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  بررسى و تطبيق بحث زمان

  يندرفلسفه سنت آوگوستين و صدرالمتأله

   1عابدى احمد

   2منفرد مهدى

  چكيده

 پرداختـه  صدرالمتألهين و آوگوستين سنت ديدگاه از زمان تطبيقى بحث به مقاله اين
 يـك  را آن بلكه نكرده، لحاظ عينى و خارجى واقعيت يك را زمان آوگوستين. است

 و تغييـر  بـا  ارتبـاط  در و نيسـت   عينـى  امـور  بـا  ارتباط بي داند كه البته مي ذهنى امر
 صـدرالمتألهين . شـود  مي تفسير دهد، مي رخ آينده و گذشته در كه حوادثى و ،حركت

 و جوهرى حركت در خود خاص گاهديد خصوصاً و متعاليه حكمت مبانى اساس بر
 را آن و دانسـته،  مـاده  چهـارم  بعـد  را زمـان  ماهيت، بر وجود تقدم و وجود اصالت
 زمـان  وى ديگـر،  عبارت به. است كرده تلقى نوشونده و سيال وجود نحوه و عالمت

 و اجسـام  وجـود  نحـوه  از را  آن توانـد  يمـ  عقـل  كـه  كـرده  لحاظ تحليلى ضرَع را
  .كند انتزاع ىماد موجودات
ـ  تغييـر،  حركت، زمان، آوگوستين، صدرالمتألهين، :ها واژهكليد تحليلـى،  ضرَع 

  .انتظار خاطره، ذهن، امتداد، جوهرى، حركت

                                                            
 .قم دانشگاه علمى هيأت عضو.  1

 .تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه از فلسفه دكترى دوره دانشجوى. 2
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  مقدمه. 1

  :شويم مي يادآور نكته چند در را مقدمه اين
 يكـى  ؛شـود  بحـث مـي   از زمـان  نيز ديگر حوزه دو در ،مابعدالطبيعه بر عالوه امروزه،. 1

 مـا  در زمـان  مفهـوم  چگونـه  اينكـه  و زمان درباره پياژه ژان مثالً. روانشناسى ديگرى و يكفيز
 نسـبيت  طرح مفهوم از پس خصوصĤ ،هم فيزيك در. است كرده بحث تفصيل به شود مي ايجاد

  .كنند مي نظر اظهار زمان باب در كه هستند فيزيكدانانى شتاين،ينآ از سوي
 دوانديشـه  با توجه به  و ،فلسفه حوزه در مابعدالطبيعى فكرت اساس بر زمان ،در اين مقاله

 بـوده  جديـد  فيزيـك  و روانشناسى مباحث از پيش ي آنهاها ديدگاه كه شود ميبحث  فيلسوفى
 جهـان،  آغـاز  و آفـرينش  دربـاره  آوگوسـتين  سـنت  نظريـه  معتقدنـد  ضمن اينكه برخي. است

  :است باره اين در جديد انانفيزيكد تفكرات از تر بنيادى
را زودتر از  جهان دتوان مي خداوند آيا كه كرد بحث پرسش اين درباره  1هاوكينگ استيون

ـ  مـي انفجار بزرگ آفريده باشد؟ او بر اين پايه كه پيش از انفجار بـزرگ، چيـزى ن   د وجـود  توان
دارد؛  تـر  يوستين در اين باره تفكر بنيـاد اما آوگ. دهد داشته باشد به اين پرسش پاسخ منفى مي

از نخستين لحظه آفرينش وجود نداشت، حال چه آن لحظـه نخسـت را انفجـار     پيشخداوند، 
و پيش دربـاره او معنـا   [خداوند فراتر از زمان است  اًدانيم يا رخداد ديگرى؛ زيرا اساسبزرگ ب

  )129ص، 1383، پال هلم( .]ندارد
صات و ضروريات بعد چهارم وجود سيال و از عالمات و مشخِّ، در حكمت متعاليه، زمان
هـم بـراى وجـودات    ) طول و عرض و ارتفـاع (كه سه بعد ديگر  چنين وجودى است؛ همچنان

در فلسـفه   "بعـد چهـارم  "نبايد اصـطالح فلسـفى   البته  .يات استرمادى از مشخّصات و ضرو
نظريـه  . شـتاين، يكـى تلقّـى كـرد    ينآ "نسبيت عام" صدرالمتألهين را با اصطالح فيزيكى آن در

اين كـه فضـا را   شـت ينآ. هرى صـدرالمتألهين تفـاوت دارد  شتاين درباره نسبيت با حركت جوينآ
. خواهد اثبات كند كه بودن موجودات مادى، وجود تدريجى و سـيال اسـت   كند، نمي زمانى مي

گيـرى و شـىء    هندسى و فيزيكى تابع سرعت انـدازه  هاي گيرى دهد كه اندازه وى تنها نشان مي

                                                            
1. S. Hawking. 
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 لـذا  ،در مفهـوم سـرعت، مفهـوم زمـان نيـز هسـت       از آنجـايي كـه   ى هسـتند؛ گير مورد اندازه
شتاين بـدين صـورت   ينزمان براى آن. ون زمان انجام دادبد توان ميفيزيكى را ن هاي اندازهگيرى

نظـر در   زمان فلسفى صدرالمتألهين نيست؛ همچنانكه زمان مورد او اين متناظر ب شود ميمطرح 
زمان در حكمـت متعاليـه يـك امتـداد     . فلسفى تلقى نشده است روانشناسى هم به معناى زمان

؛ پـس زمـان در اينجـا    و خواه نباشـد جسم مرئى يا نورى باشد  خواهواقعى وجود سيال است، 
نحوه وجود سيال بوده و از موجودات جسمانى و مادى جدايى ندارد و عقل با تحليل خـودش  

