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eological and religious commitment due to the issue of "creation and step of the 

universe 

 

Abstract 

One of the most important issues in the history of human thought has been the creation or 

non-creation of the universe. Philosophers before Aristotle each believed in a kind of 

primacy and non-creation of the universe. Aristotle, believing in the primordiality of the 

categories of motion, time, and matter, considers the main components of the universe and 

rules that the universe is primordial and non-creature. It is in this sense that Aristotle's God, 

as the actual cause of the universe, is only the stimulus of the universe and is not considered 

its existence. In the Abrahamic religions, including Islam, the creation of God is taken for 

granted. Hence, Ibn Sina distances himself from Aristotle in the matter of the creation of the 

universe. In fact, the Sinaitic image of the universe and God and the relationship between the 

two are different from the image presented by Aristotle. Ibn Sina, by dividing the occurrence 

into essence and time, claims that the eternity of the universe in terms of time does not 

require that the universe is not a creation of God. In this sense, according to God, God is the 

active cause of the universe; It is not only a stimulus, but it is also considered to be the giver 

of existence to the universe. Augustine is a philosopher whose thought is primarily based on 

the question of the "relationship of the human soul with God" and his book "Confessions", 

which is known as the hadith of the human soul, testifies to this issue. Hence, one cannot 

expect him to study the issues of the material world and to observe dry and specific 

philosophical issues. Nevertheless, Augustine addresses the issue of time and is very 

important to him. However, this issue has been raised for philosophers like him who had a th 
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 مطالعه تطبیقی زمان و خلقت، در تفکرات بوعلی سینا و آگوستین

 1امیر محبیان 

 2 محمد کاظم رضازاده جودی 

 3 معیل لشگر یسید اس

 چکیده 

 از پای  فیلساوفان. اسا  باوده هسایی عاامم بودنناامخلوق یا مخلوق بشر تفکر تاریخ در مهم مسائل از یکی

 ازمیا  باه شادنقائل باا ارساطو. انادبوده هسایی عاامم بودنمخلوقغیر و ازمی به قائل نوعیبه یکهر ارسطو،

 باودنمخلوقغیر و ازمای به حکم و اس  دانسیه هسیی عامم اصلی هایفهمؤم را ماده و زمان، حرک ، هایمقومه

 عاامم محار  فقا  هسایی، عامم فاعلی عل  درمقام ارسطو خدای که اس  حیث این از. دهدمی هسیی جهان

 و مسالم اماری خداوناد خامقیا  اسامم، ازجملاه ابراهیمی، ادیان در. شودنمی قلمداد آن بخ هسیی و اس 

 ساینوی تصویر واقع،در. گیردمی فاصله ارسطو از عامم آفرین  مسئلۀ در سینا ابن رو،ازاین. شودمی تلقی یهیبد

 باا ساینا ابن. دهدمی ارائه ارسطو که شودمی تصویری با میفاوت هم با دو این رابطۀ و خداوند و هسیی عامم از

 هسیی عامم که نیس  آن مسیلزم زمانی ازحیث عامم بودنیازم که شودمی مدعی زمانی و ذاتی به حدوث تقسیم

 معطی بلکه نیس ، محر  صرفاً اس ؛ عامم فاعلی عل  خداوند بوعلی نزد حیث این از. نباشد خداوند مخلوق

 مسائله محاور بار اشاندیشه اول، درجه در که اس  فیلسوفی آگوسیین، .شودمی تلقی نیز هسیی عامم به وجود

 شاده شاناخیه انساان نفاس حادیث به مربوط که او «اعیرافات» کیاب و گرفیه شکل «خدا با انسان نفس رابطۀ»

 و کناد بررسای را مادی جهان به مربوط مسائل وی که داش  انیظار تواننمی رو،ازاین. اس  مسئله این بر گواه

 او بارای و پرداخیاه ماانز مسائله باه آگوسیین این، وجود با. بنشیند نظاره به را فلسفی خاص و خشک مسائل

 کاه او چاون ایفمسافه بارای «عامم قدم و خلق » مسئله به توجه با موضوع این هرحالبه. دارد زیادی اهمی 

 .اس  بوده مطرح اندداشیه دینی و کممی تعهد

 نایس ابن ین،آگوسی ،زمان ،خلق واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

آموزه آفرین  مبینی بر مبانی و مفاهیمی اس  که بایسیی مورد تحقیق قرار گیرد. از مسائل مهمی که محل بحث بین میکلمان و 

.. بوده اس . در این نوشایه .جهان، رابطه ی خدا و جهان، غرض آفرین  و فیلسوفان بوده اس  مفهوم خلق ، حدوث و قدم

مفاهیم و معانی ای که ابن سینا در رابطه با آفرین  به کار برده اس ، توسعه مفهوم حدوث، تقدم و تأخر و اقساام آن، مفهاوم 

فیلساوفان باا در   .قارار مای گیارد علی  و رابطه آن با خلق  و معیار وابسیگی اشیا به عل  هسیی بخ  مورد تأمل بیشیر

، دریافیند که تفاوت های بنیادینی میاان ت که برابر با بی نیازی مطلق اس موقعی  واجب اموجود و اثر بخشی مقام وجوب ذا

، اموجود، و جهان ممکن اموجاود اسا اگر خدواند واجب  ،از این روو مقام ممکن اموجود برقرار اس .    مقام واجل ابوجود

امبیاه (. 141، 1338)ابان ساینا،  شی سپرده شودگر در برخی اوصاف مشیر  هم باشند، نباید آن تفاوت بنیادین به فراموحیی ا

عال در فعل خود غرض و به گونه ای که حق میا برای ذات ربوبی تصویر کرده اند. رفیلسوفان نیز گونه ای از غرض داشین را 

ذات ربوبی بر می گردد، چرا که او به تمام جهان علم دارد و همه نیکی ها و شاکوه  اما این غای  در اصل به خود غاییی دارد. 

اما این علمی  اس  که عین ذات او اس  جهان می کشاند. جهان را می شناسد و همین آگاهی پی  از آفرین  او را به ایجاد  

یه اند خدای جهان در خلق  و فعل خود غاییی آنجا که حکما گف ،از اینه اوصاف ربوببی عین ذات او هسیند. همچنان  که هم

اگوسیین و ابن سینا دو فیلسوف امهی هر یک با تفکر   (. 23-22: 1395)ملکی و امینی، مقصود غای  زیاد بر ذات اس  ،ردندا

یدایی محور افکار و اندیشه آگوسیین در مراحل اب فلسفی خاص نسب  به مسئله خلق  و زمان پرداخیه و آن را تبیین نموده اند.

دو موضوع اصلی یعنی خدا و نفس انسان دور میزند، ومی پس از مدتی مسائل مربوط به جهان مادی از جمله مسائله خلقا  

یعنای  از نظر آگوسیین خلق  از یک موجود سرمدی و ازمی، خاصه حدوث و قدم عامم را مورد توجه و بحث قرارداده اس .

امر اصومی را به عنوان معیقدات مسیحی بیان می نماید. یکی خلق از عدم، به عقیاده همان خداوند می باشد و برای خلق  دو 

آگوسیین گرچه  او جهان حادث و مسبوق به عدم اس  و هرچیز از خداوند وجود یافیه و بطور تام، تابع فعل و مشی  اوس .

