
  
  
  
  

 آراي برگسون و سةمقاي: شهود و زمان
  صدرالمتألهين

  
  *زاده مهدي عباس

  اشاره

 از ديربـاز،    ، مـسئله زمـان     شهود به عنوان يكي از منابع معرفت، و نيـز          بحث
تـوان     مسئله زمان كـه مـي       ويژه مورد توجه متفكران و فالسفه بوده است، به       

ليكن مسلم  . امتداد داد ن را به يونان باستان بازگرداند و تا قرن حاضر           آسابقه  
يابـد، و از آن جملـه         ها نقش كليدي مـي       مسئله در برخي فلسفه     اين است كه 

. است فلسفه برگسون، در جهان غربي و فلسفه مالصـدرا در عـالم اسـالمي              
 آغـاز    كليـدي و محـوري      با نگاهي جديد به اين مسئله      اساساًتفكر برگسون   

 مـسئله اصـلي     – و نـه زمـان       –در تفكر مالصدرا نيز اگرچه وجود       . شود  مي
است ليكن بحث حركت جوهري و اصالت وجود با مسئله زمان تالقي يافته             

 در اين نوشتار ابتدا به رويكـرد      . كند   پيدا مي  مهم يو بالطبع، مسئله زمان نقش    
 برگــسون بــه مــسئله زمــان و نتيجــه ايــن نــوع رويكــرد در ســاير شــهودي

 از قبيل ماهيت ماده، مسئله      موضوعات و مسائل فلسفي مورد توجه برگسون      
اختيار، دين و اخالق، رابطه نفـس و بـدن، حيـات، و مـسئله خـدا خـواهيم              

سپس نگاهي گذرا به بحث حركت جـوهري و اصـالت وجـود در            . پرداخت

                                                 
 )ره(دانشجوي دوره دكتراي فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي . *
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 خـواهيم  –يابـد   كه با بحث زمـان ارتبـاط مـي        آنجا   البته تا    –تفكر مالصدرا   
در انتهـاي ايـن     . واهيم كـرد  ند و سه تلقي مالصدرا از زمان را مطرح خـ          فكا

گيري از نقاط     هاي برگسون و مالصدرا با بهره       اي ميان ديدگاه    نوشتار، مقايسه 
 حقيقـت زمـان،      شـهود و    در بـاب   ويژه،   به تشابه و اختالف اين دو فيلسوف     

  .انجام خواهيم داد
 ،ا خـد  ، اختيـار  ، حيـات  ، ماده ، ديرند ، مكان ، زمان د، شهو :واژگان كليدي 

  . حركت جوهري،حركت ، ماهيت،وجود
***  

  برگسون و مسئله زمان: درآمد

اين طرز تلقي، زمان را به مثابـه        . تفكر رايج در تاريخ فلسفه درباب زمان، از آن ارسطوست         
از . كند  گيرد، همانند ريلي كه عالم بر روي آن حركت مي           جريان مداومي از عالم در نظر مي      

هـاي سـماوي و       زمان در اينجـا بـه حركـت       . دشو  مي» زمان طبيعي «اين نوع زمان، تعبير به      
در قرون وسطا نيـز زمـان       . شود  هاي طبيعي، به ويژه گردش افالك نسبت داده مي          دگرگوني

شـود؛ زمـان در واقـع،     اي الوهي و الهياتي به آن داده مـي  ارسطويي جاري است، ليكن جنبه 
در . گـردد   از مـي  يكي از مخلوقات خدا است و حاصل اراده او است و با خلقت عـالم، آغـ                

گردد كه در مقابـل   اي تلقي مي شود، زمان به منزله ابژه عصر جديد نيز كه با دكارت آغاز مي     
بـالطبع، زمـان    . د و بايد شناخت مفهومي از آن به دسـت داده شـود            رانسان يا سوژه قرار دا    

متـداد   ا درشود به  نوعي       كانتي نيز كه به همراه مكان به منزله صورت ماتقدم حس تلقي مي            
  .سنت جاري فلسفه است

كند و همـه آنهـا را زمـان مكـاني شـده               برگسون با اين تلقيات درباره زمان مخالفت مي       
زمان، آن گونه «. هاي طبيعي نيز به نظر برگسون از همين دست است       زمان در دانش  . داند  مي

نمـود  بيند سرانجام همان مكان است؛ هنگامي هم كـه دانـش طبيعـي وا               كه دانش، آن را مي    
» .سـنجد   گيرد، درواقـع فقـط ايـن مكـان اسـت كـه آن را مـي                  كند كه زمان را اندازه مي       مي

توان گفت كه زمان فرضـاً از جـايي تـا             در اين طرز تلقي مي    ) 113، ص   1354بوخنسكي،  (
جايي ديگر است؛ داراي تقدم و تأخر است؛ داراي قبـل و بعـد اسـت؛ داراي ابتـدا و انتهـا            
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ايـن  . سـازد   آيند و گردش شب و روز، زمان را مـي           ار پشت سرهم مي   و  ها دايره   است؛ فصل 
اين طرز تلقي از    . زمان، زمان حقيقي نيست، بلكه زماني است نسبي، مكاني و قابل شمارش           

ها پيش، زنون اليايي در قالب  آورد كه قرن زمان به نظر برگسون، همان مشكالتي را پديد مي  
ود و در آنها، زمـان را بـه مكـان و بـرعكس، تحويـل                هايي بدانها اشاره كرده ب    »پارادوكس«

به قول برگسون، «. اساساً اين تلقي از زمان، زاييده برداشت و تصور ما از مكان است. داد مي
دانيم كه در رسانه تهي همگني بـه نـام مكـان، موجـود                اشياي طبيعي را به منزله اشيايي مي      

ست كه تصور عادي ما را از زمان، يعنـي    و مفهوم مكان ا   . كند  است و مواضعي را اشغال مي     
رود، تعيـين     مفهوم زمان آن گونه كه در علوم طبيعي و براي مقاصد زندگي عملي به كار مي               

به اين معني كه به قياس از خطي نامتناهي كه متشكل از آحاد يا لحظـاتي خـارج از      . كند  مي
دهـد تـا زمـان را         ا را ياري مـي    اما اين انديشه، م   ... گيريم  يكديگر باشد، زمان را در نظر مي      

گيري كنيم و وقوع رويدادها را به صورت مقارن و متوالي در رسانه زمان كـه آن نيـز                     اندازه
 –ايـن طـرز تلقـي از زمـان          ) 220، ص   1384كاپلستون،  (» .تهي و همگن است، ثبت كنيم     

زنـدگي  مـا در    . گيري است زيرا مكاني و كمـي اسـت           قابل اندازه  –همان طور كه بيان شد      
بيـنش  «. سـنجيم  عادي و روزمره خود، اين زمان را با ابزارهايي از قبيل ساعت و تقويم مـي               

بيند، و آن     بندي سر و كار دارد، زمان را مكاني يا فضايي مي            گيري و درجه    علمي كه با اندازه   
كند، همچون    اي از واحدهاي هندسي، كمي، و متمايز از يكديگر فرض مي            را همچون رشته  

، 1381احمدي،  (» .سازند  هاي تقويم مي    كنند، يا برگ    هاي ساعت سپري مي     ي كه عقربه  فضاي
رسـاند؛   هايي از زمان، ما را به زمـان حقيقـي نمـي    به نظر برگسون چنين برداشت ) 551ص  

بلكه يكسره مكاني كردن و مكاني ديدن زمان است، درحالي كه زمان و مكـان، داراي يـك                  
معنا كه برخالف مكـان، همـه          اصطالحا تصرم ذاتي دارد؛ بدين     زمان. تفاوت بنيادين هستند  

شوند؛ به عبارت ديگر، زمان برخالف مكان، قارالـذات           اجزاي آن با هم در يكجا جمع نمي       
با توجه به اين تفاوت، زمان واقعي چيست؟ از ديد برگسون، زمان، مكـاني نيـست؛                . نيست

  . تقدم و تأخر و ابتدا و انتها در نظر گرفتتوان براي آن قبل و بعد يا   نمي.مانند يك طول
از ديد برگسون، زمان واقعي، يك تحول و پويايي است؛ ذاتاً حركت است در عين حال                

توان يك لحظـه، آن را متوقـف كـرد و تـصوير و بـرش و                   كه در حال حركت است و نمي      
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بـا تجربـه    ... « را   بنابراين، برگسون، تلقي رايج از زمـان      . مقطع ثابتي براي آن در نظر گرفت      
مـا واحـدهايي جـدا و متفـاوت از هـم را تجربـه               . داند  انسان از زمان، خوانا نمي    ] حقيقي[

» .كنـيم    را تجربه مـي    dureeما گذر، جريان، تداوم و به اصطالح مشهور برگسون          . كنيم  نمي
  )551همان، ص (

ي و زمـان  وي ميـان زمـان غيرواقعـ   . شـود  اينجا است كه مسئله اصلي برگسون آغاز مي      
اين اصطالح را   .  است dureeاصطالح خاص برگسون در اين بحث،       . نهد  واقعي تفاوت مي  

توان به ديمومت، استمرار، تداوم و دوام ترجمه كرد، ليكن ما در اين نوشتار، از اصطالح             مي
  . كنيم استفاده مي» ديرند«

زمـان واقعـي،    . اسـت شود همانا ديرنـد       به نظر برگسون آنچه حقيقتاً از زمان، تجربه مي        
ديرنـد را نبايـد بـه ايـن         . ديرند، عبارت است از سياليت و پويايي محض       . فقط ديرند است  