  .كند انتزاع ميرا   آن
بيـان  فلسـفه تطبيقـى    مرادمان را از ،به اختصار در اينجا اين مقاله، ماعنوان  با توجه به .2

ل و مباحث مشترك ميـان  ئفلسفه به معنى انتخاب بعضى مسا دو تطبيق رسد ميبه نظر  .كنيم مي
ها در آراى فالسفه وجود دارد و پـژوهش در   ها و مشابهت قرابت. نيست آنها ، يا انديشهفالسفه

سفه تطبيقى، تطبيق يك فلسفه در تماميت آن بر فلسفه ديگـر و حتـى بـر    اما فل. آنها مفيد است
تطبيق بايد  ،اوالً :اين است كه شرايط يك تحقيق تطبيقى در فلسفه در واقع. تاريخ فلسفه است

زبانى با هر  بايد زبان هم ثانياً،. اى صورت گيرد كه از حيث مبادى متفاوت باشند ميان دو فلسفه
پس از فهم مبـانى آنهـا، مقصـد آنهـا را      ثالثاً، و .تا بتوان به مبادى آنها رسيددو فلسفه را يافت 

زبانى ميـان متفكـران    هاى هم پس فلسفه تطبيقى به معنايى كه بيان شد، تأمل در امكان .دريافت
هايى در تاريخ فلسفه است كه به نام و عنـوان   هاى ديگر فلسفه تطبيقى، پژوهش صورت. است

  )21،ص 1383ري، داو(.نياز ندارد
نديشـمندان در  يكى از تأثيرگـذارترين ا ) م 430 - 354(ماركوس اورليوس آوگوستين . 3

 وي. اسـت ) كاتوليك و پروتستان(دهندگان اصلى سنت مسيحى غربى  فرهنگ غرب و از شكل
و در حـوزه   ل فلسـفى نمـود،  ئهـا و مسـا   ها و حلّ پرسش به گشودن گره اقدام با دقت و تأمل

منسـجم و   اًمسـيحيت نظـام بخشـيد و تبيـين نسـبت      و تعـاليم  هـا  آموزهبه بسيارى از  نيز ميكال
ا در قــرون وســطى مرجــع مســائل آوگوســتين نــه تنهــ. كــرد از آن ارائــه مــي را خردپســندى

 را او تأثير. هايش در دوره اصالح دينى نيز بسيار مؤثر بود بلكه آراء و انديشه، فلسفى بود ميكال
در نيـز  ، و )Malebranche(مـالبرانش   ،)Descartes(دكـارت   بـر به ويـژه  هاى جديد  در فلسفه

مشـاهده   تـوان  مـي ) Wittgenstein(و ويتگنشتاين ) Heidegger(هايدگر  بر ،معاصر هاي فلسفه
  )86، ص1382ايلخاني، ( .كرد
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نظـام فلسـفى   بـا تلفيـق   مكاتب متعدد فلسفى و دينى سـرانجام  آگوستين پس از آزمودن 
علم به نفس و كرد و  هرا عرض خود ميـ كال هاى دين مسيحى نظام فلسفى و آموزهنوافالطونى 

به تبيين مسائل مربوط بـه هسـتى،    از اين طريق آگاهى را سرآغاز تفكر خويش قرار داد و خود
مرتبط بـا خـدا،    ميـ كال فيمهم فلس هاي در تبيين و فهم موضوع وي .پرداخت حقيقت و عشق

. خلقـت تـالش وافـر نمـود     و دى، شر، مشيت الهى، تاريخ، عدالتآزاانسان، سرمديت، زمان، 
)Trape, 1977, p.350( گرايى مشهور اسـت؛ و ايـن گـرايش     نوافالطون هدر تاريخ فلسفه ب وي

  .در آثارش كامال مشهود است
 1050 - 980يـا   979("صدرالمتألهين"يا "مالصدرا"ابراهيم شيرازى، مشهور به بنمحمد. 4

و فلسفه را با شريعت، عرفان را با استدالل،  ،خود بزرگي است كه درنظام فلسفيانديشمند  )ق
فلسـفه را از بنـد نظـام تفكـر      وي. حكمت قرآنى را با انديشه وشعور بشرى آشتى و پيوند داد

گذارى كرد كه مايه اصلى  معروف به ارسطويى رهايى بخشيد وحكمت اصيل واستوارى را پايه
ميـراث گرانبهـاى   . است) برگرفته از قرآن وحديث( مين وحكمت اسالآن، فطرت انسانى، عرفا

  )21، ص1، ج1374اى، خامنه(.ـ ايرانى دانستي وحتى شيع مييك نظام فلسفى اسال توان مياو را 
اى كه علوم عقلى دچار ضعف و ركود شده بود، با هماهنگ كردن  صدرالمتألهين در دوره

ى و اشراقى قبل از او تعبيرى تازه از آن به دسـت داده  حكماى مشاي ، كهيونانيان فلسفي ميراث
بـه   توانسـت او . اين علوم را احياء كرد ،اش هاى ظاهرى و باطني بودند، با تعاليم اسالم در جنبه

تهذيب نفس را  همچنين. ـ فلسفى ببخشد صبغه منطقى) ق 638 - 569(عربى  آراء عرفانى ابن
اد و فلسفه را به فضايل روحانى و عمل به شعاير كه قرار د شرط الزم و مكمل مطالعه حكمت

در تطبيـق ميـان حكمـت     و در دوران انحطاط تمدن باستان از ميان رفته بـود، آراسـته گردانـد   
او  تـوان  مي. فرزانگان يونان باستان و اسالم در تعبير باطنى آن و مبانى باطنى قرآن توفيق يافت

