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 يداحمد فرد يدكربن و س يهانر ينگاه آرا بررسي

  آلماني ةو فلسف يعرفان اسالم يانوگو م در باب گفت

  *يليوك يهاد

 **يمحمود يهادمحمد

  چكيده
 باب در فرديد احمد سيد و كربن هانري نگاه كليات از است خوانشي حاضر مقالة

 بـا  متفكر دو نگاه مقايسة همچنين و آلماني، فلسفة و اسالمي عرفان تطبيقي مطالعة
 مطالعـة  دو هـر  كـه  اين مثالً دارند؛ نظر  اتفاق هم با بسياري نقاط در متفكر دو. هم

 پديدارشناسـي  بسـتة  دل دو هـر  كننـد،  مـي  شـروع  انگاري تاريخي نقد با را تطبيقي
 فـائق  غربي تفكر تاريخ هاي بحران بر مطالعات اين با اند تالش در دو هر و هستند،

 از مسـائل  برخـي  در را خـود  راه هـا  آن از يـك  هر نظرها،  اتفاق اين كنار در. آيند
 و افكـار  تاريخي حيث دارد تاريخ از كه خاصي تلقي با فرديد كند؛ مي جدا ديگري
 دهـد،  مي انجام تاريخ متن در را خود مطالعات دائماً و كند مي برجسته را ها انديشه

 از الهـام  بـا  را خود مطالعة فرديد همچنين. دارد نظر فراتاريخ به كربن كه حالي در
 در شناسـانه  زبان نگاهي با كربن كه حالي در كند، مي متمركز اتيمولوژي بر هايدگر

  .است مطالعه ضلع دو در مفهومي اي شبكه تشكيل پي
  .يدكربن، فرد يخ،فراتار يل،تأو يدارشناسي،پد يقي،مطالعات تطب :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

بـوده   يـج را يـران علم در ا يسنت يها متفاوت در حوزه هاي يوهبه ش يقو تطب يسهمقا اگرچه
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 يبـرا  يمعاصر و معـادل  ياصطالح يران،ا يفلسف ياتدر ادب »يقيمطالعة تطب«است اصطالح 
 يتفـاوت مـاهو  ). 1382 يـزاده، عل( شـود  يمحسوب م comparative study يواردات يبترك

 يـج را يـران ا يعلمـ  يها در حوزه يچه به صورت سنت معاصر با آن يبه معنا يقيمطالعة تطب
 يقـي گسترة مطالعات تطب. ه كردمطالعات مشاهد ينا يمتو ك يفيتبتوان در ك يداست را شا
 يرتحت تأث ياديتا حد ز يزن يفياست، به لحاظ ك يتر از مطالعات سنت گسترده يارمعاصر بس

 گـذرد  نمـي  آن عمـر  از قرن يك از بيش كه است) phenomenology( يدارشناسيپد  روش
  ).1382 ي،پازوك(

 ةطـرح مسـئل   اسـت  داشته تطبيقي مطالعات در پديدارشناسي روش كه تأثيراتي از يكي
 و هـا  سـاني هـم قرار است  يقيتطب مطالعة در. است گوناگونمطالعات در مسائل  ينامكان ا
از  يا مسـئله  يـا نشان داده شود،  يدو رأ يا يهدو نظر يلسوف،دو مكتب، دو ف هاي سانيناهم
 در كه چنان آنكار  ينا يدارشناسي،پاسخ داده شود، اما از منظر پد يگرسنت در سنت د يك
 در كه است هايي شرط پيش و ها شرط حصول نيازمند بلكه نيست، ساده رسد مي نظر به آغاز
 و هـا  شـباهت  وجـود  هـا،  شـرط  ايـن  تـرين  مهـم  اسـت؛  رو به رو دشواري با موارد اغلب

  .است مطالعه طرف دو ميان ماهوي هاي اشتراك
كـه دو   شود ير مت سخت يخصوص وقت به يقيمطالعات تطب يدارشناسانهشرط پد تحقق

مختلف باشند؛ مثالً ممكن است اجماالً  يزبان يا يفرهنگ يخي،طرف مطالعه از دو سنت تار
دنبال كرد، امـا   يومو هم در آثار ه يمتكلمان مسلمان اشعر يرا هم در آرا يتعل يبتوان نف

و  ها يسان است بتوان هم يدمعنا كه اصوالً بع ينسخت است، به ا ياردو بر هم بس ينا يقتطب
در پاسـخ بـه    يـه دو نظر يـن از ا يـك كـه هـر    را برشمرد؛ چرا يهدو نظر ينا هاي يسان ناهم
 يجـابي ظـاهر مشـابه خـود، ا    بـه  يدر پس نفـ  يكاست و هر   متفاوت مطرح شده يا مسئله

دارند، پس  يبا هم اختالف ماهو يهدو نظر ينمفاد ا يگر،به عبارت د. متفاوت به همراه دارد
  . الفارق است دو با هم اصطالحاً مع ينا ياسبا هم داشته باشند و ق يا اهمهمف توانند ينم

 و اسـت  طـرف  دو در ماهوي هاي شباهت وجود به منوط تطبيقي، مطالعة تحقق امكان
 زبـان  يـا  فرهنـگ  تـاريخ،  دو به متعلق طرفين كه صورتي در هايي، شباهت چنين به رسيدن
 در منطـوي  غايات و مبادي بتواند بايد مواردي چنين در محقق. است مشكل باشند متفاوت

 سـازمان  بـه  كـالن  نگـاه  باشد، آشنا طرف هر در مطلب تاريخي سير با دريابد، را طرف هر
  .برهد لفظي مشتركات دام از و باشد داشته طرف هر فكري

 از نيـز  آلمـاني   فلسـفة  و اسـالمي  عرفـان  تطبيقـي  مطالعـة  كـه  گفت توان مي پيشاپيش
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 موارد شاهد ايران، در گذشته دهة چند در وجود اين با. نيست نصيب بي فوق هاي دشواري
 مطالعـه  طرف دو در ماهوي مشتركات وجود مدعي البد كه ايم بوده مطالعات اين از زيادي
 چنـين  بـه  دسـت  كـه  انـد  بوده متفكراني از تن دو فرديد احمد سيد و كربن هانري. هستند

 سـعي  ادامـه  در. اسـت  شـده  جريـان  به تبديل باب اين در ها آن تجارب و اند زده مطالعاتي
 ضمناً و كنيم بررسي آلماني فلسفة و اسالمي عرفان تطبيقي مطالعة در را آنان تجربة كنيم مي
 ورود شيوة ابتدا منظور اين به. بزنيم متفكر دو ميان در تطبيقي بررسي يك به دست نيز خود
 عرفـان  مـاهوي  اشـتراكات  سـپس  و كنيم مي بررسي تطبيقي مطالعات به را ها آن از يك هر

