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تاريخ دريافت1396/11/13 :ـ تاريخ پذيرش1397/2/15 :

چکیده
در اين گفتار تالش بر اين است که از معبر تالشی تطبيقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل
اساسی پديدارشناسی کربنی ،يعنی «آ گاهی»« ،هستی»« ،زمان» و «پديدارشناسی بهمثابه روش»،
با سنت معهود پديدارشناسی (هوسرل و هايدگر) پرتوی تازه بر چيستی پديدارشناسی کربنی ــ که
ً
غالبا مفروغعنه پنداشته شده ــ افکنده شود .بااين هدف ،بهاختصار از سرگذشت اين مسائل
در سنت پديدارشناسی سخن گفتهايم و پس از آن تلقی کربن از اين مسائل را بررسی کردهايم.
ماحصل اين تالش تطبيقی آشکار شدن تفاوتهای ديدگاه کربن با ديدگاه سردمداران جنبش
پديدارشناسی است؛ به نحوی که تا حد زيادی میتوان به اين نتيجه نزديک شد که پديدارشناسی
کربنی از اساس متفاوت و حتا مغاير با آنی است که در زبان اهل فلسفه پديدارشناسی خوانده
میشود .به عبارت ديگر ،بار يزدانشناسانه اين پديدارشناسی سنگينتر از آن است که بتوان به
همسانانگاری «تأويل» کر بنی با پديدارشناسی سنتی ــ چيزی که در آثار نويسندگان و مترجمان
ايرانی شاهد آن هستيم ــ رأی داد .آنچه در ادامه خواهد آمد کندوکاوی در باب نسبت اين مبادی
تصوری با آن چيزی است که در سنت پديدارشناسی سراغ داريم.
واژگان کلیدی :پديدارشناسی؛ هوسرل؛ هايدگر ،کربن؛ آ گاهی؛ هستی؛ زمان.
 دانشآموخته دکتری فلسفه هنر ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
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مقدمه
انشاءالله رحمتی در مقدمه خود بر تخیل خالق در عرفان ابنعربی پرسشی بنيادين درباره
پديدارشناسی کربن مطرح میکند« :هانری کربن در مطالعات خويش پيرامون فلسفه و معنويت
اسالمی ،بهوفور از رويکرد پديدارشناسی بهره میگيرد و در مواضع مختلف به اين امر تصريح
میکند؛ حال سؤال اين است که آيا [کربن] از پديدارشناسی همان معنای متعارف آن در تفکر غرب
را مراد میکند يا اينکه تفسير وی از اين روش متفاوت است؟» (کربن )8 :1393 ،او برای پاسخ گفتن
به اين پرسش به سراغ ريشههای پديدارشناسی غربی میرود ،روايتی از رخداد تاريخی پديدارشناسی
عرضه میکند و طليعه اين دانش يا روش را تا افالطون و ارسطو باز میبرد و کسانی همچون
کانت و هگل را اسالف هوسرل میخواند .او در ادامه خاطرنشان میکند که «رويکرد کربن به
پديدارشناسی با پديدارشناسی به معنای متعارف کلمه متفاوت است»؛ اما تفاوت چيست؟
تفاوت در اين است که «او پديدار يا صورت را راه رسيدن به ذات میداند؛  ...او پديدار را ،که همان
ظاهر يا صفات ظاهری اشيا است ،دارای ارتباطی وثيق با ذات میداند» (کربن)11 :1393 ،؛
اما هرچند ظاهر تنها راه نيل به باطن است ،باطن «هميشه بزرگتر از ظاهر» است .از اين رو
«بايد هم پديدار را حفظ کرد و هم از آن فراتر رفت» .او بالفاصله نتيجه میگيرد که «پديدارشناسی
به اين معنا همان است که در انديشه عارفان مسلمان با عنوان کشفالمحجوب خالصه شده
است( ».کربن)12 :1393 ،
اين روايت در اينکه بازنمای تفکر کربن و پديدارشناسی او باشد ،خالی از اشکال است ،اما اشکال
اينجا است که فاقد تحليلی انتقادی درباره نسبت پديدارشناسی کربنی و سنت پديدارشناسی و نيز
ً
کارآمدی روش پديدارشناسی
تحليل
ِ
اصالت پديدارشناسی کربنی است؛ تحليل و بحثی که منطقا بر ِ
در شناخت دستاوردهای فرهنگی مسلمانان (ايرانی) مقدم است .رحمتی بحث خود در تحليل
پديدارشناسی کربن را با اين نتيجهگيری شتابزده به پايان میبرد که «اين نوع پديدارشناسی که راهی
برای رسيدن از ظاهر به باطن است ،از پديدارشناسی هوسرلی فاصله میگيرد .اين پديدارشناسی که
با تأويل يا هرمنوتيک معنوی همراه است ،نهتنها با شک و ترديد يا در بين الهاللين نهادن واقعيت
سازگار نيست ،بلکه راه شناخت واقع است و محتوای آ گاهی ما را از هاللهايی که يک تفسير
پديدارشناختی محض به دور آنها میکشد ،رها میسازد( ».کربن)13 :1393 ،
رحمتی هرگز از خود نمیپرسد که پديدارشناسیای که با «شک و ترديد» همراه نباشد يا به
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نحوی واقعيت را در پرانتز نگذارد ،چگونه پديدارشناسیای میتواند باشد .عالوه بر اين ،بر
فرض که خواننده متقاعد شود که پديدارشناسی کربنی «راه شناخت واقع است و محتوای
آ گاهی ما را از هاللهايی که يک تفسير پديدارشناختی محض به دور آنها میکشد ،رها
ً
میسازد»؛ اما آيا نخواهد پرسيد که «پديدارشناسی کربنی حقيقتا چيست؟» .به عبارت ديگر،
کربن چه چيزی بر سنت پديدارشناسی افزوده است که بتوان آن را بدون «شک و ترديد» کربنی
ناميد؟ اگر در پاسخ بگوييم که کربن روش باطنی سنت اسالمی را مترادف پديدارشناسی
میگيرد ،مشکل همچنان پابرجا است؛ آنچه برساخته خود کربن است ،چيست؟
ً
رحمتی در کشف افتراق اساسی پديدارشناسی کربن با هرگونه پديدارشناسی پيش از آن کامال برحق
است .پديدارشناسی کربن نه نسبتی با پديدارشناسی هوسرلی دارد و نه با پديدارشناسیهای بعد از آن؛
اما کمترين انتظار از کسی که آثار کربن را به فارسی برگردانده ،بيان دقيقتر شباهتها و تفاوتهای
پديدارشناسی کربنی و سنت معهود پديدارشناسی است که البته چنين انتظاری هرگز برآورده نشده است.
در اينجا میکوشيم از معبر مقايسه مسائل اساسی پديدارشناسی کربنی با سنت پديدارشناسی
برابرنهی امکان سنجش عينیتر تمايزات و
به فهم چيستی اين پديدارشناسی نزديک شويم .اين ِ

