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دیدگاه  حکمت و فلسفه

شماره : 13940511000021

94/05/24  03:30

ديدگاه پديدارشناسانه هانری کربن به دکترين مهدويت  بخش اول

روش پژوهشی  هانری کربن در شيعه شناسی
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.

 

چکيده

یکی از قوی ترین اسالم شناسان غربی که درباره تفکر
شيعه و موقعيت مهدویت در نظام فکری شيعه پژوهش

نموده٬ هانری کربن است. وی بر خالف بسياری از دین پژوهان
غربی که با شيوه تاریخی گری به اسالم و مسئله مهدویت
نگریسته اند٬ با روش پدیدارشناسانه به بررسی مؤلفه ها و
عناصر بنيادین شيعه و حکمت معنوی می پردازد. وی معتقد
است که یکی از اصلی ترین و محوری ترین عناصر حکمت

معنوی فکر شيعه٬ اعتقاد به مسئله امامت است که تجّلی
آن در عصر ما٬ مهدویت می باشد.

از این رو٬ نکات قابل تأّملی را درباره مهدویت مطرح می سازد.
وی چندین مقاله مستقل درباره والیت و امامت امام مهدی
(عج)٬ جزیره خضرا٬ محل زندگی فرزندان امام و موضوعات
مربوط به مهدویت نوشته و بر این باور است که مهدویت

آموزه ای اسالمی است که در عرفان اسالمی توانایی تبدیل
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شدن به یک نظریه و یا دکترین را دارد. او بر خالف بسياری از
دین پژوهان غربی٬ نگرش مثبت و همدالنه ای به مهدویت

ارائه می دهد و به اهميت این مبحث اذعان دارد٬ هرچند که
در بعضی از مسائل مهدوی تحت تأثير اندیشه های

اسماعيلی و شيخی٬ با عقاید اماميه هم  سو نيست.

مقدمه 

هانری کربن (1978 ـ 1903ميالدی) از برجسته ترین
شرق شناسانی است که سال های زیادی از عمرخویش را

در ایران سپری نموده و به پژوهش و تحقيق در زمينه
ایران شناسی٬ اسالم شناسی٬ عرفان و فلسفه اسالمی

پرداخته و انجمن ایران شناسی فرانسه را در ایران پایه گذاری
نموده است. وی از اندیش مندان بزرگ غربی و اسالمی در

زمينه شناخت عرفان و فلسفه اسالمی درس آموخته و پس
از سال ها تالش در فهم تفّکر شيعی٬ آثار برجسته ای را در
زمينه های عرفان٬ فلسفه و کالم شيعی به زبان فرانسوی
ترجمه و تحریر نموده است. مجموعه آثار او را به 197عنوان

تخمين زده اند که پاره ای از آنها در موضوع خود بی بدیل
است.1

دست آورد مطالعات و کوشش های کربن که با همکاری
پاره ای از اندیش مندان ایرانی صورت پذیرفت٬ گردآوری

مجموعه ای از آثار عرفانی و فلسفی بزرگان و مفاخر ایران با
عنوان "گنجينه نوشته های ایرانی" بود که 22 جلد از این آثار

در زمان حيات کربن به چاپ رسيد. تأليفات کربن در باب
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عرفان و فلسفه اسالمی٬ بيان کننده دغدغه های فکری او
است.2 وی بر خالف بسياری از مستشرقان٬ که با مطالعات

اندک و بر اساس ظن و گمان٬ در باره فرهنگ شرقی و
اسالمی می نویسند با مطالعات دقيق و گسترده درباره
تمدن اسالمی٬ به ویژه فرهنگ اسالمی قلم زده است.

مطالعه آثار کربن گویای این است که وی در زمينه فرهنگ
اسالمی مّطلع بوده است و کمتر محققی از خاور شناسان

در جامعيت و عمق فکری به پای او می رسد.

کربن خود را مستشرق نمی داند؛ بلکه خود را فيلسوفی
سيار می داند که به دنبال گمشده اش به همه جا سر

می زند و از همه کس می پرسد. وی دراین باره می گوید: 

پرورش من از آغاز٬ پرورش فلسفی بود. به همين دليل نه به
معنای دقيق کلمه٬ متخصص زبان و فرهنگ آلمانی هستم و
نه مستشرق. من فيلسوفی رهروم به هر دیاری که راهبرم

شوند. اگر چه در این سير و سلوک از فرایبورگ٬ تهران و
اصفهان سر در آورده ام٬ اّما این شهرها از نظر من مدینه های

تمثيلی اند. منازلی نمادین از راه و سفری هميشگی و
پایدار.3

به یقين می توان گفت که هانری کربن از جمله خاور
شناسانی است که درباره مهدویت سخنان ناگفته ای دارد و
هنگام نگرش به این مسئله٬ آن را به طور نظام مند و ارگانيک
با دیگر عناصر و مبانی شيعی می نگرد و صرفًا به صورت یک
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گزینه و آموزه تفکيک شده به مهدویت توجه نمی کند.

پاره ای از خاور شناسان و حتی عالمان اسالمی آن گاه که به
مهدویت می پردازند٬ به ارتباط آن با دیگر آموزه ها و تأثير آن بر

دیگر ارکان شریعت و تعاليم دینی توجه نمی کنند٬ بلکه
مهدویت را از بستره تعاليم دینی انتزاع نموده و به صورت
تحليلی٬ نه ترکيبی و ارگانيک٬ به پژوهش می پردازند٬ در

حالی که گاه عنصری عالوه بر اهميت درونی در نظام و پيکره
یک تفکر و دین٬ از موقعيت فوق العاده و منحصر به فردی نيز

برخوردار است.

