
 

  

 

 
 

اربرد در های پرکیکی از قاعده« المتفرقاتُ فی وِعاءِالزمان، مجتمعاتٌ فی وعاءِالدَهرِ» ۀقاعد چکیده:

د. کنا میچون میرداماد، نقشی اساسی ایف اندیشمندانیاست که در نظام فکری  اسالمی ۀمباحث فلسف

سیرهای گوناگونی دارداین  شده و زمینای فراگیر درکنار یکدیگر بگونهکنون به تا که قاعده تف  ۀیان ن

 رو با روشهای یادشتتده، پهوهپ پیپکرده استتت. برای پرهیز از مغالطهرا فراهم  هامغالطهبرخی 

ربردهای ابار تفسیرهای گوناگون قاعده، وجوه اشتراک و امتیاز و برخی کتوصیفی، نخستین-تحلیلی

کند. دامنۀ کاربستتتت این تفاستتیر از حوزۀ البیات بالمعنی ااخ  تا ها را در کنار هم تبیین میآن

مباحث فلسفۀ زمان معاصر امتداد دارد. گوناگونی تفسیرهای یادشده نتیجۀ اختالف در سه مؤلفۀ مبم 

چه در دهر آن. 2 ؛ی دارندبا یکدیگر تنبا اشتتتراک لفظای دارد که گانه. واژۀ دهر معانی ستته1استتت  

ضر  شخ ِ موجود زمانی، حیثیتی از حیثیات می شودمیحا شاو یا وجود برترِ او تواند  ثباتِ . 3؛ دبا

ه فاعل یابد یا این ثبات وابستتتگی بمند( تحقق میعالم زمان، تنبا از افق دید موجودهای ثابت )نازمان

. 1بارتند از  که ع یافتهچبار تفسیر از قاعده سامان های یادشده، در مجموع، بر پایۀ مؤلفهشناسا ندارد. 

. 2 ؛موجودهای پراکنده در ظرف زمان، در ظرف دهر به وجودِ برتر خویپ، مجتمع با یکدیگرند

. موجودهای متفرق 3 ؛یابندزمانی همگی در ظرف موجودهای دهری تحقق می ۀموجودهای پراکند

. شیء متحرک، 4 ؛برخوردارند و از این جبت با موجودهای ثابت مرتبط هستندزمانی از جبت ثباتی 

  ت است.نسبت به عالم زمان متحرک و نسبت به مبادی عالیه ثاب
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 مقدمه

المتفرقتتات فی وعتتاءالزمتتان، » ۀقتتاعتتد

 ۀگونتتبتته« مجتمعتتات فی وعتتاءالتتدهر

یا میرمستتتتقیم  گذارمستتتتقیم  بر  تأثیر

شت مباحث  ۀسففل ی درگوناگون سرنو

 ۀلأهایی مانند مستت؛ بحثاستتت استتالمی

بت )مالصتتتتدرا، ثا با  باط امر متغیر   ارت

ردامتتاد، (، حتتدوع عتتالم )می17  1334

شانی، 3-1  1371 (، علم البی )فیض کا

قدر البی 334  1، ج1417 (، قضتتتتا و 

( فعل البی )فیض 421  1371)میرداماد، 

(، معیت خداوند با 21  1313کاشتتتانی، 

   3، ج1347عتتالم زمتتان )ببتتاببتتایی، 

طابق عوالم )مالصتتتتدرا، 447-443 (، ت

تستتلستتل و  ۀ(، استتتحال232  3، ج1241

 لفعل )مصتتتباز یزدی،تحقق نامتناهی با

ق- 121  1323 نۀ  ( و174 ۀتعلی ... . دام

کاربرد این قاعده به فلستتتفۀ استتتالمی 

محدود نشتتده و در مباحث مبم فلستتفۀ 

                                                           

. چگونگی تحقق امور زمتتانی از ابتتتدای برز 1

مورد  عالم مباحث عمیق فلستتتفی در میان متفکران

-31/ 1  ج  1323توجه بوده استتتت )کاپلستتتتون، 

(؛ اگرچتته نوشتتتتتتار  پیپ رو نیز بتته برخی 73

امتدادهای این بحث در میان متفکران جبان مرب 

تاریخ ه، اشتتتاره می ید؛ ولی تبیین تفصتتتیلی  ما ن

 تواند بهزمان و فلستتفۀ دین معاصتتر می

چالپ یا حل  های مبمی چون تحقق 

حوادع گذشتتته و آینده در  تحققعدم 

-Dyke, 2002: 137)زمتتان حتتا  

ی (151 یا کیف مان و  عالم ز قت  ت خل

(Craig, 2001: 284)  کتتتمتتتک

 .  فراوانی کند

همه باور صتتتری  و ستتتخن این با

این قاعده تنبا در متون  ۀروشتتتن دربار

سوفان متأخر یافت می صفیل باز شود )م

ماز 144  2، ج1324یزدی،  ما از آ (، ا

های عقلی در جبان گیری بحثشتتتکل

سالم ساحت 1ا شمندان  سیاری از اندی ، ب

البیات، به این قاعده معتقد بودند. برای 

 یکی ازبن ستتتیار )نظام(  ابراهیمنمونه 

  قتتا تتل بود متکلمتتان معتزلی بود کتته

م عا  ه ند مت به ۀخداو گان را  ید   آفر

   1411باره آفریده استتت )اشتتعری، یک

« کمون و بروز» ۀآموز ۀپتتایتت (. بر414

کاربرد و تفستتیرهای گوناگون قاعده یادشتتده در 

قات  فه استتتالمی، تحقی حث فلستتت با خارج از م

بلبد که از حوصتتتله این نوشتتتتار ای میانهجداگ

 خارج است.
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مان شتتت ظار ز ته برای خدا در انت ایستتت

مه یکآفرینپ نیستتتت و ه جا چیز را 

هتتای امتتا پیتتدایپ آفریتتده ؛آفرینتتدمی

آرام و در بستتتر زمان ر  آرام ،مندزمان

 امنظاین باور  شبرستانیدهد. گرچه می
هتتای میرالبیتتاتی را متتتأثر از دیتتدگتتاه

   1، ج1374ه )شتتبرستتتانی، کردداد قلم

ما   1(،11 مادا ی بر میردا بانی ویه ۀپا  ۀم

طبق بتتا خویپ آن ن م موحتتدانتته و  را 

کند )میرداماد، شتتتریعت توصتتتی  می

«  کمون»لبین نیز أ(. صدرالمت114  1371

 دکرتفستتتیر « قضتتتای علمی حق»را به 

 (. 31  2، ج1241)مالصدرا، 

تفسیرهای دیگری )میر  ،این قاعده

بروز( دارد،  مون و  ک یر بتته  تفستتتت از 

نهبه عدادتوان که میایگو  های از آنت

درست و چندی دیگر را ناروا شمرد؛ را 

سیرهای یادشده تا جا کنون یک ولی تف

انتتد. برخی از محققتتان مطرز نگشتتتتتته

شتتماری از این تفاستتیر را بیان  ،معاصتتر
                                                           

دفعۀ  الموجودات من مذهبه أن اللّه تعالى خلق. »1

تا، و  با عادن، و ن یه اآلن م ما هی عل حدۀ على  وا

حیوانا، و إنستتانا. و لم یتقدم خلق آدم علیه الستتالم 

با فی  عالى أکمن بعضتتت ّه ت خلق أواده؛ میر أن الل

تأخر قدم و ال فالت ها فی  بعض.  ما یقع فی ظبور إن

ند )جوادی آملی، دهکر    12، ج 1324ا

 371  1323؛ مصتتباز یزدی،  347-344

بایی،  باب قۀ - 443  3، ج 1347؛ ب تعلی

 وبوده  موجز (؛ ولی بیان ایشتتتان نیز32

 ، تعلیلشتتتامل تمامی تفاستتتیر یادشتتتده

. باشتدنمی ها و لوازم فلستفی هریکآن

عد قا گاه  جای مزبور،  ۀبا توجه اهمیت 

یپ پهوهپ  گردآوری،  در روپ پی 

بردهتتای  خی کتتار بر بیتتان  ین و  ی ب ت

ر ستتییپ از هرچیز در ابتدا پهاستتت. آن

  ود شبیان می «دهر»تاریخی تفسیر واژۀ 

 « دهر»سیر تطور معناشناختی واژۀ . 0

یکی از دایل اصتتتلی بروز تفستتتیرهای 

المتفرقتتات فی »گونتتاگون از قتتاعتتدۀ 

لدهر عاءا عات فی و مان مجتم عاءالز «  و

رو معانی متعدد واژۀ دهر استتتت. از این

در ابتدا ازم استتتت اختالف این معانی 

که نشتتان داده خواهد تبیین شتتود. چنان

هشتتتد، خوانپ غت، های مختل  ا ل ل

مکامنبا دون حدوثبا و وجودها. و إنما أخذ هذه 

المقالۀ من أصحاب الکمون و الظبور من الفالسفۀ 

مذاهب الطبیعیین منبم  بدا إلى تقریر  له أ و أکثر می

 «.  دون اإللبیین
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کالم و فلستتفه از این واژه ستتبب تطور 

 معانی آن بوده است. 

 مثابه جوهر ممتد مجرددهر به. 0-0

مانی  به ز بان عرب  بوانی و دهر در ز

 ،پتتایتته این بر  1شتتتود.گفتتته می ممتتتد

برای روزگتتار آمتتاز و  ،گروهی کتته 

جامی نمی ند را ان ند می« دهری»بین نام

ی، ؛ ببرس 233  2، جق 1413)مجلسی، 

معنای لغوی  (. باتوجه به22  1، ج1413

فلوبین  مانندبرخی اندیشتتتمندان  ،دهر

(، 422  1312)ر.ک  پتتتورجتتتوادی، 

یای رازی )ر.ک   حاتم رازی، زکر ابو

ناصتترخستترو )ر.ک   2(،41-31  1341

( و نتتتیتتتوتتتتن 42  1313کتتتربتتتن، 

                                                           

اثیر جزری، )ابن« التدههررُ استتتم للزّمتان الطّویتل. »1

؛  341  1، ج1411؛ زمخشتتتری،  144  2، ج 1371

 (.  11  1، ج1414حسینی زبیدی، 

صور زمان و مطلق، زمان الزمان ان. »2   فالمطلق. مح

 میر متحرک هو و القدیم، هو و الدهر، و المدۀ هو

 ىجر و بحرکات الفلک الّذی هو المحصور و. ابث

  توهّمت و هذا میّزت اذا و. الکواکب و الشتتتم 

  هو هذا و المطلق؛ الزّمان توهمت فقد الدهر، حرکۀ

 «. السّرمد األبد

3. "Absolute, true, and mathematical 

time, of itself, and from its own 

nature flows equably without regard 

to anything external, and by another 

name is called duration. relative, 

(Newton, 1846, p.77)،3 «4«دهر 

مطلق»یتتا  مجرد   3«زمتتان  را جوهری 

که بیرون از حرکتمی یممتد ند  -دان

به عالم زمان،  یکنواخت در  ۀگونهای 

که در ستتخن برخی جریان استتت. چنان

عه ) مان شتتتی ید، متکل )ال (   1413مف

و اهتتل ستتتنتتت )فخر رازی،   7(77-17

(  نیز دهر مشتتتابه معنای 21  3، ج1411

  .ه استشدلغوی آن تفسیر 

 سان ظرف فلسفیدهر به. 0-9

سوفان خوان  پ دیگری از دهربرخی فیل

ند یدا کرد بهپ ن .  هر موجودی  انباور آ

به در به عالم  که دارد، فراخور مرت ای 

ن شود. ایظرفی برای وجودش اعتبار می

apparent, and common time, is some 

sensible and external (whether 

accurate or unequable) measure of 

duration by the means of motion, 

which is commonly used instead of 

true time; such as an hour, a day, a 

month, a year" 

