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 چکیده

زمان «ای را که بر اساس آن، زمان واقعیت دارد ولی گذر زمان واقعیت ندارد، نظریۀ  نظریه
ای از رویدادهاست که در  نامیم؛ گذر زمان، به تعبیری، برآمده از زنجیره می» بدون گذر

هدف اصلی این مقاله واکاوی دیدگاه . دشو مرتب می» اکنون«آن، هر رویداد در نسبت با 
دهیم که او از سویی بنیاد  در این راستا نشان می. صدرالمتألهین دربارۀ گذر زمان است

داند که در آن، هر رویداد در نسبت با رویدادهای  ای عینی از رویدادها می زمان را زنجیره
ی اجسام اجزاء زمانی در شود نه در نسبت با اکنون، و از سوی دیگر، برا دیگر مرتب می

گیرد و در مورد اتصال اجزاء زمانی یک موجود تحلیلی دارد که مطابق آن، تمایز  نظر می
هردو سوی این قضیه . رود می وجودی میان مقصدهای گذشته، اکنون و آینده از میان 

ن و این نظریه که زما(تنها با نظریۀ زمان بدون گذر همخوانی دارد نه با نظریۀ رقیب آن 
توان گفت که صدرا به نظریۀ زمان بدون  بدین لحاظ می). گذر زمان، هردو واقعیت دارند

شناختی برخی مفاهیم کلیدی فلسفۀ  تواند لوازم هستی این مطلب می. گذر گرایش دارد
 .  سازد تر  معنای قطع را روشن صدرا مانند حرکت جوهری و حرکت به
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 درآمد. ١
در میان فیلسوفان معاصر کمتر کسی است که در هستی زمان شک کند، در عوض، محور 

این . گذرد گذرد یا نمی ویژه این پرسش که آیا زمان می ها بر سر شیوۀ هستی آن است، به بحث
شناختی متفاوتی را  ایج هستیدو گزینه با یکدیگر سازگار نیستند و هریک نسبت به دیگری نت

توان شیوۀ مرتب کردن رویدادها برحسب مقصدهای  گذر زمان را، به تعبیری، می. در پی دارد
من در «: گوید برای نمونه، وقتی کسی می. شمار آورد  بهآینده و اکنون، گذشتهزمانی 

سه رویداد ، »گذشته دانشجو بودم، اکنون کارمند هستم و در آینده بازنشسته خواهم بود
در این . را به این شیوه مرتب کرده است) دانشجویی، کارمندی و بازنشستگی(زندگی خود 

حرکت «اندیشیم، زیرا بر این اساس گویی رویدادها  ظاهری زمان می» حرکت«شیوه به 
 رویدادهای  ای که زمان رویدادهای اکنون، گذشته شود و زمان گونه ، به»گذرند می«یا » کنند می

که سرانجام، زمان این  ه، گذشتۀ دورتر و زمان رویدادهای آینده، آیندۀ نزدیکتر شود تا آنگذشت
تصویب منشور جهانی حقوق بشر در «مثال رویداد . رویدادها نیز اکنون و سپس گذشته شود

اما شیوۀ . اینک گذشته است زمانی در آینده بود، اکنون شد و هم» مجمع عمومی سازمان ملل
 دیرتر از، زودتر ازهای  رای مرتب کردن رویدادها وجود دارد که برحسب نسبتدیگری نیز ب

ام و  کارمندی من زودتر از بازنشستگی«: گوید برای نمونه، وقتی کسی می.  استهمزمان باو 
همچنین ( این شیوه مرتب کرده است  ، سه رویداد یادشده را به»ام است دیرتر از دانشجویی

در شیوۀ اخیر، ). ویی کسی همزمان با رویداد کارمندی او باشدممکن است رویداد دانشج
یابند؛ این جایگاه، یگانه است و حرکت  شان نظم و ترتیب می رویدادها برحسب جایگاه تاریخی

 دسامبر ١٠مثال همان رویداد تصویب منشور جهانی حقوق بشر، جایگاه زمانی . کند نمی
 .ین جایگاهِ یگانۀ آن استکند و ا را اشغال می) ١٣٢٧ آذر ١٩ (١٩٤٨

ای را که در   زنجیره تاگارت، فیلسوف مشهور بریتانیایی،  در این مقاله به پیروی از مک
 نزدیک تا به ۀ دور به گذشتۀاز گذشت( اول ۀهای زمان و رویدادها به شیو آن، لحظه

و »  آۀزنجیر«شوند،  ردیف می)  دورۀ نزدیک و آیندۀاکنون، سپس از اکنون به آیند
) از زودتر به دیرتر( دوم ۀشیو های زمان و رویدادها به ای را که در آن، لحظه  زنجیره

 همچنین، در تفاوت میان دو .]١٧.p ,٤٥٨. [ـ نامیم، نک می»  بۀزنجیر«شوند،  ردیف می
 آ یک رویداد در نسبت با اکنون ۀدر زنجیر:  یادشده تأکید بر این داریم کهۀزنجیر

 ب یک رویداد در ۀ در زنجیرونسبت با رویدادهای دیگر؛ شود نه در  مرتب می
دراصل، همین . شود نه در نسبت با اکنون نسبت با رویدادهای دیگر مرتب می
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 آ، جایگاه زمانی رویدادها متغیر باشد و در ۀشود در زنجیر تفاوت است که موجب می
یب منشور جهانی تصو«به همان مثال ( ب، جایگاه زمانی رویدادها تغییر نکند ۀزنجیر

که، در این بحث تنها تغییر جایگاه زمانی یک   دیگر آنۀنکت). توجه کنیم» حقوق بشر
آوریم، لیک توالی  شمار می  گذر زمان بهـگر آن است   آ نمایانۀ که زنجیرـرویداد را 

مثال (آوریم  شمار نمی  گذر زمان بهـگر آن است   ب نمایانۀ که زنجیرـزمانی رویدادها را 
توان توالی دو رویداد سبز  کند، این را می وقتی برگ یک درخت از سبز به زرد تغییر می

 ). شمار آورد نه گذر زمان بودن و زرد بودن برگ به
تاگارت بر روی دو زنجیرۀ یادشده پذیرش  های مک گذاری باری، امروزه در فلسفۀ زمان نام

تاگارت  مک«: کند معاصر، تحلیل می، فیلسوف ١که میکاییل رآ همگانی یافته است و چنان
 که زمان، اگر وجودی داشته باشد، ـ و بیشتر فیلسوفان گرایش بر این دارند ـپنداشت  می

بنابراین، پرسش اصلی آن است که آیا زمان باید شامل یک . کم یک زنجیرۀ ب است دست
 اگر وجودی داشته ای است که برپایۀ آن، زمان،  نظریهنظریۀ آِ زمان... زنجیرۀ آ هم باشد؟

ای است که   نظریهنظریۀ بِ زمانباشد، شامل هم یک زنجیرۀ آ و هم یک زنجیرۀ ب است، و 
  .]٢٠.p ,٧٢[» برپایۀ آن، زمان، اگر وجودی داشته باشد، درست یک زنجیرۀ ب است

آید که اگر وجود زمان را تنها منحصر به   آ و ب چنین بر میۀاز تعاریف دو زنجیر
 زمان را ترتب ـگویند   بِ زمان میۀگونه که پیروان نظری  آنـ ب بدانیم ۀوجود زنجیر

