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چکیده
بحث زمان و ارتباط آن با هستي يكي از مباحث مهم فلسفي است .حقيقت زمان و رابطۀ آن با هستي و
انسان پرسشهاي مطرح در تاريخ تفكرات فلسفي بودهاند .زمان در انديشۀ مالصدرا در عالم طبيعت،
جلوهاي از هستي است؛ هستي صدرا كه هستي عام و اعم از سيال و ثابت بوده و زمان ،منتزع از وجود
سيال است .مالصدرا با تلقي زمان به عنوان بُعد چهارم جسم ،در انديشۀ گذشتگان تحول جدي پديد
مي آورد و با اين نگاه گسست ميان اجزاي زمان را از بين ميبرد .در هايدگر ،با اينكه از وجود عام
سخن به ميان ميآيد ،اما زمان در وجود انساني يا دازاين قابل فهم است؛ لذا دربارۀ زمان ،گذشته و
آينده و حال ،نه به عنوان مفهوم و قطعات فرضي زمان ،بلكه به عنوان ابعاد وجودي حضور سخن به
ميان ميآيد .طبيعت و انسان در فلسفۀ مالصدرا در افق زمان فهميده ميشود و در هايدگر از تاريخ و
هويت تاريخمند وجود آدمي بحث ميشود.
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مقدمه

معموالً کارهای تطبیقی از دشواریهايی برخوردار است .زيرا درست است که اصطالحات مشابه در میان
فالسفه وجود دارد و همین زمینه را برای برخی کارهای تطبیقی فراهم میکند تا از گذر اصطالحات
مشابه ،بتوانیم معانی مشترک را میان متفکران يافته و تفاوتها را به صورتهای برجسته مطرح نمائیم.
اما گاهی تفاوت نگاهها چنان فاصلۀ عمیقی با هم پیدا میکند که راه هر گونه مقايسهای را مسدود نموده
و يا آن را دشوار میسازند .فضای فکری و فرهنگی حاکم بر هر متفکر و مبادی و روشهای تحلیل
مطالب ،میان آنها فاصله ايجاد میکند .بر اين اساس ،تطبیقها گاهی بیش از آنکه نشان دهندۀ
اشتراکات باشد ،بیشتر بر تفاوتها استوار میشود و ازاينرو ،دستيابی به نگاه نوين در حوزۀ يک موضوع،
دشوار و ناممکن میشود .اما در بحث حاضر ،بايد اذعان نمود که قرابتهای بسیاری در نگاه به زمان
میان اين دو فیلسوف غرب و شرق وجود دارد ،افق نگاه آنها با همۀ تفاوتها ،با قرابتهای شگرفی
همراه است که میتواند دستاورد مهمی داشته باشد و آن فهم عظمت و بزرگی متفکران مسلمان است
که به راستی میتوان ريشههای نکات قوی و عمیق متفکران غربی را در انديشههای آنها يافت.
مالصدرا در فرهنگ دينی اسالم پرورش يافته و تأثیر گذار در تاريخ تفکرات فلسفی بوده و هست؛ هم در
هستیشناسی و هم در نگاه به زمان ،افق خاصی را عرضه داشته است و هايدگر فیلسوف غربی است،
گرچه او از منتقدان غرب است ،اما ريشههای تفکر خود را در همان سرزمین جستجو میکند و خود را
وامدار برخی فالسفۀ پیش از خود از جمله هوسرل و برنتانو میداند و از لحاظ تاريخی نیز خود را مرهون
پارمنیدس معرفی میکند و فیلسوفی است که نگاهی پديدارشناسانه به هستی دارد« .کشف بزرگ
پديدارشناسی در دستيابی به نتايجی نیست که قابل ارزيابی و نقد باشد ...بلکه در اين است که
فنومنولوژی کشف امکان انجام تحقیق در فلسفه است .اما معنای اين امکان ،گشودن تمايل به خود
مسائل است و آزاد کردن اين تمايل از قیود عملی و جعلی به تعويق اندازنده است .در حقیقت به معنی
اين اندرز است که به خود موضوعات برگردد .بگذار آنها به خودشان باز گردند .پرسش پديدارشناختی در
نهادیترين تمايل خود به پرسش معطوف به وجود منجر میشود و پیش از هر امر ديگر ،به پرسش
معنای وجود ،چنانکه هست میانجامد)Heidegger, 1992,P 135, 136( .
هر دو فیلسوف تالش کردهاند ،راهی نو پیدا کنند .به تعبیری بیراهههای موجود در فلسفه را شناسائی و
از آنها اجتناب نمايند .مالصدرا معتقد است که هر کس بخواهد به حکمت الهی دست يابد ،بايد فطرت
دومی برای خود ايجاد کند تا بتواند خود را از عقايد نادرست و افکار خبیث رهائی بخشد .مرگی اختیاری
بايد حاصل شود تا انسان خود را از پیش فرضها و عقايد تقلیدی آزاد سازد( .مالصدرا ،1030 ،ص )7
صدرا فلسفه را وجودشناسی میداند و به دنبال فراهم کردن يک سیستم فکری نظاممند است .اما
هايدگر ،فلسفه را نه هیئتی از حقايق ،بلکه فلسفهورزی میداند .حقیقت نزد هايدگر ،در امکان پرسشگری
اصیل و نه به صورت نظری بلکه از رهگذر درگیری مستقیم با جهان زندۀ پیرامون و در گشودگی جهان
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و هستی در مواقع و مواضع تاريخمند و زمانمندی نهفته است که جملگی حضور دارند( .جمادی،1037 ،
ص  )434اگر مسائل فلسفی محدود به مسألههای سنتی است ،پرسشها برخالف مسائل ،محدود به آنها
نیستند و میتوانند راهگشای انديشه به سوی مسائل نوين باشند.
وجودشناسی

