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ت ایمانی                          ّ 1کیا حج 
  2مهر محمد سعیدی                      

تی                بررسی دیدگاه مالصدرا دربارۀ استمرار اشیاء در زمان        3سیدمحمدعلی حج 
 *گرایی اولوّیتی در پرتو اکنون                  

ّ

ّچکیده

 وجاود دارد؛اشیاء در زماان استمرار چگونگِی  تبیین مسئلۀقیب در رۀ در متافیزیک تحلیلی معاصر دو نظری
و از طریق حضور تاام در هار لحظاه از  بوده  بعدی سه  اشیاء  گرایی و امتدادگرایی. براساس دوام گرایی دوام

بر اجزاء مكاانی  اجازاء زماانی  افزونو  بوده  چهاربعدی اشیاء  ند و براساس امتدادگراییهست زمان موجود
گیرناد.  فارض می زماان را پیش رۀگرایی درباا سارمدی دیدگاه دوم گرایی و  اکنون دیدگاه نخست . دارندیز ن

براسااِس  امات ندارند. ند و گذشته/آینده واقعیّ هست و محتویات آن موجود« اکنون»گرایی تنها  اکنونبراساس 
اوی موجود و واقعی هستند. از ترکیب نحو مس گرایی تمامِی مواضِع زمان یعنی گذشته/اکنون/آینده به سرمدی

. ۲ ؛گرایی . امتدادگرایی/سااارمدی1د: آیااا ه وجاااود میبااا حالاااتچهاااار   اساااتمرارو نظریاااات زماااان 
صادرا درباارۀ مالگرایی. دیدگاه  . امتدادگرایی/اکنون۴ ؛گرایی گرایی/اکنون . دوام3 ؛گرایی گرایی/سرمدی دوام

اش باا  ( و ناساازگاری۴) دلیال  ناساازگارِی درونای هب اما  دارد ( شباهت۴( و )1با ) بیشتر استمراِر در زمان
بااا عنااوان ا رایاادۀ پنجماای  تااوان می بلكااه را مشااابه ایاان دو دانساات صاادرا مالدیاادگاه تااوان  نمی(  1)

اکنون به صورت بنیاادیِن درزماانی   هوّیات  که بر اساس آن درنظر گرفتگرایی اولوّیتی  امتدادگرایی/اکنون
نی هستند.  امانیز اگرچه وجود دارند  و گذشته/آینده  ندهست موجود بت   بر اکنون م 

.گرایاااای اولااااوّیتی گرایاااای  اکنااااون امتاااادادگرایی  دوامزمااااان  اسااااتمرار   واژگــــانّکلیــــدی:

                                                      
 20/07/1398 تاریخ پذیرش:  12/10/1397 تاریخ دریافت:

 Hojjat.imami@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرسفلسفه . دانشجوی دکتری 1
 Saeedi@modares.ac.ir  استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس .2
 Hojatima@modares.ac.ir  مدرس . دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت 3
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ّمقدمه

های  زماان اسات. نظریاهلۀ استمرار اشیاء مااّدی در ئمس  یكی از مسائل مهم در متافیزیک تحلیلی معاصر
و  1هاا نظریاات دوام گرایای تاریم آن شاوند کاه مهم له باه چناد دساته تقسایم میئاین مسا بارۀدرارائه شده 

بعدی هستند که به طاور  هوّیات سه  گرایی بر آن است که اشیاء است. به صورت مختصر دوام 2امتدادگرایی
عدی هستند هوّیات چهارب  ند و امتدادگرایی بر آن است که اشیاءهست کامل در هر آنی از آنات زمان موجود

ی از آنهاا در زماان موجاود اسات. یاامتداد زمانی دارند و در هر لحظه تنهاا جز  امتداد مكانیافزون بر که 
زمان است که از ترکیب آنهاا باا  رۀگرایی دربا گرایی و سرمدی فرض این نظریات دربارۀ استمرار  اکنون پیش

س نظر صدرا که تغییِر اشیاء زماانی را براسااس براسا از سویی آید.  وجود می هچهار ترکیب ب  نظریات زمان
زمانی هستند و در هار لحظاه  گانۀ مكانی دارای امتداد بر ابعاد سهافزون اشیاء   کند حرکت قطعیه تفسیر می

در پرتو ادبیات متافیزیِک تحلیلِی معاصار  کوشیم میتنها یک جزِء زمانی از آنها موجود است. در این مقاله 
استمرار با این دو نظریاه و بیاان نقااط اشاتراک و افتارا  آنهاا  مسئلۀمیان دیدگاه صدرا در بر مقایسۀ  افزون

بحاث در اداماه که های چهارگانه ) ترکیب از تفسیری از دیدگاه صدرا ارائه دهیم که در عین شباهت به برخی
داد کاه صادرا در نشاان خاواهیم   از آنها نیست. براساِس تفسیری که ارائه خواهد شد یک ( هیچشدخواهد 

گرایی اولوّیتی انجام خواهیم داد کاه  گرا است. این تفسیر را با کمک اکنون باب زمان و استمرار یک اولوّیت
 نیز اگرچهند و هوّیات گذشته/آینده هست زمانی موجود-بر اساس آن تنها هوّیات اکنون به صورِت بنیادیِن در

نی  اماموجود هستند  بت  . این تفسیر نمونۀ مشابهی ندارد. در اینجا تنهاا در صادِد باشند میبر هوّیات اکنون م 
های موافق و مخاالف ایان دو نظرّیاه و  استدالل بحث دربارۀنشان دادن دیدگاه صدرا در این زمینه هستیم و 

( باه تبیاین و ۲رو اینگوناه اسات: در شامارۀ ) طلبد. چهارچوب مقالاۀ پایِش  دیدگاه صدرا فرصتی دیگر می
( 3در شامارۀ )گرایی خواهیم پرداخت.  گرایی/سرمدی گرایی/امتدادگرایی و رابطۀ آن دو با اکنون متوضیح دوا

و ساسس  کارده دیدگاه صدرا دربارۀ تغییر مستمر و تدریجی و رابطۀ آن دو را با اشیاء مستمر و تدریجی بیاان
هاا و  ه بیاان ساازگاری. همچناین در ایان مرحلاه باکاردنحوۀ ارتباِط  اشایاء باا زماان را بررسای خاواهیم 

پاردازیم. در  گرایی می گرایی/سارمدی گرایی/امتدادگرایی و به تباع اکنون های دیدگاه صدرا با دوام ناسازگاری
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ابتناء تبیین خواهیم کارد و دیادگاه صادرا درباارۀ زماان و  مسئلۀگرایی اولوّیتی را با کمک  ( اکنون۴شمارۀ )
 خواهیم کرد. استمراِر در زمان را بر اساس آن تفسیر 

 راییگّراییّوّسرمدیگّگراییّوّامتدادگرایی/اکنون.ّدوام1

گرایای و امتادادگرایی.  دوام ؛دو دیادگاه رایاب درباارۀ اساتمراِر اشایاء در زماان وجاود داردهمانطور که گفتایم 
 3بعادی . اشایاء هوّیاات ساه1 بار اسااس آن: است کهدر طول زمان اشیاء دربارۀ استمرار گرایی دیدگاهی  دوام

هاا  تغییار آن .3 ؛ندهسات موجاودشاان  با تمام اجازاء مكاانی 4طور کامل هدر هر آنی از آناِت زمان ب. ۲ ؛هستند
روند و اشایاء از هریاک از ایان آناات باه  آیند و می به معناِی آن است که آناِت زمان پی در پی میدرطول زمان 

کنناد باه ایان معناا کاه در یاک لحظاه  برقارار می بت . اشیاء با آناات زماان نسا۴ ؛شوند آناِت دیگر منتقل می
دسات  iهاای جدیادی ب دهند و ویژگی هاِی قبل را از دست می و در لحظۀ بعد ویژگی ؛ هایی را کسب ویژگی

مختلاف قارار  یها مختلف در ارتباط با زمان یها در نسبتبه عبارتی  اشیاء  (Merricks, 1994) 5.آورند می
  «در -باودن -زرد»  در ارتبااط باا دوشانبه و نسابت «در -باودن -سابز»نسابت موز  عنوان مثال به  گیرند می

 قیاماوز از طر تیافیو ک یچگاونگ ۀصد  و کاذب ساخن گفاتن درباار  را دارد. جمعه یها زمانبا درارتباط 
 نامناد. می را تغییارها  اشیاء با زمان  برقرارکردن  همین نسبتآنها ردد. گ یم نییها تع موز و زمان انیم یها سبتن

(Hawley, 2004: p. 15)ارائه دهایم به این شر  گرایی از نظریۀ دوام وزنی میانگینتعریف  توانیم می بنابراین: 
چاون در هریاک از حضاور کامال دارناد و « آن»در آن   اشیاء در هر لحظه از زمان  آن بر اساسکه  دیدگاهی

