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زمان در قرآن
تاريخ دريافت49/5/51 :

تاريخ تأييد49/9/4 :

مرتضی براتی
داود داداشنژاد
علی پریمی

زمان و زمانمندی از شئون و جلوههای موجودات ممکن است و هیچگااه از
آنها منفک نمیشود .اما ازآنجاکه وجود امری تشکیکی است ،هر مرتبهای شأن
خود را دارد .زنجیرۀ زمان در مراتب ممکنات هیچگاه پاره نمیشود بلکه در سیر
صعودی هستی لطیفتر و رقیق میشود .در نتیجه ،شئون آن هم دچاار قابو و
بسط میگردد .زمان در عالم رؤیا و طبیعت یکی نیست .سالهایی کاه در عاالم
رؤیا سپری میشود ،نسبت به عالم طبیعت در یک لحظه جمع میشود .اماا ایان
حقیقت در جهان آخرت چنان رقیق و جمع میشود که براساس آیات الهی ،یک
روز آن مطابق هزار یا پنجاه هزار سال طول مایکشاد کاه باا احاوال کااوران و
مؤمنان متغیر است .آن زمان حقیقتی درونی ،شخصی و کیفی است و ایان زماان
حقیقتی کمّی و بیرونی است .در این مقاله ،کوشش شده است باا رو
و توصیفی ،این نظریه تبیین گردد.
*

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان.

** استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان.
*** استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه پیام نور.
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واژگان کلیدی :زمان ،ازلی ،سرمدیت ،مراتب وجود ،ممکنات.
مقدمه

زمان موضوعی اسرارآمیز برای ویلسووان است .با توجه به آیات قرآن ،جریان
زمان و استمرار غیریکنواخت آن ریشه در حاالت روحی و مقصد حیات نفساانی
مؤمنان و کاوران دارد .با توجه به سنخیت وجودِ مستمر زماان کاه ماادی اسات،
شئون آن هم تغییر میکند .و این چنین است که برای بادنی هازار ساال و بارای
بدنی دیگر پنجاههزار سال طول میکشد .حتای بعیای احسااس کاردهاناد کاه
بحثهای عقالنی در این خصوص به نتیجه نمایرساد و تنهاا از طریاق شاهود
میتوان به درک آن نایل شد .این نگر ِ شکستگرایاناه ناشای از ایان حقیقات
است که زمان همواره به طور اسارارآمیزی از ماا واصاله گروتاه اسات و ماا تاا
بخااواهیم قاادری از آن را در خودآگاااه خااویش درک کناایم ،در داخاال گ شااته
لغزیدهایم .تاریخ اندیشۀ ولسفی معرکاۀ آرای متفکرانای اسات کاه بارای کشاف
حقیقت زمان بهشدت دچار لکنت شدهاند .برخی زمان را همان خداوناد ،برخای
آن را جوهری مجرد ،عادهای آن را جاوهر جسامانی و برخای نیاز آن را مقادار
وجود و حتی مقدار حرکت ولک اقصا دانستهاند .برخی دیگر گفتهاناد کاه زماان
مقدار حرکت است مطلقاً .و نظر دیگر آن اسات کاه زماان منتاز از بات بااری
تعالی است و عدهای نیز گفتهاند زمان امری است موهاو و خیاالی( .صدرالدرن
شیرلزی ،8313 ،ج)841 -848 :3

اما رأی مشهور میان والسفۀ اسالمی آن است که زماان «کامّ متصال غیرقاار»
است که به واسطۀ حرکت بر جسم عارض میشود .از عبارات صدرالمتألهین باه
دست میآید که زمان از عوارض تحلیلی حرکت است و چنین نیست کاه بتاوان
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برای آن وجودی منحاز از موضوعش درنظرگروت .این حکم دربارۀ خودِ حرکت
نیز صادق است .حرکت از مقوالت ثانی ولسافی اسات و مفهاومی اسات کاه از
نحوۀ وجود شیء انتزا میشود( .همان ،ج  )48 :3زمان همچاون رارم مساتقلی
نیست که حوادث در آن جای داده شود .هستی اجسا چنان با زمان آنهاا عجاین
شده است که انفکاک آنها بهمنزلۀ انفکاک شیء از خود

است .سالب زماان از

موجودات مادی محال است ،زیرا این موجودات باتاً در گا ر و سایالناناد .باه
همین جهت ،زمان را بعد چهار اجسا دانستهاناد .ایان پایشوارض از زماان و
سرایت دادنش به همۀ عرصهها ،بهویژه تحمیل آن بر قرآن و سایر متون مقادس،
دردسرهای زیاد علمی ایجاد کرده است.
موضع ادیان دربارۀ زمان یکسان نیسات .اماا هماۀ ادیاان پیاروان خاود را از
پادا

