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کربن فیلسوف ،تاریخمندی ،و ایران معاصر
یک بررسی انتقادی
محمد منصور هاشمی
چکیــده :موضــوع گفتــار پیــش رو ،کربــن فیلســوف ،تاریخمنــدی و ایــران معاصــر اســت.
نویســنده در آغــاز نوشــتار ،نخســت ،مفــردات ایــن عنــوان را توضیــح داده و در ادامــه ،رویکــرد
و روش فلســفی هانــری کربــن و مشــخصه ایــن رویکــرد و نیــز اندیشــه هــای او را تشــریح مــی
کنــد .در نهایــت ،بــا بررســی وضــع تاریخــی ایــران معاصــر از طرفــی و موقعیــت تاریخــی فلســفه
کربــن از طــرف دیگــر ،مســاله ای فلســفی را دربــاره اندیشــه هــا و شــرایط تاریخــی آنهــا مطــرح
مــی نمایــد.
کلیــدواژه :هانــری کربــن ،شــرق شناســان ،رویکــرد فلســفی ،روش فلســفی ،اندیشــه هــای
کربــن ،فیلســوف نوافالطونــی ،ایــران معاصــر.
كاربن الفيلسوف ّ
املؤرخ وتاريخ إيران املعاصر
دراسة ّ
نقدية
ّ
حممد منصور اهلامشي

ّ
النقديــة للفيلســوف كاربــن وتوثيقــه
موضــوع املقــال احلــايل هــو املطالعــة
التار خيي إليران املعاصرة.
ّ
يبدأ املقال بتوضيح مفردات عنوانه ،لينتقل بعد ذلك إىل بيان اتاه هنري
ّ
كاربن ومهنجه ّ
ومميزات هذا االتاه ،مع تفصيل أفكاره يف هذا املجال.
ببحــث عــن الوضــع التار خيــي ُ إليــران املعاصــرة مــن جهــة،
و ينهتــي املقــال
ٍ
ً
ّ
جهة أخــرى ،مثيرا يف ســياق ذلك
واملكانــة التار خييــة لفلســفة كاربــن مــن ٍ
ً
خيية ّ
فلسفي ًا عن أفكار هذا الفيلسوف والظروف التار ّ
ّ
املميزة هلا.
تساؤال
ّ
ّ
األساســية :هنــري كاربــن ،املستشــرقون ،االتاه الفلســي ،املهنج
املفــردات
ّ
األفالطونية اجلديدة ،إيران املعاصرة.
الفلسيف ،أفكار كاربن ،فيلسوف
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Corbin the Philosopher, Historicity, and the Contemporary Iran
A Critical Review
By: Muhammad Mansour Hāshemi
Abstract: The present paper is going to discuss
Corbin the philosopher, historicity, and the contemporary Iran. First of all, the author is going to
explain the terms of this title. Following this, he describes Henry Corbin’s approach, his method along
with its characteristic, and his thoughts. Finally,
examining the historical situation of contemporary
Iran on the one hand and the historical position of
Corbin philosophy on the other hand, he raises a
philosophical question about his thoughts and their
historical conditions.
Key words: Henry Corbin, orientalists, philosophical approach, philosophical method, Corbin
thoughts, Neo-platonic philosophers, contemporary
Iran.
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کربن فیلسوف،
ِ
تاریخمندی و ایران معاصر
1
یک بررسی انتقادی

محمد منصور هاشمی

«کربن فیلسوف ،تاریخمندی و ایران معاصر» است و شاید برای ورود به بحث بهتر باشد
موضوع این نوشتار،
ِ

از توضیح مفردات این عنوان آغاز کنم .هانری کربن پژوهشــگر و اندیشــمندی اســت که نوشــتههای فراوانش

حوزههای وســیعی را در بر میگیرد و به آنها از منظرهای گوناگون میتوان نظر کرد .درباره گســتره آثار و افکار او
خوشــبختانه آثار مفید و متنوعی موجود اســت 2.بنابراین در اینجا نیازی نیســت من به تکرار مکررات بپردازم
نکــه همه میدانیم
و میتوانــم مســتقیم به ســراغ تقریــر بحث و توضیح مســئله و رویکرد خود بــروم .کربن چنا 
شرقشــناس و اسالمشــناس و ایرانشــناس بود ،اما این همه ماجرا نبود و او در میان شرقشناســان چهرهای
ً
است کامال استثنایی و خاص .هانری کربن فیلسوف بود و مرادم از به کار بردن این تعبیر ،تعارفهای معمول
ً
ً
نیســت .اساســا این تعبیر را فارغ از ارزشداوری و صرفا برای مشــخصکردن ویژگی او بین سایر شرقشناسان
به کار میبرم .اشارهام هم ناظر به صرف تربیت فلسفی داشتن او نیست .البته که هانری کربن تربیت فلسفی
استواری داشته است و نیز فعالیتها و پژوهشهای فلسفی مهم ،ولی اینها کسی را فیلسوف نمیکند .کربن
رویکرد و روش فکری خود را دارد و موضع فلسفی و مشیای مشخص .این است آنچه او را فیلسوف میکند.
در میان مستشــرقان هســتند کسانی که موضوع کارشــان تاریخ اندیشههای اسالمی است و با سابقه فلسفه و
 .1ارائهشــده در همایش هانری کربن (از سلســله همایشهای «آنان که میاندیشــند») 30 ،بهمن  ،1395تاالر دکتر شــهیدی دانشــکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران.
 .2درباره کربن مقاالت مقدماتی و دائرةالمعارفی و تخصصی مختلف در دســترس اســت و نیز چند کتاب جدی و قابل اتکا که به برخی از آنها اشــاره
میکنم .از جمله مقاالت مقدماتی و دانشنامهای میتوانم اشاره کنم به:
Pierre Lory, “Henry Corbin: his work and influence”, History of Islamic Philosophy, eds. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman,
Part II, Arayeh Cultural Ins. 1996. pp.1149-1156; Charles J. Adams, “The Hermeneutics of Henry Corbin”, Approaches to the
Islam in Religious Studies, ed. Richard C. Martin, University of Arizona Press, 1985, pp.129-150; Daryush Shayegan, “Corbin”,
Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, Mazda Publisher, vol. VI, 1993, pp.268-272; Jérôme Rousse-Lacordaire, “Corbin,
Henry”, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ed. Wouter J. Hanegraaff, in collaboration with Antoine Faivre, Roelof
van den Broek, Jean-Pierre Brach, Brill, 2006, pp.271-273.

تا جایی که میدانم یکی از مقاالت فوق به فارسی برگردانده شده است :مقاله پییر لوری با ترجمه نگار داوری اردکانی (یادی از هانری کربن ،گردآوری
و تدوین شهرام پازوکی ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.)1382 ،
ً
از میان کتابها حتما باید نام ببرم از:
Darush Shayegan, Henry Corbin: La topographie spirituelle de l’Islam Iranien, Édition de la Différence, 1990.

ترجمه فارسی :داریوش شایگان ،هانری کربن و آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی ،ترجمه باقر پرهام ،آ گاه .1371
این کتاب بهترین تکنگاری موجود درباره کربن است و روایتی اصیل از اندیشه او .ویراست جدید این کتاب با این مشخصات منتشر شده است:
Daryush Shayegan, Henry Corbin: Penseur de l’Islam spirituel, Albin Michel, 2011.

ً
ً
همچنین باید اشاره کنم به کتابهای مختلف تام چیتم درباره هانری کربن و از آن جمله این کتاب نسبتا جامع و کامال همدالنه او:

Tom Cheetham, The World Turned Inside Out: Henry Corbin and Islamic Mysticism, Spring Journal Books, 2003.

در کنار اینها باید کتاب زیر را یادآوری کنم که تأمالت کربن را در کنار دیگر جریانهای معنویتجو و سنتگرای غرب معاصر مطرح میکند:
William W. Quinn Jr., The Only Tradition, SUNY, 1997.

