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 اشاره ای 
بر ترجمة »اسالم ایرانی« هانری ُکربین

|علیرضا ذکاوتی قراگزلو|

چشــم اندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی. هانری کربن. 
ترجمة انشاء اهلل رحمتی. ج1: تشّیع دوازده امامی؛ ج2: سهروردی 
و افالطونیان پارس؛ ج3: خاصان عشق، تشیع و تصوف. تهران: 

سوفیا، 1394-1391. 

هانری کربین از خاورشناســان خوش نامی 
اســت که به نظــر نمی آید مســافرت ها و 
کارهایــش به هیچ وجه جنبة اســتعماری 
داشته باشد، هرچند از گرایش ها و تعصبات 
ویژه ای خالی نیست. از نخستین کسانی که 
در ایران او را شناسانیدند دکتر سّید حسین 
نصر اســت که واســطة مالقات او و سپس 
ادامة مفاوضات و مذاکرات او با ســّید جالل 
آشتیانی شــد که خصوصًا این ارتباط باعث 
پدید آمدن چهار جلد منتخب آثار حکمای 
الهی ایران ]از مالصدرا به بعد[ گردید که از 
آثار ارزشمند مرحوم استاد آشتیانی، ُمَصّدر 
به مقدمه های فرانسوی هانری کربین است.

 رفت وآمد هانری کربین به ایران، عالوه بر 
این، سبب آشنایی وی با چند ایرانی نامدار 
دیگر ازجمله داریوش شایگان گردید که در 
افکار و آثار این نویســندة محقق نیز بازتاب 

یافت.
 نخســتین اثری که از کربیــن در ایران 
منتشر شد و شهرت یافت در حدود شصت 
سال پیش ازاین بود که در مجلة مکتب تشیع 

که به سرپرستی اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر می شد، مصاحبة هانری 
کربین با عالمه محمدحسین طباطبایی چاپ شد. همین مقاله و نظریات 
ســتایش آمیز کربین نسبت به تشــّیع، نام او را در مجامع مذهبیون نیز 
قرین احترام ســاخت، اما کار به همین جا ختم نشد زیرا کربین پیش از 
آن و خصوصًا پس ازآن با مکتب شیخیه و آثار شیخ احمد احسایی و سید 
کاظم رشتی و حاج کریم خان کرمانی و اوالد و احفاد او )رؤسای شیخیة 
کرمان( نیز مأنوس شــد و به تدریج برداشــت و قرائت او از تشّیع، بسیار 

نزدیک بلکه یعنی برداشت و قرائت شیخیه گردید.
 کتاب مشــهور اســالم ایرانی کربین، که حتی نامش دل ایرانیان را 

می ربود، محتوی همین برداشت از تشّیع و حتی از تاریخ فلسفة اسالمی 
است.

 باید توّجه داشــت که کربین یکی از بهترین تاریخ فلسفه ها را )از دید 
ایرانی و شیعی( نوشــته که دو بار به فارسی ترجمه شده است )ترجمة 
دکتر اسداهلل مبشری که بیش از چهل وپنج سال پیش چاپ شد و ترجمة 
دکتر جواد طباطبایی که بیست سال پیش 

انتشار یافت.(.
 در کتاب اســالم ایرانی بــا نوعی تاریخ 
فلسفه از دید شیعیانة ایرانی و نیز برداشت 
فلسفی باطنی و شیخی مواجه هستیم که 
گرچه حاکی از اطالعات و مطالعات بســیار 
گستردة کربین اســت اما از قسمی تعصب 
خالی نیست، که انگیزة نوشتن این مختصر 

گردید.
 باید دانست بخشی )یعنی آخرین بخش 
این کتاب( توسط فریدون بهمنیاری حدود 
چهل ســال پیش ترجمه و منتشر شد اما 
بازتاب نیافت چرا کــه مقدمات آن، یعنی 
مجلــدات نخســتیِن اســالم ایرانی هنوز 
ترجمه نشده بود و خوانندة حتی باریک بین 

