
 

 
 
 
 

 
 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام

 6931 زمستانـ  پایيز/   5/ پياپي دوم ه/ شمار سومسال 

 «زمان»نگاهي به هستي و چيستي 

 6سينا ابن هدر فلسف 
 2علي ريحاني 

 چکيده  
 رو، في نقشي درخورتوجه دارد؛ ازهميندر فهم هستي و مسائل گوناگون فلس« زمان»

 انرد؛  در طول تاريخ همواره فيلسوفان بدان اهتمام داشته و جايگاهي متفاوت براي آن درنظرر گرفتره  
دانند و برخي ديگرر آن را مفهروم    الوجود مي تا جايي که در ميان فالسفه برخي آن را واجب

 کنند.   ذهني محض قلمداد مي
دهد.  دست مي سينا، به ز هستي و چيستي زمان از ديدگاه ابناين پژوهش گزارش مختصري ا

را در عرالم خرار    « زمان»توان  پردازيم که آيا مي در بخش نخست، به اين مسئلة کليدي مي
اي از حقيقرت و عينيرت نردارد      بنياد است که بهره مفهومي ذهن« زمان»اعتبار دانست، يا  بي

 مثابة موجودي عيني و حقيقي در تفکرر فلسرفي   را به« زمان»سينا  شود که ابن همچنين، بيان مي
جويرد.   مردد مري  « الهيرون »و « طبيعيرون »پذيرد و براي اثبات اين مدعا از دو برهان  خود مي

 پردازيم. سپس به بررسي کارکرد اين براهين مي
 تعراري  سينا بررسي شده، با اشاره به روندي که از  از نظر ابن« زمان»در بخش دوم، چيستي و ماهيت 

 شود که ماهيت زمران در فلسرفة   آيد، بيان مي سينا به دست مي هاي مزبور، در آثار ابن و ويژگي
 او عبارت است از مقدار حرکت از آن حيث که اجزاي متقدم و متأخر غيرقابل جمع دارد.  

شود  پردازيم و بيان مي در بخش سوم نيز به تبيين نحوة حرکت در زمان و مسئلة قدم آن مي
 . حرکتْ حافظ زمانِ مستمر و بالانقطاع است و از اين نظر زمان مبدأ و پايان ندارد که

 کليدواژگان
 سينا، وجود زمان، چيستي زمان، حرکت. زمان، ابن
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 مقدمه
 گذرد و ما همرواره  يعني چيزي که مي« زمان»کنيم؛  را درک مي« زمان»همة ما با فهمي عاقالنه 
گذشرته، حرال و آينرده     دربارةم. برپاية همين فهم عقاليي يابي سان مي جهت گذر آن را يک

ها  گيريم؛ چهار هزارسال پيش مصري گوييم، يا حتي آن را اندازه مي انديشيم و سخن مي مي
؛ انرد  گيري آن پرداختره  هاي ديجيتال به اندازه با ساعت آبي و انسان امروزي با ساعت

بريش از آنچره مرا برر روي  رفحة       اما آيا حقيقت زمان مطابق سنجش ماست  آيرا چيرزي  
 گذارد و ما تحت ترأثير آن،  ايم، وجود دارد  چيزي که بر ما اثر مي قرارداد کرده  ساعت

 گررديم  شويم و سپس دوباره به دوران ضع  براز مري   توان به جواني نيرومند تبديل مي از طفلي کم
همرة جوانرب انسران    آيا اين موجود بر 1تر خواهيم شد. و هرچه با آن همراهي کنيم ضعي 

چررا ديگرران يرا حتري      2سيطره دارد يا پناهگاه امني براي حل نشدن در گرداب آن هست 
 کنيم  ما از آن تشکيل شديم يا آن شيء از مرا   خودمان سنّ را يکي از مشخصات فردي قلمداد مي

 کدام يا هردو   هيچ

 هن انسان پرسشگر را به خرود هاي فلسفي از اين دست در باب زمان که از ديرباز تاکنون ذ سؤال
 کند، همچنان ادامه دارد و پاسخ به آنها در گروي فهرم جايگراه زمران    مشغول مي
نقشري چشرمگير در فهرم هسرتي و مسرائل      « زمران »شناسي فلسفي است؛ چراکه  در هستي

همرواره مرورد اهتمرام    « زمران »رو، در طرول تراريخ فلسرفة     همرين  مختل  فلسرفي دارد؛ از 
طوري که جايگاه متفاوتي در ميان آنان يافته است تا جايي کره برخري آن    به فيلسوفان بوده،

 اند.   خوانده و برخي ديگر، اساساً آن را مفهوم ذهني محض قلمداد کرده« واجب الوجود»را 
گيرري نظرام فلسرفة اسرالمي      سينا در شرکل  همچنين، بر اهل فلسفه پنهان نيست که ابن

است؛ بنابراين، تبيين جايگاه زمان در فلسفة او نيز به فهم  بديل ايفا کرده نقشي اساسي و بي
تروان گفرت رئرون آنچره درخرالل       کند. ازسويي مري  نظام فلسفة اسالمي کمک شاياني مي