جويبارهـايى كـه    ،به حـق  ست كهدان مياسال انيمها حك نماينده آخرين مرحله كوشش نسل را
نصـر،  ( .بـه هـم پيوسـتند    در انديشه او بودند، سرانجام يكديگرها در حال نزديك شدن به  قرن

توانست به كمال حكمت، يعنى جمع ميان حكمـت ذوقـى و حكمـت    وي  )495، ص2ج،1365
وجود،  اصالت: از دان عبارتمتعاليه حكمت  اصول )12، ص42، ش1384اعواني، .(بحثى برسد

 روحانيةالحدوث و  جسمانيةوحدت و تشكيك وجود، حركت جوهرى، اتحاد عاقل و معقول، 
  ....و نفس، اثبات معاد جسمانى، زمان بودن البقاء
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  ماهيت و حقيقت زمان در فلسفه آوگوستين و صدرالمتألهين. 2

بررسـى چنـد نكتـه     براى فهم دقيق نظر آوگوستين و صدرالمتألهين درباره مسـئله زمـان،  
رابطه نفـس  "در درجه اول، بر محور مسئله  اينكه انديشه آوگوستينبا توجه به . ضرورى است
، مسـائل مربـوط بـه جهـان     مستقيماً يانتظار داشت كه و توان مي، نشكل گرفته "انسان با خدا

خلقت " هر حال اين موضوع با توجه به مسئله مادى را مورد بحث و بررسى قرار دهد؛ ولى به
انــد، مطــرح بــوده  و دينــى داشــته مــياى چــون او كــه تعهــد كال بــراى فالســفه "و قــدم عــالم

سـير و  "براى صدرالمتألهين نيز، بحث زمان در رابطـه بـا    )73، ص1379 مجتهدى، كـريم، (.است
ن بـا  بحـث زمـا   از جملهحكمت متعاليه  مسائل. مطرح است "سلوك نفس انسان به سوى خدا

بنـابراين،   .اسـت  طرح شده و حدوث و قدم عالم ،خدا با عالم و مسئله خلقت به ارتباط توجه
گوسـتين،  بـه نظـر آو  . علت تبيين چنين بحثى در فلسفه اين دو متفكر، به نوعى يك چيز است

كسى از  كه ميپس زمان چيست؟ هنگا« :گويد ميوي . ممتنع است مسئله زمان به صورت سهل
در صـدد   اما اگـر كسـى از مـن بپرسـد و مـن     . نم كه چيستدا من نپرسيده است، به خوبى مي

  )Augustine, 1973, 11 ,p.19. (»مانم توضيح آن برآيم مبهوت مي
ذهـن مـن در حسـرت حـلّ ايـن      « :بارها آمده اسـت  اعترافاتاين تلقى و بيان در كتاب 

غريـب  اين مسئله بس آشـنا و بـس   ! اى پدر نيك! اى پروردگار! خدايا. سوزد معماى بغرنج مي
  )Ibid., 11 ,p.22( .»تاس

چنـين  . دهـد  هر دو بيان ذكر شده، حيرت آوگوستين را دربـاره ماهيـت زمـان نشـان مـي     
ويژه براى  به هم، مياعجابى كه براى آوگوستين درباره حقيقت زمان رخ داده، براى فالسفه اسال

زمان خـود را بـه    حقيقت وجود همانند .صدرالمتألهين درباره وجود و هستى اتفاق افتاده است
  :سبزوارى گفته است حاج مال هادينمايد، و لذا  آسانى نمي

ــياء   ــرف األشــ ــن أعــ ــه مــ   مفهومــ

  

ــو كن   ــة هـــ ــي غايـــ ــاءاله فـــ   خفـــ

  

  )59، ص2، ج1413سبزوارى، (

علت آن روشن است؛ چون وجود از مفاهيم ماهوى نيست تا بـه تعريـف و حـد تـام آن     
حقيقت زمـان   نيز از مفاهيم ماهوى نيست، بلكهبحث زمان در حكمت متعاليه . پيدا كنيمدست 

وجود سيال  حقيقت وجود زمان كه در واقع همان حقيقت ،بنابراين. شأنى از شئون وجود است
پس بايد به حضورش رفت و آن . است، دقيقĤ چيزى است كه نه ماهيت دارد و نه ماهيت است
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  )133، ص 3ج، 1990صدرا، (.درك كرد اًرا حضور

زمان از مفاهيم ماهوى نيست، بلكه شأنى  وگوستين و صدرالمتألهين معتقدند كهآ ،بنابراين
چنـين  صـريحاً  اگرچـه آوگوسـتين   . از شئونات هستى است و از اين روى تعريف حدى ندارد

  .هاى وى چنين استنباط كرد از گفته توان ميبيانى را ندارد، اما 

  لمتألهين و آوگوستينبحث تطبيقى حقيقت و ماهيت زمان در انديشه صدرا. 3

كه قبال بيان شد، آوگوستين مبحث زمان را در ارتباط با مسئله خلقـت مطـرح كـرده     چنان
بايد توجيـه   را چگونه حاگر خلقت نتيجه فعل خداوند است، پس مسئله ترجيح بال مرج. است

ونـه  خلق كرد، نـه زودتـر و نـه بعـد از آن؟ چگ     زمان مقرّركرد؟ چرا خداوند، عالم را در آن 
تغير ابدى، پديد آمـده اسـت؟ خالصـه آنكـه،     يحادث و جديد از ذات ال به عنوان امري خلقت

  .كند و اين با سرمديت خداوند منافات دارد مينمندي خلقت داللت بر زما
ها درباره مسئله خلقت، از تصـورى ناشـى    به نظر آوگوستين، همه مشكالت و پارادوكس

