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LA PHILOSOPHIE COMPAREE CHEZ HENRY CORBIN : 
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متمايزين،  الفلسفة املقارنة ختصص فلسفي جديد نسبيا، مّكن هنري كور6ن من التواجد يف أكثر من حقلني ثقافيني فلسفيني :امللخص
القارئ الفرنسي مبارتن هيدغر  سي الزرادشيت مث اليوSين مث االسالمي وأخريا اليهودي املسيحي األورويب، كما ترجم وعرَّفاCال الثقايف الفار 

الفلسفة الغربية والفلسفة اإليرانية فوجد القاسم  أجرى كور6ن مقارنة بني. وقدم الرتاث الفلسفي االيراين يف عهده الصفوي إىل القارئ األورويب
الّرشدية والفلسفة املشرقية السينوية فوجد الفارق بينهما هو يف احلكمة  بينهما هو األفالطونية احملدثة، مثلما قارن بني الفلسفة املغربية املشرتك

الفلسفة  ظاهرة بن عريب املغريب، فبفضل عبقريته وفرادته أثّر هذا العارف أميا gثري يف الّنبوية أو التصوف لكن املفارقة اليت وقف عندها هي
 .رشد اإليرانية االسالمية يف عصر ما بعد بن

  .فلسفة مقارنة؛ فلسفة إسالمية؛ فلسفة رشدية؛ فلسفة إشراقية؛ عرفان صويف: كلمات مفتاحية
Abstract : Henry Corbin is considered by Many Western scholars and researchers the 

pioneer(leader) of Islamic studies, this rank is the result of his combination between many disciplines, 

such as philosophy, translation, theology and Orientalism by which he distinguished from the other 

orientalists. He has devoted almost all of his time to the research of Islamic heritage, especially in the 

philosophical school of Safavid in Iran. Against the other view points, Corbin defended  the opinion 

which summarized  that the Islamic philosophy did not end by the death of Averroes but the death of 

this last was a new beginning of the philosophy in the Islamic world because it has been  separated 

definitively  from the western philosophy in Andalusia to the oriental, mainly  in Iran.  This modest 

article aims to spot the light on the concept of comparative philosophy at Henry Corbin. 

Key words : comparative philosophy; Islamic philosophy; Averroism; Gnosticism; Theosophical 

illumination. 

Abstrait : La philosophie comparée est une nouvelle spécialité philosophique qui a permis à Henry 

Corbin de tisser les liens entre deux mondes philosophico-culturels différents, le monde 

occidental(imprégné par l’héritage gréco-judéo-chrétien) et le monde iranien (imprégné par le 

zoroastrisme et l’Islam). Henry Corbin a été le premier traducteur de Martin Heidegger en France, 

puis il a été le premier à traduire et introduire la philosophie iranienne en France et en Europe. En 

comparant les deux philosophies, occidentale et iranienne, H. Corbin avait vu dans le néo-platonisme 

ce trait d’union qui permet de faire la convergence des deux philosophies ; l’averroïsme et 

l’avicennisme divergent, par contre, quant à leur relation avec la sagesse prophétique et mystique. Ibn 

Arabi, par son influence et son impact sur la philosophie islamique iranienne, tient une place 

particulière dans la pensée et dans le parcours philosophique de Corbin.  

Mots clés : philosophie comparée ; philosophie islamique ; l’averroïsme ; gnosticisme ; illumination 

théosophique. 
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  :املقدمة

 أو الصفتان اللتان قلما جندمها يف 6حث متخصص يف اإلسالميات فيلسوفا مستشرقا، امليزvن (1)هنري كور6نيُعترب     

L’islamologie حيث خصص جهده البحثي طيلة مشواره العلمي من أجل إبراز معامل الفلسفة يف االسالم وخاصة يف ،
انتهى تقريبا التفكري . عصر ازدهار الدولة الصفوبة، بعد بن رشد مباشرة ماسماة امل شقها االيراين الفارسي، أي تلك الفرتة

يف شقها االيراين الفارسي بقيت حّية وان  الفلسفة لكن ،الفلسفي 6لعربية وانتهت تقريبا معه الفلسفة األرسطية املشائية
مل يكتف بدراسة الفلسفة االسالمية بشقيها فيلسوف  كور6نف. ويف الغنوصي العرفاين األفلوطيينبشكل آخر وهو الص

نه مجع بني ثقافتني أأي  إىل الفرنسية" مارتن هيدغر"املشرقي واملغريب بل كان من أوائل مرتمجي مؤلفات الفيلسوف األملاين 

 كان عنوان  هلذا .)Martin Heidegger, 1938, n°7( فلسفيتني خمتلفتني قلما جيمع بينهما فيلسوف و6حث أكادميي
الذي هو يف األصل عنوان كتاب ألربعة حماضرات كان ألقاها يف أكادميية اإلمرباطورية اإليرانية و " الفلسفة املقارنة"املقال 

تثبيت وترسيخ  بل، جديدة أنه ليس بصدد القيام �حباث يف هذا الكتاب يرى كور6ن. 1976و  1974للفلسفة بني عامي 
إخراجه إىل النور، 6ختصار مهمة كور6ن هنا تنظريية أكثر و ه السابقة وإعالن برSمج عمل النتائج اليت توّصل إليها عرب أحباث

أن مضامني وحمتو�ت الفلسفة  من جهة أخرى يرى .ة الّدين من حيث هي اختصاص فلسفيفلسف يف إطارمنها عملية 
 )Henry Corbin, 1977, p 09( .لسفي فقطاحلضاري ال الف املقارنة تثري الكثري من القضا� احلساسة ذات الطابع الثقايف

األوىل عقالنية أرسطية . شدية مقابل الفلسفة املشرقية اليت يسّميها السينويةإذ يضع الفلسفة املغربية اليت يسّميها أيضا الرّ 
ابة مقدمة لربSمج قة، كما أ�ا مبثكانت نتيجة أحباث طويلة ومعمّ   املقارنة لسفةلنستنتج أن الف .والثانية إشراقية أفلوطينية

 اقتحام مساحات ثقافيةاألقدر على  أل�مقليلة،  ال يزالون قّلة ألن الباحثني الفالسفة من ذوي الكفاءة واخلربة فلسفي كبري،
 ما: ، فما ينتظرS إذن هو اإلجابة على التساؤالت التالية6لضبط خمتلفة ومتعّددة وهو ما تشرتطه الفلسفة املقارنة وحضارية

  ها؟ئ؟ ما هي معاملها ومبا تتميز عن vريخ الفلسفة؟ ما هو منهجها؟ وما الغاية من إنشافة املقارنةالفلس

ربز الذي يو  الّتصّور الفلسفي اجلديد الذي حنته هنري كور6ن: واحلاجة إىل الفلسفة املقارنة الفلسفة اإلسالمية اإليرانية-1
الذي مر األ ،، بقيت هذه الفلسفة ملّدة من الزمن جمهولةالفلسفة االيرانيةهو  عظمة الثقافة اإليرانية يف العصور اإلسالمية

                                                           
(1) Henry Corbin )1903 -1978(  أو » الفلسفة املشرقية«أشتهر يف األوساط األكادميية كأحد املستشرقني الّدارسني للرتاث الفلسفي االسالمي و6لضبط

مؤرخ الفلسفة " إتيان جيلسون"املتخّصص املتتلمذ على يد ، فهو ال ميثل فقط الرجل األكادميي "فلسفة اإلشراق"وبتعبري آخر ". الفلسفة اإليرانية"بشكل أدق 
الذي خلفه يف كرسي دراسة اإلسالم 6ملدرسة التطبيقية للدراسات العليا جبامعة السربون، بل كذلك أحد األعضاء ". لويس ماسينيون"املسيحية واملستشرق الكبري 

، كما اشتغل مديرا لقسم 1977و1949بني عامي  Cercle Eranos لقة إرانوسحل" مرسيا إلياد"و"C.G. Jung يونغ كارل غوستاف"املؤسسني رفقة 
 وأستاذا ملدة ثالثني سنة جبامعة طهران، وعضوا مؤسسا جلامعة القديس جان 1970و 1946إيراين بطهران بني عامي -6ملعهد الفرنكو L’Iranologie اإليرانيات