از خلق و عدم دارد. او معیقد اسا   تح  تاثیر فمسفه یونانی خصوصا فلوطین اس  ومی برخمف یونانی ها تصور واضحی

خداوند جهان را با اخییار و بدون ماده قبلی آفریده و خامق عامم هسیی می باشدومی آنها را از جوهر خود ایجاد نکرده، زیرا در 

دیگری خلق   این صورت مخلوقات با خود خدا برابر می شدند. پس باید گف  که خدا همه چیز را از عدم خلق کرده اس .

همراه با زمان را مطرح می نماید وی معیقد اس ، چنانچه خلق  دالم  بر زمانی  کند با سرمدی  خداوناد منافاات دارد در 

فرازمانی)سرمدی ( آفریننده زمان اس  و زمان گذشیه و آینده وجود بامفعل نادارد و  بر این باور اس  که خدا در ساحییواقع 

ن خامق زمان در ساحیی فراتر از زمان حضور و با آفرین  جهان، زمان نیز پدید آماده سرمدی  همواره حال و خداوند به عنوا

به عبارتی دیگر خلق  با زمان اس  به این معناس ، که با آفرین  موجودات، زمان نیز خلق شده اس ، و عامم یا جهان  اس .

می داند و بر آن اس  شیه، حال، آینده را ناصواب بنابراین آگوسیین تقسیم سه گانه زمان گذ قدیم زمانی یا حدوث ذاتی نیس .

بار اسااا ایان تقسایم . و حال امور حاضرو حال امور آینده( بهره گیرد.یق از اصطمحات )حال امور گذشیه دق که در تقسیم

اس .او مای  بندی حال امور گذشیه ناظر به حافظه، حال امور حاضر مساوق ادرا  بمواسطه، و حال امور آینده ناظر به انیظار

فمسفه اسممی نیز مجموعه آفرین  جهان  فق  با محاظ این دق  نظرها می توان از تقسیم سه گانه زمان سخن گف . گوید: 

هسیی را بعنوان ایجاد اشیاء و مخلوقات از جانب خداوند سرمدی و ازمی می دانند مکن در چگونگی و تبیین آن عقاید میفاوتی 

سینا در جریان خلق ، تقدم و تاخر بین عل  و  معلول را یاذاتی و یا زمانی می داند و با تقسیم بنادی ابن  را مطرح می نمایند.

مخلوقات به مبدعات و محدثات بین حدوث زمانی و ذاتی تفاوت قائل شده و در نهای  ضمن اینکه وی باا حادوث زماانی 

نی قدیم و ازمی اند و به محاظ ذات حادث و نیازمند جهان مخامف اس ، ومی معیقد اس  یک دسیه از موجودات به محاظ زما

عل  هسیی بخ  می باشند. و دسیه ای دیگر حادث زمانی و مسبوق به ماده و عدم هسیند. بنابراین ابان ساینا باا توجاه باه 
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را از  تفاوت های موجود بین مخلوقات، معیقد اس  فعل آفرین  نیز میفاوت می باشد. بدین گونه که گاهی خداوند موجودی

ازل ابداع می کند و گاهی شئی را بر اساا زمان ایجاد می کند. وی با تقسیم بندی حدوث به ذاتی و زمانی معیقاد اسا  کاه 

ازمی بودن عامم از حیث زمانی مسیلزم آن نیس  که عامم هسیی مخلوق خداوند نباشد. پس، از این جه  در نزد وی، خداوند 

ابن سینا عقیاده دارد زماان از جود و عامم هسیی نیز تلقی می شود. یس  بلکه معطی وصرفا محر  ن عل  فاعلی جهان اس .

نجات و شفاء( بیان مای کناد زماان مقادار حرکا  و همراه اس  و در دو آثار خوی  )اموری اس  که با هر حرکیی ممزم 

  در صورتی که حرک  به میقادم مسیدیر اس  از جه  تقدم و تاخر، و نه از حیث مساف . و یا اینکه زمان عدد حرک  اس

و میاخر تقسیم شود مکن انقسام آن بر حسب مساف  باشد و نه بر حسب زمان. به هر حال در اینجا ساعی و تامش بار ایان 

اس  پس از بیان بعضی از دیدگاه و آراء آگوسیین پیرامون مسئله خلق  و زمان، این موضوع از دیادگاه ابان ساینا نیاز ماورد 

رد. و در پایان، مسئله از منظر هر دو فیلسوف مورد ارزیابی واقع تا نقاط قوت و ضعف آنها با یکدیگر مقایسه و بررسی قرار گی

   اخیمفات و اشیراکات دیدگاه آنها برجسیه تر گردد.

 تعریف مفاهیم فنی و تخصصی 

 خلق مفهوم 

د آورد)خلاق امکاذب( دروغای : آفرین ، به وجو: خلق ؛ خلقه خلقا و خلقه مطمب بندر ریگی این گونه داردفرهنگ منجد ا

( )خلق جماع خلقاهی را ساخ ، صاف  کرد، نرم  کرد)امخلقه( فطرت، خلق  قیافاه، صاورتآن چیز: تراشید، خلق شیی

 آن از مشایق افعال و خلق کلمه (.117: 1392، ، مروت و صاف)خاکی، طبیع ، سرش ، نهاد، آفرین طرت، خلق ، آفریدنف

 نظریاۀ از صحیحی آوردن تصور بدس  برای اس ، گردیده اسیعمال زیاد قرآن در آن با مرتب  اصطمحات و ها واژه همچنین

 آفارین  و طباع، خمیاره، سرشا ، طبیعا ، فطارت، نهااد، معناای به مغ  در خلق  :کنیم ذکر را ها آن اس  الزم خلق 

 خلق مشیقات کریم آفریدن قرآن معنای دو به یاریبس موارد در خلق مشیقات کریم در  قرآن .(8712:  6ج ،1369،اس )سیاح

امهی  اسماء با نیز در آیاتی که چنان اند رفیه کار ( به49، 17اسراء / ( آفریده (45، 7)اعراف/آفریدن معنای دو به بسیاری موارد در

 گیاری معناای انادازه هبا خلاق اصال)دوبار( به آن اشاره شاده اسا . « ق خم»و « )دوبار« احسن امخامقین»، بار( 9« )خامق»

 از چیزی که اس  آن خلق اند گفیه برخیرود می  کار به آوردن پدید و ابداع و در« خلق(. »1170: 2،جبی تا ،بادی)فیروز آاس 

 تاازه صاورت باه را آن و باود موجود چیزی ماده اگر معیقدند بعضی ( ومی19: 32،ج 1429،یضراآید ) وجود به صرف عدم

 .(235: 1ج،ق1398)شعرانی درآوردند

 مفهوم زمان 

مباحاث  شادن مطرح از پی  ها قرن که چنان. دارد دیرینه ای سابقه آن تعریف و« زمان» شناخ  که دهد می نشان تفکر تاریخ

)که ما  اند: زمان گذران داشیه اعیقاد زمان قسم  دو به باسیان ایران در زروانی آیین پیروان یونان، سرزمین کنار و درگوشه فلسفی

و اهریمن(  ورامزدا: اهاز دان ارتعبا دیگذر اقنذوم دو و اسذت امهی ذات های اقنوم از یکی )که زمان وجودیسیر آن هسییم(؛ ا

 مای اس  که در این آیین، وجود ظااهر« زمان» شدن دود م با اساساً. نیس  شدنی کاری هیچ زمان، بدون زروانی، آیین پایه بر

 )زروان( نام داشیه اس ، معیقد بوده اند. آنان زروان را موجود زمان امنوع رب به زروانیان که اس  گفینی. یابد می ظهور و شود

