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مقدمه

یابی به حقیقت و راز در تاریخ علم و اندیشه، عقل و عشق همواره دو راه اصلی براي دست
اند. انسان با انتخاب هر یک از این دو راه شکل خاص از زندگی (یکی بر اساس عقل خلقت بوده

گزیند. نقطۀ تالقی این دو روش متفاوت در بر میو دیگري برپایۀ عشق و عرفان) را براي خویش
هاي مذاهب الهی، در باب روح ها و نیز آموزههاي خاص هر یک از این روشزندگی، آموزه

آدمی و قدرت عقل و عشق است؛ در این میان عشق جز به القاي امید رستگاري به بشر نمی 
عرفاناهی از عشق و عرفان، به ویژه از گرایان و حکما گ؛ بنابراین، همانگونه که عقل1اندیشد

گیرند، عرفان و تصوف نیز گاهی از عقل و علم سود براي یافتن مسیر خویش در زندگی بهره می
کند، این دو مسیر کشف جویند. وانگهی، هرچند ظاهرا  فلسفه راه خویش را از عرفان جدا میمی

و 2خورندر است، به یکدیگر پیوند میحقیقت در مواردي به واسطۀ عقل که جداکنندة خیر از ش
3شود.بدین سان، عرفان به الهام و اشراق و فلسفه به استدالل منتهی می

برهمین اساس، در این مقاله، در ابتدا به شرح عرفان، انواع آن، خاستگاه آن و نیز رابطۀ عرفان 
م کرد تا ارتباط میان با تصوف و چرایی این رابطه خواهیم پرداخت. سپس در ادامه، سعی خواهی

از دو سرزمین شرق و غرب، عالمه طباطبائی و هانري کربن را شرح دهیم. عارف-دو فیلسوف
هاي آنان هدف اصلی این مقاله بیان رابطۀ متقابل میان این دو انسان فرزانه و اساس و نتیجه بحث

دربارة عرفان و تصوف است.

2: 1389ی نژاد، کیائ.1
4: همان. 2
همان. 3
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عرفان و تصوف

پنهان شده « است که به معناي )Mystikos(میستیکوساي یونانی: خاستگاه واژة عرفان، کلمه
و آنچه که رازاست. تصوف و عرفان با 1»هاي ادراکی و دور از دسترس ادراکات حسی و اندام

(رمز و راز الوزیس  آیین میترا و )mystes(دوران باستان ادیان راز آلود و آغازگر عارفان «در 
شود که از واژة نامیده می» عرفان«. طریق عرفانی، 2خورندپیوند می» شود غیره) نامیده می

مشتق شده است و به معناي باطنیه، باطن، غیب، مخفی، 3در زبان یونانی)Mystikos(میستیکوس
4محجوب، پنهان و غیره است. 

را تجربه عرفان، امري مستقل و تجربی است که حاصل تجربیات شخصی فردیست که آن
اکهارت، سنت ترزا، حالج و یوگا ي هندو، به دلیل عوامل مختلف شخصی، « . بنابراین، 5کندمی

با بررسی 6».کننداجتماعی و جغرافیایی، اشکال بسیار متفاوتی از عرفان را ارائه [و تجربه] می
مردان «قرون چهارده و پانزده در سرزمین فالندر و » مردان هوشمند«جریانات مهم و عرفان جمعی 

گیرد که مشخصۀ خاص اینگونه نتیجه میا ما آژرتري قرون هفده و نوزده سرزمین روسیه، » اخد
اندیشۀ حاکم برعرفاي بزرگ (...)، « 7با الوهیت نهفته است.» پیوند دگرگون کننده اش«عرفان در 

دربرگیرندة اندیشۀ وحدت جهان، بازگشت بشریت به سوي خداوند، جائیکه از آن آمده است. 
جهان در برگیرندة چیزي جز اندیشۀ خدا اندیشیدن دربارة او و دستیابی به [فلسفۀ] وجود این 

8.»نیست

1.Corbin, 1981 : 179
2. Ibid

66: 1389کیائی نژاد، . 3
4. Corbin, 1981: 179
5. Fornoville, tome 50, 1952: 502
6. Ibid
7. Ibid: 503
8. Ibid
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اي طوالنی در مغرب زمین ندارد. در سال اي از عرفان، دیرینهوانگهی، تصوف به عنوان شاخه
، Sufismusصوفیسموس، کشیش آلمانی، واژة التین این اصطالح،1فریدریک آگوستوس1821

