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دیدگاه  حکمت و فلسفه

شماره : 13940511000025

94/05/25  03:09

ديدگاه پديدارشناسانه هانری کربن به دکترين مهدويت  بخش دوم

تفسير باطنی  هانری کربن از اسالم
هر چند نگرش هانری کربن در پاره ای از مباحث مهدوی؛ به ويژه عالم هورقليا قابل نقد است٬ اما در مجموع نبايد از

ارزش کار او در طرح مسئله مهدويت و موقعيت آن درهندسه ذهنی و اعتقادی شيعه کاست.

تفکر هانری کربن درباره عرفان و فلسفه اسالمی 

همان طور که اشاره شد٬ در طول تاریخ نسبت به تفکر
شيعه و مذاهب اسالمی٬ نگرش ها و تفسير های متفاوتی
وجود داشته است. دیدگاه هایی مانند کالمی٬ حدیثی٬

فقهی٬ اصولی٬ فلسفی٬ عرفانی یا باطنی به دین در طول
تاریخ پيروانی داشته٬ به طوری که هر یک از این دیدگاه ها به
جنبه و پاره ای از دین اهميت بيشتری داده و به زاویه ای از
اسالم پرداخته است. آن چه در آثار و تأليفات  هانری کربن به
چشم می خورد این است که کربن به شيعه باطنی یا والیی
گرایش زیادی دارد و بخش اصلی آثار کربن در راستای بيان

این تفسير و قرائت از مذهب شيعه می باشد.

کربن در تقسيم بندی و شناخت ادوار فلسفه اسالمی٬ از
تقسيمات و گونه شناسی متداول در کتاب های تاریخ فلسفه
تبعيت نمی کند و به آنها روی خوشی نشان نمی دهد؛ زیرا

وی معتقد است که تاریخ فلسفه اسالمی را باید تاریخ
فلسفه نبوی یا حکمت معنوی دانست و از منظر او٬ حکمت
اسالمی که برگرفته از سنت نبوی و والیت امامان است٬
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دارای عمق و ویژگی هایی است که تاریخ فلسفه اسالمی را
از تاریخ فلسفه یونان متمایز می سازد و مؤلفه های آن برآمده

از شریعت٬ طریقت و حقيقت است.

از این رو وی در تقسيم بندی تاریخ فلسفه اسالمی٬ برخالف
موّرخان غربی که تاریخ فلسفه اسالمی را با ابن رشد پایان
یافته می دانند٬ معتقد است که اوج فلسفه و حکمت معنوی
اسالم و خصوصًا شيعه پس از این دوره٬ تحقق یافته است.

بدین جهت٬ وی تاریخ فلسفه اسالمی را به سه دوره
تقسيم می کند:

1. از آغاز تا مرگ ابن رشد نخستين دوره تاریخ فلسفه
اسالمی است. این دوره از سده های آغازین اسالم و به

هنگام ورود فلسفه به سرزمين های اسالمی شروع
می گردد و تا سه قرن پيش از صفویه ادامه می یابد. به تعبير

کربن٬ با مرگ ابن رشد تفسير خاصی از فلسفه به پایان
می رسد٬ اّما نگاه جدیدی به فلسفه از جانب سهروردی و
محيی الدین عربی مطرح می شود که به اعتقاد او٬ تدوین

نوعی حکمت معنوی است.

این در حالی است که در نگاه اندیش مندان غربی و موّرخان
فلسفه٬ مرگ ابن رشد به معنای پایان تاریخ فلسفه

اسالمی است و به اندیشه های سهروردی٬ محيی الدین و
دیگر فيلسوفانی که پس از وی آمده اند٬ هيچ  توجهی

نمی شود.
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2. از سه قرن پيش از صفویه دوره دوم آغاز می گردد و تا
عصر صفویه ادامه می یابد. کربن معتقد است در این دوره
االهيات صوفيانه شکل می گيرد٬ و مکتب بزرگانی هم چون

ابن عربی٬ نجم الدین کبرا٬ سهروردی٬ سيد حيدر آملی و پيوند
ميان تشيع با تصوف و آیين اسماعيلی شکل می گيرد.

3. از عصر صفویه تا کنون دوره سوم نام گرفته است و پاره ای
از بزرگ ترین حکمای اسالمی متعلق به این دوره

می باشند.29 

کربن از جمله کسانی است که بر حسب این تقسيم بندی
معتقد است که دوره دوم تاریخ فلسفه از اهميت زیادی
برخوردار می باشد٬ و از این رو٬ در بيان عرفان و فلسفه

اسالمی به اندیش مندان و متفکرانی می پردازد که در ایجاد
حکمت معنوی مؤثر بوده اند٬ پرداختن به شخصيت هایی که

در ترسيم کربن از پدیدارشناسی اسالم مؤثر بوده اند٬
مجالی مستقل می طلبد.

تأثير آرای شهاب الدین سهروردی در پدیدارشناسی
هانری کربن

هانری کربن به سهروردی بسيار عالقه مند بود. آن گاه که در
فرانسه اشتغال علمی داشت و در حال تخصص یافتن در
زبان های باستانی و آموزش زبان های فارسی٬ عربی و

پهلوی بود٬ موضوع تخصصی خود را شهاب الدین سهروردی
قرار داد. شاید بتوان گفت که توجه کربن به شيعه باطنی و
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عرفان بر اثر دل دادگی ای است که وی به سهروردی داشت.
از جمله کارهای علمی کربن در ایران٬ تصحيح مجموع آثار
سهروردی است که جزء مجموعه گنجينه های نوشته های
ایرانی می باشد. او نخستين کسی بود که با همکاری

تعدادی از اندیمشندان ایرانی به جمع آوری مجموعه آثار
سهروردی همت ورزید.

سهروردی از جمله نخستين فيلسوفانی است که مورد توجه
کربن بوده و پایه فکری او را تشکيل داده است. سهروردی
توجه خاصی به فلسفه خسروانی (ایران باستان / پهلوی)٬
فلسفه افالطونی٬ نو افالطونی و عرفان اسالمی داشته است
و در راه پيوند ميان این مؤلفه ها٬ به طرحی جدید از فلسفه و

تبيين عالم٬ دست زد که آن را می توان در کتاب حکمة
االشراق او دید.

کليه عناصری که مورد توجه سهروردی است٬ به نوعی
معطوف به عرفان و تفسير باطنی از عالم است. سهروردی
خود تحت تأثير فلوطين بود و همان طور که فلوطين در صدد
جمع نمودن ميان افکار و اندیشه های فيلسوفان پيش از خود

بود و فکری اشراقی و شهودی داشت٬ سهروردی نيز به
هم آهنگ سازی ميان حکيمان یونان٬ ایران٬ پيامبران و عرفا
پرداخت. این امر مورد توجه اندیشمندی چون کربن قرار
گرفت که به دنبال تأویلی باطنی از عالم بود و شاید در

فرهنگ اسالمی سهروردی نخستين کسی باشد که فکرش
الهام بخش کربن در طرح مسئله حکمت معنوی به جای

فلسفه یونان بوده است.
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سهروردی که عناصر ذهنی اش وامدار افالطون٬ فلوطين٬
فلسفه خسروانی و تصوف اسالمی بود٬ اعتقاد داشت همه

بزرگان اندیشه٬ فيلسوفان و انبيا به بيان یک حقيقت که
همان حکمت اشراق است٬ پرداخته اند و بر این باور بود که
شناسایی حقيقی٬ همان حکمت اشراق است که از ابتدای

تاریخ جوامع٬ هرمس که گفته شده همان ادریس پيامبر
است ـ زرتشت و دیگر پيامبران تا فيثاغورث٬ افالطون٬ فلوطين
و بزرگان صوفيه چون حالج٬ بایزید بسطامی٬ سهل تستری٬
ابوالحسن خرقانی و ذوالنون مصری به آن پرداخته اند و همه
آنان از یک حقيقت که با کشف و شهود و اشراق حقيقت