نمی فهمید کربین چه می خواهد بگوید...
 این را هم عرض کنم بحث این جانب در 
این مســئله مطلقًا مذهبی - یعنی از نقطة 
مخالف و مقابل شیخیه - نیست و بنده خود 
از اولین کســانی بودم که بدون ستایش و 
بدون دشنام به بیان افکار فلسفی شیخ احمد 
احسایی و پیروان او نزدیک شدم و مقاالتم 
در مقایسة مالصدرا و شیخ احمد احسایی دو سه دهه پیش ازاین در مجلة 
معارف )مرکز نشــر دانشگاهی( انتشــار یافت و در دو سه فصل از کتاب 
ســیر تاریخی نقد مالصدرا تجدید چاپ گردید. اما فرق ها هست میان 
این که بگویید: »افکار فلسفی شیخ احمد احسایی را هم مورد بازاندیشی 
و مقایسه قرار دهیم« تا این که بگویید: »فلسفة ایرانی اسالمی یعنی افکار 

شیخ احمد احسایی«.
 بدیهی است که دومی حرف درســت و دقیقی نیست، اما این را باید 
توجه داشــت که از دیرباز- از همان اواخر زندگی شیخ احمد احسایی تا 
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هم اکنون- در فهم گفته های او دچار سوءتفاهم سهوی یا عمدی بوده اند.
 آخوند مالعلی نوری، فیلســوف صدرایی معاصر شیخ احمد، به نقل 
صاحب روضات الجنات و قصص العلما وقتی کتاب فوائد شــیخ احمد را 
دید از تازگی افکار او )در مســائل وجود( به وجد آمد؛ اما بعداً که شــیخ 
احمد احسایی را به دالیل دیگری تکفیر کردند، مالعلی نوری »پیرمرد 
حکیم می گفت من فواید را خواندم و دانســتم غلط فهمیده بودم، شیخ 
احمد اصاًل اهل فلسفه نیست! نه اینست که "حکیِم نوبر" خواب نما شده، 

بلکه به رسم روزگار حرفی زده است.«
 دیگر از معاصران جوان تر شــیخ احمد احسایی، مال هادی سبزواری 
است که در بحِث وجود و ماهیت منظومه بدون آن که نام ببرد نظریة اصیل 
بودن توأمان وجود و ماهیت را نادرست دانسته و با نظریة ثنوی زرتشتی 
ربط داده اســت. در حقیقت می خواهد بگوید این نظریه از توحیدی که 

صدراییان می گویند، دور است. باز خدا پدرش را بیامرزد فحش نداده.
کتاب اسالم ایرانی که در سال های اخیر توسط دکتر انشاءاهلل رحمتی 
به فارسی ترجمه شده، با لحن موافق و مدافعی که مترجم دارد می خواهد 
بگوید نهایت ماجرای فلســفة ایرانی اسالمی به شیخیه می کشد. ُمسّلم 

است که این حرف مخالفان جّدی دارد؛ زیرا:
 عرب ها و اهل سّنت معمواًل با دیدی اروپایی )و کهنه( فلسفة اسالمی 

را منتهی به ابن رشــد می دانند. و آن ها که 
کم تعصب ترند بعضی مباحث »اصول« را در 
داللت، به فلسفه منتقل کرده، خواسته اند 

قدری جلوتر بیایند.
 حوزه های شــیعی کــه از زمان مالعلی 
نوری و حاج مال هادی ســبزو اری به بعد در 
کنار فلسفة بوعلی سینا، فلسفة مالصدرا هم 
می خواندند، از عالمة طباطبایی به بعد تقریبًا 
فقط مالصدرا می خوانند و فلسفة اسالمی را 
منتهی به مالصدرا می دانند؛ البته با تقریر 
منظم مرحوم طباطبایی و مرحوم اســتاد 
مطهری که گوشة چشــمی هم به فلسفة 
غرب )تا قرن هجدهم( دارند. باید دانست که 
این گرایش قدری هم در آغاز رنگ سیاسی و 
عنوان مبارزه با فلسفة مارکسیستی داشت.
 این جانــب که از نوجوانــی ذی عالقه به 
مباحث فلسفی، خصوصًا از دید تاریخی بودم 
و مثاًل کتاب های مرحوم طباطبایی با حاشیة 
مرحوم مطهری را در اولین چاپش، فهمیده 
نفهمیده، درواقع می بلعیدم و می نوشیدم، 
خیلی زود با نقد احســایی بر مالصدرا آشنا 
شــدم و نخستین بار در نوشــته هایم1- در 

مقالة »انتقاد بر مالصــدرا در عصر ما« )کیهان فرهنگی، ش7( - به این 
اختالف نظر دو مکتب اشــاره کرده ام و در مقاالت دهة هفتاد )چاپ شده 
در مجلة معارف( مشروح تر بدان پرداخته ام. تقابل این دو دیدگاه همواره 

