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  عه ی گوناگون حضور در مابعدالطب   ی ها نحوه   ی وستگ ی کربن به اّتصال و پ   شناسانه ی نگرش هست 

حضور است   انحا از    ب کشف حجا   که   کربن   موردنظر  ک ی در پرتو هرمنوت   - مالصدرا   ی وجود 

مرگ« در برابر »وجود معطوف به    ی سو آن بر »وجود معطوف به    ی بررس   ن ی . در ا م ی پرداز ی م   - 

 داشت.    م ی خاص خواه   د ی تأک   دگر ی مرگ« ها 

 . ی شناس آخرت   ک، ی هرمنوت   دگر، ی کربن، مالصدرا، ها   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

خاستگاه   بیان این نکته در مورد شناسی مالصدرا  پیش از ورود به موضوع خوانش کربن از آخرت 

و زمانه  اونگرش    پیشینه  فکری  فکری  پارادایم  در  کربن  که  اسال  می  ضروری    ؛ اندیشید خود 

های  ها و سنالجریان  وارث و حاملبوم تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی او غرب بود، غربی که  زیسال

تحوالت تاریخی، فرهنگی و فکری  به    کربنو عصر جدید بود.    یوسطقرونفکری یونان باستان،  

هسواره به تاریخ تحوالت فکری دوران    حالنیدرع بود و    اندیشیدهرنسانس، مدرنیته و پسامدرن  

دان  ، یک الهیی نوافالطون، یک فیلسوف  زمانهمطور    او به»  معاصر غرب نگرشی منفی داشال. 

سوئدنبرگعالقه امانوئل  به  اِسوِدِنبَری[  مند  گئورگ  ]/  یوهان  مارتین  ،  و  بوهسه  یاکوب  هامان، 

گرایی  هایدگر و متخصص نوعی از الهیات عرفانی بود که خود او شاهد افول آن در پی برآمدن ماده

 . ( 14 :1۳9۷، چیثام)ر.ک:  «اسال گرایی بودهو عقل

کربن با آن نوع نگرش و فهسی که با تفسیر معنوی از انسان و جهان مغایرت داشال، مخالفال  

د  کن میتحویل  چیز را به عنصر عقل    د بود که روح حاکم بر اندیشه غرب مدرن، هسهورزید و معتق

 گوید: در این زمینه می ویها و رویدادها اسال.  دنبال تبیین تاریخی و مادی پدیده و به

بگویم »فلسفه رسمی« دنباله  است  بهتر  و  که فلسفه غرب  است  های روی دانش دیری 

پذیرد. یکی از آن دو ادراک حسی است برای معرفت می   ی است و فقط دو منبع را ل تحّص

»یافته  داده که  و  یافته ها«  به  آن  از  که  است  همانی  می هایش  تعبیر  تجربی  و های  شود 

 میان  در   ولی   ...   های تجربی است ، عالم قوانین حاکم بر این یافته مفاهیم فاهمهدیگری  

 .( ۳9:  1۳9۵ کربن، )  است  باقی   خالئی  کماکان  عقلی،   مقوالت   یا   شهود   و   حسی   ادراکات 

شرق  نگرش  در  در  که  فلسفه  به  نسبال  غزالی  نظر  و  نقد  پایۀ  بر  غربیان،  شناسانۀ 

شد. کسی چون کربن در تلقی می  افتهیانیپا بود، فلسفۀ اسالمی    افتهیی تجلالفالسفه«  »تهافال
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ویژه در ایران پایان  فلسفه در ایران دریافال که این نحلۀ فلسفی به  نشینی و هسدلی با مدرسانهم

نیافته اسال و عالوه بر جریان اشراقی جریانی نیز با صدرالستألهین پدید آمده که در ایران بسیار 

آنری کربن و دغدغۀ مادام برای دادن جایگاهی  نیرومند اسال. چنین اسال که »کار  او  العسری 

»شرقی فلسفۀ  به  باید  درخور  حدی  تا  را  و    عنوانبه«  غربی  نوعاً  درک  این  برابر  در  واکنشی 

 (. Landolt, 1999: 484« )شناسانه« از امور]ی چون وضع فلسفه در جهان اسالم[  فهسید»شرق 
به دنبال »جان    سالمیا   -  یها و ادبیات فلسفی و عرفانی ایرانپذیری از نگرش تأثیربا    کربن

طریق آن    شناسی بود تا بدینال در معرفالعرفان و معنویّ  از  گیریبهره  جهان« و »نفس عالم« و 

شناسی غرب سیطره یافته از دکارت بر معرفال  خأل میان ادراکات حسی و مقوالت عقلی را که پس

توانسال گرفته بود، می  از نظر او پدیدارشناسی هرمنوتیکی که کلیدش را از هایدگر.  بود پر کند

 . رهنسون شودون ساخته و به سطوح باالتری از شناخال شناسی را دگرگاین معرفال
های فکری و زمینه   تناسب به ها و موضوعات فلسفی  نوع خوانش متفکران و مفسران از اندیشه 

از حکسال و   روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی خوانشی  ی ر ی کارگ به معرفتی متفاوت اسال. کربن با  

ارائه می  متسایز فلسفه اسالمی  از دیگر مفسران و شارحین سنتی  را  او  اغلب موارد  در  نساید که 

در دفتر   ژهی و به در اغلب تألیفات خویش    ر ی ناپذوصف کند. یکی از موضوعاتی که کربن با اشتیاقی  می 

 .مالصدرا اسال   شناسیپردازد موضوع آخرت به آن می  اسالم ایرانی پنجم جلد چهارم مجسوعه  

 شناسی مالصدرادر نگرش فلسفی کربن به آخرت ی کلیات . 1

گیری پدیدارشناسی و  ۀ بهرهشناسی نیز از قاعددر زمینه آخرت   ژهیوبهرویکرد کربن به مالصدرا  

بود؛ اما و ملتزم به آن    دارامانالدر مواجهه با متون و آثار مالصدرا    ویمستثنی نبود.    هرمنوتیک

تی مالصدرا از اندیشه  های مالصدرا لزوماً آن فهسی نیسال که مفسران سنّاو از متن و تفسیر فهم 

»اندیشه صدرا، در پرتوی جهتی که کربن بدان   :داریوش شایگان  گفتۀبه  چنین بود که  او دارند.  

که    آنچه را  هسهنیباا  .(۵4  :1۳94)شایگان،    «سابقه و لحنی امروزی یافته بودای بیداده بود، جاذبه

توان گفال یعنی حداقل می  ،های مالصدرا استنباط کردتوان از تألیفات و اندیشهگوید میکربن می

 کند. نسی  نفیآثار و تألیفات مالصدرا آن را 
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پاسخ به سؤاالت دینی و اعتقادی،    عنوانبه شناسی صدرای شیرازی را نه  کربن موضوع آخرت 

نگرش کالمی رویکردی    برابردر    ی عنی  کند؛ یمهای فلسفی انسان مطرح  بلکه پاسخ به پرسش

توان از اصول و مبانی فلسفی مالصدرا که اثبات و چگونگی آن را میشناسانه دارد  فلسفی و هستی

بخشیدن به فعل  م  و تقدّ اصالال وجوده با طرح نظریّ  مالصدرااخذ نسود. کربن بر این باور بود که 

اسال. از نظر    تی مبتنی بر ماهیال انقالبی ایجاد کردهفلسفه سنّ  نسبال به بر ماهیالدر براجودی  و

  ویل اسال.أنوعی گذر، تعالی و ت ،کربن گذر از اصالال ماهیال به اصالال وجود
 نویسد: می السشاعربر ۀ خود مقدم کربن در

 ن دانست   بیعه خود که مبتنی بر وجود و محقّباید در نظر داشت که مالصدرا در مابعدالطّ

بیعه  ت مابعدالطّاست که حاکمیّ  لی شدهق به ایجاد تحوّفّوت فعل وجودی است، ماولویّ

سینا و سهروردی برقرار بوده  از زمان فارابی و ابن  ها پیشمبتنی بر ماهیت را که از قرن

ساختار    است درواقع حاکم بر کلِّ  اولویتی که او به وجود داده...  کند.  میاز قدرت ساقط  

اولویّ اوست.  فلسفی  نسبتنظام  وجودی  فعل  تصوّ  ت  ماهیت،  را  به  وجود    عنوان بهر 

 .(8۵  :1۳81)کربن، سازد  حضور مطرح می

دستگاه فلسفی مالصدرا که بر پایه اصالال وجود بنا نهاده شده اسال معنایی از هستی و غایال  