نسبت مهدویت با دین به منزله قلب نسبت به بدن است٬
که عالوه بر این که می توان آن را به طور مستقل تحليل و

بررسی کرد٬ می توان به کارکرد و اهميت آن با دیگر
آموزه های دین نيز پرداخت٬ به طوری که تنها در این تحليل

ارگانيک است که اهميت و نقش مهدویت حتی در
کوچک ترین عناصر دین آشکار می گردد.

مسئله مهدویت که ختم والیت محّمدی است٬ در قله رفيع
تمامی مباحث علمی هانری کربن در عرصه شناخت عرفان
شيعی قرار گرفته است٬ به طوری که با شناخت تمامی
مؤلفه های فکری کربن در توصيف عرفان اسالمی و شيعه

باطنی٬ می توان مهم ترین ضلع هندسه ذهنی او در شناخت
عرفان و فلسفه شيعی را مهدویت دانست.

همان طور که در قله مباحث عرفانی از جمله طرح بحث
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حقيقت محمدیه توسط عرفا٬ مسئله والیت محمدیه و
مهدویه (والیت مطلقه و مقيده) قرار گرفته و نفی این قله
رفيع٬ به فروپاشی یا عدم استواری تمامی ارکان عرفان و
حقيقت محمدیه منجر می گردد٬ هم چنين می توان گفت که
در تمامی آثار و کوشش های فکری این خاورشناس بزرگ

مسئله مهدویت٬ رکن اصلی قرار گرفته است٬ گویی که وی
در پرداختن به تمامی مقوالت علمی٬ از جمله مذهب

اسماعيليه٬ عرفان محيی الدین و سيد حيدر آملی٬ فلسفه
اشراق سهروردی٬ فرقه شيخيه و شيعه دوازده امامی٬ به

رکن اصلی بحث یعنی مهدویت نظر دارد.

اگر به آثار هانری کربن در زمينه فرهنگ عرفانی و شيعی٬ که
شامل ده ها کتاب است٬ نگریسته شود٬ اثبات می گردد که
وی٬ تحليل عرفان و تشيع را بدون مسئله مهدویت ناتمام
می داند. او ظهور حکومت مهدوی را تجلی و آشکار شدن

باطن تمامی ادیان ابراهيمی می داند و می گوید: 

به فرجام ظهور امام دوازدهم (مهدی٬ امام غایب) که در پایان
دهر ما روی خواهد داد٬ کليه مکنونات منزالت الهی را آشکار

خواهد کرد.4

وی در تبيين عرفان اسالمی٬ با استناد به سخنان بزرگانی
چون عبدالرزاق کاشانی که از شارحان عرفان محيی الدینی
است٬ می گوید: والیت بخشی از نبوت است و الزمه رسيدن
به شریعت نبوی٬ رسيدن به مرحله والیت است که این امر

با شناخت و گره خوردن با حضرت ولی عصر(عج) تحقق
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می یابد. وی در کتاب آیين جوان مردی سخن
عبدالرزاق کاشانی درباره والیت را٬ که محور اصلی بحث

دکترین مهدویت است٬ چنين بيان می کند:

به عقيده عبدالرزاق کاشانی به گونه ای است که والیت٬
بخشی از نبوت است. به نظر او الزمه رسيدن به مرحله
نبوت٬ رسيدن به مرحله والیت است؛ زیرا هر نبی پيش از

نبوت٬ ولی بوده است. پس پيداست که نبوت مزید بر والیت
است؛ یعنی نبوت٬ والیتی دائمی است و در حقيقت٬

پيامبری امری موقتی است و این نکته ای است که ما از
پيامبر شناسی شيعی استنباط می کنيم.5

روش پژوهشی  هانری کربن در شيعه شناسی

هانری کربن در دین  پژوهی٬ مانند توشيکو ایزوتسو٬ مير چا
الياده٬ اتين ژیلسون رودولف اتو و فرید ریش هایلر از شيوه

پدیدار شناسی استفاده نموده است6. این اندیش مندان در
روش شناخت موضوعات تحقيقی خود از دیدگاه تاریخی به
مسئله نمی نگرند و موضوع را از جهت تحققش در زمان و
مکان خاص یا حيثيت تاریخی بررسی نمی کنند. در شيوه

پدیدارشناسی٬ آن چه بيش از هر چيز اهميت دارد٬ شناخت
پدیده و تأثيرات و آثاری است که آن پدیده می تواند بر فرد٬

جامعه و یا برهه ای از تاریخ برجای گذارد.

به تعبير آنه ماری شيمل در روش پدیدار شناسانه محقق
می کوشد تا با این روش به کانون یک دین وارد شود و به
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درونی ترین امر مقدس هر دین دست یابد.7 ما در نگاه
تاریخی نمی توانيم بفهميم که یک فکر چه مبانی ای دارد و
چگونه به وجود آمده است ولی در نگاه پدیدار شناسانه٬
مبانی و چگونگی پيدایش یک تفکر و اندیشه را می توان

فهميد. در این روش٬ توصيف و شناخت یک پدیده و تأثيرات آن
ـ که به تعبير ادموند هوسرل نوعی روان شناسی توصيفی8
است ـ مورد توجه می باشد و توسط آن می توان به جهان

فکری٬ زندگی افراد و به مفهوم یک پدیده پی برد.

