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Abstract  

To clarify the reason why presentism is preferable to four–dimensionalism, we have to see what 

serious criticisms have been posed against four–dimensionalism throughout history. Several criticisms 

have been raised by some contemporary western thinkers the most important of which is the fact that 

the four–dimensionalism denies movement and therefore it is highly counterintuitive. Some Muslim 

thinkers, too, have sometimes tried to intensely criticize it in a similar way since the four–

dimensionalism was proposed by Naṣīr al–Dīn Ṭūsī. For instance, ʿAllāmah Ḥillī maintains that we 

self–evidently know that the past and the future, e.g., yesterday and tomorrow, are nonexistent and 

it is not the case to say that they are fixed in their own status. In other words, since the fourth 

dimension denies the movement and change, it is counterintuitive and even leads to sophism. 

Therefore, Muslim thinkers’ objections to the four–dimensionalism must be studied historically and 

analyzed rationally to see whether they are plausible. 

Key Words: four–dimensionalism, past, future, time, traversing movement (al-ḥaraka al-qaṭʿiyya), 
Ṭūsī. 
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  چکیده
رج اح دارد، نصسخت باید دید در وو  ااری   گروی بر بعد اهارمکه مشخص  وخود ارا در ب ز اماح حا برای این

نکاای بیاح  در این مورد  امرواه اسخختب بر ی اا اندیشخخمنداح  ربی وارد وخخده ای بر بعد اهارمهای جدیاه اوخخکا 
ت  ال  وخهود اسختب بر ی اا رو بهاسخت و اا این  نافی حرکت ارین آح این اسخت که بعد اهارماند که مهمکرده وخدت

ودت در نقد آح  رووی مشابه بهگاه به  ،اوسط م قق ووسی اا هماح هنگام ورح بعد اهارم، اندیشمنداح مسلماح نیز
اند نه ای اوح دیروا و فردا معدومدانیم که گذوخته و آیندهگوید: ما بداهتًا میمیعالمه حلی اندب برای نمونه، کووخیده

اوح نخافی حرکخت و ایییر و اییر اسخخخت،  ال    عبخارای، بعخد اهخارمکخه هر کخدام در جخای  ود موجود بخاوخخنخدب بخهاین
باید   لماح بر بعد اهارمهای اندیشخمنداح مسخ وخهود و  ال  بداهت بوده و بلکه عین سخفسخطه اسختب بنابراین اوخکا 

ها اا اه اندااه پذیرفتنی  گردد این اوخکا وخود و ا لی  عقالنی وخود اا سخرو رووخنروش ااریصی دقیق مشخص به
 استب 

 : بعد اهارم، گذوته، آینده، اماح، حرکت قطعیه، م قق ووسیبکلید واژگان
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 . مقدمه1

در  اند  گزین برگرفتخهعنواح دیدگاهی جایگروی را در ب خز اماح بهشخخمنخداح  ربی که حا بر ی اا اندی
(ب  Four–Dimensionalismکتاب   6اند)برای نمونه فصخخ  نکاای بیاح کرده های بعد اهارم اوخخکا مورد 
ت  ال  وخخهود اسخختب امررو بهنافی حرکت اسخخت و اا این ارین آح این اسخخت که بعد اهارم مهم واه وخخدت

که آورند و حا  آحوخمار میاوخکا  بهرا بی ویژه وخارحاح صخدرایی، معموً  بعد اهارم فیلسخوفاح مسخلماح، به
مه –اوسخخط م قق ووسخخی بر ی اا اندیشخخمنداح مسخخلماح   اا هماح هنگام ورح بعد اهارم  ی، مانند عالت حلت

ودت در نقد به –ح کاوانی و  یره الدین راای، م مد اقی استرآبادی، م مد علوی عاملی، م مد اماقطب
های اندیشخمنداح معاصخر ها مانند اوخکا اند که بر ی اا آح اوخکا کشخیدههایی پیشاند و اوخکا آح کووخیده

های اندیشخمنداح مسخلماح یادوخده دقیقًا ایسخت و اا اه اندااه وخود اوخکا  ربی اسختب بنابراین باید مشخص 
 ها اواره  واهیم کردبارایب ااریصی به آح اوکا جا بهاینما در  روپذیرفتنی استب اا این

های بعد اهارم را ذی  دو عنواح اصخلی نقدهای بعد اهارم پیش اا م قق ووسخی و ما در ادامه اوخکا 
اصخری  اوسخط ووسخی پو اا م قق ووسخی بررسخی  واهیم کردب دلی  این نکته آح اسخت که بعد اهارم به

اصخری  ادعا کرده اسخت که هم گذوخته و هم آینده تابت  صسختین کسخی اسخت که بهاسخت و او نوخدهنهادهپیش
اسخت، پیش اا او نقدهای وخدهنهادهاصخری  اوسخط ووسخی پیشاسختب اوح بعد اهار بهسخرجای  ود باقی  

فرض ایزی اوح بعد اهار اند که اگر بهصخخورت فر خخی بوده اسخختب یعنی بر ی گفتهبعد اهار معموً  به
بودح پیش اا م قق ووسی دلی  همین فر یهایی  واهد داوتب بهصورت انین اوکا در این مطرح وود

وجوی فراواح پیش اا ووسخی انها رو ما پو اا جسختبعد اهار انداح مورد بررسخی و نقد نبوده اسختب اا این
اا ووسی اندیشمنداح بطلیوسی و فصر راای یافتیمب ولی پو حزم، آگوستین، ابن اند نکتۀ کوااه و پراکنده در 

هخای  جخد مورد بررسخخی و نقخد قرار داده و اوخخکخا عنواح دیخدگخاهی واقعی و مطرح بخهایخادی بعخد اهخارم را بخه
 اندب اری بداح وارد کردهقوی

فانه ااکنوح هیق مقاله یا فصخلی اا یا کتاب که  در مورد پیشخینۀ این ا قیق نیز باید یادآور وخد که متّسخت
ها  که به ا لی  و بررسخی آح رسخد به این م در جهاح اسخالم را گرد آورده باوخد وجود نداردچ اه های بعد اهار اوخکا  

 باودب پردا ته نیز  

 توسط محقق طوسی . اشاره به طرح بعد چهارم2

ی صخدرایی  مفصخ  به بررسخی اهاربعدگروی پیش اا فلسخفه ی ُبعد اهارم گراه ما در مقالۀ »پیشخینه
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های اندیشمنداح مسلماح بر بعد جا ناااریم پیش اا بررسی اوکا در این  1ایم،تهووسخی و وارحاح او پردا 
 بررداایمب  ساای کوااه  ود بعد اهارم نیزدر حد  رورت به روون اهارم 

اند و انها اماح حا  موجود های گذوخته و آینده هر دو معدوم ها بر این باورند که اماحمعموً  همۀ انسخاح
  2گرویوخخته و آینده نیز باید صخخرفًا برپایۀ امور حا  ابیین وخخوندب به این باور همگانی حا اسخخت و امور گذ

اند که این هایی که در مورد اماح وجود دارد، بر ی ااره را در این دیدهسخخبب بر ی اا دوخخوارهگویندب بهمی
گزین معموً  همخاح اقریر  یآورنخدب این دیخدگخاه جخاگزین رویبخاور همگخانی را رهخا سخخاانخد و بخه دیخدگخاهی جخای

های گذوخخته)و حا ( و آینده تابت در جای  ود  گوید هر کدام اا اماحاسخخت که می  3رایج اهاربعدگروی
ق( نصسختین اندیشخمندی 672قرار دارندب بر پایۀ وخواهد ااریصی موجود در مناب  دسخت او  م قق ووسخی)د 

در مواجهه با دوخوار  فلسخفی عدم وجود اماح  کردی داوخته اسختب اوصخراحت امام انین رویاسخت که به
یا اعبیر  وخودب آح دوخواره، که اعبیرهای کمابیش گوناگونی دارد، بهپذیرش بعد اهارم می»حا   نااار به  

ار نیسخت و ور  اماح اند و »حا   نیز اوح یا »آح  بیشسخاده انین اسخت: گذوخته و آینده هر دو معدوم 
گذوخختۀ معدوم و/یا آیند  معدوم اسخختب ولی ور  امر معدوم نیز جز معدوم نااار ور  نیز هسخخت، پو به

 (!136، تلخیص المحّصلاواند باودب پو اماح حا  نیز معدوم است)ووسی، ایز دیگری نمی
گوید: هم گذوخته و هایی در مورد عدم وجود »حا  ، میم قق ووسخی، در پاسخ  به یا انین دوخواره

بدوح اوخکا  فصخ   –مانند نقطه در  ط  –اواندسخاح »حا   میاسختب بدینقی  هم آینده تابت سخرجای  ود با
 مشترک گذوته و آینده باود:

ما ا ح هو فصخ  مشختر  بین الما خ، و  ا المسختقب ، و لیو له قسخم هو ا حب إنت ا الما خ،، و إمت الزماح إمت
ما هو مع  ب و الما خخ، لیو بمعدوم مطلقًا، إنت دوم ف، المسخختقب ، و المسخختقب   المسخختقب ، کالنقطف ف، الصطت

تلخیص )ووسخخی،    كلّل اادلم هماملو هد دي حد دلم معخدوم ف، المخا خخ،، و کالهمخا معخدومخاح ف، ا حب و 
 (ب136، المحّصل

ا ال ا  فهو نهایف الما ، و بدایف المستقب   ال ا دي لاو إاّل حد الموضد اا حد المستقبلببب ال رکف  ب و أمت
 (ب185بزماح   یکوح فیه حرکف)هماح، و لیو بزماح، و ما لیو 

اصخری  اماح را های ووسخی هماح بعد اهار رایج یادوخده اسختب پو او بهآوخکارا م توای این عبارت
شلل   سخخینخا،  ابنگویخد گراخه امخاح حخا  بخه یخا معنخا وجود نخدارد)رک:  آورد و می وخخمخار می بخه   ثلوتت  امر ممتخد  

 
م ولی در مناب  دست –را پیش اا ووسی های آحیابی بعد اهارم نزد متکلماح مسلماح  نیز ریشهدر مقالۀ »ریشه 1  ایمبکاویده –دوت

2 Presentism 
3 Four–Dimensionalism 
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اواح گفت که هر یا  می   – اه گذوخته و اه آینده    – دیگر اا اماح    (، ولی در مورد آح دو بصش 34- 35،  االشللوتا 
ل،  اسخخت)همو تابت سخخرجای  ود باقی   (ب او در دیگر آتار  ود نیز بارها اا این دیدگخاه  137،  تلخیص المحصللّ

- 233و    99و   65-66،  ا دتة المسلولل المصلی  ة)ووسخی،  اصخری  امام دفاع کرده اسخت اهاربعدگروانه به 
 (ب 133- 134و    142، هصوتع المصوتع ،  چ ووسی 113- 114و    232

 . نقدهای بعد چهارم پیش از محقق طوسی3

گوستین و   -3-1  حزم ابن آ
جا که پیش اا  های بعد اهارم در جهاح اسخالم اسخت، ولی اا آح گراه هد  اصخلی این مقاله بررسخی اوخکا  

وخخباهت به بر ی اا  نوعی بعد اهارم را گذرا نقد کرده اسخخت و نقد او نیز بی اندیشخخمنداح مسخخلماح آگوسخختین به 
  اعت احو  سیار سودمند  واهد بودب او در  نقدهای اندیشمنداح مسلماح نیست، آوکارا اوار  کوااه به نقد آگوستین ب 

کشخد که وخاید اماح امتداد  می های اماح در یا مورد این احتما  را بسخیار کوااه و گذرا پیش در مواجهه با دوخواری 
دانیم که  (چ که البته امرواه می 17، 11باوخد و گذوخته و آینده هر یا در فر   ود موجود باوخند)دفتر  داوخته   ثوتت  

درنخ  بخا اعبیرهخای گونخاگوح انین  همخاح بعخد اهخارم اسخختب ولی آگوسخختین بی   ثلوتل  ونخاح امر ممتخد فرض امخاح ا 
– 16،  11چ و نیز رک: دفتر  26– 28و   18– 21،  11نهخد)دفتر  عنواح امری نخامعقو  و نخاپخذیرفتنی کنخار می احتمخالی را بخه 

جا هسخختند» »هر کجا باوخخند، نه در مقام  گوید اگر گذوخخته و آینده وجود دارند، ک (ب برای نمونه، او در ادامه می 14
  اند، هنوا وجود ندارند و اگر گذوخته گذوخته و آینده، بلکه در مقام حا  وجود دارندچ ایرا هر کجا باوخند، اگر آینده 

پو، هر کجا و هر اه باوخند، انها اا رهگذر بودح در حا  اسخت که هسختند ب به ن ر    باوخند، دیگر موجود نیسختندب 
آینده و نه گذوخته، هیق یا وجود ندارد و اا این روی، اقسخیم اماح به سخه بصش گذوخته، حا  و آینده آگوسختین »نه  

ت قطعی بر وردار نیستب واید بهتر آح باود که بگوییم سه اماح وجود دارد: حاِ  امور گذوته، حا  امور   اا ص ت
 (ب 20، 11حا ر و حا  امور آینده )دفتر  

کند که آینده هنوا وجود  داند: »هیق کو انکار نمی می  گد و تم ا  ا نزد همگاح  گذوخته و آینده ر   آگوسختین نبود 
 حزم ابن (ب این بداهت بعدها در عبارای اا 28، 11که گذوخته دیگر موجود نیسخت )دفتر  پیدا نکرده اسخت و یا این 

ید ما به علم  گو فشخخرد و می می ق( نیز آمده اسخخت و او با صخخراحت امام بر این بداهت پای   456– 384) اندلسییی 
دانیم که انها اماح حا  موجود اسخخت و، در برابر، گذوخخته)پو اا حا  وخخدح( و آینده)پیش اا  یقینی  خخروری می 
 اند و کسی که جز این بگوید به مکابر  حو و انکار عق   ود پردا ته است:  حا  ودح( معدوم 

األفعا  هو المسمی حا  الذي هو و اعلم أح الموجود من هذه األامنف هو المقیم وحده، و الموجود من  
ف، الزماح المقیم، ألح الما ، إنما کاح موجودًا و تابتًا و ص ی ًا و حقیقًف و ویئًا إذ کاح مقیمًا، تم لما انتق   
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عن رابف کونه مقیمًا عدم و بط  و االوخیب و المسختقب  إنما یوجد و یصخ  و ی بت و یصخیر حقیقف و وخیئًا إذا 
یًا یقینًا ال محید ب  ذلك فلیو ویئًا و إنما هو عدم و باو ب فتدبر هذا بعقلك اجده صار مقیمًا و أما ق ضرور

 (ب166حزم،  ابن ، نعوذ بالله من ذلك)عنه و ال سبیل إلی غیره إال لمن کابر حسه و ناکر عقله
انکار نیسخختب سخخادگی قاب  به روی هیق گذوخخته و آینده به   نوعی بداهت معدوم بودح ن ر ما نیز  خخرورت و به به 

ایب امخاح حخا  پو اا  الجملخه امخانی هسخخخت و گخذوخختخه و حخا  و آینخده دانیم کخه فی اخه، مخا بخه علم وجخدانی می 
وور نیسخخت که در  رودب آینده نیز این وخخود و اا بین می ماند، بلکه معدوم می نمی وخخدح در جای تابتی باقی گذوخخته 

گروی،  وخودب پو کسخی که، در برابر این حا  وخود، موجود می که حا  می   جای تابتی موجود باوخد، بلکه هنگامی 
نهد و بگوید گذوخخته و آینده در جای تابتی موجودند سخخصنی گفته اسخخت  ال  وخخهود و  اهاربعدگروی را پیش 

 وجداحب 
 بطلیوسی -3-2

کار کرده گوید بر ی اماح حا  را انق( می 521–  444ابوم مد عبدالله ابن م مد ابن سخید بطلیوسخی)
اند: »و أنکر قوم وجوده، و قالوا: إنما الموجود الما خ، و المسختقب  ب و انها گذوخته و آینده را موجود دانسخته

 –رسخد ن ر میکم بهدسخت –که اماح حا  معدوم باوخد و انها گذوخته و آینده موجود باوخد ادعایی اسخت که این
فاهر اهاربعدگروانه  این ادعای به ااتتمبیا  هو  اشلاو نوع  اصخی اا اهاربعدگروی اسختب بطلیوسخی با  

را معخدوم بدانیمب بلکخه موجود واقعی گوید کوااهی اماح حا  نبخاید باعز وخخود ما آحداند و میرا میخالطخه می
موجود نصواهد بودچ اراکه   –اا جمله گذوخخته و آینده –ایزی همین اماح حا  اسخخت و اگر این نباوخخد هیق

اه،  أو میالطف، ألحت  م سخو  مرابط به وجود اماح حا  اسخت: »ببب وهذا  لط  وجود اوخیای جرمانی قصخر مدت
لما کاح وخ،   (اماح حا خر) یوجد  ا، و لو لمهد المد دي عل  الحقیقة  یصرجه عن أح یکوح موجودًا، ب   

وار که بطلیوسخخی انبیهی(ب این60بوجود الزماح]ال ا خخر) )بطلیوسخخی،   موجودًا، ألح وجود األوخخیا  مرابط
داند این یعنی گذوخخته و آینده موجود واقعی نیسخختند و بنابراین بعد هماح اماح حا  می  تماوموجود واقعی را  