   که نامش تغییر است. باشند میصی ویژگِی خادارای   دارند« آِن خا »آنات نسبتی با آن 

. 1براساس آن استمرار اشیاء در زمان به این صورت است کاه  قرار دارد کهامتدادگرایی   گرایی در مقابل دوام
 دارای اجازاء زماانی  . عاالوه بار اجازاء مكاانی۲  ؛ندهسات 7چهاربعادی 6یزماان -یمكان یها کرماشیاء 

 (,Johnson & Hales 2003). استها موجود  ا بخشی از آن. در هر لحظه از زمان تنه3 ؛ندباش می

اشایاء هماانطور کاه دارای امتاداد مكاانی هساتند  دارای کشاش و   امتدادگرایی براساسبه عبارت دیگر  
 را همچناین. ایان نظریاۀ داشاته باشادحضور کامل « آن»یک در امتداد زمانی هستند و محال است کّل شئ  

جازِء »باه « داشاتن جازء مكانی»را عاالوه بار « جزءداشاتن»نامناد؛ زیارا مفهاوم  مای «8زمانیاجزاءِ »نظریۀ 
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اجزاء زمانی دقیقاا مانند اجازاء »گوید:  می 9دهد و برای آنها واقعیت قائل است. سایدر تعمیم می« داشتن زمانی
 نییپاا در شاما ایامان  یکف پا عنوان مثال به(Sider, 2008: p.243) . «مكانی از واقعیت برخوردار هستند

 و کفاش  در اجازاء داشاتن با ما. هستند شما یا من مكانِی  اجزاء اینها باال  در ما سرِ  و است گرفته قرار مان یپا
باه عباارتی دارای اجازاء مكاانی هساتیم؛ باه هماین نحاو  و هستیم مكان شاغل)سر(  کاله زیر باال در اجزایی

و پسین زماانی  دارای اجازاء زماانی نیاز اشتن اجزاء پیشین توان گفت از طریق امتداد داشتن در زمان و یا د می
گونه کاه  همان. من هستندکودکی  نوجوانی  بزرگسالی و اکنون  اجزاء زمانی  زمانِی  جزءِ  عنوان مثال هستیم. به

پذیر و دارای زیراجزاء هساتند  اجازاِء زماانی  خاود  باه زیراجازاء تقسایم  نهایت تقسیم اجزاِء مكانی من تا بی
تواند اداماه یاباد کاه تماام آن زیراجازاء نیاز اجزاِءزماانِی مان محساوب  نهایت می شوند و این تقسیم تا بی یم

و در  باشاند زمانی من می ها اجزاء ی از زندگی من و هر کدام از اینیقطعاا هر لحظۀ از زندگی من جزشوند.  می
نهایت به اجزاء زماانِی کاوچكتر تقسایم کارد و  بیتوان تا  هستند. خوِد اینها را می  جایگاه خود موجود و واقعی
دانناد کاه شائ  امتدادگرایان شرط استمراِر شئ در طول زمان را این مایبنابراین  . تمام آنها همین حكم را دارند

 عمارشت کل شئ در کال ماّد  به این معنا که از مجموع اجزاء زمانی و مكانی که در آن قرار دارد باشدعبارت 
 دهند.  ت شئ را تشكیل میبا هم و در کنار هم تمامیّ )مكانی ا زمانی( آن اجزاء  ۀهم ابراینبن باشد.موجود 

گردد. اغلاب  گرایی به تفاوت نگاه درباارۀ زماان باازمی امتدادگرایی و دواممنشأ اصلی تفاوت در دو دیدگاه 
اشند و کسانی که دربارۀ زمان ب دربارۀ استمرار اشیاء امتدادگرا می  هستند 10گرا سرمدیکسانی که در باب زمان 

زماان یعنای  . تماام مقااطِع 1گرایی باه ایان معناا اسات کاه:  گرا هستند. سارمدی گرا دارند  دوام گرایش اکنون
مواضاع شاأن وجاودی . ۲ و موجاود هساتند؛ گذشته/اکنون/آینده و رخدادهای آن به یک اندازه واقعیت دارناد

دیگار  و« آنجاا»  «اینجاا»گاوییم  ل هنگامی که مایامثعنوان  بهت. زمانی دقیقاا مانند مكان و اجزاء مكانی اس
بار هماین  داشتن با یكدیگر برابر هستند  در واقعّیتبینیم که آنها  می  بریم های مربوط به مكان را به کار می واژه

 طبیعایند. باشا می اربرخاورد همگی از واقعّیات مسااوی« آینده»و  «گذشته»  «اکنون» گفت توان می اساس
داشاتن اجازاء در زماان اساتمرار اشایاء باشد؛ زیرا معنااِی است که این دیدگاه به اجزاِء زمانی برای اشیاء قائل 

  گرا باه توضیح اینكاه امتادادگرایاِن سارمدی. است های مختلف های متفاوت با ویژگی زمانی مختلف در زمان
تنهاا هماین کاافی اسات کاه  یاء در طاوِل زماان اش برای تبیین تغییرِ زمان معتقد هستند  Bدلیل باور به نظریۀ 
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دهاد. بادین  کناد و از دسات می کسب می تطهاوتطهاها را  هایی در جهان وجود دارند که شئ آن بگوییم ویژگی
ویژگِی سارد باودن  xدیگر همین  (یt)و در یک  داردی خاّص  (ی)tویژگِی گرم بودن را در   xشكل که مثالا شئ 

در ویژگِی سرد باودن را دارد.  xویژگِی گرم بودن و جزء زمانِی پسیِن  xجزء زمانِی پیشین به عبارتی . داراسترا 
کناد  شوند. سایدر تصریح می های جهان با آن شئ قرین می های زمانی یكی از ویژگی از آن چهارچوبیک هر

گرای را  یی و سارمدیدو مفهوِم امتادادگرا» نویسد: گرایی است و می فرِض امتدادگرایی  نظریۀ سرمدی که پیش
  (Sider, 2001: p. 69).«ایم کار بریم در واقع یک چیز بیان کرده هجاِی هم ب اگر به

و  باشاند میکه بر اساس آن تنها اکنون و محتویاات آن موجاود  استدیدگاهی  11گرایی اکنون  در مقابل
ی زماان باه هایچ شاأن وجاود (Bigelow, 1996, Zimmerman, 2008)گذشته/آینده موجود نیساتند. 

  طور که برای مكان اجزاء و فواصل مكانی قائل هساتیم  باراِی زماان توان آن عنوان شبیه مكان نیست و نمی
است. گذشاته « اکنون»وجود حقیقی دارد و آن « زمان»های مختلِف زمانی در نظر بگیریم.  تنها یک  بخش

شوند و یا از بین رفته و باه گذشاته  نده محسوب میی که آییو آینده واقعیت ندارند. در نتیجه رخدادها و اشیا
واقعای و   موجاود اسات« اکناون»اند به هیچ عنوان موجود نیستند و واقعیت ندارند. تنهاا آنچاه در  پیوسته

طبیعای اسات کاه هارکس   دادیامارائاه گرایی  با توّجه به تعریفی که دربارۀ دوامحقیقی است نه چیز دیگر. 
گرا تنها اکنون  زیرا اکنونباشد؛  میگرا  دوام نیزگزیند  دربارۀ استمرار  گرایی را برمی نوناکدیدگاه   دربارۀ زمان

تواند به اجزاء زماانی قائال باشاد. از  کند در نتیجه نمی پذیرد و گذشته/آینده را نفی می و محتویات آن را می
حضاور کامال دارناد و « آن»ر آن د  ندهسات در هر زمانی که موجاود  کنند اشیاء گرایان اّدعا می طرفی دوام
 هساتندد  در آن زمان خا  حاضر ناجزاء مكانی که دار با تمامِی  اشیاء یعنی «حضور کامل» ازمنظورشان 

کسی که به اجزاء زمانی  بنابراینشان  چیزی به نام اجزاء زمانِی پیشین/پسین ندارند.  و عالوه بر اجزاء مكانی
جای تعّجب نیسات  براین اساس  پیش روِی وی موجود است اکطونور به بایعنی قائل نباشد تنها یک گزینه 

در هار زماانی کاه »گوید:  گرایی با یكدیگر متناظر باشند. به همین دلیل مک کینون می گرایی/اکنون که دوام
اجازاء مان   من وجود دارم به طور کامل در آن زماان هساتم  یعنای تماامی آن چیزهاایی کاه در آن زماان

