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  فلسفه تطبيقى چيست؟

  دكتر مهدی منفرد

  چكيده

فلسفه تطبيقى، بررسى آراء فالسفه در يـك يـا چنـد موضـوع فلسـفى و يـا ميـان 

در بيشتر ايـن مكتوبـات، بـه بررسـى و تبيـين . های گوناگون فلسفى نيست مكتب

تهـى هـای موضـوع مـورد بحـث، من تشابهات و تخالفات و يـا اشـتراكات و تفاوت

  .شود مى

اوًال؛ تطبيق بايد ميـان دو : به طور كلى، شرايط يك تحقيق تطبيقى، سه چيز است

زبـانى  ثانيًا؛ بايد زبـان هم .ای صورت گيرد كه از حيث مبادی، متفاوت باشند فلسفه

ثالثًا؛ پس از فهم مبانى و مبـادی  .ها رسيد دو طرف تطبيق را يافت تا به مبادی آن

بنابراين فلسفه تطبيقى، تاريخ فلسفه نيست كـه در آن  .دريافت ها، مقصد آن را آن

مختصر تمام آرای فالسفه را نقل و احيانًا با هم قياس كنند؛ اگر پژوهنده به آغاز و 

پس فلسفه تطبيقى به معنى تطبيـق . ها نرود، تطبيق او ظاهری است مبادی فلسفه

ر تـاريخ فلسـفه اسـت؛ از ی ديگر و حتى ب يك فلسفه در تماميت آن بر يك فلسفه

های آنـان،  زبانى ميان فالسـفه و فلسـفه رو، فلسفه تطبيقى، با هم سخنى و هم اين

  .يابد امكان تحقق مى

  .سخنى، مبادی، مقصد زبانى، هم فلسفه تطبيقى، هم :ها كليدواژه

                                                 
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه قم.  
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نـد موضـوع هايى به بررسى تطبيقى يك يا چ ها و كتاب ها، مقاله نامه امروزه در عنوان برخى پايان

هـای گونـاگون، پرداختـه  فلسفى، ميان دو يا چند فيلسوف اسالمى يـا غربـى و يـا ميـان مكتب

در بيشتر ايـن مكتوبـات، بـه بررسـى و تبيـين تشـابهات و تخالفـات و يـا اشـتراكات و . شود مى

  .های موضوع مورد بحث، منتهى شده است تفاوت

  زند؟پردا آيا اين گونه مكتوبات، به فلسفه تطبيقى مى -

  هايى چيست؟ هدف و مراد آنان از چنين بررسى -

  شان، فلسفه تطبيقى يا تطبيق فلسفى نيست، پس چه نوع بحثى است؟ اگر بررسى -

  فلسفه تطبيقى چيست، چگونه است و چه اهدافى دارد؟ -

  .ما در اين مقاله، درصدد بررسى و تبيين فلسفه تطبيقى و شرايط آن هستيم

  :مقدمه

  :كنيم د نكته اساسى اشاره مىدر اين مقدمه، به چن

  تاريخچه فلسفه تطبيقى: نكته اول

م در 1920برای نخسـتين بـار در اوائـل دهـه . ی تطبيقى، تاريخ طوالنى و عمر دراز ندارد فلسفه

1رساله دكتری ُپل ماسون اورسل
ی  او در اثـر فلسـفه. كه همـين عنـوان را داشـت، مطـرح شـد 

، بررسـى و تطبيـق نمـوده ...آثـار تفكـر چينـى و هنـدی و ی اروپـايى را بـا تطبيقى خود، فلسفه

  ).20، ص 1369كربن، (است

هانری . ی تطبيقى ارائه كند ماسون اورسل بر آن بود تا در حد امكان، تعريف دقيقى از فلسفه

  :كربن در اين باره آورده است

ی تطبيقى، بـرای نخسـتين بـار، در آغـاز  دانم، مفهوم فلسفه تا جايى كه من مى

ی دكترايى با همـين عنـوان توسـط ُپـل  ی حاضر در رساله های بيست سده الس

ماسون اورسل سعى داشت تا در حد ممكن، . در سوربن طرح شد... ماسون اورسل

وی به طـور اساسـى، . ی تطبيقى بپردازد به طور دقيقى به تعريف موضوع فلسفه

ــيش گمراه موضــوع فلســفه ــان همســانى كمــا ب ــه بي ــدهك ی تطبيقــى را ن ی  نن

                                                 
1. Paul Masson Oursel. 
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از نوع  (اصطالحات، بلكه مشابهت رابطه 
d

c

b

a
(  اما تحليـل وی . دانست مى

گزار يگانـه افـق تـاريخ فلسـفه بـه عنـوان تـاريخ؛ يعنـى  شايد بيش از حد خراج

، ص 1369كـربن، (وابستگى به تواتر زمانى و احكام مشروط عليت تـاريخى بـود

20.(  

ب كتاب او و به روشى كه در پـژوهش و تطبيـق اختيـار كـرده اسـت، در اين جا به جزئيات مطال

ی تطبيقى با نوشتن كتاب ماسون اورسل آغاز  كاری نداريم؛ مسأله ما اآلن، آن است كه آيا فلسفه

ی تطبيقى، آثار تفكر شرق آسيا را با تفكر اروپـايى، تطبيـق  شده است؟ چرا در اولين كتاب فلسفه

  !اند؟ كرده

انـد؛  ار خود، آرای پيشينيان خود را نقل كرده، مورد نقادی و رد و قبول، قرار دادهفالسفه در آث

های فلسفه،  ای نيست و از زمان ارسطو در ضمن كتاب فلسفه تطبيقى، چيز تازه: توان گفت آيا مى

های فلسفه و اطالق  وجود داشته است و آن چه تازگى دارد، بيرون آوردن مطالب تطبيقى از كتاب

ها، تأمـل شـود، مسـائل ديگـری  اين پرسش ها است؟ وقتى درباره  بر آن» ی تطبيقى فلسفه«نام 

  ).40، ص 1383داوری، (ی معاصر به نحوی به آن، پرداخته است شود كه فلسفه مطرح مى

ی تطبيقى در قرن بيستم پديد آمده اسـت؟  شود كه آيا فلسفه رو، اين پرسش مطرح مى از اين