مانند  –نوعی حاصخخ  سخخصن بطلیوسخخی نیز  که، بهایناواند یا موجود واقعی بوده باوخخدب کوااه  اهارم نمی
 اهاربعدگروی ادعایی است  ال  وهود و وجداحب این است که  –حزم آگوستین و ابن

 فخر رازی -3-3
احتمخا  انین امر مسخختقر الخذاای را مطرح کرده و المطلوللا الللولیلة  در جهخاح اسخخالم فصر راای نیز در  

ِت مجموع اماح مناسخبتی میگذاردب اه، او بهدرن  کنار میبی  عنواح امری نامعقو  و ناپذیرفتنیبه گوید علت
آید اگر فاع  موجب باوخد با دوام علت این معلو  هم باید دوام داوخته باوخدب ولی در این صخورت  ام می

فکاح  ورا م الی نااماح، وخود: »ببب لدام المعلو  بدوام ذات العلف،  اماح امری مسختقر الذات، و بنابراین به
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یلزم أح یکوح الزمخاح موجودًا، مسخختقر الخذات، مبرأ عن التبخد  و التالحق، و کخ  مخا کخاح کخذلخك، فهو لیو 
عبخارای، در این (ب بخه16،  المطلوللا الللولیلةبزمخاح ببب لزم أح   یکوح الزمخاح امخانخًاب و ذلخك م خا  )فصر راای، 

  التییرات    منحتی   ی صخ  ف، العالم وخ،آید هیق ایز متییری وجود نداوخته باوخد: »ببب  صخورت  ام می
 (ب 55–56)هماح،  ]البتف) و معلوم أح ذلك باو  

نقخدآح  یم توا  اواحیکخه م  کنخدیگزارش م  یسخخصن  یاا بر    المبلودلا المقلل  یلةفصر در   بر   یرا 
دانسخت: »ببب الزماح ببب فاح لم یکن منقسخما لم یکن منقاخیا فیلزم اح یکوح ال اصخ  ف، هذا   یاهاربعدگرو

ارافاع التقدم و    والیوم حاصخال ف، اماح الطوفاح ب  یکوح حاصخال حین کاح معدوما فیلزم اجتماع النقیاخین  
(ب 652رک:   زیو ن چ642،  المبلودلا المقلل  یلةالتخّ ر بین الموجودات و ذلخك بخاوخ  بخالبخدیهخف  )فصر راای،  

عدم انقسخخام    رش یپذ  یعنیاماح ممتد تابت    رش یاماح ممتد تابت و پذ  رش یپذ  یعنی  یاهاربعدگرو  رش یپذ
  چدانسخخت  زین  یبر اهخاربعخدگرو  ینقخد اواحیسخخصن بخا  را م یامخاح ممتخد تخابختب پو م توا  نیبخالفعخ  در ا

: »الزماح ببب لو کاح ببب قار  کندیاوخکا  را به اماح قار و تابت وارد م  نیهم   ی اصخربه الم صخ که در   ژه ی وبه
الذات، فیکوح ال ا خخر عین الما خخی فیکوح ال ادي الیوم حادتا اماح الطوفاح، هذا  لف  )فصر راای، 

 (ب409، صالمفص  ف، ورح الم ص  ،ینا: کااب زیچ و ن225-226، ص  الم ص 
بوده باوخخدب اه،   دیبا یونقصخخ بیعیکه نقد ب  سخختیبداح معنا ن  یول دارد   یصی اار تیت راه اهمنقد گ نیا

ر م دی گویجا که مآح م و اّ ت  یاا ن ر اهاربعدگرواح سخخصن سخخسخخت نیبرود، ا احیاا م دیموجودات با  احیاقدت
ر در هر صخخورت   اوانندیب اوح مدین رآبه  اواندیم م و اّ ت وجود دارد و   یاهاربعدگرو درپاسخخ  دهند اقدت

که م اًل موجود اسختچ اناح یامروا یهادادیاا رو  شیپ – ود تابت موجود اسخت    یدر جا –ووفاح نوح که 
ر اعخاقب  ،یموجود اسخختب آر 4اا عخدد   شیپ 3عخدد   م و اخّ ت وجود نخداردب )مگر    یدر اهخاربعخدگرو جیرا  یاقخدت

م نشخخاح  یدر نقد اهاربعدگرو کهنیا ر ب  ودهند اقدت ر اعاقب یزیا  یامان  یموجودها  نیاّ ت م و اّ ت  یجز اقدت
 باودب(بوده اواندینم –است   تیت اا مع  یکه اه  – جیرا

عکو، پو م توای سخخصن ایر را نیز جخاکخه اهخاربعخدگروی یعنی پخذیرش امخاح ممتخد تخابخت و بخهاا آح
وجود ندارد پو اماح ممتد تابت منطبق بر آح   1اهاربعدگروی دانست: اوح حرکت قطعیهاواح نقدی بر  می

 
دهایی بر اهخاربعخدگروی نیز دانسخختب گفتنی  اواح نقخدلیخ  االام دوسخخویه بین اهخاربعخدگروی و حرکت قطعیخه نقخدهای وارد بر حرکت قطعیخه را در نهخایت میب به1

اصری  بیاح کرده و اهاربعدگروی و اماح ممتد تابت منطبق بر حرکت قطعیه را بهاا سصناح فصر نیز اندکی فراار رفته و رابطۀ بین    اسفوتسبزواری در اعلیقۀ  ود بر  است 
کند: »کما أح ال رکف قسخماح کذلك الزماح أحدهما منطبق علی ال رکف القطعیف و هو م لها  یر  نفی می اصخری  امام  بهدر پی این ب ز اماح اوناح بعد اهارم را نیز رو  اا این

و کیف یکون الزمان بالمعنی األول موجودًا و  ر منطبق علی ال رکف التوسخطیف و هو ا ح السخیا  و هو موجود م لها و ما قا  الشخی  بوجوده هو هذا  موجود إ  ف، النفو و ا   
، االسفوت للتوسط و ا ح السیا  )مالصدرا،    و   فرق ف، ذلك بین ما کاح ما یه و استقباله أحقابًا و ما کانا حاً  عرفیًا فال وجود إ    الماضی  معدوم و المستقبل ل  یوجد بعد 
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الزمخاح الخذي هو ا مر الممتخد الخذي یکوح مطخابقخًا لل رکخف بمعنی القط  یسخخت یخ  اح نیز وجود نخدارد: »ببب  
 (ب649، المبودا المق  یة )فصر راای، یکوح له وجود ف، ا عیاح

 چهار پس از محقق طوسی. نقدهای مخالفان بعد 4

مه ط اندیشخمندانی اوح عالت ی، قطببعد اهارم ووسخی اا هماح آ اا اوسخت وخدت الدین راای و  یره بهحلت
 کنیمبها اواره میارایب ااریصی به آحجا بهمورد نقد بوده استب ما در این

مه -4-1 یعّلا  حلا
ر حلت ابن علی  ابن یوسخف االدین ابومنصخور حسخن  جما  مه  معرو  ی  بن مطهت یبه عالت  –هب ق  647)حلت

جا ما به ا لی  وارد سا ته استب در این جای آتار  ود نقدهای متعددی بر بعد اهارم ( در جایهب ق  726
 گوید:می ناو ة الم ام حد علم الاالمپرداایمب وی در ار او مینقدهای قوی

ما ممنوعاح و الاخرور  قا خیف بّحت أمو  یر و فیه ن ر، لتوقفه علی ااصخا  الزماح، ب  و علی وجوده، و ه
موجود مطلقًا، و أحت  دًا  یر موجود مطلقًا، و لو أ ذ العق  یشخك ف، وجود الما خ، ف، الما خ،، و وجود  
و أحت عمرًا الخذي لم یصلق موجود، هخذا عین  المسخختقبخ  ف، المسخختقبخ ، لشخخخكت ف، أحت ایخدًا لم یعخدم، 

ی،   (ب339ص ،ناو ة الم امالسفسطف)حلت
مهوخود، که دیده میاناح ی  عالت دانیم که گذوخته و گوید: ما بداهتًا میووسخی می در نقد بعد اهارم حلت

 عبخارای، بعخد اهخارم کخه هر کخدام در جخای  ود موجود بخاوخخنخدب بخهانخد نخه اینای اوح دیروا و فردا معخدوم آینخده
بوده و بلکه عین سخفسخطه اسختب م اًل اوح نافی حرکت و ایییر و اییر اسخت،  ال  وخهود و  ال  بداهت  

های ارسخخطو نیز هنوا آفریده نشخخده  های هزارمین نسخخ دانیم که بدح ارسخخطو اا میاح رفته اسخخت و بدحما می
 آمیزی موجود باوندبن و سفسطهها باید بهاستب ولی اگر گذوته و آینده را موجود بدانیم این معدوم 

