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  »ي شيعيهاي كربن به هايدگر از منظر فلسفهپاسخايستادن در آن سوي مرگ« نقدي بر كتاب

  

  1يحيي صولتي

  چكيده

مهدي ، عنوان كتابي است كه توسط »ي شيعيهاي كربن به هايدگر از منظر فلسفهپاسخايستادن در آن سوي مرگ «
، از سوي نشر ني، 1392بوده كه در سال  متنوع فصل هفتمشتمل بر  اين كتاب،. استشده تأليف فدايي مهرباني
كه  رودبه شمار مياز جمله نقاط چالش برانگيزي ، هاي كتابفصل تنوع موضوعات و مسائل مختلف.به چاپ رسيد

، مطرح گرديدجستار مذكوري ديگري كه در مسئله .ه استمورد تحليل و واكاوي قرار گرفت ،در اين جستار انتقادي
عالوه ،با اين حال .قرار گرفتارزيابي مورد ،مبناي حكمت شيعيبر كه  استبررسيتطبيقي بين تفكر هيدگر و كربن، 

همچنين و  نقاط ضعف، نقاط قوت، داريامانتمحتوايي، نگارشي، ويرايشي،مواردگانه،هاي چهاردهمؤلفهارزيابي بر 
مورد ، انتقادي مواردي است كه در اين جستارديگر ،جمله،از كتاب در محافل آكادميكبودن كاربردي ي مسئله
  .ه استقرار گرفت اثبات و بررسي

  .حكمت شيعي، كربن، هيدگر، عالم مثال، هستي، پديدارشناسي، خيال: گانكليدواژه

  پيشگفتار

 اين فرهنگمعدود مستشرقاني است كه با جذب در فرهنگ اسالمي، به معرّفي زواياي پنهان  هانري كربن از جمله
كه  كندمعرّفي ميشناس، بلكه به عنوان يك فيلسوف مشرقي با اين حال، خود را نه به عنوان شرق .پرداخته است

  1.رسالتي مهمي برعهده دارد

به اذعان ژان . پرداختبه زبان فرانسه  ويي آثار ترجمه هيدگر، بهتفكر شناس، پس از آشنايي با اين فيلسوف شرق
ي هستي و زمان هايي پراكنده از هايدگر در فرانسه وجود داشت و نام نويسندهقولكربن، فقط نقلقبل از «برن، 

سارتر نخستين «با اين حال،،)66، ص 1382برن، (» ي فلسفي فرانسوي زبان نرسيده بودي جامعههنوز به گوش همه
  ).150، ص 1382كربن، (» ي كربن با هايدگر آشنا شدبار از طريق ترجمه
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توان گفت كه به ضرس قاطع مي. پژوهان ايراني دارداين حيث، كربن، جايگاه خاصي در بين پژوهشگران و فلسفه از
به كه  اشتياق خاصيبا عالقه و  كربن.معرّفي نمود، يايرانبه پژوهشگران را هيدگر  افرادي است كهترين از مهموي
چهكه آن. نمود، بيشتر ايام عمر خود را به پژوهش در اين زمينه سپري ، داشت)حكمت خسرواني(» اويدان خردج«

عالقمندي وافر كربن به سهروردي، مربوط به روش . بود» سهرودي«، گرفتبيش از همه مورد توجه كربن قرار 
داند و از اين مي» پديدارشناسي«آن را مرتبط با روش  اين فيلسوف اشراقي است كه) كشف المحجوب(شهودي 

  .آوردروي مي، )حكمت شيعي(طريق، به بررسي تطبيقي بين هيدگر و سهروردي 

با اين . است» هاي كربن به هيدگر از منظر حكمت شيعيپاسخ«چه در اين جستار انتقادي، اهميت دارد، بررسي آن
كه وي را از پيروان اين حكمت  ساختهجا پررنگ را تا آن» حكمت شيعي«دي كربن به ننويسنده، عالقموصف،
  .نموده استمعرّفي 

مربوط به موارد ي جامعيت صوري و ديگرگانههاي چهاردهنقد شكلي اثر از جهت مؤلفهضمنبر اين اساس، 
  .ازيمپردمي حاضر كتاببه داوري و ارزيابي ، يمقاالت نقد

