
 

 

 تناهی زمان در فلسفۀ ملاصدرا تسلسل در علل مادی و مسئلۀ عدم

 1مجید ضیایی قهنویه

 چکیده

ها، علتت ها محال است و از جملۀ این علتملاصدرا معتقد است که تسلسل در همۀ علت

کند. بررسی های مادی را از این تسلسل محال استثنا میمادی است. البته وی برخی ترتب

تتر ه هم وابسته هستند. با تحلیل دقیت دهد که این اجزا بهای اجزای زمان نشان میویژگی

شویم که این وابستگی در ضمن نوعی علیتت متادی بتود  ارتباط اجزای زمان، متوجه می

شود. درنتیجه ادلۀ ابطال تسلسل است؛ به نحوی که مشمول قواعد حاکم بر علل مادی می

دهیم تناهی زمان را نیز در بر خواهد گرفت. برای حل این تناقض، نشان می در علل، عدم

پذیری زمان وابسته به اجتزای مستافت حرکتت م تحا زمتان استت و که ترتب و تقسیم

آید که حرکتت م تحا زمتان را مقتدار حرکتت در تناقض مذکور در صورتی پیش می

مستافت حرکتت م تحا زمتان، ایتن نهایت بدانیم؛ اما با دوّار دانستتن مسافت مستقیم بی

 شود. تناقض برطرف می
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 مقدمه

ترین موضوعات در فلستفۀ استلامی بتود  استت. انگیزابطال تسلسل در موجودات از بحث

تمسک به تسلسل در اثبات خداوند و همچنین شناخت ابعاد عالم،  مباحث زیتادی حتول 

 ین موضوع ایجاد کرد  است. ا

ملاصدرا در بحث علت و معلول، پس از اثبات تناهی علل فاعلی، در ف تلی جداگانته بته 

)صتدرالدین پتردازد کته تسلستل در تمتام انتواع علتت  محتال استت اثبات این مطلب می

، که از جملۀ این انواع، علت متادی استت. البتته پتس از (161 .، ص0، ج 1362شیرازی، 

این قاعتد  مستتثنی کترد  و  آن، با ایجاد توسعی در معنای ماد ، برخی از اقسام ماد  را از

. ایتن (171 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، ها را جایز شمرد  است تسلسل در آن

بنتامیم کته از جملتۀ انتواع آن،  توانیم، در یک اصطلاح فنی، تسلسل تعاقبیتسلسل را می

ها با تسلسل در موجوداتِ زمانی است. ملاک تسلسل در این موجودات رابطۀ اعدادی آن

 یکدیگر است.

نهایتت موجتود متعاقتب، منجتر بته ایتن تفکیک ملاصدرا و اعتقاد وی به امکان وجود بی

بشتود و  نهایتتشود که زمان، که لازمتۀ موجتودات متادی متعاقتب استت، امتری بتیمی

تتر ماهیتت های جایز باشد. اما بررستی دقیت تسلسل در اجزای آن، از جملۀ همین تسلسل

رساند که رابطۀ اجزای زمان با یکدیگر نتوعی رابطتۀ انترتاری زمان، ما را به این نتیجه می

رسیم که رابطۀ اجتزای زمتان، بته نتوعی است. با بررسی مادۀ حامل زمان به این نتیجه می

 گردد که صدرا تسلسل در آن را محال دانسته است.در مادۀ حامل بازمی علیت مادی

-شود. از طرفی دلایلی داریم که قطعاً به ما نشان متیاین امر موجب بروز یک تناقض می

هتا، امکتان تسلستل در تمتام علتت دهد زمان امری نامتناهی است و از طرف دیگتر عتدم

 دهندۀ متناهی بودن زمان است. نشان

حلی برای برطرف خوبی تقریر شد ، را این مقاله کوشش شد  است که این تناقض بهدر 

 کردن آن براساس حکمت متعالیۀ صدرایی ارائه شود.
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 تسلسل ترتبی و تعاقبی و ادلۀ ابطال تسلسل .9

تسلسل در یک مجموعۀ اشیاء، با توجه به ارتباطی کته ایتن اع تا بتا یکتدیگر دارنتد، بته 

یک از ایتن شود. دربارۀ اینکه ادلۀ ابطال تسلسل به کدامی تقسیم میتسلسل ترتبی و تعاقب

گانته را در محتال نررهایی وجود دارد. برخی شروط سهگیرد، اختلافها تعل  میتسلسل

، برخی معتقدند کته (402 .، ص1323، شیرازی الدین)قطباند بودن تسلسل شرط دانسته

زاد  و )ختادماستتفاد  استت بع ی ادلتۀ ابطتال تسلستل، بترای هتر دو نتوع تسلستل قابتل

رشتد، )ابتنانتد ، برخی فقط شترط فعلیتت را در نرتر گرفتته(52 .، ص1322مهر، سعیدی

اعتبتار شتد  در تسلستل محتال را بتیطور کلی شرایط مطترحو برخی به (31 .، ص1113

 دانند. ، ادلۀ ابطال تسلسل را از این ناحیه مخدوش می(123 .، ص1321سال، )کهندانسته 

ستل، براهینتی هستتند کته، حتداقل در یکتی از مقدماتشتان، از بع ی از براهین ابطال تسل

شود که از جملۀ این بتراهین، اصول شمارشی و ریاضی برای اثبات مدعایشان استفاد  می

زاد  و )ختادم های تطبی  و آحاد و الوف و برهان نزدیک به برهان ت تای  هستتندبرهان

. البته براهین دیگتری ماننتد استتدلال بته زوج یتا فترد بتودن (41 .، ص1322مهر، سعیدی

توان به آنها اضتافه کترد. ایتن بتراهین، بترای تعداد افراد سلسله و برهان حیثیات را نیز می

 نهایت نیازی به شرط ترتب ندارند.ابطال تسلسل بی

هتت بتر برهتان مربوطته ملاصدرا، ضمن بیان برخی از این دلایل، به ایراداتی که از ایتن ج

کنتد. عنوان مثال وی بر برهان تطبی  اشکالاتی وارد متیشود اشار  کرد  است. بهوارد می