شود، و تصوف با زیارت قبور افراد مقدس توسط بانوان (...) آغاز می« گویند: . می2بداع کردرا ا
تصوف مکتبی عرفانی است که در بطن اسالم 3»توان پایانی براي آن متصور شد (...)! نمی

. تصوف از اندیشۀ متدینین 4گسترش یافته و خود را به شکل جنبۀ باطنی اسالم معرفی کرده است
زیرا دوجنبۀ باطنی و ظاهري براي واقعیت 5شوددل، زاهدان و روحانیون مسلمان متمایز میساده

.6قائل است
سرآغاز تصوف اسالمی، قرن یکم هجري شمسی (پنجاه سال پس از مرگ حضرت 

، از این روي این طریق روحانی، از فلسفۀ یونان، هند و یا روحانیت مسیحی 7) است"ص"محمد 
دین اسالم، کتاب قرآن، . از نظر مفسران اسالمی، خاستگاه تصوف حقیقی8تمنشعب نشده اس

. به همین دلیل، ابوالحسن قشیري در 9احادیث پیامبر و شیوة زندگی پیروان محمد (ص) است
معرفی ‟صوفی را معادل مسلمان، متدین، مومن و پرهیزگار،الرساالت: کتابی تحت عنوان

نیست، زیرا این اسامی معرف درویش و فقیر هایی همچون. پس، صوفی معادل نام10کندمی
. در حالیکه صوفی مرتبا  به 11اندگیري کرده و گوشۀ عزلت برگزیدهافرادیست که از جامعه کناره

هاي الزم را براي طی کند تا بتواند راهنماییخانقاه، مکان استقرار راهنما (مراد)، رفت و آمد می
. در حقیقت، بی تفاوتی صوفیان 12ا و مراد خویش دریافت کندطریق عرفانی خویش از راهنم

1. Friedrich August
2. Bonaud, 1991 : préface
3. Ibid: 9
4 Ibid
5. Ibid: 13
6. Ibid: 11

34: 1389. کیائی نژاد، 7
همان. 8
66: همان.9

12: 1338. استخري شیرازي، 10
11. Assayag, 1992 : 261-262
12. Ibid: 262



105،مهرگان نظامی زاده، مرضیه خزائی/شناسی هانري کربنآثار تفکر عالمه طباطبائی در اسالم

. صوفی مانند عارف خود را به 1هاي زیاد روحی ایشان استنسبت به لذایذ دنیوي بخاطر توانایی
می پردازد. وي به » سما«سپارد، و با تکرار منظم یک ذکر (یکی از اسماء خداوند) به خدا می

. اصول و اعمال تصوف بر پایۀ 2شودمی» س کر«جذبه به نام کمک سما موفق به تجربۀ حالتی از 
کند، تا از این طریق به هاي ابالغ شده را تفسیر می. صوفی آموزه3اندشریعت مذهبی بنا نهاده شده

معرفتی دست یابد که به او امکان گذر از سه مرحلۀ تحقق روحانی (تحقیق) را بدهد؛ هدف این 
، یا به بیان بهتر، بازگشت به سوي خدا یعنی »و هدف واالي انسانغایت وحی « امر دستیازي به 
4». معرفت اهللا است

هاي مختلف، تصوف در ارتباط با از سوي دیگر، با گسترش تدریجی اسالم و تصرف سرزمین
، در مسالک. آقا میرزا ذهابی در کتابی با نام : 5هاي جدید تحول یافته و بارور شده استفرهنگ

گوید: اگر علما و عرفا براي ایجاد چنین راهی (تصوف) اریخی تصوف اسالمی میباب اهمیت ت
شدند، پس از مرگ پیامبر به منظور حفاظت از طریق دین و عرفان با یکدیگر هم پیمان نمی