تمااامی آن »منظااور وی از  (McKinnon, 2002)« .هسااتندوند  در آن زمااان موجااود شاا محسااوب می
 اجزاء مكانی و نه اجزاء زمانی است.  «شوند چیزهایی که در آن زمان اجزاء من محسوب می
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 آید: دست می همحتمل ب از ترکیب نظریات زمان با نظریات استمرار چهار  ترکیِب 

 ؛گرایی سرمدی همراه بهامتدادگرایی  .1

 ؛گرایی سرمدی همراه بهگرایی  دوام .۲

 ؛گرایی اکنون همراه بهگرایی  دوام .3

 .گرایی اکنون همراه بهامتدادگرایی  .۴

د. امتاادادگرایی  نااو هرکاادام طرفاادارانی دار هسااتند( دو نظرّیااۀ رقیااب 3( و )1)  ایاان اقساااممیااان از 
یک از این دو را ان این دو ترکیب هرگیرند و طرفدار فرض می گرایی را پیش گرایی  اکنون گرایی و دوام سرمدی
آن بار ( اغلاب 3( و )1طرفاداران ) اماا 12و طرفادارانی دارد( مورد نزاع است ۲مشكلی ندارند. ) ؛برگزینند
گرا است و به حضور کامل شئ در هار لحظاه از زماان قائال  کنند کسی که دوام و اّدعا می وارد کردهخدشه 

زیارا  ؛گرایی را برگزیناد تواناد سارمدی نمیو  باودهگارا پذیرد  اکناونو قبل و بعِد لحظۀ حضور را نمی بوده
گرایی که اجزاء را در اجازاء  و نظریۀ اجزاء زمانی با دوام شود میگرایی به پذیرش اجزاء زمانی منجر  سرمدی

  ( از اقسامی است که طرفداری ندارد و معموالا ترکیبی متنااق۴سازگاری ندارد. )  داندمكانی منحصر می
گرایی دربااِب  فرضش سرمدی گزیند  پیش امتدادگرایی را برمی  استمراربارۀ زیرا کسی که در؛ شود تلّقی می

کسی که این گزیناه را برگزیناد گاویی  بنابراینگرا هم باشد.  تواند در همان حال یک اکنون زمان است و نمی
باه گفتاۀ مریاک و  گویی اسات. نااق در واقع تو این « مهست گرا گراِی اکنون من یک سرمدی»گفته است: 

کاه  آن خواهاد باودجماع باین ایان دو نظریاه نتیجاۀ »گرا باشد  گراِی اکنون امتدادسایدر اگر کسی بخواهد 
 (Merricks, 1995, Sider. Ibid) .«ندچیزهایی وجود دارند که موجود نیست

ّ.ّصدراّوّاستمرارّدرّزمان2ّ

ّ.ّتغییرّمستمرّوّتدریجی2-1

تغییر مستمر و تغییار  به دو شكل تصویر شده است؛اشیاِء زمانی   تغییرِ  فۀ اسالمی چگونگِی در ادبیات فلس
قسِم این دوگونه تغییر  تغییِر زمانی است.  درواقع تغییِر زمانی بر دوگوناۀ مساتمر و تادریجی  که تدریجی م 

بار زماان منطباق »ی ولا  در طول مّدتی از زمان موجود است شئ آن است کهتغییر مستمر از است. منظور 
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کاه در طاول تغییار فارض کنایم  هماان چیازی موجاود  یدر هر آن ییعن« منطبق بر زمان نبودن«. »نیست
تغییار ماذکور در هماۀ  اماا  روناد آیند و می که در آنات قبل موجود بوده است. آنات پی در پی می باشد می

ایان تصاویر از تغییار را حرکات توساطیه شاود.  گاه معادوم نمی آنات به نحو تام و کامل حضور دارد و هیچ
و « آن»در   که یک تغییِر زمانی است توسطی حرکتحد   دیگر به عبارت (23 :1367  داما)میردگویند. 

در تغییار توصایف بارای سینا این دو تعبیر را  ابتدا ابن  (75: 11  1385است. )مطهری   استمرارش در زمان
اسات کاه  چیازییكای از آن دو  ؛اسم براِی دو معناا اسات  حرکت . از نظر وی مفهومتبیین کرد شفاکتاب 

 بالفعرلآنچه حصول  است که حصول بالفعل در اشیاء دارد.  چیزیحصول بالفعل در اشیاء ندارد و دیگری 
بلكاه همیشاه در   حالتی متوسط است که در طرف اول مسافت و در طرف نهایی مسافت وجود ندارد  دارد

 واحادی  ِویژگی  این نوع حرکت و» دهد میادامه ی و (83 :1  1404  سینا )ابن دارد.حِد وسط این دو قرار 
بار اسااس : »گویاد میسسس در پایان « باشد. میآن را دارا   تا زمانی که در حرکت است 13است که متحّرک

در ایان  ()همان« .ثابت است و استمرار دارد  این تصویر از حرکت  متحّرک در هر آن از آناِت زماِن حرکت
شود بلكه نحوۀ وجوِد آن در هر یک از آنات  زمانِی مستمر به عنوان یک ممتدد سّیال فرض نمی تصویر تغییر

به نوعی ثابت است که از آنی به آن دیگر در انتقاال در هر مقطعی از تغییر   متحّرکزمان به نحو تام است و 
تغییر مساتمر »گوید  وی می سینا است. بیه تعبیر ابنبا اندکی تفاوت ش. تعبیر صدرا از تغییر مستمر باشد می

موجود شاود و ساسس اساتمرار یاباد کاه در ایان « آن»به صورت دفعی در یک  شِئ زمانیآن است که یک 
 :3  1981مالصادرا  ) 14«.که در آن موجود گردید  اولین آِن حصوِل وجاوِد شائ اسات« آِن اّول»صورت 

که مختص باه « آنی»حصوِل دفعِی شئ در  پس ازه کار رفته است که ب« استمر»واژۀ   تعریفدر این  (167
زیرا شاباهت زیاادی باا  ؛گرایانه از استمرار نامید توان تبیینی دوام این تبیین را می یابد. آن است  استمرار می

شااهد  پاذیرد. گرایان از نحوۀ استمرار در زمان دارد. صدرا تغییر مستمر یا حرکت توساطیه را نمی تبیین دوام
  خواهد آمد. های بعدی بخشاین اّدعا در 

یعنی تغییری است کاه  15تغییر منطبق بر زماناز عبارت است  قطعّیهحرکت یا مقصود از تغییر تدریجی 
  . به عبارت دیگار تغییار تادریجیگیرد صورت می  تغییر کل آن در کل فرایندِ  به صورِت پیوسته و تدریجی

اجازاِء تغییار   در این تصویر 16همان() که به امتداِد زمانش کشش دارد.دار است  ممتد و کشش هویِت یک 
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آن در خارج یا افراِد  فحض و تنها یكی از مقاطع  نددر هر آِن فرضی از آنات زمان  به نحو کامل موجود نیست
« ماانیفردز»و باا نظار باه زماان « فردساّیال جوهر/مقولاه»  را با نظر به تغییِر شئ« فرد»که این وجود دارد 

درست مانند پارچاه و یاا   زمان منطبق است فحض یک مقطع رهر مقطع فرضی تغییر تنها بتوان نامید.  می
 . شوند کش منطبق می گیری بر یک خط کاغذی که به هنگام اندازه

ّ.ّشِئّمستمرّوّتدریجی2-2

توان اشایاِء زماانی را  ردید میاکنون که تعاریف تغییر مستمر و تدریجی که از اقسام تغییِر زمانی هستند  بیان گ
بندی کرد. اشیاِء زمانی خود بر دو دسته هساتند؛ مساتمر و تادریجی.  شان با زمان تقسیم بر اساس نحوۀ ارتباط

این بدان معنا است که شِئ مساتمر منطبق است.  هبر تغییر مستمر یا حرکت توسطیای است که  شئشِئ مستمر 
کل آن در هر آنی از آناات  اماو با اینكه زمانی و داراِی طول عمر است  ست مانند تغییر مستمر منطبق برزمان نی

بعدی هم موجاود اسات و ایان « آِن »وجود دارد  کل آن در « آن»عنوان مثال کل آن در این  زمان وجود دارد. به
عادی معادوم ب« آِن »شاود.  شِئ مذکور معدوم نمی اماشود   معدوم می« آن»یابد. این  طور ادامه می روند همین

شئ مذکور باز هم موجود است. در واقع شِئ مستمر اجزایی مشاابه اجازاء زماان و منطباق بار آن  اماشود   می
 باشد.  وار و فاقد امتداد سّیال می ای است که بسیط و نقطه طور خالصه شئ مستمر  شئ ندارد. به