 .كشيم مي تصوير به يك هر نگاه از را آلماني فلسفة و اسالمي
  

  تطبيقي مطالعة در فرديد و كربن راه مقايسة. 2
 از رهـايي  تـاريخي،  سـنت  دو ميان در تطبيقي مطالعة هرگونه به ورود شرط كربن، نظر از

است كـه   يعنوان انگاري، يخيتار). 26: 1362كربن، (است ) historicism( انگاري تاريخي
تفكـر را در گسـترة    يـن امـا ا  دهـد،  يتفكر نسبت مـ  يخچپ از تار يانهگل يركربن به تقر

تحـوالت   ينـة تفكر را در زم انگاري يخيتار. يدد توان يم يزن ياز تفكرات غرب يتر گسترده
ـ    همان و كند يم يرمتفكر تفس يرامونيو اوضاع و احوال پ يخيتار تحـوالت   ينطـور كـه ب
 يخيو تـار  ياجتمـاع   ينةزم ياننسبت م كند، يبرقرار م يعل يسميمكان يو اجتماع يخيتار

 يدارد؛ در زمـان و مكـان   يخنگاه، تفكر تـار  ينبا ا. داند يم ياو را هم عل ياتمتفكر و نظر
 يـل تفكـر ذ  يختـار  ي،نگاه ينبا چن. يابد يم يانپا يگريو در زمان و مكان د شود يآغاز م

 تفكـر  صـحنة در  يتنسـب  يو نوع شود يمطرح م يو اجتماع ياسيس يختار ياتمدن  يختار
 شـود  خـارج  خـود  تاريخي احوال و اوضاع از متفكري اگر كه نحوي به بندد، مي صورت
 ميـان  وگـو  گفـت  گونـه  هر باب ترتيب اين به. كند تغيير هم او تفكرات كه رود مي انتظار

 تـاريخي  حجـاب  از تـوان  نمي را تفكرات اساس، اين بر كه چرا شود؛ مي مسدود تفكرات
  .كرد رها ها آن ميان
و  كنـد  يمـ  يلتبد اصالت يو ب يتبع يتنها تفكر را به امر نه انگاري يخينظر كربن، تار از
 يـدارهاي پد يقـي حق يمعنـا  كاهـد،  يفرو م ياجتماع يعسطح از وقا ينتر را به نازل يقتحق
در چهارچوب  يدبا يزرا ن يخيتار يدارهر پد يقيحق يكه معنا چرا د؛پوشان يرا هم م يخيتار

را كـه   يونانيشعار دانش  ينكربن ا يب،ترت ينبد. كه بر آن حاكم است روشن كرد تفكري
sozein ta phainomena )فرصت تا دهد مي قرار خود كار سرلوحة) يمرا نجات ده يدارهاپد 
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 پديدارشناسـي  از متـأثر  كار اين در را خود او. كند فراهم را پديدار بر حاكم عالم به التفات
  .داند مي هوسرل

ها قبل از هوسرل در فلسفة غـرب مطـرح شـده بـود و      مدت »يدارشناسيپد« اصطالح
اصطالح مراد  يناز ا يدجد يياما هوسرل معنا برند، يآن را تا افالطون عقب م يختار يبعض

طـرح مسـئلة   ). 103: 1384مصـلح،  (كـرد   يمعرف يفلسفة غرب يايكرد و آن را تنها راه اح
 معـروف  كشـف  در انديشه«: شد يسؤال آغاز م يكبا دكارت و با طرح  يدل هوسرل از هم

 دكـارتي،  كوژيتوي كه است درست. »گيرد؟ مي تعلق چه به) هستم پس انديشم مي( دكارتي
 او انديشـة  اامـ  دارد، مـادي  جـوهر  از منحـاز  و متمايز وجودي كه است انديشنده جوهري
 اضـافه  ذات دارد،) intentionality( التفـاتي  حيـث  انديشه. است مادي جوهر همان متوجة
 و دارد حضـور  آدمي انديشة در همواره جهان بنابراين يابد، مي معنا غير با نسبت در و است
  .است شده لحاظ آدمي حد و حقيقت در حضور اين

موجـودات همـواره    ينمستقل از انسان است، اما ا موجودات نفسة فيو  يخارج وجود
تماماً قائم به  يداريوجود پد ينا كنند، يم يدارو خود را پد شوند يحاضر م يآدم يشةدر اند

را  يااش يداريكه از خودش دارد، همواره وجود پد يدر درك يزن ياست و آدم يآدم يشةاند
هـا   آن يـت ماه يـا را ذات  يااشـ  يـداري هوسرل وجود پد. كند يلحاظ م فرض يشبه عنوان پ

دارنـد آشـكار    يآدم يشةكه نزد اند يفقط در حضور يااش يتماه ياذات  ينبنابرا خواند، يم
 نظر صرف ها آن نفسة فيو  يآن است كه از وجود خارج ياتفاق ينچن شرط يشو پ شود يم

بـه مطالعـة    يدارشناسـي پد ينبنابرا. يمبگذار) epoche( پرانتز در را ها آن اصطالح به و كنيم
 فلسـفه  مطالعة در جمله اين معناي ها؛ آن نفسة فينه وجود  پردازد، يم يااش يداريپد يتماه
 و آرا بررسـي  در را) تاريخي و اقتصادي اجتماعي،اوضاع ( مكان و زمان ظرف كه است آن

 حقيقـت  با نسبت برقراري براي متفكر تالش مثابة به را نظريه هر و كنيم فراموش نظريات
  ).1384 گران، يختهر( بدانيم

از  يـدي جدا كند متوسل به مفهـوم جد  انگاري يخيكه راه خود را از تار ينا يبرا كربن
 التفـاتي  حيث«او با توسل به . »انفسي تاريخ«: اهل عرفان كامالً آشنا بود يشد كه برا يختار

كـه   يدرس يخاز تار ييامطرح كرده بود، به معن يدارشناسيكه هوسرل در پد ،»انساني آگاهي
شـكل   ينـده بر انسان باشد در نحوة ادراك انسان از گذشته و حـال و آ  يطكه مح آن يبه جا
را در تقابـل بـا    يخطرح از تار ينكربن ا. شود يو به او ختم م شود ياز او شروع م گيرد؛ مي

 ممكـن  معنا اين به. خواند) metahistory/transhistory( »فراتاريخ« ،»آفاقي يا بيروني تاريخ«
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 دو در عرفي اصطالح به و هم، از دوري بسيار مكاني و زماني فاصلة در كه متفكر دو است
 و انفسـي  تـاريخ  ديگر بياني به يا كنند مالقات هم با فراتاريخ در دارند قرار متفاوت، تاريخ
 تاريخ هم عربي ابن با را فيخته خيال، مسئلة طرح در خود او. باشد منطبق هم بر شان عرفاني
  ).276: 1384كربن، ( كند برقرار ها آن ميان گويي و گفت كرد سعي و دانست

