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 تقدیمبههمراهوهمسرم
زهرامعتمدی

اهمیت مسئلۀ زمان در تاریخ اندیشه
ایننوشتاربهمسئلۀزماننزددومتفکربرجستهازدوسنتمتفاوت
می پردازد.ابتداوپیشازورودبهبحث،مناسباستتاافقپژوهشی
اینکتابراازحیثموضوع،روش،مسئلهوفرضیۀاصلیارائهکنیم.
هریکازاینمحورهارابه تفصیلدرفصلمقدمهبهبحثمی گذاریم
ودرنهایتبهدرکجامعیازنقشۀراهاینپژوهشخواهیمرسیدو
براساسایندرکجامعازافقپژوهشیمطلوب،درفصولبعدیبه
بازخوانیمسئلۀزماندراندیشۀمتفکرانموردنظرخواهیمپرداخت.

مالصدرا اندیشۀ در استکه زمان مسئلۀ حاضر موضوعکتاب
به عنوانزمانوجودیودرفلسفۀهایدگربه عنوانزمانمندیدازاین
بهکتاب های محدود موضوع این در ما پژوهش و می شود مطرح
اندیشۀهایدگر در زمان و  اندیشۀمالصدراوهستی  در اربعه اسفار 
خواهدبود.مسئلۀاصلیایناستکهچگونهمی توانبابررسیاندیشۀ

مقدمه



2 | زمان در اندیشۀ مالصدرا و هایدگر

فلسفیایندوفیلسوفمؤسس،گامیدرجهتتحققگفت وگوبین
معاصر اندیشۀ سنت دو بین و نخست، وهلۀ در فیلسوف دو این
و تحلیل ما پژوهش روش برداشت. اسالمی شیعی اندیشۀ و غربی
حتیانتخابموضوعبراساساستانداردهایپولی لوگ۱یاگفت وگوی
چندجانبۀمیان فرهنگیاست.دراینکتابسعیخواهیمکردتابه جای
فلسفۀتطبیقیبه معنایرایج،فلسفۀمیان فرهنگیراجایگزینکنیمو
درافقفلسفۀمیان فرهنگی،بینالگوهایموجود،پولی لوگرامعرفی
و زمانمالصدرا دربحث استکه این اصلی فرضیۀ خواهیمکرد.
ایندوسنتفرهنگی هایدگرمی تواننددرگفت وگویمیان فرهنگی،
رانمایندگیکنندولذابابررسیاندیشۀایندومطابقاستانداردهای
باب در فراهمکرد. را اینگفت وگو مقدمات می توان پولی لوگ،
پولی لوگوفلسفۀمیان فرهنگی،درادامهبه تفصیلبحثخواهیمکرد.
مالصدراوهایدگرهردوفیلسوفانمؤسسهستندکهویژگیمهم
آن هادربحثزمان،گسستازاندیشۀارسطوییاست.بعدازبررسی
مامشخصخواهدشدکهاندیشۀصدراهمچنانمابعدالطبیعیاست
مابعدالطبیعه، از فراروی برای تالش علی رغم هم هایدگر اندیشۀ و
بر دادکهبحث نشانخواهیم باقیمی ماند. مابعدالطبیعی همچنان
هدف جهت در تطبیقی، فلسفۀ در رایج روش شناسی های اساس
نهاییکهگفت وگوست،ناکاممی ماندوبایستیافقیتازهبهمطالعات
ببخشیموبایستیمطالعاتوبررسی هایماُبعدیمیان فرهنگیرادر

خودجذبکنند.
دربابپیشینۀاینموضوعدرافقفلسفۀتطبیقی،بایستیگفت
نیزمالصدرا و هایدگر اندیشۀ باب در زیادی تحقیقات تاکنون که
انجامشده؛امابحثمیانایندوبیشتردرحوزۀهستی شناسیویا
انسان شناسیبودهاست.اماشایدایننخستینکتابیاستکهبهمسئلۀ

1. Polylog 
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بین دیگرتحقیقاتیکه ازطرف متفکرمی پردازد. دو این بین زمان
متفکرانمختلفانجامشده،عمدتًابراساسروشمقایسه ایبوده
استکهعماًلچیزیبیشازتاریخفلسفهنیستند.دربابتحقیقات
اینجاطرحمی کنم آنچهدر اما ادامهسخنخواهمگفت؛ پیشیندر
اینکهاینکتابنخستینپژوهشیاستکهافقفلسفۀمیان فرهنگیرا
برایخودطرحمی کندونخستینپژوهشیاستکهالگویپولی لوگ

رادرروشخوددرتحقیقاستفادهمی کند.
زمان مسئلۀ می کنیم. شروع زمان مسئلۀ اهمیت با را بحث اما
در مابعدالطبیعه،که و فلسفه تاریخ در نه تنها اصلی مسائل ازجمله
ایناهمیت تاریخفرهنگوتمدنبشریمحسوبمی شودونشان
آناستکهتاریخچۀنظریاتدربابزمانکهنشانازدرگیریاذهان
بشریومتفکرانوبنیان گذارانفرهنگبااینبحثاست،تاریخی
طوالنی ترازتاریخفلسفهدارد.سررشتۀاینبحثبهاساطیراقوامو
رهیافت هایقبلازمابعدالطبیعهمی رسد.چنان کهدرفصلبعدینشان
خواهمداد،بشرپیشازفلسفهوبه تبعپیشازمابعدالطبیعه،درگیربا
مسئلۀزمانبودهاستونشاناینمسئلهرهیافت هایاتجربۀزماندر
فرهنگ هایمختلفاست.به عنوانمثالمی توانبهفهمزماننزدعرب
جاهلیوفهمایشاناز»دهر«واهمیتزمانوگذرایاموشبوروز
وتحولدرقرآنکریم،البتهبه عنوانمتنیغیرمابعدالطبیعیومتأخراز
آغازمابعدالطبیعه)به عنوانمثال:بقره،۱۴۶؛آل عمران،۱۹0؛مائده،
۶(ونیزاهمیتزماندرآیین هایایرانیویااسطوره هاییونانیاشاره
کردکهدربابآنبحثخواهمکرد.البتهنزدسایراقواموفرهنگ ها
نیزدربابزمانمی توانمباحثیراطرحکردکهازحوصلۀاینکتاب
خارجاست.عالوهبرادیانواساطیر،مسئلۀزمانهموارهدرحوزه های
مختلفعلم،ازجملهفیزیکوروان شناسی،هماهمیتداشتهاست.
ازآنجاکهکتابحاضرفلسفیاست،ازهرگونهبحثعلمیدرباب
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زماناحترازخواهمکرد.
مسئلۀزمانازمسائلمهمتاریخاندیشۀبشریاست.اهمیتاین
مسئلههنگامیتشدیدمی شودکهمی بینیمدرفلسفۀجدیداینمفهوم
اهمیتدوچندانیپیدامی کند.اگردرفلسفۀقدیموبه تبْعافالطون
ابدیتتقدمداشت)7:2006,Sterubel(،درفلسفۀجدیدزمانمندی
تقدمیافتهاست)صانعیدره  بیدی،۱۳8۶:7(.درفلسفۀغربمسئلۀ
از ارسطو، تا افالطون از است، بوده مسائل مهم ترین از یکی زمان
فلوطینوآگوستینتاکانتوهگل.جریان هاواندیشه هایمختلفدر
بابزمانوجودداشتهاست؛امادرقرننوزدهموبیشازهمهدرقرن
بیستمبودکهاینجریان هابهساحلیدیگرمی رسند.درفلسفۀبرگسون،
پروست،کی یرکگور،هایدگر،لویناس،ریکور،بلومنبرگ۱ودیگراناین

.)Sandbothe,مسئلهدرکانونتوجهبودهاست)87:2003
درفلسفۀاسالمینیزبحثزمانازاهمیتیویژهبرخورداربوده
استوازحیثآموزشیازجملهمسائلمشکلتلقیمی شود.ازجهت
سختیفهممسئله،شایدبتوانآنرابامسئلۀخدامقایسهکرد.وجود
اصلیکههمگان امامسئلۀ است؛ آسان آن اثبات و بدیهی خداهم
ازفهمآنعاجزند،فهمچیستیخداست.درمسئلۀزمانهمهرچند
وجودزمانرابهبداهتمی فهمیم،ولیتحقیقدرچیستیآنبسیار
اندیشۀ در زمان مسئلۀ هرچند )عابدی،۱۳88:۱۴(. است دشوار
بوده ارسطو تأثیر به طورکلیتحت اما بوده، اسالمیهموارهمطرح
استواغلبکسانیکهدراینبحثواردشده اندهمانمبانیرابسط
لذازمانهموارهدرطبیعیاتودرکنارحرکتبحثشده داده اند؛
است.اختالفاساسیفیلسوفاندرتعیینمقیاسومالکحرکتبوده
استکهبه علتحرکتیکنواختافالک،اغلبمعیارزمانراحرکت

افالکفرضکرده اند)مصلح،۱۳7۹:۱۶0(.

1. Blumenberg 
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امامسئلۀمهمدراینجاایناستکهمسئلۀزماندرفلسفۀهایدگرو
مالصدرااهمیتمحوریدارد.اساسًافلسفهمتقدمهایدگردرهستی
و طرحکرد دازاین زمانمندی تحلیل عنوان ذیل می توان را زمان و
درفلسفۀمالصدرانیزفهممسئلۀزماندرنسبتباوجودوحرکت
اهمیتمحوریدارد،تاحدیکهبدونتأملدرمعنایمفهومزمان،
اندیشۀمالصدرادرستفهمنمی شود)مجتهدی،۱۳8۴:۱۱(.این
نکتهکهمسئلۀموردبحثبایستیمسئلۀاساسیدراندیشۀدوفیلسوف
موردتحقیقباشد،مثاًلزماندراندیشۀمالصدراوهایدگر،اهمیت
برای تمهید و بهگفت وگو رسیدن جهت ما پژوهش برای زیادی
پولی لوگ یاگفت وگویچندجانبۀفرهنگیدارد،کهدرادامهتوضیحات

بیشترخواهمداد.

رهیافت های کلی مالصدرا و هایدگر در بحث زمان
امادومتفکریکهدراینکتابموردتحقیقهستند،یعنیهایدگرو
مالصدرا،بهشکل هایمختلفیبهمسئلۀزمانپرداخته اندواساسًابافت
اندیشگانیایشاندربابزمانکاماًلمتفاوتاست.منهایدگرمتقدم
راباتأکیدبرکتابهستیوزمان۱موردبحثقرارداده ام.هایدگردر
اینکتابدرپیپرسشازمعنایهستیاستوزمانرابه مثابۀیگانه
افقفهمهستیطرحمی کندواساسًازمانبرایاودراینکتاب،زمان
دازایناست؛لذامی توانگفتدراینکتابموضوعبحثهایدگرنه
 Shalow&Denker,زمان،بلکهدرواقعزمانمندیاست):2010
272(.هایدگرمتقدم،درهستیوزمان،فهمسنتیاززمانراکنار
می گذاردوسعیمی کندروشیدیگربرگزیند.ویدردرس گفتارهای
ماربورگ دربابمفهومزمان،روشبررسیمسئلۀزمانرابه کلیتغییر
می دهد.به نظرویبرایصحبتدربابزمان،بایدبرخالفسنت

1. Sein und Zeit
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مابعدالطبیعیرایج،اززمانبه نحوزمانیسخنگفت.ویپرسشاز
زمانراتکرارمی کند،امااینباربه نحوزمانی.بایدازشئوناتواطوار
زمانپرسید.درست ترینحکمدربابزمانبه نظرهایدگراینگزاره
می تواندباشدکه»زمان،زمانیاست«)7:2003,Sandbothe(.
هایدگربه دنبالتحلیلهستی شناختی ـ اگزیستانسیالزمانمندیدازاین

است.دراینباببه تفصیلدرفصلچهارمصحبتکرده ام.
درمقابل،مالصدراقراردارد.مالصدراطرحاصلیبحثحرکت
وزمانرابرخالفدیگرفیلسوفاناسالمینهدرطبیعیات،بلکهدر
فلسفۀاولیوالهیاتبالمعنی االعممی آورد.علتاینمسئلهآناست
کهموضوعحرکت،موجودبماهوموجوداستودرواقع،خودنحوی
طبیعی زمان به مالصدرا 20(. )ملکشاهی،۱۳7۶: است وجود از
فیلسوفاناعتقاددارد،ولیآنرااصیلنمی داندوآنرانهدرطبیعیات،
کهدرهستی شناسیبحثمی کند.زمانبرایویحقیقتوجودسیال
ومحتوایواقعیتموجوجوداست)مجتهدی،۱۳8۴:۱2(.زمانهم
مانندحرکتنحویازوجوداست؛بنابرایننهدرطبیعیات،بلکهدر
الهیاتبالمعنی االعمازآنبحثمی شود.اینیکیازکلیدهایاصلی
دربحثزماندرفلسفۀمالصدراست.علتاینمسئلهآناستکهفهم
مسئلۀزماندرفلسفۀمالصدرابدونتوجهبهاصالتوجودغیرممکن
است.وجودخوددرنسبتباحرکتجوهریاستودرخارجیک
وجودداریمکهبههمانیکوجودموجوداستومتحرکاستوبه تبع
زمانمند.مفهومزماناماازجانبذهنبراجسامطبیعیخارجیاطالق
می شود؛بنابرایناواًلسیالنوحرکتعارضبرجسمنیست،بلکه
عینوجودجسماستوثانیًازمانازحیثوجود،عینوجودخارجی
وازحیثمفهوم،درواقعمعقولثانیۀفلسفیاست)اکبریان،۱۳78:
5ـ۶(.اینتمایزمیانوجودومفهومزمانیکیدیگرازکلیدهایفهم

زماندرفلسفۀمالصدراست.
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مابعدالطبیعه از اساسی فراروی در سعی که هایدگر برخالف
این امکان یا فراروی این توان از درمسئلۀزمانمی کند،صرف نظر
باقی مابعدالطبیعی سنت چارچوب در همچنان مالصدرا فراروی،
می ماند.گفتیمکهصدرازمانرادرالهیاتبالمعنی االعمطرحمی کند
ونهدرطبیعیات؛اماخودصدرانیزسهقولدربابزمانداردکهدر
هرسهقولزماندرنسبتباحرکتقرارمی گیرد:قولاولویاین
استکهزمانمقدارحرکتوضعیفلکاقصیازجهتتقدموتأخر
است.درقولدومزمانرامقدارحرکتجوهریفلکازحیثتقدمو
تأخرمی داندودرقولسومکهنظراصلیاوستودراسفاراربعهآنرا
ساخته وپرداختهمی کند،زماننحوۀوجودطبیعیمتجددبنفسهاست
)مصلح،۱۳7۹:۱۶0ـ۱۶۱(.اندیشۀصدراهرچندابداعیاست،اما
درنهایت، است. مابعدالطبیعه از ناگسسته و مابعدالطبیعی همچنان
زماِنوجودیدرتجددموجودطبیعیبهحرکتجوهریبرمی گردد؛
بنابراینفهممالصدرا،براساساندیشۀهایدگر،به واسطۀایننسبت
مبتذل،همچنان زمان مادیوصوری قوام یافتنهردووجه البته و
اززماندر باقیمی ماند.دربابفهممبتذل مابعدالطبیعیومبتذل

اندیشۀهایدگر،درفصلچهارمتوضیحخواهمداد.

