
  
  
  
  

   زمان در آراي آگوستينشناسي معرفت
  

 *رضا عليزادة ممقاني

  اشاره

هاي مهم و مشهوري در حوزه فلـسفه علـم اشـاره              در اين مقاله ابتدا به جريان     
شود كه از رهگذر تعريف موضع و تناسب خود با مقوله مابعدالطبيعه پديـد                مي
و اند؛ يعني جريان نافي مابعدالطبيعه، جريان معتقد بـه مجـزا بـودن علـم                  آمده

مابعدالطبيعه، و جرياني كه به استقالل اين دو معتقد است ولي ارتباط آن دو و               
نوشتار حاضـر   . داند  هاي قابل توجه در هر دو حوزه را ممكن مي           وجود ظرفيت 

در اصل ارائه الگويي عملي براي اثبات نظريه سوم است و بـا بررسـي برخـي                 
  .دهد مي وي نشان ميآراي آگوستين، رد پاي مقوالت علمي را در آراي كال

مابعدالطبيعـه، زمـان، فيزيـك، نـسبيت، مكانيـك،          علـم،   : واژگان كليدي 
  سنجش زمان

***  
   مقدمه-1

صرف نظر از دو جريان متقدم و متأخر در فلسفه علم كه يكي به طور كامل مابعدالطبيعه را                  
طبيعي گذاشت و هدفش پااليش علم و زبان علمـي از رويكردهـاي مابعـدال               از علم كنار مي   

                                                 
 كارشناسي ارشد فلسفة علم از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد. *
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و ديگـري كـه اصـالً علـم و مابعدالطبيعـه را دو امـر مجـزا                ) هاي منطقي   پوزيتيويست(بود  
تري هم در فلسفه علم وجود داشته است كه علم        ، جريان ميانه و معتدل    )كوآين(شمارد    نمي

هايشان در    ها و ظرفيت    دانسته است كه به فراخور توانايي       و مابعدالطبيعه را دو امر با معنا مي       
دوئم و پاپر از فالسفة بنام اين جريان        . اند  ل تاريخ با يكديگر در تعامل و داد و ستد بوده          طو

پذيري خود در صدد تفكيك علم از مابعدالطبيعه برآمده بود، ولي             پاپر با معيار ابطال   . اخيرند
ورزيـد،    همواره بر نقش مؤثر و بنيادين پندارهاي مابعدالطبيعي در نظريات علمي اصرار مي            

اي مابعدالطبيعي بـود و در قـرن بيـستم بـه يـك                تميسم يونان باستان كه به اعتقاد او نظريه       ا
هاي چنين داد و ستدي بين ايـن دو حـوزه بـه شـمار                 نظرية علمي بدل شد، از بهترين مثال      

  . رفت مي
آنكه در صدد ايجاد يك مالك تحديد باشـد، بـه             دوئم نيز ضمن قبول چنين تمايزي بي      

گيـري    كرد و تأثير احكـام مابعـدالطبيعي نجـوم را در شـكل              اي اشاره مي    طهوجود چنين راب  
نظرية جاذبه نيوتن يا تأثير آراي مابعدالطبيعة دكارت در مورد ماده بر نظرية هيـدروديناميك              

گيلـيس،  .(كرد  هاي شاخص اين تعامل ذكر مي       تامسون و نظرية مغناطيس ماكسول را از مثال       
اخت الكاتوش مابعدالطبيعه درون هـستة سـخت نظريـات          همچنين در نظرية شن   ). 138ص

  .علمي قرار گرفته است
پردازد كـه در آن يـك         اين مقاله درباره بحث مزبور در فلسفه علم به بررسي موردي مي           

كنـد   گذارد و مالحظاتي مي متكلم براي اثبات آراي كالمي خود پا را از حوزة كالم فراتر مي   
شناختي حاصـل     نتايج معرفت . رسند  مالً علمي به نظر مي    كه حداقل در ظرف زماني خود كا      

از اين بررسي و ارتباط آن با موضوع علم و مابعدالطبيعـه در فلـسفه علـم در پايـان بحـث                      
  .تر روشن خواهد شد بيش

