
 

  
 

  

 بررسي و نقد رويكرد پديدارشناسي ديني هانري كربن
 

   ∗مرتضويرحمان سيد 
  

  چكيده
پديدارشناسي كربن، بر دو ستون اسالم ايراني و تأويل استوار شده است، اساساً 

ماهيتي ديني دارد و شناخت پديدارشناسانه از امور و چيزها در منشور 

با اين . ي استها و امر قدس پديدارشناسي كربن، به معناي سنجش نسبت ميان آن

خواندن كربن  اوصاف بايد در انتساب كربن به سنت پديدارشناسي و پديدارشناس

اي ديني دارد و  جانب احتياط را رعايت كرد؛ پديدارشناسي مدنظر كربن اساساً صبغه

اش در آن جاي بگيرد؛  شناسانه ي دين كربن به دنبال طرح چهارچوبي است كه پروژه

چه پديدارشناسي : بندد كار مي يابد، به  فراخور كار خود مياو در اين مسير آنچه را

اين پديدارشناسي راستين يا . عربي يا فلسفه سهروردي هيدگر و چه عرفان ابن

تأويل، چيزي نيست كه مشابهي در مكاتب غربي داشته باشد؛ لذا اگر سخن از 

كه اگر پديدارشناسي هم در ميان است، مراد، نوعي خاص از پديدارشناسي است 

تواند با  بيني نمي حتي بپذيريم در روش متأثر از هوسرل يا هيدگر است، در جهان

پديدارشناسي كربن يا تأويل، با . داستان باشد و چنين نيز نيست ها هم آن

كند؛  ها را با امر قدسي روشن مي ساختن امكان به اول بردن چيزها، نسبت آن فراهم

شود و به مبنايي براي  هاي مشترك اديان ميچيزي كه منجر به آشكارشدن ساختار

  .شود تبديل مي» تقريب اديان«و » شناسي تطبيقي دين«

ادامه » پديدارشناسي كربن«نوشتار حاضر پس از مقدمه، با بخشي پيرامون 

، با بخشي با عنوان »تأويل«و » اسالم ايراني«هايي پيرامون  يابد و پس از طرح مي
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  مقدمه. 1
ي او  اكنون و پس از گذشت چند دهه از درگذشت كربن، هنوز بسياري از ابعاد انديشه

 نظام فكري كربن احساس هاي انتقادي پيرامون ناكاويده مانده است و جاي خالي بحث
هاي  شود؛ اين در حالي است كه كربن بيش از هر كس ديگري در بازنمايي ويژگي مي

فرد فكر ايراني به جهانيان مؤثر بوده است؛ اين واقعيت بيش از هر چيز، از  منحصربه
ي  ي انديشه شناسان در زمينه ي دانشگاهي به ميراث شرق اعتنايي جامعه توجهي و بي كم
در . شود گيرد و تنها شامل كربن نمي هاي انتقادي از آن، ريشه مي ني و نبود تحليلايرا

يابد و اگر  رويي نمي اعتنا باشد، دنباله چنين فضايي، اگر دستاوردهاي كسي مثل كربن قابل
رو حتي  آيد؛ ازاين مغز نيز باشد، كسي درصدد تحليل انتقادي آن برنمي تهي و بي

نگرانه درباب ميراث كربني  فهم و جامع هايي قابل يز خالي از مقدمههاي آثار كربن ن ترجمه
  .وار آنچه كربن گفته است، نخواهد بود يابيم، جز بيان خالصه بينيم و مي هستند و آنچه مي

پژوهي چيزي نيست كه در فضاي دانشگاهي ايران، مابازاي عيني داشته  رو، كربن ازاين
با اين . نداني به تحليل انتقادي ميراث كربن ندارندهاي فلسفي نيز توجه چ باشد و كرسي

هايي جدي در راه  تواند الاقل تا حدي پرسش اوصاف، كاري كه پيشِ رو داريد مي
ها پيرامون كربن را به چالش بكشد؛  طرح كند و با اين كار، برخي از انگاشته» پژوهي كربن«
» پديدارشناس«ديگران او را داند و  مي» پديدارشناس«طورمثال، اگر كربن خود را  به

دست  هايي ازاين ايم؛ پرسش نامند، ما از چيستي پديدارشناسي ديني كربني پرسيده مي
را نشان » كربن پژوهي«تواند نخستين گره  اي منجر نشود، مي حتي اگر به جواب بسنده

ي  اسطهو بار به اي كه پديدارشناسي را تا حدي نخستين هاي آن را براي جامعه دهد و داللت
ديگر، با پرسش از پديدارشناسي كربن، بخشي از  عبارت او شناخت، روشن سازد؛ به

شود و گرد ابهام از برخي رخدادهاي فلسفي  سرگذشت پديدارشناسي در ايران آشكار مي
  .خيزد برمي

در اين مسير، قبل از هر چيز، نسبت پديدارشناسي كربني با سنت پديدارشناسي اروپايي 
ي كربن، يعني اسالم  از آن، از دو ستون اصلي رويكرد پديدارشناسانه د و پس شو بررسي مي

از : پديدارشناسي ديني كربن«ايم و سرانجام ذيل عنوان  ي تأويل، سخن رانده ايراني و نظريه
  .ايم گيري كلي پرداخته به واكاوي پاياني و نتيجه» اسالم ايراني تا تأويل

  

 پديدارشناسي كربني. 2

ي هانري كربن است   اقتضاي عنوان اين پژوهش، بررسي رويكرد پديدارشناسانهنخستين
ي او خواهد بود؛ بدين  لحاظ منطقي، مقدم بر هر كاوشي در راه فهم انديشه و اين بررسي، به
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هاي تفكر او  ي كربني، ابتدا بايد با ريشه هاي متعدد انديشه معنا كه براي شناخت شاخه
پژوهان تاكنون از خود عنايت چنداني به بررسي   است كه كربنآشنا شد؛ اما حقيقت، آن

اند و پرسش از سرشت پديدارشناسي كربن به  ي كربن نشان نداده رويكرد پديدارشناسانه
. هاي از آن را به فراخور بحث خواهيم آورد تعارفاتي چند برگزار شده است كه نمونه

به اهميت پديدارشناسي كربن اشاره ي،  فلسفه تطبيقي، فلسفه ايراني طباطبايي در مقدمه
نظري كه از ايران در فلسفه و  ترديدي نيست كه اهل«: نويسد درستي مي كند، او به مي

هاي او خرده بگيرد، اما  ها و نتايج پژوهش تواند بر ديدگاه كند، مي نگري كربن نظر مي جهان
اعتنا  ها و مطالعات او بي بر پديدارشناسي و دستاوردهاي پژوهش تواند به روش مبتني نمي
  )17: ، ص13(» بماند

اند،  ليكن چيزي كه نه طباطبايي و نه ديگر شارحان و مترجمان كربن به آن پرداخته
ي پديدارشناسي كربني و پيگيري كارآمدي آن در مطالعات  جانبه ارزيابي انتقادي و همه

صرف  ارد، غالباً به ي انديشه كربن وجود د هايي كه درباره اسالمي است و در نوشته
هاي فراواني از اين تحليل  مثال«: دست بسنده شده است اظهارنظرهايي گذرا ازاين

؛ اما چيزي )24: همان، ص(» المحجوب وجود دارد ي با اسلوب تأويل و كشف پديدارشناسانه
آيد، نسبت پديدارشناسي كربني با سنت پديدارشناسي يا  ميان نمي كه از آن سخني به

  .است» تأويل«و » المحجوب كشف«نت پديدارشناسي با نسبت س
پرسشي » عربي تخيل خالق در عرفاني ابن«ي خود بر  در مقدمه» انشاءاهللا رحمتي«

هانري كربن در مطالعات خويش «: كند ي پديدارشناسي كربن مطرح مي بنيادين درباره
گيرد و در  بهره ميوفور از رويكرد پديدارشناسي  پيرامون فلسفه و معنويت اسالمي، به

از ] كربن[كند؛ حال سؤال اين است كه آيا  مواضع مختلف، به اين امر تصريح مي
كند و يا اينكه تفسير وي  پديدارشناسي، همان معناي متعارف آن در تفكر غرب را مراد مي

  ).8: ، ص9(»  روش متفاوت است؟ از اين
رود و  مي» پديدارشناسي غربيهاي  ريشه«دادن به اين پرسش، به سراغ  او براي پاسخ

تا «را » ي اين دانش يا روش طليعه«كند و  روايتي از رخداد تاريخي پديدارشناسي عرضه مي
جورج فردريش «و » ايمانوئل كانت«برد و از كساني همچون  بازمي» افالطون و ارسطو