مه ی گراه در ادامه نقد  ود رعالت  گذوخخته و آیندهگردد که دهد، حاصخخ  آح به همین برمیا بسخخط میحلت
گویخد کخه میگویخد من ور ووسخخی اا ایندر ادامخه میکخه موجود بخاوخخنخدب اخه، او انخد، نخه اینبخداهخت معخدوم بخه

گذوخته و آینده در حد  ود موجود اسخت اگر این باوخد که گذوخته در گذوخته موجود اسخت و آینده در آینده،  
ید برای اماح امانی باوخد و اسخلسخ   ام آیدچ و اگر این باوخد که گذوخته و آینده مطلقًا موجودند و  آ ام می

دو  حق نشخخده اسخخت،  خخرورت و بداهت بقای در وجود را در اند و عدم بر آح این دو بالفع  موجود وخخده
امین نیسختچ اراکه آسخماح، انین، گذوخته و آینده مانند نبود آسخماح در پذیردب هممورد گذوخته و آینده نمی

ی،  بخداهخت معخدوم اسخخخت، برای  ود وجود م ققی دارد بر ال  گخذوخختخه و آینخده کخه بخه  ،نالو لة الم ام)حلت
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 1ب(340
مخه ی در  عالت افزوح بر پخافشخخخاری بر معخدوم بودح گخذوخختخه و آینخده بخه بخداهخت عقلی،   األسلل ات الخفیلة حلت

که اگر گذوخته و آینده اسخت و حا  آح غی  وتپذیرید که اماح کم متصخ  افزاید:  ود وخما]ووسخی) نیز میمی
 واهند وخخد نه  یرقارب  یرقار بودح اجزای اماح به این معنا اسخخت که جز     وتدر جای  ود موجود باوخخند  

اوانخد موجود بخاوخخخد در حخالی کخه بر ی اا اجزای آح مفقود و  آح معخدوم اسخخختب پو امخاح اگونخه میدیگر  
در  –به سخبب متعاقبی بودح اجزای آح  –داده اسخت که حرکت قطعیه  سخینا نشخاحبیانی مشخابه، ابناند» بهمعدوم 

جای  ود موجودند،  ارج معخدوم اسخخت و صخخرفًا وجود ذهنی داردب اینخا اگر بگوییخد گذوخختخه و آینخده در 
 است: ی حرکت قطعیهچ اراکه اماح گذوته و آینده و حا  اندااه2حرکت قطعیه در  ارج موجود  واهد ود

و اعلم أحت ف، هذا الجواب ن را من حیز إحت الما خ، و المسختقب  ی کم العق  بعدمهما، و کیف یعق   
قارت  ف، الوجود، و أحت معنی  یر القارت عدم وجود   وجود الما خخ، و هء   القوم یعترفوح بّحت أجزا  الزماح  یر

جز  آ ر، تمت کیف یکوح الزماح موجودا و بعض أجزائه مفقود» و الشخی  قد جع  ال رکف الت، بمعنی القط   
من األمور الخذهنیخف   من األمور الصخارجیخفچ لکونهخا مشخختملخف علی أجزا  متعخاقبخف، فکیف یمکن وجودهخا»  

کوح الزمخاح موجودًا و هو عنخدهم مقخدار لل رکخف الت، بمعنی القط چ ألحت ال رکخف الت،  کخذلخك الزمخاحب و کیف ی
ی،  ها موجود  ف، ا ح)حلت هم یقولوح: إنت ط قد نقلنا عنهم أنت  (ب257 ،االس ات الخفیةبمعنی التوست

ی در مورد رابطۀ حرکت قطعیه در جهاح  ارج با بعد اهارم این اسخت که پیامد  پو حاصخ  سخصن حلت
اسخختب پو آناح که بعد اهارم را اتبات  در جهاح  ارج  ی حرکت قطعیه در جهاح  ارج نفی بعد اهارم نف 

 3اندبگویی ودهپردااند، داار اناقضکنند، ولی جای دیگر به نفی حرکت قطعیه در جهاح  ارج میمی
ی در  اسختب اه، او نصسخت پردا ته   نوعی به نقد بعد اهارم نیز به  المحوكمو  تین شلّ ا  اششلوتا حلت

ا بودح »آح  می پذیردب پذیرش این را میپردااد و سخخرو در ادامه آحبه گزارش اوخخکالی پیراموح جز   یتجزت
دانستب اوکا  این است که »آح  و »اماح حا   باید موجود   اواح نقدی بر بعد اهارم اوکا  را در واق  می

 
ه  إح أراد به أحت الما خ، موجود ف، الما خ،، و المسختقب  موجود ف، المسختقب ، لزم أح یکوح للزماح اماح،   1 ه موجود ف، حدت و یتسخلسخ ب و إح عنی به تمت قوله: »إنت

قد حصخ  لهما بالفع ، و لم یل قهما العدم بعد ذلك، لزم ال کم ببقائهما موجودین، و الاخرور   أحت الما خ، و المسختقب  موجوداح مطلقًا، علی معنی أحت الوجود  
ذین حکمت الاخرور  ب قًا بصال  الما خ، و المسختقب  اللت عدمهما، و من ادف  ک ت ذلك، و لیو حالهما حا  عدم السخما  ف، األرض، ألحت للسخما  وجودًا م قت

م بقسخمین مصتلفین و متسخاویین کاألجسخام، و ال کم بوجود ا ح یسختدع، انقسخام جع  ا ح جز ًا من الزماح جعله من أ، و أمکن أح یقسخت قسخمًا إلی أجزا    اتجزت
ه اعالیب  الزماح بالفع ، و الب ز ف، کیفیف عدم ا ح سیّا، إح وا  اللت

عاهایی ب ز را به درااا می  گونه اسخت و انها وجودافزاید: اماح نیز، که مقدار حرکت قطعیه اسخت، همینحلی می 2 کشخاند  ذهنی دارد! اوح نقد و بررسخی انین ادت
 وویمب ها نمیوارد آح

ی    كقف الم ايدر  3 به دفاع اا اهاربعدگروی ووسی پردا ته است: »الما ، والمستقب  وإح کانا معدومین ف، ال ا  لکن ک  منهما له وجود ف، حد   ظوه ا  حلت
ی،     كقلف الم ايوارد سخا ته اسخت، پو در   جای آتار  ود نقدهای متعددی بر بعد اهارم جاکه دیدیم حلی در جای(ب ولی اا آح225  كقلف الم اي نفسخه )حلت

 اا آحب يحوعدیدگاه ووسی بوده است نه درصدد  ش   انها درصدد 
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اندب پو »آح  باید موجود باودچ دب اوح گذوته و آینده معدوم اواند موجود باو باودچ وگرنه اماح مطلقًا نمی
اواند موجود باوخدب اراکه اماح  یر اا گذوخته و حا  و آینده جز  دیگری نداردب اینا، »آح  وگرنه اماح نمی

اواند موجود باوخخدچ اراکه اجزای اماح م ا  اسخخت باهم موجود باوخخندب پذیر باوخخد، ک  آح نمیاگر بصش
حا خر  حا خر نصواهد بودچ بلکه بصشخی اا آح گذوخته و بصشخی نیز آینده  واهد بودب ولی این  پو ک  »آح

پذیر نباوخد، در این اواند موجود باوخدب ولی »آح  اگر بصشپذیر نمی ال  فرض اسختب پو »آح ِ بصش
ی،وخخود، و نیز مسخخخافخت این حرکخت، انقسخخخامصخخورت حرکتی کخه در آح واق  می  نخاپخذیر  واهخد بود)حلت
 –و حرکت واق  در آح و نیز مسخخافت این حرکت  –(ب پو »آح   136، برگ  المحوكمو  تین شللّ ا  اششللوتا 

 ناپذیری ایزی نیست جز هماح جز   یتجزا بودحبناپذیر استب ولی این انقسامانقسام
ی در ادامه به سخت و  ا تابت سخرجای  ود باقی   ه گذوخته و آیند م قق ووسخخی بگوید  که مانند جای اینحلت

پذیردب اه،  جز   یتجزا بودح »آح  را می، فصخ  مشخترک گذوخته و آینده اسخت –مانند نقطه در  ط   –»حا    
ی،  او با اوخاره به همین پاسخ  ووسخی می المحوكمو   گوید: »و فیه ن رچ لتوقتف ذلك علی نف، الجز  )حلت

 (ب141، برگ تین شّ ا  اششوتا 
داند که پذیرش جز   یتجزا بودح »آح  با  الم آوخخنا باوخخد میآوخخکارا کسخخی که با فلسخخفه در جهاح اسخخ 

آورد مینهایت بالفع  را پیشرو بشودب آح دوواری این است که جز   یتجزا بیاواند روبهدوواری بزرگی می
ات رایج نوبۀ  ود دسختو این نیز به کم اسخاوی جز  و ک  راب ولی اندیشخمنداح مسخلماح، بر  ال  ریا خیت