حضور، رسیدن به اقلیم متفاوتی از هستی و مراتب باالتر حضور، تناظر میان »نحوه    یانحاآن،  

نساید که انسان در هر  می  بودن« و »نحوه حضور« و اتّصال و پیوستگی میان مراتب هستی ارائه

به و در هریک از عوالم وجودی خود، یعنی طبیعال و خیال و عقل، اشتداد وجودی پیدا کرده  مرت

  : 1۳82  ، )ر.ک: مالصدراو در سیر صعودی خویش در هر مرتبه، حضوری متناسب با آن مرتبه دارد  

از مرتبه  .(2۷1-2۷4 حرکال    واسطهبهای به مرتبه دیگر که  البته الزمه این سیر صعودی و گذر 

 . (۳۳۳-۳۳2 :1۳82)ر.ک: مالصدرا، پذیرد، مرگ اسال انجام میجوهری 

علم توحید، علم معاد، علم نفس،    هسچونرا اساس و زیربنای بسیاری از امور  وجود    مالصدرا

فَمن جهلَ بمعرفة الوجود یسری جهلهُ فی اُمّهاتِ المطالب و  »  گوید:داند و میحشر ارواح و اجساد می
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النفسِ و  معظماتِها و   نبواتِها و معرفة  الربوبیّاتِ و  فاتَت عنه خفیّاتُ االمورِ و خَبیاتُها و علم  بالذُهول عنها 

 .1( 4 :1۳۶۳)مالصدرا،   «اِتّصاالتِها و رجوعِها الی مبدأ مبادِئها و غایاتِها

هسچنین مالصدرا جهل انسان به مسئله وجود را موجب جهل به هسه اصول و ارکان معارف  

والحقّ انّ الجهلَ بمسألةِ الوجودِ لِالنسانِ یوجبُ لَه الجهلِ بجمیعِ اصولِ المعارفِ  »نویسد:  داند و مییالهی م

 . (14 :1۳۷۵)مالصدرا،  « و األرکان ألنّ بالوجودِ یعرف کلّ شیٍ

آخرت  فلسفی  تبیین  لزوم  و  اهسیال  به  و  نظر  مالصدرا  پیش   به باتوجه شناسی  گفته مطالب 

شناسی مالصدرا را از دیگر شارحان یکی از مواردی که فهم کربن از موضوع آخرت   پذیرفال  توان می 

 شناسی مالصدرااو به آخرت   کند نگرش ِحکسی و فلسفیهای مالصدرا متسایز می اندیشه   و مفسران 

کالمی  نگاه  نه  آخرت   اساسن ی برا .  اسال  کربن  نظر  تبیین از  هسان  درواقع  مالصدرا  شناسی 

ی که بر اندیشه غرب ت های متعالی آن اسال که با روش متعارف پوزیتیویس و ساحال شناسی  وجود 

ی که در غرب یها چنین نگرش زیرا    ، افالی دسال توان به آن مراتب متعالی  اسال نسی   سایه افکنده 

از دایره عقل مادی و بیرون  هرآنچه دهند که  طرحی تقلیل دهنده از »هستی« ارائه می  رواج دارند

شناسی که مبتنی بر علّیال تاریخی این نوع جهان   .شود مادی اسال نادیده انگاشته می از افق تجربه  

ها برای چیز محصور در مکان کّسی اسال، هسه امور و پدیده   هسه آن گرایی اسال و بر طبق  و عینّیال 

 یابند که از پیش شناخته شده و گذشته اسال. اینکه فهسیده شوند، هسواره به امر دیگری تقلیل می 

آید یا آنکه خود را در  روش فهمیدن و ادراک نیازمند آن است که هر چه پدید میاین  

برحسب چیز دیگری   بایستی  کند، برای اینکه فهمیده شودزمان حال بر ما آشکار می

، چیزی که با آن  رونیازاکه حاضر نیست ]و به عبارتی »غایب« است[ نگریسته شود.  

گردد  که از پیش موجود است، بلعیده می  یستمیس   درشود و  یابیم محو میمواجهه می

 . (104 :1۳9۷)چیثام، خیزد و امکان »حضور« از میان بر می

 از هسین شود.  روح نادیده انگاشته می   نی آفر تحول از دید کربن، در این نوع روش ادراک، نیروی  

از درک سطوح باالتر هستی و از فهم تجربیات روحانی پیروان چنین نگرش و روشی  رو اسال که  

 
کند، از آنها غافل ترین مستائل سترایال میترین و بزرگبهره باشتد، نادانی او، به مهمهر کس از معرفال وجود بی. 1

بازگشتال نفس به مبد  اصتلی و ماند و حقایق پوشتیده و نهان، علم به توحید، نبوت، شتناخال نفس و اتصتال و می

 .دهدغایال حقیقی خویش را از دسال می
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از نظر صدرای شیرازی ادراک اعم از حسّی، خیالی و عقلی عارض بر مدِرک   کهی درحال   .اند ناتوان 

و ظهوری از یک »نحوه بودن« و یک »نحوه حضور« اسال، قائم به نفس اسال و نبوده؛ بلکه بروز  

تری از سطوح هستی های وسیع سازد و افق ه و دگرگون می شناسا را تغییر داد معرفتی اسال که فاعل 

 .(۳4۷- ۳۳0،  ۳ج   :الف  1۳8۳و هسچنین ر.ک: مالصدرا،    2۶8 : 1۳82)مالصدرا،  سازد  را نسایان می 

 شناسی مالصدرابر رویکرد کربن در آخرت   آن  تأثیر  و   فلسفه هایدگر »مرگ« در    . 2

غرب معتقد اسال چیزی    فلسفۀگذارترین فیلسوفان غربی اسال که ضسن نقد  تأثیرهایدگر یکی از  

بحث    یجابهاسال. فلسفه غرب  اسال، موضوع »هستی«    غرب مغفول مانده  فلسفۀتاریخ    که در کلّ 

اسال و اگر فیلسوفی نیز از هستی بحث کرده، هستی    ها سخن گفته از هستی، هسواره از هستنده

»فلسفه را دیگر آن توان نیسال که بر    :اسال. از نظر هایدگر  فته را هسچون هستنده در نظر گر

)هایدگر،  «  اسال، گواهی روشن حاصل آورد  در آن سقوط کرده  یتسام بهتوان نسیان هستی که خود  

هایدگر پرسش از هستی و »مسئله هستی« را موضوع بنیادین اندیشه و   نی؛ بنابرا(1۵2  :1۳8۳

   : گویدمی هستی و زمان او در کتاب. دانسالسخن فلسفی می

آن درباره  پرسش  بناست  ا  آنچه  که  پرسش  این  در  خود    وپرداختهساختهست  شود 

 برای که  هستنده است، هستی  بماهو  ن بخش هستندهای که تعیّهستی است؛ هستی

این  نظرآن هستندگان، صرف  اساس و بسط داده  از  تا چه حد شرح  باشند،   که  شده 

 . (۷0  : 1۳98)هایدگر،  خود یک هستنده نیست    گانهستند  اند. هستیهماره فهمیده شده

باور هایدگر یگانه هستنده از معنای هستی پرسش میبه  این  ای که  او  انسان اسال.  کند، 

با   را  بیان می  واژۀ هستنده  از هستی  کند »دازاین«  پرسش  از .  را  دازاین  معنای هستی،  و فهم 

 : هایدگربه نوشتۀ  .کند می متسایزهستندگان دیگر 

 رو ازآن گردد، بل او  ای است که صرفا  در میان هستندگان دیگر واقع نمی دازاین هستنده 

 لحاظ هستومندی از هستندگان  این هستی را دارد، به   هستی خودش هّم  طۀ یح که در  

هستی   طۀ یح دیگر متمایز است. اما آنچه به این بنیان هستی تعلق دارد این است که او در  

این هستنده آن است خاص  ویژگی  ...  به هستی خود مناسبتی با هستی دارد.    خود نسبت 

او گشوده می  از طریق هستی خودش این هستی بر  با هستی خودش و  گردد. فهم که 

 .( 82-8۳ : 1۳98)هایدگر، است   صه هستی دازاین هستی، خود مشّخ
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ای را نامد: »ما آن هستیشود اگزیستانس میهایدگر آن هستی را که بر دازاین آشکار می

نحوی با آن نسبال   با آن نسبال داشته باشد و هساره نیز به  انحانحوی از    تواند بهکه دازاین می

یعنی هستی    ،اگزیستانس داشتن دازاین  نی؛ بنابرا(8۳  :1۳98)هایدگر،    نامیم« دارد اگزیستانس می

ها  ای که دازاین با هستندهدهد. نسبال و رابطهبرون ایستایی نشان می  صورتبهاو که خود را  