  معرّفي كلّي اثر

  :دگيرمي صورتكتاب حاضر، از دو جهت معرّفي 

  :صورياز جهت ) الف

ايستادن در آن سوي مرگ «بوده كه در قالب كتابي با عنوان هفت فصل، مشتمل بر كتاب از جهت صورياين     
كتاب حاضر، .توسط مهدي فدايي مهرباني تأليف شده است، »ي شيعيهاي كربن به هايدگر از منظر فلسفهپاسخ

  .استصفحه  560مشتمل بر  و، رسيده )دوم(، به چاپ 1392توسط نشر ني در سال 

  :پردازيمميها آن معرّفي اجمالي هر يك از، به هااين فصلبراي آشنايي بيشتر با     

  ).منتقدان كربن: مبحث( زندگي كربن: آغاز يك جهان: فصل اول

-نقد شرقديدار با اساتيد ايراني؛ آشنايي با عالمه طباطبائي؛ : مباحث(:ايران، ملكوت بر روي زمين: دوم فصل

  ).شناسي و مذهب تعطيل؛ الهيات تنزيهي؛ تشيع كربن

گري و پرسش؛ هايدگر و متافيزيك؛ آشكارگي هستي؛ دازاين و ويران: مباحث( :كربن و هايدگر: سومفصل
 - بودن«يا » مرگ-سوي -به –بودن«جهان، بودن و فهم؛ پرتاب شدگي؛ اضطراب؛  -در –گاه هستي؛ بودنروشني
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درخانه بودن و -آگاهي، نا؛ ترس»به -نسبت -تعلّق«تا » بودن براي«؟؛ دازاين و اصالت؛ از »مرگ -آن سوي-براي
  ).سهروردي» آگاهيغرب«هايدگر تا » آگاهيمرگ«غربت غربي؛ از 

المحجوب؛ المحجوب؛ پديدارشناسي و كشفكشف: مباحث( :المحجوبپديدارشناسي و كشف: چهارمفصل
و هرمنوتيك معاصر؛ هرمنوتيك فلسفي هايدگر؛ تأويل به مثابه رمزگشايي تنزيل؛ نقش هرمنوتيك يا تأويل؛ كربن 

  ).امام در تأويل

ي مندي دازاين؛ كربن و مفهوم زمان در فلسفهتاريخيت و فراتاريخيت؛ تاريخ: مباحث( :مفهوم زمان: پنجمفصل
  ).اسماعيلياي در عرفان شيعي؛ زمان سيال در حكمت شيعي؛ زمان دايره

ي شيعي؛ خيال فعال در گرايي؛ خيال و شاعري؛ خيال و فلسفهخيال و عرفي: مباحث( :عالم خيال: ششمفصل
  ).ي ابن عربي؛ خيال از نظر كربنانديشه

ي آب زالل؛ از حكمت يماني تا حكمت نبوي؛ تشيع؛ سرچشمه: مباحث( :اسالم ايراني و حكمت نبوي: هفتمفصل
ي شيعي شناسي در حكمت شيعي؛ لوگوس و حقيقت محمدي؛ كيماي باطني؛ ضرورت احياي فلسفهجايگاه فرشته
  .گيري و منابع آمده است، و در پايان، مبحث نتيجه)از نظر كربن

  :كنيممشكالت صوري كتاب اشاره مي برخي ازبه ها و همچنين ويژگي اي ازدر ذيل به پاره

وصف، اسم نويسنده در باالي عنوان قيد شده است؛ اين در حالي طرح جلد كتاب مناسب است؛ با اين  •
 .است كه اسم مؤلف، بايستي در ذيل عنوان و پايين صفحه بيايد

نگاري و چينش كلمات، استاندارد الزم رعايت شده است؛ فونت كتاب، با قلم ريز نوشته از جهت حروف •
 .شده است

ندارد الزم برخوردار است؛ اما با اين حال، قبل از از استا آرايي، كتابجهت صحافي و صفحهاز جهت  •
ي هر فصل را به صورت حروفي و ي خالي وجود داشته باشد، و شمارهشروع هر فصل، بايستي يك صفحه

ها، كه عناوين فصلي ديگر ايننكته .بلد روي آن فصل بنويسد تا مخاطب بهتر متوجه آغاز هر فصل بشود
 نوشتهاي كوتاه در مورد آن فصل شود و بالفاصله بعد از آن تمهيد يا مقدمه پتايبايد به صورت برجسته 

 .شود
، 53، 46، 25توان به صفحات كه ميابتداي پاراگراف رعايت نشده است؛ چنانتورفتگي ، در آغاز هر مبحث •