فيلسروفان   دربرارة شوند، در آثار پيشينيان و متأخران فلسفه که  هاي اين نوشتار ذکر مي بحث
 وجود دارد؛ زيرا هرجا بحث از زمران  کم به شکل مجمل ر  اند ر دست مسلمان سخن گفته

 عنوان نگاهي اساسي سينا نيز به يا حرکت در مباحث فلسفة اسالمي طرح شده، ديدگاه ابن
                                              

 (.16)يس:  وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فاَل يَعْقِلُونَ .1

 أَمَا قَالَ وَ النَّبِيُّ فَضَحِک الَمْرَأُة فَبَکتِ عَجُوزُالْ يَدْخُلُهَا لَا الْجَنَّةَ إِنَّ فَقَالَ بِالْجَنَّةِ لِي ادْعُ لِلنَّبِيِّ الْأَنْصَارِ مِنَ عَجُوزٌ و قَالَتْ. 2
 (111، ص6،  مستدرک الوسايلأَبْکارا ) فَجَعَلْناهُنَّ إِنْشاءً أَنْشَأْناهُنَّ إِنَّا تَعَالَى وَ تَبَارَک اللَّهِ قَوْلَ سَمِعْتِ
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وجروي اجمرالي    اما در جسرت  1سينا ر بيان شده است،  ر هرچند غالباً ناظر به يک کتاب ابن
 به همة آثار باشد سينا که ناظر و متمرکز بر آراي ابن« زمان»اي مختص به مبحث  نوشته

بنردي، برازنگري و شررح نمايرد،      اختصار جمع هاي جسته و گريختة او را به و براهين و نقد
کوشد گزارش مختصري از هسرتي و چيسرتي    رو مي رو، نوشتار پيش ازاين 2شود؛ يافت نمي

 سينا، ارائه دهد تا الگوي فلسفي اين فيلسوف نامي جهان اسرالم برراي   در فلسفة ابن« زمان»
 تر شود.  روشن ربه قدر وسع اين نوشتار  ر تبيين عالم

 بخش اول: وجود زمان
وجرود دارد  « زمان»اين است که آيا حقيقتاً چيزي به نام « زمان»ترين مسئله در بحث  کليدي
 توان از نظر فلسفي موجودي به نام زمان را بدون اعتبار معتبرر،  ديگر، آيا مي بيان ا نه؛ بهي

اي از حقيقت و عينيرت   بنياد است و بهره قق دانست يا زمان مفهومي ذهندر عالم خار  مح
ندارد. پيش از پرداختن به ا ل مسئله، بايد گفت که مفهوم اجمالي زمان بر هيچ فيلسروف،  

هرا برراي درک وقرايع روزمرره از آن اسرتفاده       بلکه هيچ انساني پوشيده نيست و همة انسان
اي در باب جهان نيست که در آن از مفهوم زمران   ي سادهوگو که هيچ گفت طوري کنند؛ به مي

هاي بزرگ، همه برا مفهروم    استفاده نشده باشد؛ از بارش باران بهاري گرفته تا وقوع انقالب
سينا در آثرار خرود اشراره کررده اسرت       طور که ابن شود. همان زمان فهميده و انتقال داده مي

ايد به همين سبب است که برخي فيلسروفان  و ش 3«زمان از وهم انسان قابل انفکاک نيست»
شناسي خود دچار اشتباه شده، موجرود غيرزمراني را غيرقابرل     زمين در معرفت بزرگ مغرب
بنابراين، وجود زمان در سطح فهم عرفي و اجتمراعي آن واضرح و مسرلم     4اند. درک دانسته

در قالب کلمات « زمان»است و احتياجي به اثبات ندارد؛ درواقع، انسان از کودکي با کارکرد 
 و تحقق خارجي آن همواره کانون اختالف فالسفه بوده اسرت، « زمان»شود. وجود عيني  آشنا مي
الررئيس برخري آنهرا را در کتراب      اند. شيخ در باب آن ارائه کرده گوناگونطوري که آراي  به

د خارجي کند که اساساً برخي حکماي قديم منکر وجو شمرد و بيان مي برمي 5طبيعيات شفا
                                              

 ابوحامرد غزالري،  ؛ اوت حرکرت و زمران  . ناظر به تف111، صالتحصيلمرزبان،  براي نمونه ر.ک: به بهمنياربن .1
شراهي،   ؛ استدالل دوم بر قدم زمان که اشاره دارد به برهان بوعلي در تعليقرات؛ دکترر حسرن ملرک    79، صتهافت الفالسفه

 ، )حرکت و زمان(.12،  مجموعه آثار، فصل ششم و سيزدهم؛ شهيد مطهري، حرکت و استيفاي اقسام آن
 (www. lib. irو www. noormags. ir)  ر.ک: .2
 .111، صالتعليقاتسينا،  ابن .9
 شرمرد. فردريرک چرالز کاپلسرتون،     شناسي انسان مري  ذهن و جزيي از ساختار معرفت کانت زمان را از مفاهيم پيشين. 1