به تعبير مارتين هایدگر:

در پدیدار شناسی سعی می شود٬ موقعيتی فراهم شود تا
خود شیء٬ خود را نشان دهد و با مفاهيم نارسا و مبهم در

خفا و حجاب نيفتد. وقتی یک جنگلی٬ از جنگل صحبت
می کند٬ یا یک کویری از کویر صحبت می کند٬ باید پرسيد آن
جنگل و آن کویر برای آنها چگونه پدیدار می شوند٬ نه این که
ما به آنها از ورای مفاهيم پيش ساخته شده٬ بنگریم و تأویل

نمایيم9.

در شيوه پدیدارشناسانه بر خالف شيوه تاریخی ـ که مبتنی
بر روش پوزیتيویستی می باشد ـ هدف٬ شناخت پدیده از راه
شناخت عناصر ذهنی و روانی افراد و درک پيامدهای آن برـ
آثار خارجی است و این امر با شناختن و باز کاوی علت ها و
عوامل فکری امکان پذیر است٬ بر خالف شيوه پوزیتيویستی
که در آن بررسی مسئله بدون نظر داشتن به ظرفيت ها و

عناصر ذهنی مورد اهتمام و توجه می باشد. 
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هانری کربن بر خالف پاره ای از خاور شناسان پيش از خود
هم چون دارمستتر٬10 ایگناتس گلدتسيهر11 و فان فلوتن12
به مسئله مهدویت از دیدگاه تاریخی نمی نگرد و مانند آنان در

صدد ارزیابی و بررسی عوامل تاریخی پيدایش این فکر
نيست. آن دسته از خاور شناسان با تکيه بر روش

تاریخی گری اعالم می کنند که اندیشه مهدویت توسط
عده ای از شيعيان کوفه٬ مانند مختار ثقفی و کيسانيه٬ یا
مسلمانان سودان٬ مثل محمد احمد سودانی (مدعی

مهدویت) به وجود آمد تا از گسترش قدرت بنی اميه یا قدرت
استعمار انگليس و ستم حاکم بر سودان کاسته شود.

اینان خواستند با اختراع و جعل مسئله مهدویت و
منجی گرایی به قيام برخيزند و از این راه مردم را برای یک
نهضت آزادی بخش گرد آورند بنابراین از دیدگاه تاریخی٬

هيچ گاه به ارزش یابی یک اعتقاد دینی و اهميت آن از دیدگاه
نظام اعتقادی دین و پيروان آن نگریسته نمی شود و توجه
نمی گردد. که قضيه مهدویت در درون مذهب چه جایگاه و
منزلت اعتقادی و آئينی دارد و تا چه ميزان از اهميت درون
دینی برخوردار است٬ بلکه در نگاه تاریخی ـ شيوه متداول
بسياری از شرق شناسان و دین پژوهان آنگلوسا کسون در
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم ـ هر پدیده ای در

بستره ای از حوادث و جریانات تاریخی به وقوع پيوسته است٬
به طوری که نمی توان آن را جدای از شرایط تاریخی آن

بررسی نمود.

به همين جهت از منظر تاریخی گری اندیشه مهدویت خواهی٬
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ساختگی و جعلی است که شرایط سياسی و اجتماعی یا
سرخوردگی فردی و روان شناختی موجب به وجود آمدن آن

شده و از این راه مردم به یک منجی آسمانی معتقد
می گردند و بدین وسيله به قيام اجتماعی و یا التيام روحی و

روانی می رسند.

اما بر اساس روش پدیدارشناسانه به جای آن که به توجيه و
تبيين رویدادهای تاریخی بسنده شود و پيدایش یک اندیشه
با رویدادهای تاریخی گره زده شود٬ بيشتر به مؤلفه های
فکری و اعتقادی دین توجه می گردد و پژوهش گر به جای
اظهار نظر٬ به بيان و توصيف آموزه های مذهب می پردازد.

در نگاه پدیدارشناسانه به مهدویت٬ محققی هم چون 
هانری کربن به جای آن که به رد یا اثبات موضوع بپردازد و در

باره صدق و کذب آن سخن بگوید یا مهدویت را اختراع
مدعيان مهدویت تلقی کند٬ به این موضوع می پردازد که
مهدویت از منظر آموزه های دینی٬ چگونه توصيف شده و

تفسير کتاب و سنت یا نظر و اعتقاد عالمان و عارفان شيعی
به مهدویت چگونه است.

در واقع بر خالف روش تاریخی گری که در ميان خاور شناسان
پيش از کربن شایع بوده است٬ شيوه تحقيق او توصيفی٬

همدالنه و پدیدارشناسانه است و او به جای آن که به اظهار
نظر شخصی و تحليل تاریخی بپردازد٬ می اندیشد که

آموزه ای چون مهدویت در درون نظام و سيستم اعتقادی و
فکری اسالم به ویژه شيعه چه نقش و کارکردی دارد. 
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در روش پدیدارشناسی٬ بررسی و مطالعه یک پدیده حتی
بيش از پرداختن به حقانيت و کشف دليل آن اهميت دارد و

محقق سعی می کند که مجموعه عوامل یک فکر را به
صورت شبکه ای و منسجم شناسایی کند. در واقع

پدیدارشناس سخن در باره صحت و حقانيت پدیده را به
صورت معلق می گذارد و به اصطالح تعليق حکم می کند و در
عوض می کوشد تا به شناخت٬ هم زبانی و همدلی با یک

پدیده و پدید آوران آن بپردازد. 