شمار آورده و وجود عینی گذر زمان را رد  های زودتر به دیرتر به رویدادها از حالت
. هم نامید» زمان بدون گذر «ۀتوان نظری  بِ زمان را میۀرو نظری  از همین٢.ایم کرده

                                                                                                                                            
1. Michael Rea    

 زمـان در نظـر      ۀ بیستمی است کـه ایـن امکـان را دربـار           ۀبرتراند راسل احتماال نخستین فیلسوف سد     . ٢
هـای زمـانی ذهـن و جـسم           گذشته، اکنون و آینده، از نسبت     : ن دارد او سخنانی بدین مضمو   . گیرد  می

در جهـانی کـه در      . خیزد  های زمانی جسم و جسم برمی       که زودتر و دیرتر از نسبت       خیزد، درحالی   برمی
 توانـد باشـد    ، اکنـون و آینـده نخواهـد بـود، امـا زودتـر و دیرتـر مـی         ای نباشد، گذشته آن هیچ تجربه  

]٢١٢, p.پـذیرد، زیـرا از دیـد او، چنانچـه مقـصدهای        تاگارت این دیدگاه راسل را نمی مکالبته ]. ٢١
)  ب ۀهای زنجیر   نسبت(های زودتر و دیرتر       نباشد، نسبت )  آ ۀمقصدهای زنجیر (گذشته، اکنون و آینده     

 آ مـستلزم تنـاقض      ۀکه وجود زنجیر    تاگارت برهان مفصلی دارد مبنی بر این        همچنین مک . نخواهد بود 
 آ، او واقعیـت زمـان را نیـز    ۀبا رد واقعیت زنجیر. تواند واقعی باشد ای نمی رو چنین زنجیره   ز این است، ا 
گیـریم؛    یادشده بهره مـی ۀتاگارت بر روی دو زنجیر    های مک   گذاری  در این بحث تنها از نام      .کند  رد می 

الی در ایـن زمینـه،      برای تحلیلی عـ   . دور است   تاگارت از هدف این مقاله به       بررسی و تحلیل برهان مک    
 ].١٥.p ,١٣ـ٢٦. [ـ نک



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ١٠

به ) اختصار، صدرا به(سخ صدرالمتألهین  اصلی این پژوهش، واکاوی پاۀمسئل
در این راستا با بررسی و . گذرد گذرد یا نمی این پرسش است که آیا زمان می

 وجود زمان و تغییر ۀهایی مانند اثبات هستی زمان و نحو تحلیل دیدگاه صدرا در حوزه
ارزش یک .  زمان بدون گذر گرایش داردۀدهیم که او به نظری در جهان خارج، نشان می

 زمان صدرا را با مفاهیم مشابه ۀاین پژوهش آن است که برخی مفاهیم مطرح در فلسف
شناختی  دهد و بدین لحاظ برخی لوازم هستی  زمان جهان معاصر تطبیق میۀدر فلسف

 ١.سازد تر می ای ممکن است همچنان ناشناخته باشد روشن آن مفاهیم را که از دید عده
 

 پیشینۀ تحقیق. ٢
های آ و    زنجیرهـ چینش رویدادها در زمان ۀت نخستین کسی است که دو شیوتاگار مک
شناسی زمان بحث   نقش هریک در هستیۀروشنی از یکدیگر تفکیک و دربار  را بهـب 
کم تا زمان  توان بسیار زودتر، دست گونه اندیشیدن به زمان را می اما رد پای این. کند می

: سخنانی بدین مضمون دارد» تیمائوس «ۀر رسالافالطون هم دنبال کرد؛ افالطون د
روی، در همان حال که به   بسازد، از این٢ متحرکی از ازلیتۀبرآن شد تا نسخ] آفریدگار[

ای که همواره از میان  ای از ازلیت آفرید، نسخه بخشید، نسخه جهان نظم و ترتیب می
که ازلیت همواره یکه  نآ رود، حال پیش می]  کثرت استۀکه نشان[ای از اعداد  زنجیره
، »خواهد بود«و » بود«... نامیم می» زمان«را  این تصویر ازلیت، چیزی است که ما آن . است

ها را برای آنچه ازلی است  اشتباه آن اند که ما نسنجیده و به  زمانۀشد  های آفریده صورت
اما یگانه سخن . بود، هست و خواهد بود: گوییم می] در وصف آن[زیرا . گیریم کار می به

های  ، ویژگی»خواهد بود«و » بود«که  آن ، حال»هست« ازلیت این است که ۀراست دربار
گر تغییرند  هردو بیان» خواهد بود«و » بود«کنند، چون  هایند که در زمان تغییر می آفریده

 هستی زمان دو ۀتوان دریافت که او برای شیو  از این سخنان می.]١٩.pp ,٢٥ـ٢٦[
که  طوری اندیشد، به  زمانی آ و ب میۀکه، ناخودآگاه به دو زنجیر ائل است، یا آناعتبار ق
  ٣.است» ازلیت« ب پشتیبان ۀو زنجیر» تصویر متحرک« آ پشتیبان ۀزنجیر

                                                                                                                                            
چنین نظری دارد و    » حرکت جوهری  «ۀبرای نمونه، ابراهیمی دینانی، فیلسوف معاصر کشورمان، دربار       . ١

بر حرکت جوهری لوازمی مترتب است که حتی خود صدرالمتألهین هم توفیـق پیـدا نکـرد                 «: گوید  می
 ].٣٠، ص١[»  آثار این نظریه را بر آن بار کندۀکه هم

2. eternity 
 ].  ١٣.p ,١٥٩. [ـ  افالطون، نکۀدر تأیید این تحلیل دربار. ٣
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داند و احتماال بدین   آ میۀرسد که او بنیاد زمان را زنجیر نظر می در مورد ارسطو، به
منظور  ].١٢.p ,١٠٦[نامد  می»  به قبل و بعدعدد تغییر نسبت«سبب است که زمان را 

، ١در این زمینه به تحلیل اُرسال کوپ. ارسطو از عدد بودن زمان، شمردنی بودن آن است
 ارسطو را در زمینه نسبت زمان و ۀکوشد اندیش کنیم که می ارسطوپژوه معاصر، اشاره می

در یک زنجیره کنیم، چیزهای شمرده را  وقتی شمارش می«: شمارش بازسازی کند
مهم نیست ... دهیم ترتیب، عددی را نسبت می ها به وسیله که به آن کنیم، بدین مرتب می

ها را در یک  ای از اکنون مهم این است که زنجیره: شماریم که چه تعداد اکنون را می
زمان، طبق تعریف، چیزی است که با شمردن ... شماریم ترتیب صریح و معین می

توانیم  اگر این تفسیر را بپذیریم، می]. ١٤.p ,٩١[ »شود شیوه شمرده میها به این  اکنون
 ۀاندیشد که زمان زنجیر خواند، به این می می» عدد تغییر«بگوییم وقتی ارسطو زمان را 

 ٢.ارز است هم) تاگارت در واژگان مک( آ ۀای که با زنجیر هاست، زنجیره مرتبی از اکنون
 اندیشه در ۀتوان رد پای دو شیو های صدرا هم می که خواهیم دید، در نوشته چنان

وجو کرده است، تا زمان  با وجود این، تا جایی که نگارنده جست.  زمان را پیدا کردۀبار
 ۀ بود یا نبود گذر زمان نزد صدرا از زاویۀنگارش این مقاله کسی دقیقا به مسئل