 .اشاره نمود 498و ....... ، 347، 337، 322، 319، 303..... ، 77، 59، 55
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ها نبايد بيش از يك فاصله وجود داشته باشد؛ اين در حالي است كه به كلمات، بين آناز جهت چينش  •
 .داراي فاصله است» پرتاپ«ي ، كلمه)سطر هشتم( 117ي عنوان نمونه در صفحه

» واو«ي پايان جمله بوده كه بعد از آن، نبايد از حرف عطف به منزله ،دشوهر جايي كه نقطه گذاشته مي •
 .، اين مسئله رعايت نشده است)سطر هشتم( 121ي اين در حالي است كه در صفحه شود؛استفاده 

 ،)سطر شانزدهم( 18ي در صفحه» الويت«ي كه كلمهشود؛ چناناي از موارد اغالط امالئي ديده ميدر پاره •
ي كلمه، )سطر دهم( 101ي در صفحه» جزوي«ي ،  كلمه)سطر آخر( 100ي در صفحه» قايل«ي كلمه

داراي غلط امالئي  ،)سطر آخر( 483ي ر صفحهد» لوگسي«ي كلمه، )سطر هفتم( 121ي در صفحه »محيي«
 .هستند

  :محتوايياز جهت )ب

به بررسي تطبيقي بين هيدگر و  ،تأليف شده است كه در آن ، در قالب يك اثر تطبيقياز حيث محتوايي اين كتاب
ي واقعيت حيات ي تمركز كتاب، بر روي مسئلهعمده .استشده ، پرداخته)مخصوصاً سهروردي(» حكمت شيعي«

كه عالوه  استي پديدارشناسروش در اين كتاب، مورد تأكيد قرار داده،  ي كه مؤلّفروش.انساني پس از مرگ است
به عنوان روش را  آنكربن، ؛ يعني روشي كه بهره جسته است ،، نيز)كشف المحجوب(، از روش شهودي آنبر 

شناسي، معرفت: از جهت ساختار تحليلي، اين اثر در راستاي مباحثي همچون.معرّفي نموده است» حكمت شيعي«
در ذيل متن كتاب حاضر، در مجموع، روان و رسا است؛ با اين حال،  .ي اسالمي قرار داردي تطبيقي و فلسفهفلسفه
  :گردداشاره مي ...،ويرايشي و محتوايياي از اشكاالت به پاره

به دليل ذكر اقوال متعدد از كربن و هيدگر و ديگر نويسندگان، بيشتر شبيه به گردآوري است  حاضر، كتاب •
 .و تازهي يك ديدگاه نوين تا ارائه

 .است» تفكر كربن و هيدگر«عنوان كتاب، گسترده بوده؛ اين در حالي است كه تمركز مطالب كتاب، بر روي  •
ختن ابن عربي، از يك مستشرق به نام پرفسور ويليام ، مؤلف اذعان نموده كه براي شنا16ي در صفحه •

يك  توان براي شناخت يك عارف اسالمي، ازچيتيك بهره برده است؛ اين در حالي است كه چگونه مي
 !پژوهشگر غربي استفاده نمود؟

روش «سخن به ميان آورده و روش آن را » ي شيعيفلسفه«، از )پاراگراف دوم/ سطر اول( 17ي در صفحه •
» ي شيعيفلسفه«جا اوالً، منبع و مأخذ ذكر نكرده است؛ ثانياً، مشخص نشده كه در اين. دانسته است» باطني

ي اسالمي است، روش ، فلسفه»ي شيعيفلسفه«شامل كدام فالسفه و كدام مكتب است؟ثالثاً اگر منظور از 
 .آن، استداللي و برهاني است؛ نه باطني و عرفاني
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تواند به عنوان تنها روش تأكيد شده است؛ اما اين روش نمي» روش پديدارشناسي«وي ، بر ر17ي در صفحه •
 .ورود به فلسفه باشد

-، مشاهده مي20ي كه در صفحهشود نه ويرگول؛ چنان، از هم جدا مي)اسلش(ي آيه و سوره با مميز شماره •

 .شود
داند؛ اين در مي را تفكري الحادي، نويسنده، به ضرس قاطع تفكر هيدگر )سطر يازدهم( 22ي در صفحه •

 .نداده استخود ارائه  ادعايمنبعي براي اثبات حالي است كه 
، نوشته شود؛ اين »س«يا » ع«، عالمت اختصاري )ع(كند كه در جلوي اسم معصومين ادب ديني اقتضاء مي •