اهمیت مالصدرا و هایدگر در فلسفۀ اسالمی و غرب
مابرایگفت وگویمیان فرهنگی،هایدگرومالصدراراانتخابکردیم.
هایدگرازمشهورترینومعتبرترینفیلسوفانقرنبیستماست.به نظر
بسیاری،اواحیاگربزرگفلسفهاست.طرفداراناودرتفاسیراواز
اندیشۀمتفکرانواصلاندیشۀخودوی،آغازمجددوگویایاندیشۀ
فلسفیرامی بینند)7:2009,Reijen(.فیلسوفاننوساختارگرامانند
دوارزشی منطق با هایدگر قطعی درمخالفت دلوز، و لیوتار دریدا،
سنتی)صادق/کاذب،خیر/شرو...(وتردیداودربرابراصلپیشرفت
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شناختدرگفتمانواستدالل،نفیهرگونهمفهومعقالنیوالزام آوراز
حقیقتراتشخیصمی دهند)1983,Frank(.اهمیتوتأثیرگذاری
حزب به هایدگر خدمت و تعهد او موافقان استکه به حدی وی
ناسیونال سوسیالیسمرایاکم اهمیتمی کنندویابی پردهویراتبرئه
می کنند.ایندرحالیاستکهبرخیمنتقدان،هایدگررامتهممی کنند
کهویحتییکجملههمننوشتهکهضدیهودیستیزیبودهباشدیا
موافقباناسیونالسوسیالیسمنبودهباشد)8:2009,Reijen(.هیچ
متفکریدردورۀمعاصربه اندازۀهایدگربرطیفوسیعیازمتفکران
مؤثرنبودهوازهیچفیلسوفیبه اندازۀهایدگرقرائت هایمتنوعنشده
است.دربابهایدگروفلسفۀوی،اختالفعقایدبه حدیاستکه
برخیویرابزرگ ترینفیلسوفقرنوبرخینیزویرااساسًابه عنوان

.)Inwood,یکشارالتانمعرفیکرده اند)8:2004
باشد. اسالم جهان اندیشمند بزرگ ترین شاید نیز مالصدرا اما
حکمتمتعالیۀمالصدرا،ازقرنیازدهمهجریتاکنون،بزرگ ترین
سنتفلسفیدرفرهنگایرانیاستوهمینتداومنقشآندرفرهنگ
مامایۀایجادپرسشازجایگاهمالصدراوسنتفلسفیاودرجهان
سالیان در عالوه براین، ۱07(. ۱۳8۶ب: )مصلح، می شود معاصر
غیراسالمی، و اسالمی متفکران بین تطبیقی پژوهش های که اخیر
به خصوصغربی،درایرانرونقبیشترییافته،مالصدراشایدبیش
ازهرمتفکردیگریموردتوجهبودهاست.مالحظاتیجدیدرمورد
اینپژوهش هاوجودداردکهمهم ترینآن هاُبعدودوریبستروفضای
اندیشگانیاینفیلسوفانبااندیشۀصدراستکهدردوفرهنگوتاریخ
حتی استکه به حدی مالحظات این یافته اند. قوام متفاوت کاماًل
می توانادعاکردکهاعتباربسیاریازاینپژوهش هازیرسؤالاست
ومفهومخامتطبیق،به معنایجست وجویموارداشتراکواختالف،
اینمالحظات، اینمیانوعلی رغمهمۀ امادر راناممکنمی کند.



مقدمه | 9

حجم این اینکه آن و دارد وجود تکاپوها همین در مهم نکتۀ یک
در باالیی اندیشۀصدراظرفیت اواًل که نشانمی دهد ازکنکاش ها
مواجههبامسائلفیلسوفانجدیدداردوثانیًااینمقایسه هابرخاسته
ازایناستکهباظهوراندیشه هایجدیدومتفکرانینظیرهایدگرو
اندیشۀمالصدراعمق پیشینینظیر اندیشه های از برگسون،بسیاری
واستعدادخودرابهترنشانمی دهندوثالثًانظریاتجدیدمی  توانند
انسانمعاصرقرار با حکمتمتعالیهرادرمسیرجدیدودرنسبت
فیلسوف دو مقاسیۀ در اساسًا ۱۴ـ۱5(. ۱۳8۴: )آیت اللهی، دهند
نبایدبه دنبالاثباتنظریکیعلیهدیگریبود؛بلکهبایدتوجهکردکه
می توانبافهمیکیازدوفیلسوف،دیگریرابهترفهمیدوبهشناخت

عمیق تریازاودستیافت.
تأثیرگذارترین به عنوان متعالیه حکمت مؤسس نه تنها مالصدرا
مکتبفلسفیاسالمیدرچندقرناخیراست،بلکهوارثکلاندیشۀ
وارث متداولکلمه به معنای نه تنها او است. اسالم جهان فلسفی
اینمیراثبسیاراصیلفکری بلکهدرواقعحیات بخش آن هاست،
۳۶(. ۱۳7۶: )مجتهدی، هست نیز آن قدرت و حافظصالبت و
اهمیتمیراث داریاوبه حدیاستکهمادرسنتفلسفیاخیر،اقوال  
خاصیدربابصدرامی بینیم،نظیراینکه»همۀمتألهانبزرگدنیادر
برابرعظمتمالصدرارنگمی بازندومناینراادعامی کنم.ازجمله
مواهبیکهخداوندبهمالصدرااعطاکردهبود،ایناستکهوارثهزار
سالفرهنگاسالمیاست«)ابراهیمیدینانی،۱۳82:2۳(.یامی توان
بهاهمیتمالصدرابرایهانریکربناشارهکرد.به نظرکربن،مالصدرا
قلۀفلسفۀایرانی اسالمیاست.فلسفۀاوتألیفاندیشۀفلسفیپیشاز
اوست.اندیشۀفلسفیپسازاوبه خصوصدرجهانشیعی،تحت

تأثیراوست)کربن،۱۳7۳:۴82(.
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اختالف مالصدرا و هایدگر در مبانی فلسفی و مسائل و 
هدف

هایدگرومالصدرانمایندگاندوسنتفلسفیمتفاوتهستندکهدر
دوموضعجغرافیاییمتفاوتودردودورۀتاریخیکاماًلمتفاوت
می اندیشیدند.هایدگرومالصدراهردودرپیتأسیسمعانیوحقایق
تازه ایهستندونگاهایندومتفکربه گونه ایاستکهمی توانآنانرا
فیلسوفانمؤسسنامید.اینبدانمعناستکهایشانبهسهمخودتفکر
وفلسفه ایجدیدتأسیسکرده اند)اسدی،۱۳87الف:۴8(،هرچند
به معناییجدید،درنسبتباتاریخخود.هردومتفکرفیلسوفانپس
ازخودراتحتتأثیراندیشۀخودقرارداده اند.برایهریکازآن هادر
نسبتبازمانآن ها،موضوعاتمتفاوتیطرحمی شودکهبرایدیگری
طرحنمی شود؛مثاًلبرایهایدگرتکنیکوبرایصدراحیاتپساز
مرگیاهمانموضوعتبیینمعادجسمانی،ازاهمیتمحوریبرخوردار
است)اسدی،۱۳87الف:۴8(.چنان کههگلمی گوید:»هرفردیدر
هرصورتفرزندزمانۀخویشاست،بههمینترتیبهمفلسفهیعنی
زمانۀفلسفه...اینتصورکهفلسفهازجهانمعاصرخودمی  تواندفراتر
برود،هماناندازهابلهانهاستکهتصورکنیمفردیمی توانداززمانۀ
خودیاازفرازروِدسبپرد«)هگل،۱۳78:۱۹(.البتهاینبدانمعنا
نیستکهایشانصرفًامتأثراززمانۀخودبوده اندوبرآیندیصرفاز
شرایطزمانۀخودوجامعۀخودبودهباشند؛چنان کهفیلسوفاندیگری
نداشته اند را ایشان امامسائل باآن هازیسته اند، بوده اندکههم زمان
)اسدی،۱۳78الف:۴۹(.فرزندزمانۀخودبودنبه معنایتأثیرپذیری
خامازشرایطاجتماعیوتاریخیوبروزمکانیکیاینشرایطنیست.
مالصدراوهایدگرعالوهبرتفاوتدرموضوعومسائلاندیشه،در
روش،هدفوغایتوزبانهمباهماختالفدارند.مقصداصلیو
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نهاییفلسفهازنظرمالصدرا،به کمال رساندننفسآدمییاشبیه شدنبه
خداونداست.به نظراوفلسفهعبارتازایناستکهانسانسیرکمالی
طیکندتااینکهعاَلمعقلیمضاهیعالمعینیشود.فلسفهصیرورت
انساناست)داوریاردکانی،۱۳7۹:70(.لذادربستریدینی،تفکر
صدراییسعیدرهماهنگ شدنبااسالممی کند،تاحدیکهمی گوید:
باشد.« قرآنوسنت با ناهماهنگ آن قواعد فلسفه ایکه باد »نابود
ویاحکامدینرابامعارفیقینیضروریدرتعارضنمی بیند.چون
حقیقتوجودراحق تعالیمی داند،برترینعلمراشناختخداوندو
مراتبوجودوصفاتوافعالاومی داندکهبادوروشبرهانعقلی
وتهذیبوتزکیۀنفس،معرفتحاصلمی شود)اسدی،۱۳87ب:
52ـ5۳(.علممنطقنیزابزاریبرایسنجشاینبراهینعقلیمی دهد
)همان:8۳(.امابرایهایدگر،الاقلتازمانانتشارهستی و زمان، 
روشپدیدارشناسیهرمنوتیکیاهمیتداردکهمنبهاینطریقدر

فصلچهارمبهزمانمندیدراندیشۀهایدگرپرداخته ام.
هایدگرهممانندمالصدرابه دنبالشناختهستیاستومسئلۀ
به می خواهد نه وی اما است؛ هستی مسئلۀ همین او فلسفۀ اصلی
خدا او برای هستی اخروی. سعادت به نه و برسد دنیوی سعادت
نیست.برایهایدگرتنهاانساناستکهوجودبه معنایموردنظراورا
داردوشناختاینانساندرواقعمقدمۀشناختهستیاست)همان:
5۴(.برخالفهایدگرکهشناختانسانرایگانهراهفهممعنایهستی
می داند،مالصدراانسان شناسیرادومینراهشناختحقیقتهستی
می داندودرواقعقائلبهانحصارنیست)همان:5۴(.اگربخواهیم
ازحیثکلیفلسفۀایندورامقایسهکنیم،ازنظرهایدگروبنابرمبانی
فلسفۀوی،تفکرمالصدراتفکرمابعدالطبیعیاست؛چراکهویژگی هاو
شاخصه هایاصلیمابعدالطبیعهرادارد.درفلسفۀصدرافلسفهبهعملی
ونظریتقسیممی شودومنطقمعیارکشفحقیقتاستوروشوی



12 | زمان در اندیشۀ مالصدرا و هایدگر

اقامۀاستداللعقالنیوحقیقتمطابقتحکمباواقعاست؛امابرای
هایدگرتقسیمفلسفهبهعملیونظریتقسیمیمابعدالطبیعیاستو
اساسًامنطقونیزاخالقوعلمتکون یافتهدرمابعدالطبیعههستندو
حقیقتنیزبرایهایدگرنهمطابقتحکمباواقع،بلکههمانگشودگی
است.ازنظرهایدگر،موضوعمابعدالطبیعههستی شناسیاستواین
درموردمالصدرانیزصدقمی کندوبنابراینتفکرصدرامحصوردر
مابعدالطبیعهاست)همان:57(.دراینپژوهشنشانخواهمدادکه
رهیافتمالصدرابهزمانهمعلی رغمتمامابتکاراتمالصدرا،تمامًا
فهم و مابعدالطبیعه به هایدگر نقدهای وهمان است مابعدالطبیعی
مبتذلاززمانبهدیدگاهمالصدرانیزاصابتخواهندکرد.بنابراین،ما
دراینکتابدومتفکرداریمکههمۀمشخصه هایتفکرآن هامتمایز
ازهماست:زمان،جغرافیا،تاریخ،فرهنگ،دین،موضوعات،روش،

زبان،هدفو....
به راستیکهاین گونهاستکهدرفلسفۀتطبیقییامقایسه ایباید
احتیاطپیشهکرد.تشابهاتعمومًاظاهریوجزئیهستندوخودبر
اختالفاتعمیقدرفلسفه هامبتنیهستند.انحرافجدیدرتفسیر
وفهمفیلسوفانوقتیبروزمی کندکهاینتشابهاتوامورجزئیرا
اززمینهوصورتکلیوبنیادینمتفاوتجداکنیموسعیدرتطبیق
ومقایسۀتشابهاتکنیم.مسلمًااینمسئلهبهسوءفهمونتایجباطل
می انجامد)مجتهدی،۱۳8۴:۹(.هایدگرومالصدراهمدردوزمینه
یابافِتبه کلیمتفاوتمی اندیشندودرنگاهآن هابهزمانتشابهاتی

وجوددارد؛بنابراینبایدبسیاراحتیاطکنیم.

