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Abstract 
One of the challenges faced by philosophers throughout 

history of philosophical thoughts, has always been and is to find 
an adequate answer to the question of quiddity and existence of 
time and space. Thus, the present study aims to elaborate on the 
question of space and time in Mulla Sadra’s philosophy and its 
relationship with outcomes of modern physics. The study also 
intends to conduct an analytical comparison between these two 
views and clarify newer aspects of this complicated and vague 
question. According to principles of his thought system in his 
ontology and particularly his theory of substantial motion, 
Mulla Sadra’s view toward time has a closer concordance with 
findings of modern physicists like Albert Einstein. One of the 
most noticeable achievements of the present paper, considering 
ontological view of Mulla Sadra toward time, is to reach a 
comprehensive and vast view of the question of space and time 
covering space-time approach of theory of relativity and having 
the common issue of time in mind, develops an image of unity 
and connectivity of the world of nature with the four 
dimensions. The present study uses a documentary analysis 
research and uses library resources. The prominent works of 
Mulla Sadra and Einstein’ works on the Theory of Relativity 
were the main sources for this study. It is hoped that this view 
not only reveals further philosophical aspects of the issue of time 
but also help uncover newer approaches for physicists.  
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 بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن 

 ***افشین شفیعی  **            جعفر شانظري          ∗    سپیده رضی

 چکیده 
هیکی از دغدغه خهاي فیلـسوفان در طول  تاریخ اندیـش فی، پاـس گویی ي فلـس

تی و   ش از چیـس ت. به همینبه پرـس تی زمان و مکان بوده و هـس منظور در این هـس
ي فـضا و زمان  در حکمت ـصدرایی و ارتباط آن مـسألهپژوهش ـسعی بر آن اـست تا 

ه ود و افزون بر مقایـس ل از فیزیک جدید تبیین ـش ي تحلیلی دو با پیامدهاي حاـص
ه صـدرا به گردد. نگاي پیچیده و مبهم اشـاره مسـألهدیدگاه، ابعاد جدیدي از این 

أله ی به ویژه حرکت جوهري،  مـس ناـس ي زمان با توجه به مبانی تفکر او در وجودـش
دانان چون اینشـتن دارد. از مهمترین  هاي جدید فیزیکسـازگاري بهتري با یافته

ت تیدـس درالمتالهین از زمان،  آوردهاي این مقاله، با توجه به نگاه هـس ی ـص ناـس ـش
زمان اـست که  -ي فـضا مـسألهاي وـسیع به دامنه نگر و بایابی به نگاهی جامعدـست

ي زمان مـسألهدهد و با توجه به ي نـسبیت را پوـشش میزمان نظریه -دیدگاه فـضا  
مشـترك، الگویی اتصـال و یکپارچگی عالم طبیعت را با ابعادچهارگانه به تصـویر 

منابع  تحلیلی با استفاده از  –کشد. روش مورد استفاده در این پژوهش اسنادي  می
ــدرالمتکتابخانه ــلی ص ــت. آثار اص ــتن در نظریه لهین و پژوهشأاي اس هاي اینش
امید اسـت این نگرش افزون بر آشـکارسـازي    منبع این پژوهش اسـت. نسـبیت

گشــاي انکشــاف ابعاد جدیدتري براي ي زمان، بتواند راهمســألهزوایاي فلســفی 
 دانان باشد. فیزیک

 .چهارم، عالم طبیعت، حکمت صدرایی، نسبیت، اینشتنمان، بعد ز: واژگان کلیدي

 مقدمه . 1
هاي حسی به ذهن خطور ي انسان، جملگی از راه تجربهمفاهیم انتزاعی در افکار و اندیشه

ها حاصل ها داراي معنا هستند؛ اما از سوي دیگر آنکنند و تنها در اشاره به این تجربهمی
روند؛ پس به هیچ روي پیامدهاي منطقی این  شمار میهاي ما بهي ذهنفعالیت خودانگیخته
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اي از مفاهیم انتزاعی  هاي حسی نیستند. بنابراین اگر بخواهیم به فهم جوهر مجموعهتجربه
احکامی که میان آن و  روابط متقابل میان مفاهیم  در  باید هم  آییم  شود،  ها صادر مینائل 

ي مفاهیم  هاي حسی بپردازیم. مجموعهبهها با تجرتحقیق کنیم و هم به بررسی ارتباط آن
تر باشد  اند. هر چه مفهومی عامشدهي مفاهیم زندگی روزمره زاده  علم نیز از بطن مجموعه

تر باشد  ي حسی نامستقیمکند و هر چه بستگی آن با تجربهي ما تالقی میبیشتر با اندیشه
ز براي ما دشوارتر است. مفاهیمی چون فضا و  به فهم معنی آن  این موارد هستند.  از  مان 

هاي طوالنی مورد توجه اندیشمندان ، موضوعی است که در طی سال مسألههمین علت این  
، نتایج ارزشمندي حاصل شده که مسألهعلوم مختلف قرار داشته و در طی فرآیند تکامل این  

جا که مفهوم  سزایی داشته است. از آنبه  تأثیرهاي بشر  در پیشرفت نگرش، تفکر و فرضیه
تنیده هستند بررسی هر یک وابسته به بررسی فضا و زمان به عنوان ابعاد عالم طبیعت درهم

دیگري است تا فهم و درك بهتر و بیشتري از هر دو حاصل شود. همچنین براي تبیین بهتر  
تر بحث فضا و زمان، به نوعی به بحث حرکت نیازمندیم و البته این ارتباط دوسویه و کامل

پذیر نیست. در مجموع صحبت  ست و صحبت از حرکت بدون بیان بحث فضا و زمان امکانا
از هر یک از وجوه منشور فضا، زمان و حرکت، بدون تبیین دو شق دیگر ناقص و از نظر علمی  

 فاقد اعتبار است. 
هاي دیگري در این راستا صورت گرفته که یا نوع نگرش  الزم به ذکر است که پژوهش 

ي حاضر متفاوت بوده و یا اگر دربرخی موارد مشابهت هایی  مقاالت به موضوع، با مقالهاین  
اند. امید است پژوهش حاضر  را به طریق پژوهش حاضر واکاوي و بررسی ننموده  مسألهبوده  

ي الگویی درحال اثبات وجود یک جهان چهاربعدي متصل و ممتد که  که در نهایت با ارائه
ي تحقیقات بیشتر در راستاي شناخت بهتر و و تغییر است بتواند زمینهدایما درحال سیالن  

 تر عالم طبیعت چه در فلسفه و چه در فیزیک جدید، فراهم کند. کامل
 

 ابعاد عالم طبیعت در فیزیک  . 2
-همواره در عالم طبیعت، فضا و زمان به عنوان ارکان مهم ابعاد جهان مورد توجه فیزیک

توان هاي زیادي همراه بوده و با اطمینان میند با دشواري و پیچیدگیدانان قرار داشته، هرچ
 اند. گفت همچنان از شناخت کامل آن  عاجز مانده

ناپذیر است و شاید دلیل آن، این  زمان به نسبت مفهوم فضا و مکان، یک مفهوم تعریف
تر و عی رازآلودهشویم که موضوکنیم، متوجه میي آن را آغاز می تفکر درباره  باشد که وقتی 

کند و ذهن با شروع  ناپذیرتر از آن وجود ندارد، چرا که معنایی وراي کلمات را افاده میوصف
گردد. در طول تاریخ مکتوب تر، خود درگیر زمان میي زمان از یک مرحله عقبصحبت درباره
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سی و ارزیابی  ي همه جانبه قرار داشته است. براي برري اساسی مورد مطالعهمسألهبشر، این 
دقیق نیاز است که نگاهی هر چند کوتاه به بحث فضا و زمان در فیزیک کالسیک و جدید  

 داشته باشیم:
 فضا و زمان در فیزیک کالسیک  .1.  2

گردد و قبل از آن  ي حرکت اجسام به زمان گالیله و نیوتن باز مینظرات کنونی درباره
هاي گالیله نیز براي تنظیم و گیريبودند. اندازههاي ارسطو در این باب معتقد مردم به نظریه

-ترین نظریهبرداري نیوتن قرار گرفت. نیوتن به عنوان بزرگتدوین قوانین حرکت مورد بهره
پرداز دو قرن متمادي، عالوه بر کشف قوانین حرکت توانسته بود کاشف قانونی براي نیروي  

ارسطو با نیوتن داشت اما هر دو به زمانی  گرانش باشد. با وجود اختالفات زیادي که دیدگاه  
ي زمانی بین دو رویداد را  تواند به وضوح فاصلهمطلق معتقد بودند. به این معنا که انسان می