  قى چيست؟ی تطبي حقيقتًا فلسفه

  :نويسد در واقع فهم فلسفه تطبيقى، راحت و آسان نيست؛ هانری كربن در اين باره مى

شود، اما بـا ايـن همـه برخـى از  اصطالح فلسفه تطبيقى فراوان به كار گرفته مى

شناسـى تطبيقـى  های تطبيقى، دستور زبان تطبيقى، ادبيات تطبيقى، زيبايى دانش

. ستى بگوييم كه فلسفه تطبيقى در آغـاز راه قـرار داردرا به خاطر بياوريم؛ باي... و

  .اين تأخير، تبيين ناپذير نيست

معضل طرح روشى كه بتواند تضمينى در برابر روش من عندی باشـد، وجـود 

بنابراين بايستى بـه . دارد؛ زيرا كه هر چيزی با هر چيز ديگر، قابل مقايسه نيست

بخش  ای رضـايت يقـى بـه گونـههای تطب فن ظريف تحديد حدود ميدان بررسى

  ).19، ص 1369كربن، (توجه داشت

پندارند كه فلسفه تطبيقى، يعنى آرای فالسفه را با هم قياس كرده و بفهمند هر يك در  برخى مى

ی  اگـر فلسـفه. ها، وجـود دارد ها و مشـابهت ها، چه اختالف ای چه گفته و در اين گفته هر مسأله
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ی تطبيقـى اسـت، يـا الاقـل  های تاريخ فلسـفه، فلسـفه كتاب تطبيقى اين است، پس بسياری از

های تاريخ فلسفه، به تطبيق آرای فالسفه اختصاص يافته اسـت؛ مـثًال  بسياری از صفحات كتاب

» اسـفار«ی اسـالمى، مخصوصـًا  ارسطو و بسياری از آثار حكمـای دوره» ی مابعدالطبيعه«كتاب 

ــد، فصــو ــاب صــدرالمتألهين شــيرازی؛ در فلســفه جدي كانــت و » نقــد عقــل نظــری«لى از كت

اند، متضمن مطالب  هايى كه محققان فلسفه نوشته هگل و بسياری از كتاب» پديدارشناسى روان«

اگـر آرای پيشـينيان و معاصـران خـود را نقـل . اند ها قصد تطبيق نداشـته تطبيقى است؛ ولى آن

به هر حـال، بـه چنـين آثـاری، . ای برای توجيه رأی و نظر خودشان است اند، تمهيد مقدمه كرده

، در نقل آرای فالسفه و بحث و ...سينا، صدرالمتألهين كسانى مانند ارسطو، ابن. گويند تطبيقى نمى

ها، امری  اند؛ پس تطبيق در آثار آن نقادی در آن، غرضى جز محقق كردن رأی و نظر خود نداشته

  ).41و40 ، ص1383داوری، (عارضى و جزئى از طريق تحقيق ايشان است

اما از زمان كانت و هگل نـه فقـط تـاريخ فلسـفه . آثار كانت و هگل، هم چنين وضعى دارند

ی هنر، فلسـفه اخـالق، فلسـفه  ی تاريخ، فلسفه هايى مانند فلسفه اهميت پيدا كرد، بلكه به رشته

  .علم و فلسفه اجتماع، اعتباری بيشتری شد

فه تاريخ و فلسفه علم داريم؛ نويسندگان ايـن ی هنر، فلس های بسياری درباره فلسفه ما كتاب

ی تطبيقـى  ها، چه بسا كه مواضع مختلف و متفاوت دارند؛ اما هنـوز اثـر مهمـى در فلسـفه كتاب

  .نداريم كه نمونه اين رشته از تحقيق باشد

اند به منابع يونانى آرای فلسفه اسـالمى  شناسانى كه درباره فلسفه اسالمى، كتاب نوشته شرق

ی اسالمى، تركيب و التقاط و يا تـأليف  اند نشان دهند كه فلسفه ها غالبًا خواسته اند، آن ردهتوجه ك

آيد؛ زيرا  ها، فلسفه تطبيقى به وجود نمى با اين قبيل كوشش. ای از آرای متقدمان يونانى است تازه

؛ اگـر ی يونان، تدوين شـود، تطبيـق آن بـا اصـل، مـورد نـدارد وقتى چيزی از روی نمونه فلسفه

همـان، (دهند اختالفى هم وجود داشته باشد، اين اختالف را به قصور فهم و سوءتعليم، نسبت مى

  ).43ص 

ای از تاريخ، وجود هر چه را كه غير غربى بود، متعلق به گذشته  شناسى در مرحله اصوًال شرق

خـود شـك  ی جديد در آيد؛ ولى در دورانى كه غرب در قـدرت دانست كه بايد به تملك دوره مى

چون  تا وقتى كه غرب، تسلط بى. ای برای پيدايش ادبيات، فلسفه و حقوق تطبيقى شد كرد، زمينه

و چرا داشت، قياس آن با هيچ تاريخى مورد نداشـت؛ زيـرا تطبيـق، تطبيـق دو شـئ يـا دو امـر 

سنخ است كه در عرض هم قرار گرفته باشند؛ يا به نوعى بتوان هر يـك را مسـتقل و اصـيل  هم
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هر چند كـه در  –ی احترام به تفكر شرقى بود  كتابى كه ماسون اورسل نوشت، نشانه. رض كردف

، او در حقيقت با اقدام علمى خود، تفكر هنـدی را در عـرض -توان چون و چرا كرد  تفسير او مى

  ).همان(تفكر اروپايى قرار داد

  ىبافلسفه غرب ىق تفكر شرقيتطب:نكته دوم

ی غربـى  را بـا فلسـفه –هندی و چينى  –ی تطبيقى، آثار تفكر شرقى  هچرا در اولين كتاب فلسف

  اند؟ تطبيق كرده

اند، يا فلسفه اسالمى را شـرح فلسـفه  شناسان و غربيانى كه تاريخ فلسفه اسالمى نوشته شرق

ی قـرون وسـطايى و  اند يا آن را در عرض فلسفه يونانى با رعايت مقتضيات عالم اسالمى دانسته

ها قبل  آن لحاظ كردند؛ در هيچ يك از اين دو صورت، تطبيق معنا نداشت؛ مثًال سالچيزی نظير 