و کیفر در آینده خبر دادهاند ،آیندهای که پیامبران الهی از آن سخن گفتهاند

نمیتواند زمان اینجهانی باشد و باید بیش از آن چیزی باشد که وقط باه امتاداد
کمّی زمان جاری مربوط میشود .از طروی ،زمان در متون مقادس اماری موهاو
نیست ،زیرا خداوند هیچگاه از امر موهو سخن نمیگوید و ،از طرم دیگار ،در
جهان آخرت بساط عالم ماده برچیده میشود« :یَوْ َ تُبَادََّلُ الااَرْضُ غَیْارَ الااَرْضِ»
(لبرلهیم .)41 :پس ،زمان عالم آخرت غیر از زمان جاری در این عالم است.
براساس تازهترین نظریات ولسفی ،زمان بعدی از ابعاد موجودات مادی است،
بُعدی که حکایت از گستردگی هستی موجودات مادی دارد و زمان را در هویات
آنها دخالت میدهد .زمان حاصل حرکت از قوه باه وعال اسات .اماا بار اسااس
ورضیۀ مطرح در این مقاله ،اوالً ،زمان مختص به عالم طبیعت نیست بلکه مختص
همۀ ممکنات میباشد ،ثانیاً ،باتی و از شئون و جلوههای هستی است ،ثالثاً ،زمان
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در هر مرتبهای از هستی از خصلتها و سنخ آن مرتبه و مقاو آن اسات ،رابعااً،
ازآنجاکه زمان در خارج از جهان طبیعت کیف است و نه کمّ ،لا ا ،باا توجاه باه
حاالت روحی و نفسانی انسان کندی و تندی میپ یرد و خامساً ،زمان در جهاان
واقع عین وجود ممکن و عین هر مرتبه است؛ ولی آنگاه که نفس از جسام جادا
میشود – که در آن ،زمان وجود مستقل پیدا میکند ،آنچنانکه در دو عالم رؤیا و
عالم بیداری کند بودن و تند بودن زمان  -قابال احسااس اسات  -ایان تنادی و
کندی در آخرت با توجه به مرتبۀ جهان هستی شدت بیشتری پیدا میکند.
مفهومشناسی زمان و سرمدیت

کلمۀ زمان و صیغههای مشتق از آن در قرآن نیامده است ،ولی کلمات
هممعنی با زمان در قرآن را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
أ .زمان در آیاتی که به توصیف جهان آخرت و قیامت میپردازد
ب .زمان در آیات مربوط به خداوند و صفات و افعال الهی
ج .زمان در آیاتی که مربوط به عالم خواب و رویاست.
یکی از ویژگیهای خداوند ازلی بودن 0است که به دو معناای متفااوت قابال
وهم است که در ادامه بیان میشود.
 .1همیشه بودن:

2

در این معنا ،خداوند زمانمند است ولی دارای زمان بینهایت .در این صورت،
ازلیت را میتوان «مدت زمان ازلی» درنظرگروت و زمان تداو مطلق تلقی شاود.
) (Zachhuber, 2012: 718یعنی طاول وجاود و نفاس خادا محادود و دارای
1 . Eternal.
2 . Everlasting.
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نهایت نیست بلکه بینهایات اسات .خداوناد در طاول زماان وجاود دارد ولای
وجود

آغاز و انجامی ندارد .او جاودان در زمان است .براساس این معنا ،زماان

جریانی است ازلی و ابدی ،چه ماده و حوادث باشند و چه نباشاند .زماان زماان
است ،همچون رودی بیآغاز و بیپایان که مستقل از جهان و ماده در بستر خاود
جریان دارد .براساس این نظریۀ «هُوَ الاَوََّلُ وَ الآخر» معنایی دیگار پیادا مایکناد.
مهمترین استدالل پیروان این عقیده این است:
 خداوند الف را خلق میکند؛ در زمان است؛پس ،خدا الف را در زمان خلق کرده است.
بنابراین خداوند نمیتواند به طور بیزمان و در حالت بیزمانی چیزی زمانمند
خلق کند)Stephen T. Davis, 1987: 202( .

به لحاظ سنتی ،خداباوران معتقدند که خداوند «اکنون» وجود دارد و در
«گذشته» هم که خود خلق کرده وجود داشته ،آنچنانکه در «آینده» هم خواهد
بود؛ هیچ وقتی نبوده که او نباشد و هیچوقت هم نخواهد بود که نباشد؛ او به
سمت گذشته ازلی و به سوی آینده ابدی است.
منتقدانی که با «ال» زمانی بودن سرمدیت خداوند سرسازگاری ندارند سه
مسئله را مطرح میکنند:
 .1کمال شخصی خداوند
 .2توانایی خداوند برای انجام کار
 .3علم خداوند.
خداوندی که میخواهد با مخلوقاتش همدل باشد باید با خوشحالی و نگرانی
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آنان تغییر کند .اگر خداوند تغییر نکند ،نمیتواند «ال» زمان باشاد ،زیارا موجاود
«ال» زمان نمیتواند وینفسه تغییر کند؛ اگر خداوند عمل میکناد ،بایاد در زماان
باشد )Brian Davis, 1987: 208( .براساس این نظریه ،اگر خداوند را «ال» زماان
و ،به تبع آن ،الیتغیر و ثابت بدانیم ،در این صورت ،دو الزمۀ غیرقابلدوا خواهد
داشت :یکی جبر و دیگری بیاثر بودن توبه .حال ،اگر خدا بیزمان است ،چگونه
با موجودات زمانمند تفاعل مایکناد و چگوناه روی موجاودات زمانمناد تاأثیر
میگ ارد؟ نظام و انتظاا زماان مشاکالت و مسااالی را در وهام جهاان مطارح
میسازد؛ ویالمثل ،چگونه یک خالق ازلی جهاانی زمانمناد را ایجااد مایکناد؟
)(Mohn, 2012: 715