Saint-Jean 483، ص 1993بدوي، عبد الرمحن. (تل أبيب عاصمة إسرائيلب.(  
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نشر : هلا كور6ن هي ىو6لتايل فإن أول مهمة تصدّ . ككل  يؤسف له جرّاء اختفائها طيلة هذه املّدة من أفق الفلسفة العاملية
الفلسفة  أعمال ودراسات يف إطار إجناز من ستشرقنياملغري ترمجتها من أجل متكني الفالسفة نصوص هذه الفلسفة و 

تعاجل هذا النوع من املسائل  هأعمال ُجلّ ولقد كانت . والتصوف اإليراين على اخلصوصبني الفلسفة بوجه عام  ، أياملقارنة
حيث ساعدته مهّمة الّتدريس يف األكادميية . هذا التخصص الفلسفي املقارن الفلسفية ذات البعد احلضاري والثقايف يف إطار

مبدئيا  فرتضت فالفلسفة املقارنة )Henry Corbin, 1977, p 10( .هوللّتعريف مبهام لفلسفية اإليرانية إلمتام هذا املشروعا
هر�ت منهج الظاعن والذي ال ميكن فصله إطالقا تكريس مفهوم الفلسفة اإليرانية كي ننطلق يف البحث الفلسفي املقارن 

ة ــــــــابــــــــــــي مبثــــــــــــــه يـــــاحـــــمن ةـــــــــالثـــــــث كور6نري  ـــــطينا هنــــعــيو . التارخيانية خــاخــوفات ـــطبـــنفصل عن مامل) الفينومينولوجي(
  : ةـــــــــارنــــقـــــة للمـــــــلسفيـــــــع فـــــاريـــــــــــمش

 Nicolas أُرازم سعند الفيلسوف نيكوال درا الشريازي وقضية كثافة الّصوراملقارنة بني ميتافيزيقا الوجود عند مال ص- 1

Oresme يف هذا اإلطار يعمل كور6ن كل ما يف وسعه إلزالة الغموض بني . و6لتايل يتطّور املشروع ليّتخذ بعدا عامليا كونيا
لتعبري الفرنسي هلنري  6نة أو التجربة الفلسفية الغربية اخلالصة والتجربة الفلسفية الّتغريبية أي املـُغرب

ع ـــــــطبعت بطابوم ـــــــاليي املشرق ــــــــــة فـــــحيث الحظ أن الفلسف L’occidentalisation de la philosophie:كور6ن
  .اــــي حبت تقريبـــغرب

انيني منذ القرن السابع عشر الّتعمق يف مفهوم الفلسفة اإليرانية من خالل دراسة معىن الوجود عند الفالسفة اإلير - 2 
املكتبة اإليرانية بدراسته ونشره ألعمال : ميالدي إىل يومنا هذا من خالل الّسلسلة اجلديدة ملا يسّميه هنري كور6ن

ملال صدرا " املبدأ واملعاد"وكتاب " صائن الّدين علي بن دمحم بن الرتكة األصفهاين"لـ" متهيد القواعد"الّسهروردي وكتاب 
من " الوجود عند الفالسفة اإليرانيني "للمال عبد هللا الزّنوجي، حيث تتكّون سلسلة كتاب " األنوار اجللية"، وكتاب شريازي

  :هي كالتايل" مدرسة أصفهان الفلسفية"كور6ن ثالث جملدات، ممّيزا بني ثالثة خطوط أو اجتاهات فلسفية ضمن ما يسّميه  

والذي هو ليس فقط فيلسوفا سينو�  " سيد أمحد العلوي األصفهاين: "ني كبريين مهاميثّله من بعده امس" مريداماد"خط -أوال
كبريا ولكنه كذلك عامل إهليات متخّصص يف أد�ن الكتاب املتمركزة حول الوحي اجلربائيلي، هذا السينوي يتقن العربية 

هول والغري معروف إطالقا قام هنري  اC" بن اآلغاجاين"وكذلك . كافيةبشكل جّيد كما يعرف األSجيل األربعة معرفة  
  .كور6ن بدراسته دراسة معمقة يف هذه السلسلة

تبه متمحورة حمسن فائز الكاشاين كُ : سنكتفي بذكر امسني مها ،ستمر إىل يومنا هذاالغالب واملتيار مال صدرا شريازي -¼نيا
بعده ¾يت  ،ة النبويةمن رسالة الفلسفة والّدعو اليت تضع غاية واحدة لكل " prophétique الفلسفة الّنبوية"حول فكرة 
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 رــــــى آخــــــعنـــــمبأو ة ـــــــامـتتمحور أحباثه حول أنثروبولوجيا علوم اآلخرة أي القي الذي Hosayn Tonkaboni حسن تنكبوين
  ".ةــــرويـــــة األخـــــاإلSس"

كليا عن ميتافيزيقا   اختالفاحيث أن ميتافيزيقا الوجود عنده ختتلف  "رجب علي الّتربيزي"اخلط الثالث واألخري بدأه -¼لثا 
 .املشرتكة بني هؤالء الفالسفة L’Irénisme الوجود ملال صدرا، وهذا يف مؤلفه الذي يشّكل بشكل عميق الّروح اإليرانية

مع بني الفلسفة واحلياة الصوفية اليت هي ليست من هذا العامل ولكن جندها من خالل احلركة أو التجربة اليت جت فدار السالم
أو " اآلن"وهو الشيء الذي ننتظره من فلسفة " Sمه"الكلمة الفارسية  "الكمال"وذلك لبلوغ مرتبة . ملفّكر شيعي 6متياز

  .احلاضر

، اليت عه الّروحيو من خالل الّنفحات الّزرادشتية املكّللة ملشر " الّسهروردي شيخ االشراق"يركز هنا هنري كور6ن على - 3
تعكس اخليال الكثيف الذي تتمّيز به منطقة أذربيجان وحميطها، ومنه ويف إطار هذا البحث كان لكور6ن شرف إحياء من 

فودود تربيزي جنم ساطع يف مساء الفلسفة يف . الذي بقي جمهوال" ودود تربيزي"جديد مؤلفات الفيلسوف اإلشراقي 
كور6ن  جتربة صوفية إيرانية ما قبل إسالمية وتصّوفا مسيحيا خالصا يسّميه أذربيجان، مجع هذا الفيلسوف يف فلسفته بني

اليت ميكن أن نلتمسها أيضا عند احلكماء اليوSنيني الذين شّكلوا وصاغوا "  Johannisme Ishraqiاليوحناوية اإلشراقية"
 ,Henry Corbin( .ةـــــة النبويــــــي رمسهم للفلسفــــــــفى ــــــدامــــــ، فينحو هنا منحى حكماء اليوSن القالفلسفة الّنبوية األوىل

1977, p 13( الفلسفة الّرشدية اليت كانت السبب الرئيسي يف  علىهنري كور6ن  ترتكز حسبلفلسفة املقارنة إن انطالقة ا
وتطبيقاÁا تربّر مقرتح ن خصائص هذه الفلسفة وممّيزاÁا مبضامينها أل، الفلسفي هذا النوع من الفرع أو التخصص نشأة

. ومنه يضع هنري كور6ن الفلسفة اإليرانية اإلسالمية مقابل هذه الفلسفة 6لّضبط. وفرضية قيام ونشأة فلسفة مقارنة
من ". الفلسفة املغربية" ظاهرة مبعىن أوضح انتهت ملغرب اإلسالمياألرسطية انتهت مع وفاة بن رشد يف االفلسفة املشائية ف

أّن الّرشدية كان هلا أثرها احلاسم والعميق يف الفكر الغريب املسيحي خالل القرون : كور6ن مفارقة تتمّثل يف  جهة أخرى وجد
اإليرانية جتهل بن رشد والرشدية  نفس القرون جند أن الفلسفةيف م، لكن خالل هذه الفرتة و 1898الالحقة بعد وفاة بن رشد 

وهذا هو  حتت التأثري التام والكلي البن سينا 6ملقابل أ�ا وقعته كور6ن يف ما مربّر هذا اجلهل؟ يلخص. بشكل vم وكّلي
ومنه فاإلطار التارخيي الذي  .ةـــــــة والّسينويــــــــة بني الّرشديــــــــر للقيام 6ملقارنـــــــمن هنا وجد مربّرا آخ مصدر فرادÁا ومتّيزها،