حضرت فاطمه  ، در مقابل اسم دو بانوي بزرگوار يعني)سطر پنجم(، 29ي در حالي است كه در صفحه
 .، استفاده نشده است»س«، از عالمت اختصاري )س(، و حضرت مريم )س(

كه براي هر يك از آنان، توضيحي مختصر ، از اساتيد مشهور ايراني نام برده است، بدون اين53ي در صفحه •
 . ارائه نمايد

گذرد؛ اين ، مي)ع(گناه آدم (هزار سال از گناه اوليه  2گويد كه تاكنون حدود ، نويسنده مي59ي در صفحه •
، مرتكب خطاي غير )ع(گذرد؛ ثانياً حضرت آدم هزاز سال از آن زمان مي 8در حالي است كه اوالً بيش از 

 ).ي پيامبران الهي از گناه معصوم هستندچراكه همه(نه گناه عمد شد 

است؛ اين در حالي است كه  در جهان سخن گفته» دازاين«، از انتشار )سطر ششم از پايين( 124ي در صفحه •
 .رود كه اين بيان با مطلب قبلي تناقض دارداز منشتر بودن فراتر مي» دازاين«، )سطر اول( 134ي در صفحه

، »فهمددازاين، همواره هستي را از طريق دازايني ديگر كه در جهان است، مي«، عبارت 148ي در صفحه •
نه از (را محل گشودگي هستي دانسته كه خود » دازاين«سنده، داراي اشكال است؛ زيرا در موارد ديگر، نوي

 .فهمد، هستي را مي)ي خويشطريق ديگري، بلكه به واسطه
بنابراين، . دريابد» نيستي«نتوانستهمنظور هيدگر را در باب مفهوم  به خوبي، نويسنده183و  182در صفحات  •

نبوده، بلكه نگاه » عدم«، »نيستي«ور هيدگر از جا بايد اذعان نمود كه منظبرخالف نظر نويسنده، در اين
 .است بوده ،)اونتيك(» موجودبينانه«

 .است، مبهم »ورزيدست«و » تقرّب«يم ، توضيح نويسنده در باب مفاه201ي در صفحه •
» ي تطبيقيفلسفه«از عبارت » فلسفه تلفيقي«، بهتر است به جاي عبارت )سطر يازدهم( 238ي در صفحه •

 .استفاده كرد
؛ اين در داندمي» نبوت«ي را اعم از دايره» رسالت«ي ، نويسنده با ترسيم يك نمودار، دايره290ي در صفحه •

 .است» رسالت«ي ، اعم از دايره»نبوت«ي حالي است كه دايره
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، نيست؛ با اين )ص(، شخص پيامبر »حقيقت محمديه«، نويسنده اذعان نموده كه منظور از 418ي در صفحه •
مخلوقي نتوانسته اين موقعيت را جز آن  كند كه هيچ، اشاره مي)ص(به ماجراي شب معراج پيامبر  حال،

» حقيقت محمديه«توان گفت كه منظور از بنابراين، برخالف ادعاي نويسنده، مي. حضرت داشته باشد
 ). قت األفالكلو الك لما خل(ترين انسان و از اهداف آفرينش است ، است كه كامل)ص(شخص پيامبر 

پيشگفتار، بيان هدف اصلي : اند ازكه عبارت( ي جامعيت صوريگانههاي چهاردهنقد شكلي اثر از جهت مؤلفه
-خالصه(بندي ي فصول، جمعاثر، مقدمه، فهرست مطالب، جدول و تصوير و نمودار و نقشه، اهداف درس، خالصه

، معرفي منابع براي مطالعه در هر فصل، )هاپرسش(ها ونگيري و پيشنهادها، تمرين و آزم، نتيجه)ي كلي كتاب
  :گيردترتيب مورد نقد و بررسي قرار مي، بدين)شناسيپيشنهاد پژوهش در هر  فصل، انواع نمايه، كتاب

- ، نتيجه)در دو مورد(ي كلّي، بيان هدف اصلي اثر، فهرست مطالب است؛ نمودار از اين جهت، كتاب داراي مقدمه

  .تصاويري در انتهاي كتاب استگيري و 

  :يي رعايت قواعد عمومي نگارشنقد و تحليل نحوه

  :مشكالت نگارشي كتاب، عبارتند از برخي از

 .به درستي رعايت نشده است....... .ويرگول، نقطه ويرگول، اعداد و : مواردي همچون -
ه د، استفاده ش»ء«از عالمت همزه ، فاصلهنيم» ي«حرف استفاده از ،به جاي حاضر كتابدربسياري از موارد  -