خداوند میورماید« :إِن عُدْتُمْ عُدْنا»؛ هر قدر شما برگردید ما نیز به حاالت قبل
بازمیگردیم( .لسرلء  )1:در مورد خلقت نیز گفته میشود کاه خداوناد موجاودی
بیزمان است ولی ما را در زمان آوریده است .پس ،این خلقت در زمان چگونه از
موجود بیزمان پدید آمده است؟ آیا اگر خداوند بیزمان است علم او به زمانیات
منفکّ از زمان است؟ جهان طبیعت دارای زمان است ،اما آیا علم خداوند هم باه
آن زمان متصل است؟
عامۀ دینداران در باب سارمدیت باه سارمدیت زمانمناد خداوناد معتقدناد؛
خداوند همیشه بوده است و خواهد باود؛ خداوناد زماان دارد ولای دارای زماان
بینهایت؛ نه ابتدای زمانی دارد و نه انتهای زمانی .برخی متکلمان مسیحی هم باه
همین دیدگاه قایلاند که خداوند ابتدا و انتهای زمانی ندارد ولی زماان دارد و در
ررم زمان واقع شده است.
نیاز به یک نظریۀ الهیاتی واقعی دربارۀ زمان در مسیحیت ابتدا در مناقشاه بار
سر تعلیمات آریوس مطرح شد .ادعای او مبنی بر اینکه «گاهِ» بای زماانی وجاود
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داشته که در آن ابن نبود را نمیشد به باد انتقااد گروات بادون اینکاه توضایحی
دربارۀ رابطۀ زمان و خلقت ارااه داد .پس ،توجه باه ایان موضاو ابتادا در قارن
چهار میالدی مطرح شد.
از نظر گریگوری اهل نیسه ،با استفاده از اصطالحات وا گروته از رواقیون ،زمان
ضرورتاً یک واصله 0است که لحظات منفرد را از یکدیگر جدا میکند ،در حالی کاه
در مورد خداوند ،آنها بر هم منطبقاند .خداوند ابتدا جهان را در بیزمانی سااخت و
از دل آن زمان و مکان را ایجاد کرد( Zachhuber, 2012: 718) .

به این ترتیب ،میتوان گفت :او حادثی از حوادث نیست ،بلکه از طاروین ازل
و ابد نامتناهی است .ازلیت و ابدیت خداوند به معنای عمر بایآغااز و بایپایاان
است ،نه اینکه خارج از زمان باشد .ازلیت به معنای واقعای کلماه باه آن چیازی
اطالق میشود که وراتر از محدودیتهای زماانی اسات .وجاود و هساتی ماا باا
روزها و هفتهها و ماهها متمایز میشود ،ولی وجود خداوند به این شکل نیسات.
زندگی ما به گ شته و حال و آینده تقسیم میشود اماا چناین تقسایماتی درباارۀ

خداوند صادق نیست .خداوند «من هستم» جاودانه است)Berkhof, 1971: 60( .
 .2سرمدیت «ال» زمانی خداوند

مفهو ازلی به عنوان «ال» زمانی نخستین بار در شاعر «راهای باه حقیقات» از
پارمنیدس راهر شده است کاه در آن شاعر مایگویاد« :در هایچ زماانی نباود و
نخواهد بود  ». ...او و شاگرد

زنون واقعیات زماان را انکاار کردناد .اماا بعاداً

مفهو ازلی به وسیلۀ اوالطون در تیمااوس مطرح شاد ،کاه در آن ،ازلای برتاری
نامحدودی بر زمانمند داشته است .تیموتااوس عمیقاً بر کلیسای اولیه تأثیر گ ارد،
1 . distance

01
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و از طریق آگوستین و بواِتیوس آموزۀ ازلی  -به معنای «ال» زماانی -راه خاود را
در اندیشۀ مسیحی باز کرد و موضع غالب تفکر اصلی مسایحیت شاد .در قارون
وسطا و دورۀ اصالحات ،این وکر از سوی آنسلم ،آکوایناس ،لوتر ،کالون ،و اکثر
متکلمان پ یروته شد و البته دوناس اساکاتوس و ویلیاا اُکاا آن را باه چاالش
کشیدند .در عصر حاضر ،آنتونی کِنی ،نلسون پایک ،و نایکالس ولتراساتورم 0و
برخی دیگر استدالل کردهاند که مفهو «ال» زمانی مبنا و ریشه در کتااب مقادس
ندارد و با کال و وحاوای آن نامتجاانس اسات .لا ا ،بایاد مفهاو سارمدیت را
جایگزین آن کرد (Pojman, 1985: 198).به ایان ترتیاب ،وهام زماان در صادر
مسیحیت را نمیتوان در چهارچوب دیالکتیک زمان 1و ازلیت ماورد توجاه قارار
داد ،بلکه زمان در عهد جدید بر اساس درک و تجربه بشری مطارح مایشاود.
)(Zachhuber, 2012: 717

براساس این تفسیر از سرمدیت ،خداوند سرمدِ «ال» زماان اسات .پارمنیادس،
اوالطون ،اگوستین ،بواتیوس 1و در قرون وسطا کسانی مانند آنسالم ،آکواینااس،
لوتر و کالون این دیدگاه را مطرح کردند و استداللهای زیادی اراااه دادناد کاه
حتماً باید سرمدیت خدا را به معناای بایزماانی بگیاریم و ناه باه معناای زماان
بینهایت.
آکوایناس برای خداوند گ شته و آیناده و قبال و بعادی قایال نیسات .خادا
1 . wolterstorff.
 . 1دیالکتیک زمان و ازلیت یعنی اینکه از دل سرمدیت زمان درمیآید .ازلیت بدون زمان بیمعنا است.
ازلیت به معنای همیشه موجود بودن است .در اینجا ،آنچه موصوم به صفت ازلیت مایشاود زمانمناد
بودن است.
3 . Boethius (480-524).
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همیشه یکی و کل است .موجودِ «ال« زمان دو ویژگی دارد :واقد مکان زمانمناد و
واقد امتداد زمانمند .به همین جهات ،واژههاای زمانمناد بارای خداوناد کااربرد
معناداری ندارد )Stephen T. Davis, 1987: 201( .این دیدگاه نظریاه غالاب در
مسیحیان و مسلمانان است.
خداوند مظروم زمان نیست و در محدوده زمان قرار نگروتاه اسات و حتای
کلمۀ «إب» که برای خدا بهکار میرود به این معناا نیسات کاه خداوناد قارین و
همراه چیزی است( .طبرسی ،8318 ،ج)371 :2