حاصل می گردد٬ سخن گفته اند.30

وی در مسير بيان حکيمان حقيقی حتی از دانایان و حکميان
ایرانی چون شاهان پيشدادی مانند فریدون و شاهان کيانی
چون کيخسرو و از افرادی چون بزرگمهر نام می برد و آنان را
در کنار حکيمان یونانی چون امپدکلس و فيثاغورث و عرفایی
چون ابوالحسن خرقانی و ذوالنون مصری می نهد31 و معتقد
است که مشابهت ميان اندیشه های افالطون و اعتقادات

ایرانيان باستان نمی تواند برآمده از یک اتفاق باشد٬ بلکه این
افکار مشترک را محصول حکمت باطنی و کشف حقایق عالم

اعال می داند.32

به همين جهت سهروردی خود را جانشين و وارث همان
حقيقت اشراقی یا حکمتی می شمارد که بر حکيمان مذکور
آشکار شده بود و دارای وحدت متعالی در تمامی جوامع و در

ميان تمام حکيمان است و حتی افرادی چون ابن سينا و
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فارابی را مصداق فيلسوف واقعی نمی داند٬ بلکه فيلسوف
واقعی را عرفا و آن دسته از فيلسوفانی می داند که بهره ای

از حکمت و اشراق داشته باشند.

وی در یکی از کتاب های خود به بيان رؤیایی می پردازد که در
آن از مؤلف اثولوجيا ـ که به اشتباه ارسطو تصور می شد ـ
می پرسد که آیا مصداق واقعی فيلسوف٬ مشائيانی چون

ابن سينا و فارابی هستند یا نه؟ ارسطو در جواب او می گوید
که این چنين نيست و حکمای واقعی بایزید بسطامی و

سهل تستری هستند و در واقع حکمایی را که اهل اشراق و
شهود هستند٬ تأیيد می کند.33

به همين سبب از نظر سهروردی٬ فلسفه ارسطو آغاز
فلسفه یونانی نبوده٬ بلکه پایان آن بوده است34 و او مانند

افرادی چون مارتين هایدگر٬ به فيلسوفان پيش از ارسطو چون
افالطون و حکيمان پيش از سقراط چون فيثاغورث و

هراکليتس توجه بيشتری دارد و آنان را به حقيقت و حکمت
نزدیک تر می داند35 و در واقع می کوشد تا ميان حکمت

زردشت و افالطون وحدتی ایجاد کند.36

با وجود آن که سهروردی همان طور که در مقدمه
حکمةاالشراق یادآوری کرده٬ معتقد است که باید اول به

دنبال حکمت بحثی و سپس به دنبال حکمت ذوقی بود٬ اما
آن چه جلب توجه می کند٬ این است که وی با انتقاداتی که

به پيروی از غزالی بر فلسفه و منطق ارسطویی وارد
می سازد٬ می خواهد روش خاصی را در فلسفه اسالمی٬ که
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کربن از آن الهام می گيرد و از آن به حکمت معنوی تعبير
می کند٬ فراهم سازد. سهروردی خواست تا از حکمت دینی

و سنت اشراقی٬ روّیه خاص فلسفی خود را بنا نهد.

در این مسير به نوعی وحدت باطنی و درونی ميان تمامی
اندیش مندان٬ مکاتب و حکيمانی که حقيقت را از مسير

کشف و مشاهده می طلبند٬ قائل است. و در ميان تمامی
اندیش مندانی که در حوزه نظری و عملی اشتغال دارند٬

آنانی که هم در فلسفه استداللی و هم در عرفان به کمال
رسيده اند٬ برترین و کامل ترین طيف می داند که به معرفت
واقعی رسيده اند و از آنان به حکيم متأله تعبير می کند37 و
فيثاغورث و افالطون از یونان و خود را در جهان اسالمی از

جمله این حکيمان می داند. 

هانری کربن معتقد است که نظرات سهروردی در
اندیشه های خواجه نصير طوسی٬ ابن عربی و شارحان

شيعی و ایرانی ابن عربی بی تأثير نبوده است.38 هم چنين بر
ميرداماد که متخلص به اشراق است و بر صدرالمتالهين
شيرازی که بر کتاب حکمةاالشراق تعليقه نوشت و در

عده ای از زرتشتيان شيراز به همراهی موبد بزرگ آذر کيوان
که اوپانيشادها و بهگودگيتا را از سانسکریت به فارسی

ترجمه کرده اند٬ تأثيرگذار بوده است.

 به عالوه کربن معتقد است که جمع ميان اشراق٬ ابن عربی
و تشيع امری بود که نزد محمد بن ابی جمهور به ثمر رسيد و
در فاصله سده های نهم هجری (پانزدهم ميالدی) و دهم
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هجری (شانزدهم ميالدی) جهش فوق العاده ای به وجود
آورد39٬ به طوری که ابن ابی جمهور احسائی بعدها در فرقه

شيخيه و بزرگان این طایفه اثرگذار بوده است.

افراد تأثيرگذار در نگرش هانری کربن از موضوع مهدویت

1. شهاب الدین سهروردی: با توجه به موقعيت خاصی که
شهاب الدین سهروردی در عالم اندیشه دارد و تأثير ژرفی که
بر فيلسوفان و عرفان شناسان پس از خود گذارد٬ می توان به
پاره ای از نظرات او درباره مهدویت ٬ اشاره نمود. نظراتی که یا
مستقيمًا درباره مهدویت می باشد٬ و یا نگرشی فلسفی
است که توسط دیگران در زمينه مهدویت مورد بهره برداری
قرار گرفته است. به این جهت٬ کربن در آثار خود به پاره ای از

این آرا اشاره می کند:

الف) نبوت باطنيه: هانری کربن معتقد است که سهروردی به
عنوان فيلسوفی که به دنبال تفسيری معنوی و باطنی از
دین و فلسفه است٬ اعتقاد داشت که باید در حکمت و

تجربه معنوی و تفسير باطنی از شریعت٬ فردی حکيم که
سرسلسله حکيمان است و در ادبيات عرفانی موسوم به

قطب االقطاب است٬ قرار داشته باشد: "در حقيقت٬
سهروردی کسی را در سرسلسله حکما قرار می دهد که در

حکمت و تجربه معنوی به یک اندازه به مقام واال رسيده
باشد."40

از نظر کربن این قطب کسی است که چون به مقامی واال و
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بلند رسيده٬ می تواند مفّسر رسالت نبوی باشد و بدون
حضور او عالم نمی تواند باقی بماند٬ حتی اگر مردمان٬ او را

نشناسند. 

کربن پس از این که نگرش سهروردی را در باره قطب بيان
می کند٬ می کوشد تا هم آهنگی این فکر او را با قطب
االقطاب یا امام ـ در فکر شيعه ـ بيان کند. وی می گوید:
مسئله امامت که به دنبال دایره نبوت و ختم نبوت قرار

می گيرد و با والیت گره خورده٬ از استوانه های نبوت باطنيه
باقيه است و پس از پيامبر اکرم( هرچند رسالت مسدود شد

و پس از وفات ایشان رسالت نبوی خاتمه یافت٬ اّما نبوت
باطنيه باقيه٬ هم چنان با مسئله امام (قطب االقطاب) و

والیت او ادامه می یابد.

کربن معتقد است که دليل این که فقهای حلب سهروردی را
محاکمه کرده بودند٬ اعتقاد سهروردی به ادامه یافتن نبوت
باطنيه به وسيله امامت بوده است٬ زیرا او گفته است که

خداوند قادر است در هر زمانی٬ حتی زمان کنون٬ پيامبری را
برای انسان ها گسيل دارد.

