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 زمان و مکان از منظر اوسپنسکی با تکیه بر نظرگاه ارغنون سوم

  
  نیا مجتبی اعتمادي

  
  چکیده

اوسپنسکی در راستاي ادامه و تعمیق نظرگاه کانت در باب زمان و مکان، ضمن پذیرش ماهیت ذهنی و توهمی زمـان و  
شی از محدودیت قواي ذهنـی انسـان در ادراك بعـد    ها از تمامیت مکان، احساس زمان را نا مکان و ادراك ناقص انسان

بر این اساس، زمان، مرز احساس مکان در موجودي با ساختارهاي روانـی و فیزیولـوژیکی معـین    . داند چهارم مکان می
هـا و ابعـاد مکـان آنهـا و نیـز درك آنهـا از        به موازات توسعه شعور و آگاهی ادراکـی موجـودات، ویژگـی   . خواهد بود
هـاي حالـت    از این منظر، حرکت و ماده به مثابه مفاهیمی منطقی، چیزي جز فـرا فکنـی  . یابد زمانی تغییر میپدیدارهاي 

  .بعدي نیست انفعالی و فعال ذهن ما در چارچوب محدود جهان سه
افتد  می هاي استنتاجی ما سازگار هاي شهودي و یافته برانگیز در عین حال که با برخی از دریافت این نظرگاه تازه و تأمل

کند و دلیلی براي پایان یافتن ابعاد  ناپذیر براي صحت تلقی خود از جهان واقعی ارائه نمی اما از آنجا که تضمینی خدشه
  .آید به نوعی تسلسل وجودشناختی در تعیین محدودة مکان گرفتار می   دهد، مکان در مرزي مشخص به دست نمی

  
  هاي کلیدي واژه

  چهارم مکان، حرکت، بعد   زمان،

                                                
دانشجوي دکتري فلسفه تطبیقی، دانشگاه عالمه طباطبایی       etemadinia901@st.atu.ac.ir  
  

  19/10/1391: تاریخ پذیرش                                                                                               28/6/1391: تاریخ وصول

  )یـ پژوهش یله علممج( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    61- 78 ص، 1391بهار و تابستان ، 13شماره ، چهارمسال دورة جدید، 
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  اشاره
فیلسوف )  1878 - 1947( 1پیتر دیمانوویچ اوسپنسکی

هـاي مختلفـی نظیـر     و اندیشمند روسـی کـه در زمینـه   
شناسـی، فیزیـک و ریاضـیات     هاي روحـی، روان  دانش

، در کتاب مشهور خود با عنوان 2نظر بوده است صاحب
سـومین قـانون اندیشـه، کلیـدي بـراي      : ارغنون سـوم «

اي از زمـان،   ضمن ارائه معنـاي تـازه  ، »3معماهاي جهان
همانند کانت مکان و زمان را صور پیشینی ادراك حسی 

داند اما بر خـالف وي   ما در مواجهه با جهان خارج می
از این محدودیت  رفتنعقیده دارد که راه حلی براي فرا

این راه حل که در گـرو تقویـت و توسـعه    . وجود دارد
ــم اوسپنســکی ب   ــه زع ــان اســت، ب ــا در حــس مک اره

  .هاي شهودي عارفان تحقق یافته است تجربه
کوشـد   اوسپنسکی در جاي جاي کتاب ارغنون سوم می

تا بر اساس تلقی دیگرگون خود از مفهوم زمان، مکان و 
برانگیز جهان  حرکت و تأکید بر ماهیت پدیداري و توهم

هــاي  متعــارف بشــري، محملــی بــراي بطــالن اندیشــه
او به سکه رایج محافل علمی  که در زمانه(پوزیتیویستی 

هـاي   و اثبـات محـدودیت  ) و دانشگاهی بدل شده بـود 
ویرانگر آن بیابد و از این رهگذر، در مخالفت با منطـق  

   ارسـطویی و ارغنـون جدیـد )Novum Organum (
ــر ادراك    ــی ب ــه مبتن ــون ســوم خــود ک ــیکن، از ارغن ب

اي از ابعاد مکان و ماهیـت تـوهمی مـاده و     یافته توسعه
وي در نیمه دوم کتاب  .ت بنا شده است، دفاع کندحرک

گیري از تصویري کـه در   کوشد با بهره ارغنون سوم می
آن، جهان واجد ابعادي پنهان از حـوزه ادراك ماسـت،   

ــه    ــودن اندیش ــطحی ب ــدي و س ــص، ناکارآم ــاي  نق ه
پوزیتویستی را برمال کند و به نوعی پوزیتوسیم معکوس 

ه متافیزیک به فیزیـک  روي آورد که در آن به جاي آنک
فروکاسته شود، فیزیک و جهان مرئی، معلول متافیزیک و 

   .شود جهان نامرئی دانسته می

کوشد تا نخست با ارائه تقریري روشنگر  این نوشتار می
و ارغنـون سـوم    هـاي  از حقیقت زمان بر مبناي آمـوزه 

تشریح ابعاد مختلف نظریه نسبتاً پیچیده اوسپنسـکی در  
هاي پـیش روي ایـن نظرگـاه را محـل      لشاین باره، چا

  .توجه قرار دهد
  

  سکوي پرش کانتی
ارغنـون  اوسپنسکی در بحث از حقیقت زمان در کتاب 

نخست ضمن پذیرش واقعیت وجـودي ذهـن و    سوم،
به عنوان    عین، این دو را در افقی فراتر از رد و اثبات،

دو واقعیت متمایز در ساحت ادراکات بشري بـه دیـده   
نگرد و تقابل حیات درونی ما با جهان خارجی  یقبول م

ــی   ــی م ــدیهی تلق ــی ب ــی، واقعیت ــم عرف ــد  را در فه کن
)Ouspenski,1922:12.(  

او همانند کانت عقیده دارد که ما جهان  ،اما در این میان
کنیم و  عینی را با فرافکنی صور پیشین حاسه ادراك می

 براي درك جهان خارج، گریزي از پذیرش این واقعیت
بر این اساس، چنانکه کانت نیز یادآور . نخواهیم داشت

شده بود، امتداد در مکان و وجود در زمان نه خاصـیت  
شـرایط ضـروري   «ذاتی جهان خـارج بلکـه ویژگـی و    

ما در مواجهه با جهـان خـارج اسـت و    » پذیرش حسی
ادراکات حسی ما جـز از ایـن طریـق سـامان نخواهـد      

  .)Ouspenski,1922:15( 4یافت
الب کپرنیکی کانت موجب خواهد شـد تـا کیفیـت    انق

واقعی جهان خـارج همـواره از دسـترس ادراکـات مـا      
بیرون باشد و بر ایـن اسـاس، مـا همـواره خـود را در      

اشــیاء ) appearance( مواجهــه بــا ســایه و یــا نمــود
 آلیسـم انتقـادي   بر اسـاس ایـده  . خارجی خواهیم یافت 

)critical idealism ( کانت)آلیسـم   ل ایدهکه در مقاب
) Berkley(برکلـی ) dogmatic idealism( جزمـی 
در عین حال که وجود جهان  ،)بندي شده است صورت
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    ۶۳/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

شـود، ادراك بشـري نـاظر بـه آن،      خارج تصـدیق مـی  
هاي ذهنی فاعـل مـدرك انگاشـته     بندي حاصل صورت

فرض هر ادراك حسی  از این منظر، زمان پیش .5شود می
یاء را در هر ادراك حسی اش» توالی«و » تقارن«است که 

بر این اساس، زمان به معناي متـداول،  . دارد ملحوظ می
عینی و واقعی نخواهد بود بلکه وضعیتی درونی اسـت  

بـا  . آید که از نحوه خاص تکوین شعور بشري پدید می
پذیرش این تلقی از زمـان کـه آن را بخشـی از جهـان     

و  آورد، هر گونـه ادراك درونـی   پدیداري به شمار نمی
  .بیرونی صرفاً در بستر زمان صورت خواهد بست

اوسپنسکی عقیده دارد کـه کانـت بـا طـرح پرسـش و      
سـاز، از ارائـه راه حـل ایـن معمـاي       معمایی سرنوشت

ــده اســت  ــتنکاف ورزی ــزرگ اس ــیاري از . ب پاســخ بس
ماند، نظیر  پاسخ می ها در منظومه فکري کانت بی پرسش

ژگی امتداد را بـه  اینکه ذهن ما چگونه به نحو پیشین وی
دهد؟ اگر این اسناد وجود نداشته  جهان خارج اسناد می

باشد، ما چگونه عالم پیرامون را ادراك خـواهیم کـرد؟   
جهانی که امتداد ویژگی ذاتی آن نیست، چگونه جهانی 

امـا بـا وجـود ایـن     ) Ouspenski,1922:19 (است؟
پاسـخ، تـالش کانـت همـواره سـتودنی       هاي بی پرسش

توان از آن بـه عنـوان سـکوي پرشـی      و می خواهد بود
  .هاي موجود بهره جست براي فراروي از محدودیت

  
  کانتی زمان و مکان فرا

. هاي اندیشمند انگلیسی س اوسپنسکی با الهام از نظریه
اي به  کوشد تا با نگاه تازه می) C.H. Hinton(چ هینتن

هاي کانت در باب زمان و مکـان، در پرتـو نظریـه     یافته
، مفهـوم زمـان و   )forth dimension(» د چهـارم بع«

هینتن عقیده داشت که در  6 .مکان کانتی را توسعه دهد
هاي سلبی و بازدارنده زمان  میان اندیشمندان، عمدتاً جنبه

و مکان محل توجه واقع شده است، حال آنکه از طرح 

تر حس مکان  توان براي شناسایی عمیق مسأله کانت می
درست آن که ابزار ذهـن در فرآینـد   و تقویت و تنظیم 

به این ترتیب، . شناسایی جهان خارج است، بهره جست
باید جانشینان واقعی کانت را که به این جنبـه ایجـابی   

و ) Gauss(مسئله او توجه کرده اند، کسانی نظیر گوس 
دانست که بـا تأمـل   ) Lobatchewski(لوباچوفسکی 

تـوانیم از   ا میجدي در باب مفهوم زمان، دریافتند که م
مند باشیم و بر این  شهودهاي مختلفی در باب مکان بهره

عادي نیست و امکـان    اساس، مکان، محصور در تجربه
ــه   ــتیابی ب ــه «دس ــواع گون ــان  ان ــهود مک ــونی از ش » گ

)different kinds of intuitions of space (
  .)Ouspenski,1922:23-24 ( وجود دارد

دن ایـن مقـدمات بـر آن    اوسپنسکی با مد نظـر قـرار دا  
است که به رغم نظرگاه کانت در باب امتناع دستیابی به 

توانیم بـا ایجـاد تغییـر در شـرایط      نفسه، ما می شیء فی
ادراك حسی، به ماهیت واقعـی جهـان پیرامـونی خـود     

بـه عبـارت دیگـر، اوسپنسـکی بـرخالف      . دست یـابیم 
شـمار   کانت، ترتیب متعارف زمانی را ذاتـیِ ادراك بـه   