 ايـن  و داند مي انگاري تاريخي از گذر به مشروط را تطبيقي مطالعات به ورود هم فرديد
 نقــد در ديگــري راه او امــا انــد، ســخن هــم آن در كــربن و او كــه اســت مســائلي از يكــي

 ،»تـاريخ « لفظ آلماني معادل دو ميان تمايزي هايدگر، از الهام با او. پيمايد مي انگاري تاريخي
 »هيستوري« ياو واژة آلمان. ، قائل شد)Geschichte( گشيتشته و) Historie( هيستوري يعني
 يخ،تـار  يناز نظر او ا. كرد يرتعب »گذشته ياد«دانست و آن را  يشهر هم يعرب »اسطوره«را با 
 بـه . گيـرد  قـرار  حقيقـت  بـا  حضوري نسبت يك ذيل بايد الجرم كه است يحصول يختار

 حضـوري  نسـبت  از تـابعي ) حصـولي  تاريخ( تاريخي رخدادهاي و حوادث ديگر، عبارت
 حضـوري  تـاريخ  را  آن فرديـد  كـه  است تاريخ باطن نسبت اين و است حقيقت با مردمان

 آلمـاني  زبـان  در تـاريخ  ديگر معادل از اي ترجمه فرديد نگاه در حضوري تاريخ. خواند مي
  ). 27: 1385 فرديد،( است »گشيتشته« يعني

 كـرد  مـي  سعي حضوري، تاريخ/ حصولي تاريخ يا گشيتشته/ هيستوري دوگانة با فرديد
 طـور همان يعني رسيد، مي فراتاريخ و تاريخ ميان تفكيك با كربن كه برسد اي نتيجه همان به
 ايـن  فرديـد  نگـاه  در شـدند،  مـي  رو بـه  رو هـم  بـا  فراتاريخ در متفكران كربن نگاه در كه

 هـم  با حصولي تاريخ در كه قوم دو بود ممكن افتاد؛ مي اتفاق حضوري تاريخ در رويارويي
 وقتـي  هـم  مـدعي  شـكل،  همـين  به وي. باشند وقت هم حضوري تاريخ در نيستند زمان هم

 فراتـاريخ  بـا  فرديد حضوري تاريخ تفاوت بتوان شايد. بود ايران اسالمي انقالب با هايدگر
 عهد و كند مي  مبتني حضوري تاريخ آن بر را عرفي تاريخ فرديد كه دانست اين در را كربن
 نـدرت  بـه  كـربن  تعـابير  كـه  حالي در سازد مي بدل ساز تاريخ و جمعي عهدي به را انفسي
  .داشت اشاراتي چنين
 نيسـت؛  متفكـر  دو ميـان  گـوي وگفـت  مانع تنها تاريخي، حجاب تطبيقي، مطالعات در
  مسئله اين به دو هر فرديد، و كربن. شود مي تلقي جدي مانعي رابطه اين در هم زبان مسئلة
 دو از متفكـر  دو ميـان  مقابلـة  كربن نگاه در. كنند تدارك را آن كردند سعي و داشتند توجه
 شـبكة  بـه  توجـه  نيازمنـد  علمـي،  زبـان  دو يا باشند قومي/ ملي زبان دو كهآن از اعم زبان،

 ميـان  واقعي وگويگفت بنابراين. است گرفته شكل طرف هر در كه است اي پيچيده معنايي
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 پيونـد  آن پيرامـوني  معنـايي  شـبكة  بـا  نظريه و اصطالح هر و گيردمي در معنايي شبكة دو
 مـورد  متفكـران  آثار در حاكم معنايي شبكة شناسي، زبان هاي روش با كرد مي سعي او. دارد

  .كند استخراج را اش مطالعه
 »وجـود  خانـة « را زبان هايدگر همانند كه او. داشت ديگري صورت مسئله فرديد، براي

 در را هـا  زبان همة بلكه ديد مي واژه هر در را زبان همة مجموعي حضور تنهانه دانست، مي
 مردم همة روزگاري فرديد، نظر از. است وجود زبان كه دانست مي واحد زبان يك با نسبت

 زاييـده  ديگـري  هـاي  زبـان  مادر، زبان اين از وقايعي، طي اما اند، گفته مي سخن زبان اين به
 تعبيـر  اين مطابق. ايم رسيده امروزي هاي زبان به تا است يافته ادامه ولد و زاد اين و اند شده

 آن بـاطن  اند گرفته فاصله او از هرچه اما گردند، مي باز مادر زبان يك به ها زبان همة اگرچه
 زبـان  بـه  را ها زبان همة كه است آن شناس زبان نقش ميان اين در. اند كرده فراموش را زبان
 گيـرد،  مي صورت مادر زبان طريق از هم زبان دو ميان زباني تفاهم ايجاد. دهند ارجاع مادر
 يونـاني،  فلسـفة  در كـائوس  و قرآنـي  عربـي  در هاويه واژة دو بودنريشه هم كشف با مثالً
  ).454: 1387 فرديد،( كرد برقرار وگوييگفت دو آن ميان توان مي

 را شـعر  بـه  نزديكي متفكر دو هر زباني، هم ايجاد در فرديد و كربن راه تفاوت رغمعلي
 كنندةزائل و فعال خيال حضور ساحت را شعر كربن دانستند؛ مي مؤثر حالت اين حصول در
 سـاير  از تـر  راحـت  زبـان  نـاهم  ظاهربه شاعران كه بود معتقد و دانست مي مفهومي هاي گره

 تفكر احياي شرط را شعر هم فرديد). 226: 1384 كربن،( برسند تفاهم به توانند مي متفكران
 كـه  بود معتقد و پنداشت مي مادر زبان به يابي دست و وجود با واسطه بي نسبت و حضوري

  ).452: 1387 فرديد،( شود مي گشوده اسالم فروبستة ساحت حقيقي، شعر با
 كربن. بودند اش مدعي كه بودند گويي و گفت همان مصداق اولين دو هر كربن، و فرديد

 در كه حقيقي غرب از و بيابد ها آن با فراتاريخ در را خود مشرقيين با دلي هم با كرد مي سعي
 بـا  نيـز  فرديـد ). 47: 1362 كـربن، ( بگيـرد  فاصـله  بـود  شـده  سـاز  تمدن جغرافيايي غرب

 زبان هم) ره( خميني امام و عربي ابن و هايدگر با نامساوي هاي نسبت به را خود اتيمولوژي،
 در هـم ). 229: 1387 فرديـد، ( باشـد  خـود  حضوري تاريخ تابع كرد مي سعي و دانست مي

 يـك  از داشـت؛  وجود مشترك پاية دو كربن، وگوهايگفت در هم و فرديد وگوهايگفت
 ابـن  بـر  تأكيد با اسالمي عرفان ديگر سوي از و پديدارشناسي، بر تأكيد با آلماني فلسفة سو