6گرفت.اسالم، دین اسالم در خطر ابتال به انحراف باطنی و ظاهري قرار می

اي موافق با فطرت انسان است، و فت که عرفان پدیدهتوان اینگونه نتیجه گربطور خالصه می
گیرد. به عالوه، عرفان در تمامی مذاهب یک اصل دو نوع  عرفان مذهبی و غیر مذهبی را دربر می
اي کند و از طریق همین راه و طریق واحد به نتیجهکلی؛ یعنی بازگشت به سوي معبود را دنبال می

7یابد.واحد نیز دست می

15: 1338.استخري شیرازي، 1
2. Ibid: 262

41: 1338.استخري شیرازي، 3
4. Bonaud, 1991 :15 et 17
5. Ibid: 263

61: 1338. استخري شیرازي، 6
7. Fornoville, tome 50, 1952 : 503
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مذهبییرعرفان غ

» گنوستیسیسم«. واژة 1گنوسی ها (پیروان نوعی عرفان غیر مذهبی) اولین مخالفان کلیسا بودند
تواند به تمامی این است، نمی» نظام هاي گنوسی قرون اولیۀ دوران مسیحیت « که معرف 

. زیرا گنوس هاي دیگري همچون گنوس 2نوع عرفان یا شناخت باطنی (گنوسی) را معرفی کند
. مکاتب گنوس تنها شامل مکاتب گنوسی 3دیت، مسیحیت، اسالم و بودائیسم نیز وجود دارندیهو

گیرند ؛ این مکاتب شوند، بلکه مکاتب گنوسی ضد مسیحیت را نیز در بر میمسیحیت نمی
اي جدید داشتند، روشی که دیگر بر وقایع سعی در تفسیر دوبارة مسیحیت از طریق شیوه

. شناخت 4کردکرد، بلکه از طریق روانشناسی و روانکاوي آنرا بررسی میآخرالزمانی تکیه نمی
دهند، این خود (شناخت اصل خویش) و ضد کوسمیسم دو مبناي اصلی گنوس را تشکیل می

؛ 5کند تا خود را از دنیایی که در آن اسیر شده است رهایی بخشددو اصل به انسان کمک می
بر خالف جهان بینی مکاتب مذهبی زمان خود، گنوس بر اساس دیدگاه ضد کوسمیسم،

معتقد است که انسان در تقابل با جهان خلق شده است و اینکه انسان از تمامی مخلوقات دنیا برتر 
، پس نه انسان براي دنیا آفریده شده، نه دنیا براي انسان؛ نه انسان شبیه دنیاست و نه دنیا مشابه 6است

ترین متون گنوسی غیر مسیحی، متون م شامانیسم است. اما قدیمیخاستگاه گنوستیسیسانسان است.
8ها مشهود است.هاي آیین یهود و مسیحیت در آناست که تاثیر اندیشه7حمادي-ناق

1. Ménard, 1975: 3
2. Corbin, tome I, 1971: XV
3. Ibid
4. Ménard, 1975 : 3
5. Ménard, tome 42, fascicule 1, 1968: 24-25; Corbin, tome I, 1971: 205
6. Couliano, 1990 : 19
7. Nag-Hamadi
8 .Ménard, tome 42, fascicule 1, 1968 : 25
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گنوس

. 2گنوس پس از ناامیدي یهودیان، به دنبال تخریب معبد اورشلیم، بوجود آمد1گرانتاز نظر 
ت که برخی مبانی مشرق زمین را نیز در درون خود دارد، هاي یهودیبنابراین، یکی از اندیشه

نیز معتقد است که گنوس احتماال حاصل 4هارناك. در این باره، 3هاي گنوس استخاستگاه
بر این باور است که معرفت مکتب گنوس گرانت. 5است» یونانی شدن افسانه هاي کهن شرق«

، افالطونبه خویش، ریشه در افکارنسبتمعرفت  دوبارهنوعی بازشناختن خویش است، این 
طبق این معرفت، آنکس که به خویشتن خویش دست دارد ؛فیلونیسم و یا ماندوکیا ي هندو

. بنابراین، چون گنوس با 6شودیابد از تمامی دوگانگی ها و تمایزات میان درون و برون رها میمی
اسرار جهان برتر که در « س معنویت و مذهب در ارتباط است، معرفتی رهایی بخش است. گنو