بر این اساس کربن٬ در بررسی عناصر فکر شيعی٬ تفکر
شيعه را در تاریخ و زمان عينی مورد توجه قرار نمی دهد٬

بلکه آن را در خارج از تاریخ به معنای متداول آن و در عرصه ای
که خود ضد تاریخ است و در زمان و مکانی غير مادی قرار
گرفته٬ بررسی می کند و به بيان ریشه ها و بنيادهای آن
می پردازد. در واقع در بررسی تاریخ قدسی٬ زمان آفاقی

جای خود را به زمان انفسی می دهد. به همين جهت کربن
در باره تفسير پدیدارشناسانه از مهدویت می گوید: 

در شرح حال امام دوازدهم٬ خطوط رمزی و مثالی مربوط به
والدت و غيبت او فراوان به چشم می خورد... . نقد تاریخی٬
این جا راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا بحث بر سر آن چيزی
است که ما تاریخ قدسی ناميده ایم. این جا باید به عنوان
پدیدار شناس رفتار کرد٬ کشف نيات وجدان شيعی برای

مشاهده آن چه که وجدان شيعی از همان آغاز به خود ظاهر
ساخته است.13
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در نگاه تاریخی گری در برابر پدیدارشناسی٬ اگر واقعه٬ تفکر٬
مکتب و اندیشه ای را از رشته تاریخی و ارتباط طولی آن جدا
سازیم٬ قابل شناخت نيست و حتمًا یک واقعه یا پدیده را باید
در روند تاریخی و نسبت با گذشته و حال بررسی نمود؛ اّما

در پدیدارشناسی٬ نيازی به ارتباط منطقی واقعه ای با
گذشته و حال و یا مکان وقوع آن نمی باشد و هر چند

شناخت زمان و مکان می تواند در فهم پدیده ای کمک کند٬
اما لزومًا در شناخت یک پدیده نيازمند روند تاریخی قبل و بعد

آن نيستيم.

آن چه در پدیدارشناسی بسيار اهميت دارد٬ عناصر اصلی و
مؤلفه های اصلی خود پدیده است٬ هر چند که این پدیده با
پدیده های اطراف خود هم آهنگ و سازگار نباشد. از این رو

کربن در شناخت پدیدار شناسانه تفکر شيعه٬ فراتر از
بررسی تاریخی پيدایش شيعه٬ به مؤلفه های اصلی حکمت

معنوی شيعه اشاره کرده و ویژگی های اصلی آن را بيان
می کند. به نظر او٬ کليد واژه های پدیدارشناسی شيعه

عبارت اند از: تأویل٬ امامت٬ والیت٬ شریعت٬ طریقت٬ حقيقت
و مهدویت. 

وی امام شناسی را ادامه و بسط نبی شناسی می داند و
سلسله امامت را بر محور امام مهدی(عج) که ادامه امام

شناسی در عصر ما است٬ قرار می دهد و مسئله مهدویت را
در پدیدارشناسی شيعه٬ دارای مرکزیت می داند. او

می گوید: 
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اسالم شيعی٬ مبتنی بر نوعی پيامبر شناسی است که در
یک امام شناسی بسط پيدا می کند... . وظيفه حکمت نبوی٬
تداوم و حفظ معنای معنوی وحی الهی٬ یعنی باطن است.
وجود اسالمی معنوی نيز وابسته به همين حفظ باطن است

و گرنه اسالم با گونه های ویژه آن٬ دست خوش همان
فرایندی می شد که در مسيحيت٬ نظام های کالمی را به

ایدئولوژی های اجتماعی و مهدویت کالمی را به عنوان مثال
به مهدویت اجتماعی و به امری عرفی تبدیل کرد.14

هانری کربن در مسئله مهدویت و شناخت شيعه٬ به عناصر٬
شاخص ها و بنيادهای فکر شيعی می پردازد و از نگاه او٬
حقانيت و درستی این مباحث مفروض گرفته می شود. در

واقع٬ برای او از جنبه پدیدار شناسی٬ درک حقانيت و درستی
اعتقاد٬ از اولویت برخوردار نيست. هرچند که او معتقد به این

مباحث است.15

کربن وقتی به قرائت عرفانی از شيعه می پردازد٬ تنها به بيان
بنيادها و پایه های این تفکر نظر دارد و در این راستا تمامی
گونه های باطن گرایی و تأویلی فرقه های شيعه از جمله

نظرات اسماعيلی٬ عرفان از منظر محيی الدین و
سيد حيدرآملی٬ مسئله والیت و امامت٬ موضوع مهدویت٬

تفکر سهروردی٬ مذهب شيخيه و دیگر امور را مورد بررسی
قرار می دهد و بررسی این امور در پدیدار شناسی فکر شيعه

باطنی برای او٬ از اهميت فراوانی برخوردار است و همان
طور که ممکن است یک مسلمان موضوع تحقيق خود را
مسيحيت قرار دهد و سال ها بکوشد تا به بررسی عناصر
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فکری مسيحيت بپردازد و از آن توصيفی واقعی و مطابق با
اعتقاد مسيحيان را ارائه نماید٬ کربن نيز در صدد است تا
مبانی اصلی فکر شيعه ولوی یا باطنی را مطرح سازد.

از این رو در راستای شناخت این مسئله با موضوع مهمی
چون مهدویت به عنوان مهم ترین پایه آن مواجه می شود و در
بيان آن به عنوان قله فکری عرفان شيعی اهتمام می ورزد. 

بنابراین کربن در شيوه پدیدارشناسی اسالم٬ نخست به
شناخت موضوع معطوف می شود و سپس می کوشد تا به

توصيف مؤلفه ها و عناصر درونی این اعتقاد و تأثير آن در رفتار
و افکار مسلمانان و جوامع اسالمی بپردازد و هم آهنگی و

پيوستگی این فکر با اجزای درونی آن را آشکار سازد.

