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  چكيده
شناسي را بر محور زمان بازآفريني كند. اين بازآفريني با  كند جامعه آنتوني گيدنز تالش مي

شـكني زمـان طـولي     شناسي به مثابه ساخت هاي جامعه گرايي تاريخي كالسيك نقد تكامل
نمنـدي همچـون ازجاكنـدگي،    ها ديگر بـروز زما  گردد و با پيگيري آن در ساحت آغاز مي

هاي زمان نظير ساعت و تقويم، معاني و  گرايي، ساخت جامعه و در نهايت تكنولوژي آينده
دهد. هدف از نگارش اين مقاله مقايسه اين معاني  كاركردهاي جديدي از زمان را ارائه مي

سـي فلسـفه   اي ابتدا بـه برر  با فلسفة زمان صدرالمتألهين است. با استفاده از روش مقايسه
هاي  ها و تفاوت هاي گيدنز پيرامون زمان پرداخته و سپس شباهت زمان مالصدرا و انديشه
اند. زمان در فلسفه مالصدرا وجود سيال تلقي شـده و از آنجـا كـه     دو انديشه تبيين گشته

گردد و بدين  افاضه وجود دائما ادامه دارد، زمانمندي بخشي از هستي موجودات تلقي مي
تقدم و تاخر زماني ناشي از تقدم و تاخر ذاتـي موجـودات اسـت لـذا موقعيـت      دليل كه 

كند بلكه در ذات هستي انسان و ديگر  تاريخي نه امري بيروني، آنچنان كه گيدنز تصور مي
موجودات نهادينه شده است. ناشي شدن تقدم و تاخر زماني از تقـدم و تـاخر وجـودي،    
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يابـد.   منتفي ساخته و لحظه حال استقراري تـام مـي   تعليق زمان حال به گذشته يا آينده را
  عمده دو انديشه در يكي دانستن بقا و زمان در اين جهان است.  شباهت

  مالصدرا، آنتوني گيدنز، زمان، زمانمندي، از جاكندگي، وجود سيال ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
ترين  همچنان يكي از پيچيدهترين مسائل فلسفه است اما  ترين و قديمي مسئله زمان از بنيادي

رود و از اين جهت تا دوره اخير فاصله خود را با علوم اجتماعي همچنـان   آنها به شمار مي
حفظ كرده بود. اما در دوره معاصر به واسطه افرادي نظير هاگرستراند، آنتوني گيدنز، دانيـل  

عي و علـوم سياسـي   ه علـوم اجتمـا  وارنر، پيتر آسبورن، پراتاما بنرجي و ديگران وارد حـوز 
است. آنتوني گيدنز در ميان متفكران علوم اجتماعي معاصر به صورت كلـي و هـم در     شده

شـناس    اي كه وي را با عنوان جامعـه  گونه اي برخوردار است به مسئله زمان از جايگاه ويژه
شناسند. تالش گيدنز براي بازآفريني علوم اجتماعي بر محـور زمـان مسـير     زمان محور مي

جهـان  اي جديـد بـه    يني را پيش روي پژوهشـگران ايـن حـوزه قـرار داد تـا بـا زاويـه       نو
  بنگرند.  اجتماعي

اين مقاله به دنبال آنست تا به مطالعه تطبيقي فلسفه زمان صدرالدين شيرازي بـا مفهـوم   
تـر از مفهـوم    آورد اين مقايسه عالوه بر درك عميق زمان در انديشه آنتوني گيدنز بپردازد. ره

هاي انديشة آنتوني گيدنز حول محور زمـان بـا    ها و تفاوت ن، از يك سوي فهم شباهتزما
صدرالمتألهين و از سوي ديگر بسط اجتماعي فلسفه زمان مالصدرا است. سوال بنيادين اين 

مفهوم زمان در انديشه آنتوني گيدنز چيست و چه نسبتي با مفهوم زمـان  «نوشتار اينست كه 
اي  هاي كتابخانه اي و مبتني بر داده اين پژوهش به روش مقايسه». رد؟در انديشه مالصدرا دا

بندي مختصري از  صورت گرفته است. سازماندهي پژوهش نيز اينچنين است كه ابتدا دسته
ادبيات نظري مفهـوم زمـان در ميـان انديشـمندان ايـن حـوزه را عرضـه كـرده و جايگـاه          

كنــيم. پــس از آن بــه شــرح آراي  مــي صــدرالمتألهين و گيــدنز را در ايــن ميانــه مشــخص
پردازيم. در بخش سوم پژوهش، آراي گيـدنز پيرامـون زمـان     صدرالمتألهين درباره زمان مي

شرح داده شده اسـت. در بخـش چهـارم مقالـه، بـه مقايسـه آراي دو انديشـمند پيرامـون         
  رسد. گيري به پايان مي پردازيم و در نهايت مقاله با يك نتيجه مي  زمان
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  تحقيق ةيشينپ. 2
در حاليكه پژوهشگران علوم اجتماعي بيش از هر چيز به نظريه ساختاريابي و مدرنيته گيدنز 

وي به نسبت مغفول مانده اسـت. تنهـا تعـداد انـدكي از     » زمان«اند، مفهوم  عالقه نشان داده
د انـد نظيـر مقالـه ديويـ     ها به مسئله رابطه زمان و مكان در انديشه گيـدنز پرداختـه   پژوهش

است. گروس در اين مقالـه   1»رابطه زمان و فضا در نظريه اجتماعي گيدنز«گروس با عنوان 
پـردازد. در آثـار    هاي اجتمـاعي مـي   دهي آنها به كنش فضا و چگونگي شكل- به رابطه زمان

فارسي زبان نيز توجه اندكي به انديشة زمان آنتوني گيدنز صورت گرفته و شايد تنها اثر در 
باشـد   2»آنتوني گيدنز مدرنيت، زمان و فضـا «حيدري با عنوان  اب حامد حاجياين رابطه كت

كه به واسطه مدرنيته به مسئله زمان نيز پرداخته است. اين در حالي است كه گيدنز خويش 
محور ماعي برشناسي زمان محور دانسته و پروژه اصلي خود را بازسازي نظريه اجت را جامعه

  دارد. زمان اعالم مي
طه با درك مفهوم زمان در فلسفه صدرالمتألهين، هر چند باز هم اندك اما آثار بـه  در راب

تبيين وجودي زمان در نظـام  «تري وجود دارد. مقاله رضا اكبريان با عنوان  نسبت قابل توجه
زمان در فلسفه صدرالمتألهين و سنت «، كتاب مهدي منفرد با عنوان 3»فلسفي صدرالمتألهين

نسبت حركـت و زمـان در فلسـفه ابـن سـينا و      «آصف احساني با عنوان ، مقاله 4»آگوستين
هاي تطبيق تفسير  ها و زمينه  بررسي ريشه«، مقاله حسين رستمي جليليان با عنوان 5»مالصدرا

از جمله مهمترين آثاري هستند كه به صورت مستقل  6»زمان در انديشه برگسون و مالصدرا
اند. در اين بين اكبريـان و منفـرد در آثـار ديگـر      داختهبه مفهوم زمان در انديشه مالصدرا پر

ن در فلسـفه  هايي از همين آثار ذكر شده را آورده و بـه تشـريح مفهـوم زمـا     خود نيز بخش
  اند. مالصدرا پرداخته

ها نبود شرحي مبسـوط و دقيـق از مفهـوم زمـان آنتـوني گيـدنز و        رغم اين تالش علي
شناسي زمان محور گيدنز نقصـاني را   براي فهم جامعههمچنين درك انتقادي از آن، به ويژه 

اوليـه در رفـع ايـن     زعم خود تالش كرده گامي در اين حوزه ايجاد كرده كه مقاله حاضر به
  نقيصه بردارد.
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  بحث نظري. 3
توان در سه دسته اصلي جاي داد: گرايش اول رويكـرد   رويكردهاي امروزين به زمان را مي

انگـاري ميـان    دارد. غلبه بر دوگانه» گرايانه ت وحد«اي  است كه صبغهفلسفي به مسئله زمان 
هـاي   زمان طبيعي و زمان تاريخي در اين رويكرد دنبال شده و زمان عامل يگانه ساز تجربه

 رود. مبناي اين رويكرد اعتقاد به نوعي مفهوم جهاني از زمـان اسـت.   شمار مي روزمرة ما به
مان، از نيمه دوم قرن بيستم به اين سوي نظريات جديـدي  نتيجة گسترش اين تفسير از زدر

هـاي متفكرانـي نظيـر فـون بـادر،       سامان رشد كردنـد. انديشـه  - تحت عنوان نظريات خود
» گـرا  كثـرت »  هـاي  گيرند. گـرايش  برگسون، شيلينگ، وايتهد و هايدگر در اين زمره قرار مي

آنها زمـان بـه تعـداد متنـوعي از     دومين دسته از نظريات پيرامون زمان هستند كه بر اساس 
رود،  شـمار مـي   گردد. ريكور كه نماينده اصـلي ايـن جريـان بـه     هاي متباين تقسيم مي زمان