 .217ر211، ص1،  تاريخ فلسفه
 .116، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  ابن .1



 65  6931/ پایيز ـ زمستان  5پياپي سال سوم/ شماره دوم/

انرد؛   اي بر نفي وجود خارجي آن اقامه کرده اند و آن را امري موهوم دانسته، ادله شده« زمان»
 انرد؛  زمان اتخاذ کررده  دربارةچنانچه در قرون متأخر نيز در مغرب زمين برخي فالسفه همين نظر را 

 انرد.  هاي بر اثبرات آن اقامره نمرود    اما دستة ديگر به وجود خارجي آن قايل شده، ادله
در ميان همين گروه نيز بر سر چيستي زمران اخرتالف وجرود دارد کره در بخرش دوم       البته

 نوشتار بدان پرداخته خواهد شد. 
 کند: پذيرد و براي اين مطلب دو برهان اقامه مي مثابه موجودي خارجي مي سينا زمان را به ابن

 برهان اول
ر آن به برهران طبيعيرون معرروف اسرت،     اين برهان را که از نظر مبدأ قرار گرفتن حرکت د

 دهرد  به تقرير مشابهي ارائره مري   2نجاتو همچنين در  1طبيعيات شفاالرئيس در  شيخ
 که خال ه اين برهان به شرح ذيل است:  
 يابيم: نخست، امتداد در جهت مکان اسرت  درمي 3با دقت در واقعيت حرکت دو امتداد

 يابد. در اين امترداد  واسطة آن قابليت انقسام مي هشود و هر حرکتي ب که به آن مسافت گفته مي
اي  شدني است و همه بالفعل وجود دارند؛ مرثالً، اگرر دونرده    اجزاي کشش با يکديگر جمع

 توان دريافت که اجزاي اين  دمتر همره بالفعرل    دمتر را دويده باشد، با لحاظ حرکت او مي
شردني   جزاي آن با يکديگر جمرع موجودند؛ اما امتداد ديگر، حرکت نوعي کشش است که ا

 نيست و بالفعل وجود ندارد؛ بلکه هرجزء آن قوة جزء ديگر را داراست؛ بدين معنا که هرر جرزء  
گيرد؛ به همين سبب، ايرن امترداد    شود و جزء ديگر جاي آن را مي به محض تحقق نابود مي

  است.« زمان»شود که همان  حرکت در عين اتصال و امتداد غيرقار الذات شمرده مي
اند با يکديگر  توان حرکاتي را که از حيث مسافت مساوي تر اين امتداد مي براي درک واضح

اي مسافت  دمتر را دوبار دويده باشرد و در مرتبرة دوم    مقايسه کرد؛ براي مثال، اگر دونده
 توان دريافت که امتدادي غير از مسرافت  زودتر به خط پايان برسد، با مقايسة دو حرکت او مي

 تر است؛ سان نيست و اين امتداد در حرکت دوم کوتاه در حرکت او وجود دارد که يک
 تري دويده اسرت  شود که دونده مسافت  دمتر را در زمان کوتاه به همين سبب، گفته مي

   شود. انتزاع مي« زمان»يا کندي حرکت او از  درواقع، سرعت حرکت کرده است؛تر  يا دونده سريع
گونه بيان کرد: اگر حرکت تنها يک  توان در قياسي شرطي، اين بور را ميخال ه استدالل مز

 امتداد مکاني )مسافت( داشته باشد، در يک مسافت دو حرکت مختل  امکران نخواهرد داشرت،   
                                              

 111، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  ابن .1
 .  221پژوه، ص ، تصحيح محمدتقي دانشمن الغرق في بحرالضالالت اةالنجهمو، . 2
 همان.  کند؛ ر.ک: بوعلي امتداد را با لفظ امکان ياد مي .9
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پذير است، پس مقدم باطل بوده، حرکت بريش   اما در يک مسافت دو حرکت مختل  امکان
 از يک امتداد دارد. 
يرابيم   ناميم، به آن سبب است که با دقت در وجود آن درمي گر را زمان مياينکه آن امتداد دي
 طور که در تبيين چيستي آن اشاره خواهرد شرد ر    ناشدني است. زمان نيز ر همان  اجزاي آن جمع

  ناشدني است. آن با يکديگر جمع اجزايکه  آن حيثمقدار حرکت از  چيزي نيست جز
رسد اينکه برهان مزبور در دد اثبات  ن الزم به نظر مياين برها دربارةتوضيحي که بيان آن 

کند، بدين معنا که نتيجه شرامل اثبرات زمران     وجود زمان نيست، بلکه وجود آن را تبيين مي
نيست، بلکه انتباه به وجود زمان است؛ چراکه وجرود امتردادي کره اجرزاي آن برا يکرديگر       

، کارکرد ايرن برهران تبيرين مفهروم     شود؛ درواقع ناشدني است، قبل از نتيجه فرض مي جمع
مثابة موجودي خارجي برپايرة ارتکراز و فهرم عقاليري از حرکرت اسرت؛ بنرابراين،         زمان به
  توان برهان را دوري و غيرمنتج دانست؛ زيرا نتيجة آن تبيين وجود زمان است نه اثبات آن. نمي

 دوم برهان
 کنرد.  ذکرر مري   2اشرارات و  1طبيعيات شفادومين برهان، استداللي است که بوعلي در 

 دليل مبدأ قراردادن مفهوم تقدم و تأخر به برهان الهيون شرهرت دارد؛ چراکره بحرث    اين برهان به
 از تقدم و تأخر شئ و حدوث و قدم آن از مباحث فلسفة اولي يا الهيات به معناي اعم اسرت. 