 خلقـت وى براى اينكه پاسخ روشنى در رد نظريه منكران . مداري زمانكه ما در مورد  شود مي
آوگوسـتين بـا   . آورده اسـت  اعترافـات كتـاب  از را در آخر دفتر يازدهم  زمانارائه كند، بحث 

  :را آغاز نموده است چنين عباراتى بحث زمان
بـه   تـوان  مـي د به آسانى آن را توضيح دهد؟ چون حتى نتوان ميزمان چيست؟ چه كسى «

حـال   بـا ايـن  . هايى براى توضيحش بيابيم چيست؛ چه رسد به آنكه واژه زمان هميد كهسادگى ف
 روقتـى كـه آن را بـه كـا     اًتر از زمان است، قطع شناخته شده و در مقام سخن چه چيزى آشناتر

پـس زمـان چيسـت،    . شود ميدانيم چه معنايى از آن اراده  شنويم، مي بريم و يا از ديگران مي مي
دانم كه چيست، اما اگـر كسـى از مـن بپرسـد و مـن در مقـام        ن نپرسد، نيك مياگر كسى از م

دانم  يم كه ميم بگوتوان ميحال با اطمينان  در عين. شوم و مبهوت مي ]مانم مي[توضيح آن برآيم 
؛ اگر قرار نبـود چيـزى حـادث شـود، زمـان      بود مياى ن شد، زمان گذشته اگر چيزى سپرى نمي

  )Augustine, 1973, 11, p.14( .»ر چيزى نبود، زمان حال وجود نداشتو اگ بود مياى ن آينده
ها و ايراداتـى كـه    ن درباره بحث زمان، عالوه بر شبهآوگوستي ديدگاهانگيزه و علت تبيين 

زمان مطرح  موهوم بودندرباره مسئله خلقت و خدا مطرح بوده، پارادوكسى است كه مدعيان 
عصر ارسطو عليه واقعيت زمان اقامه شد و بارها مدعيان موهـوم  ترين دليلى كه از  مهم. اند كرده
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ن است كه زمان از سه بخش ِ گذشـته، حـال و آينـده تشـكيل     ايبودن زمان بدان استناد كردند، 
مـدعى   توان ميها را مورد ترديد و شك قرار داد، ن اگر بتوان واقعى بودن اين بخش. شده است

 ين سه بخش، گذشته و آينده، داراى نوعى امتدادند، زمانِاز ميان ا. حقيقت و واقعيت زمان شد
از گذشته دور يا آينده نزديك سـخن گفـتن، معقـول و منطقـى     . حال فاقد هرگونه امتداد است

بـه همـين دليـل    . اما درباره زمان حال، دورى و نزديكى، كوتاهى و بلنـدى معنـا نـدارد   . است
طرف ديگر، از ميان سه جزء زمان، تنها زمان حال  از. داند نه جزء آن ارسطو آن را حد زمان مي

سـپرى شـده و    گذشته. اى از وجود ندارنـد  است كه به نوعى وجود دارد؛ گذشته و آينده بهره
. نيـز بـدون امتـداد اسـت     و زمان حـال آينده هنوز به وجود نيامده است،  .ديگر وجود ندارد

بـا وجـود ايـن،    . يا فاقد هرگونه امتدادنـد  دهنده زمان يا وجود ندارند و بنابراين، اجزاء تشكيل
، ممكـن نيسـت موجـود    شـده تشـكيل   "اهي نيست "آنچه از  زيراچگونه زمان متحقق است؟ 

  )الف 218 ،1378 ارسطو،(.شود
 ,Augustine( پـذيرد  آن را مـي  كنـد و ظـاهرً   تبيين مي آوگوستين اين پارادوكس را كامالً

1973, 11, pp.20-28(خواهـد بـه    عالوه بر ايـن، وى مـي  . آن نيز هستبه  ، اما در صدد پاسخ
او با تكيه بر اصول و مبادى فلسفه . و مسائل مربوط به آن نيز پاسخ دهد خلقتشبهات مسئله 

نظريـه   وي بـا توجـه بـه   . حل تازه و جالبى را براى حل اين مسئله ارائه كـرده اسـت   خود، راه
گزينـد؛ و آن   اى را بـر مـي   زمـان، راه ميانـه  شتن و نظريه واقعيت عينى دا، موهوم خواندن زمان

كنـد   ؛ يعنى وى سعى مياى از نفس انسانى تلقى كند زمان را جنبهچيزى نيست جز اينكه 
  )74، ص1379، مجتهدى(.به نحوى، زمان را به عنوان واقعيت ذاتى نفى كند

؛ چـون  اما امتداد گذشته، آينـده يـا حـال نيسـت    . پذيرد كه زمان نوعى امتداد است و ميا
 .گونـه امتـدادى نـدارد    گذشته وجود ندارد، آينده هنوز به وجود نيامده و زمان حال نيـز هـيچ  

)Augustine, 1973, 11, pp.20-28 .(      پس زمان، امتداد چـه چيـزى اسـت؟ آوگوسـتين معتقـد
بـه نظـر    :گويـد  تداد ذهن است، وى در ايـن بـاره مـي   و ام اى از نفس انسانى است زمان، جنبه

كـم بـه ايـن فكـر      كـم . دانم اما امتداد چه چيزى نمي. زمان چيزى جز امتداد نيست رسد كه مي
  )Ibid., 11, p.26( .افتم كه نكند امتداد خود ذهن باشد مي

اى از نفس انسانى است، پس وى انفسى بودن زمان را  ، جنبهزمان ،اگر به نظر آوگوستين
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انبسـاط نفـس در خـاطره     مـان زاز نظـر وى  . معتقد است و منكـر آفـاتى بـودن زمـان اسـت     
)memory ( و انتظار)expectation (است. )Ibid., 11 , p.28 (  بـه چـه    انتظـار و  خـاطره امـا