شتوند، و برخی اشکالات او از جهت این است که براهین بر تسلسل تعتاقبی هتم وارد متی

نهایتت بتودن مقتدورات خداونتد را بتا برخی دیگر از این جهت است که این براهین، بی

 کنند. مواجه می مشکل

اشکال اول این است که اگر این برهتان صتحیا باشتد، لتازم استت مجموعتۀ اعتداد هتم 

تتوانیم ؛ چرا که می(100 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، ای متناهی باشد مجموعه

نهایتت نهایت و دیگری از عدد دو تتا بتیعدد یک تا بیدو مجموعۀ عدد را، که یکی از 

ادامه دارد، در نرر بگیریم و آنها را با هم تطبی  کنیم. در این صورت اگر بتر هتم منطبت  
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آید و در غیر این صورت مستلزم انقطاع سلسله خواهد شوند، تساوی جزء و کل پیش می

، تعداد ادوار فلک و مانند آن هتم بود. این اشکال در استدلال به تناهی مقدورات خداوند

، 0، ج 1362)صتدرالدین شتیرازی،  آید که تناهی اینها نزد فلاستفه محتال استتپیش می

 .(100 .ص

ع از برهتان تطبیت ، اشتکال های مختل  به ایتن اشتکال و دفتاملاصدرا، پس از بیان پاسخ

ستینا، بتدون تف تیل و برد و با یک پاسخ اجمتالی و انتستاآ آن بته ابتندیگری را نام می

)صتدرالدین شتیرازی،  گذردبدون اینکه نرر نهایی خود را مشخص کند، از کنار آن می

کند این استت کته در ضتمن هتر عتدد، . اشکالی که وی نقل می(107 .، ص0، ج 1362

تر از آن هم وجود دارند و این عدد متقتوم بته آنهاستت. مثلتاً عتدد چهتار اعداد کوچک

متوق  بر عدد سه است و عدد سه در ضمن آن وجود دارد و به همتین ترتیتب عتدد سته 

 توق  بر واحد است. هم متوق  و مترتب بر عدد دو بود ، در نهایت، عدد دو م

در این صورت اگر عدد نامتناهی وجود داشته باشد، باید مترتتب بتر همتۀ اعتداد پتیش از 

خود باشد و لازمۀ آن این است که حتتی بتر فترع اعتبتار شترط ترتتب در محتال بتودن 

)صتدرالدین سلسلۀ نامتناهی، بتاز هتم ایتن برهتان مختال  وجتود اعتداد نامتنتاهی باشتد 

 .(107 .، ص0، ج 1362شیرازی، 

تر است. وی در همان ابتدای توضتیا برهتان در مورد برهان حیثیات، موضع صدرا روشن

)صتدرالدین دانتد هایی که دارای وضع هستتند جتاری متیحیثیات، آن را در تمام سلسله

. او همچنتتین برهتتان آحتتاد و التتوف را در هتتر سلستتلۀ (136 .، ص0، ج 1362شتتیرازی، 

)صتدرالدین دانتد نامتناهی، چه مشتمل بتر علتت و معلتول باشتد چته نباشتد، جتاری متی

 .(136 .، ص0، ج 1362شیرازی، 

تناهی وارد بداند چه  ندانتد، دلیتل  به هر حال چه ملاصدرا این اشکالات را به براهین عدم

امکتان وجتود  اصلی او برای اثبات عدم تناهی، برهانی است کته بتر ترتتب علّتی و عتدم

 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شتیرازی، آن استوار است معلول بدون تعیّن و وجود علت 

هتا داشتته ای نامتنتاهی از علتت و معلتول. مفاد این برهان این است کته اگتر سلستله(131
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م به علت خود است و تا علت موجود نشود، معلتول باشیم، وجود هر معلول  مستند و متقو

-رویم، میصورت ت اعدی بالا میهم موجود نخواهد شد. وقتی در مجموعۀ نامتناهی به

بینیم که تمام اع ای این مجموعه همتین حالتت انترتار را دارنتد و در صتورتی کته ایتن 

-ننتد و موجتود نمتیمامجموعه به نهایتی منجر نشود، تمام آحاد آن در حالت انترار متی

 شوند.

شود، ادلۀ مبتنتی بتر ترتتب، در مقابل اشکالاتی که به ادلۀ شمارشی ابطال تسلسل وارد می

توان اشکالی جدی بر آنها گرفت. از جملۀ براهینی کته سختی میبسیار محکم هستند و به

توان میشود، ها تکیه میعنوان حد وسط آنبرای اثبات مدعایشان به ترتب و وابستگی به

به برهان اسد و اخ ر فارابی، برهان ترتب، برهان وسط و طترف و برهتان نیتاز مجموعتۀ 

 ممکنات به علت اشار  کرد.

 تسلسل در علل چهارگانه در فلسفۀ ملاصدرا .0

کنتد، ابطتال ترین موضوعاتی که ملاصدرا در کتاآ استفار بته آن اشتار  متییکی از مهم

تنهتا در سلستلۀ علتل ملاصدرا اعتقاد دارد که تسلستل نتهتسلسل در علل چهارگانه است. 

نهایتت ای بتیها امکان وجود مجموعهفاعلی محال است، بلکه در هیچ یک از انواع علت

 . (141 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، از موجودات مترتب بالفعل وجود ندارد 

های غیر از علت فاعلی مختص به صدرا نیست، البته اعتقاد به ابطال تسلسل در علت

عنوان مثال بلکه حکمای دیگری نیز هستند که به تناهی علل غیرفاعلی هم معتقدند. به

سینا، )ابنداند سینا تناهی علل را هم در علل فاعلی و هم در علل قابلی جاری میابن

)فخر کند . همچنین فخر رازی بر تناهی علل مادی برهان اقامه می(307 .، ص1424

 .(500 .، ص1، ج 1372رازی، 

مورد آنها ردبهملاصدرا برای اثبات تناهی تمام انواع چهارگانۀ علت، به بررسی مو

ها پردازد. در مورد علل فاعلی، از آن رو که براهین اثبات عدم تناهی علت و معلولمی

کند، نیازی به توضیا بیشتر نیست. اما رد تسلسل مستقیمًا به همین نوع از علیت اشار  می
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در علت غایی به این صورت است که علت غایی بر علت فاعلی تقدم دارد و در حقیقت 