هانری کربن بر اساس این شيوه تشخيص داد که مسئله
مهدویت بنياد اصلی شيعه و عرفان و موضوع امام دوازدهم از
مهم ترین مباحث اعتقادی ـ عرفانی شيعه تلقی می گردد و
معتقد بود که نمی توان به تشيع٬ عرفان و حکمت معنوی

قائل شد٬ اّما مسئله امامت و والیت امام را که سرانجام به
امام عصر(عج) ختم می گردد٬ نادیده گرفت.

وی مهم ترین عنصر اعتقاد اسالمی٬ فلسفه و حکمت
اسالمی را که مایه زنده ماندن و پویایی اسالم می باشد٬
مسئله والیت امام معصوم تشخيص داد و خصوصًا در بيان

عرفان و حکمت معنوی شيعه٬ به طوری جدی معتقد بود که
تمامی عناصر عرفانی و ِحکمی شيعه به مسئله امامت و



5/9/2015 Fars News Agency : ����� ���� روش ��و��� ����ی���� در

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000021 14/26

والیت٬ معطوف می گردد و در گزینش علمی تمامی آثار
علمی خود و در پرداختن به عارفان و فيلسوفان و حتی

فرقه های مذهبی٬ به کانون و هسته اصلی حکمت و عرفان
یعنی والیت امام توجه دارد.

کربن معتقد است٬ سهروردی نخستين فيلسوفی بود که
اعتقاد داشت حکمت معنوی اسالم٬ باید جای گزین فلسفه
ارسطویی گردد و الزم می دانست تا از اسالم تفسير حکمی

ارائه شود وی به دنبال ارائه الگو و مدل جدیدی از اعتقاد
دینی به جای فلسفه ورزی یونانی بود و اگر هم به فيلسوفان
پيش از سقراط مانند فيثاغورث٬ پارمنيدس٬ هراکليتس و یا
حکيمان ایران باستان اشاره می کند٬ به این دليل است که

آنها را همسو با تفسير ِحکمی و معنوی از اسالم می پندارد.

کربن به محيی الدین٬ سيد حيدر آملی٬ صدرالمتألهين و
فيلسوفان اسماعيليه٬ شيخيه و سرانجام به شيعه دوازده
امامی پرداخت٬ چون در همه این اندیش مندان و فرقه ها٬
مسئله تأویل باطنی٬ امامت٬ حقيقت محمدیه٬ والیت و

سرآمد این مباحث٬ ختم والیت مقيده یعنی والیت مهدوی
قرار گرفته است. بنابراین بيهوده نيست که وی در بررسی
افکار تمامی این اندیش مندان و فرقه ها به جنبه مشترک و
فصل الخطاب عرفان و حکمت معنوی٬ یعنی والیت مهدوی

تأکيد می ورزد.

از این رو شاید بسيار قابل توجه باشد که بر خالف پاره ای از
اندیش مندان مسلمان که مسئله مهدویت را امری حاشيه ای
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و آموزه ای دینی هم شأن با دیگر مؤلفه های دینی می دانند٬
کربن در بررسی پدیدارشناسانه و بيان عناصر و پایه های

اصلی اسالم شيعی٬ بسيار نيکو از منظر بيرونی و معرفت
درجه دوم و از نگاه شخصی غير مسلمان متوجه اهميت
اساسی امامت مهدوی می گردد و گوشزد می کند که اگر

عرفان و تشيع٬ مسئله سرپرستی و والیت امام معصوم را در
هر عصر و دوره ای ـ که در عصر ما والیت امام مهدی(عج)

است ـ از تفکر خویش دور سازد٬ و تأویل و تفسير شریعت و
رسالت را از او نخواهد٬ گوهر تشيع و عرفان اسالمی را نفی

نموده است. 

زمينه های فکری کربن پيش از آشنایی با فرهنگ
اسالمی

پيش از این که مبانی فکری و دغدغه های کربن را نسبت به
آموزه های اسالمی بيان کنيم٬ باید به زمينه ها و رگه های

اصلی فکر او پيش از آشنایی با اسالم اشاره
نمایيم. هانری کربن قبل از این که به ایران بياید و به صورت
جّدی درباره تفکر ایرانی و شيعی به پژوهش های ژرف و

عميق بپردازد٬ از بعضی فيلسوفان و اندیش مندان بزرگ غرب
استفاده نموده بود که این آشنایی بی تأثير بر شناخت و

سنخيت یافتن او با شيعه نبوده است.

کربن از شاگردان مارتين  هایدگر16 در آلمان بوده و از او در
زمينه متافيزیک٬ هرمنوتيک و تفسير فلسفی از تاریخ٬ درس
آموخته بود٬ به طوری که به تعبير یکی از اندیش مندان٬ تا آخر
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عمر هيچ گاه از فلسفه هایدگر روی گردان نشد.17 کربن از
جمله کسانی است که نخستين بار کتاب وجود و زمان 

هایدگر را به زبان فرانسوی ترجمه نمود٬ به طوری که سارتر
نخستين بار به وسيله ترجمه کربن با هایدگر آشنا شد.

بی تردید٬ آشنایی کربن با هایدگر در شکل گيری فکر و نگاه او
به عرفان شيعی اثری عميق داشت٬ همان طور که غير از او
هم  هایدگر شناسان دیگری در ایران بوده اند که ميان هایدگر

و عرفان رابطه هایی را ایجاد نمودند.

