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  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

  مقدمه )١

ي انسان، زمان است كه مي تواند به يكي از مهمترين مسائل فلسفي در زندگ

 اموري آن به هر حوزه اي از تحقيق عقالني و عنوان موضوعي براي مطالعه، دامنه

 ،اين رو طبيعت از ؛لوازم متعلقات عالم مادي است از ،روزمره گسترش يابد. زمان

پيش روي ما گذاشته و آن حركت است كه گاهي به تعبيري آن را تاريخ و  يراه

سير و سفر مي  ،بستر آندانيم. عمر هر انسان، زماني است كه فرد در ر ميگاه عم

كند و انسان تنها موجودي است كه سرنوشتش متأثر از زمان است و گاه او را دچار 

تراژدي مي كند. از اين رو شناخت نوع ماهيت زمان در فرهنگها و جوامع مختلف 

 شناخت ،مر مي تواند زمينه سازمتأثر از ماهيت فكري و گاه ديني است كه اين ا

 ارتباط ،) زمان و زندگي٢: ١٣٧٧زندگي در گذر زماني باشد. (خاكي،  داريمعنا

ثر از تقدم و تأخرهاي زماني است. موجود أمت، هاي زندگياصل ترتيب و متقابل دارند

تواند به دنبال كسب معنايي از زندگي باشد، ولي يم ،يا شيء تا زماني كه زمان دارد

دهد. پس سير زندگي در زمان را از دست مي ،رسدقتي كه حياتش به پايان ميو

مانند سير مراحل  ؛ي زمان به معنا مي رسدمتن در زمان و در لحظات پيوسته

از كودكي  يحركت جوهري در برهه هاي مختلف زماني و تطور خالق حيات برگسون

خ مي دهد. زمان به انسان به پيري در مقاطع زماني و تقدم و تأخر خاص خودشان ر

فرصت مي دهد تا در طي گذر زمان، زندگي را مديريت كند، جهت و انتقال دهد و 

معنا بخشد. در فلسفه مالصدرا و برگسون، زمان از بعد ي كيفي و از زاويه ديد ناظر 

زمان به طور دقيقي نگاه به (سوبژكتيو) مورد بررسي قرار مي گيرد كه البته اين نوع 

زمان از عوارض تحليلي وجود متحرك است.  رايز ؛با زمان در عالم واقع استمنطبق 

سير تكامل نفس انساني، در كسب تجرّد نيز اين حركت، مقدار حركت جوهري و 

محض و رسيدن به قرب الهي كه بسته به تقدم و تأخر زمان خاص آن روي مي 
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دهد؛  رخ ،بخش خودزماني طي شود تا هر جزء زماني در آن بايد  از اين رو دهد

؛ پس معناداري به ثمر خواهد نشستلحظاتزندگيدر طي آنات زمان چون سير 

همان استمرار محض  زمان ،. در فلسفه برگسونزندگي مي تواند مرتبط با زمان باشد

واسطه درك است كه در پرتو آگاهي زندگي ذهني دروني به طريق شهودي يا بي

) مقدار زمان، عبارت از تغييري از ٢٢٠-٢٢١، ٩: ج ١٣٨٨، مي شود. (كاپلستون

انرژي زندگي است كه در طي زندگي  ،زمان استمرار دارد.حال و آينده  بهگذشته 

 يعني) ١٢٠: ١٣٨٩قابل زيست است. (پيرسون،  ،صرف مي شود و تنها با زندگي

زندگي همان زمان است و زمان همان  ؛ پسزمان را تنها مي توان زندگي كرد

را در زمان با معناداري زندگي   معنادارِ   رابطهاين پژوهش برآنيم كه  ردما زندگي. 

  .و بررسي كنيم قيتطب انديشه دو متفكر شهير صدرالمتالهين و هانري برگسون،

  

  رابطه زمان با معناداري زندگي از نگاه مالصدرا )٢

 –فكري منسجم و داراي سير منطقي  نظام يك مالصدرا فلسفة كه آنجا از

 است، دركصحيحمسئله با مشرب هاي اخالقي، فلسفي، عرفاني و اسالمي يعقالن

ارتباط زمان ومعنايزندگي، در گرو درك مباني هستي شناسي مالصدرا از جمله، 

اصالت وجود، تشكيك وجود، تقسيم وجود، حركت جوهري و ... است. با توجه به 

اخالقي، هستي شناسي،  در ابعادسير مراتب انسان در قوس صعودي بهنگاه مالصدرا 

معرفت شناسي، وجودي و زماني و همچنين با توجه به نگاه هدفمند و غايتمند 

توان به بحثي راجع به مبحث معناداريزندگي بودن عالم هستي و زندگي انسان مي

زندگي چيزي است كه در سايه معناي كه  صورتدر ارتباط با زمان پرداخت. به اين 

دهد و زمان برخاسته از حركت وجودي انسان به سمت رخ مي  ي مشخصگذر زمان

هاي زماني غايتي خاص است، پس زندگي داراي هدف خاصي است كه در برهه
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دهد و مدت زمان عمر هر فردي مي تواند در دست يابي مشخص و معيني رخ مي

  فرد به معناي زندگي موثر باشد.