از نظر کربن منظور سهروردی این نبوده که خداوند پيامبری را
پس از خاتم رسوالن٬ محمد مصطفی( می فرستد تا شریعت

جدیدی را بياورد٬ بلکه منظور او نبوت باطنيه بوده است٬
یعنی خداوند پس از خاتم االنبيا امام را می فرستد که دارای

والیت و نبوت باطنيه است و به تأویل و تفسير شریعت
می پردازد. از نظر کربن این سخن سهروردی دست کم



5/9/2015 Fars News Agency : ی���� از ا��م���� ����� �����

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000025 10/36

نشانی از تشيع باطنی است که در او قرار داشت: 

در محاکمه سهروردی... اگرچه مراد از پيامبری دیگر٬ نه
پيامبر واضع شریعت٬ بلکه نبوت باطنيه بود؛ اّما این نظریه٬
دست کم٬ نشانی از تشيع باطنی در خود داشت. بدین
سان سهروردی٬ با اثر خود که حاصل عمر او بود و با مرگ

خود٬ به عنوان شهيد راه حکمت نبوی٬ فاجعه "غربت غربی"
را تا پایان آن به تجربه دریافت.41

در راستای همين تشيع باطنی٬ کربن می کوشد تا عناصر
فکری سهروردی را که در مسير درک باطنی از دین و تشيع
قرار دارد٬ آشکار سازد. وی می گوید: سهروردی با استفاده از
اصطالح قرآنی اهل کتاب (اّمتی که دارای کتابی آسمانی

هستند)٬ معتقد بود که در رأس این اّمت٬ شخصی با عنوان
"قّيم بالکتاب" قرار گرفته است که برای درک معنای درونی و
باطنی قرآن و درک مشکالت قرآن٬ باید به او رجوع نمود که
این اصطالح سهروردی (قّيم بالکتاب) در تشيع برای ناميدن

امام و نقش اساسی او به کار گرفته شده است.42

به همين جهت کربن نتيجه می گيرد که بی علت نيست که
سهروردی پس از ذکر نقش قطب در مقدمه اثر مهم خود
"حکمة االشراق" بار دیگر اصطالح خاص تشيع را به کار

می گيرد.

در واقع این را دليلی بر این امر می داند که ميان تفکر اشراق
و تشيع نزدیکی وجود دارد؛ زیرا در تفکر عرفانی و شيعی
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اعتقاد بر این است که یکی از ویژگی های امام ازجمله امام
مهدی(عج) هدایت باطنی و تفسير باطنی از شریعت و
رسالت است.43به همين جهت مفهوم امام در اندیشه

سهروردی چون تشيع باطنی مسئله ای جّدی بوده است.

ب) عالم مثال: سهروردی به پيروی از افالطون و نو
افالطونيانی چون فلوطين برای عالم٬ نظامی طولی قائل بود.

و همان طور که افالطون عالوه بر عالم ماّده به عالم ُمُثل
(ایده ها) قائل بود یا فلوطين که در نظام طولی عالم معتقد
به ترتيب: احد٬ عقل٬ نفس٬ طبيعت و ماّده بود٬ سهروردی

هم با توجه به اصطالح شناسی خاص خود که متأثر از ادبيات
اشراقی بود٬ معتقد بود که در نظام طولی عالم٬ عالم نور
االنوار (ذات خداوند)٬ عالم انوار قاهره (عقل)٬ عالم انوار

مدّبره (نفس)٬ عالم ُمُثل معّلقه (عالم مثال) و عالم ماّده قرار
گرفته است.

منظور سهروردی از عالم ُمُثل معّلقه غير از عالم مثالی
است که افالطون به آن اعتقاد داشت و به آن عالم مثل

نوریه هم گویند. در واقع سهروردی عالوه بر این که معتقد به
عالم ُمُثل افالطونی (ُمُثل نوریه) بود و برای تمامی پدیده های
جزئی عالم یک صورت و مثال کلی در عالم ُمُثل قائل بود٬ به

عالم ُمُثل معّلقه یا عالم مثال که حدّ فاصل ميان عالم
محسوس و عالم معقول یا به تعبير دیگر٬ عالم روحانی و

عالم جسمانی است٬ قائل بود.44 

بنابراین عالم مثال افالطونی (ُمُثل نوریه) در نظر سهروردی
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غير از عالم مثالی (ُمُثل معلقه) است که وی بيان
می کند.45 به عالوه بر سلسله مراتب عالی فرشتگان به

یک رشته عرضی از فرشتگان قائل شد که این رشته عرضی
قابل تطبيق با جهان ارباب انواع یا عالم ُمُثلی است که

افالطون به آن اعتقاد داشت و معتقد بود که ُمُثل افالطونی یا
عالم ارباب انواع به مانند سلسله طولی از یک دیگر تولد پيدا

نمی کنند.

بنابراین عالم مثالی که سهروردی از آن سخن می گوید٬ حد
وسط عالم معقول و عالم محسوس قرار گرفته است و به
تعبير فيلسوفان٬ خيال فّعال می تواند آن را درک کند. از نظر
وی ُمُثل معلقه یا عالم مثال٬ عالمی است که فراتر از عالم
ماّده یا عالم جسمانی است و قائم به ذات بوده و دارای

بعضی از ویژگی های عالم ماّده چون صورت و شکل
می باشد٬ اّما دارای ِجرم و ُبعد نيست. در واقع موجودات

جهان حسی٬ مظاهر و جلوه ای از عالم مثال هستند و هر
چه در عالم ماّده قرار دارد٬ جلوه ای از عالم مثال می باشد. 

سهروردی بنا به قاعده "امکان اشرف" که وجود ممکن َاخّس
را قبل از ممکن اشرف ممتنع می داند٬ معتقد است که عالم

برتر باید قبل از عالم پست تر تحقق داشته باشد و با این
حساب٬ عالم مثال باید پيش از عالم ماّده وجود داشته

باشد٬ و هر عالم پست تر نسبت به عالم برتر٬ حالت محبت و
کشش دارد و وجودش وابسته به آن عالم است.

سهروردی ُمُثل معّلقه را جواهری روحانی دانسته که در
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عالم مثال قائم به ذات خود می باشند و معتقد است که
غرایب و عجایب عالم مثال بی پایان و شهرهای آن غير قابل
احصا است و افرادی که اهل ریاضت بوده و از علوم مرموزه
برخوردار باشند٬ می توانند از راه های مختلف٬ امور غيب را

دریافت نمایند.46

کربن در تاریخ فلسفه خویش در توصيف عالم مثال معّلقه
سهروردی می گوید: 

در این عالم که می توان همة غنا و تنوع جهان محسوس را
به حالت لطيف باز یافت٬ عالم مثال٬ قوام و استقاللی پيدا

می کند که آن را به مدخل عالم ملکوت تبدیل می کند.
شهرهای تمثيلی جابلقا٬ جابلسا و هورقليا در همين عالم

قرار دارد.47

سهروردی معتقد بود که اهل اشراق در خلسه های معتبر و
مکرر خود به عالم هورقليا راه می یابند و "هورخش" را

مشاهده می نمایند. منظور از هورخش در زبان اشراقيون
وجهه عالی الهی است که در زیباترین صورت متجلی

می گردد و سهروردی درباره آن می گوید: 

و قد یکون المخاطب یتراء فی صورة إّما سماویة او فی صورة
سادة من الساداة العلویة و فيشجاه الخلسات المعتبر فی

عالم "هورقليا" للسيد العظيم "هورخش" االعظم فی
المتجسدین المبجل الذی هو وجه هللا العليا علی لسان

االشراق... . 48 
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کربن کلمه "فيشجاه" در سخن سهروردی را به معنای
"پيشگاه" گرفته است.