4. Duration. 

5. Absolute Time.  

أن الزمان هو ما ضتتمن شتتیفا مفروضتتا فأضتتی  . »7

ان سلیم قولبم کان کذا فی زمن آدم أو زمانإلیه ک

و نحو ذلک و الدهر ما امتد من األوقات و با  و 

ء بعینه فالزمان على ما ذکرناه لم یضتتت  إلى شتتتی

 «. أقصر من الدهر و الدهر أبو  من الزمان
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ظرف فلسفی، میر از ظرف عرفی است 

که وجودی جدا از مظروف خود دارد؛ 

ف ظر« ال »در گفتگوهای عرفی اگر 

دو « ب»و « ال »گاه باشتتتد، آن« ب»

اگتتانتته دارنتتد کتته یکی در وجود جتتد

که ظرف حالی دیگری قرار دارد. در

فلستتتفی حقیقتی بیرون از مظروفپ 

ها تنبا به اعتبارهای نیستتت و تفاوت آن

ف  گر ن ین ا برا بنتتا مری استتتتت.  اا

موجودهایی در خارج هستتتتند، خارج، 

ها نیستت که ای برای آنظرف جداگانه

که  ند بل باشتتت ته  یاف یاء در آن قرار  اشتتت

ان تحصتتتّتتل موجودهتتای همتت ،ختتارج

خارجی است به اعتبار ظرفیتی که دارند 

 ،بیان این با 1(.1  1، ج1341)میرداماد، 

های  یت برای موجود نه ظرف ستتتته گو

. زمان  ظرف 1شتتود  خارجی اعتبار می

جبت که تغیر دارند. متغیرهاستتتت ازآن

قابلیت زیاده ااین ظرف دار ی امتداد و 

نقصتتتتان استتتتت ظرف 2 ؛و  هر   . د

                                                           

لوجود، ا على أن یکون ». 1 لختتارج ظرف ا إنّ ا

بل على معنى أنّ هناک شتتتى ء میر الوجود العینىّ، 

ء حصوا أصیال، ا فى لحاظ الذّهن فقط، لعین الّشى

 . «بل خارج األذهان أیضا

ست )میر از خداوند(. وعاء دهر ثابت ها

 پذیری استتت و برفاقد امتداد و تقستتیم

ساحت  ۀ. سرمد  ویه3 ؛زمان احابه دارد

سام بم ست. از امتداد و انق  هقدس البی ا

 دور است و بر دهر و زمان احابه دارد. 

 معنای نسبت متغیر به ثابتدهر به .0-3

سوفان برآنند که دهر مفبومی  برخی فیل

ثابت  به متغیرمعنای نستتتبت به نستتتبی و

و یتتا   2(112)ال (  1414ستتتینتتا، )ابن

سبت متغیر به ثابت در  ست که ن ظرفی ا

آملی، محمتتدتقی دهتتد )آن روی می

نسبت معنای دوم دهر  3(.234  1تا، جبی

به معنای ستتوم، مانند نستتبت زمان )کم 

. استتت« متی»قار( به مقوله  متصتتل میر

فهمان که در فلستتت نه  یببیع ۀگو ان ی م

  )کم متصتتل میر« گاه»یا « زمان»مفبوم 

«  چه گاهی»یا « چه زمانی»قار( و مفبوم 

شته  اید شود، بمی)مقوله متی( فرق گذا

نفستتتی و  میتتان معنتتای دوم دهر )کتته

میرنستتبی استتت( و معنای ستتوم )که از 

 «.  الدهر هو قیاس ثبات إلى میر ثبات. »2

 «الدهر هو وعاء نسبه المتغیر الی الثابت» 3
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اوت شتتتود( تفنستتتبت به میر، گرفته می

  2، ج1324گتتذارد )مصتتتبتتاز یزدی، 

رو تحقق )یتتا عتتدم این (. از132-133

تی در  ل نی، دختتا موجود زمتتا حقق(  ت

گیری معنای دوم ندارد اما تحقق شتتکل

مانی )و نیز موجود مجرد( در  موجود ز

ها که دهر گیری نستتبت میان آنشتتکل

شتتتود، نقپ خواهد داشتتتت نامیده می

بن ینتتا، )ا بن؛  24  1241ستتتت ینتتاا ، ستتتت

توان گفت معنای (. می142)ب(  1414

تراک لفظی برقرار دوم و ستتوم دهر اشتت

استتت؛ زیرا اگرچه برای نستتبت متغیر به 

 مصطل  گشته اما برای« متی» ۀمتغیر واژ

سبت متغیر با ثابت از همان واژ «  دهر» ۀن

شتتتود )مصتتتبتتاز یزدی، ببره برده می

1323  334.)1  

استتت که نستتبت امور  ذکرشتتایان 

                                                           

لوعاء الثابتات او لنسبه الثابتات الی هل الدهر اسم . »1

المتغیرات؟ و بعباره اخری  هل الدهر هو بازاء الزمان 

التی تعتتد من المقوات « متی»للمتغیرات او بتتازاء 

النستتتبیه؟ و الجواب انه استتتم لوعاء الذی یعتبر بازاء 

الزمان، لکن حیث لم یوجد لفظه للداله علی المعنی 

 هر علی المفبوم النستتتبیالنستتتبی بازاء متی ابلق الد

  «.ایضا و کذلک السرمد

رمم اتحتادی . بتا این حتا  برخی از محققتان بته2

دانستن ترکیب اعراض با ذات معروضشان، تغییر در 

ثابت به متغیر بنابر انضتتتمامی دانستتتتن 

در ذات  اعراض نستتتبی، موجب تغییری

هد بود بت نخوا نابر  ؛ثا ما ب گاه ا ید د

یه  عال مت مت یب عرض و حک که ترک

داند، با تغییر نسبِت جوهر را اتحادی می

امر متغیر به امر ثابت، ذات امر ثابت نیز 

ا کوشد تبنابراین می 2شود.دگرگون می

 ،جبت که ثابت است آن امر متغیر را از

به امور ثابت مرتبط کند نه از آن جبت 

بت را متغیر  ثا که متغیر استتتت و ذات 

 3؛ 74  3، ج1241کند )مالصتتتدرا، می

کاشتتتتانی،  باز 21  1313فیض  ؛ مصتتت

 (. 414-417  2، ج1324یزدی، 
 . تفسیرهای گوناگون قاعده 2

المتفرقات فی وعاءالزمان، » ۀقاعد

لدهر تفستتتیرهای « مجتمعات فی وعاءا

ناگونی برمی خل گو تدا گاه  که  بد  تا

عرض را لزوما موجب تغییری در حقیقت معروض 

-321  3، ج1321دانند )ر.ک  نبویان، خویپ نمی

322  .) 

 و الثابت المبدإ ىإل مرتبطۀ ثابتۀ هی بما الطبیعۀ. »3

 و المتجددات تجدد إلیبا یرتبط متجددۀ هی بما

 «.  الحادثات حدوع
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که دیدگاه یک فیلستتتوف دارند؛ چنان

. دشوتواند در دو یا چند معنا مندرج می

بر حستتب استتتقراء در تفستتیرهای قاعده 

 عبارتند از   1کالم حکمای مسلمان

ت در عالم تحقق جمعی وجود برتر زمانیا . 9-0
 دهر

جودی  جی، و ی مور تتتدر حرکتتت و ا

ببیعی )مُلکی( دارنتتد کتته در زمتتان و 

نده استتتتت و نمی کان پراک بهم ند   توا

 ای تحققباره در زمان یا مکان ویههیک

ها که در عالمی اما وجود برترِ آن ؛یابد

به مان )ملکوت( تحقق دارد،   فراتر از ز

حقق یتتک ت حمتتت  مزا بتتاره و بتتدون 

بد، امی با یکدیگر معیت در این زیا رو 

ند )   3، ج1241مالصتتتتدرا، وجود دار

   12، ج1324جوادی آملی، ؛ 114-113

                                                           

. مالک این نوشتار در بیان هر تفسیر، تصری  یکی 1

از فیلستتوفان مستتلمان از تبیین قاعدۀ مزبور استتت که 

در ادامه بیان خواهد شتتد؛ یعنی اگرچه ممکن استتت 

مکان( ااین قاعده تفاستتتیر دیگری نیز بیابد )در حد 

ستقرایی که در بیان حکمای مسلمان  ولی بر حسب ا

صتتتورت گرفت، این قاعده تنبا به چبار صتتتورت 

تفسیر شده است. در هر بخپ سعی شده ضمن تبیین 

  قاعده، منابع متعددی در این خصوص ذکر شود.

؛ ریشتتۀ تاریخی این نگرش  (347-341

را باید در نظریۀ مُثل افالبونی واکاوی 

(. 14  1323کرد )ر.ک  کتتاپلستتتتون، 

در میان متفکران مستتتلمان  2نظریۀ مثل

ت موافقان و مخالفان مبمی داشتتته استت

( کتته 1324)ر.ک  ذبیحی؛ صتتتیتتدی، 

بررستتتی تفصتتتیلی آن در این مقتتا  

گنجتتد ولی بتته ادلتتۀ عقلی و نقلی نمی

ش عالمیتوان به متفاوتی می ت اعتقاد دا

یتِ که مانی در آن مع در  امور متغیر ز

  . این عوالم عبارتند ازوجود دارند

 . عالم مثال الف

که  3جستتتم مثالی جوهر ممتدی استتتت

بودبتته ن از هیوای متتادی، رمم تبی 

های مادی را داراست )بباببایی، عرض

ثل را 2 یۀ م گاه خویپ از نظر ید فدرستتتکی د . میر

 مطابق شعر معروف ذیل بیان کرده است 

           نغز و خوش و زیبتتاستتتتی ،بتتا این اخترانچر  »

 «در بااستی چهورتی در زیر دارد، آنص

توان فبمید، عالم . از ممتد بودن جستتتم مثالی می3

 کند،مثا  با عالم دهری که میرداماد تصتتتویر می

انطباق کامل ندارد؛ چراکه میرداماد، عالم دهر را 

تداد می ندمنزه از ام نه لی  یجر»  دا لدّهر ا ى فى ا

 (.  11  1371)میرداماد، « توهّم اامتداد
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در حقیقتتت عتتالم   1(.114-111  1417

مثا ، عالم صتتتورتِ بدون ماده، وجوِد 

کت و دوامِ  بدون حر بدون قوه، قرارِ 

، 1241بدون تجدد استتتت )مالصتتتدرا، 

ین  2(.232  3ج لی، ازا مثتتا رو جستتتتم 

ها مند نیستتتت تا در آنمند و مکانزمان

کنتتده   گردی عبتتارتبتته ؛بتتاشتتتتد پرا

مثتتا   لم  نی در عتتا رختتدادهتتای زمتتا

 صورت گذشته، حا  و آینده نبوده وبه

جبتتت هتتایپتتدیتتده نی در  هتتای مکتتا

گیر نیست. نسبت موجود گانه جایشپ

های گوناگون این نستتتبت ۀمثالی به هم

ست )ر.ک  مالصدرا،  ساوی ا ، 1241م

 (. 342  2ج

 . عالم علم الهی ب

                                                           