کتاب نقادانه واسراستروم هم شایان توجه است که کربن را در کنار دوستان همفکرش ،گرشوم شولم و میرچا الیاده ،بر بستر جریان معنویتگرای حلقه
«ارانوس» تحلیل نموده و از منظر متخصص تاریخ ادیان روش و رویکرد هانری کربن را از اساس نقد کرده است:
Steven M. Wasserstrom, Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos, Princeton University Press, 1999.
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رصاعمناریا و یدنمخیرات ،فوسلیف ِنبرک

کالم و عرفان در عالم اســام آشــنا هســتند .حتی هستند کسانی که

او خــود در آثــارش تأ کیــد کــرده اســت کــه روش و رویکــردش

جدای از کارهای شرقشناسانه ،پژوهش در حوزه فلسفه غرب دارند

پدیدارشناســانه و هرمنوتیکــی اســت و چون ایــن تعابیر داللتهای

و باز حتی هســتند کســانی که رویکرد و روش متأثر از رویکرد و روش

گونا گونی میتواند داشــته باشد ،باید معنایی را که خود کربن از این

هانــری کربــن دارند ،اما هیچیک همچون کربن فیلســوف نیســتند و

تعابیــر مــراد میکند در نظر داشــت .برای او این تعابیر معادل اســت

موضع فلسفی ندارند .برای روشنتر شدن تفاوت اجازه بدهید مثال

بــا «کش ـفالمحجوب» و «تأویل» .از منظر کربن تفکر فلســفی راهی

بزنم .کسی مثل یوزف فان اس ،پژوهشگر برجسته تاریخ اندیشههای

اســت بــرای رســیدن به تأو یــل و تأویل راهی اســت برای رســیدن به

اسالمی است 3و کسی مانند هری آوسترین ولفسون ،نهفقط در حوزه

رازهــای نهفته در متن و کشــف این اســرار طریقی بــرای تحول نفس

اندیشــههای کالمی ـ فلسفی مسلمانان که در حوزه فلسفه غرب هم
ً
پژوهشــگر برجســتهای است و مثال درباره اســپینوزا نیز اثری محققانه

فیلســوف حقیقتجــو در جهــت کمــال .روش کر بــن هرمنوتیکــی
اســت به این معنا که در آن کوشش میشود اشتراکات و پیوندهای

دارد 4.فردی مانند توشــیهیکو ایزوتســو هم نهتنها چنیــن آثاری دارد،

رمزهــا و تمثیــات آشــکار گــردد ،اشــتراکات و پیوندهایــی کــه

بلکه حتی در برخی آثارش بهروشــنی متأثر از مشــی فکری و فلســفی

ناشــی از تأثیــر و تأثــر و تقــدم و تأخــر زمانــی و خطی نیســت ،بلکه به

هانــری کربــن بــوده اســت 5،اما وقتــی آثار چنیــن اشــخاصی را پیش

بیــان کارهــای متقــدم او تار یــخ ـ اســطوره اســت و به بیــان ابداعیتر

چشم داشته باشیم و آنها را با نوشتههای کربن مقایسه کنیم ،تفاوت
ً
بــارز میشــود و بهوضوح به چشــم میآید .هانری کربــن صرفا محقق

بعــدیاش ،تار یــخ قدســی اســت .مشــخصه ایــن روش و رویکــرد
چیست؟ با توجه به موضوع بحثم در این گفتار مهمترین مشخصه

نیســت؛ فیلســوفی اســت با منظومه فکــری و مجموعــه آرایی متمایز

از میــان مشــخصات ایــن روش و رویکــرد تقابل آن بــا تاریخینگری
ً
اســت .روش پدیدارشناســانه به این معنا اساســا در تقابل با رویکرد

حتی پرخاشــگرانه ،با لحن معمول پژوهشــگران حوزه شرقشناســی

تاریخی پدید آمده و بسط یافته است .رویکرد تاریخی مبتنی است

بهکلی متفاوت اســت .کربن دغدغهها و مسئلههای فکری خاصی

بــر دریافــت مفهــوم جر یــان تار یــخ .تاریخ بــه معنــای علم بــه احوال

داشــته اســت و اینهــا او را به رویکرد و روش فلســفی ویژهای رســانده

گذشــتگان و آ گاهــی از حــوادث پیشــین از دیرباز نزد بشــر شــناخته

اســام ایرانی زمینه پرداختن به آن دغدغهها و مســئلهها با
اســت و
ِ

شــده بــوده اســت ،امــا درک تاریخمنــدی امــر تــازهای اســت کــه در

که حتی لحنش هم که سرشــار از شــورمندی اســت و حماسی و گاه

رویکرد و روش خاص او بوده است؛ مجالی برای گفتگو با اندیشهها

بســتر فلســفههای جدید کشــف و طرح شــده اســت .تاریخمندی
6

و اندیشمندانی که او الزم میدیده است آنها را در روزگار خود مطرح

ناظــر اســت بــه اینکــه مــا موجوداتــی هســتیم زمانمنــد و مکانمنــد و

کند .

شــناخت و ادراک و اندیشــه ما مرتبط اســت با ظرف زمان و مکانی
که در آن قرار گرفتهایم .یکی از خصوصیات مهم فلسفههای جدید

روش و رویکرد فلسفی هانری کربن چیست؟

را میتوانیــم توجــه آنهــا بــه خطاهــای شــناختی و محدودیتهــای

 .3از آثــار عمــده و مهم او این کتاب اســت در تاریخ اندیشــههای کالمی در عالم اســامی که
ً
احتماال جامعترین اثر موجود در این زمینه است:
Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2 und 3 Jahrhundert Hidschra: Eine
Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Walter De Gruyter, 1991.

 .4نویســنده کتــاب مشــهور زیــر در حــوزه تحلیل کالم اســامی و ســنجش نســبت آن با کالم
یهودی و مســیحی که نویســنده آثار پژوهشــی متنوع دیگر هم هســت؛ از جمله کتابی درباره
اسپینوزا:
Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Harvard University Press,
1976.

آدمــی در دســتیابی بــه معرفــت بدانیــم و بر ایــن مبنا میشــود گفت
«تاریخمنــدی» هــم یکــی از محصــوالت ایــن توجه اســت و کشــف
تهــای عقــل .این نه بــه معنای نفــی عقل و
یکــی دیگــر از محدودی 
عقالنیت است و نه به معنای طرد اراده و اختیار آدمی .تنها به این
معناســت کــه اراده و اختیار مــا مطلق نیســت و عقالنیت جنبهای
تاریخــی نیــز دارد .الزمــه بــاور بــه تاریخمنــدی حرکت تار یــخ فارغ از

Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of Spinoza: Unfolding the Latent Processes of His Reasoning, Harvard University Press, 1934.

 .5ایزوتسو به «جشننامه هانری کربن» مقاله تطبیقی زیر را اهدا کرده:
Toshihiko Izutsu, “Islamic Mysticism and Zen Buddhism”, Mélanges offerts à
Henry Corbin, éd. Seyyed Hossein Nasr, McGill University in collaboration
with Tehran University and The Imperial Iranian Academy of Philosophy, 1977,
pp.115-149.

او در تحقیقاتش به مطالعات کربن استناد نموده است ،برای نمونه در این کتاب:
Toshihiko Izutsu, Sofism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical
Concepts, University of California Press, 1984.
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 .6در زبــان آلمانــی برای اشــاره بــه تاریخ دو واژه وجــود دارد و به کمک آنها بهتر میشــود این دو
جنبــه متمایــز «تاریــخ» را نشــان داد؛ یکــی واژه  Historieاســت که همــان  histoireفرانســه و
 historyانگلیسی است و به معنای علم و آ گاهی به گذشته و تاریخ به کار میرود و دیگری
 Geschichteاســت که همریشــه حوالت و تقدیر تاریخی ) (Geschickاســت و تاریخمندی
)(Geschichtlichkeitهم مشتق از آن است و دال لت بر جریان تاریخ نیز دارد .برای توضیح
بیشــتر دربــاره پدیدآمــدن مفهــوم تاریــخ بــه معنــای فلســفی جدیــد ر.ک بــه :محمدمنصــور
هاشــمی؛ صیرورت در فلســفه مالصدرا و هگل؛ تهران :انتشــارات کویر ،1383 ،ص -83
150؛ برای بحثی درباره تاریخمندی ر.ک به« :تأمل درباره وضعیت ناهمتاریخی» ،گفتگوی
ایمان افسریان با محمدمنصور هاشمی ،حرفه :هنرمند ،ش  ،63بهار  ،1396ص .97-91
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خواست انسانها ـ چه در جهت پیشرفت و چه در جهت انحطاط
ً
ـ نیســت و صرفــا ناظــر به این جنبه اســت که ما از فــراز جریان تاریخ

معنــیدار و تأ کیــد او بــر آنهاســت 9.یونــگ یکــی از پیشــروان فکری

و موقعیــت تاریخیمان نمیتوانیم بپریــم .این رویکرد هم توضیحی

حلقــه ارانــوس بود و کربن یکــی از اعضای فعال ایــن حلقه .رویکرد

دربــارۀ شــرایط بالفعــل ما انسانهاســت و هم بر اســاس آن میشــود
ّ
گذشــته را تحلیل و بررســی کرد و نظام علی ـ معلولی را برای تحلیل
ً
آن بــه کار گرفــت و مثــا تأثیــر و تأثرهــای تاریخــی را در نظر داشــت.
ً
هانــری کربــن آ گاهانه و عامدانه ،دقیقا با همیــن رویکرد تاریخی ،با

همگــی اعضای این حلقــه معنویتگرا ،از رودولف اتــو تا واندرلیو،

روایت پدیدارشناســانه ادیان در طول زمان نظر داشــت و تشــابهها و

همیــن باور به تاریخمندی و با تاریخینگری مخالف اســت .کربن

تقار نها 10.آنها در مقابل جریانهای فکری زمانه خودشان بودند که

از پدیدارشناســی و هرمنوتیــک ،از کشــفالمحجوب و تأویــل مدد

نفی معنویت بود؛ پوزیتویســم از ســویی و مارکسیســم از سوی دیگر.