 دو هـر . بودنـد  مشـغول  وگـو گفـت  به طرف دو هر با زمان هم متفكر دو هر درواقع عربي؛
 افـق  كشف در سعي طريق آن از و دانستند مي خود 1طريقة را پديدارشناسي نوعي به متفكر
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 ماند، نمي عرفان به محصور ديگر وگوگفت اين شد اشاره كهچنان البته. داشتند عرفان باطني
 بـا  فرديـد  سوي از و يافتند مي حضور فراتاريخ در كه متفكراني همة با كربن سوي از بلكه
در  2.يافـت  مـي  ادامـه  بودند وجود بعد و قرب در نحوي به يك هر كه تاريخ متفكران همة

و  يزمان عرفان اسالم دو متفكر در مطالعة هم ينا يقيتطب ياز آرا يبرخ شود يم يادامه سع
  .گزارش شود يفلسفة آلمان

  
  آلماني فلسفة و اسالمي عرفان تطبيقي مطالعة در كربن آراي از هايي نمونه. 3

 تأويل و پديدارشناسي 1.3

 اصـل  طرح به تطبيقي، مطالعة در فرديد و كربن تجربة اولين شد، اشاره مقدمه در كه چنان
 اصـيلي  ساحت نيازمند را تطبيقي مطالعات به ورود كربن. شد منجر مطالعاتي چنين امكان

 دو سـاحت،  آن در بتـوان  و نباشـد  تـاريخي  اقتضائات به وابسته كه دانست مي حقيقت از
 ايـن  كشـف  در پديدارشناسـي  اگرچـه . كرد رو به رو هم با را متفاوت تاريخ دو از متفكر

 عرفـان  بـا  آشنايي در را حقيقت از ساحت اين وضوح به او رساند مدد ربنبه ك »فراتاريخ«
 .كرد مشاهده اسالمي

 و نكنـيم  برخورد انگارانه عين داريم جهان از كه تصويري با كه بود آن بر پديدارشناسي
 مـا  انديشه كه نيست خارجي جهان اين. سازيم مي را تصوير اين كه هستيم ما اين كه بدانيم

 كـرده  حاضـر  را خـارجي  جهان كه است ما انديشه اين بلكه است، گرفته خود قبضه در را
 واقعيتـي  تـاريخ  بنـابراين . دهـد  مي جهان به ما انديشه كه است صفتي هم زمان حتي است،
 حضوري شرح بلكه بياورد، را ديگري  انديشة و ببرد خود با را اي انديشه كه ندارد نفسه في

 شـود  مـي  پنداشـته  معمـوالً  چـه  آن برخالف. است يافته انساني انديشه در واقعيت كه است
 تـاريخ  يـك  با ما بنابراين. است تاريخ ظرف كه است انسان بلكه نيست، انسان ظرف تاريخ
 ماهيـت  كـه  آن جـاي  بـه  و كنـد  مـي  نفـي  را انديشه انگاري تاريخي كه روييم به رو انفسي

 پرتـو  در را خـارجي  اعيـان  حقيقـي  شأن بكاهد، فرو خارجي عين يك به را اشيا پديداري
  .كند مي آشكار دارد ها آن از انسان كه دركي

 غير و تسامحي تعبير يك در. يابد مي عربي ابن عرفان در را تاريخ از مشابهي تلقي كربن
 كنيم تقسيم االهي و خيالي محسوس، ساحت سه به را عربي ابن نزد جهان توانيم مي دقيق،
 و خـارجي  اعيـان  حضـور  عـالم  كـه  محسوسـات  عـالم  اسـت؛  برقرار تناظر ها آن ميان كه
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 مرتبـة  بـاالترين  و حـق  جاودانه حضور محل كه االهي عالم است، حقيقت مرتبه ترين نازل
 هم به آن در محسوس و االهي عالم كه است اي ميانه مرتبة كه خيالي عالم و است حقيقت

معنا است كـه   ينبه ا يتسه سطح از واقع ينا يانتناظر م). 242: 1390 يتيك،چ( پيوندند مي
و  ياليخ يبه صورت يالدر عالم خ شود، يم يدهچه در عالم محسوسات به چشم سر د هر آن

صـور محسـوس در معـرض فنـا و     . حق وجـود دارد  يها از اسم يكي يلذ يدر عالم االه
كـه در آن حضـور دارنـد     يا بـه واسـطة مرتبـه    يااله يها كه اسم يهستند در حال ينابود

 يگـر به صورت د يصرفاً از صورت شود يچه كه در ظاهر نابود م پس درواقع آن. اند جاودانه
آشـكار   يگريدوباره با صورت د يتاًمراتب عالم منتقل شده است و نها يانرفته است و در م

  ).313/ 2: تا يب ي،ابن عرب( شود يم
 گـردد  مـي  باز الوهي عالم در خداوند مياسا حضور به موجودات همة اصل كه جا آن از
 آشـكار  نـو  لباسـي  در لحظه هر اسامي اين بلكه شود، نمي نابود چيز هيچ كه گفت توان مي
 نـابود  شـيء  كـه  رسد مي چنين ما عرفي نظر به شود مي عوض اسم لباس چون و شوند مي
 تـاريخ  اين. دهد مي نشان را زمان ذات كه هستيم رو به رو مكرر خلق يك با ما. است شده

 چـه  آن و اسـت  الهي اسماي آشكارشدن كيفيت بلكه اشيا، شد و آمد ظرف نه ديگر قدسي
 اشـياي  ميـان  ظـاهري  معلـولي  و علي سير نه كند مي حفظ را تاريخ لحظات ميان پيوستگي
  .است اسم تاريخ تاريخ، است؛ اسم دائمي تجلي بلكه ظاهري،

 يو اسـام  ياليخ يها كه بتوان آن را به صورت شود يفهم م يفقط وقت يءهر ش حقيقت
ـ   يزيهمان چ »بازگرداندن اصل به« ينبازگرداند و ا اش يااله  »تأويـل « ياست كه ابـن عرب
است كه عموم مؤمنان در خواب با آن سر و كار دارند؛ چراكه در  يا تجربه يلتأو. خواند يم

 يـن ا توانـد  ياما عارف م يابند، يرا م بينند يم يداريچه كه در ب آن ياليخ يها خواب صورت
 يبرا يتالش معرفت يكعارف نه صرفاً  يبرا يلتأو ينا. هم داشته باشد يداريتجربه را در ب
است كه شخص او را مخاطب خود قـرار داده   يراز ييبلكه بازگشا يا،اش يقتشناخت حق

 يدر حال يب،ترت ينبه ا. شود يآشكار م يابد يكه او م يءاز ش يالياست و در آن صورت خ
آن  ياليرو به رو باشند، صورت خ يءش يكظاهر از  يكو عارف، با  يكه ممكن است عام