تسلسل غایی علت علیت فاعل است. به همین سبب، هرگونه دلیلی که به اثبات عدمعلت 

 تسلسل در علل غایی هم منجر خواهد شد. خود به عدمدر علل فاعلی منجر شود، خودبه

امکان تسلسل در علل فاعلی و غایی اثبات شد، به دلیل تقدم فاعلی آنها  وقتی عدم

تسلسل در علل صوری و مادی هم اثبات خواهد امکان  بر علل مادی و صوری، عدم

، 0، ج 1362)صدرالدین شیرازی،  شد؛ چرا که اینها متأخر از علل فاعلی و غایی هستند

 .(141 .ص

دلیل این امر این است که علت صوری، علت فاعلی ماد  است و در عین حال 

علل فاعلی  ۀسلسلسبت به علت فاعلی حالت معلولیت دارد. بنابراین علت صوری نیز در ن

گیرد و امکان تسلسل در آن وجود ندارد. اما علت مادی در این مجموعه آخرین قرار می

جزء سلسله و معلول علت صوری است و هرگونه ابطال تسلسل در علل صوری و فاعلی، 

 منجر به ابطال تسلسل در علل مادی خواهد شد. 

 لحاظپذیرش استعدادهای شیء است، ممکن است به ۀزمین ۀمنزلعلت مادی، که به

زمانی مقدم بر وجود شیء شود. در صورتی که زمانی وجود داشته باشد که علت مادی 

فاعلیت بین صورت و ماد ،  ۀیک شیء موجود بود ، اما خود شیء موجود نباشد، رابط

گیرد. این مسئله شود، مورد تشکیک قرار میبه معنایی که در مورد علل فاعلی طرح می

 مرتبط خواهد بود. زمان نیز  ۀدر عین حال با مسئل

ای متوجه این مطلب بود  است و سعی کرد  مشکلات طور هوشمندانهملاصدرا به

امکان تسلسل در علل مادی را برطرف کند که در بخش بعدی به این مسئله  ادعای عدم

 و ارتباط آن با تناهی و عدم تناهی زمان خواهیم پرداخت. 

 نسبت زمان با علل چهارگانه .3

شتود، گیری حرکت استفاد  متیزمان اصولاً یک کمیت است که برای انداز از آنجا که 

 انقسام و دارای اجزاست. امری قابل
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درستی بررسی کنیم، باید در مورد برای اینکه بتوانیم بحث عدم تناهی زمان را به

نسبت اجزای زمان با یکدیگر تأمل بیشتری انجام دهیم. برای این کار، چند ویژگی مهم 

 کنیم.نسبت اجزای زمان با یکدیگر را بررسی می ۀردربا

-ویژگی اول زمان این است که اجزای غیرقار دارد؛ به این معنا که هیچ جزئی نمی

شود. غیرقارالذات بودن زمان تواند دوام داشته باشد و مدام جزء دیگر جایگزین آن می

)صدرالدین اند داشتههایی است که حکمای بزرگ مسلمان به آن اعتقاد از جمله ویژگی

، 1367؛ میرداماد، 126 .، ص1، ج 1372ر رازی، ؛ فخ151 .، ص3، ج 1362شیرازی، 

 .(41 .، ص1367؛ ن یرالدین طوسی، 016 .ص

جمع شود، این است که اجزای زمان قابلویژگی دوم، که از ویژگی اول انتزاع می

ای ت ور گونهتوانیم دو جزء زمان را بهگا  نمیبا یکدیگر نیستند؛ به این معنا که هیچ

 کنیم که با یکدیگر معیت زمانی داشته باشند. 

ویژگی سوم اجزای زمان ترتب این اجزا بر یکدیگر است. ترتب در اجزای زمان 

شود، مگر اینکه جزء قبلی آن گا  جزئی از زمان حاصل نمیبه این معناست که هیچ

 حاصل شد  باشد. 

زیادی دارد. بررسی نسبت  ها، ویژگی ترتب برای ما اهمیتاز میان این ویژگی

دهد که این نسبت، تعاقب صرف نیست؛ بلکه نوعی ترتب بین این اجزای زمان نشان می

طور که در اصل سوم دیدیم، این اجزا در یک ترتیب مشخص اجزا وجود دارد و همان

 تواند به وجود بیاید.اند و بدون وجود یک جزء، جزء دیگر نمیحاصل شد 

ناچار نوعی علیت مادی و بین اجزای زمان را بپذیریم، بهدر صورتی که ترتب 

ایم و در صورتی که رابطۀ مادی و اعدادی در اجزای اعدادی بین اجزای زمان قائل شد 

زمان را بپذیریم، باید بپذیریم که ماد  و استعداد ح ول جزء دوم در جزء اول وجود 

محال است، تسلسل در زمان  طور که تسلسل در علل مادیدارد و در این صورت همان

 هم محال خواهد بود. 
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کند که اگر دو امر متعاقب داشته ملاصدرا در بحث علیت و تناهی علل بیان می

توانیم بگوییم که شیء دوم از باشیم که هیچ جزئی از امر اول در امر دوم نباشد، نمی

ن اموری، گیرد که در چنیشیء اول حاصل شد  است. سپس از این مطلب نتیجه می

 . (171 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، نهایت اشکال ندارد ادامۀ سلسله تا بی

ای است. به این معنا طور که مشخص است، رابطۀ اجزای زمان نیز چنین رابطههمان

لحاظ کلی، با جزء دیگر همراهی ندارد. لحاظ جزئی و نه بهکه هیچ جزئی از زمان، نه به

 داند.توانیم نتیجه بگیریم که صدرا تسلسل در اجزای زمان را محال نمیبنابراین می

ین ای عّلی است یا خیر و اینکه اگر ابرای بررسی اینکه آیا رابطۀ اجزای زمان رابطه

های علل رابطه عّلی است، چه نوع علیتی بین اجزای زمان وجود دارد، لازم است ویژگی

چهارگانه را در مورد زمان بررسی کنیم. از میان علل چهارگانه، علت غایی، از آنجا که 

از نوع علم است و در تعین فاعلیت فاعل نقش دارد، در مورد نسبت اجزای زمان با 

چرا که اجزای زمان، موجودات علمی نیستند. در عین حال،  طرح نیست؛یکدیگر قابل

زمان توانند نسبت به یکدیگر علت فاعلی باشند؛ چرا که علت فاعلی هماجزای زمان نمی

های ح ور علت تامۀ فاعلی، معلول او نیز با معلول خود موجود است و در تمام زمان

ق یه، شرط وجود معلول، وجود خواهد داشت؛ در حالی که در زمان، بر عکس این 

 معدوم شدن علت است.