 خال ة برهان الهيون از اين قرار است:
 گوناگوني تحقق دارد؛ اما در ميان اينها نوعي تقدم و ترأخر هسرت  در عالم خار  تقدم و تأخرهاي 

، «بعد بما انه بعرد »، و «قبل بما انه قبل»شدني نيست؛ بدين معنا که تقارن  که با ديگري جمع
 محال است.  

 شرود  چيز باعث مري  ها چيست  بدين معنا که چه گونه تقدم و تأخر حال بايد پرسيد مالک اين
امکان تقارن نداشته باشند. ممکرن اسرت گفتره شرود مرالک همران ذات        در آنها قبل با بعد

 . مقدم است متقدم و متأخر است؛ مثالً پدر که قبل از وجود پسر تحقق دارد، ذاتا بر پسر
چراکه در مثال مذکور،  3تواند مالک اين عدم امکان تقارن باشد، اما ذات متقدم و متأخر نمي

 تواند تا ذات پسر ادامه يابرد و برا آن مقرارن شرود؛     عنوان وجودي ممتد مي ذات پدر به
 شردني نيسرت،   اجتمراع « متأخر بما انه مترأخر »با پسر « بما انه متقدم»پس، اينکه پدر 

                                              
 .117ر111، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  ابن. 1
 .113، ص9،. شرح االشارات و التنبيهاتخواجه نصيرالدين، . 2
 قسمین من اقسام هذا المقدار فیما یطابق منها جزا هو قبل، قیل له انه قبلانما یکون کذلک ال لذواتها بل لوجودها مع  .9

 .117، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  . ابنو مایطابق جزا هو بعد، قیل له بعد
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اي از ذات آن دو نيرز برا يکرديگر     واسطة آن مالک مرتبره  از مالک ديگري است که به ناشي
ماعِ قبل و بعد از همان آن مالک هرچه باشد، ذاتي است و عدم اجتقابل جمع نيست. 

 واسطة شيئي ديگر.  نه به شود، ناشي مي
 بنابراين، بايد چيزي وجود داشته باشد که ذات آن عين قبليت و بعديت باشد و اين دو هرر 

 طورکره  رر همران    «زمان»اي از آن، چنين موجودي همان زمان است؛ چراکه  يک مرتبه
 پرذير نيسرت؛   ه قبل و بعد آن اجتمراع مقدار حرکتي است کر     بعد خواهد آمد در بخش

 ، دليل تقدم، ذات زمان است که مرتبة پيشين آن در ديروز«ديروز بر امروز تقدم دارد»مثالً در جملة 
واسرطة   پرس، تقردم و ترأخر همرة زمانيرات بره       1و مرتبة پسين آن امروز محقق شده است.

 انسان ديگر است، دليل تقدم تحقرق حقيقتي خارجي به نام زمان است؛ مثالً اگر انساني متقدم بر 
 شردني  انسان متقدم در مرتبة پيشين زمان است و چون مرتبة پيشين زمان با مرتبة پسين آن جمرع 

 2شدني نيست. جمع« انه متأخر بما»با انسان متأخر « بما انه متقدم»انسان متقدم  شود ، گفته مينيست
 : اگر مالک نبودن اجتماع قبرل و بعرد ذاتري   توان در قيان شرط چنين خال ه کرد اين برهان را مي

هايي که بايکديگر قابل جمع نيستند،  باشد، زمان وجود خواهد داشت، اما در متقدم و متأخر
 وجود دارد. « زمان»مالک نبود اجتماع ذاتي است؛ پس، 

 برهان الهيون تبيين یا اثبات زمان؟ کارکرد
سرينا از طررح آن تبيرين     قصرود حکمرا و ابرن   توان دريافت که م با تأمل در برهان الهيون مي

مفهوم زمان و ايجاد انتباه بره وجرود خرارجي آن اسرت، نره اثبرات منطقري وجرود زمران؛          
اين برهان اسرتداللي   3کند، اشاره مي شرح اشاراتطورکه خواجه در   ورت، همان درغيراين

 نيسرت، پذير  دوري خواهد بود؛ چراکه پذيرفتن موجودي که قبل و بعد آن اجتماع
 از مقدمات برهان است. در چنين حالتي اگر اثبات زمان در نتيجه بيايد، مسرتلزم دور 
 و مصادره به مطلوب است، اما اگر رسالت برهان الهيون را تنبه بر وجود خارجي زمان