  ارتباط وجود و زمان-١-٢

ي وجود و اصالت وجود است و غالب ، مسألهمعرفت و حقيقت حكمت متعاليه

 بالذات آنچه خارجي و واقعيات«شود. ميمطالب ديگر، فروع اين مسأله محسوب 

. )٨٠-٧٦: ١٣٦٠(مالصدرا،  »نيست وجود جز چيزي گيرد مي قرار جعل متعلق

حقيقت وجود داراي دو مرتبه است: مرتبه وجود ثابت و مرتبه وجود سيال و حركت 

اي از هستي بنابراين سيالن و تجدد نحوه ؛د، سيال و الزم الينفك آن استوجو نحوه

شان نيست، شان كه چيزي جز بودناست و موجودات متحرك، نحوه هستي يافتن

) چون همه ٦١-٦٤، ٨: ج ١٩٩٠گردد (مالصدرا، نحو تدريج و سيالن تصوير ميبه

ا وجود استقالل ظاهري، اجزاي هستي با هم ارتباط ذاتي دارند و همه موجودات ب

در واقع يك چيز هستند و يك اثر دارند و در عرصه هستي چيزي جز هستي نيست. 

اي است كه داراي مراتب و شئون مختلف و متنوع به نظر صدرا وجود، حقيقت يگانه

  برحسب شدت و ضعف، كمال و نقص و تقدم و تأخر و غيره است و زمان:

ز شئون علت اولي و مرتبه ضعيفي از اش، يكي ازمان به هويت اتصالي«

، ٣ ج: ١٩٩٠(مالصدرا، ». مراتب نازل وجود و ظهور و تجلي وجود است

  )٣٨٢و  ٤٣

اش كه عبارت است از جهات تجدد و نو شدن زمان به هويت اتصالي«

هاست، از شئون علت اولي و مرتبه و انقضا و محل حوادث و دگرگوني

نابراين [زمان] اضعف ممكنات در ضعيفي از مراتب نزول وجود است. ب

  ) ٩٣: ١٩٩٠(مالصدرا، » وجود و احسن معلومات در رتبه است.

داند، زمان بر اساس نظريه صدرا كه وجود را اساس عالم و ريشه موجودات مي
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نيز كه هويتي گذرا و سيال دارد نيز از جنبه وجودي به علت خويش متكي است از 

ول و احاطه حقيقت وجود قرار دارد. (منفرد، اين قاعده مستثني نيست و تحت شم

١٨٣: ١٣٨٧(  

  حركت جوهري و زمان-٢-٢

 وجودهايي اساساً مادي، وجودهاي كرد كه ثابت متعدد براهين بر تكيه با مالصدرا،

 عوارض از حركت در واقع، يابند. مي تازه وجودي لحظه، هر در كه تدريجي هستند

 گرددمي آن ضميمه به بيرون از كه باشد وصفي آنكه نه سيال است؛ وجود تحليلي

گيرد كه رو به سوي ر تعلق مييزمان به امري متغيو ) ٧٤، ٣ ج: ١٩٩٠(مالصدرا، 

كمال دارد و داري حركت تدريجي از قوه به فعل است. امري كه مبدأخروج از قوه 

به فعل است عبارت از طبيعت و آن موجودي كه قبول خروج از قوه به فعليت را 

گردد، جوهر است. مايد، ماده حركت است و آنچه كه از قوه به فعل خارج مينمي

مالصدرا با ) ١٠-١،١١ ج: ١٩٩٠مقدار خروج آن عبارت است از زمان. (مالصدرا، 

 گونه اين اگر زيرا است، اشياء زمانمند ند كه ذاتكحركت جوهري اثبات ميبرهان 

 چنانچه قائل شويم. عمري ها آن براي و بسنجيم زمان با را ها توانستيم آنينم نبود،

وزن  و طول هاي مقياس با را هانآ توان نباشند نمي وزن يا طول داراي اشياء اگر

 الزم بنابراين نيست، حركت مقدار غير از چيزي زمان ديگر، طرف از كرد. گيرياندازه

 ) در نگرش صدرا،١١١: ١٣٧١ (مطهري، باشد متحرك نيز اشياء جوهر ذات است

شود. اين صفت برخاسته از تلقي مي موجوداتبراي و حقيقي زمان صفتي وجودي 

  نحوه بودن آنهاست و در هويّت آنها دخالت دارد.

  زندگيارتباط وجود و -٣-٢

: ١٩٩٠مالصدرا، (. و قائم به وجود است وجود سنخ از مالصدرا درانديشة زندگي

 و زندگي به پرداختن از منفك ،وجود فلسفه به پرداختن دليل، ) به همين١٣٥، ٦ ج
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هست. به نوعي مي توان  زندگي نيز به توجه وجود، به توجه بنابراين، ؛حيات نيست

  فلسفه مالصدرا اصالت زندگي است.