روشن است کاه ایان معناا از سارمدیت مشاکل مفهاو پا یری دارد ،زیارا
سرمدیت و ازلی و ابدی با زمان درکپ یر و مفهو پ یر میشوند .پاس ،چگوناه
میتوان زمان را از زمان منسلخ کرد.
زمانمند یا بیزمان بودن زبان قرآن

در کتب مقدس ادیان ،چنان از خدا و اوعال الهی سخن به میان آمده است کاه
گویا اوعال الهی در زمان صورت میگیرد ،زیرا هیچ وعلی منسلخ از زمان نیست.
خداوند میفرماید« :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأََْْ

جَمِيعأا ثُأم اسْأََوي إلَأي

السماءِ فَسَواهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» (بقره )22 :یا « قالَ أَنَّي يُحْيأي هأذِ ِ اللَّأ ُ بَعْأ َ مَوْتِهأا
فَََماتَ ُ اللَّ ُ مِائَةَ عامٍ ثُم بَعَثَ ُ ( »...بقره .)252 :وجود افعال و حروفی چوون موم،

،

بعد و قبل در آیات الهی داللت بر ایون دارد کوه افعوال الهوی در زموان صوورت
میگیرد ،زیرا این حرو

و اسمها زمانیاند.

در سورۀ بقره گفتگوی خداوند با فرشتگان در آغاز خلقت مطرح میشود« :
» (بقدره .)33 :در ایون آیوات،
داستان خلقت آدم و سرپیچی شیطان مطرح میشود .اموا اجوزاء قصوه در سووره
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اعرا

آرایش تازهای مییابد« :
» (لعرلف)88 :؛ خلقت آدم در سورۀ بقره پس از گفتگو بوا

فرشتگان صورت میگیرد اما در اینجا ابتدا آدم خلق میشود و سپس از فرشتگان
خواسته میشود که به او سجده کنند.
تاریخی دانستن این قصه و زمانِ عینی و واقعی دادن به آن سوؤاالت زیوادی
را در ذهن مخاطب ایجاد میکند؛ صاحبان تفاسیر تالشهای زیادی کردهاند که به
این سؤاالت پاسخ دهند ولی هیچگاه نتوانستهاند پاسخ قانع کنندهای بدهند.
حق آن است که این قصه را از زنجیرۀ کمّی زمان جودا کنویم و حکوم زموان
واقعی و کمّی را بر آن بار نکنیم .باید دست و پای این قصههای قرآنی را از زمان
کمّی و تاریخمندی بپیراییم .باید از عالم ظاهر وکمّیتپذیر عبور کنیم و بوه عوالم
باطن و درون برویم که آنجا چیزی جز کیفیت و حالت نیست .زبوان زبوان کومّ

0

نیست بلکه زبان حاالت روحی و نفسانی است و ،البته ،واقعی است نه خیوالی و
تمثیلی .همچنین ،درآیۀ  172سورۀ اعرا

خداوند از پیامبر

میخواهد توا آن

واقعهای که در صدر خلقت بشر صورت گفته و ذریوۀ بنویآدم را از پشوت آنهوا
برگرفته است و از همۀ آنها بر ربوبیت خود اقرار گرفته است ،به یاد آورد « :وَ إذْ
أَخَذَ َْبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْهِمْ ذُِّْيََهُمْ وَ أَشْهَ َهُمْ عَلي أَنْفُسِهمْ أَ لَسْتُ برَبِّكُمْ قالُوا
بَلي( »...لعرلف .)872 :مفسران در تفسویر ایون آیوۀ رموزی سوخنان متفواوتی بیوان
کردهاند:
 .0در تعریف کمّ گفته شده است کمّ عرضی است که باتاً تقسیم میشود( .طباطبایی ،بیتا )019 ،و در

تعریف کیف گفته شده :کیف عرضی است که باتاً نه قبول قسمت میکند و نه نسبت( .همان)001 :
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 زمخشری این آیه را از جنس تمثیل و تخییل میگیرد و میگویود :خداونوددالیلی را بر پروردگاری و یگانگی خود قرار داد و عقل ها و چشمان آنها بور آن
شهادت داد( .زمخشری،8315 ،ج)822 :2

 در تفسددیر ومهود آمووده اسووت :منظووور از عووالم و ایوون پیمووان همووان «عووالماستعدادها» و «پیمان فطرت» و تکوین و آفرینش است( .مکاام شیرلزی ،8332 ،ج:7
)3

 خواجه عبداهلل انصاری مینویسد :این عهد گرفتن و پیمان بستن پیش از آنبود که آدم در بهشت شد ،یعنی میان مکه و طائف( .لوصاای ،8338 ،ج)715 :3

 عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان عالَمی مقدم بر جهان انسانی را که زمان ومکانی ورای ماده دارد مقام تحقق این گواهی وگفتگوی واقعی نه تخیلی میداند.
(طباطبانی ،8487 ،ج)328 :1

 مفسران دیگر چون فخرالدین رازی و شوکانی و طبری موضعی میوان ایوندو دارند و فخرالدین رازی باالخص پس از ذکر آرای معتزله و اشواعره در ایون
باب راه سومی را برای درک و حل معضالت این آیه پیشنهاد میکند و بهاجموال
از آن درمیگذرد.
قصۀ آفرینش آسمان ها و زمین در شش روز نیز از این مقولوه اسوت کوه در
قرآن و تورات و اوستا از آن سخن میرود .در آیوۀ  45سوورۀ اعورا  ،خداونود
میفرماید« :

» .و در آیوۀ

دیگر میفرماید« :
» (فصلت .)2 :ابنعربی دو روز را به معنای دو حادمه میگیورد( .لبد عربدی،