بنا به نظر کربن این عالم مثال که حد وسط ميان عالم
معقول و عالم جسمانی است و توسط خيال فّعال درک

می شود٬ عالمی است که می توان در آن همة غنا و تّنوع
جهان محسوس را به حالت لطيف بازیافت و در واقع عالم
مثال٬ مدخل و ورودی عالم ملکوت می باشد و سهروردی

نخستين فيلسوفی است که وجود شناسی این عالم وسط
و مرز ميان عالم ماّده و ملکوت را بيان و تأسيس نموده است
و همه عرفا و حکمای اسالم پس از سهروردی به این بحث
برگشته و آن را بسط داده اند. هانری کربن در این باره چنين

می گوید:

به نظر می آیدکه سهروردی نخستين فيلسوفی است که
وجود شناسی این عالم واسط را تأسيس کرده است و همه
عرفا و حکمای اسالم به این بحث بازمی گردند و آن را بسط

خواهند داد.49

از این رو عالم مثال که مکان "اجسام لطيف" است٬ عالمی
است که از طریق آن رموزی که پيامبران و تجربه های عرفانی

به آن اشاره دارند٬ تحقق می یابند. بنا به نظر کربن تأویل
داده های قرآنی به واسطه همين عالم انجام می پذیرد و

بدون این عالم٬ جز کنایه ای مجازی امکان پذیر نخواهد بود.50

نگرش ابداعی سهروردی در باره عالم مثال و قرار گرفتن
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شهرهای تمثيلی جابلقا٬ جابلسا و هورقليا در این عالم
موجب شد تا پس از او عده ای از متفکران از جمله ابن

ابی جمهور که تأثير او بر فرقه شيخيه محسوس است٬ متأثر
از نظر سهروردی گردند٬ مضافًا که مؤسس فرقه شيخيه
یعنی شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی و دیگر

بزرگان شيخيه بنا بر همين تفکر عالم مثال٬ معتقد به عالم
هورقليا و زندگی کردن امام مهدی(عج) و خانواده ایشان در
آن عالم گردیدند٬ و بر اثر همين فکر که امام مهدی(عج) در
عالم هورقليا زندگی می کند٬ بحث دیگری را با عنوان رکن
رابع مطرح نمودند٬ مبنی بر این که چون آن حضرت در عالم
لطيف و فرامادی هورقليا زندگی می کند٬ برای اداره عالم

ماّدی نيازمند یک جانشين است که باب و نماینده او باشد.

 این امر الجرم آنها را معتقد به بحث "رکن رابع" ساخت. بر
اثر همين فکر پس از شيخ احمد احسائی و بزرگان فرقه
شيخيه٬ افرادی چون علی محمد باب و حسينعلی بهاء با

تکيه بر بحث عالم هورقليا٬ خود را در ابتدا باب حضرت
مهدی(عج) و به تدریج خود را مهدی(عج) خطاب نمودند و
افکار و اعتقاداتی را دامن زدند که تاکنون نيز پی آمدهای آن

دامن گير مسلمين می باشد. 

2. فرقه اسماعيلی: از جمله فرقه هایی که دارای گرایش
باطنی و تأویلی است٬ فرقه اسماعيلی می باشد٬ به طوری

که آنان نسبت به تمامی احکام و آداب دینی تأویالت و
تفسيرهای باطنی ارائه می دهند. این فرقه به جهت آن که
در برهه ای از تاریخ در ایران نشو و نما یافت و حتی توانست
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در مدتی حکومت ایران را به دست گيرد٬ در فرهنگ و تمدن
ایران تأثير بسزایی داشت٬ به گونه ای که بعضی از

اندیش مندان بزرگ اسالمی گرایش اسماعيلی داشته اند. 

به جهت گرایش و رویکردی که فرقه اسماعيلی به تأویل
معنوی امور دینی از خود نشان می دهد و در واقع٬ از

گرایش های باطنی شيعه تلقی می گردند٬ این امر برای 
هانری کربن از اهميت بسزایی دارد. کربن که در تفسير
حکمت معنوی شيعه به تمامی فرقه ها و گرایش های

عرفانی و باطنی شيعه توجه خاصی از خود نشان می داد٬
نمی توانست از مذهب اسماعيليه به راحتی بگذرد. تأویل در
تفکر اسماعيلی برای کربن بسيار حائز اهميت بود و او را

متوجه این مذهب نمود. وی در مقاله ای که درباره تأویل قرآن
و حکمت معنوی اسالم نوشته است٬ درباره فرقه

اسماعيلی می گوید: 

به تبع فکر و حقيقت خروج از ظاهر و نفوذ در باطن فکر و
حقيقت هادیه "عقل هدایت" (امام از نظر شيعيان) رخ

می گشاید و با کلمه "Exegesis" التين فکر هجرت به خاطر
می آید؛ یعنی فکر خروج از مصر که رمز خروج از مجاز و

بردگی نسبت به ظاهر کتاب و هجرت به خارج از تبعيدگاه و
مغرب٬ یعنی عالم ظاهر به قصد مشرق دیدار و تفکر اصيل و
باطنی است. از نظرگاه عرفان اسماعيلی کار تأویل توأم با
یک والدت روحانی است٬ به این معنا که تفسير متن کتاب

بدون خروج و مهاجرت روح ممکن نيست.



5/9/2015 Fars News Agency : ی���� از ا��م���� ����� �����

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000025 17/36

اّما این تفسير و تأویل نوعی علم ميزان است. از این نظرگاه
روش و کيمياگری جابربن حيان موردی از موارد اطالق تأویل

است که اصل آن اختفای ظاهر و انکشاف باطن خفی
است.51

از همين رو٬ بخشی از آثار اسماعيلی و اندیش مندان این
فرقه مورد مطالعه و پژوهش وی قرار گرفتند و کربن به شرح
تفکرات پاره ای از بزرگان اسماعيلی در کتاب تاریخ فلسفه

خویش می پردازد. از جمله کارهای کربن در این زمينه
نامه هایی است که از مذهب اسماعيلی جمع آوری نموده
است. نامه نگاری هایی هم در این زمينه با یکی از بزرگ ترین
اسماعيليه شناسان عصر خود "والدیمير ایوانف" داشت که

به زبان فارسی نيز چاپ گردیده است.52

هم چنين وی کتاب "کشف المحجوب" تأليف ابویعقوب
سجستانی را که درباره مذهب اسماعيلی است و در قرن

چهارم نوشته شده با مقدمه ای به زبان فرانسوی چاپ
نموده است٬ عالوه بر آن٬ کتاب جامع الحکمتين اثر

ناصرخسرو قبادیانی را با تصحيح و مقدمه ای به زبان
فرانسوی ترجمه نمود. باید اذعان کنيم که فرقه اسماعيليه
در کنار شيخيه و گرایش عرفانی از اماميه بيشترین سهم را
در شناخت کربن از اسالم باطنی و حکمت معنوی شيعه

داشته است.

