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   چكيده 

و تبیین وتعریف آن از معضالت  داشته قرار فیلسوفان مورد توجه فلسفی تفکر آغاز از است که کهن فلسفی مسائل از یکی زمان

و مسائل مهم به شمار می رفته است. ارسطو و ابن سینا از فیلسوفان بزرگی هستند که با تفکر و شیوه خاص تفکر فلسفی خود 

 به این مسئله پرداخته اند. 

 واین مقاله کوشیده است با بررسی منابع موجود و با روش کتابخانه ای به مسئله تبیین زمان از نظر این دو فیلسوف بپردازد 

 نکات مشترک و مورد اختالف این دو را بیان ومقایسه کند.

و هر  کرد نخواهیم اکادر را زمان نکنیم، ادراک را حرکت ما اگر و است زمان وجودبر دلیل حرکت، وجود معتقداستارسطو  

 .بود نخواهد زمان  حرکت، بدون یعنی نیست، جدا نیز حرکت ازولی  نیست، حرکتعین  زمان،چند 

 و  نه موهوم، استوواقعی  بدیهیامری  زمان وجود یابد که درمی عقل و اندیشه وجدان، به التفات انسان با سینا ابناز نظر 

 داند می ـ جوهری نه ـ عرضی واقعیترا  وی زمان هستند، زمان وجود بر آگاهی و تنبیه بر وجود زمان، صرفاً شده اقامه براهین

 .نامدمی  زمان را حرکت دائمی تجدد گیری اندازه عامل، وی است حرکت و حرکت موضوع به وابسته که

 

 .تأخر و تقدمسینا، ارسطو، ابن حرکت،  زمان،واژگان كليدي: 
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Time is one of the oldest philosophical issues that philosophical thought has taken into consideration 

from the beginning of philosophical thought and its explanation and definition is one of the most  

 

 

 

 

 

important issues. Aristotle and Avicenna are great philosophers who have addressed this issue with 

their own thinking and philosophical thinking. 

This article attempts to examine the available resources and the library methodology to the problem of 

time-definition for these two philosophers and to elaborate and compare the common points and 

differences between them. 

Aristotle believes that the existence of motion is the reason for the existence of time, and if we do not 

perceive movement, we will not perceive time, and although time is not the same motion, it is not 

separate from movement, that is, without motion, time will not be. 

From the point of view of Avicenna, man, with the intention of conscientiousness, thought and reason, 

finds that the existence of time is an obvious and actual fact, and the proofs of the existence of time 

are merely punishment and awareness of the existence of time. He knows time as a transcendental 

reality, which is dependent on the subject of motion and motion; he calls the time constant for 

measuring the constant modernization of motion. 
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 مقدمه  -1

 همواره و شده پرداخته آن به فلسفی تفکر آغاز از. آید می شمار به فلسفی مسائل دشوارترین و ترین قدیمی از یکی زمان مسئله

 بسیاری در که آن ویژه به. نیست خاص تمدن یا دین ویژه زمان، بحث به توجه نابراینب است داشته قرار فیلسوفان توجه کانون

 .دارد پیوند زمان مسئله با خداوند، بودن قدیم و ازلیت آفرینش، مسئله ادیان از

 بوده فالسفه و متفکران نزاع و اختالف حل همواره که است داری ریشه کهن مسائل از آن وجود نحوه و زمان مسأله آن بر عالوه

 در هم و اند کرده بحث طبیعیات در هم زمان وجود اثبات بحث درباره ما حکمای. است شده بیان ان درباره متفاوتی آراء و است

 ثابت بعدیت و قبلیت و تأخر و تقدم و قدم و حدوث راه از الهیات در و حرکت راه از را زمان مسأله طبیعیات در منتهی. الهیات

 – الهی علم موضوع و است – متغیر حیث من – جسمانی موجود طبیعی، علم موضوع. است روشن هم آن دلیلو  اند کرده

 است مناسب بنابراین، شود می تقسیم بعد، و قبل و متأخر و متقدم و حادث و قدیم به که است – موجود حیث من – موجود

 – ذاتی اعراض از که بعدیت و قبلیت راه از الهیات در و باشد حرکت راه از کنند ثابت را زمان موجودیت، طبیعیات در اگر که