آورد و در عین حـال کـه هماننـد کانـت، زمـان را       نمی
شمار   هاي متعارف بشري به واقعیتی مفروض در تجربه

ــی ــروض را در    م ــت مف ــن واقعی ــو ای ــان لغ آورد، امک
وي با استناد بـه   .داند هاي غیرمتعارف محتمل می تجربه
دانان عقیده دارد کـه   هاي هینتن و برخی از ریاضی یافته

رایـی محـدودیت سـه بعـدي مکـان      تـوانیم از چ  ما می
اي  هـاي پـاره   پرسش نماییم و باز هم بـر اسـاس یافتـه   

توانیم در عین حال که ادراکات روزمره  دانان، می هندسه
یابیم، مکان را لزوماً  گانه می خود را محصور در ابعاد سه
به عبـارت دیگـر، درسـت    . محدود در این ابعاد ندانیم

خاصی است کـه تنهـا   است که ادراکات ما تابع شرایط 
دانـد، امـا مبـانی هندسـی،      پذیر می گانه را فهم ابعاد سه

دانـد، هـر چنـد     را منتفی نمـی  امکان وجود بعد چهارم
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گیري براي ما همواره از حیطـه اشـیاء    اشیاء قابل اندازه
  .رود بعدي فراتر نمی سه

تـوان   پذیر باشد، مـی  اگر فرض وجود بعد چهارم امکان
منـدي از ادراك   کـرد کـه بـا بهـره    موجوداتی را تصور 

چهاربعدي اشیاء، جهان به نحو دیگري بر آنان نمایـان  
در این صورت، چنانچه اشیائی چهاربعدي نیز . شود می

در جهان ما وجود داشته باشد، به این دلیل که خارج از 
حوزه ادراکات و سنجش قرار دارد، ممکن اسـت غیـر   

  .)Ouspenski,1922:25-29(واقعی تلقی شود 
  

  کیفیت امکان اجسام چهاربعدي
کوشد با تحلیل رابطه میان نقطه، خـط و   اوسپنسکی می

 چنان. سطح، بستري براي درك بعد چهارم فراهم آورد
دانیم در هندسه اقلیدسـی، خـط در اثـر حرکـت      که می

آید اما ایـن    نقطه و سطح، متعاقب حرکت خط پدید می
ود نقطـه و  شود که در خـ  ها در جهتی انجام می حرکت

به عبارت دیگر، نقطه بـا بـر جـاي    . خط موجود نیست
گذاردن اثـر حرکـت خـود در جهتـی کـه در خـود او       

آورد و خط نیز به همین  موجود نیست، خط را پدید می
ترتیب، با بر جاي نهادن اثر حرکت خود در جهتی کـه  

اثـر   7 .آورد غیر از جهت خود اوست، سطح را پدید می
هتـی کـه در خـودش موجـود     حرکت سطح نیـز در ج 

بر این اساس، . سازد بعدي را نمایان می نیست، جسم سه
بعدي در جهتی کـه در   چنانچه امکان حرکت جسم سه

تـوان تصـوري از    خودش موجود نیست فراهم آید، می
در این حالـت اخیـر،   . جسم چهاربعدي به دست آورد

حرکـت در  (بعدي بـا بیـرون رفـتن از خـود      جسم سه
ــه در   ــی ک ــت  جهت ــود نیس ــودش موج ــمی ) خ جس

اگر چنین امکـانی متصـور   . آورد چهاربعدي را پدید می
تـوان دریافـت کـه چـرا اجسـام       باشد، بـه آسـانی مـی   

ــرار   ــا ق ــات م چهاربعــدي در حــوزه ســنجش و ادراک

که از چشم یک نقطه، تجسم خط و  همچنان. گیرد نمی
پذیر نیست، از چشم یک خط،  قوانین ناظر به آن امکان

بعدي و  و از چشم یک سطح نیز جسم سه تجسم سطح
بـه ایـن   . پـذیر نخواهـد بـود    قوانین ناظر بـه آن امکـان  

ترتیب، کامالً محتمـل اسـت کـه بـراي مـا موجـودات       
ادراك اجسام چهاربعدي و  بعدي،  محصور در جهان سه

  .پذیر نباشد قوانین ناظر به آنها در حالت عادي امکان
نهایـت   تشکل از بیگونه که خط م همان   از سوي دیگر،

نهایــت خــط و جســم  نقطــه و ســطح، متشــکل از بــی
شـود،   نهایـت سـطح تلقـی مـی     بعدي متشکل از بی سه
نهایـت   توان اجسام چهاربعدي را نیز نتیجه تکثیر بی می

طـور کـه    به این ترتیب، همـان . بعدي دانست جسم سه
سـطح محـدود بـه       خط، محدود به نقاط تکثیـر شـده،  

بعدي محدود به سـطوح   جسم سهخطوط تکثیر شده و 
ع آن، بجسم چهاربعدي فرضی و به ت   تکثیر شده است،

مکان چهاربعدي نیـز در صـورت وجـود، محـدود بـه      
  .بعدي تکثیر شده خواهد بود اجسام سه

گونه که خط، حاصل پیوند چنـدین   عالوه بر این، همان
م و یـا منحنـی   ینقطه در یک کل معین نظیر خط مسـتق 

صل پیوند چندین خـط در یـک کـل    است و سطح، حا
بعـدي حاصـل    معین نظیر مربع و مثلـث، و جسـم سـه   

پیوند چندین سطح در یک کل معین مانند مکعب، کره 
تـوان جسـم چهاربعـدي را حاصـل      و یا هرم است، می

و البتـه  (بعدي در یک کل معین  پیوند چندین جسم سه
به همین ترتیب، اگـر  . دانست) غیر قابل تصور براي ما

وان نقطه را مقطع خط و خط را مقطع سطح و سطح بت
تـوان اجسـام    د، مـی کـر بعدي تلقـی   را مقطع جسم سه

ــه ــمی    س ــع جس ــرم را مقط ــب و ه ــر مکع ــدي نظی بع
در ایـن حالـت، یـک نقطـه     . چهاربعدي تصـور نمـود  

بعدي، مقطع یک خط چهاربعدي  مفروض در جسم سه
پـذیر باشـد، آنگـاه     اگر چنین جهانی امکان. خواهد بود
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بعدي کـه در نگـاه مـا     ممکن است برخی از اجسام سه
شـوند، در   اجسامی متمایز و جـدا از هـم انگاشـته مـی    

هـایی از یـک جسـم چهاربعـدي      واقع، مقاطع یا بخش
  ).Ouspenski,1922:34-37( واحد باشند

 
  زمان، بعد چهارم مکان

اوسپنسکی بر آن است که مفهوم زمان ضرورتاً با مفهوم 
ــ ــب عل ــوم هــمعلیــت و تعاق بســته اســت و  ت و معل

طور کـه مفهـوم حرکـت در بسـتر زمـان فهمیـده        همان
علیت نیز فـارغ از زمـان قابـل ادراك نیسـت        شود، می

)Ouspenski,1922:39 .(  وي در راســتاي ایضــاح
   مفهوم زمان، بی آنکه نامی از آگوسـتین بـه میـان آورد،   

 کند همانند او از مفهوم گذشته، حال و آینده پرسش می
گـاه وجـود    هـیچ » حـال «یابد که در این میـان،   و درمی

نیافتنی است زیرا به محض  بالفعل ندارد و ناگزیر دست
گذشته  8 .آییم، گذشته است آنکه در پی ادراك آن برمی

یـک   و آینده نیز وضعی مشابه دارند به این معنا که هیچ
اما جهانی که وجود آن را در ابتـدا  . واقعاً وجود ندارند

فتیم، اگر در گذشته، حال و آینـدة معـدوم وجـود    پذیر
موجودیـت واقعـی    ،یـک از ایـن سـه    زیرا هـیچ (ندارد 
  پس چگونه ممکن است وجود داشته باشد؟) ندارند

اوسپنسکی عقیده دارد این وضعیت معماگونـه نشـانگر   
آن است که تلقی متعارف ما از مفهوم زمان با اشـکالی  

همـین تلقـی   او بـر آن اسـت کـه    . اساسی روبروسـت 
ــاجره  ــطحی، مش ــت و درك س ــان     نادرس ــاي می دیرپ

اختیـار و آینـده    و) free future( مدافعان آینـده آزاد 
یا جبر را رقم زده اسـت  ) foreordain future(مقدر

و در صورتی که درك درستی از مفهـوم زمـان حاصـل    
شـود   له ناگاه محو خواهد شد و معلوم میئآید، این مس

گرایانـه   ه یک اندازه نادرست و مـاده که هر دو دیدگاه ب
  .است

هـا   برداشـت  اوسپنسکی معتقد است علت همه این سوء
روست که زمان در حقیقـت،   در باب مفهوم زمان از آن

گانه متعارف  امتدادي از مکان در بعدي فراتر از ابعاد سه
از آنجا که درك این جهت بـراي مـا موجـودات    . است

الت عادي غیـرممکن  بعدي در ح محصور در جهان سه
اســت، مفهــوم زمــان همــواره بــراي مــا مــبهم و       

کوشد با توضیحاتی که  او می. برانگیز بوده است اختالف
کـرده  پیشتر در باب اجسام و مکـان چهاربعـدي ارائـه    

. به دسـت دهـد   ،تري از مفهوم زمان درك واضح است
  :وي بر آن است که زمان ناظر به دو مفهوم زیر است

  .جهتی ناشناخته در بعد چهارممکان و یا  -1
  .حرکت در این مکان یا جهت -2

در بـاب نسـبت میـان     ارسطویی برخالف دیدگاه رایج
که بر اساس آن، زمان، عدد حرکـت از   حرکت و زمان

اوسپنسـکی    آیـد،  شـمار مـی    حیث تقدم و تأخر آن بـه 
عقیده دارد مفهوم حرکت به وسیله خود ما، از احساس 

آنچه ما . گیرد همان زمان نشأت می ناقص بعد چهارم یا
در حقیقت نوعی احساس توهمی    نهیم، حرکت نام می

است که ناشی از امتداد در جهتی است که ما قـادر بـه   
نیازمند  ،شناسایی این جهت ناشناخته. تصور آن نیستیم

اوسپنسـکی زمـان را بعـد    . 9درك مفهوم ابـدیت اسـت  
بـدیت کـه در آن   داند که تنها از منظر ا چهارم مکان می

طول، عرض، ارتفـاع و زمـان بـه یـک انـدازه یکسـان       
ما از آن رو که بـه   10 .قابل درك است شود،  انگاشته می

مان ایـن جهـت چهـارم را    یهاي وجود دلیل محدودیت
کنیم، آن هنگام که احساس مکان را در ابعـاد   درك نمی

ي بینیم، از مفهومی به نام زمان برا گانه پایان یافته می سه
به عبـارت دیگـر، آنجـا کـه      ؛گیریم بعد چهارم بهره می

رسـد،   به پایان مـی ) space-sense ( »احساس مکان«
ــاس زمــان « شــود  آغــاز مــی ) time-sense( »احس
)Ouspenski,1922:49.(  
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  )temporal body(جسم زمانی
چنان که گفته شد، جسم چهاربعـدي اثـر حرکـت جسـم     