تشابهات موجود را فراهمتر میکند و مبنايی برای پژوهشهای پردامنهتر در اين باره خواهد بود.
از اين رو مقاله حاضر به نسبتسنجی مسائل اساسی پديدارشناسی به روايت هوسرل و هايدگر
و پديدارشناسی کربنی اختصاص دارد .اين مسائل اساسی عبارتند از« :آ گاهی»« ،هستی»،
«زمان» و «پديدارشناسی بهمثابه روش» .اين امکان وجود داشت که عالوه بر اين فهرست
چهارگانه ،مسائلی مثل «زبان»« ،علم اروپايی» و « هنر» را نيز طرح کرد؛ اما عالوه بر اينکه
بررسی اين مسائل از عهده يک مقاله خارج است ،مسائل چهارگانه مد نظر ما بهنحوی تکليف

چنين مسائلی را روشن می کنند .عالوه بر اين ،فرض نگارنده اين است که مخاطب با
چهارچوبهای سنت پديدارشناسی و پديدارشناسی کربنی آشنا است؛ از اين رو اين مسائل
چهارگانه به اختصار تبيين شدهاند .گزينش عنوان «مسائل اساسی پديدارشناسی» نيز ملهم از
عنوان دو کتابی است که تحت اين عنوان از هوسرل و هايدگر به جای مانده است1.

 .1مشخصات اين دو کتاب به قرار ذيل است :
Husserl, Edmund. (2006), The basic problems of phenomenology, translated by Ingo. Farin and
James, g. Hart, Netherlands: Springer.
Heidegger, Martin (1982), the basic problems of phenomenology, translated by Hofstadter, Albert,
Indiana: Indiana university press.
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آگاهی
پديدارشناسی برای هوسرل «مطالعه آ گاهی و زيستههای آن است( ».هوسرل)89 :1391 ،
عالوه بر اين ،آ گاهی مهمترين مسئله پديدارشناسی هوسرلی است؛ واقعيتی که ريشه در
اقتضائات تاريخی پديدارشناسی و فضای فکری دوران هوسرل دارد .زهاوی مینويسد:
با دکارت تمرکز تفکر فلسفی بر معرفتشناسی قرار گرفت و حدود و توانايی
معرفت و نحوه حصول آن و ارزشيابی انواع معرفت به موضوعات اصلی تفکر
فلسفی تبديل شدند؛ بنابراين آ گاهی و تحليل آن يکی از مسائل اصلی سنت
پديدارشناسی محسوب میشود .تحليل آ گاهی برای هوسرل شرط الزم فائق
آمدن بر مشکالتی است که علوم پوزيتيويستی و ميراث متافيزيک بر جای
نهادهاند)zahahvi, 2001: 2( .
پديدارشناسی با هجرت از تلقی روزمره از آ گاهی و رها کردن رويکرد طبيعی آغاز میشود.
در واقع «من در رويکرد طبيعی ،همواره من استعاليی نيز هستم؛ اما بدون تقليل پديده شناختی
نمیتوانم به آن پی ببرم( ».هوسرل )75 :1391 ،بنابراين «هدف پديدارشناسی توصيف انضمامی
آ گاهی» است که به کمک تقليل پديده شناختی محقق میشود .هايدگر در «مسائل اساسی
پديدارشناسی» ،تعريف هوسرل از پديدارشناسی را مطرح میکند« :پديدارشناسی علم ايدهتيک
توصيفی از آ گاهی ناب متعالی است» و بر مبنای اين تعريف به اين پرسش میرسد که «چگونه
چيزی مثل آ گاهی میتواند موضوع [اصلی] فلسفه باشد؟» ()Heidegger, 1982: 36
اهميت اين پرسش وقتی دوچندان میشود که بدانيم يونانیها با چيزی مانند آنچه در
رويکردهای پوزيتيويستی آ گاهی خوانده میشود ،آشنا نبودهاند؛ اما آنچه در سنت پديدارشناسی
آ گاهی خوانده میشود مشابه چيزی است که نزد يونانيان وجود داشته است .يونانيان آ گاهی را
بهمثابه مشغول شدن به دريافت درونی فهم میکردهاند که نسبتی با رويکرد روانشناسی تجربی
ندارد ،بلکه مانند چيزی است که در سنت پديدارشناسی ،آ گاهی و خودآ گاهی خوانده میشود.
دازاين بهمثابه پرسنده از هستی برسازنده فلسفه است .اين پرسشگری از هستی به معنای
پردهبرداری از حقيقت ( )Alethiaاست و اين پردهبرداری در مقابل مفهومیسازی علمی است:
«فلسفه بايد با تمايل تئوريک ديگر علوم برای تهی ساختن جهان از زندگی و پر کردن آن با
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مفاهيم مقابله کند؛» ( )Heidegger, 1985: 30بنابراين بايد به بافتارهای زندگی که مبنای علوم
را برمیسازند ،بازگرديم .آ گاهی مفهومی چيزی است که علوم برای ما فراهم کردهاند و فلسفه بايد
بنيادهايی را بررسی کند که حتا اين آ گاهیهای مفهومی نيز بر آن متکی هستند .به اين ترتيب،
هرچند آرمان فلسفی هايدگر «فلسفه بهعنوان يک علم دقيق» ()Philosophy as Rigorous Science
نيست ،رسالت فلسفه اين است که «بايد به دنبال فهم زندگی باشيم)Heidegger, 1985: 30( ».
هايدگر بر فهم تکيه میکند؛ فهم درک فيلسوف از اگزيستانس است و اگزيستانس «امکاناتی
است که برای دازاين وجود دارد )Inwood, 1999: 62( ».امکان اوليه اين فهم با فروافتادن در جهان
( )Heidegger, 1988: 21و فهم پيشينی ( )Aprioriاز وجود ميسر میشود 1.هستی قائم بر
اين فهم است و هرچند برای هايدگر هستندهها فارغ از هست و نيست ما هستند ،هستی «تنها در
فهم هستندهای که درکی از هستی دارد ،وجود دارد؛» ( )Heidegger, 1988: 183اما اين به
معنای نفی وجود هستی پيش از انسان و زمين نيست ،بلکه به اين معنا است که هستی با انسان
از غياب به حضور درمیآيد ،چنانکه با فراموش کردن آن به خفا میرود2.

