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  اسالم در سرزمين ايران 
  

رضا كوهكن
1

  

  

  چكيده

 En Islamدر اين مقاله به معرفي اجمالي كتاب عظيم هانري كربن با عنـوان  

iranien موضوع نوع رابطه ميـان اسـالم و ايـران را در نظرگـاه وي               . ايم   پرداخته
ي آنكـه   ايم كه برا    هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده        ايم و برپايه تحليل     طرح كرده 

انـدر  عنوان اين اثر در برگردان فارسي گويا باشد، به جاي ترجمـه لغـوي آن بـه                  

  . ترجمه كرداسالم در سرزمين ايران بايد آن را به   مياسالم ايراني
  .، ايران، اسالم سرزمين ايراندراسالم هانري كربن، : ها كليد واژه

  

اعتناست و در   بيشيخوني يزمهاي زندگي  كربن خود به گزارش فراز و فرود
با او صورت گرفته است در » اندر اسالم ايراني«ه به مناسبت انتشار كاي  حبهمصا

اش ترسيم كند و بيان دارد كه كي  قبال اين درخواست كه در ابتدا نمايي از زندگي
هايي  زاده شده، كجاها زيسته، با چه كساني محشور بوده و زندگي او چه پيچ و خم

شرح اينگونه چيزها به چه كار «: دارد زند و ابراز مي  مي تلخيلبخندداشته است، 
اي دارد و به تعداد رفتگان و زندگان  نامه ؟ اين مسلم است كه هر كس زندگيآيد مي

                                                           
 E-mail: bkuhkan@gmail.com ت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران    أعضو هي. 1
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شخصيت . 1» ايراني اسالمي استة من فلسفةدغدغ. ان زندگينامه هستو آيندگ
اگر فرد واجد حياتي اي ظاهري از زندگي افراد است، و   جلوهصرفأ) égo(بيروني 

و تا بدانگاه . بايست در آنجا جستجو كرد دروني نيز باشد، حقيقت شخصيت او را مي
   .كه فرد در قيد و بند مشخصات شخصي است، از شخصيت حقيقي خود غايب است

  )2 فذاك فنائي فافهموا يا بني الجنس      و غاب الذي من أجله كان غيبتي(
توان  اين حيات دروني نباشد، قضيه متفاوت است و ميبا اين حال، اگر فرد واجد 

 است، تحليل تاريخي، اجتماعي و بعدي  حيث كه موجودي طبيعي و تكاو را از آن
كند كه درجه فهم و ادراك هر  هانري كربن بارها در آثار خود تأكيد مي. رواني كرد

او حيات  وجودي وي و با عوالمي معنوي كه در درون ةكس متناسب است با مرتب
  .دارند و حاضر هستند

  عزيمت خود را شناختِ  نقطه» كربن ةپديد«بايست براي درك  در واقع مي
ها و مقاصد اوست  قرار داد، زيرا درست خود اين شخصيت و خواستوي  شخصيتِ

 او گردند و برخي ديگر چنين استاد ،مدرسان و محققانبرخي شود كه  كه باعث مي
ها روي  به برخي روش  وقبال كند و به برخي ديگر ادبار، اتحقيقات، به برخي نشوند

  .  شودگردان رد و از برخي ديگر رويآو
اي است كه نبايد هرگز از نظر  كربن قبل از هر چيز يك فيلسوف است و اين نكته

و اگر او توانسته است يك شرق شناس برجسته شود، دست كم يكي از . دور داشت
هاي   يكي از ضعفاساساً. بودفلسفه  ةدانش آموختوي داليل اصلي آن اين است كه 

ور كلي، طاصلي اكثر اسالم شناسان كنوني فرانسوي، و نيز شرق شناسان غربي به 
 تحصيل فلسفي ندارند، و البته ما در اينجا فلسفه را به معنايي ةهمين امر است كه پاي

                                                           
، مصاحبه در اصل توسـط      "؛  147، ص     "در اسالم ايراني  "ر كتاب   ديدار با هانري كربن به مناسبت انتشا      . 1

.  به چاپ رسيده بوده است     1355 بهمن   21حسين مهري صورت گرفته بوده و در روزنامه اطالعات، مورخ           
براي شرح تفصيلي زندگينامه و آراي هانري كربن رجوع شود به داريوش شايگان، هانري كربن، آفاق تفكر                 

  .»زندگي و آثار و افكار استاد هانري كربن « اني و نيز به سيد حسين نصر، معنوي در اسالم اير
. بيت مذكور منسوب به ابوسعيد خراز، از پيشگامان تصوف، است و در رساله لغت موران سـهروردي ص      . 2

 .  آمده است49
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عرفان نظري شود، بلكه   بحثي محدود نميةنه تنها به فلسفگيريم كه  وسيع در نظر مي
به اين ترتيب است كه آنان از آنجا كه از درك عمق مطالب . گيرد را هم در برمي

ند كه تصويري تاريخي و شو مانند، حداكثر موفق مي كتب عرفاني و فلسفي عاجز مي
 يك اواما مورد كربن متفاوت است،  ،از عرفا و حكما ارائه دهند  اي زندگينامه

كس  چي ه «.كرد ع شرق شناسان و بدين روي احساس غربت مي در جمفيلسوف بود
. ميگاهي داريان چه جاين ميدر ا] لسوفان شرق شناسيف[داند كه ما  يبه وضوح نم

ستند، به يك نيزي اهل فلسفه و متافشرق شناسان لزومأ. ميمان يتام ميتا حدودي به ا
خانه به دوش  ة گم كرد ه قلندران رةديشناس به د لسوفان شرقينان به فيب اين ترتيا

اند كه به استقبال مسائل روند، ولكن  لسوفان آمادهيو اما ف. نگرند ش مييدر جمع خو
راهه يآنان را به ب، م آن است كه اسامي خاص ناشناخته و اصطالحات نامألوفيب

م داشت، و يآميز اشاراتي خواه هاي تعارض تين وضعيز به اين نيما پس از ا. كشد
ب پژوهشگران جوان را فراهم يم كه موجبات ترغيكن يجهت م تنها بدانن كار را يا

ن را بر يرا برآنان است كه رسالتي سهمگيز. نديها فائق آ ين دشواريم تا بر ايآور
 اسالمي به طور  ةفز فلسيراني، و ني ا ةانجام، فلسف رند و كاري كنند كه سريدوش گ