ر خود آن اسـت  بعدي در مکان و جهتی غیر موجود د سه
بعدي در آن  و جهت غیرموجود در مکان که هر جسم سه

به عبارت دیگر، گـویی  . کند، جهت زمان است حرکت می
، از اثـر  )بعد چهارم(بعدي با حرکت در زمان  هر جسم سه

یا جسـمی چهاربعـدي   » جسم زمانی«حرکت خود، نوعی 
گـذارد کـه مـا بـه دلیـل محـدودیت قـواي         بر جـاي مـی  

تنهـا مقطـع ایـن جسـم زمـانی یـا سـایه آن را        ادراکیمان، 
بنـابراین اگـر گمـان کنـیم کـه جسـم       . کنـیم  مشاهده مـی 

ایم چرا کـه تلقـی    بعدي تمام حقیقت است، خطا کرده سه
سه بعدي از اجسام، در واقع ناظر به تلقـی محـدود مـا از    

بر اساس ایـن  . سایه اجسام چهاربعدي روي سطح ماست
نهایـت جسـم    نده بـی تلقی، هر جسـم چهاربعـدي، سـاز   

» آنـات وجـود  «شماري از  بخش تعداد بی بعدي و قوام سه
)moments of existence (آن اســـــــت .
)Ouspenski,1922:52 ( گونـه کـه    در این میان، همـان

هاي ناظر به هندسه دو بعـدي بـراي درك مقتضـیات     یافته
کنـد،   بعدي و هندسه نـاظر بـه آن کفایـت نمـی     فضاي سه

ندسه متعارف نیز هرگـز بـراي پـژوهش    نظریه نیوتون و ه
اوسپنسـکی بـا   . در باب اجسام زمانی بسنده نخواهـد بـود  

اتخاذ  رویکردي کانتی بر آن است که حصر ما در جهـان  
بعدي، صـرفاً نمـودي از جهـان را در برابـر ادراك مـا       سه

ــی ــن مـ ــترد و از ایـ ــول   گسـ ــم ذات معقـ ــانع فهـ رو مـ
)noumenon (شود جهان می.  
  

بعدي و دوبعدي چگونه جهـانی   ت تکجهان موجودا
  است؟

ــی ــکی م ــاه   اوسپنس ــازي نظرگ ــق بازس ــد از طری کوش
بعدي، دوبعـدي   موجودات فرضی مستقر در فضاي یک

بعدي، نسبت بـه مفهـوم گذشـته، حـال و آینـده،       و سه

. تر از نظریه خود در باب زمان ارائه کند تصویري واضح
 بـراي موجـودي فرضـی و محـدود در    : او معتقد است

بعدي، همه پدیدارها بـه نحـوي یکسـان در     فضاي یک
بـه  . رسـد  شکل حضور و غیاب یک نقطه بـه نظـر مـی   

اي از یک خط که تنها از منظري یک  عنوان نمونه نقطه
کنـد، تفـاوتی میـان اجسـام و      بعدي عالم را نظاره مـی 

تشـخیص     کننـد،  اشکال مختلفی که آن خط را قطع می
پدیـدار شـده    پیشتراي کـه   بیند نقطه دهد و تنها می نمی

آینـده  اي نیـز محـتمالً در    نیسـت و نقطـه  اکنون بـود،  
او به این ترتیب، به مفهومی از زمان . پدیدار خواهد شد

تر، تمام فضاي ما به جـز   به عبارت دقیق. یابد دست می
، اسـت  همان خطی که نقطه مـذکور در آن مـأوا یافتـه   

یـدارها از  براي آن نقطه ساحت زمان خواهد بود که پد
در نهایت به  شوند و با حضور در اکنون،  آنجا گسیل می

این نقطه به ما خواهد گفـت  . آنجا رهسپار خواهند شد
که مفهوم زمان را از مشاهده حرکت نقاط و حضـور و  

  .غیاب آنها دریافته است
به همین ترتیب، موجودي فرضـی نیـز کـه در فضـایی     

ــدي  ــی) ســطح(دوبع ــدگی م ــد زن ــی از درك ب ،کن رخ
بعـدي قـادر بـه     هایی که موجودات جهـان سـه   واقعیت

یکـی از ایـن   . تشخیص آنها هستند، ناکام خواهد مانـد 
تشخیص زاویـه بـراي   . است» زاویه«مفهوم  ،ها واقعیت

پذیر نخواهد بود چرا که مشاهده  چنین موجودي، امکان
زاویـه بـراي   . زاویه تنها از بعدي فوقانی ممکـن اسـت  

پدیداري زمـانی و مفهـومی    ،يموجودات جهان دوبعد
بر این اسـاس، مواجهـه بـا    . ناظر به حرکت خواهد بود

اي  یک مربع براي موجـودات جهـان دوبعـدي، پدیـده    
عجیب خواهد بـود کـه مفهـوم حرکـت از آن مسـتفاد      

این موجود فرضی، مربـع را جسـمی متحـرك    . شود می
انگارد زیرا با نزدیک شدن بـه یکـی از زوایـاي آن،     می
ماند و سایر نقاط در هـر   اي بر جاي می د که نقطهبین می
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او از این اتفاق بـه حرکـت   . روند دو طرف به عقب می
که او در راسـتاي یکـی از     اما همین ؛کند خط تعبیر می

کند کـه آن حرکـت    گیرد، مشاهده می اضالع مربع قرار 
چند بار مـرور محـیط   . حرکت شد باز ایستاد و خط بی

را محتمالً به ایـن نتیجـه خواهـد    این مربع، آن موجود 
رساند که با جسمی واجد حرکات ادواري و یا جسمی 

بر این اساس، مثالً هر . و کار دارد در حال چرخش سر
گاه مکعبی روي جهان موجود دوبعدي نهاده شـود، او  

جســم در حــال (تنهــا بــا مقطــع آن یعنــی یــک مربــع 
حضـور یـک دایـره نیـز در     . می شـود مواجه ) چرخش
ــاي ــده    فض ــذکور، پدی ــود م ــراي موج ــدي ب اي  دوبع
ایـن دایـره را    او محـتمالً . برانگیز خواهـد بـود   اعجاب

اگر ایـن  . خطی داراي حرکات عجیب خواهد انگاشت
دایره و یا آن مربع شروع به چرخش حول مرکـز خـود   
کنند، موجود دوبعدي باز هم با حرکت غیر قابـل درك  

به مفهـومی  دیگري روبرو خواهد شد که چه بسا آن را 
از ) phenomenon of life( »پدیـده حیـات  «نظیـر  

او ممکن است بـه ایـن   . منظر فیزیک جدید نسبت دهد
ــلب   ــاده صــ ــتقیم را مــ ــوط مســ ــب، خطــ   ترتیــ

 )immobile matter(هــا را مــاده  ، زوایــا و منحنــی
بعـدي   متحرك و خطوط متحرك از منظر موجودات سه

بـه ایـن   . را ماده زندة واجد حرکت مولکـولی بینگـارد  
ترتیب، از آنجا که موجود دوبعدي از وجود بعد سـوم  
آگاه نیست و تنها برخی از آثـار آن را در سـطح خـود    

کنـد و   کند، آن را بعدي غیرمکانی تلقی مـی  مشاهده می
کند امـا او   آن را ناظر به مفهوم زمان قلمداد می محتمالً

تواند دریابد کـه آنچـه بـراي او گذشـته و      گاه نمی هیچ
زند، در حقیقت به نحـو همزمـان روي    ده را رقم میآین

سازند، حضور  اي قائمه می خطوطی که با سطح او زاویه
از آنجا که این خطوط قائمه امکان حرکت از هـر  . دارد

گذشـته و آینـدة مـد نظـر        دو سو را خواهند داشـت، 

تواننـد بـه یکـدیگر تبـدیل شـوند       موجود دوبعدي مـی 
)Ouspenski,1922:60-69.(  

   بر این اساس، تا هنگامی که موجودات جهان دوبعدي،
هـاي خـارج از سـطح     خبر از وجود بعد سوم، پدیده بی

خود را به مفهوم زمان نسبت دهنـد، درکـی واقعـی از    
ایـن موجـودات بـراي    . جهان به دست نخواهنـد آورد 

درك واقعیت، گریزي از آن ندارند تا زمان خـود را بـه   
قرار دهند و به ایـن ترتیـب   عنوان بعدي مکانی مدنظر 

در همه مفاهیم و ادراکات متعارف خـود تجدیـد نظـر    
  ).Ouspenski,1922:71-72(ند کن

ـ  ن بـر آن اسـت کـه نـوعی     تاوسپنسکی با تأسی به هین
الزم است تا بتواند از ) metageometry( »فراهندسه«

بعدي را مقطعـی از   این منظر به عالم بنگرد و جهان سه
ــقــی تــر تل مکــان عــالی او معتقــد اســت اگرچــه . دکن

دانــانی چــون لوباچوفســکی و گــاوس در پــی  ریاضــی
امـا   نـد درانداختن طرحی نـو در نگـاه هندسـی بـوده ا    

 و تنها ریمـان  اند تر بازمانده همچنان از درك ابعاد عالی
)Riemann( 11  به درك قابل توجهی از رابطه زمان و

  )Ouspenski,1922:76(مکان دست یافته است 
  
  زخوانی دوباره نظرگاه کانت در باب زمان و مکانبا

اوسپنسکی در پی کشف راهی است تا نظریه کانـت در  
او . آزمایی قرار دهد باب زمان و مکان را در بوته راستی

توانستیم مشاهده کنیم کـه بـراي    معتقد است هر گاه می
زمـان و  (هـاي جهـان مـثالً     شخصی مفروض، ویژگـی 

ی که در شرایط ذهـن او واقـع   متناسب با تغییرات) مکان
نظریـه کانـت بـه نحـو تجربـی         کند، شود، تغییر می می

پـذیر   اما ظاهراً انجام چنین کـاري امکـان  . شد اثبات می
توان در جستجوي موجـوداتی   می با وجود این،. نیست

اي نسبت بـه   یافته برآمد که از حیات ذهنی کمتر توسعه
سـد حیوانـات در   ر به نظر مـی . ها برخوردارند ما انسان
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زمره این موجودات قرار دارند که با اتکا به غرایز خود 
قـوام  ) pleasure-pain( الـم  –که حول اصـل لـذت   

  .دهند ، تمام امور خود را سامان میاست یافته
اوسپنسکی بر آن است کـه حیوانـات، فاقـد هـر گونـه      

اند و  و عاجز از انجام اعمال عقالنی) concept( مفهوم
ایـن دیـدگاه کـه     .س، قـدرت تکلـم ندارنـد   بر این اسا

اي بـراي اثبـات آن ارائـه     کننـده  اوسپنسکی دالیل قـانع 
 ، حکایت از آن دارد که منطق جـانوران از آن 12کند نمی