سمى البرز ». 1 شر فی المثا  وی صل الثالث ع  الف

و  الجوهر المتتادی العقتتل المجرد ووستتتطتته بینلت

ستتتتقالله عن الخیا  الحیوانی ا الخَیا  المنفصتتتل

ق من الوجود مفار ههو کما تقدم مرتب و المتصل به

ماد ها هلل ثار یه صتتتور  و دون آ یف ی هجوهر  هجز 

، و هو العقل الفعا  همن آخر العقو  الطولی هصتتادر

یۀ على قو  اعند المشتتتا ین  و من العقو  العرضتتت

شراقیین، سب تکثر الجبات فی و  اإل هی متکثرۀ ح

با، فۀ،  العقل المفیض ل فات مختل لۀ لغیرها ببی متمث

حد  کل وا فات فی  باختالف البی من میر أن ینثلم 

 «.  یهمنبا وحدته الشخص

م کانی اعم از آن ۀه قایق ام چه موجود ح

چه موجود شتتتده و از میان رفته و نشتتتده، آن

چه موجود شتتده و اکنون موجود استتت، آن

ل نابر اد گار  ۀب قطعی عقلی و نقلی نزد پرورد

 3(.111  1، ج1411معلوم استتتت )کلینی، 

چیستی و چگونگی این علم وابسته به دیدگاه 

ستی سانهه ست که درشنا اذ ه اتخباراین ای ا

شتتود، اما اصتتل آن انکارناشتتدنی استتت. می

عالم و معلوم  جاازآن حاد  نابر ات که اواً ب

(، علم نه عرضی 314  3، ج1241)مالصدرا، 

مام که عین ذات انضتت عالم بل به ذات  ته  یاف

و ثانیاً ذات البی بستتیط و تغییرناپذیر  ،اوستتت

رمم تغایری که از استتتت، پ  علم البی، به

ی بهمعلوم د ۀناح موجود  ،یک وجود ارد، 

ست. در ساحت  ،نتیجه ا شیای مادی که در  ا

یات هذه جمیع أن». 2 بۀ النوع با المرک  وجود ل

 و المواد هذه عن مجرد مقداری عالم فی صتتوری

 و مادۀ بال صتتورۀ کله العالم ذلک و استتتعداداتبا

  بال رارق و نق  بال کما  و قوۀ بال فعل فیه الوجود

کۀ جدد بال دوام و حر کۀ و ت   فی توجد ا الحر

 من فیبا ا و نصتتتب فیبا ا أصتتتال العالم ذلک

   «.لغوب

سالم فرمودند  . چنان3 صادق علیه ال نَ کَا»که امام 

یر عَالِماً بِمَا  یَزَ ر ءَ مَیررُهُ وَ لَمراللههُ عَزه وَ جَله وَ لَا شتتتَ

 .  «یَکُونُ فَعِلرمُهُ بِهِ قَبرلَ کَورنِهِ کَعِلرمِهِ بِهِ بَعردَ کَورنِه
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اند، در ستتاحت علم البی معیت زمان پراکنده

 وجودی دارند. 

 عرش الهی . ج

بابنی  ثالی  یات، از تحقق تم برخی روا

مخلوقات در عرش البی خبر  ۀبرای هم

  1، ج1313دهند )فتا  نیشتتتابوری، می

 ۀستتتتراز گتبیین این نکته بیرون   1(.41

به ما  ما  پهوهپ کنونی استتتتت ا  اج

گفتت  حقتایقی کته در عتالم  توانمی

کد مان از ی جدایز ثا  ند، هستتتت گر  تم

بتتا دارنتتد کتته در عرش البی دیگری 

ندگی بدون پراک کدیگر و  ندتمی ی  وان

  2شوند. موجود

 حقق تمامی زمانیات در عالم دهرت. 9-9

سیر با یر عالم فراگ ۀتوجه به احاب این تف

ته و  یاف مان  مان، ستتتا عالم ز بر دهر بر 

                                                           

َا ُ». 1 َا خَلَ جَمِیعِ فِی الرعَررشِ تِمرث ههُ فِی الربَرِّ وَ م قَ الل

یر الربَحررِ قَا َ وَ هَذَا تَأروِیلُ قَورلِهِ ءٍ إِلها عِنردَنا وَ إِنر مِنر شتتتَ

 «.  خَزا ِنُه

. البتته در برخی روایتات تفستتتیرهتای دیگری از 2

وانی خبیان شده که لزوماً با تفسیر یادشده هم« عرش»

 (.  212ق   1324کامل ندارند )ر.ک  صدوق، 

عاء للمجردات اا ان » . 3 نت و کا لدهر و ان  ان ا

المجردات محیطه بالمادیات و یستتتلزم ذلک کون 

 ،گرچه دهر توان گفتاستتتاس آن می

با ما  های مجرد استتتتت ا  ظرف موجود

ب حا به ا جه  بر ات وجودی مجرد ۀتو

یات خارج از قلمروی ماد مان  عالم ز  ،

 دهر مشتملعالم دهر نبوده؛ بلکه ظرف 

مان عالم ز بایی، نیز هستتتتت ) بر  باب ب

چه   3(.«32قهتعلی» 447  3، ج1347 گر

سیر صریحی به این تف سوفان متقدم ت  فیل

ما از فحوای ستتتخن  ند ا ندار عده  قا از 

شتتتود ایشتتتان تمایل بدان برداشتتتت می

؛ میرداماد، 1424)ب(  1414ستتتینا، ابن)

لوی،  1  1371 ع (.  111-114  1317؛ 

شین سلوفان پی رآمدی این تفسیر را د ،فی

برای تفسیرهای دیگر )چون تفسیر سوم 

دانستتتند؛ زیرا این تفستتیر ارم( مییا چب

تنبا بیانگر معیت و همراهی امر متغیر با 

ثابت استتتت و اگر بخواهد ارتباط امر 

وعا با وعاء للمادیات ایضتتتا و ببذا یتم ما ذکروه 

من ان نستتبۀ المجردات الی المادیات تقع فی وعاء 

الدهر و لما ان الدهر وعاء للمادیات ایضتتتا، قالو  

عات ف مان مجتم عاء الز قات فی و عاء المتفر ی و

 «.  الدهر

 «.  الدهر وعاء الزمان ألنه محاط به. »4
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حث بمتغیر با ثابت را تبیین کند نیازمند 

تکمیلی است که در تعلیل تفسیر چبارم 

 ذکر خواهد شد. 

مک کتبیین و اثبات تفستتیر دوم به

 پذیرد  انجام می پایین ۀدو مقدم

. وجود البی متص  به ضرورت 1

ازلی است که مشروط و محدود به هیچ 

ست )ر.ک  بباببایی،  شرط و قیدی نی

یان،  144  1، ج1347   2، ج1321؛ نبو

117 .) 

شتن ولی . 2  ذات مقدستحقق ندا

مانی،  های ز حت موجود البی در ستتتتا

شدن وجود خداوند به  معنای محدودبه

 .نبودن در ساحت یادشده است

نابرا که ب عالی  جب ت ین وجود وا

مبی ناهی استتتتت، در ه نامت لت و   ۀع

به  1های زمانی حضتتتور دارد.ستتتاحت

 کهرمم آندیگر  وجود البی به عبارت

                                                           

ین1 لی در ا م جوادی آ می. استتتتتتاد  گویتتد  بتتاره 

  بههای محدود و مقید که هریک مشتتتروط واقعیت»

ستند، هیچ شرط یک و محدود به حد خاص خود ه

ضرورت نمی شد که  صداقی برای واقعیتی با تواند م

یرا قضتتایایی شتتود؛ زازلیه از صتتدق آن خبر داده می

دهند، در محدودۀ های محدود خبر میکه از واقعیت

مصتتتداق خود صتتتادق بوده و خارج از آن کاذب 

   (.221  1347)جوادی آملی، « هستند

ای نیستتتت محدود و مقید به زمان ویهه

 اما هیچ زمان از او تبی نیستتتت. بر این

وجودهای پراکنده در زمان،  استتتاس،

حضتتتور او تحقق  ۀهمگی در حیطتت

 ۀهم ۀلبته این استتتتدا  دربارا ؛یابندمی

بخپ( جاری های فاعلی )هستتتتیعلت

هد بود . نستتتبت معلو  در 1زیرا   ،خوا

حد ذات خویپ به وجود و عدم یکسان 

کمک علت خویپ به استتتت و تنبا به

ضرورت می سدمرز  . اگر علت در 2 ؛ر

اند توستتاحت معلو  متحقق نباشتتد، نمی

 هعلّی بر معلو  داشت ۀاثری عینی و احاب

أ تواند منشتتکه عدم نیز نمیباشتتد؛ چنان

هاشتتتمی  باشتتتتد )ر.ک   تحقق وجود 

ین   2(.343  1، ج 1411خو ی،  برا بنتتا

های فاعلی موجودهای عالم زمان علت

که خود ند،  ،و حرکت  بت و مجرد ثا

همراه موجودهتتای زمتتانی، همواره بتته

ی. » 2 ء مع نفستته باامکان بین أن یکون و بین الشتتّ

أن ا یکون و مع موجوده بالوجوب و الضتتترورۀ، 

شی ص ّ ال ء أن ینفک و یغیب عنه موجده فکی  ی

و خالقه الذی هو به موجود، و ا ینفک و ا یغیب 

عنه نفستتته التی هو ببا هو فقط، فببذا البرهان ظبر 

أقرب إلیبم من أنّه ستتبحانه مع خلقه، شتتاهد علیبم 

 «.  ذواتبم
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 ؛فراگیر دارند ۀها احابحاضرند و بر آن

ه در زمان، وجودهای پراکند ،نتیجه در

حیطتت تحقق  ۀهمگی در  لم دهر  عتتا

 یابند.می

 .  ارتباط عالم دهر با حیثیت ثبات زمانیات3-9 

 . تبیین و تعلیل تفسیر سوم0-3-9

الم عموجودات باور برخی فیلستتوفان  به

ببیعت دو جبت واقعیِ خارجی دارند 

بات و دیگری تغیر استتتتت.  که یکی ث

مان  که در ظرف ز اکنون موجود متغیر 

راکنده است، از جبت ثباتپ با موجود پ

ثابت )ناپراکنده در زمان( مرتبط استتتت 

و از جبتتت تغییرش بتتا موجود متغیر 

)پتتراکتتنتتده در زمتتان( ارتتتبتتاط دارد 

ماد،  ماد  1(.312  1371)میردا در  میردا

ت زمانی نسب ۀگوید  هر پدیدباره میاین

 ،موجودهای زمانی کامالً متغیر استتتبه 

ما از جبتی دیگر کامالً ثابت استتتت؛  ا

                                                           

صا  جبۀ بحسب الحرکۀ... فبى انّ. »1   اتالثب و ااتّ

 الواجب الحقّ الثابت الى مستتتتندۀ الدهر، متن فى

سیالن جبۀ بحسب و سلطانه، جلّ بالذات،  غیّرالت و ال

 « الزمان امتداد فى التجدّد و التصرّم و

 و الفوت و للستتتیالن المعروضتتتۀ المتغییرات». 2

  فى موجودۀ هى انّمتتا متغیّرات، هى بمتتا اللحوق،

خود را دارد که  ۀزیرا وقت ثابت و ویه

نابراین هر هرگز تخل  پذیر نیستتتت. ب

به مانی  بت که )از جرمم آنموجود ز

)از  تغییر( در ظرف زمان موجود استتتت

مان وقوعپ تخل  که ز بت  -آن ج

ناپذیر استتتت( در ظرف دهر نیز موجود 

-هپراکند توان گفت رو میاین است. از

با  مان، در ظرف دهر  های در ظرف ز

ماد،  یکدیگر معیت دهری دارند )میردا

1371  11) 2 . 