رابطۀ اجزای زمان از نوع رابطۀ علت صوری با ماد  و همچنین مجموع ماد  و 

آفرینند و نه در جمع با یک ماد  ای را میصورت هم نیست؛ چرا که اجزای زمان نه ماد 

 کنند.جزء دیگری را ایجاد می

ین اجزای زمان داشته باشد، علت مادی تواند شباهتی با علیت بتنها علتی که می

تواند علت مادی جزء بعد باشد؛ چون علت مادی نسبت به است. البته جزء زمان نمی

تواند شود و یک جزء زمان نمیعنوان علت مادی شناخته میمجموع ماد  و صورت به

 تواند شرط وجود و علتمجموع جزء قبلی با یک صورت جدید باشد، اما جزء قبلی می
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ای که استعدادهای علت مادی را برای ح ور گونهمُعِد  برای وجود جزء بعدی باشد به

 جزء بعدی زمان ایجاد کند.

دهد که زمان، از آنجا که امر واحد ملاصدرا در بحث اثبات وجود زمان توضیا می

است، باید فاعل واحد، و از آنجا که این شیء واحد، دارای تجدد و ان رام است، باید 

از همین جاست  (117 .، ص3، ج 1362)صدرالدین شیرازی، ابل واحدی داشته باشد ق

دهد که افتد. همین موضوع نشان میشود زمان در اجسام اتفاق میکه نتیجه گرفته می

های استعدادی ماد  و حرکت ماد  از قو  به فعل وابسته ه ویژگیحدوث اجزای زمان ب

خود ماد  و علت خودیشود که تحق  هر جزء زمان، اگرچه بهاست. بنابراین اثبات می

یعنی همان قابل واحد –کنندۀ قابل مادی برای تحق  جزء بعدی زمان نیست، آماد 

 برای پذیرش جزء بعدی زمان است.  –زمان

دیگر اگر )ال ( را استعداد ح ور زمان )چهار( بدانیم، شرط )ال ( در به بیان 

شود که زمان )سه( موجود شد ، سپس معدوم شود. در صورتی که صورتی محق  می

زمان )سه( موجود و سپس معدوم نشود، )ال ( محق  نشد  است. اما تحق  زمان )سه( 

فتادن شرط )آ( متوق  بر این متوق  بر این است که شرط )آ( اتفاق بیفتد و اتفاق ا

است که زمان )دو( موجود و سپس معدوم شود. به همین ترتیب ترتب اجزا ادامه خواهد 

 یافت و سلسلۀ ترتبی زمان به شکل زیر خواهد بود:

 ..... ج، زمان دو، آ، زمان سه، ال ، زمان چهار ....

ا که همۀ این از طرفی نسبت استعدادهای ال ، آ، ج و ... علیت مادی است؛ چر

استعدادها، استعدادهای یک مادۀ واحد هستند و مادۀ واحد هموار  پس از رسیدن به هر 

 یابد. فعلیت، حالت استعدادی بعدی را می

بنابراین حالت ال  در ابتدا برای مادۀ واحد حالت استعدادی است و پس از 

ستعدادی پیدا آید و برای حالت آ حالت اصورت بالفعل درمیح ول آن حالت، به

کند. از آنجا که تحق  اجزای زمان متوق  بر تحق  این مراتب است و این مراتب به می
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-توانند بیای که با یکدیگر دارند و براساس اصل تناهی تمام علل، نمیدلیل رابطۀ مادی

 نهایت باشند.توانند بینهایت باشند، اجزای زمان هم نمی

ف یل دربارۀ رابطۀ اجزای زمان، ما را با یک رسد که این تحلیل و تبه نرر می

توانیم برای دانیم که زمان امری نامتناهی است و نمیکند. از طرفی میتناقض مواجه می

بینیم که نسبت انتراری اجزای زمان با آن ابتدایی در نرر بگیریم و از جهت دیگر می

سل در زمان را نیز باطل گیرد، تسلیکدیگر وقتی در کنار دلایل ابطال تسلسل قرار می

 پردازیم.کند. حال به بررسی این مسئله میمی

 برهان عدم تناهی زمان و تناقض با بحث ترتب اجزای زمان .4

پردازد، استتدلال بتر عتدم امکتان ترین برهانی که به اثبات عدم تناهی زمانی زمان میمهم

م زمان ابتدای زمتانی گوید در صورتی که بپذیریحدوث زمانی زمان است. این برهان می

دارد، باید بپذیریم که حادث زمانی است. و اگر این را بپذیریم، باید قبول کنیم که زمتان 

؛ 15 .، ص3، ج 1375ینا، ست)ابتنهم باید مسبوق به زمان دیگری قبل از آغاز خود باشتد 

آیتد و . در این صورت خلاف فرع لازم می(142 .، ص3، ج 1362صدرالدین شیرازی، 

یی که آن را ابتدای زمان در نرر گرفته بتودیم، ابتتدایش نخواهتد بتود. بنتابراین ثابتت جا

 شود که زمان هیچ ابتدا و نهایتی ندارد.می

روشنی با بحث قبلی تناقض دارد. پذیرش ترتب بین اجزای زمان، در این موضوع به

م زمان امری شود که بپذیریعین پذیرش براهین تناهی سلسلۀ مترتب، منجر به این می

لحاظ زمانی متناهی است. در عین حال برهان عدم تناهی زمان با تکیه بر اصل است که به

پردازد و این های ذاتی زمان به اثبات عدم تناهی زمانی زمان میامتناع تناقض و ویژگی

 دو با یکدیگر تناق ی آشکار دارند. 