  ـ قديس آگوستين2

هاي كالمي و مابعـدالطبيعي دارنـد، بـا        اگرچه فضا و زمان مطلق در مكانيك كالسيك ريشه        
هـاي متـأخرتر از قبيـل نـسبيت           يار جالب توجه خواهد بـود اگـر بـدانيم ايـده           اين همه بس  

همزماني كه از نتايج نظرية نسبيت خاص اينشتين است، بـه طـور صـريح در آراي كالمـي                   
بهترين دليل بر اين ادعا اثر معروف       . مسيحيت خيلي پيش از قرن بيستم حضور داشته است        
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م قديس آگوستين اسـت كـه در قـرون چهـارم و             ترين متكلمان مسيحي به نا      يكي از بزرگ  
 354ــ 470(قديس آگوسـتين    . زيسته است   مي) ليبي امروزي (پنجم ميالدي در شمال آفريقا      

اي آشناست و همراه با توماس آكويناس دو          در تاريخ فلسفه غرب و كالم مسيحي چهره       ) م
اي متولد شـد      انوادهآگوستين در خ  . روند  گذار كالم مسيحي به شمار مي       چهرة بزرگ و تأثير   

آگوستين جوان در ابتدا به واسطة عـشق        . كه پدرش مانوي مسلك و مادرش مسيحي بودند       
 ولي طي مهاجرت بـه      1.به فلسفه با خواندن كتاب چيچر و هورتنسيوس، مانوي مسلك شد          

سـير فكـري آگوسـتين از       . هاي نوافالطوني يافت و دست آخر مسيحي گشت         روم، گرايش 
 آغـاز شـد و بـه        "اعترافـات "ت توأم با ايمان است كه از كتاب مشهور او           اين به بعد شناخ   

بازگـشت از   "ها    تدريج به نفي كامل افكار فلسفي در واپسين آثار خود و به ويژه آخرين آن              
رسيد كـه بيـانگر تعبـد محـض و فطـري اسـت كـه نيـاز بـه                     )Detraction ("افكار سابق 

تـرين نقطـة    فات او به لحاظ سير اعتقادي نزديـك بدين ترتيب كتاب اعترا . بافي ندارد   فلسفه
شود و اتفاقاً در همين كتاب است كه فـصل            فكري آگوستين مسيحي به فلسفه محسوب مي      

  .كاملي را به بحث در مورد زمان اختصاص داده است
  ـ چيستي زمان از نظر آگوستين3

او همچون اغلـب    . فصل يازدهم كتاب اعترافات آگوستين به طور كامل راجع به زمان است           
 بـسيار زودي بـا طـرح        2كنـد،   ساير فصول كتاب اين قسمت را هم با مناجات خدا آغاز مي           

شود كه نـه تنهـا فلـسفي اسـت،            مسئله زمان درگير بحثي پيچيده در مورد چيستي زمان مي         
 او،   نتيجـة بحـث پيچيـدة     . شود  بلكه در برخي سطور به بعضي مالحظات علمي نزديك مي         

  .انگاري آن است  و در واقع نسبي و ذهنينفي عينيت زمان
اي  او به سبب دغدغه.  عزيمت آگوستين در اين بحث، مالحظات علمي نيست البته نقطة

كند و مسئله حدوث يا قدم جهـان همـان نقطـة آغـاز          كالمي رو به جانب موضوع زمان مي      
ولي حدوث ترديد آگوستين به عنوان يك متكلم قايل به خلق جهان است،              بي. بحث اوست 

  :كند عالم منشأ پرسشي است كه او آن را چنين خطا تلقي مي
 همچنان  "كرده است؟   پيش از خلق آسمان و زمين، خداوند چه مي        ": پرسند  آنان كه مي  «

اگـر او   ": گويند  ها مي   آن. ساختند  در سراشيبي خطايي قرار دارند كه بايد از خود دورش مي          
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د، چرا در همين حـال بـاقي نمانـد، آن گونـه كـه               در فراغت خود به هيچ كاري مشغول نبو       
تر هرگز خلق نكرده      همواره در گذشته چنين كرده بود؟ اگر اراده به خلق چيزي كه او پيش             