  .»راث مشترك فالسفه گردديكلي، جزء م
، در انجمن حكمت 1976 كربن در سخنراني كه پنج سال بعد، در ژانويه  هانري

، ايراد نمود، با »سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانمؤ «با نام كنونيِو فلسفه ايران، 
 كه امشب ،انجمن حكمت و فلسفه  به اعتقاد ما«: افزايد ميبيان مجدد سخنان فوق 

و اشراق شرق طالب م«يلسوفان ايم در حكم كانوني است كه ف در آن گردآمده
  زيرا يك فيلسوف، و صراحتأـد بود ديگر در آن يتيم و منزوي نخواهن» )مستشرق(

كربن  .1»بگويم يك عالِم مابعد الطبيعه، در دنياي كنوني محكوم به نوعي انزواست

                                                           
1 .Henry Corbin, Philosophie iranienne et philosophie comparée, Moasseseh-e 

pajouheshî Hekmat va falsafeh, Tehran, 1382 H, p. 56 . آقاي جواد طباطبايي اين كتاب را به
دكتر . 1369، انتشارات توس، تهران،   فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي    طباطبايي، جواد؛   : فارسي برگردانده است  

 بـه فارسـي ترجمـه       طباطبايي در زمرة معدود پژوهشگراني است كه دو اثر اصلي از كربن را از زبان اصلي               
تالش ايشان بسيار ستودني است، بـا ايـن حـال ترجمـه     ). اثر فوق و نيز  تاريخ فلسفه اسالمي     (كرده است   
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من يك «به تصريح خودش، . تا آخر نيز فيلسوف باقي مانديك فيلسوف بود و 
سو رهنمون  خود را در هر سمتي كه مرا روح بدانو كاوش طلب  فيلسوف هستم كه

 اصفهان و فرايبورگ همه شهرهايي ،تهران«به اين ترتيب  و .»كنم  دنبال مي،شود
كربن و از اين جهت است كه . 1» مرا بدانها سوق داده استنمادين هستند كه روح

 كه همنشيني با حتي در آخر عمر خويش نيز همچنان با نكويي از خاطرات خوشي
 و قاعدتأ. كند  ياد مي،جا گذاشته است  براي او به1936 و 1934هايدگر در سالهاي 

هاي ثابت محفل  راي حدود ربع قرن به يكي از پايههمين روح بود كه كربن را ب
با اين حال، واضح است كه راهي كه كربن پيمود بيشتر به سوي . رانوس تبديل كرداِ

خواه معارف فلسفي و خواه معارف اي غني،  چند كه به گنجينهشرق بود تا غرب، هر 
نشاني ديگر از اين وجه اساسي شخصيت كربن را در . از غرب مجهز شده بودديني، 

مشهور از هايدگر تا سهروردي گفتگوي وي با راديو فرهنگ فرانسه كه با عنوان 
  : توان جست شده است، مي
 آلمان  ةمتخصص انديشه و فلسفاي  گويند در جمع پژوهشگران دسته مي«

اند و  شناس اي ديگر مستشرق؛ درميان مستشرقين گروهي اسالم هستند و دسته
ن است كه كسي چگونه ممك: پرسند  و آنگاه مي. شناس و هكذا گروهي ايران

شناسي روي آورد؟ اما كساني كه اين   آلمان به ايران ةاز پژوهش در فلسف
شدند اگر اندك شناختي از  زده مي تر شگفتكنند شايد كم سؤال را طرح مي

چيستي فيلسوف و جستجوي او داشتند و تصوري از اين امر داشتند كه 
 موانعي بر سر راه او  ة براي يك فيلسوف صرفاً به منزلهاي زباني عارضه

هستند كه بايد از آنها گذر كرد و تنها بيانگر تفاوتهاي مكاني هستند كه منزلت 
شايد بتوان گفت كه فيلسوف تحقيق خود را . (...). دارندو اهميتي ثانوي 
برد؛ به ويژه اگر معناي فلسفه براي او به  هاي متعدد پيش مي همزمان در جبهه

ست  ا»عصر روشنگري«اي كه ميراث فيلسوفان  گرايانه مفهوم شديداً عقل
يرد اي وسيع را فراگ تحقيق فيلسوف بايد حوزه. چنين نيست. محدود نشود

                                                                                                                                          
هاي وي داراي اشكاالت متعدد است كه درك متون پيچيده كربن را بيش از پـيش بـراي خواننـده سـخت                      

  . كند مي
1 . De Heidegger à Sohravardîمشخـصات  . ند به فارسي ترجمه كرده اسـت  اين اثر را حامد فوالدو

  . كتابشناسي اين اثر در صفحه منابع آمده است



����� ����� 	
 ���� 

 

97

 يا  عرفاني شخصي نظير ژاكوب بوهمه، ابن عربي نكه بتواند پذيراي فلسفهچنا
اي   تحقيق فيلسوف بايد به گونه، كالم آنكه ةخالص. سودنبرگ و غيره باشد

هاي كتب مقدس و نيز تجارب عالم مثال را، به عنوان  باشد كه بتواند داده
صورت، ديگر در غير اين . منابعي براي تأمل فلسفي، در خويش گرد آورد

نخواهد ) حكمت(هيچ ارتباطي با سوفيا ) دوستداري حكمت(سوفيا -فيلو
  . 1»داشت

  
) 1978-1903( آثار عظيم هانري كربن ة واالي مجموعجايگاهو اما اهميت و 

مكتب تشيع را در بطن  ةدرباركربن زماني تحقيقات . بر اهل تحقيق پوشيده نيست
اخت غرب از اسالم بيشتر از طريق متون اهل كه شنقرار داد شناسي  تحقيقات اسالم

وي . گزار و سياسي معرفي شده بود اي بدعت  به عنوان فرقهاًالبسنت بود و شيعه غ
در اواخر حيات خويش، آنگاه كه پس از يك عمر طلب و كاوش عاشقانه در عرفان 

ترين  اي از مهم و حكمت اسالمي بيش از پيش به پختگي رسيده بود، عصاره
 ,En Islam iranienاي چهار جلدي تحت عنوان  هاي خود را در مجموعه پژوهش

aspects spirituels et philosophiquesاين اثر به ةتالش براي ترجم.  منتشر كرد 
گواه آن جشن نامه هانري كربن  سيد حسين نصر در ةزبان فارسي، چنانكه اشار