 ،8422ج )382 :2برخی تالش کردهاند که این ایام را با روزهای هفته تطبیق دهنود
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و حتی مخلوقات را در این روزها تعیین کنند( .ثعلبی ویشدابهای ،8422 ،ج)217 :1

صاحب تفسیر کشا

میگوید :قبل از آفرینش هستی نه زموان و نوه مکوان معنوا

ندارد .لذا ،اینجا منظور از دو روز دو دفعه یا دو طور است( .زمخشری ،8315 ،ج:3

 )417صاحب تفسیر صافی معتقد است که منظور دو وقوت خلقوت و انقضوای آن
است( .فیض کاشاوی ،8485 ،ج .)353 :4صاحب تفسیر مجمع لدبیان آغواز آفورینش را
یکشنبه و پایان آن را روز آدینه میگیورد( .طبرسی ،8372 ،ج )352 :4ابونکثیور نیوز
همین نظر را دارد( .لب کثیر ،8482 ،ج)312 :3

مفسران جهد فراوان کردهاند که روزهای آفرینش و آفریودههوای هور روز را
تعیین کنند که هیچکدام نتوانستهاند راه حل قوانعکننودهای ارائوه دهنود و پرونودۀ
بحث همچنان باز است.
پاسخ دیگری که میتوان در این خصوص ارائه کرد این است که کتب
مقدس ادیان و مذاهب باید از زبان استفاده کنند و در زبان ،هر فعلی باالخره
دارای زمان است .پس ،هر کسی که میخواهد متن مقدسی را انشا کند باید از
یک زبان استفاده کند و در هر زبانی نیز فعل دارای زمان است.
حوادث در بستر هستی خود چونان اعدادند؛ در سلسله اعداد هر عدد جای
خاصی دارد که اگر از آنجا برخیزد از هستی خود دست کشیده است؛ ترتب
اعداد ذاتی است ،نه قیاسی .زمانِ هر حادمهای نیز از ابعاد وجودی و تابع آن
حادمه است ،نه مستقل از آن ،تقدم و تأخر حوادث زاییدۀ قبلیت و بعدیت اجزاء
زمان است ،نه زاییدۀ آن .سرچشمۀ قبلیت و بعدیتْ چیزی جز خود حوادث
نیست؛ هر حادمه جا و زمان خاصی دارد که بیرون آمدن از آنجا و از آن زمان در
حکم بیرون آمدن از هستی خویش است .هر حادمهای به زمان خود چسبیده که
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تصوراً هم جداشدنی نیست؛ زمان چیزی جز محتوای ترتیبدار زمان نیست.
(سروش )48 :8332 ،بنابراین ،سرایت دادن قبل و بعدی که از حوادث طبیعی
آمیخته به حرکت ناشی میشود به جهانی همچون عالم علم الهی و عالم معنا و
باطن این جهان نوعی آلودگی ذهنی و حکومت زمان است که تا پاک نشود این
حقیقت قابل دریافت نخواهد بود.
 .1خواب اصحاب کهف

از جمله آیاتی که زمان در آن در هم پیچیده و در هم تنیده میشود آیات
مرتبط با واقعۀ اعجازآمیز اصحاب کهف است .آنها سالهای متمادی در خواب
فرورفتند و هنگامیکه از خواب بیدار شدند و با یکدیگر به گفتگو پرداختند
گمان کردند که فقط مدت یک روز یا نصف روز خوابیدهاند« :
» (کهف )82 :اما خداوند میفرماید« :
» (کهف )25 :مدت خواب اصحاب کهف حسب زمانِ جاری در این
عالم طبیعت بسیار دراز و به تعبیر قرآن  303روز بود ،ولی آنچه آنها در خواب
حس کردهاند بسیار کوتاه بود و در مقایسه با زمان این عالم ناچیز .روشن است
که زمانِ جاری در این عالم رؤیا و با زمان جاری در دنیای بیداری تفاوتِ فاحش
دارد .البته ،بهراحتی میتوان دریافت که زمان جاری در این عالم مادی و جهان
ناسوتی با زمان عالم معنوی و جهان ملکوتی بهمراتب بیش از تفاوتی است که
میان عالم رؤیا و جهان بیداری مطرح میگردد( .لبرلهیمی دنناوی)881 :8323 ،
 .2معراج پیامبر

واقعۀ دیگری که در قرآن آمده معراج پیامبر اکرم

است« :

» (لسرلء .)8 :گفتهاند :معراج
در بیداری و به صورت جسمانی و روحانی بوده است ،به عبارت دیگر ،روح و
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جسم مبارک پیامبر

به معیت هم به عوالم عالیه عروج کرده است( .افیعی

قزوننی)35 :8331 ،

اما چگونه آنهمه وقایع در زمان قلیلی افتاده است؟ ابوالحسن رفیعی قزوینی
در جواب این سؤال میگوید« :حضرت در عروج از حکومت زمان خارج و در
لطیفه و روح زمان وارد شدند .نسبت وسعت زمان عالم فوقالطبیعه به زمان عالم
مادی عنصری مثل نسبت نفس عالم مافوق است به عالم طبیعی» (همان)38 :

روشن است که اگر مراد از جسمانی بودن همین جسم دنیوی است همنشین
زمان خواهد بود و کشش و امتداد خواهد داشت و ،لذا ،با جهان غیرمادی
سازگار نخواهد بود.
ابنعربی اساس این حادمه را کامالً تمثیلی و رمزی میداند( .لب عربی،8422 ،