  .است – موجود هو بما

 .است سینا ابن و ارسطو دیدگاه از زمان اجمالی شناخت مقاله از هدف

 
 ارسطو فلسفه در زمان  -2

  ارسطو نظر از زمان وجود 2-1

 دارای آن وجود یا و ندارد وجود اصالً یا زمان که کند می بیان شواهدی، و مطالب آوردن از پس «زمان وجود» درباره ارسطو

 وجود نخست ایشان. است آورده فیزیك کتاب چهاردهم تا دهم های  فصل در را «زمان» مسئله است، وی پیچیدگی و زیاد ابهام

  هستی) به مربوط اولی که است، پرداخته بوده، خاصی اهمیت دارای که «زمان» ماهیت به سپس و کرده مطرح را «زمان»

 شده تبیین برهان یك با و روش یك به «زمان ماهیت» و وجود بحث البتهو  است( زمان چیستی) به مربوط دومی و( زمان

 .است

 «زمان» نام به چیزی اصل در آیا که دارد وامی تردید به را آدمی که کرده اشاره هایی اشکال به «زمان» وجود مبحث ذیل ارسطو

 (353 :3131 ارسطو،) نه؟ یا دارد وجود

 :است گفته «برن ژان» مسئله همین تقریر در

 در تصور این گذراست، و ناپایدار حال، زمان و شوند نمی جمع هم با و نیستند موجود آینده و گذشته یعنی زمان، اجزای چون

 (55 :311 منفرد،) .ندارد وجود زمان بگوید، که آید می وجود به انسان

 :است بوده معتقد زمان وجود به ارسطو

 پرداخته زمان چیستی و تعریف به زمان، وجود به اعتقاد از بعد لذا (331 :3131 ارسطو،. )دارد وجود زمان که داشتیم بیان ما

 .است

 :رابطه با استدالل بروجود زمان می گوید در ارسطو

 از بعد فقط. باشیم داده تشخیص – بعد و قبل – نمودن مشخص با را حرکت که بریم می زمان وجود به پی هنگامی فقط ما» 

 (331 ،همان.« )است شده سپری زمان گوییم می که است حرکت در – بعد و قبل – تشخیص

 اما. کرد نخواهیم ادراک را زمان نکنیم، ادراک را حرکت ما اگر. است زمان وجود دلیل حرکت، وجود ارسطو دیدگاه در پس،

 (55 :3111 منفرد،. )آمد خواهد ،«زمان ماهیت» مبحث ذیل در ذهنی، یا است عینی امری ارسطو نظر به «زمان» که این
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 ارسطو نظر از زمان يستیچ 2-2

 ارتباط زمان که آنان از را نظر این اما. پذیرد نمی را «زمان ماهیت» درباره خود از پیش متفکران مختلف نظریات ارسطو

 .است نموده اخذ دارد حرکت با مستحکمی

 .دارد عدد با ذاتی رابطه «زمان» که است باور این به افالطون، خود، استاد از پیروی به ارسطو

 اوالً، که است آن سخن این الزمه زیرا. کند می رد. است کیهان یا جهان فلك حرکت همان زمان که را افالطون دیدگاه اما

 داشته وجود متعددی های فلك اگر ثانیاً، اند، زمان نیز حرکت دیگر های بخش که حالی در نداریم، زمان را فلك حرکت از بخشی

 جهان فلك عین زمان که را دیدگاهی چنین هم ارسطو. معناست بی ارسطو نظر به که باشد، متعدد باید هم زمان باشند،

 همان زمان، ناگزیر فلك در هم و است زمان در هم چیز، هر چون که است مبتنی ناموجه دلیل این بر زیرا کند، می رد داند، می

 (355 :3131 ارسطو،. )«است فلك

 است، سازگار مثل نظام با که جا آن تا را متغیر جهان حرکت دورة کل و کرده بررسی جهان، حرکت براساس را زمان افالطون

 میزان، ترین کوچك براساس ابتدا را زمان و کند می شروع جزئی تغییرات با را زمان از خود تحلیل ارسطو اما کند می تلقی زمان

 (51 :3111 منفرد،. )دهد می سرایت جهان کل مورد در تبعی صورت به بعد و کند  می مطالعه

 عين حركت نبودن زمان ازنگاه ارسطو 2-3

 نیست حرکت عین زمان که این به ارسطو ادله

 حرکت همان زمان، پس است، چیز همه با همراه و جا همه در زمان که آن حال و است متحرک شی در همواره حرکت -3

 .نیست

 که است جایی در سریع، حرکت. شود می سنجیده زمان براساس حرکت کندی و تندی. است کند یا تند حرکتی، هر -2