ادامه و همچنان  از شددر قبل از انقالب اسالمي آغاست، از همان دوران چاپ 
ترين اين دالئل  مهم.  مختلف ناموفق بوده است،ها به دالئل اما اين تالش. يافت

 كربن، ثقيل سبك نگارش نسبتأ.  متن فرانسه استبرخاسته از خصوصيات ذاتي خود
وي هاي جديد فرانس  واژهابداعهاي التين و يوناني و حتي گاه  واژه بسيار از  فادهاست

در يك ــ كمي متون فارسي و عربي و نيز ارجاعات متعدد ل معاني حِبراي انتقا
كمي ايران باستان، يونان باستان، مسيحي و هرمسي از  به متون حِ ــديدگاه تطبيقي

ها نيز دشوار كرده  جمله دالئلي است كه فهم آثار او را حتي براي خود فرانسوي
دانان ايراني و نيز  غبت فرانسهدالئلي اين چنين باعث شده است كه با وجود ر. است

                                                           
1 .Corbin, De Heidegger à Sohravard .    ما در خصوص حيـات معنـوي كـربن، روش وي و روش

  . ايم سخن گفته» حيات معنوي كربن«اي جداگانه با عنوان   وي در مقاله مطالعه درباره
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   .1مؤسسات متعدد به ترجمه آثار كربن، اين اثر همچنان ترجمه ناشده باقي بماند
  

  اثر هانري كربن    En Islam iranienكتاب 

هاي  ن پژوهشيتر  مهمةعصار ، بر چهار مجلد حجيم استمشتملاين كتاب كه 
رشته كالم را به دست خود براي گزارش مختصر محتواي اين مجلدات . استكربن 

  : سپاريم تا خود از فهرست مطالب آن سخن گويد  كربن مي
ن اثر گرد آمده اند، دفتر اول ي كه در چهار مجلد ا،از مجموع هفت دفتر

.  دوازده امامي استةعيعني شي امامي، ةعيي شيحاوي وجوه مبنا) ن مجلدياول(
ث صادر شده از خود يدعني احاي آنها ةن مباني به سرچشميدر استخراج ا

ث را در نزد ين احادين حال بازتاب و بسط ايم و در عيا امامان نظر داشته
ن كتاب يدر ا. ميا ن شارحان سخنان ائمه در عصرصفوي نشان دادهيبزرگتر

كار گرفته شده  هب) ليعني تأوي(معنوي  كيان هرمنوتيشاهد فصول مشترك م
ح يعي و مسيك در امام شناسي شز مسائل مشتريت و نيحيع و در مسيدر تش

كه » اياح«اً به طرح تمام) ن مجلديدوم(دفتر دوم . م بوديشناسي خواه
. پردازد متضمن آن است، مي) قرن ششم هجري(ة آثار سهروردي مجموع

هاي  ست همچنان پژوهشيبا  نور كه ميةك فلسفي وي عبارت است از ةفلسف
ي غرب ي نور قرون وسطاةسف آن با فلةسيقي و مقايمتعددي به بررسي تطب

) ن مجلديدر سوم(تمام دفتر سوم . ابدياختصاص ) 2 روبرت گروستستةفلسف(
خاصان «ة رازي مي پردازد و مسائل مألوف در حلقيبه روزبهان بقلي ش

گر قبل از او طرح يرامون كساني چون دانته و نويسندگان ديرا، پ» محبت
ن يتر چند از برجسته  معرفي تنيبه) لدن مجيدر سوم(دفتر چهارم . كند يم

                                                           
درباره آثـار   «ي ترجمه آثار هانري كربن رجوع شود به آزمايش، سيد مصطفي،            ها  در خصوص دشواري  . 1

الزم به ذكر است،  .143 ـ  123، صص يادي از هانري كربندر پازوكي، شهرام؛ » كربن و روش ترجمه آنها
اينجانب ترجمة مجلد دوم اين كتاب چهار جلدي را، كه تماماً اختصاص بـه فلـسفه شـيخ اشـراق دارد، در                      

ترجمـه فارسـي    . يك طرح پژوهشي در مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران در دست انجام دارد             قالب  
 .اين اثر پاسخي كوچك به آن همه شور و كاوش عالمانه كربن خواهد بود

2 .Robert Grosseteste ]        انديشمند انگليسيِ قرن سيزدهم مـيالدي كـه در زمينـه مـا بعـد الطبيعـه نـور
 .]به جاي گذاشته است) De Luce (اي كوتاه اما مهم رساله
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) سمنانيعالء الدوله در آملي و يسيد ح(ع و تصوف يعه تشهاي مابعدالطبي چهره
ق شناساندن چند ياز طر) ن مجلديدر چهارم(دفتر پنجم . اختصاص دارد

در (دفتر ششم . پردازد يم» مكتب اصفهان«ت شامخ به معرفي يشخص
و سرانجام دفتر هفتم . سازد يشكار مه را آيخيمعناي مكتب ش) ن مجلديچهارم

 تمركز ة قطب و نقطةبه طور كامل به امام دوازدهم به مثاب) ن مجلديدر چهارم(
رد، اختصاص يگ ا جوانمردي اوج ميي فتوت ةعي كه در انديشياق شيشورو اشت

هاي  ن سنت با سنتيان اينجا ما خود بخود شاهد مقارناتي ميدر ا. ابدي مي
  . 2م بودي خواه1ها سنت يوآخيمي ز باين غرب و در) ها هيشوال(شهسواران 

ن ترجمه يم و در خصوص بهتريپرداز ي عنوان كتاب مييبار معنااكنون به بررسي 
  . ميكن يشه ميممكن براي آن اند

  
   اندر اسالم ايراني ) الف

 En Islam iranien, aspects spirituels etتوان براي   لفظ به لفظ زير را ميةترجم

philosophiques اما بايد ديد  وجوه معنوي و فلسفي،اندر اسالم ايراني: پيشنهاد كرد ،
 عربي ةترجمبر  . لفظي ارائه دهيمة ترجم،جاز هستيم كه در اين مورد ماًكه آيا اساس

، در حالي كه شده است حك  عن االسالم في ايران عنوان ،اين اثراولين مجلد 
. 3استعن االسالم االيراني يا في االسالم االيراني  به اين زبان   لفظي آنةترجم

وصفي به حالت ايران را از اسالم و ترجيح داده است كه نسبت بين عرب مترجم 
پردازيم و ديدگاه   ابتدا به تحليل معنايي اين عنوان ميدرما . 4جغرافيايي تغيير دهد