ج )374 :8اما اکثریت تفاسیر معراج را هم شبانه میدانند و هم روحی و بدنی.
زمخشری معجزه بودن معراج را به این سبب میداند که هم جسمانی بوده و هم
روحانی ،و حتی سرعت معراج را هم به سرعت نور میداند( .زمخشری ،8315 ،ج
)1 : 5

کمّی و زمانمند کردن معراج سؤاالت عدیدهای مطرح میکند که بهراحتی
نتوان از پاسخ آن برآمد ،در حالی که روشن است که پیامبر

در خواب به

معراج نرفته بلکه در بیداری و آنهم در شب رخ داده است .این وضعیتی است که
از بُعد اینجهانی به رخ کشیده میشود .وگرنه ،معراجْ خود در زمانِ لطیف و
درهمپیچیدهشدۀ عالم غیرمادی رخ میدهد ،زیرا در زمان منقبض است که
اینهمه حادمه میتواند رخ دهد.
 .3زمان قیامت در قرآن

هرچند که در قرآن کلمۀ زمان بهکارنرفته اما در آیات زیادی به توصیف
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زمانمند قیامت و برزخ پرداخته شده است .در روز قیامت ،روح و مالئک به
سوی عرش خداوند عروج میکنند و این عروج  40هزار سال طول میکشد.
(معااج )4 :در این آیه ،بهصراحت از روز قیامت و مقدار کمّی آن سخن گفته شده
است .مفسران آوردهاند که این روز از شدت سختی بر گناهکاران بسیار طوالنی
میشود .وگرنه ،برای مؤمنان به اندازۀ فاصلۀ ظهر تا عصر است( .قرطبی ،بیتا ،ج
253 :81؛ فخرلدرن الزی ،8425 ،ج)228 :1

عالمه طباطبایی  -که رویکردی عقلی و استداللی به قرآن دارد  -خیلی درگیر
مسئله نمیشود و میگوید« :مراد از روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است -
به طوری که گفتهاند  -این است که اگر آن روز با روزهای دنیا و زمان جاری در
آن تطبیق شود ،معادل پنجاه هزارسال دنیا خواهد شد( ».طباطبانی ،8487 ،ج)1 :23

ایشان میگوید که مراد از عروج روح و مالئک به سوی خدا این است که روز
قیامت از میان رفتن اسباب و علل و برخاستن پیوند سببی از میان اشیاء است ،و
به این معناست که هر چیز به خدا راجع میشود و هرچیز در مرتبه و مدرج
خویش مینشیند و سایهنشین تخت خدا میشود( .همان)

صاحب تفسیر مجمع لدبیان میگوید« :یعنی اگر انسان این اندازه مسافتی را که
فرشتگان در یک روز میپیمایند بخواهد طی کند ،هزار سال طول میکشد».
(طبرسی ،8372 ،ج) 335 :82

مالصدرا میگوید:
از ویژگیهای آن روز آن است که نسبت به گروهی پنجاه هزاار سزا
است« :تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَيْْ كين َ مِقْيااُُ ُ خَمْسِيي َ أَلْي َ سَيََة»
(معارج )4 :و نسبت به گروه دیگری همانند چشم بزر هزم زدن« :وَ مين أَمْيرُ
السَّنعَةِ إِالَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَُْ أَقْيرَ ُ» (نحل )77 :اصل در ظرف های مکانی و
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زمانی آن است که مطابق مظروف و لوازم آنها از حرکزا

و ارزرام ازرار

گیرد( .صدرالدین شیرازی)39 :2931 ،

صاحب تفسیر المظهری هم میگوید« :طول روز قیامت به نسبت اشخاص
متفاوت است .برای برخی روز قیامت به اندازۀ پنجاه هزار سال است ،برای
برخی هزار سال و برای برخی هم بسیار کوتاهتر از روز دنیا میباشد( ».مظهری،
 ،8482ج)237 :7

بیضاوی زبان قرآن را در این آیه کامالً تمثیلی و تخیلی دانسته تا به فهم
آدمیان درآید( .بیضاوی ،8481 ،ج)244 :5

قرطبی هم نقل میکند که معنای «خمسین الف سنة» تمثیلی است برای بیان
طول مدت زمان قیامت از جایگاه ما انسانها که در آن دچار سختیها میشویم.
عرب ایام شدت را با طول و روزگار شادی را با قصر بیان میکند( .قرطبی ،بیتا،
ج )253 :81

روزهای قیامت برای مؤمنان و کافران یکسان نیست .به همین جهت ،خداوند
میفرماید« :
دیگر میفرماید« :

» (مرثر )83-2 :و در آیۀ
» (قمر( )1 :شینقیطی ،8485 ،ج)837 :3

روز ترس و وحشت در آخرت به اندازۀ هزار سال دنیوی است و بر همین
قیاس است روز جزا و پاداش (قرطبی ،بیتا ،ج ،)73 :82روزی که برای گروهی
پنجاه هزار سال و برای طایفهای دیگر به اندازۀ چشم بر هم زدن است.
(صرالدرن شیرلزی ،8333 ،ج)233 :7

روشن است که عدد هزار سال یا پنجاه هزارسال تمثیلی است .بحث تحدید
نیست ،بلکه در مقام بیان مقام قدس الهی است که از مقام بندگان فاصله دارد ،و
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با زمان قابل اندازهگیری نیست ،زیرا خورشید و ماهی در کار نیست( .آل غازی،
 ،8312ج)433 :4

در سورۀ تکویر ،خداوند از درهم پیچیده شدن آسمان و زمین و دریا و
خورشید و ستارگان خبر داده است ،زمانی که کوهها همه متالشی و پراکنده
شوند و کرات بیشمار دنیا به هم پیچیده و پراکنده شوند .در سورۀ مرسالت هم،
خداوند از محو و تاریک شدن ستارگان خبر میدهد( .مرسالت)1 :