: كند كند؛ او در ادامه خاطرنشان مي ياد مي» اسالف هوسرل«عنوان  به» 1ويلهلم هگل
؛ »رويكرد كربن به پديدارشناسي با پديدارشناسي به معناي متعارف كلمه، متفاوت است«

او پديدار يا صورت را راه رسيدن به ذات «اما تفاوت كجاست؟ تفاوت در اين است كه 
او پديدار را كه همان ظاهر يا صفات ظاهري اشياست، داراي ارتباطي وثيق با ... داند؛ مي

هميشه «ليكن هرچند ظاهر، تنها راه نيل به باطن است، باطن ). 11: ، ص9(» داند ذات مي
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بايد هم پديدار را حفظ كرد و هم از آن فراتر «روست كه  است؛ ازاين» تر از ظاهر بزرگ
پديدارشناسي به اين معنا، همان است كه در «گيرد كه  ؛ او بالفاصله نتيجه مي»رفت

  ).12: همان، ص(» المحجوب خالصه شده است ي عارفان مسلمان با عنوان كشف انديشه
اين روايت در اينكه بازنماي تفكر كربن و پديدارشناسي او باشد، خالي از اشكال است؛ 

ي نسبت پديدارشناسي كربني و سنت  اما اشكال اينجاست كه فاقد تحليلي انتقادي درباره
ه منطقاً بر تحليلِ است؛ تحليل و بحثي ك» پديدارشناسي كربني«پديدارشناسي و اصالت 

مقدم ) ايراني(كارآمديِ روش پديدارشناسي در شناخت دستاوردهاي فرهنگي مسلمانان 
زده  گيري شتاب بحث خود در تحليل پديدارشناسي كربن را با اين نتيجه» رحمتي«است؛ 

اين نوع پديدارشناسي كه راهي براي رسيدن از ظاهر به باطن است، از «برد كه  به پايان مي
اين پديدارشناسي كه با تأويل يا هرمنوتيك معنوي . گيرد يدارشناسي هوسرلي فاصله ميپد

نهادن واقعيت سازگار نيست، بلكه راه  الهاللين تنها با شك و ترديد، يا در بين همراه است، نه
شناختي  هايي كه يك تفسير پديدار شناخت واقع است و محتواي آگاهي ما را از هالل

  ).13: همان، ص(» سازد كشد، رها مي ا ميه محض به دور آن
همراه » شك و ترديد«اي كه با  پرسد كه پديدارشناسي رحمتي هرگز از خود نمي

تواند باشد؟  اي مي نباشد، يا به نحوي واقعيت را در پرانتز نگذارد، چگونه پديدارشناسي
ه شناخت واقع را» «پديدارشناسي كربني«براين، به فرض كه خواننده متقاعد شود،  عالوه

ها  هايي كه يك تفسير پديدارشناختي محض به دور آن است و محتواي آگاهي ما را از هالل
اين پديدارشناسي حقيقتاً كربني «: ، اما آيا او نخواهد پرسيد»سازد كشد، رها مي مي

ديگر، كربن چه چيزي بر سنت پديدارشناسي افزوده است كه بتوان آن  عبارت به» چيست؟
اگر در پاسخ بگوييم كربن روش باطني سنت اسالمي . كربني ناميد» شك و ترديد«را بدون 

ي خود كربن  گيرد، مشكل همچنان پابرجاست؛ آنچه برساخته را مترادف پديدارشناسي مي
  است، چيست؟

البته رحمتي در كشف افتراق اساسي پديدارشناسي كربن با هرگونه پديدارشناسي 
 پديدارشناسي كربن نه نسبتي با پديدارشناسي هوسرلي دارد ماقبل آن، كامالً برحق است؛

هاي بعد از آن، اما كمترين انتظار از كسي كه آثار كربن را به فارسي  و نه پديدارشناسي
هاي پديدارشناسي كربني و سنت معهود  ها و تفاوت تر شباهت برگردانده، بيان دقيق

  . آورده نشده استپديدارشناسي است كه البته چنين انتظاري هرگز بر
 اين در حالي است كه تحليلي انتقادي از چيستي پديدارشناسي كربني، سرآغاز تحليل 

ها به كار بسته  هاي مختلفي است كه اين پديدارشناسي در آن انتقادي مدعيات او در حوزه
ي تطبيقي كربن بدون فهم بنياد آن، يعني  مثال، فهم فلسفه طور شده است؛ به
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بر تصور  ي تطبيقي، مبتني نحو، نگاه كربن به فلسفه همين  ناممكن است؛ بهپديدارشناسي،
ي خاص  ي رويكرد پديدارشناسانه خاصي از زمان است كه ازقضا، آن تصور نيز در حيطه

شكستن مرزهاي  گيرد؛ براساس اين تلقي، با تعبير خطي از زمان امكان درهم كربن جاي مي
ي تطبيقي مدنظر كربن، چيزي كه مستلزم  هت فلسفهعنوان اولين گام در ج تاريخي، به
اكنون و پس از گذشت ). 313: ، ص3(رود  واسطه با فيلسوف است، از ميان مي مالقات بي

هاي مختلف علوم  چهار دهه از مرگ كربن و با گسترش كاربست پديدارشناسي در حيطه
 تبديل شده است؛ به يك الزام» پديدارشناسي كربني«انساني و هنر، پرسش از ماهيت 

 رويكرد در تحقيقاتشان  خواهند از اين تواند راه را بر پژوهشگراني كه مي الزامي كه مي
  .استفاده كنند، هموار سازد

ي فارسي، با عنوان  كه در ترجمه»  معبد و مكاشفه«كربن در بخش نخست كتاب 
ت و در اثناي ، در قالب مجلدي جداگانه چاپ شده اس»عربي تخيل خالق در عرفان ابن«

هاي ظاهري و باطني در اسالم و  هاي موجود ميان طريقت بحث خود پيرامون تفاوت
توانيم با  بنابراين مي«: كند استفاده مي» رويكرد پديدارشناسانه«مسيحيت، از عبارت 

). 150: ، ص9(» خود را دنبال كنيم 2ي ها، رويكرد پديدارشناسانه داشتن اين تفاوت ملحوظ
كند؛ اما  ، عينكي است كه كربن از وراي آن به مسائل نگاه مي»د پديدارشناسانهرويكر«اين 

هايي دارد و فهم  اين پديدارشناسي با سنت معهود پديدارشناسي آلماني و فرانسوي تفاوت
است؛ مفاهيمي كه بخشي ... و» تأويل«، »هرمنوتيك«آن منوط به فهم مفاهيمي نظير 

ترين معناي كلمه،   ايراني، به عام-  كربن در مطالعات اسالميناپذير از رويكرد تحقيقي جدايي
ي مطالعاتي گسترده، بدون درك اين  هستند و فهم دستاوردهاي احتمالي او در اين حوزه

  .مفاهيم، ناممكن خواهد بود
پژوهي آينده خواهد بود؛ ناگفته  اي بر هر كربن درك اين چهارچوب تئوريك، مقدمه

 تئوريك، پيش و بيش از آنكه توسط هانري كربن ايجاد شده پيداست كه اين چهارچوب
اي را  باشد، به قبول او درآمده است؛ اما پرسش اين است كه كربن چه نوع پديدارشناسي

  اي كرده است؟ پذيرفته و از آن، چه استفاده
هاي پاياني عمر او انجام  اي كه در ماه ي خود با فيليپ نمو، مصاحبه كربن در مصاحبه

. من همان پديدارشناسي كه در جواني بودم، باقي ماندم«: كند است، تصريح ميشده 
توانست باشد، شايد يك  چگونه پديدارشناسي مي» دوران جواني«نظر از اينكه او در  صرف

كنند؛  مسلك، اين التزام به پديدارشناسي را ديگران نيز تصديق مي پديدارشناس هيدگري
عنوان اسلوب تحقيق برگزيد و به قصد  كربن روش پديدارشناسي را به«: گويد ميكلود ژانو 

اي  بنابراين گونه). 67: همان، ص(» درك افكار حكماي ايران، به ميدان فلسفه وارد شد
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بستگي او به  پديدارشناسي وجود دارد كه كربن سخت بدان پايبند بوده است؛ اما دل
تر گفتيم، كربن  كه پيش ر اين جنبش نيست و چنانبودن د پديدارشناسي، مترادف سهيم

كه » 3اشپيگلبرگ«نمونه،  عنوان به. شود كجا يك پديدارشناس درجه اول شناخته نمي هيچ
كند، سخني  خود، نام چند ده پديدارشناس را ذكر مي» جنبش پديدارشناسي«در دو مجلد 