  . كنيم شخص كربن را در خصوص رابطه اسالم و ايران استخراج مي
» اسالم ايراني«دهيم كه منظور از   قرار مينظر عزيمت خود را تحليل اين ةنقط

كه از خود شكل و مظروفي است چيست؟ آيا منظور آن است كه اسالم همچون 
                                                           

1. Joachimites 
  .60، بخش دوم، ص »وجوه فلسفي و معنوي اسالم ايراني«كربن، هانري؛ : نك. 2
  .التشيع األثني عشري، الجزء االول، روحية و فلسفيةعن االسالم في ايران، مشاهد هانري كوربان، . 3
 را به پايان برده و در حال ترجمه مجلـد دوم اسـت،              آقاي واسيلينف مترجم بلغاري كه ترجمه مجلد اول       . 4

). اين ترجمه هنوز به چاپ نرسيده اسـت       (در حال حاضر قصد دارد كه نسبت وصفي را در عنوان حفظ كند              
 .V iranskiya islam: به اين ترتيب آوانگاري التيني ترجمه موقت عنوان به صورت زير است 
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گيرد؟ از الزامات اين  ميبه خود را ظرف  خاص ندارد و هر جا كه رود صورت قالبِ
در شد و نه ابتعاليم تفصيلي سخن آن خواهد بود كه اسالم نه در محتوا داراي 

اخالقي و هاي اجمالي  اي از توصيه  بلكه به مجموعه،داراي شعائر اختصاصيصورت 
و اگر به غرب رود پذيرد  اگر به شرق رود قالب شرقي مي. محدود شودمابعدالطبيعي 

شود كه به خودي خود ممكن است  اشاراتي در متون كربن يافت مي. قالب غربي
  : را القا كند چنين ديدگاهي 

ني جهان اسالم را با يد كه مفهوم دي و نشاستينعالَم اسالم واحدي همگن «
 همانطور كه ،راني وجود داردياسالمي ا. كي دانستياسي عالَم عربي يمفهوم س

اما واحد معنا نه يك . 1»وجود دارد ... ي و يايي، مالزياياسالمي ترك، هندي، اندونز
اندر اسالم اين كالم كه در سرآغاز مجلدات . ار اوست آثة مؤلف بلكه مجموعةجمل

اجتناب از : آمده است قصد انتقال پيامي روشن را به شرق شناسان دارد ايراني 
عرب و نيز اجتناب از دخالت دادن عناصر امروزي قوم مساوي گرفتن اسالم و 

اي كه  هشاهد اين مدعا را در دو مقدم. »ملّت«سياسي و ناسيوناليستي نظير مفهوم 
 اثر كربن روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستانپورداوود و كربن بر كتاب 

در آنجا پورداوود در خصوص سهروردي چنين . توان به روشني ديد مي اند نوشته
اين بزرگوار، يكي از مردان نامور ميهن ماست كه به گناه غرور «: سخن گفته است

، 1325كربن، (  .»در سرزمين بيگانه شهيد گرديدود، ملّي از يادكردن مفاخر نياكان خ
 در مقام پاسخگويي به ؛آنكه تصريح كند و اما چند صفحه بعد، كربن بي )8 ص

در مقدمه كربن چنين . آيد مي  برپورداوود و جدا كردن راه خود از همفكران او
هاي  ن با آنچه كه عامل پژوهشما همكاران شرقيهاي  محركبي شك، «: خوانيم مي

هاي  ن انديشه ايراني به زبا. (...)  يكي نيست،شده است] مستشرقين[تاريخي ما 
و همو پاسدار ميراثي چنان متعالي است كه  ؛پهلوي، فارسي و عربي بيان شده است

 عالمي ةبه منزلميراث اين . در حصار نوعي بينش ملّي تنگ نظرانه گرفتار نĤيد
. اند بر سر خوان آن نشستهر نواحي نيز هماناني از ديگيزائران و ممعنوي است كه 

مناسب كه در زمان است  و عناصري ها ك محرّةهماز آكنده  آثار سهروردي مشخصاً
                                                           

1. Cf. Corbin H., En Islam iranien, tome I, p. XXVII. 



����� ����� 	
 ���� 

 

101

 مقابل ةواضح است كه كربن در نقط .1»استبه سمع وجدان ايراني رسيده خويش 
 زنند و در فريب گرايي، خواه نمونه عربي يا ايراني آن، مي يآناني است كه دم از ملّ

كه مكان تغير و عالم ماده و تاريخ وي در وراي . آيند گرفتار مي» غرور ملّي«
مديون ، امري كه بيند ميدروني اسالم وحدت از ايران قبل و بعد ميان هاست،  لتبد

 نقل قول مذكور در ةدرست در ادام. وي است حضوري ةنگاه پديدارشناسانه و فلسف
  : دهد  ادامه ميچنين واحدي همگن نيست، كربن كرد كه عالم اسالم  فوق كه تأكيد مي

 قبل و بعد رانِي آثار باستاني و هنرهاي اشناخت ةيناري در زميبا آنكه آثار بس«
ال افت كه به سؤيمندان است، متأسفانه به ندرت بتوان كتابي  اسالم در دسترس عالقه

 صور ن آنيراني كه نقش آفريوجدان ا» هاي محرك«رامون يپرسشگر كنجكاو پ
  .است، پاسخ دهد

اي واجد  راني از همان آغاز مشتمل بر مجموعهي اعالم اسالمي، ةدر اندرون جامع
عالم ن نكته كه ي اةهاي خاص خود بوده است و تنها با مالحظ صهها و مشخّ شيگرا

توان آن  ، ميداده است ل ميي كل را تشك يكراني، قبل و بعد از اسالم،يمعنوي ا
ران اسالمي، به نحو اتم، زادگاه يا. )ماستجانب تأكيد از  (ناختژه را شيزات ويمم

 نظري با ثمره و ةشينان، انديدر نزد ا. لسوفان و عارفان اسالم بوده استين فيبزرگتر
 اما نه در خصوص آنچه كه ما امروزه ـوندي ناگسستني دارد يج عملي آن پينتا
 ةني كه انسان آن را از جوهريت عيم، بلكه در خصوص آن كلينام  مياجتماعيط يمح
عني عالم معنوي يوي قرار دارد، يكند و در وراي مرزهاي زندگي دن ه مييش تغذيخو

  .2»انسان
لبته كربن بندي برسيم كه ا جمع تا به اين كند ميها كفايت  مجموع اين نقل قول