 ).سطر يازدهم( 28ي در صفحه» نظرية«ي ؛ مانند كلمهاست

، 27، 26، 21توان به صفحات ؛ به عنوان نمونه مينيامده استدر داخل گيومه در اين كتاب، اسامي كتب  -
 .اشاره نمود 505و  503 و...... ، 30

-، اين مشكل ديده مي61ي با اين حال، در صفحهكاربرد دو فعل به صورت پشت سر هم، صحيح نيست؛  -

 .، به دنبال هم آمده است»پندارد ندانندمي«شود كه دو فعل 
 .، بدون فاصله آمده است»به لحاظ«، عبارت )سطر آخر( 81ي در صفحه -
هاي توان به واژهميبه عنوان نمونه كه رعايت نشده است؛ چنان كلمات بسياري از موارد، تشديددر  -

 .اشاره نمود، )سطر دوازدهم( 14ي صفحهدر » ايقوه«و » فعال«، »تخيل«
توان به عبارت كه مياستفاده شده است؛ چنانكلمات، اصطالحات و عبارات عاميانه اي از موارد، از در پاره -

 194ي در صفحه» مصمميت«، اصطالح )سطر دوم از پايين( 33ر صفحات د» من شنوايش باشم«ي عاميانه
در » اكتاو«ي واژه، )سطر چهارم از پايين( 411ي در صفحه» ملتبس«ي كلمه، )سطر چهارم از پايين(
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....... ، و )سطر سوم از پايين( 505ي صفحهدر » دم افزون«ي واژه، )سطر هشتم از پايين( 460ي صفحه
 .اشاره نمود

به عنوان نمونه د به كار برده است كه ي خونويسنده برخي از اصطالحات را جعل كرده و به تناسب سليقه -
در » فعال كربني«عبارت ، )سطر چهارم از پايين( 47ي در صفحه» تاريخيت باوري«توان به عبارت مي

در » روزينه«عبارت ،)سطر دوم( 64ي در صفحه» ي نظريسلطه«عبارت ، )سطر يازدهم( 48ي صفحه
در » حقيقتدمي«عبارت ، )سطر هفتم از پايين( 99ي صفحهدر » دربارگي«عبارت ، )سطر هفتم( 99ي صفحه
- مي«عبارت  ،)سطر سوم پاورقي( 123ي در صفحه» آغازگاهانه«اصطالح ، )سطر يازدهم( 116ي صفحه

، )سطر هشتم( 149ي در صفحه» هر روزينه«عبارت ، )سطر سوم از پايين( 131ي در صفحه» اگزيستد
سطر ( 164ي در صفحه» درميان مايگي«عبارت ، )سطر اول( 164ي در صفحه» دراييهرزه«اصطالح 

سطر ( 167ي در صفحه» آيديافته مي«فعل ، )سطر ششم( 167ي در صفحه» آنجائيت«عبارت  ،)چهارم
در » اللموت«اصطالح  ،)سطر آخر پاورقي( 169ي در صفحه» هستدمي«فعل ، )چهارمِ پاورقي از پايين

عبارت ، )سطر سوم از پايين( 186ي در صفحه» انديشگي«عبارت ، )از پايينسطر پنجم ( 172ي صفحه
سطر سوم از ( 505ي در صفحه» افزوندم«عبارت  ،)سطر پنجم از پايين( 201ي در صفحه» ورزگيدست«

 .اشاره نمود، )پايين

  : نقد منابع اثر

اي كه نكته. از منابع دست اول استفاده نمايداز جهت داشتن منابع، غني است و نويسنده سعي نموده تا اين كتاب، 
 همهاين يدر ارائهاست كه ضرورتي در اين كتاببايد به آن اشاره كنيم، مربوط به كثرت منابع به كار رفته جادر اين

 .منبع وجود نداشت

  :نقد و تحليل ميزان نوآوري و روزآمدي اثر
است؛ اما با اين حال، از نگاه كلّي مؤفّق به انجام تطبيق الزم بين به ابتكار و خالقيت دست زده نويسنده  در اين اثر،

  .ي اسالمي نشده استكربن و هيدگر از منظر فلسفه

  :نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر

به عنوان نمونه در فصل اول، كربن، خود را متأثر از حكمت . مطالب كتاب با عنوان فرعي انطباق الزم را دارد
آشنايي من با سهروردي، سرنوشت «دارد كه ، دانسته و با تأسي از سهروردي، اذعان مي)جاويدان خرد(ني خسروا