و هر موجودي رابطه  از آنجا كه حيات هر موجود زنده اي نحو وجود آن است

گيرد و از او مي خداوند دارد و نور و حيات خود را يعني ؛اي خاص با موجد خود

وجودش مرتبه اي از وجود واجب الوجود است، پس منشاءحيات خداوند است و 

وجود واجب به نحو تشكيك در ميان موجودات سريان دارد و هستي موجودات به 

 ،مي توان گفت وجود؛ از اين رو سبب كمال و نقص متفاوت و مشكك مي شوند

 به نظر صدرا، )١،٤١ ج: ١٩٩٠عين حيات براي موجودات است. (مالصدرا، 

 است برخوردار حيات و شعور از خود ي وجوديسعه يندازه بها هرموجودي

ارده، علم و قدرت از صفات حيات هستند. انسان  و )١٥٠، ٧: ج ١٩٩٠ (مالصدرا،

 تواند به متناسب با رفتار برآمده از اراده،نيز با علم و آگاهي و اراده اي كه دارد مي

سازد. حيات انسان به مانند وجود زندگي خود را معنا دار و ي برسدكمال نهايبه 

داراي درجاتي از نقص به سوي كمال است. انسان مي تواند به همه مراتب وجود 

سرايت كند و علم و ادراك انسان چيزي جز طي مراحل و مدارج و روحاني است و 

از زندگي در بخشي ثر از زمان است و با توجه به اينكه هر بخشي أبه ناچار مت

) ٣،٢٨٠ ج: ١٩٩٠ا، ديگر نيست. (مالصدر نشئهاي به  نشئهاستكمال و انتقال از 

در واقع انسان صاحب حركت تكاملي جسماني از زمان قرار گرفته است، انسان ناچار 

  از درك زمان و متناسب سازي زندگي اش با گذر زمان است. 

  معناداري زندگي در ارتباط با زمان -٤-٢

و  پرداختهنفلسفه معناي زندگي  مسالهاست كه مالصدرا مستقيماً به  تنيگف

از هدف زندگي سخن گفته است تا از معناي زندگي. هرچند مي توان هر جا بيشتر 

را در انديشه او باز  توان معناي زندگي، مياستكه از هدف زندگي سخن گفته 
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ستجوي معناي زندگي در يعني تالش براي ج ؛از معناداري مراد. در اينجا يافت

بيان معناي زندگي در سه بعد  ،طول مدت و در رابطه با زمان. در اين مقاله هدف

ارزش، كاركرد و هدف نيست، بلكه به دنبال كسب معنايي براي زندگي با توجه به 

؛ از اين روبدنباالثبات اين موضوع هستيم كه زندگي ارتباط زندگي با زمان هستيم

زندگي در تمام مراتب و در تمام مراحل، رشد  رايز زمان معنا يابد؛تواند در بعد مي

متأثر از زمان بوده و در  همواره طبيعي، رشد عقالني، اخالقي، عرفاني و معنوي؛

تابع نظم زمان بوده و سعي در تطبيق با آن را داشته  ها، فصول و سال ها،تمام زمان

  ند نكته بيان مي كنيم:است. ارتباط زمان با معناداري زندگي را در چ

است كه  ، آناتصال زمان با معناداري زندگي الف. در فلسفه مالصدرا، ازنقاط

: ١٩٩٠دهد. (مالصدرا، سير تكاملي نفس انسان در مراحل زماني خاص خود رخ مي

است كه كون جامع همه درجات وجودي است كه به  يموجود ،) انسان٣،٢٢ ج

از سوي ديگر ما موجوداتي متحرك و نوشونده است. صورت بالقوه در وجود او نهفته 

ذاتي شيء است و امري عرضي نيست، بلكه نحوه وجود شيء  نيز حركتهستيم و 

و ذاتي آن است. حركت و متحرك در خارج يك چيز هستند كه همه در بستر بوده 

تقدم و تأخرهاي زماني رخ مي دهد وزمان صفت و مشخصه هر حركتي و بازمان 

محسوب مي شود. با توجه به اينكه زمان الزمه منطقي هر حركتي ي طعدر هر مق

است و جزء جدايي ناپذير آن است، اين سير زماني و تقدم و تأخرهاي زماني به 

شده كه زندگي هموراه از سير منظمي  و موجب نظم زندگي مي گردد سببنوعي 

 جز ،زندگي پسباشد، (مثل حركت از مقطع جمادي به مقطع نباتي...)  برخوردار

ي گذر زماني نيست. انسان با فهم اينكه عمرش محدود است تالش بيشتري برا

  كند.در زندگي مي تعاليتسريع در كسب معنويات و 

 مرتبه خاصهمان اختصاص به  ي،هر مرتبه جوهرب. در انديشه صدرا، وجود 
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ديگر  گوييم؛ چرا بعضي مراتب به اين زمان و بعضي مراتبدارد؛ وقتي مي خودش