مسئلة من بود )معارف آذر - اسفند 79(.
در تاریــخ 84/11/19، بعد از آن کــه باب مکاتبه با مرحوم اســتاد 
جالل الدین آشــتیانی- خصوصًا از طرف ایشــان که کتاب حافظیات 
به نظرشان رســیده بود - باز شد و پیشــتر کمابیش این جانب را به نام 
می شناخت، از ایشان پرسیدم قضاوتشان از نظر فلسفی نسبت به افکار 
شیخ احمد احسایی چیست. خصوصًا به ستایش هانری کوربین از شیخ 

احسایی اشاره کرده بودم؛ با تفاوت نظر صدراییان و شیخیه در چند مسئلة 
مهم. مرحوم سّید جالل آشتیانی که هانری کوربین وی را »مالصدرای 
معاصر« می نامد در پاسخی ازجمله نوشت: »شیخ احمد بسیار باهوش 
بود ولی در درس حکمت حاضر نگردیده«. باید دانســت که بوعلی سینا 
هم در حکمت اســتاد قابلی ندیده اســت. در مــورد هانری کربین نظر 
آشتیانی چنین اســت: »مرحوم کربین مردی دانشمند و محقق است 
ولی غلّو شیخیه او را به خود جلب نموده... ُمنَغِمر ]غرق شده و فرورفته[ 
در افکار شــیخیه است و در آثار او اشــتباه بزرگ کم نیست و کربین آن 
قسم که پنداشته اند در حکمت متعالیه متضّلع ]عمیق و وارد[ نیست.« 
مرحوم آشــتیانی در آخر این نامه قول می دهد بعد از مراجعة مجدد به 
آثار شــیخ احمد، »دلیل بر عدم ورود شیخ به مباحث حکمت خصوصًا 
مسائل عرفانیات به عرض می رسانم«، که البته در مکاتبات بعدی مسائل 

فلسفی دیگر مطرح شد.
 عین این اظهارنظر سّید جالل آشتیانی در نامه ای که به دکتر نصراهلل 
پورجوادی نوشته اند تکرار شده و در مجلة معارف چاپ شده و در دانشنامه 
عاّلمه آشتیانی تألیف محمد )جالل الدین( ملکی تجدید چاپ شده است 
)انتشارات علمی فرهنگی، 1393، ص 325( که شیخ احمد را »هیوالی 

شگفت آور« با آثاری »مملو از خرافات و اغالط« می نامند.
 مرحوم آشــتیانی که حقــًا مطلع ترین 
دانشمند معاصر در مسائل مربوط به حکمت 
متعالیه بود حرف گزاف نمی گوید. بااین حال 
این جانب طرِد مطلق شیخ احمد را از عرصة 
فلسفه نمی پســندد، اما نظریات او محکوم 

به توطئة سکوت و مظلوم واقع شده است.
ایراد بنده – اگر که ادعا داشته باشم – بر 
جناب دکتر انشاءاهلل رحمتی این است که 
چرا مریدانه و عاشقانه این کتاب را ترجمه 
کرده اند و به خواننــده چنین می خواهند 
القا کنند که نظریات کربین ُمو الی درزش 
نمی رود، کــه می دانیم در فلســفه چنین 
برداشــتی برخالف احتیــاط و غیرعالمانه 
است. گذشته از این ایراد که بیشتر بر کربین 
)و ُمرید و مبّلغ مشهورش دکتر سّید حسین 
نصر( وارد اســت، به آقــای دکتر رحمتی 
دســت مریزاد می گویم که کاری بایســته 
و شایســته را به این پاکیزگی به سرانجام 
رســانده، خصوصًا تحقیقات و توضیحات 

عالمانه بر آن افزوده اند.
 به پیوســت، تصویر نامــه ای از مرحوم 
آشتیانی به این جانب را که بعضی فقرات آن 
نقل شد تقدیم می دارد که خواننده هم از مالحظة خط زیبای آن مرحوم 
محظوظ شــود و هم مشروح آن نامه را بخواند. این نامه سال ها پیش در 
مجلة آینة پژوهش و اخیراً در کتاب دانشــنامة آشتیانی به طبع رسیده 
است و محتوی ُلّب برداشت این حکیم وسیع النظر و ژرف اندیش صدرایی 

دربارة شیخ احمد احسایی است.
همدان، 12 بهمن  1396 
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