ية لوجود مثل هذا الّتخصص ا يعطي املربّرات الكافممّ  حتديدا هو vريخ وفاة بن رشدتنطلق منه الفلسفة املقارنة عند كور6ن 
هو من  من جهة والّسهروردي من جهة ¼نية، بن عريب حمي الدين بن عريب بعد وفاة بن رشد اشتهر امسان مهاف، الفلسفي

ىل بعض يرانية يف الفرتة اإلسالمية إضافة إكل الفلسفة اإل الذي ميز" اإلشراق" .وليس بن رشد أثّر يف إشراق الّسهروردي
ولقد أحيا . اليت برزت يف القرن الّسادس عشر" الزرادشتية"املقصود هنا 6لضبط  ،اإلسالمماقبل العناصر من فلسفة إيران 
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شراقية فالفلسفة اإل" Azar Kayvan يوانخزار ع"هذه الفلسفة زرادشتيو شرياز املنضوين حتت لواء زعيمهم الّروحي الكبري 
مواضيعها يف هذا الفيلسوف الذي ينتمي إىل مرياث ما قبل وما بعد ظهور اإلسالم  رالزرادشتية وجدت مربّر وجودها واستمرا

ن يف هذا اCال 6لضبط ينصحنا كور6ن 6لبحث ع ،اإلسالم السابق على وعن طريقه ّمت إحياء واستعادة الوعي اإليراين
من جهة أخرى جند الّتناقض الّشديد والّتباين الواضح بني الفلسفة الّرشدية املغربية والفلسفة . ةجوهر رسالة الفلسفة اإليراني

فأحباث هنري كور6ن تدور كّلها حول ما يسّميه  )Henry Corbin, 1977, p 14(.الّسينوية اإليرانية اإلشراقية الشيعية
يف هدف " دعوة الّنيب"و " رسالة الفيلسوف"راقيني يوّحدون بني ويف هذا املنحى جند فالسفة الشيعة اإلش" احلكمة الّنبوية"

أن الدعوة الّدينية  حيثيء الذي ال جنده أبدا وعلى اإلطالق يف الفلسفة الّرشدية د وغاية واحدة ال تنفصم أبدا الشواح
توحيد  يتمثل يف قيشرااإل فالتصور. رف بصاحب احلكمتنيهلذا عُ  يء ال ميكن تعّقله أو تصّورهإىل ش أحالت بن رشد

هو�يت بني العقل الفعال للفالسفة وروح القدس حامل رسالة الوحي والذي رآه بعض الفالسفة يف الغرب األورويب كعملية 
الذي يتوّسط " امللكوت"هذا العامل الكثيف والوسيط املرئي للّنفس أي  معىن وللقيام بعملية التأويل جيب نسيان. عقلنة للّروح

عامل العقول اخلالصة وبني عامل امللك وهو عامل اإلدراك احلّسي أو احملسوسات، حيث أن هيكل وخمّطط " ربوتاجل"بني عامل 
 عامل وسيط فعامل الّنفس). الفارسية( انتشرت فيها الفلسفة اإليرانية هذه العوامل الثالثة مشرتك وواحد عرب كّل األرجاء اليت

 )Henry Corbin, 1979, p 05 (.لوصول إىل عامل اجلربوت، وذلك بغية اوعامل امللكأو عامل اخليال احلق امل املثال عيتوسط 

و6لتايل تعّددية أو تنوّع املستوى الّروحي ) اإلهلي(ما مييز هذه الفلسفة اإليرانية كذلك هو تعّددية أبعاد الوجود امليتافيزيقي ف
نزع البعد املاّدي عن اجلسمانيات احلّسية يف هذه للوجود اإلنساين حيث جيب أن Çخذ يف حسباننا هنا حضور فكرة 

وإننا يف هذه الفلسفة ال نستطيع أن نبقى ماكثني على أرض واحدة وإمنا سننتقل من مكان  .الفلسفة لبلوغ عامل اخليال احلق
ين نا أن نطلب أهذا العامل وال ميكنيف إىل آخر ومن أرض إىل أخرى للوصول إىل املكان الّروحي احلق، فاملكان احلق ليس 

كذلك " بلد الالأين S La pays du non ouخوجا آ6د: "هروردي العبارة الفارسيةومنه حنت السّ  ؟يوجد هذا املكان
عندما ترتفع الّنفس إىل عامل اجلربوت الذي يتجاوز هذا الوجود حتت " لطيف األلطاف"عن " غازي سعيد القّمي"حتّدث 

وهنا 6لّضبط يلّح كور6ن على ضرورة  ،لنخلص يف األخري إىل أن الّزمن يصبح مكاS .ربيلقيادة اإلمام أو بقيادة املالك ج
   )Henry Corbin, 1977, p 15( .خــــــــان والتواريـــــألزمي اـــــع وتتالــــــتتابل واالنقياداخلروج وجتاوز التارخيانية اليت تعين اخلضوع 

ما : جل هنا 6لّضبط السؤال األساسي أو سؤال األسئلة فيما خيّص هذا املوضوع وهونعا: الفلسفة املقارنة والظاهراتية-2
أو يتّم التطرق إليها بنفس الكيفية  Ëا صرحغالبا ما يُ " الفلسفة املقارنة"إن عبارة  هي الفلسفة املقارنة؟ وكيف حنّدد مهامها؟

اخل ...فقه اللغة املقارن، األدب املقارن، الفن املقارن: فية املقارنةالعلمية أو املعر  أو الطريقة اليت تعاجل Ëا خمتلف الّتخّصصات
ربّر، حيث تطرح دائما التأخر ال يعين أنه غري مو  ،ارنة ال تزال يف بدا�Áا األوىلحيث أنه ميكن اإلشارة إىل أن الفلسفة املق
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 ،هكذا جزافا آخر يءششيء يقارن بيس كّل مشكلة املنهج الذي يضمن لنا اخلروج من األحكام الّتعسفية واالعتباطية، فل
صل أو . كاف  حييط ويستوعب كّل جمال البحث املقارن بشكل الذي من شأنه أننهج امل يف حتديد ةبو ذن هناك صعإ

 ،خمتلفة وأمتعّددة  ن على الّتخّصص والتواجد يف ثقافاتقليل من الفالسفة األكفاء القادري الّصعو6ت هو وجود عدد
فمفهوم الفلسفة املقارنة ظهر . ةــــــــرمجـــــط التـــة ملالمسة الّنصوص يف عذريتها األصلية دون وسيقان لغات عدّ ومستعّدين إلت

ربون من قبل عقد العشرينات من القرن العشرين من خالل اطروحة دكتوراه موسومة Ëذا العنوان يف جامعة السّ  يفألول مرة 
كرسي الد�نة اهلندية يف ل الذي أصبح فيما بعد أستاذا )Paul Masson-Oursel, 1923( بول ماسون أورسيل": الباحث

لكّنه مل يتوّصل إىل تعريف دقيق  )Henry Corbin, 1977, p 22( .درسة الّدراسات العليامب" علوم األد�ن"اختصاص 
ميكن أن نقول إ�ا تبقى جمّرد مطالب  لكن حتليالته ،بعاد التشاËات اخلّداعة بني األشياءاهتم Î ،فلسفة املقارنةملوضوع ال

لنظرة أحادية لتاريخ الفلسفة والذي يبقي جمّرد vريخ خاضع للتتابع الّزمين لألحداث وراء بعضها البعض أو القوانني 
ن يكون املناسب، لكّنه ال ميكن أ لّنوع من البحث الذي ¾يت يف وقتهطبعا ال جيب إقصاء هذا ا. االفرتاضية للّسببية التارخيية

األوىل يف عملية إجراء األحباث هو البحث عن  االنطالقةاملوضوع األساسي للفلسفة املقارنة وعلى مستوى أّول، حيث أن 
 امن حيث أن له vرخي او6لّضبط هنا واآلن بصيغة احلاضر املعاش، ّمث ننتقل إىل إبراز مفهوم تصّور م احاضر  اما هو موجود

أّوال وقبل كّل شيء وكما يقال  ، هول إليه من خالل الفلسفة املقارنة6لتايل فإن ما ميكن الّتوصو . للفلسفة اوأن هناك vرخي
أهم مفاهيم  إنه .مبعىن اإلدراك احلدسي للماهية مباشرة دون انتظار أو gخري وال يف مّدة زمانية Wesenschau 6ألملانية