اما این    شود.هسین برون ایستایی اسال که هستی به روی او گشوده می  واسطهبهسازد  برقرار می

 یک کنش اسال. ، سالدازاین اهای گشودگی هستی و اندیشه هستی که از ویژگی

خود بودن، انسان    یرو  شیپ،  قراردادن «  آنجاو خود را در »  1کنش از خود بیرون شدن 

نمیخود را طرح می با طرح  اندازد. هرگز به گوهر خود  اما  آن    ییسو  به  یاندازرسد، 

  ی سو بهاست که    3رود. دازاین آن هستن پیش می  2«آنجا»  یسو به  ، بهتر بگویم  ، گوهر، یا

 .(2۳۷ :1۳9۷)احسدی، رفتن است  آنجا یسوبهرود. گوهر دازاین « پیش می آنجا»

کند. نحوه ها اسال که دازاین شیوه بودن خویش در جهان را تعیین میدر این طرح اندازی

معنای مکان خاصی    از آن که به   ( پیشda)  آنجاهای اوسال. تأکید هایدگر بر  بودن دازاین »امکان

جهان برای هایدگر به معنی مکان یا امر خارجی    .( 2۵۵  :1۳9۷)احسدی،  مکان اسال«  باشد، تأکید بر ا

گیرند. دازاین و جهان به یکدیگر وابسته بوده و  موجودات درون آن قرار می که  گونه  آن   ،نیسال

موجب تسایز و جدایی  که    شناسی دکارتبدون دیگری معنایی ندارند. برخالف معرفال  کدامچیه

بژه را  شناسانه هایدگر اساساً این تفکیک و جدایی سوژه و اُرویکرد پدیدار ،  شودبژه میسوژه و اُ

با دیگر هستندگان و تسامی   ییارویروبودگی دازاین به معنی  جهان درپذیرد. از نظر هایدگر نسی

و جهان دو امر متسایز از    دازاین  نی؛ بنابراسازدمناسباتی اسال که با دیگر هستندگان برقرار می

مات  بودن از مقوّ  جهان  »در  : نیسال  یهم نیستند و مفهوم دازاین بدون مفهوم جهان بازشناختن

ها اسال و  ها و امکانجهان دازاین، جهان راه  .( 1۷1  :1۳98)هایدگر، م دازاین اسال«  ضروری و ما تقدّ

اسال. دازاین   به روی او گشوده  هایی اسال کهها و امکاندازاین هسواره در حال گزینش آن راه

در وضعیال اجتساعی و فرهنگی خویش نیز انتخابی    قرارگرفتندر پیدایش خود بلکه در    تنهانه

»دازاین  . های بنیادین دازاین اسالو این یکی از ویژگی اسال شده به هستی پرتاب و  اسال نکرده

 
1. Ekstatisch 

2. da 

3. sein 
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دازاین هسواره   .و فراتر از او وجود دارند  یابد که فارغ از اوهایی میالها و وضعیّال خود را در موقعیّ

  یابد« می هستندگان دیگر انیم در متناهی  ایهستنده هسچون را خود و...  ال قرار دارددر وضعیّ

ندارد؛ اما در  تی نقشی  در چنین وضعیّ  قرارگرفتندر    هرچنددازاین    . (۳10-۳11  : 1۳9۷  احسدی،)

شود: »دازاین در بنیاد خود نه  اسال که گفته میرو  هسین  از    ، گزینش و انتخاب راه آزاد اسال

  ایهستنده...    ال، امکان قرار دارد آمده: باالتر از فعلیّ  هستی و زمان ال بل امکان اسال. در  فعلیّ

 . (2۶9:  1۳9۷  احسدی،)  کند«می  خود  آنِ  از  هاآن   میان  از  گزینش  جریان  در  را  هایشامکان   که  اسال

دهد  های دازاین را پایان میهسه امکانو  هسواره با آن روبروسال    هایی که دازاینیکی از امکان

تواند  کسی نسی  کند.هایدگر مفهوم کلیدی پیدا می  »مرگ« در فلسفه  جهالن یازا  .اسال»مرگ«  

و هستی مسئله اصلی او باشد اما »مرگ« را نادیده بگیرد. من موجود انسانی   شد یندیببه هستی  

خود را دارم.   «بودن» دغدغۀیابم که  در خود میحس را کنم این یهر بار که به خودم مراجعه م

کند که اختیاری روبرو میمسئله   انسان را هسواره با مسئله عدم و نبودن و این،  این دغدغه بودن

ال را در وضعیّ  قرارگرفتنکه اختیاری در پیدایش خود و    هسان گونهش ندارد  یبرای بودن خو

آید  می  او  یسوبهرو یک امکان نهایی    های پیش از میان امکان  . بود  شده  نداشال و به جهان پرتاب

  « مرگهسانا »  ،ها و درنهایال امکان نبودن اسال و این امکان نبودن یا عدمکه پایان هسه امکان

امکان هسه  پایان  نقطه  که  اسالاسال  دازاین  بنابراهای  اسال  نی؛  کشاکش  در  هسواره    ،دازاین 

و    -  و اینک هستیم  میابودهآنچه    -  و بنابراین الزام کننده اسالکشاکش میان آنچه واقع شده  

در قلسرو    سو  نده یآریزی  یک طرح   عنوانبههنوز« هستیم به این اعتبار که    -   »نه  صورتبهآنچه ما  

 یسوبهبودن«، یا   -نهایال   - یسوبههای ما، ... به مثابال »امکانات، وجود داریم و زندگی گشودۀ

مرگ«   -سوی به - مندی زندگی که هایدگر آن را »وجودکسال )خویش( بودن، تصوری از جهال

 خواند، توصیف شده اسال. می

ای خواهیم مرد، نیست، بلکه ناظر  ما در آینده   همۀ مرگ در اینجا ناظر به این واقعیت که  

هریک از ما    رود و تحّقق یک صورت پیش می   ی سو به های ما  است به این واقعیت که زندگی 

 . ( ۳8۳  : 1۳9۶)گیگنون،  در قبال آن صورت که زندگی او در نهایت واجد است، مسئول است  
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هسال مرگ    دازاین  که  تا مادامی  زیراال،  »امکان« اسال نه قطعیّ  جهالنیازانزد هایدگر مرگ   

.  ینی نیسالاحادث شد دیگر من یا داز  ی اما وقت  ماند؛یمدر نزد او هسواره در افق امکان باقی  

 : ساننیبد

با مرگ معنا می  عنوانبه  دازاینهرگونه تالش فلسفی برای فهم وجود   یابد.  یک کل، 

در   طرحی  خود  از  و  است،  خویش  پیشاروی  همواره  است،  ناتمام  هست  تا  دازاین 

ون یک  اش همچ که هستن دازاین تمام شود، یعنی بمیرد، زندگی  افکند. اما همینمی

 .(489 :1۳9۷)احسدی،  شود، اما خود او دیگر در میان نیستت فرض میتمامیّ

 .و وجودی اصیل  لینا اصالبته فرض هایدگر بر این اسال که دازاین دو وجه دارد: وجودی  

از امکانات حقیقی خویشها و نگران سرخوشی غرق در روزمرگی  لینا اصدازاین    ، ها و گریزان 

کوشد تا  ی اصیل میتلقّ  کهیدرحال گویند روزی فرا خواهد رسید.  ه میجلی اسال ک مرگ هسان  

  دغدغۀ مرگ، این آخرین امکانی را که پیش روی اوسال، پذیرا شود. بنیاد »برای مرگ بودگی« در  

بالد و  د خویش با مرگ خویش میخاطر اسال، در این حقیقال اسال که دازاین هم از آغاز تولّ

 . (۷1 :1۳94شایگان، )ر.ک: یابد  کسال می

از آن    پسیابد  در میمعنا که    دازاین اصیل فهسی اگزیستانسیال از مرگ دارد بدین  ن،یبنابرا

هستن   آنجا  ،نبودن پسنیازا ؛مرگ داند »او می .وجود ندارد اوبرای  «بودن»دیگر هیچ حالتی از 

بنیادین دازاین اسال یعنی های  مرگ بودگی« از ویژگی  یسوبهپس »    .( 49۳  :1۳9۷)احسدی،    «اسال

ق آن امکان؛ جهیدن پیشاپیش در امکان نهایی و منتظر تحقّ  عنوانبه»پذیرش مسئولیال مرگ  

 . ( ۷2 :1۳94)شایگان، امکان بودن« 

امکان نهایی اسال که برای دازاین   عنوانبهاگزیستانسیال از مرگ    آگاهانه و   پرتو این فهم  در