رسی تفسیر سوم . 9-3-9  نقد و بر

ن اییادشتتتده  کالماز تعلیل میرداماد در 

را  «ثابت»آید که دستتتت می به نتیجه

معنتتای ثبوت و تحقق در مقتتابتتل بتته

علیل تاو الثبوت گرفته استتتت؛ زیرا عدم

ورده که وقت حصتتتو  شتتتیء، وقت آ

که در چنان ؛احصتتتو  شتتتیء نیستتتت

 الشتتیء ا»گویند اصتتطالز فلستتفی می

  الحصتتو  ثابت منبا کلّا انّ حیث من الزمان... امّا

  بداا وجوده زمان عن التحقّق مرتفع میر وقته، فى

  لالحصتتوله وقتا یکون ا ءالشتتى حصتتو  وقت اذ

ّۀ، بالضتتترورۀ اصتتتال   الجبۀ هذه من فبى الفطری

   .«الدهر فى موجودۀ
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امتا این ثبوت «. ینقلتب عمتا وقع علیته

بل تغیر نیستتتت؛ به قا بات در م نای ث مع

چراکتته هر موجودی حتی اگر متغیر 

باشتتتد، ثبوت و تحقق خواهد داشتتتت 

نه نه)موجود متغیر نیز گو ی هاای از گو

چتتته ا دارد(. حتتتا  آنوجتتتود ر

ضمین شیء در وعاء دهر ثب ۀکنندت وت 

معنای اجتماع در وجود استتتت، ثبات به

است )در مقابل تحرک که عدم اجتماع 

در وجود استتتت(، پ  استتتتدا  فوق 

شم حتی با ؛ناتمام خواهد ماند شیچ  پو

ود وجبه از اشتتکا  باا، اشتتکا  دیگری

دادهایی که هنوز تحقق زیرا رخ آیدمی

یا تهن ند نمیف توان ضتتترورت تحقق در ا

ا ای از زمان را ادعا کرد؛ زیرموبن ویهه

ضرورت یادشده نه یک ضرورت ازلی 

ضرورت ببل ست و ه که  شرط محمو  ا

روشتتن استتت که تا چیزی تحقق نیابد، 

 هظرف آن نیز تحقق نیافته و ضتترورت ب

  عبارت دیگربه ؛شتتترط محمولی ندارد

                                                           

یان 1 ماد، وجود دو . بر فرض صتتتحت این ب میردا

جبت مغایر با یکدیگر مشکل ارتباط متغیر با ثابت 

ثابت را رفع نمی به  کند؛ زیرا پرستتتپ ربط متغیر 

ی ماند. به بیاننستتبت به خود این دو جبت باقی می

سیا  به  دیگر اگرچه دیدگاه میرداماد مشکل ربط 

ضرورتی  دارد نشیء تا پیپ از تحقق، 

 ضتتترورتاً در وقت معینی تحقق یابد که

ماد، دیدگاه این  هکبل  استتتاس برمیردا

 ۀکه صتتتدور هم خاص خویپ ۀنظری

ند را دفعی رخ خداو مانی از  دادهای ز

ندمی ما برای  دفاع خواهد بودقابل ،دا ا

پذیرد روا که این نظریه را نمی کستتتی

  .1نخواهد بود

ت جه أصتتتتدرالم لبین برای تبیین و

بیتتان دیگری  ،امور متحرک ثبتتات در

دارد که با اشتتتکا  باا رویارو نیستتتت 

-(. او می74  3، ج1241)مالصتتتتدرا، 

ید  بی مان شتتتیء متغیر در متغیرگو   گ

بودنپ ثبات دارد وگرنه متغیر نخواهد 

ر هیچ متحرکی نیست مگ ،نتیجه بود. در

کتته در ختتارج وجبی از ثبتتات را این

داراستتتتت. این دو جبتتت گونتتاگون، 

ت؛ یافته نیسدو حقیقت انضمام ازحاکی 

کتته از حقیقتی واحتتد بتتا دو حیثیتتت بل

یت  کا حادی( ح یب ات ناگون )ترک گو

 کند؛ ولیها حل میثابت را از ارتباط بیرونی آن

کند و رون خود حرکت منتقل میمشتتتکل را به د

مشتتتخ  نیستتتت این دو جبت متغایر چگونه با 

، ج 1324یکدیگر مرتبط هستتتتند )جوادی آملی، 

12   341.) 
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  2، ج1323کنتتد )ر.ک  مطبری، می

ماد 11 (. اشتتتکا  وارد بر ستتتخن میردا

)خلط معنتتای ثبتتات و ثبوت( بتته بیتتان 

 کهمالصتتدرا وارد نیستتت؛ زیرا هنگامی

«  ثبات»بودنپ  گفته شتتد متغیر در متغیر

ه کمعنای ثبوت بلبات نه لزوماً بهدارد، ث

به باتِ  معنای عدم تغیر استتتت؛ همان ث

که متغیر استتتت، متغیر در هنگامی زیرا

که برای او وصتتت  تغیر )افزون بر آن

تحصل و ثبوت دارد(، برای او ثبات نیز 

بت  ثا دارد و اگر این وصتتت  برای او 

شد شود ،نبا و  باید متغیر به ثابت تبدیل 

ید برای متغیر این خود  جد یک تغیر 

استتت؛ پ  لزوماً متغیر در تغیرش ثبات 

 دارد. 

 ثبات یافتن زمانیات از منظر عالم دهر. 4-9

شتتتیء متحرک در نستتتبت مبادی عالیه 

ثابت استتتت و در نستتتبت مبادی مادی، 

ست؛  ها آفریده ۀخداوند هم زیراسیا  ا

 ۀبالفعل و دفعتاً در جایگاه ویه ۀگونرا به

ا جآفریدگان یک ۀخویپ آفریده و هم
                                                           

إنّما أبدع المعلوات و أوجدها فى وعاء الدّهر . »1

ّۀ و إن کانت  ته الحقیقی بالقیاس إلى ذا مرّۀ واحدۀ 

یاس إلى  بالق لدّهر  عاء ا حدۀ فى و لک المرّۀ الوا ت

  1، ج1341نزد او حاضتتترند )میرداماد، 

؛ مالصدرا، 141  1371، میرداماد 1؛ 121

مامیکه چرا  (. این124  1ج، 1241  ت

عالم حتی موجودهای زمانی، دفعتًا  منظا

یک ندو  حاضتتتر گار   ،جا نزد پرورد

  چندگونه بیان شده است

معی بر وجود ج نخستتعلیل . 0-4-9
 متعال موجودهای زمانی نزد خداوند

ی پ چنینمیرداماد اثبات این مدعا را در 

ند1گیرد  می خداو ند ،.  مان،  ۀآفرین ز

ست، بنابراین تقدم او بر  مکان و امتداد ا

ن و مکان، یک تقدم میرزمانی، عالم زما

جه  درنتی ؛مکانی و بدون امتداد استمیر

م2 مان ۀ. ه بت از او ز یک نستتت به  ها 

تأ باریم بت  ند و نستتت به همخر عالی   ۀت

. مساویِ مساوی 3ها مساوی است؛ زمان

یک حقیقت، مستتاوی خود آن حقیقت 

جا یک ،عالم زمان ۀنتیجه  همدر  ؛است

)بدون تقدم و تأخر( نزد خداوند حاضر 

سبت به گرچه اجزای عالم زمان ن ؛است

ماد، یک دیگر تقدم و تأخر دارند )میردا

ذاته مرّات شتتتّى بالقیاس إلى ذوات المعلوات فى 

أفق الزمان. فالتّجدّدات بحستتب أفق الزّمان لیستتت 

 «.  یهتوجب تجدّدا بالقیاس إل



22  
 0410  پاییز و زمستان،  92دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

 (. 114 و 214  1371

توان این استدا  را از فروعات می

ست؛ زیرا   سیر دوم قاعده دان . برابر 1تف

تفستتتیر دوم، عالم زمان خارج از قلمرو 

خویپ )ختداونتد متعتا (  ۀعلتت تتامت

نه 2 ؛نیستتتتت عا  از هرگو ند مت خداو  .

ستتغییری مبرّ ود البی . بنابراین وج3 ؛ا

کتته یتتک وجود تتتدریجی نیستتتتت بل

همتت فعتتل در  ل عی و بتتا ف جودی د  ۀو

های زمانی استتتت. برای نمونه ستتتاحت

توان فرض کرد خداوند نخست در نمی

زمان حضتتترت آدم )ع( حاضتتتر بوده، 

ستت   در زمان نوز )ع( حاضتتر شتتده، 

اکنون نیز با حوادع فعلی معیت داشتتته 

شتتود. به زودی حاضتتر میو در آینده به

سخن  از آن جا که خداوند متعا  دیگر 

ساحت ضردفعتاً در تمامی  ست ها حا  ،ا

های گذشتتتته، حا  و آینده آفریده ۀهم

 هر ،نتیجه نیز دفعتاً نزد وی حاضرند. در

                                                           

تقدم و تأخر زمانی مخصتتوص حوادثی استتت . »1

گیرند و خودشان دارای که در عمود زمان قرار می

باشتتتند. اما موجودی که فراتر از امتداد زمانی می

بری از  م جودی و  ثبتتات و فق زمتتان و دارای  ا

دگرگونی و گذرایی باشتد، نستبتِ تقدم و تأخر با 

وجود او امور زمانی نخواهد داشتتت، بلکه در واقع 

نی آن موجودهتتای زمتتا ظر  ن م چتته از 

به مان  مار متحرک و پراکنده در ز شتتت

رود، از منظر واجتتب تعتتالی ثتتابتتت می

داد )دارای اجزای مجتمع در وجود( قلم

شتتود. برخی فیلستتوفان معاصتتر مانند می

صباز یزد ستاد م ی نیز چنین دیدگاهی ا

یزدی،    2، ج1324دارنتتد )مصتتتبتتاز 

144)1 .  

تعلیل دوم بر وجود جمعی موجودهای . 9-4-9
 متعال زمانی نزد خداوند

 مقدارعمر و بقای موجودهای زمانی از 

مانی آن تداد ز بهام ید؛ دستتتت میها  آ

نهبه قه و اختالف گو چه تفر که هر ای 

ماز و ان تداد آ یک موجود در ام جام 

ر تعمر او نیز بیشتتت ،تر باشتتتدان بیشتتتزم

 ۀختتواهتتد بتتود. امتتا ایتتن بتتقتتای هتتمتت

مان در عالم ز های  قای  موجود برابر ب

طه حدود البی، چون نق برابر  ای درنام

شمی خو ی،  ست )ها   1، ج1411خط ا

یات بوده، گذشتتتته و حا  و آینده  محیط بر زمان

سبت به وی یک همین جبت سان خواهد بود و بهن

ته نه گف نده در پب که حوادع پراک ند  مان،ا  در ز

 فی داشتتت؛ المتفرقات خواهند اجتماع دهر ظرف

 «.  وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر
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از افق دیتتد  استتتتاس، این بر .  1(343

میان زمان و  اییخداوند هیچ پراکندگ

 میانکه موجودهای زمانی نیستتت؛ چنان

ود ی وجآماز و انجامِ نقطه نیز پراکندگ

 2؛113  1، ج1343ندارد )مالصتتتتدرا، 

؛ فیض کاشتتتانی، 123  1371میرداماد، 

به 21  1313 بارتی(.  که   همانع نه  گو

توان گفت یک خط چندبرابر یک نمی

توان شتتیء متناهی را با نقطه استتت، نمی

ندازه قایستتته و ا ناهی م گیری کرد. نامت

برف خط استتتت و پو   ،اگرچه نقطه

محض نیستتت )با حیثیت تقییدیِ نفادِی 

را توان آنخط، موجود استتت(، اما نمی

با خط سنجید و مقیاسی از خط را برای 

ط او در فت. راب وجود جمعی  ۀنظر گر

خداوند با اشتتتیای پراکنده در زمان نیز 

 گونه است. همین

                                                           

هه العظیم القیّوم ذو القوۀ الشتتتدیدۀ الغیر . »1 ّا الل أم

یات و  کان نۀ و الم بۀ جمیع األمک یۀ، فنستتت ناه المت

سبۀ القطرۀ إلى بحر  ضعافبا إلى ذاته، کن ضعاف أ أ

سرمد  سبۀ جمیع األزمنۀ إلى ت ایتناهى، و کذلک ن

قا ه، کنستتتبۀ اان الواحد إلى زمان اینقطع، فال  ب

 «.  عالم عن عالمیشغله شأن عن شأن و ا 

رسی تفسیر چهارم . 3-4-9  نقد و بر

وان تسیر چبارم میدر مقام اشکا  به تف

، بودن یک شتتتیء گفت  ثابت و متغیر

زای اج امری نفسی است و نه نسبی؛ زیرا

د که نهست یک شیء یا با یکدیگر جمع

غیر چنین نیست که متثابت است و یا این

است. در معنای ثبات و تغیر، سنجپ و 

  یبرخالف معانی نستتتب ،نستتتبت به میر

 لحاظ عدقرب و بُ و تقدم و تأخر مانند

سب« ال »شود؛ برای نمونه اگر نمی ت ن

باشتتتد« ب»به  ند می ،تقدم داشتتتته  توا

به  ت« ج»نستتتبت  ما اگر أم باشتتتد. ا خر 

شود اجزای حرکت سیده  سبت ب ،پر ه ن

ند؟ پاسخ هست چه چیزی دارای حرکت

ست و داده می سبت به چیزی نی شود  ن

ند ستتتته چنین در ارتباط با یکدیگر این

بتته   3(.414  3، ج1241)متتالصتتتتدرا، 

اامری یتتک   اگر وجود نف عبتتارتی

بالقیاس الى ». 2 کاآلن الواحد  الزمان بجمیع اجزا ه 

ستترمدیته، کما ان اامکنۀ و المکانیات کلبا بالقیاس 

   «.الى عظمۀ وجوده کالنقطۀ الواحدۀ
و نحو وجودها عباره  و الزمانیات حقیقه الزمان. »3