La Phénoménologieالفلسفة الظاهراتية
أكثر من الظاهراتية  Husserl إلدموند هوسرل ققةـُداملهراتية و6لّضبط الظا (1)

 ،ويبدو أن الّتجلي الظاهرايت مل يالق أّي انتباه أو مراعاة من قبل الفيلسوف الباحث ماسون أورسيل ،الوجودية ملارتن هايدغر
 يتطّلبها التاريخ املنهمك بتحديد عن تلك اليتكّليا اليت يتطلبها اإلدراك احلدسي للماهية هي شيء آخر خمتلفة   املهامأما 

احملسوسة يف هذا الوقت أو ذاك من أجل استنباط . اآل¼ر والّنتائج وغري ذلك واالجتاهاتالتيارات  ،العلل واألسباب الوراثية
مبعىن مستقل و6لتايل جيب استدعاء أو اللجوء إىل معىن كلمة الظاهراتية  ،بعض الّتطّورات معتقدين القدرة على املقارنة بينها

عن كّل مدرسة ظواهرية حمّددة دون اللجوء إىل ترمجة هذا اللفظ إىل العربية مستعينني 6ملعاجم فقط قبل أن نرى مسعى 
 Les الظواهر أو املظاهر ختليص: ساسا بشعار العلم اليوSينأإن معناها مرتبط  .البحث الظاهرايت املنجز واملتّمم

Apparences ةأن الظاهر  معىن هذا Le Phénomène  هي ما يبدو، ما يظهر وما يربز يف جتّلي شيء ما حيث أننا ال
 شيء ما يربز يف الظاهرة ال نستطيع إبرازه أو تبيينه ،نستطيع استلهامه أو أن نستوحيه لو بقينا خمتفني أو بعيدين عن متظهره

يعلن عنها " الظاهرة"الّدينية أو الفلسفية  ففي العلوم )Henry Corbin, 1977, p 22( .وتوضيحه لو بقينا مسترتين عنه
                                                           

هي منهج 6لدرجة األوىل ينحصر - أوال: يرى أن هلذه الفلسفة مستني) الفينومينولوجيا(ويضع بني قوسني " فلسفة املاهية"يطلق بوشنسكي على هذه الفلسفة اسم  (1)
عقلي للظواهر، املدرك مباشرة وهو رؤية املاهيات موضوع هذه الفلسفة املاهية أي املضمون ال إن -و¼نيا. أي ما هو معطى مباشرة" الظاهرة"يف وصف 

Wesenschau) . ،178، 177، ص  1992بوشنسكي   (  
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 épiphanie، Théophanieالّتجلي : املأخوذة من اليوSنية كـ Phanie 6ستخدام امللحقة )فنية(لفاظ تقنية أمبصطلحات و 

6ن هنري كور فاخل ...أي الكشف والبيان واإلعالن اإلهلي أو الّر6ين Hiérophanie أي الّتجّلي اإلهلي من خالل الوحي
إذن علم  ،"الباطن"وكّل ما هو خمفي يسّمى  ،العربية" Zahir ظاهر"اليوSنية كلمة  Phänomenon يستعمل مقابل كلمة

ليه حتت إما هو متجّلي بكشف احملجوب أو املتخّفي الذي نصل  آخذُ " اإلحاطة 6لظاهرة"الظاهر�ت يرتكز على فكرة 
لوغوس الظاهرة وعلم الظاهر�ت هو قول املستور وكشف احملجوب خلف الظاهر وهذا عندما  .نــــــئ واملعلــــــــــاتــــالبارز أو الن

ندع الظاهرة تتكّشف لنا مربزة أشياء كانت خافية، و6لتايل فالظاهراتية هي غري البحث التارخيي للفلسفة وكذلك الّنقد 
الّتأويل الباطين  يعين ال الذي كشف احملجوب: ف مثلضمن الّتصوّ  لكن أيضا البحث الظاهرايت ما ّمت معاجلته. التارخيي

يقودS هذا من مستوى إىل مستوى آخر  .البحث عن أّول الشيء ومبدؤه وأصله اللغوي احلريف للقرآن، ألن التأويل معناه
ّنا عمله يف طلوب ماملهذا إذن ما يعنيه بشكل عام علم الظاهر�ت وهو  .للوجود بتفادي ترتيب املظاهر للماهيات املعطاة

 ,Henry Corbin, 1977( .إطار ما نسّميه الفلسفة املقارنة عن طريق متييزها وفصلها بشكل vم عن مهّمة vريخ الفلسفة

p 24(  ،نلتمسه بشكل واضح عند بعض الفالسفة هألن الشعور أو الوعي مبخاطر حمّذرين يف نفس الوقت من خماطر التاريخ 

هم بطريقة أخرى وندرك املهام اليت تنتظر الفلسفة املقارنة وبشكل أكرب الفيلسوف صاحب الغربيني يف يومنا هذا، كي نف
إنه  ."علم ظاهر�ت الروح"مثلما فعل هيغل من خالل كاتبه " علم الظاهر�ت"األولوية يف استخدام وتوضيح معىن كلمة 

ن أجل االستنقاص من املغامرة اهليغلية ولكن من مصري الفيلسوف الغريب يف يومنا هذا الّتغاضي أو الّتربؤ من هيغل، ليس م
أجل أن نتجاوز هذه املغامرة، ومنه سيّتضح شيئا فشيئا كيف جتّنب هنري كور6ن خمتلف الّصيغ للجدل التارخيي املابعد 

اللجوء  الظواهر يف الّنهاية دون إنقاذاليت هي صيغة أو شكل ال أمل منه Ëدف ية انهيغلي ومعىن االعرتاض على التارخي
  .معىن التارخيانية اليت هي نتيجة ا�يار النسق اهليغلي أخرياندرك الستعانة �ي جدل كان، لوا

ا ال ـــــلى مـــــأين حيدث هذا التاريخ؟ على ماذا تشتمل وع: أين يوجد مكان التاريخ؟ ونضيف هنا :لقد تساءلنا سابقا عن
د ملا حاولنا إبعاده سابقا من الفلسفة اليت استمّرت يف إيران من خالل الثالثة تتألف منه vرخيية اإلنسان؟ ومنه فالطّريق ممهّ 

يب كما جييز لنا هذا جتّنب خماطر اCازفة الغربية ومعها بكّل gكيد خماطر تغر . مواضيع يف إطار البحث الظاهرايت املقارن
عندما  "مشرق"6ملعىن الذي يفهمه الّسهروردي من كلمة يتضح لنا يف األخري ما بقي للّشرقيني اليوم الفلسفة يف عامل الّشرق ل

شهاب ( .رب 6ملعىن اجلغرايف هلذا العاملهذا املفهوم الذي ال ينتمي ال إىل الّشرق وال إىل الغ ."الغربة الغربية"ألف رسالته 
  ).321، ص 1998هنري كور6ن، (و ) 289، ص 1993الدين حيي سهروردي، 

إن علم ظواهرية الروح 6لشكل الذي تصّوره به هيغل سيبقى عالمة فارقة وممّيزة يف : انيةالتارخي اخلروج منيفية ك-2
إنه ليس العلم الوضعي الذي عّمق من مضمونه الغرب ووّسعه وهو يف نفس الوقت : الفلسفة الغربية وفق املالحظة التالية
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فهذا أقصى ما وصل إليه يف الّنهاية أو مبعىن " الروح علم ظاهر�ت"يغلي من خالل مؤلفه السابق الذكرالذي فّجر الّنسق اهل
ذي نقصده من هذا األخري؟ إن الّلغط ـــــــما الــــــخ فـــــاريــــــــو التـــآخر املرتبة اليت بلغها هيغل، فالذي فّجر الّنسق اهليغلي حبق ه

اجليل األول لليمني اهليغلي وكذلك اليسار  السياسي هو املسؤول عن نقل عدوى استطالة اللسان إىل الفلسفة وهذا منذ
 Les املتأملني أو الّناظريناهليغلي، اليمني اهليغلي ميثّله جمموعة من علماء الالهوت الذين ميكن أن نطلق عليهم تسمية 

Spéculatifs 6ملعىن الّتقين هلذه الكلمة املشتقة من الالتينية Speculum الطريقة بنفس  هيغل ن فهمواوالذي ،مرآة أي
األستاذ "و "Jakob Böhmeبوهم يعقوب"كبار العرفانيني من املتصّوفة، من مثل   ماË واقرأعندما واألسلوب 