گیرنده است. به بیانی دیگر،  که این زمان، مستقل از شخص اندازهگیري کند و دیگر آناندازه
و این همان دیدگاه داوري درست و تشخیص  دانستند  زمان را کامال جدا و مستقل از فضا می

منطق اغلب مردم بوده و هست. شاید این دیدگاه براي داوري درست و تشخیص منطقی به  
ي اشیاء و اجسامی مانند سیب و سیاراتی که در مقیاس کُند حرکت  هنگام بررسی و مطالعه

ه سرعت نور حرکت  کنند ظاهرا صائب باشد، اما در مورد اجسامی که با سرعتی نزدیک بمی
   .)29، ص1369کنند به هیچ وجه رسا و کارآمد نیست (هاوکینگ، می

گذرد یا جریان دارد. زیرا از منظر فیزیک کالسیک، خاصیت قطعی زمان آن است که می
بودگی و  بودگی به حالدهد که حوادث از آینده گذشت زمان تغییري است که وقتی رخ می

در نتیجه دیدگاه فضا و زمان در فیزیک    . )99، ص1396(باردون،  روند  بودگی میبه گذشته
 کالسیک برمبناي دو نظر استقرا یافته بود:  

هندسه*   تابع  آن  محتواي  که  مادي  اجسام  از  مستقل  و  مطلق  بعدي  سه  ي فضاي 
 اقلیدسی است؛  

به*   باز هم مطلق و  بُعدي جداگانه که  به مثابه  و  اي یکنواخت در جریان  گونهزمان، 
مستقل از جهان مادي است. امري که جداي از عالم ماده و به منزله جریانی همانند «مکان  

مندي اشیا تنها به معناي  مادي است و بدین لحاظ زمان  يمطلق» و همچون ظرفی براي اشیا 
   . )102-  100، صص1374جاي گرفتن در این ظرف و جریان دائم الصیروره است (رحیمیان،  

کند:  گونه تبیین میبداعی خود با توجه به این دو مبنا، زمان را این نیوتن در فیزیک ا
«زمان، مطلق است و این اطالق به نحو یکسان و بدون رجوع به هر شی خارجی، جاري و  

گیري ) این موضوع مفهوم بهبودبخشی اندازهNewton, 1726 [1999], 408ساري است.» (
را معنادار می به هر میزان دلخواه  از زمان، تعریف فضا و  کزمان  تعریفی  به تبع چنین  ند. 
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شود. او در تعریف فضاي مطلق نیز معتقد است: «فضا بدون  حرکت نیز دستخوش تغییر می
و بی آن مکان لحاظ هر شی خارجی، همگن  اجزاي  و  است  هاي مطلق هستند که  حرکت 

دارند.»  م ثابت نگه مینهایت نسبت به هنهایت تا بیهاي مفروضی را از بیها مکاني آنهمه
)Newton, 1726 [1999], 408 - 409  به بیانی دیگر فضاي مطلق عبارت است از فضایی (

معناي  به  مطلق  و حرکت  است   جسم  واقعی  سرعت  آن،  به  نسبت  جسم  هر  سرعت  که 
) چنین نظراتی از فضا  Ibid: 409جایی از یک مکان مطلق به مکان مطلق دیگر است. ( جابه

دانان و فالسفه ریشه دوانیده بود که آنان این مطالب را به  چنان در تفکر فیزیکو زمان آن
بی حقیقتی  میمثابه  تفسیر  و  تعبیر  طبیعت  از خواص  چرا  و  (دیزال،  چون  ،  1392کردند 

 .)31ص
گونه در  هاي درون آن ذرهدر نتیجه در این نگرش، مکان ظرفی است که گویی پدیده

ها و خود  ادي به نام زمان داریم که ارتباطی به حرکت پدیده حال حرکتند و همچنین امتد
 تمامی بر مطلقی چنین زمان ها ندارد و داراي وجودي مجزا و مستقل است. فرضپدیده

 سایه افکنده بود.  کالسیک سالیان درازي فیزیک
 فضا و زمان از دیدگاه اینشتن  .2  .2

زمان فیزیک نیوتنی ارنست ماخ بود. اعتقاد  ترین منتقد مفهوم فضا و  توان گفت بزرگمی
نظریه در  مطلق  متافیزیکی  عناصر  حذف  بر  ماخ  انتزاعی اصلی  را  زمان  او  بود.  نیوتن  ي 

یابیم و نه برعکس و زمان  دانست و معتقد بود از تغییرات اشیا است که به زمان دست می می
ن گفت که انتقادات ماخ بر  تواي متافیزیکی است. میمطلق نیوتنی صرفا یک کمیت بیهوده

ي نسبیت خاص و عام او را کلید  ي بیان نظریهملزومات فیزیک نیوتنی، به زعم اینشتن جرقه
 . )Mach, 1907, 223؛ 66، ص1385زد. (حکیم، 

ي وجود گذاشتن با پا به عرصه:  ي نسبیت اینشتنبررسی زمان در نظریه.  1.  2.  2
فیزیک، براي نخستین بار ضرورت یک تغییر در اصول بنیادي  ي  ي نسبیت در حوزهنظریه

بندي  فیزیک تشخیص داده شد و از آن پس، هیچ قانون فیزیکی یافت نشد که براي فرمول
آن به این مفاهیم نیازمند نباشد. بنابراین تغییر اساسی که تئوري نسبیت خاص و عام در این  

ها در تاریخ علم  ترین انقالبعنوان یکی از بزرگتوان به مفاهیم اساسی به وجود آورده را می
 به حساب آورد. 

نظریه مختصر  توضیح  در  پساما  در  که  گفت  باید  خاص  نسبیت  همهزمینهي  ي ي 
  زمان   –افتند موجودي واقعی به نام پیوستار فضا  موجودات و وقایعی که در طبیعت اتفاق می

  را  کالسیکی  مطلق  زمان و  مطلق  فضاي  رفتار  همان  موجود  این  اینشتن  نظر  از  که  دارد  وجود
.  است  دیگري  يگونهبه  جریان  عام   نسبیت  يقضیه  در  اما.  داراست  موجودات  سایر  برابر  در
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شی گران  ينظریه  با  خاص  نسبیت  نظریه  ناسازگاري  که  شد  آغاز  جاییآن  از  تفکر  این  شروع
ها بود، منجر ي آننیرویی وابسته به فاصلهنیوتن که  قائل به جذب اجسام توسط یکدیگر با  

ي نسبیت خاص با سرعتی برابر  که طبق نظریهبه این نتیجه شد که آثار گرانشی به جاي این
یا کمتر از سرعت نور انتقال یابند، باید با سرعتی نامتناهی حرکت کنند و همین تناقض منجر  

؛ هاوکینگ،  167  –171، صص 1366پرا،  به انقالب دیگري در فیزیک به نام نسبیت عام شد (کا 
   .)47، ص1369

از آن نگاه متافیزیکی نیوتنی فاصله گرفته و به یک عنصر   در نسبیت عام، زمان کامالً 
زمان موجودي فیزیکی است و   -شود. در این نظریه، پیوستار فضا  فیزیکی تبدیل می  کامالً 

گذار  تأثیري مکان و زمان مطلق،  هکه بر روي حرکت موجودات دیگر، همچون نظریعالوه بر آن
؛ عشریه،  68، ص1385کند(حکیم،  موجودات فیزیکی دیگر تغییر می   تأثیراست، خود تحت  

 . )145، ص1396
هاي جاذبه از  ي نسبیت، فضا داراي ساختاري است که در میدانهمچنین طبق نظریه

اقلیدسی منحرف مینهاد هندسه قابل  ي  انحرافات به آسانی  این  مشاهده نیست مگر  شود. 
از کشف جدید  این العاده قوي باشد. پیامدي که متناسب با بحث ما  که میدان جاذبه فوق 

  تخت  و مسطح شد،می فرض قبالً که طورآن زمان –شود آن است که فضا اینشتن ایجاد می
انرژي در آن، پیچ و تاب خورده و خمیده است. در    و  جرم  توزیع  ينتیجه  در  بلکه  نیست،

فضا   در  اجسام  عام  نسبیت    دنبال   را  مستقیم  خطوط  همواره  چهاربعدي،   زمان  – نظریه 
  طول   در  ها آن  که  آید می  نظر  به  چنین  ما،   بعدي   سه  فضاي  در  این،  وجود  با   لیکن  کنند، می

بر فراز یک  پروا  تعقیب  به  شبیه  دقیقاً  این.  کنندمی  حرکت  خمیده  مسیري ز یک هواپیما 
اش در زمین تپه ماهوري است که با وجود پرواز مستقیم هواپیما در فضاي سه بعدي، سایه