 نفـس  با خيالي صور اين پيوند دهندة نشان اين و است متفاوت ها آن از كدام هر براي شيء
  ).159: 1360 عربي،ابن ( است آدمي

 يدارشناسيدر پد يءش يداريرا همان وجه پد ينزد ابن عرب يءش ياليصورت خ كربن،
   دانست؛ يم
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 كـه  دارد مي آشكار را چيزي ظهور اين در و سازد مي ظاهر را خود كه است چيزي پديدار
 بماند پوشيده ظاهر آن زير در حل عين در كه صورتي در مگر شود آشكار آن در تواند نمي

  ).21: 1369 كربن،(
  :خورد مي پيوند عرفاني تأويل با پديدارشناسانه پژوهش ترتيب اين به

 بـا  مـا  كهن هاي رساله در كه نيست امري همان پديدارشناسانه پژوهش صورت، اين در آيا
 كه تأويل اصطالح با كه نيست امري همان اين آيا اند؟ كرده بيان المحجوب كشف اصطالح

  ).همان( است؟ شده بيان است، اساسي قرآن تفسيرهاي در
  
 خيال ايماژ، ثنويت، 2.2

 و خيـالي  صـورت  در فكـر  تجسم يعني وجود، و فكر ميان جادويي واسطة خيال، مفهوم
 اي برجسـته  نقـش  كـه  است مهم غايت به مفهومي وجود، قالب در خيالي صورت حضور

 شـويم  مـي  مواجه آن با رمانتيك فلسفة در مجدداً و كند مي ايفا رنسانس دوران فلسفة در
  ). 275: 1384 كربن،(

 دربـارة  خـود  پديدارشناسـانه  كتاب از دوم بخش مقدمة در كربن كه است جمالتي اين
 جـادوي « بـا  را عربـي  ابـن  خيـال  ترتيب اين به و كند مي نقل كويره الكساندر از عربي ابن

 تـا  دهـد  مـي  قـرار  مقابل پسامدرن و پيشامدرن عرفاني تفكرات در) magia divina( »االهي
 و روح دوپـارگي  بـه  و بيابد فراتاريخ در جست مي آزمايشگاه در پاراسلوس كه را كيميايي
  .كند ضماد غربي تفكر در جسم

بـه   يدكـارت  يتويخصوص از كشف كوژ روح و جسم را كه به) dualism( ثنويت كربن
 ينمانع متفكر ينتر كرده است، مهم يجادا يتساحات واقع يانم يامدنين هم به يسو، گسل ينا

در  يـت از زمان دكارت بـه بعـد، مسـئلة ثنو   . داند يم يخيفراتار يدارشناسيدر راه پد يغرب
خصـوص در   مسـئله بـه   يندرآمد، ا يعموم فالسفة غرب يشةگوناگون، به متن اند يها شكل
غفلت از شأن . اند مشهود است مشهور شده يكه به فالسفة دكارت ينوزاو اسپ نيتس  يبآثار ال

 را موجودات با انسان مقابله ،است مستتر خويش از انسان آگاهي در كه موجودات پديداري
 حتـي  كـه  حـالي  در كند، مي محدود رياضياتي مختصاتي در ها آن گرفتن قرار هم كنار در به

 جوهريت اطالق چراكه نيست؛ پذيرفتني دكارتي منطق در هم گرفتن قرار هم كنار در همين
 درگيـر  همـواره  دكـارتي  فالسفة كه است علت اين به. كند نمي تحمل را غيري هيچ انسان،
 اتحـاد  بـه  بازيابنـد  را موجودات پديداري شأن كه آن جاي به اما اند، بوده دوگانگي اين رفع

  .اند ها قائل شده آن يانم) hypostatic union/monism( اقنومي
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 نشـان  موجـودات  از عربـي  ابـن  خيالي درك در را خود صراحت به پديداري، شأن اين
 مثـالِ  عنـوان  بـه  كامل، انسان شخص به قائم كه كند مي برقرار اتحادي ها آن ميان و دهد مي

 خلق و حق ميان نسبتي را عالم موجودات همة هويت عربي، ابن خيال نظام. است انسانيت
 اسـت؛  معـدوم  نيز مطلق خلق است، عدم و وجود ماوراي مطلق، حق كه حالي در. داند مي
 پيش كه چنان. دارد خيالي ماهيتي كه خلق و حق ميان است نسبتي است موجود عمالً چه آن
 كـه  اسـت  حق اسامي از اسم چند يا يك كنندة آشكار نسبت اين شد اشاره تسامح به اين از

 است حق اسماي از اسمي شيء، هر واقعي عين. دهد مي قرار مربوب را خلق و رب را حق
 محسوب او برتر خود و دارد باالتري وجودي  مرتبة است، متحد شيء آن با كه حالي در كه
  ).310/ 3: تا بي عربي،ابن . (شود مي

كـه حـق بـه تناسـب تكثـر       كند يامكان را فراهم م ينسو ا يكاسم از  ياليخ واقعيت
 يوحـدت متعـال   يـك تكثرات را به  ينهمة ا يگرد يموجودات عالم متكثر شود، و از سو

 يهـا  اعتبار همة اسم ينحق به ا. حق يعنياست؛  يهمة آن اسام يكه مسما گرداند يباز م
 حـق  اسم ترين عظيم اهللا شود؛ يخوانده م »اهللا«و  آورد يدر كنار هم جمع م جا يكخود را 

 عـالم  موجودات همة اگرچه. است او صفات جميع مستجمع و اسما تمام مرجع كه است
 كـردن  آشـكار  ظرفيت هم، با ها آن جميع نه و ها آن از يك هيچ نه خداوندند اسامي مسماي

 محقـق  كامـل  انسـان  در كـه  اسـت  الزم اي ويـژه  خلقـت  كـار  اين براي. ندارد را اهللا اسم
 كـه  قربـي  انـدازة  به يك هر و است ها انسان همة حقيقت كه كامل انسان بنابراين. شود مي
 اسـت  حـق  بـا  و هـم  بـا  عالم موجودات همة وحدت رمز شود مي ناميده انسان دارد او با
  ).642/ 2: همان(

 دارد انسـاني  ويژه وجود با وثيقي پيوند كه موجودات پديداري و خيالي ساحت كشف
) Lebenswelt( جهان زيست يا عالم واحد مفهوم و برد مي ميان از را دكارتي ثنويت بست بن

 يزيكيمتـاف  يها تنها امكان نه يدارياتحاد پد ينا). 54: 1384كربن ( كند يم يداررا دوباره پد
امر واسـط   يا يالخ. ها استوار است بلكه اصوالً بر توجه به آن كند يموجودات را مسدود نم

 اشاره آن به خود پديدارشناسانة گوهاي و گفت در كربن كه است مفهومي پربسامدترين شايد
  .بيند مي آن در هگل از بعد غربي تفكر بست بن رفع در فراواني استعداد و كند مي