عنوان تصور كرد كه چيزي است كه سيال است و پويا است، بلكه خود سـياليت و پويـايي                   
اگر ديرند به اين عنوان تصور شود كه چيزي است كه سيال و پويا است، اين                . محض است 

گيـري و     ن مفهومي و مقولي جاري در سنت فلسفه خواهد بـود كـه قابـل انـدازه                همان زما 
كه ديرند، خود دوام و ديمومت و استمرار و تداوم محض             اساساً مكاني شده است، درحالي    

يـك اشـتداد كيفـي محـض اسـت و از اجـزاي              ... «لذا زمان به معناي واقعـي كلمـه         . است
روند كـه     بد، كه در عين حال چنان در هم فرومي        يا  دهنده مطلقا ناهمگون تركيب مي      تشكيل
آن نه مكاني است، نه شمردني، بلكه       ... توانند به وضوح از يكديگر تشخيص داده شوند         نمي

دارد، آري يك دوام محض است و به اين اعتبار با مكان و با زمـان                ] ديرند[= به واقع دوام    
) 113، ص 1354بوخنـسكي،  (».مربوط به دانش طبيعي، يكپارچه و يكبـاره متفـاوت اسـت       

كنشي است يگانه و    «درواقع، زمان واقعي، نوبه نوشدن و صيرورت غيرمتقرر و سيال است،            
. تواند اندازه گرفته شـود      است كه نمي  ) صيرورت(ناپذير، يك جهش و يك گسترش         تقسيم

» .تاين واقعيت از بن به باال در سيالن پيوسته است؛ هرگز نيست بلكه همواره در شدن اس                
  )113 و 14همان، صص (

به نظر برگسون تلقي رايج و مكاني شده از زمان در واقع از همين زمان واقعي به معناي              
در واقع اگر ما به تجربه زنده و صادق خـود از زمـان، رجـوع كنـيم                  . شود  ديرند، انتزاع مي  
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را مكـاني در نظـر      كنيم، زمان     سازي مي   يابيم ليكن آنگاه كه مفهوم      زمان را به مثابه ديرند مي     
: پردازيم، حال آن كه چنـين زمـاني، زمـان واقعـي نيـست               گيري آن مي    گيريم و به اندازه     مي

» .اسـت ] ديرنـد [= درواقع، اين مفهوم زمان، تصور مكاني شده يا رياضـي شـده اسـتمرار               «
وي بر آن است كه تلقي رايج از زمان يا همـان زمـان مكـاني            ) 220، ص   1384كاپلستون،  (

گيري است، حاصـل نـوعي اجبـار و ناچـاري اسـت و اساسـاً                  هومي كه قابل اندازه   شده مف 
توان آن را واقعي پنداشت؛ انسان براي گذران امور روزمره، طبعاً نيازمند و اساساً ناچار                 نمي

ريـزي    را تشخيص دهد و نحوه عملش را بر مبنـاي آن تنظـيم و برنامـه               » لحظات«است كه   
اقعي و ناگزير از زمان، درواقع حاصل يك انتزاع از زمان واقعي اما چنين برداشت غيرو   . كند

  .     به معناي ديرند است
 در قالب عباراتي مختصر و موجز، تفـاوت زمـان رايـج و              ماده و ياد،  برگسون در كتاب    

ديرند زيسته وجدان ما، ديرنـدي      «: كند  متداول و زمان به معناي ديرند را چنين توصيف مي         
   بايد ... گويد    ن، كامالً مغاير اين زماني كه دانشمند فيزيك از آن سخن مي           است با آهنگ معي

در ديرند مـا آنچـه وجـدان مـا          . اينجا ميان ديرند خود ما و زمان به طور كلي فرق گذاشت           
تواند شـامل     يابد، يك فاصله معلوم جز يك تعداد محدود رويدادهاي وجداني را نمي               درمي

گوييم، آيا واقعاً به اين ديرند  پذير سخن مي    نهايت تقسيم    بي شود، و هنگامي كه از يك زمان      
  ) 292 و 3، صص 1375برگسون، (» انديشيم؟ است كه مي

 ميان تلقيات فالسفه جزمي از زمان و نيز تلقـي كانـت از زمـان، مـسئله                  درلذا برگسون   
فه انتقادي   حكمت برين از يك سو و فلس       گرايي جزمبنابراين، ميان   «: كند  ديرند را مطرح مي   

، مبادي  ]زمان غيرواقعي [= اي كه در فضا و زمان همگن          از سوي ديگر، براي عقيده    ) كانت(
اي   بيند، جـا هـست، عقيـده        تقسيم و انجماد وارد درواقع را به منظور عمل و نه معرفت مي            

داند، و سرانجام ريـشه       كه اشيا را داراي ديرند واقعي و گستره واقعي مي          ]عقيده برگسون  [=
همه اين اشكاالت را ديگر در اين ديرند و اين گستره كه حقيقتـاً بـه اشـيا تعلـق دارد و در             

داند كه ما     بيند، بلكه ناشي از فضا و زمان همگني مي          ميانگيري، آشكار هستند نمي     نظر ما بي  
گذاريم براي اينكه پيوستگي را تقسيم كنيم، شدن را تثبيت    آنها را در زير ديرند و گستره مي       

  )302همان، ص (» .نيم تا براي فعاليت خودمان نقاط اتكا فراهم سازيمك
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، ديرنـد را چنـين      »پژوهش در نهاد زمـان و اثبـات اختيـار         «برگسون همچنين در كتاب     
شـباهت بـه عـدد، يـك          ديرند درون ما چيـست؟ يـك كثـرت كيفـي، بـي            «: كند  تعريف مي 

خالصه، لحظات يـك  . ده نيستدگرگوني همساز و به سامان كه با اين وصف يك كم فزاين     
  )208، ص 1368برگسون، (» .ديرند دروني، بيرون از يكديگر نيستند

آشكار است كه زمان به معناي ديرند، نوعي جهـش نـسبت بـه آراي فالسـفه قبلـي در                    
نگـرد؛ وي واقعيـت    اي ديگـر مـي   برگسون درواقع به مسئله زمان به گونه. بحث زمان است  

اينكه انسان نـاگزير اسـت زمـان را مكـاني           . سازد  له و پرسش مي   زمان را تبديل به يك مسئ     
گيري كند تا در عمل، توفيق يابد، نبايد باعث شود زمان واقعي      ببيند و آن را بسنجد و اندازه      

بـراين اسـاس،    . را كه اين زمان غيرواقعي و توهمي از آن انتزاع شده اسـت فرامـوش كنـد                
  .است در تاريخ تفكر غربي يبرگسون نقطه عطف

   شهود نزد برگسون      -2

اما اكنون بايد اين پرسش بسيار مهم را مطرح ساخت كه زمان به معناي ديرند، چگونه و با                  
شود؟ كدام يك از ابزارهـاي شـناختي و معرفتـي مـا چنـين زمـاني را                    چه ابزاري درك مي   

زم اسـت؟ در  توان به وسيله عقل نظري شناخت يا ابـزاري ديگـر ال          يابد؟ آيا آن را مي      درمي
تمـايز هـوش و شـهود؛ يـا تمـايز           : كند  اينجا برگسون به تمايز بسيار مهم ديگري اشاره مي        

intelligence   و intuitin .   هاي هـوش، عقـل و فهـم را       توان معادل   براي لفظ نخست مي
هاي شهود، بصيرت، بينش دروني و حدس را، لـيكن در             لحاظ كرد و براي لفظ دوم، معادل      

اي لفظ نخست، از معادل هوش و براي لفـظ دوم، از معـادل شـهود اسـتفاده                  اين نوشتار بر  
  . كنيم مي

ساز است و  انديش و مقوله  همانا عقل مفهومي و مكانبه عنوان يكي از منابع معرفتهوش، 
وظيفـه اصـلي هـوش، تحليـل و     . هاي ذهني سـر و كـار دارد   با مفاهيم و ذهن و چارچوب    

استعداد انساني هماهنگ با ماده مكاني، عبـارت اسـت          «ر،  به عبارت ديگ  . سازي است   مفهوم
از آنجـا   ... شود كه منحصراً متوجه به كاربرد اسـت         كه بدين وسيله، مشخص مي    ... از هوش 

كه ما براي كاربرد به چيزهاي دقيقاً معيني نيازمنديم، موضوع اساسـي هـوش را آنچـه كـه                    
هـوش، همچنـين داراي     ... دهـد     ل مي اي استوار است، تشكي     جسماني، نامتشكل و تا اندازه    
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خصلت تحليلي است، يعني توانا است كه طبق هر قانوني يا نظامي چيزها را تجربه كنـد و                  
  )114، ص 1354بوخنسكي، (» .بار ديگر بر هم نهد

درواقع شهود، به يكبـاره ديـدن اسـت و بـا            . اما شهود، ابزار ديگري براي معرفت است      
شهود، معرفتي است اصيل كه از مفـاهيم و          «.  كردن است  چيزي درگير شدن و با آن زيست      

يـا اگـر    (شهود     .شود  رود و با خود شيء مواجه مي        هاي ذهني، فراتر مي     چارچوبمقوالت  
التفـات  : سـازد   واقعيت را دگرگون مي   ) بخواهيم به آن، نام آشناتري بدهيم، شناخت مستقيم       

كند، يعني    بندي مي   يي عام، تحليل و طبقه    ها  هوشي اين واقعيت را به منظور تبيين آن با واژه         
تـوانيم    آشـكارا مـا نمـي     . كنـد   آن را به وسيلة انتزاعات جايگزينِ واقعيت بالفعل تبيـين مـي           

: كند، انجـام دهـيم      هاي تحليل را بدون واقعيتي معين كه به عنوان ماده ايفاي نقش مي              كنش
اش    است را به عنـوان مـاده       هايي كه به وسيلة شناخت مستقيم، حاصل شده         تحليل، واقعيت 

هـا    برگسون معتقد است كه در چنين عملي، تحليل، اين واقعيت         . دهد  مورد استفاده قرار مي   
وي بر آن است كـه اگـر مـا در جـستجوي شـناخت نظـري                 . سازد  را محدود و محرّف مي    

» .نامـد، بـه شـهود بـازگرديم         هستيم بايد به شناخت مستقيم يا آن گونـه كـه برگـسون مـي              
(Stephen, 2000-1: 103)» اسـت  داراي مشخصاتي است كه نقطه مقابل هوش ... شهود .