ي  دارشناسي عام در عرصهي پدي آورد؛ اين وضعيت، خارج از حيطه از كربن به ميان نمي
در كتاب خود با » 4كريستين دوپون«پديدارشناسي فرانسوي نيز جاري است؛ براي مثال 

» متافيزيك چيست«ي  تناسب ترجمه  ، تنها به»پديدارشناسي در فلسفه فرانسوي«عنوان 
ي  المعارف انديشه نيز در دائرة» 5ژان موره«). 148: ، ص18(برد  هيدگر، از كربن نام مي

هاي مهم و متوسط فكري در فرانسه است، تنها  مدرن فرانسوي كه شامل اغلب جريان
چيزي (برد  ، از او نام مي»متافيزيك چيست«ي كربن از  تناسب ترجمه بار و آن هم به يك

 كه نشان از گمنامي رويكرد پديدارشناسي كربن، حتي در بين فرانسويان دارد؛ اما اين بدين
 6سيمون دوبوار. معنا نيست كه كربن در تكوين پديدارشناسي فرانسوي نقشي نداشته است

هاي سارتر به هيدگر را ناشي از  ، نخستين گرايش»عهد شباب«در كتاب خود با عنوان 
نيز در فهرستي كه از » تام راكمور«). 282: ، ص16(داند  هاي كربن مي ي ترجمه مطالعه

يدگر به فرانسه تهيه كرده است، كربن را در جاي دوم قرار كنندگان ه نخستين معرفي
برد كه البته، به مناسبت آشنايي با تفكر هيدگر   نام مي7دهد؛ او پيش از كربن، از كويره مي

  xvii.(8: ، ص20. (است
را درك ) فرانسوي(اما اگر بخواهيم نقش كربن در تطور و بسط جنبش پديدارشناسي 

ي  ها، فهم دامنه ترين آن تري هستيم كه يكي از مهم نكات دقيقكنيم، نيازمند توجه به 
  .هاي كربن بر پديدارشناسي فرانسوي است تأثيرات ترجمه

تأمالت «ي  بار پديدارشناسي را با ترجمه ، پيش از كربن، نخستين9هرچند لويناس
از  آثار زيادي 10، به فرانسه معرفي كرد؛ و پس از او، ريكور1931هوسرل در » دكارتي

هايي كه در كنار تتبعات مرلوپونتي و حضور  هوسرل را به فرانسه برگرداند، ترجمه
گيري پديدارشناسي  دانشجوياني از فرانسه در محافل پديدارشناسي آلماني، به شكل

اگزيستانسياليستي فرانسوي كمك كرد؛ اما كربن نيز در شناساندن پديدارشناسي 
ها، كه نقش مهمي در تكوين پديدارشناسي  فرانسويبه 12 و اگزيستانسياليستي11هرمنوتيك

  .و اگزيستانسياليسم فرانسوي داشت، تا حد زيادي پيشاهنگ بود
كند كه نخستين ترجمه از آثار هيدگر به   از اينكه تصريح مي پس» 13تام راكمور«

، از سرگذشت اين ترجمه )71: ، ص20(فرانسوي توسط كربن صورت پذيرفته است 
از آن، با  اي آن را نپذيرفته، ولي پس  اي كه در آغاز، هيچ انتشاراتي هگويد؛ ترجم مي
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ي كويره تأثير خود را  شود؛ مقدمه منتشر مي» 14بيفور«ي  كوتاه از كويره، در مجلهاي  مقدمه
ي كربن  اما ترجمه) همان(توجه محافل فلسفي فرانسه به هيدگر شد  گذاشت و باعث جلب

هاي  هاي متون هيدگر به زبان به يكي از بدترين ترجمه، ازقضا »متافيزيك چيست«از 
» Existence«به » Dasein«ترين اشكال اين ترجمه، برگرداندن  مهم. اروپايي بدل شد

 1938آورد؛ كربن در  اي كه اشكاالت زيادي در فهم هيدگر به وجود مي بود؛ ترجمه
 در قالب بخشي از يك را موردبازنگري قرار داد و» متافيزيك چيست«ي خود از  ترجمه

ي كامل  بر ترجمه در اين مجلد، عالوه. ي هيدگر، دوباره به زير چاپ برد كتاب و با مقدمه
هولدرلين و ذات «ي كامل  ، ترجمه15»ذات عقل«ي كامل  ، ترجمه»متافيزيك چيست«

» 17ي مابعدالطبيعه كانت و مسأله«هايي از  و بخش» هستي و زمان«هايي از  ، بخش16»شعر
» dasein«ي  هاي ويراست اول، نظير ترجمه كند، اما در اين ويراست، اشتباه نتشر ميرا م
شود،  ترجمه مي» réalité—humaine«تشديد و اين كلمه به » existence«به 

هاي نامناسب كربن  گزيني تبع استادش كوژو، برگزيده شده بود؛ واژه اي كه احتماالً به ترجمه
ها را از فهم هيدگر دور كرد،   در فرانسه گرديد و فرانسويموجب تعميق سوءفهم از هيدگر

  .آمد عادت، سبب تشخص اگزيستانسياليسم فرانسوي شد اتفاقي كه شايد از خالف
او در . ناميد، پايبند بود هرروي، كربن سخت به استعمال آنچه پديدارشناسي مي اما به

: دهد  پديدارشناسي توضيح ميي ي دريافت خود از واژه ، دربارهاسالم ايرانيجلد نخست 
در اينجا بدون آنكه بخواهم به . ي پديدارشناسي به ميان خواهد آمد در اين اثر، مكرر واژه«

اش در  ي پديدارشناسي ملتزم شوم، اين اصطالح را به معناي لغوي جريان مشخصي درزمينه
ὰζειν τῴσ  گيرم و به اين معنا، معادل است با چيزي كه يونانيان از آن به نظر مي

sozein ta phainomena ,φαινόµεναدادن پديدارها، به  كنند؛ نجات  تعبير مي
دهند و جايگاه  است، در جايي كه در آن رخ مي] ها و ديدار آن[ي با پديدارها  معناي مواجهه

  ).53: ، ص3(» هاست آن
» دادن پديدارها نجات«كربن در پاورقي همان صفحه، در توضيح عبارت يوناني 

شوند و اساساً  جداكردن پديدارها از مرتبه و مقامي كه در آن پديدار مي«: نويسد مي
ها، يا الاقل  وجودشان متعلق به همان مرتبه است، به معناي محوكردن و از ميان بردن آن

ها به همان صورت كه هستند و در  هاست؛ بنابراين بايد با آن كردن آن كردن و مثله تخريب
» دادن نجات«رو شد و اين، عين  يابند و تحقق دارند، روبه ه تحقق مياي ك همان مرتبه

  ).همان(» است
ي چنداني با دريافت  اي سروكار داريم كه فاصله تا اينجا با تفسير واژگان شناختي

، دريافت خود از فلسفه ايراني، فلسفه تطبيقيهوسرل و هيدگر ندارد؛ اما كربن در 
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. نمايند ها رخ مي دهد و از اينجاست كه تفاوت تر توضيح مي شنپديدارشناسي را به نحوي رو
ي عملكرد آن را  براي درك معناي پديدارشناسي بايد نحوه«كند   از اينكه تأكيد مي او پس

طوراساسي، اين شعار يوناني را  كند كه بررسي پديدارشناسانه، به بررسي كنيم، تصريح مي
» ، يعني پديدارها را نجات دهيمsozein phainomenaشعار خود قرار داده است كه 

دهد و اين  عنوان چيزي كه خود را نشان مي ؛ كربن در ادامه، پديدار را به)49: ، ص13(
كند؛ اما  حال پنهان باشد، معرفي مي يابد كه درعين دادن، تنها در صورتي امكان مي نشان

كند كه در چهارچوب   ميي خود شناسانه ناگاه واژگاني را وارد تفسير اصطالح كربن به
كردن آشكار  آنچه در اين ظاهر، خود را ضمن پنهان«: گنجند پديدارشناسي سنتي نمي

گرفتن كلماتي نظير ظاهر و باطن، با  كار به). جا همان(» كند، همان باطن و درون است مي
اطالع نيست، چيزي است كه  تمامي بار اصطالحاتي اين كلمات كه قطعاً كربن از آن بي

  .توان آن را سرآغاز جدايي كربن از سنت پديدارشناسي دانست مي
همراه است، چيزي نيست كه » ظاهر و باطن«اين تفسير از پديدار كه با تأكيد بر تقابل 

گونه كه مراد كربن از  در پديدارشناسي هوسرلي يا هيدگري جايي داشته باشد و همان
، )51: همان، ص(است » از بند«، رهانيدن هگل »بازگشت به پديدارشناسي هگلي«