 اتفاق بلند زمان در کم حرکت که شود می گفته موردی به آهسته حرکت مقابل در و دهد می رخ کوتاه زمان در زیاد حرکت

 عین زمان، ترتیب بدین. گردد لحاظ کندتر یا تندتر خود، نیست ممکن حرکت، کندی و تندی مقیاس عنوان به زمان پس،. افتد

 (355 :3131 ارسطو،. )نیست حرکت

 .بود نخواهد زمان  حرکت، بدون یعنی نیست، جدا نیز حرکت از نیست، حرکت زمان، اگرچه که دهد می توضیح ارسطو

 :است چنین دیگر عبارت به

 (351 :همان. )«است مستقل حرکت از نه و حرکت خود نه زمان که است مبرهن بنابراین،» 

 ارسطو نظر از زمان ماهيت 2-4

 :که رسد می نتیجه این به «زمان ماهیت» بررسی در ارسطو

 نسبت باید آن، ماهیت دریافت و زمان تعریف به یابی دست برای پس. آن از مستقل و جدا کامالً نه و است حرکت عین نه زمان،

 .کرد بررسی حرکت با را آن

 :است گفته ارسطو

 اگر. شویم نمی نیز متأثر مان بدن طریق از ما و است تاریك هوا که هنگامی حتی زیرا کنیم، می درک هم با را زمان و حرکت ما

 در اگر[ یابیم درمی نیز] بلکه آن، تنها نه و است شده سپری زمانی که یابیم درمی فوراً دهد، رخ مان ذهن در حرکتی هرگونه

 چیزی یا و حرکت یا زمان پس،. است داده رخ نیز حرکتی آن، با همراه که[ کنیم می تصور] است شده سپری زمانی مان اندیشه

 (351 :3131 ارسطو،) به است دیگری آن پس،. نیست حرکت خودِ زمان چون اما. است آن به متعلق

 :کند می تعریف حرکت با آن ارتباط براساس را زمان ارسطو

 (همان. )است شمارش قابل که جهت آن از حرکت یا و بعد و قبل لحاظ به حرکت[ مقدار] عدد از است عبارت «زمان»
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 :گوید می دیگر عبارت در و

 موجودیتی صفت که زیرا است،[ متصل] پیوسته و است بعد و قبل برحسب حرکت عدد زمان، که گردد می واضح بنابراین،»

 (331 :همان.« )است پیوسته

 زمان از تعریفی منطق، کتاب در ارسطو لذا. است متصل نیز هست معروضش که حرکت زیرا است، متصل کم ،«زمان» یعنی

 :است تلقی چنین بیانگر که کرده ارائه

 (33 :3111 منفرد،. )«کند می متصل حال به را گذشته زمان زمانی، «آن» که این چه است، متصل کم زمان،»

 هم وضع نوع یك از نیست ثابت که هرچه و ندارند ثبات زمان، اجزای از یك هیچ زیرا نیستند، وضع نوع یك دارای زمان اجزای

 :شود گفته است شایسته «بود نخواهد برخوردار

 م، 3151 الوجودی، الزمان. )«متأخر دیگر  جزء و است متقدم زمان از جزء یك زیرا برخوردارند، ترتیب نوع یك از زمان اجزای»

 (45-44 :اول جزء

 عدد نه. است معدود معنای به جا این در عدد است؟ ارسطو مراد «عدد» از معنایی چه است، «حرکت عدد» معنای به زمان اگر

 .دارد اشاره حرکت شمارش قابل جنبة به معدود معنای به عدد. شمارش وسیله و عاد معنایی به

. زمان با را حرکت – بیشی و کمی – و سنجیم، می عدد با را اشیاء – بیشی و کمی – ما که انگارد می چنین را آن دلیل ارسطو

 (332 :3111 ارسطو،. )است متصل حرکت که چنان هم نیست، یکدیگر از جدا نقاط شامل یعنی است، متصل زمان پس

 :است گفته باره دراین «برن ژان»

 به عدد جا، این در عدد مقصود. است حرکت عددی قابلیت و معدود ما مقصود است، حرکت مقدار زمان گوییم، می که وقتی»

 (313 :3132 ن،بر ژان) به نیست منظور اعداد و شماره وسیلة عنوان

 