 نه هماني برقرار است و معتقد نيست كه ميان ايران مزدايي و ايران شيعي نسبت اين
 بلكه معتقد است گيرند، معتقد است كه آن دو از اصطالحات و مفاهيم واحد بهره مي

 نظر است روح و براي كربن آنچه مد. كه ميان آن دو تناسبي موزون برقرار است

                                                           
 رجـوع  14 و 12، براي ترجمه دكتر فرديد از اين عبـارات بـه ص            12،  10منبع پيشين، متن فرانسه ص      . 1

  .شود
2. Cf. Corbin H., En Islam iranien, tome I, p. XXVII.  
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ست كه به وي امكان  يك انديشه است و نه قالب آن و درست همين امر اةجوهر
 وي .دهد اند مي هاي مختلف بروز يافته  زمانها و هايي را كه در مكان مقايسه انديشه

 ايراني قبل و بعد از اسالم رخ نداده ة گسستي در انديش،معتقد است كه در سطح معنا
و البته اين نظر كربن . شد و قالبي ديگر برگرفته شد هشتهاست، هر چند كه قالبي فرو 

حيت و يهود با روح پيام قرآني و سنت كه مجوس را در رديف ادياني نظير مسي
اديان حقيقي در واقع از جوهري مشترك برخوردارند .  سازگار است،برشمرده است

شوند به علّت مقتضيات زماني و مكاني  و اگر در شكل تفاوت دارند و اگر تجديد مي
  . است

تشكيل اسالم از قبل و بعد كه يك كل يكپارچه را » ايرانيعالم معنوي «اين اما 
 يفلسفبحث فكري، اتي است؟ به اعتقاد وي در اين عالم دهد داراي چه مشخص مي

هاي  پردازي  به معني گمانهورزي و ذوق عرفاني با هم عجين شده است، و فلسفه
فرشته . نظري و استداللي صرف در جهت تبيين عالم و آدم در اين اقليم جايي ندارد

خصوصاً امام (مام شناسي، انتظار موعود و نيز حكايت عياران و پهلوانان، خسرو و ا
هاي اين عالم است و سرانجام آنكه در  ، واليت و فرهمندي از ديگر ويژگي)غايب

 اشياء زميني بدون خداوندگاران آسماني آنها قابل تصور نيست؛ و طلسم ،اين عالم
 و نيز شوند؛ هاي آسماني و مثالي دانسته مي هاي زميني داراي اصل و نمونه صنميا 

مثال دو شهر جابلقا و (خود  ي مثالي با شهرها و نواحي خاصفياانديشه يك جغرا
ترجيح  .از ديگر خصوصيات مشترك ميان ايران شيعي و ايران مزدايي است) جابلسا

دهيم كه جمع بندي اين قسمت را به خود كربن بسپاريم، تا از خالل يكي از  مي
چيزي است كه ترين  فت رفيعنيل به معر«: آخرين آثار خود با ما سخن بگويد

زيرا معرفت در غايت خويش امري . شايستگي آن را دارد كه هدف بشر قرار گيرد
است كه باعث تحقق معاد يعني بازگشت هر چيز به اصل و منشأ  مبتني بر محبت

شايد بتوان گفت كه اين . حيات استعين كه خود شود  ميمي ه خود، يعني به عالَاولي
 ـ انديشه فْرَش(شناسي زرتشتي  يت ايراني، از جهان مداوم معنوة عالم دغدغ1تلطيف

                                                           
1. Transfiguration 
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 اين  ةبه اعتقاد وي سيطر. 1»شناسي شيعي امامي، بوده است  جهانتا) كَرْت در پهلوي
 » ايراني اسالميةفلسف«چنان است كه اگر وي از ها  اين شباهت ةو گسترها  ويژگي

  .2»ايراني داللت دارد ةفلسف اسالميِ  ةبر دور«، اين اصطالح آورد سخن به ميان مي
به عنوان نمونه، اين نكته كه .  وارد استكربنمطمئناً در اينجا نقدهاي مختلفي بر 

هاي قبل  شود و در دوره ع در ايران تقريباً فراگير مي صفوي است كه تشيةتنها از دور
 بزرگان حديثي، در زمرةشمار زيادي از ايرانيان چنانكه ن بوده است؛ اكثريت با تسنّ

ع نيز محدود به ايران نبوده  و از سوي ديگر تشي؛ و فقهي اهل سنت جاي دارند كالمي
؛ عراق، لبنان و ديگر كشورهاي مسلمان و حتي خود عربستان داراي درصد است

 از يك سو به  در مقابل چنين اعتراضاتي احتماألكربن. اي شيعه هستند قابل مالحظه
شواهد متعددي در دست است كه گواهي «: ردكبيان عباراتي اينچنين اكتفا خواهد 

دهند بر اين امر كه ايرانيان از همان ابتدا و به محض پخش بذر اسالم در ايران،  مي
 سلمان ،يكي از بزرگترين اين گواهان براي كربن. 3»اند اي به تشيع داشته تمايل ويژه

ت ايفا كرده فارسي و نقشي است كه وي در ترغيب ايرانيان به اسالم و به اهل بي
  . تاريخي ايران تأكيد خواهد كرد و از سوي ديگر بر تقدير فرا. است

ميان دو ،  اسالم و ايران راهي ميانيةهانري كربن در خصوص رابطدر مجموع 
نه چنان است كه ذهن . ، برگزيده استراه اصالت مطلق عين و اصالت مطلق ذهن

ت جمعي يك قوم، همچون يك آينه شفاف باشد كه آدميان، و در گامي بعدتر ذهني
ف وارد شود و نه چنان است كه ذهن افراد و واقعيت در آن بي هيچ دخل و تصرّ

توان بدين سو  نه مي. مقوالت ذهني تصرّف تام و تمام در فهم واقعيت داشته باشد

                                                           
1.  Corbin H., Philosophie iranienne et philosophie comparée, p. 135براي ترجمة آقـاي  ؛ 

امـا واقعــة تلطيــف جــسمِ  .  ترجمــة ايــشان136جـواد طباطبــايي از ايــن عبـارات رجــوع شــود بـه ص    
)transfiguration (            مسيح، كه واقعه اي بسيار قابل تأمل است، در سه انجيل) آمده است كه   ) اناجيل همنوا