 .های زمانی نپرداخته است زنجیره
 

 اثبات هستی زمان. ٣
 ۀ مشاهدۀ بر پایـ طبیعیون ۀدر اثبات زمان، نخست به طریق» اسفار« در کتاب صدرا

                                                                                                                                            
1. Ursula Coope 

های   در باب زمان، در بخشـ ابن سینا و میرداماد  ـ مسلمان  ۀهای دو فیلسوف برجست در مورد دیدگاه. ٢
در )  م ٤٣٠ــ ٣٥٤(گوسـتین   جا به دیدگاه آ     جاست که در این     به. بعدی این مقاله اشاراتی خواهیم کرد     

، این امکان   )بینی آینده   مثال باور به پیش   (اش    مورد گذر زمان اشاره کنیم؛ او، به سبب باورهای عرفانی         
گذشته و آینده وجود دارند، اما به این صورت که در گذر از آینده به حال، گویی زمـان           «دهد که     را می 
). ٣٦٩، ص٤(» گـردد  گاه باز می ل به گذشته به مخفی    آید و در گذر از حا       گاهی مخفی بیرون می     از پناه 

کـه در جـای       دانـد، چنـان     با وجود این، در برداشت نهایی، جایگاه آینده و گذشته را تنها در ذهن مـی               
حالِ امـور گذشـته، حـالِ امـور      : شاید بهتر آن باشد که بگوییم سه زمان وجود دارد         «: گوید  دیگری می 

های متفاوتی وجود دارند و در هیچ جای دیگـر            ن است که چنین زمان    در ذه . حاضر و حالِ امور آینده    
 ۀتواند به زمان رنگ واقعیت بخشد، در فلسف         با این تحلیل، آنچه می    ). ٣٧٢همان، ص (» مشهود نیستند 

 و از   (presentist)گـرا     تـوان آگوسـتین را اکنـون        بدین لحـاظ مـی    . آگوستین، تنها واقعیتِ اکنون است    
 .  شمار آورد مان به آ زۀرهروان نظری
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]. ١١٥، ص٣، ج٦. [ـ کند، نک  اشاره و شرح آن را به علم طبیعت واگذار میـها  اختالف حرکت
 ۀطریق. پردازد می ـ  بر پایۀ وجود قبلیت و بعدیت ذاتیـسپس به تشریح طریقۀ الهیون 

، ٢. [تفصیل بحث شده است، نک ز صدرا توسط ابن سینا بهطبیعیون، در اصل، پیش ا
های  کنیم که از دید او، وجود امکان قدر اشاره می جا همین در این]. ٢٠١ـ١٩٩صص

دهد که افزون بر مقدار مکانی حرکت که  گوناگونِ حرکت برای یک متحرک نشان می
رد که اجزایش اجزایش اجتماع وجودی دارند، مقدار دیگری هم برای حرکت وجود دا

البته، محتمل است که . آیند، یعنی مقدار زمانی تدریج می اجتماع وجودی ندارند و به
و او ( طبیعیون را عالمتی بر وجود زمان بداند نه راه معتبری در اثبات آن ۀصدرا طریق

که خواهیم دید، صدرا   چنان١؛)رفتار کرده باشد» بر مسلک قوم«اصطالح  در بیان آن، به
دهد که زمان، از دید او، کمیت  دهد و این نشان می  و حرکت را به وجود ارجاع میزمان 

. یا عَرَض ماهوی نیست، بلکه حقیقتی است که مصداق آن با مصداق حرکت وحدت دارد
 ـدهد که معرفی کمیتی به نام زمان با ویژگی یادشده  کم نشان می اما این طریقه دست

 . سازد تر می های گوناگون حرکت را برای ما ساده  کار توصیف حالتـوجود تدریجی 
 الهیون در اثبات زمان ۀآید، طریق کار می های زمانی به آنچه در بحث ما از زنجیره

هر رویدادی بعد از چیزی است که «: کند گونه توصیف می این طریقه را صدرا این .است
این قبلیت . گردد ع نمیآن چیز بر آن رویداد قبلیتی دارد که با بعدیت آن رویداد جم

و مانند قبلیت پدر بر . ها اجتماع جایز است مانند قبلیت یک بر دو نیست، چون در این
قبلیت و معیت و ] اجتماعِ[ها  نیست، زیرا در این] نسبت به فعلش[فرزندش یا ذاتِ فاعل 

 رود برای شیء، عدمِ عدم نیست، چون احتمال می] مانند قبلیتِ[و . بعدیت جایز است
، ٣، ج٦[» الحق تحقق یابد، بلکه در قبلیت مورد نظر، اجتماع قبل و بعد ذاتا محال است

ای عینی از  آنچه این قطعه بدان اشاره دارد، به زبان ساده، زنجیره]. ١١٦ـ١١٥صص
 میان بعدیت و معیت، قبلیتهای  رویدادهاست که در آن، رویدادها برحسب نسبت

نویسنده اشاره . گذاریم  میمطلوب ۀزنجیره را زنجیرشوند؛ نام این  یکدیگر چیده می
های دیگرِ قبلیت و بعدیت    مطلوب با نمونهۀدارد که قبلیت و بعدیت موجود در زنجیر

                                                                                                                                            
 فلسفی را نخـست در      ۀقضیه این است که صدرا در بسیاری از مباحث کتاب اسفار، راه حل یک مسئل              . ١

خـوبی بـا      گاه که خواننـده بـه       کند، و آن    بازگو می ) مانند ارسطو و ابن سینا    (مقام یک فیلسوف مشایی     
او . دارد   را در آن زمینه بیـان مـی         بحث آشنا گردید، راه حل یا دیدگاه خاص خویش         ۀواژگان و پیشین  

طبایع از آنچه در آغاز کار درصدد اثبـاتش بـودیم زده نـشود و دوری                «: گوید  خود در دلیل این امر می     
 ).  ٨٥، ص١، ج٦(» هایشان پذیرا گردد نکند، و بلکه بدان انس گیرد و سخن ما در گوش
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متفاوت است، و تفاوت در این ) یک بر دو، پدر بر فرزند، فاعل بر فعل، عدم بر وجود(
های  نیستند، اما در نمونهپذیر   مطلوب جمعۀاست که قبلیت و بعدیت موجود در زنجیر

 آ و ب داریم، این ۀای که ما از دو زنجیر زمینه البته با پیش. دیگر لزوما چنین نیست
 زمانی ۀ مطلوب با کدامیک از این دو زنجیرۀآید که زنجیر پرسش برایمان پیش می

: یافت باال درۀ آخر قطعۀتوان از جمل ویژه می تطبیق دارد، یکی یا هردو؟ کلید پاسخ را به
ای است که هر رویداد عینا و  محال بودن ذاتی اجتماع قبل و بعد، حاکی از جایگاه یگانه

 ۀدانیم که در ذهن هم که می آن خارج از ذهن نسبت به رویدادهای دیگر دارد، حال
توان دو نتیجه  در ارتباط با بحث ما، از این مطلب می. توانند مجتمع باشند رویدادها می

که در آن هر رویداد ( ب است ۀ مطلوب همان زنجیرۀزنجیرکه  یکی این: گرفت
در . دارد) یا عینیت(که این زنجیره واقعیت  و دیگر این) ای دارد جایگاه ثابت و یگانه

های قبلیت، معیت و بعدیت،  توان به جای نسبت می) پس از تثبیت زمان(صورت  این
 .  یرتر از را نشاندهای زمانی زودتر از، همزمان با و د ترتیب نسبت به