  . به بودن و هستی خود بیندیشد و نگران و مراقب بودن خود باشد  تاد  یآمیپدید  دغدغه خاطر  

های  امکان  بخشی بهتحقق  یسوبهکند و    یافکنطرحتا  اندازد  دازاین را به تکاپو می  ،هسین دغدغه

و منتظر آن باشد به وجودی آزاد   شودوجودی خویش پیش رود. دازاینی که مرگ را چنین پذیرا  

رسد«  شود که با مرگ خویش به آزادی مییعنی به وجودی تبدیل می»  ، شودبرای مرگ تبدیل می

اسال، مرگ    اوبودگی ویژگی بنیادین    زمان  دراسال و    زمانسندچون دازاین    . (۷2  :1۳94)شایگان،  

 اسال. آنمعنای متناهی بودن  بهدر نتیجه این و دازبودگی   زمان درمعنای پایان  دازاین به 
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وی به    هستی و زمانکتاب    ترجسۀ  بهکه    دیشه فلسفی هایدگر آشنایی کربن با ان   بهباتوجه

  ریتأثتحالشناسی  و از منظر روشهایدگر  شناسی  هستی  ریتأثتحالاو عسیقاً  انجامید،  زبان فرانسه  

هرمنوتیکی   اهسّاو  پدیدارشناسی  هایدگر  طریق  از  کربن  هرمنوتیک  یّبود.  چون ال  معادلی  )با 

در    اوگشاید دریافال.  کلیدی که درهای معانی باطنی پدیدارها را می  عنوانبهرا  برای او(    «تأویل»

 گوید: مصاحبه با فیلیپ نسو در این مورد می

می باز  هایدگر  نزد  اشتیاق  با  من  هرمنوتیک  آنچه  نسبت  و  منشأ  واقع  در  یافتم، 

می  رماخریشال پدیدارشناسی  پیرو  را  خود  اگر  و  بود  بود؛  دلیل  این  به  که  دانستم، 

شناسی هرمنوتیک فلسفی اساسا  کلیدی است که معنای نهفته و نهان )از لحاظ ریشه

کند. در واقع من فقط کاربرد  های ظاهری کشف میمفهوم باطنی( را در پس گزارههمان  

و سپس عرفان مسیحی  - این هرمنوتیک را به حوزه بکر و وسیع عرفان اسالمی شیعه 

 . (24 :1۳84)کربن، ام گسترش داده -  ندمرز آن هستو عرفان یهود که هم

نحوه   به  «بودن»هایدگر  حالال  و  وجود  گزینش  عبارتی  سایه  در  را  هستی  مختلف  های 

های مختلف حضور را مطرح ال رساندن آن و درنتیجه حالال های پیش روی دازاین و به فعلیّامکان

دازاین   نی؛ بنابراکردفهم انسان از جهان و زندگی را تعیین می  نحوۀبودن،    چگونه  نیاکرد و  می

: »این هرمنوتیک یا فنّ فهسیدن  کردهایدگر میان نحوه بودن و نحوه ادراک پیوندی برقرار می

 . (109 :1۳9۷)چیثام،  «اسال. این نوع »فهسیدن« از پیش متضسّن استحاله و دگرگونی اسال

ستین وظیفه آن را هسانا هرمنوتیک خود دازاین، یا  هایدگر با تسرکز روی هرمنوتیک، نخ

داند که در پی روشن ساختن این امر اسال که چگونه حضور آدمی، در  هرمنوتیک »حضور« می

مفهوم از حجاب در آوردن امر پنهان    نی؛ بنابراکندهنگام فهم خویشتن، جایگاه خود را معیّن می

ایفا میبرای آشکار ساختن »حقیقال وجود«، نقش محوری د او  آثار متأخِّر  )ر.ک: چیثام،  کند  ر 

1۳9۷: 110-109 ) . 

  ،ها، حضورواقعیال بنیادین هستی، تسایز میان هستی و هستنده  یکربن این مفاهیم هایدگر

های گوناگون که اشاره به ساحال  - را  نظریه سطوح هرمنوتیک  و    بودن  نحوۀارتباط میان ادراک با  

 شکل »اصالال وجود«    ۀیپامالصدرا یافته بود، دستگاهی که بر  فلسفی    دستگاه در    -  هستی دارد

بود و معنایی از هستی و غایال آن، حضور و رسیدن به اقلیم متفاوتی از هستی و مراتب    گرفته
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را در جهان محدود هایدگری محصور   کربنکه  داد  ارائه میرا    هباالتر حضور، علم حضوری و غیر

 : سان. بدینکردنسی

هایی را بگشاید که برنامه  قفل  ژهیوبه های دیگری،  کربن بر آن بود تا با همان کلید قفل

ها راهی نداشت. وجوهی دیگر از وجود، موازی با مراتب دیگر از  تحلیلی هایدگر بدان

دی، مشکل تاریخ قدسی، آخرت اندیشی و فضای مثالی  منتأویل و وجوهی دیگر از زمان

چیزه زمره  از  افق  نمادها،  در  که  بودند  نمی  یهایدگر  شۀیاندایی  اما پدیدار  شدند، 

 .(۷0 :1۳94)شایگان، دادند عمده کربن را تشکیل می دغدغۀ

 مالصدرا در پرتو تفسیر کربن شناسی آخرت .3

اش پذیرش  هدف نهایی و    ، آخرین امکان دازاین   عنوان به در دستگاه فلسفی هایدگر مرگ  گفتیم که  

 : در نگرش کربن   . محدود به جهان مادی اسال   و بودن«    -   مرگ   -   »هستی به سوی   عنوان به وضعیال خود  

راه وصول به اصالت و معنای راستین هستی یک فرد تنها، همانند دستگاه هایدگری، فرار 

مرگ خویش نیست   برای رویارویی با گریزناپذیری  پاافتاده ش ی پ از زندگی روزمرۀ مبتذل و  

توان آن را با پیمودن مسیری معنوی نیز تحقق بخشید که معنای بازگشت روح بلکه می 

های برتر ای از حضور که جهان به درجۀ فزاینده   ی اب ی دست به موطن اصلی خویش از طریق  

 . ( Akbarian And Neuve,   16-15 :2008)  گیرد را به خود می   ی رماد ی غ و  

 :از مرگای در برابر چنین تلقی

که   است  معتقد  در    درهرصورتکربن  که  ندارد  ضرورتی  هایدگر،    ینی بجهانهیچ 

مرگ بودن« که همانا به اعتقاد    یسوبهتوانیم گشت[. »»حاضر« بمانیم ]و از آن خارج می

می  شمار  به  ما  زیربنایی  و  ابتدایی  وجود  نحوه  منظر  هایدگر،  از  اصل،  در  رود، 

یادی نیست، بلکه خود از نظر تاریخی مقیّد و محدود گشته  وجودشناختی، زیربنایی و بن

 . (4۶ :1۳9۷)چیثام،  ضرورتی ندارد که آن را اقتباس کنیم   رونیازااست؛ 

های آن  هرمنوتیکی هایدگر )که متضسِّن تحلیلی از هستی و داللال  از کلید  هرچند کربن  

که کربن آن   - با نحوه بودن های مختلف هستی، حضور، ادراک و ارتباط آناسال( و وجود حالال

 نحوۀخود را در بند  هرگز    ی ول  رد؛ یگیمبهره    -گیرد  را در نظریه علم حضوری مالصدرا پی می

از نظر او حضوری که حکیسان الهی   سازد. محصور نسیارتباط آن با جهان    نحوۀحضور دازاین و  

بودن    -  مرگ  -  یسوبه، حضوری نیسال که پایان و غایتش مرگ یا  کنندمانند مالصدرا تجربه می
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  یدسترسقابلکنند برای انسان  می  اقتضااز وجود و حضور به هسراه عالسی که آن را    ییانحا   باشد.

از    یترهای وسیع و گشودهبه کرانهداشال  های مالصدرا  اندیشه  خوانشی که از   او در پرتو اسال.  

 فاقد آن بود.   اه فلسفی هایدگرال که دستگ جسهستی راه می

اشتداد وجود هسراه با اشتداد  اسال    وجود مساوق حضورمالصدرا  شناسی  وجوددر    ازآنجاکه

دهد. یعنی میزان حضور یک د از احکام و عوارض عالم ماده دسال میدر اثر تجرّکه    الاسحضور 

دارد بستگی  آن  تجرد  میزان  به  در  »:  که  یاگونهبه  موجود  موجود  مییک  برای  صورتی  تواند 

خودش و دیگر موجودات حاضر باشد و دیگر موجودات برای او حضور بیابند که از شرایط عالم  

،  رحستی)  «معنای رهایی از شرایط غیبال، مرگ، اسال  یافته باشد و این رهایی به  رهایی  ...شهادت  

1۳94: 141-140 ) . 