پس، چیزي فراتر از الهیات است ؛ تعمقی است که 7»کندوحی الهی نهفته است را آشکار می
؛ بدین ترتیب، از ایمان، 8گیرد؛ و در جستجوي کشف ذات الهی استاسرار الهی را هدف می

.10عرفانی جدا دانستتوان گنوس را از شناختحال، نمی. با این9روداعتقاد و معرفت فراتر می
نمایان »در عرفان شیعی خود را به شکل اشراق سهروردي« درآمیختگی گنوس با معرفت عرفانی، 

11کند.می

1. Grant
2. Ménard, tome 168, 1965 : 204
3. Ibid
4. Harnack
5. Ménard, tome 42, fascicule 1, 1968 : 27
6. Ménard, tome 168, 1965: 204
7. Corbin, tome I, 1971:26
8.Waelkens et Camelot, tome 45, 1947: 380
9. Corbin, tome I, 1971:XV
10. Ibid
11. Ibid
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آگنوس

را 1»بذر آگنوستیسیسم«اي پرهیزگارانه در خود داشته باشد، رد گنوس، هرچند انگیزه
کند و بدین طریق مانع ورود میپراکند، زیرا آگنوستیسیسم میان اندیشه و هستی جدایی ایجادمی
. بنابراین، 2شود، دنیایی که ورود به آن به کمک گنوس امکان پذیر بودمی» دنیاي درون«به 

آگنوس برخالف گنوس با فاصله گرفتن از (فلسفه) باطنیه، خود را به ظاهر و دنیاي مادي محدود 
کند.گرایی را منتشر میکند، و از این طریق بذر ماديمی

فان مذهبیعر

. و ایمان تنها مرحلۀ اول این 3است» سرآغاز شناخت مذهبی ایمان به وحی«بدیهی است که 
راه پر پیچ و خم براي رسیدن به رستگاري است که باید پشت سرگذاشته شود. در واقع، 
مومن از طریق تالشی معنوي، اخالقی و عقالنی، از ایمان عبور کرده و به گنوس (عرفان) 

عنوان شاخه اي از عرفان بر رویکرد باطنی تأکید دارد، از طریق . چون گنوس به4رسدمی
آیین یهود و مسیحیت، هر یک رویکرد : «5گیردکتاب مقدس، همۀ اهل کتاب را در برمی

باطنی خاص خود را دارند، و میان این ادیان و گنوس [عرفان] اسالمی نقاط مشترك بسیاري وجود 
6»دارد

کند که گنوس، در ابتدا نتیجۀ تزکیۀ معنوي کی از حکیمان الهی مسیحی، تاکید می، ی7کل مان
. او معتقد است که گنوس از طریق همگونی روح و 8و اخالقی و سپس نتیجۀ تزکیۀ عقالنی است

1. Ibid
2. Ibid:XVI
3.Waelkens et Camelot, tome 45, 1947: 379
4. Ibid
5. Corbin, tome I, 1971:25
6. Ibid
7. Clément
8. Waelkens et Camelot, tome 45, 1947: 380
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بر این باور است که از نظر گنوس مسیحیت، 2فیلیپ. 1آیدکالم و به کمک نیکوکاري بدست می
است که به خویشتن خویش معرفت دارد و از آنچه که متعلق به او است کسی « عارف واقعی 

گردد که بنابراین، عارف به کسی اطالق نمی3».مند و از اصل الهی خویش بهره گرفته استبهره
دنیا را به تمامی تحت سلطه خود در آورده است.

ریشه 4اق لوریآاسحو زوهرهاي گنوسی اما از دیدگاه آیین یهود، گنوس از ایدئولوژي
هاي قرن دوم، روشی براي بیان . در اینجا، نظام نمادهاي مورد استفاده درعرفان خاخام5گیردمی

با ارزش نهادن بر زندگی مذهبی و قباال. تفکر٦شوداسرار مهم اعتقاد عرفاي راستین تلقی می
ي، موجب تجلی و ظهور عناصر آن و با ایجاد ارتباطی تنگاتنگ میان آئین اعتقادي و زندگی معنو

پاسخی ساده به گنوس قباال. با اینحال، الزم به ذکر است که 7شودواقعیات باطنی و پنهان می
. 9نگرشی ذهنی است که یکی از فرآیندهاي اساسی آن نمادگرایی استقباال؛ زیرا 8نیست