¾سف هنري كور6ن على هذه  ،وه وقّدروه بشكل كبريأعجبوا كثريا Ëيغل مثلما أجلُّ  ولقد ،Maître Eckhart"(1)إكهارت
تفسري أحادي اجلانب واضح أو التنكر ليلهم للهيغلية هو من قبيل إخفاء ويرى أن متث. الطريقة واألسلوب يف قراءة هيغل

إىل يومنا هذا، نظرا لوجود غموض مبدئي يواجهه النسق اهليغلي، وهذا و ومعروف والذي برز وساد طيلة القرن التاسع عشر 
وجهات نظر جديدة مصدرها نظر�ت ما يقودS إىل تسليط الّضوء على أصول ومنابع الفلسفة املقارنة لتهيئة األرضية لربوز 

مّكن بقي إذن أن هذا الغموض واإلËام هو يف احلقيقة ما  ،احلكمة اإلهلية التجريدية واليت ال تزال جمهولة يف عصر هيغل
فإىل ماذا ينتهي علم ظاهر�ت الروح؟ إّن الروح املطلق  )Henry Corbin, 1977, p 25( .لــــــالتاريخ من تفجري نسق هيغ

، 2007هيجل، (عندما تكتمل كّل األزمنة وتبلغ متامها فينتهي التاريخ، ،)بذاته(د هيغل ينتهي إىل الوعي بنفسه عن
إنه ما يتّم التعبري عنه يف اللغة الالهوتية  ،ووصل �ايته التامة بشكل كّلي Eschaton إنه اآلِخر الذي ال بعده زمن )95ص

طبعا لو أن عارفا صوفيا قرأ  .على أحداث الساعة أي آخر ما يصل إليه العامل للّداللة" L’Eschatologieاليوم اآلخر"بـ
ّسي أي عامل هذه األشياء سينتهي به املطاف معها إىل عامل امللكوت، إىل عامل اللطائف إىل عامل الّروح، ال إىل عامل الوجود احل

لألسف يوجد يف السياق اهليغلي أن   معيق وال مفاجأة،نه يف ذلك العامل ال يوجد ال سّد وال حاجز والالكائنات التارخيية، إ
اململكة "ّمث " Sبليون"هذه األحداث جتري يف هذا العامل وأن أحداث الساعة تنتهي مع األحداث امللموسة، مثل ظاهرة 

يض نق حدثلكن  )72، ص 1983روجيه غارودي، ( .بعدها أبدا ئاتؤذن بتوقف جمرى التاريخ ولن حيدث شي" الربوسية
معناه احلقيقي، " قيام الساعة"استمّر التاريخ وتواصلت األحداث، وهذا التاريخ مل يستمر إال ألن يعطي ملعىن ما يرى هيغل 

فالتاريخ ال يريد إال . آخر التاريخ وهي احلّيز واملكان الذي سيكون التاريخ كّل التاريخ قبلها أيالتاريخ اخلاص بقيام الساعة 
على إعطاءه معىن ال ميكن إجياده أبدا، ألننا سنستمّر يف ما بعد ، ويلّح إحلاحا شديدا désorientée ان يكون غري موّجه

فقدان بلقد اعرتاS وعي مأساوي جرّاء العلمانية والّالروحية . قيام الساعة ويصبح التاريخ جمنوS عند تلك املرحلة فاقدا ملعناه

                                                           
متصّوف أملاين ينتمي إىل عصر النهضة، فكره يتموقع بني حدود امليتافيزيقا والتصوف والكيمياء النظرية حىت لقب 6لفيلسوف  1624-1575يعقوب بوهم  (1)

 :املصدر .فهو الهويت وفيلسوف دومينيكاين Eckhart von Hochheim 1260-1328 تالالهويت، أما األستاذ إكهار 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme من موقع وكذلك األستاذ إكهارت. 20/01/2018: بتاريخ: 

tre_Eckhartaiwiki/Mttps://fr.wikipedia.org/ يف نفس التاريخ.  
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حول انتظارها واستمرار جر�ن التاريخ بعدها، ذبلت  .اآلخرة وقيام الساعة العقيدة الدينية املؤسسة أساسا على فكرة وجود
حرارة االنتظار وذهبت أدراج الّر�ح جرّاء توّزعها وتفرّقها عرب كّل كوارث ومصائب التاريخ الكربى، ففي النهاية ال يوجد بعد 

القائم على اعتقادات شبه  une Pseudo eschatologie اآلن إال ما يشبه قيام الساعة أو مـــــا يشبــــــه اليوم اآلخــــر
ألنه كيف ميكن اكتشاف معىن معّني للتاريخ يف غياب نقطة ارتكاز ملا بعد التاريخ، نقطة ارتكاز من . أسطورية ملعىن التاريخ

ومن دون االرتكاز إىل  Métahistoire هذا يعين من دون االرتكاز إىل ميتا vريخ. التاريخ يتحّرك ّمث أخريا يتوّقفخالهلا 
تدقيق الّنظر يف هذه املأساة ألن فكرة قيام الساعة وانتظار يوم القيامة  لن نستطيع" Transhistoire عبور التاريخ"فكرة 

متجّذرة بشكل عميق يف ضمائرS حنن مجيعا أهل الكتاب، وهي ما جيعل ممكنا أن ال نكرتث وال جنزع لكوارث التاريخ، لو 
 Henry( .دائمافإن خطر ابتالعها وارد  إنكارهايف حسباننا ويف وعينا مراعاة وتفّهم ما معناه سلب ذواتنا أو أننا لن Çخذ 

Corbin, 1977, p 26(   

طبعا إن سّر هذه احلبكة املسرحية الكونية هو حيازÁا ملعناها وتفّردها به، ألننا كّلنا مل نشاهد قيام الساعة أو اليوم اآلخر   
ما مصدر الروح املطلق إضافة إىل هو  السؤال املطروحن إ .خرية واملرجعية النهائية هي العودة إىل املصادر الالهوتيةوالنظرة األ

اإلنسانية من حيث هي مركزه وهيئته عند شخص يسّمى هيغل؟ لقد أشرS سابقا إىل التناقض البّني الذي يظهر مع فكرة 
وه عن طريق عقوهلم الناقصة واحملدودة من حيث هو مالك اإلنسانية، وأحياS الّروح القدس حيث أن الفالسفة القدامى عرّف

املوجودة 6لقوة وإخراجها إىل الفعل كّل هذا  يف املخيلة فمحاوالت املعرفة وخلق الّصور ،أخرى مالك املعرفة ومالك الوحي
. L’Ange ذلك املالك ضرورة مقامهي 6لاإلنسانية من حيث هي حمّل ومهبط عن طريق املالك روح القدس إضافة إىل 

ليت الكن هذا ال يعين أن روح القدس هو نفسه الروح املطلق يف مفهوم هيغل ولكن ميكن أن نعطيه معىن اإلنسانية املوّزعة و 
أنه أعاد " علم ظاهر�ت الروح"ميّجدها ولكن أيضا فواجع وأهوال الكوارث الكربى، ما نريد قوله يف األخري أّن كّل فكرة 

اإلسالمي مثلما جنده يف وحي األنبياء  Gnose الذي جنده هو نفسه يف العرفان" الّروح القدس"لّتفكري كما أعاد بناء ا
أما عند . وتعاليم الفالسفة، فهذا الّتنقيب والبحث الّدقيق هو ما جيب أن تقوم به الفلسفة املقارنة حسب هنري كور6ن

لسفتنا املقارنة هذه أن حتّرر كوارث التاريخ عن طريق املنهج الظاهرايت دون انتقالنا إىل نقطة أخرى وهو كيف ميكن لف
يف �اية قيام الساعة ووقوع القيامة الدخول يف vريخ ال �اية له وال  دثاالستناد واالرتكاز على الكارثة اهليغلية؟ حيث حي

يف البدء كانت :" القدمي يث جاء يف العهدح" البدء: "حدود له هذا من جهة، كما تعين يف علم األثر�ت ما يسّمى بـ
 .وهو املقابل مباشرة ملعىن اآلخرة وقيام الساعة Proton وأّويل archéon أي أن البحث يصري عّما هو قدمي بدئي" الكلمة