هم چنـين رجـوع     .  9 : 28-36قا   و لو  9 : 2-8 و مرقس    17: 1-9متي  : دهيم  خواننده را به آن ارجاع مي     
  . 60، بخش دوم، ص »وجوه فلسفي و معنوي اسالم ايراني «  در هانري كربن، 11شود به پي نوشت 

2 .Corbin H., Philosophie iranienne et philosophie comparée, p. 111    هـم چنـين بـه ص ،
  .  ترجمة فارسي آقاي جواد طباطبايي رجوع شود109

3. Cf. Corbin H., En Islam iranien, tome I, p. 4. 



 1388جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة دوم، بهار 

 

104

نه رفت كه نقش ايران باستان را در سرنوشت فكري ايران اسالمي ناديده گرفت و 
شان  ع ساخته و پرداخته ايرانيان بر صورت دين باستانيتوان پذيرفت كه تشي مي

 تاريخ، نوعي پيوند فراتاريخي ميان ايران مزدايي و ةبلكه، از نظرگاه فلسف. باشد
هر : داند ع را تقدير قدسيِ فراتاريخي ايران ميكربن تشي. ايران شيعي برقرار است

زهاي اجتماعي و يبه سبب افت و خ مقدر خود چند ايرانيان در حركت بر سير
فراز و نشيب بسيار داشتند، اما سرانجام آنان راه مقدر خويش را كه با نبوغ اسي يس

تي گر اهمي و اين خود توجيه. ويژه آنان همخواني داشت يافتند و به تشيع گراييدند
  1.است كه كربن براي حكيمان شيعي عصر صفوي و پس از آن قائل است

  
   اسالم در سرزمين ايران  )ب

و توضيحاتي تكميلي در خصوص اين اندر اسالم ايراني اما باز گرديم به عنوان 
توان نسبت ايراني را به اسم اضافه كرد، بي آنكه   ميويدر زبان فرانس. عنوان
 scienceتوان از عبارت   ميألمث. هاي عجيب و غريب به همراه آن بيايد داللت

iranienne يا ، technologie iranienne  وضعيت علم و فن صرفأ بهره گرفت اما منظور 
در ايران باشد، بي آنكه مدخاصي براي اين علم شويم كه آن را از ديگر ةزعي ممي 

  .  جدا كندعلم در ديگر كشورهااز  يا ها علم

                                                           
يعني (در راستاي نكته اي كه در اين بند طرح كرديم           . به اعتقاد كربن انديشة سهروردي صبغه شيعي دارد       . 1

شايسته است كه مقايسه اي را كـه كـربن ميـان انديـشه او و                ) نه اصالت مطلق ذهن و نه اصالت مطلق عين        
بـا ايـن    (...) «: كند، ذكـر كنـيم      برقرار مي ) احياگر انديشة زرتشتي هستند   كه هر دو    ( انديشه ژِميست پلِتون    

حال، مفيد است يادآوري گردد كه تفاوت مجاهدات فيلسوف بيزانسي و فيلسوف ايرانـي در ايـن بـاره بـه                     
به نقـاط بـيش از      » مغان يوناني مĤب  «بواسطه ژِميست پلِتون    . شود  زمينه متفاوت مجاهدات آنان مربوط مي     

او . شـوند   ورتري به جانب غرب، حتي تا به نزد دوستان وي در آكادمي افالطوني فلورانس، برده مي               پيش د 
هاي دين و فلسفه تحت حجيت زرتشت قرار دهد؛ دينِ فـردا              خواست طرح اصالحاتي عظيم را در حوزه        مي

اما شـيخ   . د زدود ها خواه   هاي دائمي ميان مسيحيت و اسالم را از خاطره          گري  چيرگي خواهد يافت و ستيزه    
هاي معنـوي عرفـان اسـالمي         ديد، تا به رفع آن نياز باشد؛ زيرا همين سرچشمه           اشراق تضادي در ميان نمي    

 En Islam(است كه امكان تحقق زايش دوبـاره حكمـاي ايـران باسـتان را بـراي وي قـراهم مـي آورد        

iranien, tome II, p. 34(«.  
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 سنتي ايران ة جامعةخود آناني كه نمايند«به عبارت به عنوان مثالي ديگر، 
، يكي از بزرگترين 1به بنونيست 1946در سال كربن اي كه   در نامه»هستند

توجه نويسد  ش مييهاي خو در خصوص اهداف پژوهش شناسان فرانسوي، زبان
ها و تحقيقات ما، خود آناني كه  بواسطه فعاليت... ضروري است كه « : كنيم مي

ش را چنان مورد  جامعه سنتي ايران هستند بياموزند كه ميراث معنوي خويةنمايند
انديشي قرار دهند كه اين ميراث بتواند در عصر كنوني قابل انتقال و  بازبيني و ژرف

شيخ [خواهيم گرفت، و اين شيخ بزرگوار ما نيز چيزهاي بسياري فرا.  گرددعرضه
اين متن فرانسوي . 3»نگرد  خودش مي2ي به چشم شاگردبه من تا حد] اشراق

 Ceux-là mêmes qui représentent la société iranienne:عبارت به صورت زير است

traditionnelle  .كنيد كربن در توصيف و تحديد  چنانكه مالحظه مي»Société « از دو
 ما لفظي باشد ةخواستيم ترجم وصف ايراني و سنتي استفاده كرده است و اگر مي

 مجاز نيستيم كه اما هرگز كرديم، ترجمه مي» جامعه ايراني سنتي«بايست آن را  مي
 در  Ambassade françaiseآن را به صورت لفظي ترجمه كنيم، همچنان كه عبارت 

 ترجمه كرد و »سفارت فرانسه« را بايد Ambassade française en Iranتركيباتي نظير 
 بيشتر ضرورت  ةها بي شمار است، اما اشار از اين دست مثال .»سفارت فرانسوي«نه 

  . ندارد
مواضعي در تركيب وصفي از استفاده چنان است كه امكان فرانسوي ان بزساختار 

.  در حالي كه براي زبان فارسي وضعيت متفاوت است،استمهيا  چون مواضع فوق
 ،بسنده كنيمكه البته قدري تخصصي است ، براي آنكه به يك مثال ديگر  بر اينعالوه

 ةحوزكه در » la question jabirienne« به عنوان نمونه اصطالح ،كنيم كه خاطرنشان مي
مسأله «اللفظي به  به صورت تحت ، متداول استويفرانس زبانتاريخ علوم در 

برخي شواهد تاريخي  به تصديق جابر به تصريح آثارش و. شود ترجمه مي» جابري
اما . بوده است) ع(زيسته و شاگرد امام جعفر صادق  ديگر در قرن دوم هجري مي