 سكون و حركت با زمان رابطه  2-5

 :است گفته باره دراین ارسطو

 تعریف را دیگر یك دو آن که زیرا سنجیم،  می حرکت با نیز را زمان بلکه گیریم، می اندازه زمان با را حرکت تنها نه ما»

 (313 :3131 ارسطو،. )«کنند می

 :است آورده دیگری عبارت در

 شویم، نمی متأثر مان بدن طریق از ما است، تاریك هوا که هنگامی حتی زیرا کنیم، می درک هم اتفاق به را زمان و حرکت ما» 

 اگر که[ یابیم درمی نیز] بلکه آن، تنها نه و است شده سپری زمان که یابیم درمی فوراً. دهد رخ مان  ذهن در حرکتی هرگونه اگر

 (355 ،همان. )است داده رخ نیز حرکتی آن، با همراه که[ کنیم می تصور] است شده سپری زمانی مان اندیشه در

 :است گفته آن توضیح در

 دریای در ای جزیره در که مردانی به زند می مثال. دانست نخواهیم را زمان شدن سپری باشیم، درنیافته را «تغییر» ما اگر

 تغییرات زیرا. کنند نمی احساس را زمان گذشت خیزند برمی خواب از که چیزی از پس و اند خوابیده  «ساردینا» نام به مدیترانه

 هم از متمایز چیز دو آن، ادراک با را زمان خودِ و آن ادراک با را تغییر خود ارسطو، که دهد می نشان این. اند نکرده احساس را

 سکون با زمان رابطه است، حرکت مقیاس و عدد زمان، اگر که پرسید شود می بنابراین. است حرکت مقابل در سکون. داند می

 (همان) است؟ چگونه

 :است گفته پاسخ در ارسطو

 (333 :3131 ارسطو،. )«بود خواهد نیز سکون مقیاس غیرمستقیم، طور به پس است، حرکت مقیاس زمان، که جا آن از»
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 حرکت در که چیزی هر گرچه است، متحرک لزوماً است زمان که هرچیزی کرد استنباط توان نمی که است آن ارسطو دلیل

 نیز «حرکت عدد» در ساکن هرچیز است، «حرکت عدد» بلکه نیست، «حرکت» زمان زیرا هست، نیز متحرک الزاماً است

 (351 ،همان. )باشد داشته وجود تواند  می

 نفس با زمان نسبت 2-6

 :گوید می ارسطو

 درخور ای مسئله دارد، وجود چیزی هر در زمان که گردد می تصور چرا که این و است مرتبط نفس با چگونه زمان که این»

 (351 :همان. )«است معقول پرسشی خیر، یا داشت می وجود زمان آیا داشت نمی وجود نفس اگر که مسئله این... است تعمق

 :گوید می ادامه در نیز و

 موجود چیزی آن فقط بلکه بود، نخواهد موجود زمان نباشد، موجود نفس اگر پس است، نفس خاص شمردن، توانایی اگر»

 (همان...«. )حرکت یعنی است، آن صفت زمان که بود خواهد

 :گوید می باره دراین «راس پروفسور»

 اجزای بلکه ندارد، وجود بالفعلی اجزای هیچ متصل[ کمّ] در. است سازگار متصل[ کمّ] درباره ارسطو کلی بیان با موضع این»

 دربارة است طور همین کند، خرد و بشکند درهم متصل ای حادثه که آیند درمی بالفعل هستی به وقتی ها آن. دارند وجود بالقوه

 این. آیند درمی بالفعل هستی به دهد می تشخیص مدت آن درون را آنان که ذهنی توسط مدت، درون آنان. مدت یا زمان

 ارسطو برای اول نظر در باشد، داشته وجود توانست می زمان است نبوده هستی در ذهنی هیچ هنوز که وقتی آیا که مشکل

 اجزای ایجاد شمردن که این تر مهم مشکل اما اند، بوده موجود همیشه آدمیان و حیوانات که کرد می فکر وی زیرا نیست، مشکل

 (131 :3135 مجتهدی،. )«است موجود قبالً اجزای تصدیق بلکه نیست،

 ن ازنظر ارسطوزما بودن ابدي و ازلی يا حادث 2-7

 بود؟ خواهد معدوم زمان آیاکه  است پرداخته مسئله این به طبیعیات کتاب از جا دو در ارسطو

 :است گفته «زمان» بحث در( الف

 همواره زیرا گشت، نخواهد معدوم زمان... باشد داشته وجود حرکتی همیشه که اگر خیر، مطمئناً شد؟ خواهد معدوم زمان آیا»