تـوان او را      بود، در او تازگي داشت، يعني اگر حركتي تازه در او به جنبش افتاد، چگونه مي               
   )362، ص 1380آگوستين،(» ...سرمديت حقيقي دانست؟

بنـابراين ارادة خداونـد بـه       . كند  وستين ارادة خداوند را جزئي از جوهر او قلمداد مي         آگ
بدين ترتيب ايـن    . خلق جهان جزئي از ذات خداوند است و طبعاً از ازل موجود بوده است             

  :شود پرسش مطرح مي
پذيرد از ازل وجود داشـته اسـت، چـرا            اگر ارادة خداوند به اينكه آفرينشي صورت        ... «
  )363، ص 1380آگوستين، (» ق او ازلي نيست؟مخلو

هايي از اين دست آگوستين را به تعمق در مفاهيمي چون گذشـته، حـال،                 ظاهراً پرسش 
بـدين گونـه او در      . دارد؛ مفاهيمي كه همگي در زمان مندرج هستند         آينده و سرمديت وامي   

تـرين    ترين و عيني   كند و در اين طريق عملي       نخستين گام رو به جانب خود مفهوم زمان مي        
دهـد و تعريفـي از        گيري آن باشد را مورد بررسي قـرار مـي           وجه اين مفهوم كه همانا اندازه     

  :رسد دهد كه بسيار با نوعي نگرش علم مكانيك نزديك به نظر مي طول زمان به دست مي
آيد كه مدام يكديگر را در        طول مدت زمان از تعداد بسياري از حركات به دست مي          ... «
» ...تواننــد ادامــه پيــدا كننــد گذارنــد؛ چراكــه آنهــا يــك جــا نمــي ته پــشت ســر مــيگذشــ

  )363، ص 1380آگوستين،(
  :كند و در ادامه سرمديت را چنين تعريف مي

» ...هرچـه هـست حـال اسـت       . پيونـدد   اما در سـرمديت، هـيچ چيـز بـه گذشـته نمـي             «
  )363،ص 1380آگوستين،(

ستين به موضوع، نفي زمان پيش از خلقت        با چنين مقدماتي است كه نخستين پاسخ آگو       
  :است
حق آن است كه بگوييم آن گاه كه چيزي را نيافريده بودي، زمان نيز وجـود نداشـت؛ زيـرا                    «

پـذيري    زمان نيز آفريده تو بود و هيچ زماني شريك در ابديت تو نيست؛ زيرا تو هرگز تغيير نمي                 
  )366، ص 1380آگوستين،(» ...پس زمان چيست؟. و حال آنكه ذات زمان تغير است
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تـر در   طوري كه با موشـكافي بـيش  . رسد اولين جواب او را قانع نكرده است به نظر مي  
منشأ اين ترديد تدقيق    . كند  موضوع آرام آرام حتي در عينيت خارجي مفهوم زمان ترديد مي          

مفاهيم بنيادي زمان مشتمل بر سه جزء گذشته، حـال و آينـده اسـت كـه او ضـمن همـين                      
  :يابد ها را مفاهيمي گنگ و مبهم مي ي آنبررس
توانند باشند در حالي كه       در ميان اين سه شق زمان، چگونه است كه گذشته و آينده مي            «

گذشته ديگر وجود ندارد و آينده نيز هنوز نيامده است؟ و زمان حال اگر همواره حال بـود                  
 اگر حال از آن روي زمـان        پيوست، ديگر نه زمان، بلكه ابديت بود و         و هرگز به گذشته نمي    
توان گفت كـه حـال وجـود دارد آنگـاه كـه               پيوندد، اصالً چگونه مي     است كه به گذشته مي    

توان به درستي گفت كه زمان هـست،          جهت بودنش، نبودن آن است؟ به عبارت ديگر، نمي        
  )366، ص 1380آگوستين،(» .الوقوع نبودنش مگر از جهت وضعيت قريب