میگیــرد تــا در دام دســتوپا گیر تاریخمنــدی نیفتد و بتوانــد از این
ً
محدودیت فراتر برود 7.مطابق روش تاریخی مثال این فرض را مطرح

مارکسیســم روایتی ســطحی و عامیانه از تاریخمندی بود و ریشــه در
تاریخینگری هگل داشــت و هگل بر بســتر فرهنگی توانســته بود امر

میکنیــم کــه اســماعیلیه تحــت تأثیــر اندیشــه نوافالطونــی بودهاند،

مطلــق را به تاریخ بکشــاند کــه در آن خدا به صــورت «ابن» به تاریخ

امــا بــر طبــق روش کربن اینهــا روایتهــای مختلــف «گنوس»اند .در

بشــر وارد شــده و به صلیب کشیده شده بود .بیوجه نبود که کربن

مقام تمثیل میشــود گفت از منظر هانری کربن معنویت چشــمهای

با این زمینه هم مســئله داشــت .او نهفقط با نهاد تاریخی کلیســای

اســت که به صورتهای مختلف میجوشد و موجهای ایجادشده

کاتولیــک که متولی ظاهر دین بود و از منظر کربن میتوانســت نقش

متأثــر از هــم نیســت .تصاویــر مختلف آن اصل و چشــمه جوشــنده

«مفتــش اعظــم» را بــر عهــده داشــته باشــد مســئله داشــت ،بلکه به

است؛ چه در ایران مزدایی باشد ،چه در ایران شیعی ،چه در یونان

روایتــی معنویتگرایانهتر و غیرتاریخیتر از ماجرای تصلیب متمایل

باســتان باشــد ،چه در دوره رنســاس .کربن در پی این موجزدنهای

بــود و بــر آن بــود کــه آن خدایــی کــه فردریش نیچــه توانســت مرگ او

چشــمه گنوستیسیســم اســت و بــه دنبــال پیونــدزدن آنهــا و ترســیم
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را اعــام کنــد ،همــان خدایی اســت که بــه تار یــخ گام نهــاده بود.

تصویــر کاملتــر« .فلســفه تطبیقــی» هــم به معنایــی کــه او از آن مراد
ً
میکند و به صورتی که آن را در آثارش به کار میگیرد ،باز مشــخصا

از نظــر او تشــیع اخروی بــود و ورای تاریخ؛ معادشناســانه بــود و امام
زمــان در آن غایــب بــود ،به این معنی کــه به تار یــخ گام نمینهاد .او

در تقابــل بــا تاریخینگــری اســت .فلســفه تطبیقــی برای او مقایســه

بــا عرفیکــردن دین مخالف بود و برای او دین وقتی عرفی و ســکوالر

فلسفهها نیست ،یافتن مطابقتهای آنها فراتر از ارتباطات تاریخی

یکــرد .آغــاز
میشــد کــه جنبــه ظاهــری و نهــادی و تاریخــی پیــدا م 

اســت؛ یافتن شــباهتها 8.رویکرد او در این زمینه به معنایی یادآور

سکوالریزاســیون نــزد کر بــن ورود دین بــه عرصه تاریخ بــود .تاریخ در

 .7رویکــرد فلســفی کربــن در جملگــی آثــارش تنیــده شــده اســت ،از جملــه در جایجــای
عمدهتریــن اثــر او ،کتــاب در بــاره اســام ایرانــی ) (En Islam iranienکــه بهویــژه پیشدرآمد
) (Prologueجلد نخســت آن برای آشنایی با مســئلهها و مصطلحات کربن راهگشاست.
(این پیشدرآمد دو بار به فارسی ترجمه شده است :به ترجمه استوار رضا کوهکن در اسالم
در ســرزمین ایران ،مؤسسه پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران  1390و به قلم انشاءاهلل رحمتی
در چش ـماندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی ،ج  ،1سوفیا  .)1391چکیدهای خالصتر
از اندیشــهها و عالیــق و دغدغههــای فلســفی کربــن را در تکملــه بســیار خواندنــیای کــه بر
مصاحبه نهچندان گویایش با فیلیپ نمو نوشته است نیز میشود یافت:
Henry Corbin, “De Heidegger a Sohravardi”, Entretien avec Philippe Nemo, et
“Post-Scriptum à un entretien philosophique”, L’Herne: Henry Corbin, éd.

نظریهپــردازی کارل گوســتاو یونــگ در بــاره تشــابهات و تقارنــات

پدیدارشناسانه و غیرتاریخی بود و حتی وقتی دوست نزدیک کربن،
میرچــا الیــاده ،از تار یــخ ادیــان هم ســخن میگفــت ،در حقیقت به
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نظــر او ظاهــری بــود که حجــاب باطن قــرار میگرفــت .او در تقابل با
دنیویکــردن ) (sécularisationاز قدس ـیکردن )(sacralisation
enne de philosophie, 1977.
Henry Corbin, The Concept of Comparative Philosophy, trans. Peter Russel, Golgonooza Press, 1981.

ترجمه فارســی :هانری کربن ،فلســفه ایرانی و فلســفه تطبیقی ،ترجمه ســیدجواد طباطبایی،
توس و انجمن ایرانشناسی فرانسه.1369 ،
برای بحثی در فلسفه مقایسهای و نقد رویکرد کربن ر.ک به :محمدمنصور هاشمی ،صیرورت
در فلسفه مالصدرا و هگل ،انتشارات کویر  ،1383ص.37-25

Christian Jambet, Édition de l’Herne.

آن مصاحبه و تکلمه با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است:
هانری کربن ،از هایدگر تا سهروردی ،ترجمه حامد فوالدوند ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.1383 ،
 .8در آثار کربن میان اندیشــمندان مســلمان و کســانی مانند اکهارت ،اوتینگر ،یاکوب بویمه،
ســودنبرگ ،سباســتیان فرانک ،واالنتین ویگل و افالطونیان کمبریج اشارات تطبیقی فراوان
هست.
بیــان روشــن دغدغههــای روششــناختی کربــن را در ایــن حــوزه در بخش نخســت کتــاب زیر
میتوان یافت:
Henry Corbin, Philosophie iranienne et philosophie comparée, Accademie irani-

9. sinngemäβe Koinzidenz.

بــرای توضیــح دربــاره این اصطالح ر.ک به :داریوش شــایگان ،بتهای ذهنــی و خاطره ازلی،
امیرکبیر  ،1351ص .139-136
 .10بنگرید به کتاب مذکور از واسراستروم در پینوشت نخست.
 .11ر.ک بــه :محمدمنصــور هاشــمی ،خــدا و بشــر :چنــد مبحــث کالمــی در تار یــخ اندیشــه
اسالمی ،انتشارات کویر ،1389 ،مقاله «خدا به عنوان امر مطلق» ،ص .52-50
12 . Henry Corbin, En Islam iranien: Aspects spirituels et philosophiques, TOME
I, Gallimard, 1971, p.164.

ترجمــه فارســی :هانــری کربــن ،چش ـماندازهای معنوی و فلســفی اســام ایرانــی ،ج  ،1ترجمه
انشاءاهلل رحمتی ،سوفیا ،1391 ،ص .294

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397
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«کربن
موضوع این نوشـــــتار،
ِ
فیلســـــوف ،تاریخمنـــــدی و
ایران معاصر» اســـــت و شاید
ب ـ ــرای ورود بـــــه بحـــــث بهتر
باشـــــد از توضیـــــح مفـــــردات
این عنوان آغـــــاز کنم .هانری
کربن پژوهشگر و اندیشمندی
است که نوشتههای فراوانش
حوزههـــــای وســـــیعی را در بر
میگیرد و به آنها از منظرهای
گونا گون میتـــــوان نظر کرد.
دربـــــاره گســـــتره آثـــــار و افکار
او خوشـــــبختانه آثـــــار مفیـــــد
و متنوعـــــی موجـــــود اســـــت.