نفـس انسـان بـا حـوادث گذشـته شـكل       از تعامل ) يادآورى(معنايى لحاظ شده است؟ خاطره 
نده سپرى شـو  "آن و لحظه"از يك  يموجوديت انسان، مانند هر موجود طبيعى ديگر. گيرد مي

بـرخالف   ،اما انسان. دهد را تشكيل مي اين سير و سيالن، هويت او ؛يابد به زوال تعين مي و رو
صور ادراكى گذرا . دارد هم گذرد، تعامل ذهنى در جريان حوادثى كه بر او مي ،موجودات ديگر

ء و به عنـوان يكـى از اجـزا    خاطرهرو،  از اين. شود ميدر حافظه او به صورت خاطره ماندگار 
هاى زمان، از تعامل ميان ذهن و حوادث گذشته و انبساط ذهـن بـر ايـن حـوادث پديـد       بخش

ايـن انسـان اسـت كـه همـواره بـا       . بدين جهت است كه فقط انسان داراى تاريخ است. آيد مي
از  انتظـار . انـد  ريختـا  بـي گذشته و سابقه خود در ارتباط است؛ بدين جهت، ساير موجـودات  

انسـان همـواره بـا    . آيد با حوادثى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد به وجود ميتعامل ذهن انسان 
  .نشيند بيات گذشته، در انتظارِ آينده ميبررسى و ارزيابى خود با استفاده از تجر

كند و زمان را امتـدادى   مي تأكيدبودن زمان  و انفسىبودن گستر  گرچه آوگوستين بر درون
ارتبـاط بـا تغييـر و حركـت      ا بايد توجه داشت كه وى، زمان را بيام د،دان مي ميدر افق ذهن آد

  :داند مي زمانِ بدون تغيير و حركت را ناممكنداند، و  نمي
نبايد بگذارم كه ذهنم بـر عينـى   . گيرم خودم است كه زمان را اندازه مي) mind(در ذهن «
ب مفـاهيم و انطباعـات   نبايد اجازه دهم كه ذهنم بـه سـب  . زمان اصرار ورزد) obiective(بودن 

)notions and impressions (در ذهن است كه . اند مانع شود گوناگونى كه در آن سكنى گزيده
گذارد و ايـن   أثيرى و انطباعى بر نفس به جا ميدهد ت گيرم؛ زيرا آنچه رخ مي زمان را اندازه مي

 ،گيـرم  شىء را اندازه مي) باعانط(ن اثر م. ماند همچنان باقى مي ،تأثير پس از نابود شدن منشأ اثر
گـذارد و   و نه خود آن شىء را كه در حال گذر، اثرى به جـاى مـي   ،كه خود هنوز حاضر است

است كـه انـدازه گرفتـه    ) انطباع(سنجيم، همين اثر  وقتى زمان را مي. پيوندد ذشته ميسپس به گ
زمـان  .. .؛)Ibid., 11 , p27( .گيـرم  ه نميآن را انداز يا همين است، و يا من اصالً زمان. شود مي

 ,.Ibid( .»آيند آيد كه در نتيجه دگرگونى صور اشياء در آن به وجود مي در اثر تغييراتى پديد مي

12, p.8, 11(  
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جنبه انفسى زمـان، انبسـاط ذهـن را     بر تأكيدبا توجه به اين عبارت، آوگوستين عالوه بر 
گفت  توان مي اًبا وجود اين، ظاهر. داند ميونى نجريان حوادث بير و تغيير ،ارتباط با حركت بي

مطرح بود، وى زمان را از معقوالت  "معقوالت ثانيه فلسفى"كه اگر در عصر آوگوستين مبحث 
اگر چنـين اسـتنباطى   . دانست؛ زيرا معقوالت ثانيه فلسفى، چيزى جز اين نيست ثانيه فلسفى مي
تـا   "حقيقـت و ماهيـت زمـان   "حـث  با صدرالمتألهين در ب ويگفت كه  توان ميدرست باشد، 

. زبانى و همسخنى دارد، اما نحوه تبيين و تفسيرشان در اين باره متفاوت است حدود زيادى هم
و از طرفى بايد توجه داشت كه غايت و هدف طرح مسئله زمان در ايـن دو انديشـمند دينـى،    

  .استنزديك به هم  اًتقريب
و تطبيـق   حقيقت و ماهيت زمـان درباره  براى بررسى و تبيين دقيق نظر صدرالمتألهين

. كنـيم  را در اينجـا مطـرح مـي    "معقـوالت ثانيـه فلسـفى   "آن با نظر آوگوستين، نخست بحـث 
از راه حواس به ذهن  اًمستقيم كه گرچههستند  مي، مفاهي)مفاهيم فلسفى(معقوالت ثانيه فلسفى 

هيم فلسـفى بـر اشـياى    پـس مفـا  . خارج اسـت  در اند، اما در عين حال ظرف صدق آنها نيامده
انتـزاع مفـاهيم فلسـفى بـا تحليـل عقـل و       . اند صفات اشياى خارجي و كنند خارجى صدق مي

   ....و ضرورت و امكان ،آيد؛ مانند مفهوم علت و معلول يگر به دست ميكدمقايسه اشياء با ي
هاى معقول ثانى فلسفى آن است كه بدون مقايسـه و تحليـل عقلـى بـه دسـت       گياز ويژ

كننـد نـه از    وند از انحاى وجود آنها حكايـت مـي  ش كه بر موجودات حمل مي ميهنگا. دآي نمي
معقوالت ثانيه فلسفى، در خارج نه مصداق به نحو جوهر دارنـد كـه مسـتقل    . شانيشئون ماهو