افزار و وسيله انسان دانا، بينش دروني است كـه در خـدمت عمـل يـا كـنش قـرار نـدارد؛                       
يك نگريـستن سـاده كـه نـه         ... موضوع آن چيزهاي در سيالن، آلي و مستمر و مداوم است          

  ) 114 و 15سكي ، ص ص بوخن(» .نهد كند، نه برهم مي تجزيه مي
در . آشكار است كه شهود از منظر برگسون با شهود عرفا و فالسفة حـسي تفـاوت دارد              

در كنار قابليت تفكر مفهومي، در انسان، قابليت ديگري وجود دارد كـه برگـسون آن     «واقع،  
از ) شـهود (هر دو قابليت، نتيجة تطور و تحول اسـت لكـن قابليـت دوم               . نامد  را شهود مي  

آگـاه، و     بال، خودــ   اي فارغ   شهود نزد برگسون عبارت است از غريزه      ... شود  يزه مشتق مي  غر
شهود شـبيه   ... اي نامحدود شده است     مستعد تأمل بر روي متعلق و عين و بسط آن به گونه           

نيروي يك نقاش است كه جهان را دقيقاً همان گونه كه بـراي وي در يـك ادراك سـاده و                     
بيند، با اين تفاوت كه شهود به جـاي اينكـه تـسليم يـك تجربـة                  شود مي   محض نمايان مي  

 دربارة جهان خارجي، شـهود عبـارت   ...گردد زيباشناختي شود تسليم شناخت و معرفت مي      
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شود بدين  است از عملي كه انسان به وسيلة آن به باطن و ذات يك متعلق و عين، منتقل مي            
تـوان از آن ارائـه داد،          نتيجتاً توصـيفي نمـي     اي يكّه وجود دارد و      منظور كه با آنچه به گونه     

ور شـدن در      ، شهود عبارت است از نـوعي غوطـه        (self)يكي وسازگار شود در مورد خود       
بـرخالف هـوش كـه    ... ي، نوعي پذيرش صيرورت محض و ديرند واقعيآگاه  خودـجريان  

همواره بـا يـك     ماند و نيازمند نمادها است و شناختي كه           شناسد باقي مي    در بيرون آنچه مي   
شـود و از    شناسـد وارد مـي      كند، شهود به درون آنچه مـي        نظر مربوط است را توليد مي      نقطه

 (Edwards. 1996: 291). »كنـد  كند و شناختي مطلـق را توليـد مـي    نمادها صرف نظر مي
  .واسطة مفاهيم و مقوالت ذهني شهود برگسون، معرفت مستقيم است و بي

 ما ممكن است قدري دشوار باشد، چه ما بـه اسـتفاده             روشن است كه درك شهود براي     
ـ    معرفـ ايم و همواره آن را به مثابه ابـزار   كرده از هوش خو   كـار  هت و مواجهـه بـا چيزهـا ب

 به نظر برگسون براي فهم شهود، نيازمند يك چرخش و دگرگـوني در              از اين رو،  . ايم  گرفته
 و كه از مرزهاي عقـل نظـري         شهود، نوعي يافت دروني و حضوري است      . نوع نگاه هستيم  

توان آن   نميدر نتيجه،رود؛ و   فراتر مي–گيريم   كه ما همواره آن را به كار مي   – يعقل ابزار 
به نظر برگسون، فلسفه حقيقي بايد با شهود سر و كار           . را با كمك همين عقل نظري، فهميد      

نامـد،    ن را چنـين مـي     ،آن گونه كه برگسون آ    )عقالني(رهيافت هوشي   ...  « .يابد نه با هوش   
چه تا حدي مفيد است، برطبق نظر وي، داراي دو نقطه ضعف و ايراد جـدي از نقطـه                     اگر

گويد ما با تمركز دادن التفات و توجـه بـه هـر چيـزي                 وي مي . نظر تأمل و نظرورزي است    
كمتر از كل واقعيـت، و لـذا مجـزا سـاختن بخـشي از واقعيـت، آنچـه كـه بـدواً و اصـالتاً                          

از اين گذشته دقيقاً تا بدانجا كه دست بـه انتخـابي در ميـان               : كنيم  يم را تحريف مي   ا  شناخته
كنـيم، دامنـة شـناخت     نظر مي زنيم و به برخي از آنها التفات و از برخي صرف         ها مي   واقعيت

. كنـيم   اي ديگـر از آن برخـوردار شـويم را محـدود مـي               توانستيم بـه گونـه      مستقيمي كه مي  
ورزد كه مشغلة فلسفه آن است كه وضعيت هوشي ذهـن             ل تأكيد مي  برگسون به اين دو دلي    

وي . تـرين شـناخت ممكـن مـستقيم از واقعيـت بـازگردد              را دگرگون ساخته، و بـه كامـل       
تري از واقعيت به وسـيلة        تواند بازگرداندن ما به ادراك كامل       آيا وظيفة فلسفه نمي   : گويد  مي

التفات » رويگردان«چه مورد نياز خواهد بود دگرگون ساختن نوع توجه و التفاتمان باشد؟ آن   
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نظر عملي،   آن به آنچه از يك نقطه     » بازگرداندن«ما از جنبة عمالً مورد عالقة عالَم به منظور          
-Stephen, 2000-1: 23). »باشـد  اين تغيير التفات، خود فلـسفه مـي  . باشد مفيد است، مي

نسبت بـه غريـزه،   ) عقل(ط قوة هوش انسان به وسيلة بس  «در واقع، به اعتقاد برگسون،       (24
شود، لكن باالترين استعداد ما همانا شهود است كه هر دوي آنها را با              از حيوانات متمايز مي   

فـرض   را پـيش ) عقـل (هـوش  ... زيـرا شـهود  ... سـتيز نيـست     برگسون عقل . آميزد  هم درمي 
   (Craig, 1998: 732).»دارد مي

تـوان    ش و شـهود ارائـه شـد، بـه آسـاني مـي             به هر حال، با توجه به توصيفي كه از هو         
. توان دريافت    به معناي ديرند را نه با هوش، بلكه صرفاً با شهود مي             واقعي  زمان دريافت كه 

بنـابراين بـراي    . شـود   در مقابل، زمان غيرواقعي و مكاني شده است كه با هوش، فهميده مي            
لـسفه عبـور كـرد، زيـرا     فسـنت  شناسي رايـج در       درك زمان واقعي بايد از مرزهاي معرفت      

  .ديرند، قابل به چنگ آمدن ذهني و مفهومي نيست
آيد و به ويژه      به نظر برگسون، آنگاه كه سخن از ناتواني و ضعف عقل آدمي به ميان مي              

گويد، بايد اين ناتواني و محـدوديت      هاي عقل نظري سخن مي      آنگاه كه كانت از محدوديت    
عـين  . تواند به شهود، نسبت داده شـود         نمي اي  يصهبالطبع چنين نق  . را به هوش نسبت دهيم    

  : عبارات برگسون در اين خصوص، چنين است
ناتواني عقل نظري چنان كه ايمانوئل كانت آن را ثابت كرده است، شايد درواقع جز ناتواني هوشـي           

مـا  بايستي براي ارضاي نيازهاي       اي كه مي    نباشد كه در بند برخي الزامات حيات جسماني روي ماده         
آن گاه معرفت ما از اشياي ديگر به ساختار بنيادين فكر مـا             . كند  سرو سامان سازد، عمل مي      آن را بي  

آورده فكر به صورتي كه به سبب تأثر از وظـايف             بستگي ندارد، ولي تنها به عادات سطحي و دست        
... براين  بودن معرفت، بنا    نسبي. جسماني و نيازهاي دروني ممكن است بگيرد بستگي خواهد داشت         

را در صـفاي    ] بـصيرت يـا شـهود     [= اند، ما بيـنش       كردن آنچه نيازها برپا كرده      با پياده . قطعي نيست 
  )262 و 3، صص 1375برگسون، . (گيريم كنيم و با واقع دوباره تماس مي نخستين دوباره برقرار مي

   برخي دستاوردهاي فلسفي رويكرد شهودي برگسون      -3

ن و نيز تمايز هوش و شهود، تأثير جالب توجهي در نوع نگـاه وي               رويكرد شهودي برگسو  
كوشيم به اختـصار بـه مـسائلي از قبيـل             در اين بخش مي   . به برخي مسايل مهم فلسفه دارد     
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. ماده، حيات، اختيار، خدا، دين و اخالق و رابطه نفس و بـدن از ديـدگاه وي اشـاره كنـيم                    
ائل به فهم گوهر انديشه شـهودي برگـسون   هاي خاص برگسون درباب اين مس      طبعاً ديدگاه 

  .مدد خواهد رساند

   ماده  -الف 

بحث ماده در طول تاريخ فلسفه از اهم مباحث فلسفه طبيعـي بـوده اسـت، لـيكن بـه نظـر             
برگسون، ماده در فلسفه همواره به وسيله هوش، بررسي شده، ليكن فلسفه بايد شهود را به                