توانست فلسفه اسالمى را الاقل  تاريخ فلسفه اسالمى نوشته بود، او مى 1از ماسون اورسل، مونك

با آرای افالطون و ارسطو و رواقيان تطبيق كند، اما چنين كاری را نكرد؛ چون همان نگاه و نظـر 

، قائـل بودنـد و )جاويـدان خـرد(عالوه بر اين، متقدمان به يك حكمت جاويدان . را داشتغربى 

  .دانستند سخن فالسفه را از منشأ واحد و بيان حق، مى

فـارابى . بايست تأويل كـرد بنابراين، اختالف ميان فالسفه، عارضى بود و اين اختالفات را مى

الجمـع بـين رأيـى «رو، او كتاب  اند؛ از اين داشتهمعتقد بود كه افالطون و ارسطو با هم اختالف ن

هـا را  را نوشت و در آن، ضمن بيان موارد اختالف مشهور، كوشـيد تـا تمـام اختالف» الحكيمين

او معتقد بود كه افالطـون و ارسـطو در مسـائلى كـه بـه عنـوان محـل . لفظى و ظاهری بخواند

امـا . 2اند های مختلف اظهار كرده ند با عبارتاختالف بيان شد، اتفاق رأی و نظر واحد دارند، هر چ

خواسته اسـت كـه  ی تطبيقى را نداشته؛ صرفًا مى بدون شك، فارابى قصد نوشتن كتاب در فلسفه

  ).44داوری، همان، ص(وحدت فلسفه و حتى وحدت طريق آن را اثبات كند

ت از آن جهـت كـه ای كه با بيكن و گاليله و دكارت آغاز شد و قوام ياف از سوی ديگر، فلسفه

در  .قصد گذشت از فلسفه قرون وسطى را داشت، تطبيق آن با فلسفه اسالمى هم مـورد نداشـت

اوايل قرن بيستم هم كه اين مانع بر اثر بحران مدرنيته برطرف يا ضـعيف شـده بـود، بـاز تفكـر 

                                                 
1. Solomon Munk 

ای هست كه برای تحقيق در ماهيت فلسـفه تطبيقـى بسـيار  نكته» عالجم«البته در نگاه و نظر فارابى در كتاب . ٢

  .مهم است
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؛ ايـن هندی و چينى، به طور كلى معارف آسيای شرقى برای تطبيق بيشتر مناسب بود؛ زيـرا اوالً 

به اين زبان، عالقه و نيـاز ) غرب(آميخته بود؛ اروپا  2داشت و با متدولوژی 1تفكر، زبان سمبوليك

. دانسـت در عهد جديد را يك امر ناگزير مى 4، پديدار شدن افسانه3برای نمونه ماكس وبر. داشت

آسيا خويشـاوندی ثانيًا؛ تفكر شرق . ی فرانكفروت، نظر وبر را به صورت يك تئوری در آورد حوزه

ثالثـًا؛ ايـن . دانسـت ی يونانى نمـى و پيوندی با تفكر غربى نداشت و كسى آن را مأخوذ از فلسفه

اعتقاد كه تفكر و فرهنگ جديد اروپا، مطلق است رو به ضعف و سستى رفته بود؛ اگر قرار بود كه 

اعيـه صـريح ، شـرق آسـيا باشـد كـه د»غيـر«اثبات شود، چه بهتر كه اين » غير«و » ديگری«

ماسـون (در اين وضع بود كه يـك هندشـناس آشـنا بـه فلسـفه جديـد . ايدئولوژيك هم نداشت

  ).45همان، ص (را نوشت» ی تطبيقى فلسفه«، كتاب )اورسل

ای نيسـت و  با توجه به مسائلى كه گذشت، آيا روا است كه بگوييم فلسفه تطبيقى، چيز تـازه

هـای مشـخص و معـين و مفصـلى دربـاره  آيـا كتاب فقط نامش تازه است و مضمون تازه ندارد؟

  فلسفه تطبيقى موجود است؟

  گری تاريخى: نكته سوم

ای، محصول اوضاع تاريخى خـاص خـود  ، هر پديده و انديشه)اصالت تاريخيت( 5گری در تاريخى

است؛ از آن جايى كه اوضاع و احوال تـاريخى در طـول حيـات بشـری كـامًال متحـول و متغيـر 

هـای تـاريخى مختلـف،  ها، ميان بستر و ظرف زبانى ها و هم گونه مشابهت رو، هيچ اينشود؛ از  مى

بنابراين اگر سير تاريخ را سير خطى و امتدادی بدانيم، فلسـفه تطبيقـى معنـا و . كند معنا پيدا نمى

. شود و اگر تكرار شود، امر ديروزی اسـت كند؛ هر روز تازه است و چيزی تكرار نمى مورد پيدا نمى

ای  گری، فلسفه تطبيقى معنا ندارد، زيرا هر فلسـفه با قبول تاريخى: شايد به طور كلى بتوان گفت

گری  مشـكل عمـده تـاريخى. ی يك عصـر اسـت يا به عصر و تاريخى تعلق دارد يا بسط فلسفه

                                                 
1. Symbolic. 

2. Methodology. 

3. Max Weber (1864 -1920م). 

4. Myth. 

5. Historicism 

الدين  بوخنسكى با ترجمه دكتـر شـرف.م.گری به كتاب فلسفه معاصر اروپايى از ا برای مطالعه بيشتر درباره تاريخى(

  ).نى مراجعه نماييدخراسا
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، آن است كه اگر فلسفه به دوره و زمان تاريخى خاصـى تعلـق دارد، چـرا پـس از )تاريخ انگاری(

از آن جايى كـه فلسـفه . گيرد شود و مورد تأمل و بحث قرار مى آن دوره، باز هم آموخته مىاتمام 

شود و بـا پايـان گـرفتن آن  ، شرط قوام دوران تاريخى است، تابع آن نمى-به طور كلى تفكر  –

ف توانند از حكمت جاويدان اسال افتد؛ يعنى متفكران تمام ادوار و عهدها، مى دوران، از اعتبار نمى

داستانى، نه زبان  زبان هم. داستان شوند زبان و هم ها هم خود درس بياموزند؛ به سخن ديگر، با آن