 را زمان وی که شود می برداش  چنین افمطون عبارات برخی از اند. اما دانسیه می جهان آفریدگار و ازمی ابدی امری نخسیین،

 می یکی جهان انجام و آغاز با را زمان پایان و شروع نقطه ی دیگر،ذیرتقسیم پ  به یا و دانسیه می ازمی ابدی خدا، خود همچون

بحاث از   .(153: 1386و با فنای آن نیز فانی خواهد شاد)فیحی،  شدهاس  خلق جهان با همراه زمان که بوده معیقد و پنداشیه

جهاان و شناساایی عناصار  زمان به صورت مسیقل برای فمسفه یونان باسیان مطرح نبوده اس . پی بردن به چگونگی تشکیل
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اومیه تشکیل دهنده آن و نیز واحد یا کثیر بودن پدیده ها و واقعیات موجود در عامم و امکان حرک  یا سکون ایان پدیاده هاا 

موضوعات اساسی ای بودند که ذهن میفکران یونان باسیان را به خود مشغول می کردند. مفهوم زمان به تبع سخن گفین درباره 

 . مورد اشاره واقع شده اس  چنین مسائلی

آگوسیین سخن خود درباره زمان را به وسیله بحث در مورد اراده خداوند آغاز می کند. در فصل یازدهم اعیرافات، او از کسانی 

سخن می گوید که می پرسند و وقیی جهان وجود نداش  خداوند به چه کاری مشغول بود؟ اگر قابم هایچ، پاس در خلاق 

 (. 362: 1380انجام داد و اگر این طوره بوده اس  چگونه می توان او را سرمدی  حقیقی دانس )آگوسیین، جهان کاری تازه 

 بر ای ادمه دانسیه، موهوم امری را آن خارجی زمان شده اند و وجود منکر قدیم حکمای برخی اساساً ابن سینا بیان می کند که

 زماان درباار را نظار همین فمسفه برخی زمین مغرب در نیز میأخر نقرو در اند؛ چنانچه کرده اقامه آن خارجی وجود نفی

 گروه همین میان در امبیه .اند ه نمود اقامه آن اثبات بر ای ادمه شده، قایل آن خارجی وجود به دیگر دسیه اند،  اما کرده اتخاذ

 به طور(. 51: 1396شد )ریحانی،  دخواه پرداخیه بدان دوم نوشیار بخ  در که دارد وجود اخیمف زمان چیسیی سر بر نیز

 وجاود و اس  قراردادی امری اس ؛ زمان مجهول ای حادثه با معلوم ای حادثه تقارناز  حاصل زمان میکلمان، نظر از خمصه

 (. 94: 1374 ،ندارد)کدیور خارجی

  سینا ابن نظر از زمان چیسیی و هسیی

 اس  کممی ای نظریه که موهوم، زمان به قول و زمان وجود نفی: اول  دارد: وجود نظر دو زمان وجود بحث در

 وجاود گروهی: اند دسیه دو بر خود زمان وجود نظریه به قائمن امبیه .اس  اسممی فمسفه دیدگاه که زمان وجود نظریه : دوم

 بنا االومی و»گوید  شفا کیاب در یناس ابن .دانسیه اندنیازمند)تنبیه ( تنها و بدیهی را آن دیگر گروه و دانند می برهان محیاج را زمان

 یبرا: ( 152-151: 1، ج1360،ابن سینا)«ماهییه من وجود امی امطرق نجعل بأن ماهییه، علی و امزمان وجود نحو علی اوالً تدل أن

 از را مانز وجود  .میده نشان را آن جوهر و زمان وجود نحوه ،آن ذات از یوجود یها راه وجود با ابیدا که اس  تر مناسب ما

 نماوده اثبات زمان را ماهوی حدود و مشخصات با حقیقیی وجود برهان، یک با شیوه این به اس  کرده مسیدل ماهیی  طریق

 زمان وجود که شود این مؤید تواند می خوانده، شکوکی و شبهات را زمان وجود منکران ادمه شفا کیاب در چون سینا ابناس . 

 اشااره»درباره )ماهی  زمان( چناین اسا :  تنبیهات و اشارات در سینا ابن عبارت( اس . تنبیهبدیهی و صرفا محیاج )نزد وی 

 ریتفسا در رییاتغ باا تنها دیتجد نکهیا لیدم به و گنالیس(: 94: 3،ج1375،ابن سینا)«حال تفسیر تغییر مع اال الیمکن امیجدد والن

 کاه موضاوعی با جز حال تغییر حال، شدن دگرگون و تغییر با تجدد )نو شدن( جز که جه  بدان و . اس  ریپذ امکان  یشرا

 خصاوص باه میغیری و تغییر به یعنی اس ، وابسیه میحرکی و حرک  به اتصال این نیس ، اس ، ممکن حال تغییر قوة دارای

 یاک چاون. اس  گیری اندازه قابل اتصال این. دوری وضعی حرک  یعنی. اس  ممکن و ناگسسینی اتصال آن در که چیزی

چیزی )با این  چنین. اس  دگرگونی و تغییر گیرنده اندازه که اس  یکم آن بنابراین،اس .  تر گاهی نزدیک و دورتر گاهی قبل،

 هام باا کاه تأخری و تقدم جه  از بلکه مساف ، جه  از نه اس ، حرک  کمی  عبارت از زمان. اس  زمان ویژگی( همان

 و أیان کیف، ،کم  عرضی چهارگانه مقوالت از یکی در تدریجی، تغییر یا حرک  که اس  آن مسأمه این تعیین .شود نمی جمع

 و میصال اماری حرکا ، ایان دیگر، طرف از .دارد موضوع به نیاز اس  عرضی مقدمات در که حرک  بنابراین، .اس   وضع

 محااظ به هم را حرک  یعنی نیس  دیگری چیز مساف  یا زمان جز حرک  گیرنده اندازه و اس  گیری قابل اندازه و تدریجی

 (. 79: 1390)بهشیی،قم تا تهران از حرک  یا شب تا صبح حرک  مثمً زمان، محاظ به هم و کرد گیری توان اندازه می مساف 

 خلق  در اندیشه ابن سینا 

 :ابن سینا چهار اصطمح مخیلف برای خلق  و یا تکوین عامم به کار برده اس 
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اباداع: بوجاود آوردن بادون  -2 .دات اعیباری چه این موجودات ابدی باشند و چه در زمااناحداث: بوجود آوردن موجو-1

خلاق: بوجاود آوردن موجاودات جسامانی بادون -3 .وسیله مجردات چه موجودات ابداع شده جسمانی باشند و چه نباشند

 .ت فانی با واسطهتکوین: بوجود آوردن موجودا-4 .توسل به واسطه چه این موجودات فانی باشند و چه باقی

خلق  به نظر ابن سینا همان تعقل باری تعامی از خود اس ، و همین تعقل و علم خداوند به ذات خود اس  که هماه اشایا را 

خلقا  در عاین حاال  . لم ابدی خداوند از ذات خود او اسابوجود می آورد. تعقل خداوند الییناهی اس  و صدور عامم ع

ن جه  هر موجودی در این عامم به وسیله وجود و عقل خود به مبدأ عامم پیوسیه اس . باه عطای وجود و عقل اس  و به ای

عموه در بعضی از آثار خود شیخ امرئیس خداوند را منبع فیضان نوری نامیده اس  که همه چیز را فرا گرفیه و پر کرده اسا . 