ســخن میگفت که به تعبیر او گشــودن چشــماندازهای معنوی در برابر بشــر بود و نه قدس ـینمودن نهادهای
یشــود و بــر آن بود که تفوق معنویت تحقق آن اســت،
دنیــوی کــه منجر به عرفیشــدن دین ) (profanationم 
نــه تســلطش بــر نهادهــای اجتماعی و سیاســی .در تقابل بــا تاریخمنــدی و تاریخینگــری و محدودیت آنها
بــود کــه کربــن از «ورای تاریخ» ســخن گفــت و از «فراتار یــخ» و از «تاریخ قدســی» 13.اتوپی کربن اقلیم هشــتم
بــود .مفهومپرداز یهــای او در اینبــاره همگــی تالشهایی بود بــرای فراتررفتن از تاریخ به معنــای متداول و از
تاریخمنــدی ،آنگونــه که در فلســفههای جدید مطرح شــده بــود« .فراتاریخ» و «تاریخ قدســی» نظریهپردازی
ّ
درباره امکانی است فراتر از تأثیر و تأثرها و نظام علی روابط عالم و آدم .بستر این امکان از نظر کربن مرتبهای
از مراتب عالم هســتی اســت ،یعنی عالم خیال .گروهی از اندیشــمندان مســلمان ـ چه از اهل فلسفه و چه از
اهــل عرفــان ـ دربــاره سلســله مراتب وجود و از آن جمله عالم خیال ،اندیشــیده و نظــرورزی کردهاند .کربن به
آرای این گروه و مفهوم خیال و عالم مثال و نســبت آن با سلســله مراتب شــناخت از ســویی و سلسل ه مراتب
هســتی از ســوی دیگر التفات خاصی کرده و به معرفی و تشــریح آن پرداخته اســت 14.من در اینجا به بحث
درباره این مفهوم نمیپردازم .آنچه از منظر موضوع این گفتار اهمیت دارد ،تأ کید بر این نکته است که توجه
به این جنبه از اندیشــه کربن ما را به ســوی ســنت فلســفیای که وی به آن متعلق اســت راهنمایی میکند.
این سنت چیزی نیست جز فلسفه نوافالطونی .کالم اسماعیلی و فلسفه اسالمی و عرفان نظری که کربن به
آنها التفات داشــت روایتهایی اســت از این سنت کهن که پیشــینهاش را بهراحتی تا آثار افلوطین میتوان
پیگرفــت .ســنتی کــه در فلســفه از آن به نوافالطونــی یا افالطونی متأخــر تعبیر میکننــد و در مطالعات ادیان
و عرفان با تعبیر غنوصی (گنوســی) به آن اشــاره میشــود 15.کربن بهدرســتی زندهبودن این ســنت را در ایران
دریافته بود و به دنبال این ســنت زنده آمده بود 16.او حتی اگر به متفکرانی در دوره رنســانس هم توجه میکرد
و از شــباهت آنها با متفکران اشــراقی ایران ســخن میگفت ،در جســتجوی این روح مشترک نوافالطونی و آن
 .13در انتهای جلد چهارم متن فرانســه درباره اســام ایرانی ،نمایه جامع هر چهار مجلد این کتاب آمده اســت و در آنجا ذیل فراتاریخ)(metahistoire
و تاریــخ قدســی ) (hiérhistoireو نیــز تاریخینگــری ) (historicismeمیتــوان بهراحتی کاربرد این تعابیر و منظــور او را از آنها یافت .کربن حتی وقتی
فیلمی را هم میپسندد آن را از منظر رویکرد خود به تاریخ و فراتاریخ میپسندد و تحلیل میکند .ر.ک به :هانری کربن« ،سیاوش در تخت جمشید»،
ترجمه فریده رهنما (به همراه متن فرانسه) ،فریدون رهنما ،سیاوش در تخت جمشید ،نشر قطره .1383
 .14کربــن بــرای رســاندن ایــن معنــا در زبانهــای اروپایی تعبیر التیــن ) (Mundus Imaginalisرا ســاخته اســت .رأی کربن درباره عالم مثــال و خیال و
تخیل را بهتفصیل در کتابهای درباره اســام ایرانی و تخیل خالق در تصوف ابنعربی میتوان یافت .رســاله زیر ترجمه انگلیســی ملخصی است
ً
از مبحث مرتبط به عالم مثال و خیال در درباره اسالم ایرانی که مستقال منتشر شده است:
Henry Corbin, Mundus Imaginalis or The Imaginary and The Imaginal, trans. Ruth Horine, Golgonooza Press 1976.

و با این مشخصات به فارسی هم ترجمه شده است:
«عالم مثال» ،ترجمه سیدمحمد آوینی ،مجموعه مقاالت هانری کربن ،گردآوری و تدوین محمدامین شاهجویی ،انتشارات حقیقت ،1384 ،ص
.273-249
نگاه کربن و اصطالحپردازی او در برخی آثار و از جمله این کتاب عامهپسند علمی مورد استقبال قرار گرفته است :مایکل تالبوت ،جهان هولوگرافیک،
ترجمه داریوش مهرجویی ،انتشارات هرمس.1388 ،
 .15درباره افلوطین ر.ک به :نصراهلل پورجوادی ،درآمدی بر فلسفه افلوطین ،انجمن فلسفه ایران.1358 ،
درباره نوافالطونیان ر.ک به :کریم مجتهدی ،افالطونیان متأخر :از ادریوس تا ویکتور کوزن ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1394 ،
مجموعــه آثــار خــود افلوطین (تاســوعات) هم خوشــبختانه به فارســی ترجمه شــده اســت :دوره آثــار فلوطین ،ترجمه محمدحســن لطفی ،انتشــارات
خوارزمی.1366 ،
در فرهنگ اســامی هر چند گهگاه به اندیشــههای افلوطین ذیل عنوان «الشــیخ الیونانی» اشــاره شده اســت( ،برای نمونه ر.ک به :شهرستانی ،الملل و
ً
النحل ،تحقیق محمد ســید کیالنی ،دار صعب ،1986/1406 ،ج  ،2ص  )147-144عمدتا شــخص او را نمیشــناختهاند ،اما آثار او را که تحت
عنوان «اثولوجیا» به عربی برگردانده شده بوده و منسوب به ارسطو تلقی میشده ،بهخوبی میشناختهاند و متأثر از آن بودهاند .برای متن این اثر ر.ک
به :اثولوجیا ،ترجمه ابن ناعمه حمصی ،با تعلیقات قاضی سعید قمی ،تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،انجمن فلسفه ایران1356 ،؛ اثولوجیا،
ترجمه عربی ابن ناعمه حمصی و ترجمه و شرح فارسی حسن ملکشاهی ،انتشارات سروش .1378
 .16در دوران دانشجویی تصمیم گرفته بودم در واحدهای مربوط به هر فیلسوف ،آثار خود آن فیلسوف را هم بخوانم .در دوره کارشناسی ارشد درسی
درباره افلوطین داشتیم .وقتی مجموعه آثار افلوطین را خواندم شگفتزده شدم .در میان آثار فیلسوفان کتابی به این آشنایی نخوانده بودم .تربیت
فکری من به واســطه داشــتن معلمانی که فلســفه صدرایی را مســتقیم و غیرمســتقیم به ما میآموختند ،بیاینکه بدانم بسیار نوافالطونی بود و روشن
ً
اســت کــه مــن اســتثنا نبودم؛ یکی بودم میان بســیاری دیگر .از این جهت کربن کامال درســت تشــخیص داده بود که روح نوافالطونــی در اینجا زنده
است ،چنانکه سالها پس از درگذشت او نیز هنوز زنده است.
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ســنت کهــن غنوصی بــود 17.خالصه کنم .هانری کربن فیلســوفی بــود نوافالطونی ،اما ویژگی مهــم او این بود
که فیلســوف نوافالطونی معاصر بود و با آخرین مســائل فلســفی و کالمی روزگارش ـ از فلســفه مارتین هیدگر تا
الهیات کارل بارت ـ آشنایی داشت.