مالصدرا در تفسیر معنای «اذا» در آیۀ اول سورۀ زلزال مینویسد :مراد از «اذا»
مانند وقتهای این دنیایی نیست ،همچنانکه روز و ساعت آن مانند روزهای دنیا
نیست .ادراک تندی و کندی زمان به احوال و شرایط زندگی انسان بستگی دارد و
اگر از احوال و شرایط زندگی انسان صر

نظر گردد ،تندی و کندی نخواهد

بود .برای کسانی که درد هجران و اندوه فراق را تجربه نکردهاند ،شب بیش از
اندازۀ معمول طوالنی نیست .کسی که در انتظار نشسته و برای گذشتن پنج دقیقه
از زمان مدام انتظار میکشد از درازی زمان و کندی گذشت زمان گله میکند .اگر
همین کندی و تندی زمان را به عالم باال سرایت دهیم ،با لطافت و عقالنیت زمان
درهم پیچیده میشود .در این صورت ،زمان حقیقتی به تمام معنا کیفی و
جهانشمول خواهد شد .فقط جنبۀ ذهنی و روانی نیست بلکه واقعیت زمان
اینگونه تغییر واقعیت میدهد.
حقیقت زمان را نمیتوان به روانشناسی فروکاست ،چنانکه کانت معتقد است
زمان و مکان را ذهن مدرک از خود نمیافزاید که امری وهمی است و به نحوۀ
ادراک آدمی مربوط شود( .کهاور)834 :8337 ،

آیندهای که پیامبران در ادیان مختلف از آن سخن گفتهاند بیش از آن چیزی
است که فقط به امتداد کمّی و مقداری زمان مربوط گردد .زمان عالم آخرت غیر
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از زمان این جهان مادی است .ابوالبرکات بغدادی هر موجودی را مدتدار
میداند و معتقد است که هستی بدون مدت به هیچوجه قابل تصور نیست .او
مینویسد« :وقد أوضحنا ان وجود کل موجود فی مده هی زمان و الیتصور وجود
ال فی زمان» (بغرلدی ،8351 ،ج)48 :3

البته ،منظورش آن است که زمان از شئون هستی بوده ،هرگز از هستی جدا و
منفصل نیست .اگر این سخن ابوالبرکات را با تشکیک وجودی مالصدرا جمع
کنیم ،هرمرتبهای از وجود را زمانی است که مقوم همان مرتبه خواهد بود .با
جمع این دو عقیده به حقیقت واالیی خواهیم رسید که تغییر و تحول معنوی و
لطیف روز قیامت را بهتر درک خواهیم کرد .زمان را باید در تمام مراتب متفاوت
وجود ساری و جاری بدانیم .هرمرتبهای از وجود دارای زمان مخصوص خودش
میباشد .وجود را در مرتبۀ جسم زمانی جسمانی و در مرتبۀ مثال زمانی مثالی و
در مرتبۀ عقل زمانی عقالنی است .میرداماد از این عالم به عالم دهر یاد میکند که
در نتیجۀ زمان آن هم زمان دهری خواهد بود .به همین ترتیب ،وقتی از وجود
خداوند سخن به میان میآید که عالیترین مرتبۀ هستی است از عالم سرمد سخن
به میان میآید .البته ،میرداماد دهر را ارفع و اوسع از زمان میداند و سرمد را هم
اعال و اجل و اقدس و اکبر از دهر( .میردلماد)7 :8374 ،

مالصدرا زمان را از شئون ذاتی عالم طبیعت میداند که باید زمان را از شئون
اصل وجود بدانیم ولی نه یک وجود بلکه وجود مشکک( .لبرلهیمی دنناوی:8323 ،

 )837با توجه به مراتب هستی ،وجود لطیفتر ،بسیطتر ،کاملتر ،شدیدتر و قویتر
میشود و زمان نیز به اقتضای همان مرتبۀ خویش است؛ در سیر صعودی مراتب
هستی زمان هم درهمپیچیدهتر و لطیفتر و جمعتر میشود و در سیر نزولیِ
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هستی روند معکوس میشود .خداوند میفرماید« :
» (حج )47 :یا در آیۀ دیگر «
» (معااج .)4 :این آیات اشاره به انقباض و انبساط و همچنین
حقیقه و رقیقۀ زمان در مراتب هستی دارد .روزی که در مرتبهای از هستی (جهان
مادی و جسمانی) هزارسال و یا پنجاه هزارسال است ،در مرتبهای دیگر به اندازۀ
چشم به هم زدن است .در شب معراج ،آنهمه وقایع و مشاهدات و مکالمات در
زمان قلیلی اتفاق میافتد .در واقعۀ اعجازآمیز اصحاب کهف آنها  303سال این
دنیایی در خواب فرومیروند ،در حالی که در زمان بههمپیچیدۀ خواب و عالم
مثال بیشتر از یک روز یا نصف روز نخوابیدهاند.
روز قیامت هم که چشمها خیره بماند و ماه تاریک شود و میان خورشید و
ماه جمع گردد (ا.ک .قیامت ،)2-7 :آفتاب تاریک شود و ستارگان آسمان تیره
شوند و کوهها جاری شوند (ا.ک .تکهنر )3-8 :و زمین وسیع و هموار گردد و
هرچه پنهان داشته بیرون افکند (لوشقاق ،)4-3 :همۀ اینها حکایت از این میکند که
تغییر و تحوالتی هست و همه هم آن را درک میکنند .آیا وقتی خورشید و
ستارگان از بین میروند و همهجا تاریکی است ،دیگر از دیدن و دیدار و روشنی
خبری نیست؟ روشن است که حقیقت روشنایی در آن هنگام است« :
» (طااق .)2 :پس ،وجودِ کیفیت امری حقیقی و انکارناپذیر است .توصیفی
که خداوند از وضع مؤمنان و کافران در بهشت و جهنم میکند همهاش ناظر به
کیفیت است ،نه کمیت .خداوند میفرماید :آن روز برای بندگان باتقوا از هر نوع
میوه که مایل باشند و اشتهای آنها بطلبد فراهم است( .مرسالت )42 :پس ،نیازی
نیست که خود را به زحمت بیندازیم و مثالً کلمۀ «یوم» که دربارۀ روز قیامت در
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قرآن تکرار شده از زمان منسلخ کنیم بلکه میشود آن را زمانمند ولی در مرتبۀ
خاص خودش بدانیم و کیفیت این عالم را با کیفیت این