گفتار در روش
مقدمه ای به بحث روش و اهمیت گفت وگو

مشخصشدکهدراینکتاببهبررسییکیازمهم ترینمسائلتاریخ
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اندیشه،یعنیزمان،نزددومتفکربزرگازدوسنتفلسفیخواهیم
پرداختورهیافت هایایشاندراینبابهمکاماًلمتفاوتاست.
امااگررهیافت هاکاماًلمتفاوتاست،پسچهجایتطبیقاست؟
آیااساسًاباهمینچندصفحه،تکلیفکارونتیجۀتحقیقمشخص
نیست؟پاسخایناستکهاگرداوریعجوالنهمدنظرباشدآری،این
ایشاندرباب دومتفکردورهیافتکاماًلمتمایزدارندونگاه های
زمانهیچنسبتیندارد؛امااگرتأملکنیموسعیدرفهمایندواندیشه
درپرتوروشوهدفاینکتابداشتهباشیم،مسئلهبه گونه ایکاماًل

متفاوتخودرابهمامی نمایاند.
اینکتاب پژوهشی افقکار چیست؟ پژوهش این در ما روش
ارائه تطبیقی فلسفۀ عنوان تحت تاکنون پژوهشها عمدۀ چیست؟
kompa-یا و انگلیسی ترجمۀcomparative »تطبیق«، هشد اند.
rativآلمانیاست.درمجامععلمیآلمانی زبان،ترجیحبرآناست
کهازصفتvergleichendبه معنای»مقایسه ای«استفادهکنند.واژۀ
»تطبیق«بیشتریادآورتالشبرایمنطبق کردنآموزه هابایکدیگراست؛
ولیکن»مقایسه«معطوفبهقیاساندیشه هاستوبهطنیناختالف ها
توجهبیشتریداردوشایداستفادهازآنازبرخیسوءتفاهم هاجلوگیری
کند.البتهخودمقایسههممی تواندیکتالشفکریخامبدونتعمق
وحتیهیجان زدهویاکنجکاوانهدرمقایسۀشباهت هاواختالفات
باشد،کهدراینصورتنیزماتأملیفلسفینخواهیمداشت.ظاهرًا
فلسفۀتطبیقییامقایسه ایروشواحدوتعریف شده ایبه عنوانروش
روش هریک پرداخته اند، موضوع این به وکسانیکه ندارد عمومی
خاصخودراداشته اند؛لیکنبایدتوجهداشتکهاینروش هافردی
بیانکرد جامع و تقسیم بندیکلی یک در را آن ها می توان نیستند.
)هاشمی،۱۳8۴:25ـ2۶(.اماآنچهمندراینکتاببهآنمی پردازم،
نداردومنطبق فارسیسابقه زبان ازکتبورسائلدر درهیچ یک
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برفلسفۀمیان فرهنگیاست.افقپژوهشمنفلسفۀمیان فرهنگیو
تالشبرایفراهم کردنمقدمه ایبرپولی لوگیاگفت وگویچندجانبۀ

میان فرهنگیاست.
برای تمهیدی حکم در اینکتاب استکه این مهم بسیار نکتۀ
گفت وگویچندجانبهیاپولی لوگاست.مندرتحقیقسعینمی کنم
فضایمحصلیازگفت وگویدوجانبهوتحقق یافتۀمالصدراوهایدگر
راترسیمکنم.مسلمًااینامریفرافلسفی۱است.وظیفۀفلسفهبحثدر
امکانتحققاستودرواقعاینکتاب،بهشرحیکهبیانخواهمکرد،

درحکمتمهیداست.
اساسًا است. دیالوگ یا باگفت وگو مستقیم نسبت در پولی لوگ
افالطون، زمان از فلسفی، سنت در و دارد بهگفت وگو نیاز فلسفه
اینمسئلهاهمیتداشتهاست.فلسفهنیازبهگفت وگودارد؛چراکه
درانتقالمطالبفلسفیوانتقالآ ن هاازشعوریبهشعوردیگراین
تفکراترشدمی کندودراینگفت وگوباتفکراتمقابل،امکانات
درونیوواقعیازقوهبهفعلیتمی رسند.فلسفهاساسًابامحاورهزنده
افالطونو با آغاز رادر این و ایندرسرشتفلسفهاست و است
مهم ترین می بینیم.گفت وگو به وضوح سقراطی محاورات و سقراط
منشفلسفیموردنیاززمانهاست.گفت وگوکهن ترینودرعین حال
جدیدتریندستاوردفلسفیاست)مصلح،۱۳8۶الف:75(.اماباید
مضامینگفت وگومهمباشندومسائلمشترکیوجودداشتهباشد.باید
آن اندیشۀ تکون در نقشمحوری کهخود انتخابشوند مفاهیمی
فیلسوفداشتهباشندومابه واسطۀآنمفهومبهساحتاندیشگانیآن
فیلسوفواردشویم)مجتهدی،۱۳8۴:۱0(.چنان کهمی دانیم،زمان
دراندیشۀهایدگرمتقدموبحثزماندرنسبتباوجودوحرکتدر

اندیشۀمالصدرا،چنینشأنوجایگاهیرادارند.

1. überphilosophisch 
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پدیدارشناسی  روایت کربن؛  به  تطبیقی  فلسفۀ  تبیین سه روش 
هوسرل، پایۀ روش کربن

امادرتبیینروش،هانریکربن۱وتحلیلاوازروشفلسفۀتطبیقی
می تواندنقطۀعزیمتخوبیبرایتوضیحروشماباشد.روشهانری
تاکنون پژوهشگری هیچ هرچند است؛ شناخته شده ایران در کربن
موفقبهمحقق کردنشعارهایخوددرپیرویازکربننشدهاست.
باموضوع ازرسائل بسیاری در پدیدارشناختیکربنعمومًا دعاوی
تطبیقیتکرارمی شوندوبه عنوانهدفتحقیقارائهمی شوندوبعد
ناگهانمحققشباهتی بخشی هر آخر در فراموشمی شوند.عمدتًا
راپیدامی کندوسراسیمهآنراماده ایبرایگفت وگویمتفکراندر
»فراتاریخ«کربنمعرفیمی کند.مندراینکتابازکربنگذرکردهو
افقجدیدیدرنسبتبامباحثروزفلسفه،به خصوصدرحوزه های

آلمانی زبانفلسفه،ارائهخواهمکرد.
کربندرسخنرانیخوددربابفلسفۀتطبیقیکهدرکتابفلسفۀ
ایرانی،فلسفۀتطبیقیبهچاپرسیدهاست،سهروشرادرفلسفۀ
تطبیقیازهمبازشناسیمی کند:روشاولهمانیافتنشباهت هاو
این اختالفاتمیانفلسفه هایمختلفوداوریدربابآن هاست.
خام ترینروشاستکهاکثرتحقیقاتماازآنپیرویمی کنندوحتی
بسیاریهمکهمدعیروشپدیدارشناسیهوسرلیاکربنهستند،در
واقعازاینروشپیرویمی کنند.مواردیازاینتحقیقرامی تواندر
مقایسۀ»انسانمعلقدرفضا«یابن سیناوکوجیتویدکارتوشک
روشیاویافت.دراینجادونظامفلسفیکاماًلمجزاودوامرکاماًل
جداگانهباهممقایسهمی شود.نتیجهعمومًاارائۀفهرستیازاختالفات
انضمامی نتیجۀ مبنایفلسفیوبدونهیچ وتشابهات،بدونهیچ
آرای فهرست کردن تطبیقی فلسفۀ اگر توجهکردکه باید اما است؛

1. Henry Corbin 
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مشترکفیلسوفانباشدودرآنبایستیآرایفالسفهراباهمقیاسکرد
تابفهمیمکههریکچهگفته،بنابراینبسیاریازکتبتاریخفلسفه
درواقعفلسفۀتطبیقیهستند)داوریاردکانی،۱۳8۳:28(.می توان
این گونهاینروشراتوضیحدادکهدرمقایسۀفلسفۀAوBمابه
مواردمشابهaوbوcوموارداختالفdوeوfمی رسیمواین

مواردرافهرستمی کنیم.
روشدومکهکربنآنرامعرفیمی کند،ایناستکهبه جاییافتن
پل روش همان روش این برویم. نسبت ها تشابه به دنبال شباهات
ماسوناورسل۱است.ویرسالۀدکتریخوددرفرانسهدردهۀبیست
قرنبیستمراباعنوانفلسفۀتطبیقیارائهکردکهعمدتًادرحوزۀادیان
بود.دراینروش،مادروندونظامفلسفیتحقیقمی کنیمودرنهایت
 ‘bبهbمانندنسبت’aبهaنسبتAبهایننتیجهمی رسیمکهدرفلسفۀ
درفلسفۀBاست؛مثاًلمقوالتفاهمهدرمعرفت شناسیفلسفۀکانت،
مانندنسبتمعقوالتثانیۀفلسفیدرفلسفۀاسالمیاست.امااین
تطبیقچهسودیدارد؟نهایتنتیجۀاینچنینتطبیق هایینشان دادن
ازهرنظام انتظارحداقلی انسجامدرونینظام هایفلسفیاستکه

فلسفیاست)هاشمی،۱۳8۴:27(.
فلسفۀ در روشکربن استکه پدیدارشناسی روش سوم روش

تطبیقیاست.ویدراین بارهمی گوید:
هرفلسفۀتطبیقیکهبخواهدازدیدگاهپدیدارشناسی
عملکند،بایستیاحتیاطراپیشۀخودکند.هدف
بر و نیست همسانی ها بر تأکید صرف تطبیق
اختالف هانیزنیست؛بایستیهمسا نی هاواختالف ها
باتوجه بهامریمشترکمعناپیداکنند.بنابراینباید
مبنایمشترککاماًلمطمئنیوجودداشتهباشد.اما

1. Paul Masson Oursel
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پدیدارشناسیتطبیقیمابایستییکامرمهمرااز
نظردورندارد:ایندوره بندیتاریخبرایچهکسی
ارزشاستودرچهمیداندیدیضرورت دارای
پیدامی کند؟به یقیننهدرمیدانیکهانسانهمچون
این وگرنه است؛ شده لحاظ تاریخ در موجودی
دوره بندیبه طوریکسانیبرایهمگانضرورتپیدا
می کرد،همچنانکهحوادثیمانندفرمان رواییقیصر
اما می کنند. تحمیل برهمگان را ناپلئون،خود یا
چنیننیست.معنایایندوره بندیبه طوراساسیبه
میدانآگاهیمربوطمی شودکهدرآنتاریخبه گونه ای
تجربهمی شودکهدرانسانوجوددارد.منظورهمان
تاریخقدسییامقدساستکهحوادثآندردرون
انسانجریانپیدامی کندومعنایباطنیآنبایستی
دیگرسخن به و پدیدارشناسی تأویل، به توسل با
کشف المحجوبدرکشود)کربن،۱۳۶۹:۳۴(.

تاریخی نگریمدرنفرارودومتفکرانراورای از ویمی خواهد
زمانومکانبههم سخنیبنشاند.آنچهحاصلمی شودادراکذات
میدان متفاوت، دربخش های می تواند تطبیقی فلسفۀ »آنچه است:
ویژۀمقایسهوتوجهخودقراردهد،نخستآنامریاستکهبهزبان
آلمانیWesensschauیاادراکشهودیذاتنامیدهمی شود)همان:
20(.ایندقیقًادرمقابلدیدگاه هایتاریخی نگراست.پدیدارشناسی
تاریخیاست)همان: نقادی تاریخ فلسفه ایو درمقابلدیدگاه های
2۱(.کربنپدیداررااین گونهتعریفمی کندکهپدیدارآنچیزیاست
کهخودرانشانمی دهدوظاهرمی شودودراینظهورچیزیراآشکار
می سازدکهدرآننمی تواندآشکارشود،مگردرصورتیکهدرعین حال
درزیرآنظاهرپوشیدهبماند.چیزیکهظاهرمی شودجزباپنهان کردن
همان می شود آشکار پنهانگری این در آنچه سازد. آشکار نمی تواند
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باطنودروناست.شناختاینپدیدارنیزدرواقع،بیانامرناپیدا
ونادیدنیپنهان شدهاست.کربندرادامۀاینتعریف،پدیدارشناسی
رابهسنتعرفانیماگرهزدهومی گویدکهاینهمانسنتتأویلیا
کشف المحجوبدرفرهنگعرفانیجهاناسالماست)همان:2۴(.
درتاریخی نگریکهتاریخبه طورخطیلحاظشدهباشدنیزفلسفۀ
تطبیقیدیگرموضوعیتیندارد؛چراکهاصطالحًاهرروز،روزتازه ای
استوچیزیدرتکرارنیستواگرهمتکراریباشد،تکرارهمان
تطبیقی فلسفۀ معنای انکار تاریخی نگری، به قول است. قبلی امر
است.فلسفهبهاینمعناتعلقبهعصرتاریخیخوددارد؛امابه نظر
پدیدارشناسان،ازآنجاکهتاریختابعتفکراستونهبه عکسوفلسفه
به طورکلیشرطقوامدورانتاریخیاست،لذاتابعدورۀتاریخیخود
همۀ متفکران نمی شود. ساقط تاریخی دورۀ آن پایان با و نمی شود
دوران هامی توانندازاسالفخوددرسبگیرندوایندرس گرفتنهمان

هم زبانیاست)داوری،۱۳8۳:۱۱(.
به قائل وی است. هوسرل فلسفۀ از متأثر صراحتًا روشکربن
فرازمانیو فیلسوفاناستکهکاماًل بین استعالییمشترک یکمن
فراتاریخیاستوهمهدرآنسهیمهستندوبافرارویبهآنمی توان
بهگفت وگویمشترکرسید؛امادرمقابل،هایدگراساسًابهچنینمن
استعالییفرازمانیوفرامکانیوفراتاریخیاعتقادینداردوازاین
وجهسعیدرنزدیکیبهدیلتایوتأکیدبرتجربۀزیستۀواقعی۱می کند.