منطقـی غیرکلـی      رو که قدرت درك کلیات را ندارند،
هایشــان  را از روي تفــاوت   آنهــا ظــاهراً اشــیاء. اســت

نگر  ساز یا ادراك کلی یفقدان قوه کل. دهند تشخیص می
تـر از   اي انباشـته  باعث خواهد شد تا حیوانات، حافظـه 

اگرچـه از شـناخت محـدودتري     حافظه ما داشته باشند
اوسپنسکی معتقد اسـت همـین انباشـتگی    . برخوردارند

اطالعات در ذهـن جـانوران مـانع پیشـرفت آنهاسـت      
)Ouspenski,1922:94-95.(  

ساز  قوه عقالنیِ مفهوماوسپنسکی بر آن است که فقدان 
شود تـا آنهـا جهـان را بـه نحـو       در حیوانات باعث می

ترین دلیل وي در این بـاره   اصلی. ندکنك ادوبعدي ادار
هـا نیـز جهـان را تنهـا بـه نحـو        آن است که ما انسـان 

اما از آنجا که از قـواي عقالنـی    کنیم دوبعدي نظاره می
را به نحو ) بعد سوم(مفهوم عمق   مندیم، ساز بهره مفهوم

کنـیم و در وراي   ذهنی در مشاهدات خـود لحـاظ مـی   
چه مفهوم عمـق و   ما اگر. اندیشیم سطوح به اجسام می

کنیم اما حـس   بعد سوم را با حس المسه خود درك می
تواند یک معکب، کـره و یـا یـک     گاه نمی بینایی ما هیچ

د، بلکه حس بینایی از کنمیز را با همه ابعاد آن مشاهده 
ساز ذهنی مـا انجـام    تعامالتی که با قواي مفهوم رهگذر

ــی ــتگی و ژرف  م ــر برجس ــاهیمی نظی ــد، مف ــایی ده  نم
)perspective (کند را به ما القا می.  

کـه  (ساز ما ادراکـات بصـري مـا     در واقع، قواي مفهوم

را حک ) گذارد تصویري واقعی از جهان به نمایش نمی
اگـر ایـن حـک و اصـالح وجـود      . کنـد  و اصـالح مـی  

از آنچه واقعـاً وجـود    را توجهی  نداشت، ما بخش قابل
کردیم و این اتفاق، دقیقاً براي حیوانات  دارد ادراك نمی

جهان بـراي حیوانـات چیـزي جـز یـک      . دهد روي می
آنهـا در سـاحتی    .رشته سطوح متحرك پیچیـده نیسـت  

برند و از آنجا که فاقد قواي عقالنی  دوبعدي به سر می
درك کنند که جهان تنهـا محـدود بـه    توانند  نمی  مفهوم

به عبارت دیگر، در عین حال که تفـاوت  . سطح نیست
میان دو بعـد بـراي آنهـا آشـکار اسـت، بعـد سـوم را        

اوسپنسکی عقیده دارد حیوانات . دکننتوانند ادراك  نمی
کنند  چه از طریق حس المسه بعد سوم را لمس می اگر

مفهـومی از    ند،ساز هست اما از آنجا که فاقد قواي مفهوم
بلکـه آن را بـه    گیـرد  بعد سوم در ذهن آنها شکل نمـی 
کنند که به مثابه مفهوم  صورت چیزي گذرا احساس می

بعـد سـوم اجسـام بـراي     . ستاه زمان در نگاه ما انسان
آنها زوایاي . شود حیوانات، به صورت حرکت ظاهر می

به  13 .کنند حرکت را به عنوان حرکت لحاظ می اشیاء بی
ارت دیگر، جانوران زوایا را به جاي آنکـه پدیـداري   عب

انگارند و گذشته،  مکانی تلقی کنند، پدیداري زمانی می
بر این . یابد حال و آینده از این طریق براي آنها معنا می 

اساس، بعد سـوم بـراي جـانورانی کـه ادراك آنهـا در      
در زمـان قـرار      ،14بنـدد  جهانی دوبعـدي صـورت مـی   

ه این ترتیب، چـه بسـا واکـنش نشـان     ب. خواهد داشت
ها به اشـیاء متحـرك    دادن برخی از جانوران نظیر سگ

ــده    ــیائی را زن ــین اش ــا چن ــه آنه ناشــی از آن باشــد ک
دهند  انگارند و الجرم نسبت به آنها واکنش نشان می می

)Ouspenski,1922:98-109.(  
کوشـد تـا میـزان درك     اوسپنسکی به ایـن ترتیـب مـی   

ــ  ــت را متناس ــی   واقعی ــات ذهن ــرایط و امکان ــا ش ب ب
بــر اســاس چنــین دریــافتی، . کنــدموجـودات تعریــف  
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    ۶۹/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

یافتــه نظیــر  توســعه گونــه کــه موجــودات کمتــر همــان
هاي ادراکی و  حیوانات، جهان را متناسب با محدودیت

هـاي نـاظر بـه     کنند و مثالً پدیده عقالنی خود نظاره می
یـن  ا شـود،   بعد سوم براي آنها امور زمانی انگاشـته مـی  

ها نیز به دلیل آنکه واجـد   امکان وجود دارد که ما انسان
تر مکان هسـتیم،   ك ابعاد عالیانوعی محدودیت در ادار

سایه و شبحی از واقعیت را بـه اشـتباه، تمـام واقعیـت     
ممکـن اسـت کـه     کـامالً به عبـارت دیگـر،   . تلقی کنیم

هاي ناظر به بعد چهارم  هاي زمانی در واقع پدیده پدیده
اشند که محدودیت قواي ادراکی ما، آنهـا را بـه   مکان ب

اگـر  . سـازد  هاي زمانی بر ما آشـکار مـی   صورت پدیده
بعدي نـه واقعیـت محـض بلکـه      جهان سه  چنین باشد،

  .بازتاب واقعیت در آینه ادراکات محدود ما خواهد بود
  

  رابطه وارونه حرکت و زمان
 توان دریافـت کـه   د، میشبر اساس آنچه تا کنون گفته 

بعدي، بعـدي از مکـان موجـودات     زمان موجودات تک
دوبعدي و زمان موجودات دوبعـدي، بعـدي از مکـان    

بر اساس چنین باوري، رابطه . بعدي است  موجودات سه
اژگونه خواهد بـود؛ بـه   واي  میان حرکت و زمان رابطه

، مفهـوم  ارسـطویی  این معنا که بر خالف تصـور رایـج  
نیســت بلکــه در  زمــان، ناشــی از درك حرکــت اشــیاء

حقیقت، احساس وقوع حرکت، از احساس زمان که در 
نشـأت   ،واقع چیزي جز احساس نـاقص مکـان نیسـت   

  )Ouspenski,1922:113. (گرفته است
زمان از منظر ارسطو همانند حرکـت، بـه نحـو مسـتقل     

نخسـت بـه   » آنِ«شناختنی نیست بلکه ما از آن رو کـه  
بـه    تعلق دارد،بعدي به حالت دیگر » آنِ«یک حالت و 

 طـور کـه در بـاب حرکـت،     یابیم؛ همان زمان آگاهی می
ــر وضــعیت  حرکــت جســم را ــان  آناز تغیی در دو زم

گونه که جسـم   به این ترتیب، همان. یابیم مختلف درمی

هـاي   آشـکار شـدن متـوالی در مکـان     دلیـل  متحرك به
نیـز بـه عنـوان     » آن« سازد،  متوالی، حرکت را نمایان می

، از آن حیـث کـه مسـتلزم تقـدم و تـاخر      مقیاس زمان
. دهد زمان را نشان می است، با عبور از آینده به گذشته، 

نوعی واحد زمـان، و زمـان، واحـد     »آن«بر این اساس، 
ایـن تلقـی در منظومـه    . حرکت به شـمار خواهـد آمـد   

شـود چـه آنکـه از     فکري اوسپنسکی کامالً دگرگون می
محدودیت مـا در  این منظر، ادراك حرکت که ناشی از 

 ادراك تمامیت مکـان اسـت، مـاهیتی پدیـداري و غیـر     
یابد که به نوبه خـود، مفهـوم زمـان را تغییـر      واقعی می
  .خواهد داد

هـاي   ، همـان گونـه کـه زوایـا و منحنـی     بر این اسـاس 
ــدي ســه ــت و   ،بع ــه صــورت حرک ــات ب ــراي حیوان ب

این امکان وجـود دارد     نماید، پدیدارهاي زمانی رخ می
کات در جهان سه بعدي ما، در حقیقت اضالع و که حر

زوایاي بی حرکت نـوعی از اشـیاء جهـان چهاربعـدي     
باشند که ما در جهان خود، تنها از امکان نظاره مقـاطع  

حرکـت را بایـد امـري     اگر چنین باشد، . مندیم آنها بهره
د کـه ناشـی از انعکـاس    کـر انتزاعی و نه واقعی تلقـی  

  .ذهنی ما است ناقص واقعیت در آینه شعور
اوسپنسکی عقیده دارد احساس حرکـت، چیـزي جـز     

گذار از احساس واضحی از مکان به احساس مبهمی از 
ــان  ــان(مک ــت  )زم ــا و   . نیس ــر، زوای ــارت دیگ ــه عب ب
هاي بی حرکت بعد چهارم در آینه ادراکات مـا،   منحنی

. نشـــاند مفهـــوم حرکـــت و زمـــان را بـــه بـــار مـــی
)Ouspenski,1922:115 (ــ ــرگ و  از ای ــر، م ن منظ

حیات، معناي دیگري خواهد یافت زیرا از آنجا کـه مـا   
کنـیم، دایـره    تنها مقاطع اشـیاء واقعـی را مالحظـه مـی    

) و نه تمامیـت آن (حیات، تنها ناظر به مقطعی از شیء 
  .خواهد بود
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) phenomena of life(اوسپنسکی پدیدارهاي حیـات  
حرکـات   شامل تولد، رشد و مرگ را در هر بعد، ناظر بـه 

بـر ایـن   . دانـد  تـر مـی   واقعی اشیاء موجود در مکان عـالی 
ــه   ــان س ــانیکی در جه ــات مک ــاس، حرک ــا،  اس ــدي م بع

بـه  . پدیدارهاي حیـاتی در مکـان دو بعـدي خواهـد بـود     
حرکـت در   عبارت دیگر، هنگامی که خواص اجسـام بـی  

یابـد،    بعدي، در جهـانی دوبعـدي انعکـاس مـی     جهان سه
نشاند و هنگـامی کـه خـواص     یمفهوم حرکت را به بار م

بعدي در جهـان دوبعـدي    هاي واقعی در جهان سه حرکت
یابد، موجودات این جهان با پدیدارهاي حیاتی  انعکاس می

بایست حرکـات   به همین ترتیب، می .مواجهه خواهند شد
بعدي ما و نیـز بـروزات    مکانیکی قابل رؤیت در جهان سه

صدا، صرفاً انعکـاس  فیزیکی و شیمیایی نظیر نور، گرما و 
برخــی از خــواص اجســام چهاربعــدي ســاکن باشــد و  
پدیدارهاي حیاتی نیز، ناشی از انعکـاس حرکـت اجسـام    

ــه  ــان سـ ــدي در جهـ ــوب   چهاربعـ ــا محسـ ــدي مـ بعـ
  )Ouspenski,1922:118.(شود

بر اساس چنین تصویري از واقعیت، به موازات توسعه 
 هـا و ابعـاد   شعور و آگاهی ادراکی موجودات، ویژگـی 

یابد و به همین نسبت، بخشـی   مکان آنها نیز توسعه می
. یابد از پدیدارهاي زمانی آنها به ساحت مکان انتقال می

 چیزي جز ادراك ناقص مکان  از این منظر، مفهوم زمان،
)imperfect space-sense (نخواهد بود.  
  