 شكافي را بين زمان در پديدارشناسي و زمان نجومي يا زمان بيولـوژيكي و زمـان فيزيكـي   
ر از مفهـوم  گيرد كه البته از ديدگاه او اين شكاف پر ناشدني است. سـومين تفسـي   نظر ميدر

دارند. اين دسـته  » زمان نسبي يا تاريخي«اي است كه گرايش به مفهوم  زمان مربوط به دسته
همـه چيـز    دهند. به عنوان مثال، ريچارد رورتي فهم انسان از عالم و خودش را مبنا قرار مي

تنها با ). اين مقاله 97: 1391(جليليان،  داند جمله زبان، آگاهي و جامعه را حاصل زمان مياز
رويكرد اول سر و كار دارد چرا كه هر دو متفكري كه در اينجا از آراي آنها پيرامـون زمـان   

گيرند. اهميت اين مسئله براي اين مقاله در اينست  كنيم تقريبا در دسته اول قرار مي بحث مي
  سازد. كه اين اشتراك امكان مقايسه بين دو متفكر را فراهم مي

  
  صدرازمان در فلسفة مال. 4

اگر جايگاه زمان را در نظام فلسفي مالصدرا در نظر بگيـريم، قطعـا مسـئله زمـان يكـي از      
هاي مركزي فلسفه او نخواهد بود. با اينحال ابداع عظيم مالصـدرا در زمينـه حركـت     بخش

كـه بيشـتر    جوهري اثر عميقي بر فهم مسئله زمان در فلسفه اسالمي گذاشته است. در حالي
ــلمان ه  ــفه مس ــن   فالس ــطو در اي ــه ارس ــل انديش ــان ذي ــي   مچن ــم م ــوزه قل ــد،  ح زدن

توانست گامي اساسي در فلسفة زمان برداشته و فصل نويني را در اين حوزه   صدرالمتألهين
رقم بزند. مالصدرا در عين ابتكارات بسيار پيرامون زمان، زمان طبيعي مشـائيان و در اصـل   

كند. در ادامه ابعاد مسئله زمان در  ل تلقي نمينهد اما آن را نيز اصي ارسطو را به كلي كنار نمي
  گردد. فلسفه مالصدرا بيان مي
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  زمان: وجود سيال 1.4
شد، زمان براي  كه در نزد پيشينيان زمان به مثابه يك امر مستقل از اشياء شناخته مي در حالي

اش به وقت معين، ذاتي جوهر و طبيعت  مالصدرا حقيقت متغير بالذات است كه اختصاص
اسـت كـه سـياليت زمـان ناشـي از      ن است. وي زمان را عرض در نظـر گرفتـه و معتقـد    آ

بودن جوهر آنست در نتيجه تقدم و تأخر آن نيز مربوط بـه تحـول جـوهر زمانسـت.       سيال
 كنــد مالصــدرا زمــان را بعــد چهــارم مــاده در كنــار طــول، عــرض و ارتفــاع تلقــي مــي 

ــه عنــو ). درك از زمــان147- 146: 1981(صــدرالمتألهين،  ان بعــد چهــارم مــاده زمــاني ب
شود كه با درك قدما از زمان مقايسه گردد. به عنوان مثال، شيخ الرئيس زمان را  مي  تر روشن

شوند. حركت در يكـي   داند كه با هم جمع نمي كميت حركت، به لحاظ تقدم و تاخري مي
يـاز بـه   دهـد و لـذا ن   ع رخ مـي از مقوالت چهارگانه عرضي يعني كـم، كيـف، أيـن و وضـ    

دارد. به سخن ديگر، ممكن نيست تجدد يا پيدايش و زوال مستمر محقق شود مگر   موضوع
اينكه مستند به امري در عالم واقع كه داراي دگرگوني و تغيير است گردد. در مرحلـة بعـد   

صـل باشـد و هيچگـاه    كند كه اين تغيير و دگرگـوني بايسـتي مت   ابن سينا چنين استدالل مي
هاي وضعي  گيرد كه مصداق چنين حركتي تنها حركت اين مقدمه نتيجه مي نگردد و از  قطع

و  114- 99: 1316(ابوعلي سـينا،   توانند به صورت دائمي تداوم يابند  و دوري هستند كه مي
  ).193و  79: 1389منفرد، 

در بـاب زمـان    از نظرگاه مالصدرا زمان طبيعي فرع بر زمان وجـودي اسـت. نظريـه او   
، زمان صفتي وجودي بـراي موجـودات    ناميد. بر اساس اين نظريه» جود سيالو«توان  مي  را

اند.  شود نه آنچنان كه مشائيان آن را چون ظرفي براي موجودات مادي تصوير كرده تلقي مي
  ).5: 1378(اكبريان،  گردد لذا زمانمندي اشياء نوعي تداوم در وجود تلقي مي

  
  زمان: هويت و تشخص 2.4

حـال تغييـر و تجـدد باشـد و      دانـد كـه پيوسـته در    را امتداد جسمي مي صدرا وجود زمان
ات شـيء باعـث زوال تشـخص و تعـين     حال معتقد است كه تجدد و حدوث در ذ درعين

كنـد كـه    گردد و تشخص هر امري منوط به هويت وجودية آن است. وي تاكيد مي نمي  آن
). 186: 1383(صـدرالدين شـيرازي،    »انـد  وجود وضع و زمان هر دو از جمله مشخصـات «

ها و حوادث نيز ناشي از شـأن وجـودي و    مالصدرا معتقد است كه قبليت و بعديت رخداد
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هويت خود آنهاست يعني هر حادثه به لحاظ وجودي داراي زمان و مكان خاص خود بوده 
انجامد. زمان و مكـان شـيء بخشـي اليتجـزي از      كه نفي آن به نفي هويت و هستي آن مي

گذارند. در اينجا زمان علت تقدم و تاخر نيست  وجود آن بوده و كيفيت آن را به نمايش مي
اشياء نيز بوده و از اين جهت اسـت  » تقدم و تأخر ذاتي«بلكه عالمت آن است كه حاكي از 

دار بودن  دارد كه زمان بيان مي» تقدم و تأخر ذاتي«كه قبل و بعد غير قابل جمع هستند. اصل 
گيرد و زمان هـر شـيء يـا رخـداد بخشـي از       و ترتيب آنها از خود آنها نشئت مي ها رخداد

توان شيء مـادي   چهره و حقيقت واقعي خود آن شيء يا رخداد است و به هيچ شكلي نمي
گونه  زمان را اين ). وي ذات و حقيقت8: 1378(اكبريان،  يا رخداد را از زمانش جدا ساخت

  كند: تعريف مي
كه بالذات متجدد و متغير و گذران است و هر ماهيتى كـه حقيقـت آن   از اتصال امرى «

 »عين اتصال تجـدد و تغيـر و گـذران اسـت، اجـزاى آن بالـذات متقـدم و متـأخر اسـت.         
  )100: 1383(صدرالدين شيرازي، 

  
  زمان: تداوم افاضه 3.4

دد بر مبناي نظر مالصدرا همه جواهر [مادي] داراي نـوعي از تغييـر هسـتند چـرا كـه تجـ      
طبيعت امريست ثابت شده و هر امري كه از جهتي ثابت و از جهت ديگر متحـرك باشـد،   

). صدرالمتألهين موجودات 181: 1981(صدرالمتألهين،  شود مند بوده و در آن واقع مي زمان
ه بــه كــم، كيــف، وضــع و زمــان و كنــد كــ جســماني را وجودهــاي ضــعيفي تلقــي مــي

شـان امـر    رغم تجدد و تصرمي كه دارنـد علـت بنيـادين    ها علي نيازمندند. اين ويژگي  مكان
 الذاتي است كه بيرون از سير زمان و مكان قرار دارد كـه همـان خداونـد اسـت     مفارق ثابت

) بر اين بنياد، تعريف زمان از نظرگاه صدرالمتألهين برابر اسـت  132: 1981(صدرالمتألهين، 
در حقيقـت زمـان همـان دوام     ي وبا تداوم در آفـرينش و افاضـة وجـود بـه جـواهر مـاد      

از نظر مالصدرا اعطا و بخشش خداوند الينقطع بوده و ). 101: 1391(جليليان،  است  خلق
م حـادث بـودن، زمـان امـري     رغـ  افاضه آن محدود و قابـل شـمارش نيسـت و لـذا علـي     

ناي براي صدرا مع» تحقق تدريجي«در حقيقت  ).153: 1981، صدرالمتألهين( است  نامتناهي
  كند: هستي را تبادر مي عمر و
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هر امر تدريجى الوجود زمان حدوثش عينا زمان بقـاى اوسـت، زيـرا بقـاى او همـان      «
(صـدرالدين شـيرازي،    »حدوث تدريجى اوست و در هر آنى در تجـدد و حـدوث اسـت   