 (335 :3131 ارسطو،. )«هست آغازی هر در

 :است چنین ایشان عبارت «حرکت» بحث در( ب

 آن موجودیت و زمانی تصور چون اما – باشد جاودانه باید نیز حرکت – زمان تعریف به توجه با – هست همیشه زمان اگر»

 زمان آغاز) دهد می پیوند را انجام و آغاز خود، در که است میانی نقطه نوعی( آن) لحظه و است غیرممکن لحظه، تصور بدون

 نظر در را زمان آخر دورة انتهای که زیرا باشد، موجود باید همیشه زمان که شود می نتیجه پس ،(را گذشته زمان پایان و آینده

 .ندارد دیگری تماس نقطه لحظه، جز زمان، ما برای که چرا. باشد معین ای لحظه صورت به باید گیریم،

 (253 ،همان.« )باشد موجود آن سوی دو در زمانی همیشه بایستی پایان، هم و است آغاز هم لحظه، که جا آن از بنابراین،

 و آغاز و اند  ابدی و ازلی دو هر و شوند می ادراک هم با شده بیان که چنان هم – حرکت و زمان ارسطو، نظر از که آن نتیجه

 (35 :3131 منفرد،. )مستقیم نه. است مستدیر حرکت ابدی، و ازلی حرکت از او منظور البته ندارند، انجام

 سينا ابن نظر از زمان هستی و چيستی -3

 :دارد وجود نظر دو زمان وجود بحث در

 .است کالمی ای نظریه که موهوم، زمان به قول و زمان وجود نفی: اول

 .است اسالمی فالسفه دیدگاه که زمان وجود نظریه: دوم
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 :اند دسته دو بر خود زمان وجود نظریه به قائالن البته

 .اند دانسته( تنبه) نیازمند تنها و بدیهی را آن دیگر گروه و دانند می برهان محتاج را زمان وجود گروهی

 :گوید شفا کتاب در سینا ابن

 :3 ج ،3133 سینا، ابن. )«ماهیته من وجود الی الطرق نجعل بأن ماهیته، علی و الزمان وجود نحو علی اوالً تدل أن بنا االولی و»

353-352) 

 زمان ماهوی حدود و مشخصات با حقیقتی وجود برهان، یك با شیوه این به است کرده مستدل ماهیتش طریق از را زمان وجود

 .است نموده اثبات را

 نزد زمان وجود که شود این مؤید تواند می خوانده، شکوکی و شبهات را زمان وجود منکران ادله شفا کتاب در چون سینا ابن

  .است( تنبیه) محتاج صرفاً و بدیهی وی

 :است چنین( زمان ماهیت) درباره تنبیهات و اشارات در سینا ابن عبارت

 (14 :1 ج ،3155  سینا، ابن...«. )حال تفسیر تغییر مع اال الیمکن التجدد والن اشاره»

 است، حال تغییر قوة دارای که موضوعی با جز حال تغییر حال، شدن دگرگون و تغییر با جز ،(شدن نو) تجدد که جهت بدان و

 و اتصال آن در که چیزی خصوص به متغیری و تغییر به یعنی است، وابسته متحرکی و حرکت به اتصال این نیست، ممکن

 گاهی و دورتر گاهی قبل، یك چون. است گیری اندازه قابل اتصال این. دوری وضعی حرکت یعنی. است ممکن ناگسستنی

 .است تر نزدیك

 عبارت زمان. است زمان همان (ها ویژگی این با) چیزی چنین. است دگرگونی و تغییر گیرنده اندازه که است کمّی آن بنابراین،

 .شود نمی جمع هم با که تأخری و تقدم جهت از بلکه مسافت، جهت از نه است، حرکت کمیت از

. است ـ وضع و أین کیف، ، کم ـ عرضی چهارگانه مقوالت از یکی در تدریجی، تغییر یا حرکت که است آن مسأله این تعیین

  قابل و تدریجی و متصل امری حرکت، این دیگر، طرف از. دارد موضوع به نیاز است عرضی مقدمات در که حرکت بنابراین،

 توان می مسافت لحاظ به هم را حرکت یعنی نیست دیگری چیز مسافت یا زمان جز حرکت گیرنده اندازه و است گیری اندازه

 (313 :3111 بهشتی،) قم تا تهران از حرکت یا شب تا صبح حرکت مثالً زمان، لحاظ به هم و کرد گیری اندازه

