کارکرد بهینۀ فرد در واحد دهندۀ فزونی یا کاستی انرژی، به

( حرارت باالی بدن 1933( و هوگلند )1933است. در تحقیقات هانکوک )زمان بوده
صورتی موجز، است. این یافته بهموجب ادراک طوالنی زمان در بیماری ویروسی شده

زمان است. به این دلیل که انرژی در بدن مصروف گر وضعیت انرژی و ادراک بیان
است. یک نمود صرف انرژی، حرارت باال فعالیت فیزیولوژیکی برای مقابله با بیماری شده

اند که داده( در این بررسی نشان1933( و هوگلند )1933یا تب می باشد. هانکوک )
ب که تالشی غیرارادی و عبارتی تفعالیتی مانند حرارت باال در زمان یک بیماری یا به

-شدن ادراک زمان در شرایط کنترلفیزیولوژیک برای بقاء می باشد نیز موجب طوالنی
است. به عبارتی، دارا بودن یک شده آزمایشی با یک فرد سالم و غیر فعال گردیده

گر انرژی جنبشی باالتر و ادراک زمان بیماری که بدن برای رفع آن تالش می کند، بیان
دار در حالت بدون فعالیت بوده است. اما درباره تری نسبت به یک فرد غیر تبطوالنی

تری کندتر بودن ادراک زمان در صبح نسبت به عصر، هر چند که نیاز به بررسی بیش
که میزان خستگی در عصر می تواند عاملی برای کاهش کارکرد دارد، اما با توجه به این

تر در صبح، می تواند حاکی از میزان انرژی بیش بهینه باشد، و نیز فزونی شدت نور
 افراد در صبح نسبت به عصر بوده باشد. 
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تر و ادراک زمان تندتر چنین، افسردگی، شادی و خلق باال نیز با میزان انرژی پایینهم
شد، هنگامی که تر در قسمت تعریف انرژی گفتهطور که پیشاند. همانهمراه بوده

کنیم انرژی، افزایش کارکرد بهینۀ فرد بر حسب ثانیه باشد، مشاهده می مبنای فزونی
شدن انرژی در خلق باال و پایین، صرف انرژی، مانند صرف هایشکلکه برخی از 

شدگی همراه هستند )خداپناهی، خستگی و دمای بدن، که با برانگیختگی و تحریک
اس شدت برانگیختگی )رابرتس و (، بر کارکرد یا میزان فعالیت بهینۀ فرد بر اس1981

( 1963و آیزنک،  1957 ،های مختلف افراد )دافی( و نیز بر اساس مزاج1940همکاران، 
-تر یا بیش( و با کارکرد کم1940صورت متفاوتی اثر می گذارد )رابرتس و همکاران، به

چون ترتیب، شدت متغیرهایی بهینه همراه می باشند. بدین فرد نسبت به کارکردتر 
تر تر یا کمخلق باال، شادی، غم، افسردگی و عوامل فیزیولوژیکی لزوما مالک انرژی بیش

ها می تواند کارکرد بهینۀ افراد را تحت شناخته نمی شوند، زیرا فزونی یا کاستی آن
 تاثیر دهد.