   . )47، ص1369کند (هاوکینگ، روي زمین دو بعدي، مسیري خمیده را دنبال می 
اد، بلکه  بسیار قرار د  تأثیر بدین ترتیب، تئوري نسبیت نه تنها تصور ما از ذرات را تحت  

جا که دو عنصر ها را نیز متاثر کرد. اما از آندیدگاه ما در استنباط از نیروهاي عامل میان آن
گیري زمان منشا  ناظر در اندازه  تأثیرمهم در بحث زمان در فیزیک جدید، یعنی زمان نسبی و  

 را واکاوي کنیم.  مسألهاثر است، نیاز است تا حدودي این دو 
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ي ي نظریهبا ارائه:  زمان و مکان نسبی جایگزین زمان و فضاي مطلق  .1  .1  .2  .2
ي مکان و زمان مطلق را کنار گذاشت. اینشتن وجود یک چارچوب  نسبیت، فیزیک جدید ایده

ثابت به عنوان مرجع را همانند وجود اتر نفی کرد و بیان کرد که تمام حرکات نسبی هستند  
یگري ارجح باشد. به عنوان نمونه اگر در یک قطاري که هیچ چارچوبی نسبت به دبدون آن

متوجه نشویم که    نشسته باشیم و قطار کناري را در حال حرکت ببینیم ممکن است دقیقاً
یا قطار ما. نمونه براي قطار کناري در حال حرکت است  این قسم بسیار است که  از  هایی 

همچنین به  )180، ص1392بیکر،  کنیم. ( ها صرف نظر می ي کالم، از آنجلوگیري از اطاله
جاي آن هر فردي داراي سنجشی شخصی از زمان است که بستگی به مکانی دارد که در  

 جا قرار گرفته و حرکتی که به آن مشغول است. آن
اینشتن با ایجاد چارچوب مشترك براي الکترودینامیک و مکانیک ثابت کرد که جهان  

باشد  از سایر عوامل طبیعت نمی  اي جدابافتهان تافتهصرفا داراي سه بعد نیست و زمان به عنو
به داشته  تنگاتنگی  پیوند  باهم  همه  متحد  گونهو  دستگاه  یکدیگر،  با  فضا  و  زمان  که  اي 

 با ي نسبیت،نظریه پرتو دهند. از این رو اینشتن درفضا) را تشکیل می  -چهاربعدي (زمان  
 را آن اجسام معرفی کرد و چهارم بُعد عنوانبه   و نسبی را  زمان نور، سرعت ثبات به توجه

،  1396؛ عشریه، 173و  68، صص1366دانست (کاپرا،  دخیل حوادث  وقوع دقیق درسنجش
   .)146ص

ي نسبیت نیاز است تا گذري کوتاه  در تبیین موضوع مورد بحث، و درك بهتر از نظریه
زمان داشته باشیم و پس از آن به بررسی نقش ناظر در فرآیند    –ي فضا  ي هندسهمسألهبر  

 گیري زمان بپردازیم. شکل
هندسه از خالل زندگی روزمره پدیدار شد و در  :  زمان    –ي فضا  هندسه  . 2  .  1  .2  .2

گونه که در کتاب «اصول» اقلیدس  طوالنی، به صورت دستگاهی استنتاجی آن  اثر تکامل نسبتاً 
ي تجربی داشت، سرانجام به شکل نظریه  رآمد. این علم که در آغاز جنبهعرضه شده است، د

،  1361ي هندسه مورد استفاده فیزیک قرار گرفت (آلکساندروف،  درآمد. صورت تکامل یافته
   .)426ص

هاي  گوي یافتهي علم، سایه افکنده بود پاسخاما این هندسه که سالیان متوالی بر دامنه
هاي جدیدي براي تبیین این مسائل بود.  د و درنتیجه نیاز به هندسهجدید در علم فیزیک نبو

پدیده  و  طبیعت  عالم  در  ابعاد  و چگونگی حضور  مورد کمیت  هندسهدر  فیزیکی  دان هاي 
هاي جدیدي ارائه کرد. او معتقد بود که جهان به صورت طبیعی  مشهور، مینکوفسکی یافته

ین جهان متشکل از رویدادهاي منفرد است که زمان چهار بعدي است. زیرا ا  –از نظر فضا  
، که  tو یک مختص زمانی    x, y, zها با چهار عدد، یعنی سه مختص فضایی  هر یک از آن
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شود. جهان به این مفهوم یک پیوستار است و براي هر رویداد مقدار زمان باشد، توصیف می
به هر تعداد که بخواهیم رویداد تحقق یافته یا دست کم قابل تصور، وجود دارد که مختصات  

1, t1, z1, y1x  با مختصات    آنx, y, z, t  نهایت کوچکی دارد. زمان  رویداد اولیه تفاوت بی
نظریه پیدایش  از  مق پیش  در  نسبیت،  وظیفهي  با مختصات فضایی  نقشی  ایسه  و  دیگر  اي 

شد، یعنی  تر در فیزیک داشت و به همین علت به عنوان پیوستاري مستقل قلمداد میمستقل
ي نسبیت، جهان را چهار بعدي  مستقل از مکان و وضع حرکت دستگاه مختصات. در نظریه

تقاللی برخوردار نیست. ي طبیعی است، چه مطابق این نظریه زمان دیگر از اس شمردن شیوه
ي نسبیت حائز اهمیت است، نشان داد که  کشف مینکوفسکی که در تکامل صوري نظریه 

ترین خواص صوري، ارتباط کامال مشخصی با  اسیاس  نظر  از  چهاربعدي   زمانی   –پیوستار فضا  
 . ) 64، ص1362فضاي هندسی اقلیدسی دارد (اینشتن، 

رآیندهاي حاصل از نسبیت خاص، به عنوان یک که این دستگاه مختصات با فبا وجود آن
ي چهاربعدي اقلیدسی سازگار بود، اما وضع در نسبیت عام به همین منوال پیش نرفت.  متصله

آوردهاي نظریه نسبیت  هاي گاؤسی وارد میدان شد که از قضا با دستبه همین علت دستگاه
ي اتفاق چهار  حاالت به وسیلهعام تنافی نداشت. در عبارات مختصات گاؤسی، هر یک از این  

  –ي فضا شوند. بدین سان در واقع توصیف متصله بیان می  4xو  1x،  2x ،3xي خود مختصه
طور کامل جایگزین توصیف به کمک یک جسم مقایسه  مختصات گائوس به  يوسیله  به  زمان
اجسام مقایسه در ي  وسیلهي توصیف بهکه دیگر از عیوب و نواقص طریقهشود، بدون آنمی

هاي  زحمت باشیم؛ در واقع دیگر به خصلت اقلیدسی وابسته نیست. در نتیجه تمام دستگاه
ي اصل  باشند و این بیان با ایدهارز میبندي قوانین عام طبیعت همگائوسی اساسا براي صورت

   .)157-124، صص1352، انعام نسبیت نیز مطابقت دارد (هم
ي اینشتن اثر نیروي گرانش موجب انحنا و خمیدگی زمان و  با این مقدمه، طبق نظریه

اي شود و این بدین معناست که هندسه اقلیدسی معمولی در چنین فضاي خمیدهفضا می
توانیم براي ترسیم مربعی در روي یک سطح  طور مثال میدیگر فاقد ارزش و اعتبار است؛ به

خط دیگري با همان طول بر آن عمود  مستوي خطی به طول معین رسم کرده و از انتهاي آن  
ي آغاز برسیم و مربع کامل شود اما  کرده و این عمل را به همین نحو ادامه دهیم تا به نقطه

ي اقلیدسی در روي سطح خمیده در سطح کره این روش کارآمد نیست، زیرا قواعد هندسه
ي اقلیدسی  دسهتوانیم فضاي سه بعدي را که در آن هنصادق نیستند. به همین شیوه می

گوید که فضاي  اعتبار خود را از دست داده است، تعریف کنیم. با این مبنا تئوري اینشتن می
فضایی است خمیده که موجب خمیدگی آن میدان گرانشی اجسام مادي    سه بعدي عمالً

 . )68، ص1366است (کاپرا، 
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 حرکت از دیدگاه فیزیک   .3  .2
کت با کپرنیک، کپلر و گالیله در غرب آغاز ي حرهاي موجود، نظریهبر اساس گزارش

ناکارآمدي   این قوانین وارد شد و دانشمندان متوجه  به  زیادي در گذر زمان  انتقادات  شد. 
کلیت این قوانین در عالم طبیعت شدند. همین نقصان سبب شد تا چند قرن پس از آن نیوتن 