 بدانيم، اشکال يادشده جاي طررح نردارد؛  ـ ر که با ارتکاز يا نوعي بداهت عقاليي دريافتني است 
انّ الزمان ظاهر االنيره خفري   »ود مرحوم خواجه نيز مانند ديگر حکما اذعان دارد: که خ چنان
و هرچه وجود آن واضح است، از حيث هستي، احتيا  به اثبرات منطقري نردارد؛     4،«الماهيه

 . باشد اگرچه ماهيت زمان امري مبهم باشد و فهم آن احتيا  به استدالل و استنتا  داشته
                                              

   دهد. که به محض فعليت يافتن ازبين رفته و جاي خود را به مرتبة بعد مي طوري و مرتبة پيشين، قوة مرتبه پسين را داراست، به. 1
 .111، صشرح االشارات و التنبيهاتخواجه نصيرالدين،  .2
 کند.   مرحوم خواجه اشکال دور را به تعريفي که ناظر به اين برهان است، وارد مي .9
 .111، صشرح االشارات و التنبيهاتخواجه نصيرالدين،  .1



 56   سينا در فلسفة ابن «زمان»نگاهي به هستي و چيستي  

شرمرد؛ چراکره    کنرد و آن را مرردود مري    ت به اشکال دور اشراره مري  البته بوعلي در طبيعيا
ء متقدم و مترأخري دارد کره برا يکرديگر     براسان تقرير او، حرکت از حيث مسافت نيز جز

عردد و مقردار حرکرت    « زمان»مقدار اين اجزاست؛ به بيان ديگر، « زمان»شوند و  جمع نمي
 1وارد نيست. ؛ بنابراين، اشکال دوراست از حيث مسافت نه زمان

سينا دو ابهام درپي دارد: نخست آنکه اجزاي بُعرد مکراني حرکرت )مسرافت(      اين پاسخ ابن
شوند، بلکه همة اجزاي آن بالفعل در کنرار   به متقدم و متأخر تقسيم نمي« زمان»بدون لحاظ 

يکديگر وجود دارند و حصول قبل و بعد ميان آنها نتيجة لحاظ زمران اسرت، پرس اشرکال     
پوشي از اشکال سرابق، براز هرم وجرود يرک       جاي خود باقي است؛ دوم اينکه چشمدور بر 

شود، نه اينکره از مقردمات    در مقدمات برهان مسلم فرض مي« زمان»حقيقت مقداري به نام 
استنتا  شود؛ در چنين  ورتي، اگر اثبات زمان نتيجة برهان باشد، اسرتدالل دوري خوهرد   

اد منظور بوعلي از ردّ اشکال دور،  رحيح دانسرتن تعرير     توان احتمال د رو، مي بود؛ ازاين
مذکور براي زمان است، نه ردّ اشکال از برهان الهيون بر اثبات وجود خرارجي آن؛ عبرارت   

 نيز مؤيد همين معناست.   2،«بالدور تحديداواال لکان البيان »

 دوم: چيستي زمان بخش
شد، اما اينکره حقيقرت ايرن موجرود      مثابة موجودي خارجي پذيرفته تر هستي زمان، به پيش

انرد   توان آن را تعري  کرد، ابهرام دارد؛ تاآنجاکره برخري حکمرا گفتره      چيست و چگونه مي
 سبب ضع  وجودي آن دريافتني نيست، اما بوعلي در آثار مختل  خود بره تبيرين   چيستي زمان به

ميان کسراني  ماهيت زمان و تعري  آن پرداخته است؛ چراکه درخصوص ماهيتِ زمان حتي 
اند، اختالف هسرت؛ برخري زمران را جروهر      که وجود حقيقي و عينيت را براي آن پذيرفته
جوهر اند. درميان قائالن به جوهريت زمان، برخي  پنداشته و برخي ديگر آن را عرض ناميده

مادي را باور دارند و برخي ديگر تجرّد زمان را؛ بدين معنا که زمان را جوهري مجرد و داراي 
کنند و وقوع اشرياء در آن را بره نسبتشران برا ايرن وجرود        جودي منحاز در خار  معرفي ميو

 3.انرد  الوجود خوانده واجب نيز پا فراتر گذارده و زمان را هماناند. برخي  مجرد تفسير کرده
 انرد؛  اند نيز برخي آن را همان حرکرت شرمرده   در ميان کساني که زمان را عرض دانسته

 اند فقط حرکت است که همواره جزيي متقدم و جزيي متأخر دارد؛ ان بردهچراکه از سويي گم
                                              

. افه. واال لکران البيران تحديردا بالردور    فالزمان عددالحرکه اذا انفصلت الي متقدم ومتراخر، ال بالزمران، برل فري المسر     . 1
 (117، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  )ابن
 همان.. 2
 .111، صهمان. 9
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ديگر، اين  فت مشخصرة زمران نيرز هسرت؛ در نتيجره زمران را همران حرکرت          و ازسوي
شود کره اگرر کسري حرکرت را احسران       اند؛ حتي از ديدگاه ايشان، همين سبب مي شمرده