جهان مادی

مفهومسازی نکنیم .خداوند دربارۀ این روز میفرماید« :
» (معااج .)3 :روشن است که قریب و بعید امر موهوم و تخیلی نیست،
همانطور که قبل و بعد حقیقت است ولی حقیقتی متناسب با مرتبۀ خویش .البته،
ما در جهان مادی این روز را دور میدانیم ولی برای خداوند این روز نزدیک
است ،چرا که برای او زمان درهم پیچیده میشود .در روز قیامت که زمان و مکان
مرتفع میشود و حجابها برمیخیزد به معنای واقعی «

» است،

زیرا حجابها چیزی جز همان حدود عالم جسمانی نیست که در مرتبۀ دیگر
جهان هستی جایی ندارد؛ این حدود وقتی برداشته میشود  -یعنی وقتی الیۀ
دیگری از حقیقت هستی آشکار میشود ،در مییابیم که باطن اینجا عین ظاهر
آنجاست .عالوه بر «

» کلمۀ «یوم» هم بدان دال است که به معنای

ظهور اشیاء است در هر نشئه به اقتضای آن نشئه( .وصیرلدرن طهسی)885 :8374 ،

بنابراین ،جهان آخرت جهان کیفیات است؛ مالک ارزیابی کیف است ،نه کمّ؛
ازآنجاکه فهم کیف با علم حضوری و شهودی امکانپذیر است ،کمّیسازی
کیفیات برای فهم آدمیان امری معمول است؛ مشابهسازی زمان آخرت با زمان دنیا
برای آدمیان که تجربهای آنجهانی ندارند برای فهمپذیر کردن آن امری معقول
است .به همین جهت« ،

» کنایه از طول زمان انجام عملی است در جهان

آخرت که ساعتی از آن در آخرت محتاج هزار ساعت دنیایی است( .آملی،8422 ،
ج)354 :3

زمانِ آنجهانی زمانی عینی و بیرونی نیست ،بلکه درونی و کیفی است ،زیرا
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نسبت به مؤمن و کافر تغییر میکند ،بدین معنا که هر موجود در جهان آخرت به
نسبت مرتبهاش ارزشگذاری میشود .خواب و رؤیای اصحاب کهف و معراج
پیامبر هم واقعیت دارد ولی نه واقعیتی مادی و جسمانی که تختهبند زمان و مکان
کمّیاند .ابتدا و انتها که در آن قابل تصور نیست ولی احساس تغییر و تحول
هست ،که خود حکایت از گذشتن و درک کردن است ولی گذشتی معنوی و
درکی عقالنی که همهاش کیفیت است و فارغ از روز و شب و ساعت و دقیقه
و مانیه .در جهان آخرت ،شب و روزی در کار نیست ولی همه همدیگر را
میشناسند و شرمگین یا مسرور از کردۀ خویش .و این نمیتواند زمان را
غیرواقعی کند و کوتاهی و بلندی ،قبلیت و بعدیت ،قریب و بعید ،ابتدا و انتها،
اول و آخر فیزیکی و مادی را از آن میستاند همۀ اینها یک حالت ممکن است،
حالتی که روز قیامت گاه چنان کوتاه است چون یک چشم برهم زدن و گاه هزار
سال است و گاه پنجاه هزار سال که همۀ اینها در دنیای قیامت کنار هم مینشیند
و جنبۀ کیفی و نسبی و درونی واقعی و نه وهمی پیدا میکند.
نتیجهگیری

زمانْ امری وجودی و از شئون ممکنات بهشمارمیرود؛ زمان از هستی
جداشدنی نیست؛ زمان در قرآن کریم ،چه آنگاه که روزهای طوالنی هزار ساله و
پنجاههزار سالۀ قیامت تبیین میگردد و چه در داستان معراج پیامبر

که شبانه

در مدتی کوتاه حوادث و جریانات زیادی را ازسرمیگذراند و چه در داستان
اصحاب کهف که مدت زیادی به خواب میروند ولی خیال میکنند کمتر از یک
روز خوابیدهاند و چه در افعال الهی که در قید زمان واقع میشوند ،همه و همه،
زمانمند میباشند اما هر مرتبهای زمان مختص به خویش را دارد .هر عالمی از
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عوالم و هر جهانی از جهانهای ممکن زمانِ حاوی خود را دارد ،آنچنانکه زمان
عالم رؤیا با زمان عالم بیداری تفاوت دارند .زمان در قرآن کیفی و نسبی است؛
یک روز عذاب الهی از حیث شدت و مشقت به اندازۀ هزار سال مشقت دنیوی
میباشد ،آنچنانکه یک شب قدر کیفاً و نه کمّاً برابر هزار ماه است .این زمان با
مسافت فیزیکی و مادی سازگار نیست .زمان در آنجا نه کمّی و بیرونی ،که
درونی و کیفی است و با توجه به حال کافران و مؤمنان فرق میکند و حس آنها
متفاوت است.
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