م ماکروسکوپی پابرجا بماند،  قوانین جدیدي براي حرکت وضع کند که تاکنون و حداقل در عال 
االت و معماهاي موجود در عالم فیزیک جدید نبود و پس از آن بود که  ؤگوي سهرچند پاسخ 

کند که  اینشتن با دو تئوري نسبیت خاص و عام وارد این عرصه شد. این نظریه اثبات می
اثبات کند.  نواخت را  تواند حرکت مطلق یک جسم با حرکت یکهیچ آزمایش فیزیکی نمی

ي خاص معین  توانیم حرکت زمین را در یک لحظهبه بیان دیگر و به عنوان نمونه ما نمی
فالن و در فالن جهت است.    سرعت آن دقیقاً   کنیم و به معناي مطلق کلمه بگوییم که مثالً

تواند چنین حرکت مطلقی را آشکار سازد نیز آن است که هیچ آزمایشی نمی  مسألهعلت این  
پذیرد  نمی  تأثیرنواخت مطلقی  به این دلیل است که قوانین فیزیک از هیچ حرکت یک   و این

ي سرعت نور را که  مسألههمچنین او ضمن تحقیقات خود توانست    . )29، ص1376(الیس،  
ي خود را بر  ها پیش تعجب دانشمندان را برانگیخته بود، حل و فصل کند. او نظریهاز مدت

 د: اساس دو اصل زیر قرار دا
 سرعت نور در جهان ثابت است.  .1
 کنند، یکسان است.  نواخت حرکت میهاي طبیعت براي ناظرین مختلف که یکقانون  .2

نتیجه بپذیریم،  نور را  نبودن  ثابت  اگر  بار هاي شگفتاینشتن نشان داد که  به  انگیزي 
براي نمونه هرچه سرعت حرکت جسمی بیشمی و جرمش  تر  تر شود، طول آن کوتاهآید. 

 با یعنی زیاد، بسیار هايسرعت با که اجسامی براي خاص نسبیت شود. اثرهايبیشتر می
 سرعتشان که اجسامی براي شود.می مهم ،کنندمی حرکت نور به سرعت نزدیک سرعت
 این از پیش که انجامدمی نتایجی همان به خاص نسبیت است، سرعت نور از کمتر بسیار

 شد.  می بینی پیش تقریب بهنیز  کالسیک فیزیک در
شد  همچنین طبق نظریه نیوتن براي تشخیص حرکت مطلق، از سرعت نور استفاده می

ي نسبیت عام تمام انواع هاي مستقیم جریان داشت، اما نظریهکه تنها در خصوص حرکت
 .)139، ص 1396هاي مستقیم و غیرمستقیم را دربرگرفت (عشریه، حرکت

که سرعت ثر شناخته شده، آن بود که در بسیاري از موارد علت آنؤعوامل میکی دیگر از  
کند، وجود نیروي گرانش است. بنابراین یکی از مسائل  و مسیر حرکت هر متحرکی تغییر می

مهم در نسبیت عام نیروي جاذبه بود. اینشتن یک رشته معادله تنظیم کرد که نشان داد اگر  
کند و  شته باشد، جسم متحرك مسیر مستقیمی را طی میهیچ جا نیروي گرانش وجود ندا
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اگر ماده وجود داشته باشد فضاي پیرامون جسم متحرك دگرگون شده و جسم مسیر منحنی  
این بهرا طی می این نظریه نشان داده شد که منحنی ها چگونه باید باشند و  با  طور کند. 

ن مثال بر طبق نظریه اینشتن مسیر نور عنواکرد. بهي جاذبه نیوتن تطبیق نمیکامل با نظریه
اي هاي نیوتن چنین نتیجهکند، در صورتی که از قانونمیدان جاذبه قوي تغییر می  تأثیرتحت  

هاي مکرر و متفاوتی که از سوي دانشمندان چه بر اثر تحقیقات و آزمایش آمد. آنبه دست نمی
ا این بیان خواص فیزیکی فضا تحت  داد. ب ي اینشتن میصورت پذیرفت، راي به درستی نظریه

وزن  تأثیر میمواد  یافتهدار  با  این  و  (اینشتن،  باشد  نداشت  سنخیتی  نیوتن  ،  1341هاي 
  .)72-71صص

در نتیجه اینشتن حرکت را نیز که عنصر اصلی دیدگاه نسبیت است، جزء مفاهیم نسبی  
کت جسمی را توصیف دانست و منظور او از حرکت نسبی آن بود که هرگاه بخواهیم حرمی

کنیم، باید جسم دیگري در کار باشد تا حرکت اولی با آن مقایسه شود. با این بیان در فیزیک  
 شوند.  تنیده میس منشور ما، یعنی فضا، زمان و حرکت داراي ماهیتی نسبی و درهمأسه ر
 

 بررسی ابعاد عالم طبیعت از دیدگاه حکمت متعالیه . 3
آنان بپردازیم،   يفیلسوفان در مورد مکان و زمان را ارائه و به تبیین آرااگر بخواهیم بحث  
را   مسأله هاي فراوانی است تا بتواند به صورت دقیق و موشکافانه این  نیاز به نگارش پژوهش 

جا که ما در بخشی از طی مسیر پژوهش خود، نیاز  مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اما از آن
در  ن و به فراخور آن مکان و حرکت داریم، این مسائل را مطرح کرده و  به بررسی موضوع زما

 دهیم.  نهایت با مسائل گفته شده در قسمت فیزیک، مورد تطبیق و ارزیابی قرار می
 ماهیت بُعد   . 1.  3

 به مربوط اولیه عام مفاهیم و جهان کلی ساختار مورد در اظهارنظر است مسلم چهآن
 در که است قدیمی در این علم مباحث از امتداد و بُعد بحث  خاص به طور و است فلسفه
،  1388شود (طاهري،  می توجه آن  به  مادي جوهر و تعریف غیرمادي و مادي به جوهر تقسیم

همچنین بررسی آثاري که از فیلسوفان اسالمی از ابتدا تاکنون به دست ما رسیده    .)62ص
اي  و امتداد غافل نبوده بلکه به  آن توجه ویژه موید این مطلب است که آنان نیز از بحث بعد

ویژه در حکمت متعالیه حائز اهمیت ي اسالمی و بهاند و این موضوع هندسی در فلسفهداشته
است. بُعد از مقومات وجود جسم است و براي تحقق جسم نیاز به سخن گفتن و تامل در  

طبیعی و تعلیمی و تعریف هریک خود ي بُعد است. تقسیم بندي مشهور جسم به  مسألهمورد  
ابعاد سه آمده «جوهري که فرض  این مدعاست. در تعریف جسم طبیعی  بر  ي  گانهگواهی 

 طول، عرض و ارتفاع در آن ممکن باشد» و «جسم تعلیمی به کم متصلی است که داراي ابعاد  
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 . ) 28ص، 1369رشد، ؛ ابن266و  265، صص1369شود (کندي، گانه است» شناخته میسه
داند،  اما در اصطالح رایج در تعبیر مشهور فالسفه، که جسم را جوهري سه بعدي می

مراد از «سه بعد»، طول و عرض و عمق، نه به این معنا که در هر جسمی بالفعل سه خط  
عمود بر هم باید وجود داشته باشد، بلکه به این معناست که در سه جهت گسترده است و 

 . )387، ص 1، ج 1387ی، امتداد دارد (طباطبای 
شود که مراد از «سه بعد»، سه خط مستقیم است چه در باال گفته شد روشن میاز آن 

  دهند و ثانیاً اي تشکیل نمیدر یک نقطه همدیگر را قطع کرده باشند و گرنه زاویه  که اوالً
واقع شوند  ي هر یک با دیگري قائمه باشد. چنین سه خطی ممکن نیست در یک صفحه  زاویه
اي از آن است. بر خالف  اند. دستگاه مختصات سه محوري نمونهدر فضا واقع  ها ضرورتاًو آن

آن سه خطی که واجد این هر دو شرط نباشند ممکن است در یک صفحه واقع شوند. به  
عبارت دیگر با حذف هر یک از شروط باال اعم از قائمه بودن، سه خط بودن و ... دیگر امکان  

؛ حسینی اردکانی،  154و    153، صص1393یک مدل سه بعدي وجود ندارد (عبودیت،  تحقق  
   . )100 - 97، صص1375

 ماهیت زمان   .2.  3
در طول تاریخ درباره حقیقت زمان نیز اقوال عجیبی مطرح شده که شیخ الرئیس در  