و عطای پرتو وجود بر آنان اس  و هسیی بخشیدن خلق  اشیا که هسیی بخشیدن به آنان اس  در عین حال تعقل ذوات اشیا 

به نظر ابن ساینا وجاود عاامم  (. 328: 1377، )نصر خوارزمیبه اشیا همان مسیغرق ساخین آنان در پرتو نور باری تعامی اس 

ی و غیب و حیی عامم عینی خارجی بسیگی به علم امهی دارد و عامم طفیلی وجود و اراده امهی و وجود همه چیاز چاه عقمنا

 :نفساااانی و چاااه جسااامانی از ذات احااادی  سرچشااامه مااای گیااارد، چنانکاااه ابااان ساااینا مااای نویساااد

جمل مبدأ اومیه عامم چنان رفیع و او چنان عظیم امشأن اس ... که هیچ چیزی خارج از وجود او در خود آنقدر خوبی و نیکی »

ز او سرچشمه می گیرد که تعقل او از ذات خاود ندارد که شایسیه داشین هسیی باشد. برعکس وجود همه چیز به این طریق ا

 .«ضوع خود قرار داده اس  واجب اس هسیی همه موجودات را امکان می بخشد در حامی که تعقلی که آنها را مو

 آوگوسیین فلسفه در زمان حقیق  و ماهی 

 درجه در آوگوسیین اندیشه اینکه به توجه با .اس  نکیه ضرورى چند بررسى ،زمان مسئله آوگوسیین درباره نظر دقیق فهم براى

جهاان  باه مرباوط مسائل مسیقیماً، وی که داش  انیظار توان نمی گرفیه، شکل« خدا با نفس انسان رابطه »مسئله  محور بر اول،

 اى فمسافه باراى« خلق  و قدم عامم» مسئله  به توجه با موضوع این حال هر به ومى دهد؛ قرار بررسى و بحث مورد را مادى

 چیسا ؟ زماان گوسایین، پاس آو نظر به .(73: 1379، )مجیهدیبوده اس  مطرح اند، داشیه دینى و کممی تعهد که او چون

. چیسا  که دانم می خوبى به اس ، نپرسیده گوید من می ویاس .  ممینع سهل صورت به زمان مسئله :  از کسى که هنگامی

 در بیاان و تلقاى ایان. (Augustine,1973: 19)رآیم مبهوت می مانمدد توضیح آن بص در من و بپرسد من از کسى اگر اما

 این !نیک پدر اى. پروردگار اى !خدایا .سوزد می بغرنج این معماى حل حسرت در من ذهن»اس  :  آمده بارها اعیرافات کیاب

 چنین اعجابى .دهد می نشان زمان ماهی  درباره را آوگوسیین حیرت شده، ذکر بیان دو اس . هر« غریب بس و آشنا بس مسئله

 هسایى و وجاود درباره براى صدراممیأمهین ویژه به هم، اسممی فمسفه براى داده، رخ زمان حقیق  درباره آوگوسیین براى که

تاوان در واقع نسب  بین آنچه که ماى-زمان در نظر اگوسیین عبارت اس  از رابطه )نسب (بین اشیاء زمانمند .اس  افیاده اتفاق

آید و سخن گفین از زماان قبال از اینکاه اشایاء زماانى این زمان، با اشیاء زمانى به وجود مى -کى قبل از دیگرى اس گف  ی

 گوید همانمفهومى که مى-کندمىجوهرى را که مخامف تصور اوس ، رد  اگوسیین در واقع مفهوم زمان .باشند، معنایى ندارد

در مورد اشیاء  رى جوهرى اس ، همانطور که از نظر صحب  نمودن در زبان)رایج(اند زمان نیز امطور که اشیاء زمانى، جوهرى

شود  اما اگوسیین در تأمل خود راجع به زمان، به آنچه در جواب به اعیراض و حوادث یا در مورد زمان به یک نحو اسیعما مى

دل دارد و چون در تفکر نوافمطاونى، ارتبااط ترى به این بحث و جکند.او ظاهرا عمقه عمیقبه نظریه خلق  آورده اکیفا نمى

اى مجاددد در ماورد نفاس اى را براى انگیزش اندیشهتواند حوزهخورد، او به دق  مىبه چشم مى «نفس»و«زمان»نزدیکى بین

  داشیه باشد آنهم در اصطمحات خاص به خود که بسیار میفاوت با نظریات دیگر اس 
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 خلق  در اندیشه سن اگوسیین 

ف ترین آباء کلیسا در سده های میانه اروپا، آگوسیین قدیس می باشد. وی میکلم مسیحی و فیلسوف عارف اس  که باه معرو

اندیشه های افمطون و فلوطین عمقه وافری داش . آگوسیین به تعامیم و آموزه های مسیحی  اهمی  زیادی می داد و هماین 

آگوسایین در سرتاسار  .ار تبلیغ و بس  آیین مسیحی  را عهده دار گرددامر موجب گش  تا وی به جمع کشیشان بپیوندد و ک

زندگانی  به کار نگارش و تامیف اشیغال داش  و مجموعه آثار کیبی وی بسیار حجیم و مفصل اس . ایان رسااالت شاامل 

سایند. بعاد از کیااب وعظ ها، نامه ها، نوشیه های مینازع، تفسیرات بر کیاب مقدا، دفاع از مسیحی  و این قبیال مطاماب ه

اعیرافات که سرگذش  حیات خود را بیان نموده، کیاب شهر خدا یا مدینه امهی بزرگ ترین و معروف ترین رساامه آگوسایین 

آگوسیین در آثار و رساالت خود به موضوعاتی چون چگونگی علم و معرفا  و یگاانگی خداوناد، کیفیا  آفارین   .اس 

فس و بقاء، اخییار و جبر انسان پرداخیه اس . او در آثار خاود آماوزه هاای مسایحی  و هسیی، مسئله گناه و ثواب، حقیق  ن

رساالت  .عقاید افمطون را ترکیب نموده و اعمم می دارد که علم و حقیق  زمانی حاصل می شود که ایمان وجود داشیه باشد

عامیم مسیحی ، چند خصیصاه را بارای خلقا  آگوسیین یکی از مهم ترین منابع فلسفه اسکوالسییک می باشد، او در حیطه ت

جهان بیان می نماید، از دیدگاه او آفرین  از عدم می باشد و ماده اومیه که بسیاری از فمسفه به آن اعیقاد داشیند، وجود ندارد و 

از آفارین  جهان از عدم و نیسیی خلق شده اس . خداوند با قدرت بی نهایی ، موجودات و جهان را از عدم آفریده و قبال 

آگوسیین اعیقاد  .هیچ چیزی وجود نداشیه اس ، بدین ترتیب آگوسیین خلق  از عدم را در مقابل خلق  از ماده بیان می سازد

دارد که خلق  امری ارادی و اخییاری اس ، خداوند به تمامی مسائل و امور، علم و عقل دارد و باا حکما ، عقال و دانا  

ن بهره می اس . عقل خداوند همان سخن و اراده اش می باشد که برای خلق  هسیی از آ خود، جهان و موجودات را آفریده

 (. 1390،برد)میرزا بیگی

باشد. همانطوریکه قبمً ذکر شد مثل در عقل از دیدگاه اوگوسیین خلق  از یک موجود سرمدی وازمی یعنی همان خداوند می

. خدای پدر با توجه به این مثل که شامل تماام حقاایق در ایان جهاان باشدخداوند قرار دارد واین عقل همان خدای پسر می