  . ندكار ببرد و به ماده، نظري ديگر بيفك
. به منظور فهم ماده در تفكر برگسون، الزم است ماده را در فيزيك نيوتني، مالحظه كنيم  

با فرض . اساساً زمان و مكان آن گونه كه در فيزيك نيوتني مطرح است، درواقع نسبي است              
تـوان تغييـر      حركت زمين، تغيير مكان، نسبي است؛ همچنين در فضاي تهي و خال نيز نمـي              

زمان هم نسبي است زيرا همواره نسبت بـه يـك حادثـه گذشـته، درنظـر                 . تمكان را درياف  
هـايي بـراي فيزيـك        بنابراين، زمان مطلق و مكان مطلـق، چـالش        . شود  گرفته و محاسبه مي   

يابد، ليكن جرم نيز با جاذبه        ماده در فيزيك نيوتني، با مفهوم جرم، ارتباط مي        . نيوتني هستند 
. يابـد  ا كه جاذبه زمين نيست، جرم هم معنـايي ديگـر مـي     شود؛ اما در فض     زمين سنجيده مي  

  . بنابراين جرم و بالطبع ماده نيز در فيزيك نيوتن با چالش مواجه است
فرض در فيزيك نيوتني است و حقيقـت         به اعتقاد برگسون، ماده و جرم اساساً يك پيش        

ود مـاده و خـود      آن، هيچ گاه لحاظ نشده است؛ ليكن ما بايد از طريق شهود دريابيم كه خـ               
شود همانا يك چيـز ايـستا و          اي كه در هوش نمودار مي       به نظر برگسون، ماده   . جرم چيست 

ثابت و منجمد است و مادة واقعي نيست، درحالي كه ماده آن گونـه كـه بـا شـهود، تجربـه        
شود، پويايي و تحول و خالقيت است؛ تحرك بالذات و جنبش و جوشش محض است؛      مي

جنبـد، زيـرا در ايـن صـورت      نبايد گفت ماده، چيزي اسـت كـه مـي    . ستاين مادة واقعي ا   
ايـن مـاده،    . بندي شده و مفهومي خواهد شد؛ ماده، جنبش محض اسـت            بندي و قالب    مقوله

هاي  تصوير جهان، مبتني بر دانش«اساساً . يابد هاي طبيعي، آن را درنمي همان است كه دانش 
، )113، ص   1354بوخنـسكي،   (»  زنـدگي اسـت    و) ديناميـسم (طبيعي، فاقد هرگونه پويايي     

اشيايي كه آدمي به وسيله ادراك حسي بدانها توجه         . درحالي كه جهان، خود خالقيت است     
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البته اين . كند كند، ماده واقعي نيستند، بلكه انبوه اين اشيا، تصور ماده را براي ما ايجاد مي   مي
مالً بسيار الزم است ليكن ماده واقعـي     نوع ماده را بايد در فيزيك، بررسي كرد و اين كار، ع           

حركت بالذات عالم و جنبش واقعي را كه ماده واقعي است، صـرفاً بايـد بـا شـهود                   . نيست
تمـايز مـاده    : كنـد   بنابراين، برگسون در اين موضع، تمايز مهم ديگري را مطرح مي          . دريافت

  . غيرواقعي و ماده واقعي

           اختيار-ب

دترمينيـسم،   در. كند  مقابل دترمينيسم يا جبر علي و معلولي مطرح مي        برگسون اختيار را در     
بـدين معنـا كـه عليـت        . نه فقط ماده، بلكه خود انسان هم اسير جبر علي و معلـولي اسـت              

درواقع، پيشينه و گذشته انسان و حـوادث مربـوط          . گذارد  عوامل علي بر انسان هم تأثير مي      
گذارد؛ هرچند نتوان ايـن تـأثير را دقيقـاً            ي تأثير مي  به آن، بر روي رفتارها فعلي و كنوني و        

آشكار . رسد  انسان، مانند خطي است كه از گذشته شروع شده و به زمان حال مي             . نشان داد 
ايـن  . است كه اين تبيين، بر آن است كه اختيار، وجود ندارد بلكه توهم اختيار، وجـود دارد     

اي   حاصل تمايز دكارتي نفس و بدن بـه گونـه         بندي شده و      نوع نگاه البته مكانيستي و مقوله     
  .ضروري است

اما برگسون در مقابل اين نظريه، تحت تأثير رويكرد شهودي خود، به زمان حال بيـشتر                
اي در    شده  حال همانا حال ناآرام است كه هيچ امر قطعي و تثبيت          . دهد  از گذشته اهميت مي   

خود را به   ... «آشكار است كه اگر     . آن وجود ندارد بلكه حالي است كه در حال شدن است          
اي   عنوان توالي مراحل مجزا در زمان مكاني شده تصور كنيم، پس طبيعي است كـه مرحلـه                

هـاي   ها، هستي به عالوه، عواطف و انگيزه    . قبلي را به عنوان علت ايجاد مرحله بعدي بدانيم        
، 1384لـستون،   كاپ(» .هاي متـوالي اسـت      شود كه علت يا موجب هستي       متمايزي دانسته مي  

توان لحظه فعلي را معلول لحظـه         اما اگر زمان به معناي ديرند ملحوظ گردد، نمي        ) 221ص  
قبل دانست، زيرا اساساً در ديرند، قبل و بعد و تقدم و تأخري وجود ندارد؛ حتـي اآلنـي و                    
اكنوني وجود ندارد؛ تحول و ناآرامي محض است و انـسان هـم در ايـن نـاآرامي اسـت و                     

  . ها به انتخاب انسان و لذا اختيار است ن ناآراميتحقق اي
، اختيـار انـساني را چنـين        »پژوهش در نهـاد زمـان و اثبـات اختيـار          «برگسون در كتاب    
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اين نسبت،  . نامند  دهد، اختيار مي    نسبت من عيني را به عملي كه انجام مي        «: كند  توصيف مي 
دين توضـيح كـه تجزيـه و تحليـل          ب. پذير نيست، دقيقاً به اين جهت كه ما مختاريم          تعريف

» من«صرفاً  ) 202، ص   1368برگسون،  (»  ].و شدن [براي يك چيز است نه براي يك ترقي         
  . توان دريافت در حال شدن وجود دارد و اين را صرفاً با شهود مي» خود«يا 

تمـايز خـود ظـاهري يـا        : كنـد   البته برگسون در بحث اختيار هم تمايزي را مطـرح مـي           
اعمـالي  ] ... اختياري[= اعمال آزادانه   «به نظر وي،    . ود واقعي يا ديرند محض    اجتماعي و خ  

امـا بخـش    ... گيـرد     محـض، سرچـشمه مـي     ] ديرنـد [= است كه از خود به عنوان استمرار        
اي كـه مـا بـراي مثـال،           گذرد، در مرتبه    هاي ما در مرتبه خود ظاهري مي        اي از زندگي    عمده

كنيم تا اينكـه خودمـان عمـل كنـيم و ازايـن رو نـدرتاً        ميبيشتر بر اثر فشار اجتماعي عمل      
بنـابراين برگـسون، اختيـار انـساني را در كنـار جبـر              ) 223، ص   1384كاپلستون،  (» .آزاديم

  .ورزد سازد و البته بر ارزش و اصالت اختيار تأكيد مي اجتماعي مطرح مي
و خالقيت اسـت و     ماده هم حتي به نظر برگسون داراي نوعي اختيار است؛ زيرا تحول             

فرضاً دستي كه با ابزارها بيشتر سـروكار دارد، پينـه           . كند  براي خودش امكاناتي را اختيار مي     
همه موجـودات عـالم، بـه ايـن معنـا واجـد             . شود  زند و براي آينده، سفت و سخت مي         مي

تواننـد آنهـا را تحقـق         اختيارند، زيرا همواره خودشان هستند و امكانات فرارويشان كه مـي          
اختيـار بـه معنـاي      . البته روشن است كه اين نوع اختيار، غير از اختيار انساني است           . بخشند

اين آگاهي نيز غير . واقعي كلمه آنجا مطرح است كه خودآگاهي و آگاهي وجود داشته باشد   
درواقع اگر بـا هـوش بـه        . از آگاهي كانتي است بلكه به معناي دريافت و تأثير و تأثر است            

نگاه كنيم، فقط جبر است ليكن اگر با شهود بنگـريم، اشـيا و مـاده هـم نـوعي                    اشيا و ماده    
  . اختيار دارند

   رابطه نفس و بدن    -ج

بـه نظـر وي،     . شود  درخصوص رابطه نفس و بدن نيز نوع نگاه شهودي برگسون، نمايان مي           
 قول بـه    .تر، دو جنبه مختلف از يك چيزند        نفس و بدن درواقع يك چيزند؛ با به تعبير دقيق         

تمايز نفس و بدن، ناشي از نوع نگاه مكانيستي و مكاني و در واقع كار هوش اسـت؛ لـيكن                    
در جهـان دوگونـه     «: اگر شهودي بنگريم نفس و بدن دو جنبه و دو جريان از يـك چيزنـد               
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 و  –اسـت   ] روح يـا نفـس    [=  كه جنـبش زنـدگي       –وجود دارد، يكي باالرونده     ... جنبش  
) 119، ص   1354بوخنـسكي،   (» .است] جسم يا بدن  [= جنبش ماده    كه   –ديگري فروافتنده   

درواقع سير صـعودي انـسان، نفـس و         . ماده صرفاً انحالل يك تحول و جنبش خالق است        
شود و به آسـمان   روح است و سير نزولي وي، ماده يا بدن؛ مانند يك قطره آب كه بخار مي       