اند و نه صخرفًا یا  را اناقض دانسختهاند و آحنهایت نیز نرذیرفتهاسخاوی جز  و ک  را حتی در مورد بی  امروای،
ات  گروی را برذیرد یا باید همجای اهاربعدگروی حا  واهد بهنماب پو کسخخی که میاناقض اوح ریا خخیت

وخخمار آورد و یا اار   نما بهنهایت را صخخرفًا یا پارادوکو و اناقضرایج امروای اسخخاوی جز  و ک  در بی
 1ی دیگری ااکنوح پیدا نشده استبدیگری بیاندیشدب در وو  ااری  متّسفانه هیق ااره

 الدین رازیقطب -4-2
هب ق  766)د الدین راایقطخب  معرو  بهبن م مخد بویهی راای ورامینی االدین ابوعبخداللخه م مخد قطخب

مه –هب ق(    776یا  ر اا عالت ی  گویا متّتت در نقد دیدگاه ووسخخی نصسخخت بر بداهت وجود حرکت در اماح  –حلت
الذات اسخت پو اگر  فشخردب او سخرو میمیحا خر، و نه در گذوخته و آینده، پای افزاید اوح حرکت  یرقارت

سخینا، ندارد)ابن  پذیر وخود همۀ اجزای آح باهم موجود نصواهد وخدب حرکت قطعیه نیز در  ارج وجودبصش
 2(ب2/19، ش   االشوتا  ا التمبیاو  هع المحوكمو 

 
  ود بررداایمبح   اص اوانیم به آح راهایم، در این مجا  کوااه نمیدست آوردهگراه ما  ود اار  دیگری به 1
ح انقسخمت   یوجد  ببب و ف، هذا الجواب  خعف  نا نعلم بالاخرور  أح ال رکف موجود  ف، الزماح ال ا خر و لیسخت ما خیف و   مسختقبلف و هو  یر قار  الذات فا  2



             19  /بعد چهارم در جهان اسالم  یهااشکال یخیتار  یبررس  ؛اسدی               

 

 الدین دشتکیغیاث -4-3
انی هب ق( در نقد جای  948–866الدین منصخور ابن م مد دوختکی وخیراای) یاي جای عبارای اا دوت

اواح نقخد رو بسخخیخاری اا آح نقخدها را میکه فاهری اهخاربعخدگروانه دارد بسخخیخار کووخخیخده اسخخت و اا همین
کشخخیدح م الی بسخخیار  که، اهاربعدگرواح با پیشوخخمار آوردب او خخی  کوااه ایناهاربعدگروی رایج نیز به

هخا همخۀ این ونخاب رنگخارنخ  را  ونخاب رنگخارنگی اسخخخت کخه مخا انسخخخاحگوینخد امور امخانی مخاننخد  میمعرو   
اواند در یا اگر روی این وناب مت رک باوخد نمی جا ببینیمچ ولی موجود ناقصخی اوح موراهاوانیم یا می

وخودب پو گذوخته و آینده تابت در جای  ود  ای رنگی نزد او دیده میرا ببیند بلکه در هر ل  هل  ه همۀ آح
 بار  آح نااوانیمبرو اا دیدح یا ایم و اا اینجا ما نیز مانند آح موراهاست و در اینموجود 

ایمب او در ب ز علم  دا به امور امانی یابی کردهاین م ا  معرو  را برای بار نصسخت ما در دوانی ریشخه
 مصتلف األجزا  ف، إذا أ ذت امتداداً گوید: »کشخخیدح انین م الی میمتییر)گذوخخته و حا  و آینده( با پیش

وح ف، أجزائه، تمت أمرراه ف، م اذا  ذرت  وح، کصشخب ا تلف اللت ا ااخیق حدقتها عن اححاوف   اللت أو  یرها، ممت
ف،   متسخخاویف  بجمی  ذلك ا متداد، ألیو الك األلواح المصتلفف متعاقبف ف، ال اخخور لدیها لاخخیق ن رها

گوید امور حادي امانی اا اا  اا  (ب او در ادامه می177  ،سلبع تسلوللدوانی،  ال اخور لدیك لقوت  إحاوتك )
منزلۀ  ط واحدی اسخخت که جز  بالفعلی در آح نیسخخت  و اجزای متییر ک یر این امر واحد مسخختمر ابد »به

–216،  سلبع تسلوللدوانی، باره اا علت واحد  ود صخادر وخود)یا اواند بهصخرفًا فر خی بوده و بنابراین می
 (ب  215

گر این است که وی فاهری اهاربعدگروانه دارد و نشخاحن نکاای که اا دوانی گزارش کردیم و  با وجود ای
وی در ودت ناقد اهاربعدگروی است:  در آتار دیگر  ود به، او  جا گویا اا پیرواح و مدافعاح آح استدر این
دی در نقخد و حتی دلیخ  جخدیخ   درصخخدد اصخخالح سخخصنخاح قطخب راای برآمخده هحلوكملو هخای  ود بر اعلیقخه

شلل   ( و در حخاوخخیخۀ دوم  ود بر 206  –208،  دلوشللیل  ت  هحلوكملو )دوانی،  نهخدمیاهخاربعخدگروی پیش
ی ياان  ت  شلل   ياهین دوشللی گوید)دوانی، را باامی  هحوكمو ی  اقریبًا هماح مطالب حاوخخیه نیزتج  م 
 1(ب323–324، ی يّام ياان  ت  ش   تج  مدوشی چ دوانی، 143و  142های ، برگتج  م

 
وسخخط فلیو یلزم من عدم انقسخخامها  بجمی  اجزائهاب و ال ق ف، الجواب اح یقا  المراد بال رکف اح کاح هی بمعنی القط  فهی  یر موجود  و اح کاح هی بمعنی الت

 تبوت الجز  و انما یلزم لو کانت منطبقف علی المسافف و هو ممنوعب
الدین اندچ کسخانی اوح سخیف های  ود پیراموح بعد اهار پردا تهعنواح وخارح یا ناقد به ابراا دیدگاهذی  سخصناح قطب راای اندیشخمنداح بسخیاری در وو  ااری  به

ای جداگانه باعنواح  ما در مقالهو ببب ب    وانسخاری   ق تق م ابراهیم حسخینی،  زواری، احمد علوی،  بسخخ  ق تق م نوی،  باغالدین دوخختکی،   یاينی،  ابهری، جرجانی، دوا 
 ایمبها پردا تهالدین راای بر بعد اهارم و اّتیر آح بر اندیشمنداح مسلماح  به بررسی این دیدگاه»نقد قطب

 ایمبالدین راای بر بعد اهارم و اّتیر آح بر اندیشمنداح مسلماح  به بررسی مفص  دیدگاه دوانی نیز پردا تهد  »نقد قطبما در مقالۀ یادو  1
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الدین دوتکی در نقد این اقریر اه به این نووتار مستقیم مربوط است این است که  یايبه هر روی، آح
کار برده اسختب برای نمونه،   اص دوانی اا اهاربعدگروی بسخیار کووخیده و حتی اعبیرهای وخدیدالل نی به

اواح پذیرفت و  نسخب و صخدور را نمی بارگیگوید: امر واحد مسختمرت بودح جمی  حوادي و یا او در نقد می
بارگی ا خخداد و نیز امور متراب نامتناهی  ام  فاهر  ال  آح اسخختچ اراکه در  یر این صخخورت جم  یا 

کم در دیخد مخا)و در نمود( متییر و  یرقخار اسخخختب اینخا،  آیخدب افزوح بر این، اموری وجود دارد کخه دسخخختمی
آید و اگر  یرقار باوخد در نهایت اسخلسخ   ام  اا علت  ام می علت این  یرقار اگر قار باوخد اصلف معلو 

وجخدانی را  البطالح و  ال آیخدب در مورد م خا  اوب رنگی نیز هیق عخاقلی انین ایز جخدلی  خخروریمی
ا   یصفی علی أحد من العقال  و ک ت من له فهم، أونمی وهم ص ی  ی کم بامتناع   پذیرد: »و فساد ذلك ممت

د و السخخیالحباجتماع   ها أجزا  الزماح الذي أبدأ ف، التجدت ! عن ال نوح و ال سخخباح، کیف اح واح فان روا أیت
له ه یبصر األمر الاروري البطالح ب در علم به امور  الشخیطاح و صخر  عنانه عن صخوب  یت الوجداح»! فهو کّنت

علم باوخخندچ اراکه هر متعلق علمی باید   اوانند متعلقآینده نیز اگر آح امور آای را صخخرفًا فر خخی بدانیم نمی
همانی استچ یعنی وصصی  کندب مشک  بعد مشک  اینمت قق باود و فر ی بودح برای ا قق کفایت نمی

 1رو وخویماواند درسخت هماح اید دیروای باوخد و در هر آح باید با نوع جدیدی روبهاوح اید امروای نمی
 (ب311–317الدین دوتکی،  ) یاي