فاألوّل »  نویسد: شود میکه در قوس نزول بر وجود عارض می  مالصدرا درمورد غیبال و قصوری

  : 1۳۶۳)مالصدرا،    1«]...[ و کلّ ماهو أکثر تاخّراً عنه، فهو أکثر قصوراً و عدماً  علی کمالِه األتمّ الذی النهایة له 

مالصدرا هر عالم باالتری واجد کساالت عالم مادون    یمراتبسلسله شناسی  رو در هستیازاین  .(۶9

  : 1۳۶۳)مالصدرا،  نسبال تسام با نقص، و کسال با ضعف اسال    همها با  خود بوده و نسبال آن  ترنییپا  و

 گوید:  کربن می اساسنیبرا.  (۶۳4

، یک نوع وجود ]یا نحوه وجود[ در این عالم است که از ان قی موضوع بحث مالصدرا و اشرا 

طور ناگزیر به این عالم پرتاب و در این عالم    اساس متفاوت با آن نحوه وجودی است که به 

است. زیرا   خویش سپرده شده   ]یا برای[ مرگ   « رها شده، به دست »وجود معطوف به مرگ 

که   بدین   ، ر مالصدرا نسبت ]یا رابطه تناسبی[ میان وجود و حضور، در نظ  صورت است 

 ... ، تر خواهد بود تر باشد، به همان میزان حضور در عوالم دیگر، افزون حضور قوی   هرقدر 

 ؛است است، و کمتر وجود او »وجود برای مرگ« دیگر ]یا آخرت[  لم و بیشتر شاهد عوا و ا 

 .( ۵0۵- ۵0۶  :1۳91)کربن،  مرگ خواهد بود  ی سو آن و وجود او بیشتر وجود برای  

از جهان پدیداری تجرید حاصل کرده باشد و هر چه بیشتر   هراندازههر موجودی به    ن،یبنابرا

 گیرد:  گردد. سپس کربن نتیجه مید گردد، در واقع از شرایط غیبال و مرگ بیشتر رها میمجرّ

 
 شتتریموجود تاخّرش نستبال به او ب   کی... و هرچه   ستالیاو ن   یبرا  یتیاستال که نها  یوجود کامل  یدارا  ،یاوّل تعال. 1

 تر اسال.او افزون  یستیباشد قصور و ن 
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رها  دارد، که آن را به پایانش گسیل می  1از شرایط بودن  ش ی ازپ ش ی ب جود مو طریق، آن  بدین 

آید. از دیدگاه مالصدرا و تمام اشراقیون،  می  گردد، یعنی از قید وجود اللموت در و آزاد می 

ت بیشتری خواهد  ت بیشتری داشته باشد، فعل وجودی نیز شّدشّد  هرچقدر درجه حضور  

آن موجود    له ی وس ن ی بد   را ی ز   داشت؛ ت بیشتری خواهد  داشت، یعنی وجود بعد از مرگ شّد

از حضور تام رفع می   ر تأّخ را  بیان و    نماید. کّلخود  فلسفه معاد و رستاخیز مالصدرا جز 

 . ( 10۵  : 1۳81)کربن،  عهده ندارد    تصریح همین شهود بنیادی، کار دیگری به 

به باور کربن در منظر صدرایی مرگ گذر از سطحی فرودسال به سطحی فرادسال و متعالی  

جهان پدیداری اسال، حضوری که   یسوآن حضور در    از »هستی« و دستیابی به سطوحی دیگر از

تاریخ  یجهاننیاهای حضور  از محدودیال دازاین هایدگر گذر میو  کربن    ساننیبدکند.  مندی 

گیرد  به کار می  یترعیوساز هرمنوتیک حضور هایدگری، آن را در قلسروهای    یریرپذیتأثضسن  

 :از نظر او هرمنوتیک

های های وجودی که با آن ]نحوه ور، و از عوالم و از حالت حض  ی انحا کشف حجاب است از 

است   عملی  خود  کار  این  متناظرند.  سازنده حضور[  رهگذر دگرگون  از  فهمی  که  چرا   ،

ک را دگرگون ساخته و امور مکتوم و نهان را آید، نحوه وجود مدر  هرمنوتیک به دست می 

 .( 112  : 1۳9۷)چیثام،  تر رهنمون شود  تازه های وجودی  تا نفس را به حالت ...    سازد برمال می 

 گوید:  سید حسین نصر در این باره می

یا تأویل، بود و به همین دلیل هر جا که مجذوب دیلتای،    دارطرفکربن   هرمنوتیک، 

و دیگر فالسفه می هایدگر  به دنبال  هوسرل،  او  بود.  از هرمنوتیک  برای استفاده  شد 

عی چیزها را نشان دهد و این دقیقا  چیزی است که  هرمنوتیکی بود که بعد پنهان و واق

چیزی که در پس پدیدار    یآشکارسازیا همان    "المحجوبکشف"عرفان اسالمی آن را  

 . (Akbarian And Neuve, 24 :2008) نامدمخفی است، می

اسال، او    معنایی دغدغه اصلی کربن نجات بشر از بی  ازآنجاکهتوان گفال  در نگرش کلی می

داند. از نظر او تسدن  راه رسیدن به معنویال را توجه به طریقال باطنی و عرفانی ادیان آسسانی می

از سدۀ دوازدهم، با نزاع میان فلسفه و الهیات، میان ایسان و دانش دچار    کمدسال ،  ینزممغرب

نهاده شده اسال.    روحانی اسال به کناری  هرآنچهگرایانه،  شکاف گردیده اسال، و، با رویکرد طبیعال 

 
1. être 
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را از کف داده اسال، دیگر قادر نیسال به   « تأویل»معنی  ینزممغرببه باور کربن به دلیل آن که  

کند. به نظر وی با  زدایی میامور مکتوم متون مقدس راه یابد و لذا از بعد مقدس عالم اسطوره 

توان بر این شکاف غلبه  با زبان کتاب مقدس ارتباطی وثیق دارد، میکه    تأویل()کلید هرمنوتیک  

خواند آن اسال که در بطن خود »پدیدۀ  کرد. یکی از دالیل تأکید کربن بر آنچه »فلسفۀ نبوی« می

کند.  ها عرضه میبر انساندر ادیان اهل کتاب هر پیامبر مرسلی آن را  که    کتاب مقدس« را دارد

ر آن، مسئلۀ اساسی هسانا  آفریند، یعنی وضعیتی که داین پدیده عسدتاً وضعیال هرمنوتیکی می

شناختن و دریافتن »معنی حقیقی« کتاب اسال. در چنین برداشتی از هرمنوتیک، بدون تحول 

خوانندۀ متن، تفسیر آن متن محال اسال و بر این مبنا تسام خلقیات درونی فرد مؤمن    زمانهم

دوگانۀ معنی    یابد. از نظر کربن تنها به لطف هسین هرمنوتیکمی  نشئالنیز از نحوه فهم وی  

( اسال که کتاب مقدس در زمان حال به حیات خود ادامه  زمانهمباطنی متن و نفس )به طور  

رها ساختن خویشتن مستلزم    منظوربهناپیدای هستی    یهاکرانه بر    نهادنقدم،  سانینبددهد.  می

  114-101 :1۳9۷؛ چیثام،2۷0-2۵0 :1۳91)کربن، فهم حقیقی از کتاب مقدس و استحاله درونی اسال 

 توان گفال:. چنین اسال که می( 22۶-199و 

 «ابراهیمی   دین »   اسالمی   مفهوم   بر   ماسینیون،   برداشت   همانند   ، «توحید »   از   او   بلندنظرانۀ   برداشت 

 یعنی  آن،   ضروری   همتای   و   « مقدس   کتاب   پدیدۀ »   را   آن   او   که   بود   چیزی   آن   همه،   از   مهمتر ...    بود   استوار 

 کنممی   فکر   من .  نامید می   معنوی   هرمنوتیک مفروض   سرچشمۀ   ، [نبوی   شخصیت]/   نبوی  چهرۀ  یک  شخص

 در  همیشه   برای   بار یک   تواند نمی   هرگز   شخصی   سرچشمۀ   این   که   است   این   کربن   اعتقاد   نهایی،   تحلیل   در 

 (.  Landolt, 1999: 489)  یابد   « تجسد »   تاریخ 

نفس را از محدوده تنگ و باریک جهانی    ،حضورو    مراتب هرمنوتیک  فهم اینگفتنی اسال که  