ه همين قياس، گذشـته و پيـشينه بـه          ب. گردد  اي به زمين باز مي      رود و سپس چونان قطره      مي
تواند با تحـول خـالق بـه          آيد و اين ماده مي      مثابه حافظه و ياد، به صورت ماده صلب درمي        

روح واجد حيات تبديل شود؛ لذا مرز قطعي و ثـابتي ميـان مـاده و روح يـا نفـس و بـدن،           
  .وجود ندارد

   حيات          -د

وي با دو تبيين    . گذارد  مسئله حيات نيز تأثير مي    نوع نگاه شهودي برگسون، در تبيين وي از         
. كننـد  هر دو تبيين، ديرند را انكار مـي . گرايي مكانيزم و غايت: رايج از حيات، مخالف است  

بنابر اصل نخست، موجود زنده از آغاز، ماشيني است كه به وسيله قوانين حـساب شـدني                 «
همـان، ص   (» .ه جهان وجـود دارد    تعيين شده است؛ بنابراصل دوم، يك نقشه ساخته و آماد         

انجامـد و نـشان از    هر دو اصل به نظر برگسون، حاصل هوش اسـت و بـه جبـر مـي            ) 117
  .و شمارش و نگاه مكاني دارد» عدد«

انـسان  . كند، كه حاصل شهود است      ، تبيين مي  »تطور خالق «برگسون حيات را با مفهوم      
يرا دائماً وقايع و حـوادث بـر آنهـا وارد           و اشيا، انسان و اشياي ديروز يا لحظه قبل نيستند ز          

لذا همه چيز و همـه كـس، داراي يـك پيـشينه انباشـته      . سازند  تر مي   شوند و آنها را فربه      مي
ايـن حافظـه، قطعـي و       . اسـت » حافظـه «است كه از سنخ وجـودي نيـست بلكـه از سـنخ              

وعـه ايـن    اسـت؛ مـاده عبـارت اسـت از مجم         » ماده«شده و معين و ازاين رو از سنخ          تثبيت
  . پيشينه كه در حافظه انباشته شده است

. تمايز حافظه هوشي و حافظه محض     : كند  در اينجا برگسون مجدداً تمايزي را مطرح مي       
در وهله اول، نوعي حافظه است كه عبارت است از سـازكارهايي حركتـي كـه بـه عـادت               «

ـ       ... شباهت دارد يا عادت است       دني مثـل راه رفـتن      حافظه در اين معناي مكانيكي، عادتي ب
اين نوع حافظه با چيزي كه برگـسون        ... حافظه در اين معنا منحصر به انسان نيست       ... است  
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كنندة همة رويدادهاي زندگي ماسـت       نامد، چيزي كه بازنمود و ثبت       آن را حافظه محض مي    
 و  26، ص   1384كاپلـستون،   (» .دارد متفـاوت اسـت      و هيچ چيزجزئي را از نظـر دور نمـي         

توان باهوش فهميد بلكه بايد آن را بـا شـهود             افظه دوم، يعني حافظه محض را نمي      ح) 225
  .دريافت

ها مربوط به پيشينه و گذشته است ليكن حيـات از اكنـون بـه بعـد،                   به هرحال، همه اين   
قابل تحول و پويايي و جنبش و تطور خالق است؛ ذات هر چيز دائمـاً نـو بـه نـو شـونده                       

توانـد امكانـاتي را       نو به نوشدن و تطور دائم و خالق كه مـي          است؛ حيات عبارت است از      
بندي شده و مكانيستي و مجبور است،         ازاين رو، حيات، نسبت به گذشته، قالب      . اختيار كند 

  . ليكن نسبت به آينده، گشوده و متحول و مختار و خالق است
توانـد هـر     البته نبايد از نظر دور داشت كه حيات اگرچه تطور خـالق اسـت، امـا نمـي                 

در واقع، گذشته و پيشينه هر چيزي است        . خالقيتي را ايجاد كند و هر امكاني را اختيار كند         
. تواند چه خالقيتي را ايجاد و چـه امكـاني را اختيـار كنـد                كند كه در آينده مي      كه تعيين مي  

 سـاز ايـن تطـور       تطور خالق عالم، وابسته به ماده و حافظه آن است كه در عين حال، زمينه              
حتي يك شيء جامد و صـلب هـم         . اين حكم درمورد همه امور، جاري است      . خالق است 

اي در گذشته است و اين حافظه به زمان حال رسيده و اكنون در حال تطور و                   داراي پيشينه 
طبعـاً ايـن    . اش، محـدود اسـت      تحول است، ليكن خالقيت آن متناسب با گذشته و حافظـه          

هاي فراروي انسان به تناسب گذشته و   ي است، چه امكان   مسئله درمورد انسان به نحو ديگر     
  . تر است اش، گسترده حافظه

جريـان زنـدگي    «اساسـاً   . خواهند بر موانع ماده و حافظه غلبـه كننـد           همه موجودات مي  
 نهـاده اسـت، از پـيش پـاي           هايي را كه مـاده دربرابـر آن         در تالش است كه مانع    ] حيات  [=

، مجموعه موانعي را كه زنـدگي از آنهـا          )ارگانيسم(ود جاندار   ماده گونگي يك موج   . بردارد
زندگي به نحوي منطقي جريـان نـدارد، گـاه بـه گـاه خطـا                . دهد  در گذشته است، نشان مي    

با وجود اين، انگيزه كلي     . رود  شود و حتي واپس مي      ها مي   كند، همچنين گرفتار بن بست      مي
  ) 118، ص 1354بوخنسكي، (» .ماند زندگي، پايدار مي

. زنـد  پيونـد مـي  » خيز خاست حيات«در نتيجه، برگسون مفهوم تطور خالق را با مفهوم       
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گوييم، روي    خيز خاست حيات كه از آن سخن مي       «: نويسد  مي» تحول خالق «وي در كتاب    
قيد و    كه توانايي آفرينش بي   ] خالقيت[= هم عبارت است از يك اقتضاي ضروري آفرينش         

ابر خود با مـاده مواجـه اسـت، يعنـي حركـت معكـوس حركـت         شرط را ندارد، زيرا در بر     
كنـد و مايـل اسـت كـه در آن،             خودش؛ ولي ماده را كه نفس ضرورت اسـت تـصرف مـي            

  ) 323، ص 1376برگسون، (» .تعيني و آزادي را وارد سازد حداكثر ممكن بي

   خدا   - ه

است كـه تبيـين وي      آشكار  . بحث خدا در تفكر برگسون نيز نتيجه نوع نگاه شهودي وي است           
 فرض وجود خداي خـالق و قـادر مطلـق و    –تر اشاره شد   آن گونه كه پيش–از حيات و ماده   

خدا صرفاً عبارت است از جنبـه حيـات و          . پذيرد  را نمي » فعال ما يشاء  «بالطبع مختار محض و     
اش، جهـان مـادي اسـت و جنبـه            درواقع، جنبـه مـادي عـالم و حافظـه         . تطور خالق كل عالم   

توانـد    براين اساس، خدا هم داراي امكاناتي است كه مـي         . اني و تطور خالقش، خدا است     روح
اختيار كند ليكن به نظر برگسون، اختيار خدا با اختيار انسان اساساً نسبتي ندارد؛ اختيار انـسان،                 

  .كنند نه در طول اختيار خدا است و نه در عرض آن؛ هردو مستقل عمل مي

   اخالق و دين   –و 

سون در بحث از اخالق و دين هم، تحت تأثير نوع نگاه شـهودي خـويش، تمـايزي را                   برگ
  . اخالق بسته و اخالق باز، نيز دين پايا و دين پويا: كند مطرح مي

اخالق بسته، عبارت است از دستورها و فشارهاي جامعه كه به نحوي غريزي بر انـسان         
اي انساني و شخصي است و        دارد و وظيفه  شود؛ اما اخالق باز، ارتباطي با جامعه ن         اعمال مي 

همچنين دين پايا نوعي واكنش نسبت به تهديدات عقلي است كه           . پيشرونده و خالق است   
، »عرفـان «كشد؛ اما دين پويا كه درواقع عبارت است از نـوعي   فرد و جامعه را به چالش مي      

ويا، خالق و نـو     دريافت و ادراك امري متعالي است و داراي تطور و خالقيت است؛ دين پ             
  .به نو شونده است

  مالصدرا و مسئله زمان         . 4

دهد كه هر يـك، بـه مثابـة           مالصدرا در آثار مختلف خود، سه تعريف از زمان به دست مي           
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پيشرفت و جهشي نسبت به مرحله و تعريف قبلي اسـت؛ لـيكن نظـر اصـلي و نهـايي وي                  
ايـن  .  وي مطرح شده اسـت     اسفار اربعة دربارة زمان، همان تعريف سوم است كه در كتاب          

  :ند ازا سه تعريف عبارت
  ...زمان، مقدار حركت وضعي فلك اقصي از جهت تقدم و تأخر است. 1
  ...زمان، مقدار حركت جوهري فلك از حيث تقدم و تأخر است. 2
  ).468، ص 1381مصلح، ... (زمان، مقدار وجود طبيعي متجدد بنفسه است. 3

مان تعريف رايج در فلسفه است كه توسط ارسطو مطرح شده و در             تعريف نخست زمان، ه   
ليكن ايـن تعريـف، نظـر اصـلي مالصـدرا           . فلسفه اسالمي قبل از مالصدرا اعتبار تام يافت       

نيست و همان زماني مكاني شده و مفهومي و مقولي است كه برگسون هم ـ چنان كه اشاره 
حركت جوهري كـه از سـوي مالصـدرا    تعريف دوم، با بحث . كند شد ـ با آن مخالفت مي 