نـاميم، بـر      ها را گذشته، حال و آينـده مـي           سه جزء اسرارآميز كه آن     بنابراين او ميان اين   
از آن رو كه گذشته از بين رفته است و موجود نيست و آينـده هنـوز                 . شود  حال متمركز مي  

. كند حال را بشناسد     بر همين اساس سعي مي    . محقق نشده است، ولي حال موجوديت دارد      
ترديد از قرن     بي. آيد   صدد يافتن حال بر مي     اينجاست كه آگوستين با مالحظة عصر خود در       

اند يا در شرف آمدنند،  باقي همه يا رفته   . تواند متعلق به زمان حال باشد       او فقط يك سال مي    
هـايي تـشكيل      چون سال هم از مـاه     . ولي اين امر در مورد خود همين سال نيز صادق است          

هـا از روزهـا،    به طريق اولي ماه. ستها قرار گرفته ا    شده است و او قطعاً در يكي از اين ماه         
تر تـشكيل     هايي كوچك   ها هم از زمان     ها و حتي دقيقه     ها از دقيقه    ها، ساعت   روزها از ساعت  

  :پس باألخره زمان حال چيست؟ پاسخ آگوستين به اين سؤال چنين است. اند شده
كـي از آن    تواند حال خوانده شود، يك لحظه است؛ اگـر بتـوان در             تنها زماني كه مي   ... «

اي به ايـن انـدازه كوچـك در           ها نباشد و نقطه     لحظه داشت كه قابل انقسام به ريزترين برهه       
پيوندد كه كشند آن اصالً طولي ندارد؛ چه اگـر            زمان، چنان به سرعت از آينده به گذشته مي        

وقتي كه حال است استمراري     . داشت، به گذشته و آينده قابل انقسام بود         كشند آن طولي مي   
  )368، ص 1380آگوستين، (» .داردن

. دهـد  دهد، به تشكيك در كيفيات زماني ادامه مـي  او با تعريفي كه از زمان حال ارايه مي       
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زماني كه . رسد به عنوان مثال، كيفيت طوالني بودن زمان از نظر او چندان واضح به نظر نمي             
زمـان  . الني تلقـي شـود    تواند طوالني باشد؛ زيرا هنوز وجود ندارد تا طـو           نيامده است، نمي  

گذشته نيـز از بـين   . حال هم كه بنابر استدالل اخير او فاقد استمرار و طبعاً غيرطوالني است   
خوانـد و آن را رد        اسـاس مـي     گيري زمان را هم بي      بدين ترتيب او ادعاي اندازه    . رفته است 

  :كند مي
ست كه در حـال سـپري       گيريش منوط به آن ا      آگاهي ما به زمان و تواناييمان براندازه      ... «

» .گيـري شـود     توانـد انـدازه     هرگاه بگذرد، ديگر وجود نـدارد و بنـابراين، نمـي          . شدن باشد 
   )369، ص 1380آگوستين، (

كند و به طور      آگوستين پس از اين سير فكري نظر نهايي خود را در باب زمان اعالم مي              
مشتمل بر گذشـته، حـال و   گانة آن     كند كه اجزاي سه     صريح آن را مفهومي ذهني قلمداد مي      

: آينده تنها كيفياتي ذهنيند كه به ترتيب مترادف با سه حالت ذهنـي هـستند كـه عبارتنـد از                   
واسـطه و     گذشته معادل با يادآوري به مدد حافظه، حال معادل با توجه بـه مـدد ادراك بـي                 

 و هـر سـه را   بينـد  با اين همه، او تفاوتي بين اين سه زمان نمـي     . آينده معادل با انتظار است    
حـال امـور گذشـته،      : كنـد   ها به ترتيب چنين اطالق مي       گيرد و به آن     معادل حال در نظر مي    

حال امور حاضر و حال امور آينده كه تنها به سـبب تقـسيمي صـرفاً ذهنـي از هـم جـدا و             
  . اند منفك شده

بپذيرد كـه   تواند    گويي نمي . دهد  گيري زمان او را آزار مي       با اين همه هنوز معماي اندازه     
گيري كرده و اعداد و كميـاتي را بـه آن             مردم در طول تاريخ چيزي موهوم و ذهني را اندازه         

