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  1بودن زمان در فلسفة مالصدار ذهني

  *الهدي سيدعلي علم

  چكيده
زمان در فلسفة اسالمي و تفكـر مشـايي و   هايي كه در خصوص  در عمدة پژوهش

صدرايي صورت پذيرفته است عمدتاً بـه مقولـة زمـان از دريچـة بحـث حركـت       
ها درصدد رمزگشايي از نسبت حركت و زمان  نگريسته شده و معموالً اين پژوهش

اما در اين تحقيق مسئلة رابطة . اند شده بوده هاي ياد ديگر در تفكرات و فلسفه با يك
از همـين  . كه زمان امري عيني است يا ذهني دغدغة اصلي است ذهن و اين زمان با

توان داشت و معموالً از آن به سلسـلة   رو، ابتدا به دو مفهوم متفاوتي كه از زمان مي
شود اشاره شده است و سـپس نشـانه داده    زماني پويا و سلسلة زماني ايستا ياد مي

ايي و در تفكر متكلمان يـك امتـداد   شده كه مفهوم زماني در تفكر ارسطويي و مش
متصل و متصرم است و لذا بايد پذيرفت نگاه ايشان به زمان به صورت يك سلسلة 

  .زماني ايستا است
شود زمان به معناي سلسلة زماني ايستا  در گام نهايي اين تحقيق، نشان داده مي

نشـأ  و به صورت يك امتداد متصل در فلسفة مالصدرا امري ذهني است و هـيچ م 
لذا اين مقاله انگارة معقول ثـاني فلسـفي بـودن زمـان در تفكـر      . انتزاع عيني ندارد

  .داند مالصدرا را مردود مي
  .ذهني، عيني، زمان، حركت، معقول ثاني فلسفي، مالصدرا :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

هايي كه پيرامون انديشة فيلسـوفان مسـلمان در خصـوص     در بسياري از مقاالت و پژوهش
                                                                                                 

  alamolhoda@pnu.ac.irدانشيار گروه فلسفة اسالمي، دانشگاه پيام نور مركزي  *
  29/7/1393: ، تاريخ پذيرش10/6/1393: تاريخ دريافت
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. زمان صورت گرفته دغدغة اصلي نويسندگان پرداختن به رابطة حركت و زمان بوده اسـت 
نگـاهي خواهـد داشـت،     كه به بحث حركت و رابطة آن با زمان نـيم  رغم اين اين مقاله علي

و زمان است و اين رابطه را به طور خـاص از  ) نفس(موضوع اصليش توجه به رابطة ذهن 
و كثـرت و زمـان و   ) حركت(البته بايد اذعان كرد تغيير . ردنگاه مالصدرا بررسي خواهد ك

ضلعي هستند كه هر پژوهش با مسئلة زمان، ناگزير است به هر چهـار رأس يـاد    ذهن چهار
از همين رو اين تحقيق ابتدا بـه  . شده بپردازد و اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثني نيست

و متكلمان و مالصدرا خواهـد پرداخـت و    بررسي مفهوم زمان در ديدگاه مشائيان مسلمان
دهد و نهايتـاً   آن را مدنظر قرار مي) subjective(بودن  يا ذهني) objective(بودن  سپس عيني

كه تا چه اندازه اين سخن با ديگـر   معقول ثاني فلسفي بودن زمان در ديدگاه مالصدرا و اين
  .دكن هاي وي داراي انسجام دروني است را بررسي مي ديدگاه
  

  بررسي دو نگاه متمايز به زمان. 2
  :امروزه در باب انديشيدن به زمان دو ريكرد وجود دارد

كنـيم، مـثالً    در اين شيوه ما به زمان به صورت يك امر در حـال گـذر نگـاه مـي    ) الف
سـپس  ) 42مثالً در سـال  (در اين نگاه ابتدا آينده بوده است  57بهمن  22انقالب اسالمي 

در . و امروزه به صورت گذشته درآمده اسـت ) 57در دهة فجر (ه است تبديل به حال شد
توانند به هر سه وضعيت گذشته و حال و آينده متصـف   ها مي اين نوع نگاه به زمان، پديده

واقع به صورت يك جريان و به صورت يك امر در حـال اسـتمرار و    شوند و لذا زمان در
  شود؛ گذر لحاظ مي

اين پديده به صورت يك امر ايستا و به صورت يـك امتـداد    در نگاه دوم به زمان،) ب
انـد مـثالً انقـالب اسـالمي      اي را اشغال كرده ها در آن هر يك نقطه شود كه پديده لحاظ مي

 31و قبل از شـروع دفـاع مقـدس     42خرداد  15در اين نگاه به زمان، بعد از قيام  57بهمن 
لـذا در ايـن   . شـود  ر تغيير و دگرگوني نمـي گاه اين نسبت دچا قرار دارد و هيچ 59شهريور 

از اين دو نوع نگاه به زمان، به ترتيب تحـت  . نگاه، زمان يك امر ايستا و غير متحرك است
  ).32- 30: 1384كرين، (شود  ياد مي) dates(ها  و تاريخ) tenses(ها  عنوان زمان

مشائيان مسلمان كه مشخص شود از نظر انديشمندان كالسيك مانند ارسطو،   مهم است
شود نگاه ايشـان   بودن زمان بحث مي بودن يا ذهني و متكلمان و آخوند، هنگامي كه از عيني

  .به كدام يك از اين دو رويكرد معطوف است
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گـاه يـك آن از آنـات     باشد آن) tense(اگر نگاه شما به زمان از سنخ سلسلة زماني پويا 
ذشته شود و هم متصـف بـه حـال و هـم     تواند هم متصف به گ مي 57بهمن  22زمان مثل 

توانـد عينـاً بـه هـر سـه       گاه نمي در حالي كه يك امري واقعي موجود هيچ. متصف به آينده
يـك  ) 57بهمن  22(نتيجه آن لحظه  در. آيد موقعيت متصف شود؛ زيرا جمع اضداد پيش مي

ل واقعي نخواهـد  يك از آنات زمان نيز بنابراين استدال  امر عيني و واقعي نخواهد بود و هيچ
  2.تواند واقعي باشد بود و لذا زمان به طور كلي نمي

گاه چنين استداللي بـراي   آن) سلسلة زماني ايستا(اما اگر به زمان با رويكرد دوم بنگريم 
غير واقعي بودن زمان قابل طرح نيست؛ زيرا اجزاي زمان در اين نگاه متصـف بـه هـر سـه     

  .ها جايگاه ويژة خويش را در بعد زمان داراست آن موقعيت نخواهند شد بلكه هر يك از
  

  مفهوم زمان در نگاه مشائيان مسلمان. 3
نگرنـد؛ بـه عبـارت     به زمان با نگاه دوم مي) به پيروي از ارسطو(ارسطو و مشائيان مسلمان 

كنـد   ديگر وقتي ارسطو به بحث از رابطة حركت و زمان به مثابة يك مسئلة فلسفي نگاه مي
هميشه بحث  است؛ زيرا ارسطو و اسالفش ) سلسلة زماني ايستا(از زمان تلقي دوم اش  تلقي