عدم اآلخر فیمتنع  با یوجب  کل جزء من عن کون 

ء منبا فی الوجود ستتواء کان شتتیاجتماع األجزاء ل

 «. رء آخبالقیاس إلى ما فیبا أو بالقیاس إلى شی
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ر نسبت او با اشیای دیگ ،شیء ثابت بود

متغیر نخواهد بود. به عبارت ببتر  معیت 

با در  با هر موجودی تن عا   ند مت خداو

 ؛ظرف وجودی آن موجود صادق است

گذشتتته و  موجودات اما ظرف وجودی

نده نابراین  ،آی عدوم استتتتت؛ ب اکنون م

ند با رخ ،خداو بالفعلی  یت  دادهای مع

شت شت )ر.ک   هگذ و آینده نخواهد دا

 (. 331  12، ج1324جوادی آملی، 

ود  شه میدر پاسخ این اشکا  گفت

دادهای زمانی از برابر تفسیر چبارم، رخ

نه در گذشتتتته، نه حا  و  ،منظر خداوند

کتته تنبتتا موجودنتتد و این بل نتته آینتتده

 ای مشتتتروطبودن به زمان ویهه موجود

های دیگر جمع نشتتود نیستتت تا با زمان

یت،  نابراین 211  1، ج1322)عبود (. ب

بد تا ا عالی از از   نده و  ،خدای ت آفرین

که نخستتتت دهنده استتتت )نه آنروزی

شتتته چنین گآفریننده نبوده و ستت   این

فات برای  ما ظبور این صتتت باشتتتتد(. ا

توجه به محدودیت  موجودهای ممکن با

حدود و  حادع وجودیشتتتتان، خود م

بنابراین امر متحرک در حقیقت  ؛استتت

های محدود  ما موجود بت استتتتت، ا ثا

توجه به محدودیت وجودی و  زمانی با

اجزای زمانی،  ۀناتوانی در حضور در هم

های گذشتتتته و اجزای یکدیگر را زمان

رک دیگر را متحمایب یافته و یک ۀآیند

که (. این17  1334یابند )مالصتتدرا، می

، یرخخ کاملی است یا پاسخ یادشده پاس

بیرون از اهداف پهوهپ کنونی است و 

ه منابع توان ببررستتی بیشتتتر می ظورنمهب

عه  د )ر.ک  جوادی کرتفصتتتیلی مراج

 (.311-331  12، ج1324آملی، 

سیر گوناگون 3 . وجوه امتیاز و کاربرد تفا
 قاعده

یرهتتای  قر ت لی  جمتتا ین ا ی ب ت پ  از 

عده، در این بخپ وجوه  قا ناگون  گو

از و کتتاربرد هر تفستتتیر را مورد امتیتت

 دهیم.کنکاش قرار می

. تحقق جمعی وجود برتر زمانیات در عالم 0-3
 دهر

 یگر از تفسیرهای د  اولوجوه امتیاز تفسیر  .0-0-3
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 1معنای دومِ ۀپای تنبا بر او . تفستتتیر 1

حاظ می دهر شتتتود )ظرف مجردات( ل

 )برخالف تفستتیر ستتوم و چبارم که بر

ی مان  ۀپا های دیگری از دهر ستتتتا نا مع

 ؛یابند(می

حاضتتتر 2 که در دهر  . موجودی 

شتتتود نتته شتتتخ ِ موجود زمتتانی می

نه  بارم( و  )برخالف تفستتتیر دوم و چ

یات اوستتتتت )برخالف  حیثیتی از حیث

 ؛برتر اوست تفسیر سوم( بلکه وجودِ

موجود 3 تر  بر . حضتتتور وجود 

خت موجود  نا به شتتت مانی در دهر،  ز

سته نیویهه در    حضور، یعنیستای واب

دهر به افق دید فاعل شناسا وابسته نبوده 

 و مطلق است )برخالف تفسیر چبارم(. 

 المی اس ۀدر فلسف اولکاربردهای تفسیر  .9-0-3

 المتفرقات» ۀ. تفستتیر نخستتت از قاعد1

التتزمتتان، متتجتتتتتمتتعتتات فتتی اءفتتی وعتت

ع لدهراءو طابق عوالم و « ا حث ت در ب

ند یار ستتتودم حث پیرامون آن بستتت با  م

امور  ،خواهد بود؛ زیرا برابر این تفستتتیر

                                                           

ست که در بخپ او  این نوشتار  .1 مقصود معانی ا

 بیان شد.

همگی دارای وجودهای  ،مادی ۀپراکند

برتر و نامتحرکی هستتتند که با یکدیگر 

اجتماع در وجود دارند. این وجودهای 

سط عالم قدس سرمدی و عالم  ۀبرتر، وا

 ، ج1241مادی خواهند بود )مالصدرا، 

با232  3 همه تفستتتیر نخستتتت، این (. 

ود مثتالی یتا علمیِ اگرچته ارتبتاط وج

بت تبیین  ثا با حقایق  حقایق امکانی را 

به کندمی غیر ی گره ارتباط متیتنباولی 

هد گشتتتود )جوادی  بت را نخوا ثا با 

به 341  12، ج 1324آملی،  ید  (. شتتتتا

 مادردامیفیلستتتوفانی چون همین ستتتبب 

دستتتتت چنین تفستتتیری از قتتاعتتده بتته

 د. ندهنمی

. این تفستتتیر در تبیین عقالنی 2

های دینی ستتودمند استتت؛ خی آموزهبر

با ب زیرا  قت  به حقی جه  عالمه تو  اقرارِ 

توان فبمید جستتم مثالی، زمانی مثا  می

به  بت او  کانی نیستتتتت؛ یعنی نستتت و م

گتتذشتتتتتته، حتتا  و آینتتده و هم نین 

کان ناگون مستتتاوی استتتت م های گو

 این (. بر342  2 ، ج1241مالصتتتدرا، (
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ساس  توان تبیین کرد چگونه برخیمی ا

ی کامل با ورود به عالم مثا  هاانستتتان

اکنون دادهای گذشته و آینده را همروی

ند؛می مادی حالی در  1بین قت  که حقی

 ،کنونی ۀحوادع گتتذشتتتتتته در لحظتت

ناپذیر و حوادع آینده بدون بازگشتتتت

نایافتنی استتتت. پیمایپ زمان، دستتتت

توان تبیین کرد چگونتته  نین میهم

سان شرق وان  مرب های مختلفی که در 

                                                           

توان به دیدن رخداد حادثۀ عاشورا . برای نمونه می1

ه، قولویپیپ از زمان تحقق آن اشاره کرد )ر.ک  ابن

1337  12-41  .) 

حدع بزرگواری چون عالمه مجلسی که م. تا جایی2

نه روایات گوکه میلی به فلستفه ندارد، در تفستیر این

   اندهای عالم مثا  شتتتدهناگزیر از توجه به ویهگی

نحن ا ننکر وجود األجستتام المثالیه و تعلق األرواز »

یث المعتبره  له األحاد لدا با  بل نثبت عد الموت  با ب ب

 وجودها قبل الموتالصریحه علیبا بل ا یبعد عندی 

ببا األرواز فی حا  النوم و شتتتببه من أیضتتتا فتتعلق

سیر  األحوا  التی یضع  تعلقبا باألجساد األصلیۀ فی

عد فی  با فی عوالم الملک و الملکوت و ا أستتتتب ب

یۀ الکثیره و  ثال باألجستتتتاد الم با  یه تعلق األرواز القو

عد  له واحده فال یستتتتب حا با فی جمیعبا فی  تصتتترف

ف من حضتتتورهم  یر  کث جمع  عنتتد  ی آن واحتتد 

المحتضرین و میرهم لکن على وجه ا ینافی القواعد 

   34ق، ج 1413)مجلسی، « العقلیه و القوانین الشرعیه

333-334.)   

 ۀمرگ و گشتتتایپ دید ۀجبان در لحظ

ثالی ند، انستتتتان م مل قرار دار کا های 

ید ند د مان( را خواه ما یامبران و ا  2)پ

؛ قمی،  1  )ب(1413)ر.ک  شیخ مفید، 

محتضتتتران (. 273  2، ج1414 نی  ع ی

شرق و مرب عالم زمان هم ،مختل  در 

هده می قت واحدی را مشتتتا ند کنحقی

  3.یدکه محضوری عقلی پدید آآنبی

زمان یک حقیقت . در دفع استتتبعاد حضتتور هم3

توان شواهدی از فیزیک در دو مکان مختل  می

که ذوات کوانتومی  مدرن نیز اشتتتاره کرد؛ چرا

ستند. ا ضا و زمان نی ضعیت معین در ف شیا ی با و

این ویهگی ناشتتتی از اصتتتو  و مبانی مکانیک 

یا  هایزنبرگ و  یت  عدم قطع کوانتومی هم ون 

دوگانگی موج/ذره است. شواهد نظری و تجربی 

یت ذوات  خاصتتت که از این  مدرن نیز ) کامالً 

نام به ایاند( مؤید پدیدهکوانتومی نشتتتأت گرفته

ه در ک ایگونهوانتومی استتت؛ بهتنیدگی کدرهم

های فلستتتفی بین اینشتتتتین از یک ستتتو و چالپ

گذارن مکتب استتتاندارد کوانتومی از ستتوی بنیان

آر دیگر )کتته امروزه در قتتالتتب قضتتتیتتۀ ای پی

(EPR)  و قضتتتتتتیتتتۀ بِتتتل (Bell`s 

theorem)ر الیسم»شوند(، نوعی از شناخته می 

ن چنیدارد. تبیین کامل را ازم می« میرموضتتتعی

ست ولی پدیده ای از حوصلۀ این نوشتار خارج ا

صار می ضور همبه اخت زمان ذوات توان گفت ح

مکتتان می در  تو ن مری کوا ل ، ا ت خ م هتتای 
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 حقق تمامی زمانیات در عالم دهرت

وجوه امتیاز تفسیر دوم از تفسیرهای . 0-9-3
 دیگر 

. معنای دهر در تفستتیر دوم با توجه به 1

مبانی اهل کالم و فلسفه متفاوت خواهد 

ببق آن یرا  بخپ او  بود؛ ز چتته در 

گذشتتت، از منظر اهل کالم تحقق عالم 

 معنای تحقق عالم زمانبهزمان در دهر 

که بوانی مانی  یک ز مدت در  تر از 

عمر عالم سیالن است )معنای او  دهر( 

-71)ال (  1413خواهتتد بود )مفیتتد، 

قق لستتتوفان تح(؛ ولی ببق نگرش فی77

به معنای تحقق عالم عالم زمان در دهر 

زمتتان در ظرف مجردات )معنتتای دوم 

)ب(  1414ستتتینا، دهر( خواهد بود )ابن

با ستتتتایر رو تفستتتیر دواین (. از142 م 

  تفاسیر اختالف مبمی دارد.