آ گاهی مدنظر کربن از طريق پيوند روحی با يک شخص يا مجموعهای از اشخاص تحقق
عقالنيت ارتباطی
میيابد و جايی برای ترديد از هر قسمی باقی نمیگذارد .الگوی ناب اين فهم و
ِ

را میتوان در «پيوند با امام شيعی» يافت« :فهم باطنی از شريعت يعنی تصوف بهجای قواعد
سرسخت آ گاهی اجتماعی چيز ديگری را قرار میدهند و آن پيوند مراد است با مر يد ...و در
تشيع پيوند با امام شيعی( ».کربن )53 :1395 ،از اين رو آ گاهی کربنی از معبر شخصی ديگر
به دست می آيد و اين شخص کسی است که در مرتبت باطنی بر جوينده آ گاهی تقدم دارد .اين
نگاه به آ گاهی از دريچه تاريخ فلسفه يادآور تعاليم افالطونی و نوافالطونی است .در مکتب
افالطون نيز کسب آ گاهی ناب ديالکتيکی مستلزم حدی از پيروی است؛ اما اين آ گاهی بيش از
آنکه به پسزمينه فلسفی غربی تعلق داشته باشد ،وامدار نظريه فهم تصوف ايرانی است .چنين
است که کربن از اصطالحات متافيزيکی ،نظير آ گاهی و فهم ،عبور میکند و به واژه «وعی»
توسل میجويد .وعی برای پديدارشناسی کربنی نوعی آ گاهی زيسته است؛ آ گاهیای که تنها
با برقرار ساختن يک ارتباط حياتی ــ بخوانيد انتولوژيک ــ برقرار میشود:
1. See: Heidegger, 1991: 42.
2. See: Inwood, 1999: 72.
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عمل وعی به معنای درونی [باطنی] است که جز در شرايط خاص آشکار
نمیشود .شرط نخست از ميان اينهمه شرايط اين است که در خود زندگی
ميان مفسر و موضوعی که متن وی دربارهاش بحث میکند ،رابطهای وجود
داشته باشد .شرط ديگر که همينقدر ضرورت دارد اين است که يک «رابطه
حياتی» ،يک مشارکت تمهيدی ميان مفسر و مؤلف که در آن متن از اين
موضوع بحث میکند ،وجود داشته باشد .بدين ترتيب هرمنوتيک يک عالم
شخصی است ،کما اينکه نزد رواقيون چنين بوده است ،و توفيق فنی آن درگرو
دستيابی به اعتبار عينی خواهد بود( .کربن)287 :1392 ،
وعی تنها وقتی حاصل میشود که شرايط آن فراهم شود .نخستين شرط نيز برقراری ارتباط شخصی
ً
و وجودی ميان مفسر و موضوعی است که متن وی دربارهاش بحث میکند؛ مثال اگر قرار باشد
آگاهیای از سنخ وعی در خصوص «افالطون الهی» صورت بندد ،بايد «همراه با او» «فلسفهپردازی»
کرد؛ از اين رو «افالطون را فقط کسی می فهمد که در همراهی با افالطون فلسفهپردازی
کند( ».کربن )288 :1392 ،کربن وعی را مترادف ) (Comprehendedبه معنای احاطه ،دربرداشتن
و متضمن بودن در نظر میگيرد .وعی «وارد کردن آن [معلوم] در خويش ،در نحوه وجود خاص
خويش ،به نحوی از انحاء است .کسی که آن را در خويش وارد نمیکند در آن سهيم نمیشود».
آ گاهی حقيقی برای کربن ،يعنی وعی ،نوعی آ گاهی است که از طريق ارتباط زيسته ميان
آ گاهی و متعلق آن محقق میشود .به عبارت ديگر ،وعی موکول به يک انتولوژی است که
برحسب آن ،باال رفتن از مدارج فهم (وعی) وابسته با اشتداد وجودی است .اين تفسير برای
کسی که در سنت فلسفی ـ عرفانی ايرانی ـ اسالمی رشد کرده غريب نيست؛ باال رفتن از پلههای
معرفت مستلزم قوتی است که از طريق تقويت بنيه وجودی طالب معرفت حاصل میآيد .از
سوی ديگر« ،رابطه حياتی» ميان مفسر و مؤلف ،که کربن به آن اشاره میکند ،به معنای درنورديدن
تاريخ مادی و حضور مفسر در محضر مؤلف و کسب فيض مستقيم از او است .بنابراين تئوری
آ گاهی (وعی) کربنی مستلزم درک خاصی از زمان است؛ درکی که مستلزم يک «متافيزيک
حضور» است و تا حاصل نيايد امکان تحقق آ گاهی سره ،يعنی وعی ،مهيا نخواهد شد .عمل
وعی بايد در زمان حال اتفاق بيفتد؛ زيرا «وعی به معنای درهمتنيده شدن عالم و معلوم است؛
از اين رو در کنه عمل وعی مسئله زمان مطرح است( ».کربن)251 :1392 ،
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با اين اوصاف میتوان نتيجه گرفت که بار تئولوژيک نگاه کربن به مقوله آ گاه ،سنگينتر از آن
است که بتوان با توسل به نسبتی که او ميان آ گاهی و زمان برقرار میسازد ،به تلقی هوسرل يا
هايدگر از آ گاهی نزديک شد؛ هرچند اين به معنای توفيق کامل مخاطب کربن در غلبه بر
وسوسههايی از اين دست نخواهد بود.