اند يعني هميشه از بحث حركت به بحث زمان منتقل  زمان را در پرتو بحث حركت نگريسته
چه حلقة اتصال بحث حركت به بحث زمان است همـان   آن). 2 - 1: 1390فتحي، (اند  شده

كنـد   ني اگر قبل از ارسطو، پارمنيدس حركت را نفي مياست يع) تقدم و تأخر(بحث توالي 
را هم مجبور است نفي كند و لـذا زمـان   ) و حتي تكثر(بالتبع توالي ). 138: 1390توماس، (

و اگـر هراكليـت بـر     3شـود  هم به طور طبيعي به عنوان يك واقعيت در نگـاه او نفـي مـي   
گاه تقـدم و تـأخر نيـز در     ، آن)54- 50/ 1: 1380كاپلستون، (كند  بودن تغيير تأكيد مي واقعي

پـس  . كنـد  نگاه او امري حقيقي جلوه خواهد كرد و لذا زمان نيز در نگاه او واقعيت پيدا مي
الشعاع مسئلة حركت و توالي قرار داشـته و   در نگاه قبل از ارسطو مسئلة زمان هميشه تحت

  .دار همين نگاه به زمان است ارسطو نيز ميراث
هر پديده نسبت به پديده بعدي متقدم است و نسبت بـه  ) توالي(خر در بحث تقدم و تأ

لذا زمان به صورت يك بعد . تواند تغيير كند گاه نمي و اين نسبت هيچ. اي قبلي متأخر پديده
و . شود هاي مرتبط با هم و متسلسل اخذ مي شود و از تقدم و تأخر پديده و امتداد لحاظ مي

اي از آن را بـه   هـاي مزبـور هـر يـك نقطـه      است كه پديده از همين رو زمان يك امر ايستا
  .اند خويش نسبت داده
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پس نقطة مشترك در ادبيات قبل از ارسطو در خصوص زمان آن است كـه بـر اسـاس    
اند و لذا ارسطو نيز بحث زمان را در پرتـو بحـث    مسئلة حركت به بحث از زمان وارد شده

و از ) 218ط  22 - 32، و a 219 1 - 13، 11چهـارم،  : 1378ارسطو، (كند  حركت طرح مي
زمـان  ) الف: شود همين رو است كه در اين بحث، در خصوص زمان دو نكته را يادآور مي

زمان وابسته و متعلق بـه حركـت   ) ، و ب)56- 55: 1384نوروزي، (متمايز از حركت است 
  ).61: 1380شيخ شعاعي، (است 

شود ايشان چه در  وجه كنيم مشاهده مياگر به رويكرد مشائيان مسلمان به بحث زمان ت
بحث از زمان را به بحث تقـدم و  ) ماشارحه(و چه در مقام تعريف ) هل بسيطه(مقام اثبات 

  .اند پيوند زده) توالي(تأخر 
كنند و سپس بحـث تعريـف    سينا و خواجه نصير ابتدا بحث وجود زمان را طرح مي ابن

زمان مكمل بيان وي در بحـث تعريـف زمـان    واقع كالم شيخ در بحث اثبات  زمان را و در
سـازي شـيخ از زمـان را     اند و مفهـوم  ديگر را تكميل كرده واقع يك است و اين دو بيان، در

  .دهند شكل مي
كه مناط نياز معلول به علت  و به تبع بحث از حدوث و اين اشارات شيخ در نمط پنجم

شيخ در مقابل متكلمين بـه  . شود ميحدوث است يا امكان ذاتي؟ استطراداً وارد بحث زمان 
كند با استفاده از مفهـوم   و سعي مي 4پردازد اثبات وجود زمان به مثابة يك واقعيت عيني، مي

گويـد مـا در اشـياي     او مي. زمان را به مثابة يك امر عيني اثبات كند) توالي(متقدم و متأخر 
ع بعـد از حـدوث   حادث، شاهد يك مقطع قبل از حدوث شيء حادث هستيم و يك مقطـ 

شيء حادث كه مقطع قبل، هميشه ظرف عدم شيء حادث است و مقطع بعد، هميشه ظرف 
وجود شيء حادث و چون عدم و وجود شيء حادث نقيضين و غير قابل جمع هستند پس 

ها غير قابل جمع خواهند شد و اين دو مقطع هميشـه   اين دو ظرف قبل و بعد نيز به تبع آن
آيند  ديگر متصل هستند و پشت سر هم مي يعني هم به يك. أخر دارندنسبت به هم تقدم و ت

حال بايد ديد اين دو مقطـع قبـل و بعـد    . ديگر جمع بشوند كه محال است با يك و هم اين
  ناشي از چه چيز هستند؟ 

هـا   كه هر يك از آن شيخ در ادامه، چهار فرض را به منزلة فروض محتمل براي اين
كند  آن چهار حالت را ابطال مي  كند و سه شق از باشند طرح ميمنشأ قبل و بعد مذكور 

شـده   كه قبل و بعـد يـاد    شق اول آن است: كند و به اين ترتيب شق چهارم را اثبات مي
شـده ناشـي از    كه قبل و بعد يـاد   ناشي از وجود شيء حادث باشند؛ شق دوم آن است
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شـده ناشـي از فاعـل و     د يادكه قبل و بع  عدم شيء حادث باشند؛ و شق سوم آن است
شود و يگانه شق قابل تصـور   علت موجدة شيء حادث باشند كه هر سه شق ابطال مي

شـده ناشـي از يـك واقعيـت عينـي       كه گفته شود قبل و بعد يـاد   از نظر شيخ آن است
يعني واقعيتي داريم . واقع اجزاي فرضي آن واقعيت هستند واحدي هستند كه اين دو در

يت امري واحد و متصل است ولي ذهن از اين واقعيت متصـل انتـزاع يـك    كه اين واقع
مقطع به نام قبل از حدوث شيء حادث و يـك مقطـع بعـد از حـدوث شـيء حـادث       

  ).83- 82: 1377خواجه نصير، ( كند مي
كنند كه يك واقعيت عينـي واحـد پيوسـته منشـأ      كه شيخ و خواجه هر دو تأكيد مي اين

است از اين جهت است كه اين دو متصل به هم و متوالي هستند  شده  تحقق قبل و بعد ياد
و هيچ نقطة واقعي و عيني را به عنوان مرز اين دو كه نه جزء ظرف قبل باشـد و نـه جـزء    

يعني آن به مثابة يك نقطة خاص و يك لحظـة  (توان در عالم واقع نشان داد  ظرف بعد، نمي
ن دو كامالً به هم پيوسته هستند پس تمايز اين لذا اي). واقع نيست  دادن در خاص قابل نشان

دو به منزلة دو ظرف متفاوت غير قابل جمع، ناشي از اعتبار ذهن اسـت و نـه يـك تمـايز     
پس زمان بر اساس اين استدالل اوالً موجود است در عالم واقع و ثانياً يـك  . واقعي و عيني