3. ابن عربی: وی ملقب به محيی الدین و از جمله
شاخص ترین عارفان است که از او به پدر عرفان نظری یاد
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می گردد. بدین جهت٬  هانری کربن نمی توانسته به او توجه
ویژه نداشته باشد. شاید بتوان گفت محيی الدین پس از
شهاب الدین سهروردی٬ بيشترین توجه کربن را به خود

مشغول نموده است. کربن پاره ای از شرح های فصوص الحکم
محيی الدین را چون شرح سيد حيدر آملی جامع االسرار و
منبع االنوار تصحيح نموده و بر آن پاورقی و مقدمه نوشته

است و از جمله مجموعه آثاری است که به فرانسوی نوشته
شده و مورد توجه کربن قرار داشته است.53

4. سيدحيدر آملی: کربن در تقسيم بندی تاریخ تشيع٬
معتقد است که سيد حيدر آملی مهم ترین رخداد مرحله

سوم تاریخ شيعه است؛ یعنی مرحله ای که از زمان خواجه
نصير الدین طوسی (1270ميالدی) که همراه با هجوم

مغوالن است٬ آغاز می شود و تا عصر صفوی ادامه می یابد.
این بدان جهت است که سيد حيدر آملی بر اساس نگرش
باطنی کوشيد ميان تصوف و تشيع وحدتی ایجاد کند و این

امر برای کربن بسيار شایان توجه بود. کربن در این باره
می گوید:

بسط مطالعات اسماعيلی و پژوهش های جدید در باره حيدر
آملی حکيم عرفانی شيعی (هشتم. ق چهاردهم. م) منجر
به این امر شده است که مسئله روابط ميان تشيع و تصوف
به شيوه ای نو طرح شود... تصوف عالی ترین کوشش درونی
سازی وحی قرآنی٬ گسست با صرف ظاهر شریعت و سعی
در باز زیستن تجربه درونی پيامبر در شب معراج است.54
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البته به نظر می رسد سيد حيدر آملی در وحدت بخشی
ميان تصوف و تشيع و این که باطن تصوف همان تشيع است
و باطن تشيع همان تصوف است٬ از شهاب الدین سهروردی

الهام گرفته باشد. همان طور که اشاره شد٬ نخستين
کسی که با نگاهی شهودی و اشراقی ميان باطن عرفان و
فلسفه در نزد فيلسوفان پيش از سقراط٬ افالطون و افلوطين

با انبيایی چون هرمس٬ زردشت و دیگر انبيا وحدت ایجاد
نمود٬ سهروردی بود. به همين جهت کربن در بخش های

فراوانی از کتاب تاریخ فلسفه خود تأثير پذیری اندیش مندان
پس از سهروردی را از وی گوشزد می کند. 

تقریب باطنی مذاهب

کربن عالقه خاصی به همه مذاهب و فرقه های باطنی و
ِحکمی دارد و به شيعه (اسماعيلی شيخيه و اماميه)٬

حکمت خسروانی و مذهب زرتشت نيز از این منظر می نگرد.
با توجه به این عالقه٬ گاه نيز برای تقریب و پيوند باطنی ميان
این مذاهب و فرقه ها و نشان دادن روحيه مشترک و حکمت
معنوی ميان آنها٬ تالش فراوانی می کند. از جمله این که وی

درباره مسئله مهدویت در شيعه و سوشيانس در تفکر
زرتشتيان به سخنی از قطب الدین اشکوری که از شاگردان

ميرداماد است٬ استناد می کند.

 اشکوری عقيده داشت که سوشيانس زرتشتيان٬ همان
است که ایرانيان امام منتَظر می دانند و کربن با تکيه بر این

سخن می گوید: این سخن اشکوری بيان کننده این است که
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اندیشه ایران شيعی همان منحنی اندیشه ایران باستان را
دنبال می کند و گویی که همان سخن را می گوید که روح

ایرانی با آن مأنوس بوده و به آن اعتقاد می ورزیده است.55

کربن می کوشد تا ميان سخنان نمادین و رمزگونه زرتشتيان
درباره سوشيانس ـ که چهره ای نامرئی است و از نطفه ای

که در آب های دریاچه کانسائویا نگهداری شده٬ به طرز
اسطوره ای تولد می یابد ـ با سخنانی که در مکتب شيخيه بر
اساس عالم غير مادی و هورقليایی گفته می شود٬ نوعی

هم آهنگی ایجاد سازد.

زیرا که همان طور که زرتشتيان درباره تولد سوشيانس
سخنانی اسرارآميز و نمادین می گویند٬ قائالن به عالم

هورقليایی و عالم مثال هم درباره فوق االرضی بودن و مکان
غير مادی ای که محل زندگی امام مهدی(عج) است٬

سخنانی رمزگونه و اسرارآميز می گویند. با توجه به این که از
ویژگی های تفکری که مبتنی بر تأویل و باطن گرایی است٬
سخنان نمادین٬ رمزگونه٬ و کنایه ای است٬ کربن در بيان
آیين ها٬ اعتقادات و افکار ادیان و مکاتب از نمادشناسی و

رمز شناسی مذاهب استفاده می کند.

نماد شناسی تطبيقی

کربن در راستای مفهوم تأویل باطنی٬ به نمادشناسی
تطبيقی ميان مذاهب عالقه فراوانی دارد و به جهت انس با

اسماعيليه٬ شيخيه و عرفان شيعی می کوشد تا ميان
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مفاهيم٬ اعداد و آیين ها نوعی هم آهنگی و توافق ایجاد کند.

بدیهی است که در تفکر و اندیشه عرفانی که با تأویل عمق
و معنا و از طرفی با تأویل سطوح متفاوت معنا سر و کار دارد٬
وجود رمز٬ نماد و تلميح به فراوانی دیده می شود و از آن جا

که کربن به تقریب ميان تمامی تفکرات باطنی در تاریخ
فلسفه و عرفان و مذاهب اسالمی می اندیشد٬ می کوشد تا

ميان آنها نزدیکی و وفاق ایجاد سازد؛ مثالً درباره تعداد
امامان دوازده گانه شيعه به اهميت رمزی و تطبيق آن با
دوازده صورت فلکی منطقة البروج یا دوازده تن از نقبای

بنی اسرائيل و دوازده چشمه ای که با عصای حضرت موسی
شکافته شده یا دوازده هزار سال ادوار تاریخی مورد اعتقاد
زرتشتيان یا تطبيق آن با ساخت مکعبی دوازده گانه کعبه

می پردازد.56 وی می گوید:

حدیثی شيعی٬ نزول نور محمدی در این جهان را به صورت
نزول تدریجی به سوی دوازده حجاب نورانی توصيف می کند
که دوازده امام٬ تمثيلی از دوازده هزار اعصار جهان است.

دوازدهمين هزاره٬ امام رستاخيز یا قائم قيامت است.
بنابراین٬ وجدان شيعی نيز دوره بندی اعصار جهان را مطابق

تصویری دوازده گانه فهميده است.57

کربن معتقد است که باور به دوازده چهره مقدس در دوران
مسيحيت با دوازده چهره مقدس در تفکر اماميه٬ خود گویای
پيوند معنوی ميان مسيحيت و اسالم است و در تبيين این
ارتباط٬ اشاره به مادر امام مهدی(عج)٬ حضرت نرجس خاتون
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می کند که در ابتدا مسيحی و از شاه زادگان روم و مادرش از
نسل حواریون حضرت مسيح و شمعون وارث معنوی حضرت
عيسی بود و پس از آن به دین اسالم در آمد٬ از این رو او را
واسطه و حلقه اتصال ميان معنویت اسالم و مسيحيت و
عامل آشنایی مسيحيت با اسرار اسالم تلقی می کند.58

هم چنين وی در تطبيق ميان اصطالحات٬ به لفظ پاراقليط در
انجيل و تطبيق آن با امام مهدی(عج) می پردازد. او می گوید:

پيامبر اکرم( را پيش از آمدنش با لقب پاراقليط خطاب
می کردند و از آن جایی که ميان خاتم نبوت و خاتم والیت که
امام عصر(عج) است٬ همبستگی وجود دارد٬ اندیش مندان

شيعی چون عبدالرزاق کاشانی و سيد حيدر آملی به
صراحت امام دوازدهم را با پاراقليط که آمدن او در انجيل یوحنا
بشارت داده شده است٬ یکی می دانند و کربن دليل آن را
این گونه تبيين می کند: چون با آمدن امام یا پاراقليط٬ دوره
معنای معنوی صرف وحی های الهی٬ یعنی حقيقت دیانت
که همان والیت باقيه است٬ آغاز خواهد شد و فرمانروایی
امام عامل زمينه سازی قيامت القيامات خواهد شد.59

تفسير باطنی  هانری کربن از اسالم

نگرش و قرائت کربن از شيعه٬ باطنی و مبتنی بر تفسير
معنوی است. با وجود آن که از منظرها و زوایای متفاوتی
می توان به شيعه نگریست٬ اما آن چه در شيعه مورد توجه
وی قرارگرفت٬ جنبه ِحکمی و معنویت باطنی شيعه بود. و
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این همان جنبه ای بود که کربن را عالوه بر شيعه دوازده
امامی٬ متوجه اسماعيليه٬ شيخيه و حکمت خسروانی
نمود٬ به گونه ای که کوشيد تا عناصر اعتقادی و ِحکمی

مشترک این تفکرها را بيان نماید و ميان آنها پيوند و
هم خوانی به وجود آورد.