باشاد بخشد. همچنین این ماده در واقع همان عل  مادی اس  که، مخلوق خداوند مینظم می باشد به ماده بی نظم جهانیمی

دات مسایحی ذکار ونه موجودی ازمی و بلکه موجودی اس  ممکن وحادث. وی برای خلق  دو امر رابه عنوان اصول معیقا

 :اند ازکند که آنها عبارتمی

وگوسیین موجودی اسا  کاه کاافی اسا  باشد و، خدای اباشد: از دیدگاه اوگوسیین خلق  از عدم میخلق  از عدم می-1

توان تصور کرد که باشد، بلکه زمانی را هم میبگوید باش تا هرچیزی از جمله جهان موجود شود. پس خلق  امری ازمی نمی

 /ماسوی اهلل نبوده اند. و خداوند از این عدم و نیسیی این جهان را آفریده اس 

عدم اس ، پس زمانی بوده اس  که جهان نبوده اسا  ودرواقاع زماان هام باشد: چون خلق  از خلق  همراه با زمان می-2

نبوده اس . یعنی اینکه قبل از اینکه خداوند اراده کند تا جهان بوجود آید زمانی نبوده اس  و باا اراده خداوناد بارای خلقا  

دربااره .ده اس  و نه امری ازمایجهان بوده اس  که جهان موجود شده وزمان نیز با آن پدید آمده اس . پس خلق  با زمان بو

باشاد. رواقیاون می« نظریه عقول بذری»مسئله خلق  امر دیگری نیز در فلسفه اوگوسیین مهم اس  و آن اسیفاده اوگوسیین از 

باشد. یعنی اومین زوج انساانی کاه باه کند که هر نوع از موجودی در واقع دربردارنده بذر انواع بعد از خودش میوی بیان می

بودند. و این امر یعنی دربر داشین انواع بعاد از های بعد از خودشان را در درون خود دارا مید آمده بودند، بذر تمام انسانوجو

.. انسان را در کره زمین بیافریند و بوجود آورد، .خود از هر انسان تا انسان دیگر وجود دارد. اگر قرار اس  که خداوند برای مثال

ن در همان انسان ابیدایی قرار دارد و با مرگ هر انسان و میومد شدن انسانی دیگار از ایان ناوع باذر کاسایه .. نوع انسا.بذر این

  (.12: 1394 ،)خیراالحد غوریرسدگردد و آن از قوه بودن به فعلی  میمی
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 زمان ارتباط خلق  و 

زمان داریم.او اول موضع مخامفان خود و  به نظر آگوسیین کل مشکمت درباره خلق  از تصوری ناشی می شود که ما درمورد 

به نظر آنهاقرار گرفین اراده )فعل( خداوند در زمان خاص و عین بارای خلاق   منکران خلق  را شرح می دهد و می گوید که

و جه  نمی تواند داشیه باشد زیرا: اراده خداوند مخلوق نیس  بلکه مقدم بر هر نوع خلق اسا  و هایچ خلقیای   عامم معنی

پس از آنجا که اراده خداوند میعلق به ذات اوس  چطور می .ون وجود قبلی اراده )فعل( خمق نمی تواند وجود داشیه باشدبد

دیگار نمای تاوان او را سارمدی دانسا   توان پذیرف  که در ذات خداوند چیز جدیدی پدید آمده باشد و اگر اینطور اس 

آگوسایین .م  بر زمانی  می کند و این با سرمدی  خداوند منافات داردپس اشکا ل اینس : خلق  دال .(73: 1375،)مجیهدی

سعی دارد به این اشکال جواب دهد و سعی او به نحوی در جه  نفی زمان بعنوان واقعی  ذاتی اس  و او برای اینکه بگوید 

هسیی هیچ زمانی نبوده اسا  کاه  تو تمام زمانها را خلق کرده ای و خود ماقبل تمام آن   :قبل از زمان خلق  نبوده می نویسد

  (.74 ،زمان نبوده باشد.خداوند به سبب سرمدی  همیشه قبل از زمان و تمام موجودات وجود داشیه اس )همان

  تطبیق بحث زمان در اندیشه ابن سینا و سن  آگوسیین

 هم اشجنبه دینی که «آگوسیین سن » نام به مسیحی فیلسوف تفکر در: دهممی ادامه حوزه دو در را زمان بحث

 زمیناه ایان در ابیکااری و نظریه نو فیلسوف، دو هر .«ابن سینا» نام به اسممی شهیر فیلسوف و اس  زیاد خیلی

 اینکاه بارای. دهام انجاام زماان دربااره فیلساوف دو ایان تفکر بین خاص تطبیقی خواهممی بنده. کردند ارائه

 اصاول و مبانی با اگر. شود دانسیه او فلسفی مبانی و اصول دبای شود شناخیه خوب فلسفه در ابیکاری ایمسئله

 آگوسایین سن  مسیحی فیلسوف سراغ به رو،ازاین. شد خواهیم مشکل دچار نباشیم آشنا خوبی به هاآن فلسفی

 بیاان مخیصار صاورتبه را او تفکار بنیاادین اصول و مسئله اساسی سه. باشد ناآشنا مقداری شاید که رویممی

 .پردازممی زمان درباره اشفلسفی نظریه به بعد و کنممی

 خویشین به بازگش  اصل

 باه رسایدن راه تنهاا را خویشاین باه بازگشا  و کارده آغاز نفس در تأمل با را خوی  فلسفی تفکر آگوسیین

 خویشاین در تأمال بایاد حقیقا  جوینادگان همه و داندمی حقیق  موطن را انسان نفس وی. داندمی حقیق 

 عقل نیروی با فق  بلکه کرد؛ در  حسی ادرا  با تواننمی را حقیق . کنند رجوع خود درون به و باشند داشیه

 .شناسیخویشین و بینیدرون طریق از و عقمنی تأمل با یعنی آورد؛ بدس  را آن توانمی شناسیخویشین و

 مندیبهره اصل

 و بارین عشاق جااودان، حقیقا  واحاد، که هس  حقیق  یک فق  هسیی جهان در که اس  معیقد آگوسیین

 بامذات، یا موجودی هر مندی،بهره اصل براساا. اس  هازیبایی و حقایق موجوات، همه منشأ و سرمدی وجود

 آگوسایین، .اسا  شاده موجاود خادا، فیض از یا و اس  خدا یا دارد؛ خیر از ایبهره یا و اس  خیر و حقیق 

 زنادگی چون. اس  قائل شده، آفریده خدا صورت به که اس  مخلوقی اینکه دمیلبه انسان برای ایویژه جایگاه

 منادیبهره اصال اسا ( عشق و شناخ  وجود،) وجه سه وحدت، عین در انسان نفس روحانی جنبه و معنوی

 ساه) اصال ایان براسااا. عشاق در مندیبهره و حقیق  در مندی بهره وجود، در مندیبهره: دارد جنبه سه نیز

. اسا  کرده تلقی عشق سرچشمه و حقیق  نور وجود، عل  مثابۀ به را خدا آگوسیین ،(مندیبهره بودن وجهی

 در هااآن تطبیاق و تبیاین ،(فلسفه اخمق و مابعدامطبیعه طبیعی، فلسفه) او فلسفه اصلی بخ  سه این، وجود با

 .گرددبرمی اصل همین به سعادت، و اشراق خلق ،
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 (نگیجاودا اصل) تغییرناپذیری اصل