18

اندیشــههای کربن مثل اندیشــههای هر فیلســوف دیگر جای تحلیل و بررســی دارد و دارای وجوهی مثبت و
کربن محقق و شرقشناس هم همین وضع را دارد .رویکرد
درســت و وجوهی نادرســت یا نا کافی اســت .آثار ِ

پدیدارشناســانه از جنبهای در مطالعات ادیان دســتاوردی شــایان توجه است که امکان امعاننظر در تلقی و
دریافــت آدمیــان از امر قدســی و تجلیات آن و نیازهــای معنوی جوامع و افراد را فراهم مــیآورد 19،اما واقعیت
این اســت که به عنوان نمونه ســاختارگرایی یا نگرش تاریخی هم هر یک وجوه دیگری از ابعاد زندگی جوامع
و افراد را آشکار میکند .رویکرد هرمنوتیکی هم که در چشم کربن تأویل باطنی متون بود ،امروزه به ماجرایی
بســیار پیچیدهتــر بدل شــده اســت و با این پرســشها درگیر اســت که مــا چگونه متن را میفهمیــم و حدود و
ثغور تفســیر و شــرایط آن چیســت؟ آیا متن معنا یا معناهایی دارد یا ما به آن معنا میدهیم؟ آیا فرایند تفســیر
بــاز یای بیانتهاســت یــا بــرای آن حــدی متصــور اســت؟ از کجــا درمییابیــم کدام قرائــت و تأویل درســت
ً
اســت و کدام تفســیر به رأی و خوانش ناموجه؟ و آیا اساســا میتوان از موجه یا ناموجهبودن خوانشها ســخن
گفت یا نه؟ اگر بله ،با کدام معیارها؟ 20فیلســوف نا گزیر از مواجهشــدن با این پرســشها و پرداختن به جنبه
ً
بیناالذهانی تفســیر اســت تا کارش صرفا خالقیتی ذوقی در برخورد با متنها نباشــد .جدای از این مســائل
معرفتشناســانه ،در حــوزه وجودشناســی ،فیلســوف بــرای پرهیز از گزافگویی نا گزیر اســت همــواره آنچه را
«تیغ اکام» 21خوانده میشود در نظر داشته باشد و اگر هویتی بر هویات و مرتبهای بر مراتب هستی میافزاید،
ضرورت آن افزایش را در نظر داشته باشد و بتواند توضیح دهد که بدون آن هویت و مرتبه امری تبیینناشده
ً
میمانــده اســت .طبعــا ایــن نقد و نظرهــا و مانند اینها را میشــود بســط داد و قابلیتها و کاســتیهای آرای
ً
کربن را در مواجهشدن با آنها سنجید؛ چنانکه مثال میشود آثار او را از حیث پژوهشی و تحقیقی مورد مداقه
مجــدد قــرار داد و میــزان کمــال و نقــص آنها را بررســید 22.ولی جــدای از اینهــا و صرفنظر از صحت و ســقم

اندیشـــــههای کرب ـ ــن مث ـ ــل
اندیشههای هر فیلسوف دیگر
جای تحلیل و بررس ـ ــی دارد
و دارای وجوه ـ ــی مثب ـ ــت و
درســـــت و وجوهی نادرست
کربن
یا نا کافی اســـــت .آ ث ـ ــار ِ
محقـــــق و شرقش ـ ــناس ه ـ ــم
همین وضـــــع را دارد .رویکرد
پدیدارشناسانه از جنبهای در
مطالعات ادیان دس ـ ــتاوردی
شـــــایان توجــ ــه اس ـ ــت ک ـ ــه
امکان امعاننظ ـ ــر در تلقی و
دریافت آدمیان از امر قدسی
و تجلیـــــات آن و نیازه ـ ــای
معنـــــوی جوام ـ ــع و اف ـ ــراد را
فراهم مـــــیآورد ،اما واقعیت
ایـــــن اســـــت ک ـ ــه ب ـ ــه عنوان
نمونه ساختارگرایی یا نگرش
تاریخـــــی هم هر ی ـ ــک وجوه
دیگری از ابعاد زندگی جوامع
و افـــــراد را آش ـ ــکار میکن ـ ــد.

 .17این جنبه از متفکران دوره نوزایی در کتاب زیر که تألیف یکی از دانشجویان و دوستان ایرانی نزدیک کربن است به نحو برجستهای انعکاس یافته
است :کریم مجتهدی ،فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1391 ،
 .18چنانکه همه میدانیم او نخستین مترجم گزیدهای از آثار مارتین هیدگر و کارل بارت به زبان فرانسه بود.
 .19با رویکرد پدیدارشناســانه میشــود با بهتعلیقدرآوردن قضاوت و حکم ،از جمله حکم مبتنی بر صدق و کذبســنجی تاریخی ،امری را آنگونه که
ً
خود را مینمایاند شــناخت؛ مثال اگر شــیعیان گفتهاند آب مهریه فاطمه زهراســت ،ربط این آب را با آبی که در کربال از فرزند او دریغ شــده دریافت و
ً
زیباییشناسی پس پشت این تلقی را دید .اینکه آیا به لحاظ تاریخی واقعا هنگام ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا این مهریه تعیین شده بوده یا
ً
ً
نه و اینکه آیا به لحاظ فقهی اساسا میشده است مطلق آب را به عنوان مهریه تعیین کرد یا نه ،طبعا مسئله پدیدارشناس نیست.
 .20ر.ک به« :قرائتپذیری دین» در محمدمنصور هاشمی ،دیناندیشان متجدد :روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان ،انتشارات کویر.1385 ،
( Ockham’s Razor .21مأخوذ از نام ویلیام اهل اکام و منسوب به او .هر چند اصل این نظر را در آثار خود او نمیتوان یافت).
 .22در مــورد پژوهشهــای کربــن طیــف گســتردهای از نقــد و نظرها را میشــود مطــرح کرد .بحثهــای جالب و خواندنی او درباره تشــیع کاســتیهای
پژوهشی دارد .از اشکاالت جزئی و موردی (به عنوان نمونه انتساب شعری به امام سجاد که از ایشان نیست یا ذکر جابر بن حیان در میان اصحاب
امــام صــادق که محل تردید اســت؛ ر.ک بــه :جویا جهانبخش ،مأثورات در ترازو ،نشــر علم ،1393 ،ص 262-231؛ همو ،ســه گفتار در غلوپژوهی،
انتشــارت اســاطیر ،1390 ،ص  ) 296-233تا نقصهای عمدهتر مثل بحث از تشــیع بدون توجه به ســنت عقلگرای متکلمان بزرگ شــیعه از قبیل
شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی و خواجه نصیر و عالمه حلی.
ً
یا بحث از فلسفه اسالمی بدون توجه به جنبههای عقلی و منطقی و طبیعیاتی این فلسفهها ،چنانکه به عنوان نمونه در مورد سهروردی ،کربن صرفا
بخش الهیات برخی آثار او را تصحیح و منتشر کرده یا به نوآور یهای او در حوزه منطق هیچ توجهی ننموده است( .درباره این کاستی اخیر ر.ک به:
Suhravardi, The Philosophy of Illumination, A New Critical Edition of the Text of Hikmat al-ishraq with English Translation, Notes,
Commentary, and Introduction by John Walbridge and Hossein Ziai, Brigham Young University Press, 1999. P. xix.

روش کار او اصوال نحو خاصی از گذشــتهپژوهی و نمونهپژوهی و سرگذشــتپژوهی اســت ،اما تاریخپژوهی نیســت؛ پس او چه در حوزه فلســفه و چه در
حــوزه عرفــان میتوانــد بهراحتــی تفاوتها و اختالفنظرهــا را نادیده بگیرد به نحوی که برایــش نه دعوای قائالن به اصالــت ماهیت و اصالت وجود
ً
اهمیت داشته باشد ،نه منازعات اهل عرفان و مثال کشمکشهای نقشبندیه و نوربخشیه.
ً
ً
طبعــا بــا چنیــن رویکــردی توقع نقادی هم بــه هیچ وجه از او نمیتوان داشــت و دیگر جایی مثال بــرای تحلیل انتقادی کاســتیهای عقالنی زبانآوری
صوفیانــه نمیمانــد .بــه عنــوان نمونــهای از چنین تحلیلهــای الزم و بهجا و راهگشــا ر.ک به :محمدرضا شــفیعی کدکنی ،زبان شــعر در نثر صوفیه:
درآمدی به سبکشناسی نگاه عرفانی ،انتشارت سخن.1392 ،
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دعاوی کربن ،میشــود ماجرای اندیشــههای او و طــرح آنها در ایران

و ترجمه و تحشــیه شــده است ،اما کربن چنانکه در ابتدای سخنم

معاصــر را بــر زمینــه پرسشــی دیگرگــون هــم نهــاد و بــا بررســی وضــع

هــم گفتــم فقط ایــن نبود .در غــرب او متفکــری بود خــاف جریان.