مطرح شد، پديد آمد و پيشرفتي را نسبت به تعريف نخست عرضه كرد؛ ليكن اين تعريـف                 
هم نظر اصلي مالصدرا نيست و در واقع، زماني است كه باز هم تقدم و تأخر و قبل و بعد                    

امـا  . باشـد تواند موافـق      دارد و لذا مكاني و مفهومي است و برگسون نيز با اين تعريف نمي             
شـود نظـر اصـلي و         تعريف سوم، كه بر مبناي اصالت وجود از سوي مالصدرا مطـرح مـي             

هايي هـم     نهايي وي است كه با بحث برگسون از زمان به نوعي قرابت دارد، هرچند تفاوت              
ذيال به اجمال، حركت جوهري، اصالت وجود و نهايتـا شـرح            . بين اين دو نظر وجود دارد     

  .اب زمان، مطرح خواهيم نمودنظر سوم مالصدرا درب

   حركت جوهري       –الف 

جمهور فالسفه اسالمي قبل از مالصدرا اعـم از مـشايي و اشـراقي، حركـت را در عـرض                    
استدالل عمده مخالفان حركـت در      . دانستند  كردند و حركت در جوهر را باطل مي         لحاظ مي 

ي، وجـود متحـرك و بـه        يكي از لوازم بلكـه مقومـات هـر حركتـ          ... «جوهر، اين است كه     
ذات ثابتي داريم كه صفات و حاالت آن تدريجاً دگرگون          ... اصطالح، موضوع حركت است   

 گونه كـه صـفات و اعـراض آن           اما اگر بگوييم خود ذات هم ثباتي ندارد و همان         . شوند  مي
يابد، اين دگرگوني را به چه چيز نسبت دهيم؟ و            شوند جوهر آن هم تحول مي       دگرگون مي 

موصـوف خواهـد بـود و     متحرك و صفتي بـي  حركت در جوهر، حركتي بي  : يگر سخن به د 
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  )331، ص 1374مصباح يزدي، (» .چنين چيزي معقول نيست
دهد و در اثبات حركت در جوهر، سه دليـل را ذكـر               مالصدرا به اين استدالل، پاسخ مي     

  :پردازيم كند كه اجماالً به بيان آن مي مي
لول طبيعت جوهري آنها است و علت طبيعي حركت هـم           هر تحولي در اعراض، مع    . 1

بايد خودش متحرك باشد؛ نتيجه اينكه جوهري كـه علـت تحـوالت اعـراض اسـت، بايـد                
  .متحرك باشد

هاي جوهرنـد و صـرف        اعراض اساساً از خودشان هويت مستقلي ندارند بلكه جلوه        . 2
هـاي يـك      ي كه در جلـوه    آيند و از طرفي هر حركتي و تغيير         هاي تعلقي به شمار مي      هويت

تـوان گفـت      دهد حكايت از حركت و تغييري در خود آن چيز است زيرا نمي              چيز روي مي  
نتيجه اينكه حركات در اعراض، نشان از حركات در . اند ها تغيير كرده كه فقط تجلي و جلوه  

  .جوهر دارد
، نتيجه  الوجود است   هر موجود مادي، زمانمند است و هر موجود زمانمندي، تدريجي         . 3

  .الوجود است و لذا حركت دارد اينكه جوهر مادي، تدريجي
آشكار است كه تحليل مالصدرا از حركت جوهري، تحليلي اسـت عقلـي و مبتنـي بـر                  

مـن  . تواند در خويش بيابـد      نيز بر مبناي اين تحليل، انسان، حركت جوهري را مي         . استدالل
كـه مـن دائمـاً  تحـت تـأثير وقـايع و              يابم كه من قبلي و من بعدي نيـستم، بل           در خودم مي  

ازايـن رو،   . يابم، و در عين حال همواره، من هستم         شوم وتبدل مي    تر مي   حوادث گويي فربه  
طبق نظريه حركت جوهريه، تبادل نيست بلكه تبدل است به معني واقعي كلمه كـه مـالزم                 «

ل و  است با پيوستگي و اتصال و وحدت صورت پيشين و صورت پسين و همچنـين اتـصا                
  )         760، ص 1373مطهري، . (»وحدت امكان قبلي و فعليت بعدي

   حركت جوهري و مسئله زمان          –ب 

آنچه تاكنون در خصوص حركت جـوهري بيـان شـد، بـه تبـع حركـت در اعـراض بـود؛                      
توان ايـن     حال مي . رسد  معنا كه مالصدرا از حركت در عرض به حركت در جوهر مي             بدين

ح نمود كه اگر درموردي، هيچ حركتي در اعراض يك جوهر روي ندهد، آيا              پرسش را مطر  
 اينجـا اسـت كـه حركـت         ؟توان حركتي را براي آن جوهر در نظر گرفت يـا نـه              باز هم مي  
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زمـان جـوهري   . شـود  مطـرح مـي  » زمان جـوهري «يابد و  جوهري با مسئله زمان، پيوند مي  
پـس  ... «درواقع  . قبلي بدان نرسيده بودند   مالصدرا، تلقي متفاوتي از زمان است كه فالسفه         

توانـد جنبـه      از اثبات حركت جوهري در جوهر جهان طبيعت، زماني با مفهومي تازه كه مي             
گردد و آن، زمان جوهري اسـت         تعين داشته و از ادراك هيچ مدركي پنهان نشود روشن مي          

 حركـات، خـالي     و راستي همان گونه هم هست زيرا هر يك از ما كه ذهن خود را از همـه                 
كرده و چشم دل به چهره طبيعت باز كند، باز معناي امتداد سيالني را مشاهده خواهد كـرد                  

  )     836همان، ص (» .يابيم و آن همان، زمان جوهري است كه درخود مي
اما منظور از زمان جوهري چيست؟ پاسخ به اين پرسش در واقع، از پاسـخ بـه پرسـش                 

 اگر هيچ حركتي در اعراض يك جوهر روي ندهد، به اعتقـاد           در واقع، . شود  قبل حاصل مي  
توان حركتي را براي آن جوهر در نظر گرفت، زيرا يك جوهر مادي كه                مالصدرا باز هم مي   

نه رنگش تغيير كرده است و نه مكانش و نه مقدارش و نه هيچ يـك از اعـراض ديگـرش،                     
در واقـع جـوهر     .  جديـد اسـت    باالخره در يك زمان قبلي بوده است و اكنون در يك زمان           

رود، از آنجا كه زمان، تصرم ذاتي است، جوهر مادي قبلـي              مادي، آنگاه كه با زمان پيش مي      
در اين زمان، اساساً گذشته وجـود نـدارد؛         . آيد  رود و جوهر مادي جديد پديد مي        از بين مي  

مـادي پديـد    گريزد، بلكه در هر اكنوني، حالي براي جـوهر            گذشته مدام از چنگ انسان مي     
آيد كه غير از حال قبلي است و اين عبارت است زمان جوهري به معناي نو به نوشـدن                     مي
كند و به     اش را ترك مي     آيد و گذشته    جوهر مادي، زمانمند است و با زمان به پيش مي         . دائم

كند اگرچه هيچ تغييري در اعراضـش روي          رسد و لذا جوهريتش تغيير مي       اكنون و حال مي   
ابراين، جوهر مادي صرف نداريم، بلكه جوهر مادي متحرك در زمان به معناي نـو               بن. ندهد

گذشـته  ... «رو،    ازاين. توان از زمان، جدا كرد      به نوشدن دائم داريم، پس جوهر مادي را نمي        
باشد، يعني    از عوارض جسماني، خود جوهر جسماني نيز در جوهريتش نيازمند به زمان مي            

بديهي اسـت كـه اگـر درمـورد يـك           ) 835همان، ص   (» .ج نيست زمان از هويت اشيا، خار    
: جوهر مادي، حركت در اعراضش نيز وجود داشت، دو حركت جوهري، قابل لحاظ اسـت         
  .يكي حركت جوهري به تبع حركت ساير اعراض، و ديگري حركت جوهري به تبع زمان

زمان، مقـدار   : توانيم به تعريف دوم مالصدرا از زمان برسيم         مي» زمان جوهري «از بحث   



69  

  

مان
و ز

ود 
شه

 :
مقاي

سة
ين
تأله

رالم
صد

 و 
ون

گس
 بر
اي
 آر

  

آشكار است كه اگر زمـان را بـه معنـاي           . حركت جوهري فلك از حيث تقدم و تأخر است        
توانيم آن را مقدار حركت وضعي فلك از جهت تقدم و      زمان جوهري تلقي كنيم، ديگر نمي     

بدانيم؛ زيرا زمان جوهري، حركت در جوهر فلك        ) تعريف نخست مالصدرا از زمان    (تأخر  
  .ارد و مقدار اين حركت جوهري از حيث تقدم و تأخر خواهد بودد فرض مي را پيش

   اصالت وجود و مسئله زمان            –ج 

» ماهيت«شود، هنوز هم در حيطه     بحث حركت جوهري و زمان جوهري كه از آن نتيجه مي          
است، زيرا جوهر به همراه عرض، از اقسام ماهيات است ليكن با طرح مسئله اصالت وجود   

  .شود اي ديگر مطرح مي الصدرا، بحث زمان نيز به گونهتوسط م
بنابر اصالت وجود، آنچه واقعي است و در عالم خارج، سـاري و جـاري اسـت صـرفاً                   

ماهيت، امري است نامتعين، مبهم و تيره و        . وجود است و ماهيت صرفاً امري است اعتباري       
خص، متعين و نوراني و     نظر از وجود، هيچ است؛ ليكن وجود، مش         ماهيت صرف . غيرواقعي