اواح بسط داد گونه میاواند بوده باودب این مشک  را اینن یر میدر نوع  ود بسخیار بی  همون ا نمشخک   
ایم آح اید/ کوه/ببب که دیروا دیدیم همین اید/ که ما در اندگی روامره و علمی  ود فرض را بر این گذاوخخته

دیروا با اید امروا، کوه دیروا همانی اید بینیمب ولی با فرض اهاربعدگروی اینکوه/ببب اسخخت که اکنوح می
گویخد کوه دیروا در فر  امخانی  ود بخاقی  رودب اوح اهخاربعخدگروی میبخا کوه امروا، و ببب ایر سخخءا  می

اسخخت و کوه امروا ایز)نوع( دیگری اسخخت که در این فر  امانی دیگر)یعنی فر  اکنوح( موجود اسخختب  
اوانیم بگوییم آح اید/ در امرواب پو دیگر نمیپو بصشخخی اا کوه در دیروا موجود اسخخت و بصش دیگری  

بینیمچ بلکخه بخایخد بگوییم آح ایخد/ کوه/ببب کخه کوه/ببب کخه دیروا دیخدیم همخاح ایخد/ کوه/ببب اسخخخت کخه اکنوح می
بصشی اا یا ک  استب پو ک  اید/  –اعبیری به –بینیم هر یا دیروا دیدیم و این اید/ کوه/ببب که اکنوح می

که این بینیمب حاصخ  اینجا نمیرا یا گاه ک  آحها هیق  اماح کشخیده وخده اسخت و ما انسخاحکوه/ببب در وو
همانی نداردب البته این  ال  آح فرض اولیه اسخخت که بینیم با آح جز  که دیروا دیدیم اینجز  که امروا می

 بینیمباه دیروا دیدیم هماح است که اکنوح میگفتیم آح
 

هخا ف، کخ ت آحتمت إذا کخاح حکم ال وادي مخا ذکره لم یکن هو بجاللتخه هو الشخخص  الموجود أمو بعینخه  1 ذلخك نوع آ رچ و بخ ، کخالکیفیخات الت، اق  فیهخا ال رکخفچ فخ نت
 ا ی  ک یر من أحکامهب
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ا در مورد اوخکا  ا رسخد این اوخکا  به این صخورت کنونی  ود بر دوانی وارد ن ر نمیبهراب نامتناهی، امت
ی افصخخیلی را مطلقخًا م خا  می  واه اراخب و    –دانخد بخاوخخخدچ اراکخه او  ود در بر ی اا آتخارش نخامتنخاهی کمت

اا  و ابد و  در مورد امتناع  ار دوانی  ود پیش اجتماع داوخخته باوخخد  واه حتی اراب و اجتماع نداوخخته باوخخدب 
 است: اسلس  امانی نامتناهی گفته 

ببب و السخلسخلف  یر المتناهیف المفرو خف هاهنا، و إح لم اکن موجود  مجتمعف، فه، موجود  متعاقبف، ف ح جمی   
ال وادي موجود  ف، جمی  األامنخف، بمعنی أح کخ  واحخد من آحخادهخا موجود ف، جز  من الخك األامنخفب و الوجود 

، ا ح أو ف، الزماحب و الوجود ف، الزماح أعم من أح یکوح علی سخبی  ا جتماع، أو علی سخبی  أعم من أح یکوح ف 
التعخاقخبب بخ  للوجود عنخد الفالسخخفخف فرد آ ر ینسخخبونخه إلی الخدهر، فخ نهم یقولوح: إح المبخادو العخالیخف موجود  ف،  

من الوجود الصخارجی، فخ  راجخه من  الخدهر، و الخدهر وعخا  الزمخاحب فخالوجود ف، الزمخاح علی سخخبیخ  التعخاقخب، ن و  
 (ب 51،  ش   المااند لللقولم اللضم ة  الوجود الصارجی ا کم)دوانی، 

الدین دوختکی  گاه  یاي دانسخت، آح پو اگر دوانی مانند بسخیاری اا حکمای مسخلماح جهاح مادی را االی می 
و اجتماع باید یا اسخلسخ    اور وخرط اراب امانی به  ۀ اوانسخت به او اوخکا  کند در این صخورت این سخلسخل می 

داند، پو دیگر انین اوخکالی بر او وارد  جا دوانی  ود این سخلسخلۀ امانی را م ا  می م ا  باوخدب ولی اوح این 
اواند گاه دوتکی می نیستب البته اگر کسی جهاح مادی را االی بداند و در عین حا  اهاربعدگروی را نیز برذیرد، آح 

اگر اماح را    – با فرض اهاربعدگرا بودح    – نه بر کسخی اوح دوانیب ولی دوانی    – وارد کند   این اوخکا   ود را انها بر او 
که این اوخخکا  در هر  اوخخکا  دوخختکی بر او وارد اسخختچ اناح   اتم جا در مورد ابدی بداند، در این صخخورت در این 

 1وارد استب   – اوح  ود م قق ووسی  هم   – صورت بر بسیاری اا اهاربعدگرواح  
 محمدتقی استرآبادی -4-4

دیدگاهی اهاربعدگرا، و نیز حرکت قطعیه ش   حصدص الحامة  ( در  ق 1058)د  م مداقی استرآبادی
اصخ  و  وری ناوخنا  گزارش کرده و در نقد  ود پیش اا هر ایز انین سخصنانی را بیدر  ارج، را اا دانش

کم اا حا  اا ابد، وخرط مانی، دسختداندب نقد بعدی او این اسخت که در این صخورت اسخلسخ  اپایه میبی
ی باید در  ارج موجود باودچ و حا  آحرو بیاجتماع در وجود را داوته و اا این ی که بینهایِت کمت نهایِت کمت

 م ا  است: –با ورط اجتماع در وجود  –
ی وخنیدم »یکی اا دانایاح  را که گفت: هیق ایز معدوم نشخود، که عدم واری م ا  اسختب و عدم وار

  اا اماح وجودشب و گفت: اماح موجود اسخخت به اجتماع، نه به اجتماع در : رف  وخخیرا این معنی گفت که
 

ی بر ی اا  وخدت مورد نقد و هجمه رو به اصخری  امام نااار وخده اسخت اماح ابدی را انکار کند )و اا این اهاربعدگرا اسخت به   شل   الاما ة االثی  ة که صخدرا که در  وخگفت این  1
 ایمب صدرا اا بعد اهارم عدو  کرده است»  مفص  بررسی نموده مال ح »آیا ای با عنوا ی جداگانه مصالفاح هندی قرار گرفته است(ب ما این ب ز را در مقاله 
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، و حا  در حا ، و مسختقب  در مسختقب ، یعنی »ک  فی وقته  موجودند و حوادي  در ما خی حا ، ب  ما خی
نباود که ال ا  موجود انین، و ال ا  حکم صخادق اسخت که ووفاح موجود اسخت به اوالق، هر اند صخادق  

اسختب و گفت: حرکت به معنی قط  موجود اسخت در  ارجب این سخصناح اگر اه اصلی ندارد، با این  ام آید 
داندب که  یر متناهی در  اج موجود باوخخد، هر اند در حدت اا   ام نیاید برین »دانا  که عالم را حادي می

چ و نیز 220–221ابدی گمخاح دارد و  ام ال رکف)اسخخترآبادی،   و لکن در حدت ابد  ام آید که فلخك ا فال  را
 (ب139نا: ناونا  ]=» استرآبادی)، برگ 

دانند و در می –کم ابدی و دست –پو حاصخ  سخصن اسخترآبادی این اسخت که کسخانی که اماح را سرمدی  
لت بعد راب  دیگر گویند وخرط اجتماع در وجود را ندارد، در حانهایت هم میپاسخ  به اوخکا  اسخلسخ  بی

 ووندباوانند بگویند ورط اجتماع در وجود را نداردب پو داار اعارض مینمی
 شمسای گیّلنی -4-5

قب( سخصنی  1064 – 982الله گیالنی معرو  به وخمسخای گیالنی)حدود الدین م مد ابن نعمتوخمو
ز اا جایی که به ما مربوط را نقدی بر اهاربعدگروی دانسخختب او خخی  کوااه ب اواح آحآورده اسخخت که می

دانیم اماح اوح قارت اسخت پو دیگر کمت متتصخ   یرقارت نیسختب اسخت این اسخت که برپایۀ اهاربعدگروی می
گوید اماح اگر کمت متتصخ   یرقارت نباوخد یا عرض اسخت یا جوهرب اگر جوهر باوخد موجودی االی  وخمسخا می

عبارت دیگر، اماح قارت  بود که موجودی االی اسختب به واهد بودب و اگر عرض باوخد قائم به جوهری  واهد  
الوجود بالذات به اعتبار منشخّ انتزاع  ود مسخختلزم موجودی االی اسختب پو در هر صخخورت در کنار واجب