1383 :151.(  
دارد كـه موجـودات از طريـق رابطـه اشـراقي بـا حقيقـت وجـود          مالصدرا اذعان مـي 

و منشاء خـود در ارتبـاط هسـتند. در نتيجـه زمـان نيـز        ءو لذا دائما با مبدااند  شده  وجودم
همچون همة موجودات عالم ظهور و تجلي وجود است. وي اعراض را منبعث و از مراتب 

داند. به سخن ديگـر، ايـن خـود وجـود اسـت كـه موجـب         و شئونات وجودي جوهر مي
ص هسـتند. لـذا چنـين    ايـن تشـخ   هـاي  تشخص موجودات است و اعـراض تنهـا نشـانه   

). سـرانجام  8: 1378واقع عين هويت آن است (اكبريـان،   شود كه حركت شيء به مي  نتيجه
صدرالمتألهين درباره حدوث و قدم عالم و جواهر آن كه محل جدال اصلي بـين متكلمـان   

 شـود  مسلمان و حكما است، قائل به حدوث عالم مادي و همه جـواهر موجـود در آن مـي   
  ).398: 1363ن، (صدرالمتألهي

  
 زمان: مقدار حركت 4.4

 كنـد، دارد  حركت داللت بر مقدار زمان به واسـطه تقـدم و تـأخري كـه در آن ايجـاد مـي      
). به عبارت ديگر، زمان اين هويت متجدد و متغير كه از اتصال 184: 1981(صدرالمتألهين، 

ال بـا حركـت   دائم قبليات و بعديات تشكيل شده، عاد حركت است. زمـان بـه دليـل اتصـ    
آيد و از جنبه قابل تقسيم بـودنش حركـت را    شمار مي گيري حركت به اي براي اندازه وسيله
). رابطه حركت و زمان 171: 1383(صدرالدين شيرازي،  تواند به اجزايي تقسيم كند نيز مي

نيز همچون وضعيت جوهر متصل يا همان جسم طبيعي و جسم تعليمي است. مالصدرا در 
  گويد: ارتباط ميتوضيح اين 

زمـان بـا يكـديگر متصـل و      ةاجزاى فرضي ةچنين كلي حركت و هم ةاجزاى فرضي ةكلي
مستمرند. پس امر متصل عبارت است از حركت قطعيه و زمان كه مقدار حركت است. 
و آن امر مستمر ثابت محفوظ در حركت، عبارت است از امر متوسط مـا بـين اجـزاى    

ســتمر ثابــت محفــوظ در زمــان)، حركــت، (بــه نــام حركــت توســطيه) و آن امــر (م
  ).172: 1381، الدين شيرازيصدر( سيال» آن«است از   عبارت
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از نظر مالصدرا حركت و زمان از جمله اعراض تحليلي هستند و در نتيجه همانند همه 
و زمـان بـه لحـاظ وجـودي بسـيار      عروض فاقد ثبات و قرارنـد. بـه عقيـده وي حركـت     

ها با عدم در آميخته چرا كه  گيرند. در حقيقت وجود آن بوده و در مرز عدم قرار مي  ضعيف
د هر جز آنها مساوي با عدم اجزاي ديگر است. حركت قطعي با زمان منطبـق بـوده و   وجو

موجود نخواهـد بـود. در انديشـه مالصـدرا     » آن«مانند آن سيال است و لذا كل آن در يك 
شود و در نتيجه وجـود ثابـت و    اي از وجود و شكلي از آن تلقي مي حركت به عنوان مرتبه

شــي اساســي را در تكامــل و در ايــن نظــام فلســفي نق» تحــول«يابنــد.  ســيال معنــي مــي
حـدود بـالقوة   موافـاة  «كنـد. صـدرالمتألهين حركـت را     رسـيدن امـور بـازي مـي      فعليت به

بايست تمام حدود مسافت را  كند. منظور وي اينست كه جسم مي تعريف مي» االتصال  علي
: 1395(احسـاني،   دبايد متصل، ممتد و واحـد باشـ  » تحقق تدريجي«متصال استيفا كند. اين 

20 -26.(  
  
  زمان: وجود انتزاعي 5.4

انـد و بـراي آن    ا پذيرفتـه فالسفه و حكمـاي مسـلمان جملگـي وجـود زمـان در خـارج ر      
اند اما در مقابل بيشتر متكلمان وجود خارجي زمان را انكار كـرده و تنهـا بـه     كرده  استدالل

نظير امام فخر رازي كه زمـان را   اند. مالصدرا در پاسخ به افرادي وجود وهمي آن قائل شده
موهوم دانسته بودند، نظر استادش ميرداماد را مبني بر وجـود سـه سـاحت وجـود مطلـق،      

  دارد: موجودات مجرد و موجودات طبيعي بيان مي
...فرق بين اين سه [زمان، دهر و سرمد] در اينست كه همراهي امر متغيـر بـا يـك امـر     

ناميم. مصـاحبت امـر    يزي است كه  آن را زمان ميمتغير ديگر از منظر تغيرش همان چ
امــر دوم نــه از حيــث تغييــرش را ثابــت و امــر متغيــر از حيــث ثبــات ذات و وجــود 

نامند. همانند نسبتي كه عقل با فلك دارد و همينطور همراهي امر ثابت بـا امـر    مي  دهر
سـه لفـظ   گويند از مفاهيم همين حوزه هسـتند كـه هـر     ثابت ديگر كه به آن سرمد مي

انـد. از ايـن رو ادعـاي     برده مذكور را حكما با عنايت به معنايي مشخص آنها را به كار
كنند اعتبار نداشته و  رازي مبني بر اينكه الفاظ گفته شده معاني خاصي را تداعي نمي امام

  )157تا:  (صدرالمتألهين، بيست... پذيرفته ني

اند و نه در حركت. اگر اينها را  وجودات غير زماني موجوداتي هستند كه نه خود حركت
» دهـر «با امور متغير مقايسه كنيم همواره با آنها معيت خواهند داشت. به اين نحـوه معيـت   
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شود. اگر موجودات متغير را با موجودات متغير از وجه ثابت بودنشان بسـنجيم در   گفته مي
» معيـت دهـري  «بـه ايـن معيـت،     ز بـا هـم معيـت خواهنـد داشـت كـه      آن صورت آنها ني

» معيــت ســرمدي«قايســه شــوند، گــردد. همچنــين اگــر امــور ثابــت بــا هــم م مــي  اطــالق
داشت. نكته حائز اهميت در اينجا اينست كـه در برابـر معيـت سـرمدي و معيـت        خواهيم

وجـود،   يـن با ا). 187: 1981(صدرالمتألهين،  دهري هيچ گونه تقدم و تأخري وجود ندارد
 يرا دربـاره حـدوث دهـر    ينظـر و  يشتمسـك بـه قـول اسـتاد خـو      رغـم  يمالصدرا عل

  ).96: 1389(منفرد،  گردد يقائل م يبه حركت جوهر يتو در نها پذيرد ينم  عالم
در حكمت متعاليه زمان يكي از ابعاد وجود سيال است. مالصدار زمان را مقدار حركت 

كند. به سخن ديگر، زمان بيرون از حيطه وجـود،   تلقي مي جوهري يا مقدار جوهر متحرك
گفتند، نيست و نسبت حركـت جـوهري و زمـان هماننـد      گونه كه برخي از پيشينيان مي آن

  نسبت جسم تعليمي و طبيعي است:
توان گفت كـه ماهيـت    ...ميزان خروج [از حيطة وجود] همان زمان است از اين رو مي

است. بدين ترتيب وجود زمان قاعدتا امري مغـاير بـا    زمان مقدار تجدد و سپري شدن
ي و طبيعـي نيسـت. همـين دوگـانگي     حركت آن هم در مقايسه با نسبت جسم تعليمـ 

 تعين امتدادي و عـدم آن شـاهد بـود.   توان در تفاوت بين آن دو هنگام سخن از  مي  را
  ).110: 1981(صدرالمتألهين، 

دنـد امـا در ابعـادي متفـاوت     وجوبر ايـن اسـاس حركـت و زمـان بـه يـك وجـود م       
گـردد.   ها انتزاع مـي  جود پديدهواقع، زمان به وسيله ذهن انسان از تداوم و شوند. به مي  درك
اين اساس، زمان به عنوان بعد چهارم وجود، امـري تـدريجي الحـدوث، تـدريجي الفنـا،      بر

ت عي بوده و داراي وجود خطـي اسـ  سيال، متقضي و متصرم است كه منطبق با حركت قط
اي. خالصه آنكه از نظرگاه مالصدرا زمان مقدار تجدد جوهري است و امتـداد دوم   نقطه  نه

رود. به سخن ديگر، صدرالمتألهين ماهيت زمان را مقدار حركت و  شمار مي جسم طبيعي به
  ).110: 1391(جليليان،  شمارد مي در زمره كميت متصل ناپايدار بر