خاستگاه این نوع .10کندنمادگرایی با بازنمایی یک چیز، رابطۀ میان پیدا و پنهان را آشکار می
نمادگرایی مذهبی عرفان است. وانگهی، از آنجائیکه در این دیدگاه، انسان تصویري از خداوند و 

بیند که از وراي آن شود، انسان خود را به شکل بازتابی الهی مییا تجلی او در نظر گرفته می
نسان، ابزاري براي . بدین ترتیب، تحول جسم و ماهیت ا11تواند به باطن چیزها دست یابدمی

12سوي الوهیت است. رستگاري و صعود روح به

1. Ibid: 381
2. Philippe
3. Ménard, 1975 : 4
4. Isaac Louria
5. Vajda, tome 147, 1955: 65
6. Ibid
7. Ibid
8. Ibid:70
9. Ibid: 72
10. Ibid
11. Ibid:73
12. Ibid
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از دیدگاه عرفان نظري، در فلسفه و عرفان اسالمی، سؤاالت مشترکی میان عرفا و فالسفه 
وجود دارد. از اینجاست که برخی از عرفا و یا صوفیان، براي تشریح سؤاالت عرفانی، در نوشتار 

اند و یا حتی، در برخی اي موجود در کتب فلسفه بهره گرفتهههایی مطابق با روشخود از روش
. 1اندموارد قبل از تعلیم عرفان و تصوف، به تعلیم موضوعات نظري مانند کتب فلسفی پرداخته

اند، تألیفات سهروردي نمونۀ بارزي از این امر است، بدین ترتیب، استدالل و الهام را درهم آمیخته
. 2هاي ابن سینا و فارابی بیان کرده استیش را به کمک استداللزیرا او تأمالت اشراقی خو

در تاریخ فلسفه و عرفان اسالمی، اکثریت فالسفه مانند فارابی و خیام با درك این واقعیت که 
عقل به تنهایی براي دست یازیدن به اسرار فلسفۀ وجود کافی نیست، به تصوف و عرفان 

اند این نقص را جبران ف با اتصال به روش باطنی و الهام توانستهاند، زیرا عرفان و تصوروي آورده
3کنند.

٤عرفان اسالمی

در جهان اسالم، عرفان به معناي معرفت و بازشناختن خویش است در حالیکه در فرهنگ لغت 
مکتبی فلسفی : « [راز باوري]. بنابراین، عرفان از میستیسیسم5است» علم و دانش«این واژه معادل 

. از طرفی 6شود، متمایز می»ه بخش عمدة آن به احساسات و شهود اختصاص داده شده است ک
هم، علم با معرفت متفاوت است، زیرا معرفت به معناي شناخت یا دانش کسب شده پس از عبور از 

. و اما دربارة عرفان باید گفت که علم الهی از آن جهت که علمی قدیم و جاودان 7جهالت است

5: 1389. کیائی نژاد، 1
.6: همان. 2
همان. 3

4. Corbin, 1988: 20

67: همان. 5
6. Dixel, Le dictionnaire illustré, Le Robert, 2011: 1285

68: همان. 7
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. بنابراین، جهالت در عارف راه ندارد. قشیري معتقد است عارف 1هالت به دور استاست از ج
بر اساس آنچه که 2عالمی دانشمند است، زیرا نسبت به خداوند شناخت و معرفت کافی دارد. 

گیري کرد که تفکیک میان عرفان و میستیسیسم از توان اینگونه نتیجهتر بیان شد، میپیش
ه مذهب اسالمی، عرفان با معرفت اهللا از وراي اسماء و صفات الهی که این آنروست که از دیدگا

؛ در حالیکه میستیسیسم 3اي مستقیم داردجهان و تمامی هستی آینۀ تمام نماي آنان هستند، رابطه
اي هماهنگ با فطرت انسانی است که هدفی جز کشف اسرار باطنی عالم ندارد. از همین پدیده

ه فقط در برگیرندة تمامی مذاهب است، بلکه راه و طریقت آن، نزد تمامی روي، میستیسیسم، ن
کنند، نیز ها و نژادهاي مختلف دنیا، و حتی نزد کسانی که از یک سیستم توتمی ییروي میملیت