با علم حضوری، نفس خود را دگرگون ساخته و    .گردانداسال آزاد می  که در آن محبوس شده 

عوالم و سطوح   ،یانفس  های درونی وکند. با این دگرگونیمراتب دیگری از حضور را تجربه می

های گوناگون هستی، هسان  شود و این آشکارگی ساحالبه روی او گشوده می  دیگری از هستی 

به السحجوبکشف » اسال.  هرمنوتیک  فرایند  در  مالصدرا     «  موردنظر  معنای  در  دلیل  هسین 

 نویسد:باره می کربن در این .خوردشناسی با معادشناسی پیوند میانسان

]انسان او  شیعنی  شناسی  معادشناسی  با  داردمالصدرا[  کامل  مطابقت  این    .یعی 

ه مهم مربوط به تکوین جهان و نفس پیوند دارد که عبارت شناسی با نوعی نظریّانسان
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  عنوان به سافلین و صعود تدریجی آن تا صورت انسانی  السفلأاست از هبوط نفس در  

ات و مابعدالطبیعه  شناسی در طبیعیّو تداوم انسان  ، نقطه ظهور آن در آستانه ملکوت

ی خواهد بود و نه مفهوم اصالت ه نه مفهوم اصالت مادّصورت، مفهوم مادّ  عاد. در این م

ای لطیف، روحانی و حتی الهی نیز  هکند: مادّشماری گذر میه از حاالت بیمادّ.  روحی

 .(42۶ :1۳9۶)کربن، وجود دارد  

زیرا دنیا با    ، سازدمالصدرا آدمی را از دنیا آزاد می  وجودی  عۀیمابعدالطببه باور کربن این  

  چنین وجودی در دنیا، مسبوق به عدم نیسال و به دنیا پرتاب نشده.  حضور حقیقی سازگار نیسال

 . (2۶۶ :1۳98)ر.ک: کربن، اسال 

کربن فکرت قدم نفس ) زلیّال نفس( را ضامن پایندگی وجود و در نتیجه ضامن نجات آدمی  

هستی اسال؛ بدین معنا که وجود ما در    یبقار او وجود ازلی مستلزم تداوم وجود و داند. از نظمی

پیوندد و در نتیجه  زلیّال نفس مستلزم حدِّ ذات خود، قبل از زمان و بعد از زمان هرگز به عدم نسی

  گریدعبارتبهفقط مقطعی در میانه ازل و ابد، یا   ،ابدیّال آن اسال. به هسین دلیل وجود دنیوی ما 

 . (409-40۷ :1۳9۳)ر.ک، کربن،  مقطعی اسال که از ازل تا ابد امتداد دارد 

ه ک  -و نقطه پایان   -  پیوندندکه در نقطه واحد به هم می   -به نظر کربن وحدت مبد  و مقصد 

شناسی مالصدرا و آئین گنوسی اسال، مضسون اصلی آخرت   -   حاصل بازگشال به نقطه آغاز اسال

ای که از قوس نزول و صعود و مبد  و معاد تصویر شده اسال به گونه   هسان مضسونی که با عنوان دو

سه  عوالم  در  انسان  صعودی  بازگشال  ترتیب  مالصدرا  از نظر  نزولی  ابتدایی  ترتیب  برعکس  گانه 

و مبتنی بر اصولی اسال  که از نظر مالصدرا این اصول   (۵۶۵  :1۳82  ،)ر.ک: مالصدرااسال    ی تعالحق 

تر به موجود باالتر، بازگشال هر چیزی به اصل خویش، بازگشال هر پائین  از: توّجه موجود   اند عبارت 

 و دارای غایات و  هایشان ها به عّلال صورتی به حقیقال خود، اثبات حرکال جوهری، بازگشال معلول 

 نویسد: کربن در هسین زمینه می   .(۳8۶ :1۳82)مالصدرا،   ای اش نهایات بودن هسه  

)قول   توماس  انجیل  می49در  آنجا (  از  زیرا  یافت،  خواهید  را  ملکوت  شما  خوانیم: 

شناسند  جا باز خواهید گشت، یعنی آنان که مبدأ خویش را میاید و دوباره بدانآمده

شناسند، زیرا، کشف مبدأ الجرم با کشف مقصد همراه است؛ زیرا مقصدشان را نیز می 

 .( 40۷ و 40۶ :1۳9۳)کربن، ا خواهد بود جهرجا که مبدأ هست، مقصد همان 



 1401 تابستانبهار و ، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

42 

بخش )گنوس( و به تعبیری های مدرن غربی از معرفال نجاتفلسفه  ازآنجاکهکربن،  از نظر  

 نویسد:  می  او در این بارهاند درکی از این مراتب برتر وجود و حضور ندارند.  علم حضوری دور مانده

به علم حضوری درک   که  وفور حضورها  و  وجود  این  شدهمراتب  در    عۀ یمابعدالطباند 

است، معیار واحدی ندارد. در    گیر شدهدری گری زمینأای که در اثر التی و فلسفه سنّ

فلسفه چنین  مفروضات  همه  مالصدرا  »تأخّنظر  تشدید  جز  معنایی  وجود،  ای،  ر« 

 . (2۶۷ :1۳98)کربن، واداشتن آن به عقب ماندن از خویش ندارد  

تأخّ  یمراتبسلسله شناسی  از دیدگاه کربن در وجود به   رش نسبال مالصدرا هر چه موجود 

اساس انسان در قوس نزول    نیبر هس  .بیشتر باشد، غیبال و قصور او نیز بیشتر اسال  ی اعل مبد   

اش در بر غیبال و نقصانی که مانند هسه موجودات عالم هستی، متناسب با مرتبه وجودی   عالوه

به مرتبه نخستین هستی تشدید    ر و غیبال او نسبالتأخّنیز  دارد در اثر »هبوط«    ،تمیان موجودا

شناسی اش بکوشد. به باور کربن بسیاری از مباحث آخرت باید برای بازیابی  نی؛ بنابرااسال  شده

و دستیابی  گردد  میاسال که موجب رهایی از غیبال    افتاده  ریتأخبه    اتیازلمالصدرا بازیابی آن  

شود  نقطه اوج این حضور و عروج که در پرتو علم حضوری انجام می  .شودپذیر میامکانبه حضور  

 . (14۵-142 :1۳94)ر.ک: کربن، حاد با آن اسال القدس« و اتّال »روحرسیدن به عقل فعّ

فانّ کمال النفس و تمام وجودها و صورتها و غایتها هو وجود العقل الفعّال لها و  گوید: »مالصدرا می

اتّحادها  اتّصال به و  »رسیدن به عقل    : نویسدکربن در این زمینه می  . (189  :1۳82  )مالصدرا، «  معهها 

ترتیب هر نوع مابعدالطبیعه   رسد. بدیننهایال حضور می  اوجی اسال که فعل وجودی به  ال، قلّه و فعّ

به   منتهی  مالصدرا  دیدگاه  میروح   عۀیمابعدالطباز  سیر   .(111  :1۳81)کربن،  شود«  القدس  این 

و از دل جسم متراکم    ،شودعروجی در مسیر بازگشال از طریق تلطیف و تکامل جسم آغاز می

د و حضور  و در نهایال این نفس به مرتبه تجرّ  ، آیدمادی در فرایند تحوالت پیاپی نفس پدید می

   .یابدال ادامه میصال به عقل فعّاین سیر تلطیف و تکامل تا اتّ .رسدمی

این  بیهسه  ذاتی  وجود  مالصدرا  نزد  که  اسال  این  از  ناشی  داردها  ناآرام  نهادی  و   .قرار 

البته کربن یادآور    نیز موجود اسال.  1م مادی، نفس و جسم روحی جسازنظر کربن    اساسنیبرا

 
1. caro spiritualis 
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شده    دی تبدیلای تعبّغرب که به عقیده  گرایی مرسوم دربا تکامل  شود که این شهود مالصدرامی

   :نویسدو میا ،سیار دارداسال فاصله ب

خطی، در مرتبه واحد وجود، حادث    چیز در جهت معنای افقی  گرایی همهبر طبق تکامل

می   شود.می سخن  تاریخ«  »جهت  از  غافل نسنجیده  کامال   و  برای  گویند  اینکه  از  اند 

، در اختیار داشت. جنبش جهان، در  یشناسآخرتاز آن الاقل باید نوعی    گفتنسخن

نیست، بلکه    -  تحول  -  مالصدرا و همه متفکران ما، جنبش جهان در حال تکامل  اندیشه

 . (2۶۳ :1۳98)کربن، عروج است  حال  درجنبش جهان 

اصیل  های، امکانیمندزماندر جهان بودن و  یبر این مبنا، روشن اسال که مفهوم هایدگر

ه کربن را در اندیشه  آنچه توجّ  کهیدرحالبرد.  هستی از بین می  یسوآنانسان را در مواجهه با  

وجودی مالصدرا    مابعدالطبیعهدر  و درواقع کربن    ،کند مفهوم معاد اسالمالصدرا به خود جلب می

  . یابدکوتی او میملجهانی یا  آنجهانی انسان و وجود  صال و پیوستگی میان وجود ایناتّ  ایگونه

این وجود فراسوی مرگ و آن  از وجود  انسان وجودی منقطع و منفصل  جهانی نیسال و جهانی 

، منطبق ۳، روح 2، نفس1شناسانه، یعنی ساختار انسان به منزله جسمانسان  گانهسه »  ادامه آن اسال.