می از  ي اسالي زمان از نظر فالسفهمسألهبدان اشاره کرده است. ولی گویا حل    طبیعیات شفا
اند همگی بر این قول اتفاق داشته  ي مکان بوده است، زیرا تقریباًمسألهتر از  برخی جهات سهل

ي  که زمان نوعی مقدار و کمیت متصل است که ویژگی آن قرارناپذیري است و به واسطه
دانشمندان  اي از  گونه که عدهشود. پس موجودي واقعی است نه آنحرکت عارض بر اجسام می

اي از آنات باشد، لیکن این  کنند که وهمی است، آن هم موجودي واحد نه مجموعهگمان می 
بالذات است، نه جوهري مجرد و نه جوهري مادي بلکه عرضی  موجود حقیقی واحد نه واجب

که سیال است حرکت نیست و ي کمیت متصل سیال است و با ایناست که مندرج در مقوله
ار است، مقدار وجود نیست، بلکه مقدار حرکت است ولی نه مقدار هر حرکتی  که مقدبا این 

(صدرالمت اقصی  فلک  حرکت  مقدار  ج1990لهین،  أ بلکه  ص3م،  عبودیت،  22،  ،  1397؛ 
ال مطرح است که آیا این عالم که داراى ابعاد سه گانه طول و عرض و  ؤاما این س  .)236ص

 ى آن متصوّر است یا خیر؟عمق است، بعد دیگرى به نام «زمان» هم برا
مثبتی که در سخنان پیشینیان، پیرامون موضوع   يصدرا با پذیرفتن و تکیه بر آرامال

کاستی و  کمبودها  جبران  و  ضعف  نقاط  زدودن  به  داشته،  وجود  نظریهزمان  آنان  هاي  ي 
را ي زمان و ابداع جدید صدمسألهدهد که  ي جدیدي را ارائه میپرداخته و در نتیجه نظریه
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هایی که مالصدرا براي تبیین هرچه  کند. ویژگیپوشش داده و حل می  در مورد حرکت را تواماً
 کند به قرار زیر است: بهتر چیستی و ماهیت زمان بیان می

اي ناگسستنی پذیر و به یک معنا از کلیات است که رابطهزمان، امري ممتد و انقسام. 1
 با حرکت دارد. 

ها وجودي رض تحلیلیه هستند و چنین نیست که بتوان براي آنزمان و حرکت از عوا.  2
مجزا از وجود موضوعاتشان درنظر گرفت و تنها در ظرف ذهن قابل انفکاك از یکدیگر  

 هستند.
زمان از بعد و امتدادي گذراست که هر موجود جسمانی عالوه بر ابعاد مکانی ناگذرا .  3

 (طول، عرض و ضخامت) داراست.
زمان تنها محصور در اعراض نیست بلکه اصل این حرکت در جوهر    حرکت همزاد.  4

 متجلی است.  
بی.  5 بعدیات  و  قبلیات  به ذات خود متضمن  بعدیات  زمان  و  قبلیات  این  است.  پایان 

قوه بی بین  زمان  دیگر  عبارت  به  است.  نهفته  زمان  در  بالقوه  فعلیّت  پایان  و  ي محض 
قابل انفکاك از هم نبوده و به همین علت پی   آن يمحض قرار دارد و در عین حال اجزا

، ص  3م، ج1990لهین،  أ (صدرالمت  1در پی بودن آنات غیرمتجزي در زمان محال است
؛  95، ص1387،  ان؛ هم 33  -   22، صص3ج  ؛ همان، 56،  55،  14، صص2؛ همان، ج28

 . )567، ص6، ج1390؛ مطهري، 161–150، صص2، ج1391مصباح یزدي، 
ي  فالسفه بود و به عقیده  يمالصدرا در باب زمان، ابتکاري جدید در میان آراي  نظریه

آهنگی و زیبایی و سادگی  هایی است که افزون بر درستی از نوعی هماینشتن از جمله نظریه
است، خصوصاً باب حرکت می  برخوردار  در  فیلسوف  این  متفاوت  به کشف  شود.  که منجر 

یک تئوري ژرف است که از مبانی سنگین، به عنوان پشتوانه    ي زمان،تئوري مالصدرا درباره
 .)57، ص1، ج1380شاهرودي،  برد و از حیث استداللی، ترتیبی منطقی دارد (عابديبهره می

 ماهیت مکان   . 3  .3
مبحث مکان نیز همچون زمان از جمله مباحث مهم فلسفی است و این دو مقوله همواره  

اندیشمندان بسیاري تاکنون در ان بوده و با وجود آنمورد توجه اندیشمندان و فیلسوف که 
اندیشی و پژوهش و کاووش در زوایاي  اند، اما هنوز هم جاي ژرففرسایی کردهمورد آن قلم

 این بحث باقی مانده است.  
شود که مکان  فیلسوفان چنین نتیجه حاصل می  يدر تعریف مکان پس از بررسی آرا

مقداري از حجم جهان که مساوي با حجم منسوب به مکان  حقیقی هر شیء عبارت است از  
گر  مفاهیمی مانند حجم و سطح نمایان  باشد از آن جهت که در آن گنجانیده شده است. اساساً 
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  گیرد، چرا که طبعاًها را جداگانه در نظر می هایی از وجود اجسام هستند که ذهن، آنچهره
گونه اموري که اعراض شمرده توان اینو میوجودي تبعی و طفیلی خواهد داشت و از این ر

ي اسالمی شوند را از شئون وجود جوهر مادي به حساب آورد. از همین رو اکثر فالسفهمی
  أاند، زیرا منشهاي موجودات مادي شمردههاي اجسام و در نهایت از ویژگیمکان را از ویژگی

 .)145، ص 2، ج1391یزدي، آن چیزي جز حجم اجسام نیست (مصباح
هایی  با توجه به نظریات حکمت صدرایی، ویژگی  ویژهبهفالسفه اسالمی    يبه اتفاق آرا

 براي مکان ذکر شده که در فهم بهتر ماهیت این موضوع کارگشاست:
هایی با معانی  یا با واژه  –فی    -جسم با آن رابطه و نسبتی دارد که با حرف «در»  .  1

می اشاره  آن  به  تأ صدرالمتشود.  مشابه،  در  عبارتی  نسبه أ لهین  «یکون  دارد:  مدعا  این  یید 
 . )156، ص1، ج1393الجسم إلیه بلفظه فی أو ما فی معناه» (

،  1ق، ج1405سینا،  در یک مکان در آن واحد قابلیت جمع دو جسم وجود ندارد (ابن .  2
 . )39، ص4م، ج1990لهین، أ ؛ صدرالمت119ص

به آن یا از آن منتقل شود و جسمی که در    ممکن است جسم در آن ساکن باشد یا .  3
یابیم و سپس از ما  پذیر است یا به عبارت دیگر گاهی جسمی را حاضر میآن است جانشین

 شود.غایب شده و جسم دیگري جانشین آن می
ي حسی است. «[المکان] اذا وضع، أي [یکون] مشارا الیه بأنه هنا أو هناك»  قابل اشاره.  4

ص1ج  ،1387(طباطبایی،   می496،  گوناگون  جهات  به  متصف  و  (صدرالمت)  لهین، أ شود. 
   . )156، ص1، ج1393
توان آن  پذیر است و میهر مکانی بخش  قابل اتصاف به اوصاف کمی است؛ یعنی اوالً.  5

   . )193 - 190، صص1397(عبودیت،   2را با تقسیمی وهمی به اجزایی فرضی تقسیم کرد
 ماهیت حرکت  . 4  .3

ي زمان منجر به ایجاد نگرشی نو و متفاوت  مسألهلهین پیرامون  أ صدرالمت  يآرادیدگاه و  
ها و نظریات  سابقه بود و باب جدیدي از ایدهي حرکت شد که تا آن زمان بیمسألهدر مورد  

جایی  ي حرکت جوهري مالصدرا در پیش روي فالسفه قرار داد. اما از آنمسألهفلسفی با طرح  
باحث طوالنی و شقوق فراوانی است، متناسب با نیاز خود در این  که بحث حرکت داراي م

 کنیم. مبحث به آن پرداخته و از موارد دیگر صرف نظر می
رسیم که از  ي «تغییر» یا «تغیّر» میاگر بخواهیم در معناي حرکت دقیق شویم به کلمه

گرفته شده «غیر»  یا شدنماده  کردن  دگرگون  معناي  به  ترتیب  به  که  و  اناند  «تغییر»  د. 
تغیر تدریجی «حرکت» «تغیّر» دو گونه می تغییر و  به  تدریجی و دفعی که  باشند:  توانند 