توان دريافت كه تصـور وجـود مجـزا و منفصـل      يبا اندك تأملي پيرامون مسئله زمان م
براي زمان، جز در تحليل ذهني، ممكن نيست. اگر جوهر مبهم و مطلق اعتبار شـود بـه آن   
جوهر گويند و اگر براي آن مرتبه خاصي را اعتبار كنيم زمان اسـت. صـدرا ايـن مسـئله را     

). در حقيقـت منظـور وي   147: 1981(صدرالمتألهين،  »فللطبيعة امتدادان«:كند چنين بيان مي
اينست كه آنچه در بيرون وجود دارد يك امر بسيط است كه به واسطه وجـوه مختلـف آن   
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شود. منظور از دو امتداد طبيعت، امتداد مكاني كه شامل طول و  اعتبارهاي متفاوتي از آن مي
چهــار بعــد مــاده را در حقيقــت شــود و امتــداد زمــاني اســت كــه  عــرض و ارتفــاع مــي

  دهند. مي  تشكيل
كند بلكه به وجود آن اذعان دارد و از ديدگاه  مالصدرا زمان را امري موهوم قلمداد نمي
اي اصـيل و حقيقـي اسـت. در نظـام فلسـفي       او فاصله ميان گذشته، حـال و آينـده فاصـله   

ز شود كه ناشـي ا  مالصدرا حركت جوهريِ وجودي جايگزين حركت طبيعي ارسطويي مي
فيض دائمي و اليزال الهي است. منبع فيض موجد حركت نيست بلكه ايجـاد كننـده صـور    

). در نتيجـه  6: 1378اي است كه نفس حركت حاصل آن اسـت(اكبريان،   دائمي بهم پيوسته
بايد گفت كه زمان بر خالف نظر برخي از متكلمان امـري موهـوم نيسـت بلكـه يـك امـر       

  حقيقي است كه وجود انتزاعي دارد.
  

  آنتوني گيدنز ةزمان در انديش. 5
) Giddens, 1990( »مسـائل اصـلي نظريـه اجتمـاعي    «در كتاب  1979آنتوني گيدنز در سال 

هاي منسجم پيرامون جامعه شناسي زمان محور خود را ارائه كرد. گيدنز در اين  اولين بحث
يــا ار شــونده دارد كــه آن چيــزي كــه بــه امــر اجتمــاعي خصوصــيت تكــر اثــر بيــان مــي

). گيـدنز پـروژه بـازنگري خـود در     33: 1390(سـاعي،   بخشـد، زمـان اسـت    مـي   الگومند
نقـدي معاصـر بـه    «گيرد. وي در كتاب  هاي خود نيز پي مي شناسي را در ديگر كتاب جامعه

برد و در  ) از زمان در تئوري ساختاريابي خود بهره ميGiddens, 1981( »ماترياليسم تاريخي
كنـد.   ) نيز مدرنيته را بر اساس زمان بازسـازي مـي  1377(گيدنز،  »تپيامدهاي مدرني«كتاب 

توان ايدة محوري زمان را مشاهده كرد. براي درك مفهوم زمان  واقع، در اكثر آثار گيدنز مي به
در انديشه گيدنز بايستي بـه درك مناسـبي از نظريـه مـدرنيت وي دسـت يافـت چـرا كـه         

وي  ر جـايي خـود را در نظريـه مـدرنيت    شناسـي زمـان محـور گيـدنز بـيش از هـ       جامعه
اجتماعي در زمان و  دهد. وي مدرنيت و توسعه جوامع را حاصل گسترش زندگي مي  بروز

  داند. فضا مي
براي درك مفهوم زمان در انديشه گيدنز بايستي به درك مناسبي از نظريه مـدرنيت وي  

خـود را در نظريـه   شناسي زمان محور گيدنز بيش از هـر جـايي    دست يافت چرا كه جامعه
دهد. گيدنز مدرنيت و توسـعه جوامـع را حاصـل گسـترش زنـدگي       مدرنيت وي بروز مي

هايـدگر  » حذف جـدايي «داند. اين نكته طرحي است از مفهوم  اجتماعي در زمان و فضا مي
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گردد. حذف جدايي در لسان هايدگر به معني  كه به ناپديد ساختن دوري و فاصله تعبير مي
ابتـدا بايسـتي دوربـودگي وجـودي     يكي يا كـاهش فاصـله نيسـت بلكـه     نزديك شدن فيز

هـا از يكـديگر شـده     هايي كه موجب دور انگاشتن اين هستي گشته و سپس ويژگي  كشف
پـردازي بـه درسـتي     ). اگـر مفهـوم  Munday, 2009: 139( حذف شوند تا بهم نزديك گردند

بايسـت در   بود. لذا دازاين مـي صورت گيرد، هستي انسان به معناي واقعي در زمان خواهد 
» بـودن - عـالم - در«لحظات ناب خود مورد توصيف و شناسايي قرار بگيرد. دازاين به مثابـه  

اي در عالم بودن كه هستي انساني به درستي معنا يابـد. هسـتي    شود. يعني به شيوه درك مي
  ).46: 1384صيف گشته است(هايدگر، نيز تو» اهتمام«انساني به عنوان 

  
  گرايي تاريخي: واسازي طولي زمان قد تاريخ و تكاملن 1.5

كند تا نظريات تغيير اجتماعي موجـود بـه ويـژه     تالش مي» ساخت جامعه«گيدنز در كتاب 
اي از  رايـي همـواره بخـش عمـده    گ گرايـي را ساختارشـكني كنـد چـرا كـه تكامـل       تكامل
ي را بـر جهـان   اساسـ هـايي   اجتماعي نوين را به اشـغال خـود درآورده و پيشـفرض     علوم
اجتماعي تحميل كرده است. به تعبير هاكسلي تكامل فرآيندي است كـه در آن خـود     علوم

ناپـذير   يابد و از اين جهت امري بازگشـت  حفظ شده، تغيير يافته و در مسير زمان تعالي مي
، تر گردد. هر امر نوپديد در اين سير زماني الجرم داراي تنوع بيشتر، سازمان پيچيده تلقي مي

گرايـي چنـين    ). تكامـل 247: 1396(گيدنز،  تر و فعاليت آگاهانه بيشتري است آگاهي عميق
كند كه سپري شدن زمان برابر است با تغيير و تغيير برابر است با تعالي. هر چند  استدالل مي

پيرامون كيفيت و چگونگي تغيير نزد اين افراد توافق وجود ندارد اما اجماال همة آنها بر اين 
ر استوارند كه جهان رو به سوي تعالي دارد. بـه بـاور گيـدنز تصـوير تكـاملي از تـاريخ       نظ

اي نادرست در تحليل جوامع انساني است كه ريشه در درك تاريخ غـرب بـه عنـوان     شيوه
اي بـر   تاريخ همه بشريت دارد كه البته اين نيز قرائتي ويژه از تاريخ غرب است كه در دوره

زندگي انسان غربي حاكم شد. گيـدنز پـيش از ارائـه نقـدها دربـاره      هاي تاريخي از  روايت
دهد كه البته خود نيز در جايي ديگر به  گرايي، توصيفي اساسي از چيستي آن ارائه مي تكامل

  گردد: نوعي دچار اين مسئله مي
سازند، يعني به عنوان موجودات از جنبه  شان را با آگاهي از آن تاريخ مي ها تاريخ انسان
ــه آن اختصــاص مــي شــن ــابي، زمــان را ب هــاي  دهنــد ... معمــوال در بحــث اختي بازت

هـاي   شود كه آيا گسيختگي مشخصي بـين انسـان   گرايان ... اين سوال ترسيم مي تكامل
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ورز وجود دارد يا نه. .... موضوع اينست كـه ماهيـت بازتـابي     نخستين و انسان انديشه
ي را بر اساس هر مجموعه ساده و مسـتقل  زندگي اجتماعي انساني، تبيين تغيير اجتماع

سازد. آگاهي از آنچه در تاريخ جريـان دارد نـه تنهـا بـه      هاي علي تخريب مي مكانيسم
كـه همچنـين ابـزار تغييـر شـكل      شـود بل  بخشي ذاتي از آنچه تاريخ است تبـديل مـي  

  ).253: 1396(گيدنز،  است  تاريخ

كند  گرايي بر وي تحميل مي كه تكامل گيدنز به دنبال اينست تا انسان مدرن را از جبري
مـورد توجـه   گرايـي را   رها سازد. بر اين اساس، وي چهار نكتة بنيادين درباره خطر تكامـل 

كـردن   دهد كه عبارتند از: الـف) خالصـه كـردن تـك خطـي تـاريخ؛ ب) خالصـه        ميقرار
گيـدنز   انگارانه تاريخ؛ ج) تحريف ناشي از تلقي هنجاري؛ د) تحريف زماني. سخن همسان

برنـد. بـه بـاور     اينست كه نظريات تكاملي، ماهيت بازانديشانه حيات اجتماعي را از بين مي
 ).107: 1388(حاجي حيدري،  توان يك كاسه كرد وي، تاريخ را با هيچ مكانيسمي نمي