  ).69، ص 1383كربن، . (»معنوي مرا براي گذار از اين دنيا تعيين كرد
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ن كند و در ايدر فصل دوم، كربن، وابستگي و تعلّق خاطر خود را نسبت به حكمت خسرواني به جد بيان مي    
، ص 1385بونو، (» ي ايرانيناپذيري روحيهاز زوال«اسالمي، همواره  - زمينه با تأكيد بر پابرجايي حكمت ايراني

  .ويدگ، سخن مي)89

داند، بلكه ي امري عيني نمي، و به مثابه)دازاين(را محيط بر انسان » حقيقت«، )متأخر(در فصل سوم، هيدگر     
باوري داند؛ البته اين مطلب، به معناي سوژهقابل فهم مي ،معنابخشي دازاين طريق و ازرا با دازاين » حقيقت«اساساً 

و » هستي«باوري دكارتي و دوري از نگاه موجودبينانه به نيست؛ بلكه برعكس، به معناي فرار از سوژه» دازاين«
تّي تا دوران خود، تفكري ي غرب را از افالطون تا دكارت و حترتيب، هيدگر تمام فلسفهبدين. است» حقيقت«

كه دكارت به جاي پرسش داند؛ زيرا چنين تفكري از وجود غفلت ورزيده است؛ چنانمتافيزيكي و موجودبينانه مي
تنها با » حقيقت«و » هستي«، بر اين اساس، )Heidegger, 1967, p 100(» پردازدبه مفهوم جوهر مي«از هستي، 

است كه براي دازاين آشكار باشد؛ از اين رو، هيدگر » حقيقت«تا زماني » قيقتح«يعني . گرددور دازاين آشكار ميت
ما هرگز «يعني ). 511، ص 1387هايدگر، (» كه مكشوف شوند، حقيقي نبودندقوانين نيوتن پيش از آن«معتقد است 

كنيم، اين هستي زبان ازي ميها باين ما نيستيم كه با واژه. آيندها به سوي ما ميرويم، انديشهها نميبه سوي انديشه
انساني كه در مركز هستي «با توجه به اين امر، هايدگر، با ). 87، ص 1388هايدگر، (» كنداست كه با ما بازي مي

باوري ي همواره حاضر و عيني است و با سوژهطلبي سوژه، با اين تصور كه هستي، يك هستندهانگاشته شود، با بهره
، است )متأخر(اين در حالي است كه نگاه كربن، متفاوت از نگاه هيدگر ). 263، ص 1386احمدي، (» مخالف است
در . كننده دست يابداز نگاه سهرودي و حكمت خسرواني، به پاسخي قانع » حقيقت«با فراخواني  تا دكنو سعي مي
انسان كاشف  در اين معنا،. »حقيقت«توفيقي است براي كاشفيت  اين امر،محيط بر آدمي است و» حقيقت«اين نگاه، 

-اين واقعيت معنوي است كه ما را در خود مستحيل ساخته است تا آن«بخش به آن؛ بنابراين، است نه معنا» حقيقت«

  ). 41، ص 1382پازوكي، . (»ايمكه بگوييم ما آن را در خود مستحيل كرده

در پديدارشناسي، سر و كار . است» روش پديدارشناسي«زند، را با كربن پيوند ميچه هيدگر در فصل چهارم، آن    
با اين حال، پديدار همواره ). 12، ص 1372وال، / ورنو(» نفسهظهور يك چيز است نه شيء في«پژوهشگر با 

تي را از بين كرد تا شكاف كان، است؛ چيزي كه براي هيدگر خوشايند نبود و سعي مي)نومن(متضمن امر ناپديدار 
توان نام برد كه اشراقيون مي نزددر ،ي اسالمي، در كنار روش برهاني مشائيان، از روش شهودي نيزدر فلسفه. ببرد

نزد عرفا و حكماي ما هست، بدون «بنابراين، اين روش در . اين روش، به نوعي با روش پديدارشناسي قرابت دارد
در ادبيات مربوط به تفكر ). 21، ص 1385ابراهيمي ديناني، (» ه باشندكه اصطالح فنومنولوژي را به كار برداين