ود عروض و تحقق ايـن اجـزا   ش امر متصل و پيوسته است و اگر اجزايي براي آن لحاظ مي
شود و نه به  وابسته به ذهن است پس زمان به صورت يك امر واقعي واحد متصل ثابت مي

اش  البته اين واقعيت متصل، اجـزاي ذهنـي  . صورت يك امر واقعي متشكَل از اجزاي عيني
) يعني غير قابل جمع هستند و ذاتاً محال است با هم جمـع شـوند  (دچار تصرم نيز هستند 

گاه با هم جمـع   هيچ» بعد«و » قبل«شده توضيح داده شد  يعني همان طور كه در استدالل ياد
شوند؛ زيرا يكي ظرف عدم شيء حادث است و ديگري ظرف وجـود شـيء حـادث،     نمي

شود كه تحقق هر لحظة آن توأم با  پس زمان به صورت يك واقعيت متصل متصرم ثابت مي
شود پس زمـان بـه مثابـة امـري ذاتـاً       ن نيز متجدد ميشدن لحظة قبل است و آن به آ سپري

  5.شود پيوسته و در عين حال متجدد و متصرم ثابت مي
سازي از زمان در كالم شيخ و توضيحات خواجـه در مقـام اثبـات     اين قسمت از مفهوم

امـا در ادامـه شـيخ بـا طـرح بحـث تعريـف زمـان ايـن          . پذيرد وجود عيني زمان انجام مي
كند وجه تمايز مفهوم زمان را با دو  بخشد و در اين بحث سعي مي تكامل ميسازي را  مفهوم

  .مفهوم مشابه يعني حركت و مكان توضيح دهد
هـاي حـادث در    دهد چون واقعيت شيخ در ابتداي ورود به بحث تعريف زمان تذكر مي
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پس بايد زمان امـري مقـدم بـر امـور     . عالم خارج هميشه مسبوق به يك عدم زماني هستند
حادث باشد و لذا زمان بايد قديم باشد و از سـوي ديگـر چـون حركـت و زمـان مسـاوق       

دهد كه حركت قـديم فقـط در    هستند پس حركت هم بايد قديم باشد و سپس توضيح مي
يك مسير دوراني قابل تحقق است و چون افالك داراي مسير حركت دوراني هستند زمـان  

واقـع زمـان بـا      پـس در ). 177: همـان (ك اسـت  به مثابة يك امر قديم ناشي از حركت افال
با اين توضيح شيخ بر تمـايز  . حركت متفاوت است و ناشي از حركت دوراني افالك است

كنـد، امـا از سـوي ديگـر توضـيح       تأكيد مـي ) و نه عيني(زمان از حركت به لحاظ مفهومي 
پديـده را قابـل   كـه ايـن    واقع نقش زمان به منزلـة الزمـة حركـت آن اسـت      دهد كه در مي

گيري ندارد بلكـه بـه وسـيلة زمـان قابـل       كند پس حركت ذاتاً قابليت اندازه گيري مي اندازه
گيـري اسـت زمـان     چه ذاتاً قابل اندازه ، پس آن)و البته به وسيلة مكان(شود  گيري مي اندازه

فته شد امري چه قبالً گ گيرد كه زمان از مقولة كم است و البته مطابق با آن است و نتيجه مي
  .پس زمان كم متصل است. واحد و متصل و پيوسته است

شود كه مكان هم كم متصل است و  طور ضمني يادآور مي  جا اين نكته را به اما در همين
گيري بكند، به عبارت ديگـر بعـد حركـت     كه حركت را قابل اندازه كاركرد آن نيز آن است 

ترين  اما مهم. وجه تمايز آن با مكان نيز ذكر شودپس الزم است در مقام تعريف زمان . است
كه زمان همان طور كه ذكر شد امري متجدد و متصرم است كه   وجه تمايز اين دو آن است

شود  لذا زمان مي. شوند ولي مكان اجزائش قابل جمع هستند اجزاي آن ذاتاً با هم جمع نمي
  .الذاتشود كم متصل قار كم متصل غير قارالذات، و مكان مي

رسـد   سازي از زمان با بحث تعريف آن در نگاه شيخ، به تكامل خويش مي لذا مفهوم
واقع زمان به عنوان كم متصل غير قارالذات در مقابل مفهوم حركت و  و با اين بحث در

واقع اين دو بيان شيخ اين نكته را كامالً روشن  در. شود مكان جايگاهش كامالً روشن مي
و مفهـوم حركـت و   ) كثـرت (هوم زمان با توجه به سه مفهوم تغـاير  كند كه بحث مف مي

توانـد بـه    گرفتن اين سه مفهوم است كه شيخ مي نظر مفهوم مكان بايد تبيين شود و با در
كـه بـا    ديدگاهي مشخص در باب مفهوم زمان دست پيدا كند و نكتة ديگر نيز آن است 

وي و ساير مشائيان از زمان يـك  شود كه مقصود  سازي از زمان، مشخص مي اين مفهوم
اي خـاص از آن را بـه خـويش اختصـاص      امتداد متصل واحد است كه هر پديده، نقطه

داده و لذا بايد پذيرفت درك مشائيان از زمان، همان زمان ايستا و به صورت يك امتداد 
  .واحد و ثابت است
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  مفهوم زمان در نگاه مالصدرا. 4
هـاي مشـائيان و متكلمـان     پيرامون زمان به نوعي سنتز ديـدگاه جا كه ديدگاه مالصدرا  از آن

جا الزم است ابتدا به ديـدگاه متكلمـان در    در اين. در خصوص مفهوم زمان است) اشاعره(
اي كوتاه بشود و سپس به بحث مفهوم زمـان در نگـاه آخونـد منتقـل      خصوص زمان اشاره

اي با شيخ پيرامون  نتقادي جديگوي او وارد گفت اشاراتفخر رازي در شرحش بر . شويم
شود كه خواجه نيز به طور مفصـل بـه نحـو نقادانـه آن را      بودن زمان مي بودن يا ذهني عيني

سـينا و خواجـه نصـير درواقـع      كند و بررسي اين جدال انتقادي ميان فخر و ابن گزارش مي
  .سازد زواياي مهمي از نگاه اين دو مكتب به مفهوم زمان را مشخص مي

  
  بودن زمان بررسي نگاه متكلمان به ذهني 1.4

فخر در مجموع تحت عنوان سه اشكال و همچنين تحت عنـوان سـه تفـاوت مجموعـاً     
 كنـد  بـودن زمـان را طـرح مـي     سينا در خصوص واقعـي  شش اشكال مهم بر ديدگاه ابن

اند و حدوث را  دانسته متكلمان مناط نياز معلول به علت را در حدوث مي). 94- 88: همان(
اند، از همين رو نزد ايشان بالتبع امر غير حادث همان امر  پنداشته هم صرفاً حدوث زماني مي

از سوي ديگر اگر زمان در عالم عين تحقق داشته . شده است الوجود مي غير معلول و واجب
تـوان   هميشه هر نقطه از زمان را كه به عنوان ابتداي امتداد زمان لحاظ كنيم مـي  باشد چون