 حاب که  کره بريش از سيصرد سرال     رو، زمان براي ا نکند، زمان را نيز درک نکند؛ ازاين
 دانرد،  ارسطو نيز زمان را عرض مري  1هيچ حرکتي در غار آرميده بودند در گذر نبود. بي

 2«.غيرقارالذات»کند؛ يعني يک کميّت  اما آن را مقدار حرکت معرفي مي
 دداند و در نقر  اند، باطل مي را همان حرکت دانسته« زمان»قول کساني که  طبيعياتسينا در  ابن

توان بطالن اين قرول را نتيجره گرفرت؛ چراکره      گويد: از مقايسة زمان و حرکت مي آنان مي
دهد تساوي ماهيت آن دو باطل است. تفاوت نخسرت حرکرت    تفاوت  فات آنها نشان مي

 و زمان اين است که در خصوص حرکت سرعت و بطي با تندي و کندي معنرا دارد؛ 
 3گيرد و تندي و کندي زمان معنا ندارد. و   قرار مي تر تر و بلند اما در خصوص زمان کوتاه

 تفاوت ديگر زمان و حرکت اين است که امکان دارد گاه دو حرکت مقارن وقوع يابند،
 .  دهد يابد؛ بلکه هر دو حرکت در يک زمان رخ مي اما دو زمان متفاوت از اين امر تحقق نمي

، امرا عکرس آن امکران نردارد؛     مثابة فصل حرکت اخرذ شرود   همچنين، ممکن است زمان به
توان گفت: حرکت سريع حرکتي است کره در آن مسرافت بيشرتر در زمران      طور مثال، مي به

 4.تر طي شود توان گفت: سريع آن است که در حرکت کوتاه تر طي شود؛ اما نمي کوتاه
 ينکند و قول ارسطو را براي تعير  الرئيس تساوي حرکت و زمان را باطل مي بدين ترتيب، شيخ
گونه بيان کرد:  سينا اين توان ماهيت زمان را در فلسفة ابن پذيرد؛ بنابراين، مي ماهيت زمان مي

 برمبناي اين تعري  زمران  5«.مقدار حرکت از حيث تقدم و تأخري که قابل جمع نيست»
شود و ذاتي متجددالحصول دارد. بوعلي در توضيح اين ويژگي  از تجدد و حرکت انتزاع مي

مقدار امتداد است و اين مقدار، مقوّم به ذات خود نيست؛ چراکه درواقرع،  « زمان» 6گويد: مي
ذات متحصل و بالفعلي ندارد تا به آن تقوم داشته باشد، بلکه اين کميّت متقوم به ماده است 

                                              
 .112، صالشفاء )طبيعيات(سينا،  ابن. 1
 .  12، ص12،  مجموعه آثارشهيدمطهري، . 2
زيرک عصرر خرود اوسرت. چنانچره در هرر       سينا ناظر به طبيعيات يا بره ا رطالح في   البته اين مبنا نيز مانند ديگر مباني فلسفي ابن. 9

شود، و انصاف ايرن اسرت    اي مبادي تصوري و تصديقي مرتبط با طبيعات و فيزيک به عنوان ا ل موضوعي از علوم اخذ مي فلسفه
   شود. پوياگري که در حکماي عصرما کمتر يافت مي ومهم  که بوعلي يک فيلسوف همگام با طبيعيات عصر خود بدانيم، ويژگي

 ؛ان السریع هوالذی یقطع مسافه اطول فی زمان اقصر، والیصح ان یقال فی حرکهه اقصهر  سينا در طبيعيات چنين است:  رت ابنعبا. 1
 نظر از اشکال اول ر يعني عدم  حت تو ي  زمان به سرعت ر مطرح شده است.   بنابراين، اين مثال  رف

 .117، صالتعليقاتسينا،  ابن .1
 .113ص، الشفاء )طبيعيات(همو،  .1
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 که اگر ماده و تغيير آن نباشد، زمران نيرز تحقرق    طوري شود؛ به و از حرکت و تغيير در ماده انتزاع مي
اهد داشت؛ چراکه در فرايند تغيير است که قبل، از حيث قبل بودن باطل شده و بعرد را  نخو
 گونه تغيير و حرکتي در خرار  رخ ندهرد،   آورد؛ حال اگر فرض اين باشد که هيچ وجود مي به

 قبل و بعدي نيز معنا نخواهد داشت تا زمان از آن انتزاع شود.  