 شود؟حال سؤال این است که این تناقض چگونه حل می

ای رفع تناقض بین ادلۀ تناهی سلسلۀ مترتب و برهان عدم تناهی زمان، سه راهکار بر

حلی است که از توضیحات ملاصدرا در بخش ابطال کنیم. راهکار اول را را بررسی می

آید. راهکار دوم این است که در دلایل ابطال تسلسل و یا دلایل تسلسل به دست می
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شود و راهکار سوم از تحلیل حقیقت زمان و بررسی اثبات تناهی تمام علل تجدیدنرر 

 شود. امکان تسلسل در سلسلۀ اعتباری حاصل می

سبب قوت از بین این سه راهکار، دلیل ملاصدرا اشکالی دارد و دلیل دوم نیز به

پذیر نیست. بنابراین دلیل سوم برای حل این تناقض مناسب راحتی امکانبراهین موجود به

 کنیم.گانه را بررسی میدر ادامه راهکارهای سه رسد.به نرر می

 حل مسئلۀ تناقض عدم تناهی زمان با تناهی علل مادی به روش ملاصدرا .5

ملاصدرا برای حل این مشکل، اشیاء مترتب بر یکدیگر را که امکتان و استتعداد یکتی در 

هتیچ کنتد: دستتۀ اول اشتیائی هستتند کته یتا دیگری موجود است، به دو دسته تقسیم می

جزئی از شیء اول همرا  شیء دوم نیست، یا اینکته تمتام اجتزای آن همترا  شتیء دیگتر 

تتوانیم بگتوییم کته شتیء دوم از شتیء اول حاصتل شتد  استت است. در این حالت نمی

« کاتتب»تمتامی در به« انسان»عنوان مثال . به(141 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، 

یم بگوییم که کاتب از انسان حاصتل شتد  استت و همچنتین توانوجود دارد. بنابراین نمی

هیچ جزئی از سیاهی در سفیدی وجود ندارد؛ بنابراین اگر سیاهی بعد از ستفیدی حاصتل 

 توانیم بگوییم که سیاهی از سفیدی حاصل شد  است.شود، نمی

دستۀ دوم اشیائی هستند که برخی از اجزای آنها همرا  شیء دوم وجود دارد و  

توانیم بگوییم که شیء دوم از شیء اول از اجزا وجود ندارد. در این مورد میبرخی 

اساس ملاک . بر این (141 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی،  حاصل شد  است 

اینکه بگوییم یک شیء از شیء دیگر حاصل شد  این است که برخی از اجزای شیء 

، 0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، د دوم با شیء اول جمع شد ، برخی از اجزا جمع نشو

 .(141 .ص

رساند که ماد  دو معنا دارد. یک معنا ملاصدرا با این مقدمه بحث را به اینجا می

ای باشد که قابلیت گونههمان معنای مقابل صورت است و معنای دیگر این که شیء به

ار تبدیل شود تواند به بختبدیل شدن به شیء دیگری را داشته باشد؛ مانند آآ که می
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. از نرر ملاصدرا تسلسل در مورد اول محال (141 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی، 

 .(140 .، ص0، ج 1362)صدرالدین شیرازی،  است، اما در مورد دوم محال نیست 

گونه توضیا داد که توان اینبا توجه به گفتۀ ملاصدرا، رفع تناقض مذکور را می

یائی هستند که قابلیت تبدیل شدن به جزء دیگر را دارند، اما هیچ اجزای زمان از جمله اش

بخشی از شیء متقدم در شیء متأخر وجود ندارد و در نتیجه اجزای زمان از گرو  دوم 

 است و تسلسل در آن محال نیست.

 حل ملاصدرااشکال به راه. 5-9

سؤال این مبحتث را  ترینرسد،  در عین حال مهمحل ملاصدرا اگرچه کافی به نرر میرا 

 پاسخ گذاشته است.بی

تناهی علل، ترتب است، در ترین دلیل ملاصدرا برای اثبات عدم طور که مهمهمان

اینجا نیز باید به بحث ترتب پاسخ بدهد. رابطۀ اجزای زمان به این صورت است که اگر 

نهایت به بی شود و اگر ما این سلسله را تاجزء اول موجود نشود، جزء دوم موجود نمی

عنوان جزء اول زمان موجود شد  عقب برگردانیم، زمانی را پیدا نخواهیم کرد که به

 تواند موجود شود. باشد. در این صورت هیچ جزئی از اجزای زمان نمی

بنابراین همان دلیل ترتب در اینجا هم کاربرد خواهد داشت. اگر بخواهیم ترتب را 

تناهی زمان را هم بپذیریم و اگر بخواهیم به دلیل عدم تناهی دلیل تناهی علل بدانیم، باید 

کفایت دلیل ترتب در اثبات تناهی علل را نیز قبول کنیم. در زمان استناد کنیم باید عدم

رسد دلیل عدم تناهی زمان دلیل بسیار محکمی است و در نتیجه عین حال به نرر می

 سازد.قوت آن دلیل ترتب را متزلزل می

 حل دوم برای حل مشکل تناقضهرا. 5-0

مباحث تناهی علل بررسی بیشتتری انجتام گیترد؛ بته ایتن  ۀحل دوم این است که درباررا 

 ۀمعنا که براهین ابطال تسلسل بازنگری شتوند و بته عبتارتی در بتاآ عتدم امکتان سلستل

 ها نیزتأمل شود. نامتناهی در جانب علت و معلول
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-ن عدم تناهی سلسلۀ علت و معلول پیش مییکی از مشکلاتی که در صورت امکا

نهایت بالفعل از علل و معلولات آید، مشکل اثبات خداوند است. اگر امکان وجود بی

تواند  وجود خال  را اثبات کند؛ وجود داشته باشد، تمسک به براهین علیت و ترتب نمی

 چرا که خال  هستی باید منتها و طرف سلسلۀ علل و معلولات باشد.