از دیدگاه کربن و بر اساس نگرش عرفانی٬ اختالف اهل
سنت و شيعه تنها بر سر جانشينی و رهبری سياسی امام
علی ع و خليفه نخست نيست؛ بلکه اختالف آنها ریشه ای تر

و بنيادی تر از مسئله رهبری سياسی است. زیرا اگر
جانشينی و خالفت پس از پيامبر اکرم( را صرفًا یک نوع
حکومت سياسی و زعامت اجتماعی بدانيم٬ بعد از قرن

نخست اسالم نباید این امر برای فریقين قابل توجه باشد و
بر سر آن گفت و گویی شود.

 زیرا آن بحث٬ هم اکنون منقضی شده است٬ در حالی که
هميشه در حيات اعتقادی و فکری فریقين٬ این گفت و گو
وجود داشته است و هنوز هم مسئله امامت ـ بر خالف

مسئله خالفت ـ از جنبه کالمی و اعتقادی مطرح می باشد.
از نظر کربن٬ ادامه حيات معنوی اسالم و تأویل شریعت

مبتنی بر مسئله امامت است که بنا به اعتقاد شيعه٬ امام
دارای والیت و عهده دار تفسير دین است و به تعبير

سهروردی٬ قّيم بالکتاب است. به همين جهت شيعه معتقد
است که اگر حجت خدا در زمين نباشد٬ زمين اهل خود را

فرو خواهد برد.60
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یا نشناختن امام هر عصر و دوره توسط انسان های آن دوره را
به مثابه حيات جاهالنه و زندگی شرک آلود تلقی می کند.61

پس امامت در تفکر شيعه نوعی جای گزین شدن امام به
جای نبی در تبيين و تفسير دین می باشد. از این رو پس از
وفات پيامبر اکرم(٬ امامان یکی پس از دیگری تا ظهور امام
عصر(عج) برای این مقام برگزیده شده اند. لذا کربن معتقد

است که در تفکر اهل سنت٬ پس از وفات نبی اکرم( اسالم
به شریعت محدود می گردد٬ اّما در تفکر شيعه٬ شریعت

نبوی به حيات خود ادامه می دهد.

بنابراین٬ او تمایز اصلی شيعه و سنی را بر این اساس
می داند و بنا بر همين اصل٬ کربن به مسئله مهدویت توجه
خاصی دارد و آن را قله اصلی تفکر شيعی در عصر غيبت

تلقی می کند. در واقع٬ از سپيده دم خلقت٬ حيات انسان با
نبوت حضرت آدم و به دنبال آن نبوت خاتم النبيين آغاز

می شود و با ظهور امام عصر(عج) پی گيری می شود. به
همين جهت از نظر او مفهوم انتظار٬ به معنای چشم به راه

بودن کسی است که می خواهد با ظهورش معانی درونی و
باطنی دین را آشکار سازد.

کربن در بيان تفکر باطنی اسالم و حکمت معنوی شيعه٬
ميان دو بعد رسالت و امامت ارتباطی تفکيک ناپذیر قائل
است. وی معتقد است که پيامبر بيان کننده رسالت و

شریعت است که در طی 23 سال به بيان پيام و رسالت
الهی پرداخت و شریعت توسط ایشان بيان شد٬ اّما ُبعد دیگر
شخصيت پيامبر که امامان دوازده گانه شيعه هم با او در این
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امر شریک هستند٬ امامت است.

 امام کسی است که توانایی فهم باطنی و جنبه ملکوتی
شریعت در او است و امامت طریقتی است که انسان ها را
به حقيقت خواهد رساند. به این ترتيب سه جنبه شریعت٬
طریقت و حقيقت به سرانجام خواهد رسيد. تفکر کربن در

این باره مبتنی بر سخن نبوی است که فرمودند:

الشریعة اقوالی٬ الطریقة اعمالی و الحقيقة احوالی؛

سخنان من به منزله شریعت است و رفتار من به مثابه
طریقت و احوال من حقيقت است.

در بيان برتری مقام امامت رسول اکرم( و پاره ای از انبيا ـ آنان
که برخوردار از این مقام بودند ـ بر نبوتشان همين استدالل

قرآنی کفایت می کند که حضرت ابراهيم٬ آن گاه که از
ابتالئات و امتحانات سخت با موفقيت و سربلندی خارج
می شود٬ مفتخر به مقام امامت می گردد62 و خداوند به

پاس ارزش دادن به صبر و شکيبایی او با وجود آن که در آن
زمان مقام نبوت را دارا بود٬ مقام امامت را به او اعطا می کند.
از این رو خداوند در سوره انعام درباره حضرت ابراهيم(عج) که

دارای مقام امامت بود چنين می گوید:

(وکذلک نری ابراهيم ملکوت السموات و االرض و ليکون من
الموقنين(؛63

ما ابراهيم را ـ آن گاه که امام بود ـ به آگاهی و اشراف به
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ملکوت و باطن عالم و کائنات رساندیم. 

بنابراین٬ مقام امامت حضرت ابراهيم(ع) برتر از مقام نبوت او
بود که خداوند پس از آزمون های سخت این مقام را به او داد.
به همين دليل٬ کربن امام را بشر ملکوتی می داند٬ به طوری

که اگر عکس این قضيه صدق می کرد و مقام نبوت برتر از
مقام امامت بود٬ هيچ گاه اعطای این مقام نمی توانست

برای او یک پاداش تلقی گردد. 

درحقيقت یکی از ویژگی هایی که در قرآن و عرفان برای مقام
امامت بيان شده است و کربن به آن توجه خاصی دارد٬ این
است که اگر کسی به مقام امامت برسد٬ عالوه بر جنبه

ُمْلکی بر جنبه ملکوتی نيز اشراف و احاطه پيدا خواهد نمود
و به عوالم برتر هستی آگاه خواهد شد.

در واقع باید گفت که ریشه قرآنی موضوع قوس صعود یا سير
طولی عوالم و قوس نزول که در ميان عارفان و حکيمان مطرح
است٬ مبتنی بر همين آیه ای است که شأن نزول آن در باره
حضرت ابراهيم(ع) است و هر یک از عارفان و فيلسوفان به
گونه ای این عوالم را با عناوینی هم چون حضرات خمس٬

قوس صعود و قوس نزول و امثال آن بيان نموده اند٬ به طوری
که می توان گفت بيان و ترسيم این عوالم چندگانه چه در

ميان فيلسوفان اشراقی هم چون سهروردی و پيروانش و چه
در ميان فيلسوفان مشایی هم چون ابن سينا و پيروانش با
ادبيات خاص هر یک از این دو مشرب متداول بوده است٬
مضافًا بر این که در بيان این عوالم٬ از تفکر نوافالطونيانی
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هم چون فلوطين بی بهره نبوده اند٬ به طوری که عارفان و آنان
که روش ذوقی و شهودی داشته اند با بهره گيری از ادبيات

قرآنی و فلسفی به ترسيم این عوالم پرداخته اند.