باشند، و نه مصداق به نحو عرض؛ بلكه به نحو وصف قائم به موضـوعات در خـارج موجـود    
سـفى از امـور عامـه و از احكـام موجـود بمـاهو موجـود محسـوب         معقوالت ثانيـه فل . هستند

ازاى مفاهيم فلسـفى،    به كنند؛ و اى هستند كه بر همه اشياء صدق مي شوند؛ اينها معانى عامه مي
 در اتصافشـان  كه هستند ميمعقوالت ثانيه فلسفى، مفاهي ،بنابراين. تصورات جزئى وجود ندارد

رورت، امكان، عليت، معلوليت، وجـود، قـوه و فعـل،    ض. ذهن است در ولى عروضشانج، خار
از جملــه مفــاهيم فلســفى و معقــوالت ثانيــه فلســفى بــه شــمار .. .و وحــدت، حركــت، زمــان

  )123-2/60، 1366مطهرى، (.آيند مي
صدرالمتألهين درباره حقيقت و ماهيت زمان، ديدگاه فالسفه قبل از خود را نقل كـرده، و  

وى پس از اثبات  )141، ص3ج، 1990صدرالمتألهين، ( .ا برآمده استدر رد و توجيه و تأويل آنه
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حركت جوهرى و تبيين زمانمند بودن هستى موجودات مادى، تعريف نو و ابتكارى خويش را 
ماهيت و حقيقت زمان در نظر صدرالمتألهين چيست؟ و چـه نسـبتى بـا    . دهد از زمان ارائه مي

از  ميرا يك امتـداد يـا بعـد چهـار     زمانرالمتألهين صد نظر سنت آوگوستين درباره زمان دارد؟
بـه  . داند و از نظر او زمانمندى اجسام، نشانه نوعى امتداد در هستى آنهـا اسـت   وجود مادى مي

امتـداد و  . ديگرى در بستر زمان و نظر وى اجسام، داراى دو امتداد هستند؛ يكى در بستر مكان
امتداد و كشش زمانى از تغيير . است) رض، عمقطول، ع(كشش مكانى، داراى سه بعد هندسى 

  :عبارت صدرالمتألهين در اين باره چنين است. گيرد يالن درونى كائنات مادى نشأت ميو س
و تأخر ذاتى، چنان كه زمان، عبارت است از مقدار طبيعت متجدد به ذات از جهت تقدم «

پـس طبيعـت دو امتـداد و دو    . ، مقدار طبيعت از جهت قابليت ابعاد ثالثـه اسـت  جسم تعليمي
پـذيرد؛   مـي به تقدم و تأخر زمـانى را   ميزمانى كه انقسام وه -دارد، يكى تدريجى) بعد(مقدار 

نسبت مقـدار بـه   . مكانى كه قابليت انقسام به تقدم و تأخر مكانى را دارد -ديگرى مقدار دفعى
هـر  .. .متمايزنـد،  ،حد و در اعتبـار متّ ،اين دو در وجود. امتداد، مانند نسبت متعين به مبهم است

جز در عقـل اعتبـارى نـدارد، و     ]زمان[يابد كه  كى در ماهيت زمان بينديشد، در ميكسى كه اند
عروضش نسبت به آنچه كه عارض آن شده، عروضى به حسب وجود نيست؛ ماننـد عـوارض   

؛ بلكه ]د استكه عروضشان به حسب وجو[خارجى اشيا از قبيل سياهى، حرارت و مانند اينها 
زمان بالذات از عوارض تحليلى معروض خود است و مانند چنين عارضى، جز به نفس وجود 
معروضش وجودى در اعيان ندارد؛ زيرا عارضيت و معروضيتى جـز بـه حسـب اعتبـار ذهنـى      

پس تجدد، انقضاء، حدوث و . گونه در خارج ندارند كه وجودى جز اين بينشان نيست، آن چنان
ندارد مگر بر حسب تجدد، انقضاء، حدوث و استمرار آنچـه در ذهـن بـه آن اضـافه     استمرارى 

  )141و 140همان، ص(.»شود مي
. اسـت زمان ترين و روشنگرترين تصريحات صدرالمتألهين درباره  شده از مهم عبارت ياد
  :پردازيم ميت رعبااين  توضيح و تبيين دقيقدر چند بند به 

، زمـان ، بر اين واقعيت مبتنى است كه به عقيـده وى  زمان تفكر صدرالمتألهين درباره. 1
ايـن رأى  . اى از مراتـب حقيقـت عينيـه وجـود اسـت      حقيقت وجود سيال، و وجود سيالْ رتبه

يعنى آن چيزى كه هسـت   "موجود"كه ما به تمايز دقيق بين  شود ميبه درستى فهميده  ميهنگا
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اى مهم و اساسى در حكمت متعاليه توجه  نكته، يعنى بودن و وجود داشتن به عنوان "وجود"و 
را پايـه نظـام مابعـدالطبيعى خـود قـرار       "تقدم وجود بر ماهيـت "صدرالمتألهين كه اصل . كنيم
 وجـودى هـاى   هاى گذشته به بحث رايج در فلسفه ميمفهواساس آن از بحثهاى  دهد و بر مي

كـه معقـول ثـانى     "موجـود "يعنـى   ، هميشه بر لزوم تمايز بين دو معنا از وجود،شود ميمنتقل 
 تأكيـد كه قابل درك با علم حضـورى اسـت،    "وجود"فلسفى است و حقيقت عينى و خارجى 

 ءميـان شـىء متحـرِّك و شـى     قائل شدن ، به جاى تفاوتوجودبه  موجوداو با گذر از . دارد
د را شـكيكى حقيقـت وجـو   ، تمايز بين مراتب تشود مياطالق  موجودمتحرّك كه بر هر دو،  نا