هستی

ً
هوسرل هستی را ،برخالف آنچه معموال پنداشته میشود ،از دايره پژوهشهای خود خارج نمیکند.
او همسو با رويکرد پديدارشناسانه خود از ما میخواهد که پيشداوریهای سنتی ـ متافيزيکی
از هستی را کنار بگذاريم .در تأمالت دکارتی ،آ گاهی پس از اپوخه همچون چيزی برای خود
پديدار میشود که میتواند وجود داشته باشد ،حتا اگر هيچچيز ديگری وجود نداشته باشد.
آ گاهی برای هوسرل ،چنانکه در بخشهای پيشين گفته شد ،خصلتی قوامبخش دارد .اين
قوامبخشی نقطه اتکای جهان است و از اين رو به لحاظ انتولوژيک بر عالم تقدم دارد؛ اما در
فرايند تحويل استعاليی ،عالوه بر آ گاهی مطلق ،هستی مطلق نيز به دست داده میشود 1.نگاه
هوسرل به هستی مطلق نمیتواند ابژکتيو باشد؛ زيرا «سخن از هستی ابژهها بالکل در
رويکردهای هوسرل فاقد اهميت است )Husserl, 2001: 293( ».هستی مطلق در بن امکانات
انسان برای طرحافکنی عالم قرار دارد و همچون زمان ،مقدم بر هر تجربهای است ،در عين حال
خارج از حيطه تجربه پوچ و بیمعنا خواهد بود؛ از اين رو زمان به شرطی استعاليی ترجمه میشود
و «برای فلسفه و پديدهشناسی که تضايف [وجود و آ گاهی] را پژوهش میکند ،موجود ايدهای
عملی است برای يک کار بیپايان نظری( ».هوسرل )142 :1391 ،اين هستی برای علوم و از
منظر طبيعی همواره ناکاويده باقی میماند و علوم طبيعی هرگز به فهمی عملی از جهان اصيل
انتولوژيک عرصه تحقيق خود دست نمیيابند؛ اما از آنجا که «برای هوسرل ،پديدارشناسی
اصل همان انتولوژی است )zahahvi, 2001: 12( »،هستی مطلق ،در کنار اگوی استعاليی
( )Transcendental Egoمطلق ،همواره يکی از مسائل اساسی پديدارشناسی خواهد بود.
برای هايدگر نيز اشتغال به مسئله هستی ،مهمترين رسالت اخالقی فيلسوف است .اين رسالت از
فيلسوف میخواهد موضوع کاوش فلسفی را بهدرستی انتخاب و در مسير صحيح حرکت کند .اين
 .1نک :کربن1392 ،الف.251 :
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در حالی است که خود اينکه «موضوع فلسفه مدرن آ گاهی است)Heidegger, 2005: 44( »،
بخشی از مشکل است .محوريت دادن به آ گاهی در واقع به غلبه سوبژکتيويسم و غلتيدن در
نيهيليسم منجر شده است .اين رسالت اخالقی پس از دوران طاليی پيشاسقراطيان در تاريخ
متافيزيک به بوته فراموشی سپرده شده است .چنين است که «آناکسيمندر ،پارمنيدس و
هراکليتوس نخستين انديشمندان لقب میگيرند؛ نه به اين دليل که تفکر غربی با آنها آغاز شده
است ،بلکه به اين دليل که آنها نخستين کسانی بودند که درباره سرآغاز [هستی] سخن گفتند».
( )Heidegger, 1994: 4آناکسيمندر نخستين فيلسوفی است که مسئله هستی را مطرح میکند؛
پرسش او از خود هستی است .با ظهور متافيزيک سقراطی ـ افالطونی و تقليل هستی به
هستندهها ،هستی به حجاب میخزد و تا روزگار ما در حجاب باقی میماند .هستی در اين دوره
بهصورت مفهومی ميانتهی باقی میماند و فقط از منظر هستندهها موردتوجه واقع میشود.
در اين ميان کربن برای توصيف هستیشناسی سهروردی و مالصدرا از عبارت «پديدارشناسی
هستی» استفاده میکند 1.او در اثنای بحث درباره فلسفه تطبيقی به «انديشه اشتداد وجود»
مالصدرا اشاره میکند و مینويسد« :انديشه اشتداد وجود ،که متضمن اشتداد در صور وجود
يعنی ماهيات است ،يکی از ويژگیهای عمده فلسفه اوست و با اين انديشه ،پديدارشناسی
هستی آغاز میشود( ».کربن )71 :1392 ،اين پديدارشناسی هستی در سنت حکمت متعاليه با
وجودشناسی نوری اشراقی ،که در فلسفه سهروردی سراغ داريم ،فاصلههای زيادی دارد.
اگرچه يک جهت مغايرت جدی ميان اين دو مکتب ،نزاع جدی ميان اصالت وجود با اصالت
ماهيت است ،کربن وقعی به اين تعارضات نمینهد؛ «مابعدالطبيعه وجودی» اين دو مکتب يک
نام واحد دارد« :پديدارشناسی هستی».
مسئله هستی در سنت انديشه ايرانی ـ اسالمی برای کربن به اين دليل به دام «ثنويت رايج در
مغرب زمين» نيفتاده است که «فلسفه و الهيات» از يکديگر جدا نشدهاند .سخن کربن اين است
که مسئله وجود و پديدارشناسی هستی چيزی نيست که با فلسفه صرف يا الهيات محض بتوان با
آن مواجه شد .او حين تحليل آثار سيد حيدر آملی به مسئله مابعدالطبيعه وجود اشاره میکند:
بهراستی ،مسئله او همان مسئلهای است که از فلسفه يونانی به ارث رسيده است،
ً
ولی درباره اين مسئله به شيوهای و با عنايت به مباحثی بحث میکند که مخصوصا
 .1نک :کربن.72 :1384 ،
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از درک عميق نسبت به آثار ابنعربی و تأمالت مداوم خود وی در کتاب خدا
و روايات ائمه شيعه (ع) حاصل شده است .در نظر او ،و در نظر همه فيلسوفان
شيعهمذهب ما ،هرگز نمیتوان درباره مابعدالطبيعه وجود بحث کرد و درعينحال
به ثنويت رايج در مغرب زمين که فلسفه و الهيات را از هم جدا میسازد ،قائل
بود .اصرار بر تفکيک اين دو به معنای مثله کردن مسائل (و برنامه) هر دو و
مانع شدن از توفيقی است که بهموجب آن ،هر دوی آنها به مرتبه برتری که
همان مابعدالطبيعه حکمی است ،ارتقا میيابند( .کربن)327 :1395 ،
در واقع مابعدالطبيعه وجودی (پديدارشناسی هستی) اسالمی ـ ايرانی دارای امکاناتی است که
هر کدام از فلسفه و الهيات بهتنهايی فاقد آن هستند .البته در مغربزمين نيز کسانی هستند که در
دام ثنويتهای رايج نيفتادهاند .به رأی کربن ،سويدنبرگ يکی از اين افراد است؛ کسی که نظام
هستی را به نحوی ترسيم میکند که «در عين حال هم ساختاری متوالی دارد و هم متقارن؛ يعنی
مانند يک زنجير است و هم [مانند] کرهای [است] که کرههای متعددی در دل خود دارد .بيرونیترين
سطح نظام متقارن با پايينترين سطح نظام متوالی يگانه است و باالترين سطح نظام متوالی با
درونیترين سطح نظام متقارن يکسان( ».کربن252 :1392 ،ـ )254اين دريافت از سلسله هستی
همسو با پديدارشناسی هستی سهروردی است؛ عالم ملکوت برای سهروردی يک سلسله طولی دارد
که سلطه مستقيم بر افراد موجودات ندارند و يک سلسله عرضی که هر يک از آنها در ِآن واحد هم
امالنوع است و هم ربالنوع 1.اين پديدارشناسی هستی نهتنها جايی برای ثنويت باقی نمیگذارد ،بلکه
گسل نيستی در نظريه خلقت کالمی را نيز برطرف میکند .نگاه به مقوله هستی ،بهنحویکه کربن
از سويدنبرگ و سهروردی همدالنه نقل میکند ،مبتنی بر نقد او از آموزه خلقت از عدم است .کربن
ً
تأکيد میکند که «تفکر خلقت از عدم شکافی را ايجاد میکند که تفکر عقلی اصوال توانايی به هم
آوردن آن را ندارد( »،کربن )282 :1393 ،حال آنکه «اين ارتباط اگر از منظر تجلی نگريسته شود،
جايی برای ثنويت و غوطهور شدن در عالم اضداد باقی نمیماند( ».کربن)52 :1395 ،