يك ظرف زماني قبلي براي آن متصور شد، هميشه هر نقطة ابتدايي زمان مسبوق به يك قبل 
توان نشان داد پـس   زماني خواهد بود و لذا در واقع هيچ نقطة آغازي براي امتداد زمان نمي

پـس  . يعني يك امر واقعي قديم خواهد بود. بدون آغاز خواهد بود زمان يك واقعيت عيني
چـه در   در نگاه متكلمان زمان اگر واقعي باشد قطعاً واقعيتي قـديم خواهـد بـود و بنـابر آن    

خصوص مناط نياز معلول به علت در نظر ايشان توضيح داده شد، زمان واقعيتـي واجـب و   
الوجود و توحيـد ذات الـوهي در تضـاد     واجب كه اين امر با توحيد. غير معلول خواهد شد

بـودن زمـان را بپذيرنـد و در مقابـل بـر       وجه حاضر نبودنـد واقعـي   هيچ لذا متكلمان به. بود
  .ورزيدند بودن آن تأكيد مي بودن يا متوهم موهوم

سينا و خواجه نصير آن است كه در شش اشـكالي كـه    لذا محور اصلي بحث فخر با ابن
واقعيـت   دادن اين نكته است كـه اگـر زمـان    كند دائماً درصدد نشان د ميبر ديدگاه شيخ وار

بودن و  گاه آنات به عنوان اجزاي زمان بايد واقعيت داشته باشند كه اين نيز با متصل باشد آن



  بودن زمان در فلسفة مالصدار ذهني   112

تـوان   نمي. پيوستگي زمان به مثابة يك واقعيت متصل و در عين حال متصرم در تضاد است
هم واقعي است و يك واقعيت متصل نيـز هسـت و در عـين    منطقاً قائل شد كه يك پديده 

توانند همگـي بـا    حال متصرم و متجدد نيز هست و اجزاي آن غير قابل جمع هستند و نمي
جا وجود عيني نداشته باشـد و تحقـق هـر آن از ايـن      اگر يك پديده يك. هم موجود شوند

جـا و متصـل و    رت يـك پديده مستلزم از بين رفتن آن قبلي باشد پس اين پديـده بـه صـو   
و اگـر در عـالم واقـع    . تواند تحقق داشته باشد و نه در عالم واقـع  پيوسته فقط در ذهن مي

توان گفت متصرم است و اجزاي آن غيـر قابـل جمـع بـا هـم       موجود است پس ديگر نمي
  .شود لذا مفهوم زمان به مثابة يك واقعيت متصل متصرم يك مفهوم خودمتناقض مي. هستند
  
  ول حاكم بر نگاه مالصدرا به زماناص 2.4

سازي مالصدرا از زمان در بستر اين دعواي تاريخي پيرامون عيني يا ذهني بودن زمان  مفهوم
شكل گرفته است مالصدرا كه فيلسـوفي    كه در واقع تأثر زيادي از بحث مفهوم زمان دارد،

دانـد و نـه در    مـي  اصالت وجودي است مناط نياز معلول به علت را در امكان فقري معلول
بودن زمـان بـه مثابـة     از همين رو به لحاظ كالمي مشكلي با قديم. حدوث زماني داشتن آن

اي كالمـي نيسـت و    داشـتن زمـان انگيـزه    پس انگيزة او از نفي واقعيت. يك واقعيت ندارد
امـا بـا تأمـل در    . جو كـرد و دانستن زمان را بايد در اصول فلسفي او جست گرايش به ذهني

كه چرا زمان از منظر  توان به نكاتي در خصوص اين ي دستاوردهاي فلسفي مالصدرا ميبرخ
  .وي بايد امري وابسته به ذهن و غير واقعي باشد، دست يافت

  حركت جوهري 1.2.4
شود؛ بر اسـاس ايـن ديـدگاه     مالصدرا برخالف مشائيان قائل به نظريه حركت جوهري مي

اي دچـار تغييـر در    شود و اگر پديده حركت ميذات و جوهرة حقيقي شيء متحرك دچار 
عوارض است اين تغيير در عوارض حكايت از تغيير و حركت در جوهرة آن شـيء دارد و  

داند بلكه حركت در عوارض را دليل  لذا برخالف مشائيان صرفاً حركت را در عوارض نمي
متحـرك    ءكند و معتقد است جوهرة اصلي شي و شاهدي براي حركت در جوهر لحاظ مي

شود  شود و اين حركت در جوهر مسبب حركت در عوارض مي است كه دچار حركت مي
جا كه جوهرة اصلي و واقعي شـيء متحـرك بـر     و البته از آن). 103- 98: 1383مالصدرا، (

اساس اصالت وجود همان وجود شيء ياد شده است لذا حركت جوهر درواقع حركت در 
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يعني وجود شيء متحرك دچـار تحـول و حركـت    شود  حقيقت وجودية شيء متحرك مي
  .شود شود و اين حركت سبب حركت در اعراض نيز مي مي

مشكل اصلي نظرية حركت ) 210- 205: 1364سينا،  ابن(دهد  كه شيخ تذكر مي چنان اما 
جوهري از ابتداي طرح آن، توسط متفكراني مانند هراكليتوس، اين است كه بر اساس ايـن  

. ماند و لذا امر متحرك در مبدأ و مقصد يكي نخواهد بـود  رك باقي نمينظريه ذات امر متح
توان ادعا كرد كه يك شيء از يك وضـعيت   شود و ديگر نمي لذا موضوع حركت منتفي مي

در طي حركت به وضعيت ديگر منتقل شده بلكه بايد گفت اصوالً يك شيء تبديل به شيء 
حركت سازگار نيست و چنين چيزي را  ديگري شده است كه اين ديگر با درك عمومي از

توان حركت در نظر گرفت لذا پذيرش حركت جوهري از نظر مشائيان منجـر بـه نفـي     نمي
  .حركت خواهد شد

داند كه  آخوند براي رفع اين مشكل، حركت جوهري را صرفاً يك حركت اشتدادي مي
ود و چون مرتبة مقصد ش در آن وجود متحرك از يك مرتبه پائين به يك مرتبة باال منتقل مي

توان گفت كه مبدأ در طي حركت از بين رفته  حاوي كماالت مرتبة مبدأ است لذا ديگر نمي
  6.شود است و شبهة مزبور به نوعي حل مي

دهد و اين حركـت   پس بر طبق نظرية حركت جوهري، حركت در وجود شيء رخ مي
ي و داراي مراتـب اشـتدادي   صرفاً جنبة اشتدادي دارد و چون وجود امري واقعي و تشكيك

لذا نظرية حركت جوهري نيز با دستگاه فكـري ايـن متفكـر    . در تفكر مالصدرا لحاظ شده
  .داراي انسجام دروني مناسبي است

رسد كه بايد به مثابة يكي از لوازم مهم  نظر مي تر به آن توجه شده و به اي كه كم اما نكته
نظرية حركت جوهري مورد توجه قرار گيرد اين است كه بر طبق نظرية حركت جـوهري،  