داسـتانى، در كوچـه و روزنامـه و سياسـت،  هر روزی است، نه حتى زبان فلسفه و علوم است؛ هم

  ).3و  2همان، ص (شود محقق نمى

  :گويد در اين باره مى 1بوخنسكى. م.ا

های تاريخ در آلمان، طـى  گرايى، گسترش نيرومند دانش يخی اصلى تار سرچشمه

در ميان پدران معنـوی، در كنـار نيچـه، بـيش از . ی نوزدهم است نيمه دوم سده

گرای مبتكری بود و بيشتر از وی، رو دولـف  كه كانتى نسبى  2همه گئورگ زميل

، 4فيلســوف زنــدگى روح، بــه ويــژه ويلهلــم ديلتــای) م1926 – 1846( 3اويكــن

چنان كه از نام ايـن مكتـب پيـدا . پرداز بزرگ تاريخ قرار دارند دان و نظريه اريخت

ی تـاريخ؛ يعنـى گسـترش و شـدن  به نحو خاصى با مطالعـه 5گرايى است، تاريخ

ی  بــه عقيــده. پردازی، قــرار دارد تــاريخ در مركــز فلســفه. روحــى پيوســته اســت

هـای عقالنـى،  بـا جريانهای طبيعـى و  نمايندگان اين جنبش، تاريخ را با روش

توان ادراك كرد؛ زيرا تاريخ در مسير و شدن خود، قبًال تمامى تفكر را در بـر  نمى

گرايى كـم و بـيش مؤكـد  ای و نسـبى گريزی ريشه از اين ديدگاه، عقل. گيرد مى

  ).97بوخنسكى، ص . م.ا(آيد پديد مى

، به جای توجه بـه )انگاری ريختا –اصالت تاريخيت (گری  به هر حال در نگرش مبتنى بر تاريخى

اين نگرش، . شود ی تاريخى آن نظر مى ای، به زمينه حقيقت و ذات و ماهيت يك حادثه يا انديشه

ای، فقـط در يـك چـارچوب علمـى  گويد هر انديشـه از عوارض تفكر مدرن است؛ تفكری كه مى

                                                 
1. Bochenski Joseph M(1995 – 1902م) 

2. Simmel Georg (1858 – 1918م). 

3. Rudolf Eucken (1833 – 1925م) 

4. Dilthey wilhelm (1833 – 1911م) 

 ).گرايى تاريخ –اصالت تاريخيت  –تاريخ انگاری . (٥
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اريخ به معنای امروزی كلمه ی جديد، ت تا پيش از دوره. تواند معنادار باشد مى) علوم تجربى جديد(

تواند معنـادار  اين نظريه كه هرگونه تفكری، فقط در ظرف تاريخى خاص خود، مى. وجود نداشت

از قرن هفـدهم . ی جديد است باشد و بايد در همان ظرف، مورد بررسى قرار گيرد، متعلق به دوره

هايى  ها و انديشه مجموع پديدهگری،  در تاريخى. ، پديد آمد)اصالت تاريخيت(گری  به بعد، تاريخى

ی كمال، فقط متناسب با  ی خاصى از تاريخ هستند از لحاظ ميزان و درجه كه متعلق به يك دوره

بـا پـذيرفتن . ای ندارنـد گونه ارزش و فايده های قبل و بعد از آن، هيچ اند و برای دوره همان دوره

  ).47و46، ص 1385نى، حسين، سليما(آيد گرايى نيز الزم مى گری، نسبيت نظريه تاريخى

، )تـاريخ قدسـى –تاريخ درونى و بـاطني (گری و نگاه مقابل آن  هانری كربن درباره تاريخى

  :گويد مى

خالصه آن كه دريافت رايج در زمان ما اين است انسان را هم چون موجودی در 

شـود و در تـوهم  اين دريافت به تاريخ ظـاهری مربـوط مى. كنند  تاريخ مالحظه

در تقابل با اين دريافت، . عى عليت تاريخى است كه خود تاريخ وارد كرده استنو

پديـدارهای (دريافت بنيادينى وجود دارد كه بـدون آن دريافـت، تـاريخ ظـاهری 

اين دريافـت بنيـادين بـر آن اسـت كـه . دهد مبنای خود را از دست مى) تاريخى

شود؛ بنـابراين انسـان  غاز مىتاريخ، در انسان است؛ با انسان چيزی به نام تاريخ آ

به طور ذاتى، امری را با خود همراه دارد كه برای هميشـه بـر تـاريخ تقـدم دارد؛ 

انسان هميشه اين امر  را با خود خواهد داشت و همين فريادرس او در برابر تاريخ 

خواهد بود؛ اين همان تاريخ درونى، باطنى به معنای دقيق كلمه و تاريخ لطيـف، 

كه حوادث آن، نه در جهان ظـاهری اعيـان خـارجى، بلكـه در عـالم  خواهد بود

افتد، حوادثى در ملكوت، در آسـمان يـا دوزخ  لطيف حاالت زيسته شده، اتفاق مى

  ).31، ص 1369كربن، ...(كه انسان در خود دارد

 ، پذيرفتـه نيسـت؛ از)انگـاری تاريخ(گری  بنابراين برای طرفداران فلسفه تطبيقـى، نگـاه تـاريخى

  .، پرداختند)انگاری تاريخ(گری رو، آنان به رد نظريه تاريخى اين
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  )انگاری غيرتاريخ(گری نگاه غيرتاريخى: نكته چهارم

مانند، ادموند هوسرل، مارتين هايـدگر، هـانری (گری معتقدند  فيلسوفانى كه به روش غير تاريخى

رو،  دانند؛ از ايـن ، ممكن مى1»پديدارشناسى«، تحقق فلسفه تطبيقى را از طريق ...)كربن، ايزوتسو