جا که تغییر تادریجی یاک قساِم ای است که بر تغییر تدریجی منطبق است. از آن   شئ شِئ تدریجی اما
ای است که بر زماان منطباق  پس شِئ تدریجی هم شئ باشد  میدیگِر تغییِر زمانی است که بر زمان منطبق 

کل آن در کل زمان موجود باشد و بلكه « آن»محال است تماِم اجزاء تغییِر تدریجی در  گونه که است. همان
وجود کال آن در بلكه   موجود باشد« آن»جزاء شِئ تدریجی در محال است تماِم ا بنابراین  باشد موجود می

 دارند که عبارتند از: هایی تفاوتشِئ مستمر و شِئ تدریجی با یكدیگر   در نتیجه. باشد کل زمان موجود می

 ؛یابند هردو گونه شئ  زمانی هستند و در زمان استمرار می .1

 ؛شود ولی در ادامه  در زمان استمرار دارد ل میحاصبه نحو کامل شِئ مستمر در ابتداِی وجود  دفعتاا  .۲

گونه است  و فرآینِد تغییر در آن اینگردد  شِئ تدریجی در ابتدای وجود به صورت تدریجی حاصل می .3
 ؛پذیرد دهد و اجزاء و ویژگِی نویی را می هایی را پس می  که در هر لحظه اجزاء و  ویژگی
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در تماام وجاودش  اتغییر موجود است و شِئ تدریجی ب از مقطعیتماِم وجودش در هر  اشِئ مستمر ب .۴
 ؛گردد زمان مّتحد می فرضِی  اجزاءِ با موجود نیست و بلكه هرجزِء فرضِی آن  هیچ مقطعی از تغییر

  ولی شاِئ تادریجی گیرد  صورت میحرکت شِئ مستمر در زمان به صورت انتقال از آنی به آِن دیگر  .۵
 17روند. تدریب از بین میبه آیند و  جود میو هب به تدریبخود به همراِه زمانش 

اکنون مسئلۀ مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که اگار اشایاِء زماانی باه عناوان جوهرهاای مااّدی 
 18یک از این دو تصویِر تغییِر زماانی اسات؟ حرکت جوهری داشته باشند  آنگاه تغییِر در جوهر  مصدا  کدام

که تغییر در جوهر  مصدا  تصویِر تغییر تدریجی یا حرکت قطعیه اسات. وی  آید دست می از عبارات صدرا به
و »افزایاد  و بالفاصاله می« جاوهری دارد ححکرتجوهر در جوهرِیتش اساتحالۀ ذاتای و »گوید:  در جایی می

)مالصدرا  « معلوم است که اجزاِء حرکت همگی بالفعل موجود نیستند بلكه کّل آن در کّل موجود وجود دارند
گرایانه اسات  را  اگر ناظر به زمان در نظر بگیریم  تصویری سرمدیاین تصویر از تغییِرزمانی  (18۶: 9  1981

از همین جاا معلاوم  .باشد می استمرارامتدادگرایانه از  و اگر ناظر به تغییر اشیاء زمانی در نظر بگیریم  تصویری
پذیرد  درباارۀ اساتمرار  ه صدرا تنها تغییر تدریجی را میشود با توّجه به تمایز تغییر مستمر و تدریجی و اینك می

گرایی از نظار وی پاذیرفتنی  گرایی/اکناون ( دوام3گرایی  و گزینۀ ) گرایی/سرمدی (  دوام۲اشیاِء زمانی  گزینۀ )
دو پذیرد  بنابراین اساساا ایان  گرایی همان تغییر مستمر است و صدرا چون تغییر مستمر را نمی نیست؛ زیرا دوام

(  ۴گرایی و ) (  امتدادگرایی/سااارمدی1های ) درباااارۀ گزیناااه امااااگزیناااه ماااورد قباااول وی نیسااات. 
توان گفت؟ آیا با دیدگاه صدرا همخوانی دارند؟ اگر رابطۀ تغییر با زمان را کمای  گرایی چه می امتدادگرایی/اکنون

 .  بیشتر در ادبیات صدرا واکاوی کنیم  پاسخ این پرسش نیز معلوم خواهد شد

یجیّباّزمان2-3 ّ.ّرابطۀّتغییرّتدر

  زماانبه این نحو که  ندباش می تغییر تدریجی و زمان دو امتداِد سّیال هستند که بر یكدیگر منطبق از نظر صدرا
اگر همیشاه باشد به این معنا که  می با غیربنیادین بنیادینیک امر رابطۀ   رابطۀ آن دو .اندازۀ تغییر تدریجی است

از  19. به عبارتی زمان اندازۀ حرکت متصله یا طبیعت متجدده اسات.ر باشد  زمان هم خواهد بودحرکت و تغیی
محال اسات تماامی اجازاء آن یاا به یكدیگر تقدم و تأخر دارند و  نسبت اجزاء هوّیت تدریجی و سّیال آنجا که
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نسبت باه  -جدده استکه مقدار طبیعت مت -زمان هماجزاء  پس  موجود باشند« آن»حتی دو جزء آن  در یک 
ویژگاِی ( ۲8 :)هماان20.دنیا یک مقطع موجود باش« آن»در  آنها و محال است تمام دارند یكدیگر تقدم و تأخر

 داِد سّیال به گذشاته/اکنون/آیندهامت اّتصاِف اجزاءِ  و است خاطر نفِس اجزاء هبودن و متأخربودن برای آنها ب متقدم
بنابر سخن صدرا در این  (۴۲۵ .   1ج   1981مالصدرا  )یكدیگر است.  به دلیل همین تقّدم و تأخر آنها از

شاود. باه  دیگری جماع نمی باکدام  هیچ و واقعیت دارند یعنی «ندهست موجود»گوییم هنگامی که می  عبارت
 ند.هسات نه جزء پیشین در جایگاه جزء پسین است و نه برعكس بلكه هرکدام در جایگااه خاود موجاودعبارتی 
زمان یک امتداِد سّیال و داراِی اجزاِء زمانِی متقدم و متأخر است کاه  تعریف بنابراین براساس  21(139 :)همان

گرایان  سارمدی چهاارچوبتوان گفت صادرا در  میطبق این تفسیر  شوند.  موصوف به گذشته/اکنون/آینده می
باه یاک معناا واقعیتای قائال  شوندتصف میم گذشته/اکنون/آیندهآنچه به براِی  آنهازیرا وی ماننِد  ؛گیرد قرار می

کاه رساد  باه نظار می تا این بخاش از بحاث چناین. هستنددر ظرِف خود موجود  یکای که هر  است  به گونه
تاوان اّدعاا  گرایی سازگار است و می (  امتدادگرایی/سرمدی1تفسیر صدرا از زمان و رابطۀ آن با تغییر با ترکیب )

 22ا است.گر کرد وی امتدادگرای/سرمدی

گرایی باه معنااِی  صدرا گویی تمایل ندارد باه سارمدی .گوید ست که صدرا مینیچیزی  این تماِم آن اما
طور کاه  هماانگرایی دارد.  گوید که شباهِت زیادی با اکنون ای سخن می دقیِق آن پایبند باشد و گاهی به گونه

ند. اکنون باش می  ند و گذشته/آینده معدومهست گرایی تنها هوّیات و زمان اکنون موجود بر اساس اکنون گفتیم
مطر  این پرسش   ندهست و اجزاِء آن به نحِو تقّدم و تأخر موجود« امتداِد سّیال»زمان یک   اگر از نظر صدرا

دهایم؟  دقیقاا به چه چیزی ارجاع مایبه شئ ارجاع دهیم   یا مقطِع فرضِی تغییر «آن»در هر اگر که  شود می
 امتادادایان فارد تماام و در این امتداد موجود اسات « زمانی یا فرد سّیالفرِد »درا  تنها بر اساس تعریف ص

باه ماا هنگامی کاه  بنابراین 23(۴۲۶ :همان)ت. امتداد اسفرضِی بلكه تنها یک فرد از میان کّل افراِد   نیست
 تمام شئ نیست.   زمانی و این فردِ  دهیم آن ارجاع می زمانیبه فرِد در واقع   دهیم آن امر ممتد ارجاع می

  گرایانه نگاه کنیم نباید بگوییم معادوم اگر سرمدیوضعیت افراد پیشین و پسیِن فردزمانی چگونه است؟ 
گونه که  همانند باش می موجودواقعاا   ای که با مقطِع اکنون دارند ند بلكه در همان جایگاه خود یا فاصلههست
رساد صادرا  به نظر می اما (... الیجامع القبل البعدموجودة ...فراداألتلك ) .تر در عبارات صدرا دیدیم پیش
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موهاوم و فرضای    معدوم سّیال که بر اساِس آن افراِد پیشین و پسیِن فردِ  در مقابل این اّدعا  بیان دیگری دارد
راد زماانِی بالفعل موجود اسات و افا رو از این ؛سّیاِل امتداد است زمانی همان فردِ  از آنجا که فردِ  24هستند.