در  هایدگر  و  هوسرل  تفاوت  در  تأملی  فراتاریخ؟  در  گفت وگو 
اتخاذ پدیدارشناسی

هایدگرقبلازهستیوزمانودردورۀفرایبورگ،ضمنتأثیرپذیری
در او ضدتاریخی گرایی و وی ذات گرایی مقابل در هوسرل، از
مفهومعلمقرارمی گیردومتأثرازدیلتایوفلسفۀحیاتاومی گردد

1. faktische Lebenserfahrung
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بیشتر روزبه روز فرایبورگ دورۀ در تأثیر این )9:2003a,Jung(.
می شد.مسئلۀمحوریفلسفۀهایدگردرایندورهکهدرنهایتمنجر
بهنوشته شدنهستیوزمانشد،تجربۀزیستۀواقعیاست.هایدگر
ذات شهود مخالف قطب دو بین را خود فلسفۀ تا می کند تالش
بیابد. زیست جهانی تاریخمندانۀ اندیشۀ و فرازمانی و غیرشخصی
اواندیشۀمبتنیبرفرازمانیتهوسرلرانمی پذیردوبهتاریخ گرایی
رادیکال شدۀدیلتاینزدیکمی شودومعتقدمی شودکهفلسفهخود
به معنایی است، تاریخی خودیکه یعنی خود، در حیات پایۀ بر را
مطلقبرمی سازد)21:1999,Heidegger(.اماازطرفیبرنظرات
هوسرلدرتمایزباجهان بینی باوریتأکیدمی کندومی توانگفتکه
هایدگرسعیدرتاریخی کردنفلسفۀاستعالییهوسرلمی کند.هایدگر
درمقابلپدیدارشناسیهوسرلمفهومتجربهرامی نشاندکهمبتنیبر
تجربۀزیستۀواقعیاست.هایدگرازمفاهیمکلیدیخاصینظیرتجربۀ
زیستۀواقعیومراقبت۱استفادهمی کندکهبعدهادرهستیوزماندر
عناوینیدیگرظهورمی کند.هستن ـ در ـ جهان2جایگزینتجربۀزیستۀ

.)Jung,2003b:14f(واقعیوپروا۳جایگزینمراقبتمی شود
درمقایسۀپدیدارشناسیهایدگروهوسرل،عمومًابهیکتفاوت
مهماشارهمی شود.اگرپدیدارشناسیبهبررسیتجربهبپردازد،مادر
تجربهسهرکناساسیداریم:اولینرکنمحتوا۴ست،یعنیامریکه
درتجربهمی آید.رکندومرابطه5تجربهومحتواست.پدیدارشناسی
هوسرلبراینرابطهتأکیددارد؛امامسئلۀاصلیهایدگراینرابطه

1. Bekümmern
2. in-der-Welt-sein
3. Sorge
4. Gehalt
5. Bezug
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نیست،بلکهرکنسومیاتحقق۱تجربهاست.درواقعهایدگربهرکن
سومیکهعمیق ترازرکندوماستمی پردازدوآنبررسیچگونگی
تحققیابه تعبیرهستیوزمان،اصالتیاعدم اصالتاینرابطهاست.
هایدگر پدیدارشناسی اصلی مسئلۀ رابطه، به جای تحقق از پرسش

 .)ebd.:متقدماست)16
دراینجامنقصدندارمدربابتفاوتهوسرلوهایدگربحث
کنم؛چراکهازحیطۀموضوعماخارجاست.امابههمینحداکتفا
می کنمکهروشهانریکربندراینتمایزمیانهوسرلوهایدگر،مبتنی
برفلسفۀهوسرلاست.البتهبهبررسیاینمطلبکهآیاکربنوفادارانه
فرامی رود، هوسرل فلسفۀ از واقع در یا می کند استفاده هوسرل از

نمی پردازم.
امارهیافتبعدیکهبهمعرفیآنمی پردازمتوسطفرانتسمارتین
باب در ویمر است.هرچندخود وینی،طرحشده فیلسوف ویمر2،
تمایزمذکورمیانهوسرلوهایدگرموضعینداردواساسًابهاینتمایز
توجهیندارد،ولیبه نظرمی رسدکهفلسفۀهایدگرمتقدمباپولی لوگ
درتعارضنباشدوتأکیدبرتجربۀزیستۀمتفکرانمی تواندبستری
درسنت های اندیشه ها تکثر پذیرش و ازجزم اندیشی فراروی برای
متکثرباشد؛بنابرایناگرمنبه عنوانپژوهشگرموضعهایدگررادر
قبالهوسرلبپذیرم،نبایدتحقیقخودرابرمبنایروشهانریکربن
واعتقادبهفراتاریخمشترکمیانمتفکرانمبتنیکنم.درعوض،باید
به دنبالراهیبودکهتکثررابپذیردومبنایتکثررادرجهانواقعیمتکثر
بجویدودربطناینتکثرنهبه دنبالفراتاریخفرازمانی،بلکهبه دنبال
راهکاریبرایگفت وگویمیان فرهنگیحداقلیباشد؛راهکاریکهدر
آنمتفکراننهدرناکجاآبادفلسفی،بلکهدرجهان هایمتنوعتاریخی

1. Vollzug
2. Franz Martin Wimmer
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خودتفکرکنندومنبه عنوانپژوهشگر،به دنبالفرارویاززمانو
رسیدنبهفرازمانبرایفهمدومتفکروهم زبانیباایشاننیستم،بلکه
بایدبه دنبالمبناییانضمامیدرفهمفلسفه هاوفرهنگ هایمتفاوت

ومتکثرباشم.

معاضدت فلسفۀ میان فرهنگی به فلسفۀ تطبیقی؛ تمهیدی برای 
گفت وگوی چندجانبۀ میان فرهنگی یا پولی لوگ

و میان فرهنگی فلسفۀ چیستی تفصیلی معرفی قصد بخش، این در
دیگر خودکتابی مسئله این ندارم. را آن سیر در مطرح دیدگاه های
می طلبد.دراینجاسعیمی کنمتابهمعرفیمختصرفلسفۀمیان فرهنگی
بپردازموبراساساندیشۀفرانتسمارتینویمر،مبدعپولی لوگ،این
الگویپژوهشیرامعرفیکنموآنرابه مثابۀافقیبرایاینپژوهش
طرحمی کنمکهبه واسطۀآنروشمندربحث هایمختلف،دردو
فصلمالصدراوهایدگر،ونیزهدفکلیاینکتاب،تبیینخواهند

شد.
فلسفۀمیان فرهنگیدرواقعنوعیجهت گیریاستکهبسیاریاز
فیلسوفانمتعلقبهسنت هایفکریمختلفآنرااتخاذکرده اندودر
آن،برایحلمسائلمشترک،سعیدرهم سخنیوهمراهیدرتفکر
فلسفیرادارند)مصلح،۱۳8۶الف:۶8(.تعداداندکیازفیلسوفان
درغربیابخش هایدیگرجهان،تحتعنوانفلسفۀمیان فرهنگی،
وظیفۀخودمی دانندکهبهمسائلمربوطبهاتحادوامتزاجفرهنگ ها
و هستند دیگر فلسفه های با تعامل پی در فیلسوفان این بپردازند.
 Kimmerle,(می خواهنددرواقعتالش هایجدیدیراراهبریکنند
10:2002(.درحوزه هایآلمانی زبانفلسفه،هشتیاُنهدیدگاهیا
جهترامی توانازهممتمایزکردکهاختالفمیانآن هاالبتهبرسر
مسائلیازقبیلنسبیتونقدومیزانپذیرشآنویامثاًلتفاوتآن ها
درتمرکزبرخیازایندیدگاه هابرفرهنگفلسفیمعینی،مثاًلفلسفه



22 | زمان در اندیشۀ مالصدرا و هایدگر

دو میان این در اما است؛ فلسفی معین یایکموضوع و ژاپن، در
مسئلهاستکهطرحمی شود:یکیتوسعهوبسطگفت وگویفلسفی
 Wimmer,ودیگریامکاناعتبارکلیوفراگیرنظریات):2004

53(.
شایدمهم ترینمسئلهدرجهانمعاصر،گسترشجهانی سازی۱و
منطقه ای سازی2وتعامالتفرهنگیناشیازآن هاباشد.دراینباب،
فلسفیاست.تالش هایسیاسی نداردتفکری آنچههمچنانوجود
و درمانده وحشتناکی به حد نیز جریان ها این هدایت و برایکنترل
بی جهتهستند)7:2002,Kimmerle(.گئورگاشتنگر۳اهمیت
ایندوجریانونسبتایندورابرایفلسفۀمیان فرهنگی،بامسئلۀ
وحدتوکثرتدرسنتفلسفیمقایسهمی کند.درواقعنسبتاین
دودراندیشۀجدید،همانجایگاهیراداردکهمسئلۀنسبتوحدت
نمایندگان دارد)25:2006,Stenger(. مابعدالطبیعه وکثرتدر
می دهند. نشان بی مهری مسائل این به نسبت غرب فلسفۀ رسمی
عمومًادرمجامعرسمیفلسفهدرغرب،بهموضوعاتمتداولتاریخ
فلسفۀغربیوشفاف سازیوشرحمنطقی تحلیلیمسائلپژوهشی
به پرداختن برای جایی و می شود پرداخته روزمره زبانی عادات و
اینمسائلوجودنداردتابتوانندبهتعاملبافرهنگ هایغیرخودی
بپردازند)8:2002,Kimmerle(.اینمیراثیازاندیشۀاستعماری
استکهفلسفهرابهتاریختفکرغربیمحدودمی کندوفرهنگ های
دیگرراناتوان ترازآنمی داندکهبتواننداندیشۀفلسفیداشتهباشند.
اساسًافلسفهطرحیاستکهازحیثمضموندرپیتبیینمسائلسه
واقعیتاستکهمعمواًل بنیادی حوزهاست:حوزۀنخستساختار
مابعدالطبیعهوهستی شناسیوانسان شناسیفلسفیاست؛حوزۀدوم
1. Globalisierung
2. Regionalisierung
3. Georg Stenger
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بهامکانشناختواقعیتمی پردازدکههمانمعرفت شناسیومنطق
می پردازدکه تجویزی قضایای تأسیس امکان به سوم حوزۀ است؛
مربوطبهاخالقوزیبایی شناسیاست.اگربهتاریخدیگرفرهنگ ها
اقتضائات باتوجه به البته پرسش ها، همین می بینیمکه توجهکنیم
فرهنگیخاصخودآن ها،درصورت هاییمتفاوتطرحشدهاست
وموجبشکل گیریجهان بینی هاونظام هایارزشیوآداب ورسوم
بنابرایننمی توان آیین هایدیگرشدهاست. و واسطوره ها مختلف
فلسفهرامنحصردریکفرهنگکرد)مصلح،۱۳8۶الف:7۱ـ72(.
نمایندگانرسمیفلسفۀغربمتونبه جاماندهازفرهنگ هایچینی
وهندیراکهازلحاظفکریقویوعمیقهستند،تفکربه معنایفلسفی
آنعنوان نمونۀ بارزترین تلقیمی کنند. راحکمت نمی دانندوآن ها
گفت وگویهایدگربایکژاپنیاست.هایدگردرنسخۀبازنویسی شدۀ
خودازاینگفت وگوکهدرکتابدرراهزبان۱تحتعنوان»ازیک
گفت وگودربابزبانبینیکژاپنیویکپرسشگر«2بهچاپرسیده،
متفکرانژاپنیوکره ایکهاورامالقاتمی کرده اند،نهفیلسوفبلکه
متفکرمی نامد)9:2002,Kimmerle(.تفکرهایدگرگاهیآن قدر
انحصاریمی شودکهدرجایدیگریویمی گویدآنچهاغلبتحت
عنوانفلسفۀغربی اروپاییشنیدهمی شود،یکاین همان گوییاست؛
چراکهفلسفهدرذاتخودیونانیاست.یونانی بودننیزبدانمعناست
در خودکه ذات بهسرچشمۀ انکشاف و برایشکوفایی فلسفه که

یوناناستبازگشتمی کند)7:1981,Heidegger(.
ازآغازقرنبیستم،دردانشگاه هایاروپایی،رشتهفلسفۀتطبیقی
تأسیسشدهاست.دربرنامۀدرسیدراینگرایش هاعمومًافلسفه های
قرار هم کنار در دور، به خصوصشرق فلسفه هایشرقی، و غربی
1. Unterweg zur Sprache
2. “Aus einem Gespräch von der Sprache zwischen einem Japaner und einem Fra-
genden“



24 | زمان در اندیشۀ مالصدرا و هایدگر

می گیرندواینکارغالبًارفتاریظاهریوسطحیاستوازحیث
 Kimmerle,ندارند):2002 بههم ربطی فلسفیعمومًا مضامین
9f(.نمونه هاییازاینرهیافترادرروشاولیکهکربنذکرکرده
بودبه وضوحمی بینیم.اگرمنهمدراینکتاب،هایدگرومالصدرا
رادربابمسئلۀزماندرکنارهمبنشانموسعیدرایجاددیالوگبه
همینسبککنم،الجرمپژوهشمبی فرجاموسطحیباقیخواهدماند

ومضامینتطبیقمانیزحقیقتًابی ربطخواهندبود.
امابرگردیمبهفلسفۀتطبیقیدرغرب!فلسفۀتطبیقیدرگروه های
هندشناسی2، چین شناسی۱، گروه های در بلکه ندارد؛ وجود فلسفه
ژاپن شناسی۳وازاینقبیلبرقراراستودربرنامۀدرسیاینگروه ها
اجتماعی سیاسی، نظام های و هنر ادیان، ادبیات، زبان ها، درکنار
فلسفه هانیزدرنسبتبافلسفهدراروپاوغرب،به صورتمقایسه ای
یا فرهنگی۴ انسان شناسی گروه های در می گیرند. قرار مطالعه مورد
قوم شناسی5نیزدرمطالعۀاقوامیکهآن هارابررسییامشاهدهمی کنند،
گاهینظام هایاندیشگانیآن هاراموردمطالعهقرارمی دهند؛ولیکن

چیزیدربابفلسفۀایناقوامنمی گویند)10:.ebd(.