  :نويسد كربن در اين باره مى

ی تطبيقى كه بخواهـد از ديـدگاه پديدارشناسـى عمـل كنـد، بايسـتى  هر فلسفه

ها نيست، بلكـه  هدف تطبيق، صرف تأكيد بر همسانى. احتياط را پيشه خود سازد

مـری هـا بـا توجـه بـه ا ها و اختالف بايسـتى همسـانى. ها نيز هسـت بر اختالف

مشترك، معنا پيدا كند، بنابراين بايستى مبنـای مشـتركى كـامًال مطمـئن وجـود 

  ).34همان، ص (داشته باشد

ايـن . ما، بايستى يك امر مهـم را از نظـر دور نـدارد  اما پديدارشناسى تطبيقى

بندی تاريخ، بـرای چـه كسـى دارای ارزش اسـت و در چـه ميـدان ديـدی،  دوره

چـون موجـودی در  ين نه در ميـدانى كـه انسـان، همكند؟ به يق ضرورت پيدا مى

سـانى بـرای همگـان،  بندی به طـور يـك تاريخ لحاظ شده است وگرنه اين دوره

بندی به طور اساسـى بـه  معنای اين دوره! اما چنين نيست... كرد ضرورت پيدا مى

شـود كـه در  ای تجربه مى شود كه در آن، تاريخ به گونه ميدان آگاهى، مربوط مى

منظور همان تاريخ قدسى يا تاريخ مقدس است كه حوادث آن، . ان وجود داردانس

كند و معنای باطنى آن، بايستى به توسـط تأويـل،  در درون انسان جريان پيدا مى

  .پديدارشناسى و به سخن ديگر كشف المحجوب، درك شود

ی تـاريخى كـه  تـوانيم هـر فلسـفه افكند مى وقتى انسان خود را در تاريخ مى

واهيم، تدوين كرده و به نام عليت تاريخى، بيگانه با هرگونه مابعدالطبيعـه بـه بخ

اما وقتى تاريخ، درونى شـده و . مندی پرداخته و قائل به تعطيل باشيم درك قانون

حوادث، حوادث نفـس و دارای . در انسان، ادغام شده باشد اين امر، ممكن نيست

ی تـاريخ قائـل بـه تعطيـل،  فلسفه در اين صورت، تعاطى به. اند ساحتى ملكوتى

چون فرانتس فـن  پذير نيست، بلكه آن امری، ممكن است كه حكمايى هم امكان

  ).43همان، ص (اند ناميده 2»حكمت تاريخ«بادر و شلينگ به درستى، 

                                                 
1. Phenomenology. 

2. Historiosophie. 
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پذير است كه اين اصل بنيادين را بپذيريم كـه  ها با يك ديگر، زمانى امكان بنابراين تطبيق فلسفه

ای در  البتـه هـر فلسـفه. ای، نظر به ذات و حقيقتش، وجود فرا زمانى و فراتاريخى دارد هر فلسفه

ايد؛ به همين دليل،  ی تاريخى خاص و در اوضاع و شرايط اجتماعى معينى پديد مى زمينه و زمانه

های اجتماعى و تاريخى خاص خود نيست؛ اما اين سخن بدان معنا نيست كه پس  خالى از دغدغه

گونـه حقيقـت و هـويتى جـز  ای، فقط محصول شرايط تاريخى خاص خود است و هيچ ههر فلسف

حقيقت و هويت مرآتى ندارد، بلكه صرفًا مولود و محصول زمينه و زمانه تـاريخى خـاص خـود و 

های  ای بـا فلسـفه اگر چنين تلقى، لحاظ گردد، آن وقـت هـر فلسـفه. شود آيينه آن محسوب مى

  .گردد د بود و در نتيجه تطبيق دو فلسفه، امری ناممكن مىديگر، كامًال بيگانه خواه

رو،  ای از متفكرين در فلسفه تطبيقى، روش پديدارشناسى را مناسب يافتند، از اين بنابراين عده

  ضروری است پرسيده شود كه بررسى پديدارشناسانه چيست؟

  :كند هانری كربن، روش پديدارشناسى را چنين توصيف مى

اسانه به طور اساسى، اين شعار دانش يونانى را پيشه خود كـرده بررسى پديدارشن

را نجات دهيم؛ معنای ايـن ) ظوهر(، پديدارها )Sozeinphainomena(است كه 

دهـد، امـری اسـت كـه  سخن چيست؟ پديدار، چيزی است كه خود را نشـان مى

شكار تواند آ سازد كه در آن نمى شود و در اين ظهور، چيزی را آشكار مى ظاهر مى

چيـزی در . شود مگر در صورتى كه در عين حال در زير آن ظاهر، پوشيده بمانـد

توانـد  سازد و خود را جـز بـا پنهـان كـردن نمى پديدار، خود را ظاهر و آشكار مى

بـه صـورت ) پديـدار) (Phénomeno(در علـوم فلسـفى و دينـى . آشكار سـازد

ها وجود دارد، ماننـد  ر آند) Phanie(شود كه پسوند يونانى  اصطالحاتى بيان مى

)épiphanie ( و)Théophanie ( و)Hierophanie (ظـاهر و 1پديدار... و غيره ،

  .بيرون است

سـازد، همـان  آن چه كه در اين ظاهر، خود را ضمن پنهان كـردن آشـكار مى

پديدارشناسى، ضمن آشكار ساختن و رها كردن امر ناپيدايى . باطن و درون است

بنـابراين، . و ظاهر اسـت» نجات دادن پديدار«ر، پنهان كرده كه خود را زير ظاه

شناختن پديدار يا پديدارشناسى، بيـان امـر ناپيـدا و ناديـدنى پنهـان شـده در آن 

                                                 
1. Phenomenon. 
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پس اين امر، روشى است كه با روش تاريخ فلسـفه . چيزی است كه ديدنى است

  ).21همان، ص (و نقادی تاريخى، متمايز است

توان به حقيقت هر چيـز رجـوع  ر پديدارشناسى، آن است كه چگونه مىبنابراين پرسش بنيادين د

تـوان بـه ذات و حقيقـت چيزهـا، راه يافـت؟ طرفـداران روش  كرد؟ به سخن ديگـر، چگونـه مى

گويند كه برای راهيابى به ذات و حقيقت چيزها بايد از ظاهر بـه  هرمنوتيك در پديدارشناسى، مى

ی يـك مـتن،  دلى با نويسنده و گوينده زبانى و هم روش هماين سير جز به . سوی باطن سير كرد

. شـود سـخنى پيـدا مى و هم 1در روش پديدارشناسى است كه امكـان ديـالوگ. پذير نيست امكان