مسئله هرمنوتيک که کربن با توجه به عرفان اسالمی آن را
به کشف المحجوب ترجمه می کند٬ از مهم ترین رخدادهای

فلسفی دوران کربن بوده است. این بحث توسط
هانس گئورک گادامر٬18 پل ریکور٬19 هایدگر و دیگر

اندیش مندان مطرح شد. او با آشنایی با بحث هرمنوتيک٬
بزرگ ترین جریان فکری ـ فلسفی زمان خود در جهان غرب را
شناخته و در مواجهه با عرفان شيعی٬ به آن توجه کامل

داشته است. از این رو باید گفت که کربن شيوه
پدیدارشناسی هرمنوتيک20را در بررسی عرفان و فلسفه

شيعی از پدیدارشناسان غير کالسيک چون  هایدگر آموخت.

وی در باره قرابت ميان  هایدگر و تفکر اسالمی می گوید:
"آن چه من در نزد هایدگر می جستم٬ آن چه در پرتو آثار

هایدگر دریافتم٬ همان چيزی بود که در متافيزیک ایرانی ـ
اسالمی می جستم و می یافتم."21 به همين جهت٬ کربن
در شناخت تفکر عرفانی شيعه٬ در نشست هایی که با

عالمه طباطبایی داشته٬ در باره تأویل و تفسير قرآن با وی
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گفت و گو کرده است٬ به طوری که هم زبانی کربن با عالمه
طباطبایی که در باره تأویل کتاب مقدس و تأویل معنوی

سخن می گفتند٬ برای دیگران بسيار جلب توجه می نموده
است.22 داریوش شایگان می گوید: "کربن شيفته تأویلی
است که در کتاب وجود و زمان٬ نوشته  هایدگر٬ می توان

دید."23

از جمله اساتيدی که کربن از او در فرانسه استفاده نمود٬
لوئی ماسينيون است. ماسينيون از جمله مستشرقانی به
شمار می رود که درباره اسالم و عرفان اسالمی سال ها

پژوهش نموده و آثاری از خود به جای گذارده است٬ از جمله
اثری که درباره حالج است و بيان کنندة دغدغه های عرفانی

او می باشد. وی این عالقه را نيز در شاگرد خویش 
هانری کربن به یادگار گذارد و موجب شد تا نخستين
فيلسوف ایرانی که مورد توجه کربن قرار می گيرد٬

شهاب الدین سهروردی باشد٬ همان طور که نخستين عارفی
که مورد توجه ماسينيون قرار گرفت٬ محيی الدین عربی بود.
به نظر می رسد کربن نيز در تفسير فکر محيی الدین و تقریب
آن با اسماعيليه٬ افکار استاد خود را ادامه داده باشد٬ زیرا

ماسينيون معتقد بود:

ابن عربی با اقدام قاطع و برگشت ناپذیر٬ الهيات عرفانی
اسالم را به وحدت گرایی التقاطی قرامطه یا اهل ارتداد

انتقال داد.25 24

از جمله اندیش مندان مسيحی  که  هانری کربن همانند او از
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شيوه پدیدارشناسی استفاده نمود٬ اتين ژیلسون26 است.
وی که اندیشمند و فيلسوفی مسيحی و توميستی است٬
به مسيحيت با نگاه پدیدارشناسانه می نگرد٬ و بسيار قابل
مقایسه با محققانی چون کربن و ایزوتسو در اسالم و ميرچا
الياده در نماد شناسی و اسطوره شناسی از دین است. به

نظر می رسد هانری کربن در شيوه پدیدارشناسانه خود
نسبت به اسالم و تشيع مانند اتين ژیلسون27 در مسيحيت

عمل نموده و از او الگو گرفته است.28

 

پی نوشت:

1. برای کتاب شناسی آثار هانری کربن رجوع شود به: هنری
کوربان٬ نظرة فيلسوف فی سيرة الشيخ االحسائی و
السيدالرشتی٬ خليل زامل٬ اعداد و تعليق راضی ناصر

السلمان٬ موسسة فکر االوحد للتحقيق و الطباعة٬ لبنان٬
2002م٬

ص 23 ـ 15. 

2. برای مطالعه درباره زندگی نامه٬ آثار و فعاليت های علمی
هانری کربن به آثار ذیل رجوع شود: داریوش شایگان٬

هانری کربن (آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی)٬ باقر پرهام٬
آگاه٬ تهران1371 ٬؛ یادی از هانری کربن٬ گرد آوری و تدوین

شهرام پازوکی٬ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران٬
تهران٬ س ٬1382 ص167(مصاحبه با هانری کربن در سال
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1355)؛ تاریخ فلسفه اسالم٬ هانری کربن٬ ترجمه اسدهللا
مبشری٬ چاپ سوم٬ امير کبير٬ تهران٬1361 ٬ (مترجم کتاب٬
اسدهللا مبشری در مقدمه کتاب به زندگی نامه هانری کربن

پرداخته است٬ ص 35ـ9)؛ جالل آشتيانی٬ در احوال و
اندیشه های هانری کربن٬ هرمس٬ تهران٬1379 ٬ (مجموعه
سخنرانی هایی که در یادبود هانری کربن بيان شده است)؛

عبدالرحمان بدوی٬ دائرة المعارف مستشرقان٬ صالح
طباطبایی٬ روزنه٬ تهران٬1377 ٬ ص 487 ـ 481؛ مصطفی
حسينی طباطبایی٬ نقد آثار خاور شناسان٬ انتشارات

چاپخش٬ تهران٬1375 ٬ ص 98 ـ 87.