 کاه دارد اخیصاص موجودی به اصیل و حقیقی وجود که اس  آن گویای جاودانگی اصل که گویدمی آگوسیین

 .اسا  او ذات عاین او صافات و باوده االطمقعلای بسای  موجاودی، چنین. اس  ثاب  همواره و تغییرناپذیر

 گوناههیچ و اسا  وجاود عاین خدا که کرد تلقی چنین ،(یهوه) «هسیم که آنم من» معروف عبارت از آگوسیین

 باا آمیخیاه وجودشان و بوده حقیقی وجود فاقد ،(اهلل ماسوی) موجودات بقیه. ندارد راه او در دگرگونی و تغییر

 موجاود و اصایل موجاود میاان تماایز گربیاان اصل، این .تغییرپذیرند و مرکب و محدود نییجه، در. اس  عدم

 ساه ایان به توجه با .دهدمی نشان را او مخلوق و خدا میان مرز و اس ( وجودی فقر ا وابسیه موجود) مندبهره

 مسابوق و حادث جهان، آگوسیین، نظر به .پردازیممی وی اندیشه در زمان بحث به آگوسیین تفکر بنیادین اصل

 واقعای و مطلاق کامال، وجود خداوند، که اس  معیقد وی. اس  یافیه وجود خداوند از هرچیز و اس  عدم به

 و ابادی وجاودی و باود خواهاد و باوده همیشاه کاه وجاودی. نیس  او در تغییر که اس  موجودی او.  اس

 از و اسا  میغیار که چیزی. دربردارد را وجود عدم تغییر،. میغیرند مخلوق موجودات که،درحامی. دارد سرمدی

 ایان. باشاد سارمدی و مطلاق موجودی باید او عل  پس. باشد خود وجودی عل  تواندنمی آیدمی پدید عدم

 موجاودات وجاود علا  خداوناد، کاه گیردمی نییجه آگوسیین ترتیب، این به. شودمی نامیده خدا همان عل ،

 فیلساوفی آگوسیین هرحال،به. اس  بوده عدم از خلق  او، نظر به. شودمی نمایان خلق  در علی  این و اس 

 را مشاکل حال آگوسایین. دهاد پاساخ کردناد وارد قا خل مسئلۀ به که را ایرادهایی خواهدمی و اس  میکلم

 چیسا ؟ آگوسایین زماان حقیق  یعنی چیس ؟ زمان پرسدمی و داندمی زمان مسئلۀ از درس  فهم بر میوقف

 حرکا  هماان زماان که پذیرد نمی آگوسیین. دارد وثیق ارتباط حرک  با زمان که اس  معیقد ابن سینا، همانند

 زماان او. کنادمی رد جسمانی، حرک  با را زمان کردن تلقی یکی نیز و اس  ارگانسی سایر یا و خورشید و ماه

 حاوادثی بسایر در زماان که اس  معیقد اما داند؛می اجسام حرک  و آسمانی اجرام حرک  از تربنیادی امری را

 کیااب رد آگوسایین .شاوندمی سانجیده زماان پرتاو در حرکاات ایان. شودمی انیزاع دهد،می رخ جهان در که

 وجاود باه هاآن در اشیاء صور دگرگونی نییجه در که آیدمی پدید تغییراتی اثر در زمان: اس  آورده «اعیرافات»

 ماهیا  و حقیق  اکنون، .«ندارد وجود زمان اساساً حرک ، سنخ از تغییر بدون»: گویدمی دیگر جای در. آیدمی

 مان از کسای کاه هنگاامی چیسا ؟ زماان»: گویادمی یینآگوس .کنممی بیان آگوسیینسن  اندیشۀ در را زمان

 دانمنمای برآیم، آن توضیح صدد در من و بپرسد من از کسی اگر اما چیس ، که دانممی خوبی به اس  نپرسیده

 زماان، دمیال، هماین باه و رساندمی را زمان بحث بودن رازآمود و بودن معما این .«شوممی مبهوت و بگویم چه

 باه نیاز و بود مطرح خدا و خلق  مسئلۀ به که ایرادهایی به دارد قصد آگوسیین .اس  سوزنذه و دشوار خیلی

 کاه باود ایان پارادوکس و دهد اشکال پاسخ بود شده مطرح ارسطو دوران از زمان مسئلۀ دربارة که پارادوکسی

 شاک و تردید هاخ ب این بودن واقعی در بیوان اگر. اس  شده تشکیل آینده و حال گذشیه، بخ  سه از زمان

 زمان و امیدادند نوعی دارای آینده و گذشیه بخ ، سه این از. شد زمان واقعید  و حقیق  مدعی تواننمی کرد،

 درباارة اماا اسا ؛ منطقای و معقول گفین، سخن نزدیک آینده یا دور گذشیۀ از. اس  امیداد هرگونه فاقد حال،

 حاال زمان فق  زمان، جزء سه میان از دیگر، طرف از. ندارد نامع بلندی و کوتاهی نزدیکی، و دوری حال، زمان

 باه هناوز آیناده نادارد؛ وجاود دیگر و شده سپری گذشیه،. ندارند وجود از ایبهره آینده و گذشیه دارد، وجود

 وجاود یاا زماان، دهندةتشاکیل اجزای بنابراین،. اس  کش  و امیداد بدون نیز حال زمان و اس  نیامده وجود

 یافیاه، تشکیل هانیسیی از آنچه چون اس ؟ میحقق زمان چگونه این، وجود با. امیدادند هرگونه فاقد یا و دندارن



 
546 

 

 

مطا
ین

وست
آگ

 و 
سینا

ی 
وعل

ت ب
کرا

ر تف
، د

ت
خلق

 و 
مان

ی ز
طبیق

ه ت
لع

 

 
 درصدد اما پذیرد،می را آن ظاهراً و کندمی تبیین کاممً را پارادوکس این آگوسیین .شود موجود که نیس  ممکن

 .دهد پاسخ نیز را آن به مربوط مسائل و خلق  ۀمسئل شبهات خواهدمی وی براین،عموه. هس  نیز آن به پاسخ

 زماان و کنادمی انیخاب را ایمیانه راه آن، داشین عینی واقعید  نظریۀ و زمان خواندن موهوم نظریۀ از آگوسیین

( ذاتای) عینای واقعی  عنوانبه را زمان نحوی، به که کندمی سعی یعنی کند؛می تلقی انسانی نفس از ایجنبه را

 نیسا ؛ حال یا و آینده گذشیه، امیداد اما اس ؛ کش  و امیداد نوعی زمان که پذیردمی آگوسیین پس .کند نفی

 معیقاد او. نادارد امیادادی گونههیچ نیز حال زمان و اس  نیامده وجود به هنوز آینده ندارد، وجود گذشیه چون

 کاه رسادمی نظار باه»: گویدمی بارهیندرا آگوسیین .اس  ذهن امیداد و انسانی نفس از ایجنبه زمان، که اس 

 خاود امیاداد نکند که افیممی فکر این به کم کم. دانمنمی چیزی؟ چه امیدادی اما نیس ، امیداد جز چیزی زمان

 معناایی چاه به انیظار و( حافظه) خاطره اما. اس  انیظار و خاطره در نفس انبساط زمان، او، نظر به .«باشد ذهن

 انساان، موجودیا . گیاردمی شکل گذشیه حوادث با انسان نفس تعامل از( یادآوری) هخاطر اس ؟ شده محاظ

 سایمن، و سایر این یابد،می تعین زوال به رو و شونده سپری «محظه و آن» یک از دیگر طبیعی موجود هر مانند