توانیم  که اشاره دارد که می  الهیون، پس از آنۀ توصیف خود از طریقۀصدرا در ادام
قبلیات و بعدیات ) نهایت تا بی(میان هر قبلیت و بعدیتی از این نوع، هرقدر که بخواهیم 

چنین امری که مالک این تقدم و تأخر است، در «: دارد که دیگری تصور کنیم، بیان می
  ۀگون آن تجدد قبلیات و بعدیات و تصرم تقدمات و تأخرات است؛ پس ناگزیر بالذات و به

 که تقسیم و  جا از آن] مالک این تقدم و تأخر... [اتصال، هویتی متجدد و متصرم دارد
توان رویدادهای بیشتر یا کمتری را در  از آن حیث که می[پذیرد  افزونی و کاستی می

توان میان هر تقدم و  از آن حیث که می[ چون متصل است کمّ است، و] نظر گرفت
، کمیت متصل غیر قار ]تأخری به هر میزان دلخواه، تقدم و تأخرهای دیگری تصور کرد

توان  اثبات هستی زمان را می]. ١١٦همان، ص[» و یا دارای کمیت متصل غیر قار است
فته شود، به چیستی زمان باز شمار آورد؛ بیش از این هرچه گ یافته به جا پایان در همین

ای را   که به چیستی زمان نزد صدرا بپردازیم، بگذارید دو گزینه اما پیش از این. گردد می
 ۀ ب بنامیم و خود دربارۀ آ و گزینۀترتیب گزین کند، به که او در این متن مطرح می

 :هریک داوری کنیم
 .آرامی استناأخر میان رویدادها، کمیت متصل  تقدم و تۀمای:  آۀگزین
 .آرامی استان رویدادها، دارای کمیت متصل نا تقدم و تأخر میۀمای:  بۀگزین

بودن یک کمیت این است که اجزاء ) غیر قار(نخست اشاره کنیم که منظور از نا آرام 
توان  حال اگر چنین کمیتی را زمان بنامیم، می. پذیر نیستند آن ذاتا و فارغ از ذهن جمع
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أخر میان رویدادها به سبب تقدم و تأخری است که در اجزاء زمان گفت که تقدم و ت
اما تفاوت دو گزینۀ باال این است که مطابق گزینۀ آ، تلویحا برای زمان وجودی . وجود دارد

شود و مطابق گزینۀ ب، زمان وجودی مستقل از  مستقل از رویدادها در نظر گرفته می
ت که قبلیت و بعدیت میان رویدادهاست که زمان را توان گف رویدادها ندارد و به اعتباری می

یعنی (صدرا خود در جای دیگری از کتاب اسفار، تفاوت نگاه خود با مسلک قوم . سازد می
داند که او  را در مورد نسبت زمان و رویدادها در این می) فیلسوفان مشایی پیش از خود

گرداند نه به زمان  د رویدادها باز میبرخالف آنان، تقدم و تأخر میان رویدادها را به ذات خو
و البته در جای دیگری نیز اشاره دارد که مراد او از زمان، ترتبی ]. ١٤٠ـ١٣٩همان، صص[

کند، از این حیث که  است که عقل به بداهت میان وجود چیزی و عدم وجود آن درک می
 ١].١٤٩همان، ص[گردند  دو با یکدیگر جمع نمی این

 
 نحوۀ وجود حرکتاجزاء زمانی و . ٤

 ب که ۀگیرد، بنابراین در مورد گزین دانیم که هر رویدادی با وجود اجسام شکل می می
آنچه را که دارای کمیت متصل ناآرام :  دیگری هم وجود داردۀدر بخش قبلی آمد، نکت

طور ساده، جسم  توان جوهر جسمانی یا به  تقدم و تأخر رویدادهاست، میۀاست و مای
دقت کنیم که ناآرامی در .  ب، اجسام متصلِ ناآرام هستندۀمطابق گزینیعنی . دانست

جا به معنای جنبش درونی مولکولی نیست، بلکه به این معناست که اجزاء جسم  این
گونه اجزایی هستند؟ مشاهدات ظاهری  ناپذیر چه اما این اجزاءِ جمع. پذیر نیستند جمع

پذیرند، پس ناچاریم اجزاء دیگری  جمعما حاکی از آن است که اجزاء مکانی یک جسم 
 اجزاء زمانیبرای یک جسم درنظر بگیریم، غیر از اجزاء مکانی آن؛ نام این اجزاء را 

گوییم یک رویداد در میان رویدادهای  توانیم به همان روال که می می. گذاریم جسم می
 زمانی دیگر دیگر جایگاهی یگانه دارد، بگوییم که یک جزء زمانی جسم در میان اجزاء

 ۀصورت همان قبلیت و بعدیتی که میان رویدادهای زنجیر در این. جایگاهی یگانه دارد
                                                                                                                                            

نـام     قـوی از ابـن سـینا و از کتـاب او بـه              احتمـال   جاست اشاره کنیم که صدرا این روش را نیـز بـه             به. ١
هایی که در کتاب یادشده       مثال]. ٢٨٣ـ٢٨٢، صص ٣. [ـ  اقتباس کرده است، نک   » االشارات و التنبیهات  «

یک بر دو، پدر بر فرزند، فاعـل بـر   (های دیگر  برای روشن ساختن تفاوت میان قبلیت مطلوب و قبلیت     
گیرد    آ را در نظر می     ۀ صدراست، ولی ابن سینا فقط گزین      های  آورد، همان مثال    می) فعل، عدم بر وجود   

 ۀو هذا هو الزمان؛ و هـو کمیـ        . فهو کم مقدّر للتغیّر   ... و هذا االتصال  «: دهد  گونه پایان می    و بحث را این   
 ].٢٨٣همان، ص[»  التقدم و التأخر اللذین ال یجتمعانۀ، بل من جهۀ المسافۀ ال من جهۀالحرک
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در تعریف خاصی که صدرا از . مطلوب هست، در میان اجزاء زمانی یک جسم نیز هست
زمان، کمیت طبیعت است از «: ای همین معنا نهفته است گونه دهد، به دست می زمان به

که جسم  آن، چنان] میان اجزاء[از حیث تقدم و تأخر ذاتی ] یعنی[ آن  حیث تجدد ذاتی
پس طبیعت دو . گانه کمیت طبیعت است از حیث پذیرش ابعاد سه] یعنی فضا[تعلیمی 

یکی تدریجی زمانی است که در ذهن به متقدم و متأخر زمانی : امتداد و دو کمیت دارد
ی مکانی است که به متقدم و متأخر پذیرد، و دیگری دفع تقسیم می] یا زودتر و دیرتر[

 ].١٤٠، ص٣، ج٦[» پذیرد مکانی تقسیم می
 صدرا، منظور از طبیعت، صورت نوعیه است و امتداد ۀیادآور شویم که در فلسف

جا که یک  از آن. شمار آورد به» حرکت جوهری«توان معنایی برای  تدریجی طبیعت را می
یابد، برای اهداف این مقاله  وعیه عینیت می صورت نۀوسیل جسم، بنا به مبانی صدرا، به

باری، متن باال، نظر به تحلیلی که  ١.شمار آوریم مانعی ندارد که طبیعت را همان جسم به
روشنی   ب عرضه کردیم، پیچیدگی خاصی در بر ندارد و بهۀپیشتر از گزین