گيـري زمـان، بـر         اين فصل پس از اسـتدالل عليـه انـدازه          17او حتي در بند     . اند  نسبت داده 
  :دهد جزمي نبودن افكار خود چنين شهادت مي

  )369، ص 1380آگوستين، (» !مي قطعياند و نه احكا هايي آزمايشي ها نظريه اين... «
از قبيل اين امكان    . انديشد  حتماالت ديگري نيز مي   ها و ا    جالب آنكه او در ادامه به امكان      

مطلب اخير در پرتو اين اسـتدالل موجـه بـه نظـر     . كه زمان مفهومي برآمده از حركت باشد   
يابيم كـه هـر تغييـري معلـول           رسد كه اگر تغيير تنها مالك گذر زمان باشد، آنگاه در مي             مي

  :سازد ان را ميبنابراين حركت است كه با ايجاد تغير، زم. حركتي است
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زماني از يك مرد دانشمند شنيدم كه زمان چيزي جز حركت خورشيد و ماه و ستارگان      «
تر آن نبود كه زمان نه فقط حركـت اجـرام آسـماني،               آيا محتمل . نيست، ولي آن را نپذيرفتم    

  )374، ص 1380آگوستين، (» ...بلكه حركت اجسام ديگر نيز باشد؟
او در ادامة بحث به سرعت اين ادعا را اين گونه       . ن نيست با اين همه اين ادعاي آگوستي     

  :گيرد كه پس مي
آيد؛ زيـرا     اي كه من بپذيرم كه زمان از حركت اجسام مادي به دست مي              تو اراده نكرده  «

  )376، ص 1380آگوستين، (» ...كند مگر در زمان هيچ جسمي حركت نمي
تـوان   است و اينكه تنها هنگامي مياعتن ظاهراً آگوستين در اين فقره به نسبيت حركت بي    

از متحرك بودن يك جسم در فضا آگاه بود كه جـسمي ديگـر بـه عنـوان مرجـع حركـت                      
هرگز ممكن نيست كه از حركت يا سكون جـسمي منفـرد در فـضايي تهـي                 . موجود باشد 

هيچ معياري براي فهم سكون يا حركت چنين جسمي وجـود نخواهـد             . سخن به ميان آورد   
ين صحبت از تغيير و تحول و در نتيجه گذر زمان در مورد يـك جـسم واحـد     بنابرا. داشت

ولي اين قبيل افكار خيلي متـأخرتر از اخـالف دانـشمند            . در فضايي تهي، خالي از معناست     
با اين همه اين تصور كه هـر جـسمي          . آگوستين است و به فيزيك پس از نيوتن تعلق دارد         

يوناني بود كه به موجب آن زمان محـيط بـر عـالم             كند، ايدة متأخر غير       در زمان حركت مي   
از اين لحاظ تفكر آگوستين كه در پاردايم هيئت بطليموسـي           . شد نه محاط در آن      فرض مي 

  .رسد به چنين نتايجي رسيده بود، بسيار پيشرو به نظر مي
اي وجود دارد كه آگوستين به شدت بـه نحـوة نگـرش مكانيـك نيـوتني                   در اينجا نقطه  

او براي شرح اين مطلب كه زمان حركت جـسم نيـست، ادبيـاتي بـه كـار                  . ودش  نزديك مي 
انگار از  . برد كه بسيار به مكانيك كالسيك نيوتني و مفهوم فضاي مطلق آن نزديك است               مي

  :زبان نيوتن در كتاب اصول به تحليل حركت بپردازد
كنـد    ت مـي  هـا حركـ     اگر بتوانيم در فضا نقاطي را كه يك جسم متحرك در بـين آن             ... «

اي را كـه در آن        چرخد، فاصـله    مشخص كنيم و يا در مورد جسمي كه حول محور خود مي           
توانيم بگوييم كـه چقـدر زمـان الزم اسـت تـا جـسم                 كنند دريابيم، مي    اجزايش حركت مي  