این چاه ناوع امتادادی  آنگاه  معدوم باشند زمانِی بالفعل اگر افراد قبل و بعِد فرد اما .باشند میدیگر معدوم 
امكان دارد امتداد موجود باشد ولی اجزاء آن آیا  ند؟هست  دارد و دیگر افراد آن معدوم« فرد»است که تنها یک 

چگونه ممكن است از طرفی اّدعا کنیم این امتداد داراِی مقاطع  ی داریم؟ یجز آیا امتداِد تکموجود نباشند؟ 
ند و از سویی بگوییم آنچه موجود و واقعی اسات هماین هست است و مقاطِع آن به نحو تقّدم و تأخر موجود

گرایانه نیست کاه بار اسااس آن  ند؟ آیا این یک اّدعاِی اکنونهست  و قبل و بعد آن معدوم باشد میفرِد بالفعل 
گرایاناه این تبیاین  تعبیاری اکناونرسد به نظر میموجود است و گذشته/آینده موجود نیستند؟  «اکنون»ا تنه

 گرایانۀ باال است.است و مخالف تبیین سرمدی

 زماانی موجاود افراد پیشین و پسیِن فاردِ الف:  :یمهست ما با دونوع اّدعا در عبارات صدرا مواجه بنابراین
گرایی ادعایی در چهارچوب سرمدی  عبارت اّولند. هست زمانی معدوم فردِ پسیِن  پیشین وب: افراد  ؛ندهست

اگار  کنناد.گرایی است و این دو اّدعا ظاهراا یكدیگر را نق  مایو عبارت دّوم  اّدعایی در چهارچوب اکنون
« زماانی فاردِ » پساین وپیشایِن افاراِد  گفت کرد و نمی کرد و )ب( را اظهار نمی تنها )الف( را بیان میصدرا 

گرایان باارای  زیاارا ماننااد ساارمدی ؛گرفاات گرایان قاارار می در دسااتۀ ساارمدی قطعاااا   ندهساات  معاادوم
و پیشایِن افاراِد کناد و براسااس آن  چون )ب( را هم اظهاار می اما  شد گذشته/اکنون/آینده واقعیت قائل می

کناد کاه تنهاا اکناون  انه اّتخااذ میگرای ناکنورسد دیدگاهی  به نظر می  داندرا معدوم می« زمانی فردِ » پسین
مشكلی نداشات و   گرایی بود اگر نظر وی تنها تمایل به سرمدی. موجود است و گذشته/آینده معدوم هستند

همانطور که نشاان دادیام وی یاک تمایال  امابود  گرا می ممكن بود اّدعا کرد صدرا یک امتدادگراِی/سرمدی
بلكه نظر صدرا باا ترکیاب   ( باشد1تواند به معناِی دقیق کلمه ترکیب ) نمی رو از اینگرایانه هم دارد و  اکنون

( ناسازگاری ۴آید و آن اینكه چون گزینۀ ) گونه باشد مشكل بزرگی پیش می اگر این اما( هم تناسب دارد. ۴)
ناه نزدیاک اگر صدرا بخواهد باه ایان دو گزی بنابراین  ( در تعارض است1درونی دارد و از سویی با گزینۀ )

دسااتگاه ر وجااود آیااد. بااه ایاان معنااا کااه اگاار وی بخواهااد د  هباشااد آنگاااه ممكاان اساات تعااارض باا
خواهاد یاک  ای است کاه گاویی در هماان حاال می اّدعایش به گونه  گیرد گرایی قرار امتدادگرایی/سرمدی
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هاایی از تنااقِ  ظااهری حل یا تاوجیهی بارای ر آیا راه 25نماید. گرا باشد و این موّجه نمی امتدادگراِی/اکنون
صدرا ارائه داد که با هر دو نظرّیه سازگار باشد و هار دو  دیدگاه توان تبیینی از می رسد یوجود دارد؟ به نظر م

تاوان فاارغ از اینكاه اشاكاالتی  میرا حال  راه اینگویی محفوظ باشد.  را در برگیرد و در عین حال از تناق 
ابتادا آن را بناابراین در اداماۀ بحاث خاود  .درنظر گرفت 26رایی اولوّیتیگ اکنون  داشته باشد یا نداشته باشد

 کنیم. و سسس ادبیات صدرا را بر اساس آن توجیه می کردهتبیین 

تیّ.ّاکنون3ّ ّراهّحلیّبرایّبرونّرفتّازّناسازگاریگراییّاولوی 

و زمان اکنون باه  27. هوّیات1 آن زمان است که بر اساسشناسی هستیبارۀ  ای در گرایی اولوّیتی نظریه اکنون
نااات اکنون بر هویّ  اماهای گذشته و آینده وجود دارند  ات و زمان. هویّ ۲ ؛ندهست صورت بنیادین موجود  28ب 

ویژه باا کماک  هو ب 29شناسانه وابستگِی هستیکارگیری ادبیات  هاین رویكرد با ب (Baron, 2014)شوند.  می
سازی نسبت باه  عمل صاد . 1 :که وجود داردشناسی زمان  در هستی کند دیدگاهی نو اّدعا می 30ابتناءرابطۀ 

بر ات را هم وجود آن هویّ آن بر  افزون .۲ ؛کند توجیه میگرایی مح   جمالت گذشته/آینده را بهتر از اکنون
نا ه نسبت باشناسِی ما را  هزینۀ هستی .۴سازد و  شهودات ما را نسبت به زمان برآورده می. 3 ؛کند می اکنون ب 

کناد بارآورده  دهد. اینها اموری است که ایان دیادگاه اّدعاا می کاهش میشناسی زمان دیگر نظرّیات هستی
 نیستیم.  دعاویدر مقام ارزیابی و درستی یا نادرستی این البته در حال حاضر سازد.  می

 گراییّاولویتیّوّاکنونّابتنا .1-3ّ

ویاژه  هکند و اخیراا در بسیاری از مساائل فلسافی و با ازی میخا  ب یگرایی اولویتی نقش در اکنونابتناء مسئلۀ 
اسات کاه شناساانه  وابساتگِی هستی ابتناء  یکفراوان به بار آورده است.  یکارگرفته شده و نتایج هفلسفۀ زمان ب

یم گاوی به این معنا که وقتی می  گیرد در مقابل وابستگی عّلی قرار می و غیرعّلی است دارای اولویت متافیزیكِی 
ّتت و یاا وجودمراد آن است که آن چیز از حیث  ابتناء دارد چیزی به چیز دیگری  باه شائ اّول وابساتگی  هرو

نای بار آن نباشاد.  امااچیز دیگر باشد  معلوِل ممكن است چیزی   ؛عّلی است رابطۀغیر از  ابتناءرابطۀ دارد.  بت  م 
آنگااه   باشد ه توپ عّلت افتادن آن در زمین حریفباگر فرض کنیم ضربه زدن تنیس در یک بازِی  عنوان مثال به

شاود. در  که توسط قاوانین طبیعات برقارار می استای عّلی  برقرار است  رابطه ضربه و افتادنای که میان  رابطه
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بلكاه   نیساتآن بخش نیست یعنی وجود معلول مبتنای بار عّلات  میان عّلت و معلول امری هستی رابطۀاینجا 
باشاد  برقارار  ابتنااء رابطاۀاگر میان دو چیز  امااند.  ریق قانون طبیعی با یكدیگر مرتبط شدهعّلت و معلول از ط

نا بت  بنابر  31م  بنا است و  استوار 32م  وابستگِی  را درنظر بگیرید: هدو نموناین بخشد.  آن را استواری میبه عبارتی م 
جماع ابتنااء  رابطاۀ در چهاارچوبهاا  ایان نموناه .جسم بر جساموابستگِی حدود  -های پنیر بر پنیر حفره

 اماا  ندهسات موجاود نیزحفره هایش   هرجا پنیر باشد  ندهست ها بر پنیر استوار در مثال اّول حفرهشوند.  می
جسم عّلاِت آن نیسات.  اما است ها نیست. به همین نحو  حدوِد جسم بر جسم مبتنی  عّلت وجود آن  پنیر

  34   متعادی33اولیاهاسات و نسابتی  ها رابطاهجاازء خاانوادۀ نااء ابتکناد:  گوناه کاه شاافر بیاان می هماان
  38(Schaffer, 2009)است.  37و فرامفهومی 36  نامتقارن35غیرانعكاسی

ابتنااء گیرند تحت  که در تبیین ساختار متافیزیكی واقعیت مورد استفاده قرار میبه همین دلیل مفاهیمی 
 گونه هستند. به این صورت که:این40و مشتق39یم بنیادیندهند. به عنوان نمونه مفاه این تبیین را انجام می