-از منرر فلسفۀ متعارف مشائی به الهیات بنگریم، این مسئله اهمیت زیادی میاگر 

یابد؛ چون اکثر ادلۀ اثبات خداوند مبتنی بر ابطال تسلسل است و امکان تسلسل به ابطال 

ای گونهانجامد. اما بر مبنای حکمت متعالیه، رابطۀ خداوند و جهان هستی بهاین دلایل می

 سلسل در اثبات خداوند بحث مفیدی نخواهد بود.شود که بحث تتعری  می

بر مبنای حکمت متعالیۀ صدرایی، خداوند طرف سلسلۀ موجودات و در حکم 

شمارش باشد نیست. وحدت خداوند موجودی متمایز که به همرا  موجودات دیگر قابل

)صدرالدین وحدت عددی نیست که بتوانیم برای این واحد، ثانی در نرر بگیریم 

 . (357 .، ص1354ی، شیراز

اگرخداوند را طرف یک سلسلۀ متناهی از علل و معلولات بدانیم، اولین اشکال 

شود؛ شود این است که خداوند به همرا  اع ای این سلسله شمرد  میمهمی که پیدا می

شدت انکار شد  است و خداوند قابل در صورتی که در حکمت متعالیه، این مسئله به

 شمارش عددی نیست.

-چنان که حکما به آن اهتمام میبه هر حال لزوم اثبات عدم امکان تسلسل، آن

ورزند و حتی صدرا نیز بر آن تکیه کرد  است، از جهت الهیاتی اهمیتی ندارد و اثبات 

طور که ملاصدرا در برهانی که برای خداوند نیز مبتنی بر ابطال تسلسل نیست، بلکه همان

گوید، صِرف تقسیم وجود به مستقل و وابسته و نیاز میکند اثبات خداوند اقامه می

موجود وابسته به تکیه کردن بر یک موجود مستقل، برای اثبات خداوند کافی است 

 .(35 .، ص1362)صدرالدین شیرازی، 

ای به براهین ابطال عدم تناهی بنابراین با رفع این محذور، در صورتی که خدشه

 ز این براهین دست کشید. توان اراحتی میوارد شود، به
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در صورتی که بپذیریم براهین ابطال عدم تناهی در سلسلۀ مترتب، مستلزم تناهی 

زمان هم هست و بپذیریم عدم تناهی زمانی زمان از بدیهیات است و انکار آن مستلزم 

 طور جدی به براهین ابطال عدم تناهی شک کنیم.اجتماع نقی ین است، باید به

 م برای حل مشکل تناقضحل سوراه. 5-3

حل دوم مبنی بر امکان تجدیدنرر در براهین ابطال تسلسل در علل و معلولات، با اینکه را 

-ای نیست و چتهرسد، اما تجدیدنرر در این براهین کار ساد حل کارآمدی به نرر میرا 

 بسا ناممکن باشد.

تر هستند، اما عی اگرچه براهین ابطال تسلسل نسبت به براهین عدم تناهی زمان ض

راحتی ممکن نباشد. به همین دلیل باید ای هست که مناقشه در آنها بهقوتشان به انداز 

 حل بهتری برای رفع تناقض مذکور بیابیم.را 

را  سوم حل مشکل تناقض بررسی بیشتر در مورد ماهیت زمان و اجزای آن و  

ومات مفهوم زمان و با تکیه بر چگونگی رابطۀ این اجزا با یکدیگر است. با بررسی مق

توانیم راهی برای رفع تناقض مذکور بیابیم. برای این کار، نرریۀ صدرا دربارۀ آن، می

 ها را بیابیم:باید پاسخ این پرسش

آیا ترتب و علیت در موجودات متعین مطرح است یا در موجودات اعتباری هم  .1

 ممکن است؟

 است یا متعلقات آن؟ ترتب موجود در زمان، مربوط به خود زمان .0

 ترتب و علیت در موجودات اعتباری  .6

از نرر ملاصدرا زمان عبارت از مقداری است که امکان حرکتت در آن وجتود دارد و در 

عین حال همان مقادیر اجسام نیست، چون مقادیر اجسام حالت سکون و قترار دارنتد، امتا 

  .(115 .ص ،3، ج 1362)صدرالدین شیرازی، زمان حالت غیرقارّ دارد 

زمان یک امر واحد سیال از نوع مقادیر است و در نتیجه اجزای متح ل بالفعل 

توان به این نتیجه رسید که اجزای زمان با ندارد. از ویژگی مقداری بودن زمان می
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لحاظ هستند و گیریم قابلهای مختل  و با اعتبارات مختلفی که در نرر میمقایسۀ زمان

 این اجزا نیز وجود نخواهند داشت.با توق  اعتبار، 

چنینی هم سرایت سؤال این است که آیا علیت و ترتب به موجودات اعتباری این

 کند یا خیر؟می

توانیم علیت را به موجودات اعتباری نسبت دهیم. رسد نمیدر ابتدای امر به نرر می

آ اعتبار  به عبارت دیگر اگر ما حدی از یک حقیقت متشکک را ال  و حد بعدی آن

 ها، علیت و معلولیتی در کار نیست. کنیم، به علت اعتباری بودن این فرع

یابیم یک حقیقت متشکک، اگرچه اجزای بالفعل متمایز تر درمیاما با نگا  دقی 

توانیم ت وری از یک مرتبه ندارد، اما تمام این حقیقت به هم وابسته و پیوسته است. نمی

 مرتبۀ قبلی آن موجود شد  باشد. داشته باشیم بدون اینکه 

های ذهنی را علیت بدانیم، البته منرور از داشتن ت ور، این نیست که ترتب صورت

شود مگر اینکه قبل کند، موجود نمیای که ت ور آ را ایجاد میبلکه حقیقتاً آن مرتبه

 ای که ت ور ال  را ایجاد کرد  است، موجود شد  باشد.از آن مرتبه

اگرچه در یک امر سیال و مشکک، علیتی بین حدود اعتباری و ت ورهای بنابراین 

ذهنی وجود ندارد، اما ترتیب و توالی بین این حدود اعتباری، حکایت از نوعی علیت و 

 وابستگی در حقیقت و ذات آن حقیقت مشکک و بین مراتب آن دارد.

حدی که در پس زمان، اگرچه یک امر سیال است، اما از این جهت که وجود هر 

آن فرع شود متوق  بر این است که حد قبلی پیش از آن حاصل شد  باشد، و ح ول 

این حدودِ اعتباری به ترتب و وابستگی محکی آنها وابسته است، علیت بین اجزای زمان 

 به عرع علیت بین مراتب حقیقت مشکک، برقرار خواهد بود.