ی در بحث ما، نگر بُعدی منظور از چهار. سازد نگری صدرا را بر ما نمایان می چهاربُعدی
آید که در هر جزیی از زمان که تصور   اجزاء زمانی است؛ از این نظریه چنین بر میۀنظری

در . کنیم، کل یک جسم یکباره وجود ندارد، بلکه تنها یک جزء زمانی آن وجود دارد
نگری یاد کرد که مطابق آن، کل یک چیز در هر  بُعدی توان از سه برابر این نگرش می

روی  ان که تصور کنیم، یکباره حضور دارد، مثال اگر یک میز اکنون روبهجزیی از زم
جا صریحا سخن  البته صدرا در این ٢روی ماست؛ اکنون روبه ماست، کل وجود آن میز هم

جا که او زمان را کمیت جسم و امتداد زمانی را  آورد، اما از آن میان نمی از اجزاء زمانی به

                                                                                                                                            
 ـیکی صورت جسمیه که منشأ آثـار عمـومی جـسمیت     : شود در نظر گرفته میبرای جسم دو صورت . ١

 جسمیت و تنوع ۀ و وحدت اجسام است، و دیگری صورت نوعیه که منشأ آثار ویژـگانه   مانند ابعاد سه
توجه کنیم که خود صدرا نیز حـساسیتی در مـورد معنـای دقیـق               ]. ٣٠ـ٢٩، ص ٨. [ـ  اجسام است، نک  

 دفعی را که بنا بر مبـانی او بـه صـورت جـسمیه مربـوط                 ۀگان  روست که ابعاد سه    طبیعت ندارد، از این   
جوادی آملی، از شارحان معاصر صدرا، در توجیه ایـن          . دهد  نسبت می ) صورت نوعیه (است، به طبیعت    

که با صورت نوعیه متحد اسـت، حکـم آن بـه صـورت          در صورت جسمیه به دلیل این     «: گوید  قضیه می 
 ].٢٦٥، ص٥[» شود کند، زیرا حکم یکی از دو متحد به دیگری نیز داده می یدا مینوعیه نیز سریان پ

نگری با نـام      بُعدی   و سه  (perdurantism)نگری با نام پِردورانتیزم       امروزه در متافیزیک زمان، چهاربُعدی    . ٢
گرهـا، تـداوم و     ن  بُعدی  نگرها و سه       اصلی چهاربُعدی  ۀمسئل. شود   شناخته می  (endurantism)اِندورانتیزم  

 ]. ١٦.pp ,٣٦٥ـ٣٨٦. [ـ که هویت آن تغییر کند، نک آن بی پایایی یک چیز در زمان است، 
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شاهد این امر، تبیینی است که . توان برداشت کرد این نمیداند، جز  برآمده از جسم می
دهد؛ او در آغاز بحث خویش از  دست می به) یعنی هرگونه تغییر زمانمند(او از حرکت 

  ۀحرکت عبارت است از نحو«: گوید جواهر و اعراض در اسفار، سخنانی بدین مضمون می
 چنین وجودی ندارد؛ و ماهیتی جز] حرکت[وجودِ چیزی که وجود تدریجی دارد، و 

» بیرون است] های ارسطویی یعنی مقوله[های جوهری و عرضی   ماهیتۀوجود از دست
، )الشيء التدریجي الوجود(منظور صدرا از چیزی که وجود تدریجی دارد ]. ٤، ص٤، ج٦[

حرکت « صدرا، ۀ وجود آن هم در فلسفۀ و نحو١موجودی است که اجزاء زمانی دارد
ترتیب، تبیینی هم که صدرا از  بدین. شود نامیده می) یا حرکت قطعی(» معنای قطع به

 . تنیده است نگری درهم دهد، با چهاربُعدی دست می حرکت به
توان با تعاریفی که میرداماد،   می  روشنۀگون نگری را به نگری و چهاربُعدی بُعدی سه

او . د، تطبیق دادده دست می ترتیب از حرکت توسطی و حرکت قطعی به استاد صدرا، به
حالتی است با «: گوید در تعریف حرکت توسطی می» قبسات«نام  در کتاب خویش به

متحرک در ... [شخصیت بسیط و همانا متوسط بودن متحرک میان مبدأ و مقصد است
 ۀ بسیطۀحال(اش در هر جزیی از اجزاء زمان حضور دارد   هستیۀبا هم] این حالت بسیط

تکون بتمام هویتها ...  متوسطا بین المبدأ و المنتهی، هی کون المتحرکۀشخصی
، و در تعریف حرکت قطعی هم ]٢٠٥ـ٢٠٤، صص١١[» ) فی کل جزء من اجزائهۀموجود

هیئتی است متصل و همانا پیمایشی است منطبق بر مسافت متصل میان «: گوید می
 ۀهیئ(نیستند دهد و اجزاء آن آرام  تدریج رخ می به] این هیئت متصل... [مبدأ و مقصد

هی ...  ما بین طرفها المبدأ و المنتهیۀ المتصلۀ هی القطع المنطبق علی المسافۀمتصل
این تعاریفِ حرکت توسطی و  ].٢٠٥همان، ص[» ) االجزاءۀ الوجود غیر قارۀتدریجی

نگری همخوانی دارد و  بُعدی دهد که حرکت توسطی با سه حرکت قطعی نشان می
 ٢). اجزاء زمانیۀیا نظری(نگری  حرکت قطعی با چهاربُعدی

                                                                                                                                            
مقـصود از شـیء   «: نویـسد  که عبدالرسول عبودیت، از پیروان و شارحان امـروزی صـدرا، در ایـن زمبنـه مـی                چنان. ١

ـان، ممکـن         اگر شیئی بر زمان م    . تدریجی یا سیال، شیء زمانی منطبق بر زمان است         نطبق باشد، همانند خـود زم
 ].٢٧٠، ص١٠[» نیست کل آن در یک آن موجود باشد، بلکه کل آن فقط در کل زمان عمرش موجود است

کند و احتمـاال از   نگری پشتیبانی می بُعدی نگری و سه   بُعدی  رسد که میرداماد از ترکیب چهار       نظر می   به. ٢
مـراد او از هیئـت،      . نامد  متصل می » هیئتی«ی، آن را    روست که در تعریف خویش از حرکت قطع         همین

  ملور از ایـن دسـته     . اچ. برای نمونه، دی  . زمان معاصر،    ۀدر فلسف . تواند هم عَرَض و هم رویداد باشد        می
 ]. ١٨.p ,٨٥. [ـ اند، اما اجسام اجزاء زمانی ندارند، نک است؛ از دید او، رویدادها دارای اجزاء زمانی
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 صدرا و گذر زمان. ٥
جای بحث  با وجود این، تا این. گیرد دیدیم که صدرا در بحث اثبات زمان از زنجیرۀ ب بهره می

به . همچنان این احتمال وجود دارد که او هردو زنجیرۀ آ و ب را برای وجود زمان ضروری بداند
نگارنده در . هم زمان و هم گذر زمان را واقعی و عینی بداندرود که او  بیان دیگر، این احتمال می

کند، یعنی شواهدی که با  دهد که این احتمال را تضعیف می دست می این بخش، شواهدی به
 . شود ها، وجود عینی گذر زمان در فلسفۀ صدرا رد یا تضعیف می استناد به آن

 
 چیستی زمان. ١ـ٥

کسی که «: خنان مشهوری بدین مضمون دارد ماهیت یا چیستی زمان سۀصدرا دربار
یا [یابد که ماهیت آن چیزی جز اعتبار عقلی   ماهیت زمان بیندیشد، درمیۀاندکی دربار