. در آثار كـربن مطـرح شـده اسـت     يلتفص كه مختصراً به آن اشاره شد، به يموضوع دو
در ذهن كربن بوده است كه موفق بـه   ييگوها و گفت يندر چن يگريموضوعات د ينهمچن

عـارف، كـه    يكسنت مطالعة هگل به مثابة  كه يناز ا ييمثالً در جا. ها نشده است انجام آن
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 يـدة و ا خـورد  يرانده شده است افسـوس مـ   يهبه حاش شد، يراست انجام م يانتوسط هگل
كه برابر عرفان  »القدس روح«هگل را با توجه به » روح يدارشناسيپد« يشيو بازاند يبازساز
تـر از   امـا مهـم  ). 26: 1362كربن، ( كند ياست مطرح م يامبرانبخش حكما و پ الهام ياسالم

 راه اين اگر و بود گرفته پيش در خود تفكر در كربن كه است روشي و راهموضوعات،  ينا
  .بود خواهد محققان فراروي دست اين از بسياري موضوعات گيرد قرار توجه مورد
  

  آلماني فلسفة و اسالمي عرفان تطبيقي مطالعة در فرديد تجربة از هايي نمونه. 3
 وجود تاريخ االسماء، علم 1.3

 امكـان  اصـل  بـه  هـم  فرديـد  تطبيقي گويوگفت اولين شد گفته كربن دربارة كه طورهمان
 به سپس و كند مي آغاز عرفان از را خود دور او كه تفاوت اين با شد، منجر مطالعاتي چنين

. آمـد  مي عرفان به سپس و كرد مي آغاز پديدارشناسي از كربن كه حالي در رود، مي هايدگر
 از بعضـي  بـه  را نظريه اين كليات او. است تاريخي االسماء  علم فرديد براي آغاز نقطة اين

 خـود  كه حالي در دهد مي نسبت قونوي شاگردش و عربي ابن خصوص به اسالمي، عرفاي
  ).16: 1387 يد،فرد( است داشته نظريه اين بندي صورت در ابتكاراتي او

 شد گفته كه چنان و گردد مي باز اسم به عربي ابن عرفاني نگاه در موجودات همة هويت
 علـم  رسـند؟  مـي  ظهـور  به هم عرض در همه اسامي اين آيا اما است، اسم تاريخ نيز تاريخ

 در را هـا  آن ظهـور  و دارنـد  سـيطره  ديگـر  برخي بر اسما برخي نه، كه است آن بر االسماء
 بر اهللا اسم و هادي بر رحمان اسم ظاهر، اسم بر باطن اسم مثالً كنند؛ مي معنا خويش كليت
 ايـن  به هايدگر از الهام با فرديد كه چه آن). 323/ 1: تا يب ي،عرب ابن( دارد سيطره ها اسم همه
 تـاريخ  و كنـد  مـي  رجـوع  اسـمي  به تاريخ از اي دوره هر كه است اين كند مي اضافه ماجرا

  ).20: 1387 يد،فرد( است مضل اسم تاريخ متافيزيك،
آن  يـت كه در مركز يخيتار شود؛ يم يخباعث ظهور تار يگرد ياسم بر اسام يك سيطرة

هـا   محل جمـع همـة اسـم    يهمحمد يقتقرار دارد، منتها حق يهمحمد يقتانسان كامل و حق
 يخچه در تـار  پس عمالً آن شود، يها ساخته م از آن يكي يطرةبا س يخكه تار ياست، در حال

 يقتها با هم و ظهور حق اسم ييجابجا. است يهمحمد يقتاز شؤون حق يشأن شود يظاهر م
بـا   يخيهـر دور تـار  . كنـد  يرا محقق م يخيمتفاوت، ادوار و اكوار تار يها با اسم يهمحمد

در  يـد اسـم جد  شـود،  يآغـاز مـ  ) انقالب( يداسم جد يسو تأس ياسم قبل) يرانيو( »نسخ«
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بـه   يشدور خـو  يـان در پا يتاًو نها شود يم) يلجرح و تعد(» فسخ«شكفته و  يشخو يختار
 ادوار. شـود  رو بـه  رو جديـد  اسمي تأسيس و خويش نسخ با تا رسد مي) تماميت( »مسخ«

  ).47: همان( گيرند مي شكل گونه اين تاريخي
 يـه محمد يقـت حق يخو به تار شود ياسم خارج م يخاز تار يخي،با شرح ادوار تار فرديد

كـه همـان    يـدگري وجود ها. دهد يم يقتطب يدگروجود در نظر ها يخو آن را با تار رسد يم
را بـه   يشخـو  ياز شئون و اسـما  يكي يخياست در هر دور از ادوار تار يهمحمد يقتحق
 كـه  اسـت  معـادلي  كه »حوالت« اين. »دهد مي حوالت« يديفرد يرو به تعب فرستد يم يرونب

 Geschichte يـا  يحضور تاريخ ساحت در دهد، مي دست به آلماني Geschick براي فرديد
 يقـت حق يها اسم يااز شئون وجود  يكيالت حو يخيهر دوره از ادوار تار. قابل فهم است

 يزو احوال و رفتار ر ياناست كه بر همة اع يكل يتياسم ماه ينرا به همراه دارد و ا يهمحمد
  ).27: همان(حاكم است  شود يكه در آن دوره ظاهر م يو درشت
 پريروز،« را ها آن فرديد كه كرد تقسيم دوره پنج به توان مي را تاريخي ادوار كلي، طور به
به  يبه نحو يهمحمد يقتحق يخ،در هر دوره از تار. خواند يم »فردا پس و فردا امروز، ديروز،

از  يبـه لبـاس اسـم    يمسـتور  يـن و در ا شود يمستور م شود، يم »اپوخه« رود، يم »موقف«
 يـن ا كنـد  يها را درست م آن يخو تار خواند يرا به آن م يانكه آدم آيد يدر م يشخو ياسام
 يخآغاز شده اسـت و حوالـت تـار    »پريروز«از  يختار). 17: همان(ها است  آن »ميقات«اسم 
در معـرض حـق    توانسـتند  يمـ  يـان حوالت آدم يندر ا. لطف بوده است يبا اسام يروزيپر

  .دوران حق پرستند ينها در ا با او ارتباط برقرار كنند انسان واسطه يحاضر باشند و ب
حوالت  يندر ا. شود يقهر داده م يبه اسام شود يوض مع يختار »ديروز«حوالت در  اين

اهللا اسـت، امـا    ياسـت كـه مـدع    يو طاغوت همان اسم شود يظاهر م »طاغوت«است كه 
 يقـت حق يـاد كاسـموس را بن  يروزطاغوت د كند؛ يبر اهللا غلبه م طاغوت »ديروز«از . يستن
و ) egocentrism( »ياديخودبن«دوره دوره  يننفس انسان را؛ ا »امروز«و طاغوت  دانست يم