 ترتب زمان یا متعلقات زمان  .7

واسطۀ ذات زمتان استت یتا بندی زمان بهزمان این است که آیا ترتب و جزءنکتۀ دیگر در مورد 

دانیم، زمان  اندازۀ حرکت است و حرکت یک امر سیالِ طور که میبه واسطۀ متعل  زمان؟ همان

 انقسام است و اجزای فرضی آن بر هم مترتب هستند. قابل
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و ترتیب ذاتی است یا  بندیبندی و ترتیب در زمان آیا جزءسؤال این است که جزء

 بندی و ترتیب حرکت است؟ و این امر در مورد حرکت چگونه است؟ جزء

-رسدمسئلۀ مهم در حل مشکل تناقض نیز همین باشد. زمان و حرکت بهبه نرر می

خود ترتیبی ندارند. به عبارت دیگر، حرکت یک امر سیال است که به دو اعتبار، خودی

کند و زمان نیز کمیتی است که مقدار این عیه، ظهور میصورت حرکت توسّطیه یا قطبه

 دهد.حرکت را نشان می

تواند انقسام و ترتیب را به حرکت سرایت دهد، مسافت حرکت آن چیزی که می

است. به همین دلیل است که حرکت توسطیه، اجزا و مقدار ندارد. حرکت توسطیه 

لحاظ هیچ جزئی ندارد و در نتیجه صِرف معنای بین مبدأ و منتهی بودن است و از این 

 این اعتبار حرکت، مقدار هم ندارد و بنابراین زمان هم نخواهد داشت.

حرکت وقتی مقدار و ترتیب خواهد داشت که بر مسافت حرکت منطب  شود؛ 

یعنی به اعتبار حرکت قطعیه بودن است که ما اجزای حرکت و ترتیب این اجزا را متوجه 

دهد. ترتیب در زمان به ترتیب در قدار این حرکت را نشان میشویم و زمان نیز ممی

 گردد. حرکت قطعیه، و ترتیب در حرکت قطعیه به ترتیب اجزای مسافت حرکت بازمی

گردد. در بنابراین، ترتیب در زمان به دو واسطه به ترتیب در اجزای مسافت بازمی

جزای مسافت حرکت وجود این صورت، اجزای ترتیبی زمان، به واسطۀ ترتیبی که در ا

 شوند.دارد منرم می

کند. در صورتی بر این اساس، احکام مسافت به احکام زمان و حرکت سرایت می

نهایت را ت ور کنیم و توانیم حرکت بینهایت داشته باشیم، میکه بتوانیم مسافت بی

نیم، نهایت را ت ور کدربارۀ امکان ح ول آن صحبت کنیم و وقتی بتوانیم حرکت بی

نهایت است، نیز پذیری مقدار این حرکت، که همان زمان بیتوانیم راجع به امکانمی

 صحبت کنیم.

کنیم. در مسافت مستقیم، مسافت را در دو نوع مسافت مستقیم و دوّار بررسی می

منرور از مستقیم معنای دقی  ریاضی آن نیست، بلکه منرور مسافتی است که مبدأ و 
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اد یکدیگر باشند؛ چه این حرکت کاملاً مستقیم باشد و چه گاهی با منتهای آن در امتد

هایی همرا  باشد. منرور از حرکت دوّار هم دوّار به معنای کامل کلمه خموها و پیچموج

شود و مبدأ و منتهای نیست و منرور حرکتی است که در یک خط بسته انجام می

 داق آن همان حرکت در دایر  مشخ ی برای آن مفروع نیست، که البته بهترین م

 است.

آید که آیا حال در صورتی که این مسافت مستقیم باشد، این سؤال پیش می

 شود امکان ح ول دارد یا خیر؟ حرکتی که در این مسافت حاصل می

گا  به نقطۀ کنونی نهایت آغاز شد  باشد، هیچحرکتی که در مسیر مستقیم و از بی

نهایت، نهایت است، به اندازۀ بیای بیمبدأ آن در گذشتهرسد؛ چون حرکتی که نمی

-نهایت حاصل نمیگا  زمان بیزمان لازم دارد تا به نقطۀ حال برسد. در حالی که هیچ

تر است. در نتیجه شود و هر زمانی که فرع شود، زمانی ورای آن است که از آن بزرگ

گا  به نقطۀ کنونی یم، هیچگذرد و در یک خط مستقنهایت میحرکت آغازشد  از بی

نخواهد رسید. به همین ترتیب، زمانی که بر اجزای چنین حرکتی منطب  شد  باشد و 

گا  به نقطۀ اکنون نخواهد رسید؛ در اندازۀ حرکت توسطیه برای این حرکت باشد، هیچ

دانیم که زمان اکنون و حرکت در اکنون تحق  دارد و در نتیجه حالی که به بداهت می

 تواند نامتناهی باشد.ان به این معنا نمیزم

ای باشد، هیچ مشکلی نیست و اما اگر حرکت م حا زمان یک حرکت دایر 

نهایت نهایت ممکن است؛ چرا که حرکت دوّار، چه از بیوجود چنین حرکتی در بی

ای از دایر  ای متناهی، به هر حال اکنون در نقطهگذشته آغاز شد  باشد و چه از گذشته

 تواند زمانی نامتناهی باشد. قرار دارد. در نتیجه زمانی که منطب  بر حرکت دوّار است، می

گفته بر آن لذا اگر زمان را بر حرکت دوّار منطب  بدانیم، هیچیک از اشکالات پیش

های غیرمحال طور که صدرا گفته است، زمان از جمله تسلسلوارد نخواهد بود و همان

 خواهد بود.
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 نهایتزمان مترتب بی مغالطۀ  .8

شود که برای حل مشکل تناقض بین ادلۀ عدم تناهی سلسلۀ مترتب و از آنچه گذشت روشن می

وجودآمتد  ادلۀ عدم تناهی زمان، باید به نحوۀ انقسام زمان و علت آن و همچنین علت ترتب بته

 در اجزای آن توجه کنیم.