نامند. همچنین حرکت بُعدى دارد با نام بعد  گویند و تغییر و تغیر دفعی را «کون و فساد» می
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یگري  زمان که بر آن منطبق است. انطباق بدین معناست که اجزاى یکی به صورتی بر اجزاى د
شود و هر جزئى از حرکت در جزئى از زمان وجود دارد. اجزاى موجود مادى نه منطبق مى

پراکنده و  متفرق  مکانى  بُعد  سه  در  زمانتنها  بُعد  در  بلکه  یک   اند،  از  و  دیگر  نیز گسترده 
اند و یک وجود جمعى ندارند و منظور از عدم وجود جمعی، همان وجود جمعی موجود  غایب

؛  201، ص2، ج1388؛ طباطبایی،  92، ص1393لهین،  أ هاي مجرد است (صدرالمتهبراي پدید 
 . )296، ص 2، ج1391؛ مصباح، 336، ص1392، ان؛ هم 69، ص11، ج1390مطهري، 

مهم  مسلماً از  شکلیکی  نظریات  نظریهترین  صدرایی،  حکمت  در  دادن  گرفته  رخ  ي 
حرکت جوهري یعنی تحقق جسم  حرکت در جوهر آن شیء است؛ به عبارت دیگر، تحقق  

سیال. پس تصویر حرکت جوهري یعنی تصویر جسم سیال و مقصود از سیال بودن جسم آن 
ی آن، که براي همه قابل درك است، بعد و امتداد  یاست که، عالوه بر سه امتداد و سه بعد فضا

قابل    دیگري هم دارد که منطبق بر امتداد زمان است و مانند سه بعد اول به کمک حواس
   .)245، ص1380درك نیست و فقط با عقل می توان به وجود آن پی برد (عبودیت،  

آنمال دارد.  خاصى  مقدمات  جوهر  در  حرکت  بیان  مقام  در  حرکت  صدرا  باب  در  چه 
جوهري از دیدگاه او مهم است طبیعت سارى در تمام موجودات است و طبیعت از دیدگاه او  

صور نوعیه. طبیعت از منظر او صرف تجدد و سیالن و  جوهر است و عبارت دیگرى است از  
شان مستند به طبیعت تصرّم است و همه متحرکات، حرکت و تجدد و خروج از قوه به فعل

لهین حرکت کردن جسمی در أ است و طبیعت در تجددش استمرار دارد. از دیدگاه صدرالمت
عرض است در جسم   عرضی از اعراض خود به معناي حلول کردن فرد و مصداق سیال آن

ب و  و  رمذکور  است  و مصداق سیال جوهر  فرد  تحقق  معناي  به  نیز  و حرکت جوهر  عکس 
همهرب است.  جوهر  در  حرکت  معناي  به  جوهر  سیال  مصداق  تحقق  موجودات  عکس،  ي 

ها صورت تغیّر و استحاله است. جهان با تمام  جسمانى فى ذاته متجدد الوجودند و صورت آن 
ترین موجود در هر آن  اند، کوچکا اجسام طبیعى در سیالن و جریان دائماجزایش از افالك ت

اى از ذرات موجودات در هر آن میلیون بار در وضعى است غیر از وضع آنِ قبل و در هر ذره
لهین، أ ؛ صدرالمت199، ص1379؛ سجادي،  301، ص1385یابد (عبودیت،  تبدّل صورت مى

 . )218، ص5؛ ج119و 118، صص3، ج1990
داند، بلکه از  ، صدرا زمان و حرکت را از اعراض خارجى اشیا نمىمسألهتوجه به این    با

عوارض تحلیله دانسته که وجودشان ذهنى و اتصافشان خارجى است. او وجود زمان و حرکت 
داند تا حرکت واسطه براى ارتباط اجسام با زمان تلقى شود، بلکه اجسام در را دوگانه نمى

اتصاف حقیقى به دگرگونى و حرکت دارند، هم اتصاف حقیقى به گذرایى  ذات و جوهرشان هم  
و زمان، او براى هر پدیده جسمانى زمان مخصوص به خود قائل است که بُعد چهارم وجود  
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  جوهرى  گونه که براى کل جهان مادى یک زمان مطلق قائل است که از حرکتاوست، همان
جسمانى ماده واحدى داشته و با همان ماده واحد  جا که جهان  گردد. از آنعالم انتزاع مى

حقیقت واحدى است که سیالن و حرکت داشته و با همه جواهر و اعراضش همچون یک  
باشد، حرکت  قافله به سوى هدف خود که طبق قاعده نهایت حرکت، ثابت و فعلیت محض مى

 . ) 169، ص1393، ان؛ هم88، ص1376کند (طباطبایی، مى
 طبیعت  عالم  در  مشترك  زمان  .5  .3

سیّال و گذرا بوده و جوهر    جا که طبق مبانی صدرا و حرکت جوهري عالم ماده، ذاتاً از آن
آن پیوسته در حرکت و دگرگونى است و اعراض نیز در این دگرگونى با جوهر همراهى دارند  

هان  شود که جاین پیوستگی و اتصال منجر به اتصالی می  ، )427ص  ، 3ج،  1387(طباطبایی،  
سازد که اجزاي آن با یکدیگر در ارتباط پارچه و متصل میطبیعت را به صورت یک واحد یک

را براي عقل و تعامل هستند. اما بیان این ادعا نیازمند استدالل و برهانی است که بتواند آن 
،  پردازیمي فوق میقابل فهم و پذیرش کند. درنتیجه در ادامه به بیان مقدمات استدالل فرضیه

 اثبات این مدعا نیازمند دو مقدمه است:
 هاى جهان پیرامون ما رابطه تقدم و تأخر زمانى برقرار است.میان همه پدیده -1
شود که زمان واحد و  ء تنها در صورتى تقدم و تأخر زمانى برقرار مىمیان دو شى  -2

 مشترکی داشته باشند. 
خر زمانی دارند پس الجرم،  أ یکدیگر تقدم و ت ي موجودات عالم با  جا که همهنتیجه: از آن 

زمان  «خر باشد، وجود دارد، که آن  أ زمان مشترکی که قابل انطباق و صدق بر این تقدم و ت
؛  115–117، صص3ج  ، 1981لهین،  أ گیرد (صدرالمتتمام نظام طبیعت را فرا می  »مشترك

 . )235، 1397عبودیت، 
ها آمیخته با امتداد است،  ه هویت آنشود که موجوداتى کبا این استدالل مشخص می

امتداد وجودى، وحدت و   اما این گستردگى و  به ظاهر موجودیتى پخش و گسترده دارند، 
سازد. این انفصال و جدایى است  ها را متعدد و متکثّر نمىزند و آن ها را بر هم نمىاتصال آن

ي وحدت و یگانگى است یه همیشه ما  شود، اما اتصال و پیوستگىکه موجب تعدد و کثرت مى
 .)191  -190صص  ،3ج،  1388(طباطبایی،  کند  پارچگی را ایجاد میو زمان مشترك این یک 

 

 نقش زمان در عالم به عنوان بعد چهارم . 4
ي نسبیت عام اینشتن براي توصیف جهان فیزیکی، مستلزم  طور که بیان شد نظریههمان

باعث شد تا نیاز به وضع معادالتی دقیق براي کار کردن   مسألهیک جهان خمیده بود و همین  
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هاي ي جدیدي به سوي دانشمندان رشتهبا فضاي خمیده احساس شود و در نتیجه دریچه
 به وجود آورد.   مختلف گشوده شود و تغییرات مهمی در اصول تفکري آنان

براي طراحی و توصیف  الگوي خود  بود که در  اینشتن آن  نقطه عطف نظریه نسبیت 
جاذبه در جهان فیزیک، به یک بعد اضافی نیاز داشت و  او اولین کسی بود که زمان را در  
دنیاي فیزیک به عنوان بعد چهارم معرفی کرد. نسبیت عام توانست بُعد زمان را با سه بعد  

کند که کیهان،  زمان را ایجاد کند. این نظریه بیان می  –آمیزد و تئوري فضا  میا درهم دیگر فض
کند و  گرانش را نیز در خود ادغام می  تأثیرفضا و زمان مسطح نیستند، چرا که نسبیت عام  

کنند که  توزیع انرژي در کیهان، فضا و زمان منحنی است. در چنین محیطی اشیا سعی می
رسد که مسیر  زمان منحنی است به نظر می  –حرکت کنند، اما چون فضا  در محیط مستقیم  

میدان گرانشی    تأثیرکنند که گویی تحت  اي حرکت میگونهها بهها نیز خمیده است. آنآن
،  1361اند (دیراك،  تنیده شدهاي جدانشدنی از یکدیگر درهمگونهاند. زمان و فضا بهقرار گرفته