ي ، از آن مراتب جوهرزمانيبه زمان ديگر اختصاص دارد، اين است كه تقدّم و تأخر

واحدهاي ي دارا ،به زمان است. زمان مختص ،در مرتبه دومبعد است و  آن شي

در درون اين  يزندگ ،سيالي است كه خود نيز داراي تقدم و تأخر است. در واقع

 ج: ١٣٧١ستي آن مرتبه است. (مطهري، مراتب جاي دارد و جزء پيوند يافته با ه

) پس زمان مقوم ذات هر مرتبه از مراتب حيات و زمان مشخصه و بيانگر ٩٩، ٢

بايستي مسيرهاي زماني  ،مراتب زندگي است، هر مرتبه اي براي سير مراتب باالتر

يعني هر بخشي از عمر انسان ؛ كند صعود ،قبل را طي كرده باشد تا به مرتبه بعد

  است.خود  ي از زماندوره خاص همتعلق ب

، جزكشش جوهري وجود اشياء، نيست. چنين كششي در زمان ج. از نظر صدرا،

زندگي روزمره، در طول حيات و در انديشه انسان درك مي شود. اين كشش عين 

كه داراي  چنان وجود ما و عين جوهر ما است. جوهر از جمله جسم خود ما، هم

، داراي يك داراي كشش و امتداد مكاني است ؛ يعنيطول و عرض و عمق است

 ، ادامهتا به امروز نشكه به وجود آمد ابتدازماني هم هست كه از و امتداد كشش 

به ناچار از سير و توالي  يزندگ از دگر سو،) ١٠٤-١٠٥ ،٢ ج: ١٣٧١(مطهري،  .دارد

پرواز  ترتيب هاي زماني پيروي مي كند و هرگز نمي تواند از امروز به هفته ديگر

كند، يا به سال ديگر، بلكه به ناچار بايد لحظات زماني را به ترتيب و پشت سر هم 

  زمان و فصول زماني باشد.سيردرنوردد و تابع 

معناداري زندگي را مي توان در حوزه با موارد ارتباط زمان  از د. در انديشه صدرا،

ها ت و با حركت آناخالق اثبات كرد. عمر و زمان هر نفسي، مناسب با حركتي اس

شود، نه با زمان حركت زمين به دور خورشيد. در علم اخالق به بحث سنجيده مي

دكه مبتني بر اصل وجود و حركت جوهري نفس نپردازتهذيب و سلوك نفس مي
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هر موجود مادي و زمان دار بودن هر حركتي جوهري است. اگر در فلسفه حركت 

مناسب با  انساني، رد كه عمر و زمان هر نفسياثبات شد، اين نتيجه را به دنبال دا

نفس در سير زماني به دنبال كسب فضايل اخالقي خود انجام  اين حركتي است كه

داده است. از اين نظر، افراد در يك مدت زمان كوتاه خود، ممكن است تمام مراحل 

حركت جوهري نفس را در آن زمان كم، سپري كنند؛ يعني سيري سريع در مدت 

كم. برخي ممكن است سيري طوالني در مدت زمان طوالني داشته باشند؛  زمان

اختالف  ،هاي مكاني در مسافتي واحد به لحاظ سرعت سيردرست مانند متحرك

است؛ مانند وجود  اختالف ،كنند. در حركت جوهري نيز ميان سالكان درونيپيدا مي

كند سافتي را طي ميمبارك پيغمبر (صلي اهللا عليه واله) در شصت و سه سال، م

كه وجود مبارك نوح (عليه السالم) در نهصد و پنجاه سال يا بيش تر پيمود. (جوادي 

هاي هاي فرهيخته، اولياء و انسانبسياري از انسان) ٤٢-٤٥ ،١٤ ج: ١٣٩٣آملي، 

كامل با درك محدود بودن عمر انسان، سعي در تسريع حركت كمال نفساني و 

اند كه با توجه به اين مدت زمان محدود اشته اند و سعي كردهرسيدن به لقاءاهللا را د

 عمر، از زمان، بهترين استفاده را در خودسازي خود و ديگران انجام دهند.

هر انسان براي خود زماني مشخص يا عمر خاصي دارد، انسان در عمر فلسفي ه. 

(آنگاه » قَوْسَيْنِ َأوْ أَدْنىثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى* فَكانَ قابَ « مقامخود با حركت جوهري به 

(سوره  .نزديك آمد و بر او نازل گرديد* با او به قدر دو كمان يا نزديك تر از آن شد)

يعني اينكه زمان و تاريخ، مربوط به عالم ) ٤٢همان:) مي رسد. (٨ و ٩نجم، آيه، 

طبيعت و موطني است كه نزول در آن رخ داده است و شيءنازل شده به حسب 

ود سيال است و حدوث و سيالن شيء نازل شده، ذاتي آن است و براي هر ذات خ

جزئي مقامي معلوم است كه در قبل و بعد آن مقام قرار نمي گيرد؛ بنابراين زمان 

وَ ما مِنَّا إِلَّا «) ٣٢٩هريك از اجزاء، همان است كه در آن واقع شده است؛ (همان: 
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ت جز آن كه براي آن مقامي معلوم است) (هيچ يك از ما نيس» ملَهُ مَقامٌ مَعْلُو