ي  پديدارشناسي هوسرلي و هيدگري نيز براي جاگرفتن در قاب پژوهش پديدارشناسانه
، به شعار »دادن پديدارها نجات«و چنين است كه شعار » بند برهند«كربن، بايد از 

  .يابد ، ميsublationرفع، به معناي هگلي كلمه » دادن پديدارشناسي نجات«
 ايراني آشنايي داشته باشد، –ي كربن و رخداد حكمت اسالمي  با انديشهبراي كسي كه 
شناختي، وجودشناختي،  ، وراي طاقت تفسير معرفت»باطن«ماند كه  ترديدي باقي نمي

ي راه  شود كه كربن، نه در ميانه هرمنوتيك، هوسرلي و هيدگري است و اين نكته روشن مي
طورخاص، هوسرل و هيدگر جدا  ناسي سنتي و بهكه در آغاز آن، مسير خود را از پديدارش

  .كند مي
در پديدار عمل » باطن و سر نهان«ساختن  براي كربن، پديدارشناسي از راه عيان

كند؛ اما پديدارشناسي براي هوسرل به معناي حركت به سمت معناي باطني پديدارها  مي
 امكان دريافت پديدار نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، تحليل ساختار قصدي آگاهي است كه

  .كند را فراهم مي
هاي او از  ي كربن با يك دوگانگي در تعريف اين تمام قضيه نيست، خواننده

طورمثال اين دو تعريف كربن از پديدارشناسي را كنار  شود؛ به رو مي پديدارشناسي روبه
  :يكديگر بگذاريم
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ست كه گاهي در هريك ، چيزي ا noetiqueدادن معنا، محتواي معرفتي يا  نشان«. 1
طور  دهد چيزي است كه همان هايش به خود، نشان مي هايش و هريك از التفات از فعل
  ).77: ، ص3(» دانيم، به پديدارشناسي موسوم است كه مي

اما آيا در اين صورت، پژوهش پديدارشناسانه، همان امري نيست كه «. 2
اند؟ آيا اين همان  هالمحجوب بيان كرد هاي كهن ما با اصطالح كشف رساله

امري نيست كه با اصطالح تأويل كه در تفسير معنوي قرآن اساسي است، 
بيان شده است؟ تأويل چيزي را به اصل خود برگرداندن است و امري كه 

ي ديگر آن گذر  ي وجود، به مرتبه گيرد، از يك مرتبه موردتأويل قرار مي
 به معناي ساختارگرابودن شود تا ساختار ذات آن رها شود، البته داده مي

  ).50: ، ص13(» ساختار، همان ترتيب مظاهر است. نيست
بر نگاه برنتانويي و هوسرلي است و   تعريف نخست از پديدارشناسي، آشكارا مبتني
براي هوسرل، چهارچوب قصدي . كند آگاهي مضمر در آن، آگاهي هوسرلي را تداعي مي

يابد و محتواي  تحقق مي» هاي آگاهي التفات«و » ها فعل«بودن آن، در  بخش آگاهي و قوام
وجود  دادن محتواي معرفتي به خود، به ها كه با نشان معرفت آگاهي، نه ازطريق انطباع ابژه

انگاري  كند و خواننده با يك مترادف چيز تغيير مي ناگاه همه  آيد؛ اما در تعريف دوم، به مي
 .شود نامتعارف مواجه مي

المحجوب، از تلقي هيدگري  دانستن پديدارشناسي، تأويل و كشف فكربن نيز با متراد
اتكا براي  اي، بخوانيد روشي، قابل »وسيله«ي نخست، بر اهميت  كربن در وهله. كند عبور مي

نظر او،  به. كند مشغولي كربن است، تأكيد مي ، امري كه نخستين دل»امر ديني«ي  مطالعه
دهد كه خود، تاريخ خود را ظاهر كند، نه اينكه زماني  پديدارشناسي به امر ديني اجازه مي

اگر چنين اتفاقي نيفتد، تاريخي بر اين امر » .زمان آن نبوده است«را بر آن تحميل كند كه 
روست  كند؛ ازاين ي امر ديني را از اساس دگرگون مي »معنا و منظره«شود كه  تحميل مي

اي روشمند، امكان نجات اين معنا و  هاي وجود داشته باشد كه به شيو بايد وسيله«كه 
ي  شيوه«و البته اين وسيله و ) 305: ، ص3(» ي اصيل، يعني آغازين را فراهم سازد منظره

، اسالم ايرانياو در جلد نخست . ، براي كربن چيزي غير از پديدارشناسي نيست»روشمند
ي   تاريخي و مواجههرويكرد«: نويسد در مقام بيان دليلِ اقبال خود به پديدارشناسي، مي

است؛ امر تاريخي، فاقد حيات است و كسي كه امر » تشييع جنازه«تاريخي با امور، مثل 
كند يا به  اي را تشييع مي كند، همانند كسي است كه مرده تاريخي را مطالعه مي

آنكه امر قدسي در جان مؤمنان است و همواره  حال. ورزد كالبدشكافي جسدي اهتمامي مي
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دليل است كه در اينجا  همين و به... دهند د، زيرا مؤمنان تاريخ، اين امر را ادامه ميحيات دار
ساده، به تبعيت از تعبير  بيان ام؛ پديدارشناسي به  گرفته  را پيش18روش پديدارشناسي

دادن پديدارهاست؛ يعني  ، به معناي نجات»دادن پديدارها نجات«مشهور يوناني 
اي كه اين پديدارها محرك  ساختن مقاصد نهفته زطريق عيانداشتن به پديدارها ا عنايت

درنگ  اما كربن بي. 304: همان، ص(» شوند ي اين پديدارها نمايان مي هاست و در آينه آن
، پديدارشناسيِ مدنظر خود را توضيح »گرفتن روش پديدارشناسي پيش«از ادعاي  پس 

المحجوب تعبير  ن به كشفهمان چيزي است كه از آ] پديدارشناسي[اين «: دهد مي
  ). همان(» اند كرده

انگاري پديدارشناسي با  ، دليل خود براي معادلاسالم ايرانياو در بخشي ديگر از 
هاي عربي  نامه اگر بخواهيم پديدارشناسي را به كمك واژه«: كند گونه بيان مي  را اين19تأويل

 خواهد بود؛ اما مگر نه اين است كه يابي براي آن بسيار دشوار يا فارسي ترجمه كنيم، معادل
ساختن باطن  دادن پديدار از راه عيان مشي و مرام پديدارشناسي، منطق آن، فقط نجات

شود كه  ترتيب معلوم مي بدين... نهان در اساس آن است] يا التفات سري[سرّ ] معناي نهان[
رشناسي مرتبط است؛ نحوي با پديدا ي ميان ظاهر و باطن، آشكار و نهان، به چگونه رابطه

  ).53: ، ص3(» زيرا پديدارشناسي، درنهايت، عين تأويل است
ي ناسازي واژگاني مثل ظاهر و باطن با پديدارشناسي سنتي سخن  تر درباره پيش

اي جداگانه است؛ زيرا  ايم، اما اينكه تأويل، مترادف با پديدارشناسي باشد، خود، مسأله رانده
گرفتن پديدارشناسي با تأويل، به معناي  وشيده نيست كه مترادفاي پ بر هيچ آشنا به فلسفه

ي تأويل با تمامي تضمنات تاريخي آن و  پوشي از گسلي مفهومي است كه ميان واژه چشم
هايش وجود دارد؛ اما كربن به اين گسل مفهومي وقعي  ي داللت ميان پديدارشناسي، با همه

دادن پديدار  نجات«: گيرد در نظر مي» يپديدارشناس«نهد و دو رسالت عمده براي  نمي
به اين اعتبار «كربن پديدار نخست را ). جا همان(» دادن پديدار آيينه كتاب مقدس و نجات

ي سنت ابراهيمي، يعني يهوديت، مسيحيت و اسالم، مشترك است،  كه ميان سه شاخه
راي بشر آورده پديداري كه پيامبري مرسل از جانب خدا ب«نامد؛  مي» پديدار كتاب قدسي

پديدار دوم، يعني پديدار آيينه، ). جا همان(» است و خود پيامبر در قبال او مسئول است
جاي آنكه آدمي را در محضر چيزي قرار دهد  نوعي درك كلي از عالم است؛ اين شيوه به«

، درعوض آدمي را دربرابر صورت ...نظر ما واقعيت خام و متكاثف تجربي است كه به
اوج اين فكرت، در وجود شناخت عالم ميانه، يعني عالم ... دهد ي در آيينه قرار مي شده عيان