فقط وجـود در خـارج   . سازد واقعي است و آن است كه ماهيت را از درياي عدم، خارج مي   
ماهيـت صـرفاً    . گذارد  چيز ديگر و از جمله ماهيت باقي نمي         هست؛ وجود، جايي براي هيچ    
معنا كه حـد وجـود در ذهـن اسـت و لـذا ماهيـات، متبـاين                    حاصل يك انتزاع است؛ بدين    

البته مالصـدرا   . ند، اما وجودات، تباين بالذات ندارند، زيرا وجود همواره يكي است          ا  بالذات
كند، بدين معنا     به منظور پرهيز از وحدت وجود عرفاني، مسئله تشكيك وجود را مطرح مي            

كه وجود در عين حال كه واحد است امـا داراي مراتـب و شـئون متفـاوت اسـت؛ مـا بـه                        
  . مراتب و شئون متفاوت، يكي است و همان وجود استاالشتراك و مابه االمتياز اين

هاي وجـودي باشـند كـه البتـه تبـاين       به هرحال، اگر در جهان، صرفاً وجودات يا حصه  
زمان بنابر  . اي ديگر، قابل طرح است      بالذات هم ندارند، در اين صورت، بحث زمان به گونه         

ايم كـه شـيء و        زماني مواجه بوده  تا بدينجا با    . نمايد  تعريف سوم مالصدرا در اينجا رخ مي      
و زمـان اگـر چـه از      ) يـا جـوهر مـادي     (كرد، بدين معنا شـيء        جوهر مادي در آن تغيير مي     

اند؛ اما بر مبناي اصالت وجود، زمان، ديگـر           پذيرند لكن دو موجود مستقل      نا يكديگر جدايي 
زمـاني نيـست    ديگر،  . شود  وجودي مستقل ندارد بلكه در ذات اشيا و جواهر مادي وارد مي           

كه شيء و جوهر مادي در آن تغيير كند بلكه زمان، در واقع خود شيء و خود جوهر مادي                   
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طور كه    همان. ناپذيرند  زمان و شيء از يكديگر به معناي واقعي كلمه، جدايي         . زمانمند است 
تواند بدون زمـان      باشد نمي ) طول، عرض و عمق   (تواند بدون ابعاد ثالثه       شيء يا جسم نمي   

اوالً زمان، مقـدار    . توان مقدار وجود طبيعي متجدد بنفسه دانست        بنابراين، زمان را مي   . باشد
است، ثانياً وجودي است يعني مربوط به خود وجود است نه عارض بر وجود؛ ثالثـاً مقـدار       
خاص و مشخصي است؛ رابعاً اين وجود، وجود طبيعي است يعني بـا جـسم تعليمـي كـه                   

 دارد، زيرا صورت نوعيه خاص خودش را دارد، و خامـساً            جسم بما هو جسم است تفاوت     
قـرار و نـاآرام و    اين وجود طبيعي، متجدد بنفسه است يعني وجود جسماني و مادي كه بـي           

قـراري و     زمان به اين معنـاي سـوم، درواقـع مقـدار ايـن بـي              . متحول و متطور و پويا است     
  .ناآرامي است

ز آثـارش در خـصوص زمـان واقعـي چنـين              و برخي ديگـر ا       مالصدرا در اسفار اربعه   
  : نويسد مي

فالزمان بهويته االتصاليه التي هي افق التجدد و التقضي و عرش الحوادث و التغاير، شأن واحـد مـن                   
شؤون العله االولي و مرتبه الضعيفه من مراتب نزول الوجود، فيكـون اضـعف الممكنـات وجـوداً و                   

  )381 و 2د اول، ص  ، جل1419مالصدرا، (اخس المعلومات رتبه
من جمله الممكنات فإنّه مقـدار الحركـه الدوريـه الفلكيـه عنـدهم، و               ] الزمان[=  و الوقت المذكور    

: همـان،  جلـد هفـتم      ... (عندنا مقدار الوجود الطبيعي المتجدد بنفسه فاليتقدم علي جميع الممكنات         
  )304ص 

 تقدمها و تأخرها الـذاتيين كمـا أن الجـسم           فالزمان عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة        
التعليمي مقدارها من جهة قبولها لألبعاد الثالثة فللطبيعة امتدادان و لهـا مقـداران أحـدهما تـدريجي                  

  )140همان جلد سوم، ص ( زماني يقبل االنقسام الوهمي إلى متقدم و متأخر زمانيين
و لوحنا إلى أن الزمان كالجسم التعليمـي لـيس مـن     مقدار الطبيعة باعتبار تجددها الذاتي      ]الزمان [أنه

العوارض الوجودية بل وجود المقدار نفس وجود ما يتقدر به أوال و بالذات و كونـه مـن العـوارض                    
همان جلد  ( بضرب من التحليل ككون الوجود من عوارض الماهية و الذات الموجودة بذلك الوجود            

  )147سوم، ص 
همان جلـد سـوم،   (وجود التقدم و التأخر  ة الزمان لذاتها ألن وجودهافالتقدم و التأخر يعرضان لماهي 

 )152و 151ص 
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همـان جلـد   ( فإن الزمان وجوده نفس المقدار و هو معلول للحركة من جهة وجوده ال من جهة كونه          
  )180سوم، ص 

كاأليـام و   و التقضي، و عدد التغيرات بأجزائه المنفصله عند الوهم تجدد ـ اتصال ال الزمانو هو ـ اي  
  )315جلد هفتم، ص . ق.  ه 1411مالصدرا، (الشهور و السنين 

اير غـ االنقـضاء و لـيس وجـوده وجـود أمـر م           مقدار التجدد و    ليست اال    ]حقيقة الزمان  [تهقيحقفإن  
 حيث انه ليس لـه امتـداد سـوي           على قياس الجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي        مايتقدر به ل

  )54، ص 1378صدرا، مال(امتدادالجسميه 
 2001 ،مالصدرا( لذاته   التقدم و التأخر   بل هو مقدار يقتضي      د التقدم و التأخر   رج م الزمانليس مفهوم   

  )122ص . م 
  )60ص .  م 2002مالصدرا  (حقيقة الزمان اتصال أمر متجدد متقض لذاتهإنّ 

مـصلح،  (» .سـت اي است كه افق تجدد و تقضي ا         هويت اتصاليه ... «زمان طبق اين تعريف،     
زمـان  . توان قطع كرد، زيرا اتصال دارد       معنا است كه زمان را نمي       اين بدين ) 469، ص   1381

توان حقيقتاً تقدم و تأخري براي آن لحاظ كرد؛ تقـدم   ازاين رو نمي. در واقع يك گذر است   
همچنين، زمان خود تجدد نيـست بلكـه افـق    . و تأخر در زمان صرفاً وهمي و انتزاعي است  

همچنين زمان،  . است؛ خود نو به نوشدن دائم نيست بلكه افق و حالت و مقدار آن است              آن  
همـان، ص   (» .اي از مراتـب نـازل وجـود اسـت           شأني از شئون علت اولي و مرتبه ضعيفه       «

، بدين معنا كه بر مبناي اصالت وجود، كل وجود و همه چيـز از شـئون علـت اولـي                      )469
تـرين و      وجود داراي مراتب مختلفي است كه پـايين        است و ليكن بر مبناي تشكيك وجود،      

وجود آن گاه كه به مرتبه نازله مـاده و جـسم            . ترين آن، وجود مادي و جسماني است        پست
. شـود   شود و لذا زمـاني و زمانمنـد مـي           قراري و ناآرامي مي     رسد، دستخوش تجدد و بي      مي

» . معلومـات در رتبـه اسـت       ترين  ترين ممكنات در وجود و پست       ضعيف... «بنابراين، زمان   
؛ بر طبق اين تعبير، طبعاً وجود غير زمانمند مانند عقول و نفوس، اشـرف               )469همان، ص   (

  .از وجود زمانمند مانند ماده و جسم است
اين درواقع، زمان واقعي از ديدگاه مالصدرا است؛ اما اين زمـاني كـه مـا از آن اسـتفاده             

فهومي، زماني است مستقل از وجود طبيعـي متجـدد          كنيم، يا همان زمان مكاني شده و م         مي
شود و حاصـل ذهـن اسـت و     اين زمان غيرواقعي، صرفاً از اشياي زماندار، انتزاع مي        . بنفسه
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كه زمان واقعي، مقدار وجود شيء زماندار است و با شيء زمانـدار،               اصالتي ندارد؛ در حالي     
  .شود يكي است و از آن انتزاع نمي

         شابهنقاط ترا؛ برگسون و مالصد. 5

هاي برگسون و مالصدرا در بحث زمـان و برخـي ديگـر از                هايي چند ميان ديدگاه     مشابهت
  : گردد مسائل فلسفي وجود دارد كه ذيالً اهم آنها مطرح مي

هـا و     در تفكر هر دو فيلسوف، نوعي فراتـر رفـتن از حـس، عقـل مـاهوي ، مفهـوم                   . 1
معرفت اصيل به نظر هر دو، نـوعي يافـت درونـي            . ستهاي ذهني، مطرح ا     ها و مقوله    قالب
در اين موضع، برگسون به شهود متوسل مي شود و مالصدرا بـه عقـل معطـوف بـه                   . است
. تـوان دريافـت     به اعتقاد برگسون، زمان واقعي به معناي ديرند را صرفاً با شهود مـي             . وجود

طبيعي متجدد بنفسه را صرفاً    مالصدرا نيز بر آن است كه زمان واقعي به معناي مقدار وجود             
  .توان دريافت به صورت حضوري و وجودي مي