  ارغنون سوم
هـاي خـود    کوشد تا بر اسـاس دریافـت   اوسپنسکی می

زمان و مکان، نگاه و منطقی تـازه را در   حقیقت رهدربا
در این منطق جدیـد یـا   . دده  مواجهه با واقعیت سامان

همان ارغنون سوم، بر خالف منطق ارسطویی و ارغنون 
ــالی    ــی و خی ــري وهم ــاده، ام ــاد م ــیکن، بنی ــد ب  جدی

)illusional( شود کـه ریشـه در ادراکـات     انگاشته می

). Ouspenski,1922:126(ناتمام ما از واقعیت دارد 
اوسپنسکی بر آن است که مـاده هیچگـاه قابـل رؤیـت     
نبوده و نیست چرا کـه مـاده صـرفاً مقطعـی از جهـان      

آنچـه   .15چهاربعدي و یا چندبعـدي در سـطح ماسـت   
واقعاً وجود دارد، همان جهان چهاربعدي یا چندبعـدي  

زا و مقطعـی از آن حقیقـت    ماده، انعکاسی توهم. است
نه ادراکات محدود ما نمایان شـده  اصیل است که در آی

بر این اسـاس، مـاده تنهـا بـراي موجـوداتی بـا       . است
در . 16هاي ادراکی ما چنین نمودي خواهد داشت ویژگی

هندسه و فیزیکی جدیـد   این نگاه جدید، ما نیازمند فرا
 -مـاده  و  سـکون  -حرکت خواهیم بود که از دوگانۀ 

ـ  به عنوان پدیدارهایی غیر خأل وهمی، تبـري  واقعی و ت
از این منظر، هر پدیده متناهی، توهمی در جهان . جوید

) Ouspenski,1922:139(رود  نامتناهی به شمار می
و ما تا آن هنگام که در شـرایط عـادي قـرار داریـم، از     

جهـان  . شناخت جهان در ذات خود ناکام خواهیم ماند
ما، انعکاسی از عالم نامتناهی در قالب پدیدارهایی است 

. شـوند  بعـدي بـر مـا آشـکار مـی      که در چارچوبی سـه 
ساختار وجودي مـا در حالـت عـادي مقتضـی چنـین      

  ).Ouspenski,1922:179(جهانی است 
فهم درسـت  براي اوسنسپکی معتقد است نخستین گام 

حقیقـی   ارغنون سوم یا منطق شهودي آن است که غیر
آنگاه الزم است تا از . بودن جهان پدیداري را باور کنیم

مندرج در منطق ارسـطویی  ) dualism(انگاري  دوگانه
و بیکن، به عنوان بتی بازدارنده دست بشـوییم و ذهـن   

وي نوعی نظام منطقی مبتنـی بـر وحـدت    خود را به س
  ).Ouspenski,1922,264-265(اضداد سوق دهیم 

کوشـد   وي در توضیح جزئیات ارغنون سوم خـود مـی  
هـاي   ناکارآمدي و فروبستگی و سطحی بـودن اندیشـه  

او بـر خـالف   . پوزیتیویستی را از این منظر نشان دهـد 
ــا   ــمن مخالفـــت بـ ــتی، ضـ ــاي پوزیتیویسـ رویکردهـ
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هـاي روانـی را    یزیکالیستی که همه پدیـده هاي ف گرایش
ناشی از فعـل و انفعـاالت شـیمیایی مغـز و ارگانیسـم      

انگـارد، عقیـده دارد    شناختی موجودات زنده می تسزی
 روانــیو  حیــاتی، فیزیکــیرابطــه میــان پدیــدارهاي 

)psychic(      عکس تلقـی رایـج مـدافعان پوزیتیویسـم
فیزیکی است؛ به نحوي که در حقیقت باید پدیدارهاي 

ــه     ــز نتیج ــا را نی ــاتی و آنه ــدارهاي حی ــۀ پدی را نتیج
از این منظر، به جاي آنکه . دکرپدیدارهاي روانی تلقی 

ــک   ــته شــود، فیزی ــک انگاش ــاختۀ فیزی ــک برس متافیزی
سـاس  بـر ا . شود برساخته و نتیجۀ متافیزیک انگاشته می

که هویت و گسـتردگی  (تمامیت ذهن   چنین دیدگاهی،
همـواره توسـط مغـز، دچـار     ) ناسیمش واقعی آن را نمی

شود و به این ترتیب،  هاي زمانی و مکانی می محدودیت
در . شـود  بندي می تصویري از جهان متعارف ما صورت

. اسـت  نُمـا   جهانکه  جهان واقعیحقیقت، جهان ما نه 
شد از ایـن وضـعیت محصـورکننده، تغییـر در      راه برون

در تمثیـل   چنانکه افالطون .17شیوة مشاهده جهان است
هـایی   هـا و پـاره   غار یادآور شده است، مـا تنهـا سـایه   

 .18کنـیم  گسسته از واقعیت یکپارچه هستی را ادراك می
تواند ما را در فهم  اما آیا تغییر نوع و سطح ادراك ما می

تمامیت هستی کامیاب سازد؟ پاسخ اوسپنسکی به ایـن  
او بر آن است که مفاهیم ناظر بـه  . پرسش، مثبت است

رؤیت «، )union with divinity( »اتحاد با الوهیت«
 »تجربه عـالم ملکـوت  «، )vision of God( »خداوند

)experiencing the "Kingdom of Heaven" (
در ادیـان  ) entering Nirvana( »ورود به نیروانـا «و 

یافته فهم و ادراك  گر این وضعیت تغییر عرفانی، نمایان
ــی  .)Ouspenski,1922, 240(بشــري اســت  در پ

بروز این حالت، فرد ضمن احسـاس بـیم و هـراس از    
شـمار    آنچـه تـاکنون واقعیـت بـه     ناواقعی بـودن همـه   

رفته است، منطق متعارف را در فهم و توضـیح ایـن    می

بیند به نحوي که بـه کـار بسـتن آن     حالت، ناکارآمد می
هـایی محـال،    براي توضیح این وضعیت جدیـد، گـزاره  

به بار خواهد نشاند ) illogical( قیمنط متناقض و غیر
)Ouspenski,1922, 246 .(   ،بــه عبــارت دیگــر

گرایانه را یکی از  هاي عرفانی وحدت اوسپنسکی تجربه
هاي ممکن بـراي درك تمامیـت هسـتی و ابعـاد      حالت

بر این اساس، صور  19 .آورد شمار می فوقانی واقعیت به
مکـان  پیشینی حاسه از منظر کانت که مفهـوم زمـان و   

متعارف را در برداشت، همـواره ذاتـیِ ادراك نخواهنـد    
چه آنکه در شرایطی خاص که با توسـعه شـعور و    بود

آگاهی ناظر به ادراك تمامیت مکان همراه است، مـا از  
جهان پدیداري محفوف به غالف زمان و مکان متعارف 

ها بـا   بهاما فهم این حاالت و تجر. رهایی خواهیم یافت
منطق متعارف امکان پذیر نیست، بنـابراین   گیري از بهره

این منطق جدیـد  . بعدي هستیم ما نیازمند منطقی فرا سه
آنکه   بی(هاي بسیار دور  زعم اوسپنسکی از زمان که به 
وجـود داشـته، منطـق    ) از آن یـاد شـود  » منطـق «با نام 

   نهایــت  ، منطــق بــی )intuitive logic( شــهودي
)logic of infinity(   جـد یـا منطـق و )logic of 

ecstasy ( تقریـر نـاقص   . یا همان ارغنون سوم اسـت
برخی از اصول این منطق شهودي به زبانی مشابه منطق 

  :صوري چنین است
 .الف هم الف و هم غیر الف است-

 .چیزي هم الف و هم غیر الف است هر-

 .هر چیزي همه چیز است-

البته این اصـول در چهـارچوب منطـق متعـارف، اصـولی      
دهد که ناظر بـه   اند و همین نشان می غیر منطقی ناممکن و

ها نیستند و در جهـانی بـا ابعـاد بیشـتر امکـان       جهان سایه
). Ouspenski,1922,261-262(آزمـایی دارنـد    راستی
بعـدي   گونه که اصول حاکم بر جهان موجودات سـه  همان

بعـدي   براي موجوداتی کـه در جهـانی دوبعـدي یـا تـک     
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رسـد،   و نـاممکن بـه نظـر مـی     کنند، غیرمنطقی زندگی می
کامالً طبیعی است که اگر جهان واقعی ابعادي فراتر از سه 
  بعد داشته باشد، اصول حاکم بر آن جهـان در چـارچوب   

بعـدي نگنجـد و بـه     منطق متعارف موجودات جهـان سـه  
  . هاي مهمل و متناقض بدل شود گزاره

  
  نقد و بررسی

بعـدي بـه    سـه از منظر اوسپنسکی جهانی که در نگاه ما 
مایـد وجـود   ن رسـد، در حقیقـت، چنانکـه مـی     نظر می

خارجی ندارد زیرا انعکاسـی از جهـان چهاربعـدي در    
بـر  . آینه ناراست ادراکات و مقتضیات وجودي ماسـت 

این اساس، نوعی از ریاضیات که با مقـادیر محـدود و   
 نما نخواهند بود و البته در ثابت سر و کار دارد نیز واقع

زعـم   نهایت و متغیـر، بـه    ، ریاضیات مقادیر بیمیان  این
قواعـد حـاکم بـر    . ست اوسپنسکی از این قاعده مستثنا

حــال کــه بــا قواعــد   ایـن نــوع از ریاضــیات، در عــین 
را تـر   ریاضیات متعارف معارض است، تصویري واقعی

عبارت دیگر، ریاضیات   به. گذارد از جهان به نمایش می
. ی مشـروط برخوردارنـد  و منطق متعارف تنها از صـدق 

آنها صرفاً در ارتباط با مقطعی از جهان چهاربعدي کـه  
یابـد،   در آینه ادراکات ناتمام ما از واقعیت انعکاس مـی 

  .توانند صادق باشند می
از این حیث، تلقـی اوسپنسـکی از ریاضـیات بـا تلقـی      

کانـت قضـایاي ریاضـی را    . یابـد  کانتی از آن تمایز می
دانست حال آنکه اوسپنسـکی   ی میهمواره تألیفی پیشین