 تنبیهات، و اشارات کتاب در اما است کرده تعریف مسافت لحاظ به حرکت مقدار به را زمان  شفا طبیعیات کتاب در سینا ابن

 (51 :3151 منفرد،) است نموده تعریف( تأخر و تقدم) بعد و قبل لحاظ به حرکت مقدار به را آن

 تحقق( مستمر زوال و مستمر پیدایش) تجدد این ندارد امکان که کنیم، اضافه را مطلب این باید سینا ابن عبارت توضیح در

 .دارد وجود اوضاع حاالت تغییر و دگرگونی عالم، واقعیت در که شود امری به مستند که این مگر کند، پیدا

 باشد، داشته وجود او در حاالت دگرگونی امکان و قوه که باشیم داشته چیزی که آن مگر نیست، پذیر امکان نیز دگرگونی این

. دارد تحقق امکان متحرک، و حرکت مورد در تنها مسئله، این به توجه با. گردد لحاظ دگرگونی این برای موضوعی باید یعنی

 آن شود؟ می قطع هرگز و دارد ادامه پیوسته که است حرکتی چه. نگردد قطع هرگز و باشد متصل باید تغییر و دگرگونی این

 .یابند ادامه دائمی، صورت به توانند می حرکت این یعنی. است پذیر امکان دوری و وضعی های حرکت در فقط

 آن در یا) دارد هایی بخش متصل، حقیقت این که آن دلیل به. است گیری اندازه قابل و متصل حقیقی دائمی، حرکت بنابراین

 .ترند نزدیك که دارد هایی قسمت و دورترند که (است فرض قابل

 گیرنده اندازه که است متصلی کمیت کند، می پیدا تقدم آن وجود بر حادث عدم آن، بواسطه که حقیقتی که آن نتیجه

 .گوییم می( زمان) آن به ما و هاست دگرگونی

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

 

 

 

 

 با که تأخری و تقدم جهت از بلکه مکان، و مسافت جهت از نه اما( حرکت مقدار) حرکت کمیت از است عبارت «زمان» بنابراین

 اساس بر که تقدمی نوع از یعنی هاست آن وجود بر زمانی تقدم نوعی دارای حادث، موجودات عدم پس. شوند نمی جمع یکدیگر

 که رسیم می نتیجه این به بیان، این با. شوند نمی جمع یکدیگر با که است تأخری و تقدم اساس بر بلکه. نیست مسافت و مکان

 و حرکت موضوع به وابسته که داند می ـ جوهری نه ـ عرضی واقعیت نوع از را آن و. «داند می واقعی امری را زمان سینا ابن»

 (همان)  نامید زمان، را حرکت دائمی تجدد گیری اندازه عامل توان می واقع در. است حرکت

 زمان وجود هاي برهان 3-1

 :اند کرده اقاله برهان دو زمان وجود اثبات برای

 (354 :2 ج ،3155 مطهری،( )نوالهی ه قیطر) اولی فلسفه شیوه به ـب  ،(طبیعیان طریقه) طبیعی فلسفه روش به ـالف 

  طبيعی فلسفه روش به برهان  3-1-1

 مبدأ را سکون و حرکت اگر پس. شود می بحث است، سکون و حرکت قابل که جهت آن از جسم عوارض از طبیعی فلسفه در

 .ایم کرده بحث طبیعیات علمای طریقه به دهیم قرار

 مساوی اند پیموده که مسافتی و رسانند می پایان به را حرکت هم با و کنند می حرکت به شروع هم با متحرک دو: اول مثال

 را واحدی مسافت و کنند می حرکت ساعت، در کیلومتر صد سرعت با دو هر و جاده یك در زمان هم که اتومبیل دو مثل است

 .کنند می ختم را حرکت نیز زمان هم و نموده طی

 را مختلف مسافت دو ولی رسانند، می پایان به را حرکت نیز هم با و کنند  می حرکت به شروع هم با متحرک دو هر: دوم مثال

 .کند می حرکت دومی سرعت نصف اولی مثالً کنند می طی

 در کیلومتر پنجاه سرعت به دیگری و صد سرعت به یکی) کنند می حرکت مختلف سرعت دو با که متحرک دو: سوم مثال

 با که ـ دیگری و ساعت یك در را مسیر این ـ کرده حرکت صد سرعت با که ـ اولی. است یکی نیز دو هر مقصد و( ساعت