هاي نهفته اي كه در طول خداوند در پرتو نعمت زمان و قابليت) پس ١٦٤(صافات / 

مدت عمر، براي انسان به وديعه گذاشته كه مديريت روشمند و بهره برداري صحيح 

از آن، نقش تعيين كننده اي در اعتالي كيفي سبك زندگي ديني و در نتيجه حيات 

؛ از اين رو مي توان گفت: زمان با معناي زندگي ارتباط )٣٢٩همان: قول دارد. (مع

  .وثيق دارد
 

  رابطه معنا دار زمان با زندگي در فلسفه برگسون )٣

هانري برگسون، فيلسوف شهير قرن بيستم، اساس فلسفه خود و نقطه آغازين 

ه برداشت و تخليص داند و يادآور مي شودكه هرگونو پاياني آن را شهود ديرند مي

از آراء او بدون محوريت زمان، به تحريف مي انجامد و آن را در معرض انبوهي از 

) وي اولين كسي است كه از نگاه كمي Bergson, 2002, 366اعتراضات قرار مي دهد. (

به زمان روي بر مي تابد و زمان را امري كيفي و ديموميت و استمرار نفس معرفي 

  نند مالصدرا زمان را حاصل انعكاس وجودي انسان مي داند.مي كند. وي نيز ما

براي اثبات زمان، ابتدا اختيار را در آدمي به اثبات مي رساند و زمان را  برگسون

داند كه توسط انسان به صورت ارادي، شهود مي شود. وي معتقد امري نفساني مي

جزا و امري است كه متفكران پيشين كه استمرار رابه صورت اموري ساكن و م

اند و اشتباه آنان ناشي از عدم اند مرتكب اشتباهبزرگي شدهمكانمند لحاظ كرده

با  تواليميان ديرند باامتداد؛  مانندتميز و تشخيص ميان امور كيفي و كمي؛ 

چونيچنديو خلط زمانبامكان بوده كه منجر به نوعي جبرگرايي شده است.  ،همزماني

)Stephen, 2001: 23(  
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  ان مفهومي كلي براي درك زندگيزم-١-٣

به منزله تغيير، نه تغيير به انجام رسيده، بلكه خود تغيير،  رنديد به نظر برگسون،

هستي اش دگرگوني پيوسته است. ديرند محض، عبارت از صورت توالي امور آگاهي 

كند، هنگامي كه از تفكيك حاالت ما، هنگامي كه منِ ما، خود تسليم زندگي مي

كند و سعي دارد كه همه حوادث را به صورت حاالت پيشين امتناع مي كنوني از

استمرار ، زمان )Bergson, 1889: 38-39( كنديك كل منسجم در درون زمان درك 

كه تنها در پرتو توجه به حاالت نفساني و دروني درك مي شود. استوجرياني متوالي 

. پذير استساني درك حركت نيز بدين معنا در ديرند هست و ديرند در نفس ان

نفس خودآگاه، اين ديرند را كه حقيقت زمان است مي نگرد و در مي نوردد و در 

رود. (فتحي و بعين نگرش آن، همراه با آن، به آينده افكنده مي شود و پيش مي

  )١٥٠-١٣١: ١٣٨٨، آيت اللهي

از نظر برگسون براي درك زمان بايد به حضورش شتافت و به درون نگريست و 

) بهترين مثال Stephen, 2001:23( .االت وجدان را در گذر و سيالن، شهود كردح

شخصيت خودمان در سيالن زمان و از رهگذر «شهودي از زمان، هنگامي است كه 

به اين معنا حقيقت زمان، همان سيالن ) ٢٦: ١٣٧٨درك مي كنيم (ماتيوز، » آن

تجربه دروني درك مي شود  و تغييرات متوالي وجدان نفس انسان است كه از طريق

  ديموميت و استمراري و واژه زمان قابل فهم و انتقال است. ؛ مانندو با مفاهيمي

را داراي نظم (ترتيب، تقدم و تأخر) مي داند  زمان ،برگسون نيز مانند مالصدرا

است كه حوادث، كارهاي  امري ،كه موجب نظم در كل زندگي مي شود. زمان

 سازد.قابل فهم تر، مي و اتفاقات به صورت يك مجموعهروزمره، تماشاي مناظر 

يادآوري نتهاي موسيقي يك آهنگ است  مانند ؛زمان در معناي زندگي درست درك

يك موجود  مانند ؛اند. مجموعه اين نتهاي موسيقيكه گويي در يكديگر ذوب شده
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رند و هم اي است كه به سبب همبستگي نزديكي كه با هم دارند در هم نفوذ دازنده

  )١٠٣: ١٣٨٩دهند. (پيرسون، م معنا ميه به همبا  هماهنگ ،زمان و هم زندگي

  زمان انرژي زندگي-٢-٣

) ٣٠٣، ١٩٩٠همانطور كه مالصدرا زمان را سرمايه زندگي مي داند، (مالصدرا، 

نمود زمان  زندگي ،كند. از نظر ويبرگسون نيز زمان را انرژي زندگي قلمداد مي

ي يگانگي دارد و خارج از آن نيست. زمان بيناد هستي ما را تشكيل است و با زندگ

(برگسون،  "در هرجا كه نشانه اي از حيات باشد، زمان گسترده است."دهد؛ پس مي

 تحقيقدر فلسفه برگسون، حركت، زمان و حيات مالزم يك ديگرند. ) ٢١ :١٣٥٤

 فلسفي پشتوانة خود قادتع ا اين برايي واست.  سياليت و تحول حيات فرايند ،ذات و

مي داند؛  پويايي حيات و . وي زمان را تحولاست قائل (نظرات داروين) علمي و

 را آن لحظه يك توان حركت است، نمي حال در كه آن با و است حركت ذاتاً حيات

گرفت و اگر متوقف شود ديگر نه زماني  نظر در آن براي را ثابتي مقطع و كرد متوقف

  ياتي. اين مساله در چند نكته بيان مي شود:خواهد بود و نه ح

نوعي حيات دروني و نوعي انرژي پنهان  استمرار و ديرند، الف. به نظر برگسون،

حيات است كه فعليت يابي آن وابسته به فعاليت انسان است، پس زمان همان انرژي 

 يدارا ،زمان خود زندگي است. اين انرژي يا همان زمانبه عبارتي، زندگي است. 