» .متحرك حركت خود را بين دو نقطه كامل كند و يا اجزايش يك دور كامل گـردش كننـد                  
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   )377، ص 1380آگوستين، (
ها با نقطة عزيمت كالمي خود فاصله گرفته است           گويي آگوستين در اين سطور فرسنگ     
. كند  گويد كه يك دانشمند علم مكانيك بحث مي         و درست به همان نحو و سياقي سخن مي        

در واقع هم مطلب مذكور همان تصور نخستين محاسبة زمان حركت يك متحرك نظـر بـه                 
ي آگوستين جهت محاسبة زمان هنوز يك كاستي   مسافت طي شده است، ولي طرح پيشنهاد      

او به درستي مفاهيم زمان و مكان را در ارزيابي حركـت در             . دارد و آن مفهوم سرعت است     
بيند، ولي براي محاسبة زمان حركت جسم متحـرك مـورد نظـر او، هنـوز عامـل                    ارتباط مي 

  :د زمان باشدسومي به نام سرعت مورد نياز بود كه عبارت از مسافت طي شده در واح

V
XT

T
XV =→=  

با اين همه با در نظر گرفتن اين كه آگوستين اين مطلب را يك هزاره پيش از نيوتن بـر                    
رسد، اما    راند، تحليل او از حركت در زمان، كاري بسيار بديع و درخشان به نظر مي                زبان مي 

شود كـه قـادر بـه     مل مياستدالل او عليه اينكه زمان، حركت جسم است، به اين صورت كا    
او در اين فقره هنوز توجهي به نـسبيت مفـاهيم           . گيري زمان سكون اجسام نيز هستيم       اندازه

 1500البته بيش از    . سكون، حركت، جرم و مواردي از اين دست نظر به مراجع مادي ندارد            
  )172، ص 1366كافمن، . (سال زمان نياز بود تا ارنست ماخ به چنين مواردي اشاره كند

او . كنـد  شناختي خود در مورد زمان رجوع مي دست آخر آگوستين به همان موضع روان    
اي امتـداد تلقـي       و در خالل بحث در مورد زمان و حركت، زمان را گونه            23كه قبالً در بند     

شناختي كه تفكيك زمان بـه سـه جـزء را              اين بار با رجوع به همان ديدگاه روان        3.كرده بود 
  :گيرد كه زمان امتداد خود ذهن است كرد، چنين نتيجه مي  ميتفكيكي ذهني تلقي

رسد كه زمان صرفاً يك امتداد است، اما اينكه آن امتداد چه چيز اسـت مـن                   به نظر مي  «
آگوسـتين،  (» .افتم كه نكند زمـان امتـداد خـود ذهـن باشـد              كم كم به اين فكر مي     . دانم  نمي

  )379، ص 1380
  :گويد ورزد و مي ودن آن اصرار ميدر جاي ديگر باز هم بر عيني نب

نبايد بگذارم كه ذهنم بـر عينـي بـودن          . سنجم  پس در ذهن خودم است كه زمان را مي        «
  )381، ص 1380آگوستين، (» ...زمان اصرار ورزد
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  :چون. شود گيري زمان هم حل مي بدين ترتيب معماي اندازه
يـن تـأثير پـس از نـابود شـدن      گذارد و ا دهد، تأثير بر ذهن باقي مي هر آنچه رخ مي   ... «

گيرم كه خود هنوز حاضر اسـت و          من اثر شيء را اندازه مي     . ماند  منشأ اثر همچنان باقي مي    
. شـود   گذارد و سپس رهسپار گذشته مي       نه خود شيء را كه در حال گذر، اثري به جاي مي           

ين است و يا    زمان يا هم  . شود  سنجم همين اثر است كه اندازه گرفته مي         آنگاه كه زمان را مي    
  )381، ص 1380آگوستين، (» .گيرم من اصالً آن را اندازه نمي

كنـد و     بنـدي مـي     در نهايت آگوستين با رجوع به پرسش كالمي آغازين، بحث را جمـع            
  .ترديد چيزي جز سلب عينيت از زمان نيست حاصل اين كار بي