  ـنیست؛ عوارض وجودی زمان بر معروضش، مانند عوارض خارجی چیزها ] فلسفی
  نیست، بلکه زمان از عوارضِ تحلیلیِـیعنی عوارضی مانند سیاهی، گرمی و جز آن 

. چنین عارضی جز با وجود معروض خود، وجود خارجی ندارد. معروضِ ذاتیِ خود است
 وجود ۀکه نحو دو، عارضیت و معروضیتی جز به اعتبار ذهنی نیست؛ چنان چون میان این
گونه نیست، پس، برای وجود زمان، نه تجددی است، نه انقضایی، نه  زمان جز این

نقضاء، حدوث و استمرار آنچه در ذهن بدان اضافه حدوثی و نه استمراری، مگر تجدد، ا
 ].١٤١، ص٣، ج٦ [ »گردد می

  ۀبخش اول این سخنان تأییدی است بر آنچه پیشتر در مورد دیدگاه صدرا دربار
زمان وجودی مستقل از اجسام و رویدادها ندارد، به بیان : که زمان بیان داشتیم، این

اما در . ز هرچیزی جاری است، وجود ندارددیگر، زمان مطلق، یعنی زمانی که فارغ ا
ای مقصدهای گذشته،  گونه صدرا به:  باال اهمیت داردۀویژه بخش پایانی قطع بحث ما به

شناسی زمان خارج   را از هستیـ آ ۀ یعنی همان مقصدهای زنجیرـاکنون و آینده 
میزی که آ سخنان سرزنش. آورد شمار می ها را تنها مقصدهای ذهنی به سازد و آن می

ای از فیلسوفان پیشین یا معاصر خویش   متن باال خطاب به عدهۀصدرا بالفاصله در دنبال
شگفتا که گروهی چگونه برای زمان هویت «: دارد، تأییدی بر همین مطلب است بیان می

که منظورشان این باشد که ماهیت حرکت، ماهیت تجدد و  متجدد قرار دادند؟ مگر آن
 ). ١٤٨همان، ص(» مان، کمیت آن استانقضاء شیء است و ز
گیرد که بدانیم در مبانی صدرا،  ویژه هنگامی روشنی بیشتری می این سخنان به
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 ۀواسط ها به وجود خودش موجود است و ماهیات خودشان موجود نیستند، بلکه آن
؛ ماهیت و وجود در خارج از )٣٩، ص١، ج٦(ها موجود هستند  وجوداتِ عارض بر آن

یگر جدا نیستند، یعنی در خارج از ذهن یک چیز است که هم مصداق وجود ذهن از یکد
شوند  دو از یکدیگر جدا می و هم مصداق ماهیت است، اما در ذهن و با تحلیل عقلی، این

همان، (شود  ؛ و چون حقیقت وجود و کُنه آن در ذهن حاصل نمی)٥٦همان، ص(
 چیزی نیست جز تصویر وجود در توان نتیجه گرفت که از دید صدرا، ماهیت ، می)٦١ص

شمردن زمان » کمیت غیر قار«دهد که صدرا نه تنها   باال نشان میۀبنابراین، قطع. ذهن
زمان ) انقضاء(و گذرندگی ) تجدد(داند، بلکه در مورد نوشوندگی  را اعتباری ذهنی می

 . اندیشد گونه می هم این
 

 فرد زمانی و افراد آنی. ٢ـ٥
تدریج در شدت رنگ   یعنی تغییری که بهـصدرا در بحث از حرکت اشتدادی در سیاهی 

موجود، مثال در «:  سخنانی کلیدی بدین مضمون داردـدهد  سیاهی یک چیز رخ می
در سیاهی امری وحدانی، در وسط حدود و مستمر است؛ همچنین ] اشتدادی[حرکت 

زمان حرکت است؛ و نیز دارای افرادی دارای فردی زمانی، متصل، تدریجی و منطبق بر 
و . است] یا بالقوه لیک نزدیک به فعلیت [ من الفعلۀ القریبۀبالقوآنی است که وجودشان 

یا وجود است که مصداق خارجی دارد و [پیشتر دانستی که وجود بر ماهیت تقدم دارد 
، ولی این جا مطلقِ سیاهی وجودی بالفعل دارد پس در این]. ماهیت اعتبار ذهنی است

ها  تواند از این مفهوم در هر آن، نوع دیگری از سیاهی ای است که عقل می گونه وجود به
تر از   وجود برای سیاهی، قوی این... را که متمایز از هم و آنی هستند، انتزاع نماید

گونه که وجود  همان. وجودهای آنی است، از این حیث که مصداق برای انواع بسیار است
 ۀتر است، از این حیث که در ضمن وحدت خود، مصداق هم  وجود گیاه قویحیوان از

گونه است، یعنی معانی   حکم سیاهی شدید هم بدین... معانی موجود در گیاه است
معنای بالقوه و ... شود شود، در آن هم پیدا می های ضعیف پیدا می  که در سیاهی ای  بالقوه

 ].٨٦، ص٣، ج٦[» گردد  میجا به جمع و تفصیل باز بالفعل در این
بار با معرفی دو   اجزاء زمانی و اینۀ باال، درحقیقت، بیان دیگری است از نظریۀقطع

 که وجودی متصل و تدریجی فرد زمانییکی با نام : مفهوم مرتبط با مسافت حرکت
دارد؛ منظور صدرا از »  من الفعلۀ القریبۀبالقو« که وجودی فرد آنیدارد؛ دیگری با نام 
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ای از  که نمونه(دهد، این است که افراد آنی سیاهی  که خود شرح می بارت اخیر، چنانع
صورت جمعی موجودند و از یکدیگر تمایزی  در فرد زمانی به) مسافت حرکت است

ندارند، اما با قطع فرد زمانی در هر آنِ فرضی، یک فرد آنی از دیگر افراد آنی تمایز 
دارد که هستی فعلی،  انی و فرد آنی، این معنا را بیان میصدرا با معرفی فرد زم. یابد می
به این اعتبار، از . های پیشین را به نحو بسیط در خود دارد  کماالت وجودی هستیۀهم

های پیشین یک موجود   هستیۀتوان اتصال وجودی را حاضر بودن هم دید صدرا، می
ین امر تمایز وجودی میان شمار آورد؛ ا در هستی فعلی آن به) چه عرض باشد چه جوهر(

  .برد های گذشته و آینده را از میان می جایگاه
 روشنگر دیگری از صدرا اشاره کرد؛ او در آخرین ۀتوان به قطع در تأیید این معنا می

که به مناسبتی اصولی از مبانی فلسفی خود را بازگویی  باب کتاب اسفار، هنگامی
وجود از اموری است که اشتداد و «: دارد یان میگونه ب کند، بخشی از یک اصل را این می

 ـپذیرد، و جوهر در جوهریتش  پذیرد؛ یعنی وجود، حرکت اشتدادی را می تضعف را می
و تثبیت شد که اجزاء یک تغییرِ . پذیرد  دگرگونی ذاتی را می ـ یعنی در وجود جوهریش

نیستند، بلکه همگی به موجود ] از یکدیگر[  ممتاز ۀگون متصل و حدود آن، بالفعل و به
یکی : توان به دو نکته پی برد از این مطلب می]. ١٨٦، ص٩، ج٦[» یک وجود موجودند