دهد كه كربن هم، از اين واژه خود را نشان مي» المحجوبكشف«عرفاني ايران، پديدارشناسي با عنوان  -فلسفي
مت الهي، كشف از ديدگاه حك«دارد كه ترتيب، اذعان ميداند و بديناستفاده نموده و آن را معادل پديدارشناسي مي
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، 1383كربن، (» كنداي كه در زبان عربي با هرمنوتيك تطبيق ميواژه... عبارت است از آشكار كردن باطن از ظاهر
  ).30ص 

ي اسالمي ، هم در تفكر هيدگر و هم در انديشه»حضور«، قرابت خاصي با مفهوم »زمان«ي در فصل پنجم، مسئله    
انسان در درون زمان نيست، بلكه . هاي دازاين استمندي جزو اگزيستانسيالانزم«در تفكر هيدگر، . كندپيدا مي

بر اين اساس، به زعم هيدگر، ). 229، ص 1372وال، / ورنو(» مند كردن استخود يك جريان و فرايند زمان
فلسفي از  كربن با تمايز بين زمان). Mulhall, 1996, P 145(» مند استاگزيستانس انسان به طور بنيادي زمان«

ي نيست، بلكه تفاوت كيفي است و بشر «ي، بر اين باور است كه زمان نبوتفاوت ميان اين دو گونه زمان، تفاوت كم
، ص 1379سيد عرب، (» زمان شودتواند با كالم خدا همي تأويلي ايمان ميدر پرتو همين تفاوت يا عروج، به مرتبه

مقدار زماني كه به يك وجود معنوي داده «دانسته كه در آن، » الم مثالع«كربن اين زمان نبوي را مربوط به ). 29
. »تواند در اين صورت تمامي وجود را شامل شده و گذشته و آينده را در زمان حال، حاضر داشته باشدشده، مي

  ). 489، ص 1380كربن، (

اين عالم، وي سهرودي بوده انديشه در» عالم مثال«سخن به ميان آمده است كه همان » عالم خيال«در فصل ششم، از 
- عالمي فراحسي است كه تنها به مدد ادراك مخيل مي«به زعم كربن، اين عالم . مورد اذعان كربن قرار گرفته است

  ). 267، ص 1372كربن، (» توان آن را درك كرد

-زيادي قائل مي ارزش» حكمت شيعي«پردازد كه در اين فصل، براي مي» حكمت شيعي«در فصل هفتم، كربن به 

تنها تفاوت . ي فيلسوف وجود داردنوعي همساني ميان رسالت پيامبر و وظيفه«به زعم كربن، در اين حكمت . شود
در وحياني بودن معرفت پيامبر و اكتسابي بودن معرفت فيلسوف است؛ با اين حال فيلسوف كاري پيامبر گونه انجام 

  ).124، ص 1369كربن، . (»دهدمي

  

ها از جهت روان و رسا بودن نزد سازيتحليل ميزان دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي و معادلنقد و 
  :مخاطبان تخصصي

اي از موارد از سازي و استفاده از اصطالحات تخصصي، مؤلف سعي نموده تا در پارهدر خصوص معادل
عنوان  جا بهدر اين.باشندو نامأنوس ميكه در اكثر موارد، مبهم  خاص استفاده نمايدهايواژهالتين يا اصطالحات 

سطر ( 40ي در صفحه» ديدگاه مثالين«، اصطالح)سطر يازدهم( 11ي در صفحه»ديالوگ«توانبه اصطالح نمونه مي
 69ي صفحهدر » هاي خياليرسيتاتيف«، عبارت )سطر هشتم( 50ي در صفحه»األقطابقطب«، عبارت )هفتم از آخر
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سطر ( 109ي در صفحه» تجافي«ي ، كلمه)سطر دهم( 109ي ،در صفحه»مكمن«اصطالح  ،)سطر پنجم از پايين(
 156ي در صفحه» لمحه«ي ، كلمه)سطر هفدهم( 109ي در صفحه» صقع ملكوت و هاموت«، عبارت )چهاردهم

 160 يدر صفحه» آنارشيك«ي ، كلمه)سطر ششم از پايين( 157ي در صفحه» هستومندانه«، اصطالح )سطر دهم(
 193ي در صفحه» همگنان«ي ، كلمه)سطر سوم از پايين( 161ي در صفحه» تاريخيت منجمد«، )سطر سيزدهم(
ي در صفحه» ملتبس«ي ، كلمه)سطر چهارم از پايين( 194ي در صفحه» مصمميت«، اصطالح )سطر دهم از پايين(

-در صفحه» دم افزون«ي ، و واژه)ر هشتم از پايينسط( 460ي در صفحه» اكتاو«ي ، واژه)سطر چهارم از پايين( 411