بر مبناي اين درك از پديدار آيينه، چيزها براي ). 55: همان، ص(» مثال است
شوند و كثرت پديدارهاي متفرقه  همچون مظهر، شاهد و متجلي، ظاهر مي» باوران معنويت«
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كند، به مبنايي  كه كربن در صفحات بعد اشاره مي رسد؛ اين رويكرد چنان به وحدت مي
دادن مخاطب  شود و زمينه را براي توجه  ايراني تبديل مي-براي هنرهاي تجسمي اسالمي
  .سازد خود به عالم مينوي فراهم مي
، به قتل اين پديدارها كمر بسته است، نه »ي جديد انديشه« اين در حالي است كه 

دادن انسان و انسانيت است؛  ها مترادف با نجات دادن آن  نجاتها؛ پديدارهايي كه نجات آن
ها،  سادگي با نفي معناي استعاليي آن آنكه پديدارها را نجات دهد، به ي جديد بي انديشه«

و از آنجا كه طبيعتاً ) 60: ، ص13(» پديدارها را از ميان برده و نابود كرده است
ني پديدارها نيست، در اين نقد، با ديگر پديدارشناسي سنتي به دنبال كشف معناي باط

  .معاصرانش شريك است
، »اي است پديدارشناسي حقيقي چگونه پديدارشناسي«اما براي پاسخ به اين پرسش كه 
اي باشد كه كربن، خود، آن را  ي تحليل پديدارشناسانه شايد بهترين روش، رجوع به نمونه

  .كند تصديق مي
، در پاسخ به اين پرسش كه ا و عرفان اسماعيلي زمان ادواري در مزديسنكربن در

خواجه نصير را ) منسوب به(، تحليلي از كتاب تصورات »پذير است تمثل چگونه امكان«
كند؛  ، مطرح مي»توان آن را تحليلي پديدارشناسانه دانست حق مي كه به«عنوان تحليلي  به

 باشد، ناشي از اين امر است اهميت اين فقره براي ما بيش از آنكه برخاسته از محتواي آن
يا » پديدارشناسي كامالً صادق«ي الگويي دانست براي آنچه كربن  مثابه توان به كه آن را مي

رغم اينكه قدري طوالني است،  رو، اين تحليل را علي نامد؛ ازاين مي» پديدارشناسي باطني«
  :آوريم در اينجا مي

ل كه با وجه مصدري از آن تعبير ظاهراً فرض بر اين است كه آن جنبه از يك عم«
ي  وجه همه هيچ شود، به انتزاعي بيان ميشود، يا آن جنبه از يك واقعه كه با يك اسم  مي

حقيقت آن، به معناي راستين كلمه نيست و در تحليل نهايي، اين جوانب بر شخص فاعل 
واقعيت نفساني يا (ها داللت دارند؛ زيرا هر معنا  عنوان حقيقت آن اين عمل يا واقعه، به

عيني است كه بدون آن، در عالم كليات، مابازايي در عالم جزئيات دارد و آن شخص ) ذهني
  همه. اين معناي ذهني يا نفساني فقط در حد يك امر بالقوه يا انتزاعي محض خواهد بود

نشيند و ناميدن  جاي پرسش از چيستي مي چيز چنان است كه گويي پرسش از كيستي به
اي است كه از كنار هم  ماهيت اوست و اين نتيجه/شخص، درحقيقت به معناي تعيين ذات

... آيد كه بهشت مردي است؛ فكر و قول و فعل خالئق عالم دست مي عبارات زير بهچيدن 
، 15(» هر فكر حق و قول صدق و عمل خير روحانيتي است يعني فرشته... افتد مردي مي

  ).369-368: ، صص11 و 70: ص
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توان آن را تحليلي  حق مي كند كه به خواجه نصير تحليلي ارائه مي«: دهد كربن ادامه مي
ي  تعابير در بهشت بودن يا به دنيا آمد، قبل از هر چيز، بر نحوه. پديدارشناسانه دانست

وجود و فهم داللت دارند و اين بدين معناست كه آدمي يا در حقيقت موجود است يا 
اي منتقل شده است كه نسبت به آن  ي وجودي عكس، به دنيا آمده است، يعني به مرتبه به

شده نيز فقط  خود زمان پيمايش(است ) وجود مجازي(قط مجاز ، ف)وجود حقيقي(حقيقت 
تواند داشت  فقط در صورتي معنا مي» به دنيا آمدن«؛ بنابراين )زمان براي زمان مطلق است

كه آنچه مجازي است، آنچه ظاهر است، ازطريق تأويل كه خروج از وجود نيز هست، به 
تنيده با هرمنوتيك باطني وجود است  رهماين، تحليل پديدارشناسي د. باطن برگردانده شود

  ).369: ، ص11(» دارد و از تشابه ميان انحاء فهم و انحاء وجود، پرده برمي
، »پديدارشناسي روحاني«، »پديدارشناسي باطني«هاي مشابه فراواني با نام  روايت

درستي  نحو كه به همان در آثار كربن يافتني است؛ و به... و» پديدارشناسي كامالً صادق«
، اشكالي در )12: نك(ي تحليل قاضي سعيد قمي را پديدارشناسي ناميد  توان شيوه مي

نيز وجود ندارد؛ بنابراين، در ) 14: نك(خواندن تحليل گوته از چيستي رنگ  پديدارشناسي
 –كربن، روشي شهودي » ي روش مثابه پديدارشناسي به«توان گفت  ي نخست مي مرتبه

اب آن به پديدارشناسي سنتي، بايد جانب احتياط را نگاه داشت و در عقلي است كه در انتس
اي  ي دوم، بايد به اين نكته اشاره كرد كه پديدار شناسي مدنظر كربن، اساساً صبغه مرتبه

اش در آن جاي  شناسانه ي دين  كربن به دنبال طرح چهارچوبي است كه پروژه .ديني دارد
بندد؛ چه پديدارشناسي  كار مي يابد، به خور كار خود ميبگيرد و در اين مسير، آنچه را فرا

  .ي سهروردي عربي يا فلسفه هيدگر و چه عرفان ابن
  .ميان، دو عنصر تأويل و اسالم ايراني، كليد فهم پديدارشناسي ديني كربن هستند دراين

  

  اسالم ايراني. 3
وع اسالم ايراني يك ن«، »جهان اسالم يكپارچه نيست«كربن معتقد است كه از آنجا كه 

اينكه اسالم تركي، اسالم هندي، اسالم اندونزيايي، اسالم مالزيايي و غيره  وجود دارد، كما
روي درصدد القاي يك شكاف پرنشدني جغرافيايي  هيچ البته او به). 1: ، ص3(» موجود است

 هاي موجود از اسالم نيست و دستاوردهاي فرهنگي ساير اقوام يا تاريخي ميان قرائت
كند،  را متمايز و برجسته مي» اسالم ايراني«گيرد؛ اما آنچه جايگاه  مسلمان را ناديده نمي

طلبي در فرهنگ ايراني و توان شگرف آن در برقراري تعادل ميان ظاهر  داري حقيقت ريشه
زمين دل و دين بدان داده و  معنا در ايران اهل«لذا كربن همه را به فهم آنچه . و باطن است
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اين چيز، همان امر «سازد كه  خواند؛ و خاطرنشان مي ، فرامي»اند ا وقف آن داشتهخويش ر
  ).81: ، ص3(» اند معنوي است كه ايرانيان حتي پيش از ظهور اسالم، از آنِ خويش ساخته

آورد كه  ي تاريخي و فرهنگي قوم ايراني مجال پرورش نوعي از اسالم را فراهم مي زمينه
گيرد و حقيقت وحي محمدي را حفظ  تاني حكماي الهي ايراني قرار ميي سنت باس در ادامه

» موعودباوري«، »شناسي فرشته«داري سه عنصر اساسي  نظر كربن، ريشه به. كند و عرضه مي
تعادل ميان ظاهر و باطن «در سنت ايراني، در كنار تمركز قوم ايراني بر » معادشناسي«و 

ان تغيير داده است؛ اين عناصر به گواه تاريخ، ، موطن اسالم حقيقي را به اير»شريعت
اسالم «اند؛ لذا راه نجات، در اسالم است و  بار در معنويت باوري ايراني گرد آمده نخستين

رو، اين ايران و اسالم ايراني است كه  ازاين. كند چراغي است كه اين راه را روشن مي» ايراني
» زده بشريت غرب« دارد، بلكه تنها راه نجات را» گري اسالمي باطني«تنها تاب حمل بار  نه

  .شود نيز محسوب مي
شود، بلكه كاركردي  چنين است كه ايران براي كربن به سنت فرهنگي آن خالصه نمي