4شود.یافت می

شود، باید متذکر شد که وانگهی، هر چند گاهی، به اشتباه، عرفان معادل تصوف بکار برده می
. بنابراین، 5گیردرا در برمیاي از عرفان است، و بخش کوچکی از آنقع، تصوف تنها شاخهدر وا

گیرد.اي بسیار برتر و واالتر از تصوف قرار میعرفان در مرتبه

عرفان اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبائی

هر دوي اي برقرار است، زیرا عالمه طباطبائی معتقد است که میان مذهب و تصوف رابطۀ ویژه
ها و حتی . از این روست که اعمال صوفیانه نزد تمام ملت6آنان به الوهیت و دنیاي ناپیدا معتقدند

. اما تصوف  به منظور کشف اسرار دنیا، لذایذ دنیوي و جسمانی را به 7شودبودائیان نیز دیده می

همان. 1
.همان. 2
همان. 3
همان. 4
70: همان. 5
86: 1387،. عالمه طباطبائی6
همان. 7
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عه و سنی را تحت . و در نهایت، مذاهب شی1آوردز هد روي میکناري نهاده، و به تزکیۀ نفس و
2دهد.تأثیر خود قرار می

توان به حقیقت و راز هستی دست یافت : راه عقل یا عالمه بر این باور است که از سه طریق می
استدالل عقالنی واقعیات ملموس بنا نهاده شده است، راه عرفا و همان طریقت فالسفه که بر پایۀ

هاي آن که گیرد، و یا از طریق مذهب و رهنمودمیصوفیان که تزکیۀ نفس، شهود و تفکر را در بر
این حقیقت است که شود. آنچه که موجب تمایز تصوف از تشیع می3کندبر باطن چیزها تکیه می
اعتقاد دارد، که یکی پس از دیگري در اعصار مختلف » ولی«هایی مانند تصوف به وجود قطب

؛ 4آورند وجود میشود را بهنامیده می»امام«مشابه آنچه که در تشیع"سلسه اي"کند و ظهور می
شود و ادعاي پیروي از امام اول رغم آنکه تصوف، از این طریق به امام علی متصل میولی علی

ها جایگاه امام غایب مذهب شیعه، حضرت مهدي را به کند، وجود این قطبشیعیان را مطرح می
5کشد.چالش می

عملی معتقد است که بر مبناي کنترل همیشگی و دائم اعمال، در واقع، عالمه به نوعی عرفان 
رفتار و افکار به منظور نزدیکی به خواست الهی بنا شده است. او بر این باور است که این نوع 
مراقبۀ فعال و دقیق صفات الهی را در وجود ما متبلور خواهد ساخت و از این طریق، به اخالقی 

کنم، شب هنگام، شهود و ر بیشتر به رفتار و افکارم دقت میهر قد« الهی دست خواهیم یافت: 
توان به روشنی مشاهده کرد که او در تزکیۀ نفس در نتیجه، می6.»شوندتر میتأمالتم خالص

بسیار ساعی بوده است.

87: همان.1
همان .2
18-28: 1377؛ مسعود،87: 1387همان؛. 3
.87-88: 1387. عالمه طباطبائی،4
.88: همان. 5

6. http://morteza-en.blogfa.com/post/7, (3 octobre 2015)
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از سویی دیگر، وي، عالوه بر شناخت کامل عالمه نسبت به فلسفه، کتب مقدس و عرفان 
. بر همین اساس، پس از 1هم نسبت به سایر مکاتب زمان خویش داشتاسالمی، شناخت عمیقی

اي تطبیقی در مالقات با هانري کربن، این دو عارف بزرگ با مشارکت داریوش شایگان، مطالعه
هاي مذاهب ابراهیمی و مورد مذاهب توحیدي انجام دادند که به اثبات عدم تضاد میان اندیشه

عرفان اسالمی منتهی شد.
د از عالمه اثري که به طور ویژه به عرفان اختصاص داده شده باشد وجود ندارد، اما هر چن

از نظر عالمه، زندگی .2توان از خالل مطالعۀ آثار وي، به عقاید ایشان در این باره دست یافتمی
گیرد و بسیار معنوي بر پایۀ جهانی روحانی بنا شده است که در نقطۀ مقابل جهان مادي قرار می