 نسبت به هم امتیازی ندارند و ـ که اجزاء زمانی هستند ـکه اجزاء تغییر متصل  این
 ۀای نسبت به لحظ همگی به یک وجود موجود هستند، بیانگر آن است که هیچ لحظه

 . یستدیگر ممتاز ن
تشکیک در نگری و  ی  دوم، پیوندی است که صدرا در این بحث میان چهاربُعدۀنکت
ای است  کند؛ تشکیک در وجود بدین معناست که وجود حقیقت یگانه  برقرار میوجود

ای که این مصادیق به لحاظ  گونه گردد، به که در خارج بر مصادیق گوناگون حمل می
یکدیگر تفاوت دارند؛ و این بدان سبب است که، به اولویت، اقدمیت و شدت وجودی با 

برخالف ممکنات ... وجود در برخی موجودات مقتضی ذات آن موجود است«: اعتقاد صدرا
حسب طبع از برخی  ، و در برخی دیگر به]که نسبت به وجود و عدم یک اقتضا دارند[

روشن است ]. ٣٦ص، ١، ج٦[» تر است تر و قوی دیگر پیشی دارد و در برخی دیگر، تمام
داند و احتمال دارد که او از  تر می که صدرا وجود فرد زمانی را از وجود افراد آنی قوی

 .  اجزاء زمانی رسیده باشدۀنظام تشکیک وجودی به نظری
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 زمان رویدادها همبودی بی. ٣ـ٥
از دید صدرا، مسافت، حرکت و زمان در خارج از ذهن یکی هستند و تنها در تحلیل 

روی که   از آنـمسافت «: دارد که بیان می شوند، چنان است که از یکدیگر جدا میذهنی 
و عارض شدن برخی از .  و حرکت و زمان، همگی به یک وجود موجودندـمسافت است 

ها  ها بر برخی دیگر، از عوارض خارجی نیست، ولیک عقل در تحلیل ذهنی میان این آن
پس . [دهد که خاص خودشان است ا حکمی میه گذارد و برای هریک از این تفاوت می
و حکم . [دو است یا مانند این» کم«یا » کیف «ۀمسافت، فردی از مقول] دهد که حکم می

که این  حال آن. حرکت نو شدن آن فرد و خروج آن از قوه به فعل است] دهد که می
 ]. ١٨٠، ص٣، ج٦[» .اتصال حرکت عینا اتصال مسافت استمعنا انتزاع عقلی است و 

در مورد اتصال مسافت، یک نکته همان بحث وجود جمعی افراد آنی مسافت در فرد 
 دیگر به مورد خاص اتصال اجزاء ۀاما نکت.  آن گفتیمۀزمانی مسافت است که دربار

اگر مسافت و حرکت در خارج از ذهن یکی باشند، پس : گردد مسافت مکانی باز می
فت که اجزاء مسافتِ مکانی اجتماع در وجود سادگی و بدون هیچ قیدی گ توان به نمی

تحلیل درست در این زمینه . ، اما اجزاء حرکت اجتماع در وجود ندارند)همبودند(دارند 
ها   مکانهمبودی همزمانگونه که اتصالِ مسافتِ مکانی را  آن است که بگوییم همان

 ـم از جسم و رویداد  یا اجزاء زمانی یک موجود، اعـدارد، اتصال اجزاء حرکت  برقرار می
های خود  صدرا خود در جاهایی از نوشته. دارد  آن اجزاء برقرار میزمان همبودی بیرا 
الهیات از کتاب « او بر کتاب ۀای به همین معنا اشاره دارد، مثال در یک تعلیق گونه به

ء های امور زمانی، همگی در وعا ها و بعدیت معیت قبلیت«: خوانیم ابن سینا می» شفاء
 کلها ۀ واقعۀهی مع قبلیاتها و بعدیاتها الزمانی(دهد  زمان روی می  بیۀگون دهر یکباره و به

دانیم، صدرا در  جا که می تا آن]. ٦٨٧، ص١، ج٧[» )ۀ غیر زمانیۀ واحدۀفی وعاء الدهر مر
طور پراکنده در  اختصاص نداده است، اما به» دهر«های خویش فصل مستقلی را به  نوشته

جا که  مثال آن. های خویش از این مفهوم و مفاهیم وابسته یاد کرده است شتهبرخی نو
نسبت ثابت : در کالم بزرگان حکمت آمده است«): » فی الحدوثۀرسال«در (دارد  بیان می
مراد از .  استزمان و نسبت متغیر به متغیر دهر، نسبت ثابت به متغیر سرمدبه ثابت 

صفات، اسماء و علوم اوست؛ مراد از دومی، نسبت علوم باری تعالی به ] ذات[اولی، نسبت 
ثابت اوست به معلومات متجددی که موجودات این عالمند و معیت وجودی دارند؛ و 
مراد از سومی، نسبت برخی معلومات متجدد او به برخی معلومات متجدد دیگر اوست 
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 و تأخر زمانی عین تقدم] نزد باری تعالی[که معیت زمانی دارند و این معیت زمانی 
 ١].١٣٠، ص٩[» است

)  او بر الهیات شفاۀتعلیق( وعاء دهر ۀ پیشین صدرا دربارۀاز تطبیق این قطعه با جمل
 امور زمانی در وعاء دهر یکباره و ۀتوان دریافت که او با بیان این مطلب که هم می
از فرازمان یا اند ، درحقیقت، جهان را از چشم)یا واقع است(دهد  زمان روی می  بیۀگون به

اندازی که در آن، گذر زمان راه ندارد، زیرا نسبت  کند، چشم انداز خداوند ترسیم می چشم
دانیم، صدرا فیلسوفی خداباور  که می  چنان٢.ها یکی است  زمانۀموجود فرازمان با هم

است و طبیعی است که بخواهد میان باورهای دینی و عرفانی خود از یکسو و باورهای 
بار از کتاب   اینـ زیر ۀکه در قطع ویش از سوی دیگر، پیوند برقرار کند، چنانفلسفی خ
خداوند، «: روشنی برقرار شده است  چنین پیوندی بهـ» الشواهد الربوبیه«نام  دیگر او به

یابد که مجموع  بین هرکس را که از قید زمان و مکان آزاد کند، او درمی  دیدِ حقیقت
 که خود، یک شأن از شئون خداوند ـای است  چون ساعت یگانه و رویدادها، هم ها زمان

گیرد؛ و چنین است   که شئونِ تجلیاتِ واقع در هر روز و ساعتی را در بر میـاست 

                                                                                                                                            
ز بزرگان حکمت در این قطعه، احتماال ابن سیناست که دهر را همراهی امر ثابت با امر متغیر               منظور صدرا ا  . ١

البته ابـن   ). ٢٢٠، ص ٢. (کند، نکـ     و سرمد را همراهی برخی امور ثابت به برخی امور ثابت دیگر معرفی می             
تبـاط بـا بـاری تعـالی        ی مطلب که در ار      کند؛ دنباله   سینا در مرجع یادشده به همین معرفی ساده اکتفا می         

. دانیم ـ وجود ندارد جا که می است، تفسیر شخصی صدراست که در تحلیل میرداماد از وعاء دهر هم ـ تا آن
این برداشـت   (که موجودات وعاء دهر، بنا به مبانی صدرا، باید از سنخ وجود باشند نه ماهیت                  نکتۀ دیگر این  