                                                           

 ;Clauser)دانان است شده میان فیزیکشناخته

Shimony, 1978) .که اگر حضتتور در حالی

لۀ هم یک موجود در چند مکان، استتتتحا مان  ز

ای قابل تجربه نبود. پدیدهعقلی داشتتتت، چنین 

شان در این سؤا مدعای ای های عمیق باره حاوی 

یا  فلستتتفی استتتت؛ چراکه این ذوات کوانتومی 

اند و یا چبرۀ مجرد ذوات حقیقتی صتتترفاً مادی

زمان در اند، چگونه هممادی هستتتتند؟ اگر مادی

. مراد از حضور موجود زمانی در 2

دهر، نه وجود برتر او )برخالف تفستتتیر 

یت نه حیثیتی از حیث ی هانخستتتتت( و 

سوم( بلکه  سیر  وجودی او )برخالف تف

  شخ  موجود زمانی است.

. حضتتتور موجود زمانی در دهر، 3

وابستتتته به افق دید فاعل شتتتناستتتای او 

 بلکه مطلق است )برخالف تفسیرنبوده؛ 

   چبارم(.

 ۀکاربردهای تفسیر دوم در فلسف .9-9-3
 اسالمی 

. این تفستتیر معیت ذات مقدس البی با 1

قایق موجود به اتح مانی را  بایی  ز زی

نتبیین می بهدک نه؛  چگو که اگر ه ای 

 ند متعا  خود متغیر و زمانی نیستخداو

کانی( از وجود او  مانی )و م ما هیچ ز ا

   34، جق 1413بی نیستتت )مجلستتی، ت

های مختل  موجودند و با یکدیگر تداخل مکان

سا ی دارند؟ و اگر مجردند چگو شنا نه در حیطۀ 

ا هاند؟ پاستتخ به این ستتؤا دان قرار گرفتهفیزیک

نیتتاز دارد )ر.ک  بتته ژرف تری  بیشتتتت گری  ن

(؛ اما به هر روی، تصتتور چنین 1327ببماستتبی، 

لۀ عقلی تحقق دفعی پدیده ای برای دفع استتتتحا

 های مختل ، مفید است.یک موجود در ساحت
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244.)1  

به2 چه تفستتتیر دوم  بایی . اگر تن

ثابت را تبیین نمی با  باط متغیر  ند؛ کارت

سته ۀاما مقدم سیر چبارم شای ای برای تف

 آن امر متغیر با ثابت ۀپای استتتت که بر

یر چه در تعلیل تفس؛ چنانشودمرتبط می

   .گفتیمچبارم 

 حیثیت ثبات زمانیاتارتباط عالم دهر با . 3-3

. وجوه امتیاز تفسیر سوم از تفسیرهای 0-3-3
 دیگر 

سوم هم با معنای  ۀ. واژ1 سیر  دهر در تف

بت( و  ثا های  دوم دهر )ظرف موجود

سبت متغیر به ثابت(  سوم )ن هم با معنای 

ستتازگار استتت )برخالف تفستتیر یکم و 

 چبارم(. 

که تصتری  میرداماد نشتان . چنان2

سیر، نه دهد موجود دهمی ری در این تف

یر  تفستتت نی ) موجود زمتتا برتر  وجود 

نخستتتتت( و نتته خودِ موجود زمتتانی 

بی بلکه وج )تفسیر دوم(متحرک است 

از وجوه موجود زمانی در دهر حاضتتتر 

                                                           

  ه معه فی نفمقارنه الحق القدیم للزمان و تحقق. »1

األمر من األز  إلى األبد فال شتتتتک فی صتتتحته و 

 «.  وقوعه

 است که بیانگر حیثیت ثبات اوست. 

یان 3 . تفستتتیر اخیر اگرچه مطلق ب

سا أت ۀشده و دربار شنا ثیرگذاری فاعل 

له أما از این مستتدر آن ستتکوت کرده، ا

برکنار نیستت؛ زیرا پیامد این تفستیر آن 

سای موجود زمانی،  شنا ست که فاعل  ا

بات آن باشتتتد ث ثابت  ا راگر موجودی 

خواهد یافت )زیرا تنبا از جبت ثبات با 

او ارتبتتاط دارد( و اگر موجود زمتتانی 

را خواهد یافت )زیرا تنبا باشتتد تغیر آن

باط استتت با او در ارت بت تغیر  ت( از ج

برخالف تفستتیر یکم و دوم که ویهگی 

ثیری در حضتور موجود أفاعل شتناستا ت

 زمانی در دهر ندارد. 

 ۀکاربردهای تفسیر سوم در فلسف. 9-3-3
 اسالمی 

کری 1 ف نظتتام  یر ستتتتوم در  تفستتتت  .

ندیشتتت مادا ندانی چون میردا  ینقشتتت ،م

استتتاستتتی در تبیین حدوع دهری عالم 

ی ات زماندارد. برابر این تفستتیر موجود

ضرند ا شان در دهر دفعتاً حا ز حیث ثبات
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( و از حتتیتتث 11  1371)متتیتتردامتتاد، 

به مان ر  تغیرشتتتان  عالم ز تدریج در 

مانی دهند؛ پ  هرآنمی چه حدوع ز

مانی(  عدم ز به  تدریجی )و مستتتبوق 

دارد، حدوع دفعی دهری )مستتتبوق به 

هر( یردامتتاد،   1عتتدم در د م یز دارد ) ن

1371  11 .) 

ین جوه تبی. این تفستتتیر یکی از و2

ارتباط امر متغیر با ثابت استتت. اشتتکا  

بت،  ثا با  باط متغیر  یادی در بحث ارت بن

ستتتت؛ آن ا ۀتخل  معلو  از علت تام

ّت  زیرا در فرض متغیر بودن معلو ، عل

حرکت را ایجاد نخستتت باید ابتدا جزء 

ن نابودی آن، جزء دوم را ک د و پ  از 

ما ازکنایجاد  ّت  جاآن د و... . ا که عل

امری  ،اجزای این حرکتتت ۀهمتت ۀتتتامتت

ثابت است و از سوی دیگر محا  است 

باشتتتتد مه  تا ّت  آن ولی معلو   ،که عل

اجزای فرضی معلو   تمامینباشد؛ پ  

                                                           

. عدم دهری عدمی است که از عدم تقرر در دهر 1

عک  عدم زمانی، شتتتود؛ چنین عدمی بهتبیین می

پذیرد؛ زیرا در واستتطۀ دهر، تدریج و امتداد نمیبه

به عالم دهر، هیچ تبع آن مقدار و گونه حرکت و 

یتی راه نتتدا بودن  بور کلی مستتتبوقرد؛ بتتهکمّ

مانی و دهری،  عدم ذاتی، ز به  عالم  های  خداد ر

ّت دا دفعتاً با عل  و شتتتتهمعیت وجودی 

تغییر برای چنین معلولی نامعقو  استتتت 

صدرا،   منظراکنون از  2(.43  1371)مال

شکا سوم ا سیر  پایه   از  بااقا لین به تف

نار می شتتتود؛ زیرا معلو  متغییر از برک

ست،  جبت تغیرش با امر ثابت مرتبط نی

تامه ازم آید تا  تخل  معلو  از علت 

که از جبت ثباتپ با او مرتبط استتتت بل

شکلی به صبار نمی که م را، دآورد )مال

صباز یزدی،  74  3، ج1241 ، 1324؛ م

 (. 414-417  2ج

 انیات از منظر عالم دهرثبات یافتن زم. 4-3

. وجوه امتیاز تفسیر چهارم از تفسیرهای 0-4-3
 دیگر 

. دهر در تفسیر چبارم مناسب با معنای 1

ست،  سبت متغیر به ثابت( ا سوم دهر )ن

که در  نای دوم )ظرف مجردات(  نه مع

 کار رفت. تفسیرهای دیگر به

هتتای ذاتی، زمتتانی و دهری هتتا را بتته حتتدوعآن

 (.11   1371کند )میرداماد، متص  می

لما کانت وجودها على ستتتبیل التجدد و  هالحرک». 2

و إا  هاانقضتتاء فیجب أن یکون علّتبا أیضتتا میر قار

 . «هحرک هفلم یکن الحرک هلم ینعدم أجزاء الحرک
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. بنتابراین تفستتتیر، شتتتخ ِ موجود 2

دهری ثابت بوده و زمانی از افق دید موجود 

د؛ نته وجودِ برتر او شتتتودهری قلمتداد می

یا حیثیتی از  )برخالف تفستتتیر نخستتتت( و 

 های او )برخالف تفسیر سوم(. حیثیت

و دوم، در این  او . برخالف تفستتتیر 3

سیر، ثابت یا متغیر مانی بودن موجودهای ز تف

؛ هاستتتکامالً وابستتته به فاعل شتتناستتای آن

یای ایگونهبه موجود در افق زمان که اشتتت

بت، آن ثا کدیگر را متغیر و موجود  را  های

 یابد. ثابت می

 . کاربردهای تفسیر چهارم 9-4-3

رم تفستتیر چباپیامدهای ترین مبمیکی از . 1

. تبیین عقالنی از ارتباط امر متغیر با ثابت است

امور پراکنده در زمان از افق دید  اساس این بر

ند؛ اما از نظرگاه ی هستتدریج ،موجود زمانی

بی،  ل مقتدس ا تی چون ذات  ب موجود ثتا

اجزای عالم دفعی است و ذات  ۀحصو  هم

تظر تحقق جز ی آن  من معطتل و  لبی  ا

باشتتتونمی مهاین د.  های  ،ه ناتوانی موجود

                                                           

ند  . چنان1 نان )ع( فرمود َا اخرتَلََ  »که امیر مؤم م

َا ُ رهُ الرح رهِ دَهررٌ فَیَخرتَلِ َ مِن بۀ ، خطالبالمهنبج« )عَلَی

مد و 124  21 عالی آ جب ت گار بر وا (؛ یعنی روز

شتتتتدی نتتدارد تتتا حتتا  او متفتتاوت گردد. ابن 

زمانی از احابه به اجزای پراکنده در زمان، 

ید می پد عت  عالم ببی آورد تدریج را در 

 (. 17  1334)ر.ک  مالصدرا، 

سیار متفسیر چبارم می. 2 ر تبیین ثر دؤتواند ب

کیفیتت ارتبتاط ذات ختداونتد متعتا  بتا 

 ۀمخلوقات عالم زمان در مباحث معاصر فلسف

باشتتتد؛  به  زیرادین  باحث برخی  در این م

جانب افراط خداوند متعا  را خارج از زمان 

یات می مان ند )و ز  ,Aleston, 1989دان

pp 132-133ه جانب (، در مقابل برخی ب

فاً مانی و صتتتر قدس را ز  تفریط آن ذات م

 ,Craigداننتد )مقتارن حوادع فعلی می

2001, p. 282 ولی ببق این تفستتتیر از .)