بر آن است که چنانچه ما به آگاهی کیهانی دسـت پیـدا   
ــانی   ــانی را در چــارچوب جه ــدارهاي زم ــیم و پدی کن
ــیم، ریاضــیات   ــه نحــو مکــانی ادراك کن چهاربعــدي ب
متعارف صدق و پیشینی بودن خود را از دست خواهـد  

ــی . داد ــا بـ ــعیتی مـ ــین وضـ ــار   در چنـ ــه گرفتـ آنکـ
صور پیشینی مکـان و زمـان باشـیم، از     هاي محدودیت

معقول، بـه فهمـی حقیقـی      رهگذر ادراك شهودي ذات
  .یمبیا دست می

سـاز   اما با وجـود ایـن، جـاي ایـن پرسـش سرنوشـت      
همچنان وجود دارد که کدام عامل، ضامن صدق تلقـی  
جدید ما از جهان است؟ به عبارت دیگـر، مـا چگونـه    

حــین درك  تــوانیم اطمینــان حاصــل کنــیم کــه در مــی
پدیدارهاي زمانی به عنوان انعکاس بعد چهارم مکان در 
! آینه ادراکاتمان، هنوز گرفتار عـالم پدیـداري نیسـتیم؟   

ــه ادراك    ــود دارد ک ــان وج ــان همچن ــن امک ــاهراً ای ظ
چهاربعدي جهان و حذف مفهوم واقعی زمان، همچنان 

هـا بـاقی نگـاه دارد، زیـرا      ما را در چنبره جهـان سـایه  
ن امکان وجود دارد که جهان پدیداري، خـود  همواره ای

چنـین باشـد،    اگر. از سطوح مختلفی تشکیل شده باشد
هـاي   ما نیازمند معیاري براي تشخیص محـدوده جهـان  

پدیداري هستیم که ظاهراً اوسپنسکی درباره آن سکوت 
در ایـن صـورت مـا بایـد همچنـان      . اختیار کرده است

را مســتحیل  هماننـد کانــت، دسـتیابی بــه عـالم  ذوات   
اما اوسپنسکی بـه نحـوي ناموجـه بـر آن      ؛قلمداد کنیم

است که تلقی جدید او از مفهوم زمان و مکـان، امکـان   
به عبارت  .تجربه ذوات معقول را محتمل خواهد شمرد

برانگیز در این میـان آن اسـت کـه     دیگر، پرسش چالش
یابـد و آیـا جهـان     ابعاد مکان در کدام سطح پایـان مـی  

را باید واقعیت اصیل به شمار آورد؟ اغلـب  چهاربعدي 
که است یافته    به نحوي سامان ارغنون سومهاي  بخش

گویی جهان واقعی را باید در سـطح چهـارم جسـتجو    
کـه در سـطح چهـارم نیـز      کرد توان تصور د، اما میکر

همانند سطوح زیرین، بعدي از مکان کـه در خـارج از   
فته، وجود داشـته  امتداد یا) بعد پنجم(جهات چهارگانه 

به این ترتیب، در این سطح نیز اشیاء چهاربعدي، . باشد
بعــدي بـه شــمار خواهنــد آمــد کــه   مقطـع اشــیاء پــنج 

پدیدارهاي نـاظر بـه بعـد پـنجم بـراي آنهـا در قالـب        
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ظاهراً با نوعی التفات به . نماید پدیدارهاي زمانی رخ می
کـه گـویی سـاختار آن در ذهـن      20قاعده امکان اشرف

توان این رونـد را   ، میاست نسکی نیز وجود داشتهاوسپ
اگر به چنین تسلسلی گردن نهیم، . نهایت ادامه داد تا بی

واقعیت، معناي محصل خود را از دست خواهـد داد و  
همه موجودات براي همیشه در چنبره جهـانی تـوهمی   

از سوي دیگر، توقف ابعـاد مکـان   . دشگرفتار خواهند 
اي  کننده نیز نیازمند دلیل قانعدر سطح جهان چهاربعدي 

امـا  . ناتوان استاست که ظاهراً اوسپنسکی از ارائه آن 
اي  به گونه ارغنون سومهاي  چه در اغلب بخش وي اگر

سخن گفته است کـه گـویی جهـان واقعـی را بایـد در      
هـاي   سطح چهارم سراغ گرفت اما در برخی از قسمت

دهـد او   ان میپایانی این اثر، اشاراتی وجود دارد که نش
داند و  جهان واقعی را منحصر در جهان چهاربعدي نمی

احتمال وجـود ابعـاد بیشـتري بـراي مکـان را در نظـر       
بر این اساس، نظرگاه اوسپنسکی در بـاب  . داشته است

هـاي   ، بـا وجـود ظرافـت   ارغنون سومزمان و مکان در 
قابل توجه در ارائه معناي جدیدي از زمان، بـا چالشـی   

بـه عبـارت   . ر تعیین قلمرو مکان روبروسـت ویرانگر د
، از ضـعف  ارغنـون سـوم  دیگر، تبیین جهان واقعی در 

متوجـه  اوسپنسکی که گـویی خـود   . برد توجیه رنج می
اش ضـمن ارائـه    ، در آثـار بعـدي  این نقصیه شده است

توضیحات تکمیلی، قلمرو مکان را منحصـر در جهـانی   
گر بعـدي دانسـته و مکـان شـش بعـدي را نمایـان       شش

ــمار آورده اســـت  ــه شـ ــان بـ ــیل جهـ  واقعیـــت اصـ

)Ouspensky,1997:426(.  
 A new Model of the(»  الگوي جدید عالم «دراو 

universe ( آسا جستجوي معجزه« درو «)In search 

of the Miraculous ( نیز مفهوم زمان بشري را ناظر
هـر   دانـد امـا معتقـد اسـت     به بعـد چهـارم مکـان مـی    

هستی زمانمند خود، در ابـدیت نیـز   موجودي عالوه بر 

کرانۀ هر لحظـه   موجودیت دارد و ابدیت، هستی ناپیدا
. از زمـان اســت کــه در بعــد پــنجم واقــع شــده اســت 

حکایـت از آن دارد  اي از این نظریه  بندي ساده صورت
شمار نقطۀ فاقد بعـد در فضـا،    با حرکت و تکرار بی که

ـ   . آید خطی تک بعدي پدید می ی حرکـت خـط در جهت
آورد و بـا   عمود بر خود، سطحی دو بعدي را پدید مـی 

حرکت سطح در جهتی عمـود بـر خـود و تکرارهـاي     
حرکـت،  . شود بعدي هویدا می شمار آن، جسمی سه  بی

بعـدي در بعـد چهـارم،     گسترش و تکرار یک شیء سه
ضمن القاي مفهوم زمان، جسمی چهاربعدي یا جسمی 

گونـه کـه    ین، همـان ا عالوه بر. کند زمانی را نمایان می
حرکت، گسترش و تکرار یک خـط، سـطح را پدیـدار    

خـط  (ساخت، از اثر تکرارهاي بی شمار بعد چهارم  می
این سطح . یابد بعد پنجم یا سطح ابدیت معنا می) زمان

بـه عبـارت   . توان ناظر به بعد دوم زمـان دانسـت   را می
دیگر، هر نقطه در خط زمان مقطع یک خط در ابـدیت  

نقطه همواره قابلیت تحقق و یا عـدم تحقـق    این. است
بر این اساس، امکانات . اي امکانات را در خود دارد پاره

تحقق یافته در هر لحظه، در بعد پنجم یا سطح ابـدیت  
بعد ششم، دربردارندة همـه  . مانند براي همیشه باقی می

 یـافتن   هاي ممکن بعد پنجم یـا قلمـرو واقعیـت    بسط
)actualization (تـوان آن   مکانات است که مـی همه ا

در این میان، چنانچـه  . را ناظر به بعد سوم زمان دانست
شـمار آوریـم، بـا      نقطۀ فاقد بعد را نیز یکی از ابعاد به

غیـر ایـن    بعدي مواجهه خـواهیم بـود، در   جهانی هفت
  .گانه خواهد بود صورت، جهان حقیقی واجد ابعاد شش

 »دورة« آن اسـت کـه یـا فراسـوي ایـن      اوسپنسکی بـر 
)period (  ناظر به ابعاد شش یا هفتگانه چیزي وجـود

ندارد یا آنکه همین دوره در مقیاسی دیگر مجدداً تکرار 
بعدي واقعی به  بر این اساس، تنها اجسام شش. شود می

بعـدي از منظـري    روند و رؤیت جسمی شش شمار می
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) incomplete view( پنج بعدي، صرفاً نمایی ناتمام
به همین ترتیـب، جسـمی   . گذارد نمایش می از آن را به

چهاربعدي نمایی ناتمام از جسمی پنج بعدي، جسـمی  
بعدي نمایی تمام از جسم چهاربعدي، خـط نمـایی    سه

ناتمام از سطح و نقطه نمایی ناتمـام از خـط را آشـکار    
  ).Ouspenski,1949:209-215(کند  می

هـایی   یافتـه نیـز بـا دشـواري      اما ایـن نظرگـاه توسـعه   
  :روبروست

آنکـه در ایـن دیـدگاه جدیـد، گـویی خـالف        نخست 
و خطـی   واقعی، زمان امري ارغنون سوممدعاي اصلی 

ممتد در بعد چهارم انگاشته شده است که سطح ابدیت 
ده است حال آنکه پیش کر آن را در نقاط مختلف لمس

نـاي آن بـر   باز این، همواره بر ماهیت توهمی زمـان و  
  .بود مفهوم مکان تأکید شده

آنکه بعد پنجم که ناظر به ساحت ابـدیت انگاشـته    دوم
شده است، از آن رو کـه همچنـان سـاحتی مـرتبط بـا      

  .نداردنماید، از وضوح و تمایز کافی  مفهوم زمان می
ایـن الگـوي      ،تقریـر ارغنـون سـوم   آنکه همانند  سوم 

بعــدي نیــز از تــوجیهی بســنده و  جدیــد جهــان شــش
نحصار جهان در ابعاد ششگانه تضمینی قابل اعتماد در ا

اثبـاتی ابعـاد چهارگانـه،       بهره است چرا که با منطق بی
احتمال وجـود ابعـاد دیگـر همچنـان وجـود دارد؛ بـه       

بـه ویـژه   (گـر   عبارت دیگر، اوسپنسکی سناریویی تبیین
و یا الگویی براي جهان ارائه ) بعد پنجم و ششم بارةدر
الگویی  مثالً(یب ده که در مقایسه با الگوي فرضی رقکر

کــه جهــان را منحصــر در ابعــاد هفتگانــه و یــا بیشــتر  
 آنکـه  طرفـه . نـدارد توجیهی بسنده برخـوردار  ) داند می

 بعـدي، 10 جهانی وجود از فیزیکدانان از اي پاره امروزه
 نیـز  برخـی  و گوینـد  مـی  سـخن  بعدي 26 و بعدي11

 .اسـت  شمارش قابل غیر حقیقی، فضاي ابعاد که برآنند
ته در این میان، چه بسـا ایضـاح برخـی مفـاهیم و     الب 21

هاي به کار رفته در این الگوي جدید، بتواند آن را  مؤلفه
  .ها رهایی بخشد اي کاستی  از پاره