، در كتـاب  »ساخت جامعـه «گرايي در كتاب  شكني نظريه تكامل رغم ساخت گيدنز علي
بـر همـه چيـز حـاكم نيسـت و      كند كـه الجـرم آشـفتگي     تدالل مياس» پيامدهاي مدرنيت«

ــن ــه اي ــاريخ      گون ــدودي از ت ــداد مح ــوان تع ــط بت ــه فق ــت ك ــه را   نيس ــاي فردگرايان ه
شـان   اريخي وجود دارند كـه خصـلت  وقايع معيني از گذار ت«درآورد و قطعا   تحرير  رشته به
). 9: 1377(گيـدنز،   »ت دادتوان به دس هايي درباره آنها مي توان مشخص كرد و تعميم مي  را

كـه   است. هنگامي »تحليل اپيزودي از تاريخ«راهكار گيدنز براي فائق آمدن بر اين دشواري، 
كنـيم منظـور آنسـت كـه آن پديـده       اي از حيات اجتماعي را با عنوان اپيزود متمايز مي جنبه

ي خاصي در ها يا رويدادها داراي آغاز، سير رخدادها و پيامدهاي مشخصي است كه صحنه
 كننـد  اي هستند كه با ديگر اپيزودها تفاوت آشكاري را ايجاد مـي  اين بين داراي توالي ويژه

). به نظر گيدنز بـه دليـل افـزايش سـرعت تحـوالت، تـاريخ       108: 1388(حاجي حيدري، 
هـايي متفـاوت    مـدرن بـا ويژگـي    تقريبا در اواخر قرن هجدهم دچار انقطـاع شـده و دورة  

) انقطاع تاريخ در دورة مدرن يكي از مهمتـرين نكـات   170: 1384(پيرسون،  گردد مي  آغاز
گرايـي   نفوذ ديرپاي تكامل«كند كه:  گيدنز پيرامون درك ماهيت مدرنيت است. وي تاكيد مي

(گيـدنز،   »اجتماعي يكي از داليل تشخيص ناقص سرشت انقطـاعي مـدرنيت بـوده اسـت    
نيز بر ساخت اجتماعي تحميل كرده است كه بـه  ). انقطاع تاريخ اثرات متعددي را 8: 1377

هـا   ملت- هاي جديد اجتماعي و سياسي نظير دولت توان به تولد نهادها و فرم عنوان مثال مي
 ).Zhao, 2003: 17( در عصر مدرن اشاره كرد
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وانـد از موقعيـت تـاريخي خـويش     ت با توجه به سرشـت انقطـاعي تـاريخ، انسـان مـي     
انقطاعي، تاريخ تداوم خود را  مسير خويشتن را بسازد؛ در لحظاتخالي كرده و آزادانه   شانه
كننـد.   دهد و رخدادهايي از ناكجا مسيرهاي جديدي را درون جامعه خلـق مـي   دست مياز
هـا، تـاريخ دچـار انقطـاع      نظر گيدنز تا به امروز تنها يك بار با شتاب گـرفتن دگرگـوني    به

كه اگر بار ديگر شتابناكي شديدي رخ دهد يا توان نتيجه گرفت  است. از اين مسئله مي  شده
در تـاريخ   ها كاسته شود، باز هم انقطـاعي ديگـر   باري از شتابناكي دگرگوني به شكل فاجعه

نز انســان وارد دوران جديــدي خواهــد داد. در ايــن لحظــه، بــر اســاس اســتدالل گيــد  رخ
ان را تا حد زيادي بـه  شد. تحليل اپيزودي از تاريخ، طول تاريخ را كوتاه كرده و زم  خواهد

كاهـد.   دهد و بـه تعبيـر هايـدگر از بـودگي آن بـه شـدت مـي        كاهش مي» اكنون«و » حال«
شوند كه توانايي شكل دادن به  هايي موضوعي از زمان، به تاريخ رخدادهايي تبديل مي قطعه
 هاي پر قدرت و نهاد ساز را ندارند و از اين جهت است كه جامعه تداوم، اسـتمرار و  سنت

  دهد. نظم خود را از دست مي
 

  و از جا كندگي: گشودگي زمان عرضي حضورزمانمندي،  2.5
هاي حضـور فـرد    براي گيدنز پرسش بنيادين نظريه اجتماعي اينست كه چگونه محدوديت

را » اسـتمرار «گيـرد. وي   تحت تاثير گسترش روابط اجتماعي در پهنة زمان و فضا قرار مـي 
قـد اسـت مـا داراي سـه بعـد      دانـد و معت  گي اجتمـاعي مـي  ناپـذير از زنـد   بخشي جـدايي 

زمـان  » اسـتمرار طـوالني نهادهـاي اجتمـاعي    «و » تجربـة روزمـره  «هسـتيم كـه     زمانمندي
معــرف زمــان » گســتره زنــدگي فــردي«كننــد در حاليكــه  پــذير را تــداعي مــي بازگشــت
ت و ناپـذير اسـت. يعنـي در حاليكـه زنـدگي روزمـره داراي دوره و جريـان اسـ         بازگشت

ناپـذير اسـت    ني اسـت كـه بازگشـت   شود، اين زندگي فرد انسا صورت متوالي تكرار مي به
هـاي اساسـي را بـراي فـرد      ديتكه هستي او رو به سوي مرگ دارد. زمان بدن محـدو   چرا
كند چرا كه عالوه بر محدوديت عمر، داراي محدوديت حضور نيز هست. در اين  مي  ايجاد
هـاي   ها و ويژگي ها، آگاهي فعال درك شده و حامل انگيزه» خود«به عنوان مكان » بدن«بين 

را » خود«پردازي پيرامون  شود و از اين رهگذر است كه گيدنز نظريه ناآگاه انساني دانسته مي
يابـد و در اينجـا تـاريخ     كند. به باور گيدنز، خود تنها درون تاريخ است كه معنا مي آغاز مي

). در اينجـا  65- 64: 1396يـدنز،  (گ هاي انساني درك گـردد  ويهبايستي به مثابه زمانمندي ر
گرداننـد   هـاي آنهـا را روشـن مـي     هاي متفاوت زماني و تفـاوت  بعد زمانمندي موقعيت  سه
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شود از دو بعد ديگر كه حاصل زندگي  اي كه زمانِ خود كه بعد اصلي زمان تلقي مي گونه به
هـاي   تاريخ خـود را از طريـق اعمـال تجربـه     گردد. زمانمندي يا اجتماعي هستند متمايز مي
  شود. شي از هويت هر فرد تبديل ميكه تاريخ به بخ چنان كند آن انساني بر خود تحميل مي

هاي تاريخي پيشين انقطاع يافته  اي از تاريخ است كه از دوره به باور گيدنز مدرنيت دوره
و فضا در قالـب پديـدة   و اين امر حاصل افزايش شديد سرعت تحوالت و تهي شدن زمان 

است. مقصود وي از وقوع فرآيندهاي از جاكنـدگي، خـارج شـدن روابـط     » از جا كندگي«
هـا در   محـيط   هاي محلي كنش متقابل از يك سوي و تجديد ساختار آن اجتماعي از محيط

فضايي است كه به معناي جدايي انسان مدرن از زمان حال - تر زماني  هاي گسترده چارچوب
تجربـة  «). از جا كنـدگي نـاظر بـر ابعـاد     26: 1377(گيدنز،  آن به زمان آينده استو تعليق 
زمان است. اين پديده گسترة تجربة روزمره » استمرار طوالني نهادهاي اجتماعي«و » روزمره

عي بيشـتري  را از محيط محدود پيرامون بدن فرد فراتـر بـرده و وي را بـا نهادهـاي اجتمـا     
  سازد. مي  درگير

اند را مورد  هاي مدرن شده مكانيسم اساسي از جا كَنَنده كه موجب تحول نظام گيدنز دو
اسـت. منظـور   » هـاي نمـادين   خلق نشانه«دهد. اولين مكانيسم مورد نظر وي  توجه قرار مي

ها و افرادي كه در  اي است كه فارغ از شخصيت گروه ها ابزارهاي تبادلي گيدنز از اين نشانه
» پـول «ترديـد   تـوان آنهـا را بـه گـردش درآورد كـه بـي       برند، مـي  ميهر دوره از آنها بهره 

 »تعويــق«و » فوريــت«مشــهورترين ايــن ابزارهاســت. پــول ابــزاري اســت كــه از تركيــب 
بـدين وسـيله زمـان و مكـان را      گرفته و حضور را در عين غيبـت ممكـن سـاخته و     شكل
هـاي   هسـتند. نظـام  » هـاي تخصصـي   نظـام «كرده است. دومين مكانيسم از جاكندگي   معلق

گذارند. به عنوان مثـال،   هاي زندگي ما به صورت مداوم اثر مي تخصصي بر بسياري از جنبه
ـ   ما معموال نسبت بـه دانـش تخصصـي كـه خانـه      ر اسـاس آن سـاخته شـده اسـت     مـان ب