 يگريو د كنند يطاغوت نفس م يوغاز  ييها طلب رها انسان ،»فردا«. مضاعف است طاغوت
هـا دوبـاره رواج    بـازار بـت  . اما هنوز فرصت حضور در محضر حق را ندارند جويند، يرا م
 را پريروزين عهد و بيايد يي»فردا پس«تا  كنند يها نسبت خود را با حق انكار م و بت يابد يم

  ).137: همان( باشند حق متوجه دوباره مردم و كند احيا
مـا در   كـه  يناست و ا يخيادوار تار ينا يقو تحق يلبه بعد تفص يناز ا يدفرد گفتارهاي

طـاغوت را   يـد چگونـه با  يم،بكنـ  يدو چه با يمدار يچه احوال ايم، يستادها يختار ينا يكجا
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خصـوص   فلسـفه غـرب، بـه    يخنگاه با همـة تـار   يناو با هم. يمو حق را طلب كن يمبشناس
 يـن او در ا. كند يها را مشخص م و مقام و موقع آن خيزد يم گو بر و به گفت يآلمان يلسوفانف

 يزيـك متاف يخوجـود در تـار   يبـت و از غ شـود  يهمراه م يدگراز همه با ها يشگو، پ و گفت
قهـر و   يها است در لباس اسم يهمحمد يقتحق يود، مستوروج يبتاز نظر او، غ. شنود يم

 ينفـ . نظـر دارد  يختار »ديروز«به  داند يوجود م يبتغ يخرا تار يزيكمتاف يختار يدگراگر ها
دورة  رسـد  يمـ  يـت بـه تمام  يچـه و با ن شود يكه با دكارت آغاز م يددر دورة جد يزيكمتاف

. كند مي محقق را تاريخ »امروز« كه است) Übermensch( »ابرمرد«همان  ياظهور نفس اماره 
را  يـي »فـردا «برسـد  ) Sein( زاين به اگزيستانس از هرمنوتيك با كند مي سعي هايدگر وقتي

 آورند، يدوباره سر بر م يخهمة تار يها و عرفان يانو خدا شود يكم آشكار م كه كم طلبد يم
دورة  »فـردا  پـس «اسـت و   »فردا پس«به  يدنمقدمة رس »فردا« ينا. اند زده طاغوت ياما همگ

ـ   يگـر  اعتبار در مقام آماده ينبه ا يدگراست و ها يحو مس يظهور مهد  يبـرا  يانسـان غرب
 »پريـروز «. بينـد  يسخن م خود را با او هم يدجا است كه فرد ينفردا است، هم ورود به پس

واحـد   يباشـد كـه در آن خـدا    يا هـر دوره  يـا نوح،  نشين يمقام مؤمنان كشت تواند يهم م
  .شود يشناخته م يتبه رسم ياتو آ ياسام يتو مظهر شود يم يدهپرست

او را بـه   »ابرمـرد « و »بتـان  غـروب «و  شـود  يسـخن مـ   هم يچهبا ن يدطرح، فرد ينا در
ـ  يدگراو با ها يزبان اما هم برد، يم ي»امروز« يزدگ طاغوت از هـر متفكـر    تـر  يشبه مراتب ب

 ي،نقـد تكنولـوژ   ي،وجود، نقد علوم انسان ةو طرح مسئل يزيكمتاف يخنقد تار. است يگريد
اسـت كـه    يطرح مسئلة زمان وجـود و زبـان وجـود موضـوعات     يتاًو نها يويتهطرح سوبژكت

 يقـاً دق يـد را با يدگربا ها يدفرد يزبان هم. داند يسخن م هم يدگرها با ها خود را در آن يدفرد
 ينگـاه فلسـف   يـت را در كل يـدگر رات هانظـ  يدفرد. گو دانست، نه تكرار و از گفت يمصداق
 كنـد  يرا شـرح مـ   يدگراو اگرچه ها. دهد يم ييراو را هم تغ ياتو ادب كند يهضم م يشخو

 را او تـوان  مـي  بـود  شـارح  فيلسوفي تر بيش كه كربن برخالف و نيست يدگرشارح آثار ها
  .آورد حساب به مؤسس فيلسوفي

  
 وجود زبان و االسماء علم 2.3
 داده اختصـاص  خـود  اصـطالحات  از يـك  هر بسط و شرح به عربي ابن كه را سهمي اگر

 و اسـم « بـه  او كـه  باشـد  سهمي از تر پردامنه كدام هيچ است بعيد كنيم، مقايسه هم با است
 شـده  موجـب  او از پـس  عرفـان  با فلسفه آميزش اما است، داده اختصاص »كلمه و حرف
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 مربـوط  انتولوژي به كه گيرد قرار توجه مورد او مطالب از بخشي آن همه، از بيش كه است
  .بماند مهجور زبان و حروف به مربوط مباحث جمله از ها بخش ساير مقابل در و شود مي

 تقطيـع  بـا  مـا  كـه  طور همان است؛ خلقت كل از تمثيلي گفتن، سخن عربي، ابن نگاه در
 به اش اراده كه آن از پس نيز حق گوييم، مي سخن و كنيم مي توليد هايي واژه و آواها نفسمان
 خـود  نزد كه غيبي هاي صورت با را آن و) الرحمان نفس( كشيد نفسي گرفت تعلق خلقت
 و اسـت  رحمـان  نفـس  عـالم . گرفتنـد  شـكل  عـالم  اسامي و حروف تا كرد تقطيع داشت

 يـك  هر تسمية در را خود خوبي به نگاه اين). 44/ 3: تا بي عربي، ابن( او كلمات موجودات
  .كند مي آشكار الحكم فصوص كتاب در كلمه به الهي انبياي از

 از اي نشـانه  موجـودي  هـر  كـه  طـور  همـان  و اسـت  حق زبان عربي ابن نگاه در زبان
 در حقيقتي كدام هر هم بنديم مي كار به زبان در ما كه اسامي و حروف است، خدا هاي اسم

 در را خـود  اضـافه  اين و دارد موجودات همة بر اضافه چيزي زبان اما دارد، االهي ساحت
 را اشـيا  تواند مي كه است موجودي فقط انسان. دهد مي نشان است يافته انسان به كه تعلقي

 تغييـر  را هـا  آن  نام يا و كند پيروي ها آن االهي هاي نام از گذاري نام اين در و كند گذاري نام
  .باشد حق و انسان ميان نسبت كنندة تعيين هستة تواند مي زبان مسئلة. كند بدنام و دهد