  ).پردازد میرداماد در باب دهر نمیهای نگاه خود با  نگارنده است؛ صدرا به تفاوت
به (جاست به این نکته اشاره کنیم که هیچ آزمایشی که بتواند گذر زمان                انداز بشری، به    در مورد چشم  . ٢

از همین روسـت کـه      . را برای ما آشکار سازد، وجود ندارد      ) دو معنای حرکت اکنون و حرکت رویدادها      
 متافیزیـک زمـان     ۀر جایی ندارد؛ این بحث تنهـا در حـوز         بحث بود یا نبود گذر زمان در فیزیک معاص        

برانگیـزی در     های چـالش    توانند پرسش    زمان بدون گذر، می    ۀکه پیروان نظری     دیگر این  ۀنکت. جای دارد 
گـذرد، نـسبت بـه چـه      اگـر زمـان مـی   :  پرسش که ویژه این به.  گذر زمان مطرح سازند  ۀتضعیف فرضی 

وم یا نسبت به خود؟ اگر بگوییم زمان نسبت به یـک بُعـد زمـانی                گذرد، نسبت به یک بُعد زمانی د        می
طور تا آخـر؛      گذرد، و همین    شود که آن بُعد دوم نسبت به چه می          گذرد، این پرسش مطرح می      دوم می 

ایـم کـه    گذرد، سـخنی گفتـه   اما اگر بگوییم زمان نسبت به خود می       . رسیم  بدین ترتیب به تسلسل می    
گـذرد؟ اگـر      گـذرد، بـا چـه آهنگـی مـی           دیگر این است که اگر زمان می      پرسش  . معنای روشنی ندارد  

، ایـن آهنـگ هـیچ       )یا یک دقیقه بر دقیقه و جز آن       (بگوییم آهنگ گذر زمان، یک ثانیه بر ثانیه است          
 . دهد دست نمی   گذر زمان هیچ آگاهی بهۀکه، دربار نشانی از حرکت و تغییر در بر ندارد، یا آن
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طور که از دید حقیقت بین او، آنات به  پس همان.  اوقاتۀهای واقع در هم مجموع مکان
 متصلند؛ و به همین قیاس، زمین  آنات به یکدیگرۀها در هم یکدیگر اتصال دارند، مکان

بر همین . ها به یکدیگر متصلند ها و آینده های موجود در گذشته موجود کنونی و زمین
 ].٣٤٤ـ٣٤٣، صص٨[» شود یک زمین می] در روز محشر[ها   زمینۀاساس، هم

 
  نتیجه

عینیت زمان پذیرفته ولی عینیت گذر زمان رد » زمان بدون گذر «ۀدر نظری) یک
ای ذهنی از رویدادهاست که در  طبق این نظریه، گذر زمان برآمده از زنجیره. دگرد می

اما . نامیم  آ میۀشود؛ این زنجیره را زنجیر مرتب می» اکنون«آن هر رویداد در نسبت با 
ای از رویدادهاست که در آن هر رویداد در نسبت با رویدادهای  آنچه عینیت دارد، زنجیره

بر این . نامیم  ب میۀر نسبت با اکنون؛ این زنجیره را زنجیرشود نه د دیگر مرتب می
 ب ۀگونه هشیاری هم در جهان نباشد، وجود زنجیر اساس، اگر هیچ ذهنی و هیچ

شناختی، هیچ  بیان دیگر این مطلب آن است که به لحاظ هستی. شود تضعیف نمی
ناختی میان آنچه ما ش پس، هیچ تمایز هستی های دیگر امتیاز ندارد،   ای بر لحظه لحظه

پیروان این نظریه از . نامیم وجود ندارد های گذشته، اکنون و آینده می آدمیان، زمان
 رویدادها ۀانداز، هم نگرند؛ از این چشم  زمان به رویدادها می ـانداز خارج از فضا چشم

یر کند، اش مدام تغی که جایگاه زمانی» اکنون«نام  زمان وجود دارند و چیزی به  بیۀگون به
کند  های زمانی در نسبت میان رویدادها مفهوم پیدا می  وجود عینی ندارد؛ زمان و تجربه

آید نه مقصدهای  کار می های زودتر از، دیرتر از و همزمان با به که در این مورد نسبت
 . گذشته، اکنون و آینده

کند  ستناد میای از رویدادها ا صدرا در اثبات وجود زمان به وجود عینی زنجیره) دو
های قبلیت، معیت و بعدیت میان یکدیگر ردیف  که در آن، رویدادها برحسب نسبت

در این زنجیره یک رویداد در میان رویدادهای دیگر جایگاهی یگانه دارد که . شوند می
 ب صادق است که در آن ۀشود؛ این وصف تنها در مورد زنجیر گاه عوض نمی هیچ
های زودتر از،  ترتیب نسبت بلیت، معیت و بعدیت، بههای ق توان به جای نسبت می

گیرد و  او همچنین برای اجسام امتداد زمانی در نظر می. همزمان با و دیرتر از را نشاند
آورد؛ یعنی، زمان را موجودی جدا از اجسام و رویدادها  شمار می زمان را کمیت جسم به

دی است، نه انقضایی، نه حدوثی و داند و معتقد است که برای وجود زمان، نه تجد  نمی
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او . شود نه استمراری، مگر تجدد، انقضاء، حدوث و استمرار آنچه در ذهن بدان اضافه می
شناسی زمان  با این تحلیل، درحقیقت، مقصدهای گذشته، اکنون و آینده را از هستی

، از دیدگاه به بیان دیگر. آورد شمار می ها را تنها مقصدهای ذهنی به سازد و آن خارج می
در هستی بخشیدن به زمان نقشی ) گر گذر زمان است که نمایان( آ زمان ۀاو زنجیر

 ب است که نزد صدرا نقش بنیادی ۀ آ و ب، زنجیرۀاز میان دو زنجیر: که نتیجه آن. ندارد
 . زمان بدون گذر گرایش داردۀدارد و او به نظری

جودِ چیزی که وجود تدریجی  وۀنحو«صدرا حرکت و هرگونه تغییر زمانی را ) سه
 اجزاء زمانی ۀ نظریـ چه جسم باشد چه رویداد ـوجود تدریجی یک چیز . داند می» دارد
چه چیز اتصال :  اصلی در این میان، اتصال اجزاء زمانی استۀهمراه دارد و مسئل را به

ک  اتصال اجزاء زمانی یۀدارد؟ صدرا دو تحلیل دربار اجزاء یک موجود را برقرار می
 زمان بدون گذر ۀتوان شواهدی دیگر بر گرایش او به نظری موجود دارد که هردو را می

 ۀپذیرد که در ساحتی محیط بر این جهان مادی، هم در یک تحلیل می: شمار آورد به
زمان دارند؛ در تحلیل دیگر، با معرفی فرد زمانی و افراد  چیزها و رویدادها همبودیِ بی

صورت جمعی  ای که افراد آنی مسافت در فرد زمانی به هگون  بهـآنی یک مسافت 
دارد که هستی فعلی یک   این معنا را بیان میـموجودند و از یکدیگر تمایزی ندارند 

به . های پیشین خود را به نحو بسیط در خود دارد  کماالت وجودی هستیۀموجود، هم
های پیشین    هستیۀدن همتوان اتصال وجودی را حاضر بو این اعتبار، از دید صدرا، می

شمار آورد؛ این امر  در هستی فعلی آن به) چه عرض باشد چه جوهر(یک موجود 
 . دارد های گذشته و آینده را از میان برمی ای دیگر، تمایز وجودی میان جایگاه گونه به
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