دلـى و  به هـر حـال، هم. يابد زبانى، امكان تحقق مى سخنى و هم ی تطبيقى نيز فقط با هم فلسفه

  .طبيقى استی ت سخنى، شرط تحقق فلسفه زبانى و هم هم

  فلسفه تطبيقى چيست؟

آيد، آن است كه آرای فالسـفه را بـا  چيزی كه از شنيدن و ديدن لفظ فلسفه تطبيقى به ذهن مى

هـا، چـه اخـتالف و  هم قياس كنند و بفهمند هـر يـك در هـر بـاب چـه گفتـه و در ايـن گفتـه

هـای تـاريخ فلسـفه،  ی تطبيقى، اين است، بسـياری از كتاب اگر فلسفه. هايى وجود دارد مشابهت

های تـاريخ فلسـفه بـه تطبيـق آرای  ی تطبيقى است و يا الاقل بسياری از صفحات كتاب فلسفه

های تاريخ فلسفه را، آثار فلسـفه تطبيقـى  فالسفه اختصاص يافته است؛ حال آن كه كسى، كتاب

  ).40، ص 1383داوری، (دانند نمى

ی تطبيقى  بدانيم كه چرا به فلسفه برای يافتن پاسخ درست پرسش طرح شده، ضروری است

  ی تطبيقى در عالَم فلسفه، ورود نمايد؟ پردازيم؛ چه عواملى سبب شد تا فلسفه مى

شويم كه فلسفه چگونه آغاز شده است و بشر با فلسفه، چـه  وقتى ما با اين پرسش مواجه مى

به سخن ديگـر، . يمپرداز نسبت دارد و عهد فلسفه، چه عهدی است، ناگزير به فلسفه تطبيقى مى

، )مثًال دكارت در فلسفه چـه آورده اسـت(خواهيم مقاصد يك فلسفه را بدانيم و بفهميم  وقتى مى

  ).48همان، ص (كنيم های قبل و بعد، تطبيق مى ی او را با فلسفه ناگزير فلسفه

يكى از عوامل ديگری كه سبب پديد آمدن فلسفه تطبيقى شد، آن است كه فالسـفه متقـدم، 

اند؛  ها، تازه و نو نيست و قبل از ايشان هم كسانى اين نظر را داشـته اند كه سخن آن ر داشتهاصرا

                                                 
1. Dialog. 
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خواهند و در حسرت نو ديدن و نـو گفـتن هسـتند،  ها و فالسفه جديد، نو مى حال آن كه امروزی

حتى اگر مشابهتى ميان رأی و نظر و گفته و نوشته خود با نظر اسالف ببيننـد، ايـن مشـابهت را 

ی تطبيقى است؛ نه اين كـه صـرف  اين وضع، يكى از شرايط پديد آمدن فلسفه. دانند اهری مىظ

ی قديمى كه منكر  ميل به نوگرايى موجب پديد آمدن فلسفه تطبيقى شده باشد، بلكه رفتن روحيه

  ).41و  40همان، ص (ی تطبيقى فراهم ساخته است نوآوری بود، زمينه را برای پيدايش فلسفه

ری كه موجب به وجود آمدن فلسفه تطبيقى شد، نگاه جديدی اسـت كـه فالسـفه عامل ديگ

اعتبـار دانسـتند چنـين  اعتبـار يـا كم اند، آن بى جديد به فلسفه و فالسفه قدماء و اسالمى داشـته

فلسفه تطبيقى عبارت است از اعتبار يافتن آرای غيـر غربـى و در حقيقت، . هايى بوده است فلسفه

جا كه اين آراء را در عرض آرای فيلسوفان از سقراط تاكنون گذاشته و  ، تا آنمخصوصًا غير مدرن

هـا و  كنند تا ببينند نه فقط در ظاهر، بلكه در مبادی و نتـايج، چـه اختالف با يك ديگر قياس مى

توانيم بگوييم در گذشته، فلسـفه تطبيقـى وجـود  اگر اين مسأله را بپذيريم نمى .هايى دارند قرابت

همـان، (هايى را مشاهده كـرد توان چنين تطبيقى هايى مى ست؛ هر چند در آثاری به لحاظداشته ا

  ).46ص 

اگر به طور كلى بخواهيم شرايط يك تحقيق تطبيقى در فلسفه را بدانيم بايد توجه كنيم كـه 

ای صورت گيرد كه از حيث مبادی، متفاوت باشـند؛ در غيـر ايـن  اوًال؛ تطبيق بايد ميان دو فلسفه

ها متفاوتند، حتى يك نويسنده در آثار مختلف خود، آرای متفـاوت و مخـالف  رت، تمام فلسفهصو

زبانى با هر دو فلسفه، يعنى دو طرف تطبيق، را يافت تا بتوان به  ثانيًا؛ بايد زبان هم. كند اظهار مى

فلسـفه ابراين بنـ. ها، مقصد آن را دريافت ثالثًا؛ پس از فهم مبانى و مبادی آن. ها رسيد مبادی آن

تطبيقى، تاريخ فلسفه نيست كه در آن مختصر تمام آرای فالسفه را نقل و احيانـًا بـا هـم قيـاس 

  ).47همان، ص (آيد كنند، ولى با تاريخ فلسفه نسبت دارد و شايد حتى بدون آن، به وجود نمى

كنـد  ىكند، اما هر كس كـه تطبيـق م فلسفه تطبيقى درباره درستى و نادرستى آرا، حكم نمى

توان فلسفه تطبيقى داشت؟ آيـا صـرف  با چه نظری، مى. بايد خود نيز درك و نظری داشته باشد

شـود؛  های اساسى، معلـوم نمى تتبع و كنارهم گذاشتن آرا كافى است؟ با پژوهش و تتبع، اختالف

بـه  پس تطبيق فلسفه. ها نرود، تطبيق او ظاهری است يعنى اگر پژوهنده به آغاز و مبادی فلسفه

هـا و  قرابت. ها نيسـت معنى انتخاب بعضى مسائل و مباحث مشترك ميان فالسـفه و در فلسـفه

ی تطبيقى، بـه  فلسفهها مفيد است؛ بلكه  ها در آرای فالسفه وجود دارد و پژوهش در آن مشابهت