از نظر مالصدرا    .(۳24  :1۳98)کربن،  با آن سه عالم ]یعنی عالم حس، عالم خیال و عالم عقل[ اسال«  

که پایان   یاگونهبهبوده  هم بهمتصلعوالم  ن یبلکه ا سال؛ ینگانه م سهعوال گونه انفصالی میان هیچ

 . ( 4۵۳ :1۳8۳)ر.ک: مالصدرا، و نهایال هر عالم، سرآغاز عالم باالتر اسال 

صال اسال وجود عالم و ضامن این پیوستگی و اتّ  فهسدمیمتون مالصدرا   ازچیزی که کربن 

)مثال(   حوزهخیال  در  کربن  برای  که  معرفالاسال  جهانهای  انسانشناسی،  و  شناسی  شناسی 

 نویسد: . مالصدرا در این زمینه میکارکرد تبیینی دارد

 
1. hyle 

2. psyche 

3. pneuma 
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من جهات    ةِجه  فی  ةٌجوهرٌ قائمٌ ال فی محلِ من البدنِ و اعضائِه، و ال هی موجود  ةإنّ القوّه الخیالی

فی عالمِ جوهری متوسط بین العالمین:   ةٌعن هذا العالم واقع  ةٌهذا العالم الطبیعی؛ و انّما هی مجرّد

 . (2۶8: 1۳82)مالصدرا،  1عالم الطبیعیّات المادّیة  و  ةعالم المفارقات العقلیّ

از اینه  آن نقش معرفتی قوّ  تبعبهکید فراوان کربن بر عالم خیال و  أ ت  اساسنیبرا   خیال 

ول و جهان محسوس و متناظر با آن  عقهم پیوستن جهان م  ای را برای بهروسال که او هیچ زمینه

مگر اینکه جهانی میانی و میانجی وجود داشته   ،یابدمیان انسان مادی و انسان عقلی )روحی( نسی

  صورت بهفه مالصدرا  در فلس  ژهیوبهنظر کربن این جهان واسطه تنها در فلسفه اسالمی    باشد. به

   .اسال دقیقی تعریف شده

به باور کربن بدون این عالم میانی حوادث تاریخ معنوی، فلسفه رستاخیز و حوادث مربوط به 

تجارب شهودی عرفا مسکن نخواهد بود. بدون این عالم امکان یک و  های نبوی،  آن، تسامی وحی 

ندارد   وکسال تسام   شناسیجهان  در  می   اساس ن ی برا   . وجود  گفال  با   دستگاه توان  فلسفی مالصدرا، 

  توان با سیر عسودی به سطوح باالتری از هستی و حضور رسید.عالم مثال می   درنظرگرفتن

های متعالی هستی و حضور مستلزم گذر از زمان آفاقی به زمان انفسی  رسیدن به ساحال

معنای    ، در تأثیرپذیری از مالصدرا،اما مرگ از نظر کربن  . دهدوی میمرگ ر  واسطهبهاسال که  

تواند در این جهان باشد  میبلکه انسان    سال؛ینیابد و صرفاً مرگ طبیعی موردنظر  تری میوسیع

دی معنوی که حاصل  دی دوباره اسال، تولّاین مردن از خویش تولّ  .از »خود« بسیرد  حالنیدرع و  

شرط چنین معرفتی آگاهی به غربال    .شودل وجودی میموجب تحوّ  معرفتی اشراقی اسال که

  ، انسانی که چنین اسال  .اسال  ش دور ماندهیاز اصل خوانسان  که  نکته اسال    غربی خویش و این 

داند که ورود  او می  .اسال  ادنبال برقراری ارتباطی وجودی با جایگاه اصیل خویش و عالم معن  به

سال که تناظر میان عالم و  ا اینجا  .گذردمی اوسیر درون و باطن به آن عالم و درک اسرار آن از م

اندیشی، مرگ  کید کربن بر مرگأت  . دگردن ق میمتحقّ  شود و عوالم معنوی در ویمعلوم برقرار می

کربن وقتی فلسفه نبوی را فلسفه   .اساس اسال  نیبر هس  سیشناآگاهی و والدت ثانی و آخرت

 
عالم    نیاز جهات ا  یجهت چیو دره  ستتال،یاز بدن و اعضتتاآ آن قائم ن   یمحلّ  چیاستتال که به ه  یجوهر  یالیقوّه خ. 1

دو عالم اسال:    انیواقع اسال که متوسط م  یجوهر  یعالم اسال و در عالس  نیو بلکه مجرّد از ا  سال؛یموجود ن   یعیطب

 .یمادّ اتیّعیو عالم طب  یعالم مفارقات عقل  انیم
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از مرگ طبیعی سخن   معنا نیسال که این فلسفه درباره احوال پس  داند صرفاً بدینمعاداندیش می

راه مردن از خویش و رستاخیز درونی در هسین دار   دادننشانبلکه این فلسفه »برای  اسال،  گفته  

 . (۵۷ :1۳9۳، رحستی) دنیا نیز نظر دارد« 

قابلیتی اسال که انسان در این  نشانگر   « موتوا قبَل أن تموتوا » کید اهل عرفان و حکسال بر جسله  أ ت 

حالی که در این دنیا اسال  هسان    والدت روحانی را تجربه کند و در   ، رادی ا تواند با مرگ  دنیا دارد و می 

به نظر کربن این حقیقال هسان چیزی اسال    . ( ۵8 : 1۳9۳، رحستی )ر.ک: به جسم لطیف خود زنده باشد  

 نویسد:  می او    . شود تعبیر می   2ت مثالی نفس ا صور ی   از آن به ایساگو   1شناسی اعساق که در روان 

این صورتی است که فوق هر ادراک    .شودصورتی نیست که از یک ادراک قبلی نتیجه می

 ...  ترین وجود شخص استنحو پیشاتجربی بیانگر ژرف  صورتی است که به .ی استحسّ

ما صورت جهان خاص خویش از  یک  عالمی   3هر  در  را  این صورت  و  دارد  را در خود 

شود که سرنوشت ای میل به صحنهکند و آن عالم مبدّکمابیش منسجم فرافکنی می

 .(9۷ :1۳9۷)کربن، آید می وی در ساحت آن به اجرا در

شود، در واقع رستاخیز  ق میمثالی و جسم لطیف خویش متحقّ  صورتبهکه آدمی    هنگامی

کربن تناظری میان این رستاخیز    نی؛ بنابراه جهان او جهان دیگری خواهد شددرونی را تجربه کرد

قیامَتهدهد و روایال »تشخیص می  رستاخیز اخرویدرونی شخصی و     را به  4« من ماتَ فقد قامت 

  ز ی آمخلسه  تجربۀهانه، این  این عسل متأل  واقعبهگوید: »گیرد و میمعنای مرگ اختیاری در نظر می

پایان چیزها و پایان    صورتبهکند فقط  می  یدستشیپ ن را که بر خروج در اثر مرگ،  از قید ت

 . (124 :1۳9۳)کربن، توان ابراز کرد و آزمود« یک واقعه اخروی فردی، می صورتبهزمان، 

 یریگجهینت. 4

شناسی و  عرفانی وی در حوزه تحقیقات شرق   ی هاشیگراآشنایی کربن با جریانات فکری غرب و 

داد که با نگرش نو  های فکری کربن به او این امکان را میها و تسامی مایهفرضپیش  یطورکلبه

 
1. depth Psychology 
2. image 
3. imago mundi 

 «  .اسال  او برپا شده  امالیق  قالیدر حق  ردی»هر کس بس. 4
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و و امروزی با جهان تفکّر ایرانی، از جسله متون مالصدرا، روبرو شود. کربن در مواجهه با متون  