تاریخــی ایــران معاصــر از طرفــی و موقعیــت تاریخی فلســفه کربن از

در ایــران کر بـ ِـن محقــق از همان آغاز شــناخته شــد و قــدر دید ،ولی

طرف دیگر مســئلهای فلســفی را درباره اندیشــهها و شــرایط تاریخی

کربــن متفکــر در آن زمان بهو یــژه در حوزه دینپژوهــی چندان تأثیری
ً
نگذاشت و صرفا در سالهای اخیر است که تا حدی میراث فکری

بهاجمال به آن بپردازم.

او وارد حوزه عمومی تفکر در ایران شده است .آیا این نتیجه اهمال

آنهــا مطــرح کــرد .این کاری اســت کــه در نظــر دارم در ادامــه گفتارم

هانــری کربــن از شــهریور  1324بــه ایــران آمــده و نخســتین ترجمــه
فارســی از آثــارش در  1325منتشــر شــده اســت 23.از آن ایــام تا پایان
ً
عمر ،او مســتمرا به ایران رفتوآمد داشــته و حلقهای از پژوهشــگران
و اندیشــمندان ایرانــی را جــذب کرده و گرد آورده اســت که کارهای
در خــور توجــه و ارزشــمندی را بــه انجــام رســاندهاند .گروهــی از این
اندیشــمندان جــوان با جریانهــای فکری رایــج در آن زمان در غرب
نیــز آشــنا و بــا کربن همســخن بودند ،اما آیا اندیشــهها و آثار فلســفی
کربــن در ایــران همان موقعیتی را داشــته اســت که در غــرب؟ کربن
در روزگار خــود مهمتریــن معرف تشــیع و نیز فلســفه اســامی ـ ایرانی
ً
در غــرب بــوده اســت و عمــا بــه لطــف تالشهــای او این میــراث از
حاشیه شرقشناسی به متن مطالعات و پژوهشهای زنده راه یافته
است 24.بسیاری از متون این میراث به همت او شناخته و تصحیح
کربــن از دور بــه ســنت مــا نگاه میکنــد و از آن فاصله که او به آن مینگــرد همهچیز عین صلح
و تناســب و زیبایــی جلــوه میکند .اگر نگــرش بعضی مستشــرقان به فرهنگهای شــرقی از
باال و متفرعنانه و نادرســت بوده اســت ،نگرش همدالنه کربن هم یکســویه است و مبتنی بر
آرمانیکردن فرهنگ ما و «اگزوتیک» دیدن و یکسره جذاب یافتن آن.
البتــه جملگــی این انتقادات چیزی از اهمیت کارهای در مجموع فوقالعاده او کم نمیکند.
برای اینکه روشــن باشــد او در حقیقت چه کرده اســت شــاید بد نباشــد به یاد بیاوریم که هر
ً
وقــت ما فیلســوف صاحبنظر محققی داشــتیم که میتوانســت مثال متــون التین متفکران
کمتــر شناختهشــده قــرون وســطی در اروپــا را تصحیــح و ترجمــه و شــرح کند ،بــه نحوی که
پژوهشــگران همان ســرزمین ناگزیر از مراجعه به آنها باشــند ،کســی مانند کربن در میان خود
داشــتهایم .واضح اســت که پدیدآمدن چنین کســانی به خالف تصور معمول ما فرمایشــی
ً
ً
نمیتوانــد باشــد .این وضع دقیقا مرتبط اســت با شــرایط تاریخی فرهنگهــا .چنانکه مثال
برای هندشناسشــدن ابوریحان بیرونی فرمایش الزم نبود و فرهنگ ایران و اســام در روزگار
او در چنان شرایط مناسبی بود که ظرفیت پروردن او و امثال او را داشتهباشد.
 .23هانــری کربــن ،روابــط حکمــت اشــراق و فلســفه ایــران باســتان :محرکهای زرتشــتی در
فلســفه اشــراق ،گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشــن ،با مقدمه ابراهیم پورداود ،نشریه
ً
انجمن ایرانشناســی ،ش  .1325 ،3از این کتاب بعدا ترجمهای فصیحتر هم منتشــر شده
اســت بــا این مشــخصات :هانــری کوربــن ،روابط حکمت اشــراق و فلســفه ایران باســتان:
بنمایههای زرتشتی در فلسفۀ سهروردی ،ترجمه ع .روحبخشان ،اساطیر و مرکز بینالمللی
گفتگوی تمدنها.1382 ،
 .24به واســطه آثار کربن شــناخت فرهنگ کهن ما در ســطح جهان گاه از حوزه شرقشناســی
ً
فراتــر رفتــه و ابعــاد وســیعتری یافتــه اســت کــه در اینجــا صرفــا بــه دو نمونــه اشــاره میکنــم.
نمایشنامهنویس بزرگ فرانسوی ،اوژن یونسکو که از عقل سرخ سهروردی سخن گفته است
(ر.ک به :اوژن یونسکو« ،پیشاهنگ نوآوران» ،اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده ،ترجمه
جــال ســتاری ،مرکز )1381 .و منتقــد ادبی نامدار ،هرولد بلوم ،که به فرشتهشناســی کربن
توجه کرده است (ر.ک به:
Harold Bloom, Omens of Millenium: The Gnosis of Angels, dreams and Resurrection, Riverhead, 1996).

بلــوم همچنین به ویراســت جدید ترجمه انگلیســی «تخیل خــاق در تصوف ابنعربی» کربن
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ایرانیان بود؟ گمان نمیکنم چنین بوده باشــد .به کربن توجه شــده
بــود ،بســیار هم توجه شــده بود ،امــا کربن بــرای ایرانیــان در آن زمان
ً
صرفــا احیاکننده میراثشــان به نظــر میآمد و این اتفاقــی و تصادفی
ً
نبود .این دقیقا ربط داشــت به تاریخمندی؛ یعنی همان موضوعی
که از ابتدای این گفتار در صدد پرداختن به آن بودهام .قلب اندیشه
کربــن توجه بــه باطــن و رویکــرد او پدیدارشناســانه و هرمنوتیکی بود
و اینهــا در برابــر مفاهیمی ماننــد عرفیکردن ،تاریخینگری و تفســیر
ظاهــری قــرار میگرفــت .اینهمــه تــازه در دو دهه اخیر اســت که در
ایــران تبدیــل بــه مســائل فکــری جــدی و مشــکلآفرین و زنده شــده
ً
دینی پس از انقالب بود که پرسش از
اســت .مثال تازه با روشــنفکری ِ
فهــم متــن به میان آمد و بهمرور مســئله هرمنوتیک مطرح شــد .باز با
همین روشنفکری دینی بود که نگرش تاریخی به دین که مورد انتقاد
کربن اســت مجال طرح و بســط یافت 25.اینها هم بر بستر اجتماعی
 سیاسیای شکل گرفت که در آن دین و سکوالریزاسیون ،نهادیو سیاسیشــدن و عرفیشــدن تبدیل به مســائلی مبتالبه شــده بود.
مســئله من در اینجا این نیســت که کدام رویکرد یا نظر درســت بود
یــا نبــود یــا هر کــدام تا چه حــد از درســتی بهرهمنــد بودند .مســئلهام
این اســت کــه گویی اندیش ـههای کربن در آن ظرف زمانــی در ایران
«پیــشرس» بــود؛ پاس ـخهایی کــه زودتــر از مســائل بــه اینجا رســیده
ً
بــود .منظــورم هــم از طــرح این موضوع این نیســت که پــس مثال باید
بــرای مواجهشــدن با اندیش ـهها قاعــده تعیین کرد و ترتیبی داشــت.
اندیشــه مــرز نــدارد و نباید داشــته باشــد ،ولی مســئله این اســت که
اندیشــه تار یــخ دارد و نمیتوانــد نداشــته باشــد .تاریخمنــدی تقدیر
تفکر است و تالش هر متفکر برای فراتررفتن از آن در هر زمان ،تالشی
که با مشخصات زیر منتشر شده ،مقدم ه نوشته است:
Alone with the Alone: Creative Imagination in Sufism of Ibn Arabi, Princeton University Press 1998.