درجات زيست مي كنيم، اساساً خود درجات  آندرجاتي است كه ما همه در درون 

همزيست را مي بينيم و درك مي كنيم، زمان حال يا انرژي اكنون ما، منقبض ترين 

درجه اي از زمان است كه گذشته را پشت سر و رو به سوي آينده دارد. (دلوز، 

٢١٢-٢١٤: ١٣٩٧( 

و گسترده مي شود و در  متفاوت ،در هر لحظه اين ديرند يا انرژي حياتيب. 

ها عبارت است از فاصله ميان نقطه ،ديرنداستمرار و درك مي شود. ، روح انساني آگاه
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يا همان كشش و امتدادي است كه از آغاز تا آخرين لحظه حيات خودآگاه ما لحاظ 

شده است كه چيزي شبيه آهنگ است كه فقط از طريق خودآگاهي و شهود محض 

دهد. (پيرسون، و بنياد هستي ما را تشكيل مي شودميدرك و در درون زندگي 

٣٠٢: ١٣٨٩(  

از نظر برگسون حيات، يك امر متحرك و متحول است و گذشته در زندگي ج. 

نابود نمي شود و همواره نشاني از خود در مسير زندگيبر جاي مي گذارد. (برگسون، 

كه در لحظه ي مشخصي از زمان و در ) حيات امري كامالً واقعي است ١٣٥٨:٥٢

) ١١٤-١٣٩: ١٣٥٤مكاني آغاز و توسط موجود جاندار امتداد مي يابد. (برگسون، 

اي باز ست كه دائماً يك طرف آن مثل قرقرهچرخكِ گرداني احيات ما هم مانند

شويم و قابليت يعني هرچه پيرتر مي ؛است و طرف ديگر در حال بسته شدن است

ترمي شود. درست تر و گذشته او تنومندآيد، آينده او كوچكمي آن به فعليت در

شود غلطد و نخي بر روي قرقره دائماً پيچيده مياي كه دائماً مييك قرقره مانند

شود. در چنين كثرتي همه آنچه در گذشته بوده، ترتيب بر جمع آنها افزوده ميبدين

از ) Bergson, 2007: 8شود. (شود و هر لحظه نيز چيزي بر آن افزوده ميحفظ مي

نظر برگسون، زندگي انباشتي از زمان است كه از يك سو گذشته آن فربه تر مي 

ي ما انباشتي از تجربه براي زندگي بهتر در آينده و تداوم شود و زندگي گذشته

  حيات است.

  زندگيبا زمان پيوند -٣-٣

زندگي از زمان جدايي در فلسفه برگسون، حيات، زمان را با خود همراه دارد و 

ناپذير است. نحوه همراهي زمان دروني با زمان بيرون به اين صورت است كه ما 

كنيم، ما نسبت جهان مادي را به صورت درست يا نادرست در زماني واحد درك مي

به زمان خودآگاه هستيم و آن را در درون خود از طريق سيالن وجود دروني و 
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اي از بدن يعني هرلحظه از حيات دروني ما، لحظه ؛سيالن بيروني درك مي كنيم

) ١٣٦٨:٢٩٧ ما با لحظات جهان ماده پيراموني، همزمان و منطبق است. (برگسون،

و داراي اش با زمان يا ديرند زندگي مي كند، اين ديرند ذهني انسان در آگاهي

زند د ميو در ياد و خاطره بهم پيون خلق مي كندريتمي معين است كه انسان آن را 

به پديده هاي بسيار را به هر تعداد  مشخص از زندگي،زماني مدتتواند در يك و مي

 (Bergson, 1960: 122)هم پيوند زند و معنا بخشد. 

  انسانزمان، زيست -٤-٣

ما زمان واقعي را نمي انديشيم بلكه «مي گويد در باره نسبت با زندگي  برگسون

زندگي چيزي نيست كه بتوانيم آن «) Bergson, 1911:46» (با زمان زندگي مي كنيم.

» بلكه زندگي چيزي است كه (در طول زمان) خلقش مي كنيم، را جستجو كنيم

 درست. بدون زمان، زندگي معنايي ندارد. ا زمان زيست ما يعني ؛)١٣٧: (همان

زمان است كه مراحل زندگي انسان با هم پيوند مي يابندو دوباره به صورت متوالي 

فرايندي از  زمان در تفكر برگسون يعني ؛اد و خاطره انسان بازيابي مي شونددر ي

تغيير است كه موجود خودآگاه از طريق انديشه در زندگي دروني خويش و با شهود 

بهم پيوسته و متوالي اند و از حال به گذشته  ،درك مي كند. تمام بخش هاي ديرند

ي موجود خودآگاه وجود دارد كه مي تواند تغيير مي كند و كثرتو توالي آنها تنها برا

اوالً آن توالي را حفظ كند و ثانياً آنها را در كنار هم قرار مي دهد و فرايند گذشته 

نظر برگسوندر اين مساله . )١١٦ و ١٣٨٩:١٠٠را به حال پيوند مي زند. (پيرسون، 

  را مي توان در دو نكته بيان كرد:

زمان حاصل احساس فردي و آهنگ نفساني  از آنجا كه در فلسفه برگسون،الف. 