، داراى دو مرتبه است، يكى مرتبه وجـود  حقيقت وجود ،به نظر صدرالمتألهين. كند مطرح مي
. پذير آن استنا جدايي، حقيقت وجود سيال و الزم زمانثابت و ديگرى مرتبه وجود سيال كه 

ات و ظهـور حقيقـت وجـود        به عقيده وى، مراتب تشكيكى حقيقت وجود، چيـزى جـز تجليـ
  .م از مراتب عاليه تا اشياء مادى در حكمت متعاليه، يكى استنيست، تمام عال

اى است كه داراى مراتب و شئون مختلـف و   ، حقيقت يگانهوجودبه نظر صدرالمتألهين 
بـه   زمانرو،  متنوع بر حسب شدت و ضعف، كمال و نقص، تقدم و تأخر و غيره است؛ از اين

اى از مراتـب نـازل وجـود     و مرتبه ضعيفه اش، شأن واحدى از شئون علت أُولى هويت اتصاليه
  :گويد صدرالمتألهين در اين باره مي. ستا

اش كه عبـارت از جهـات تجـدد و نـو شـدن و انقضـاء و محـل         زمان به هويت اتصاليه«
اى از مراتـب   است، شأن واحدى از شئون علت أُولـى و مرتبـه ضـعيفه    ها نيحوادث و دگرگو
اضـعف ممكنـات در وجـود و اخـس معلومـات در رتبـه        ]زمـان [بنـابراين  . نزول وجود است

  )382و  381، ص 1همان، ج(.»است
صدرالمتألهين در بيان اين نظريه، . ظهور و تجلّى وجود است زمانبا توجه به اين نظريه، 

 وجـود دانـد و منشـأ و سرچشـمه آن را در     مـي  وجوداساس اين عالم و ريشه موجودات را 
  . كند جستجو مي

از جمله مفاهيم غيرماهوى اسـت، لـذا در زمـره ماهيـات      زمانرالمتألهين، به نظر صد. 2
از معقوالت ثانيه فلسفى است و در مفـاهيم فلسـفى نبايـد بـه دنبـال       زماناز نظر وى . نيست
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 حـد تـام  يـا   ماهيتصـدرالمتألهين،   ،بنابراين. ماهيت آن گشت، تنها تحليل عقلى الزم است
در . مـاهوى نيسـت   ميمفهـو زمـان  شأن مفاهيم ماهوى است، و  كند؛ زيرا آن زمان را ارائه نمي

است كه ذهـن قـادر اسـت    ) اى نوشونده(هويت سيال و وجود متصرّم و متجددى  زمانواقع، 
تحـت   زمانبا وجود اين، حركت و به تبع آن . را از آن انتزاع كند زماناعتبار عقلى موسوم به 

وجود سيال و تحليل عقلى است كه  زمانرود؛ بلكه  ماهوى به شمار نمي ميمقوله نبوده و مفهو
 از طرفى، هم حركت و هم زمان در اين ديدگاه به خود. قائل شود د بين آنها تمايزتوان ميذهن 

در ثبـوت زمـان بـراى اجسـام     شوند و حركت فقط به عنوان واسـطه   جواهر مادى منسوب مي
بـراى جـواهر مـادى و     زمـان موسوم بـه   اين همان معناى بعد چهارم. غير ال گردد و لحاظ مي

و چهار بعدى بودن موجودات مادى و به بيان ديگر، دو امتـدادى بودنشـان بـا    . جسمانى است
در  ،اند و روشن است كه جواهر جسمانى نه فقط در بستر مكان. يابد معنا مي حركت جوهرى

  )180، ص3همان، ج(.بلكه زمانمند هم هستند ،بستر زمان نيز هستند و نه فقط مكانمندند
ـ فلسفى است نه مفهـوم حسـى مـاهوى؛ و     ، يك اعتبار عقلىزمانبه نظر صدرالمتألهين 

بحث درباره آن يك بحث صد در صد فلسفى و متافيزيكى اسـت؛ نـه بحثـى در قلمـرو علـوم      
از راه تجريـد و تعمـيم ادراكـات     زمانطبيعى و ادراكات تجربى؛ زيرا وى معتقد است مفهـوم  

دست نيامده، بلكه مانند ساير مقوالت متافيزيكى از تحليل عقل نسـبت بـه مـدركات    حسى به 
  .حضورى حاصل شده است

 آمد، ولى بر شمار مي از معقوالت اولى و مفاهيم ماهوى به زمانپيش از حكمت متعاليه، 
در خارج، وجود مستقل ندارد؛ بلكه از نحوه وجود سيال و  زماناساس مبانى حكمت متعاليه، 

با توجه به نظر صدرالمتألهين در مسئله اصالت وجـود،  . شود ميانتزاع ) امور زمانمند(نوشونده 
شوند، به عنوان عرض خـارجى   را كه از نحوه وجود سيال انتزاع مي زمان و حركت توان مين

  .براى وجود متحرِّك دانست
. ض خـارجى دانـد، نـه عـوار    طور كلى، كميات و مقادير را اعـراض تحليلـى مـي    وى به

اعتبـار  . اعراض تحليلى، اعراضى است كه در عروض آنها بر جسم، نياز به ضم ضميمه نيسـت 
األمرى است و روشن است كه همه معقوالت ثانيه فلسفى نيـز بـه    عقلى در اينجا، اعتبارى نفس
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قلـى  و تخيلى نيست؛ بلكه اعتبار ع ميبدون شك، مراد وى از اعتبارى، وه. اند اين معنا اعتباري
ـ مراد است و اين همان است كه در مورد عـروض زمـان بـر حركـت توسـط او، نـام        ض رَع