 : عوامل مرتبط با ادراک کندتر یا تندتر زمان1جدول 

ردیف
عوامل مرتبط  

 با ادراک زمان

محقق و سال 
 تحقیق

میزان 
 انرژی

 زمان
 کند

زمان 
 تند

1 
نور )نسبت به 

 تاریکی(

سنتی و همکاران، 
و  1979، آلن، 5005

 1984فرایس، 

  * باالتر

5 

نزدیکی به شیء 
)نسبت به دوری 

 از شیء(

شیرایی و یاماگوچی، 
5004 

  * باالتر

3 
حجم کاری زیاد 

 )نسبت به کم(
بلدوف و همکاران، 

5009 
  * باالتر

 سرعت 4

، مشور، 1966راچلین، 
، کساسنتو و 1964

و  5008بورودیسکی، 
 5009لو و همکاران، 

  * باالتر

5 
حرکت )نسبت 
 به بی حرکتی(

اوبری و همکاران، 
 1995و براون،  5008

  * باالتر
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6 

حرکات پیچیده 
)نسبت به 
حرکات با 

 پیچیدگی کم(

اوبری و همکاران، 
5008 

  * باالتر

7 

حرکت پیچیده 
ریتمیک یا 

ای )نسبت دوره
به حرکت با 
 پیچیدگی کم(

اوبری و همکاران، 
5008 

  * باالتر

8 

ایستادۀ بی 
حرکت نسبت به 
بی حرکت در 
 حال استراحت

اوبری و همکاران، 
5008 

  * باالتر

9 

میزان زیاد 
محرک نسبت به 

 کم

  * باالتر 1996مکر، 

10 
صبح )نسبت به 

 عصر(

همکاران، کوریاما و 
5003 

  * باالتر

11 

حرارت باالی 
بدن در اثر 

بیماری ویروسی 
)نسبت به 

حرارت پایین در 
 افراد سالم(

و  1933هانکوک، 
 1933هوگلند، 

  * باالتر

15 

حرارت باالی 
بدن در فرد 

سالم و در حال 
استراحت 
)نسبت به 

و  5003کوریاما، 
و اسچوف،  5005

1998 

-پایین
 تر

 * 
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حرارت پایین در 
 همان شرایط(

13 
عصر )نسبت به 

 صبح(

کوریاما و همکاران، 
5003 

-پایین
 تر

 * 

 افسردگی 14

، 1961مزی و کهن، 
پرابهو و همکاران، 

1969 

-پایین
 تر

 * 

15 
خلق باال )نسبت 

 به خلق بهینه(
 5004کانوی، 

-پایین
 تر

 * 

16 

شادی زیاد 
)نسبت به شادی 
بهینه و نسبت 
 به افسردگی(

، 1984همکاران، بام و 
هاوکینز و همکاران، 

، هافر و 1998
، مری 1965اوسموند، 
، پرابهو 1961و کوهن، 

 1969و همکاران، 

-پایین
 تر

 * 

 

 گیری( بحث و نتیجه3
شناسی های فیزیک و روانمنظور بررسی تباین یا توازی نظریهدر بررسی حاضر، به

نسبیت خاص، نسبیت عام، کوانتوم، دربارۀ ادراک زمان، پنج نظریه فیزیکی شامل 
های های آفرینش هیگس و نیز یافتهنظریه کوانتومی پوسته و نظریه کوانتومی ذره

 شناختی مربوط به ادراک زمان مورد بررسی قرار گرفتند. روان
های فیزیکی هر گاه انرژی فزونی می یابد، زمان آمده از نظریهدستبنابر نتایج به      

-شود و برعکس، هرگاه از انرژی کاسته می شود، زمان تند می شود. هم می نیز کند
گرفت که بر اساس میزان شناختی می توان نتیجههای روانچنین، بر اساس یافته

عبارتی میزان انرژی فرد، ادراک زمان کندتر یا کارکرد بهینه فرد بر حسب ثانیه یا به
تر )سنتی و تر، نسبت به نور کمیشکه، متغیرهای نور بطوریتندتر می گردد. به

 (، نزدیکی به شیء، نسبت به دوری از آن )شیرایی و یاماگوچی، 5005همکاران، 

تر (، سرعت بیش5009(، حجم کاری زیاد نسبت به کم )بلدوف و همکاران، 5004
(، حرکت نسبت 5009و لو و همکاران،  5008تر )کساسنتو و بورودیسکی، نسبت به کم
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(، حرکت پیچیده نسبت به حرکت با پیچیدگی کم، ایستادن 1995براون، به سکون )
کردن، حرکت ریتمیک نسبت به حرکت با پیچیدگی کم )اوبری و نسبت به استراحت

(، ساعات صبح 1996(، وجود محرک زیاد نسبت به محرک کم )مکر، 5008همکاران، 
یمار نسبت به دمای پایین داشتن فرد ب( و تب5003نسبت به عصر )کوریاما و همکاران، 

اند. داشتهتر زمان نقش(، در تخمین ذهنی یا ادراک کند1933در فرد سالم )هوگلند، 
برعکس، حرارت باالی بدن فرد سالم نسبت به حرارت پایین در زمان استراحت 

(، خلق باال 1969(، افسردگی نسبت به عدم آن )پرابهو و همکاران، 5005)کوریاما، 
(، شادی زیاد نسبت به شادی بهینه و نسبت به 5004بهینه )کانوی،  نسبت به خلق

اند. بنابراین، (، در ادراک تندتر زمان نقش داشته1998افسردگی )هاوکینز و همکاران، 
شناختی نیز افزایش انرژی به معنای افزایش کارکرد یا فعالیت بهینه در مطالعات روان

-ن و کاهش آن نیز با ادراک تندتر زمان همراهفرد بر حسب ثانیه، با ادراک کندتر زما
 است. بوده
طور که در علم فیزیک، میزان انرژی گرفت که همانترتیب، می توان نتیجهبدین      