زمان
هوسرل در تأمالت دکارتی مینويسد« :متعلق آ گاهی همان زندگی کلی است ،چيزی که بهمثابه
 .1نک :کربن.77 :1384 ،
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يک سنتز کلی آشکار میشود که صورت بنيادين آن آ گاهی از زمان است( ».کربن)86 :1395 ،
اين زمانآ گاهی از مسائل بنيادی پديدارشناسی هوسرل است و بيش از هر چيز بر زمان درونی
اتکا دارد که در قالب درک پيشافهمی از زمان تحقق میيابد و در افق چنين درکی از زمان،
امکان پژوهش پديدارشناسانه هستی فراهم میشود.
هايدگر نيز در هستی و زمان مینويسد « :پروبلماتيک تمامی انتولوژیها در زمان نهفته
است» ( )Heidegger, 1988: 18و زمانمندی برای پديدارشناسی «شرط امکان فهم هستی
ً
است )Heidegger, 1982: 280( ».دازاين ذاتا زمانمند است و اين زمانمندی ريشه در ساختار
انتولوژيک سهگانه ــ گذشته ،حال و آينده ــ او دارد .دازاين اکستازهايی دارد که معطوف به گذشته،
حال و آينده است .دازاين خود را در يک محيط روانی و مادی تاريخی میيابد و در زمان حال عمل
میکند .امکانهای دازاين وابسته به گذشته ،حال و آينده او است و به اين ترتيب ارتباط دازاين
با زمان تنها به اين دليل نيست که دازاين در زمان است ،بلکه دازاين در زمان ريشه دارد.
از سوی ديگر ،چنانکه ديديم« ،نظريه آ گاهی کربن» وابسته به درکی خاص از مقوله زمانمندی
(و تاريخ) است .اگر گذشته واقعيتی بیبازگشت و سپریشده در نظر گرفته شود ،امکان زنده
ساختن آن و گفتوگو با آن سلب میشود و ديگر ميان «تاريخ و حقيقت ،فرد و مثال ،ميان آن
[لحظه] و ابديت قدر مشترکی وجود ندارد و اين پرسش که چگونه حقيقت تاريخی است و تاريخ
حقيقی ،بیپاسخ باقی میماند( ».کربن )289 :1392 ،اين در حالی است که تلقی فلسفه مدرن
از زمان انسان را بيشتر تهی میکند و به تشديد طبيعی شدن او منجر میشود« :تالشهای فلسفه
تاريخی مختص به انسان در مقابل طبيعت شايد بهواقع
مدرن ما برای رسيدن به تصوری از زمان
ِ

به نوعی تشديد طبيعی شدن انسان منجر میشود( ».کربن)370 :1392 ،

برای کربن ،تاريخ وجهی از زمان است که امکان درک حال را فراهم میکند و اگر در مطالعه
تاريخ انديشه اين درک از زمان حال وجود نداشته باشد ،امکان تفاهم و گفتوگو نيز وجود
نخواهد داشت .او در مقدمه جلد اول اسالم ایرانی عليه آنچه «اصالت تاريخ» مینامد ،قيام
میکند .البته وی تصريح میکند که مخالفتی با تاريخ و کار مورخان ندارد ،بلکه سخن اين است
که تقليل فهم يک متفکر يا فکر «بر مبنای زمانهشان و به روش علی» کاری ناصواب است؛ 1از
اين رو برای فهم حقيقی هر تفکری بايد نزد آن حاضر شد .به اين ترتيب کربن خواننده خود را
 .1نک :کربن.50 :1392 ،
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به اصالح تفکر در باب زمان و زمانمندی که مقدم بر درک حقايق باطنی است فرامیخواند.
بنابراين اگر بنا باشد با کربن همراه شويم ،نخست بايد تلقی خود از زمان را اصالح کنيم .تنها
پس از اين اصالح است که قوای نفسی و روحی آزاد میشوند و امکان انتقال به يک مرتبه جديد
از آ گاهی فراهم میشود .اين «دگرگونی کامل زمان به معنای انتقال به يک مرتبه نوين آ گاهی
است» و «آزاد ساختن قوای نفسی ـ روحی که تا آن موقع معطل ماندهاند امکان دسترسی به
عوالم ديگر ،عوالم فوق محسوس که زمانشان زمان ديگری است ،را برای آدمی فراهم
میسازد( ».کربن)313 :1392 ،
اين در حالی است که گذشته هوسرلی ـ هايدگری هرچند هگلی نيست ،با تلقی کربن از زمان
فاصله دارد .بازشناسی دازاين ،دستکم تا آنجا که به هايدگر مربوط است ،مستلزم نقبی برگذشته
است؛ اما تنها مستلزم وجهی همدلی با گذشته تاريخی است ،نه ارتباط معنوی با آن .چنانکه
هايدگر میگويد ،دازاين تنها با تجربهای اصيل از تاريخ که از زمان تولد او عقبتر میرود اصالت
میيابد .برای هوسرل نيز سوژه همواره در نسبتی با گذشته و يک واپسنگری به آ گاهی دست
ً
میيابد و اساسا هر آ گاهی بخشی از قوام خود را در گذشته میيابد .اما ديدگاه کربن درباره زمان
مستلزم همبودی و دخيل شدن در يک حقيقت تاريخی است؛ از اين رو کربن میتواند از چيزی
همچون «شهود نبوت عرفانی» سخن بگويد .ريشه اين تفاوت در اين است که در حقيقت يک
امر زمانی وجود دارد که غير از زمان تاريخی است؛ اين زمان «يک زمان واقعی ِ قدسی است.
زمان واقعههای عالم غيب است و مکان آن نفس است( ».کربن)290 :1392 ،
کربن زمان فلسفی را پس میزند و همزمان بر اهميت «زمان روحانی» ()Temps Spritualle
تأکيد میکند« .زمان روحانی زمان نفس است که در ساحت آن حوادث نوين ،حتا وقتی هم که
دايره نبوت تشريعی بسته شده باشد ،بیوقفه حادث میشوند»؛ بنابراين ما با يک زمان « ّ
کمی
متصل تکوينی» در برابر زمان «کيفی نفسی باطنی» روبرو ييم .زمان دوم کيفی محض و منفصل
است و در «فرشته شناخت قرونوسطا» نيز مطرح میشود .بدون تميز دادن اين زمان کيفی،
«افقهای پيامبر شناخت شيعی به هيچ روی قابل درک نيست» .کربن سعی میکند تاريخ
ّ
باطنی را جايگزين نگاه خطی و علی به تاريخ کند .در اينجا است که او با تحليل واژه عر بی ـ
فارسی «حکايت» ،ديدگاه خود را توضيح میدهد:
از اين اصطالح در ِآن واحد هم فکرت تاريخ [سرگذشت] مستفاد میشود و هم
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فکرت تقليد [يا محاکات] .هرگونه تاريخ ظاهری فقط تمثيل ،تقليد و بازگويی
يک تاريخ درونی ،سرگذشت نفس و عالم کلی است .اين تاريخ درونی گاهشمار
وقايع نيست ،بلکه اين تاريخ تکرارها را تفهيم میکند و امکان تأويل تمثيلی را
فراهم میکند( .کربن)50 :1392 ،
چنين است که زمان تاريخی تنها تقليدی است از زمان حقيقی و در اينجا است که کلمه
«حکايت ،که هم به معنای تاريخ است و هم روايت يا قصه ،به کار میآيد .اين بدين معنا است
که در واقع همه تاريخی که در عالم شهادت رخ میدهد ،تقليد وقايعی است که نخست در نفس
و در عالم علوی رخ داده است( ».کربن )290 :1392 ،بنابراين ما با يک زمان روحانی ،باطنی
يا مثالی سروکار داريم که سنجشگری درست وقايع تنها در نسبت با آن انجام میشود و هر
حادثهای در عالم واقع حکايت از حادثهای در عالم روحانی است و فهم آن منوط به فهم نسبت
زمان عينی اين حادثه يا واقعه با زمان باطنی خواهد بود.