م قدس البی، حصتتتو  ه گاه ذات م  ۀنظر

ست؛ یعنی گذشته، حا   اجزای عالم دفعی ا

سبت نزد وی حاضر است؛  و آینده به یک ن

 ینتواند یک تبیرو تفستتتیر چبارم  میاین از

ی یهای روابرخی آموزه عقالنی در تفستتتیر

ها گذر زمان بر واجب باشد که بر اساس آن

ق   1324ه استتت )ابن بابویه، شتتدتعالی نفی 

31.)1  

ب لحتتدیا فراز از  دیتتا ین  ین ا ی ب ت بالمتتهنبجدر  ل  ا

 ما اختل  علیه دهر فیختل  منه الحا » گوید می

أعلى من الدهر و الزمان  الوجودواجبو ذلک ألن 
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ن ای ،زمان ۀدر مباحث معاصتتر فلستتف. 3

به حل چالپتفستتتیر می ند  های مبمی توا

چون تحقق یا عدم تحقق حوادع گذشتتته و 

                                                           

فنستتتبه ذاته إلى الدهر و الزمان بجملته و تفصتتتیل 

ق، ج  1414الحدید، )ابن أبی« أجزا ه نستتبه متحده

حا  ویعنی می(؛ 411  7 ته،  گذشتتت  توان گفت 

  .آینده به یک نستتبت نزد خداوند متعا  حاضتترند
خصتتتوص بته آیتات و روایتات میردامتاد در این

    1371کند )ر.ک   میرداماد، فراوانی تمستتتک می

یاتی نیز 123-142 یات و روا بل، آ قا ته در م (؛ الب

وجود دارند که بر تدریجی بودن خلقت عالم ماده 

؛ 321  1324تتتأکیتتد دارنتتد )ر.ک  ابن بتتابویتته، 

یان این 22-2  34، ج  1413جلستتتی، م (. جمع م

تار استتتتت.  لۀ این نوشتتت خارج از حوصتتت له،  اد

عۀ بیشتتتتر میعالقه طال به م ندان  نابم به م ند  ع توان

 شده مراجعه کنند.معرفی

ندی ب. مباحث معاصتتر فلستتفۀ زمان در یک تقستتیم1

کلی شتتتاهد تقابل دو دیدگاه، دیدگاه پویانگرانه و 

. حوادع زمانی استتتستتلستتلهایستتتانگرانه به واقعیت 

دیدگاه پویانگرانه، حوادع آتی را معدوم و دیدگاه 

نۀ آن تانگرا گارد.ها را موجود میایستتت یان  ان ببق ب

عالم،  به  یانگر  گاه پو ید به د قدان  گروهی از معت

به وجود  تاً  مان حقیق گذر ز مانی در  های ز یداد رو

صالت زمان حا »شوند که نظریۀ آمده و نابود می «  ا

(Presentism )گیردنام می  (Craig, 2001: 

و ببق بیان گروهی دیگر از ایشتتتان مجموعۀ  (135

رویدادهای عالم همواره در حا  افزایپ استتتت که 

شدنظریۀ جبان در حا  »  Growing Block)« ر

Theory) گیرد نام می(Dainton, 2010: 77) ؛

د ستتفی شتتواهو تبیین فل 1آینده در زمان حا 

  2فیزیک مدرن مرتبط آن کمک کند.

با . 4 حادع  باط امر  تبیین عقالنی ارت

نده ببق دیدگاه ولی در هر صتتتورت زمان های آی

گاه که در دیددر حالی  ه، حقیقتی ندارند.پویانگران

  مجموعتتۀ بتته ایتتتازه رویتتداد هیچ ایستتتتتتانگرانتته

شتتتود و نمی عتتالم افزوده در موجود رویتتدادهتتای

کامالً  های فعلی،  یدا های آتی هم ون رو یداد رو

. حا  باید  (Dyke, 2002:137-151)اندواقعی

دانستتتت پذیرش تفستتتیر چبارم گامی مبم در نقد 

 پویانگرانه به عالم است.های دیدگاه

یای فیزیک کوانتومی 2 هدی در دن طابق شتتتوا . م

 Bell) «نتتامستتتتتاوی بتتل»هتتمتت تتون نتتقتتض 

inequality) گارگ-نامستتتاوی لگت»، نقض»  

(Leggett–Garg inequality) ،« آزمتتایتتپ

 Delayed choice) «انتتتتتختتاب تتتأختتیتتری

experiment)  (Wheeler; Zurek, 

که و ... ذوات کوانتومی هم نان (182 :1983

در مکان جایگزیده نیستتتند در زمان نیز جایگزیده 

نیستند. هم به لحاظ در هم آمیختگی و میر مستقل 

بودن فضتتتا و زمان در فیزیک جدید، هم این نکته 

شواهد  صوص  شده در خ که آزمایپ های انجام 

یده فرابرد  پد با )هم ون  ند آن مان لذکر و  فوق ا

گر چه با اشتتتیاء میکروستتتکوپی انجام کوانتومی( ا

عاد مکانی و زمانی شتتتان در حد  ما اب می گیرند ا

که  رو تفسیری فلسفیماکروسکوپی است، از این

نوعی از تحقق برای حوادع گذشتتتته و آینده در 

خصتتوص بستتیار زمان حا  ترستتیم نماید، در این
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قدیم، از دیگر پیامدهای مبم تفستتتیر چبارم 

استتتت. اشتتتکا  بنیادی در ارتباط حادع با 

ست )فخر  قدیم، تخل  معلو  از علت تامه ا

یر 43  4، ج1411رازی،  تفستتت بر  برا (. امتا 

لمِ امکان چبارم، از نظرگاه واجب تعالی عا

ا که تناهی و ی ایگونهتحقق دفعی دارد؛ به

تأثیری در  مان،  تداد آن در ز ناهی ام عدم ت

تخل  یا عدم تخل  آن از علت تامه ندارد 

میرداماد،   1؛« 1ۀتعلیق» 441  1342)مطبری، 

کته محتدودیتت ابعتاد (. چنتان231  1371

مکانی عالم، موجب تخل  معلو  از علت 

 آن نیست.  ۀتام

علم حضوری واجب  ،تفسیر چبارم .3

ند؛ کعالم زمان را نیز تبیین می سراسرتعالی به 

عالم زمان،  ۀیک از اجزای پراکندزیرا هیچ

از ذات مقتدس البی پنبتان نبوده و همگی 

بتالفعتل نزد وی حتاضتتترنتد )ر.ک  فیض 

 ۀپای (. هم نین بر334  1؛ ج1417کاشتتانی، 

   1371 ،این تفسیر، بحث قضا و قدر )میرداماد

( 21  1313( و فعل البی )فیض کاشانی، 421

ها که بررستتتی تفصتتتیلی آنشتتتده نیز تبیین 

                                                           

حا ز اهمیت استتتت )کاویانی، پارستتتانیا، رزمی، 

1411  .) 

در مجموع خودش یک فعل خداست، حا  عالم . »1

یا نامتناهى. اگر این فعل  یا متناهى استتتت  این فعل 

 خواهد. پهوهشی جداگانه می

پیامد مبم دیگر این تفستتیر آن استتت . 7

تحقق نامتناهی بالفعل را نقض  ۀکه استتتحال

 اتذوکه  امکان تحقق کند. توضتتی  آنمی

باز جزء مستت ناهی از دیر نامت های لهأحقیقی 

ژرف و پرچالپ فلسفی بوده است. باورمندان 

 ستتود آن برپا هایی بهاستتتدا  ۀبه استتتحال

؛  372-311  1، ج1323اند )کاپلستتتون، کرده

خر رازی،  مؤذن، 124-122  1، ج1311ف ؛ 

اما تحقق یک  ؛(111-121  1324مشتتکاتی، 

بهاین برهان ۀمثا  نقض، درستتتی هم  ها را 

 هوهشگران معاصرکشد. برخی از پچالپ می

ده های یادشکمک تفسیر چبارم، استدا  به

 ۀهم ،دانند؛ زیرا برابر این تفسیررا مخدوش می

عالم زمان از منظر ذات البی در حقیقت، یک 

شتتود که برابر موجود بالفعل محستتوب می

   1313آماز )ابن ستتینا،  ،دیدگاه رایج فلستتفی

 انفکاک پیدا نشده ،خدا از نظر زمان متناهى هم باشد

 «. است
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بانی کالمی،111 جامی برای ا  1( و برابر م و ان

- 121  1323)مصباز یزدی،  متصور نیست

شتتایان یادآوری استتت که اگر  2«(.174 ۀتعلیق

اجتماع عینی رخدادهای زمانی در دهر مورد 

قات المتفر» ۀتوجه باشتتد، تفستتیر چبارم قاعد

 ۀنمون« فی وعاءالزمان مجتمعات فی وعاءالدهر

عل تحقق نامتناهی بالف ۀنقضتتی برای استتتحال

اجتماع علمی رخدادهای اما اگر  ؛خواهد بود

 ،زمانی مورد توجه قرار گیرد، تفستتیر نخستتت

یادشتتده خواهد بود  ۀنقضتتی بر استتتحال ۀنمون

ناهیزیرا معلوم نامت ند )مجلستتی، های البی  ا

 3(.242  4، ج1413

ی نتیجه   گیر

الزمان مجتمعات المتفرقات فی وعاء»قاعدۀ 

تفستتیرهای گوناگون با لوازم  «فی وعاءالدهر

ها، نآ توجبی به تفاوتمختلفی دارد که بی

ست شد. اینمایۀ برخی مغالطات مید  تواند با

سلمان،  سوفان م سخنان فیل سی  شتار با برر نو

                                                           

قا ل به معاد جستتتمانی و خلود در آن  . متکلمین،1

هستتتند که مستتتلزم عدم تناهی ستتلستتلۀ زمانیات از 

 (.411-413  1413جانب ابد است )حلّی، 

یشتتکل الجمع بین القو  بااستتتحاله میرالمتناهی . »2

یه،  ناه حادع میر مت عل و القو  بجواز وقوع ال بالف

عاء قات فی و بالنظر الی ان المتفر مان خاصتتتته  الز

سیر از   دست داد. تفسیرهایبه قاعده چبار تف

ها همراه لوازم آنچبارگانۀ قاعدۀ یادشتتده به

 عبارتند از  

نده در  تفستتیر یکم  های پراک موجود

به وجودِ برتر  مان، در ظرف دهر  ظرف ز

ند. کدیگر با ی طابق این خویپ، مجتمع   م

ین خوبی تبیبه تطابق عوالم وجودی. 1 تفستتیر 

برخی حقایق دینی )مانند  . باور به2شتتود؛ می

ضور هم سان کامل ح سانکنار زمان ان های ان

حا  مرگ(  ناگون در  تبیین فلستتتفی گو

م، همه تفستتیر یکیابد. با اینمیای شتتایستتته

تبیین  هگونۀ شتتتایستتت، بهارتباط متغیر با ثابت

 شود. نمی

موجودهای پراکنده زمانی  تفستتیر دوم 

های دهری تحقق  همگی در ظرف موجود

های دهری بر آنمی ند؛ زیرا موجود ها یاب

معیت ذات  .1مطابق این تفستتیر  احابه دارند. 

شود؛ روشن می البی با موجودهای عالم زمان

شود می تبیینتفسیر چبارم یکی از مقدمات  .2

لدهر عاءا عات فی و عۀ بیشتتتتر در  «مجتم طال برای م

کتتارهتتای مطرز در این بتتاره و تبیین برخی راهاین

یا ی ق ید  )ر.ک  ضتتت له بنگر یه، مستتتتأ ؛  1321بنو

 (.  1321کاویانی و دیگران، 

لی  لصتتتفته حد أی لی  لبا مایه بالنستتتبه إلى . »3

 «.  متعلقاتبا کالعلم بالنسبه إلى المعلومات
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ارتباط واند تنمیتنبایی بهولی این تفستتیر نیز 

 کند. متغیر با ثابت را تبیین 

موجودهای متفرق زمانی  تفستتیر ستتوم  

دارای دو جبت ثبات و تغیرند که از جبت 

مانی و از  متغیر های متفرق ز با موجود بودن 

ند. ثابت مرتبط هست هایجبت ثبات با موجود

 ارتباط امر متغیر با ثابت .1مطابق این تفستتیر  

روشن حدوع دهری عالم . 2شود؛ تبیین می

 شود. می

سبت به تفسیر چبارم   شیء متحرک، ن

عالم زمان متحرک و نستتبت به مبادی عالیه 

های آفریده ۀهم ،ثابت استتتت؛ زیرا خداوند

 ۀدر ظرف ویه ،دهریباره و یکبه زمانی را 

 خویپ آفریده است.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط امر متغیر با . 1 مطابق این تفستتیر  

روشتتن  استتالمی ۀثابت در مباحث فلستتف

. معیت واجب تعالی با کل حوادع 2شود؛ می

. 3ود؛ شزمانی در مباحث فلسفۀ دین تبیین می

در مباحث فلسفۀ زمان، تحقق حوادع گذشته 

شواهد مرتبط با آن در  و آینده در زمان حا  و

سفی تبیین میفیزیک مدرن، به شوند؛ گونۀ فل

. 3ود؛ شتتتبیین می ارتباط امر حادع با قدیم. 4

حوادع گذشته و تعالی به علم حضوری حق

 ۀاستتتحال. 7شتتود؛ میتبیین  روشتتنیآینده، به

 شود.نقض می تحقق اشیای نامتناهی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

کاربردهاااااع ها اااا   
المتفرهاااف  ااا   ااا  
الزمااام ممتمتاااف  ااا 

  ا  ال هر

تفسیر ا ل
تطابق  والم  جودع

با ر به برخا حقایق دینا 

تفسیر د م
با  الم زماممتیت ذاف الها

مق مه تفسیر چهارم

تفسیر سوم
ارتباط متغیر با ثابت

ح  ث دهرع  الم 

تفسیر چهارم

ارتباط متغیر با ثابت

ه دینکیفیت متیت  اجب تتالا با  حوادث زمانا در مباحث  لسف

متبیین برخا مسائل  لسفه زمام   شواه   یزیک م ر

ارتباط حادث با ه یم

تتالا به حوادث گذشته   آین   لم حضورع حق

اشیاع نامتناهانقض استحاله تحقق



 
 ..  وروح اهلل سوری  ،  محمد صادق کاویانی /...المتفرقات فی وعاءالزمان»ۀ قاعداز تبیین تفسیرهای گوناگون 

 
22 

 

 

که هریک از تفسیرهای کوتاه سخن آن

د ای دارننتایج و پیامدهای ویهه ،یادشده

از تفستتتیرهای دیگر استتتتفاده  که لزوماً

این نکته، بررسی تفسیرهای  ؛شوندنمی

یادشتتتده و لوازم هریک را ضتتتروری 

ستتتازد. این نوشتتتتار تا حد امکان در می

قه ما عال ید ا ندانتبیین این امرکوشتتت  م

عه بیشتتتتر می برای طال به م ند  نابع متوان

 ند.نکشده مراجعه معرفی

  
  مالحظات اخالقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 منابع 

درر الفوا د تا(، )بی .آملی، محمدتقی -
قم   .)تعلیقۀ علی شرز المنظومه(

 اسماعیلیان. 