 بر هیچ چیزی مبتنی نیست و بلكه خودش مبنا است. xبنیادین است یعنی  xبنیادین: 

نا می xمشتق است یعنی  xمشتق:    شود. بر چیزی ب 

ات از هوّیا تار ات بنیاادین واقعی. هوّیا1هایی دارند که عبارتناد از  ات بنیادین و مشتق با هم تفاوتهویّ 
آنهااا عااارِی از تعهاادات اضااافِی . ۲ ؛ها هاام وجااود دارنااد( مشااتق هسااتند ) بااا ایاان کااه مشااتق

. شاوند موجاود میهاا  مراه وجود بنیادینه آنها بهیعنی  (Armstrong D., 1997) هستند41شناسانه هستی
ت ها واقعّیا که مشاتق منظور این نیست  ات مشتق هستندتر از هویّ  ات بنیادین واقعیشود هویّ  وقتی گفته می
 هاا موجاود و آنها به تبع بنیادین اِت بنیادین استتقدم وجودِی اصیل  با هویّ منظور آن است که ندارند بلكه  

های پنیر به خودی خود وجود ندارند  دهد. حفره ( این مطلب را بهتر توضیح می1. برای مثال شمارۀ )ندهست
هام وجاود  هااحفارهاشت به طریق اولی نداست. اگر پنیر وجود ها بر وجود اصل پنیر مبتنی  بلكه وجود آن

این رابطه  رابطۀ عّلی میان پنیار و  زیرا ؛ها نیست بخش حفره پنیر بالذات علت وجودی و هستی امااشتند. ند
ر د بناابراین. استگونه  همین نیز (۲نمونۀ )ها برقرار است.  میان آن بلكه تنها رابطۀ ابتناء  هایش نیست حفره

نا یا مشتق هم موجود است  بت  بنا یا بنیادین موجود باشد  م  بااز هام اینهاا دو چیاز  امااهر جهاِن ممكنی که م 
   هستند.
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اتّبنیادینّوّمشتق3-2 ّ.ّابتنا ّوّهوی 

 بار  tدر زماان  eت زماانی: یعنای هوّیا-در«. 43همزماانی»و « 42زمانی-در» ؛خود به دو گونه استابتناء 
tدر *E ت دیگری هویّ 

ت هوّیا بار  tدر زماان  eت همزماانی: یعنای هوّیا .*t≠tبه طوری کاه شود  نا میب   *
معماوالا درباارۀ ابتنااء همزماانی مشاكلی  تواند باشد. . مثال پنیر از این قسم میشود بنا می tدر  *E دیگری 

ند این که بخشند. مان ابتناء می« همزمانی»زیرا چیزهایی هستند که چیزهای دیگر را به صورت  ؛وجود ندارد
نزاع وجود دارد. « درزمانی»دربارۀ ابتناء  اماکنند.  حدود اجسام به صورت همزمانی بر اجسام ابتناء پیدا می

تاوان از  ند میهسات ابتناء پیدا کناد؟ برخای معتقاد« درزمانی»تواند بر چیِز دیگری به صورت  آیا چیزی می
ت بنیاادین در تی تنها یک هویّ طبق مونیزم اولویّ  (Baron, 2014). این مطلب را اخذ کرد 44مونیزم اولوّیتی

شناساانه بارای  ت مباانِی هستیاین هوّیا (Schaffer J. , 2010) جهان وجود دارد و آن خود جهان است.
. اگر اینطور باشاد بخشد ابتناء میکند. جهان تمامِی اجزائش را  تمام اشیاء انضمامی مشتِق جهان فراهم می

باه  آنگاه  ابتناء بخشدواقع شده است را  tای که در  جزِء زمانی «همزمانی»به صورت  w  اگر  tدر هر زمان 
 (Baron, 2014). بخشد ابتناء میاند را  واقع شده tزمانی که در زمانهایی غیر از  اجزاءِ  «درزمانی»صورت 

گوناه ایندربارۀ هویّات بنیادین و مشتق و اقسام ابتناء ترکیب آنها  باال بر اساس توضیحات
 خواهد بود:

  ؛ 45همزمانیبنیادین هوّیات x) یعنی اگر  بنیادین استx  در زمانt  واقع شده باشد آنگاهx  درt  باه
نا نمیصورت همزمانی   شود.( بر چیزی ب 

  ؛46مشتق همزمانیهوّیات x)  مشتق است یعنی اگرx  در زمانt  واقع شاده باشاد آنگااهx  درt  باه
نا مچیزی  بر صورت همزمانی  (.شود یب 

  ؛ 47درزمانیبنیادین هوّیات x)  بنیادین است یعنی اگرx  در زمانt  1واقع شده باشد آنگاه .x  بنیاادین اسات
نا شاود درزمان به صورت بتواند  x وجود ندارد که *t. هیچ چیز در هر زمان ۲ ) ایان قسام بنیاادین  (.بر آن ب 

 مطلق است(
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 ّ؛48مشتق درزمانی هوّیات(x گر مشتق است یعنی اx در زمان t  واقع شده باشاد آنگااه چیازی در
نا می x درزمان وجود دارد و به نحوی است که به صورت  *tزمان  ّشود( بر آن ب 

بنا را به صورت درزمانی ایفا می3تنها شمارۀ )تی گرایی اولویّ  اکنون براساِس  کند و نه چیز دیگر.  ( نقش م 
بناا قارار نمیچ( که معلوم است زیرا آنها هی۴( و )۲تكلیف ) گیرناد پاس  تخصصااا از بحاث خاارج  گاه م 

آن هام  کاه هااِی همزماانی اسات ( یعنای بنیادین1شمارۀ )  (3شوند. تنها داوطلب رقیب برای شمارۀ ) می
بنا را ایفا کند نمی گرایان  هاِی سرمدی هاِی همزمانی در هر یک از جهان زیرا اگرچه این بنیادین؛ تواند نقِش م 

وجود ندارد. دلیلش آن است ابتناء  ۀرابطهای دیگر  های جهان ها یا مشتق ها با بنیادینمیان آن اما  وجود دارند
 دیادگاه  گرایان کامالا از یكادیگر جادا و متماایز هساتند. باا توّجاه باه ایان مطلاب های سرمدی که جهان

ت اکنون به صاورت بنیاادین وجاود ا(  تنها هویّ 1)الف: ن داداماسگونه  اینتوان  را میگرایان اولوّیتی  اکنون
ناات مشتق هستند و بر اکنون هویّ   ات گذشته و آینده(  هویّ 1)ب ؛دارند باا کماک تماایز حاال شاوند.  می ب 
ات اکنون به صاورت ( تنها هویّ ۲گوییم: )الف می (1 و )ب( 1 های )الف همزمانی و درزمانی و گزینه ابتناءِ 

ات گذشاته و تماام هوّیا ( ۲)ب  اکنونی مشتق درزمانی نیست ِت ویّ بنیادین درزمانی  وجود دارند و هیچ ه
ناآینده بر اکنون   شوند. می ب 

  بناابراین های گذشته/ آینده معتقد نیستند نات و زماچون به هویّ  اما( را قبول دارند ۲گرایان )الف اکنون
  تیگرایی اولاویّ    پس اکنونیدی است( ادعای جد۲از آنجا که )ب. شان معنا ندارد برای «زمانی-در»ابتناء 
البتاه رو  آن  (Baron, Ibid). شود نیز شمرده نمیگرایی  گرایی مح  نیست و حتی قرائتی از اکنون اکنون

اینكاه  دلیاله با سوی دیگاربه هوّیات و زمان اکنون قائل است و از  سوییاز  زیرا ؛دارداکنون گرایی را دربر
گوناه  همانکند.  آن را با خود حمل می ۀشناسان باِر هستی  کند می ناب   «زمانی-در»مابقِی جهان را به صورت 

نامسئول  49مونیزمِی شافرکه جهان  گرایی  است  اکنون «زمانی-در»به صورت  کردن همۀ اشیاء درون خود ب 
نا« زمانی-در»به صورت ها را  و محتوّیات آنهم گذشته/آینده  اولویتی ناکننده کند.  می ب  چاه اینكه هوّیات ب 

 ( Baron, 2014) .چیزهایی هستند از محل بحث ما خارج است

گرایی اولاوّیتی جماع میاان  نكتاۀ اّول ایان کاه اکناون اسات.مهم در اینجاا ضاروری ۀنكتادو توجه به 
چون به اکناون قائال اسات و آن را  گرا است سویی اکنونگرایی دربارۀ زمان است. از  گرایی و اکنون سرمدی
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نا میگرا است  دیگر سرمدی و از سوی  داند امر بنیادین می پس باه   کند چون گذشته/آینده و هوّیات آنها را ب 
داناد کاه بار  نه به نحو بنیاادین بلكاه آنهاا را مشاتّقاتی می اما  داند وجود آنها قائل است و آنها را واقعی می