پدیدارشناسی بهمثابه روش
هوسرل در تأمل اول کتاب تأمالت دکارتی خاطرنشان میکند که آرمان دکارت دستيابی به بنيانی
برای علمی متقن است و اين کار را با پيگيری مبنايی بديهی دنبال میکند .هوسرل ،برخالف
دکارت ،تنها به دنبال بنيادی نظری برای علم جديد نبود و هرچند پديدارشناسی ،چنانکه زهاوی
اشاره میکند ،به دليل ناکافی بودن علم پوزيتيويستی به وجود آمد ،هوسرل پديدارشناسی خود
را مقدمهای بر علم جديد نمیديد ،بلکه آن را يک علم جديد تلقی میکرد .علمی که برخالف
دانشهای انتيک صرف ابژههای قواميافته را بررسی نمیکند ،بلکه به دنبال کشف قوانين
استعاليی آ گاهی قوامدهنده است1.

اين آ گاهی قوامدهنده از طريق عمل قصدی در «تضايف» با ابژهها شکل میگيرد و در نسبت
با ابژه قصدی محقق میشود؛ از اين رو ابژه آ گاهی قوامدهنده هوسرل ،برخالف برنتانو ،بيرون
از حيطه آ گاهی استعاليی نيست؛ بنابراين «معرفتشناسی [پديدارشناسانه] مقدم بر تمامی
نظامهای متافيزيکی و روانشناسی است )Husserl, 2001: 5( ».نخستين گام در اين مسير
عبور از رويکرد طبيعی است؛ چيزی که به مدد تقليل پديدهشناختی به اگوی استعاليی ،بهعنوان
1. See: Zahahvi, 2001: 9.
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مبنايی برای پديدارشناسی ،پديدار میشود« :هريک از ما بهمثابه تأملکنندگان دکارتی از طريق
ً
تقليل پديدهشناختی به اگوی استعاليی خويش و طبيعتا به اين اگوی واقعی با محتوای مونادی
انضمامی است ،بهمثابه اگوی مطلق واحد و يگانه تحويل شده است( ».هوسرل)59 :1391 ،
بر اين اساس ،پديدارشناسی برای هوسرل روشی است که طی يک فرايند و از طريق کشف
قوانين آ گاهی به حصول معرفت يقينی منجر میشود؛ چيزی که آرمان دستنايافته تمام
ْ
پديدارشناسی روش به معنای حقيقی کلمه
تالشها ی ماقبل هوسرلی است .از اين رو «
است» ( )Husserl, 2006: 51و چنين است که پديدارشناسی «بيش از هر دانش ديگری» به
«علم يقينی نزديک است)Husserl, 2006: 51( ».
هايدگر نيز قسمت هشتم از بخش دوم مقدمه هستی و زمان را «روش پديدارشناسانه پژوهش»
ناميده است .او مینويسد« :روش اين پژوهش [درباره هستی] میبايست پديدارشناسانه يا
پرسش پرسشها ،يعنی
هرمنوتيک باشد )Heidegger, 1988: 17( ».تأکيد او بر اين است که
ِ

خاص نوعی خاص از مفاهيم» مطرح کرد 1.روش
پرسش از هستی ،را نمیتوان بدون «روشی
ِ

پديدارشناسانه و هرمنوتيک هايدگر به چيزها مجال ظهور میدهد .هافاشتدر ( )Hofstadterدر
مقدمه مسائل اساسی پدیدارشناسی میآورد که دريافت هايدگر از پديدارشناسی با دريافتی که هوسرل
دارد ،متفاوت است .پديدارشناسی برای هايدگر «روشی فلسفی است که مترادف انتولوژی
است )Heidegger, 1982: Xvii( ».پديدارشناسی برای اينکه روش مختار هايدگر باشد ،بايد روشی
باشد که با انتولوژی سازگار است .او در گفتاری با عنوان «روش پديدارشناسی» مینويسد:
کار انتولوژی تکافوی هستی هستندهها و کاوش در خود هستی است .انتولوژی
کاوشی است که هستندهها برای پاسخ گفتن به پرسش اصلی مطالبه میکنند و
پرداختن به اين پرسش پديدارشناسانه است؛ پديدارشناسی قبل از هر چيز يک روش
است ...و انتولوژی تنها با پديدارشناسی ممکن است)Heidegger, 2003: 65-66( .
تفاوت مهم هوسرل و هايدگر اين است که پديدارشناسی برای هوسرل کل فلسفه است و برای هايدگر
تنها يک روش برای فلسفه .پديدارشناسی برای هايدگر روشی است که ما را از طريق هستندهای
خاص به هستی نزديک میکند .فلسفه برای هايدگر در هستی و زمان ،انتولوژی پديدارشناسانهای
است که کار خود را از تحليل دازاين آغاز میکند و از اين رو با روش هوسرلی متفاوت است.
1. See: Kockelmans, 1989: 37
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در اين ميان کربن نيز با مترادف دانستن پديدارشناسی و تأويل و کشفالمحجوب ،همزمان
از تلقی هوسرلی و هايدگری عبور میکند .کربن در وهله نخست بر اهميت «وسيله»ای ــ بخوانيد
روشی ــ قابلاتکا برای مطالعه امر دينی ــ که نخستين دلمشغولی کربن است ــ تأکيد میکند.
به نظر او ،پديدارشناسی به امر دينی اجازه میدهد خود تاريخ خود را ظاهر کند ،نه اينکه زمانی
را بر آن تحميل کند که «زمان آن نبوده است» .اگر چنين اتفاقی نيفتد ،تاريخی بر اين امر تحميل
میشود که معنا و منظره امر دينی را از اساس دگرگون میکند؛ از اين رو «بايد وسيلهای وجود داشته
باشد که به شيوهای روشمند ،امکان نجات اين معنا و منظره اصيل ،يعنی آغازين ،را فراهم سازد».
(کربن )305 :1392 ،البته اين وسيله و «شيوه روشمند» برای کربن چيزی غير از پديدارشناسی
نيست .او در جلد نخست اسالم ایرانی ،در مقام بيان دليل اقبال خود به پديدارشناسی ،مینويسد:
رويکرد تاريخی و مواجهه تاريخی با امور مثل «تشييعجنازه» است؛ امر تاريخی
فاقد حيات است و کسی که امر تاريخی را مطالعه میکند همانند کسی است
که مردهای را تشييع میکند يا به کالبدشکافی جسدی اهتمام میورزد .حال آنکه
امر قدسی در جان مؤمنان است و همواره حيات دارد؛ زيرا مؤمنان تاريخ اين
امر را ادامه میدهند ...و به همين دليل است که در اينجا روش پديدارشناسی1