اين كـه  .معنى تطبيق يك فلسفه در تماميت آن بر يك فلسفه ديگر و حتى بر تاريخ فلسفه است
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سينا در كجا با افالطون و ارسطو اختالف دارند و در چه مسائلى، نظرشـان مشـترك  ابى و ابنفار

سينا بـا افالطـون و ارسـطو، آن اسـت كـه  است، فلسفه تطبيقى نيست؛ بلكه تطبيق فارابى و ابن

ی  آيا بـه مالحظـه. اند، چه اختالفى دارند ببينيم در مبادی و مقصد و گاهى در طريقى كه پيموده

ای كه به ايشان رسيده بود تغييراتى دادنـد  گران يا بر اثر تأثير اين يا آن فكر در جزئيات فلسفهدي

  ).49همان، ص (كردند سازش دادند؟ و آن را با عالمى كه در آن زندگى مى

ی اسالمى، اختالف اساسـى و بـر اثـر  ی دوره رسد اختالف فلسفه يونانى و فلسفه به نظر مى

سوءفهم هم، باعـث . و اجتماعى و بر اثر اختالف سليقه، پديد نيامده است شناسى مالحظات روان

ی يونانى، همان نسبت نيسـت  اين اختالف نبوده است؛ بلكه نسبت آدمى با عالم و آدم در فلسفه

پـس . برد، وجود دارد كه در فلسفه اسالمى، ميان آدمى با مبدأ خود با عالمى كه در آن به سر مى

ابى گرچه فلسفه را از استادان يونانى آموخته بود، اما خود بنايى جديد گذاشت و فار: توان گفت مى

  ).همان(ی ديگری از تاريخ فلسفه است معلم ثانى شد و تفكر او، آغاز مرحله

  تطبيقى اول  نمونه

تر بوده است يـا بـه فرانسـيس  كننده منطق نزديك به ارسطوی تدوين 2راسيوناليست 1آيا دكارت

  4ست؟آمپري 3بيكن

اگر نظرمان به تقابل عقل وتجربه باشد، شايد دكـارت را اگـر نـه بـه ارسـطو، بـه افالطـون 

ی نظر نگـاه كنـيم كـه  ی اين فالسفه از اين وجهه تر بدانيم تا به بيكن؛ اما اگر به فلسفه نزديك

 اند و غايت تفكرشان چه بـوده مبادی و اصول تفكرشان چه بوده و چه نگاهى به موجودات داشته

گيرند و دو هـزار  كند تا آن جا كه بيكن و دكارت در كنار هم قرار مى است، نظر به كلى تغيير مى

درست است كه بـيكن آمپريسـت و دكـارت راسيوناليسـت بـوده . شوند سال از افالطون، دور مى

ی قـدرت و تسـلط  دانسته وعلـم را مايـه علم و تصرف آدمى مى 5است، اما هر دو، طبيعت را ُابژه

اش،  بيكن و دكارت در بنای تفكر فلسـفى جديـد كـه الزمـه. اند كرده سان بر طبيعت، تلقى مىان

امـا افالطـون و ارسـطو، جهـان و . گذشت از تفكر يونان و قرون وسطى است، مقام بزرگ دارند

                                                 
1. Rene Descartes )1596-1650م(  
2. Rationalist. 
3. Fracis Bacon )1561-1626م(  
4. Empiricist. 
5. Object. 
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هر دو فيلسوف يونـانى، . دانستند؛ علم در نظرشان عين فضيلت بود ی تصرف نمى طبيعت را ماده

  .د كه غايت تعليم و تربيت، كمال نفس و نيل به فضيلت استقائل بودن

از كجا و چگونـه دوری نسـبى دكـارت از افالطـون و : در اين جا پرسش مهمى، مطرح است

های آنان را در كنار هـم قـرار داده و  آيا مطالب كتاب!. ايم؟ اش با بيكن را دريافته ارسطو، نزديكى

ها نبوده است؛ بلكه مـا بـر اصـول و مبـادی  ايم؟ خير، اين موارد اختالف و اتفاق را فهرست كرده

  ).11همان، ص (تفكرشان نگريستيم و چنين مسائلى را يافتيم

  نمونه تطبيقى دوم

و  1سينا را با ارسطو؛ صدرای شيرازی را با اليب نيـتس توانيم بعضى آراء مثًال فارابى و ابن چرا مى

توان تطبيق كرد؟  درباره عليت را با قول اشاعره نمى 3، تطبيق كنيم ولى نظر ديويد هيوم2هوسرل

  .چون قياس مسايل، چيزی است و تطبيق مبادی چيز ديگر

اشعری و ديويد هيوم، در عين حال كه آراءشان به هم نزديك و شبيه است، در حقيقت از هم 

و آسـمان ی دو جهان يا زمـين  ها، فاصله ی ميان آن بسيار دورند؛ گزاف نيست كه بگوييم فاصله

شان  شان در روح فلسفه ، پيداست؛ اما دوریشان های ها و نوشته نزديكى و مشابهت، در گفته. است

  ).20همان، ص (نهفته است

پژوهشى كه برای يـافتن وجـوه مشـابهت و اخـتالف باشـد، فلسـفه : توان گفت بنابراين مى

  ).20همان، ص (4تطبيقى نيست، بلكه فقط يك تتبع و پژوهش است

  تطبيقى سوم نمونه

  :هانری كربن تطبيق جالبى را ارائه كرده است

ُمُثـل، مجموعـه . مثل افالطونى يا مثل نوری، از مسائل فلسفه افالطـونى اسـت

خوش كـون و فسـاد نيسـتند،  صورتى نامتحرك دارند، دسـت«ذواتى هستند كه 

                                                 
1. G. W. Leibniz )1716-1647م(  

2. Edmund Husserl )1859-1938م(  

3. David Hume )1711-1766م(  

ى در انديشه فيلسوفان، اتين ژيلسون، ترجمه دكتـر های بسياری در فلسفه تطبيقى، انجام شده است؛ هست نمونه. ٤

  ... .زاده، انتشارات حكمت؛ زمان در سنت آگوستين و صدرالمتألهين، از نويسنده، بوستان كتاب؛ حميد طالب
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 شوند، نه بـه توسـط مشوب به هيچ امر خارجى نيستند، به امر ديگری تبديل نمى