يکی از بنیادیترين دلمشغولی فالسفه مفهوم و حقیقت وجود بوده است .هر دو فیلسوف تالش دارند تا
کمتر با مفهوم وجود ،خود را درگیر سازند بلکه سعی میکنند تا با حقیقت وجود در جريان يک سیر
وجودی ارتباط برقرار نموده و به آن اجازۀ خودنمائی و انکشاف دهند .اينکه مالصدرا از شهودی بودن
وجود سخن میگويد و تمام آثار خود را با عناوين عرفانی نامگذاری میکند ،نشان از درگیری مستقیم او
با وجود دارد .چنانکه می گويد« :إنّیهُ الوجودِ أجلی األشیاءِ حضوراً و کشفاً و ماهیتُه أخفاها تصوراً و
إکتناها» (مالصدرا ،1331 ،ص  )3وجود از حیث حضور و انکشاف ،روشنترين امور است ،هرچند حقیقت
آن از شکار انديشه مخفی است .اين نکته در فلسفۀ هايدگر هم خودنمائی میکند .فیلسوف از منظر
هايدگر ،جويندۀ هستی بنیادين و همواره در راه رسیدن به ظهور هستی بماهو هستی است.
هر دو فیلسوف تالش دارند تا با کنارهگیری از پیش فرضها ،حقیقت آن را آنگونه که هست ،نه آنگونه
که ديگران فهمیدهاند ،منکشف سازند؛ اجازۀ انکشاف و ظهور به خود وجود دهند ،نه اينکه با قالبهای
ذهنی خود بخواهند وجود را تفسیر و تأويل نمايند.
ما در فلسفۀ مالصدرا با وجودی مواجهیم که از حیث معنی عام و در تشخص و تحقق عین فرديت و
اخصالخواص است« .و مفهومُه أغنی األشیاءِ عنِ التّعريفِ ظهوراً و وضوحاً و أعمُها شموالً و هويتُه
أخصُالخواصِّ تعیناً و تشخصاً» (مالصدرا ،1331 ،ص  )3مفهوم وجود به جهت ظهور و وضوح
بینیازترين امور از تعريف و از حیث شمول و گستردگی عامترين ) ،(Heidegger, 1962 ,p 22از حیث
تعین و تشخص ،خاصترين مفاهیم است ،ولی در فلسفۀ هايدگر با دو اصطالح  Seinو Existenz
مواجهیم .وجود « »Beingوجود اعیان است اما نمیتواند در نسبت به ذوات و اعیان تفسیر شود.
 Existenzحالت  Beingاست که دازاين همیشه خود را با آن تطبیق میکند .میتوان گفت که از نگاه
هايدگر  Existenzراه يا حالتی است که يک فرد در آن تحقق پیدا میکند و فقط اشاره به حالت وجودی
انسان است being .معنای عامتری دارد و میتواند به معنای همان وجود در فلسفۀ صدرا باشد.
 Existenzهمان داللت  Existenceدر زبان انگلیسی را ندارد و نمیتواند مترادف  Beingدر زبان
انگلیسی باشد و Seinمانند وجود نامتعینی است که صدرا بکار میبرد .اين تمايزات در تفکر صدرا
نیست .البته او میپذيرد که انسان حالت متفاوت و واالی  Beingاست .ويژگیهای وجود عام ،مانند
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تعريفناپذيری ،1تعالی 4و بداهت وجود 0در هر دو مطرح است .از نگاه هر دو ،فلسفه بدون توجه به وجود
تحقق پیدا نمیکند .برای همین فلسفه به هستیشناسی منحصر است.
5
1
يکی از مفاهیم بنیادی در وجود شناسی هايدگر دازاين است da .به معنی آنجائی و اينجائی است،
همانطور که به معنی «بعد»« ،3از» 7و ديگر معانی است که پیشوند برای  Seinبه معنی بودن است که
حالت «دازاين» را پديد می آورند که به معنی آنجا بودن ،3حضور ،3در دسترس بودن 13و وجود داشتن11
است .اين واژه در قرن هفدهم به معنی حضور بود و در قرن هجدهم استفاده از آن ،به جای واژۀ التین
 Existenzمرسوم شد و در اشعار به معنی زندگی و در محاوره به معنی وجود يا حیات اشخاص بکار می
رفت .هايدگر دازاين را اوالً ،به معنای وجود انسانی و ثانیاً ،به معنی عین يا شخصی که دارای وجود است
به کار می برد)Inwood,1999 ,P 42( .
فهم روشن و واضح از هستی از مشخصههای دازاين است «آنچه به بنیان هستی دازاين تعلق دارد ،او
در حیطۀ هستی خود از حیث هستی ،با هستی پیوندی دارد .دازاين خود را در حیطۀ هستی ،بهطور واضح
و صريح میفهمد(Heidegger, 1962,p 33) ».
مالصدرا در تفکرات فلسفی خود به انسان از وجوه مختلف توجه نشان داده است .از مراتب شناخت تا
سعادت انسان و انسان کامل در مراتب هستی سخن گفته است« .إعلم أنّ االنسانَ الکاملَ لِکونِه خليفۀ
اهللِ ،مخلوقاً علی صورتِه و هو علی بینّهٍ مِن ربِّه ،يُوجدُ فیه هذه االقسامُ الثّالثهُ مِن الکالمِ ،و ذلک لِکمالِ
نشأتِه الجامعۀ لما فی األمرِ و الخَلقِ و التّحريکِ ،ففیه اإلبداعُ و اإلنشاءُ و التّکوينُ( ».مالصدرا،1030 ،
ص  )13در اينجا انسان کامل ،خلیفۀ الهی معرفی میشود که به صورت حق آفريده شده است .از جانب
پروردگار بینهای در او قرار داده شده است .اقسام سهگانۀ کالم در او به وديعت نهاده شده است ،چون
جامع امر و خلق و تحريک است ،از ابداع ،انشاء و تکوين بهرهمند است .مالصدرا به وضوح بیان میکند
که انسان ،نشان جامع هستی است و همۀ کماالت و مراتب هستی را در خود جمع کرده است .چنانکه
ديديم در فلسفۀ صدرا سخن از کون جامعی به نام انسان است .اين انسان میتواند آئینۀ تمامنمای هستی
باشد و از اين حیث به دازاين هايدگر نزديک است .اگرچه فراتر از آن است .چون يک تفاوت اساسی در
1