   .)42، ص1391؛ هاوکینگ، 1ص
ي زمان و چهار بعدي بودن مادیات  مسألهدرا در مورد تحلیل  مالصاز طرف دیگر عبارات  
اي دارد. او نیز اولین فیلسوفی بود که چنین نگرش متفاوتی به زمان  نیز، صراحت خیره کننده

و حرکت ایجاد کرد. اجسام در تحلیل دقیق او، از دو کشش، یکی در بستر فضا و دیگري در  
ي  ي سه بعد هندسی است و کشش دوم زایندهزمان برخوردارند. کشش اول پدیدآورندهبستر  

خر زمانی است که برخاسته از سیالن درونی این موجودات است. صدرا زمان را نه أ تقدم و ت 
ي  کند که نحوهبه عنوان یک امر منفصل و گسیخته که به عنوان یک امر متصل لحاظ می 

ارچه است. او در آثار مکتوب خود این بعد عالم طبیعت را به  پاتصال آن نیز شخصی و یک
شود و براي طبیعت دو امتداد دفعی و  نو به نو می  عنوان مقدار طبیعت لحاظ کرده که ذاتاً 

ي گونهخواند که بهتدریجی قائل است که اولی را با عنوان ابعاد مکانی و دیگري را بعد زمان می
درهم شدهعجیبی  (صتنیده  همان،186، ص3ج،  1990لهین،  أ درالمتاند  هم126ص  ؛    ان، ؛ 

 .)72ص،  1385؛ حکیم، 106ص ،1378
مفهوم بُعد چهارم معموال براي موجوداتی که خود درگیر سه بعد و داخل در فضا هستند،  

ي اشیا در فضاست.  ي تاریخچهزمان نماینده  - زا است. فضا  یکی از مسائل پیچیده و مشکل
زمان سه بعدي است، اما فضا و زمان کاملی که    - شان داده شود، فضا  اگر فضا در دو بعد ن

یک   با  است،  چهاربعدي  داریم  الزم  واقعی  فیزیکی  دنیاي  در  رویدادها  تمام  نمایش  براي 
گوید که جسم در زمان  زمان به ما می - ي فضا. یک برش فضا ي زمان و سه مختصهمختصه

tخاص مانند (  ، از نظر ناظري که از یک دستگاه مختصاتx, y, z( کند، در کجا  استفاده می
  . ) 13ص  ، 1376زمان هستند(الیس،  -هاي آنیت یا همزمانی در فضاها برشبوده است، این رویه
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مانند امتدادهاي فضا نیست. اختالفاتی چند میان    البته باید توجه نمود که امتداد زمان کامالً
با وجود اما  دارد،  ابعاد وجود  از  نوع  دو  زمان،  تفاوت  این  بعد  و  بعد فضا  میان  هاي موجود 

توان این چهار بعد را در کنار هم به عنوان ابعاد جهان قلمداد کرد و در وقایع فیزیکی از  می
 . )75ص، 1357زمان به عنوان بعد چهارم استفاده نمود (گاموف، 

 
  ،1376دهد(الیس،زمانی را نشان می ي هم: یک برش فضازمان؛ این برش رویه1شکل شماره  

 . )13ص
توان با تصوري که پیشینیان متصور بودند نگریست که به فضا و زمان نمیبا توجه به آن

و نسبیت اینشتن تصور زمان و فضا جدا و مستقل از یکدیگر را مردود اعالم کرد و قائل به  
با زمان  هاي فلسفی صدرا در رابطه  یک فضاي چهاربعدي در دنیاي مادي شد، پرده از یافته

آید  ي صدرا الزم میییدیه علوم طبیعی بر این نظریهأ و حرکت در علوم طبیعی برداشت. با ت 
ي زمان  مسألهتا ملزومات حاصل از این طرز تفکر حائز اهمیت شود. پذیرفتن نگاه مالصدرا به  

 يشود که اجسام موجود در جهان، همان اشیاعالم طبیعت منجر به آن می  و حرکت و کالً
بینیم، بلکه کل آن در کل مدتی از زمان، همراه با  اي نیست که در یک «آن» میبعدي  سه

ی  یهر جزء فرضی زمان براي این جسم نیز جز يتقسیم زمان این جسم تقسیم شده و به ازا
فرضی وجود دارد که فقط منطبق بر همان جزء فرضی از زمان است و الغیر، پس هرگز کل  

ندار وجود  «آن»  یک  در  دارد  آن  وجود  آن  از  فرضی  مقطعی  فقط  «آن»  یک  در  و  د 
 . )244، ص1380؛ عبودیت، 140، ص3، ج1990لهین، أ (صدرالمت

در توصیف گویاتر این موضوع از دیدگاه صدرایی بهتر است تا از طریق ترسیم مدل و  
 را بیشتر تبیین و بررسی کنیم.  مسألهالگویی این 
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ي دو بعدي تا خروج از آن (ترتیب بر  به صفحه  دابتداي ورو: حرکت دو شاخه از  2شکل شماره  

 هاي ساعت) اساس حرکت عقربه
در تصویر ارائه شده دوشاخه کوچک ما یک مدل بسیار ساده از عالم چهاربعدي طبیعت  

قرار دارد و ناظر دو بعدي به جاي دیدن تیرکمان    Pاست که بر روي سطح طراحی شده یعنی  
ي جدا و گیسخته از کند. دو دایرهیابد را درك می انطباق می  Pتنها سطوحی که با سطح  

اي شکل  ي تیر کمان که تنها سطوح دایرهبینید نه دو شاخهچه میهم. به همین جهت آن
ندارند. دایره ارتباطی  با یکدیگر هیچ نحوه  مرور زمان کوچکاست که گویا  به  یا  اي که  تر 

ي جهان است ر شده اما در حقیقت این حرکت مجموعهتر یا دورتتر، به یکدیگر نزدیکبزرگ
ها را ایجاد کرده و در اصل تمامی این تصاویر  که در چارچوب زمان این تغییر شکل و اندازه 

ي دیگري که باید در  مسألهقابل مشاهده براي ناظر، داراي یک وحدت شخصی اتصالی است.  
هاي این تیرکمان منجر هر کدام از قسمت  جایی و تغییراین الگو مدنظر قرار داد حرکت، جابه

که فرد ناظر در سطح متوجه دلیل تغییرات  ي دیگر شده بدون آنبه تغییر و حرکت در شاخه
این دو شود. با این بیان هرگونه تغییري، چه با اختیار و چه بدون اختیار در این عالم ایجاد  

امتداد  گذاتأثیرشک بر روي یکایک اعضاي این مجموعه  شود، بی ر خواهد بود. با توجه به 
جا که ترسیم  زمان در عالم طبیعت و در نهایت ایجاد چهار بعد در این مجموعه، و از آن  –فضا

بعد چهارم بر روي کاغذ امري ناشدنی است تصور الگوي مورد نظر را به سه بعد تقلیل داده  
 تا پس از بیان مقصود، مخاطب آن را در چهار بعد تعمیم دهد.  
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 آورد و دست نتیجه . 5
هاي متمادي طبق دیدگاه نیوتن تمامی اشیا در فضا و زمان مطلق  که در سالبا وجود آن

نظریه ورود  با  تنها مفاهیمی ذهنی  قرار داشتند  ي نسبیت فضا و زمان به صورت جداگانه 
ها در عالم طبیعت به صورت ترکیبی ممزوج شده است. همین دیدگاه  شدند که حقیقت آن

تنیدگی آن با سه بعد دیگر بدون انفصال، مگر  نتزاعی از وجود زمان در عالم طبیعت و درهما
ي دیدگاه حرکت  ید آن است. با ارائهؤي صدرایی مي عقل، دیدگاهی است که فلسفهدر حیطه

لهین، زمان از یک امر ماهوي به یک زمان وجودي تغییر نقش داد.  أ جوهري توسط صدرالمت
مان نه در شمار عوارض گنجید و نه همانند جوهر یک امر مستقل شد، بلکه  با این نگاه، ز

زمان به عنوان یکی از لوازم ذاتی جوهر مادي قلمداد شد. در این تفکر حرکت در ذات جوهر  
 است و زمان مقدار این حرکت است.   