 .نموداشاره ،)سطر سوم از پايين( 505ي 

  :نقد و تحليل رويكرد كلي

، مناسبي براي )فرعي(تواند به عنوان منبع مي ،باشد، از اين حيث، يك اثر تطبيقي ميحاضر جايي كه كتاباز آن
ي ي تطبيقي و فلسفهي غرب، فلسفهي فلسفهدر حيطه مخصوصاً به عنوان دروس فرعي آموزشيتحقيق باشد؛ 

  .مي ارائه گرددالاس

  )روش اثر: (نقد و تحليل جايگاه اثر

روش  و همچنين روش به كار رفته در كتاب، روش پديدارشناسي. ي تطبيقي قرار داردفلسفهاين اثر، در ذيل 
  .، است)كشف المحجوب(شهودي 

  

  گيرينتيجه

ي تطبيقي قرار داردكه در آن، نوسينده سعي نموده است تا از نگاه كربن، تفكر آثار فلسفهدر ذيل كتاب حاضر 
جا در اين كتاب، نويسنده تا آن.ي هيدگر را با تفكر حكمت شيعي مورد بررسي و تطبيق قرار دهدپديدارشناسانه

عالقمندي كربن به تفكر . است كردهپيش رفته كه هانري كربن را به عنوان يك فيلسوف شيعي معرّفي 
، سهروردي از طرف )كشف المحجوب( روش شهودياز يك طرف و توجه خاص به  ي هيدگرپديدارشناسانه

اين در حالي است كه اوالً روش ي تحقيق خود قرار داده است؛ ديگر، دستاويزي است كه نويسنده آن را دستمايه
مربوط به عرفان اسالمي است، نه استداللي و برهاني است؛ در حالي كه روش شهودي،  غالباً روشاسالمي، يفلسفه
  .باشدنميسهروردي تفكر بهمنحصر ، ي اسالميي شمول فلسفهي اسالمي؛ ثانياً دايرهفلسفه
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اشراقي  -وديبا تفكر شه ي هيدگرپديدارشناسانهپيرامون تطبيق بين روش كتاب، ي ابتكاري رغم جنبهعليبنابراين، 
كه از  خورددر آن، به چشم مينگارشي و محتوايي متعددي  اشكاالتقاطع آموزشي،و كاربرد آن در مسهرودي،

ي شيوه و ، يعني عدم همپوشاني عنوان كتاب با متن كتابتوان به دو اشكال اساسيجمله اشكاالت مهم محتوايي مي
  .گردآوري بودن كتاب اشاره نمود

  :كتابنامه

  :فارسيمنابع 

مؤسسه : ، به كوشش شهرام پازوكيتهران»مشرقيان جهان«ش، .ه 1385ابراهيمي ديناني، غالمحسين،  -
 ي ايرانحكمت و فلسفه

 .نشر مركز: ، چاپ چهارم، تهران»هايدگر و تاريخ هستي«ش، .ه 1386احمدي، بابك،  -
: ش شهرام پازوكيتهرانبخشان، به كوشروح. ي ع، ترجمه»فيلسوف جوياي شرق«ش، .ه 1382برن، ژان،  -

 .ي ايرانمؤسسه حكمت و فلسفه
ي غالمرضا ذات عليان، به كوشش شهرام ، ترجمه»در ضيافت عالم معنوي«ش، .ه 1385بونو، يحيي،  -

 .ي ايرانمؤسسه حكمت و فلسفه: پازوكيتهران
 .ي ايرانمؤسسه حكمت و فلسفه: ، تهران»يادي از هانري كربن«ش، .ه 1382پازوكي، شهرام،  -
كربن، .انتشارات هرمس: ، تهران»ي شيعههانري كربن و حكمت متعاليه«ش، .ه 1379سيد عرب، حسن،  -

انتشارات : ي سيد جواد طباطبائي، تهران، ترجمه»ي تطبيقيي ايراني و فلسفهفلسفه«ش، .ه 1369هانري، 
  .توس

ي فرهنگ، سال ي نامهمجله: آويني، تهراني سيد محمد ، ترجمه»عالم مثال«ش، .ه 1372، ................... -
  .11و  10ي دوم، شماره

: ي سيد جواد طباطبائي، چاپ سوم، تهران، ترجمه»ي اسالميتاريخ فلسفه«ش، .ه 1380، ................... -
 .انتشارات كوير
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