از جمله ویژگی های کسانی مانند پيامبر اکرم( یا پيشوایان
شيعه که به مقام امامت رسيده اند٬ این است که به جنبه
ملکوتی عالم ُمْلک احاطه و بر تأویل عالم اشراف دارند.

از خصوصيات علم به ملکوت و باطن عالم این است که امام
می تواند بسياری از اموری را که توده مردم به آن جهل دارند
و دليل آن را نمی دانند٬ تأویل کند و الیه های درونی عالم را

تفسير نماید٬ همان طور که حضرت خضر(ع) به جهت علم به
ملکوت عالم٬ باطن و تأویل اموری را که هنگام همراهی

حضرت موسی(ع) انجام داده بود و در قرآن به سه مورد آن
اشاره شده٬ بيان نمود.

به همين ترتيب امام نيز به باطن عالم اشراف دارد و می تواند
تأویل امور عالم را بيان کند.64 بدان جهت در قرآن آمده

است: آنانی که امام هستند و از ملکوت عالم با خبرند٬ از
راسخان علم هستند که بر بطون و حقایق قرآن احاطه دارند

و توانایی تأویل قرآن و امور عالم را دارند.65 

از جمله روایاتی که کربن آن را درباره سطوح متفاوت حقيقت
عالم و هم چنين برای طرح مسئله وجود ظاهر و باطن در
عالم٬ مطرح می سازد و تفسير باطن عالم را نيازمند به

حکمت معنوی و نبوی می داند٬ این سخن امام صادق(ع)
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است: 

کتاب خدا حاوی چهار امر است: عبارات٬ اشارات٬ لطایف و
حقایق که عبارت به عوام٬ اشارت به خواص٬ لطایف به اوليا و

حقایق به انبيا تعلق دارد.

یا در روایتی دیگر آمده است:

ظاهر نص به شنوایی٬ اشارات به فهم٬ لطایف به تأمل و
حقایق به حقيقت اسالم تعلق دارد.66

از این رو پيامبر عالوه بر این که در مقام رسول بودن به تنزیل
و ظاهر قرآن و شریعت می پردازد٬ در مقام امامت به تأویل٬
باطن و حقيقت هم می پردازد که پس از او امامان نيز هرچند
که در تنزیل قرآن با پيامبر اکرم( شرکت نداشته اند٬ اّما در

تأویل و تفسير باطنی شریعت نبوی با وی اشتراک دارند. به
همين جهت کربن در مقاله نخست از تاریخ فلسفه خود در
بيان حکمت معنوی شيعه٬ آن دسته از روایاتی که اشاره به
وحدت نورانی پيامبر و امامان دارد٬ ذکر می کند٬ مانند این که
پيامبر اکرم( می فرماید: "أنا و علی من نور واحد" یا "اول ما

خلق هللا نوری".

این دسته از روایات بيان کننده مسئوليت مشترک و یکسانی
است که پيامبر و امامان به جهت مقام امامت٬ دارند که آن

همان والیت و سرپرستی نسبت به انسان ها است.

بنابراین از دیگر ویژگی ها و خصوصيات مقام و منصب امامت
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عالوه بر تأویل٬ مسئله والیت است. در واقع کسی که به
مقام امامت الهی نصب شده٬ هم چون پيامبر اکرم( و امامان
دوازده گانه٬ دارای والیت باطنی و مقام سرپرستی است که
بر این اساس مؤمنان باید نسبت به امام حالت محّبت٬ انقياد
و اطاعت داشته باشند.67 در تفکر شيعه٬ امام بيان کنندة
جنبه های باطنی شيعه و طریقت دین تلقی می گردد که

مؤمنان را به حقيقت دین واصل می سازد.

به همين جهت٬ کربن معتقد است رویکرد عرفانی که مبتنی
بر تأویل و تفسير ِحکمی از باطن دین است٬ در غير اندیشه

شيعه امکان تحقق نداشته است٬ زیرا به جهت مفهوم
امامت و والیت در تفکر شيعه است که عرفان٬ رشد و

بالندگی یافته است٬ و والیت عارفان بنا به نگرش آنها از
کسی اخذ می شود که صاحب والیت باشد که همان امامان

معصوم هستند.

به همين جهت عرفا می کوشند تا سر سلسله عرفان و
والیت جزئيه خود را سينه به سينه به یک امام معصوم متصل

سازند و این را امری ضروری تلقی می کنند٬ زیرا "والیت
جزئيه" یا به تعبير خواجه عبدهللا انصاری "والیت قمریه"

مأخوذ از "والیت کليه" یا "والیت شمسيه" است که منظور از
آن پيامبر اکرم( و پس از ایشان ائّمه دوازده گانه می باشند.

پی نوشت:

29. هانری کربن٬ تاریخ فلسفه اسالمی٬ سيد جواد
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طباطبایی٬ چاپ دوم٬ کویر٬ تهران٬1377 ٬ ص 7ـ8.

30. نک: درآمدی بر فلسفه٬ عبدالحسين نقيب زاده٬ چاپ
دوم٬ تهران٬1372 ٬ ص 166 ـ 165.

31. شهاب الدین سهروردی٬ حکمة االشراق٬ مجموعه دوم
مصنفات سهروردی٬ چاپ تهران٬ ص 157: (... و االضواء

المينویة ینابيع الخره "خره" و الرأی التی أخبر عنها زرادشت و
وقع خلسه الملک الصدیق کيخسرو المبارک اليها فشاهدها
و حکماء الفرس کلهم متفقون علی هذا حتی إن الماء کان
عندهم له صاحب صنم من الملکوت و سموه "خرداد" و ما
لألشجار سموه " مرداد" و ما للنار سموه " اردیبهشت". 

32. غالمحسين ابراهيمی دینانی٬ شعاع اندیشه و شهود در
فلسفه سهروردی٬ چاپ دوم٬ انتشارات حکمت٬ تهران٬

٬1366 ص 439 ـ 438.

33. سيد حسين نصر٬ سه حکيم مسلمان٬ احمد آرام٬ چاپ
پنجم٬ شرکت سهامی کتاب های جيبی٬ تهران٬1371 ٬ ص

72 (به نقل از بخش 55 الهيات کتاب تلویحات از آثار
سهروردی)؛ تاریخ فلسفه اسالمی٬ هانری کربن٬ ص 295. (

(ارسطو در رؤیا به سهروردی می گوید: "اینان ـ بایزید
بسطامی و سهل تستری ـ فيلسوفان به حق بودند." بدین

سان حکمت اشراق ميان فلسفه و تصوف٬ پيوندی ایجاد کرد
و آن دو از آن پس از یک دیگر جدایی ناپذیر شدند.

34. سه حکيم مسلمان٬ ص 71 (به نقل از مقاله ششم
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شهاب الدین سهروردی از طبيعيات کتاب مطارحات).

35. سهروردی در بيان کماالت و تجربه های عرفانی و عظمت
شخصيت افالطون به نقل داستانی از تخليه روح و عروج وی

به عالم نور می پردازد و می گوید: "و قد حکی االلهی
افالطون عن نفسه فقال ما معناه: إنی ربما خلوت بنفسی و

خلعت بدنی جانبًا و صرت کأنی مجرد بال بدن٬ عری عن
المالبس الطبيعة٬ بریء عن الهيولی فأکون داخالً فی ذاتی
خارجًا عن سایر االشياء فأری فی نفسی من الحسن و

البهاء و السناء و الضياء و المحاسن العجيبة االنيقة ما ابقی
متعجبًا فأعلم أنی جزء من اجزاء العالم االعلی الشریف."٬
مجموعه اول آثار سهروردی٬ تلویحات چاپ استانبول٬ ص

.(112

36. سه حکيم مسلمان٬ ص 73.