باید موجود االی دیگری وجود داوخخته باوخخدب ولی این پذیرفتی نیسخختچ اوح برپایۀ براهین اوحید و اجماع  
ماح انها یا موجود   (ب36و  35های االی وجود دارد)ومسا، برگمتکلت

ه این حکمای مسخلماح با مبنای  ود می اوانند پاسخ  دهند که امور امانی، و اماح اهاربعدی، االِی البتت
الوجود بالییر اسخت همه واجبیا معنا االی اسخت و با اینکه صخادر نصسخت نیز به یر اسختچ اناحبهواجب

 بالذاتبالوجود نه واجب
 محمد علوی عاملی -4-6

کخه بخا آح  عال لة التج  لم در    1قب(  1130م مخد اوخخر  ابن عبخدال سخخیخب حسخخینی علوی عخاملی)د  
که  –داند، این نقد را بر ووسخی و وخارحاح او  اهاربعدگروی را در مقام جد  و سخاکت کردح دوخمن مفید می

کند که وجود حرکت در اماح وارد می –دانند م، میحا  را ور  گذوخخته و آینده، و بنابراین به یا معنا معدو

 
د احمد علوی عاملی)واگرد و داماد میر داماد(باا نواده 1  های میر سیت
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 حا  بدیهی است و گذوته در گذوته و آینده در آینده نیز پذیرفتنی نیست:
لیکن وجود حرکت فاهر اسخت و اگر در حا  نباوخد در ما خی و مسختقب  نیز نصواهد بود، جهت آح که 

باوخد که چ و اماح فر  اماح نمی1د بشخودوخود و مسختقب  نیز حا  البته بایما خی اا حا  نشخود ما خی نمی
وخخود، بلکه اینها فی نفسخخهما موجودند بصال   اه مکاح فر  مکاح نمیما خخی در ما خخی باوخخد، اناح

نچ و این کالم بصاور اک ر می  (ب316رسد)م مد علوی عاملی، متمکت
 محمدزمان کاشانی -4-7

پیش اا هر نقخدی بخا    ه آة األزهلو قب( در    1172م مخد ابن م مخد امخاح کخاوخخخانی)درگخذوخختخه پو اا  
عایی گزا  و  ال  بداهت میعبارت داندب نقد دیگر او این اسخخت که های  اص  ود اهاربعدگروی را ادت

که یا وخخود» بلکه، اینوخخدح  ود بعدًا اگونه موجود میاگر ایزی در حا  معدوم باوخخد پو اا سخخرری
معدوم  –چ اه، هم موجود است و هم معدوم  وجودی به وصف گذوته متصف وود ایزی جز اناقض نیست

اند آسخماح گراه در  انه معدوم اند و م اًل گفتهکردهکه اماح را با مکاح مقایسخهاسخت اوح گذوخته اسختب این
ف میاسخخت در جای  ود معدوم نیسخخت، این نیز قیا  م  کندچیعنی، انها با  الفارق اسخخت و ما را داار اکلت

ف می ذوخته گراه در آینده و حا  معدوم اسخت، در جای  ود معدوم نبوده و موجود  اواح مدعی وخد: گاکلت
انین، اسختچ و آینده گراه در گذوخته و حا  معدوم اسخت، در جای  ود معدوم نبوده و موجود اسختب هم

اواند متتصخخف به گذوخخته و آینده بشخخود که ممتد بوده و در  ارج حرکت قطعیه را برذیردچ ولی  انها ایزی می
حرکت قطعیه در  ارج معدوم اسخت)و به اعترا   ودوخاح انها در  یا  ما موجود اسخت(، پو گذوخته اوح  

اواند در  ارج  در  ارج معدوم اسختب بنابراین انها اماح حا  می –که انداا  حرکت قطعیه اسخت  –و آینده نیز  
 2(ب35–36، ه آة األزهو اواند)کاوانی، موجود باود و گذوته و آینده نمی

 
کنیمچ وگرنه پیش اا    من ور علوی عاملی اا »مسخختقب  نیز حا  البته باید بشخخود  این اسخخت که: مسخختقب  نیز باید حا  بشخخود اا بتوانیم بر آح نام موجود را اوالق 1

 را موجود دانستباواح آحودح نمیحا 
ماح الما خ، و المسختقب  ف، الصارج ففسخاده وا خ  و  خعفه  ی ب فاحت دعوی العلم بوجود ما  2 رور  وجود الزت ا نعلم بالاخت ینت ر وقوعه و لما یشخمت ببب و إح أراد انت

م و ماخی و انعدم و انقاخیب و کونه موجودًا ف، الما خ، و معدومًا ف، ا ح عائه فیما اصخرت و المسختقب  و کوح المسختقب  معدومًا ف،   رای ف الوجود جزا  م ض کادت
ره من ال رکف المتتصخخلف، ماح الممتدت و ما یقدت هر وعا  وجود الزت ه،   م صخخ  له کدعوی أحت متن الدت د   ا ح و ف، الما خخ، و موجودًا ف، حدت  حت احنقاخخا  و التجدت

قه ب سخب ال صخو  ف، همت ا ت اح یرج  الی الوجود ف، مرابف من مرااب نفو   ب سخب الوقوع ف، ماخیق أفق الزماح   یناف، ااتصخا  ا قت هب اللت فاخا  وعا  الدهر، نبت
ه لیو وجودًا عینیا منافیًا لالجماع فاحت مقارنف الوجود لوصخخف الماخخ،ت یقتاخخی ک ونه موجودًا معدومًا کاقترانه األمر و قد مرت احت اوالق الوجود علیه  حرج فیهب لکنت

ما  معدوما ف، البیت و لیو باحسختقبا ، م  احت ما   یوجد حاً ، کیف یصخیر موجودًا بعد انقاخائهب و ما قی  من أحت عدم وخی  ف، وخی  لیو عدمه مطلقًا، ف حت السخت
ماح علی المکاحب و أیاخًا المتتصخف بالماخ،ت و احسختقبا  لیو ا ت ا الت کقیا  الزت لممتدت الذي ب اا   ألمر ابمعدوم ف، مو خعه   ینطبق علی ما ن ن فیه ا  بتم ت

ه امر یراسم ف، الص ح بّنت ر لها، و کما   وجود لها ف، الصارج   وجود لمقدارها فیه ایاًا کما اعتر  به و صرت یا ب و لذا من قا  بوجود الزماح ال رکف القطعیف المقدت
 اقتصر علی وجود ا ح و جزم بانتفا  الما ، و ا ا،ب

با سایر مبانی فلسفی اندیشمنداح مسلماح نیز در اعارض استچ که  صدت  تا ج خديت  داد که بعد اهارم نهاد و نشاحاواح پیشهای دیگری نیز مین ر ما اوکا به
ورده  نقدهای گوناگونی اا اسختادهای هندی  ود گرد آ  حجة البوزغةالقب( در  14احمد)سخد  انین، برکاتها نیسختب همجا مجا  پردا تن به آحالبته دیگر در این
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 . نتیجه5

اسخت، پیش اا او نقدهای وخدهنهادهاصخری  اوسخط م قق ووسخی پیشجاکه بعد اهارم بهدیدیم اا آح
فرض ایزی اوح بعد اهار اند که اگر بهصخخورت فر خخی بوده اسخختب یعنی بر ی گفتهبعد اهار معموً  به

احتما  و فرض وجود بعد  آگوسختین هایی  واهد داوختب برای نمونه،  صخورت انین اوخکا مطرح وخود در این
کشخخد و سخخرو می را کوااه و گذرا پیش   – که گذوخخته و آینده هر یا در فر   ود موجود باوخخند یعنی این   – اهارم  

کنخار می درنخ  بخا اعبیرهخای گونخاگوح انین احتمخالی را بخه بی    نهخد و حتی نبود عنواح امری نخامعقو  و نخاپخذیرفتنی 
حزم نیز آمخده صخخراحخت در عبخارای اا ابن دانخدب این بخداهخت بعخدهخا بخه بخدیهی می گخذوخختخه و آینخده را نزد همخه گخاه گویخا  

داندب در جهاح اسخالم فصر راای نیز وار انین ادعایی را میالطه میهایی انبیهیبطلیوسخی نیز با اوخکا اسختب  
دچ اراکه  ام  گذاردرن  کنار میعنواح امری نامعقو  بیاحتما  انین امر مسختقر الذاای را مطرح کرده و به

انین، اوح حرکت ورا م خالی نااماح وخخود و هیق ایز متییری وجود نداوخختخه باوخخدب همآید اماح بهمی
 قطعیه وجود ندارد پو اماح ممتد تابت منطبق بر آح، یعنی اهاربعدگروی، نیز وجود نداردب

جد مورد بررسخی و بهعنواح دیدگاهی واقعی و مطرح اواح گفت بعد اهارم را بهپو اا م قق ووسخی می
ط اری بخداح وارد کردههخای قویانخد و اوخخکخا نقخد قرار داده انخدب اخه، بعخد اهخارم ووسخخی اا همخاح آ خاا اوسخخت