گذار از اروپامحوری
امافلسفۀمیان فرهنگیبااهدافیکهاشارهکردم،به طورویژهاینپدیدهرا
بررسیمی کندوآنرامیراثتفکراستعماریونگاه هایاروپامحورانۀ
ایشان،عمدۀبحث هاحول عصرروشنگریمی داند.درتحلیل های
اروپامحوریاست)54:2004,Wimmer(.ایدئالایشانجامعۀ
صنعتیغربومفاهیمارزشیومعرفتیآناست)55:.ebd(.در

1. Sinologie
2. Indologie
3. Japanologie
4. Kulturanthropologie
5. Ethnologie
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اندیشۀاروپامحوریدرشکلمرکزیت گراییگستردهیاحداکثریآن،
سعیبرآنبودهاستکهباتأثیرگذاریفعال،بردیگریفائقآییم.این
اقوام مفهومدرسخنعیسیآمدهاستکهگفت:»برویدوبهدیگر
یاددهید«۱)19-20:28:MathhäusnachEvangelium(.این
یکایدۀآنگلوساکسونیتاقرنبیستماستکهتاریخرابسطایدۀترقی
می داندوکلتاریخشرقوغربرادربرمی گیردواینتاریخ،تاریخی
مسیحیاستودیگرجوامعواقواممی توانندبهاینروندکمککنند،
اگرازموانعفرهنگیخودمثلهندوئیسمدرهند،رهاشدهباشندو
دراینصورتاستکهمی تواننددرفرایندبسطعقالنیتقراربگیرند
و افتاده اتفاق غرب در فرایندیکه ,Wimmer(. :2004 54(
موجبپیشرفتغربشدهدرهمه جااتفاقمی افتدوهمۀمردمادیان
بایستیپشتسرغربحرکتکنند؛چراکه وفرهنگ هایمختلف
غرباینمسیرراپیش ترپیمودهاست.ایندیدگاهنه تنهادرفلسفه،
دیدگاه دارد. فرهنگیهمرسوخ انسان شناسی و قوم شناسی در بلکه
کوهل2یادیدگاهمارکسوانگلسازایننوعهستند)55:.ebd(.

فلسفهدرنوعنگاهمیان فرهنگی،حتمًابایدُبعدیازمیان فرهنگی بودن
رادرخودداشتهباشد؛بنابراین»فلسفهدرجهانامروزیامیان فرهنگی
جامعه با بی ارتباط دانشگاهی مشغلۀ یک جز چیزی یا بود خواهد
در فلسفی، اندیشۀ به ورود ,Kimmerle(. :2002 13( نیست«
هیچ است«. زمانه خواستۀ »اجابت دیگر بیان به و زمانه با نسبت
فلسفه ای،چنان کهاشارهخواهدشد،نمی تواندخودراباالترینفلسفه
بداند؛امایکفلسفهمی تواندخودشرانمودیاززمانۀخودبداند.
بنابراینفلسفۀمیان فرهنگیدرنسبتبازمانهوپاسخبهخواستزمانۀ

معاصراست)مصلح،۱۳8۶الف:۶8(.

1. Geht und lehrnt alle Völker.
2. Kohl
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اماازنیمۀدومقرنبیستم،وجهیدیگرازتاریخظهورکردهاست
وندایگونه ایدیگرازمبادالتفرهنگیدرآیندهرامی دهد.درفلسفۀ
است. مابعدالطبیعه تاریخ نقد و بازخوانی غالب وجه بیستم، قرن
می کند. بهگفت وگو دعوت به هرحال بیستم قرن در غربی فرهنگ
عمدۀفیلسوفانغربینیمۀدومقرنبیستم،آشکاراوپنهانبهگفت وگو
پست مدرن، و تمایز فلسفه های آن ها نمود مهم ترین فرامی خوانند.
هرمنوتیکونهایتًافلسفۀمیان فرهنگیاست)همان:۶۹ـ70(.فلسفۀ
فلسفی اندیشه های ژرف ترین در را خود ریشه های میان فرهنگی
جست وجومی کندوبرایغنی ترکردنادبیاتخود،ریشه هایخودرا
درآثارفالسفۀبزرگنشانمی دهد)همان:77(.هاینتسکیمرلهدر

اینبابمی گوید:
همان در میان فرهنگی فلسفۀ بنیادین جهت گیری
مسیرنقدهایدگربهمتافیزیکقرارمی گیرد.بنابر
نقدهایدگر،درمتافیزیکهمۀموجوداتبراساس
موجودیاعال)خدا،سوژۀاستعالیییاروحمطلق(
در جهت گیری این همچنین می شوند. سنجیده
قرار این همانی اندیشۀ نفی در آدورنو مسیر همان
دیگری و خاص امر برای جایی هیچ می گیردکه
] غیر[باقینمی گذارد.اینجهت گیریهمچنیندر
راستایمحدودیتموردنظرویتگنشتایندرتحلیل
بازی هایزبانیقرارمی گیرد؛یعنیتحلیلقطعات
زبانیکههرکداممحدودبهیکحوزهوزمینۀعملو
کنشهستند.اینمسیرعالوه براین،ازراهفیلسوفان
تمایزمی گذرد)درکنارلویناس،منازفوکو،دلوز،

لیوتار،دریدا،کریستوا،ایریگاریناممی برم(.
فلسفی نظام های تمام برابر در تمایز فیلسوفان
جامع]خودجامع پندار[به»دیگری«رویمی آورند.
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دراینفلسفه هامغایرتآن هاتنهابه عنواندیگرِی
خود)طرفمقابلکهدرحکمتصویرآینه ایاست(
و تمایز فلسفه های من معنا، بدین نمی شود. فهم
»پیش گامان«آنرابه عنوانراهی)راهمن(بهفلسفۀ
 Kimmerle,میان فرهنگیتوصیفکردم):2002

14(.
نگاهاروپامحورانهکهازعصرروشنگریتاکنونادامهیافته،باید
به نحوفلسفیازنوتعریفوتعیینشود.می بایستیتاریخ فلسفه های
غربیبه نحوانتقادیازهرگونهداعیۀمطلق بودنعاریشوند.فلسفۀ
میان فرهنگیبه دنبالشکلجدیدیازفلسفهاستتاتبدیلیدرفلسفه
ازصورت های»تک فرهنگی« آنتبدیل، صورتگیردکهفلسفهطی
مربوطبههرفرهنگیخارجشدهوبهجانبگفت وگویمیان فرهنگی

.)ebd.:هدایتشود)16

فلسفه های قومی به مثابۀ مانعی دیگر در فهم متقابل و گفت وگو
امابایدتوجهداشتکهشایداروپامحورییکیازموانعفهممتقابل
اروپا در مرکزیت گرایی۱که نیست. مانع تنها اما باشد، وگفت وگو
اندیشۀاستعماریوعهدروشنگریدرحیطۀفلسفهوجود درنتیجۀ
وجود می تواند خود به نوبۀ نیز دیگر فرهنگ های درون در دارد،
داشتهباشد،مثاًلدرفرهنگچینی،درآیینکنفوسیوسییادائوئیسم
)56:2002,Wimmer(.فلسفۀجاویدان2اساسًاملکطلقکسی
هیچ نیست. نهفته ذاتی به نحو فرهنگی هیچ در و نیست به تنهایی
جهت گیریذاتیودرونیدرهیچفرهنگیوجودنداردکهباعثشود
دیگران،همه،خودرابهآنارجاعدهندوخودرابرمبنایآنبسنجند
)13:2002,Kimmerle(.بایدتوجهداشتکهمانندفلسفۀغرب،

1. Zenterismus
2. philosophia perennis



28 | زمان در اندیشۀ مالصدرا و هایدگر

فلسفۀقومی۱مانندفلسفۀهندییاژاپنیویاحتیاسالمینیزخود
ممکناستچنیندعاوی ایطرحکنندواساسًاایننگاهیمهلکدر
قابلفهممی داند،هرچند راغیر فلسفهاست؛چراکهعماًلدیگری
بررسی برای ما ,Wimmer(. :2004 57( می پذیرد را او وجود
برتربرایخودقائل شدندرفرهنگ اینفلسفه هایقومیوجایگاه
اسالمی ایرانی،نمونه هایزیادیداریمکهشرایطگفت وگورارعایت
نکردهولذادچارگونه ایمرکزیت گراییمانعازفهمدیگریمی شوند؛
مثاًلبهایناظهارنظرتوجهکنید.دراینجانویسندهبه صراحتدماز
برتریفلسفۀصدرابرفلسفۀغربیمی زندوگونه ایمرکزیت گرایی
رانشانمی دهدکهتاریخغربرایاناتوانجلوهمی دهدویاجهات
متقابل تأثرات عدم صحت یا صحت از صرف نظر را، آن مثبت

سنت هایاندیشگانی،ذیلتاریخاسالمی ایرانیتفکرمی داند:
می تواننظریۀصدرادربابزمانوحرکترادارای
شباهت هاییباافلوطینوآگوستیندانست.ایشان
همتحتتأثیرفلسفۀاشراقیایرانیبودند...نظریۀ
حرکتجوهریمالصدرابه اضافۀرابطۀآنبافیضیا
ماوراءطبیعت،نهفقطجلوۀخاصفلسفیوعلمی
بهمسئلۀزمانواشیایزمانی)یعنیحوادثجهان(
می دهد،بلکهحقیقتتاریخومسئلۀسازوکارتاریخ
وتغییراتطبیعیواجتماعیرانیزروشنمی سازدو
نحوۀوجودموجوداتطبیعی...وارتباطآن هارابا
تاریخیاسیرتکاملیروحوعقل)کههگلازاثبات
آنعاجزماندونتوانستبهآنشکلمنطقیبدهد(
خامنه ای، )حسینی می کند اثبات فلسفی به شکل

۱۳8۴:7(.
ویامثاًلبهایناظهارنظرتوجهکنیمکه»همۀمتألهانبزرگدنیا
1. Ethnophilosophie
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ادعامی کنم« را این من و رنگمی بازند برابرعظمتمالصدرا در
به صراحت نقل قول این محتوای 2۳(. ۱۳82: دینانی، )ابراهیمی
برترییکاندیشهیاطریقرابردیگرطرقادعامی کند؛اماچنان که
می بینیم،درپسایناظهارنظرهابنیادینیست.دلیلایناظهارنظراین

استکه»مناینراادعامی کنم«!
زدودن به دنبال است؛ دیگر طریقی به دنبال میان فرهنگی فلسفۀ
برای اندیشه، در اطالق ادعای و اندیشه در مرکزیت گرایی هرگونه
رسیدنبهگفت وگووتعاملمیان فرهنگی.بایدتوجهداشتکهفلسفۀ
میان فرهنگیبه دنبالآننیستکهرشتۀفلسفیجدیدیدرکنارمثاًل
منطق،معرفت شناسی،فلسفۀاخالق،انسان شناسیفلسفی،فلسفۀعلم
ویا...باشد.فلسفۀمیان فرهنگینوعینگاهاستکهبایستیدرهمۀ
رشته هاومباحثفلسفینفوذکند.همۀاینرشته هابایستییکُبعد
یاجنبۀمیان فرهنگیداشتهباشند)12:2002,Kimmerle(.فلسفۀ
میان فرهنگیدرواقعیکبرنامۀتنظیمی۱استوالبتهازپیشوجود
 Wimmer,(ندارد،بلکهخودرابه مرورملموسوانضمامیمی کند
18:2004(.درواقع،پژوهشماهمگامیدرجهتعینی شدناین
ایدهیابرنامۀتنظیمیاست؛وِاّلاهیچفلسفۀخاصومحصلیبه نام
فلسفۀمیان فرهنگیوجودنداردکهبرایدیگرانحجیتداشتهباشدو

همۀتحقیقاتمیان فرهنگیبخواهندخودرامانندآنکنند.

حفظ هویت خود در فهم دیگری
نکتۀبسیارمهمایناستکهفلسفۀمیان فرهنگیمحققانرادعوتبه
ترکفرهنگخودنمی کندواساسًاچنینچیزیمقدورنیست.فلسفۀ
میان فرهنگیمتوجهایننکتههستکهدرزمانۀمانمی توانبدوندیگری
اندیشید.درواقع،خوِدوجوددیگریحجتیاستبرایمطلق نبودن
حقیقتیکهمابداناعتقادداریم)مصلح،۱۳8۶الف:72(.درفلسفۀ

1. das regulative Programm
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آمادگی و وی به نیاز احساس حتی و دیگری پذیرش میان فرهنگی
برایگفت وگوودرسطحیعمیق تر»میان فرهنگی اندیشیدن«،اصول
اساسیمحسوبمی شوند.فلسفۀمیان فرهنگینمی خواهدهویتو
التزامبهفرهنگخویشرازایلکند)مصلح،۱۳8۶الف:7۳ـ7۴(.
نکتهبرسرایننیستکهفرهنگخودراازدستبدهیمتادیگریرا
درواقعبتوانیمدرستبفهمیم،بلکهبایدخصوصیاتوویژگی های
گرفته نظر در همواره و شده فهمیده احترام و دقت با فرهنگی هر
شود)27:2002,Kimmerle(.مسئلهایننیستکهمثاًلبه سراغ
فرهنگ هایدیگربرویموبعینهآن هارادرزندگیخودجاریکنیم،
چنان کههایدگردربرخوردبایونانیاناینکاررانمی کرد؛بلکهبایدبا

.)Stenger,دقتباآن هابرخوردکنیم)372:2006
نگرش های مقابل در میان فرهنگی فلسفۀ شد، گفته چنان که
دارد؛ قرار قومی، فلسفه های و اروپامحوری از اعم تک فرهنگی،
در نیست. چندفرهنگی بودن  به معنای این داشتکه توجه باید اما
ساحتمیان فرهنگی،مسئلهبرسرتماس هاومبادالتمنظمومداوم
نمایندگانفرهنگ هایمختلفاست؛اماایننمایندگاندرکناراین
مبادالت،درمتنفرهنگخودباقیمی مانند.ایننکتهوجهتفاوت
چندفرهنگی بودن در است. چندفرهنگی بودن2 و میان فرهنگی بودن۱
فرهنگ های به متعلق می شودکه پرداخته انسان هایی هم زیستی به
و نسبت ها و می کنند زندگی معینی قلمرو در ولی هستند، مختلف
می گیرد شکل واحد جامعۀ یک تأثیر تحت آن ها زیستی روابط
)18:2002,Kimmerle(؛درمقابِلچندفرهنگی بودن،عادتبه
اندیشهوشیوه هایتک فرهنگینیزمانعیدرراهاندیشهاست)مصلح،

۱۳8۶الف:7۴(.