)Henry Corbin, 1977, p 27( منا لنا أبواب املستقبل املفتوحة فيما وراء هذا العامل، تلك األبواب اليت ق اليت ستكشف
هنري كور6ن إىل قيام فلسفة للتاريخ مؤسسة على مبدأ غري عرفاين؟ إّن تفسري حنن بغلقها و�نفسنا فقط، ومنه هل يدعو 
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اإلنسان ف. عرفاين حسب وجهة نظره هو سبب الضالل واحلرية اليت تتخّبط فيها األجيال يف عامل الغربلتاريخ بشكل غري ا
ولكن مباشرة كل أعماله وعلى رأسها االقتصادية والّسياسية يكون عن طريق حتديد معىن  ال يدير هذا العامل كما ال يرتّبه،

كيف جاء إىل هذا العامل؟ وكيف سيخرج منه؟ ال عن طريق األيديولوجيا املاركسية اليت تفّسر العامل من   ،حضوره يف هذا العامل
 هذين املبدأين يف حّد ذاÁما بقيا غامضني وغريفوجودة بينهما، خالل البنية الّتحتية والبنية الفوقية والروابط أو العالقات امل

مفّسرين بشكل كاف حسب كور6ن، كذلك إن عدم الّنظر إىل العامل اآلخر أّدى إىل ضمور معىن الوجود وخسارته لكثري من 
إنه ال ميكن الّسيطرة على هذا . ةومنه بقيت اإلنسانية عمياء دون هداي ا�يار امليتافيزيقا أو تراجعها مما يفسر كذلك ،أبعاده

العامل دون العودة إىل البحث عن ما وراء هذا العامل 6لذات ألّن معىن اإلنسانية الذي نبحث عنه يكمن فيما وراء هذا العامل، 
 أكرب هّم ملقى علىف )Henry Corbin, 1977, p 28(.املعىن الذي من دونه بقيت كوارث التاريخ ال معىن هلا وال تفسري

حسب هنري كور6ن هو إيقاظ الضمري التارخيي وإعطاءه معناه العرفاين دون لبس أو مواربة  عاتق الفيلسوف الظاهرايت اليوم
فالوضعانية من خالل التارخيانية وعلم االجتماع وعلم الّنفس وأخريا اللسانيات قضت على أبعاد الظاهرة . من التارخيانية

عامل الظاهرة  إلنقاضى حباسة العني، من هنا وجب على الفيلسوف الظواهري الّتدخل ر فاختزلتها فيما هو ملموس وما يُ 
�ا Sقصة، إن الظواهر يطالب هنري  و يت معارف اإلنسان من دعلوم الدين، العلوم اليت بق Îحياءوإعطاءه معناه احلقيقي 

حيث أننا لو رأينا العامل 6لطريقة اليت يراها . ا جمدداكور6ن أن تسرتجع معناها املتعايل للّسماح بعودة امليتافيزيقا وgخذ مكا�
Ëا الّسهروردي شيخ اإلشراق لعّجلنا بنطق الطالق، ففي نظر شيخ اإلشراق الّرؤى الفلسفية والّصوفية تبقى وحدها القادرة 

ة ــــــــأنينـــــبعث يف نفوسنا الطمعامل الّروح، فهذه الرؤى وحدها اليت ت ،على اخرتاق امللكوت أي عامل األطياف عامل ما هو مرئي
اإلدراك احلدسي هو رؤية األشياء يف عامل امللكوت عند  Wesenschau :ـف. واالرتيـــــاح مـــــقـــارنــــة 6لــــرؤى األخــــــرى

د الّسهروردي فحقيقة حكمة اإلشراق عن ،الّسهروردي، من هنا ميكن للفيلسوف أن يصوغ رؤيته لتكون نقطة ارتكاز ومرجع
ألن الرؤية مل تقع يف هذا العامل عامل األشياء ولكن يف عامل امللكوت، وال  1187/582ليست تلك احلقيقة اليت صاغها سنة 

فبقينا يف  ى نزع األسطورة عن التاريخلقد وقعنا يف فخ ما يسمّ  .وتـــــــــن امللكــــــي زمـــــــن فـــــــــــم ولكــــــذا العالــــــــــــــن هــــــــي زمــــــــف
التاريخ اخلارجي، ما يدعو إليه هنري كور6ن هو التاريخ الداخلي، التاريخ داخل اإلنسان إنه وفقط أي دوامة التاريخ احلدثي 

ده من و6لتايل فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي حيمل معه شيئا ال ميكن أن جن". التاريخ"مع اإلنسان بدأ شيء ما يدعى 
إنه التاريخ الّداخلي الباطين بكّل معىن الكلمة، التاريخ . خارج التاريخ إال بتموقعنا ضّد التاريخ اخلارجي احلدثي للّتارخيانية

إن أحداثه ال ميكن إدراكها ومعرفتها إال . الذي ال تقع أحداثه يف هذا العامل عامل األشياء ولكن يف عامل امللكوت يف الّسماء
وأداة أخرى غري ملكة اإلحساس الفيزيقي التارخيي بل 6لكشف والعرفان واإلدراك احلدسي الفوري واملباشر أي  بعضو آخر 

تأويل عند حكماء الصوفية، بنزع الستار عن ما هو مستور يف الظاهرة هذا هو معىن الظاهراتية وهذا هو ال. كشف احملجوب
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. لكتاب حسب هنري كور6ن، وهذا هو التأويل املتداول عند أهل ا�ن ال حتجب عنك مستورها دع األشياءأي أن ترتك وت
   .خـــاريـة للتـــاء إنشاء فلسفـّلف نفسها عنـوأن ال تكي ـخ الفلسفة الزمنـــالفلسفة املقارنة مطالبة �ن ال تقع يف فخ vريومنه ف

قاعدة متينة وصلبة، ألن املواضيع املقرتحة  جيب أن تؤسس املقارنة كما يرى هنري كور6ن على :ثالثة مواضيع للمقارنة-4 
هلا أصل واحد مشرتك يعود إىل التقاليد احلكمية الّصوفية املمارسة من قبل احلكماء املتصّوفة يف األد�ن الكتابية الثالثة ذات 

، ارسية يف تلك التقاليدالتقاليد اإلبراهيمية العتيقة، لكن مع الّسهروردي حكيم اإلشراق ميكن إضافة املشاركة اإليرانية الف
 فالّسهروردي مزج مبهارة كبرية بني التقاليد الّنبوية الّزرادشتية يف الرتاث الفارسي وبني التقاليد الّنبوية لكل من الكتاب املقّدس

احليطة الظاهرايت متخذة  حيث أن الفلسفة املقارنة ستباشر عملها يف هذا املوضوع 6لطريقة الظاهراتية أو املنهج. والقرآن
واحلذر 6عتماد اليقظة، إذ ليس اهلدف من املقارنة الوقوف فقط على الّتماثالت أو التشاËات ولكن أيضا معرفة 

حيث ميكن أن يكون لكّل فلسفة فهمها اخلاص وداللتها اخلاصة عند إشارÁا لنفس الّشيء أو لنفس املوضوع  االختالفات،
واليت يراها هنري كور6ن متكّونة من ثالثة نقاط رتكة جيب أن تكون آمنة وسليمة قيد الّتأمل، ال بّد إذن من نقطة بدء مش

أما املثل األفالطونية . تقسيم ومترحل التاريخ الروحي الباطين- عقيدة تراتبات الوجود، ¼لثا-املثل األفالطونية، ¼نيا- أوال :هي
اقيني وعلى اخلصوص األفالطونيني الفرس الذين أعادوا أو الّصور النورية هي املوضوع املسيطر على فلسفة احلكماء اإلشر 

حيث أن كّل اCهود الفردي الذي بذله الّسهروردي ينحصر يف حتديد تفسري املثل القدمية . قراءة بعض الّسطور األفالطونية
سادة األنواع املوجودة يف  الزرادشيت، املثل أصبحت املالئكة أو�لفاظ وعبارات علم امللكوت الّروحاين  ،اليت قال Ëا أفالطون

عامل "عامل الوحدات النورية البدئية أو  أما. (1)كّل النظر�ت الكونية الزرادشتية القدمية امتزجت 6ألفالطونية احملدثةو  ،هذا العامل
 Kabbale يف الكباال) أي القوى االهلية العشرة اخلالقة(" Sefirot الّسفروت"ميكن أن نقارنه يف هيكله مع عامل " األمهات