 .اهللالحدید، عبدالحمید بن هبهابیابن -

قم    .7، جشرز نبج البالمه .ق( 1414)

 .اهلل مرعشی نجفیآیت ۀکتابخان

 .اثیر جزری، مبارک بن محمدابن -

فی مریب الحدیث و  هالنبای. (1371)
 قم  اسماعیلیان.  .األثر

 .ق( 1324) .ابن بابویه، محمد بن علی -

 .، محقق/ مصح   هاشم حسینیالتوحید

 مدرسین. ۀقم  جامع

 .(1313) .سینا، حسین بن عبداهللابن -

، . قم  البالمهااشارات و ااتنبیبات

 . چاپ او 

بیروت   .عیون الحکمهم(، 1241) .تتتتتت -

 دارالقلم. 

الشفاء ، «(ال »1414) .تتتتتت -

 .یعىالطبجلد یکم، السماع )الطبیعیات(،

 اهلل المرعشی. قم  مکتبه آیت

بیروت   .التعلیقات .«(ب»1414) .تتتتتت -

 ااعالم ااسالمی.  همکتب

 .(1337) .قولویه، جعفر بن محمدابن -

محقق  عبدالحسین  ،کامل الزیارات

 . هنج   دارالمرتضوی .امینی

مقاات (، 1411) .اشعری، ابوالحسن -

ن/ آلما .ااسالمیین و اختالف المصلین

 ویسبادن  فران  اشتاینر. 

درآمدی  .(1312) .پورجوادی، نصراهلل -

 گاهی. تبران  نشر دانش .افلوبین ۀبر فلسف

تبیین (. 1347) .جوادی آملی، عبداهلل -

 .، محقق  حمید پارسانیابراهین اثبات خدا

 . ، چاپ پنجمقم  اسراء

، 14، جلد رحیق مختوم(. 1324) .تتتتتت -

 قم  اسراء. .محقق  حمید پارسانیا

 .حسینی زبیدی، محمد مرتضی -

تاج العروس من جواهر  .ق(1414)
 بیروت  دارالفکر.  .القاموس

 .بن یوس  ی )عالمه(، حسنحلّ -

کش  المراد فی شرز تجرید  . (1413)

 نشر اسالمی. ۀقم  مؤسس .ااعتقاد

. ذبیحی، محمد؛ صیدی، محمود -

نظریۀ مُثل و صدور کثرات از  (.1324)

-های فلسفیپهوهپ .واحد حقیقی
 .14-1(، 73) 11، کالمی

 ه،اعالم النبو . (1341رازی، ابوحاتم. ) -
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 .محقق  صالز صاوی و مالمرضا اعوانی

 ، چاپحکمت و فلسفه ۀتبران  مؤسس

 . دوم

 . ق( 1411) .بن عمر زمخشری، محمود -

بیروت   .الفا ق فی مریب الحدیث

 . هدارالکتب العلمی

ی تصحی  صبح ،البالمهنبج .سیدرضی -

 قم  هجرت.  .صال 

 . (1241) .درالدین محمد ،شیرازی -

 هلیقفی ااسفار الع هالمتعالی هالحکم
. بیروت  7و 4، 3، جلد هااربع

  .ه، چاپ سومدارااحیاءالتراع العربی

تبران   .و المعاد أالمبد .(1334) .تتتتتت -

 ایران.  ۀانجمن حکمت و فلسف

فى  هالشواهد الربوبی .(1371) .تتتتتت -
مشبد  المرکز  ه.المناهج السلوکی

 الجامعی للنشر.

 .شرز اصو  الکافی .(1343) .تتتتتت -

مطالعات و تحقیقات  ۀسسؤتبران  م

 . ، چاپ او فرهنگی

 .بن عبدالکریم شبرستانی، محمد -

قم  الشری   .الملل و النحل .(1374)

 . ، چاپ او الرضی

 .بن علی صدوق )شیخ(، محمد -

 مدرسین.  ۀقم  جامع التوحید .ق(1324)

تسلسل  (.1321. )ضیا ی قبنویه، مجید -

عدم تناهی زمان  ۀلأدر علل مادی و مس

 ،تأمالت فلسفی . مالصدرا ۀدر فلسف

4(21  )274-242 . 

http://phm.znu.ac.ir/article_

32203_942e059ac1fa91c13

da85404a484cd18.pdf 

 هنبای .(1347) .بباببایی، محمدحسین -
تصحی   مالمرضا فیاضی جلد  ،هالحکم

 ۀسسؤقم  مرکز انتشارات م .3و 1

، چاپ ی امام خمینیآموزشی و پهوهش

 . چبارم

قم   ه.الحکم هبدایق(، 1417) .تتتتتت -

 مدرسین.  ۀجامع

 .ق(1413) .بن علی ببرسی، احمد -

 .جلد یکم ،ااحتجاج علی اهل اللجاج

 مشبد  مرتضی. 

مبانی  (.1327. )ی، ستاربببماس -

متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم 

نوین جبان  ۀ)با محوریت اید

(  14) 1، تأمالت فلسفی . هولوگرافیک(

123-133 . 

http://phm.znu.ac.ir/article_

27157_ce3c416168f01b00b

1e399e6b7a7fe39.pdf 

http://phm.znu.ac.ir/article_32203_942e059ac1fa91c13da85404a484cd18.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_32203_942e059ac1fa91c13da85404a484cd18.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_32203_942e059ac1fa91c13da85404a484cd18.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_27157_ce3c416168f01b00b1e399e6b7a7fe39.pdf
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درآمدی  .(1322) .عبودیت، عبدالرسو  -

 .جلد یکم ،نظام حکمت صدراییبه 

 تبران  سمت. 

کش   . (1317) .علوی، سیداحمد -
 .اایمان میرداماد()شرز تقویم الحقایق

 مطالعات اسالمی.  ۀسسؤتبران  م

 .بن احمد فتا  نیشابوری، محمد -

 هالواعظین و بصیر هروض .(1313)

قم  انتشارات  .جلد یکم ،المتعظین

 رضی. 

  .ق(1411) .بن عمر رازی، محمد فخر -

 4د ، جلهی علوم االبیف هالمطالب العالی

 .هبیروت  دارالکتب العربی .3و 

فی  هالمباحث المشرقی .(1311) .تتتتتت -
قم   .جلدیکم، علم االبیات و الطبیعیات

 نشر بیدار. 

 .(1313) .فیض کاشانی، محمدمحسن -

قم  دفتر تبلیغات  .اصو  المعارف

 اسالمی. 

 .، جلد یکمالوافی .ق(1417) .تتتتتت -

لی منین عؤامام امیرالم ۀاصفبان  کتابخان

 السالم. علیه

تفسیر  .ق(1414) .بن ابراهیم قمی، علی -
 . ، چاپ سومقم  دارالکتاب .القمی

(. 1323) .کاپلستون، فردریک چارلز -

ید ، مترجم س«یونان و روم»تاریخ فلسفه 

تبران  علمی  .1الدین مجتبوی، ج جال 

 .دهم، چاپ فرهنگی

 ؛عباسی، علی ؛کاویانی، محمدصادق -

تأملی در  .(1321) .رضاپور، محمد

تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء 

 . 2-34  (4)3، حکمت اسالمی .بالفعل

کاویانی، محمدصادق؛ پارسانیا، حمید؛  -

(. نگرشی 1411اهلل )رزمی، حبیب

متفاوت در مباحث فلسفه زمان؛ تبیین 

سازگاری دیدگاه حکمت متعالیه با 

شواهد فیزیک مدرن در واقعیت 

(  22)11، فلسفه علمرویدادهای آینده. 

142-132. 

 ۀتاریخ فلسف .(1313) .کربن، هانری -

ان  تبر .، مترجم  جواد ببابباییاسالمی

 کویر. 

 .ق(1411) .بن یعقوب کلینی، محمد -

 اکبرمحقق  علیالکافی، جلد یکم، 

تبران   .مفاری/ محمد آخوندی

 . هدارالکتب ااسالمی

 .ق(1413) .مجلسی، محمدباقر -

 هلدرر اخبار اا م هبحاراانوار الجامع
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یروت  دارااحیاء . ب34و  2، جلد ااببار

 . ه، چاپ دومالتراع العربی

 .(1324) .مصباز یزدی، محمدتقی -

تبران  سازمان . جلد دوم، سفهآموزش فل

 . ، چاپ پانزدهمتبلیغات اسالمی

 .همالحک هعلی نبای هتعلیق .(1323) .تتتتتت -
آموزشی پهوهشی امام  ۀسسؤقم  م

 خمینی. 

های درس .(1323) .مطبری، مرتضی -

، چاپ ، جلد دوم. تبران  صدرااسفار

 . هشتم

، شرز مبسوط منظومه .(1342) .تتتتتت -

 .(11آثار، جلد  ۀجلد دوم )مجموع

 . ، چاپ یازدهمتبران  صدرا

بن محمد.  مفید )شیخ(، محمد -

م  . قهالمسا ل العکبری .«(ال »ق1413)

 المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

قم   .اامالی .«(ب»ق1413) .تتتتتت -

 شیخ مفید.  ۀانتشارات کنگر

 .القبسات .(1371) .میرداماد، محمد -

 . ، چاپ دومتبران  دانشگاه تبران

مصنفات  ۀمجموع(، 1341) .تتتتتت -
، جلد یکم، تبران  انجمن آثار میرداماد

 و مفاخر فرهنگی. 

 .محمدمبدی ،رضا؛ مشکاتیسید ذن،ؤم -

بررسی سه برهان سلّمی، تُرسی  .(1324)

و حفظ النسبه در اثبات تناهی ابعاد با 

 ،بر دیدگاه مالعبدالرزاق اهیجیه تکی

 .123-173(  23) 2، تأمالت فلسفی

 .(1321) .محمدمبدیسیدنبویان،  -

و 2، جلد اسالمی ۀجستارهایی در فلسف

 قم  حکمت اسالمی.  .3

(، 1313) .اهللهاشمی خو ی، میرزا حبیب -

لد ، جفی شرز نبج البالغ همنباج البراع

-زاده آملی؛ کوهیکم، مترجم  حسن

ای، محمد باقر، محقق و مصح   کمره

 . هالمیساا همکتب :میانجی، ابراهیم، تبران
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