                                                           
1. Emile Benveniste 

  . كلمة شاگرد را عيناً آوانگاري كرده است، بي آنكه معادلي فرانسوي براي اين واژه بياوردكربن در اينجا. 2
3. Voir Ch. Jambet, éd. Henry Corbin, p. 312; Voir également Yan Richard 
«L'Institut Français de Recherche en Iran», p. 76.   
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بر اساس نقد ) له پاول كراوس محقق مشهور تاريخ كيميااز جم(برخي محققان 
اند كه جابر  ديگر متون تاريخي به اين نتيجه رسيده نقد متون جابر و نيزدروني 

أليف گروهي از نويسندگان ت آثار منسوب به وي ةحقيقت تاريخي ندارد و مجموع
رم هجري  اول قرن چهاة دوم قرن سوم هجري و نيمة بين نيمةاسماعيلي در فاصل

معضالت واقعيت تاريخي براي اشاره به كه » la question jabirienne«اصطالح . است
بايد »  جابريةمسأل«اللفظي به   تحتة جاي ترجم به،رود به كار ميجابر بن حيان 

  . برگردانده شود»  واقعيت جابرةمسأل«به 
ورتي چنين است و ضروضع نيز  En Islam iranienتركيب فرانسوي در خصوص 

رسد كه كربن در اين  به نظر ميوانگهي حفظ شود؛ ندارد كه وجه وصفي در ترجمه 
 عنوان كتابي از مثأل. استبوده گذاري متأثر از ديگر پيشگامان مستشرق خود  نام

مدرسه مطالعات عالي در سالم شناسي ماسينيون كه كربن پس از او صاحب كرسي ا
  ـدست دكتر شريعتي به فارسي ترجمه شدكتابي كه به همان  ـ شد) EPHE(پاريس 

شود كه  به عالوه خاطرنشان مي .1است) Islam iranien(اسالم ايراني حاوي عبارت 
به ندرت ديده شده است كه پژوهشگران غربي در خصوص خود مسيحيت به نحوي 

سخن » مسيحيت فرانسوي« از  و مثالًت خاص را استفاده كننديمشابه پسوند يك مل
 اصلي ة كه به سه دست،بندي اساسي آن معموأل مسيحيت بر اساس همان دسته. گويند

 اينكه اضافه مضافاً. شود  شناخته مي،شود ارتدوكس، پروتستان و كاتوليك تقسيم مي
به اين دليل هاي اصلي آن،  يا شاخه ،هاي قومي به دنبال مسيحيت شدن پسوندن

 ة، چنانكه مبرهن است روحينيست كه تمام غربيان داراي روحيات واحدي هستند
  .فرانسوي از انگليسي و انگليسي از آلماني قابل تمييز و تفريق است

خصوص در پردازيم كه تاكنون چه پيشنهاداتي  ميبه اين موضوع اكنون و اما 
ترجمه عنوان اين اثر به فارسي داده شده است و اين كه به نظر ما بهترين برگردان 

                                                           
 Salman pak et les prémices spirituels de "l'Islam: عنوان كامل اثر به فرانسوي چنين است . 1

iranien". معروف شده است» سلمان پاك« همان كتاب كه در فارسي به جزء اول عنوان آن . 
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 معزي، استاد كرسي تشيع در دانشگاه سوربون، عنوان ؟ محمد علي امير1كدام است
 .2ترجمه كرده استاندر اسالم ايراني اين كتاب را به همان صورت تحت اللفظي آن 

و سيد حسين نصر از عبارت . ايم  از همين عبارت استفاده كردهما نيز تاكنون موقتاً
 .)، ص شانزده.ق1397ر، نص( .براي اين منظور بهره گرفته استدر سرزمين اسالم ايراني 

  برگردانده استدر فراخناي اسالم در ايرانغالمرضا ذات عليان آن را به صورت 
 كه اوألموازين زير را مد نظر داريم  ،ترجمه عنوانو اما ما در  .)86، ص 1379آشتياني، (

 بار ، تا سرحد ممكننجا كه ممكن است تهي باشد و ثانيأهاي منفي تا بدا از داللت
س ارائه شايسته است در اين راستا مثالي ملمو. ايي مد نظر نويسنده را منتقل كندمعن

 كه االشراقحكمة  عبارت كليدي وي براي برگردان فرانساًهانري كربن نهايت: كنيم
را برگزيده   Théosophie orientaleعنوان كتاب سترگ سهروردي هست، عبارت 

 ويصدرا و قطب الدين شيرازي به فرانساين اثر را به همراه تعليقات مالوي . است
 théosophieواژه . ترجمه كرد، اما قبل از آنكه بتواند آن را به چاپ برساند، درگذشت

 به دست (société théosophique) »انجمن حِكمي«سيس  با تأاًدوره مدرن خصوص در
 خود گرفته اي به هاي تازه  داللت،و همفكران وي) Blavatsky(خانم هِلِنا بالواتسكي 

هاي مدرن اين واژه ايمن نگه  كربن براي آنكه فكر خواننده غربي را از داللت. است
كه آن را در معناي اصيل اشتقاقي آن به كار ورزيده كيد أدارد، همواره بر اين امر ت

كريستيان ژامبه، از شاگردان ).  استالهيت حكم theo-sophia لفظ به لفظ ةترجم (برد
 ة به عنوان نمونه فلسف،تحقيقات متعدد در زمينه هاي حِكميمعروف كربن كه 

اي مفصل  را پس از فوت كربن به همراه مقدمه االشراق حكمة ةمالصدرا دارد، ترجم
و اما ژامبه ترجيح داده است كه از واژه تئوزوفي در عنوان بهره نگيرد . به طبع سپرد

                                                           
دربـاره آثـار كـربن و       «در خصوص معضالت ترجمة آثار كربن، رجوع شود به آزمايش سيد مـصطفي،              . 1

 .143 -123، صص ري كربنيادي از هاندر پازوكي، شهرام؛ . »روش ترجمه آنها
جنبـه هـاي امـام      ) (ع(پژوهش در نوع شناسي روايات مالقات با امام غايب          «  محمد علي،    ،امير معزي . 2

خانم . 59هاي هانري كربن، ص  الدين؛ در احوال و انديشه ،در آشتياني، سيدجالل») 2-شناسي اثني عشريه  
ارسي برگردانده است از همـين عبـارت بهـره گرفتـه            هايي از اين كتاب را به ف        مرسده همداني نيز كه بخش    