خالصة القول أن الفلسفة النبوية الشيعية حلكماء اإلشراق حتيلنا مباشرة إىل علم . صوفيااخللق  واليت تفسر سرّ  اليهودية
الّنبوات يف الفلسفة األفالطونية على اختالف مع الفلسفة األفالطونية املسيحية يف فكرة الّتجّلي والّتجّسم النبوي، حيث أن 

 والذي مل يالق العناية املوضوع الثاين .يف حتقيق الوحدة بني الّسماء واألرض هذا اإللتقاء مرئي وحمسوس مهمة الّنيب تكمن
صاحب التآليف املهيمنة على " مريداماد"تالمذة  أحد 1640- 1050مال صدرا شريازي "، جند أصله يف أعمال الكافية

ال صدرا مبيتافيزيقا الوجود وميتافيزيقا املاهيات واجلواهر، نظريته اهتّم م .الفلسفة اإليرانية منذ ما يزيد على األربعة قرون

                                                           
 Porphyre deبورفري دو تري،  Ammonios Saccasأمونيوس ساكاس: م يف روما بواسطة كال من232مذهب فلسفي متأثر �فالطون، ظهر بداية من سنة  (1)

Tyr  ، وبشكل خاص األستاذ أفلوطنيPlotin . ،له ساٍم على الكونÎ هذا اإلله املفارق هو منبع الفيض أي صدور األشياء مجيعاتدعو هذه الفلسفة إىل القول  =
وهذا الفيض ليس عملية حتدث يف الزمن وإّمنا هو vريخ مطلق من قيود الزمن، مل تكن بدايته فعال مقصودا خالّقا بل هو أقرب إىل أن . حبيث ال تنفصل عنه أبدا=

-جوS¼ن رى و ج(. وغري منقطع، كما أن هذا الفيض ال يستنفد مصدره بل يظّل املصدر كامال غري منقوصيكون إشراقا أو فيضا مل يتحّدد بزمن ومل يتقّيد Îرادة 
  . وهي الفكرة نفسها اليت ينافح عنها كور6ن ضّد هيغل) 53، ص 2013 أرمسون-أو
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مال صدرا شريازي هو يف ف. اجلسم اللطيف أو الطّيف: الفلسفية تتلّخص يف حتديد درجات االرتفاع أو العلّو حّىت بلوغ مرتبة
ة 6لفلسفة الالتينية املدرسية اليت قارن هذه الفلسفيُ و . اعتقاد هنري كور6ن صاحب فلسفة الّتحوالت واإلبتعاث من جديد

 Jeanجان دي ريبا" كثافة األطياف أو اضمحالل الّصور، عند كل من: سادت خالل القرن الرابع عشر من خالل موضوع

De Ripa "وليج ديــــاذا يف الكــــــان أستـــــذي كـــالفيلسوف النورماندي ال (1)"أورازم سنيكوال"طايل الفرنسيسكاين واإلي 

أو علم اجلفر  زال علم احلروفي الكما  )Lisieux. )Henry Corbin, 1977, p 39 ا لليزيوــقفـــّمث أس" Navarreارـافـــــن
، فال جيب أن يضيع جهد هؤالء الفالسفة سدى، هذا اجلهد الذي ينتظر منا الكثري  عا جمهوال يف الغرب ومل يدرس بعدموضو 

كيف يتحّول الزمان إىل مكان مثال؟ وما هي الّروابط بني أفالطونيي فارس وأفالطونيي  كي نربز معامله الفلسفية احلقة، ف
كمربدج؟ و6لتايل يفتتح كور6ن مسارا فلسفيا جديدا للمقارنة، فال يكفي أن ينتمي هؤالء الفالسفة إىل عصر واحد بل جيب 

  . الذهاب بعيدا إىل ما قبل وإىل ما بعد

) التارخيية(أنه يف الّزرادشتية هناك ما يسّمى بتقسيم العصور الّزمنية : ّجره هنري كور6ن هوأخريا املوضوع الثالث الذي ف
خريا الفصل، هذا الّتقسيم يعود إىل الّتحّوالت الّدرامية الكونية الثالث اليت حتّدد مصري قّوة أاخللق ّمث االختالط و  ،للعامل

هناك قول شيعي يبّني . تستغرق إثين عشر ألفا ةالدرامية الثالث ملفهذه العوا ،الظالمية" أهرمن"ّوة الّنورية مقابل ق" أهرمزده"
 اعشر ألف اإلثيننزول النور احملّمدي إىل هذا العامل خمرتقا إثين عشر حجا6 نور� هم االثين عشر إماما والذين بدورهم ميثّلون 

. لك البعث والّنشور وقيام القيامة أو جميء الساعةلعصور العامل، هذه االثين عشر ألف سنة واإلثين عشر إماما تشمل كذ
هناك دورة األنبياء املشّرعون املتبوعة بدورة الوال�ت، ودورة األئمة الّر6نيون أو التلقني والتعليم الّروحاين خيتتم بظهور  أنه كما

" اإلمام املنتظر"ا يسميه الشيعة أن م" حيدر آملي"ومما يكّرس البحث الفلسفي املقارن هو تصريح . وجميء املهدي املنتظر
هذا التقسيم  وفق أية رؤية ّمت أو يتمّ  لكن وفق منهجنا الظاهرايت املقارن". Le Paraclet املخّلص"هو عند املسيحيني 

أو و ليس vريخ قيصر فه ،ىل ما قلناه سابقا عندما فرّقنا بني التاريخ اخلارجي والتاريخ الّداخلي؟ سنعود أدراجنا إالتارخيي
بعيدا عن هذا الّتصّور كّليا حيث أن هذا التاريخ هو ضمن جمال الوعي والّشعور واحلدس، جر�نه داخل اإلنسان،  Sبليون إنّه

إنه 6لتايل vريخ روحاين هو يف حاجة إىل gويل عن طريق الّتفسري الّروحي الّصويف ال املاّدي، فالظاهراتية عملها هو كشف 
لندرك يف النهاية مدى خطورة املوقف البئيس الذي يصنع اإلنسان يف التاريخ . عن األسرار اخلفية احملجوب أي نزع الغطاء

عوض أن يصنع التاريخ يف اإلنسان، ألن الّسببية التارخيية جتهل امليتافيزيقا بشكل مطلق، لكن سيزول هذا البؤس عندما 

                                                           
عاش خالل القرن الرابع  "Jean de La Marche"ى أيضا ويسم" Giovanni da Ripa "ّمت فَـْرَنَسُة هذا االسم وهو يف األصل " جان دي ريبا"فيما خيص  (1)

كانت مواهبه الفذة   1382وتويف سنة  1322و1320فقد ولد يف أملانيا حوايل " أورازم"أما . عشر، الهويت وفيلسوف، يصّنف أحياS من بني الفالسفة االمسيني
أينشتني القرن الرابع "مرتجم فرنسي كان أيضا عامل نفساين والهويت وفيلسوف حىت لقب بـاقتصادي ور�ضي وفيز�ئي وعامل فلك وموسيقي و : متعددة فإىل جانب كونه

 بتاريخ  i/Giovanni_da_Ripahttps://fr.wikipedia.org/wik:املصدر .وكانت عبقريته سابقة لعصره بكثري واعترب الوجه البارز لعصر النهضة" عشر
20/01/2018.  
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 Henry( .فهمه حكماء اإلشراق لىـــــــــهذا ما يعيننا عو  ،أحداث الّروح ببعدها املتعايل امللكويت تصبح أحداث التاريخ

Corbin, 1977, p 44(  

4-Oطر الغريب وا إىل إن مواضيع الفلسفة املقارنة تؤدي بنا إىل الذروة والّصعود : رقيةـــــــلسفة الشــــــازفة بتغريب الفــاخل
األشياء تتطّور حنو  يف مرحلة أصبحت فيها كلّ  ا نتكّلمحيث أنن صري الفلسفي لكل من الشرق والغربومواجهة امل آفاق

وألن تصّور الشرق عند الّسهروردي وصفاته من . الّتغريب بشكل عام منذ ما يزيد أو ال ينقص عن اجليلني الّسابقني
جغرايف  ليس هو نفسه ذلك الذي نبحث عنه وحنّدده على اخلريطة اجلغرافية، إّن معىن الشرق عنده ال" مشرق"و" إشراق"