اش بدون هـيچ   حركت ذاتي حقيقت شيء متحرك است؛ زيرا شيء متحرك ذات و جوهره
متحرك شيء   در نظر مشائيان حركت در جوهره. شود واسطه در عروضي، دچار حركت مي

شود و لذا اتصـاف   ء دچار حركت مي نيست بلكه به واسطة عوارض شيء متحرك، آن شي
ذات شيء متحرك به حركت واسطه در عروض دارد اما جوهره و ذات شـيء متحـرك در   
نظرية حركت جوهري ذاتاً و بالواسطه دچار حركت است پس حركت ذاتي جوهرة شـيء  

رك ذاتاً دچار حركت است پس وجود شيء متحرك است به عبارت ديگر وجود شيء متح
متحرك دچار حركت است و در اين حركت نياز به واسطه ندارد و اين وجود بماهو وجود 

اي دچار حركت است پس بر اسـاس نظريـة حركـت     و بدون تقيد به هيچ حقيقت تقييديه
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جوهري مالصدرا، حركت ذاتي حقيقت وجود است و هر موجودي بماهو موجـود دچـار   
است پس حقيقت وجود يك حقيقت دچار سيالن و حركـت خواهـد بـود و هـر      حركت

  .شود اي دچار حركت مي موجودي در هر مرتبه
جا تصور غالب در پيروان حكمت متعاليه آن است كه حركت در برخي مراتب  در اين

وجود راه دارد و مراتب متعالي و مجرد وجود مبري از حركت هسـتند يعنـي حركـت تـا     
انساني تحقق دارد و مراتب باالتر از آن دچار حركت نيستند؛ بـر ايـن اسـاس    مرتبة نفس 

هاي وجود است و حقيقت وجود بماهو  حركت ناشي از وجود نيست بلكه ناشي از مرتبه
حقيقت وجود دچار حركت نيست بلكه حركـت حقـايق وجـود اوالً و بالـذات ناشـي از      

شـود   آن حقـايق نسـبت داده مـي   ها است و سپس به واسطة مراتـب بـه خـود     مراتب آن
  ).836- 819: 1380طباطبايي، (

اما بايد پرسيد مگر مرتبة وجود غير از حقيقت وجودي آن مرتبه چيز ديگـري دارد كـه   
بتواند مستقل از آن حقيقت، خودش منشأ اثري بنام حركت باشد بـه عبـارت ديگـر مرتبـة     

رك است و غير از آن، هويت امر متحرك حد انتزاع شده از حقيقت وجود آن متح  وجودي
توان گفت حركت اوالً و بالذات  پس نمي. اي ندارد كه بتواند منشأ حركت تلقي شود واقعي

مربوط به مرتبة شيء متحرك است و ثانياً و بالعرض متعلـق بـه حقيقـت وجـودي آن امـر      
كـه   توانـد باشـد   پس اگر اين مرتبه ذاتاً دچار حركت است صرفاً ناشي از اين مـي . متحرك

حقيقت وجود بماهو حقيقت وجود امري متحرك است و مراتب به تبع اين حقيقت دچـار  
پس اگر حركت جوهري پذيرفته شود بايد پذيرفت حركت يادشده الزمة . شوند حركت مي

. و لذا تمام مراتب آن به ناچار دچار حركت خواهند بود. الينفك خود حقيقت وجود است
  .شود بعدي در تفكر مالصدرا تبيين مياز همين جا است كه نكتة مهم 

  حركت در مجردات 2.2.4
مند از  چه بهره شود و در تفكر فلسفي مشائيان مسلمان به آن مجرد در مقابل مادي مطرح مي

چـه   گويند و منكـرين هيـولي ماننـد اشـراقيان بـه آن      باشد ماده مي) هيولي اولي(مادة اولي 
مجردهـا نيـز در مقابـل مـادي،     ). 53- 52: 1389سـعيدي،  (گوينـد   جسماني باشد مادي مي

  .شوند اموري كه وابسته به هيولي و جسم نباشند مي
ازجمله موجودات مجردي كه در فلسفة مالصدرا دچار تحول است نفس است؛ نفـس  

 7در هر سه مرتبة ادراكي حـس و خيـال و عقـل در حكمـت متعاليـه امـري مجـرد اسـت        
شـود حتـي در    عين حال دچار حركت و تغيير مي ولي در). 300و  292: 1383مالصدرا، (
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دچـار  ) اتحاد عاقل و معقول و حركت جوهري(مرتبة عقل نيز طبق اصول حكمت متعاليه 
توان ادعـا كـرد در حكمـت متعاليـه      هاي وجود مجرد كه مي از ديگر ساحت. شود تغيير مي

موجودات چون قابل  اين 8توان موجودات عالم خيال منفصل را نام برد؛ دچار تغيير است مي
پذير نيستند قطعاً غير مادي هستند وليكن از سوي ديگـر داراي   اشاره حسي نيستند و انقسام
هـا نيـز    توانند حركت در مسافت و بعد داشته باشند پـس ايـن   امتداد و بعد هستند و لذا مي
  ).61: 1389سعيدي، (دچار تغيير و حركت هستند 

ود در حكمت متعاليه تجرد امري مشكك اسـت و  ش هاي مذكور روشن مي پس از مثال
توانند دچار حركت شوند و اصوالً مـرز مشخصـي ميـان تجـرد و ماديـت       مجردات نيز مي

. تواند مجرد لحاظ شـوند  در حكمت متعاليه حتي جسمانيات نيز به معنايي مي. وجود ندارد
ند پس موجودات ا زيرا اگر طبق اصول حكمت متعاليه بپذيريم علم و وجود و تجرد مساوق

زيرا اگر براي خود معلوم نباشند براي غير هم (مادي نيز چون حداقل علم به خويش دارند 
لـذا  ) ندا ند پس قطعاً براي خودشان نيز معلوما توانند معلوم شوند و چون براي ما معلوم نمي

پس درواقـع  . خودشان براي خويشتن حضور دارند پس حتي ايشان نيز دچار تجرد هستند
اگر در حكمت مشا مرز ميان ماديت و تجرد در اين بود كه ماده دچار حركت اسـت ولـي   

شود و اصوالً تفكيك مجـرد و مـادي در    مجرد خير، در حكمت متعاليه اين مرز برداشته مي
  .توانند دچار حركت شوند شوند يا حداقل مي هم ريخته و مجردات نيز دچار حركت مي

ن مخاطب بيايد كه چرا اين تحقيق به بحث حركـت در  اما ممكن است اين سؤال در ذه
مجردات پرداخته در حالي كه مسئلة اصلي آن مفهوم زمان است؛ دليل اين امر آن اسـت كـه   
اگر پذيرفته شود در حكمت متعاليه اين ظرفيت وجود دارد كه مجردات هم به عنوان ساحت 

تالزم و متساوق خواهند بود گاه وجود و حركت م متعالي وجود دچار حركت لحاظ شوند آن
مند نيز هستند؟ هـدف اصـلي ايـن     اما آيا هر موجود زمان. يعني هر موجودي متحرك است