در . در آراي هر دو فيلـسوف، تمـايز و تفكيكـي مهـم در بحـث زمـان، وجـود دارد            . 2
ديرند، غيرقابـل   . برگسون، تمايز زمان غيرواقعي و زمان واقعي به معناي ديرند مطرح است           

در مالصدرا هم تمايز زمـان      . پذير   و لذا انقسام   انقسام است اما زمان غيرواقعي، مكاني است      
زمان واقعي، در حاق وجود شـيء زمانمنـد اسـت و            . غيرواقعي و زمان واقعي مطرح است     

مقدار وجود آن است و لذا غيرقابل انقسام است امـا زمـان غيرواقعـي، در معـرض انقـسام                    
راين، زمان واقعـي نـزد      بناب. كند  وهمي است، يعني وهم انسان، زمان را داخل در ماهيت مي          

  .پذيرد هر دو فيلسوف، هويتي متصل است كه انقسام نمي
گيري  در تفكر هر دو فيلسوف، زمان غيرواقعي، كم و كمي است و در نتيجه، قابل اندازه         

نزد هر دو فيلسوف، زمان واقعي، تقدم و تأخر، قبل و بعد، و ابتدا و انتهـا               . و شمارش است  
م و تأخر نيست، درحالي كه تقدم و تأخر، گوهر زمان غيرواقعـي را              ندارد و اساساً قابل تقد    

  .دهد تشكيل مي
. كننـد   هر دو فيلسوف، فلسفه اصلي و اصيل خويش را با يك مفهوم اوليه آغـاز مـي                . 3

كند؛ وجود، غيرقابل تعريف به حد است زيرا جـنس و             ، آغاز مي  »وجود«مالصدرا با مفهوم    
كند؛ زمان واقعي، غيرقابل تعريف اسـت         ، آغاز مي  »زمان«له  برگسون نيز با مسئ   . فصل ندارد 
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بنابراين، مالصدرا بـه تبيـين حـضوري و وجـودي عـالَم           . شود  و صرفاً با شهود دريافت مي     
  .پردازد و برگسون به تبيين زماني و شهودي از عالَم مي

. تجهان مادي و جسماني اسـ     » نهاد ناآرام «زمان واقعي نزد هر دو فيلسوف، حاصل        . 4
مالصدرا در ايـن    . جهان مادي و جسماني دائماً در حال نو به نوشدن و تجدد و تطور است              

. كند و برگسون، بحث تطور خالق عالم را         موضع، بحث حركت جوهري عالم را مطرح مي       
  .كنند هر دو اصل، وجود نوعي پويايي و تحول و ناآرامي را در جهان مطرح مي

به اعتقـاد برگـسون،     . كنند  بناي نوعي وحدت تبيين مي    هر دو فيلسوف، حيات را بر م      . 5
مشاهده كثرت كمي در عالم، حاصل هوش است اما بايد اين كثرت را در قالب وحدتي كه                 

مالصـدرا هـم همـه عـالم را در قالـب يـك              . تواند آن را دريابد، تبيين كرد       صرفاً شهود مي  
هـاي وجـودي    وجودات يا حصهبيند، زيرا بر مبناي اصالت وجود، عالم مملو از    وحدت مي 

غيرمتباين بالذات است ولذا صرفاً يك وجود در عالم خارج هـست؛ كثـرات را بايـد عـين                   
وحدت دانست، زيرا در واقع، حاصل انتزاع ماهيات توسط ذهن است، درحالي كه ماهيات               
 واقعاً در خارج، تحقق ندارد؛ بنابراين، نزد مالصدرا وحدت در عين كثرت و كثرت در عين               

  .وحدت مطرح است
در . بحث از رابطه نفس و بدن در هـر دو فيلـسوف، بحثـي جـدي و ابـداعي اسـت                    . 6

سـير  . برگسون، چنان كه اشاره شد، نفس و بـدن نهايتـا دو جنبـه مختلـف از يـك چيزنـد                    
صعودي يا جنبه تحول خالق انسان، روح يا نفس يا حيات اسـت و سـير نزولـي يـا جنبـه           

بنابراين، تمـايزي قطعـي ميـان نفـس و بـدن            . ان، ماده يا جسم   ثبات و سكون و حافظه انس     
وجود ندارد، زيرا جنبه مكاني انسان، جسم است و جنبه زماني وي، روح؛ همچنـين جنبـه                 
جسمي عالم، ماده عالم است و جنبه روحي آن، خدا؛ لذا مرز مشخصي ميـان مـاده و روح،                 

به همين شكل مالصدرا هم نفس      . تماده صرفاً انحالل يك تطور خالق اس      . توان يافت   نمي
اسـت؛  » جسمانيه الحدوث و روحانيـه البقـا      «نفس،  . داند  و بدن را چيزهايي جدا از هم نمي       

از اين  . گردد  شود و روحاني مي     تر مي   آيد و دائماً فربه     يعني همان جسم است كه به پيش مي       
  .انگارانه به رابطه نفس و بدن دارد رو، هر دو فيلسوف، نگاهي وحدت

هر دو فيلسوف، در مقابل ماترياليسم كه همه چيز و كل حيات را بـه نحـو مـادي و                    . 7
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گيرند؛ يعني به نـوعي بـه         كند، جنبه و حيثي معنوي براي عالم در نظر مي          مكانيكي تبيين مي  
هر دو فيلسوف، ماده را هم پويا       . دارند  روند و حيات و روح را ملحوظ مي         فراتر از ماده مي   

برگـسون در ايـن موضـع، بـه         . داننـد، نـه منجمـد و جامـد محـض            جدد مي و جنبنده و مت   
شناسي، حيات و روح      دهد، چه زيست    شناسي، بيشتر از فيزيك و مكانيك اهميت مي         زيست

كند  مالصدرا هم وجود حركت جوهري را در جوهر جسماني مطرح مي. دارد را ملحوظ مي
  .داند و ذات عالم مادي را متحول و متطور مي

موع مباحثي كه تاكنون مطرح شد آشكار مي شود كه در تفكـر هـر دو فيلـسوف،           از مج 
. نوعي تحول و پيشرفت و عمق يافتن مباحث، نسبت به فالسفة قبلي به چـشم مـي خـورد        

هر دو، نوع نگاه و رويكرد خود را به مسائل فلسفي تغيير دادند و از اين حيث، نقطة عطفي      
  .در تاريخ تفكر هستند

  صدرا؛ نقاط اختالف      برگسون و مال

هايي نيز در نوع تفكر اين دو فيلسوف مطرح است كه به منظور فهم دقيـق و عميـق                     تفاوت
  :هاي خاص هر يك، حتما بايد ملحوظ گردد ديدگاه
زمان هـم همـين طـور       . گيرد، حتي خدا را     تطور خالق برگسون، همه چيز را دربرمي      . 1

. اساً تطور خالق نـوعي كمـال و تكامـل اسـت           اس. شود  است و درمورد خدا هم جاري مي      
درحالي كه حركت و زمانمندي در مالصـدرا صـرفاً شـامل موجـودات جـسماني و مـادي                   

  .حركت و زمان، از عوارض وجودات نازله است و نشانه نقص است. گردد مي
شود به تبع  در برگسون، بحث تطور خالق كه نوعي تبيين از حيات و وجود تلقي مي     . 2

اما در مالصـدرا، بحـث      . زمان، نقطه اصلي بحث برگسون است     . شود  ن مطرح مي  بحث زما 
از اين حيث، نوع نگاه دو متفكـر،        . شود  زمان به تبع بحث وجود و اصالت وجود مطرح مي         

  .عكس يكديگر است
در برگسون صرفاً زمان و نوع نگاه زماني، اصيل است و مكان و نـوع نگـاه مكـاني،                   . 3

جسم طبيعي همان   . شود  در مالصدرا، مكان در عرض زمان مطرح مي       درحالي كه   . غيراصيل
طور كه داراي سياليت است و لذا زمانمنـد اسـت، داراي ابعـاد ثالثـه اسـت، و از ايـن رو،              

  .مكانمند است
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همه موجودات، مختارند هر چند . گيرد اختيار در تفكر برگسون، همه چيز را در برمي. 4
درحـالي كـه در   . ار اشيا و موجودات غيرانـساني، تفـاوت دارد  نوع اختيار انسان با نوع اختي  

  .شود مالصدرا، اختيار شامل موجودات مادي محض نمي
انگاري كامالً متفاوت از نوع نگاه مالصـدرا         نوع نگاه برگسون به خدا و مسئلة غايت       . 5
گـر    باصوال خداي فالسفة پويشي، غايت عالَم نبوده و قادر مطلق نيست، صرفاً ترغي            . است

به سوي خير و عشق است؛ عالم مطلق نيست زيرا به آينده علم ندارد و اساساً علم پيـشين                   
ندارد زيرا آينده هنوز فرانرسيده است؛ خالق عالم و ماده نيست زيرا ماده، خودش خـودش                

درحالي كه خداي مالصدرا، به نوعي قادر مطلق، عالم مطلـق و خـالق            . را پديد آورده است   
  .يت كل عالَم استهمه چيز و غا

در خاتمة بحث، توجه به اين نكتة مهم ضروري است كه نوع نگاه برگسون به زمان، در            
ظرف محيط و فرهنگ غربي شكل گرفته و در واقع واكنشي نسبت به آن است، درحالي كه                 

توجه به تفـاوت    . نوع نگاه و رويكرد مالصدرا، در ظرف فضاي اسالمي، شكل گرفته است           
  .تواند در فهم آراي اين دو فيلسوف، مدخليت تام داشته باشد  ميها اين فرهنگ
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