هاي پیش روي ایـن نظریـه، نگـاه     اما با وجود دشواري
تازه و قابل تأمل آن در فهم دیگرگون از مفهـوم زمـان،   

در درك بسـیاري از  توانـد   ماده و حرکت، همچنان مـی 
ناپـذیر محـل توجـه     هاي به ظاهر غامض و تبیین پدیده

هـاي   واقع شود به ویژه آنکه این الگو با نظر بـه آمـوزه  
بنـدي   مهمترین مکاتب عرفانی شرق و غـرب صـورت  

عالوه بر این، نباید از نظر دور داشت کـه   .22شده است
اوسپنسکی با نظریه خود در باب زمان کوشـیده اسـت   

هایی به مراتب فراتـر   زهاي ادراك بشري را به افقتا مر
توسـعه   رایج در عصر خـود  گرایی و پوزیتوسیم از ماده

 امکــان درك تمامیـت حیــات  ،ایــن رهگـذر  دهـد و از 
)entirety of life (هـا محتمـل شـمارد و     انسان هرا ب

  .دکنآنان را براي طی این مسیر ترغیب 
  

  نتیجه
ــا بــا تصــور جهــا  ن موجــودات اوسپنســکی کوشــید ت

بعدي و دوبعدي و نوعی التفات بـه قاعـده امکـان     تک
اشرف، امکان وجود جهـانی چهاربعـدي را بـه اثبـات     

 او بر این اساس، حرکت را به عنوان امري غیـر . رساند
واقعـی ناشـی از محــدودیت و نقـص ادراك انســان از    

از این منظر، به جاي آنکه زمان، . تمامیت مکان دانست
حرکـت نـاظر      ز حرکت انگاشته شود،مفهومی منتزع ا

  .به احساس زمان خواهد بود
غیـر ارسـطویی کـه شـباهت قابـل       بر اساس این تلقی

، توجهی نیز با دیدگاه کانت در باب زمان و مکـان دارد 
زمان نیز به نوبه خود، مرز احساس مکان در موجـودي  
. با ساختارهاي روانی و فیزیولوژیکی معین خواهد بـود 

یب، احساس زمـان در موجـودات سـاکن در    به این ترت
بعدي، ناشی از عدم ادراك درست بعد چهارم  جهان سه
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بعـدي همـان    به عبارت دیگـر، جهـان سـه   . مکان است
 باریـک و محـدود   روزنهجهان چهاربعدي است که از 

کنندة حواس و ادراکات بشـري مـد نظـر قـرار گرفتـه      
  .است
گاه جـذاب  ترین مشکل این ن که اشاره شد، عمده چنان

برانگیز در باب زمان و مکـان آن اسـت کـه مـا      و تأمل
هیچگاه نخواهیم توانست ابعاد واقعی جهان حقیقـی را  

توان در بـاب امکـان    چرا که همواره می  یم،کنشناسایی 
وجود ابعاد باالتر، با نوعی استناد به قاعده امکان اشرف 

و بر این اسـاس، مـدعاي اوسپنسـکی در     دکراستدالل 
امکان شکستن مرزهـاي جهـان کـانتی بـا ناکـامی       باب

تعیین محدوده جهان    عالوه بر این، .روبرو خواهد شد
گانـه نیازمنـد    واقعی در قلمرو ابعاد چهارگانه و یا شش

توجیهی بسنده و تضمینی قابل اعتماد است که به نظـر  
ارغنـون  رسد هیچ یک از تقریرهاي اوسپنسـکی در   می

ن را به نحو جدي مد نظر قـرار  و یا سایر آثارش آ سوم
ترجیح ایـن الگـو را      این امر به نوبه خود، ؛نداده است

امـا  . بر الگوهاي فرضی رقیـب نـاممکن خواهـد نمـود    
تالش قابل تأمل اوسپسنکی در فهم متفـاوتی از جهـان   

 هایـن نگـاه تـازه امـروز     .واقعی را نباید نادیده انگاشت
د فیزیــک هــاي جدیــ نظریــه نســبیت و یافتــه براســاس

گرافیک از واقعیت به نمایش هولوکوانتوم که تصویري 
هاي شـهودي عارفـان    گذارد و با بسیاري از دریافت می

  .گیري است افتد، همچنان در حال پی سازگار می
  

  ها نوشت پی
1- Peter Demianovich Ouspensky . نــــام او

ضـبط شـده   ) آسپنسـکی ( Uspenskyهمچنین به صورت 
  .است

 هـاي  اندیشـه  و آثـار    زنـدگی،  بـا  اجمالی اییآشن براي -2
 نیـز  و  Eliade,1987:11/ 143- 144: نـک  اوسپنسکی

Taylor ,1978. 

3- Tertium Organum: The Third Canon of 

Thought, a Key to the Enigmas of the World .
در سـن پطرزبـورگ بـه     1912این اثر نخستین بار در سال 

رجمه انگلیسی آن در ایاالت ت 1920چاپ رسید و در سال 
پس از انتشار چاپ دوم این اثر در سـال  . متحده منتشر شد

تـرین کتابهـا در    طی چندین سال به یکی از پرفروش 1962
ایـن  ).  Eliade,1987:11/ 143(ایـن کشـور بـدل شـد     

ترجمه بعدها با اصالحات و تغییرات خـانم کادلوبوفسـکی   
)Kadloubovsky ( منتشــر شــد 1978مجــدداً در ســال .

 A new Model of the universe( عـالم  جدید الگوي
ــزه جســتجوي در  ،) ــا معج  In search of the(  آس

Miraculous (چهارم راه )The fourth way(و زندگی 
) Strange life of Ivan Oskini( اوسکین ایوان عجیب

 .رونـد  مـی  شـمار  بـه  اوسپنسـکی  مشهور آثار سایر زمره در
با ترجمـه محمـد تقـی بهرامـی      1370سالارغنون سوم در 

  .حران توسط  چاپ و نشر بنیاد انتشار یافته است
 transcendental( استعالیی حسیات بخش در کانت -4 

aesthetic  (مکان که دهد می نشان »محض عقلنقد« کتاب 
 بشـري  احساس هر که ند شهود محض هاي  صورت زمان، و
زمـان   میـان،  این در. یانندنما می مکانمند بعضاً و زمانمند را

 مکـان،  و )inner sense(درونـی   هـاي  احسـاس  صـورت 
کانـت  . اسـت  )outer sense(بیرونی هاي احساس صورت

 واحـد  مکـانی  و زمـان  هاي بخش را ها مکان و ها زمان همه
 از متمـایز  پیشـینی  شـهودهاي  عنوان به را دو این و داند می

 ,Kant,1998: A26/B24(دهـد   می قرار مدنظر مفاهیم،

A32-B53(. ات ماده ترکیب اساس، این برصورت با حسی 
 آشـکار  مـا  بـر  را) appearances( نمودهـا  مکان، و زمان
 مفهـومی  مثابـه  به آنکه جاي به زمان میان، این در. سازد می

 شـود،  انگاشـته  غیـر مـرتبط   لحظـات  از اي سلسـله  تجربی،
 هـر  در کـه  آیـد  مـی  شـمار  بـه  واقعیتی و ضروري تصوري

 ذهنـی  کـه  کنـد  می تأکید کانت. بود خواهد مفروض تجربه
 و خیـال  بـه  هرگـز  را محسوسات عالم مکان، و زمان بودن
 نشـان  مـا  بـه  حاسه صور به التفات بلکه کند نمی بدل توهم

 در صرفاً  اشیاء، االمر نفس به دسترسی جاي به ما که دهد می
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-Kant,1998:A37. (بـریم  مـی  سـر  بـه  پدیداري جهانی

B54( 

آلیسم برکلی، جایی براي صور شهودي مقدم بـر   در ایده -5
هـاي ناشـی از حـس و     تجربه وجود ندارد و همـه معرفـت  

شـود و   انگاشته می) sheer illusion(تجربه، توهم محض 
حقیقت تنها منحصـر در تصـورات محـض فاهمـه و عقـل      

کانت این تلقی را کـه هـیچ معیـاري بـراي     . شود دانسته می
آلیسـم   دهـد، ایـده   دست نمی حقیقت تجربه بهآزمایی  راستی

آلیسم انتقـادي خـود    نامد و در نقطه مقابل، از ایده جزمی می
و مقـوالت  ) زمـان و مکـان  (که در آن صور شهودي حاسه 
شـوند و مالکـی    ها اعمال می فاهمه به نحو پیشینی بر تجربه

دهنـد، دفـاع    دسـت مـی    براي تشخیص حقیقت از توهم به
  ).Kant,2004:195-197(کند  می
مطالعه بعد چهارم و ابعـاد فراتـر از آن، هنگـامی محـل      -6

توجه اوسپنسکی واقع شد که کم و بیش بـه طـور همزمـان    
نیز ایـن موضـوع را   ) Einstein(فیزیکدانانی نظیر انیشتین 

مطمح قرار داده بودند امـا درایـن میـان، رویکـرد و هـدف      
زیکدانانی چون اوسپنسکی در مطالعه موضوع، با رویکرد فی

نقد نگاه پوزیتیویستی و ارائه تقریري . انیشتین متفاوت است
ادیان و مکاتب عرفانی، ) esoteric(عالمانه از تعالیم باطنی 

 .باره است ترین اهداف اوسپنسکی در این  اصلی

چنانچه خط در جهتی که در خود او وجود دارد حرکت  -7
 .کند، همواره یک خط باقی خواهد ماند

 وجـود  عـدم  یـا  وجـود  کیفیـت  از پرسـش  با آگوستین -8
 ظاهراً آینده و گذشته زمان کند که آینده، اظهار می و گذشته
 زمـان  رو آن از اگـر  نیـز  حـال  زمان و ندارند بالفعل وجود
 وجـود  از توان می چگونه پس پیوندد، می گذشته به که است

 آن نبودن بودنش، جهت که حالی در  گفت سخن آن داشتن
 بـه  سـخن  کوتاه و طوالنی زمان از ما دیگر، سوي از ت؟اس

 چگونـه  نـدارد  وجـود  آنچـه  کـه  حـالی  در آوریـم  می میان
 ایـن  بـه  پاسـخ  در آگوستین! باشد؟ بلند یا و کوتاه تواند می

 حقیقتـاً  آینـده،  و گذشـته  زمـان  کـه  دارد عقیده ها دشواري
 مشخص زمانی بودن طوالنی و کوتاه باب در و ندارد وجود

 بـود  طـوالنی  بـودن،  حال در ما نظر مورد زمان«: گفت یدبا

 آن. بـود  حـال  کـه  باشـد  طوالنی توانست می آنگاه تنها زیرا
 بـه  آنکـه  محض به ولی... بود نپیوسته گذشته به هنوز زمان

 وجـود  اصـالً  دیگر زیرا نبود طوالنی دیگر ، پیوست گذشته
 .)367: 1380  آگوستین،(» نداشت