1. Interkulturalität
2. Multikulturalität
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اگربخواهیمالگوییبرایرسیدنبهمیان فرهنگی بودنبرایفلسفه
معرفیکنیم،به نظرعرصۀهنرنمونۀمناسبیاست.هنرمندانازجهت
پیش گامان به عنوان و هستند فالسفه از جلوتر میان فرهنگی بودن
عرصۀمیان فرهنگی،نقشپررنگیایفاکرده اند.درحوزۀهنر،برابری
فلسفه از بیشتر متقابل تبادالت و متقابل شناخت و فرهنگ ها
به رسمیتشناختهمی شود.نمونه هایبارزآنژاپن گرایی۱ونگوگ2و
برخیمعاصراناوستویاتأثیرنقاب هایآفریقاییبرپیکاسووبرخی
دیگرکهبرجسته ترینمثال هاهستند.مثال هایبسیارزیادیرامی توان
Kimmer-(گدرتعاملوتأثیرهنریمتقابلمیانفرهن هاذکرکرد

.)le,29:2002
اندیشۀ تحقق به را ما امیدوارکننده ایکه و جالب بسیار نکتۀ
میان فرهنگیدرفلسفهامیدوارمی کند،تحوالتمشابههنروفلسفه،
و مجاورت ازعمق نشان این و است زمانی، تأخر و تقدم با البته
اینقرابتآناستکهدر اینپدیده هادارد.علت همسایگیعمیق
فلسفهوهنرباتوجه بهآنچهحقیقتًافلسفییاهنریاست،هیچپیشرفتی
استکه امکاناتی و ابزارها در تنها پیشرفت و توسعه ندارد. وجود
هنرمندانوفیلسوفانبه کارمی برند.طرح هایگرافیکی،ازحیثهنری
برتریاپیشرفته ترازآثارنقاشیرنگ روغننیستند؛نقاشی هایغارهای
فلسفه در نیستند. اخیرهنری آثارهنرهایتجسمی از السکوکمتر
همهمینادعاصادقاست:کانتوهگلیاهایدگروویتگنشتاین
درنسبتباالئوتسهوکنفسیوسویاافالطونوارسطوفلسفۀبهتری
ارائهنکرده اند)32:.ebd(.فلسفۀهایدگربه واسطۀمتأخر بودن،بهتر
ازمالصدرانیست.ایشاندومتفکربزرگدردوسنتفلسفیهستند
کهدربابیکموضوع،یعنیزمان،بحثکرده اندوابدًاتأخریکی

1. Japanismus
2. Van Gogh
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یاتعلقیکیبهسنتغالبازحیثسیاسیواجتماعی،نشانبرتری
آنتفکرندارد.

پولی لوگ؛ الگویی برای تعامل و فهم متقابل
فیلسوفوینی،فرانتسمارتینویمر،ازپولی لوگبه عنوانالگوییبرای
فلسفه این چراکه می گوید؛ سخن میان فرهنگی تعامل و گفت وگو
انجام مختلف فرهنگ های فلسفۀ میان تعددگفت وگوهای به عنوان
می شود.امااگردرپیگفت وگویچندجانبههستیم،بایدبررسیکنیم
کهاواًلاینگفت وگوچهویژگیخاصیداردوثانیًاپولی لوگدرچه
دو استکه این اساسیگفت وگو شرایط از می شود. محقق قالبی
طرفدرآنسهیمباشدونظرآن هاازلحاظمحتواییمتفاوت،ولی
ازنظرجایگاهومرتبهبرابرباشد)29:.ebd(.فلسفۀمیان فرهنگیبر
گفتوگوبه عنوانروشتأکیدداردواینمستلزمآناستکهدوطرف
گفت وگوبراییکدیگردرجهواعتباربرابرقائلباشند.درگفت وگو
ایننکتهتوجهداشتهباشدکهدیگریچیزیبرای به باید هرطرف
گفتنبهمنداردکهمنخودمبه واسطۀسهمخودمدریکعقلکلی

.)ebd.:بشری،نمی توانستمآنرابگویم)16
از تا شود داده بسط خاصی سیاست با می بایستی پولی لوگ
فراگیریوعمومیتعجوالنهوجزئی نگری هایمرسوماحترازشود.
تاحد اندیشه هادرفرهنگ هایمختلف، و آرا باید درهمینراستا
ایناستکهدر نکتۀدیگر به درستیفهمشوند. امکاندسته بندیو
فهماندیشۀدیگرینبایدفقطبه دنبالاینبودکهدیگریچهمی گوید
تبیینمواضع بلکهتمامتالشدرفهمو رادارد؛ اینموضع یاچرا
دیگری،بایدمعطوفبهاینباشدکهدیگریدربافتاندیشه ایخود،
باچهمشروعیتواستداللیچنینموضعیاتخاذمی کند.بنابرایندر
وهلۀنخست،پرسشازدالیلاعتقادیدیگریموردتوجهاست.ما
درپولی لوگبه دنبالراهسومیهستیمکهدرمقابلفلسفۀاروپامحور
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حتی یا صرف تطبیق نه راه این می گیرد. قرار قومی فلسفه های و
گفت وگوبه معنیدیالوگ،بلکهگفت وگویچندجانبهیاپولی لوگاست
)66:2004,Wimmer(.امامسئلۀاصلیازحیثروشی،دراینجا
ایناستکهپولی لوگبایدچهشکلیداشتهباشدودرونچهمرزهایی
اساسًاامکانتحققداردوبایدبهچهنتایجیمنتهیشود)67:.ebd(.
درتعاملمیانفرهنگ هایمختلف،درجاتمختلفیازتأثیریک
یاچندفرهنگبریکیاچندفرهنگدیگررامی توانازهممتمایز
زمان، درکتابحاضرمسئلۀ مثاًل کرد.فرضکنیممسئلۀخاصی،
میانچندفرهنگمختلف)مثاًلD,C,B,A(وجودداردوبین
اینفرهنگ هافرایندهایتأثیریک جانبهودوجانبهوجودداردواین
تأثیراتدوجانبهیایک جانبهدرجاتمختلفیدارند.برهمیناساس،
می توانچهارالگویرابطۀمیان فرهنگیراترسیمکرد)67:.ebd(.

الگوی 1: تأثیر یک جانبۀ مرکزیت گرا یا مونولوگ1

منتأثیریک جانبهراباعالمت>>وتأثیردوجانبهراباعالمت
>><<نشانخواهمداد.

الگویمونولوگرابه شکلزیرمی تواننشانداد:
D>>A&C>>A&B>>A

دراینمدلدیالوگیاپولی لوگیدرکارنیست؛بلکههرسنتیدر
نسبتبافرهنگAبربریمحسوبمی شودوبایدتغییرکندیاازبین
برودوبایدبرآنغلبهکرد.هدف،بسطسنتAاستوفناونابودی
سنت هایدیگر.اروپامحوری2،امپریالیسمفرهنگی۳یاغرب زدگی۴یا
غربی گرایی،ازنتایجاینمدلاست.جالبآنکهفرهنگ هایدیگرغیر
ازفرهنگAهمفرهنگ هایدیگررا،به جزفرهنگA،لحاظنمی کنند.
1. einseitig zentraler Einfluss: Monolog 
2. Eurozenterismus
3. Kulturimperialismus
4. Verwestlichung
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واکنشفرهنگ هایدیگرغیرازفرهنگA،دراینمدلمی تواندکاماًل
متفاوتباشد.اینواکنشمی تواندازنفیشدیدتاتقلیدبی چون وچرا
باشد.حدمشترکاینواکنش هاایناستکهکاماًلانفعالیعملکرده
وسهمیازتأثیربرفرهنگAندارند.البتهمدلمونولوگبه طورکامل
امکانتحققنداردوصرفًاتاحدیمی تواندوجودداشتهباشد؛چراکه
نمونۀ و دارد وجود دوجانبه روابط انسانی جامعۀ در درهرصورت،
بارزآنفرهنگجدیدغرباستکهعلی رغمفرضغلبۀغرب،نهایتًا

تأثیراتیازفرهنگ هایدیگردرآنقابلمشاهدهاست.

الگوی 2: تأثیر یک جانبه و دوجانبه1 

اینمدلرامی توانبه شکلزیرنشانداد:
A>>B&A>>C&A>>D&B>>C

دو است ممکن اگرچه نیست؛ محقق دیالوگ هم مدل این در
فرهنگمختلفبریکفرهنگتأثیربگذارند.دراینمدلبرایفرهنگ
A،همۀفرهنگ هایدیگربربرهستندوBهمDرانادیدهمی گیردو
CهمDرانادیدهمی گیرد.BدراینمدلAراالگومی داندوCرا

بربرتلقیمی کند)68:2004,Wimmer(.
الگوی 3: تأثیر تا حدی متقابل 2

اینمدلشاملمواردذیلمی شودودرجاتمختلفیدارد:
A>><<B&A>>C&A>>D

یامی تواندمراتبمتنوع تریشاملمواردزیرداشتهباشد:
A>><<B&A>>C&A>>D&B>>C

یادرنهایتمی تواندبه شکلزیرباشد:
A>><<B&A>><<C&A>><<D&B>><<C

B>><<D&C>>D
1. einseitiger und transitiver Einfluss
2. gegenseitiger teilweiser Einfluss
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دراینمدل،تأثیراتدوجانبهبینهمۀفرهنگ هاراداریم؛لیکن
فقطدریکموردتأثیریک جانبۀCرویDراداریم.دراینمدل،
 A فرهنگ مثال، برای است. انتخابی فرهنگیکاماًل نقل وانتقال
می تواندبهCوDعالقهداشتهباشد،ولیبرایمثالبهBعالقه ای
نداشتهباشدویامی تواندبههمۀفرهنگ هاعالقه مندباشد.ازطرفی،
روابطمی توانددربرخیازمواردیک طرفهودربرخیدوطرفهباشد.
وجود میان فرهنگی فهم یا نقل وانتقال از مختلفی مراتب درنهایت،
اینمدلشکل اساس بر تطبیقی فلسفۀ دارد.ویمرمعتقداستکه

گرفتهاست)۶۹:.ebd(.
این در باشیم، داشته دوجانبه رابطۀ یک جانبه رابطۀ به جای اگر
در همکاری تأثیرگذار، فرهنگ در توسعه۱ سیاست به جای صورت
توسعه2درهردوفرهنگجایگزینمی شود.البتهبایددربابسیاست
وبهترینراهاینکارمشترکبحثشودومشخصشودکهبهترینراه

.)ebd.:آنچیست)70
الگوی 4: تأثیر دوجانبۀ کامل مدل پولی لوگ 3

اینمدلراکهافقایدئالدرتعامالتمیان فرهنگیاست،می توان
به شکلزیرنشانداد:

A>><<B&A>><<C&A>><<D&B>><<C
B>><<D&C>><<D

سنتی هر برای استکه این میان فرهنگی فلسفۀ اساسی اصل
سنتمقابلبیگانه ایوجوددارد.درجهانواقعیانسانی،اینمدل
وقتیمحققمی شودکهمهمبرابریاینسنت هادرتأثیرگذاریآن ها
می گذارند تأثیر هم بر مختلف سنت های تعامل، شرایط در باشد.

1. Entwicklungspolitik
2. Entwicklungszusammenarbeit
3. gegenseitig vollständiger Einfluss: das Modell des Polylogs
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)70:.ebd(.درهمۀاینمدل ها،وقتی کهبیندوسنترابطه ایاعم
می تواند عالقه یا رابطه این می شود، برقرار دوجانبه یا ازیک جانبه
رابطه ایقویوتأثیریقوییاضعیفباشد.اینمطلبهمدرمورد
مونولوگصادقاستوهمدرموردپولی لوگ؛به عنوانمثال،الگوی
زیرهمانالگویمونولوگاست،منتهاحاالتمختلفآنراازجهت

شدتتأثیرنشانمی دهد:

رابطۀ هر است، دوجانبه روابط همۀ همگرچه پولی لوگ در اما
رابطۀ یک در ضمن اینکه باشد؛ قوی یا ضعیف می تواند دوجانبه
دوجانبه،عالقۀیکطرفبهطرفدیگرمی تواندقویوعالقۀطرف
دیگربهطرفمقابلمی تواندضعیفباشد.حاالتمختلفپولی لوگ

رامی تواناین گونهنشانداد:

چنان کهمی بینید،هرفرهنگیمی تواندعالقۀکمییاتأثیرکمیبر
تأثیریاعالقۀ بهفرهنگدیگر،برخالفآن، فرهنگیداشتهباشدو

زیادیداشتهباشد)71:.ebd(.
برایپولی لوگمی تواندرفهموتأثیروتعامل،مدل هایمختلفی
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براساسشدتتأثیروعالقهترسیمکرد.شدتاینتأثیراتمیزان
فلسفۀ وظیفۀ می دهد. نشان را ما پولی لوگ جامعیت و موفقیت
میان فرهنگیصرفًابسطکیفیاینمدلاستونبایدجانباکثریتیا

رؤسایاکثریتراداشتهباشد)72:.ebd(.