  بودن مستلزم زمانمندبودن است؟ مقاله درواقع پاسخ به اين مسئله است كه آيا متحرك
  
  آيا زمان در حكمت متعاليه معقول ثاني فلسفي است؟ 3.4

هـاي متـداولي كـه پيـروان معاصـر و       رسد يكي از ايده ظر مين جهت پاسخ به سؤال فوق به
كند بايد نقد شود  را در خصوص زمان طرح مي شدت آن فرهيختة حكمت متعاليه امروزه به

در ميان پيروان حكمت متعاليه وجود دارد كه در نظام  امروزه تقريباً يك توافق و اجماع عام 
گيري ايـن بـاور    علت اصلي در شكل. است فلسفي صدرالمتألهين زمان معقول ثاني فلسفي
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اند و  در معاصرين آن است كه ايشان به مسئلة زمان صرفاً از دريچة مسئلة حركت نگاه كرده
اند چون حركت در حكمت متعاليه واقعيت ندارد بلكه از نحوة وجود شـيء متحـرك    گفته

اي عينـي نـدارد   شود و زمان نيز از لوازم حركت است پس حركت خودش ما باز انتزاع مي
بلكه صرفاً منشأ انتزاع عيني دارد و لذا معقول ثاني فلسفي است پس زمان نيز به طريق اولي 

  9).9- 8: 1378اكبريان، (شود  معقول ثاني فلسفي مي
ورزيدن از وجـوه ديگـر ايـن پديـده      اي با زمان، غفلت رسد چنين مواجهه اما به نظر مي

رسد در بررسي زمان، بايد توجه  يق گفته شد به نظر ميگونه كه در ابتداي اين تحق آن. است
يعنـي وقتـي ايـن    . كرد مقصود از زمان، سلسله زماني ايستا است و يا سلسـله زمـاني پويـا   

شود كه مفهوم زمان در فلسفة مالصدرا چه نوع مفهومي است ابتـدا بايـد    پرسش مطرح مي
كـه   چنـان . سلسلة زماني ايسـتا  دقت شود مقصود از مفهوم زمان سلسلة زماني پويا است يا

كه با زمان به مثابة يك مسئلة فلسفي مواجهـه   قبالً توضيح داده شد در تفكر مشائي هنگامي
ها  شوند مقصودشان سلسلة زماني ايستا است و زمان را به صورت يك امتدادي كه پديده مي

ت حركـت بـه   كنند زيرا زمان قـرار اسـت شـمارنده و كميـ     گيرند لحاظ مي در آن قرار مي
زمان به مثابة يـك واقعيـت امتـدادي    . افتد صورت كلي باشد پس حركت در زمان اتفاق مي

متكلمـان نيـز   . شود پس نگاه به زمان يك نگاه امتـدادي اسـت   همراه با حركت گسترده مي
هـا اشـيا در زمـان حـادث      شان در خصوص زمان همين بوده است؛ زيـرا از نظـر آن   انگاره
را  كردند بلكـه آن  شان بنابر علل ذكرشده زمان را يك امتداد عيني لحاظ نميالبته اي. شوند مي

ها در آن قرار  دانستند ولي به هر رو آن را به مثابة يك امتدادي كه حادث امتدادي موهوم مي
  .كردند گيرند، تصور مي مي

ه خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم بايد توجه كنيم ك پس در حكمت متعاليه نيز اگر مي
كنـد   گيري مي خواهيم بگوئيم زمان به عنوان يك امتداد كه حركت را قابل اندازه درواقع مي

  آيا زمان به اين معنا معقول ثاني فلسفي است؟ . چه نوع مفهومي است
گـويي بـه ايـن     توان ادعا كرد كه در تحقيقاتي كه پيروان حكمت متعاليه براي پاسـخ  مي

فهوم زمان توجه نشده است و با تحليلي كه ذكر شد خيلـي  اند، چندان به م سؤال انجام داده
  .اند كه زمان معقول ثاني فلسفي است سريع و قاطع پاسخ داده

  :اما اين پاسخ از دو جهت قابل نقد است
بندي مفاهيم به معقوالت ثانيه و اولي به هـم   كه اصوالً در حكمت متعاليه تقسيم اول اين

اي نداريم كه در مقابل آن بتوان از معقول ثـاني سـخن گفـت     ريزد و اصوالً معقول اولي مي
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شوند در حكمت متعاليـه   زيرا تمام مفاهيم ماهوي كه در حمكت مشا معقول اول لحاظ مي
بلكه همگي انتزاعي از مراتب وجود و حقايق وجوديه هسـتند و   فاقد ما بازاي عيني هستند

اي نداريم كه بخواهيم مفاهيمي  پس درواقع معقول اولي. لذا مصداق بالذات خارجي ندارند
ها معقول ثاني از نوع فلسفي بدانيم در حكمـت متعاليـه    مثل حركت و زمان را در مقابل آن

 10كه صرفاً سـاخته و پرداختـة ذهـن هسـتند     يا اين مفاهيم يا داراي منشأ انتزاع عيني هستند
اي مانند زمـان   پس اطالق معقول ثاني فلسفي به پديده). 166 - 164: الف 1390الهدي، علم(

  در حكمت متعاليه غلط است؛) و نه تخصيصاً(تخصصاً 
چه بحث شد عين شدن و سيالن هسـتند و تمـام    كه وجود و حركت مطابق آن دوم اين

چار حركت هستند و اين حركت هم يك حركت اشتدادي است همان طور مراتب وجود د
اما آيا زمان هم امري اشتدادي است؟ در پاسخ به : كه خود حركت نيز امري اشتدادي است

اين پرسش اگر ما زمان را همان بعد امتدادي لحاظ كنيم كه به وسيلة آن قرار است حركت 
اش عـين سـيالن و    كرد كه اصوالً وجود كه ويژگـي گاه بايد دقت  آن. گيري شود قابل اندازه

شـود بـه    يعنـي تبـديل مـي   . شود به همان نـومن كـانتي   حركت است، براي ذهن تبديل مي
توان شناخت و كامالً خارج از دسترس ذهن است؛ زيـرا شـناختن    گاه نمي واقعيتي كه هيچ

درك » شـدن «بمـاهو  اسـت  » شدن«تواند واقعيتي را كه عين  مستلزم ثبات است و ذهن نمي
كند بلكه ابتدا بايد آن را ثابت نگه دارد از همين جهت است كه ذهن بـه وسـيلة دو امتـداد    
زمان و مكان، وجود عين حركت را به يك كشش و امتداد و يك امر متصل و پيوسته تبديل 

شـود پـس زمـان و مكـان      گاه است كه حركت بـراي او قابـل درك و فهـم مـي     آن. كند مي
و اولـين گـام در   . ي هستند براي ذهن كه بتواند اين وجود عينِ حركت را فهم كنـد ابزارهاي

دهد كـه وجـود عـين     فهم ذهن ادراك حسي است و در ادراك حسي دقيقاً همين روي مي
شود و اين امتداد ايستا درواقع تحميلي از سوي ذهـن   حركت، تبديل به يك امتداد ايستا مي