 ویژگي اساسي زمان دوبخش سوم: 
 رکت در زمان. نحوة ح6

يابرد، بايرد گفرت ايرن حرکرت       واسطة حرکت ماده تحقق مي بعد از اينکه ثابت شد زمان به
 تجردد و حرکرت   1گويد: ساز، مستمر و بالانقطاع است. بوعلي در توضيح اين ويژگي مي زمان

 نحو اتصال باشد، استمرار حرکرت در زمران   در زمان يا به شکل تال ق است، يا اتصال؛ اگر به
نحو تال ق باشد باز هم به اتصال خواهد انجاميرد. توضريح اينکره     کند و اگر به ابت ميرا ث

اگر تجدد و تغيير به شکل تال ق اجزا رخ دهد، به اين معنا خواهد بود که اجزاي حرکرت  
اي فرض کرد يا اينکه  توان ميان خود اجزا فا له کنند؛ در اين  ورت، آيا مي دفعتاً تغيير مي
اي ميران اجرزا تصرور کررد، در همران       جزا قابل فرض نيست  اگر بتوان فا لهفا لة ميان ا

فا له نيز امکان تغيير و تجدد وجود دارد و در همين فا له قبرل و بعردي تحقرق خواهرد     
 شرود  داشت و اين خالف فرض است؛ زيرا فرض اين بود که تغيير ناگهاني ايجاد مي

 و استمرار و تدريجي در بين نيست. 
تروان   نحو اتصال باشد، به اين معناست که ميان اجزاي حرکت نمري  تغيير و تجدد بهاما اگر 
 اي فرض کرد و امکان تغيير در ميان اجزا وجود ندارد؛ درنتيجه، اين اجزا حقيقتاً برا يکرديگر   فا له

 معناي استمراري بودن حرکت حافظ زمان است.   اتصال دارند و اين به
کت در زمان، حرکتي مستمر و بالانقطاع است. بر اين مبنرا  پس، ناگزير بايد پذيرفت که حر

ذات زمان عين تجدد و تغيرر و  ريرورت خواهرد برود و ثبراتي در آن راه نردارد. در ايرن        
تروان هريچ     ورت بايد پرسيد که اگر زمان همواره در حال تحقرق و انعردام اسرت و نمري    

 توانرد  افت، پس چطور ذهن مري جزئي از آن را ر حتي در مقطعي بسيار کوتاه ر با ثبات ي  
 مثابه موجود درک و آن را تعري  کند  آن را به
الردوام   که چون زمان مقدار حرکت است و حرکت علي 2دهد گونه پاسخ مي الرئيس اين شيخ

تجدد دارد، ذهن براي درک زمان، مقطعي از اين حرکت را ثابت فرض کررده، برراي زمران    
                                              

 .113ص ،الشفاء )طبيعيات(سينا،  ابن .1
 .111همان، ص. 2
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 از برکتي بتوان زمان را درک و تعري  کرد. البته ايرن فصرل،   سازد تا مي« آن»فصلي وهمي به نام 
معنراي   بره « آن»آيرد، واال تحقرق    فصلي حقيقي نيست، بلکه  رفاً از اعتبار ذهرن پديرد مري   

   که ثابت شد حرکت حافظ زمان همواره استمرار و اتصال دارد. رفتن اتصال است؛ درحالي ازبين
گويد: تفصيل زمران   مي 1نجاتنانچه بوعلي در ديگر تفا يل زمان نيز همين روش است؛ چ

شرده   ها يا  رفاً اعتبار ذهن است، يعني ذهن معتبر زمان را تقسيم ها و سال به ساعات و ماه
کند؛ مثالً حرکت  انگارد، و يا به اعتبار مطابقت عدد که حرکات آن را تقسيم مي و منقطع مي

  آورد. سال به حساب مي زمين به دور خورشيد را يک

 قدم زمان .2
 توان دريافت زمان مبدأ از همين ويژگي ر يعني استمراري بودن حرکت در زمان ر مي 

 بوعلي آمرده اسرت؛   3المبدأ والمعادو  2تعليقاتگونه که در  و منتها ندارد؛ چراکه همان
تعرالي فررض کررد و خرود      اي ميان زمان و واجب اگر زمان حادث باشد، ناگزير بايد فا له

ه يک امتداد خواهرد برود کره قبرل و بعردي دارد و قبرل و بعرد آن برا ديگرري          همان فا ل
رو، معتزلره   شدني نيست؛ درنتيجه قبل از زمان نيز زماني وجود خواهد داشت؛ ازهمين جمع

بروعلي در بطرالن ايرن    «. الوجود»اند به نام  تعالي فرض کرده يک امتداد ميان زمان و واجب
قول معتزله مستلزم محال است؛ چراکره آنچره قبرل از خلرق      4گويد: ديدگاه معتزله چنين مي

شود در آن وقوع حرکات مختلفري   مي« ال محاله»شود،  وجود آمدن زمان فرض مي عالم و به
 را فرض نمود )چراکه امتداد مثار تغيير و حرکت است( و هرجا حرکات مختلر  فررض شرود،   

 ني نيز تحقق خواهد داشتشدني است و درنتيجه زما وقوع تقدير آن حرکات نيز فرض
  زمان قبل از خودش است؛ چراکه زمانْ همان مقدار حرکت است. معناي وجود و اين به

 کند: سپس استدالل مذکور را در يک قيان شرطي چنين خال ه مي
اگر زمان در امتداد مفروض نباشد، امکان فرض حرکات مختل  نيز نخواهد بود؛ اما فررض  

 د ممکن است، پس مقدم ر يعني عدم وقوع زمران در آن امترداد ر    حرکات مختل  در آن امتدا
 باطل است، پس زمان مبدأ ندارد.  