به شخص معمار يا بنايي نيست كه شـايد هرگـز آن را نشناسـيم    » ايمان«داريم. اين   »ايمان«
ندرت امكان ارزيابي كامـل آن وجـود دارد.     وجه آن دانش معماري است كه بهبلكه تنها مت

هـاي   آورند كه موجـب گسـترش دامنـة نظـام     هايي را فراهم مي هاي تخصصي تضمين نظام
گردنـد. ايـن گسـترش دامنـه      هاي غير شخصـي دانـش فنـي مـي     اجتماعي به وسيله آزمون

مكـاني را  - گيـري زمـاني   فاصـله يـده و  هاي اجتماعي به جـدايي زمـان از مكـان انجام    نظام
  ).35- 26: 1377(گيدنز،  كند مي  تقويت
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  سنت، اعتماد و ريسك: حاكميت گذشته و آينده 3.5
هاي شكار به عنوان اشكال اوليه حيات انسـاني زمـان را در    گيدنز حين بحث پيرامون گروه

ترين صورت بازتوليد  دهد. در اين بستر سنت كه اساسي ارتباط با سنت مورد تحليل قرار مي
در جـوامعي كـه سـنت     شـود.  اي از آگاهي زمـاني نيـز مـي    اجتماعي است شامل نوع ويژه

اي جـدا نشـدني از يكـديگر دارنـد و همـواره ذيـل        است، سنت و زمان درآميختگي  حاكم
گردند. در عين حال، سنت امكان ارتباط با گذشته  رويدادها همراه با هم درك مي» استمرار«

 آورد؛ يعنـي بـا بازتوليـد امـر تـاريخي آن را در پيشـگاه حـال،        مردمان فـراهم مـي  را براي 
 اي از غيبت قرار دارد كند. در حاليكه امر تاريخي مربوط به گذشته بوده و در پرده مي  حاضر

اي كــه ســنت بيشــتر حــاكم باشــد،  ). در هــر جامعــه178- 177: 1388حيــدري،    (حــاجي
گيرنـد و تمايـل    ب آنچه در گذشته انجام شده شكل ميهاي مردم بيشتر در چارچو فعاليت

اي فرهنـگ   بيشتري براي تفكر در قالب سرنوشت وجـود دارد. در مقابـل، اگـر در جامعـه    
گيرد و اين ريسك اسـت كـه بـر     ريسك حاكم شد اين جامعه بيشتر براي آينده تصميم مي

كه اين ما هستيم كه بـا  انديشة آنها حاكم است. ريسك اساسا حامل اين تفكر بنيادين است 
سرنوشـت نقشـي در سـاخت آينـدة     سـازيم و مشـيت الهـي يـا      هايمان آينده را مي تصميم

). Norborg, 2011: 3( ندارند. امري كه تا حد زيادي بـا جوامـع پيشـامدرن بيگانـه اسـت       ما
اعتماد و ريسك دو مسئله اساسي در سازماندهي زمان آينده هستند. ريسك با خطر كردن و 

طره تفاوت جدي دارد و در واقع، نقطه تمركز ريسك ارزيابي فعال مخاطرات است. به مخا
اي  هر ميزان كه يك جامعه به دنبال زندگي در آينده باشد و اين سبك از زندگاني را به شيوه

گردد. اعتماد نيز همچـون ريسـك بـه     تر مي تر پي گيرد، ريسك نيز فراگيرتر و عمومي فعال
ي مـدرن اسـت. اعتمـاد بـه معنـي      ا ط شـده و دقيقـا هماننـد آن انديشـه    زمان و مكان مربو

دادن و ضمانت كردن در طول زمان آينده بوده و ارتباط وثيقي با ريسك دارد. پذيرش   تعهد
ردن بـه معنـي تطـابق يـافتن بـا      ريسك به معني اعتماد كـردن و در عـين حـال اعتمـاد كـ     

  ).177- 175: 1384(پيرسون،  است  ريسك
آورند و در حقيقت، نهادهـا   ا هستند كه جامعه و نهادهاي آن را به وجود ميه اين سنت

اي كه نگاه به آينده دوخته است به  ها در درون جامعه هستند. اما جامعه حاصل تصلب سنت
دنبال تخريب و بازسازي نهادهاي موجود است و از اين جهت است كه عـالوه بـر تعليـق    

شود. همانطور كه گيدنز  درآمده و خرج ساختن آينده مي گذشته و بودگي، حال نيز به تعليق
  كند اين اتفاق به شكلي افراطي در دورة مدرن رخ داده است: اشاره مي
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د. كنـ  گرا است، به صورتي كه آينده شأن الگوي ضد واقعي پيـدا مـي   مدرنيت ذاتا آينده
كـي از  رنـد، امـا ايـن قضـيه ي    چند داليل ديگري نيز براي ايـن كـار مـن وجـود دا    هر

هـاي   بيني ام. پيش خود را بر آن استوار ساخته» بيني تخيلي واقع«است كه مفهوم   عواملي
شوند و از اين طريق، در چگونگي تحول بالفعل  آينده به بخشي از زمان حال تبديل مي

به روي آينده را بـا تحليـل   » ها باز كردن دريچه«تخيلي  بيني  گذارند؛ واقع آينده تاثير مي
هـاي سياسـي در درون زمـان     سان، آينده كند و بدين نهادي كنوني تركيب مي روندهاي

اب كـارش را بـا   گرديم كه اين كت شوند. در اينجا به موضوع زمان بر مي حال عجين مي
  ).212: 1377(گيدنز، تحليل آن آغاز كرد 

هـاي پـر اضـطرابي را     ينـده لحظـه  هـا از آ  بينـي  باز طراحي زمان حـال مبتنـي بـر پـيش    
كند كه هيچ شباهتي با آرامش حاصل از زندگي بر مبناي سنت و نهادهاي حاصـل   مي  خلق

از آن ندارند. به سخن ديگر، در دورة مدرن ما شاهد نهادهايي هستيم كـه در لحظـه بـراي    
ينـده  اي بعـد بـا تغييـر درك از آ    خلق آينده و مبتني بـر درك از آن سـاخته شـده و لحظـه    

ن در اين درك از زمـان ايـن اسـت كـه در حـالي كـه گذشـته        شوند. نكتة بنيادي مي  ناپديد
سيال و شكل نگرفته است گـويي هنـوز    و محكم دارد، آينده امري لرزان، ساختاري سفت

دهد.  را در كانون انديشه گيدنز پيرامون مدرنيته قرار مي» بازانديشي«وجود ندارد. اين مسئله 
هاي پيشـرو كـه حاصـل     اساس امكان هاي زندگي بر ها و روش بازانديشي مستمر در كنش

 ,Lumsden( يابـد  مندي است، در عصر مدرن ضـرورت مـي   چرخش در جهت ادراك زمان

2018: 11.(  
  
  گري زمان و فضا: ساخت جامعه كنش 4.5

هـاي   فضـا اسـت. فعاليـت   - در سامان انديشه گيدنز نقطة آغازين، ديالكتيك سوژه و زمـان 
گيرند، ميدان اصلي بررسي و مطالعه در علوم  اجتماعي كه در راستاي زمان و فضا شكل مي

سـازي هايـدگر از زمـان دارد. بـراي      اجتماعي هستند. اين مسئله ارتباط نزديكي بـا مفهـوم  
ر بعد است: گذشته، حال، آينده و حضور كه آنهـا را در كنـار هـم    هايدگر زمان داراي چها

حضـور اسـت كـه بـه سـه بعـد ديگـر        سازد. در حقيقت ايـن   جمع كرده و از هم جدا مي
اي در زمـان در نظـر گرفـت     شـي  بخشد. نكته اساسي آنجاست كه حضور را نبايد مي  معنا
ثال، آينده را به مثابه عدم حضـور و  گونه كه هايدگر معتقد است به عنوان م  بايد آن مي   بلكه
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اي متقابـل نگريسـت    فعـال در رابطـه  و حضـور   كنـوني  ياعطاگذشته را به مثابه امتناع از 
)Giddens, 1990: 32.(  

بـراي كـنش    هـايي  چنين مرسوم است كه متفكران اجتماعي زمان و فضا را تنها محـيط 
يا نزديكي نسبت به اعيـان هسـتند.   نظر بگيرند اما از نظر گيدنز زمان و فضا نوعي دوري در

اعياني كه محيط كنش فرد را ساخته و غايب بودن يا حاضر بودن نزد ايـن فـرد اسـت كـه     
رسد كه مـا در ايـن    كنند. هرچند چنين به نظر مي معناي زمان و فضا را براي آن تعريف مي

يج رفتار خود مـا  دانيم كه نتا لحظه براي انجام دادن يك كار يا يك كنش آزاد هستيم اما مي
هـاي مـا هسـتند و لـذا مـا در       در گذشته و رفتار ديگران در گذشته و حـال متوجـه كـنش   