امانال اندیشهآثار مالصدرا  از  او  تفسیر  و  فهم  اما  بود.  آن  به  ملتزم  و  از دار  فراتر  های مالصدرا 

های تسایز خوانش کربن در موضوع  های  سنّتی و دارای لحنی امروزی بود. یکی از جنبه تفسیر 

کربن   شناسی مالصدرا نگرش حِکسی و فلسفی او به این موضوع در برابر نگاه کالمی اسال.آخرت 

کند که با اصول و مبانی فلسفی  شناسی مطرح میشناسی مالصدرا را در ذیل هستیموضوع آخرت 

توان آن را تبیین نسود. کربن از طریق هایدگر اهسیال هرمنوتیک )تأویل( را  می یخوببهمالصدرا 

از نظر    رونیازاگشاید، دریافال.  کلیدی که درهای نهان و معانی پنهان پدیدارها را می  عنوانبه

نحاآ حضور اسال. کربن این روش ا  های دیگر وجود وکربن هرمنوتیک کشف حجاب از ساحال

گیرد و نظریه سطوح هرمنوتیک هایدگر  شناسی مالصدرا به کار میهرمنوتیکی را در تحلیل آخرت 

 دهد.  تری از هستی گسترش میهای گشودهرا به کرانه 

اساس مالصدر  بر  اندیشه  در  کربن،  با    درجۀا  خوانش  متناسب  اسال،   درجۀوجود  حضور 

باشد، فعل وجودی نیز شدّت بیشتری دارد و به هسان میزان   تریقوکه هرقدر حضور    یاگونه به

افزون دیگر  عوالم  در  میحضور  تجربه  مالصدرا  که  حضوری  کربن  باور  به  بود.  خواهد  کند  تر 

مالصدرا وجودی    موردنظرنین وجود  مرگ باشد. هسچ  یسوبهحضوری نیسال که پایان و غایتش  

میان   پیوندی  کربن  خوانش  اساس  بر  اسال.  نشده  پرتاب  دنیا  به  و  نیسال  عدم  به  مسبوق 

اندیشه  شناسی و آخرتانسان برقرار اسال، بدین صورت که  زلیّال نفس مستلزم تداوم  اشناسی 

ندند مضسون پیوو مقصد که در نقطه واحد به هم می  مبد هستی اسال. وحدت    یبقاوجود و  

  یمراتبسلسلهشناسی  ین گنوسی اسال. به باور کربن در هستییمالصدرا و آ  یشناسآخرت اصلی  

در اثر هبوط نیز تأخّر و غیبال او به آن مبد     ی اعلمالصدرا، آدمی عالوه بر تأخّرش نسبال به مبد   

زلیّال  ا»این    در قوس صعود، سیر عروجی انسان برای بازیابی  نی ؛ بنابرامتعالی مضاعف شده اسال

از غیبال و دستیابی به حضور اسال  تأخیر  به نقطه اوج آن  که    افتاده« اسال که موجب رهایی 

 رسیدن به عقل فعّال و اتّحاد با آن اسال. 

جهانی انسان  کربن در مابعدالطبیعه وجودی مالصدرا عالم مثال را ضامن پیوستگی وجود این 

های متعالی هستی و حضور، مستلزم رسیدن به ساحالداند. به باور کربن  و وجود ملکوتی او می

پذیری کربن  تأثیردهد. اما با  مرگ روی می  واسطهبهگذر از زمان آفاقی به زمان انفسی اسال که  
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نیسال، بلکه   موردنظرتری دارد و صرفاً مرگ طبیعی  از مالصدرا، مرگ از نظر او مضسون وسیع 

ارادی را نیز شامل می از آن بمرگ  حاصل رستاخیز  که    شوده والدت ثانی تعبیر میگردد که 

 درونی در هسین دنیا اسال.   

 منابع 

 . ، تهران: نشر مرکز، چاپ نهم هایدگر و پرسش بنیادین   ، ( 1۳9۷احسدی، بابک )  −

پور نامدار، تهران:  حسین   یر ام ، ترجسه  عرفان اسالمی   آنری کربن و  یروزبر زعالم    ،( 1۳9۷چیثام، تام ) −

 . حقیقال، چاپ اول انتشارات  
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، ترجسه باقر پرهام، تهران: نشر فرزان، چاپ  آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی   ، ( 1۳94شایگان، داریوش )  −

 .هفتم 

ابراهیم )  − ، مترجم بدیع السلک  کتاب السشاعر   ، ( 1۳۶۳صدرالدین محسد شیرازی ]مالصدرا[، محسدبن 
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فه  ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انجسن اسالمی حکسال و فلس الغیب یح مفات   ، ( 1۳۶۳)   تتتتتتتتتتت  −
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 . ، تهران: بنیاد حکسال صدرا، چاپ اول ۳، ج الحکسه الستعالیه فی األسفاراألربعه   ، ( الف   1۳8۳)   تتتتتتتتتتت  −

   . ، تهران: بنیاد حکسال صدرا، چاپ اول 8، ج الحکسه الستعالیه فی األسفاراألربعه   ، ( ب   1۳8۳)   تتتتتتتتتتت  −

 . ، تهران: بنیاد حکسال صدرا، چاپ اول 9، ج الحکسه الستعالیه فی األسفاراألربعه   ، ( 1۳82)   تتتتتتتتتتت  −

ناشر    : ، بیروت ین الد جالل ، مصّحح آشتیانی،  الشواهدالربوبیه فی السناهج السلوکیه   ، ( 1۳۷۵)   تتتتتتتتتتت  −

 .التاریخ العربی   مؤسسه 

  ، ترجسه ونسان از ایران مزدایی تا ایران شیعی  رض ملکوت کالبد رستاخیزی ا   ، ( 1۳9۵کربن، آنری )  −

 .رحستی، تهران: نشر سوفیا، چاپ نخسال   شاآالل ان تحقیق:  

، ترجسه و پیشگفتار کریم مجتهدی، تهران:  مقدمه بر السشاعر مالصدرای شیرازی    ، ( 1۳81)   تتتتتتتتتتت  −

 . بنیاد حکسال اسالمی صدرا، چاپ اول 

، ترجسه حامد فوالدوند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات  سهروردی از هایدگر تا    ، ( 1۳84)   تتتتتتتتتتت  −

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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 . ، تحقیق و ترجسه: انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا، چاپ اول ( 1اسالم ایرانی )    ، ( 1۳91)   تتتتتتتتتتت    −

   . تهران: نشر سوفیا، چاپ دوم ، ترجسه و توضیح انشاآالل رحستی،  (2اسالم ایرانی )    ، ( 1۳9۳)   تتتتتتتتتتت  −

لیف و ترجسه انشاآالل رحستی،  أ ، تزمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسساعیلیه   ، ( 1۳94)   تتتتتتتتتتت  −

 .تهران: نشر سوفیا، چاپ نخسال 

، ترجسه جواد طباطبایی، ویراسال دوم، تهران: انتشارات مینوی  تاریخ فلسفه اسالمی ،  ( 1۳9۶)   تتتتتتتتتتت  −

 . سوم خرد، چاپ  

، ترجسه و توضیح: انشاآالل رحستی، نهران، نشر سوفیا  سینا و تسثیل عرفانی ابن   ، ( 1۳9۷)   تتتتتتتتتتت  −

 . چاپ چهارم 

 . ، ترجسه: انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا ( 4اسالم ایرانی )    ، ( 1۳98)   تتتتتتتتتتت  −

: بازیابی تجربه یونانی از فوسیس در هایدگر، مارتین  پدیدارشدن   عنوان به وجود    ، ( 1۳9۶گیگنون، چارلز )  −

 .، ترجسه و تحقیق، انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا درآمد به متافیزیک )متن و شرح( 

 ، ترجسه سیاوش جسادی، تهران: انتشارات ققنوس متافیزیک چیسال    ، ( 1۳8۳هایدگر، مارتین ) −

 جسادی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ هشتم  ، ترجسه سیاوش هستی و زمان   ، ( 1۳98)   تتتتتتتتتتت  −

− Akbarian, R. and E. A. Neuve (2008), “Henry Corbin: from Heidegger to Mullâ 

Sadrâ, Hermeneutics and the Unique Quest of Being”, Hekmat va falsafeh (Wisdom 

and Philosophy) 4 (214), 5-30 

− Landolt, H. “Henry Corbin’s Understanding of Mullā Ṣadrā”, Mullā Ṣadrā and 

Transcendent Philosophy (Islam-West Philosophical Dialogue: The Papers 

Presented at the World Congress on Mullā Ṣadrā, May, 1999, Tehran). 