 شود؛ زيرا پايان زمان توان گفت پاياني نيز براي زمان تصور نمي با همين استدالل مي
در يک مقطع مستلزم آن است که ميان زمان و منتهاي عالم)واجب تعالي( فا له و امتردادي  
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 گونه تکرار کرد: اگرر زمران در فا رلة    توان استدالل بوعلي را اين  ورت، مي راينفرض شود. د
تعالي نباشد، امکان فرض حرکت نيز در آن نخواهرد برود؛ امرا فررض      بعد از خود و واجب

حرکت در امتداد بعد از زمان ممکن است؛ بنابراين مقدم ر يعني عدم زمران در آن امترداد ر     
 که زمان مبدأ و منتها ندارد.   باطل است، پس بايد پذيرفت

 سينا آن را حرکت وضرعي  توان دريافت حرکتي که حافظ زمان است ر و ابن  از اين ويژگي مي
 1کند ر بايد حرکتي مستديره باشد؛ يعني در شعاعي از يک دايره  رورت گيررد؛    فلک معرفي مي

از و پايران دارد.  چراکه ابعاد عالم متناهي است و درنتيجه، حرکتي کره دورانري نباشرد، آغر    
همچنين، ثابت شد زمان مقدار حرکتي است که آغاز و پايان نردارد؛ پرر واضرح اسرت کره      

 توان ملتزم شد حرکتي مبدأ و منتها داشته باشد، اما مقدار آن در عر ة تقدير مبدأ و منتهرا  نمي
 نداشته و نامتناهي باشد؛ پس حرکت حافظ زمان بايد حرکتي مستديره باشد.  

 ،«ال شي قبل الزمان اال الباري»گويند:  علت زمان مي دربارةروست که حکما  از همين
تواند در مرتبرة سرابق برر زمران      يعني آنچه مي 2«.اليتقدم الزمان اال باريه»يا به گفته بوعلي: 

توانرد   تعالي است؛ چراکه علت زمانْ خود نمري  عنوان علت فرض شود،  رفاً ذات واجب به
 لت متأخر از معلول خود خواهد بود؛ زيرا فرض اين است کره آن علرت  زماني باشد؛ وگرنه ع

خود در ظرف زمان تحقق يافته است. البته اين بحث همواره، در ميان متکلمان و فيلسروفان  
آن مطررح   دربرارة ويژه از غزالي به بعد، مباحثات فراوانري   در گرماي نقض و ابرام است، به

نوشتار بيگانه است. اما نتيجة مسئلة مرذکور سررآغاز    شده است که اشاره به آن با هدف اين
وگويي که با اين سرؤال آغراز    تر، بر سر ربط ميان حادث و قديم است؛ گفت بحثي بس مهم

 شود: اگر هستي و زمان قديم است و  رفاً در مرتبة ذات است که حادث و وابستة مي
 کند  الي ارتباط برقرار ميتع چيز ميان زمان و واجب شود، چه تعالي شمرده مي به واجب

 تعالي است، با معلول حادث که هستي و زمان است، که خدايبه بيان ديگر، رابطة علت قديم 
 رسد پاسخ بره ايرن سرؤال    شود که تخل  معلول از علت الزم نيايد  به نظر مي چطور تصوير مي

   آن خواهند پرداخت.شاءاهلل اهل حمکت به تحقيق و تبيين  طلبد و ان مجالي واسع و مستقل مي
در پايان الزم است تأکيد شود که آنچه ارائره شرد برداشرتي اجمرالي و مختصرر از تصروير       

 سخن هرگز تبيين تفصيلي زمان سينا در هستي و چيستي زمان بود و اين کوتاه فلسفي ابن
 رود. شرمار مري   دار نبوده است؛ بلکه فتح باب تحقيق بره  شناسانة آن را عهده و احکام هستي
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 آمرد،  سرينا مقردور نمري    البته همين برداشت مختصر از آثار فيلسوف پرکاري مثل ابن
  با سپان فراوان از ايشان. هاي جناب استاد منصوري همراه نگارنده نبود. نمايي اگر راه

 بندي جمع
سينا واقعيتي خارجي است و بدون اعتبار معتبر نيز عينيت و تحقرق دارد.   زمان در فلسفة ابن

 ين واقعيت در گروي تحقق حرکت و تغيير است. اما ازحيث چيسرتي، مراهيتي ديگرر دارد؛   تحقق ا

ديگر، ماهيت زمان، نه خود حرکت که مقدار آن است. بنابراين زمان بر هر امرر مرادي    بيان به

 و قابل تغيير و حرکتي سيطره دارد. ذهن براي فهم اين ماهيت مقطعي از حرکرت و تغييرر را ثابرت   

 سازد تا از برکت آن، زمان قابل درک مي« آن»براي زمان يک فصل وهمي به نام  فرض نموده،

 و تعري  شود. حرکت حافظ زمان نيز، مستمر و بالانقطاع است؛ بنابراين، زمان مبردأ و منتهرايي  

 واجب متعال.  اي سابق بر آن تصور نمود، مگر ذات چيز را در رتبه توان هيچ ندارد و نمي
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