» اکنـون ابـدي  «هوم را بـا التفـات بـه    اوسپنسکی این مف -9
)eternal now (  ــت ــه اسـ ــدي دریافتـ ــفه هنـ در فلسـ
)Ouspensky,1992:42. (  

 بـاب  در اوسپنسکی دیدگاه که داشت دور نظر از نباید -10
 مکـان  چهـارم  بعـد  بـه  نـاظر  و ذهنـی  امري را آن که زمان
غیـر   امـري  را زمـان  کـه  صـدرالمتألهین  نظرگاه از   داند، می

 متمـایز  دانـد،  مـی  مـادي  جـوهر  وجود از اي نحوه و موهوم
 چهـارم  بعـد  صـدرالمتألهین  منظر از که چهارمی بعد. است

 هویـت  و کمـی  غیر و متافیزیکی اي مقوله شود، می انگاشته
 اعتبـار  ذهـن،  کـه  اسـت  متجـددي  و متصرم وجود و سیال
  ایـن،   بر عالوه. کند می انتزاع آن از را زمان به موسوم عقلی
 هویت هم خارج عالم در را جوهر و حرکت زمان، درامالص

 و مـاده  که است آن بر اوسپنسکی آنکه حال  کند، می قلمداد
 جهـت  بـه  کـه  اسـت  ما ذهن منطقی هاي برساخته حرکت،

 را آن جهان، تمامیت با مواجهه در ادراکی قواي   محدودیت
 .است کرده ابداع

ریاضـی   )1826-66(گئورگ فردریک برنهارد ریمان  -11 
  .گذار هندسه نااقلیدسی دادن آلمانی و پایه

اي مشـابه مـا آدمیـان سـخن      شـیوه  اینکه حیوانات بـه   -12
اي بـراي فقـدان قـواي عقالنـی      کننـده  گویند، دلیل قانع نمی

طرفـه آنکـه برخـی فیلسـوفان     . سـاز در آنهـا نیسـت    مفهوم
اسالمی به ویزه مـدافعان حکمـت متعالیـه، در بـاره برخـی      

انـد کـه مـالزم بـا      ، قائل به تجرد و حشر برزخـی حیوانات
این گـروه از حیوانـات در   . سطحی از ادراك مفهومی است

در . ها مشارکت دارند این سطح از تجرد با بسیاري از انسان
  .248-250/  9: 1981صدرالمتالهین، : این باره نک

اوسپنسکی معتقد است هنگامی که یک جانور با یـک   -13
د، در فاصله معینی آن را تنها بـه صـورت   شو کره مواجه می

سطحی صاف و ساکن ادراك خواهد کرد اما پس از نزدیک 
بینـد کـه رابطـه سـایر      شدن و لمس قسمتی از آن، ناگاه می
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    ۷۷/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

نقاط با آن نقطه لمس شده تغییـر کـرد؛ گـویی همـه نقـاط      
در . شـوند  شـده دور مـی   کنند و از آن نقطه لمس حرکت می

را به صـورت شـکلی متحـرك و     این وضعیت، جانور، کره
 ) .Ouspensky,1992:105(کند  مرتعش مالحظه می

بخـش حیـات    اوسپنسکی بر آن است که عناصر قـوام  -14
ــاس    ــان، احســـ ــري انســـ ، ادراك )sensation(فکـــ

)perception ( و مفهــــــــوم)concept (اســــــــت .
)Ouspenski,1922:83 ( تـر   در این میان، حیوانات عـالی

ــو  ــه و میم ــگ، گرب ــر س ــور  نظی ــاس و تص ــز از احس ن نی
سـاز،   برخوردارند اما همچنان به دلیل فقـدان قـواي مفهـوم   

ایـن اسـاس، از    کنند و بر بهره از مفاهیم به جهان نظر می بی
حیوانات کمتر . بعدي جهان عاجزند قدرت تکلم و درك سه

این  ها تنها از احساس بهره مندند و بر پیشرفته نظیر حلزون
هـاي   برند کـه پدیـده   دي به سر میبع اساس، در جهانی تک

هـایی زمـانی انگاشـته     ناظر به بعد دوم و سوم در آن، پدیده
 ).Ouspenski,1922:109-110(شود  می

) نیـرو ( حرکـت  و  مـاده  کـه  اسـت  آن بر اوسپنسکی -15
فعـال   و )passive(انفعـالی   حالت هاي فرافکنی جز چیزي

)active( منطقـی   مفـاهیمی  صـرفاً  دو ایـن . نیست ما ذهن
)logical( جهـان  با خود مواجهات تبیین براي ما که است 

 خارج جهان در را ماده گاه هیچ ما. ایم برگزیده را آنها خارج،
 و چـوب  نظیـر  مفـروض  جوهري تنها بلکه یافت نخواهیم

 مـاده  دیگـر،  عبـارت  بـه . کنـیم  مـی  ادراك را آهـن  و سنگ
ـ  محسـوس  اشـیاء  از مجـزا  نحوي به هیچ گاه فیزیکی  لقاب
 انــدازه همـان  بـه  بشـري،  برسـاخته  دو ایـن . نیسـت  ادراك

ــد ــه مجردن ــاهیمی ک ــر مف ــت، نظی ــر حقیق ــا و خی ــر ی  ش
)Ouspenski,1922:31-32.( 

هـاي برخـی از فیزیکـدانان     شباهت این نظرگاه با یافته -16
ــیار     ــوگرافیکی بس ــان هول ــوم و جه ــک کوانت ــدافع فیزی م

 بـودن  فیـک هولوگرا نظریـه . رسـد   برانگیز به نظـر مـی   تأمل
 David(بـوم   دیویـد  هـاي  دیـدگاه  اسـاس  بـر  که واقعیت

Bohm (ــدان ــوم فیزیک ــارل و کوانت ــرام  ک  Karl(پریب

Pribram (بنـا  اسـتنفورد  دانشگاه در اعصاب فیزیولوژیک 
 تصـاویر  را فیزیکی جهان محسوسات همۀ شده است، نهاده

 مکـان  و زمـان  مـاوراي  جهـان  از هـایی  فرافکنی و وار شبح
 به نسبت چیز همه هولوگرافیک، عالم در. داند می ام متعارف
ساحت پوشـیده جهـان حضـور دارد، تـوهم      در که واقعیتی

)illusion( مواجهـه  در مـا  کـه  معنا این به رود؛ شمار می به 
 را آنهـا  واقعیت، فوقانی سطوح هاي فرکانس و ارتعاشات با

 مـثالً . کنـیم  مـی  بندي صورت خود ذهنی هاي قالب براساس
 از اي نایافتـه  تودة شکل با هولوگرافیک جهان در که میهنگا
 متـداولمان  هاي تجربه اساس بر کنیم، می برخورد ناب دانش

 را آن ناخودآگاه شکلی به و بالفاصله ما ذهن زمین، کره در
 بنـدي  صـورت  باشـکوه  هـایی  کتابخانه و ها مدرسه شکل به

 فوقـانی  سـطوح  در مـا  مشـاهدات  ترتیب، این به و کند می
  ).Talbot,1992:274( یابد می نمادین معنایی واقعیت

 هـا  انسان ابزار قدرتمندترین که است آن بر اوسپنسکی -17
 رهگذر از تنها ما. است هنر جهان، تمامیت نسبی درك براي
 در را حقیقـی  بـود  انعکـاس  توانیم می نمودها به هنري نگاه
 یافتـه  انعکاس معقولِ ذات نسبی ادراك. کنیم شناسایی آنها
 یکسـان  ظـاهر،  بـه  که هایی تفاوت تشخیص و پدیدارها در
 تفسـیر  و جهـان  شـاعرانه  فهـم  واسـطه  بـه  تنهـا  نمایند، می

 آنهـا  در را حیـات  پنهـان  سـاحات  کـه  پدیـدارها  هنرمندانه
ــد، مـــــی آشـــــکار  شـــــد خواهـــــد محقـــــق کنـــ

)Ouspenski,1922:161 .(بـه  هنر، و شعر حیث، این از 
 عنـوان  بـه  عرفـانی  هـاي  تجربـه  و مقدماتی اي مرحله عنوان
 شـمار   بـه  جهـان  تمامیـت  و حقیقت ادراك پیشرفتۀ مرحله

 .رود می

/ جمهـوري (اوسپنسکی با نقل نسبتاً کامل تمثیـل غـار    -18
در پایــان فصــل چهــاردهم کتــاب خــود، از ) کتــاب هفــتم

هاي خود و تعلق خاطر عمیقش نسـبت بـه    خاستگاه اندیشه
  .دارد برمیتلقی افالطونی از عالم پرده 

 در نیـز  جدید عهد در حتی که است آن بر اوسپنسکی -١٩
 هـاي  ویژگـی  از یکـی  عنـوان  بـه  مکـان  حقیقت درك باب

 بدوانید ریشه محبت، در«: است آمده میان  به سخن قدیسان،
 بـا  که یافت خواهید را آن قدرت سان بدین. شوید ساخته و

 درك را عمـق  و ارتفـاع  و طـول  و عـرض  مقدسـان،  جمله
 است معتقد وسپنسکیا ،)18-19: افسسیان به رساله(»  .کنید
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 ما اما اند نداشته عبارت این از درکی محتمالً پولس معاصران
 و زمـان  بـاب  در کانـت  هـاي  اندیشه با آشنایی ضمن اکنون
 تـوانیم  مـی  باره، در این  شرقی مکاتب آراء از اطالع و مکان

 در آگـاهی،  از اي تـازه  مراتب به دستیابی چگونه که دریابیم
-Ouspenski,1922:333( است مکان حس تقویت گرو

 رهگـذر  از کـه  یابیم درمی اکنون ما دیگر، عبارت به ؛)335
 عنـوان  بـه  را زمـانی  هـاي  پدیده توان می عارفانه هاي تجربه
 تصـویر  بـه  ترتیـب،  ایـن   به و کرد ادراك مکانی هایی پدیده
 دسـت  نیسـت،  گانـه  سـه  ابعاد در محصور که جهانی واقعی
  .یافت

 اخس ممکن هرگاه که کند می بیان اشرف امکان قاعده -20
 نیـز  اشـرف  ممکنی آن، از پیش باید ناچار به باشد، موجود
 موجـودات  اثبـات  در عمدتاً قاعده این از. باشد یافته وجود
 صـدرالمتالهین . شـود  مـی  برداري بهره عقالنی و مثالی مجرد

 بـه  او خـود  ابتکـارات  از کـه ( را قاعده این عکس شیرازي
 وجـود  کـه  معنـا  ایـن  به   داند؛ می صادق نیز) آورد می شمار

 شکل از. آورد می الزم را اخس ممکن موجود اشرف، ممکن
 در. شود می یاد »اخس امکان قاعده« عنوان با قاعده این دوم
 .81:  4 و78  و307 / 2 :1981صدرالمتألهین،: نک باره این

  : در این باره نک -21
Moring, Gary. F (2001) The Complete 
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اوسپنسکی ضمن استنادات متعدد بـه اقـوال و احـوال     -22
ارغنون سوم، به نظرگـاه   22عارفان، به طور خاص در فصل 
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