  . است
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آن با كليت استدالل ايشان كه ما  . تغيير دهد Sagesse orientaleو عنوان اثر را به 
متون هانري در درون به كارگيري عبارت تئوزوفي « :  به صورت زير استموافقيم

، از آنجا كه همواره با توضيحات تكميلي همراه  مجاز و صائب بوده استكربن كامأل
 خاطر ما در ةاما، دغدغ. رهاند واننده را از هر گونه سردرگمي ميشده است كه خ

منفرد و بدون توضيحات  كتاب همواره وانزيرا عن. انتخاب عنوان كتاب استاينجا 
 و لكن واژه تئوزوفي در فرانسه معنايي مدرن. تكميلي و هشدارهاي الزم مي آيد

و » انجمن حِكمي « اين واژه . ، كه بسيار رايج و نيز بسي خطرناك استدارد
 نسبتي با سهروردي ندارد و  هيچ،كند كه به هر روي مباحثي را به ذهن متبادر مي

تنها ره آورد آن ايجاد ابهام خواهد بود، اگر نگوييم كه باعث گمراهي و كج فهمي 
   1.»شود مي

 ة، نشان داديم كه نه تنها هيچ ضرورتي به ترجمهاي زباني و مفهومي با تحليل
 ة ترجمen Islam iranienاز عنوان بايست با حفظ معنا  فظي نيست، بلكه ميالل تحت

و نيز ساختار زبان فارسي اي كه مقتضيات  ارائه كرد، به گونهمناسب غير لفظي 
بدين ترتيب، اين عنوان را در . محفوظ بماندعوامل فرهنگي كه با زبان همراه هستند 

 كه معادل دقيق عبارت گردانيم ميبراسالم در سرزمين ايران فارسي به 
 سرزمين«اصطالح  منظور ما از اًطمئناما م.  است Islam en terre d'Iranفرانسويِ

 ،نيست، باالخص مرزهاي سياسي ايران امروز، حدود جغرافيايي و سياسي» ايران
 اين با مالحظة. استتاريخي ايران و فرهنگي سرزمين معنوي مطمح نظر ما بلكه 

و  شعوبي ،هاي قومي  برداشتةاز شائباسالم در سرزمين ايران برگردان نكته، 
 واضح است كه هر محصولي در هر در عين حال كامالً. خواهد بودالي خجغرافيايي 
خواهد تا كاشت و داشت نيكو   آسمان زمين مساعد ميباران و برفِ. رويد زميني نمي

 و مساعدنازمين . بار نشيند و آماده برداشت شودبه كمال انجام شود و محصول به 
، حاصل بياران در شوره بوم همان آب و بحتي و . زار محصولي جز خار ندهد شوره

اسالم در سرزمين ايران، بدين ترتيب، با انتخاب عبارت . شودويراني باعث سيل و 
در ايجابي منفي و  هر دو وجه ، عنوان اثر كربنةبراي ترجموجوه فلسفي و معنوي 

                                                           
1. Cf. Sohravardî, Le Livre de la sagesse orientale, p. 70-71.  
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بودن ايرانيان در فهم و ) و نه منفعل(ال پويايي و فعاست و نظر گرفته شده 
. ملحوظ شده استو در عين حال واقعيت عيني و مستقل اسالم  اسالم شان از ادراك

   .ترين انتخاب است به اعتقاد ما مناسبو در نتيجه 
  
  منابع

  . 1385تهران، ، حقيقت، 28و 27شماره  ، عرفان ايران آزمايش، سيدمصطفي؛ -

 هاي سـمينار پيرامـون     رانيمجموعه سخن  (هاي هانري كربن   در احوال و انديشه   الدين؛     آشتياني، سيد جالل   -

شناسي فرانـسه،    ، انتشارات هرمس و انجمن ايران     )1374ماه    هشتم و نهم آبان    ،آثار هانري كربن، تهران   

  .1379تهران، 

، ) سـال تولـد هـانري كـربن    مجموعه مقاالت همايش بزرگداشت يكـصدمين     (زائر شرق ؛    شهرام،  پازوكي -

  .1385 تهران،سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، مؤ

، )بن به انضمام دو گفتگـو بـا وي      مجموعه مقاالت درباره هانري كر     (يادي از هانري كربن   ؛  شهرام،  پازوكي -

  .1382سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، تهران، مؤ

زير نظر شهرام پـازوكي، انتـشارات       ،  مقاالت هانري كربن  ،  )جمع آوري و تدوين    (؛   محمد امين  ،شاهجويي -

  .1384حقيقت، تهران، 

  .1385، ترجمه باقر پرهام، تهران، هانري كربن، آفاق تفكر معنوي در اسالم ايراني ، داريوش؛ شايگان -

، ترجمـه   »])اسالم در سرزمين ايـران    كتاب  پيشگفتار  [وجوه فلسفي و معنوي اسالم ايراني        «، هانري؛ كربن -

، 7، سال سـوم، ش       معرفت اطالعات حكمت و  زينب پودينه آقايي و رضا كوهكن، چاپ بخش اول در           

، سال سوم،   اطالعات حكمت و معرفت    ؛ چاپ بخش دوم در       70-65، صص   1387، مهر ماه    31پياپي  

  . 60-57، 1387، آبان ماه 32، پياپي 8ش 

، التشيع األثني عشري  ، الجزء االول،    روحية و فلسفية  عن االسالم في ايران، مشاهد       ؛)كربن(، هانري   كوربان -

  .م2000 و قدم له و حقّق نصوصه نواف الموسوي، دار النهار للنشر، بيروت، ةالعربينقله الي 

، سـال   )شماره اختصاصي هانري كربن    (اطالعات حكمت و معرفت   ،  »حيات معنوي كربن   «، رضا؛ كوهكن -

  .23-21، صص 88، ارديبهشت ) پياپي38 (2چهارم، شماره 



 1388جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة دوم، بهار 

 

110

 با همكاري انجمن فلـسفه       مؤسسه مطالعات اسالمي   ،جشن نامه هانري كربن    ؛  )زير نظر (، سيد حسين    نصر -

  .  قمري1397، تهران، ايران

، صـص يـك تـا       جشن نامـه كـربن    ر  د)  »زندگي و آثار و افكار استاد هانري كربن          « ؛ نصر، سيد حسين   -
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www.amiscorbin.com.  
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