- In Definability
- Transcendence
3
- Self Evidence
4
- There
5
- Here
6
- Then
7
- Since
8
- To be There
9
- Present
10
- Available
11
- To Exist
2
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نگاه اين دو وجود دارد که يکی انسان را در يک نظام وجودشناسی و از منظر الهی مورد تحلیل قرار
میدهد و ديگری به انسان زمانمند و تاريخمند به عنوان موجود اين جهانی توجه نشان میدهد .صدرا
همیشه تالش کرده است تا وجود را از معنا و حقیقت عام آن خارج نکند .اگرچه از وحدت شخصی وجود
در برخی آثار از جمله المشاعر و الشواهد الربوبیه سخن میگويد اما آن را در وجود ازلی حق منحصر
میسازد تا در وجود انسانی «فالرّبانیُّونَ ينظرونَ إلی حقیقهِ الوجودِ أوّالً و يحقّقونَ و يعلمونَ أنّها أصلُ کلِّ
شیءٍ و أنّها واجبُ الوجودِ بحسبِ الحقیقهِ( ».مالصدرا ،1331 ،ص )33
مالصدرا به درک بديهی از وجود تأکید میکند ،ولی هايدگر در «وجود و زمان» بر اين عقیده است که در
پديدارشناسی وجودی نیازی نیست که ما معنای روشنی از وجود به دست آوريم .او میگويد که وجود
مبهم است .هايدگر میپذيرد که ما فهم متوسطی از اين مفهوم داريم اما اين فهم ،مبهم و نامشخص
است .و بايد با تحلیلهای وجودی دازاين ،بايد بتوان اين فهم را ممکن ساخت .مالصدرا هم از اين
ديدگاه که وجود از حیث مفهومی روشن و تعريفناپذير است ،دفاع میکند و هم معتقد است که حقیقت
وجود از حیث مفهومی قابل شناخت نیست« .فلیسَ للوجودِ وجودٌ ذهنیٌ ،و ما لیسَ له وجودٌ ذهنیٌ فلیس
بکُلّیٍ و ال جزئیٍ و ال عامٍ و ال خاصٍ» (مالصدرا ،1331 ،ص  )7وجود ،از وجود ذهنی برخوردار نیست.
چیزی که وجود ذهنی ندارد ،نمیتواند تحت مفاهیم کلی و جزئی و عام و خاص درک شود و فقط قابل
تجربه و شهود است .با اينکه ما تالش میکنیم که دربارۀ وجود با قطع نظر از ماهیت سخن بگوئیم .اما
ارتباط اين دو ،يکی از معماهای وجود است؛ چنانکه هايدگر هم معتقد است وجود ،وجود ذوات است.
بنابراين ،در عین تفکیک وجود از ماهیت ،فهم آن در پرتو ذات ،ممکن است .پرسش از چیستی وجود،
مستلزم آن است که وجود را شیئی مانند ديگر اشیاء قرار دهیم .ما بجای پرسش از چیستی وجود ،بايد
سؤال کنیم که معنای وجود داشتن ذوات چیست .صدرا معتقد است که وجود در واقعیت ظهور پیدا
میکند .واقعیت يا کل موجودات عالم خارج و يا وجود خاص است که وجودی عینی دارد .از نظر هايدگر،
فهم وجود در حاالت وجود میسر میشود .وقتی امکان چنین فهمی در نظر گرفته شود ،ما در اين نگاه و
فهم قرار میگیريم ،چون ما به عنوان محقق از چنین فهمی برخورداريم؛ يعنی وجود معماگونۀ خود را در
معرض تحلیل يک ذات قرار میدهیم که همان وجود انسان باشد .اين رهیافت ،معماگونگی را با وجود
انسان تبیین میکند .گرچه تبیین وجود ،ممکن است ما را به موجودی متعین سوق دهد اما هر دو
فیلسوف بر اين تأکید دارند که درصدد شناخت خود وجودند؛ وجودی که خود را به صورت حقیقت صرف
آشکار میکند ،ظهور در همۀ اشیاء دارد اما غیر از شیئیت آنها است «إنّ کلَّ موجودٍ فی الخارجِ غیرُ
الوجودِ ،ففیه شوبُ ترکیبٍ و لَو عقالً ،بخالفِ صِرفِ الوجود( »ِ.مالصدرا ،1331 ،ص  )11هر موجودی در
جهان خارج ،غیر از خود وجود است ،چون شائبۀ ترکیب ،حداقل ترکیب عقلی (مانند ترکیب از ماهیت و
وجود) در آن میرود ،درحالیکه حقیقت وجود ،وجود صرف است.
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به هر حال مالصدرا وجود را درافق وسیع وکلی مورد بحث قرار میدهد ،درحالیکه هايدگر آن را در افق
وجودی انسان مورد دقت قرار میدهد .همچنین ،مالصدرا در بیان نحوۀ ظهور و بروز وجود به نظريۀ
تشکیک وجود توجه پیدا میکند( ،مالصدرا،1331 ،ج ،1ص  )33ولی هايدگر به هرمنوتیکی بودن وجود
سوق يافته و آن را در هويت تاريخی مورد بررسی قرار میدهد .هايدگر در تحلیل خود ،وجود انسان
(دازاين) را نقطۀ عزيمت خود قرار میدهد .اما مالصدرا مستقیماً از خود وجود به عنوان مفهوم آغاز کرده
و آن را در مقابل ماهیت قرار میدهد( .همان ،ص .)40
از نگاه مالصدرا وجود از مراتب سهگانه برخوردار است .1 :وجودی که تعلق به غیر نداشته ،مقید به قید
خاصی نیست  .4وجود متعلق به غیر ،مانند عقول و نفوس  .0وجود منبسط که شمول و انبساط آن بر
اشیاء مانند طبايع کلی و ماهیات عقلی نیست ،همان چیزی که عرفا از آن به نفس رحمانی تعبیر میکنند.
(مالصدرا ،1331 ،ص )11 -13چنانکه مالحظه میشود ،افق وجود در انديشۀ صدرا از گستردگی خاصی
برخوردار است .وجود با چنین توسعی نمیتواند با زمان درک شود و زمان کلیدی برای فهم آن تلقی
گردد؛ لذا زمان در عالم طبیعت جلوه پیدا میکند .اما اگر دهر و سرمد را جلوۀ ازلی زمان بدانیم ،يعنی آن
را به موجودات مجرد هم توسعه دهیم و زمان و ابديت را در پیوند با هم بدانیم ،میتوان ارتباط عمیقی
میان زمان در معنای وسیع آن با تمام هستی يافت و از اين نگاه ،فهم زمان در انديشۀ صدرائی نیز
میتواند کلیدی برای فهم هستی در معنای وسیع آن تلقی گردد« .فالحركۀ بمنزلهِ شخصٍ روحُه الطّبيعۀ
کما أنّ الزّمانَ بمنزلهِ شخصٍ روحُه الدّهرُ( ».مالصدرا ،1075 ،ص  )045همانطور که روح حرکت،
طبیعت است ،روح و باطن زمان هم دهر است و حتی میتوان گفت که باطن دهر ،سرمد است.
بر اساس تفکر هايدگر ،اوصاف وجود ،امکاناتی است که در آن دازاين تحقق پیدا میکند .اين امکانات نه
با براهین ،بلکه با تحلیلهای پديدارشناسانه از دازاين ،کشف میشود .انسان میتواند به عنوان يک امکان
تعريف شود .اما او حاالت متعدد وجودی دارد که در آنها ،بودن را بر میگزيند .بنیاد اصلی وجود او بودن
در جهان است1.
از نگاه هايدگر وجود مورد غفلت و فراموشی است .اما غفلت از آن بخاطر عام بودن مفهوم وجود است
که تهیترين و غیر قابل تعريفترين است.
هايدگر ايدۀ رجوع به خود اشیاء را از هوسرل اخذ میکند .به اشیاء اجازه میدهد تا خود به سخن در آيند،
به جای آنکه با نظريهها ،چیزی را به آنها ديکته کند .عنوان فنومنولوژی مطالعۀ فنومن را مطرح میکند.
هايدگر فنومن را چیزی میداند که خودش را آنچنانکه هست ،آشکار میکند .مالصدرا هم به دنبال
درک حقیقت اشیاء آنچنانکه هستند بوده است و تالش داشته تا به دور از پیش فرضها و انديشههای

)- Being –in- the- World (In –Der-Welt-Sein

1

زمان در پديدارشناسی وجودی ...