هدف این پژوهش؛ در راه تحقق انضمامی پولی لوگ
بنابراینمااکنونفهمیکلیازپولی لوگداریم.اساسًافلسفۀمیان فرهنگی
والبتهچنان کهمی دانیمفلسفۀتطبیقی،یکفلسفۀمحصلوتحقق یافته
اینجایک باروشواحدنیست.فلسفۀمیان فرهنگیوپولی لوگدر
برنامۀروشیتنظیمیاست.درواقعپولی لوگالگوییاستکهدرپرتو
آنبهپژوهشخواهمپرداخت.پولی لوگالگوییاستکههمۀمتفکران
ونیزپژوهشگرانراازهمۀسنت هایموجودفرامی خواندتاهمگیبه
تعاملبپردازندوهدفواحدیرامعرفیمی کندوهمهدراینمسیر
و معاضدت پولی لوگ، هرچه بیشتر تحقق مسلمًا می شوند. همگام
همدلیپژوهشگرانهمۀفرهنگ هارامی طلبدتاتحتشرایطارائه شده

دربرنامۀفوقبهپژوهشوتعاملچندجانبهبپردازند.
در بود؛حتی ایجادگفت وگو ما اصلی تطبیقیهدف فلسفۀ در
به دنبال روشپیشنهادیکربنمبتنیبرپدیدارشناسیهوسرلهمما
دیگر و مقایسه ای روش در پژوهشگران از اگر هستیم. گفت وگو
پژوهشگرانعرصۀفرهنگهمپرسیدهشود،همگیگفت وگوراهدفی
مستحسنمعرفیمی کنندودرپیآنهستند؛منتهادراینجاروش های
مختلفیبامیزانتوفیق هایمختلفیوجوددارد.منبه عنوانپژوهشگر
اینتحقیق،بهروشاستعالییهوسرلاعتمادالزمراندارمولذابا
کربندرفلسفۀتطبیقیهمدلنیستم.درمقابِلهوسرل،پدیدارشناسی
و رامی پسندم دیلتای از متأثر تاریخیوی بروجه تأکید با هایدگر
برایاینهدف،الگویپولی لوگکهتأکیدبراختالف هامی کندمفیدتر
و پولی لوگ بین نسبت برقراری و مسئله این تبیین می رسد. به نظر
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پدیدارشناسیهایدگرمتقدم،به خصوصدرنسبتباسنت هایدینی،
مثلاسالموفلسفۀاسالمیذیلآن،موضوعبنیادینیاستکهخود

پژوهشیدیگرمی طلبد.
پولی لوگچنان کهبیانکردم،همکاریهمۀسنت هارامی طلبد؛اما
من وظیفۀ انضمامیخواهدشد.حال، زمان درطول اینهمکاری
به عنوانیکپژوهشگر،دربابزمانبیندومتفکرچیست؟منتعلق
بهسنتوفرهنگمالصدرادارم؛امابافهمهایدگرچهکنمتامطابقبا
شرایطپولی لوگباشد؟نکتۀبسیارمهمایناستکهبرایفهماندیشه
وتفکردیگران،هرچندمتعلقبهجهاناسالمی ایرانیباشم،بازنیازبه
اندیشۀمیان فرهنگیدارم.دایرۀمیان فرهنگی بودنآن قدرگستردهشده
کهدربابدونفردریکخانوادهنیزمی توانازفرهنگ هایمتفاوت
باید نیز یاجامعه تعاملدوعضویکخانوادهو لذا سخنگفتو
میان تعامل در را پولی لوگ شرایط می توانیم ما باشد. میان فرهنگی
افرادیکخانوادهنیزجاریکنیمولزومینداردکههرکدامازجوانب،
درگوشه ایکاماًلمتفاوتازجهتتاریخیوجغرافیاییقرارداشته
باشند.منوبرادرمنیزفرهنگ هایمختلفداریموبرایتعاملنیازبه
قواعدیداریم؛منتهااینبحثشدتوضعفوقربوبعدمتفاوت
دارد.لذادرفهممالصدرانیزبایداینشرایطاستانداردرارعایتکنم؛

هرچنددرفهمهایدگربایداحتیاطبیشتریپیشهکرد.
معرفی و هایدگر فلسفۀ فهم در باید استکه این مطلب اولین
فلسفۀمالصدرادربابزمان،شرایطاستانداردپولی لوگرارعایت
کنم.درگفت وگوبیندومتفکر،چنان کهنشاندادم،بایددوطرف
داشته برابر رتبۀ ولی باشند، داشته متفاوت محتواهای گفت وگو
ازدومتفکر اینتحقیق،جانبهیچ یک لذادرهیچکجای باشند؛
رانمی گیرم.سعیمی کنمبههردورتبۀیکسانیبدهم.ازطرفدیگر،
بایدبه عنوانپژوهشگریاهلسنتاسالمی،فهمخودمازمالصدرا
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راخالیازهرگونهداعیۀمطلق نگریارائهدهم.چنان کهنشاندادم،در
فهمهیچ یکازدوطرفنبایدسعیدراخذیاطردنظراوبکنم؛بلکه

بایدسعیدرفهمدرستداشتهباشم.
چنان کهنشاندادم،یکیازشرایطدیگرپولی لوگایناستکهفقط
نمی پرسمدیگری،اعمازهایدگریادراینپژوهشحتیمالصدرا،چه
می گویدویاچرااینموضعرامی گیرد؛بلکهدرفهمهرکدام،پرسش
منمعطوفبهایناستکهباچهمشروعیتواستداللیاینموضع
رادارند.بنابراین،بایدسعیدرفهممنطقدرونیهرتفکربکنم.باید
درمعرفیهریکازدوطرفسعیکنمبانحوهوروشاندیشه ایاوو
براساسفرهنگوبستراندیشگانیاوواصطالحاتاووبراساس
منابعدست اولوعمیق تربهفهمومعرفیهرطرفبپردازم.لذاوقتی
بهمعرفیاندیشۀمالصدرامی پردازم،خواهیددیدکهبحثمنکاماًل
منابع و اووشارحان فلسفۀ اساساصطالحات بر و مابعدالطبیعی
دست  اولوکتبخوداو،به خصوصاسفاراربعه،شکلمی گیردو
سعیمی کنممعرفیکاماًلوفاداروبه دورازهرگونهتعصبداشتهباشم
وداوریرادردرجۀاول،براساسرهیافت هایمعاصرغربیانجام
ندهموبیشترسعیدرفهمویبکنم.درمعرفیهایدگرواندیشۀاودر

بابزماننیزهمینکارراکرده امکهدرادامهمی آید.
ازطرفدیگر،بایددومتفکردرفرهنگخودتأثیرگذاربودهباشند
وچنان کهدراینمقدمهنشاندادم،همهایدگروهممالصدرااین
بر و باشد معاصر متفکر برزگ ترین هایدگرشاید دارند. را اهمیت
طیفوسیعیازمتفکرانتأثیرگذاربودهاستوفهماندیشۀاودریچه ای
بهفهمجهانمعاصرغربمی تواندباشد.ازطرفی،مالصدرانیزشاید
هزارسالۀ اندیشۀ وارث و اسالمی فلسفۀ تاریخ متفکر بزرگ ترین
اسالمیاستواندیشۀاوبرتمامتاریخاندیشۀاسالمیپسازاوتا
زمانما،بیشترینتأثیرراداشتهاستوهمچنانتفکراوحاکماست؛
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تاحدیکهدرجهاناسالمیوبه خصوصایرانی،هیچمتفکرینیست
کهخارجازچارچوباندیشه  هایاوبه نحواسالمی ایرانیبتواندفلسفی

بیندیشد.اینازشروطپولی لوگاست.
مسئلۀمهمدیگرکهدرتوضیحپولی لوگشرحشد،ایناستکه
سعیکنیممسئله ایانتخابشودکهدراندیشۀمتفکرانموردبحث
تأثیرواهمیتداشتهباشد.مسئلۀزماناینویژگیرادارد.چنان که
و وکتابهستی متقدم اندیشۀهایدگر در زمان اشارهکردم،مسئلۀ
زمانبه حدیمهماستکهمی تواناینکتابراتحتعنوانتحلیل
باب نیمۀدومنسخۀچاپ شدۀکتابدر داد. قرار دازاین زمانمندی
زمانمندیاستونیمۀنخستنیزتمهیدیبراینیمۀدومومسئلۀ
زمانمندیاست.دربارۀمالصدرانیزچنان کهنشاندادم،فهممسئلۀ
زماندرنسبتبااصالتوجودوحرکتجوهری،شرطفهمفلسفۀ
اوست.اساسًامؤسس بودنمالصدرادرهمینمعناتحققدارد.فهم
مالصدراازجهانبراساسحرکت مندیزمانمندووجودیموجودات

عالمشکلمی گیرد.
نسبت در تاریخیکه بسترهای و زمینه ها شرح ضمن بنابراین،
خاص مشخصات با ارائۀگزارشی در سعی است، هرکدام تفکر با
هرکدامخواهمکردکهدرادامهدربابآن هاتوضیحمی دهم؛درنهایت
در مسلمًا خواهمکرد. دو این درگفت وگوی سعی آخر، بخش در
پولی لوگبایدهمۀفرهنگ هاشرکتداشتهباشند؛امادراینتحقیق
کهبه عنوانزمینهوتمهیدیبرایپولی لوگتنظیمشدهاست،صرفًا
پولی لوگایدئالرادربابمسئلۀکلیدیزمانکهاهمیتبسزاییدر
تعاملمیان فرهنگیجهانمعاصردارد»تمهید«خواهمکرد.اینگامی
درراهتحققپولی لوگاستومسلمًااینکتابدرپرتوآننگارش
یافتهوخودآننیست؛چراکهپولی لوگبرنامه اینهمحصل،کهتنظیمی
استوایدئالیاستکهدرطولتاریخآیندهخودراانضمامیخواهد
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کردوافقیاستکهطیفیازمتفکرانجهانامروز،ازفرهنگ های
مختلف،درآنمی اندیشندوبهآنامیددارند.

منطق ساختاری فصل بندی این پژوهش
پسازاینمقدمهودرفصلدوم،بسترهایتاریخیهردومتفکررا
ازهم بازمان رادرنسبت بابزمانطرحکرده ام.چهارمفهوم در
تمییزداده ام:وقت،زمان،دهرومدت.اینتمایزکهدراینکتاباز
آنبحثکرده ام،براساساسطوره هاییونانیوچهارخدایایشان
است.دریونانیمعادل هایمتفاوتیبرایزمانوجودداردکهمهم ترین
آن هاΚαιρόςبه معنایوقتاستکهمربوطبهزمانولحظۀمناسب
وفرصتخیروجایگاهدرستقرارمالقاتوفراخوانوپرازروح
  χρόνοςاستوبرفرازجسمقرارداردکهبهزماندرونینزدیکاست.
به معنایزماناست؛زماناندازه پذیرلحظه هاودقیقه هاوساعت هاو
 αἰώνروزهاوماه هاوسال هاستکهبهزمانبیرونینزدیک تراست.
به معنایدهروδιάστασηςبه معنایمدتاست)بورینگ،۱۳8۹:
۳۴۹؛شریعتی،۱۳82:۹ـ۱0(.دراینجادومعناینخستبرایما
اهمیتدارد.اصطالحنخستداللتبرزماندرونیواصطالحدوم

داللتبرزمانبیرونیدارد.
دربررسیمسئلۀمذکور،دومعنایزمانووقتراانتخابکردهو
آرارابهدوقسمتزمانبیرونیوزماندرونیتقسیمکرده ام.مسلمًا
به بنا استفادهکردکه می شد نیز دیگری عناوین و اصطالحات از
مالحظاتیکهتوضیحخواهمداد،ایندواصطالحرااستفادهکردم.
به عنواننمونهمی توانستماززمانسوبژکتیووابژکتیواستفادهکنم؛اما
به جهتاینکهاساسًامالصدراوبسیاریازمتفکرانپیشازعهدجدید،
درعهداصالتفاعلشناسایی)سوبژکتیویسم(نمی اندیشیده اند،این
اصطالحاترامفیدندانستم.یامی توانستماززمانروانییاذهنیو
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خارجیاستفادهکنم؛اماازآن جهتکهاساسًاهایدگروهوسرلمنتقد
روان شناسی باوریهستندوعلی رغمتحسینبرگسونیاآگوستیناما
این از مابعدالطبیعیمی دانند، یا روان شناسی باورانه را ایشان دیدگاه
در قاطع دسته بندی یک درنهایت نکردم. استفاده هم اصطالحات
تاریخاندیشه،عماًلکاریغیرممکنونامفیدومنحرف کنندهاست.

دراینفصلابتدابهتفکراتپیشامابعدالطبیعیپرداخته ام.آیین های
زروانیواسطوره هاییونانراباتأکیدبرخرونوسومتفکراننخستین
آغازیعنیطالسوآناکسیمندرودیگرمتفکراناینعصررادرنسبت
باصیرورتوهستی شناسیطرحکرده ام.اندیشه هایاسالمقرآنیو
نیزالبتهعربجاهلیهماهمیتداشته اندکهآن هارادرفصلعرفای
مسلمان،دربخشزماندرونی،به عنوانمقدمهبهفهمعرفایمسلمان

آورده ام.
زمان باب در بیرونی اندیشه های به نخست دوم، بخش در
ابتدابهافالطونپرداختمکهاندیشۀاودراولویت دادنبه پرداخته ام.
است داشته اهمیت معاصر زمان تا زمانمندی، با نسبت در ابدیت
در او رأی افالطونیمی اندیشیده اندو اینجهت از وهمۀمتفکران
و هستی شناسی معرفی با ویژه، به طور را زمان باب در تیمائوس
معرفت شناسیاودرکتابجمهوری،طرحنمودم.پسازآنارسطو
شرحکردم. زمان مفهوم تاریخ در متفکر تأثیرگذارترین به عنوان را
اندیشۀارسطودربابزمانوتعریفاوتأثیریمنحصربه فردوقاطع
وزمان بوده او تأثیر داردوهمۀمتفکرانتحت بهزمان اندیشه در
برگسون مانند متفکرانی حتی می فهمیده اند. یکنواخت و مکانی را
قرار آن در همچنان نیز هستند چارچوب این از فراروی مدعی که
دارند.مالصدراعلی رغمهمۀابتکاراتفلسفیدربابزمان،همچنان
اندیشه ایارسطوییدربابزمانداردوهایدگرنیزکهمنتقدارسطو
بهمحدودیتزمان ارسطو ازجهتی)قول اواًل بابزماناست، در