البتــه بایــد متذکر شــوم که کربن در معرفی فلســفه ایرانی و ســنت مابعد ابنرشــدی در فلســفه
اسالمی نخستین نفر نیست و پیش از او کسانی کارهای شایان توجهی کرده بودهاند (برای
نمونه ماکس هورتن در اثر زیر که درباره مالصدرا است:
Max Horten, Das philosophische System von Shirazi, Trübner, 1913.

اما کارهای آنها به هیچ روی اهمیت و برد و نفوذ آثار کربن را پیدا نکرده است.
 .25ر.ک به :محمدمنصور هاشــمی ،دیناندیشــان متجدد :روشــنفکری دینی از شــریعتی تا
ملکیان ،انتشارت کویر.1385 ،

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

رصاعمناریا و یدنمخیرات ،فوسلیف ِنبرک

است تاریخی و تاریخمند .رابطه تفکر و تاریخ رابطهای دیالکتیکی

ماجــرای تاریخمنــدی کــه به آن اشــاره کــردم تصور میکنــم میتوان

اســت .همه اندیشــهها در عین اینکه گامهاییاند بــرای پیشرفتن

روشن کرد که این تعبیر روا و مناسب نیست .فیلسوف معاصر ایران

در طــول تاریخ ،تاریخمندند .نادیدهگرفتــن این امر میتواند به درک

یــا نخســتین فیلســوف دوره جدید ایران چه کســی میتواند باشــد؟

و دریافتهایــی نادرســت از امــور بینجامــد .کربــن ایران را دوســت

فیلســوفی نوافالطونی که اندیشهاش بیان امروزی و جدیدی باشد از
ً
مثال اندیشــه حاج مالهادی ســبزواری یا فیلسوفی که مسئلههای ما

از نهادهای متداول و فراتر از تاریخمندیهای دنیوی و عرفیکننده،

در این ظرف زمانی ـ یعنی دوره جدید ـ را صورتبندی کرده باشد؟

در حالــی کــه در همــان ســالی که کربن داشــت از دنیــا میرفت ،در

اگــر اولــی را مــا ک قــرار دهیــم ســنت فلســفه اســامی با فیلســوفان

ایــران انقالبــی دینــی در حــال تحقــق بود کــه تشــیع و نهتنهــا قرائتی

ســنتیاش تــا همیــن االن هــم ادامــه یافته اســت .در چنــان نگاهی

فقهــی بلکــه همچنین قرائتــی باطنــی از آن را به تاریــخ وارد میکرد.

ـوف «معاصـ ِـر» «ایــران» بگردیــم.
دیگــر الزم نیســت بــه دنبــال فیلسـ ِ

میداشــت؛ چون در آن به تصور خــود معرفتی دینی را یافته بود فارغ

اگــر هانری کربن زنــده میماند باید بر مبنای نظام اندیشــههای خود

اینهــا تعابیری اســت دال بر زمانمنــدی و مکانمنــدی؛ تعابیری دال
ً
بــر تاریخمنــدی تفکــر و طبعــا در آن نگــرش جایــی برای ایــن تعابیر

کــه توقــع آن را نداشــت .در حالی که نگاهی تاریخی نشــان میدهد

نبایــد باشــد ،اما ا گــر دومی را مال ک قــرار دهیم و یافتن چنان کســی
ً
را مطمــح نظر داشــته باشــیم ،در تار یــخ معاصر ایــران میتوانیم مثال

کــه نهــاد روحانیــت و دیگر نهادهای دنیوی را نداشــته باشــد و هیچ
ً
دینــی نیســت کــه صرفــا در حــد آموزههایی باطنــی باقی بمانــد .اگر
همــدل بــا هانری کربن ،نگران هســتیم ایــن جنبهها بــه ُبعد معنوی

کســی ماننــد احمــد فردیــد را نخســتین فیلســوف دوره جدیــد ایران
ایــن دوره مفهو مپــردازی کند و نوعی خودآ گاهــی تاریخی را به تفکر

دین آســیب بزنــد ،راه رفع آن نگرانــی غفلت از ایــن جنبهها یا انکار

ما بیاورد 27.بنابراین صرفنظر از اینکه کدام یک از این دو متفکر را

آنها نیســت؛ پیش چشــم داشتن آنهاســت .تلقی کربن در این موارد

بپسندیم یا نپسندیم و اندیشهها یا شخصیت کدام را بیشتر دوست

درســت نبــود چــون منکر تاریــخ و تاریخمنــدی بــود .در پرداختن به

داشــته باشــیم ،میتوانیــم بگوییــم کربن فیلســوفی فرانســوی اســت

امــور باطنی همواره خطر دورشــدن از واقعیتهــای انضمامی نهفته

در قــرن بیســتم میــادی و فردیــد فیلســوفی ایرانی در قــرن چهاردهم

اســت .دســتکم فیلســوف ،از آن جهت که به عقل پایبند اســت،

هجــری شمســی ،اما چرا بــر این قرنها تأ کید کردم؟ چــرا از دو نظام

ناچار اســت حد و حدود ذو قورزی را از واقعنگری تمیز دهد ،وگرنه

مختلف نشانهگذاری تاریخی استفاده کردم؟ واضح است که این

دچارشــدن بــه سرنوشــت شــخصیتهای رمــان رندانــه امبرتــو اکو،

اعــداد قــرارداد و اعتبــار اســت و آنها از حیــث تقویمــی در یک دوره
ً
بودهانــد .بــا اینهمه از این اعــداد صرفا به مثابه نشــانهای قراردادی

بــه روش کربن تالشــی اســت برای ژرفانگری ،بــرای پیبردن به بطون

برای تأ کید بر تفاوتی واقعی اســتفاده کردم .آیا همه ما در یک تاریخ

متون ،برای کشــف رازها و رســیدن به شناخت عمیق ،اما شناخت

زندگــی میکنیــم؟ بــه عبــارت دقیقتــر در یــک جر یــان تاریخــی؟ آیا

یــک چیــز شــناخت همــه آن چیــز اســت؛ شــناخت ظاهــر و باطــن،

ذیــل یــک جریان تاریخی جهانــی ،جریانهایی متمایــز از هم وجود
ً
یتــوان از «ناهمتاریخــی» مثــا مــا و
نــدارد؟ اگــر چنیــن باشــد آیــا نم 

آن انقالب را بخشی از فرایند سکوالریزاسیون مذهب میدید .امری
هیچ دینی نیســت که جنبه تاریخی پیدا نکند ،هیچ دینی نیســت

آونــگ فوکــو ،دور از انتظــار نخواهد بــود .کشــفالمحجوب و تأویل

بدانیم .ســعی او بر آن بوده تا درباره وضع تاریخی ما و مســائلمان در

شــناخت کامل .کوشــش بــرای شــناخت عمیق اگر همان کوشــش
ً
بــرای شــناخت جامــع نباشــد ،حتما نارســا و نا کافی اســت و بدین

غــرب ســخن گفت؟ ناهمتاریخی تعبیری اســت کــه برای توصیف

معنا در حقیقت به معنای درست کلمه عمیق هم نمیتواند باشد.

شــرایط غیریکســان جریانهای زنده تاریخی ساختهام 28.همزمانی

اجــازه بدهید در پایان صحبتم به یک موضوع دیگر هم درباره کربن

مبنای سنت ایرانی فلسفه ،فلسفیدن را در دوره جدید آغاز کرده است».
 .27ر.ک به :محمدمنصور هاشمی ،هویتاندیشان و میراث فکری احمد فردید ،انتشارات
کویر.1383 ،
درباره مناســبات هانری کربن و احمد فردید و نســبت اندیشههایشــان جای بررســی و تحلیل
هســت .برخالف آنچه برخی گفتهاند این دو اختالفنظرهای اساســی دارند .کربن فلســفه
هیدگــر را ناکافــی دیــده بــود و بــه ســراغ ابنســینا و ســهروردی و مالصــدرا آمــده بــود و فردید
خــود را همســخن هیدگــر میدانســت و از منظر او فلســفه ســینایی و اشــراقی و صدرایی هم
صورتهایی از مابعدالطبیعه یونانزده و مصادیقی از غربزدگی بود.
 .28پیشتر در کارهایم به این تعبیر اشاره کردهام .برای نمونه ر.ک به :محمدمنصور هاشمی،
اندیش ـههایی بــرای اکنــون ،نشــر علــم ،1394 ،ص 331 ،288 ،99؛ «معاصــر بــودن در
ناهمتاریخی» ،شارســتان :فصلنامه معماری و شهرســازی ،ش  ،45-44زمستان  1394و