17

پیشنیان ،مواجههای مستقیم با وجود داشته باشد و در يک درگیری عمیق با هستی آن را به سخن گفتن
و خودنمائی وادارد.
پیوند وجود و زمان

نگرش اين دو فیلسوف به زمان چه تفاوت اساسی با پیشینیان دارد و اين نگاه چه تأثیری در نگرش ما به
زمان و هستی می گذارد؟ هر دو فیلسوف بر اين عقیدهاند که گذشتگان به زمان فقط به عنوان يکی از
اعراض عالم طبیعت و جسم نگاه میکردند .چنین تلقی از زمان نه تنها نمیتواند آن را روشن نمايد بلکه
آن را پنهانتر میکند .مالصدرا به تدوين ديدگاه خود در مورد زمان پرداخته و کمتر به نقد ديدگاه
گذشتگان توجه داشته است .اما هايدگر همت زيادی مصروف نقد تفکرات گذشتگان و نتايج زيانبار آنها
نموده است .زمان و نقش آن در وجودشناسی هايدگر به حدی برجسته است که عنوان کتابهای مختلف
را به خود اختصاص داده است .عالوه بر کتاب مهم «وجود و زمان» ،کتاب «تاريخ مفهوم زمان» و
«مفهوم زمان» از آثار برجستۀ او دربارۀ زمان است.
از نظر هايدگر ،فیزيکدانان غالباً زمان را مانند مکان متمايز از ماده لحاظ میکردند .تنها تفاوت در مورد
زمان اين است که برای زمان نتايج فیزيکی قائل نیستند .درست است که اگر من ساعت  4صبح بیرون
بروم ،سرما می خورم ،اما اگر  4عصر از خانه خارج شوم ،ضرری نمی بینم .اما اين تفاوت نه به زمان بلکه
به شرايط مختلف دما باز میگردد .همچنین ،زمان ،مانند مکان ممتد است و سلسلهای از زمانهای
متوالی واحدی وجود دارد که همۀ وقايع طبیعی در آن رخ میدهند) Oaklander, 2008, p, 63( .
اما پرسش ديگر اين است که چه چیزی ما را سوق می دهد که وجود و زمان را در ارتباط با هم ببینیم؟
وجود به معنی حضور است ،حضور هم به معنی حال و اکنون است وحال همراه با گذشته و آينده از وجوه
زماناند؛ لذا وجود به معنی حضور زمانی است .البته هايدگر اين سطح از ارتباط را برای انديشیدن کافی
نمیبیند؛ لذا تالش میکند تا ارتباط عمیقتری را منکشف سازد .به همین دلیل ،او میگويد که ممکن
است ما از زمانی بودن اشیاء به تحقق آنها در زمان ياد کنیم .اما آيا وجود ،چیزی بسان اشیاء است که
در زمان تحقق می يابند؟ آيا وجود ،يک شی است؟
هدف اولیۀ «وجود وزمان» تفسیر زمان به عنوان افق امکانی فهم وجود است .ارتباط میان وجود وزمان
نه ارتباط دو امر متقابل ،بلکه دومی(زمان) کلید فهم اولی(وجود) است .همچنین زمان هايدگر ،فهم
متعارف از اين واژه نیست .ما دربارۀ موجودات از جمله خودمان به عنوان موجود در زمان می انديشیم.
ابتدا بايد روشن کنیم که منظور از زمانی که به وجود تعین می بخشد ،اين نیست .اين گمان اشتباهی
است که هايدگر میخواهد ديدگاه سنتی بیزمانی حقیقت را با ديدگاه همه چیز در زمان است ،جابهجا
نمايد .معنای روزمرۀ زمان از چیزی که او نگرش ايستاً به زمان مینامد ،اخذ میشود .زمان در اين معنی،
نه زمان به عنوان توالی آنات ،بلکه کلید معنای وجود است)Gorner, 2007 , p 14( .
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يکی از آثار هايدگر در بحث زمان ،کتاب «مفهوم زمان» اوست .او در اين اثر ،ديدگاههای موجود دربارۀ
زمان را مطرح کرده است و به ارزيابی آنها میپردازد .در ابتدا اشارهای به زمان به عنوان چیزی که
روزمره با آن مواجهیم میکند؛ زمانی که در طبیعت و جهان وجود دارد .زمان در اين معنی ،نظامی از
روابط مکانی -زمانی و مقدار طبیعت و حرکت اشیاء محسوب میشود .در دوران معاصر بر اساس نظريۀ
نسبیت انیشتن ،1مکان بالذات يعنی مکان مطلق وجود ندارد .صرفاً چیزی جز اجسام و انرژی موجود در
آن نیست .زمان هم ،هیچ است .در واقع زمان ،همان توالی حوادث موجود در آن است ،زمان و هم زمانی
مطلق ،وجود ندارد« .زمان چیزی است که حوادث در درون آن رخ میدهند .اين همان چیزی است که
ارسطو قبالً در محتوای نوع بنیادين هستی به وجود طبیعی منسوب ساخته بود :تغییر ،تغییر مکانی .چون
خود زمان متحرک نیست ،بايستی متحرکی همراه آن باشد)Heidegger, 1992, p 3( .
به عقیدۀ هايدگر زمان هويتی مستقل از اشیاء ندارد ،چیزی است که اشیاء در آن تغییر میکنند .اما آيا
زمان آنچنانکه هست در اين دريافت خود را نشان می دهد؟ آيا اين تبیین میتواند زمان را به عنوان
پديدار بنیادی روشن نمايد؟
يک فیزيکدان چگونه با زمان مواجه میشود؟ درک او از زمان به عنوان مقدار است .مقدار داللت بر چه
مدتی ،4و چه موقع 0و از فالن موقع تا فالن 1موقع میکند .ساعت ،زمان را نشان میدهد .در ساعت
توالی زمانی همیشه تکرار میشود.
از نظر هر دو ،تقسیمات زمان امور اعتباری هستند و نمیتوانند حقیقت زمان را نشان دهند .اما اين
اعتباريات میتوانند زمینۀ آشنائی ما را با زمان فراهم سازند« .ما از ساعت دربارۀ زمان چه میآموزيم؟
زمان چیزی است که در آن نقطۀ کنونی ممکن است در نسبت به دو نقطۀ مختلف ،ثابت در نظر گرفته
شود که يکی مقدم و ديگری مؤخر است ...اين زمان تماماً يکسان و مشابه است .در اين صورت ،زمان
فقط به صورت متشابهات قابل اندازهگیری تقوم پیدا میکند .زمان امر گشودهای است که مراتب آن در
نسبت به هم ،از تقدم و تأخر برخوردارند(Heidegger, 1992 , p 5) ».
از نظر هايدگر ،چنین نگاهی به زمان ،برداشتی ثابت از زمان است ،که ما را از حقیقت زمان دور میکند.
«اين اکنون ،زمان کنونی که من به ساعت مینگرم چیست؟ اکنونی که من اين کار را انجام میدهم،
اکنون ،نوری است که بر يک لحظه میتابد .اکنون (آن) چیست؟ آيا «آن» در اختیار و در دسترس من
است؟ آيا آن منم؟ آيا هر شخص ديگری «آن» است؟ پس زمان در حقیقت ،خود من خواهد بود و هر
شخص ديگری زمان خواهد بود و ما در وجود با يکديگر ،5زمان خواهیم بود .آيا من «آن» هستم يا فقط
1