 در زبـان . كنـد  مـي  جمع هايدگر شناختي زبان مباحث با را عربي ابن االسماء علم فرديد
 وجـود  در كـه  است اي ويژه امكان بلكه نيست، خارجي شيء ملفوظ صورت هايدگر نگاه
 لفـظ  دو تركيـب  با تا خواند مي) Dasein( »دازاين« را انسان هايدگر. است شده نهاده آدمي
كـه در آن   يانسان را بـه عـالم   يوجود وابستگ يبه معن »ينزا«جا و  آن يبه معن» دا« آلماني

 يـن از شـئون ا  يكيو  شود يدر عالم فهم م يشههم يوجود آدم. قرار گرفته است نشان دهد
كـه   ييتـا جـا   شـود،  يانسان ارجاع داده مـ  يتزبان به ماه يبترت ينبه ا .عالم ارتباط است

 بـا  خـودش،  بـا  توانـد  مـي  انسان كه است زبان با. ندارد وجود زبان بي انانس گفت توان مي
 در را خـود  وجـود  كنـد،  برقـرار  ارتباط وجود با همه از تر مهم و ها انسان ساير با و طبيعت
  ).Heidegger, 1988: 203( كند مي آشكار انسان مندي زبان

 و داند مي وجود زبان را حقيقي زبان هايدگر دانست، مي حق زبان را زبان عربي ابن اگر
 كـاركرد  زبان تعبير، اين به. باشد وجود زبان كه است قائل اصالت جا آن تا آدمي زبان براي

 اين و است وجود آمد پيش زبان. گيرد مي عهده بر زمان هم را وجود پوشاندن و آشكاركردن
 شود مي آغاز زبان در وجود آمدن پيش با تاريخ كه معنا اين به دارد، تاريخي حيث آمدن پيش

 با تاريخ. است زبان مفتاح شاعر چراكه است، قوم آن تاريخ مبدأ قوم، هر شاعر تولد روز و
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 گـم  هـا  قـال  و قيل ميان در وجود زبان تدريج به اما شود، مي آغاز زبان در وجود آمدن پيش
 يوناني شاعران زبان در را غرب تاريخ مبدأ هايدگر. برسد پايان به قوم يك تاريخ تا شود مي
 شده سپرده فراموشي به متافيزيك تاريخ در روز به روز زبان اين كه بود معتقد و جست مي

  .(Heidegger, 2000: 106) است
 طـرح  شناسـي  زبان در را خود ابتكارات هايدگر، و عربي ابن نگاه تنيدن درهم با فرديد

 شيء هر ناميدن در كه نسبتي كشف و دوره هر در زبان هر واكاوي فرديد، نظر از. كند مي
 بـا  آن مقايسـة  و دهـد،  مـي  شكل را او) Weltanschau( بيني جهان و كند مي برقرار حق با

 كـاهش  يـا  اضـافه  شـده،  واگرفتـه  پربسـامد،  منسوخ، هاي واژه( ديگر ادوار در زبان همان
 ايـن  كـه  جا آن از و دهد نشان را دوره آن بر حاكم تاريخي كل تواند مي) كرده پيدا معنايي

 نظـر  از. شـود  مـي  يكي خداشناسي با شناسي زبان است، حق هاي اسم از يكي تاريخي كل
 اسـت  حـق  معـادل  كـه  اسـت  عربـي  حـتم  همان يوناني، اتيمولوژي در اتيم اصوالً فرديد

  ).215: 1387 فرديد،(
 حـق  از داشـت،  حضوري نسبت حق با لطف اسم ذيل بشر كه تاريخ »پريروز« در زبان

 همان است؛ حق زبان ي»پريروز« زبان خاطر اين به گويد، مي سخن او زبان به و كند مي ياد
 زبان هايدگر اصطالح به يا است آفريده را عالم و است كرده تكلم آن با حق كه است زباني
 و شـود  مـي  تبديل »وراجي« به زبان بربندد، رخت زبان از حضوري تفكر اگر 3.است وجود
. اسـت  سـپرده  فراموشي به را حق و وجود كه است غربي امروز انساني علوم وضعيت اين
 فـرا  حضوري تفكر به دوباره را زبان كه داند مي خود وظيفة فرديد، و هايدگر گر آماده تفكر

 زبان و وجود زبان كه را ي»پريروز« زبان اتيمولوژي، با كند مي سعي كار اين براي و بخواند
  ).222: همان( كند يادآوري بود حق

 
  گيري نتيجه. 4
 گـوي  و گفت از اي نمونه صرفاً شد نقل فرديد از اختصار به پيشين سطرهاي در كه بحثي دو

 ايـن  از فهرسـتي  باشـد  قـرار  اگـر  و بـود  آلمـاني  فلسفة و اسالمي عرفان با فرديد دار دامنه
 باشـد  داشته اي اراده چنين كه محققي كار البته. كشيد خواهد درازا به شود تهيه گوها و گفت
 در فرديـد  كـه  دارد اطالعـاتي  وسـعت  همـان  به نياز سو يك از چراكه است؛ دشوار بسيار
 منـابع  فقـدان  بـا  ديگـر  سوي از و داشت اسالمي عرفان و آلماني هاي فلسفه و شناسي زبان

 ايـن  بـه  و دانسـت  مي زباني بي دورة را »امروز« دورة فرديد. است رو به رو فرديد از مناسب
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 دائماً او. است نمانده جا به او قلم از مكتوبي متن هيچ تقريباً داشت؛ پرهيز نوشتن از خاطر
 بـوده  او شـاگردان  ةواسـط  به همگي است، شده منتقل او از چه آن و بود گو و گفت حال در

. اسـت  شـده  ارائه مكتوب صورت به است سالي چند كه گفتارهايي درس بر مضاف است،
 عرفـان  ميـان  خصـوص  بـه  گـو  و گفـت  از جديدي دورة سرآغاز كربن و فرديد همه اين با

 نيـز  آينده در شايد داند مي چه كسي و دارد ادامه امروز تا كه بودند آلماني فلسفة و اسالمي
  .باشد داشته ادامه

  
 

  نوشت پي
 تجربي و تاريخي علمي متد از دالنه هم گوي و گفت راه تا است پازوكي شهرام دكتر از تعبير اين. 1

 ).7- 3: 1382 پازوكي، ←( شود متمايز متافيزيكي استداللي روش و
 باشـد،  هوسـرل  از هايـدگر  پديدارشناسـانة  راه مميـز  تواند مي وجود، مسئلة طرح كه طور همان. 2

 كـه  وجـودي  ترتيـب  ايـن  بـه . دهـد  نشـان  هم را كربن با فرديد استعاليي نگاه تفاوت تواند مي
 بـه  اگزيسـتانس  هرمنوتيـك  پديدارشناسـي  در دهـد،  مي قرار پرانتز دررا  هوسرل پديدارشناسي

 .آورد مي بر سر ديگري معناي
 ←( اسـت  بـرده  يمـ  كار به خدا و ادي يمعنا به را »مه منه« كه كند يم نقل افالطون از ديفرد. 3

  ). 217: 1385 د،يفرد
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