و تاریخمنــدی و ایــران معاصــر بهاختصار اشــاره کنــم و گفتارم را به
پایان برســانم .گاهی کربن را فیلســوفی ایرانی یا نخســتین فیلســوف
دوره جدیــد ایــران دانســتهاند؛ چراکــه بــا فالســفه پیشــین ایــران
گفتگویی فلســفی و تازه را آغاز کرده بوده اســت 26.با توجه به همان
 . 26سیدجواد طباطبایی« ،هانری کربن ،فیلسوف سیاسی؟» ،زائر شرق ،گردآوری و تدوین
شــهرام پازوکی ،مؤسســه پژوهشــی حکمت و فلســفه ایران ،1385 ،ص « :84شــاید به یک
معنــا بتــوان گفت او(کربن) اولین فیلســوف ایرانی در دوران جدید اســت ،بــه این معنا که بر
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رصاعمناریا و یدنمخیرات ،فوسلیف ِنبرک

گاهـــــی کربـــــن را فیلســـــوفی
ایرانی یا نخســـــتین فیلسوف
دوره جدیـــــد ایـــــران
دانستهاند؛ چرا که با فالسفه
پیشـــــین ایـــــران گفتگویـــــی
فلســـــفی و تازه را آغـــــاز کرده
بوده است .با توجه به همان
ماجرای تاریخمنـــــدی که به
آن اشـــــاره کردم تصور میکنم
میتوان روشـــــن کرد که این
تعبیر روا و مناســـــب نیســـــت.

بر اســاس ســاعت و تقویم دال بر یکســانی وضعیتهای تاریخی نیست .با در نظر داشتن این ناهمانندیها
ً
تهــا و مســئلهها و پاس ـخها و مثــا از پیشرســی برخــی از آنهــا در
اســت کــه میشــود از ناهماهنگــی موقعی 
ً
فرهنگــی دیگــر و جریان تاریخیای دیگر ســخن گفت یا به یاد داشــت که آدمهای ه ـمدوره الزاما معاصر هم
نیستند ،فرهنگهای مختلف تاریخها و نیازهای متفاوت دارند و اندیشهها در بسترها و زمینههای تاریخی
گوناگــون کارکردهــای مغایــر پیدا میکنند 29.توجه به اندیش ـههای هانری کربن و مقایســه آنها با اندیش ـههای
متفکــران معاصر ایران نمونهای اســت از این جهت شــایان تأمل و حقیقتــش را بخواهید بیش از همه به این
جهت است که میان خیل فیلسوفان بزرگ غربی در قرن بیستم در اینجا به کربن و مواضع فلسفی او توجهی
خــاص کــردم .ارتبــاط زنــده او با اندیشــه غربی زمانهاش از ســویی و تاریخ گذشــته و فرهنگ معاصــر ایران از
ســوی دیگــر مجالی اســت ،نهفقط برای شــناخت او که برای شــناخت موقعیت تاریخی خود مــا ایرانیان در
عرصه تفکر.

بهــار  ،1395ص 38-34؛ «تأمــل دربــاره وضعیت ناهمتاریخی» ،گفتگوی ایمان افســریان با محمدمنصور هاشــمی ،حرفه :هنرمند ،ش  ،63بهار
 ،1396ص .97-91
ســنت زنده و پویاســت و فیلســوف کســی اســت که این امور در او تحقق و والدت مجدد مییابد
 .29کربن بر آن بود که فلســفه تجدید عهد و احیای
ِ
(برای نمونه ر.ک .مقاله خواندنی او« :فلسفه قدیم ایران و اهمیت امروز آن» ،ترجمه بزرگ نادرزاد ،مجموعه مقاالت هانری کربن ،گردآوری و تدوین
محمدامین شــاهجویی ،انتشــارات حقیقت،1383 ،ص  .)208-183در این ســخن حظی از حقیقت درباره «حکمت» هست ،ولی واقعیت این
اســت که صرفنظر از ماجرای زندگی متأمالنه و حکیمانه ،فکر و فلســفه و فرهنگ با نوآور یهای متناســب با ســیر زندگی بشــر دوام و قوام مییابد؛
چنانکه ســنت ما وقتی هنوز از ســرزندگی و بالندگی نیفتاده بود سرشــار از نوآوری و آرا و افکار تازه بود و نفس وجود فلســفههای مختلف اســامی و
مشــربهای گونهگون فکری در ایران مؤید همین امر اســت و خالف توصیف کربن .نکته مهم این اســت که کربن چنان ســخنانی را بر بســتر شرایط
تاریخیای مطرح کرده اســت که در اوج زایایی و پویایی بوده اســت و این ســخنان در آن حاشــیهای نقادانه محسوب میشده است ،اما تکرار همان
ً
ســخنان در اینجــا ممکــن اســت کامــا کارکرد عکس پیدا کند .کربن با آن ســخنان در بحبوحه احســاس بحــران معنویت و تزلزل دین مســیحی در
جامعــه و روزگار خــود میکوشــید امکانات خودشــان را گســترش دهــد ،اما با گرفتن و مطلقکردن افــکار او در اینجا ما امکانــات خودمان را محدود و
خود را از شــناخت بیشــتر محروم میکنیم .در موقعیت تاریخی ما مهمترین و نوآورانهترین و انتقادیترین افکار فلســفی هم ممکن اســت به صرف
تکرار مشــتی تعابیر شــعاری تقلیل یابد .فکر خالقیت اســت و تکرار فکر خالقیت نیســت؛ تقلیدی اســت که در آن فکر به ذکر و ورد بدل میشود و از
آن انتظارات جادویی میرود .این قصه مربوط به ایام اخیر هم نیســت ،برای نمونه در ســرآغاز «جشــننامه هانری کربن» آمده است« :آنچه او (کربن)
را از فلســفههای اروپایی زمانش مســتغنی ســاخت و زبونی و نقص و محدودیت این فلســفهها را در مقابل حکمت حقیقی که در تمدن اســامی و
ً
ً
مخصوصا در ایران ،طی قرون متمادی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته بود ،نمایان ساخت ،ورود کربن به عالم فکری و معنوی اسالم و مخصوصا
تشــیع بود  . ...شــاید تأثیر کربن در ایران ،بیش از هر چیز در این بود که او به عنوان یک فرانســوی که در ســرزمین دکارت و ولتر و دائرةالمعارفیها تولد
یافته و در بهترین مراکز علمی آن دیار ،فلســفه غربی را آموخته بود ،از فلســفه اســامی ایران دفاع میکرد و در مقابل عظمت حکمای ایران ،فلســفه
غربــی را از دکارت تــا بــه امــروز ،یک بازی کودکانه با مفاهیم ذهنی میدانســت» (سیدحســین نصر ،مقدمه جش ـننامه هانری کربن ،انجمن فلســفه
ایران ،1356 ،ص )۱۹-۳؛ با این توضیح که کربن «سنتگرا» نبوده و از این جهت آزاداندیشتر از نویسنده عبارات نقل شده است (برای توضیحی
درباره ســنتگرایی و نقد این رویکرد ر.ک .محمدمنصور هاشــمی ،اندیش ـههایی برای اکنون ،نشر علم  ،1394ص  )395-387و نیز ضمن اعالم
اینکه برای نویســنده آن عبارات هم به جای خود احترام قائلم ،الزم میدانم تأ کید کنم اگر کســی تاریخ فلســفه را جدی دنبال کرده باشــد و تو در تو
بودن پرســشهای فلســفیای را که از دل یکدیگر زاده میشــوند دریافته باشــد ،امکان ندارد فلسفه جدید غرب را از دکارت تا امروز دستکم بگیرد و
عمقیافتن پیاپی مســئلههای مطرحشــده در آن را درنیابد و آن را بازی کودکانه با مفاهیم ذهنی بداند .به هر کس اندکی ذوق و اســتعداد فلســفه – و
در حقیقت توانایی مفهومپرداز یهای موجه و افکار اســتدال لی داشــته باشــد ـ کموبیش بهســادگی میتوان نشــان داد مســئلههای فلســفی در طول
تاریــخ و از جملــه از قــرون وســطی تــا آغــاز دوره جدید و از آن زمان تا امروز بهروشــنی ،بر مبنای شــک و تردیدها و دادهها و دســتاوردهای خردمندانه،
پیچیدهتر و ژرفتر شده است.
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