كه در ادبيات مشا و  چنان(كنيم كه اگر مقصود  هده ميپس مشا. به وجود عينِ حركت است
گاه زمـان در تفكـر    از زمان همان امتداد ايستا و سلسلة زماني ايستا باشد، آن) متكلمان بوده

مالصدرا بايد امري صرفاً سوبجكتيو و پيشيني و ذهني لحاظ شود كه به وسـيلة آن وجـود   
. دارد شدن به فنـومن برمـي   ام را براي تبديلعينِ حركت يا همان نومن كانتي در آن اولين گ

پس چنين زماني قطعاً در فلسفة مالصدرا امري ذهني است و نه عيني و هـيچ منشـأ انتـزاع    
  .شود اي هم ندارد و شرط پيشيني ادارك حسي مي خارجي

اما اگر مراد از زمان، سلسلة زماني پويا باشد كه در آن هر موجودي بنا بـه حركتـي كـه    
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و زمان متناسب با حركـت خـودش را   . تواند متصف به گذشته و حال و آينده شود دارد مي
گيري حركت نخواهد بود و در اين نگاه هر  گاه ديگر زمان ابزاري براي اندازه داشته باشد، آن

حركتي زمان خودش را دارد كه از آن حركت انتزاع شده و لذا زمان مفهومي خواهد شد كه 
چـه گفتـه شـد     كه البته مطابق با آن(و وجود عين حركت خواهد بود قابل انتزاع از واقعيت 

  ).نبايد از آن تعبير به معقول ثاني كرد
پس زمان به معناي متعارف آن در ادبيات پيش از مالصدرا در حكمـت متعاليـه امـري    

  .ذهني و سوبجكتيو است و هيچ منشأ انتزاع عيني ندارد
  

  گيري نتيجه. 5
قول ثاني فلسفي نبودن زمان در فلسـفة مالصـدرا، دو نكتـه را بايـد     پيرامون مع اين تحقيق،

  :روشني پاسخ دهد به
بودن مستلزم  بودن و زمانمندبودن در اين فلسفه چيست؟ آيا متحرك نسبت متحرك) الف

زمانمندي است؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـر اسـاس تحليـل مـذكور بايـد گفـت خيـر،            
به واقعيت است ولي زمانمندي از ساختارهاي ذهن بودن در فلسفة صدرايي مربوط  متحرك

كند و درواقـع   است كه خود را بر واقعيت و وجود عين حركت، به وسيلة ذهن تحميل مي
) در ذهـن (ذهن با پوشاندن لباس زمان و مكان بر تن واقعيت جوهراً متحرك، به آن ثبـات  

ن تـالزم وجـودي و   بـود  كنـد پـس متحـرك    بخشد و آن را براي خويشتن قابل فهم مي مي
ولي به لحاظ معرفتـي، ذهـن بـراي شـناخت عـين      . اي با زمانمندي در اين نگاه ندارد عيني

  .جوهراً متحرك، نياز به زمانمندكردن آن دارد
گـوئيم   شود؟ به عبارت ديگـر اگـر مـي    تدريج و تدرج در حركت از كجا ناشي مي) ب

  دو در واقعيت دو تا هستند؟ واقعاً اينانقالب تغيير دفعي است و حركت تغييرِ تدريجي، آيا 
هـا   بر اساس تحليل يادشده، انقالب و تغيير و حركت همگي يكـي هسـتند و همـة آن   

پوشاند از  اما وقتي ذهن بر وجود عينِ حركت و شدن، لباس زمان را مي. همان شدن هستند
رج داخـل در  شود پس تد بودن فهم مي نوع تدرج و تدريجي يك) تغيير يا انقالب(آن شدن 

شـود،   واقعيت حركت نيست بلكه تدرج به واسطة لباس زمان كه بر تن تغيير پوشـانده مـي  
. شود آن را حركت بناميم و تغييرِ قبلِ از پوشيدن لباس زمان را انقـالب نـام نهـيم    باعث مي

ها امري ابجكتيو نيست بلكه امري سوبجكتيو است و چـون دقيقـاً انقـالب     ولي تفاوت آن
ن امري ناآشنا و وحشي و غير قابل شناخت است لذا حكيمـان انقـالب را محـال    براي ذه
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دو به لحاظ عينـي يكـي هسـتند و هـر دو      در حالي كه اين. اند ولي حركت را ممكن دانسته
  .همان تغيير و شدن هستند

هاي اين نوشتار پيرامون ماهيت زمـان در فلسـفة    البته در پايان بايد اذعان كنم كه تحليل
شده در جامعة علمي اين تخصص بسيار دور است و لذا  درا از فهم متعارف و پذيرفتهمالص
هاي جديد باشد و قطعاً اينجانب از نظرات اسـاتيد   تواند سرآغازي براي نقدها و بررسي مي

  .و كارشناسان محترم در تصحيح انديشة خويش بهره خواهم جست
  
  نوشت پي

پژوهشكدة مطالعات بنيادين علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي اين مقاله به سفارش و حمايت . 1
  .تهيه و تدوين شده است

 سـت ا آن اين خالصةكند كه  مك تاگارت استداللي را در بحث غير واقعي بودن زمان مطرح مي .2
تواند به سه وضعيت گذشته و حال و آينده متصف شـود   زماني پويا يك واقعه مي ةكه در سلسل

تواند دارا باشد و نه هر  چه واقعيت دارد صرفاً يكي از اين سه وضعيت را مي اما از سوي ديگر آن
دو وضعيت  باشد قطعاً آن را دارا يك واقعيت هر يك از اين سه وضعيتاگر يعني . سه را با هم
يـك واقعيـت    گرنـه كند پس گذشته و حال و آينده بودن اموري واقعي نيستند و ي ميديگر را نف

توان پاسخ داد كـه واقعيـت    راحتي مي اما به اين استدالل به. توانست متصف به هر سه باشد نمي
ـ   مزبور هر سه وضعيت را قرار نيست در يك لحظه با هم داشته باشد يك واقعيت نمي ه توانـد ب

ـ    گذشته و حال و آينده را با هم داشته باشد ولي مييك واقعيت  مثابة طـور  ه تواند هـر يـك را ب
هايي كه به اشكال  خصوص استدالل تاگارت و پاسخ تر در دقيق ةبراي مطالع. جداگانه دارا باشد

  .)34- 32 :1384 كرين، ←اند  او داده
كر اليب نيتز مونادها ذاتـاً و  مثال در تف راينيست ب ريالبته انكار حركت هميشه مالزم با انكار تغا .3

ولي حركت در اين تفكـر   ،)و در عين حال هماهنگ(به نحو پيشين بنياد، متمايز و متغاير هستند 
  .)95- 94 :1384 چاپك، ←. شود يك واقعيت نفي مي ه مثابةب

اند  دانستهدانستن زمان را مستلزم آن  مقاله توضيح داده شده است متكلمين واقعي ةكه در ادام چنان .4
لذا . الوجود بودن است ي واجبابودن به معن كه زمان امري قديم باشد و چون از نظر ايشان قديم