3. در احوال و اندیشه های هانری کربن٬ مقاله هانری کربن و
حکمت متعاليه شيعه٬ حسين سيد عرب٬ ص 18.

4. هانری کربن٬ تاریخ فلسفه اسالمی٬ اسدهللا مبشر٬ چاپ
سوم٬ انتشارات امير کبير٬ تهران٬1361 ٬ ص 17.

1. هانری کربن٬ آئين جوان مردی٬ احسان نراقی٬ نشر نو٬
تهران٬1363 ٬ ص 20.

2. "کربن در مقابله نمود شناسی (پدیدارشناسی) هوسرل
با نمود شناسی هایدگر٬ و نيز مقابله آرای هایدگر با
اندیشه های یاسپرس٬ مسئله روز بود و گفت و گوهای

دوستانه شب های دراز در خانه گابریل مارسل را پر می کرد."
(هانری کربن آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی٬ ص 29)

7. آنه ماری شيمل٬ تبيين آیات خداوند: نگاهی پدیدار شناسانه



5/9/2015 Fars News Agency : ����� ���� روش ��و��� ����ی���� در

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940511000021 20/26

به اسالم٬ عبدالرحيم گواهی٬ دفتر نشر فرهنگ اسالمی٬
تهران٬1376 ٬ ص 36.

.Descriptive Psychology .8

9. موریس کوروز٬ فلسفه ی هایدگر٬ محمود نوالی٬ حکمت٬
تهران٬ س ٬1378 ص 26ـ25.

.(Darmesteter(18491894 .3

وی یکی از خاور شناسان معروف در قرن نوزدهم است که
درباره اسالم و مهدویت کتاب نوشته است و بر اساس شيوه

تاریخی گری می کوشد تا مهدویت را براساس ریشه ها و
تحوالت تاریخی بررسی کند. کتاب او در زمينه مهدویت به

فارسی ترجمه شده است. عنوان کتاب شناسی آن عبارت
است از: "دارمستتر٬ مهدی از صدر اسالم تا قرن سيزدهم٬

محسن جهانسوز٬ کتاب فروشی ادب٬ تهران٬ 1317".

.(Ignaz Goldziher(18501921 .4

وی یکی از برجسته ترین خاور شناسان است که درباره
مهدویت نيز به تفصيل سخن گفته است که عنوان کتابش به
عربی و فارسی عبارت است: ایگناتس گلدتسيهر العقيدة و

الشریعة فی االسالم٬ محمد یوسف موسی و همکاران٬
الطبعة الثانية٬ دار الکتب الحدیثة٬ مصر1959 ٬/ گلدتسيهر٬
درس هایی درباره اسالم (فرقه ها)٬ علينقی منزوی٬ بی جا٬

بی تا.
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.(Gerole van vloten(18661903 .5

وی از جمله خاور شناسانی است که در باره تشيع و اعتقاد
به مهدویت کتاب نوشته است و می کوشد تا مذهب شيعه و

اندیشه مهدویت را برآمده از افکار کوفيان و ساخته دست
کسانی چون مختار ثقفی بداند که خواستند با عنوان

مهدویت٬ حکومت وقت را سرنگون کنند. عنوان کتاب او که به
عربی و فارسی ترجمه شده ٬ عبارت است: فان فلوتن٬

السيادة العربية والشيعة و االسرائيليات فی عهد بنی امية٬
الدکتور حسن ابراهيم حسن و محمد زکی ابراهيم٬ الطبعة
الثانية٬ مکتبة النهضة المصریة٬ قاهره1965 ٬؛ فان فلوتن٬
تاریخ شيعه و علل سقوط بنی اميه٬ ترجمه سيد مرتضی

هاشمی حائری٬ چاپ تهران٬ بی جا٬ بی تا.

13. هانری کربن٬ تاریخ فلسفه اسالمی٬ سيد جواد
طباطبایی٬ چاپ دوم٬ کویر٬ تهران٬1377 ٬ ص 103.

14. همان٬ ص 15.

15. کربن در بيان افکار شيعه باطنی٬ به مفهوم داللی خطبة
البيان حافظ رجب برسی در کتاب مشارق االنوار استناد

می کند٬ بدون آن که به سند و اثبات صدور این خطبه بپردازد٬
یا درباره جزیره خضرا و دریای سفيد یا سفر به پنج جزیره

فرزندان امام زمان که آن را به زبان فرانسوی ترجمه نموده٬
مطلب می نویسد یا در باره فرقه شيخيه و طرح مسئله

جسم هورقليائی٬ رکن رابع و اهميت بحث والیت و مهدویت
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در تفکر شيخيه کتاب می نویسد٬ اّما به صدق و کذب کالمی
و اعتقادی موضوع توجه نمی کند. آن چه برای او اهميت دارد٬
بيان عناصر اصلی تفکر عرفانی شيعه( (باطنی می باشد و
در باره حقانيت و صدق این سخنان تعليق حکم می کند و به

اصطالح آن را در داخل پرانتز می گذارد.

Martin Heidegger .16.

17. "هانری کربن و حکمت متعاليه شيعه" در احوال و
اندیشه های هانری کربن٬ حسن سيد عرب٬ ص 20. (البته

سيد حسين نصر در مسافرتی که با هانری کربن همراه بود و
به مناسبت اولين کنفرانس در باره شيعه به استرازبورگ

رفته بودند٬ از هانری کربن نقل می کند: "روزی با هم بر قله
تپه زیبایی که فرانسه و آلمان را از هم جدا می کند٬ سفر
کردیم. او نگاهی به جنگل های آن سوی مرز افکند وگفت:
هنگامی که جوان بودم از همين راه عبور کردم و وارد آلمان

شدم تا با هایدگر مالقات کنم. لکن پس از کشف سهروردی
و مالصدرا و سایر حکمای الهی ایران دیگر مرا حاجتی به

سفر به آن سوی این مرز نيست." (سيد حسين نصر٬ جشن
نامه هانری کربن).