كربن . مابعدالطبيعي دارد كه معادل كاركرد عالم مثال در اتصال ملكوت و ناسوت است
 اوست؛ او 20»تولد روحاني«ي كه محل داند؛ جاي خود مي» مسكن و مأواي معنوي«ايران را 

داند؛  مي» ي معنوي ايراني خانواده«خود و هركسي را كه طالب حقيقت است، متعلق به 
ها از هم نگسسته  ي معنوي ايراني وجود دارد كه پيوند آن قرن يك خانواده«رأي كربن،  به

ناييان و طور كه سي اين خانواده، همان. است و داراي اوصافي مخصوص به خود است
؛ »دهند، به وظايف خود پايبند بوده است اشراقيان روزگار ما بر اين معنا گواهي مي

نسبت «جويي و تبيين حقيقت است؛ حقيقتي كه  ي اين خانواده، پي ترين وظيفه اصلي
خوني اين خانواده معنوي است و هركس طالب حقيقت است، به اين خانواده معنوي تعلق 

  ).104: ، ص2(»» البيت سلمان منا اهل«: فرمايد  اسالم ميكه پيامبر دارد، چنان
اي تاريخي كه با  اي تاريخي بر دوش دارد؛ وظيفه وظيفه» امت ايران«ترتيب،  بدين

  پذيرفتن تشيع تعين يافته و برقرار گرديده است؛ اين وظيفه چيزي نيست جز باز نگاه
ه بار امانت امامان شيعي، يعني اولياء داشتن ابواب تأويل قرآن؛ زيرا اين امت ايراني است ك

ي اوليه و دائمي  امت در معناي شيعي كلمه، پايه«پس از پيامبر را به دوش كشيده است و 
و ... بخشد و باب تأويل قرآن را به روي ديگران حقيقت است كه شريعت را حيات مي

  ).95: ، ص3(» دارد طور، به روي آينده، گشوده نگه مي همين
ترين مسائل ديني را با يك  ما با تفسيري از اسالم مواجه هستيم كه مهمبنابراين 

ترين  اين قرائت ايراني، فاقد خالئي بود كه در سترگ. دهد توضيح مي» شناسي امام«
هاي اسالم غيرايراني وجود داشت و هرچند ساختاري التقاطي نداشت، اما  كوشش
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خوبي  يراني تا اديان ابراهيمي را بهتوانست اتصال يك سنت حكمي از جهان باستان ا مي
كرد كه يك تاريخ قدسي  نحوي تشريح مي توضيح دهد؛ و تبار روحاني اشراقيان را به

توان اين حقيقت را فهم  فهم باشد؛ و ازطريق اين قرائت ايراني از اسالم است كه مي قابل
ي منصوب و همان نوري كه پادشاهان مبارك، فريدون، كيخسرو را به پادشاه«كرد كه 

  ).113-112: ، صص4(» نيز متجلي شد] پيامبر اسالم[بر وي ... كند هدايت مي
، حاصل اختالف در وحي نبوي يا شكاف در تعاليم اسالمي »اسالم ايراني«اين پتانسيل 

دهد؛  نيست؛ بلكه بيشتر، اقتضاي تاريخ تمدن يك قوم است كه روح آن قوم را شكل مي
طلبي را نزد ايرانيان در بيشترين سطح ممكن نگاه داشته  ي حقيقت تاريخي كه روحيه

. چيزي كه برخاسته از تعادلي است كه اين امت، ميان ظاهر و باطن برقرار كرده است. است
ايراني، غير از عرفان ظاهرستيز است؛ زيرا تفكر ايراني موطن اصلي » گري باطني«نوع 

امامي، عرفان شيعي،  و تشيع دوازدهشود  محسوب مي» امامي، عرفان شيعي تشيع دوازده«
، 3(» دارد] رمز و مرموز[هميشه سعي در حفظ تعادل ميان ظاهر و باطن، مثال و ممثول 

  ).81: ص
هاي  ي وحي معناي باطني همه« ايراني، توانايي دربرگرفتن -پديدارشناسي باطني شيعي

 آن را دارد كه جامع تشيع نشان داده است كه قدرت و قابليت«را در خود دارد؛ » آسماني
ي تاريخي اسالم و  كردن رابطه هاي آسماني باشد و توان دگرگون ي وحي معناي باطني همه

اين قابليت تشيع، به دليل آميزش با تصوف و تفكر » .مسيحيت را نيز در دل خود دارد
اهم ي مهم درواقع امكان طرح روايتي از اسالم را فر اين حادثه. عرفاني به وجود آمده است

ساز امكان ديگري، يعني گفتگوي ميان اسالم و مسيحيت است؛  كند كه خود، مقدمه مي
عربي به شرق، به  رشد در غرب جهان اسالم و راندن ابن پيروزي مكتب ابن«چيزي كه با 

  ).113: ، ص9(» ي تعويق افتاد عهده
ر متفاوت و ظاه هاي به هاي موجود در ميان فرهنگ كربن به دنبال راهي بود كه تفاهم

حتي متعارض را برجسته سازد و اين، تنها، اسالم شيعي ايراني است كه در دل خود واجد 
تواند وحي نبوي را تجديد كند و فقط به مدد تجديد وحي نبوي  چنين امكاني است و مي

شود و  فراهم مي» هاي آسماني ي وحي معناي باطني همه«است كه امكان دربرگرفتن 
  .گردد ان اديان ميسر ميگفتگو و تطبيق مي

شرايط گفتگوي ميان اسالم و مسيحيت را از «تواند  بنابراين تمركز بر تفكر شيعي مي
، در »هاي آسماني است جامع تمامي وحي«؛ زيرا از آنجا كه تفكر شيعي »وبن تغيير دهد بيخ

ان با داست رو كربن نيز هم ازاين. است» شناسي تطبيقي دين«بطن خود حاوي امكاني براي 
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). 161: ، ص3(» داند مفهوم امام را بنيادي براي الهيات عام اديان مي«قاضي سعيد قمي، 
  .است» شناسي تطبيقي دين«امام شيعي يك بنياد الهياتي، مرجع و مرشد 

اي  بر پديدارشناسي ديني است؛ پديدارشناسي مبتني» شناسي تطبيقي دين«روش اين 
آورد؛ ناگفته پيداست كه اين  ب ميان اديان را فراهم مياز آن، تقري كه امكان تطبيق و پس 

رود و به تطبيق باطني  ي اديان فراتر مي شناسانه پديدارشناسي ديني، از مرز تحليل واژگان
گمارد؛ پديدارشناسي ديني مدنظر كربن چيزي است كه او از كساني  امور ديني همت مي
هاي اين پديدارشناسي  نمونه. گيرد ميعربي و قاضي سعيد قمي الهام  مثل سهروردي، ابن

سروشاي «مثال، او در توضيح جايگاه  طور شود؛ به وفور يافت مي ديني، در آثار كربن به
توان اين فرشته اوستا را با مفهوم  برحسب سنت ديني مي«: نويسد زرتشتي مي» فرشته

ي سعيد همچنين كربن سخن قاض). 159: همان، ص(» قطب در تشيع و تصوف تطبيق داد
النوع  امام يا قطب، رب«كند كه  را تأييد مي» )ع(ي معروف امام علي  خطبه«قمي در تحليل 

نشان از قرابت اين حكيمان «ي قطبي نزد اسماعيليه را  ؛ يا قبله قرار گرفتن ستاره»تقواست
نحو  همين كربن به). 159: همان، ص(داند  مي» با صابئيان و درنتيجه، با مكتب هرمسي

را » خورنه«ي احياي حكمت باستان، پديدار  كند كه سهروردي در پروژه نشان ميخاطر
دهد و  اش قرار مي شناختي عنوان مبنايي براي پديدارشناسي ديني خود و تطبيق دين به

ديگر، از  ازسويي). 174: همان، ص(سازد  تطبيق برقرار مي» خورنه و نور محمدي«ميان 
سه ملك مقرب در عرفان اسماعيليه، يعني «كند  برد كه كوشش مي سجستاني نام مي

  ).175: همان، ص(تطبيق دهد » جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل را با سه اقنوم خورنه
كند كه  ترتيب، اسالم ايراني معياري براي تفسيري باطني از شرايع فراهم مي بدين

  .اي بر گفتگوي ديني و تقريب اديان خواهد بود مقدمه
  

  ل كربني تأوي نظريه. 4
كربن، منوط به درك خاصي از فاهمه و سازوكار آن است كه » متافيزيك تأويل«

كربن . شناسي اوست بر اسالم مستقيماً با تلقي او از تخيل و عالم خيال ارتباط دارد و مبتني
كند امكانات  گيرد و با شناسايي سازوكار آن، تالش مي تأويل را با هرمنوتيك يكي مي