37. به تعبير سيد حسين نصر٬ از کاربرد لفظ "متأله" درباره
حکيمان اشراقی توسط شهاب الدین سهروردی است که این
لفظ برای دسته ای از حکمای الهی در ایران از جمله مالصدرا
به عنوان صدر المتألهين به کار رفته است(سيد حسين نصر٬

سه حکيم مسلمان٬ ص 183).

38. تاریخ فلسفه اسالمی٬ ص 307.

39. همان٬ ص 308 ـ 307.

40. همان٬ ص 305.



5/9/2015 Fars News Agency : ی���� از ا��م���� ����� �����

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000025 32/36

41. همان.

42. همان٬ ص 307.

43. آیات زیادی وجود دارد که یکی از وظایف امام را صریحًا
هدایت به امر و دستور خداوند٬ بيان می کند. از جمله در

سوره انبياء٬ آیه73: (وجعلناهم أئمة یهدون بأمرنا( و سوره
سجده٬ آیه 24: (و جعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا(.

44. نک: غالمحسين ابراهيمی دینانی٬ شعاع اندیشه و
شهود فلسفه سهروردی٬ چاپ دوم٬ حکمت٬ تهران٬ ٬1366 

ص 415 ـ 413؛ سيد حسين نصر٬ سه حکيم مسلمان٬ ص
85 ـ 84؛ مير عبدالحسين نقيب زاده٬ درآمدی به فلسفه٬

چاپ دوم٬ آگاه٬ تهران٬1372 ٬ ص 167.

45. سهروردی در حکمة االشراق درباره تفاوت عالم ُمُثل
معلقه (عالم مثال سهروردی) و ُمُثل نوریه (عالم مثال

افالطونی) می گوید:"... و الصور المعلقة ليست ُمُثل افالطون
فان ُمُثل افالطون نوریة ثابتة فی عالم االنوار العقلية و هذه

ُمُثل معلقة و ليس لها محل فيجوز ان یکون لها مظهر من هذا
العالم." (حکمة االشراق٬ چاپ سنگی٬ ص 511)

46. شعاع اندیشه و شهود فلسفه سهروردی٬ ص418 ـ
.417

47. تاریخ فلسفه اسالمی٬ ص 300.



5/9/2015 Fars News Agency : ی���� از ا��م���� ����� �����

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000025 33/36

48. المشارع و المطارحات٬ چاپ استانبول٬ ص 474.

49. تاریخ فلسفه اسالمی.

50. همان.

51. هانری کربن٬ مبانی هنر معنوی٬ گردآوری زیر نظر علی
تاجدینی٬ چاپ دوم٬ دفتر مطالعات دینی هنر٬ تهران٬ ٬1376 

ص 28 ـ 27.

52. زابينه اشمتيکه٬ مکاتبات هانری کربن و والدیمير ایوانف٬
ترجمه ع. روح بخشان٬ کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

ایران٬ تهران٬ 1382.

53. حيدر بن علی آملی٬ جامع االسرار و منبع االنوار٬ تصحيح
هانری کربن و عثمان یحيی٬ ترجمه سيد جواد طباطبایی٬

انتشارات علمی و فرهنگی٬ تهران٬ 1368.

54. تاریخ فلسفه اسالمی٬ ص 46.

55. هانری کربن آفاق تفکر معنوی در ایران اسالمی ٬ ص
 .163

56. همان٬ ص 161 ـ 160.

57. هانری کربن٬ فلسفه ایرانی و فلسفه تطبيقی٬ ص 42.
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58. همان٬ ص 162.

59. همان٬ ص 108.

60. "لوال الحجة لساخت االرض بأهلها".

61. در واقع از مفهوم این روایت که گفته شده است: "من
مات ولم یعرف امام زمانه٬ مات ميتة جاهلية" استنباط

می گردد که اگر کسی امام زمان خویش را نشناسد٬ مرگ او
چون مرگ عصر جاهليت است و به تبع زندگی و حيات او

هم٬ حيات جاهالنه خواهد بود.

62. قرآن در سوره بقره آیه ٬124 درباره به امامت رسيدن
حضرت ابراهيم می فرماید: (و إذ ابتلی ابراهيم ربه بکلمات
فأتمهن قال إنی جاعلک للناس امامًا قال ومن ذریتی قال

الینال عهدی الظالمين(. این آیات برتری مقام امامت حضرت
ابراهيم ( را بر نبوت وی نشان می دهد٬ همان طور که

عصمت را برای امامت اثبات می کند. زیرا آن گاه که حضرت
ابراهيم(ع) از خداوند می پرسد که آیا این مقام به ذریه و
فرزندان من هم می رسد٬ خداوند در جواب( ( می فرماید٬

ظالمان که در این جا منظور گناه کاران هستند٬ شایسته این
مقام نمی باشند. لذا از مفهوم آیه استنباط می شود که امام

باید از گناه و ظلم مبّرا باشد.

63. سوره انعام٬ آیه 75.

64. امام صادق(ع) در سخنی می فرماید: خدا رحمت کند
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برادر ما حضرت موسی را که اگر شکيبایی و صبر پيشه
می کرد و می توانست کارهای حضرت خضر(ع) را ـ که بر

حسب علم به باطن و تأویل عالم صورت می پذیرفت ـ تحمل
کند٬ حضرت خضر(ع) هفتاد مورد از تأویل کارهای خود را برای
حضرت موسی(ع) بيان می داشت. هم چنين از مواردی که در
زندگی ائمه بر حسب مقام امامت آنان و به جهت آگاهی به
ملکوت عالم و علم به تأویل برایشان مقدور بود٬ پاره ای از
پيش گویی هایی است که آن بزرگواران بيان داشته اند. از

جمله سخنانی را که امام علی(ع) به ابن ملجم درباره قتل
خود می گوید یا سخنی را که امام علی(ع) به سعد بن ابی
وقاص درباره پسرش عمر سعد و جریان قتل امام حسين(ع)

توسط او بيان می دارد. همه این موارد حاکی از علم به
باطن٬ تأویل و ملکوت عالم است و اثبات می کند که آنان از

مصادیق راسخون در علم می باشند. 

65. قرآن درباره آنان که علم به تأویل دارند٬ در سوره آل
عمران٬ آیه ٬7 می فرماید: (و ما یعلم تأویله اال هللا و

الراسخون فی العلم(. در نگرش قرآن تنها کسانی که از
راسخان در علم باشند و به باطن و ملکوت امور عالم آگاه
باشند٬ توانایی تأویل را خواهند داشت. بر این اساس کربن

معتقد است که فهم معانی با توجه به مرتبه معنوی 

امکان پذیر است و در این باره می گوید: "تمایز معانی٬ با
توجه مراتب معنوی٬ ميان انسان ها صورت گرفته است که
درجات آن را استعداد درونی آنان متعين کرده است." (تاریخ

فلسفه اسالمی٬ ص 18) 
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66. تاریخ فلسفه اسالمی٬ ص 18.

67. قرآن در این خصوص می فرماید: (اطيعوا هللا و اطيعوا
الرسول و اولی االمر منکم(؛ "ای مؤمنان! باید از خدا و رسول
و صاحبان امر (امامان) اطاعت کنيد!" و موارد مذکور در ادبيات
قرآنی از مصادیق صاحبان دارای والیت می باشد. کلمه والیت

دارای دو معنا است. آن گاه که این کلمه درباره خداوند٬
رسوالن و امامان به کار می رود٬ به معنای سرپرستی و
فرماندهی است: آن گاه که درباره مؤمنان و پيروان به کار

رود٬ به معنای فرمان برداری و اطاعت بی چون وچراست. این
تفاوت را از جنبه ادبی با فتحه و کسره واو در کلمه والیت

نشان می دهند.

 

دکتر سيد رضی موسوی گيالنی

ماهنامه انتظار موعود  شماره 17
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