نا می« همزمانی»و نه « زمانی-در»نحو  بنیادین )اکنون( به ند. نكتاۀ دّوم هسات آن موجاود شوند و به همراه ب 
گرایِی مح  است. دو  هاِی اکنون های متافیزیكِی این دیدگاه همان انگیزه های آن است. انگیزه دربارۀ انگیزه

گرایی شهودات متعارف ما  اکنون اّول اینكه چونگرایی نسبت به رقیبان وجود دارد.  انگیزه برای ترجیِح اکنون
 داند  میواقعّیت بیشتری نسبت به گذشته/آینده  دارای را و زمان اکنون سازد ه میرا نسبت به زمان بهتر برآورد

و  اهمیات دارنادهزینه در متافیزیاک  مالحظات کمدّوم اینكه  گونه است. همین نیزگرایی اولوّیتی  پس اکنون
رجیح آن نسابت باه را در پیش بگیرد به عنوان مبنایی برای ت شناسانه هستی موونگِی  که روّیۀ کم ای نظریههر 

گرا  شناسِی اکناون زیرا هستی ؛گرایی را رجحان داد توان اکنون به همین دلیل می .شود رقیبان در نظر گرفته می
 50 کند. تر است و تیغ اوکام از آن پشتیبانی می گرا خلوت شناسِی سرمدی نسبت به هستی

توان گفت از آنجا  نظر صدرا اعمال کنیم  می ای موجه بدانیم و آن را بر گرایی اولوّیتی را نظریه اگر اکنون
و معتقد است در طول تغییر همیشه فرد سّیال )جاوهری و زماانی( باه  بودهکه صدرا طرفدار تغییر تدریجی 

گراِی  گرای مح  و نه اکنون نه سرمدی   پسندهست صورت بالفعل موجود است و افراد دیگر بالقّوه موجود
گونه که دیادیم دوناوع اّدعاا در عباارات صادرا  ای اولوّیتی است. همانگر مح  است بلكه وی یک اکنون

 نسبت به افراد پیشین/پسیِن فرِد سّیال در امتداد وجود داشت: 

 ند.هست افراد پیشین و پسین فرِدسّیال موجود 

 ندهست افراد پیشین و پسیِن فرِدسّیال معدوم. 
مای دیادگاهی گرایانه و دو اولی نگاهی سرمدی گفتیم زیرا ؛کننداین دو اّدعا ظاهراا یكدیگر را نق  می 

درسات  :عاا جماع کاردگونه میان ایان دو اد توان اینبا کمک آنچه توضیح دادیم می اما  گرایانه است اکنون
اسات و نسابت باه افاراد دیگار « فرد سّیال» باشد  میاست که طبق نظر صدرا آنچه در امتداِد سّیال موجود 

گویاد  کاه می آنجاا کنیم: گونه توجیاه مای ( را این۲( و )1برای رهایی از تعارض  ) ماا  موضعی دوگانه دارد
رسااد دیاادگاهی  باه نظاار می  «شااوند بااا یكادیگر جمااع نمی امااا  ندهساات افاراِد پیشااین و پسااین موجاود»

ت ت قائل است. درساخره برای آنها موجودیت و واقعیزیرا به هر وجهی که بنگریم باال ؛گرایانه دارد سرمدی
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یک تفاوت عمده مالصدرا  امانه معدوم.  هستند  باالخره موجود اما  گوید آنها بالقّوه موجودند است که می
که مانند آنها بارای تماامِی گذشاته/اکنون/آینده واقعیات مسااوی قائال است  گرایان دارد و آن این با سرمدی

ند. هست آنها در پرتِو آن به نحو مشتق موجود به نحوی کهدهد  ت را به فرِد سّیال بالفعل می  بلكه اولویّ نیست
توانیم بگاوییم فارِد  می  بالفعل موجود است  سّیال فردِ که  دربارۀ این نظر او 51(۴۲۶: 1  1981  مالصدرا)

ه است و افراد دیگر  هوّیات مشتق و غیربنیادین هستند کا« زمانی-در»همان هوّیت بنیادین   زمانِی بالفعل
بر فرد ساّیاِل   ند  یعنی اکنون با همین ویژگیباش می ه موجودلقوهمین که با امانیستند   اگرچه بالفعل موجود

نا می« زمانی-در»بالفعل به صورت  کاه  خواهد بوداین بدان معنا  52متضمن آنها است. فرد سّیال شوند و  ب 
و نه تنها مبنااِی  بودهوردار شناسانه برخت هستید و نسبت به افراد دیگر از اولویوجوِد بالفعل دار  فرد سّیال

هااِی آنهاا نیاز  بلكه مبناِی تمامِی افاراد مفاروض پیشاین و پساین و ویژگای است هاِی بالفعِل خود  ویژگی
فارِد »جاای هگوناه باشاد و اگار در طاول تغییار با تواند اینفرد سّیال می . علت این امر آن است کهباشد می

؛ آمد که باطل اساتگونه عمل کند و تتالِی آنات پیش می ست اینتواننمی قرار داشت « فردی آنی»  «سّیال
هایت نقطه در کنار هام و ن گونه که از بی همان  وان امِر تدریجِی مّتصل بناکردت هایت فرِد آنی نمین از بی زیرا

باه  ضامن وجوِد افراد پیشاین و پساین  وان خطی پدید آورد. پس فرِد سّیال در طول تغییرت بدون اّتصال نمی
 اماا وجود بنیادین و واقعی دارد   نیز هست و تفاوتش با آنها در این است که فرِد سّیال« زمانی-در»صورت 

بلكه به صورت مشتق و به تعبیار   معدوم نیستند ور مطلقط بهآنها در پرتو آن از وجود برخوردار هستند. آنها 
ان هوّیات بنیاادیِن درزماانی اسات کاه داراِی فرِد ساّیال هما به عبارت دیگر 53صدرا بالقّوه موجود هستند.

و به نوعی به هماراه فارِد ساّیال موجودناد  بوده اموِر مشتق   و گذشته/آینده باشد میشناسانه اولوّیت هستی
 بایادگوناه باود  اگر این) معدوم نیستند طور مطلقبهند ولی هست معدوم  «اکنون»ای دیگر در  اگرچه از جنبه

چیازی . این وجاه هماان باشند می به وجهی موجود آوردیم( و به شمار میراِی مح  گیک اکنونرا  صدرا 
حكم امر مشتق را دارند و بار آن باه صاورت  آنها در نسبت با فرِد سّیاِل بالفعل توضیح دادیم یعنیاست که 

نا می    54شوند و فرِد سّیال متضّمن آنها است. درزمانی ب 
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ّگیریّنتیجه
 یک اکناون  بلک گرا استگرا و نه اکنونصدرا نه یک سرمدی توان ادعا کرد یبراساس مباحث مطر  شده م

گاراِی زماان یاک اکناون اگر صدرا دربارۀپس  ر ود. به شمار می -که جمع میاِن آن دو است-گراِی اولوّیتی 
ور که گذشت توان وی را یک امتدادگراِی اولوّیتی دانست. همانطاولوّیتی باشد آنگاه در باِب استمرار هم می

گرایاناه ات استمرار  دیدگاه آنها دربارۀ زمان است و اغلاب کساانی کاه دیادگاهی سارمدیفرض نظریپیش
گرایای زمان اکنون ند. همچنین اغلب کسانی که دربارۀامتدادگرا هست  استمرار مسئلۀدربارۀ زمان دارند  در 

یی اولوّیتی دیدگاهی اسات کاه مزایاایگراکه اکنونگرا هستند. از آنجا دوام  گزینند  دربارۀ استمراررا برمی
زمان  بارۀگرایی را دارد  بنابراین طبیعی است اگر کسی درگرایی و اکنونشناسانۀ هر دو نظرّیۀ سرمدیهستی
گارای تواند یاک دوامو نمی خواهد بوداستمرار هم امتدادگراِی اولوّیتی  مسئلۀدر   گرای اولوّیتی باشداکنون

گرایانه از اساس با دیدگاه صدرا که تغییر تدریجی یا حرکات قطعیاه را تفاسیر دوام به شمار آید؛ زیرا اولوّیتی
گرایای اولاوّیتی را در مقایساه باا . اکنون نقاط اشتراک و افترا  امتادادگرایی/اکنونناسازگار است  قبول دارد

اول از جهات  گیارد؛ صاورت میو جهت این مقایسه در د .کنیم بیان میهای چهارگانه در جدول زیر ترکیب
اتی وجود دارند؟ دوم از این جهت که چه چیزهایی به صورت بنیادیِن ات  به این معنا که چه هویّ وجود هویّ 