شوند و نـه بـا هـيچ حـس ديگـر، بلكـه فقـط بـا عقـل دريافتـه  چشم ديده مى

  ).52تيمائوس (»شوند مى

در تفكر سهروردی، . شناسى زرتشتى بود نوآوری سهروردی از تفسير ُمُثل افالطونى از نظر فرشته

شوند كه در اين جهان وجود دارند؛ بـدين جهـت، تمـام  النوعى تبديل مى مثل به فرشتگان يا رب

  .شود شناسى آئين زرتشتى ايران باستان در مكتب نوافالطونى، ادغام مى جهان

او در كتـاب قبسـات، مثـل افالطـونى را بـا . ميرداماد، اشراقى به معنـای دقيـق كلمـه نبـود

اصطالحى عجيب بيان كرده است كه اين اصطالح، از طريق شاگردش ابن آقاجانى، حل و تبيين 

  .شد

چه كه به امام حكمت، افالطون الهى و استادش سقراط،  آيا آن«: پرسد ميرداماد از خواننده مى

  .»نسبت داده شده، به تو رسيده است؟

بيان » طبايع ُمرَسله يا جواهر ُمرَسله«ميرداماد به نظريه مثل، توجه دارد؛ او آن را با اصطالح 

  .كند مى

اصـطالح مرسـل، . اسـتاز طريق ابن آقاجانى منظور از اين اصطالح، همان مثل افالطـونى 

شـود بـدون  ای فرستاده مى نبى مرسل، پيامبری است كه به امتى و مدينه. ويژه بحث نبوت است

  .كه كتابى جديدی بياورد اين

يكى از مشكالت فلسفه افالطونى در مسأله مثل، آن است كه چگونه مثـال و مثـل ثابـت و 

ن ميان حلول و صدور مثل، قائل به جمع توا چگونه مى. بدون تغيير، رابطه با عالم محسوس دارد؟

  .شد

رو مثال بايد حـاّل  در فلسفه افالطون، عالم محسوس، نمونه و سايه از عالم مثل است؛ از اين

ای هستند كه موجود نخواهند بـود؛ امـا  در اشياء باشد در غير اين صورت اشياء محسوس به گونه

خوش تغيير و كون و  مثال، دست. ود داشته باشددر همان حال بايد مثال، كامًال جدای از اشياء وج

  .فساد و مرگ نيست

منـدی  و جهـان محسـوس بـا بهره) در عـالم معقـول(در فلسفه افالطون، ارتباط ميان مثل 

 .شود ، بيان مى)متكسيس( )methexis(» بهره«

ت و رسـال«اما در اصطالح ميرداماد، اين رابطه نه با حلول و نه با تجسد، بلكـه بـا اصـطالح 

در ايـن » مرسلين«ميرداماد، ما را برای فهميدن مثل افالطونى به صورت . شود بيان مى» مرسل
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ی  ی فلسـفه حكمت نبوی تشيع، در اين جا ما را بـه دريافـت پيامبرشناسـانه. خواند جهان، فرا مى

قـى رسالت پيامبر، ايجاد تالقى ميان زمين و آسـمان اسـت امـا ايـن تال. خواند افالطونى فرا مى

  ).35-34، ص 1369كربن، (تمثيلى و مبتنى بر تجلى، در عالم مثال و برزخ است

در اين بررسى تطبيقى، كربن با توجه به اصول و مبادی تفكر فيلسوفان مطرح شـده، نـوعى 

  .ها بسنده كند ها و تفاوت كه صرفًا به بيان اشتراك زبانى و قرابت را يافته است؛ نه اين هم

او بـه . گيرد ره فلسفه تطبيقى، آن است كه فيلسوف، زبان خاصى را ياد نمىمسأله پايانى دربا

ها را  شـود كـه پيوسـتگى فلسـفه امر يا امور ثابت و پايداری يافت مى. گويد زبان وجود سخن مى

ها، اين پرسش است كه چـرا موجـودات هسـتند و چـرا نـابود  ی آن ضمان شده است، اصل همه

  ).20همان، ص (وعدم نيستند؟

  بريم؟ ما در فلسفه چه زبانى را به كار مى

  :ما سه زبان داريم

زبان عمومى و متداول، زبان خودمان كه اگر تفكر و به خصوص تفكر قديم با آن بيان . 1

  .هايى هر روزی معمولى خواهد بود شود، حرف

گـر زبان فنى فلسفه قديم كه بايد حريم آن را پاس داشت، اما اگر عينًا تكرار شـود، دي. 2

فلسفه نيست، بلكه تقليد است؛ البته تقليدی كه حتى بر فهم عادی زبان هم تحميلـى 

  .است) منطق و استدالل( 1اين زبان، در بهترين صورت، زبان لوژيك. آيد و گران مى

؛ اين زبان، نه تكرار الفاظ فلسفه و حكمـت اسـت و نـه 2)ديالوژيك(داستانى  زبان هم. 3

اثبات قضايا، بلكه نحوی خاص گوش دادن به سخن متفكر  ها به قصد رد يا تفسير آن

گوش دادن، يعنى انتظار چيزی بيش از معنى ظاهر . و حكيم و پاسخ دادن به آن است

سخن حكمت و شعر، بيان مقصود اين يا آن شخص نيست كه اگر بود، .  داشتن است

مانـد و  د و مىپايـ رفت؛ بلكه سخنى اسـت كـه مى بعد از بر آمدن مقصود او از ياد مى

خواند تا با خوانـدن و شـنيدن آن، بعضـى از معـانيش  خواننده و شنونده را به خود مى

گنجـد،  زبانى كـه فلسـفه در آن نمى ی تطبيقى، نه با زبان هم فلسفهپس . آشكار شود

هـای مختلـف،  زبـانى متفكـران عهـدها و تاريخ داستانى و هم بلكه با طرح امكان هم

  ).14و  13همان، ص (تواند پديد آيد مى

                                                 
1. Logic. 

2. Dialogic. 
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. داسـتانى ميـان متفكـران اسـت زبـانى و هم هـای هم بنابراين فلسـفه تطبيقـى، تأمـل در امكان

هايى در تاريخ فلسفه است كه به نـام و عنـوان نيـاز  ی تطبيقى، پژوهش های ديگر فلسفه صورت
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