 .كار سازدي آن را آش نهفته

هاي شيعي از عرفان  ، اسالم ايراني و قرائت»متافيزيك تأويل«ي اتكاي اين   نقطه
زدگي جهان مدرن و  رأي كربن، توان هماوردي با تاريخ عربي است؛ چيزي كه به ابن

كند كه  تأويل، براي كربن اين امكان را فراهم مي. ستيزي برآمده از آن را دارد معنويت
ترتيب  بدين). 302: ، ص3(» تحت عنوان ديگري همچنان برقرار باشدنوعي وحي نبوي، «
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كه وقايع تاريخي، وقايعي مرده  هاي تاريخي است؛ درحالي كار تأويل، گذار از محدوديت
اي را  هستند و كار كساني كه نگاه تاريخي به وقايع دارند، همانند كساني است كه مرده

ي تاريخي يا يك سنت  ي يك واقعه ي زنده نبالهگر، د كنند؛ ولي مؤمنان تأويل تشييع مي
اين رويكرد .  به ايمان زنده است22 يا ايمان مرده21ها، تبديل ايمان تاريخي هستند و كار آن

مؤمنانه، اساساً با رويكرد فلسفي متفاوت است؛ هرچند كه اين بدين معنا نيست كه 
  .راستا باشد تواند هم نمي

ي و عالم وحي است و بدون تأويل، يعني بدون فهم تأويل، شرط الزم شناخت كون عين
كتاب،  ي اهل ؛ لذا وظيفه)133:، ص4(يابد   معرفت وحي الهي كمال نمي23معناي روحاني،

: همان، ص(» است) شود ي هرمنوتيك تعبير مي كه از آن به واژه(فهميدن و فهماندن «
» ب تكوين و كتاب تدوينكتا«: رو هستيم بنابراين ما با يك قياس استثنايي روبه). 248

ها، مستلزم  هاي ميان آن داراي ظاهر و باطني هستند و فهم اين ظاهر و باطن و نسبت
كند،   تالشي هرمنوتيكي است، بنابراين كسي كه خود را وقف فهم كتاب تدوين و تكوين مي

و كتاب، بايد تأويل را به كار ببندند؛ درنتيجه، تأويل، يك وجوب عيني است  مؤمن اهل
ي امر ديني  اينكه صورت و ماده نياز از تأويل نيست؛ چه ظاهرگرايي اصيل نيز هرگز بي

شناخت نيست و از آنجا كه   چيزند و بدون شناخت يكي، ديگري قابل درواقع يك) قدسي(
، فهم امر قدسي الزاماً )76: ، ص9(گيرد  مي» هرمنوتيك معنوي«كربن تأويل را مترادف 

  .يكي استمستلزم تالشي هرمنوت
، تنها به مدد »پديدار جهان«و » پديدار كتاب قدسي«براساس اين تلقي از تأويل، 

ي يك حيات  سرچشمه«شناخت نيست؛ بلكه از آنجا كه اين پديدار  هاي فلسفي قابل تحليل
  ).394: ، ص5(است، نيازمند تحليلي روحاني، يعني تأويل نيز هست » روحاني

هستند » حقيقت دوگانه«، درواقع بازنماي يك »ر جهانپديدا«و » پديدار كتاب قدسي«
و تأويل يكي به معنا و در راستاي تأويل ديگري نيز هست؛ لذا مفارقتي ميان امر ذهني و 

عنوان كتاب  ي كتاب، به حقيقت دوگانه«امر عيني يا معنا و محكي وجود ندارد؛ زيرا 
ين كلمه، همان تأويل، يعني شود؛ ا تكويني، قرآن كيهاني و كتاب تدويني، منعقد مي

ترين سطح آن است كه اين نيز ريشه در صيرورت وجود  هرمنوتيك تمثيلي در پيچيده
  ).354: ، ص3(» دارد

آورد؛  بر خلق مدام است، امكان تأويل را فراهم مي اين صيرورت دائم در وجود كه مبتني
دائم در وجود، با كارگيري تمامي قواي نفس است و صيرورت  زيرا تأويل، مستلزم به

پذير  سازي گفتگو با اساتيد غيبي، اين امر را امكان زدن مرزهاي تاريخي و زمينه پس
ي  يابي قواي نفس شخص ازطريق اتصال با فرشته كند؛ چون شريعت برتر، با كمال مي
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شود   ظاهري درنورديده مي-شود، و از اين مسير، مرزهاي تاريخي تأويل، براي او حاصل مي
معناي شريعت «شود؛  شريعت و شريعت او مواجه مي واسطه با صاحب صورت بي بهو فرد 

ي شرايع ديگر است، زيرا  راستي شخص اوست كه نسخ همه ، يعني به»پيامبر برتر وجود او«
، 5(» كند لحاظ تاريخ وجود خويش ارزيابي مي لحاظ تاريخ عالم، كه به ها را نه به صوفي، اين

  ).302: ص
بر عدم اصالت  يل، در گام نخست، مستلزم دركي از زمان و تاريخ، مبتنيبنابراين تأو

را صيانت » ها ها و حقيقت تاريخ حقيقت حكايت«تاريخ تقويمي است؛ اين هرمنوتيك 
كند كه در ساحت  اي ادراك مي شان را در مرتبه كند؛ زيرا اين هرمنوتيك، معناي روحاني مي

ان خاص خود آن است، در زمان فراتاريخ حادث راستي، واقعه در زماني كه زم آن، به
رو تأويل، مستلزم عبور از مرزهاي تاريخي است؛ چنين است  ازاين). 291: ، ص3(شود  مي

ها به ربوبيت پروردگار را  ي انسان طورمثال، با تعبير خطي از زمان، شهادت همه كه به
ي  اي شهادت شخصي همهتوان فهم كرد؛ زيرا آيا نه اين است كه عهد الست به معن نمي

آدميان به ربوبيت الهي است و آيا نه اين است كه تشخص انساني مستلزم چيزي بيش از 
چگونه در «ديگر، اگر فرض كنيم قرآن، كالم قديم خداوند است،  ازسوي. عنصر عقل است

و ي عدم نهان بودند، خداوند به ا ازل كه پيامبر هنوز در حيز وجود نبود و كافران در پرده
يا أَيها النَّبِي جاهد اْلُكفَّار و اْلمنافقينَ و اغُْلظْ عَليِهم و مأْواهم جهنَّم و ِبئْس : فرمود

  ).298: ، ص5 (24»اْلمصيرُ
تأويل، حاوي تلقي خاصي از زمانمندي است كه در قالب ادوار تاريخي ابراز شده است؛ 

ناي ظهور پيامبران و حقيقت اسمي است كه هريك متجلي اين تلقي ادواري از زمان، بر مب
رسد و فرد با استرشاد  سازند؛ بدين معنا كه از پي زمان بعثت انبيا، زمان واليت فرامي مي
  .آموزد ، راه صحيح تأويل را مي»اساتيد غيبي«ي از اين  واسطه بي

در تأويل «دي كه نيز هست؛ موار» شناسي امام«اي   گونه ترتيب، تأويل، منوط به بدين
كسي مثل شاليرماخر براي كربن تا حدي » تأويل«رو، هرچند  ؛ ازاين»مدرن غايب هستند

هاي اصالت تاريخ گم خواهد شد؛  با كمال تأسف، تأويل ديلتاي در باتالق«راهگشاست، اما 
  ).284: ، ص3(» ي اتكايي در ميان باشد يابي به نقطه يابي يا دست آنكه اميد نيل به جهت بي

شدگي، ناشي از فقدان امام است؛ زيرا رسيدن به مقام تأويل، يا منطق ايمان  اين گم
نبوي متبحر است و » هرمنوتيك«حقيقي، نيازمند يك امام است؛ امام كسي است كه در 

رو رسيدن به هرمنوتيك نبوي مستلزم  كند؛ ازاين پيروانش را در امر تأويل دستگيري مي
اين ارتباط باطني با امام، در سراسر سنت اسالمي . و مأموم استارتباط شخصي ميان امام 

جريان دارد و در عالم عرفان سني نيز به ارتباط ميان مريد و قطب يا پيامبراني چون خضر 
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، »هاي آسماني است تشيع، جامع تمامي وحي«شود؛ اما از آنجا كه  و عيسي تعبير مي
ني است؛ حكمتي كه امكان تداوم آن در برترين ساحت تأويل نيز نزد حكمت شيعي يافت

دار   شيعي سردمدار تأويل است و امانت-لذا حكمت ايراني. شود سرزمين ايراني ميسر مي
» چشم جهاني نگران«رو  ي اين قوم است؛ ازاين باري است كه برداشتن آن، تنها برعهده