- Einstein’s Relatively Theory
- Das Wielang/How-Long
3
- Das Wann/ When
4
- Das Von-Bis-Wann/ From-When-Till-When
5
- Being With one Another
2
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کسی است که اکنون آن را بر زبان میراند؟ ...اينجا ما به وجود انسانی اشاره میکنیم که همیشه پذيرای
آن است ،ساعت طبیعی که جايگزين روز و شب است ،چه مشکلی در اين حقیقت وجود دارد که وجود
انسان ساعتی متقدم بر همۀ ساعتهای جیبی و شاخص آفتاب داشته است؟ آيا من میتوانم وجود زمان
را مرتب سازم با اينکه من خودم را در حال معنی میکنم؟ آيا من خودم اکنون و زمان وجودی خود
هستم؟» ( )Ibid, P 5او سعی میکند راه طی شده خود را به صورت ناتمام نزد فیلسوفان پیشین پیدا
کند؛ لذا به سراغ آگوستین رفته و میگويد« :آگوستین در کتاب يازده اعترافات 1اين پرسش را تا جائی
دنبال میکند که میپرسد ،آيا خود نفس ،زمان است و اين پرسش را در همین نقطه به پايان میبرد« .در
تو ،روح من ،من زمانها را اندازه میگیرم)Ibid,P 6( ».
در نتیجه پرسش از زمان ،تحقیق را به سوی دازاين میکشاند .اگر منظور از دازاين وجودی باشد که ما به
عنوان حیات انسانی میشناسیم ،اين هويت در تعین وجود خود ،هويتی است که هر يک از ما داريم که
همۀ ما آن را در اين بیان بنیادی میيابیم که من هستم .بیان «من هستم» بیان اصیل وجودی است که
منسوب به دازاين انسان است .اين هويت در تعین خود ،خود مايیم .بنابراين ،زمان با وجود انسان ارتباط
تنگاتنگ پیدا میکند .انسان ،زمان را منکشف ساخته است و زمان در وجود آدمی تعین پیدا میکند .از
نظر هايدگر برای داللت و رسیدن به دازاين ،کافی است که کنش آگاهی و فرايندهای ذهنی در زمان را
مورد توجه قرار دهیم .البته هايدگر به دنبال آن نیست که زمان را امری ذهنی بداند ،بلکه او میخواهد در
افق وجود انسانی ،زمان را معنادار نمايد؛ هويت انسان را زمانمند و تاريخمند تلقی میکند .وجود دازاين،
عین زمان است.
مالصدرا گرچه در نظريۀ خود دربارۀ زمان ،از ارسطو و حتی فیلسوفان مسلمان پیش از خود مانند ابن
سینا فاصلۀ زيادی پیدا میکند ،از نظر او ،زمان نوعی ترتب بین وجود و عدم چیزی است که قابل جمع
در وجود نیستند« .إنّ العقلَ يُدرکُ ببداهتِه ترتُّباً بینَ وجودِ شیءٍ و عدمِه حیثُ اليجتمعانِ( ».مالصدرا،
 ،1333ج  ،0ص  )113يعنی تقدم و تأخری را ذهن درک میکند که متقدم با متأخر اجتماع در وجود پیدا
نمیکند ،با هم امکان تحقق ندارند و از همین مبنا برای اثبات وجود زمان استفاده میکند« :کلُّ حادثٍ له
قبليۀ ال يُجامعُ البعدیۀَ ال كقبليۀ الواحدِ علی الکثیرِ و قبليۀ األب علی اإلبن أو ذاتِ الفاعلِ او العدمِ إلی
غیر ذلک ممّا يجوزُ فیه اإلجتماعُ بل القبليۀُ ال يجامعُ البعدَ( »....مالصدرا ،1031 ،ص  )133مالصدرا که
برای وجود زمان مانند پیشینیان دو دلیل ارائه میدهد ،مبنای يک دلیل را همین نوع تقدم و تأخری
میداند که بر خالف ساير تقدم و تأخرها ،اجتماع در وجود پیدا نمیکنند که اين تقدم و تأخر چیزی جز
تقدم و تأخر زمانی نیست .اما نگاه وجودی به زمان با اثبات وجود زمان متفاوت است .در نگاه وجودی به
زمان بحث دربارۀ حقیقت و هويت زمان است که مالصدرا فاصلۀ زيادی از گذشتگان پیدا میکند.
- Confessions
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مالصدرا در بحث از زمان به وجودی بودن آن اشاره میکند اما برای تدوين ديدگاه او بايد نظرات وی را
در حوزۀ حرکت جوهری و در مجموعۀ هستیشناسی او به دقت مورد تأمل قرار داد .يعنی زمان ،در
تفسیر وجود ،خود را ظاهر و آشکار میکند .مالصدرا بین زمان و حرکت و طبیعت ارتباطی ناگسستنی
میبیند .از طرفی او بر اساس اصالت وجود منشأ اثر حقیقی و خارجی را وجود میداند .بنابراين ،اگر زمان
تحقق خارجی داشته باشد و در خارج چیزی جز وجود نباشد ،در جهان خارج ما با وجودی روبرو خواهیم
بود که دوام و قرار ندارد ،سیال دائم است( ،ر.ک :مالصدرا ،1333 ،ج  )113 ،0اما تمام موجودات از چهرۀ
ثبات هم برخوردارند ،هر چند ثبات در تجدد باشد؛ لذا از اين حیث میتوان ثباتی را در حرکت و به تبع آن
در زمان يافت( .مالصدرا ،1073 ،ص )51
زمان ،زمانمندی و تاریخ

هايدگر مانند بحث وجودشناسی در بحث زمان هم از اصطالحات ويژه استفاده میکند؛ خصوصاً بحث
زمان را در افق تاريخ مورد توجه قرار داده است و از تاريخمندی هويت انسانی بحث میکند که سابقۀ آن
در تفکر مالصدرا نیست.
مالصدرا بر اينکه زمان و حرکت و مسافت وجود واحد دارند ،تأکید میکند که اين نامها صرفاً اعتبارند و
ما در عالم واقع با يک حقیقت روبرو هستیم که همان وجود متجدد منصرم است« .إعلم أنّ المسافۀَ بما
هی مسافۀٌ و الحركۀَ و الزّمانَ کلَّها موجودٌ بوجودٍ واحدٍ و لیس عروضُ بعضِها لبعضٍ عروضاً خارجیاً بل
العقلُ بالتحلیل يفرقُ بینها( ».مالصدرا ،1333 ،ج  ،0ص  )133نکتۀ اصلی مالصدرا در نگاه به زمان در
همین جا آشکار میشود که عروض زمان ،عروض خارجی نیست .در خارج با دو يا چند حقیقت مانند
حرکت ،زمان ،مسافت و يا جسم در عالم خارج روبرو نیستیم بلکه همۀ اينها در خارج به يک حقیقت
موجودند که در ذهن میان معنای آنها تفکیک صورت میگیرد اما منشأ انتزاع همۀ آنها يکی است .از
نگاه او ،عالم طبیعت وجود واحدی دارد که در حال سیالن و صیرورت است «الشیءَ مِن األجسامِ
والجسمانیّاتِ المادیۀ ....إال و هو متجددُ الهویۀِ غیرُ ثابتِ الوجودِ والشّخصيۀ( ».مالصدرا ،1331 ،ص )31
حرکت و زمان از نگاه مالصدرا امر عقلی منتزع از نحوۀ وجود است و اين از ابتکارات مالصدرا است که
با اين نگاه ،نگرش متفکران مسلمان به زمان را با تحولی عمیق همراه ساخته است( .ر.ک :نجفی افرا،
 ،1033ص )14
از نظر هايدگر زمان با زمانمندی تفاوت دارد ،زمان قابل اندازهگیری با ساعت و تقويم بوده وامری
اعتباری و وضعی است .اما زمانمندی امر هستیشناختی است و بدون آن ،هستی دازاين قابل تفسیر
نیست .زمان در شناخت هستی ،معنايی کلیدی است و بنیاد تفسیر وجود است« .بر اساس تفسیر و فهم
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دازاين ،وجود زمان است .زمان بايد به عنوان افق همۀ فهمها و تعابیر از وجود تبیین شودGroner, ( ».