» جامعـه «كنيم. بر ايـن اسـاس    بندي مي چارچوب اين تاريخ است كه كنش خود را صورت
: 1388يعني كش آمدن رفتار كنشگران و تـاثيرات آن در زمـان و فضـا (حـاجي حيـدري،      

كنند و  قوانين ساختاري خود را در لحظة كنش بر پيكرة آن تحميل مي ). در نظر گيدنز،186
دهنـد. ايـن نهادهـا بـه      به تدريج با تكرار شدن، زمان و مكان را در قالب نهادها شـكل مـي  

  ).Boyle, 2013: 5( كنند ناپذير جلوه مي تدريج متصلب شده و همچون امري اجتناب
فضـايي  - كه روابط مكـاني » منطقه«ر گرفتن خود و در نظ» نمايش«گافمن نيز با انديشه 

گيري انديشه گيدنز در باب ديالكتيك  حضور و غيبت را بررسي كرده نقش مهمي در شكل
زماني داشته است. وي نظم تعاملي را كه آن را بـه عنـوان جزئـي     - حضور و غياب فضايي

ه دو يا چنـد فـرد   داند ك كند، تنها در شرايطي ممكن مي بنيادين از زندگي اجتماعي تلقي مي
). گافمن ثبـات  234: 1396(استونز،  در حضور واكنشي نسبت به يكديگر قرار داشته باشند

داند. اسـتمرار زنـدگي    هاي زندگي روزمره ممكن مي اشكال نهادي را در چارچوب مالقات
گونـه كـه گـافمن     و همـان  شـود  بنـدي مـي   ها طبقـه  روزمره به واسطة آغاز و پايان مالقات

توان از باز كردن و بستن پرانتزهاي زماني و مرزبنـدي پرانتزهـاي    كند در اينجا مي يم  اشاره
(گيـدنز،   فضايي سخن به ميان آورد كه همانند آغاز و پايان يك نمايش در سالن تئاتر است

). گيدنز اينجا بر لزوم درايتي ويژه براي درك صحنه و اجرايـي متناسـب بـا آن    100: 1396
زمة آن كنترل فضاي پيراموني به عنوان بخشـي از ارائـه خـود در حـوزه     كند كه ال تاكيد مي

 كند نمايش است. زمان ورود و خروج به صحنه بخش مهمي از ارائه خويشتن را روايت مي
)Craib, 2011: 16  زمانِ گيدنز، زمان به مثابه ظرفي خالي نيست كه دنياي اجتمـاعي درون .(

هـا، رفتارهـا و    است كه همـة كـنش  » ظرفي حامل«ان آن شكل بگيرد بلكه از نظر گيدنز زم
  كند. هاي جديد اعمال مي تغييرات را با خود حمل كرده و بر فضا و كنش
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  ساعت و تقويم: زمان تهي 5.5
رود ازجمله سـازماندهي   هاي بارز مدرنيت به شمار مي سازماندهي همه چيز يكي از ويژگي

ن واقعيتـي كيفـي و غيرانتزاعـي    تر بـه عنـوا  زمان و فضا. تا پيش از دوران مدرن زمان بيشـ 
هـاي خـاص مربـوط بـه      اراي ويژگـي شد و چه بسا در هر فرهنگ اين كيفيـت د  مي  درك
فضايي - گيري زماني بود اما با اختراع ساعت و تقويم به شكل امروزين آن امكان فاصله  خود

تهـي از هـر گونـه معنـا را بـه       فراهم آمد. ساعت به شكلي متفـاوت، بعـدي يكنواخـت و   
اي از زمان با لحظة ديگر تفاوت مـاهوي نـدارد. ايـن     اي كه هيچ لحظه گونه بخشيد به  زمان

اي روشـن و   دهد كه مختصات هر لحظه از زمان به طـور كـم سـابقه    نكته در حالي رخ مي
كـردن بـه آينـده را بسـيار      شفاف گشته اسـت. تعيـين مختصـات زمـان بـدين نحـو فكـر       

ساخت و فاصله آينده تا اكنون را به طرز قابل توجهي كاهش داد. دنياي جديـد كـه     تر ساده
هـاي زمـاني اسـتاندارد شـده و لحظـات       شـمول، ناحيـه   گذاري جهـان  داراي سيستم تاريخ

هاي گذشته متفاوت است. چنين  شده است، اساسا با دنياي محلي و محدود دوران  مارشش
گيـري را بـه يكنـواختي در     ته و يكنـواختي در انـدازه  زماني از قيد مكان و فضـا رهـا گشـ   

). در نظر هايـدگر نيـز،   24- 21: 1377(گيدنز،  دهي اجتماعي زمان تسري داده است سازمان
  ساعت باعث درك نادرست بشر از زمان شده و دازاين را به نابودي كشانده است:

با زمان و حتي سنجش ... ما با دازاين كه به عبارتي خود زمان است، از حيث احتساب 
آن با ساعت آشنا شديم. دازاين توسط سـاعت موجـود اسـت، البتـه فقـط در حالـت       

كند، و به ايـن   روزمرگي قريب شب و روز. دازاين محاسبه و از مقدار زمان پرسش مي
خاطر هيچگاه نزد زمان در اصالت نيست. به اين ترتيب دازاين در حال پرسش از كـي  

  ).55: 1384(هايدگر، دهد  ا از دست ميقدر، زمان خود ر و چه

  
  زمان صدرالمتألهين ةزمان آنتوني گيدنز با فلسف ةانديش ةمقايس. 6

بخش و عام است.  اولين شباهت دو انديشه پيرامون زمان درك زمان به عنوان اصل وحدت
قطه چيزها با آن در ارتباط هستند. دومين ن از اين نظر زمان امري جهاني و عام است كه همة

در اين جهان است. سومين نقطه » بقا«اشتراك ميان دو انديشمند مذكور درك زمان به عنوان 
رابطه حركت و زمان باشـد. هماننـد مالصـدرا، گيـدنز نيـز       و مالصدرا اشتراك ميان گيدنز

برد. اما از آنجا كـه مالصـدرا    كار مي همچنان تحت تاثير نگاه ارسطويي مفهوم سرعت را به
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تـوان در توصـيف ايـن     شناسـي ماترياليسـت، نمـي    گراست و گيدنز جامعه فانفيلسوفي عر
شـود   هـا باعـث مـي    هاي صوري بيشتر گام برداشت. چرا كه تفاوت بنيادين پاراديم شباهت

هـا بـا هـم     حتي مسائلي كه ظاهرا شباهت به نظر برسند، از جهت معنايي در واقع فرسـنگ 
ديشمند در هاي نگاه دو ان ترين تفاوت به بيان مهم فاصله داشته باشند. از اين جهت در ادامه

  پردازيم. حوزه زمان مي
اول، اينكه در انديشه مالصدرا زمانمندي و وجود، بخشـي از هسـتي انسـاني اسـت و     

گردد. در نظام حكمت صدرايي هـر فـرد يـا     موقعيت تاريخي از خارج بر انسان اعمال نمي
قدرت كنشگري يافته و همة ظرفيـت آن،   پديده بر مقتضاي سعة وجودي خويش است كه

اش درون ذات وي نهفته است چرا كه زمانمندي  فارغ از تاريخي بودن يا غير تاريخي بودن
و تاريخ، نه در جامعه بلكه درون هستي وي تعبيه شده است. بعدي از زمان كه گيدنز از آن 

تـي ويـژه اسـت و همـة     كند در ايـن نظـام داراي مركزي   تعبير مي» گستره زندگي فردي«به 
گيرنـد. در نظـام    هاي فردي و اجتماعي پيرامون اين محور شـكل مـي   ها و ساخت كنشگري

هويـت  » لحظـه «اي كه هـر   گونه صدرايي زمان بخشي جدايي ناپذير از نظم هستي است به
ظرفيـت وجـودي و شـان آنهـا در      ويژه خود را دارد؛ تقدم و تاخر آنـات و رويـدادها بـه   

چيز ن هرجا كرد چرا كه زما اي را در زمان جابه گردد. ممكن نيست پديده مي هستي باز  نظام
  بخشي از ذات آن چيز است.