سـيال نيـز از آن بـه     دبه خود گرفته است، و در مورد زمان و حركت نسبت بـه وجـو   تحليلى
  )141و  140همان، ص( .شود ميمعقول ثانى فلسفى، تعبير 

و داسـت؛ يعنـى ايـن    زمان ماهيت  اين عقيده صدرالمتألهين درباره زمان، عالوه بر اينكه
امرى ذهنـى و  ، زماندانند، اما معتقدند كه  را موجود مي زمانانديشمند الهى، عالوه بر اينكه 

را نوعى امتداد دانست و آن را امتداد ذهـن   زمانآوگوستين مانند صدرالمتألهين، . است عقلى
كـه   امتـداد مكـانى  ل شـده،  ئاصدرالمتألهين نيز براى طبيعت جوهرى، دو امتداد ق. تلقى كرد

 ؛كه بعد چهارم جوهر است امتداد زمانى؛ و )طول و عرض و عمق(خود داراى سه بعد است 
  .و اين امتداد كه بعد چهارم جوهر است جز در ذهن تحقق ندارد

منظـور از جـوهر،   . ، مقدار حركت جوهرى استزمان :گويد  ميصدرالمتألهين  ،بنابراين
به بيان ديگر، همين جـوهرِ جسـمانىِ   . است گانه سهاست كه داراى ابعاد همان جوهر جسمانى 

م در حال تبديل از قوه به فعل اسـت يـك امتـداد    ئطور دا اى كه به ، از جنبهگانه سهداراى ابعاد 
گـذاريم، و اگـر متعـين     مـي حركت ديگرى دارد كه اگر آن بعد را مبهم اعتبار كنيم اسمش را 

نسـبت حركـت جـوهرى بـا      )104، ص3، ج1375مطهرى، (.ناميم مي زماناعتبار كنيم اسمش را 
تعين ) هندسى( مياست، و جسم تعلي) هندسى( ميزمان، مانند نسبت جسم طبيعى با جسم تعلي

  .رو اين دو در عين و خارج يك چيزند جسم طبيعى است و از اين

ش جـوهرى وجـود   جز همان امتداد و كش زمانبه بيان ديگر صدرالمتألهين معتقد است، 
ى كـه داراى  طـور  همـان اشياء، چيز ديگرى نيست؛ يعنى هر جوهرى از جمله جسم خـود مـا،   

تـا   و طول و عرض و عمق است، داراى يك كشش زمانى هم هست كه از ابتدا به وجود آمده
، نحوه وجود جوهر ما و عـين جـوهر ماسـت،    كششاين . ، آن كشش را داراستهم امروزبه 

اسـت و بعـد    زمـان وهرى را متعين و داراى مقدار اعتبار كنيم، يك بعد آن اين وجود ج وقتى
  )104، ص3، جهمان( .مكانديگر آن 

 اى از نفس انسـانى  جنبه وى زمان را. آوگوستين نيز به نوعى به چنين زمانى معتقد است
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  (Augustine,1973,12,8 &17).تدانس را انبساط نفس درخاطره وانتظار ميآن كرد و ميتلقى 
از تعامل  انتظارگيرد؛  نفس انسان با حوادث گذشته شكل مياز تعامل ) يادآورى(خاطره  

گفـت كـه ايـن     تـوان  مي. آيد ذهن انسان با حوادثى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد به وجود مي
  :صدرالمتألهين است عرض تحليلىتعامل ذهنى، مطابق 

عروضة بالذات و مثل هـذا العـارض الوجـود لـه     بل الزمان من العوارض التحليلية كما هو م«

فياألعيان إلّا  بنفس وجود معروضه؛ إذ ال عارضية وال معروضية بينهما إلّا  بحسب االعتبار الذهني، 

و كما ال وجود له فيالخارج إلّا  كذلك، فال تجدد لوجوده وال انقضاء وال حـدوث وال اسـتمرار إلّـا     

، 3ج ،1990 صـدرالمتألهين، (.»هن و انقضـائه و حدوثـه و اسـتمراره   بحسب تجدد ما أضيف إليه فيالذ

لذات از عوارض تحليلى معروض خود است و مانند چنين عارضى، جز  بلكه زمان، با ؛)141ص
به نفس وجود معروضش وجودى در اعيان ندارد؛ زيرا عارضيت و معروضيتى جـز بـه حسـب    

پـس تجـدد،   . اينگونـه در خـارج ندارنـد   اعتبار ذهنى بينشان نيست، آن چنان كه وجودى جـز  
انقضاء، حدوث و استمرارى ندارد مگر بر حسب تجدد، انقضاء، حدوث و استمرار آن چـه در  

  .»شود ميذهن به آن اضافه 
است به جهت عروضـش كـه در خـارج     ض تحليلىرَع، زمانپس به نظر صدرالمتألهين 

و  ،از تعامـل نفـس بـا حـوادث گذشـته      خاطرهوجود دارد و اين با عقيده آوگوستين كه گفت 
آيـد، ظـاهراً منطبـق     از تعامل ذهن با حوادثى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد به وجود مي انتظار

انـد، تلقـى    زمـان  وضِمعـر  اي كـه  تر حوادث و وجود سيال و نوشوندهدر بسزمان است؛ زيرا 
ت كـه  د و اين همان چيـزى اسـ  در ذهن تحقق دار) ض تحليلىرَع(اين تلقى از زمان . گردد مي

ن خودم اسـت كـه زمـان را    در ذه: گفت آوگوستين مي. پنداشت آوگوستين نيز آن را ذهنى مي
ال عارضـية وال   :گفـت   و صدرالمتألهين هم مي) Augustine, 1973, 11 , p.28. (گيرم اندازه مي

  )141، ص3ج ،1990صدرالمتألهين، ( .معروضية إلّا  بحسب االعتبار الذهني
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