)2007, P 168
لذا پرسش از زمان ،تحقیق ما را به سوی دازاين میکشاند ،اگر منظور از دازاين وجودی باشد که ما به
عنوان حیات انسانی میشناسیم ،اين هويت در تعین وجودی خود ،هويتی است که هر يک از ما داريم که
همۀ ما آن را در اين بیان بنیادی میيابیم که «من هستم ».بیان «من هستم» بیان اصیل وجودی است
که منسوب به دازاين انسان است .اين هويت در تعین خود ،خود مايیم .از نگاه او ،زمان وجودی است که
در آن دازاين با کلیت خود تحقق پیدا میکند)Heidegger, History, P 319( .
دازاين با زمان ،وجود خود را زمانمند میکند .زمان به عنوان چیزی که قالبی برای موجودات عالم باشد،
در جهان خارج نیست .زمان حتی کمتر از آن است که به درون آگاهی حرکت کند .بلکه آن چیزی است
که امکان وجود رو به جلو ،که قبالً وجود گرفتار آن بوده را فراهم میکند؛ يعنی امکان وجود پروا را
فراهم می سازد (Heidegger, History, 1992,P 350).وجود دازاين ،پروا است و معنای پروا ،زمان
است.
از نظر هايدگر ،وقتی ما به گذشته و آينده مینگريم ،آنها را دو جزء معدوم تلقی میکنیم .گذشته ،از بین
رفته و اکنون در اختیار نیست و آينده در پیش روی ماست که به آن دسترسی نداريم ،ولی شايد يکی از
نقاط مشترک هر دو فیلسوف همین بوده که چنین نگاهی به آينده و گذشته را نفی و تصحیح نمايند .هر
چند تلقی اين دو فیلسوف از مسأله با هم متفاوت است اما نتیجۀ سخن هر دو ،يکی است؛ يعنی گذشته و
آينده موجودند و در اکنون حضور دارند .برای هر دو متفکر ،زمانهای سهگانه مفهوم نیستند ،هر چند می
توانیم از آنها مفهومی هم داشته باشیم بلکه ابعاد وجودی يک حضورند.
اين گذشتهای که ما در آن پیش میرويم ،خود را منکشف میسازد که آن گذشتۀ من است .چنانکه اين
گذشته روشن میکند که دازاين من در اينجا ديری نمیپايد .من چندان در کنار اين شیء و آن شیء يا
اين شخص و آن شخص نخواهم بود .گذشته همه چیز را با خود به نیستی می برد .گذشته ،رخداد نیست؛
حادثهای نیست که در دازاين رخ میدهد .گذشته چیز نیست بلکه چگونگی است .در حقیقت چگونگی
اصالت دازاين من است .اين گذشتهای که من به عنوان خودم در آن پیش میروم ،چیستی نیست؛
چگونگی خلوص و سادگی دازاين است )Heidegger, 1992,P 12( .يعنی گذشته در من حضور دارد و
با بقای من بقاء دارد ،به تعبیر ديگر :دازاين ،امری در زمان نیست بلکه خود ،زمانمند است« .دازاين در
عالیترين امکان وجودی ،خود زمان است ،نه اينکه در زمان باشد)Heidegger, 1992,P 13( ».
آيندگی هستی ،چگونگی اصیل وجود زمانمند است .راهی است که دازاين در آن و بیرون از آن ،خود را
زمانمند میکند ...آيندگی وجود ،زمان را ارزانی میکند ،حال را می کارد و به گذشته اجازه میدهد تا در
چگونگی زيست ،تکرار پذيرد.