به انقسام در حرکت قطعیه اگر بپذیریم که انقسام اجزای زمان، به دو واسطه، 

نهایت وابسته است، و بپذیریم که حرکت م حا زمان نامتناهی، یک حرکت مستقیم بی

توانیم مسئله را حل کنیم: نیست، بلکه حرکت در یک مسافت دوّار متناهی است، می

توانیم مبدأ و منتهای مشخص و مفروضی را مسافت دوّار، مسافتی است که برای آن می

گیریم، و در نتیجه حرکتی که بر این مسافت منطب  شد ، از تکرار یک حرکت در نرر ب

 شود. متناهی حاصل می

شود، از آنجا که ترتب اجزای حرکت، به ترتیب در اجزای مسافت منتهی می

متناهی بودن اجزای فرضی مسافت، به متناهی بودن اجزای فرضی حرکت خواهد 

مرتب بودن این اجزا سبب محال بودن این حرکت و انجامید. بنابراین مترتب بودن و 

 شود.درنتیجه محال بودن زمان نامتناهی هم نمی

شد  مبتنی بر یک مغالطۀ پنهان و یک ت ور اشتبا  است: اگر درواقع تناقض مطرح

نهایت در نرر بگیریم، به دلیل ترتب اجزای این زمان را یک مسافت موهوم مستقیم و بی

آمیز، زمان را با این مسافت خلط کرد ، عدم تناهی صورت مغالطهو به مسافت، به اشتبا 

کنیم؛ در نهایت مستقیم، انکار میزمان را به دلیل عدم امکان حرکت در یک مسافت بی

صورتی که اگر زمان را صرفاً یک مقدار در نرر بگیریم و این مقدار را در مورد یک 

افتد تعری  کنیم، اشتبا  و ت ور مغالطی یحرکت که بر روی یک مسافت دوّار اتفاق م

 رود. مذکور از بین می

 گیری نتیجه .1

اند، ما را هایی که از مسائل مرتبط با طبیعیات کرد دقت در مبانی حکمت اسلامی و تبیین

 جزء این دستگا  عریم، بر فکر و دقت استوار شد  است. رساند که جزءبه این نتیجه می
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ای فلک دهد که انتخاآ حرکت دایر ه دست آمد، نشان میآنچه در این نوشتار ب

نهایت بودن زمان پیوندی ناگسستنی دارد و جدا کردن عنوان م حا امر زمان، با بیبه

این امور از یکدیگر، بدون دقت کافی در لوازم آن، به انسجام دستگا  فلسفی آسیب 

 کند.وارد می

اگر بادقت بررسی شوند و معنای  طور که روشن شد، دلایل ابطال تسلسل،همان

خوبی ت ور شد ، لوازم آن نیز در نرر گرفته شود، با تناهی علیت مادی و اعدادی به

 کند.زمان تناق ی پیدا می

ها، بلکه با زمانی است که دقت بیشتر نشان داد که این تناقض نه با همۀ انواع زمان

دهندۀ مقدار حرکت دوّار ه نشاندهندۀ مقدار حرکت مستقیم باشد؛ اما زمانی کنشان

 کند. باشد، از این جهت با بحث ابطال تسلسل تناقض پیدا نمی

دهد که اگرچه زمان مقدار حرکت است و اگرچه حرکت در این مطلب نشان می

صورت مقادیر توانند فارغ از مسافت، بهافتد، اما زمان و حرکت نمیمسافت اتفاق می

شوند. به بیان دیگر، یک سالی که مقدار حرکت مستقیم  مجرد و خالص، در نرر گرفته

 تواند متفاوت باشد. است با سالی که مقدار حرکت دوار است، می

طور کلی تفاوتی وجود ندارد؛ های متناهی، ناپیداست و بهالبته این تفاوت، در زمان

نهایت، بیشود. در زمان شویم، مسئله متفاوت مینهایت میاما وقتی که وارد عرصۀ بی

متناقض خواهد بود؛ ولی -زمانی که مرتبط با یک حرکت مستقیم باشد، ناممکن و خود

زمانی که با یک حرکت دوّار مرتبط باشد، ممکن و محتمل است. این مطلب، یکی از 

 کند.های دوّار در فلسفه و طبیعیات قدیم را آشکار میرموز وجود حرکت

  



 9317  بهار و تابستان،  02ة تأملات فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    062

 

 

 منابع

 بیروت: دارالفکر اللبنانی.  ،تهافت التهافت(. 1113رشد، محمد بن احمد. )ابن -

 ،شرح الاشارات و التنبیهات للمحق  الطوسى(. 1375سینا، حسین بن عبد الله. )ابن -

 ویرایش اول، قم: نشرالبلاغۀ. 

عمومی  ۀقم: کتابخان ،الشفاء )الالهیات((. 1424. )___________________ -

 الله العرمی مرعشی نجفی )ر (. ح رت آیت

های ریاضیاتی ابطال (. بررسی برهان1322محمد. )مهر، سعیدی ؛وحیدزاد ، خادم -

 . 62–45 :(0)1 .فلسفه و کلام اسلامیها. مجموعه ۀتسلسل براساس نرری

 ،لهین(أو المعاد )صدرالمت دأالمب(. 1354صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. ) -

 ایران.  ۀتهران: انجمن حکمت و فلسف

فی المناهج  بیۀالشواهد الربو(. 1362. )_______________________ -

 مرکز نشر دانشگاهی. تهران:  ،السلوکیۀ

فی الأسفار  المتعالیۀ الحکمۀ(. 1362. )_______________________ -

 الم طفوی.  مکتبۀقم:  ،العقلیۀ الأربعۀ

فی علم الالهیات و  ۀالمشرقیالمباحث (. 1372فخر رازی، محمد بن عمر. ) -

 قم: بیدار.  ،الطبیعیات

الدین )قطب الاشراق ۀحکمشرح (. 1323مسعود. ) ، محمود بنشیرازی الدینقطب -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  ،الشیرازی(

 . 114–25 :(12)56. العات اسلامیمط(. تأمل در تسلسل. 1321رضا. )علیسال، کهن -

. تهران: دانشگا  تهران، 1-1جلد  ،القبسات(. 1367میرداماد، محمدباقر بن محمد. ) -

 انتشارات و چاپ.  ۀمؤسس

تهران: دانشگا  تهران،  ،الاقتباساساس(. 1367ن یرالدین طوسی، محمد بن محمد. ) -

 انتشارات و چاپ.  ۀمؤسس