را پيشگرفتهام .پديدارشناسی به بيان ساده ،به تبعيت از تعبير مشهور يونانی
«نجات دادن پديدارها» ،به معنای نجات دادن پديدارها است؛ يعنی عنايت
داشتن به پديدارها از طريق عيان ساختن مقاصد نهفتهای که اين پديدارها محرک
آنها است و در آينه اين پديدارها نمايان میشوند( .کربن)304 :1392 ،
پديدارشناسی مدنظر خود را
کربن پس از ادعای پيش گرفتن روش پديدارشناسی ،بیدرنگ
ِ

توضيح میدهد« :اين [پديدارشناسی] همان چيزی است که از آن به کشفالمحجوب تعبير
کردهاند( ».کربن)304 :1392 ،
او در بخشی ديگر از اسالم ایرانی ،دليل خود برای معادل انگاری پديدارشناسی با تأويل 2را
اينگونه بيان میکند:
 .1تأکيد از من است.
 .2کربن برای پديدارشناسی گاه از واژه تأويل و بيش از آن از کشفالمحجوب استفاده میکند؛ بر اين واژهگزينی انضباط
دقيقی حکمفرما نيست.
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اگر بخواهيم پديدارشناسی را به کمک واژهنامههای عربی يا فارسی ترجمه
کنيم ،معادليابی برای آن بسيار دشوار خواهد بود؛ اما مگر نه اين است که
مشی و مرام پديدارشناسی ،منطق آن ،فقط نجات دادن پديدار از راه عيان
ساختن باطن [معنای نهان] سر [يا التفات سری] نهان در اساس آن است...
بدين ترتيب معلوم میشود که چگونه رابطه ميان ظاهر و باطن ،آشکار و نهان
به نحوی با پديدارشناسی مرتبط است؛ زيرا پديدارشناسی در نهايت عين تأويل
است( .کربن)53 :1392 ،
شايد بهترين روش برای پاسخ به اين پرسش که «پديدارشناسی حقيقی چگونه پديدارشناسیای
است؟» رجوع به نمونهای تحليل پديدارشناسانه باشد که کربن خود آن را تصديق میکند .کربن
در زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلی در پاسخ به اين پرسش که «تمثل چگونه
امکانپذير است؟» ،تحليلی از کتاب تصورات خواجه نصير را ،بهعنوان تحليلی «که بهحق
میتوان آن را تحليلی پديدارشناسانه دانست» ،مطرح میکند .اهميت اين فقره برای ما بيش از
آنکه برخاسته از محتوای آن باشد ،ناشی از اين است که میتوان آن را الگويی دانست برای آنچه
ً
کربن «پديدارشناسی کامال صادق» يا «پديدارشناسی باطنی» مینامد؛ از اين رو اين تحليل را،
علیرغم طوالنی بودنش ،در اينجا میآوريم:
ً
ظاهرا فرض بر اين است که آن جنبه از يک عمل که با وجه مصدری از آن تعبير
میشود يا آن جنبه از يک واقعه که با يک اسم انتزاعی بيان میشود ،بههيچوجه
همه حقيقت آن به معنای راستين کلمه نيست و در تحليل نهايی اين جوانب بر
شخص فاعل اين عمل يا واقعه بهعنوان حقيقت آنها داللت دارند؛ زيرا هر
معنا (واقعيت نفسانی يا ذهنی) در عالم کليات ،مابازايی در عالم جزئيات دارد
و آن شخص عينی است که بدون آن ،اين معنای ذهنی يا نفسانی فقط در حد
يک امر بالقوه يا انتزاعی محض خواهد بود .همهچيز چنان است که گويی پرسش
از کيستی بهجای پرسش از چيستی مینشيند و ناميدن شخص در حقيقت به
معنای تعيين ذات/ماهيت اوست و اين نتيجهای است که از کنار هم چيدن عبارات
زير به دست میآيد که بهشت مردی است؛ فکر و قول و فعل خاليق عالم...
مردی میافتد ...هر فکر حق و قول صدق و عمل خير روحانيتی است ،يعنی
فرشته( .خواجه نصير70 :1393 ،؛ کربن368 :1394 ،ـ)369
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کربن ادامه میدهد:
خواجه نصير تحليلی ارائه میکند که بهحق میتوان آن را تحليلی پديدارشناسانه
دانست .تعابير «در بهشت بودن» يا «به دنيا آمدن» ،قبل از هر چيز بر نحوه وجود
و فهم داللت دارند و اين بدين معنا است که آدمی يا در حقيقت موجود است
يا بهعکس به دنيا آمده است ،يعنی به مرتبه وجودیای منتقل شده است که
نسبت به آن حقيقت (وجود حقيقی) فقط مجاز (وجود مجازی) است (خود
زمان پيمايششده نيز فقط زمان برای زمان مطلق است)؛ بنابراين «به دنيا
آمدن» فقط در صورتی معنا میتواند داشت که آنچه مجازی است ،آنچه ظاهر
است ،از طريق تأويل که خروج از وجود نيز هست ،به باطن برگردانده شود.
اين تحليل پديدارشناسی درهمتنيده با هرمنوتيک باطنی وجود است و از تشابه
ميان انحاء فهم و انحاء وجود پرده برمیدارد( .کربن)369 :1394 ،
عبارتهای مشابه فراوانی با نام «پديدارشناسی باطنی»« ،پديدارشناسی روحانی»« ،پديدارشناسی
ً
کامال صادق» و مانند اينها در آثار کربن يافت میشود و به همان نحو که بهدرستی میتوان شيوه
تحليل قاضی سعيد قمی را پديدارشناسی ناميد 1،اشکالی در پديدارشناسی خواندن تحليل گوته
از چيستی رنگ 2نيز وجود ندارد.