54

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

پديدار بنیادين زمان ،آينده است .هر دازاين خاصی بايد خود را در حرکت به پیش در يابد ...اين است که
دازاين همۀ زمانها را در تمامی موارد خاص با خود دارد .زمان هرگز طوالنی نمیشود چون اصالً طول
ندارد .فقط اگر من بگويم که زمان اصالتاً زمان ندارد تا آن را شمارش کند ،يک اظهار مناسبی خواهد
بود ...با پرسش از چه وقت و چه اندازه ،دازاين ،زمان خود را از دست میدهدHeidegger, 1992,P ( .
)14- 15
در واقع آينده داشتن در اصل به معنی آن است که ما در حضور به انتخاب و قصد دست میيازيم تا آنچه
آينده است محقق شود( .خاتمی،1073 ،ص  )130با انتخاب ،حضور خود را در آينده به تصوير میکشیم.
بر اساس تفکر مالصدرا نیز میتوان از وجود گذشته و آينده سخن به میان آورد و تالش میشود تا اين
گسست میان مقاطع مختلف زمان ترمیم پذيرد .چنانکه میدانیم مالصدرا از زمان به عنوان بعد چهارم
ماده سخن میگويد« .فللطّبيعۀِ إمتدادانِ و لها مقدارانِ أحدُهما تدريجىٌ زمانىٌ يقبلُ االنقسامَ الوهمىَ إلى
متقدمٍ و متأخرٍ زمانیینِ و اآلخَر دفعىٌ مکانىٌ يقبلُ اإلنقسامَ إلى متقدمٍ و متأخرٍ مکانیینِ و نسبۀُ المقدارِ
إلى اإلمتدادِ کنسبهِ المتعیَّنِ إلى المبهمِ و هما متحدانِ فى الوجودِ متغايرانِ فى اإلعتبارِ( ».مالصدرا،
 ،1333ج  ،0ص  )113طبیعت از دو امتداد برخوردار است؛ يکی امتداد در زمان و ديگری امتداد در مکان.
يعنی طبیعت بدون امتداد در زمان معنی ندارد .فاصلۀ مالصدرا از پیشینیان در همینجا آشکار میشود.
فیلسوفان پیشین فقط امتداد در مکان را میديدند اما مالصدرا به امتداد ديگر يعنی امتداد در زمان هم
توجه نشان میدهد .نمیتوان از جسم ،بدون زمان سخن گفت .در واقع ما با وجود واحدی روبرو هستیم
که از ضعف به شدت و از قوه به فعل در میآيد« .فکذلک للجوهرِ الصّوری عند استکمالِه التّدريجیَّ ،کونٌ
واحدٌ زمانیٌّ مستمرٌّ بإعتبارٍ و متصلٌ تدريجیٌّ بإعتبارٍ ...و المتصلُ الواحدُ له وجودٌ واحدٌ و الوجودُ عینُ الهویۀ
الشّخصيۀ( ».مالصدرا ،1333 ،ج  ،0ص  )37در صورت جوهری که استکمال تدريجی پیدا میکند ،از
يک نظر با يک وجود مستمر و از نگاه ديگر ،با امر متصل تدريجی همراه است اما امر متصل واحد از
وجود واحد برخوردار بوده و اين وجود عین هويت فردی و شخصی آن است .بنابراين ،در عالم طبیعت و
در يک نگاه عامتر ما در عالم واقع با يک حقیقت روبرو هستیم .آنچه در عالم واقع است ،وجود است،
اصالً واقعیت ،چیزی جز وجود نیست .بنابراين ،فرض عدم در دايرۀ وجود بیمعنا است .عدم ،اعتبار ذهن
است هرچند اين عدم ،عدم سابق بر امر حادث باشد .حتی بین وجود ذات و تجدد آن ،جعل دومی واسطه
نمیشود .به جعل بسیط وجود و تجدد جعل میشوند« .إنّک قد علمتَ بالبرهانِ القاطعِ وجودُ هویۀ
متجددۀ متصرمۀ لِذاتها بال تخلُّلِ جعلٍ بینَ وجودِ ذاتِها و وجودِ تجدّدِها( ».همان ،ج  ،0ص  )113جعل
ذات و تجدد به دو جعل نیست .جعل ذات عین جعل سیالن و تجدد است و از طرفی با توجه به نظريۀ
لبس بعد اللبس مالصدرا و اشتدادی بودن حرکت ،میتوان به درستی نتیجه گرفت که در نظام هستی
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هیچ چیز از بین نمیرود .هر مرحلهای ،تمام کماالت مراحل قبل را دارا است .بنابراين ،گذشته در حال و
حال در آينده موجود و متحقق است .البته چنانکه قبالً نیز عنوان کرديم ،ديدگاه مالصدرا جنبۀ عامتری
دارد و تمامی موجودات عالم طبیعت را فرا میگیرد( .ر.ک :مالصدرا ،1333،ج  ،0ص  )143اما هايدگر
بیشتر بحث را در دازاين متمرکز میسازد ،هرچند که آن را کلیدی برای انکشاف کل هستی میداند.
عالمه طباطبايی هم با فهم دقیق اين معنی ،به اين نتیجه میرسد که هر موجودی زمان ويژۀ خود را
دارد .زمان فقط مقدار حرکت فلک ،آن هم فلک اقصی نیست که ما برکشتی فلک سوار باشیم تا هر
موقع که از ما ناراضی شد ما را به بیرون پرتاب نمايد« .ممّا يجبُ أن يتنبّه له أنّ هذا البرهانَ ينتجُّ أنّ
لِکلِّ شخصٍ مِن أشخاصِ الحرکاتِ شخصاً واحداً بالعددِ مِن الزّمانِ يُغايرُ زمانَ الحرکاتِ األخرِ کما تغايرُ
تلک الحركۀُ غیرَها مِن الحرکاتِ بالعددِ و نسبۀُ کلِّ زمانٍ إلى حرکتها الّتى يعرضُها ،كَنسبۀِ الجسمِ
التّعلیمى الخاصِّ إلى الجسمِ الطّبیعىِ الّذى يعرُضُه( ».همان ،پاورقى  ،4ص  )115در واقع بر اساس اين
ديدگاه ،هر موجودی و هر فردی از افراد حرکت ،زمان خاص خود را دارد .زمانی که با زمان حرکت و فرد
ديگر متفاوت است .همانطور که ابعاد خاص موجب تعین هر جسم طبیعی میشود ،زمان هم عامل تعین
و تشخص حرکات میشود .بنابراين ،موجودات زمانمند هستند نه در زمان .عالمه در نهايه هم نکتهای را
در اثبات حرکت جوهری مطرح میکند که حکايت از معیت قوه و فعل دارد .او در جريان حرکت از وجود
واحدی سخن میگويد که يک مرتبۀ آن قوه و مرتبۀ ديگر آن ،فعل است؛ يکی وجود ضعیف و ديگری
وجود قوی دارد اما هیچ يک معدوم نیستند .نسبت قائم به قوه و فعل که از شدت و ضعف و قرب و بعد
برخوردار است ،در متن واقع متحقق است و تحقق نسبت ،حاکی از تحقق طرفین يعنی قوه و فعل دارد.
در واقع ،در متن واقع با وجود واحدی روبرو هستیم که مقول به تشکیک است« .فوجودُ القابلِ و وجودُ
المقبولِ بالقوۀ و وجودُه بالفعلِ جمیعاً وجودٌ واحدٌ ذومراتبَ مختلفۀٍ ،يرجعُ فیه ما به اإلختالفُ إلی مابه
اإلتّفاقُ و ذاک مِن التّشکیکِ( ».طباطبائی ،1034 ،ص  )133بنابراين ،در جهان خارج ،وجود قابل با وجود
بالقوه و بالفعل مقبول متحد است .قوه و فعل مراتب يک وجود است نه دو وجود مستقل از هم .وجود
واحد سیالی تحقق دارد که تمام مراتب آن از يک وجود تشکیکی برخورداراست« .إنّ قوۀ الشّیءِ ،هی
ثبوتٌ مّا اليترتّبُ علیه بحسبِه جمیعُ آثارِ وجودِه الفعلی( ».همان ،ص  )433همانطور که هر مقطع
حرکت ،قوۀ مرحلۀ بعد و مرحلۀ بعد فعلیت مرحلۀ قبل است ،زمان هم مانند حرکت ،امر واحدی است که
برخی از مراتب آن گذشته ،برخی حال و آينده است .گذشته ،قوۀ حال و آينده است .مقاطع مختلف زمان
در يک وجود در هم تنیدهاند .حقیقت واحدی در جهان خارج است که همۀ اين مقاطع زمانی در آن
تحقق دارند .بنابراين ،گذشته معدوم نمیشود ،بلکه در آينده بروز و ظهور کاملتری پیدا میکند« ،وکل
زمانی فهو يتشخص بالزمان( ».مالصدرا ،1073 ،ص  )131زمان عامل تشخص است .تمام موجودات
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زمانمند ،با زمان تشخص می يابند؛ لذا زمان و وجود يک چیز هستند .اين بیان ،بسیار نزديک به
استنباطی است که هايدگر از زمان دارد.
هايدگر و مالصدرا چنانکه ديديم بین زمان و زمانمندی فرق میگذارند .تمام تأکید متمرکز بر اين است
که زمان را مستقل از وجود و ظرف برای موجودات تلقی نکنیم بلکه آن را همان وجود و هويت شخصی
در حال تجدد ببینیم .هايدگر بحث زمان را به بحث از تاريخ میکشاند و ضمن نقل معانی متعدد برای
تاريخ  ،از تاريخمندی دازاين سخن میگويد .وجود انسان ،وجود تاريخمند است به اين معنی که هر يک
از ما تاريخی دارد .تاريخ فرايندی است که وقايع در آن انکشاف پیدا میکنند و هر يک از ما جايگاهی در
اين فرايند داريم .وابستگی تاريخ به طبیعت ،آن را به طبیعت تقلیل نمیدهد .هايدگر مدعی است که همۀ
اين حقايق ،حقیقت وجودی است که وجود دازاين با تاريخمندی تقوم پیدا میکند .تاريخ چیزی مجزای از
زمانمندی نیست (Gorner, 2007 , p 163) .تاريخیت التفات به گذشتۀ دازاين در معنای مذکور دارد.
دازاين در گذشتۀ خود ،هستومند است.
تاريخ در انديشۀ هايدگر با زمانمندی و دازاين ارتباطی تنگاتنگ دارد و دارای معانی مختلفی است که
عبارتند از .1 :تاريخ به معنی علم تاريخ ،مطالعۀ مدون رخدادهای گذشته  .4تاريخ به معنی مطالعۀ حوزه-
های خاص دانش انسانی مثل تاريخ فلسفه يا تاريخ علم ،اين تاريخ به معنی گذشته است .0 .تاريخ به
معنی چیزی که از روح گذشتگان در نسلهای بعدی میماند يا نسل های بعدی حامل و وارث آن
هستند .1 .مطالعۀ وقايع برجسته که میتواند درس عبرت و زندگی برای نسل کنونی و نسلهای بعدی
باشد .اين هم گذشته است اما گذشتۀ خود شخص نیست ،بلکه گذشتهای است که با جريان دازاين
برجسته میشود .5 .تاريخ به معنی امر شخصی و خاص مثل تاريخ فالن شهر يا فالن شخص  .3تاريخ
به معنی حوادث و مشغلههای روزمره که در زندگی فعلی با آنها درگیر میشويم .7 .تاريخ به معنی وجود
واقعی که ريشه در حالت هستیشناختی دازاين دارد ،تاريخمندی دازاين به زمانمندی داللت میکند.
()Inwood, 1999, p 93
گاهی هايدگر به تاريخ در معنای نخست که مطالعۀ وقايع گذشته است ،اشاره میکند که :تاريخشناسی
دازاين را به بیگانگی از تاريخیت اصیل تشويق میکند .تاريخمندی لزوماً به معنی تاريخشناسی نیست...
دازاين بهطور خاص ،خود را میان تولد و مرگ میگستراند .يک کوه يا سگ گذشتهای دارد که در
وضعیت فعلی آن تأثیر میگذارد اما دازاين گذشتۀ خودش است .آن چنان فعالیت میکند که گويا يک
نگاه ضمنی به گذشتۀ خود دارد)Ibid, 1999, p 93( .
چنانکه مالحظه میکنیم از نظر هايدگر ،تاريخ به معنای گزارش وقايع گذشته نیست .بلکه آن چیزی
است که حضوراً رخ میدهد .اين رخداد به معنای نحوۀ خاص ظهور هستی و گشودگی دازاين بر آن نحوۀ
ظهور در هر زمانی است .دازاين از نظرگاه گذشتهاش عمل میکند .گذشتۀ دازاين ،گذشتۀ نسل او نیز
هست .او وارث فهم موروثی دازاين است که بر اساس آن خود و امکاناتش را تفسیر میکند .گرچه دازاين
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تاريخمند است اما ممکن است اين تاريخمندی از دازاين مخفی باشد« .وجود دازاين تاريخمند است اما
تاريخمندی ،ممکن است مخفی از دازاين باشد .دازاين قطعاً تاريخی است اما اين به معنی گرفتاری در
تاريخ نیست .بلکه تاريخیت وجودی دازاين ،يک شرط امکان تاريخ به عنوان مطالعۀ گذشته است.
انکشاف تاريخی تاريخ ،ريشه در تاريخیت دازاين دارد)Gorner, 2007, p 165- 166( ».
دلیل تاريخی بودن انسان ،همان زمانمندی اوست .هويت زمانمند انسان ،نشانگر تاريخیت اوست« .در
تحلیل تاريخمندی دازاين ،ما تالش میکنیم تا نشان دهیم که اين هستنده ،بخاطر وقوع در تاريخ،
زمانمند نیست بلکه برعکس ،او تاريخمند است و فقط میتواند چنین باشد .چون در بنیاد وجودی خود،
زمانمند است(Heidegger, 1964 ,P 428) ».
مالصدرا با اينکه خود را متعهد به وجودشناسی دانسته و وارد در عرصۀ تاريخ و تاريخمندی انسان
نمیشود ،بلکه با هويت الهی که برای انسان آن قائل است ،آن را فراتر از فهم تاريخی انسان میداند،
ولی طبیعی است که زمانمندی خود را در جلوۀ تاريخمندی نیز ظاهر میسازد ،اگر انسان موجود زمانمند
باشد که از نگاه صدرا اين چنین است ،موجودی تاريخمند نیز خواهد بود ،گرچه صدرا خود را وارد اين
عرصه نساخته و يا ورود به آن را نوعی خروج از تفکر فلسفی میديده است.
نتیجهگیری