رشد تدريجي نفس و فهم انسان از امور در زندگي مي شود.  سببفرد است و 

يابد ) فرد اين توالي خودآگاهي فردي را در درون وجدان درمي٦: ١٣٨٥(مجتهدي، 
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و آن را نظم مي بخشد، درست مانند يك منجم كه مي تواند فاصله ميان ما و حادثه 

 ،ند هزار قرن نجومي را به منتهاي درجه، كوتاه كند و آينده را در حالزماني چ

: ١٣٥٤نظاره كند و نيز در چند ثانيه در خودآگاهي يا ديرند درك كند (برگسون، 

زيرا زمان  ؛است در درون انسان ) كه اين امر به خاطر وجود امري به نام زمان١٩٣

زندگي  ) و١٩٣: ١٣٦٨(همان، ساز) است كليت بخش (مجموعه يعني ؛يك كل است

 ترو با هدف تر مي شود.معناداريابد و در اين مجموعهسامان مي

برگسوننيز مانند مالصدرا زمان را امري مستمر مي داند و معتقد است كه ب. 

حيات نيز مانند زمان استمرار و كشش دارد و داراي مراتبي است و ماحس كشش 

كه امتداد زندگي و ميل به حيات در طول به سويزندگيرا مي يابيم و مي دانيم 

زمان، گسترده مي شود. حيات، آهنگ زماني درون ما است كه لحظاتش نمي ميرند، 

بلكه لحظه اول در لحظه دوم جريان دارد و لحظه دوم هم پرقوت در لحظه سوم و 

هاي موسيقي حفظ مي شود. در نتيجه نتبه ترتيب در درون يكديگر  همين طور...

)، حاصل نوسان آهنگ زمان است كه هر قطعه، آهنگ خاص خود را مانند (زندگي

  . )١٠٣-١٠٢: ١٣٨٩يك نغمه مي نوازد و به زندگي معنايي مي بخشد. (پيرسون، 

  

 طبيق رابطه زمان بامعناداري زندگي در انديشه مالصدرا و برگسونت )٤

ت است، تاكيد پايه نظام مابعدالطبيعي فلسفه مالصدرا، اصل تقدم وجود بر ماهي

بر اين است كه وجود داراي دو مرتبه ثابت و سيال است، زمان به هويت  وي

اش، يكي از شئون علت اولي و مرتبه ضعيفي از مراتب نازل وجود و ظهور و اتصالي

راي وجودي قبل ا) اين مرتبه سيال د٤٣ ،٣ ج :١٩٩٠تجلي وجود است. (مالصدرا، 

يكي از مراتب وجوداست كه هستي سيالي  يزن انسان از سوي ديگر،و بعد است. 

. حركت اين وجود سيال در جهت خاص و در فواصل خاصّي (از لحاظ طي دارد
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 :١٣٧٨دهد. (ر.ك. مالصدرا، مراتب وجود و تقدّم وتأخر بودن جوهر وجود) رخ مي

كند. وجود سيّال با حركت به سوي كمال، زمانيّت را بيشتر نمودار مي )٣٩٣، ١ ج

 نظم ،مدت حيات است و با تقدم و تأخرش به زندگي انسان حسابگر ،ع زماندر واق

معنا مي دهد. زندگي هم معناي زماني اش را از اين تقدم و تأخر دريافت مي  و

انسان در طول حيات به ناچار برحسب تقدم و تأخر حياتي زندگي مي  زيرا ؛كند

حياتش برايش كارايي داشته كند و از آن پيروي كرده و همواره زمان در تمام مدت 

است. از نظر مالصدرا، زمان سرمايه زندگي انسان است و انسان تاجري است كه 

سرمايه اش را دراين زندگي در مدت معيني، براي رسيدن به كمال نهايي صرف 

  مي كند.

توان مطلقاً نمي ،بدون ارجاع به آگاهي و دريافتِ انساني، اعتقاد داردنيز برگسون 

مالصدرا انسان را موجودي مي دانست  مانند -چون او نيز  ؛زمان سخن گفتدربارة 

داند وي زمان را ديرند و سيالن نفساني انسان مي. كه داراي سيالن وجودي است

كه انسان آن را به صورت نفساني و در درون وجدان شهود مي كند. ماسير و تحول 

يم كه در واقع سازنده وبلكه كندر وجداندرك مي و اين حيات را در افعال ارادي

انسان زمان را در درون پس ) ٢١٠-٢١١: ١٣٥٨عين زندگي است، (برگسون، 

به نظر ) ٢٢١: ١٣٨٨كند. (كاپلستون، كند وبا زمان زيست مياش درك ميزندگي

همان شدن و حركت است و زمان تجلي اين حركت حياتي  ،واقعيت زندگيبرگسون 

  )٢١٠-٢١١: ١٣٥٨است. (برگسون، 

داراي مراتب و ريتم هاي خاصي مي داند  را زندگي ،برگسون نيز مانند مالصدرا

كه از كودگي به سمت پيري در حركت است. اين حركت نمود بخش زمان است. 