یست ي این نظریه توسط مکتب صدرایی نجانبه  یید همهأ البته بیان این مطلب دلیل بر ت
صدرا و  مالو اختالفاتی نیز بین این دو دیدگاه وجود دارد. اگر بخواهیم نقاط اشتراك دیدگاه  

ي زمان با توجه به نظرات فراوانی که در این راستا وجود دارد، کنکاو مسألهاینشتن در مورد  
 یابیم: بندي مختصر به نتایج زیر دست توان در یک جمعکنیم می

اي از مسائل توسط این ایده گواه آن است،  یید شده و حل پارهأ ت چه از لحاظ علمی  آن*  
را  فلسفی  و  فیزیکی  علمی،  ناسازگاري  هیچ  که  است  بعد  سه  از  بیش  عالمی  وجود  فرض 

ها در عالم سه بعدي بدون راه حل باقی مانده، با فرض  تابد و حتی بسیاري از ناسازگاريبرنمی
 لم طبیعت قابل حل است. وجود بعد چهارم یا ابعاد دیگر براي عا

تنگاتنگ با بعد    اي کامالًشود، رابطهانحنایی که در مباحث نسبیت در فضا مطرح می*  
اي  انحناي کره  چهارمی دارد که اینشتن مطرح نموده است. در مقام مقایسه این انحنا همان 

امر است که داراي یک سطح دو بعدي بسته است که در جهت بعد سوم خم شده و همین  
در مورد عالم سه بعدي که در جهت بعد چهارم یعنی زمان خم شده وجود دارد. با توجه به 

اتی که بر محیط پیرامون گذاشته و  تأثیرکند و نقشی که این نظریه در عالم هستی بازي می
اثر پذیرفته از آن  پارامتر ریاضی یا فیزیک محض در عالم  یا  از یک  است، باید نقشی بیش 

 ي این بعد از عالم هستی قائل شد. طبیعت برا
تري با ساختار  زمان سنخیت کامل  –دهد که دیدگاه فضا  ها نشان میبررسی و پژوهش*  

وجودي عالم طبیعت دارد؛ چرا که همچون پیوستاري در کل عالم طبیعت سریان داشته و  
از یک مکان خاص روجود یک ماده ا ي همواره موجود در طبیعت که در یک لحظه بیش 

ي سابق  درکالسیک  کند، چرا که فضا و زمان نظریهتر اثبات میتواند اشغال کند، راحتنمی
 گوي ایجاد تصویر جامع و کاملی از عالم طبیعت نبود.  بود پاسخ
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ي زمان و حرکت جوهري، کل عالم طبیعت داراي یک حرکت و در  مسألهبا توجه به  *  
 زمان مشترك است.   نتیجه داراي یک زمان واحد شخصی با عنوان

بر هم منطبق    کنند که اگر کامالًاین دو نگرش در گذر زمان در مسیري حرکت می*  
نباشند به موازات هم در یک مسیر در حال حرکتند و گویا در حال بیان یک واقعیت از عالم  
هستی اما از دو منظر فیزیک و فلسفه است. در حکمت صدرا، زمان یک امر وجودي و جزء  

هستی شناختی و برخاسته از ذات اشیا است، درصورتی که در فیزیک جدید و نظریه  مسائل
نسبیت اینشتن یک امر فیزیکی است که مطلق نبوده و نسبی است. تفاوت این نگرش نشات  

ي فعالیت علمی این دو نگرش است که یکی با ذات وجود و هستی در ارتباط گرفته از حیطه
دهد. در  بی خاص و مشخص مورد بررسی و واکاوي قرار میاست و دیگري وجود را در قال

نتیجه اگر اختالفی هم در این دو دیدگاه وجود دارد، کلیت بحث این دو در تنافی با یکدیگر  
آزمایش باشد که  از آن  ناشی  اختالفات،  باب  نیست؛ هرچند شاید وجود  ها و تحقیقات در 

ي صدرا مبنی بر متحرك  ر قائل به نظریهي زمان در فیزیک جاي کار بسیار دارد. اگمسأله
  بودن تمامی موجودات مادي باشیم و زمان را به عنوان مقدار این حرکات لحاظ کنیم، مسلماً 

ي این دیدگاه صدرایی قرار  هر نوع نگرشی به زمان چه مطلق و چه نسبی در زیرمجموعه 
بارت دیگر در این مقاله داند. به عگیرد، چون حرکت را جزء ذات و الینفک موجودات میمی

اندیشه در  به ماهیت و جایگاه زمان  با توجه  بررسی و تعمق در  معتقدیم که  اینشتن و  ي 
اینشتن و صدرا  مبحث زمان مالصدرا، می ادعا کرد که زمان در دیدگاه  را  این فرض  توان 

 ي عام آن به سمت دیدگاه مالصدرا است.ي عام و خاص مطلق دارد که کفهرابطه
گیرد که مالصدرا از طرفی  لهین از این اصل سرچشمه میأ نگاه جامع و کلی صدرالمت  با *  

داند و براي عالم  وجود آمیخته با زمان را از ابتدا تا انتها داراي یک وجود واحد شخصی می
پارچه و داراي چهاربعد قائل است و از طرفی دیگر زمان را  طبیعت یک وجود متصل و یک

اي توان از نگاه و زاویهند که با یک حرکت در جریان است، درنتیجه میدایک امر ممتدي می
مند عالم، کل عالم طبیعت را داراي یک حرکت و در نتیجه داراي  ي زمان خارج از مجموعه

یک زمان واحد شخصی دانست که هر موجود در این عرصه عالوه بر نو به نو شدن لحظه به 
یک زمان و حرکت شخصی واحد دارد. این نگرش با ترسیم  لحظه، خود نیز از ابتدا تا انتها  

 تر نشان دهد. مدلی فرضی به تصویر درآمده تا متصل بودن عالم طبیعت را بهتر و کامل
می*   نگاه  عالم  این  ساختار  به  طبیعت  جهان  از  خارج  که  هنگامی  کنیم  درنهایت 

گوناگون است که به دلیل درگیر یابیم که این جهان داراي یک شکل واحد اما اعضاي  درمی
بودن تک تک اعضا با بعد چهارم و عدم داشتن تصوري خارج از این بعد که همان بعد زمان  

بیند که به دلیل  است در هر یک از آنات زمان تنها یک تصویر جدا و گسسته از اعضا را می 
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شود  آنِ اول نمی  تغییر تدریجی متوجه تغییرات و حرکت جوهري این تصویر در آنات متصل به
در فیزیک و   مسألهي زمانی در این دیدار صورت پذیرد. با وجود اثبات این  که فاصلهمگر آن

پارچه و ممتد است که تمامی  با توجه به مبناي حکمت صدرایی، عالم طبیعت یک وجود یک
زمانی   زمانی داراي یک حرکت مشترك در  بر یک حرکت شخصی و  بره  اجزاي آن عالوه 

هستند که کل نظام عالم طبیعت را احاطه کرده است. این نیز یکی دیگر از دالیل    مشترك
لهین به عنوان بعد چهارم أ وجود رابطه ي عموم خصوص مطلق میان زمان اینشتن و صدرالمت

 عالم طبیعت است.  
ي علوم طبیعی و فلسفه همیشه نتایج بهتر و  الزم به ذکر است ارتباط دو سویه  

برکامل را  صدمات  تري  گاهی  یک  هر  از  غفلت  و  است  داشته  همراه  به  حیطه  دو  هر  اي 
 کند.  ناپذیري به مسیر پیشرفت علم وارد میجبران
 

 ها یادداشت
هایی  ي اسالمی و موارد بعد نقصاز موارد مطرح شده مورد اول و دوم مشترك میان تمامی فالسفه .  1

 اصالح کرده است. ها را  مطرح شده در این زمینه بوده که مالصدرا آن
ي زمان و مکان از جمله مسائل  مسأله طور که پیش از این بیان شد،  الزم به تذکر است که همان.  2

این در  که  است  متعالیه  حکمت  و  اسالمی  فلسفه  در  پرمحتوا  و  به  کلیدي  موضوع  فراخور  به  جا 
 هایی از آن پرداخته شد. گوشه 

 منابع
، سال  ي علمی و فرهنگی هدهدماهنامه   فضا و زمان در فیزیک نوین،)،  1361(  ،آلکساندروف، آ. د..  1

 .447تا    426، صص از  5چهارم، مهرماه شماره  
 

 .: بی نا، حیدرآباد دکنرسائل  «السماع الطبیعی»،ق)،  1369ابن رشد، محد، (.  2
 

(ابن.  3 حسین،  شفاء)،  ق)،  1405سینا،  (طبیعیات  مکتبه  شفاء  قم:  جلد،  العظمی  سه  اهللا  آیت 
   النجفی.المرعشی
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 سروش. 
 

ي یوسف امیرارجمند،  ترجمه  خمیده،  و  تخت  زمان  –فضا  )،  1376الیس، جورج؛ ویلیامز، روث، (.  5
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 
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