 نجاتي براي اي است كه خداوند به دست امت ايراني سپرده است، تا مگر امكان وديعه
ي تشيع را به دست ايرانيان سپرد؛ بنابراين  گونه كه خداوند وديعه همان. بشريت فراهم شود
: نويسد ميسر نخواهد شد؛ كربن مي» داران وحي الهي ها و خزانه خزانه«تأويل، جز از معبر 

دار آن و  اند و هم خزانه ي وحي الهي  واحد، هم خزانه چهارده معصوم شيعي، در آن«
، 3(» اند آن] يا تأويل[درنتيجه راهنماي فهم معناي حقيقي اين وحي، راهنماي هرمنوتيك 

  ).70: ص
  

  از اسالم ايراني تا تأويل: پديدارشناسي ديني كربن. 5
رويكرد پديدارشناسي ديني «هاي پيشين آمد، چهارچوب  آيد آنچه در بخش نظر مي به
كه  كند كه چنان از پديدارشناسي ارائه ميرا آشكار كرده باشد؛ كربن تلقي خاصي » كربن

ي بسياري دارد؛ اين تلقي، منطبق با رويكرد  گفتيم، با سنت معهود پديدارشناسي فاصله
براساس اين رويكرد، پديدارشناسي، . ي عام تطبيقي اوست الهياتي كربن و همساز با پروژه

 هوسرل را به ذهن تداعي اي كه ناخودآگاه، تنها راه راستين فهم امر باطني است، داعيه
كند، و اين پديدارشناسي نيز چيزي جز تأويل نيست؛ تأويلي كه خود از امكانات دروني  مي

تأويل «مترادف » رويكرد پديدارشناسي ديني كربن«اساس،  اين بر. اسالم ايراني است
رو و در اين چهارچوب  است؛ زيرا تأويل، عين پديدارشناسي ديني است؛ ازاين» كربني

تحليل پديدارشناسانه، يا بهتر بگوييم، تأويل، هر چيزي الزاماً تابعي از فهم نسبت آن با امر 
» ها انگاري رنگ واقع«بر ي رنگ،  طورمثال، كربن در طرح تأويلي خود درباره قدسي است؛ به

هاي  اي براي رنگ هاي محسوس، نشانه انگاري، رنگ كند؛ براساس اين واقع تأكيد مي
هاي غيرمحسوس نيز هريك  اند و رنگ ها سرچشمه گرفته ند و از اين رنگا غيرمحسوس

ترتيب، فهم پديدارشناسانه  بدين). 119: ، ص8: نك(فرد خود را دارند  هاي منحصربه ويژگي
  .از هر چيزي، به معناي كشف نسبت آن با ساحت قدسي است

ي ظاهري آن دهد كه فهم يك امر، به درك ساختارها اين رويكرد به ما نشان مي
ها  ي آن گانه پديدارها و نجات معاني سه» به اول بردن«شود، بلكه ما نيازمند  خالصه نمي

  ).252: ، ص1، ج3(» معناي ملكوتي، معناي روحاني و معناي طبيعي«: هستيم
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از  طوركلي وافي به مقصود نيست، مگر اينكه پس  اي به ترتيب، هيچ رويكرد طبيعي بدين
 و روحاني صورت بپذيرد و بر اين مبناست كه كربن در ميان رويكردهاي آن، تأويل ملكوتي

دادن امكانات و  مدرن، پديدارشناسي را بيش از سايرين واجد صالحيت الزم براي نشان
رو، از آنجا كه رسالت پديدارشناسي سنتي،  داند؛ ازاين مي» نداي ايراني«دستاوردهاي 

 را مترادف تأويل، به معناي لفظي به اول بردن بازبردن چيزها به اصلشان است، كربن آن
تأويل، براي كربن روشي است كه با آن . ديد راستا مي المحجوب هم يافت و با كشف امور، مي

هاي بنيادين و حقيقي يك رخداد يا يك امر را تبيين كرد و چنين  توان علل و جنبه مي
. ، آن را با زبان روز بيان كند»نينداي ايرا«تواند در عين نگاهباني از حقيقت  است كه مي

هاي كلي  شود و قواعد و چهارچوب االصول تفكر كربن مي اساس، تأويل، تبديل به اصل براين
  .بخشد ي او را شكل مي انديشه

اين تأويل يا پديدارشناسي راستين، چيزي نيست كه مشابهي در مكاتب غربي داشته 
توجهي به آن است؛  فهمي نداي ايراني و بيباشد؛ زيرا وجه مشترك تمامي اين مكاتب، كژ

لذا اگر سخن از پديدارشناسي هم در ميان است، مراد، نوعي خاص از پديدارشناسي است 
تواند با  بيني نمي كه اگر حتي بپذيريم در روش، متأثر از هوسرل يا هيدگر است، در جهان

گر بپذيريم كه كربن از ديگر، حتي ا عبارت داستان باشد و چنين نيز نيست؛ به ها هم آن
بيني  كردن جهان پديدارشناسي هوسرلي يا هيدگري براي گشودن و عرضه» روش» «كليد«

هاي استفاده  برد، اين بدين معنا نيست كه او خود را ملزم به تبعيت از داللت ايراني بهره مي
ست كه اين اي ا ها، پايبندي به منظومه هايي كه نخستين آن كند؛ داللت مي» كليد«از اين 

به كار گرفتن كليد « كند كه  چنين است كه او تأكيد مي. از آن برگرفته شده است» كليد«
  ).43: ، ص7(» كند بيني وي نمي  هيدگر، ما را ملزم به پيروي از جهان هرمنوتيك

تواند هيدگري و هوسرلي  زمان، هم مي هانري كربن، هم» پديدارشناسي ديني«رو،  ازاين
عربي  و به همان نحو كه از پديدارشناسي سنتي متأثر است، با سهروردي و ابنباشد و هم نه 

  .كند نيز ارتباط پيدا مي
  

  گيري نتيجه. 6
  :تأمل و بررسي هستند ي پيش رو نتايج ذيل قابل از مقاله

هايي دارد كه آن را از سنت پديدارشناسي جدا  پديدارشناسي كربن، الزامات و داللت. 1
و، هرچند كربن متأثر از هوسرل و هيدگر است، اما راه خود را از همان ابتدا، ر كند؛ ازاين مي

  .كند از سنت پديدارشناسي متعارف جدا مي
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پديدارشناسي ديني كربن بر مبناي دو ستون اصلي، يعني دريافت او از اسالم ايراني . 2
  .گيرد ي او پيرامون تأويل شكل مي و نظريه

فرد و  اسالم ايراني، از امكاناتي كه اين قرائت منحصربهكربن با طرح خود پيرامون . 3
تواند گره از  دهد كه اسالم ايراني چگونه مي دارد و نشان مي حقيقي از اسالم دارد، پرده برمي

  .شناسي باز كند ي دين ترين مسائل حوزه پيچيده
امر قدسي ها را با  ساختن امكان به اول بردن چيزها، نسبت آن فرايند تأويل، با فراهم .1

شود و به  كند؛ چيزي كه منجر به آشكارشدن ساختارهاي مشترك اديان مي روشن مي
  .شود مبدل مي» شناسي تطبيقي دين«مبنايي براي 

  

  ها شتياددا
  .است» گئوريگ فريدريش ويلهلم هگل«كذا في االصل، نوشتار صحيح . 1
  .تأكيد از من است. 2

3. Herbert Spiegelberg. 

4. Christian Dupont. 

5. John Murray. 

6. Simone de Beauvoir. 

7. Alexandre Koyré. 

 :اند  كرده كسان ديگري نيز به اهميت ترجمه كربن اشاره. 8

Michel Henry, L’Essence de la manifestation (Paris: Presses 

universitaires de France, 1963, 2nd ed 1990); tr. Gerard Etzkorn (2 vols. 

The Hague: Martinus Nijhoff, 1973). 

9. Emmanuel Levinas. 
10. Paul Ricœur. 

11. Hermeneutics. 

12. Existential. 

13. Tom Rockmore. 

14. Bifur. 

15. Vom Wesen des Grundes. 

16. Hölderlin und das Wesen der Dichtung. 

17. Kant und das Problem der Metaphysik. 

 .د از من استتأكي. 18

المحجوب، و بيشتر اولي، براي مرادكردن پديدارشناسي  ي تأويل و گاه كشف كربن گاه از واژه. 19
  .فرما نيست گزيني، انضباط دقيقي حكم كند و بر اين واژه استفاده مي

20. Nissance Spritualle. 
21. fides historia. 

22. fides motua. 

23. intelligeta spritualle. 
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