نت هاي پي در پي يك موسيقي  مانندريتم معناداري زندگي در گذر زمان، درست 

دارند، درك مي شود. زمان  اند و در هم نفوذديگر ذوب شده است كه گويي در يك
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برگسون از نظر برگسون يك معناي كلي است كه با آن مي شود زندگي را درك كرد. 

را داراي نظم مي داند كه زندگي انسان را نظم مي بخشد  زمان ،نيز مانند مالصدرا

يعني همه چيز در زمان درك مي شود. در واقع وي زمان را ؛ و قالب بندي مي كند

 كه كه آن حال هستند، مكان در همواره ام حيات مي داند. اجزاءفرمول درك تم

 بگوييم كه اين براي ديگري است روش اين است. ، زمانِ واقعيكل ؛زمان، كل است

گشوده (امري واقعي كه توسط انسان  امر كل كه چرا نمي شود، هيچ گاه داده كل

تر از اجزاء است. چيزي فراكل  است؛ در حال تغيير دائما درك مي شود) است. كل

و  زمان، مجموعه يعني ؛)Smith, 2012: 256-271است ( زمان خودِ كل است؛ ديرند كل

  يك كل است كه زندگي در درون آن معنا مي يابد.

  

 گيرينتيجه) ٥

تطبيق  داستاني و قرابت و هم تاثيرگذار، اين دو متفكر با بررسي ديدگاههاي

  كنيم:مي هيارا ،گي را در چند نكتهي زمان با معناداري زندرابطهاله مس
، زمان را امري وابسته به حيات مي دانند و با قائل شدن به توالي، متفكرهردو .١

 تقدم و تأخرهاي زماني، زمان در زندگي را داراي نظم مي دانند.

ــود و زندگي متفكربه نظر هر دو  .٢ ، زندگي در گذر زمان درك و تجربه مي ش

آن در مراتب مشـخص خود معنايي ندارد. در  بدون نظم زماني و سـير توالي

ـــان در تمام دوره زندگي واقع ـــان را به نوعي تابع زمان مي دانند و انس  انس

 زندگي به ناچار تابع زمان و فصول زماني است.

هر دو متفكر، انســان را موجودي خودآگاه مي دانند كه كه زمان را زيســت  . .٣

موجود ، كشــش جوهري زمان و برگســون مي كند. در فلســفه مالصــدرا
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خلقتش تا به امروز، كشـش دارد؛ يعني اين وجود  از آغاز كهاسـت  خودآگاه

ما كه در امروز هســت و در ديروز و پريروز هم بود؛ يعني به امتداد پريروز، 

 ديروز، امروز و فردا و پس فردا و تا آخر وجودش يك چنين كششي دارد.

شيء است كه از درون خود شيء متفكر، حركت، عين هوّيت  دو . از نظر هر .٤

شي از سيالن وجود موجود متحرك است. پس هر انو زمان  نشأت مي گيرد

ـــت مان اس حد و در  موجودي متحرك، داراي ز مدرِك مت با وجود  مان  و ز

سير  سراسر وجودي وي جاري است. انسان در سير عرفاني، سير عقالني و

يازمند زمان و طي مراتب وجودي مراتب زماني  لحظات واش در اخالقي، ن

ــعي مي كنند در طول زندگي و در ــانها س ــياري از انس ــت. از اين رو بس  اس

 د.نفي بزرگ برساهدافواصل زماني كوتاه به 

- معناي با، معتقدند كه زمان نبرگسو و مالصدرا نتيجه گرفت:بنابراين مي توان 

و مدت ست ا فرديهر  حياتي حركتارتباط وثيقي دارد و زمان نمود  داري زندگي

رسيدن به بسياري از اهداف انسان در زندگي  در) طول عمر انسان(و طول زمان 

موضوع مي تواند راهي نو به سوي فهم معناي بهتر زندگي  نيا تأثير نخواهد بود.بي

  با عنوان نقش زمان در فلسفه هاي معناي زندگي، باشد.
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The Relationship between Time and the Meaning 

 of Life on the views of Mulla Sadra and Bergson 
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Abstract 

The motion, life and time are dimensions of human existence and 
time is one of the most important philosophical issues in understanding 
the meaning and progress of life. In Mulla Sadra and Bergson's 
philosophies, time is related to the meaning of life. Here, pointing to the 
fact that they were contemporaries, and also their similar emphasis on 
the fact that time is the magnitude of any motive being,such as mankind, 
the relationship between time and the meaning of life can be explained 
and analyzed. In this research, the analytical-comparative method is 
developed to prove that one’s life is his presence in different stages of 
time and also the moments of life corresponds to the minutes of time. 
Thus the meaning of life can be concluded from two facts: first, the 
adherence of the system of life on the basis of the order and the 
sequence of time and second, one makes the present and the future 
according to his experience of the past. 
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