هر دو فیلسوف از نگاه پیشینیان يعنی فیزيکدانان و ارسطو فاصله میگیرند و به زمان به عنوان نمودی از
هستی و کلیدی برای فهم آن مینگرند .اما تفاوتها میان آن دو بنیادی است .دغدغۀ اصلی مالصدرا
حل معمای وجود است .از وجود سیالی بحث میکند که سیالن و زمان از آن قابل انفکاک نیست .وجود
سیال ،وجود زمانمند است .اما او گرچه به اندازۀ هايدگر به زمان نپرداخته و کتابهای مستقل در زمینۀ
آن ننگاشته است اما عمق نگاه وی کمتر از هايدگر نیست .مالصدرا ،زمان را در حوزهای وسیعتر از
دازاين هايدگر میبیند .او طبیعت را هويت سیالی میبیند .اما هايدگر کامالً دغدغۀ هستیشناسی خود را
به زمان منتقل میکند .او زمان را روزنهای برای درک هستی قرار میدهد .گويا مهمترين کلیدی که
برای فهم وجود در اختیار دارد ،همین زمان ،زمانمندی و تاريخ و تاريخمندی وجود ،آن هم وجود آدمی
است .البته هايدگر هم مانند مالصدرا نمیخواهد وجود را فقط در زمان و موجودات زمانی محصور نمايد.
اما ظاهراً يکی از مهمترين وجوه هستی است که در انکشاف هستی میتواند نقش مهمی داشته باشد .بر
اين اساس ،تحلیل خود زمان و انکشاف وجوه مختلف آن برای هايدگر حائز اهمیت است .او از تاريخ و
تاريخمندی انسان سخن به میان میآورد که گرچه نشانی از آنها در انديشۀ صدرا به صورت صريح ديده
نمیشود اما گويا مالصدرا دريچهای را به سوی درک تازه از زمان گشوده بود تا توسط فیلسوف قرن
بیستم آلمان بسط و گسترش پیدا کند .تفاوت بنیادی در ديدگاه اين دو ،آن است که مالصدرا خود وجود
را کاشف و کلید فهم زمان قرار میدهد ،درحالیکه هايدگر ،زمان را کلید و کاشف هستی میداند.
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بنابراين ،همت خود را بیش از خود هستی ،به زمان اختصاص میدهد .مالصدرا تمام همّ خود را معطوف
وجود ساخته است ،از حريم آن پا را فراتر نمینهد .بنابراين ،مخاطب صدرا بايد با اتکاء به وجودشناسی او،
به بسط و تفسیر ديدگاه تاريخی او بپردازد و بستر بسط اين حقايق در انديشۀ او چنانکه نشان داديم،
وجود دارد.
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