H. G Gadamer .2.

Paul Ricoeur .19.

Hermeneutic .20.
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21. داریوش شایگان٬ هانری کربن آفاق تفکر معنوی در اسالم
ایرانی٬ باقر پرهام٬ آگاه٬ تهران٬1371 ٬ ص 66.

22. همان٬ ص 44. "کربن گفت: "از آن جا که غرب حس تأویل
را از دست داده٬ ما دیگر قادر نيستيم به رموز کتاب مقدس
راه ببریم و جنبه های اساطيری ابعاد قدسی جهان را روز به
روز بيشتر به فراموشی می سپریم." و نخستين بار بود که
من به بعاد باور نکردنی این اصطالح که کربن اغلب آن را به
کار می برد٬ و چنان که می دانيم٬ کليد نفوذ به اندرون تأمالت

وی باقی می ماند٬ پی می بردم. عالمه طباطبایی گفت:
"بدون شناختن راز تأویل معنوی آیا می توان از این مسائل

سخن گفت؟ معنویت حقيقی بدون تأویل ناممکن است." دو
مرد ( هانری کربن و عالمه طباطبایی) با وجود دشواری های
زبان و بيان... با یک دیگر توافق کامل داشتند. من به امکانات
بی کران این مفهوم تأویل با همه نتایج مترتب بر آن بعدها
پی بردم و دریافتم که سراسر زندگی کربن در حکم نوعی
کوشش در راه شکوفا کردن هنر تأویل در وجود وی بوده ٬
یعنی رسيدن به نمونه اعالیی از اندیشه درون نگر که وی
پيش از آن جنبه هایی از آن را در نمودشناسی کشف کرده
بود. اما همان چيزی که در فرایند اندیشه غربی در حکم

روندی بود که کسانی چون هوسرل و هایدگر پس از گذشت
روزگاران دراز بدان رسيده بودند... . کربن به من می گفت:
"منظور از کشف المحجوب همين است٬ یعنی پرده از باطن

حقایق برگرفت."

23. همان٬ ص 68.
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24. کلود عداس٬ ابن عربی؛ سفر بی بازگشت٬ نيلوفر٬
تهران٬1382 ٬ ص 85.

"کنایات با شکوه ماسينيون در باب شيعه گری و صبغه اساسًا
درس های وی٬ شعله عرفان را در روح کربن روشن می کرد.
بر کنار ماندن از تأثير کالم وی ممکن نبود. آتش جان وی٬ و

نفوذ جسورانه اش در زوایای نهفته زندگی عرفانی در اسالم٬
که تا آن زمان هيچ کس بدین سان در آن راه نيافته بود٬

نجابت٬ خشم و شوریدگی وی 

در برابر فرومایگی های این دنيا٬ همه از عواملی بود که بر
جان شنوندگان جوان وی تأثير می گذاشت. از این 

گذشته٬ ماسينيون٬ ضمن پذیرش آشکار سهم اساسی
ایران در جهان اسالمی... اذعان داشت که عالم (

(ایرانی هرگز منزل گه مطلوب وی نبوده است. در حالی که
کربن٬ برعکس٬ ایران را خانه خود احساس می کرد و عجيب
این است که فرصت اقامت در این خانه را ماسينيون در اختيار
وی گذاشت. به دنبال پرسش های مکرر در باب روابط فلسفه
و عرفان٬ ماسينيون چاپ سنگی مهم ترین کتاب سهروردی٬
حکمة االشراق٬ را به وی داد و چنين گفت: "این کتاب را

بگيرید. فکر می کنم در آن چيزی مناسب حالتان پيدا کنيد." و
کربن می گوید: "چيزی که ماسينيون می گفت٬ همان

مصاحبت با سهروردی جوان بود که از آن پس در سراسر
زندگی ام دست از من برنداشت." (هانری کربن٬ آفاق تفکر
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معنوی در اسالم ایرانی٬ ص 23).

.Etienne  Henry Gilson .1

2. برای آشنایی با افکار ژیلسون رجوع شود به: اتين
ژیلسون٬ روح فلسفه قرون وسطی٬ ترجمه ع. داووی٬

انتشارات علمی و فرهنگی٬ تهران٬ 1366.

3. داریوش شایگان درباره رابطه کربن با ژیلسون می گوید: "
کربن ... درس های اتين ژیلسون در بخش علوم مذهبی
مدرسه عملی مطالعات عالی را در سال 24 ـ ٬1923 با

عطش تمام دنبال می کند. وی از این درس ها می آموزد که
متون کهن را چگونه باید خواند و تفسير کرد. تعاليم استادانه

ژیلسن چنان تحسينی را در کربن بر می انگيزد که وی
تصميم می گيرد همان را الگوی کار خود قرار دهد. او

می کوشد همان دقت نظر جامعی را که ژیلسون در قرائت و
درک متون التينی و احيای آنها به کار برده بود٬ در مورد متون
عربی و فارسی ای که خود وی بعدها آنها را ترجمه و منتشر
کرد٬ به کار برد." (هانری کربن٬ آفاق تفکر معنوی در اسالم

ایرانی٬ ص 21)

 

دکتر سيد رضی موسوی گيالنی

ماهنامه انتظار موعود  شماره 17
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