   نتيجه گيريـ 4

 مابعدالطبيعي بـه رهيـافتي علمـي        بسيار جالب توجه است كه آگوستين از بستري كالمي و         
ها   منظور از علمي بودن در اين سير، درستي يا نادرستي نتايج بحث او و انطباق آن               . رسد  مي

او . كنـد   هايي است كه او در حين كار اتخاذ مـي           با واقعيت بيروني جهان نيست، بلكه روش      
بيـل نظـام    در طول بحث بارها به امـور تجربـي و حتـي نظريـات علمـي زمـان خـود از ق                     

دهد، درصدد ارايـة پيـشنهادهايي بـراي          بطلميوسي گردش خورشيد به دور زمين ارجاع مي       
آيـد و حتـي در ايـن مـسير موفـق              گيري زمان حركت يك متحرك بـر مـي          چگونگي اندازه 

اي از نظريه مكانيك نيوتني در مورد سـرعت برسـد و حتـي تـصريح                  شود به مدل اوليه     مي
ه محك تجربه و آزمون در آيند و از ايـن لحـاظ احكـام او غيـر                  كند كه نظرياتش بايد ب      مي

  . قطعي و غير جزميند
 سـال قبـل در آسـتانة    1500اگر به همة اينها اين مورد را هم اضافه كنيم كه او بـيش از      

هاي نظري علـم      خيلي پيش از آن كه فرانسيس بيكن شالوده       . قرون وسطي چنين گفته است    
ه دكارت با دستگاه عظيم رياضي خود منشأ تحوالت آتي شـود،            تجربي را پيشنهاد كند يا رن     

گيريم كه او در دفتر يازدهم از كتاب اعترافات خود نه تنهـا علمـي                 ترديد نتيجه مي    آنگاه بي 
تر از زمان خود سـخن گفتـه اسـت و بـه زبـاني كـوهني                   سخن گفته، بلكه خيلي هم علمي     

  .استمعيارهاي عقالنيت پارادايم خود را در نورديده 
اين امر به خودي خود در مورد تحقيقات و تأمالت آگوستين بسيار مهـم اسـت كـه از                   
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هرچنـد حتـي اگـر كـل فعاليـت او را            . رسـد   بستري مابعدالطبيعي به رهيـافتي علمـي مـي        
شناختي بسيار جالب خواهد بود كـه ببينـيم           مابعدالطبيعي تلقي كنيم، بازهم به لحاظ معرفت      

اي علمـي در عـصر        بعدالطبيعي پانزده قرن پيش با نتايج نظريـه       چگونه مدعاي يك نظرية ما    
   4 .شود حاضر منطبق مي

ترديد جرقه و جرأت بسياري از افكار نو در نظريات علمي در خالل مطالعـة همـين                   بي
دانـان نامـدار قـرن        فراموش نكنيم كه بـسياري از فيزيـك       . ها حاصل شده است     قبيل ديدگاه 

كردند و حتي هر يك فيلسوف يا فالسفه           بودند، آن را مطالعه مي     بيستم با تاريخ فلسفه آشنا    
  .محبوبي داشتند

فايدة ديگر اين بررسي به موضع خاص فلسفه علم در مورد رابطة مابعدالطبيعـه و علـم                 
رويي در تطابق باشد كـه بـه          ظاهراً نتايج اين تحقيق خيلي بيشتر با ديدگاه ميانه        . گردد  بر مي 

  .ستد بين اين دو حوزه قايل استنوعي تعامل و داد و 
دست آخر اينكه صرف نظر از تمام اين مباحث و مالحظـات و حتـي صـدق و كـذب                    
نتايج آگوستين، تأمالت او در مورد زمان براي هر ذهن كنجكاو و مشتاقي جالـب توجـه و                  

دانـان نظـري كـه بـه مباحـث زمـان و مكـان                 به خصوص فيزيـك   . رسد  شگفت به نظر مي   
  .ند، مطالعة فصل يازدهم كتاب اعترافات او را خالي از فايده نخواهند يافتمند هست عالقه
  ها نوشت پي
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