الوجـود تلقـي كـرده و لـذا بـا آن       شدن بـه دو واجـب   ق عيني زمان را مستلزم شرك و قائلقتح
منـاط نيـاز    ه مثابةحدوث زماني ب ةدر نفي نظرياشارات  لذا اولين گام شيخ در. اند دهكرمخالفت 

ـ  د زمان امري عيني است و لذا اگر يكي از پايهشوكه مشخص  ستا فعل به فاعل آن  ةهاي نظري
بودن زماني بنا نهاده شده است ايـن پايـه ويـران     بودن يا متوهم حدوث زماني متكلمان بر موهوم

  .)94- 82: 1377، خواجه نصير ←( بوده و زمان امري عيني است
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. شود كه جزء قبلي زائل شده باشـد  كه يك جزء آن هنگامي موجود مي ستا منظور از تصرم آن .5
توان يـك واقعيـت متشـكل از     ديگر غير قابل جمع هستند پس زمان را نمي لذا اجزاي آن با يك

اجزا دانست پس يا بايد بگوئيم زمان موجود نيست يا بايد بگوئيم زمان يك موجود عيني متصل 
. اسـت به فرض و اعتبار ذهن است و يك امر متصل پيوسـته   فقطاست كه لحاظ اجزا براي آن 

اند زمان يك واقعيت عيني متصـل   اند و گفته دوم را اختيار كرده ةسينا و حكيمان مشايي گزين ابن
جـا اشـكاالت    در ايـن . انـد  بودن و غير واقعي بودن زمان شده است ولي متكلمان قائل به موهوم

گوييد  درواقع همگي حول اين محور است كه شما چگونه ميسينا  فخر به ابن ةگان معروف شش
اگر واقعيت را ماننـد حركـت   . زمان يك واقعيت متصل است و چه دليلي براي اين سخن داريد

  ايد؟ شمرده يرا واقع دانيد پس با چه مناط و دليلي آن مي ددامري متصرم و متج
ميان حكيمان مشـا و فخـر   رسد ذهن مالصدرا در حكميت  سؤالي است كه به نظر مي اين
  ه است؟بودبراي او نيز مطرح  جديبه خود مشغول داشته است و به نحو را رازي 

را رمـي بـه    ده و قـائالن آن كـر حركت جوهري را نقـد   ةطور مفصل نظريه ب نجاتسينا در  ابن .6
 تـرين چـالش ايـن    و مهـم . دانـد  كند و اصوالً تصور اين سخن را مستلزم نفي آن مي سفاهت مي

كه  ستا گويد يكي از اركان حركت آن داند و مي نفي بقاي موضوع حركت مي ةنظريه را در شبه
زيـرا در مفهـوم حركـت بـر      ؛متحرك در طي حركت از مبدأ تا منتهي بايد يك شيء واحد باشد

حالـت   بودن نهفته است و لذا در حركت هميشه متحرك از يك خالف انقالب تدرج و تدريجي
ماند ولي  شود ولي در عين حال ذات آن ثابت مي وضعيت متفاوتي منتقل مي و وضعيت به حالت

و لذا مشائيان انقـالب را محـال   . شود طور دفعي يك ذات به ذات ديگر تبديل ميه در انقالب ب
و اصوالً نقش قوه و هيولي در . پذيرند يك امر واقعي و عيني مي ه مثابةدانند ولي حركت را ب مي

پـس چـون   . كنـد  هماني ميان مبدأ و مقصد را در حركت حفظ مـي  كه اين ستا حكمت مشا آن
درواقع از نظر ايشان يكي از اركان اصلي  استاش نفي ثبات ذات متحرك  حركت جوهري الزمه

توانـد حركـت باشـد و نهايتـاً      د و لذا ديگر حركت نميشو حركت در نظريه ياد شده، حذف مي
  .)210- 205: 1364سينا،  بنا ←( ايشان امري باطل استتواند انقالب تلقي شود كه از نظر  مي

ادراك حسـي و   ةداننـد و در مرتبـ   ادراك عقالني مجـرد مـي   ةحكيمان مشا صرفاً نفس را در مرتب .7
اما مالصدرا چون معرفت و تجـرد را  . كنند خيالي، مادي يا دچار تعلق به عوارض مادي لحاظ مي

اما در ادراك عقالني معتقد اسـت  . داند مجرد مي مرتبه مساوق دانسته است لذا نفس را در هر سه
صورت ادراكي و نفس عالوه بر تجردداشتن عموميت هم دارد يعني نفوس در ادراك عقالني هم 

د ولي در ادراك حسـي و  هستنسان  صورت مجرد دارند و هم اين صورت در نفوس مختلف يك
بنده از صورت حسي نفس انساني صورت حسي  ،هاي مزبور مجرد هستند خيالي اگرچه صورت

لذا ادراك حسي و خيـالي شخصـي   . هاي خيالي نفوس طور صورت است و همين اوتمتف گريد
  .)17- 16 :الف 1390 الهدي، علم ←( هستند ولي ادراك عقلي همگاني و عمومي است
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كنند ولـي سـهروردي متـأثر از افالطونيـان قائـل بـه        حكيمان مشا عالم خيال منفصل را نفي مي .8
و طـرح   حكمة االشراقشود و مالصدرا نيز با نقد ادلة ايشان در تعليقه  ساحت خيال منفصل مي

  .)345- 337 :1392نوربخش،  ←( ورزد جديد بر صحت اين نظريه تأكيد مي ةادل
 ةمتفكران برجسـت  گرنهاب نمونه است ودكتر اكبريان اشاره شد از ب ةكه در اين نوشتار به مقال اين .9

ازجمله مرحوم عالمه طباطبايي و آيت اهللا جـوادي آملـي و آيـت اهللا مصـباح يـزدي و       يديگر
را  بسياري از معاصرين بر معقول ثاني فلسفي بودن زمان تأكيـد دارنـد و در مـوارد متعـددي آن    

  .اند دهكرطرح 
ثانيه و تقسيم معقوالت ثانيه به فلسفي و منطقي بر بندي مفاهيم كلي به معقوالت اولي و  تقسيم .10

شود در اين فلسفه آن مفهومي كه مابازاي عيني دارد صـرفاً   اساس اصول حكمت متعاليه نفي مي
تواند به  مفهوم وجود است كه البته مفهوم وجود نيز حاكي از حقيقت وجود نيست بلكه صرفاً مي

پس . حتي مفهوم كلي وجود هم معقول اولي نيستلذا . براي آن تلقي شود ريصورت عنوان مش
به اين معنا كه بازاي عينـي بالـذات داشـته باشـد      ياصوالً در اين فلسفه ما چيزي بنام معقول اول

هـاي يادشـده مبنائـاً در     مفاهيم كلي فاقد مابازاي عينـي هسـتند و لـذا تقسـيم     ةپس هم. نداريم
  .)166- 164 :ب 1390 الهدي، علم ←( شود مفاهيم كلي منتفي مي خصوص
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