 درزمانی وجود دارند؟ 

1ّجدولّ
 آینده اکنون گذشته آنچه وجود دارد

 بله بله بله گرایی امتدادگرایی/سرمدی
 یرخ هبل خیر گرایی گرایی/اکنون دوام

 بله بله بله گرایی اولوّیتی)صدرا( امتدادگرایی اولوّیتی/اکنون
 2جدول 

 آینده اکنون گذشته وجود دارد« درزمانی»آنچه به نحو بنیادین 
 خیر خیر خیر گرایی امتدادگرایی/سرمدی

 خیر بله خیر گرایی گرایی/اکنون دوام
 خیر بله یرخ گرایی اولوّیتی)صدرا( امتدادگرایی اولوّیتی/اکنون
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ّهاّنوشتّپی

                                                      
1. Endurantism 
2. Perdurantism 
3. Three-dimentional 

4 . wholly present 

 . این تعریف در منابِع زیر از باِب نمونه موجود است:5
Haslanger (1989); Rea (1995); Zimmerman (1995) 

6. Spacetime worms 

7. Four-dimentional 

8. Temporal parts 

9 Theodor Sider 

10. Eternalism 

11. Presentism 

 ( هستند. بنگرید به: David Mellor( و دیوید میلر )Micheal Reaاین افراد مایكل ری )جملۀ از  .12
Rea, M. (2003) "Four Dimentionalism," in Loux and Zimmerman (2003), Mellor.D.H. 

(1979) "Real Time, Cambridge: Cambridge University Press, p. 84-87. 

 یعنی  شِئ متغّیر است.متحّرک  .13
ء الواحد الزماني إما أن یكون دفعیا بأن یحصل... دفعة في آن یختص به فإن استمر کان ذلك  أن وجود الشي»  .14

 )همان(« .اآلن أول آنات حصول الوجود
 االنطبا .  زمانی علی وجه. 15
یة اتصالیة أعني یكون له حصول واحد تدریجي ال یكون له آن ابتداء الحصول یكون تدریجیا بأن یكون له هو» .16

 )همان( « .بل ظرف حصوله إنما هو الزمان ال طرفه
است و در برخی  تغییحاز آن برد که در برخی مواضع مقصودش  کار می هصدرا اصطال  زمانی و زمانیات را ب .17

یجاهای دیگر منظورش  ( و 167 :3  1981)ماّلصدرا  « الشئ الواحد الزمانی»مانند  است. قسم اّول اشیاءمادت
 (176 :)همان«. ء الزماني التدریجي الشي»قسم دّوم 

 هاِی حرکت جوهری بحثی نخواهیم داشت. در این مقاله دربارۀ استدالل .18
ددة بذاتها من جهة ( عبارة عن مقدار الطبیعة المتج108 :1382)ماّلصدرا  « .الزمان هو کمیة الحرکة المتصلة» .19

 (140 :)همان«  .تقدمها و تأخرها الذاتیین
 )همان(  «.إنما ینافي وجوده بتمامه في اآلن».20
به معنای موجود نبودن اجزاء پیشین و پسین نیست « الیجامع»است. واژۀ « ال یجامع القبل البعد»عبارت صدرا .21

شوند.  دارد اجزاء پیشین و پسین با یكدیگر جمع نمی ان میگرایان قرار گیرد بلكه صرفاا بی تا صدرا در دستۀ اکنون
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ند از هست هریک از اجزاء پشین/پسین در جای خود موجود»شان است. اّدعای  نبودن نشدن آنها غیر از موجود جمع
 آید. دست می هب« تلک االفراد موجودة بالقوه القریبة من الفعل»عبارت 

شباهت اّول در باِب  وجود دارد.صدرا مالگرایی/امتدادگرایی و نظر  مدیکم دو شباهت میان سر به نظر ما دست. 22
گرایان به نحو تقّدم و تأخر است. شباهت دّوم در  صدرا و سرمدیمال دیدگاه زمان است که ترتیب اجزاء زمان در

انی و متغّیر داراِی اجزاِء صدرا اشیاِء زممالناحیۀ اجزاِء زمانی داشتِن اشیاء است. هم از نظر امتدادگرایان و هم از نظر 
 باشند. زمانی هستند که منطبق بر اجزاءزمانِی زمان می

 «.فالفرد الزماني حاصل بالفعل من دون فرض أصالا ». 23
موجود « آن»)همان(. فرِد آنی تنها در « و أما األفراد اآلنیة و الزمانیة حصولها بمجرد الفرض»عبارت این است:  .24

 (308 :4  1369  )سبزواریکند.  ری از زمان را هرچند کوچک اشغال میاست و فرِد زمانی مقدا
بیان شد که معموالا  پیشترنظریات زمان است. زمینۀ دّقت شود که نظریات استمرار وابسته به اّتخاذ موضوع در  .25

گرایانه را برتابد   صدرا تفسیر سرمدیمالامتدادگرا هستند. در اینجا هم اگر   لۀ استمرارئگرایان در مس اغلب سرمدی
 که البته ما ارائه دادیم  مسّلماا در دستۀ امتدادگرایان هم قرار خواهد گرفت.

26. Priority Presentism 

دانند  است و بر سر آن نزاع وجود دارد. برخی مصدا  هوّیات بنیادین را خود جهان می  این یک بحث جداگانه .27
شمرند مانند بیگلو و بارون. اگرچه تفاوتی  هاِی آن برمی ن با ویژگیمانند شافر و برخی مصدا  آن را مجموع جها

اّما دربحث حرکت جوهرِی اشیاء زمانی  هوّیات اکنون همان افراِد   کند که مصدا  هوّیات را چه چیزی بدانیم نمی
 فا کند.تواند نقش هوّیت بنیادیِن اکنون را ای سّیاِل جوهری می ای فردِ  هر شئ سّیال جوهری هستند. در

28. Ground 

29 .Ontological Dependence میان  یها خودش یک رابطه است که از خانوادۀ رابطه  شناسانه وابستگِی هستی
این وابستگی که یک نوع   دارد« وابستگی»گوییم چیزی به چیِز دیگر  وقتی می (Tahko, 2015). باشد میهوّیات 

 گی و گاهی وجودی است. گاهی فرارویدادبوده و گاهی عّلی   رابطه است

30. Grounding  اخیراا چرخشی در متافیزیک روی داده است که اساساا پرسش متافیزیكی از ارسطو تاکنون این
بوده است که بنیادین کدام است؟ نه اینكه چه چیزی یا چیزهایی وجود دارند؟ پرسش دّوم مربوط به متافیزیک کواین 

 بیراهه کشاند.است که در واقع بحث متافیزیک را به 
31. Groundee 

32. Grounder 

33. primitive 

34. transitive 
35. irreflexive 

36. asymmetric 

37. hyperintentional 
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مصدا  باشد و در عین حال  فرامفهومی است اگر و تنها اگر ضرورتاا این دو هوّیت هم  تفاوت میان دو هوّیت. 38
نگاه آ  مصدا  باشند و در عین حال متمایز باشند ها هم ر تماِم موقعّیتدو چیز متمایز باشند. مثالا اگر الف و ب د

 هایش در متن. مانند مثال پنیر و حفره ؛فرامفهوهی است دو  گویند تفاوت این می
39. Fundamental 

40. Derivative 

41. Ontological free lunch 

42. Diachronic 

43. Synchronic 

44. Priority Monism 

45. Synchronically Fundamental 

46. Synchronically Derivatives 

47. Diachronically Fundamental 

48. Diachronically Derivatives 

49 Jonathan Shaffer 

 ها سخن به میان آمده است: در منابع زیر دربارۀ این انگیزه. 50
(Zimmerman, 2008, p. 211;Tallant, 2009, pp. 407–408) 

 )همان(«  .حاصل بالفعل من دون فرض أصالا فالفرد الزماني ».51
فرد واحد زماني متصل غیر قار ذو هویة متكممة اتصالیة متضمن لجمیع الحدود المفروضة في اآلنات نسبتها » .52

 (426   .1)اسفار  ج «. من المقولة حاصل  إلیه نسبة النقط المفروضة إلی الخط فالفرد الزماني
لزمان ماضیه مضمن في مستقبله و مستقبله مضّمن في ماضیه  إذ کل جزء منه متجز الفعلي من ا  الفرد الزماني».53

 (330 :4  1369)سبزواری, « إلی ماض و مستقبل و جزء ال یتجزئ فیه محال.
 )همان(  «.أن الماضي و المستقبل معدومان في الحال ال مطلقا  إذ ال یلزم من نفي األخص نفي األعم».54
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