 تعامال گاذرد،می او بار کاه حوادثی جریان در دیگر موجودات برخمف انسان اما .دهدمی تشکیل را او هوی 

 عناوان باه خاطره رو،ازاین. شودمی ماندگار خاطره صورتبه و حافظه در گذرا، چنین ادراکی صور. دارد ذهنی

 پدیاد حاوادث، ایان بار ذهان انبساط و گذشیه حوادث و ذهن میان تعامل از زمان هایبخ  و اجزاء از یکی

 رابطاه خود سابقۀ و گذشیه با همواره که اس  نسانا این اس ؛ تاریخ دارای انسان فق  جه ، همین به. آیدمی

 پدیاد افیااد، خواهد اتفاق آینده در که حوادثی با انسان ذهن تعامل از انیظار. تاریخندبی موجودات، سایر و دارد

 و کنادمی ریزیبرناماه آینده برای گذشیه، تجربیات از اسیفاده با خود ارزیابی و بررسی با همواره انسان. آیدمی

 را زماان و کنادمی تأکیاد زماان باودن انفسی و گسیردرون بر آگوسیین گرچه .نشیندمی آینده انیظار و آرزو در

 حرکا  و تغییار باا ارتبااطبی را زماان وی، که داش  توجده باید ومی کند؛می تلقی آدمی ذهن افق در امیدادی

 را زماان خاودم،1 ذهان در کاه گویادمی بارهایندر او داند؟می ناممکن را حرک  و تغییر بدون زمان و داندنمی

 مفااهیم سبب به ذهنم که دهم اجازه نباید. ورزد اصرار زمان بودن2 عینی بر ذهنم که بگذارم نباید. گیرممی اندازه

 آنچاه زیرا گیرم؛می اندازه را زمان که اس  ذهن در. شود مانع اندگزیده سکنی آن در که گوناگونی 3انطباعات و

 انادازه را شیء اثر من. ماندمی باقی اثر، منشأ شدن نابود از پس تأثیر این. گذاردمی تأثیر نفس بر دهدمی رخ که

 گذشیه به سپس و گذاردمی باقی اثری گذر، حال در که را شیء آن خود نه اس ، حاضر هنوز خود که گیرممی

 اصامً یاا و اس  همین یا زمان. شودمی گرفیه هانداز که اس  اثر همین سنجم،می را زمان که وقیی. پیوندندمی

 وجاود باه آن در اشایاء صاور دگرگونی نییجه در که آیدمی پدید تغییراتی اثر در زمان …گیرمنمی اندازه را آن

 .آیندمی

 

                        
1 mind 
2 Objective 
3  Notion sand Impressions 
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 نییجه گیری 

ا هماواره ترین مسائلی اس  که فکر و ذهن انسان ربحث زمان از مسائل بسیار مهم فلسفه اس . زمان از بنیادی

هاای مابعدامطبیعی اسا  و در هایچ یاک از دوره هزمان، بسیار بیشیر از اندیش همسئل همشغول کرده اس . پیشین

گیرد کاه در آن وقیی انسان در شرایطی خاص قرار می .تاریخی حیات انسان از ذهن و فکر او بیرون نرفیه اس 

ان برای او بسیار اهمی  دارد و چنان برای  دشوار زم هشرای ، گذر زمان برای او خیلی دشوار اس  محظه محظ

اس  که گویا زمان ایسیاده اس . چنین انسانی هر محظه به عمق حقیق  زمان توجه کرده و خواهان کشاف راز 

رو، برای فهم حقیق  آن، ضروری اس  که هرحال، زمان، همراه و همزاد انسان بوده و هس ؛ ازاینآن اس . به

ر شود و با دس  توانای مابعدامطبیعه، کلید فهم و در  آن را یاف . پس پرس  اساسای ایان به اسرار هسیی نظ

های یونانی آماده اسا . زمان، نخس  در اسطورهه مسئل   آن چیس ؟اس  که زمان چیس ؟ حقیق  و واقعی

ز میان جهاان ای، زمان عبارت اس  از فاصله و شکاف میان آسمان و زمین، آسمان و زمین، مردر تفکر اسطوره

شوند. زمان، انفصال در ملکوت اس ، انفصاامی کاه امکاان پدیاد آمادن جهاان اموهی و جهان انسانی تلقی می

گردد. در ادامه، میفکران یونانی از اسطوره فاصله گرفیند تا تبیاین انسانی فراهم می همناسب برای زندگی و تجرب

ط بین زمان و مفاهیم، مرز ملکوت، شکاف میان عاامم معقاول و ها را جایگزین آن نمایند؛ اما ارتباعقمنی پدیده

عامم محسوا، تغییر، عشق و انیقام، محفوظ ماند. این نکیه، خودش را در تفکر افمطون نیاز در مسائلۀ زماان، 

زمان در تفکر پی  سقراطیان نیز مطرح بوده اس . تفکر پی  سقراطیان بار  هدهد. عموه بر اینکه مسئلنشان می

رو های جداناپذیر جهان محساوا اسا . ازایانشناسی میمرکز بوده، حرک  و تغییر هم از ویژگیر جهانمحو

 محاور بار اشاندیشاه اول، درجاه در کاه اس  فیلسوفی . آگوسیین،ها تجلی یافیه اس بحث زمان در تفکر آن

 شاناخیه انساان نفاس حدیث هب مربوط که او «اعیرافات» کیاب و گرفیه شکل «خدا با انسان نفس رابطه» مسئله

 بررسای را ماادی جهاان به مربوط مسائل وی که داش  انیظار تواننمی رو،ازاین. اس  مسئله این بر گواه شده

 بارای و پرداخیه زمان مسئله به آگوسیین این، وجود با. بنشیند نظاره به را فلسفی خاص و خشک مسائل و کند

 کاه او چون ایفمسفه برای «عامم قدم و خلق » مسئله به توجه با ضوعمو این هرحالبه. دارد زیادی اهمی  او

 اعیباار بادون و اسا  خارجی واقعییی سینا ابن فلسفه در زمان .اس  بوده مطرح اندداشیه دینی و کممی تعهد

 چیسایی، ازحیاث اسا . اماا تغییر و حرک  تحقق گروی در واقعی  این تحقق .دارد تحقق و عینی  نیز معیبر

 مادی و امر هر بر زمان اس . بنابراین آن مقدار که حرک  خود نه زمان، ماهی  دیگر، بیان ؛ به دارد دیگر اهیییم

 برای نموده، ثاب  فرض را تغییر و حرک  از مقطعی ماهی  این فهم برای دارد. ذهن سیطره حرکیی و تغییر قابل

 مسیمر نیز، زمان حافظ شود. حرک  تعریف در  و لقاب زمان آن، برک  از تا نام سازد به وهمی فصل یک زمان

 تصاور آن بار ساابق ای رتباه در را چیز هیچ توان نمی و منیهایی ندارد و مبدأ زمان بنابراین، اس ؛ بمانقطاع و

آغاازد اگوسیین با اثبات اینکه زمان، نسبیى بین اشیاء زمانى اس .این مطلب را مىمیعال.  واجب ذات مگر نمود،

ء اى گفاین اینکاه شاىاند.بنابراین، براى هر آفریادهنسبیى بین اشیائى اس  که به نحو منظم قابل تحقق که زمان

در معارض  ها(همه آفریدگان)پدیده« ء آفریده شده اس شى» اخراى آن اس  که بگوییم: هعبار«  زمانمند اس 