کنندۀ میزان زمان است، در ادراک انسان از زمان نیز امری اساسی تلقی می شود تعیین
ک انسان از زمان نیز نقض نمی گردد و و قاعدۀ تاثیر میزان انرژی بر زمان، در مورد ادرا

می شود، شناسی در زمینۀ ارتباط بین زمان و انرژی توازی مشاهدهبین فیزیک و روان
ها ها کندتر و در دوری از آنطوری که در انسان نیز ادراک زمان در مجاورت با انرژیبه

قوانین فیزیک در  سویی و توازی بین ادراک انسان باتندتر می گردد. بنابراین، یک هم
  است. بُعد زمان مشاهده شده

توان هایی چون زمان، میمی دهد که با نگاه چندگانه به پدیدهجستار حاضر نشان     
تری در تحقیقات مربوط به ادراک زمان بود و پارچگی بیشیافتگی و یکشاهد سازمان

چنین، زمان نمود. همتری حاصلبه چرایی و پدیدایی تغییرات ادراک زمان وقوف بیش
کنندۀ میزان ادراک ها تعیینکند. هنگامی که میزان انرژیاز زمان پیدا میمعنایی بیش

شوند، با ارزیابی یکی از دو متغیر انرژی و زمان برآوردی از میزان متغیر زمان محسوب
عد اول، توجه وجود دارد. بترتیب، در هر فعالیتی دو بعد قابلآید. بدینمیدستدیگر به

ترتیب، ارزیابی شدن زمان و بعد دوم، فزونی یا کاستی انرژی است. بدینکند یا تند
 عنوان روشی برای ارزیابی نسبی میزان کارکرد بهینه است بتواند بهادراک زمان ممکن

چنین، این امکان وجود دارد شود. همفرد بر حسب ثانیه و یا میزان انرژی فرد شناخته
های انسان و از جمله های مختلف و فعالیتزمان بتواند کارکرد روش که سنجش ادراک
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های درمانی مختلف را، بر اساس میزان افزایشی که در ادراک زمان فرد ایجاد می روش
 کند، مورد سنجش و مقایسه قرار دهد. 

-اهمیت باشد، بهشناسی روانی نیز دارایالبته این امر می تواند از دیدگاه آسیب      
شناختی های روانشناختی، افرادی با اختاللطوری که بر اساس تحقیقات روان

)لی  83( و صفات اسکیزوتایپی1969و پرابهو و همکاران،  1961افسردگی )مزی و کهن، 
 84فعالیاند. البته، اختالل بیشنموده( زمان را تندتر ادراک5006و همکاران، 

)DADA( 5007است )یانگ و همکاران، بودهاه( کودکان با کندشدن ادراک زمان همر
دیده ادعایی فعالی مناطق آسیبکه در کودکان دارای اختالل بیشاما، با توجه به این

و همکاران،  85به ادراک زمان می باشند )کاستالنوس طور مشابهی، مناطق مربوطمغز به
(، 5005، 88و کیم 5001و همکاران،  87، گید5004و همکاران،  86، دورستون5005

دهندۀ بدکارکردی منطقه مغزی ادراک زمان و درنتیجه تواند نشانهمین امر می
نظر باشد. به DADAاختالل در کارکرد طبیعی آن بر اثر اختالل در ساختار مغزی 

رسد که کاستی ادراک زمان با کاستی کارکرد بهینه فرد بر حسب ثانیه، در این می
-اند که آموزش ادراک زمان توانستهدادهحقیقات نشاناست. تها نیز وجود داشتهاختالل

گفت که توانطور کلی، می(. به1986، 89است در بهبود اختالل زبان موثر باشد )پوپل
-ای را نمایان سازد، و بیتواند نتایج تازههای آتی میوهشژجستار کنونی در سایۀ پ

شی و درمانی جدیدی را در تواند گسترۀ پژوهشی، آموزتردید هر گامی در این جهت می
 زمینۀ ادراک زمان ایجاد نماید. 

 گزاریسپاس
شناسی، از دکتر مهدی های مرتبط با مباحث فیزیک و کیهانوسیله برای راهنماییبدین

دانشیار، عضو هیات علمی مرکز نجوم دانشگاه علوم حدیث، محمدرضا فاطمی 
عتی شریف و سیما لشنی کارشناس ارشد مدارهای میکروالکترونیک دانشگاه صن

 گزاری می گردد. کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران سپاس
 

                                                           
83 Schizotypy 
84 Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
85 Castellanos, F. X. 
86 Durston, S.   
87 Giedd, J. N. 
88 Kim, B. N.  
89 Popal, E. 
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