 .است پیموده ساعت دو در را مسافت همین ـ کرده حرکت پنجاه سرعت

 قابل لحاظ دو به یعنی. است امتداد و کششی دو دارای حرکت بلکه نیست حرکت خود که دارد وجود حقیقتی ها مثال در

 برای است کمیتی( نمودند طی متحرک دو که مسافتی) مسافت این پس. است شده دانسته کمیت کشش، این. است تقسیم

 .است کمیت دارای لذا و امتداد دارای پس. است قسمت قابل مسافت، تبع به هم حرکت خود حرکت،

 آن، که یابیم می دیگری امتداد و بعد یك یکدیگر با ها حرکت این مقایسه با حرکات در مسافت امتداد و کشش تشخیص از بعد

 لذا است مقدار دیگر، امتداد این و( کندی و تندی ـ گردد لحاظ متفاوت حرکت، مدت لحاظ به متحرک دو حرکت) است مقدار

 .است حرکت زمانی امتداد همان،

 یك لحاظ به است امتداد دو دارای حرکت بنابراین،. است مقداری حالت دو دارای یعنی. پذیرد می تقسیم دو حرکت پس

 ثابت ذاتاً یعنی است قارالذات غیر دیگرش، امتداد ولی است، مسافتی امتداد آن و اند جمع قابل یکدیگر با اجزایش امتدادش،

 .  است زمان آن و شوند نمی جمع هم با آن یك در امتداد آن اجزای همه و نیست

  اولی فلسفه روش به برهان  3-1-2 

 :است چنین برهان این صه، خالاست کرده مطرح تنبیهات و اشارات کتاب و  شفا طبیعیات کتاب در سنیا ابن را برهان این

 ذات آیا چیست؟ تقدم این مالک. است ناممکن آن در بعد و قبل اجتماع که است بعدیتی و قبلیت ها، بعدیت و قبلیت میان در

 متأخر؟ ذات عدم نفس یا است متقدم

 نفس  تقدیم، مالک ابن، و اب مثل. شود متأخر ذات از متأخر یا مقارن تواند می ذات آن زیرا نیست، متقدم ذات تقدم، مالک

  شی اگر که این مثل. گردد لحاظ هم او خود از متأخر حتی است ممکن متأخر، ذات عدم زیرا. نیست هم متأخر ذات عدم
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 ذاتش عین قبلیت، که باشد داشته وجود چیزی باید پس. شود می متأخر بود، متقدم که عدمی همین. گردد معدوم موجودی

 ...باشد بعدیت و قبلیت عین ذاتش یعنی. گردد لحاظ

 باشد، متصل و پیوسته انقضا و دائم و حدوث عین و تجدد و تصرم عین حقیقتش که برسیم حقیقتی به باید دیگر، عبارت به

 .است زمان همان حقیقت این 

 زمان وجود که یابیم درمی مان عقل و اندیشه وجدان، به التفات با که است آن دهنده نشان زمان وجود بر شده ذکر های رهانب 

 (54 :3151 منفرد،) هستند زمان وجود بر آگاهی و(  تنبیه) صرفاً شده اقامه براهین و است بدیهی امری

 

 :نتيجه -4

 .و هر کدام در این زمینه عقاید خاص خود را دارا هستندگرفته قرارسینا  مورد توجه ارسطو و ابن است که یمسائلجمله از زمان

 اگرحرکتبنابراین  است و زمان بروجود دلیل حرکت، وجود زمان نه عین حرکت است ونه جدای از آن است و ارسطواز نظر

 نیز درک نخواهد شد. زمان درک نشود،

 موضوع به وابسته که داند می ـ جوهری نه ـ عرضی را واقعیت وی زمان ،واقعی است و امری بدیهی زمان وجود سینا از نظر ابن

 .است و وجود زمان و حرکت امری بدیهی است حرکت و حرکت

  با که تأخری و تقدم جهت از بلکه مکان، و مسافت جهت از نه اما( حرکت مقدار) حرکت کمیت از است عبارت «زمان»

 زمان سینا ابن. شوند نمی جمع یکدیگر با که است تأخری و تقدم اساس بر حادث، موجودات عدم پس. شوند نمی جمع یکدیگر

 دائمی تجدد گیری اندازه عامل ، ویاست حرکت و حرکت موضوع به وابسته که داند می ـ جوهری نه ـ عرضی واقعیت نوع از را

   .نامد می زمان را حرکت
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