اتى وجود معلومى آنهاس . فق  خداوند ذ نحوه وجودات اسیقبامى یا ماضوى)آینده یا گذشیه( اند؛شدن و تصردم

 اى نادارد، بلکاه این)گذشایه(باشد و همواره حال و حاضر اس .اما گذشیه اداماهاس  که در معرض زمان نمى

زماان نخواهاد باود، -اگر دوام یابد-و آینده هنوز نیامده، بلکه خواهد آمد.و حالو دوامی ندارد  فق  بوده اس 

بناابراین، چاه ناوع از  بسایگى باه دوام تصاردم آن دارد.« حال»اهد بود.تحقق زمانىابدی (خو«)دوام»بلکه تنها، 
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تاوان در ماورد آن که ادعاى وجود داشین را تنهاا ماى «حال حاضر»توانیم به زمان نسب  دهیم؟  واقعی  را مى

اى کاه آیناده محظاه) ماند که در مرز بین آینده و گذشیه واقع شده اسا .اى بدون ابعاد مىنمود، بیشیر به نقطه

اى کاه نقطه باشد؛چرا که هر قطعه زمان مشخص قابل تقسیم به اجزاى کوچکیر مى شود یا بامعکس(گذشیه مى

تواناد شود.و از آنجا کاه واقعییاى کاه دارد نماىمى «دوامواقعی  بى» ، تبدیل به«واقعی  هنوز رخ نداده» در آن

را نیز  «مدت زمان» گوییم، بلکههاى طوالنى یا کوتاه سخن مى انبا این همه، نه تنها از زم. مدتى محسوب شود

 .کناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایمدر  مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

ما به دقا  زماان را در گاذران خاودش  .گیرى نماییمتوانیم قطعات زمانى را مقایسه نموده و حیى اندازهما مى

نزد ماا گذشایه و آیناده .  توانیم آنچه را که بوده اس  یا هنوز نیامده، اندازه بگیریمچرا که نمى گیریم؛اندازه مى

 بینى، و بدون این آگاهى، ما خبرى از طول)بعاد(شود و آینده پی یادآورى مى «گذشیه»اند، تا آنجا که یک نوع

به هر حال، این بدان معنى نیس  که گذشیه و آینده همواره واقعی  دارناد؛آنها  .داشییمو هر امیداد دیگرى نمى

. اند، در حافظه اسا حضور اشیائى که گذشیه نزد ذهن، حافظه و انیظار حاضرند. تنها تا آنجا واقعی  دارند که

اناد، در حاد انیظاار و و حضور اشیائى که در آینده. اند به روشنى واضح اس و حضور اشیائى که در حال واقع

اس  و حاصال اى از آن داراس ، آن چیزى اس  که در ذهن مقدار واقعییى که زمان ممید یا قطعه . توقع اس 

 اگوسیین در گذشیه تمش باشد.هاى ذهن در تجمیع و توحید گذشیه با آینده در آگاهى حاضر خود مىیی توانا

نموده بود. او تعریف حرک  را به وسیله زمان انکاار  «حرک » هایى براى تعریف زمان در قامب اصطمحاتى از

دهد که این کامم معنى داراس  که او تذکر مى ر.چه در حرک  اجسام آسمانى و چه در حرک  اشیاء دیگ نمود

  . دهد، یعنى مساف  زیادتر یا کمیرى را در زمان مفروض طى کندخورشید سرع  خود را تغییر مى گفیه شود:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
549 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن
 1

140
 

 منابع و مأخذ

 قرآن کریم

 . (، امماحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، بیدار1371ابن سینا، حسین بن عبداهلل، )

 (، امیعلیقات، قم، بوسیان کیاب، چاپ چهارم. 1379ابن سینا، حسین بن عبداهلل، )

( فامنجاه من امغرق فی بحر امضمت، ویارای  و دیباپاه محماد تقای دانا  1379ابن سینا، حسین بن عبداهلل، )

 پژوه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم. 

اممعاد، به اهیمام عبداهلل نورانی، تهران، دانشگاه تهران، مرکاز باین (، اممبدا و 1383ابن سینا، حسین بن عبداهلل، )

 اممللی گفیگوی تمدن ها و دانشگاه مک گیل. 

ابن سینا، حسین بن عبداهلل، امهیات دانشنامه عمیی، مقدمه و حواشی و تصحیح محمد معین، همادان، دانشاگاه 

  بوعلی سینا تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ دوم.

 . قم علمیۀ حوزة تبلیغات دفیر انیشارات مرکز ،(، امیعلیقات1379،)عبداهلل بن حسین سینا، ابن

 آرمان، چاپخانه3و  2 ، جطوسی محقق ، با شرحو امینبیهات االشارات(، 1379، )عبداهلل بن حسین سینا، ابن

 . بیدار، قم بیدار، انیشارات ، محسنو تعلیق ، تحقیقاتاممباحث(، 1371)، عبداهلل بن سینا، حسین ابن 

 (، عقل و اعیقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران طرح نو، چاپ سوم. 1379ابن سینا، حسین ابن عبداهلل، )  

 ت اسممی. (، امشفا االهیات، تصحیح عممه حسن زاده، قم، تبلیغا1376ابن سینا، حسین ابن عبداهلل،)

 (، خاطرات حاج سیاح، به تصحیح حمید سیاح  و سیف امه کلهر، تهرن: امیرکبیر.1369سیاح، محمدعلی، )

 (، االاشارات و امینبیهات، تهران، مطبعه امحیدری 1338ابن سینا، حسین بن عبداهلل )

 تهران دانشگاه انیشارات مؤسسه ن،تهرا امینبیهات(، و االشارات پنجم نم  )شرح ابداع و صنع (،1390) احمد، بهشیی،

 ( هدف آفزین  انسان از منظر آیات، اسمم پژوهان، شماره سوم 1392خاکی، محمد تقی )

 (، انسان وجهان  به مثابه فلسفه آفرین  از دیدگاه فارابی و طباطبایی1395رضا ملکی،  علی، امینی، سمیه )

 از فلوطین تا صدر اممیامهین، قم،  بوسیان کیاب (، نظریه فیض و فاعلی  وجودی 1381رحیمیان، سعید )

 .دوم شماره سوم، سال ،یاسمم فلسفه فصلنامه نا،یس ابن فلسفه در زمان یسییچ و یهسی به ینگاه ،(1396) ،یعل ،یحانیر

 https://www.jame-ghor.com(، سن  آگوسیین )ابهام زدایی( ،برگرفیه از سای  1394غوری، خیر االحد )

(، اممباحث اممشرقیه، تحقیق و تعلیق محمد اممعیصم باهلل امبغدادی، قام، 1429ن راضی، محمدبن عمر)فخر امدی

 ذوی امقربی، امطبه امثانیه. 

 سایه میثمی. انیشارات دفیر پژوه  و نشر سهروردی. تهران.  اعیرافات. ترجمه(، 1379)قدیس آگوسیین، 

 بودن زمان، فصل نامه مفید،، قم  (، تحلیل و نقد نظریه مرهوم1374کدیور، محسن )

 تهرانفلسفه در قرون وسطی،انیشارات امیرکبیر،( 1375)مجیهدی کریم،

(، آگوسیین قدیس ؛ نظریه پرداز خلق  از عدم در مقابل خلق  از مااده، روزناماه ررساام ، شاماره 1390میرزا بیگی، احمد )
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