مقدمه | 43

برخالفمتفکرانمابعدالطبیعیبعدارسطو(ارسطورامی ستاید،اما
بررسی به او،معطوف یاعدم توفیق توفیق از اوصرف نظر تمامهّم
اصیل زمانمندی ارائۀ و زمان از مبتذل فهم و مابعدالطبیعی زمان
می شود.دراینبابدرفصلچهارمبه تفصیلسخنگفته ام.بعداز
ارسطوبهرواقیونونیزنوافالطونیانپرداخته ام.نوافالطونیانمقدمه ای
دالیلی به ولیکن گوستین،هستند؛ آ در به خصوص درونی، زمان بر
کهذکرکرده ام،ایشانرادربخشزمانبیرونیبحثکرده ام.بعداز
ایشانبهابن سیناپرداختم.اهمیتابن سیناازآن جهتاستکهصدرا
تمامیبحث هایخوددرحرکتوزمانرادرنسبتباابن سیناطرح
می کندوفهماندیشۀابن سینادربابحرکتوزماناهمیتیویژهدر
فهممالصدرادارد.بعدازآنسهروردیراطرحکردم.سهروردیتنها
یکسطردرآثارخوددربابزماننوشتهاست؛اماازاین جهتکه
اولینمتفکردرجهاناسالماستکهزمینه سازحرکتجوهریوفهم
صدرااززمانشدهاست،نظراورادراینبابآورده ام.سهروردی
اولیناندیشمندعالماسالماستکهوقوعتضاددرجوهررامی پذیرد.
بعدازآنمیردامادراطرحکرده ام.البتهمیردامادنیزبحثمفصلیدر
بابزماننداشت؛امانظراورانیزطرحکردم،به جهتاهمیتبحث
حدوثدهریدراندیشۀاووقولاوبه عنوانمتفکریکههردونوع
حرکتتوسطیوقطعیرابرخالفدیگرانپذیرفتوزمانرابههر
دونوعمحققدانستواینبررأیصدرادرمخالفتباابن سیناو
قولبهتحققهردونوعحرکتودونوعزمانتأثیرداشت.بحث های

سهروردیومیردامادرابسیارخالصهمطرحکردم.
و اشارهکرده ام مهم متفکر چهار به درونی زمان بخش در اما
زمانمند اندیشۀ پرداخته ام. اسالمی تصوف و عرفان به عالوه براین
است. زمان باب در درونی اندیشمندان تأثیر تحت مسلمًا معاصر
تحقیقاتبسیارگسترده ایدراینبابشدهاستکهبهبرخیاشاراتی
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کرده ام.مسلمًادراینجریان،ازحیثتاریخی،آگوستیناهمیتیویژه
دارد.به تفصیلبهآگوستینورأیاودرکتاباعترافات،به خصوص
دربابیازدهماینکتاب،پرداخته ام.دراینبخشبهاندیشۀکانت
همپرداخته ام.بحثکانتبرایمنازجهتتأثیرویبرهایدگردر
به پرداختن اینکتاب،ضمن در است. بوده مهم بسیار زمانمندی،
نقدعقل در بهبحثوی هایدگر، بر مؤثر فیلسوف به عنوان کانت
محضباتأکیدبرحسیاتاستعالییپرداخته ام.برایتهیۀاینفصلاز

منابعمجزاییاستفادهکردم.
عالوه براینبهبرگسونواهمیتاونیزپرداخته امواندیشۀاودر
نقدزمانمکانیراکهالهام بخش هایدگربودهوشباهاتیبامالصدرا
دارد،به تفصیلبحثکرده ام.پسازآنبهاستادهایدگر،یعنیهوسرل،
اندیشۀ عماًل و بحثکرده ام او نزد تجربه شده زمان از و پرداختم
پدیدارشناسانهدربابزمانرابسطداده ام.عالوه براین،دراینبخش
بهاندیشۀعرفاومتصوفۀاسالمیپرداخته امکهاندیشه ایبه غایتاصیل
استومی توانآنرایکوقت شناسی۱تمام عیارتوصیفکرد.فهم
زمانمتصوفهبهمعنایاول،یعنیزماندرونییاوقت،نزدیکاست.
درواقعمادرتصوفوقت شناسیداریم.زمانصوفیانمانندزمان
بیرونیتعددوتنوعوامتدادهایکمیتیندارد،بلکهامریواحداست؛

چنان کهموالنامی گوید:
پیشماصدسالویکساعتیکیاست

کهدرازوکوتهمامنفکیاست
آندرازوکوتهیدرجسم هاست
خوددرازوکوتهاندرجانکجاست
)موالنا،۱۳7۳:2۹۳7و2۹۳8/۳(

بسیار تحقیق این پژوهشگر به عنوان را مسلمان عرفای قسمت

1. Kairologie
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مهم ترین معتقدمکه به جد داشته ام. شخصی عالقه ای و می پسندم
برای و دارد را اسالم نمایندگیجهان توان اسالمیکه بخشسنت
گفت وگویمیان فرهنگیبیشترینتوانرادارد،همینجریانعرفان
اسالمیبه خصوصتصوفاستکهجاداردتوانمضاعفیبرایایشان

صرفشودتاحقاینجریاندرنمایندگیجهاناسالماداشود.
به طورکامل و ازجریان هاومتفکرانوقتگذاشته برایهریک
تحقیقمجزاییانجامداده ام.هربخشدرحکمیکبخشمجزاو
مستقلاستوبرایمثالمی توانآنراازکتابجداکردوجداگانه
منابع بخش هر برای مطالعهکرد. زمان باب در مقاله یک به عنوان
جداگانه ایتهیهکرده اموسعیکردمبیشترازمنابعدست اولاستفاده
است. صادق درونی اندیشۀ قسمت پنج در به خصوص این کنم.
درنهایت،طیفگسترده ایازمنابعبرایاینفصلاستفادهشدهورأی
طیفگسترده ایازمتفکراندربابزمانآمدهاستوباهراندیشه ای
اینبخشبسیار قالبخودشتحقیقشدهاست.هرچندحجم در
زیاداستوکمینامعمولمی نماید،تمامیمباحثبامنطقیکهبیان
کردمتهیهشدهوزمانزیادیگرفتهاست؛ولیکنبرایفهمنظرخاص
مالصدراوهایدگر،توضیحنظرایشانالزمبودهاستومطالبدر
اینخیرهم اینمیان، البتهدر راستایافقتحقیقنگارششده اند.
وجودداشتکهتمامیآرایمهمدربابزماندرکتابیجمعشد.این
بهمحققانبعدیونیزخوانندگانکمکمی کندتاتمامینظریاترابا

ترتیبیخاصدردستداشتهباشند.
اندیشۀ در زمان بحث به مربوط که سوم فصل باب در اما
مالصدراست،بایدیادآورشدکهبرخالفهایدگر،مالصدرابهبحث
دربابزمانبه طورمستقلنمی پردازدوذیلبحث»قوهوفعل«در
مجلدسوماسفارمباحثیطرحکردهاست؛بنابراینمتونمستقیمبسیار
کمبود.ازطرفیبحثزماندرنسبتمستقیموتنگاتنگبااصالت
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می پرداختم. هم آن ها به بایستی لذا و بود وحرکتجوهری وجود
درنهایتتالشکردمکهفصلیمتوازنتهیهکنم.درنگارشاینفصل،
منبعاصلیاسفاربودهاستوازهرُنهجلداسفار،البتهبامحوریت
مجلدسوم،استفادهکرده ام.منابعدست دومیدرباباینموضوعکه
بهزمانونهحرکتدرفلسفۀمالصدراپرداختهباشند،بسیارکماست.
امادربابفصلچهارمکهفصلمربوطبهزمانمندیدراندیشۀ
هایدگراست،کارپژوهشیگسترده ایانجامداده ام.سعیکردمنگارش
اینمتنکاماًل باشد. استاندارهایپولی لوگ با اینفصلهممطابق
با متنسعیکردمکه نگارش در است. زمان و باهستی نسبت در
را معمول درآمدهای و شروح و شوم مواجه زمان و هستی خود
کناربگذارم.سعیکردمکتاب هایفارسیوحتیانگلیسیراکهدر
تحقیقاتمتداولفارسیمدامخواندهمی شوندومدامتکرارمی شوند،
کناربگذارموازمتونآلمانیمعتبراستفادهکنم.سعیکردمکهشرحم
براساسوروشپدیدارشناسیباشدوازکلی گوییدرفلسفۀهایدگر
بپرهیزم.دربابکلیاتزیادسخنینگفته اموبه طورمستقیم،بهاصل
است هایدگر پدیدارشناسی سنگین مباحث از زمانمندیکه مسئلۀ
پرداختم.سعیکردمتحقیقمروشمندباشدوازتقسیم بندیوطرح
معتبریبرخوردارباشد.درمیانشروح،شرحُاتوپوگلر۱رادربابنقد
هایدگروزمانمبتذلپسندیدم.امادرتوضیحخوِدبحثزمانمندی،
ازشرحمارگوتفالیشر2دربابزمانمندیدرهایدگراستفادهکردم.
اینشرحبسیارمعتبراست؛به حدیکهتحقیقاتدانشگاهیزیادیدر
آلمانواتریش،براساسکتابویدربابزمانمندینگارششده اند

ودرتحقیقاتموردتوجهبودهاست.
به روشمند وکاماًل دارد دقیقی منطق و تقسیم بندی فصل این

1. Otto Pöggeler
2. Margot Fleisher
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از فقط و فقط اینفصل، نگارش در زمانمندیمی پردازد. موضوع
متونآلمانی زباناستفادهکردموبه طورویژه،علی رغمهمۀسختی ای
کهمواجههبامتنهستی وزمانداردوهراهلفلسفه ایازآناطالع
دارد،سعیکردمدرخودهستیوزمانپاسخرابیابم.منابعاینفصل
و زمان و باهستی مستقیم درگیری این است. آلمانی زبان به فقط
استفادهازصرفمتونآلمانیوشروحمعتبر،تالشیدرجهتتحقق
پولی لوگبودهاست.سعیکردمباتوجه بهنسبتتنگاتنگزبانوتفکر،
به خصوصدراندیشۀهایدگر،چنان کهخوداوهممی گوید،وبرایفهم
درستاووفهمیخالیازهرایدئولوژیویاخالیازهرساده سازی
و  هستی  عبارات برگردان در بپردازم. جدی مواجهه ای به بی مورد،
زمانالبتهبرایسهولتدرکار،ازترجمۀعبدالکریمرشیدیاناستفاده

کرده ام.
متنفصلچهارمظاهریسختدارد.متنهستیوزمانبرایما
مخصوصًابهزبانفارسیبسیارنامأنوساستومندربابیکیاز
سخت ترینمباحثهستیوزمانبحثکرده ام.چنان کهدراینفصل
بر شروح و متوندست دوم میان در استکه جالب خواهمگفت،
هستیوزمان،به طورعجیبیتحقیقاتدربابزمانمندیبسیارکم
است.مثاًلدرمقابلمفهومهستن ـ در ـ جهانیاپروا،کهالبتهآن هاهم
اهمیتویژه ایدارند،متونمربوطبهزمانمندیبسیارکماست؛لذااین
متنهمبسیارسخت خوانشدهاست.علی القاعده،خوانندگانکتاب
بایستیحوصلهداشتهوکلکاررابخوانندتادرنهایتدرآخرفصل،
شمایکلیبحثهایدگرحاصلشود.دربابکلیاتدرهایدگرزیاد
سخنینگفته ام.فرضرابرآنقرارداده امکهخوانندهبسیاریکلیاترا
می داند؛مثاًلتمایزهستی شناختیویاتمایزمیانفرادستیوتودستی
ویابسیاریمباحثدیگررامی داند.لذابخشنخستکارمربوطبه
»تحلیلتمهیدیدازاین«،بسیارمختصروپیچیدهاست؛اماپسازآن،
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بحثزمانمندیشروعمی شودوبسیاریمباحثبه مرورخودرادر
نسبتبازمانمندیآشکارمی کنندوخوانندهدرانتهاباتصویریواضح
مواجهمی شود.اینالبتهاقتضایخودهستیوزماننیزهست.فقط
اندکیصبرخوانندگانکتابرامی طلبدواینکهمتنراازابتداتاانتها
بخوانند.به یقینمشکالتیدرراهفهم،دربیانهایدگربهزبانفارسی،
وجودداردکهمتنراسخت ترمی کند؛ولیچاره ایدراینبابنیست
ومنهمسعینداشتمکهبه بهانۀساده کردنمتنبهکلی گوییبپردازم.
نسبت و آلمانی زبان و هایدگر فلسفۀ به بلکه من، به نه مسئله این
حوزۀ در اصیل تحقیقی برمی گردد.سعیکرده ام فارسی زبان با آن
پدیدارشناسیباشد.درانتهایفصلنیزنقداصلیبههایدگردرباب
زمانمندیراطرحکردم.این قدرخامنیستمکهخام دستانهوعجوالنه
هایدگررانقدکنم.تقریرایننقددرواقعدرشرحاوتوپوگلرریشه
داردوبیشازهرکسخودهایدگرمتوجهآنبودهاستوچنان کهنشان

داده ام،خاستگاه»چرخش«دراندیشۀهایدگرهمینمطلباست.
در نهایتدرفصلآخر،باعنوان»گامیدرراهتحققپولی لوگ؛
به جاینتیجه«،سعیکرده امفهمخودمازمسئلۀزمانراکهباتوجه به
شرایطپولی لوگطرحشده،ارائهدهموایندورادرکنارهمگذاشته
وارزیابیکنم.مسلمًااینراهادامهخواهدداشتوپژوهشگراندیگری
پولی لوگ، ایدئال افق به رسیدن جهت در مختلف، فرهنگ های از
تالش هایبیشتریخواهندکردتاپولی لوگبهتحققانضمامیخود
نزدیکشود.مسلمًاگاهیازشرایطاستاندارددورشده ام؛ولیتمام

تالشممعطوفبهحرکتدراینچارچوببودهاست.
علی رغماینفراروی ها،هدف،بررسییکمسئلۀمهمدردومتفکر
بسیارمهموتأثیرگذارازدوفرهنگمهم،دردوبسترتاریخیمتفاوت،
بودهاست.سعیاینبودهکهرأیواندیشۀهرمتفکردربسترومنطق
با ارائهشودوسعیدرفهماصیلدرنسبت اندیشۀخودش درونی
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بافتاندیشه ایآن هابودهاست،تااینپژوهشتمهیدیباشدبرای
تحققانضمامیپولی لوگباشرایطاستانداردتعاملمیان فرهنگیکه
نمایندگانهمۀفرهنگ هادرآنحضوریفعالداشتهباشند؛افقیکه

یقینًادرآیندهمحققخواهدشد.