نتیجه
رسالت اين مقاله واکاوی ابعاد پديدارشناسی کربن است .کربن تمايلی به استفاده از جهانبينی
پديدارشناسانه هايدگری و هوسرلی ندارد و پديدارشناسی را فقط «کليدی» میبيند که میتوان
بدون درافتادن به دام تناقض آن را از بدنه جهانبينیاش انتزاع کرد و به کار بست .کنار هم نهادن
تحليلهای کربن ،هوسرل و هايدگر در باب مسائل اساسی پديدارشناسی روشن میکند که اين
سخن چيزی بيش از يک مدعای صرف است .مترادفانگاری «پديدارشناسی» با تأويل چيزی
نيست که نتواند مانع تغاير پديدارشناسی سنتی و رويکرد کربنی باشد .تأويل به نحو تحتاللفظی
به معنای به اول بردن است و اين به اول بردن در چهارچوب گفتمان حکمت اسالمی بيش از آن
 .1نک :کربن.1390 ،
 .2نک :کربن.1390 ،
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دارای بعد تئولوژيک است که بتواند با ريشه يونانی «پديدارشناسی» همسان انگاشته شود.
اينکه کربن به اين ريشه يونانی توجه دارد ،به هيچ روی ناقض استدالل ما نيست ،چه اينکه در
پديدارشناسی سنتی اين تالش ريشهشناسانه هيچ جنبه دينی ندارد.
از سوی ديگر ،تلقی کربن از هستی ،آ گاهی و زمان نيز از آنچه رويکرد پديدارشناسانه به دست
میدهد ،فاصله زيادی دارد .دريافت کربن از هستی مبتنی بر چيزی است که از حکمای اسالمی،
بهخصوص ابنعربی ،وام گرفته است؛ از اين رو چيزی به نام «وحدت شخصی وجود» را به دشواری
میتوان با تلقی هوسرل يا هايدگر از وجود تطبيق داد .به همين نحو «وعی» موردنظر کربن
داللتهايی دارد که آن را از مسير تلقی پديدارشناسی سنتی از آ گاهی خارج میسازد .سرانجام
تلقی کربن از زمان وابسته به دريافت او از فراتاريخی است که يکسره در قالب تفکر دينی معنا
میيابد و بيش از آنکه به مذاق کسی همچون هوسرل يا هايدگر خوش بيايد ،متافيزيکال است.
ايده جاويدان يا حکمت جاويدان کربن نيز بيش از آنکه بر انديشه هوسرل مبتنی باشد
با «جاويدان خرد» ايرانی و «علم لدنی» اسالمی سازگار است .چنانکه تيمينيسکا اشاره
میکند « ،انگيزه هوسرل از طرح فلسفه جاويدان (  )Philosophia Perennisايجاد شفافيت
بود و فراهم کردن زمينه ای حياتی برای علم اروپايی».

( 1986: 154

)Tymieniecka,

فلسفه جاويدان نمی تواند چيزی جز پديدارشناسی باشد؛ زيرا «پديدارشناسی برای هوسرل
روشی در ميان ساير روشها نيست ،بلکه "فلسفه اولی" است و بايد ميزانی برای علم باشد».
(  )Ullrich in Ierna et al: 2010: ixاز اين رو تمام فلسفههای ماقبل به نحوی برآمده از
تمايل ذاتی برای پديدارشناسی ــ چيزی که می توان آن را از تمايل برای متافيزيکی که کانت
بيان میکند قياس گرفت ــ هستند که البته جز در هوسرل به کمال نمیرسند .هوسرل معتقد
است کار اصلی پديدارشناسی تحليل آ گاهی است که بنيان آن را «اگوی استعاليی» برمیسازد
و بر اين مبنا است که می توان به يقينی که علم تجرب ی از نيل به آن عاجز است ،دست يافت؛
به عبارت ديگر ،م يل به پديدارشناسی اساس رخداد فلسفه است ،ولی اين ميل به معنای
تحقق کامل عيار پديدارشناسی نيست و تنها در هوسرل است که چنين ميلی جنبه عينی میيابد
و در قالب يک نظام فلسفی متعين میشود .به اين ترتيب ما بيش از آنکه با يک «فلسفه
جاويدان» مواجه باشيم ،با يک ميل برای فلسفه جاويدان روبروييم که در پديدارشناسی
هوسرل تعين میيابد.
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ً
در مقابل اين رويکرد در سنت اسالمی ،ايده «حکمت جاويدان» قرار دارد .اين ايده که اساسا
ايرانی است و از سنت ايرانی وارد فلسفه شده ،مبتنی بر اعتقاد به جوشش «دادههای نبوی» از
سرچشمه حکمت الهی است و حفظ آن موکول به وجود حجتی از جانب خدا است .سهروردی
اين ايده را به بهترين وجه خالصه میکند:
گمان مبر يد که حکمت و دانش در همين مدت کم و برهه از روزگار وجود
داشته است و الغير؛ ز يرا عالم وجود هيچگاه از دانش ،حکمت و دانايی که
نمودار و قائم به آن و حجت و بينات خدای به نزد او باشد ،تهی نباشد .وی همان
خليفه و جانشين خدای بزرگ َبود روی زمين و تا روزی که زمين و آسمان
پايدار و استوار است نيز اينچنين خواهد بود( .سهروردی)18 :1377 ،
وقتی اين امر را در کنار اين واقعيت قرار میدهيم که کربن بهجز يک مورد ــ آن هم در
تکملهای که بر مصاحبهاش با نمو نوشته است 1ــ از هوسرل نام نمیبرد ،تغاير ديدگاه هوسرل و
کربن را آشکارتر میسازد« .فلسفه جاويدان» هوسرلی دستکم به طور مستقيم متوقف به
«دادههای نبوی» و سلسله جنبانی انبيا و اوليا برای آن نيست ،در حالی که ايده حکمت جاويدان
ً
کربن يقينا متوقف به دريافتی الهياتی است و اگر نتوان دليل بهتری برای نشان دادن نسبت
دريافت کربن از «حکمت جاويدان» با آنچه حکمای اسالمی ارائه میکنند ،اقامه کرد بهيقين
در باب نسبت «حکمت جاويدان» کربنی و «فلسفه جاويدان» هوسرل اوضاع بدتر خواهد بود.
سرانجام چنانکه میدانيم کربن پديدارشناسی را با تأويل مترادف میانگاشت؛ از سوی ديگر،
با اين حقيقت آشناييم که تأويل در سنت اسالمی چه معانی و داللتهايی دارد و در قرآن
بهصراحت مختص خداوند معرفی شده است 2.با اين تفاسير بايد بپذيريم کار کربن يا از سنخ
پديدارشناسی معهود است که در آن صورت نمیتواند تأويل باشد يا از سنخ تأويل اسالمی ،که
در آن صورت نسبتی با پديدارشناسی متعارف نخواهد داشت؛ زيرا تأويل در سنت حکمی
اسالمی به اول برگرداندن يک شیء يا امر است و در اين بافتار« ،اول» چيزی جز خداوند
1. See: Corbin, 1978: 9.
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اب (آلعمران.)7 :
ِإال أولوا األلب ِ
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نيست 1.اين برداشت به هيچ روی با شعار يونانیای که هوسرل و هايدگر تکرار میکنند ،منطبق
نيست و از اين رو اصل مترادفانگاری کربن را زير سؤال میبرد.
بر اين اساس ،بهناچار بايد حرف کربن را بپذيريم که او تنها از کليد پديدارشناسی بهره جسته
و برای ساير ايدههای آن اهميتی قائل نبوده است .از سوی ديگر ،تأکيد کربن بر اهميت مسائلی
چون فرشتهشناسی و وحی همزمان و به يک اندازه او را از ميراث هوسرلی و هايدگری دور میکند
و پديدارشناسی کربنی را از سنت معهود پديدارشناسی متمايز میسازد.

ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ِّ
شیء َع ِليم (حديد.)3 :
اطن َو ه َو ِبکل ٍ
 .1هو األول و اال ِخر و الظ ِاهر و الب ِ
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