مه ی، قطباندیشخمندانی اوح عالت وخدت مورد نقد بوده اسختب   یره بهالدین دوختکی و   یايالدین راای،  حلت
که هر اند نه اینای اوح دیروا و فردا معدوم ه گذوته و آیندهدانیم ک گوید: ما بداهتًا میمیعالمه حلی دیدیم 

اوح نخافی حرکخت و ایییر و اییر اسخخخت،  ال     عبخارای، بعخد اهخارم کخدام در جخای  ود موجود بخاوخخنخدب بخه
انین، به ن ر عالمه حلی،  ود م قق ووسخی  وخهود و  ال  بداهت بوده و بلکه عین سخفسخطه اسختب هم

که اگر گذوخته و آینده در جای  ود موجود باوخند اسخت و حا  آح  غی  وتکم متصخ    پذیرید که اماحنیز می
داده اسخت که حرکت قطعیه در  ارج معدوم اسخت و  سخینا نشخاحبیانی مشخابه، ابن واهند وخد نه  یرقارب به   وت

در  ارج    که اگر گذوخته و آینده در جای  ود موجود باوخند حرکت قطعیهصخرفًا وجود ذهنی داردچ و حا  آح
ی در  نوعی   ود نیز با پذیرش جز   یتجزا بودح »آح  در واق  به  المحوكمو موجود  واهد وخخدب دیدیم حلت

 
آتار نقدی    عمد  این ویژه که بر اسختچ بهها نیز نیاامند پژوهشخی جداگانه و اماحاوت  و بررسخی افصخیلی آح( که یافتن این نقدها در مناب  دسخت383–412اسخت)

وخده  و اشخری  وخدههای گردآوریهمه، اوخکا ااینب رو اسختب های فراواح روبه ها با دوخواری رو یافتن آح های هند موجود اسخت و اا این  انه صخورت نسخصۀ  طی در کتاب به 
ت انفکاکی و لزوم آح برای اتبات  وار عبارت صخورت فهرسختاحمد بهاوسخط برکات ت انفکاکی و بعدیت اند اا: قار وخدح  یرقار، انکارناپذیری اجدد، واقعی بودح قبلیت

ت در اهخاربعخدگروی و جخای ت و بعخدیخت ت اوخخیخا  در  نگزیوجود امخاح، انکخارنخاپخذیری قبلیخت ت و بعخدیخت ت م ض، جعلی و ا تراعی نبودح قبلیخت نخاپخذیری آح بخا معیخت
نهایت امانی، انکارناپذیری ا مر، مشخخک  بالفع  وخخدح اسخخلسخخ  بیا مر، قار وخخدح اماح و اعارض با اقدم  یررابی اموری اوح فوت و ل وق در نفونفو
اماح بعد اهار و ها و اّ رها یا حصخو  اناقض و اسخلسخ ، اعارض پذیرش همات ایییرها و اقدمداوختن اماح و مکاح، مشخک  قلب و خ  در معروض بالذفرق

 ویژه اجدد ذاای و جوهری(باجدد)به
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 پردا ته استب  به نقد بعد اهارم 
نیز در نقد دیدگاه ووسخخی نصسخخت بر بداهت وجود حرکت در اماح حا خخر، و نه در   الدین راایقطب

ی پذیر وخود همهزود اوح حرکت  یرقارالذات اسخت پو اگر بصشاففشخردب او سخرو  گذوخته و آینده، پای
 اجزای آح باهم موجود نصواهد ودب حرکت قطعیه نیز در  ارج وجود نداردب 

را  ال  وجداح دانسخخت و حتی و آحبسخخیار کووخخید دوانی الدین دوخختکی در نقد اهاربعدگروی  یاي
بارگی ا خخداد و نیز امور متراب  ین صخخورت جم  یا کار بردب او معتقد بود در ااعبیرهای وخخدیدالل نی به

اواند  همانی اسخختچ یعنی وخخصصخخی اوح اید امروای نمیآیدب مشخخک  بعد مشخخک  ایننامتناهی  ام می
دادیم اوخخکا  اراب رو وخخویمب نشخخاحدرسخخت هماح اید دیروای باوخخد و در هر آح باید با نوع جدیدی روبه

 به صورت کنونی  ود بر دوانی وارد نیستب نامتناهی او
پایه دانست و سرو  اص  و بینیز در نقد  ود پیش اا هر ایز انین سصنانی را بی  م مداقی استرآبادی

رو کم اا حا  اا ابد، وخرط اجتماع در وجود را داوخته و اا اینافزود: در این صخورت اسخلسخ  امانی، دسخت
ی باید در  ارج موج بی ی  که بیود باوخدچ و حا  آحنهایت کمت م ا    –با وخرط اجتماع در وجود    –نهایت کمت

 استب
را نقخدی بر اهخاربعخدگروی دانسخخخت: در کنخار  اواح آحگفتیم وخخمسخخخای گیالنی سخخصنی آورده کخه می

نخام امخاح اهخاربعخدی وجود داوخختخه بخاوخخخدب ولی حکمخای  الوجود بخالخذات بخایخد موجود االی دیگری بخهواجخب
الوجود بالییر اسخخت نه  ند به گیالنی پاسخخ  دهند که امور امانی و اماح اهاربعدی واجباوانمسخخلماح می

 الوجود بالذاتبواجب
م مد علوی عاملی اهاربعدگروی را انها در مقام جد  و سخخاکت کردح دوخخمن مفید دانسخختب او این 

در گذوخته و آینده در  نقد را بر اهاربعدگروی وارد کرد که وجود حرکت در اماح حا  بدیهی اسخت و گذوخته
 آینده نیز پذیرفتنی نیستب

عخایی گزا  و  ال  بخداهخت دانسخخختب بخه ن ر او این کخه یخا م مخدامخاح کخاوخخخانی اهخاربعخدگروی را ادت
معدوم  –وجودی به وصف گذوته متصف وود ایزی جز اناقض نیستچ اه، هم موجود است و هم معدوم  

 است اوح گذوته استب
ها، یا نقدهایی پذیرفتنی وجود داردب اا میاح این اوخکا  های ااریصی بر بعد اهارم ن ر ما در این اوخکا به

وخخد و ما  ود نیز با آح فشخخردهنقدی که در وو  ااری  بارها و بارها اوسخخط اندیشخخمنداح گوناگونی بداح پای
نوعی بداهت  ت و به  خرور ما به گردد که حاصخ  آح به این برمیدلی کردیم و به اقویت آح پردا تیم ار همبیش

اوح نافی حرکت و ایییر و اییر  که موجود باوخد و بعد اهارم اسخت نه این معدوم  گذوخته و آیندهدانیم که  می 
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حرکت قطعیه در  ارج، کم متصخ   یرقار هایی اوح عدم وجود  اوخکا اسختب   و وجداح اسخت  ال  وخهود  
با وجود این نقدهای پذیرفتنی، ما  هایی جدی بودندب  ا اوخخکنوبۀ  ود  بودح اماح نه قار بودح آح، و ببب نیز به

گروی نیز بخا  گروی بر اهخاربعخدگروی رج خاح داردب اخه، دیخدیم حخا اوانیم بگوییم حخا اینخا انهخا میهم
اسختب آح دوخواری این  رو وخده اسخت که هنوا پاسخ  رووخنی در جهاح اسخالم دریافت نکردهای روبهدوخواره

نوبخۀ  ود  آورد و این نیز بخهمینهخایخت بخالفعخ  را پیشجز   یتجزا بودح »آح  و بی  بود کخه پخذیرش امخاح حخا 
اندب  نهایت را اناقض دانستهکم اساوی جز  و ک  راب ولی اندیشمنداح مسلماح اساوی جز  و ک  در بیدست

 یتجزا بودح  ای برای جز  گروی را برخذیرد یا باید اارهجای اهخاربعخدگروی حا  واهد بهپو کسخخی که می
ات رایج امروای اسخخاوی جز  و ک  در بیاماح حا  بیاندیشخخد و یا هم نهایت را صخخرفًا یا اوح ریا خخیت

نهایِت  های بیگراه دیدیم با االی و/یا ابدی دانسختن اماح در هر صخورت دوخواری – 1وخمار آورد نما بهاناقض
ی در اهخاربعخدگروی نیز پیش ای برای جز   یتجزا بودح امخاح  کخه اخاره  ح ض   تلو ا نروی،  هرآیخدب بخهمیکمت

نهایت باید گفت اا هنگامی که در جهاح اسخخالم گره اا های بیسخخبب همین دوخخواریحا  پیدا نشخخود، به
ی فروگشخوده نشخود انها میهای بیدوخواری گروی بر اهاربعدگروی سخصن اواح اا رج اح حا نهایت کمت

 گفتب
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