ناه ميتافيزيقي بكل ما للكلمة من معىن، ليدّل على العامل الّروحي للشرق الكبري الذي تشرق منه بل مع) اثنيا(وليس عرقيا 
ّن هؤالء املشرقيني إمشس العقل واملشرقيني هم أولئك الذين يستقبلون يف داخلهم و6طنهم أنوار واضواء ذلك النور األبدي، 

ال ينتسبون كما ال يتمّيزون Ëذا احمليط  شرق وكذلك املغرب 6ملعىن اجلغرايف هلذا العامل هم ال ينتمون أوالقليلي العدد يف امل
فنحن عندما نقول توجد طريق واحدة مشرتكة بني  )294، ص 1993شهاب الدين حيي سهروردي، ( .اجلغرايف أو ذاك

ن ومتنّكبني يف نفس الوقت لذلك الّتمييز الذي تقيمه هذا التيار اإلشراقي 6لضبط متجاوزيالشرق والغرب فنحن نقصد 
أو توّسع  امتداداحلضارات القدمية، فيجب إذن متييز اخلطر الغريب عن فكر اCازفة بتغريب الفلسفة الّشرقية اليت ليست جمّرد 

6ألندلس يف  Tolède دوللخطر الغريب، حيث يف فرتة ما و6لضبط يف القرن الثاين عشر عندما ّمت ترمجة بن سينا يف تولي
هذه اللحظة 6لضبط يرى كور6ن أن كال من الثقافة الغربية والثقافة الشرقية انسجمتا وفق نفس الّنمط أي تصّور العلم الذي 

 Henry( .مل ينفصل عن سياقه الّروحي امليتافيزيقي، كان يعتقد الكيميائيون آنذاك 6لوالدة الداخلية لإلنسان روحيا

Corbin, 1977, p 45, 46(  املتمّثل يف العقل " اخلطر الغريب"لكن يف اللحظة الّديكارتية حدث حتّول مهم وهو بروز
 
ُ
ماّدة خالصة وهذا بغية إخضاعها بشكل عنيف علمنة، املنظور إليها العلمي أو البحث العلمي، الذي موضوعه الطبيعة امل

املتمثّلة يف الّتقنية واليت غّريت من منط حياة اإلنسان كّليا، قادتنا و6لتايل حدثت األعجوبة . وفّج لسيطرة اإلنسان وإرادته
هذه الوضعية إىل حالة من عدم االعرتاف 6خلالق والّتنكر له أي الكفر ونفي القّوة اخلالّقة للعامل و6لتايل حتّولت الكائنات 

منارس فيه العدم واملوت والنفي بشكل  ميداS يرون األرض غدى البشر .األرضية املتمثلة يف البشرية إىل قّوة هدم وختريب
شناعة وفظاعة القّوة علين على نقيض حكماء الفرس القدامى والذين هم األوائل إن مل يكونوا الوحيدين الذين رأوا �ّم أعينهم 

دهشة، لكن ومع فما نشاهده اليوم هو اخرتاق هذه القّوة ألعماق العلم الغريب بشكل عجيب يدعو إىل ال. الظالمية ألهرمن
أما القّوة التغريبية للّشرق . 6ملفهوم السهروردي إلنقاذ العلم الغريب من عتامة أهرمن" مشرقيني"ذلك يوجد يف الغرب من هم 

مقصودS اك حرمة العقائد الدينية القدمية، مبعناه اجلغرايف بفعل األيديولوجيات االشرتاكية السياسية واليت قامت بعلمنة وانته
 .لضبط إنقاذ القوة املبدعة واخلالقة للعلوم الدينية والفلسفية اليت كانت متّدS 6ملفاتيح الّضرورية لفّك مغاليق عاملناهنا 6
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فنحن أهل الكتاب مجيعنا واجب علينا القيام بفحص وgّمل ماضينا الّروحي املشرتك من كتاب مقّدس وقرآن، كما جيب أن 
هنري  مبعاجلة نفس املعضالت اليت نعاين منها، فالتأويل يبقى أحسن من ميارسه حسب  نتموقع من جديد لتفسريها وgويلها

إن انتقال . ، وهكذا يكون للشرق كما للغرب نفس التاريخ الديين والفلسفي 6ملعىن الّروحي"العرفان الشيعي"كور6ن هو 
أن الغرب احلديث يقوم بتدمري الّشرق القدمي، حيث  عدوى العلمنة واإلحلاد إىل الّشرق أّدى إىل انتشار العدمية والّتغريب أي

أن التطور والتقّدم ال يزال يف صاحلنا لقول أشياء وتدبّرها كي نستدرك وقوع الكارثة األليمة ومنه فاملسئولية ملقاة على عاتق 
أو ال انفصال عندهم   تفارقذلك اإلنسان املتنّور بنور الثقافة الّتقليدية على طريقة العرفاء واحلكماء املتصّوفة الذين ال

" الوجود"عن " الفكر"لمعارف العالية عن الّتدّين الصايف واجلليل وعن األخالق الرّفيعة، أي 6للغة الفلسفية اليوم ال ينفصل ل
الّدينية  اجلامع بني املعرفة الفلسفية والّتجربة ،6لفعل" حكيما"كّلها معا مرتابطة ومتالصقة يف اإلنسان املدعو " العمل"وعن 

الفلسفة اإليرانية هي فلسفة نبوية حبق، ما يرجوه هنري  ف. الّروحية، فهو مثال ملا جاء يف احلديث النبوي �نّه وريث األنبياء
إ�ا مبثابة الكنز املأمول إجياده يوم قيام الساعة وظهور اآلخرة،  كور6ن منها هو إدخال الّنور والّطمأنينة إىل قلوب الباحثني

، فالتغريب معناه هدم حكمة اإلشراق وجعل من جديد بكل صدق وإخالص ينتظرون بعثهم وإحياءهمالذين ألولئك 
  )Henry Corbin, 1977, p 50( .إمكانية البحث الفلسفي املقارن مستحيلة

   :اخلامتة

 أكثر من على فلسفي يشتغل أ�ا حقلحول الفلسفة املقارنة واليت يعّد هنري كور6ن أحد منظريها، يف اخلتام  ما ميكن قوله  
، اCال الثقايف الفارسي الزرادشيت مث اليوSين مث االسالمي وأخريا اليهودي املسيحي حقلني ثقافيني فلسفيني متمايزين

. و¼نيا قدم الرتاث الفلسفي االيراين إىل القارئ األورويب عموما ف القارئ الفرنسي مبارتن هيدغروعرَّ  ترجمكور6ن ،  األورويب
قارن بني الفلسفة الغربية والفلسفة اإليرانية فوجد القاسم املشرتك بينهما هو األفالطونية احملدثة، وقارن بني الفلسفة املغربية و 

يف احلكمة النبوية أو التصوف لكن املفارقة اليت وقف عندها  يكمنالّرشدية والفلسفة املشرقية السينوية فوجد الفارق بينهما 
أميا gثري يف الفلسفة اإليرانية االسالمية يف عصر ما  هذا احلكيم هرة بن عريب فبفضل عبقريته وفرادته أثّرهنري كور6ن هي ظا

  .ووجد أحسن منهج يتوافق واإلشراق العرفاين هو املنهج الفينومينولوجي، ليس فقط للقراءة وإمنا للمقارنة كذلك بعد بن رشد

  :املراجع 0لعربية
  .دمحم يوسف موسى، دار املعارف مبصر: ترمجهالفلسفة يف الشرق  )1947(اورسيل بول ماسون - 1
  . بريوت لبنان دار العلم للماليني، ،3، طموسوعة املستشرقني) 1993(بدوي عبد الرمحن - 2
صرة يف أورو0ال) 1992سبتمرب (بوشنسكي، إ، م - 3 ، اCلس 165: د عزت قرين، عامل املعرفة، عدد: ، ترمجةفلسفة املعا

  .ين للثقافة والفنون واآلداب، الكويتالوط
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جالل العشري، عبد و كامل  فؤاد: ، ترمجةاملوسوعة الفلسفية املختصرة) 2013(أرمسون- أو- جوS¼ن رى و ج- 4
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  .بريوت، لبنان

  .بريوت، لبنان احلقيقة، دار ،2مرقص، ط إلياس: ، ترمجةهيجل فكر )1983(روجيه  غارودي- 7
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