دوم، در انديشة صدرالمتألهين زمان با خلقت جهان آغاز شده و از خلقت اولين لحظه تا 
كند كه اين مسئله نزد گيدنز با آشفتگي همراه اسـت   زمان اليتناهي سير مشخصي را طي مي

يابـد.   چنـدان دور ادامـه مـي    اي نه هاي شكار آغاز شده و تا آينده اريخ براي وي از گروهو ت
بيشــتر از زمانيســت كــه گيــدنز  گســتره زمــان طــولي مــورد توجــه مالصــدار بــه مراتــب

كند. زمان مالصدرا ريشه در سرمديت داشته و بدون انقطاع تـا بـه امـروز تـداوم      مي  تصور
قابل تصور نيست و در عين حال مراحل طي شده و مراحل در يافته است و براي آن پاياني 

پيش آن مشخص هستند. از آنجا كه زمان همان دوام خلقت است، لذا پس از مرگ انسـان  
كـه همـه ماسـوي اهللا نـاقص و      يابد و از آنجـا  اي ديگر تداوم مي نيز زمان براي او در نشئه

  .حركتند در نتيجه همه به نوعي زمانمند هستند  داراي
ــاريخ و امكــان  رخــداد فــارغ از زمانمنــدي را  ســوم، در حاليكــه گيــدنز انقطــاع در ت

دانـد و در نتيجـه    ها مـي  داند، مالصدرا زمان را جزئي از هستي رخدادها و پديده مي  ممكن
داند. در حاليكه زمان گيدنز عالوه بر انقطاع در گذشته، در آينده نيز  هيچكدام را ممكن نمي
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شود، زمان انساني صدرالمتألهين نه در گذشته انقطاعي دارد و  دچار انقطاع ميبا مرگ انسان 
نه در آينده و اساسا انقطاع زمان ممكن نيست چرا كه تداوم زمـان محصـول افاضـة فـيض     

  تواند باعث انقطاع آن گردد. نمي واجب الوجود به وجود سيال است و امر ديگري
داند. اما در نظام صدرايي ايـن   ها مي وم سنتچهارم، گيدنز جامعة گذشته را حاصل تدا

سازد بلكه اين فيض تجديـد شـونده اسـت كـه      سنت نيست كه تداوم جامعه را ممكن مي
مندي به معنايي كه نزد گيدنز است براي وي  كند و اساسا تاريخ حيات جامعه را تضمين مي

قــراردادي و  وجــود بــوده امــور فاقــد معنــي اســت. در نهايــت، از آنجــا كــه زمــان داراي
هـايي از سـعة وجـودي     توانند بر آن اثر بگذارند. در حاليكه اعراض تنها نشـانه  نمي  عرضي

سازد. در اين  پديده يا انسان هستند، اين تنها وجود است كه تاريخ و سير آن را مشخص مي
د ها تاريخ خو انسان«تعبير جبري از بيرون وجود ندارد كه به تعبير ماركس بخواهيم بگوئيم:

). انسـان در ايـن   11: 1393(مـاركس،   »خواهنـد  سازند، ولي نه آن چنان كه خود مـي  را مي
تواند سعيد يا شقي باشـد امـا    هاي وجودي خود آزاد است و مي جهان بر اساس همة داشته

عة وجودي خـويش اسـت اينكـه فـردي     كند الجرم ناشي از س اي را كه تجربه مي هر لحظه
زمـان علـت تقـدم و    ي از ذات و وجود آن فرد است. چرا كه متولد گردد ناش 1380سالدر

  است. ياءاش »يتقدم و تأخر ذات«از  يكه حاك بودهبلكه عالمت آن  يستتاخر ن
گزين گذشـته و سـنت شـده و زنـدگي     پنجم، به نظر گيدنز در جامعة مدرن آينده جـاي 

يز بخشي از زمـان ماننـد   يابد. اما در نگاه مالصدرا آينده ن مبناي اعتماد و ريسك تداوم ميبر
گذشته است و به همان ميزان در سازماندهي حيات فاقد معني. از نظر صدرا آينده استوار و 
محكم و دقيقا همانند گذشته است. انسان براي تدارك آينده نيازي به ريسـك نـدارد بلكـه    

زمـان  رانند بر آينده نيز حكم خواهند رانـد چـرا كـه     همان قواعدي كه بر گذشته حكم مي
ــه وجــود موجــود    ــداوم افاضــة واجــب الوجــود ب ــن در  ناشــي از ت ــذا اي ات اســت و ل

كند. از اين جهت اسـت كـه در نظـام     نيست كه وضعيت آنها را مشخص مي  بودن موقعيت
رغم اين كه زمان متصل و پيوسته است امـا تـاريخ هيچگـاه تعيـين كننـدگي       صدرايي علي

چنين است چرا كه همه چيـز در ارتبـاط مسـتقيم بـا      يابد و به تبع آن آينده نيز اي نمي ويژه
وجود واجب الوجود و فيضان او هستند. ارتباط عمودي به قدري تعيين كننـده اسـت كـه    

  يابند. ارتباطات افقيِ زماني مجال چنداني براي عرض اندام نمي
دانـد،   در نهايت در حاليكه گيدنز ساعت و تقويم مدرن را موجب تهي شدن زمـان مـي  

داند. سـاعت و تقـويم    هايي را فاقد قدرت براي اثرگذاري بر زمان مي درا چنين پديدهمالص



 49   زمان رامونيپ دنزيگ يو آنتون نيصدرالمتأله يآرا يقيتطب ةمطالع

سـازي و   گـذاري هسـتند لـذا توانـايي تهـي      هايي كميت سنج و اسباب نام مدرن تنها وسيله
يكنواخت كردن زمان را ندارند. زمان حاصل تداوم خلقت و فيضان الهي است و سنجش و 

ن كسـي  كنند كما اينكـه اشـتباه كـردن در ناميـد     آن ايجاد نميگذاري تغييري در حقيقت  نام
  دهد. وجود او را تغيير نمي

  
  گيري نتيجه .7

شود همـه چيـز ايـن عـالم را بـه وسـيله آن        دانند كه مي هر دو انديشمند زمان را امري مي
كرد و از زاويه آن به جهان اجتماعي نگريست. گيدنز هنگامي كه زمان طولي يا تـاريخ    فهم
كردن خواند در واقع درحال بنا اخت ميشكني كرده و زمان روزمره را تهي و يكنو ا ساختر

گرايـي و   ساختاري آنارشيك از زمان است. كـاهش اثـر زمـان يـا تـاريخ بـه وسـيله تامـل        
بازانديشي يكي از ادعاهاي بنيادين گيدنز در تعبيـر از مـدرنيت اسـت. گسسـت از تـاريخ،      

كنـد و حتـي جامعـه را در     سان را بيش از پيش تشديد مـي پرتاب شدگي و رها گشتگي ان
نيـز هـر چنـد هماننـد تـاريخ داراي      » جامعـه «دهـد چـرا كـه     مرزهاي فروپاشي قـرار مـي  

ترديد اين زمان، و تداوم زماني است كه به آن  هاي بسياري براي درك است اما بي پيچيدگي
وران مدرن با شتاب گـرفتن  كند كه در د موجوديت بخشيده است. گيدنز چنين استدالل مي

هاي ماقبل خود انقطاع يافته و زمان نيز با سامان جديد خود  دگرگوني اساسا تاريخ از دوران
كند. همة لحظات ارزشي برابر دارند. بـا   هاي عددي شده هر گونه معنايي را نفي مي در نظام

يابنـد. زمـان،    ر ميساختار آنارشيك حاكم بر عرصه زمان، رخدادها از ناكجا نيز امكان ظهو
  سازد. مي  تر ه گذشته خود بيگانهمكان را بلعيده و هر لحظه فضاها را نسبت ب

دانسته كه حاصل افاضة وجود واجب الوجود بوده » وجود سيال«صدرالمتألهين زمان را 
يـده بخشـي از هويـت وجـودي آن     و با خلقت جهان موجـود شـده اسـت. زمـان هـر پد     

گردد. به سخن ديگر، قبليـت و   ها باز مي ها به ذات آن است و لذا تقدم و تاخر پديده  پديده
اي از سـعة   ها و رخدادها نيز از شأن وجودي آنها نشأت گرفته و زمان نشـانه  بعديت پديده

ها يا رخدادها را پس و پيش كرد بدون آنكه تغييري  توان پديده وجودي آن است و لذا نمي
نها صورت بگيرد. ايـن مسـئله كـه صـدرالمتألهين زمـان را بخشـي از       در هويت و هستي آ

صـدرايي  در حكمـت    اي اجتمـاعي  توانـد اسـاس نظريـه    كند مـي  تشخص شي قلمداد مي
دهـد   كند و همين مسئله اجازه مي گيرد. مالصدرا زمان را بقاي امر اين جهاني تلقي ميقرار

و » هويـت «. بر اين مبنا در نظريه صدرايي اي افقي بنگرد وي نيز به روابط اجتماعي از زوايه
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توان در كارهاي ديگر به تحليل آنها در حوزه مسائل  دو امر اصالتا زماني هستند كه مي» بقا«
گيـري   همتـرين مسـئله بـراي شـكل    رسد م اجتماعي پرداخت. از زاويه اين مقاله، به نظر مي

و در مرحلـه بعـد    »سـير تـاريخ  تداوم «يا » انباشت در زمان«اجتماعي صدرايي مسئله   علوم
يخ است و اگر انديشمندان صـدرايي معاصـر بتواننـد ايـن مسـئله را بـه درسـتي        فلسفه تار

  نمايند، گامي اساسي در فلسفه علوم اجتماعي صدرايي به پيش خواهند نهاد.  تبيين
  
ها نوشت پي
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