3اند.تر از جهانی است که قوانین اجتماعی بر آن حاکمتر و واقعیبنا

هاي وي معتقد است که اسالم لزوم پیروي از طریقت عرفانی را مطرح کرده است و آموزه
هاي امام علی (ع) و تشریح حقایق معنوي و عرفانی توسط برخی از معنوي امامان، به ویژه، آموزه
گواه دیگر براي اثبات این امر این .4نکارناپذیر بر این موضوع هستندپیروان ایشان خود شواهدي ا

(ع) را راهنماي طریقت عرفانی خویش هاي تصوف، امام علیحقیقت است که تمامی گروه
گیرد، اما تأثیر این اندیشه هاي اهل تسنن نشأت می. در ضمن، هر چند تصوف از اندیشه5دانندمی

ر است.ناپذیبر اسالم شیعی انکار
مستقیم از واقعیات عرفانی سخن وانگهی، چون عرفان اسالمی به شکل کامال  استعاري و غیر

گویند، عالمه میان عرفان طور مستقیم از آن سخن میاسالمی بههاي غیرگوید، ولی عرفانمی
فتن از پرده سخن گشود. از نظر وي، به دلیل بیاسالمی تمایز قائل میاسالمی و عرفان هاي غیر

ها ها و الوهیتها موجب تحریف یکتاپرستی شده و به ابداع رب النوعواقعیات عرفانی، این عرفان

18-28: 1377مسعود،.1
همان. 2
همان. 3
همان. 4
همان. 5
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. عالوه بر این، عالمه با نقد عرفان هندي و عرفان مسیحی 1اند(چند خدایی، و یا شرك) انجامیده
دارد د، اذعان میتوانند زندگی معنوي را تجربه کننکه معتقدند که برخی از طبقات اجتماعی نمی

. و در نهایت، به 2ها تعلق داردکه عرفان اسالمی با توجه به توانایی و قابلیت هر فرد، به همۀ انسان
. از دیدگاه عالمه، عارف 3گذاردکمک برخی ارجاعات قرآنی بر حقیقت عرفان اسالمی صحه می

کند ؛ به همین منظور واقعی کسی است که تنها در جستجوي خداوند است و خود را وقف او می
گزیند. در این مسیر، او راهنما و اي را به امید تزکیۀ نفس و دستیابی به یقین بر میزندگی زاهدانه

. پیامبر 4رسدگزیند. و از طریق شناخت خویشتن خویش به شناخت خدا میراهبري جز خدا بر نمی
هر کس خود - "فقد عرف ربهفسه،من عرف ن"« کند : اسالم نیز این موضوع را اینگونه تایید می

5».را شناخت، خداي خود را شناخته است

میستیسیسم، تصوف و عرفان از دیدگاه هانري کربن

. به همین علت، 6استاز نظر هانري کربن، تصوف، به طور عام، حاصل تلفیق فلسفه و عرفان
برخی از خصوصیات فلسفه و عرفان را در خود دارد.

رح تناقض تجربۀ عرفانی که هم زمان موجب مراقبه ي عرفانی در خود، و وانگهی، کربن با ش
کند که درون انسان محل پیوند میان خدا و جهان هستی گردد، تأکید میرهایی از خویش می

و تمامی مذاهب داراي منشاء عرفانی هستند.7است
شود را منعکس درنگ در عرفان تجربه و آشکار میمذاهب در معرفت و هستی آنچه را که بی

چیزي جز ترجمه ي ملموس و مستقیم تجربۀ عرفانی نیست (...). کنند. معرفت جزمی کلیساهامی

همان. 1
همان. 2
89؛ النحل/ 21؛ االحزاب/ 152؛ بقره/ همان. 3
18-28: 1377همان؛ مسعود، . 4
همان. 5

6. Corbin, tome I, 1971 : X
7. Ibid: 31
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اي که تجربه شان تجربهشوند (...) هنگامیاحکام هنگامی که از منشاء عرفانی خویش تهی می
1روند. جسمانی است، نه روحانی، منحط شده و از بین می

دالف. قبالیسم  آیین یهو

کربن، متأثر از روش رونکاوي یونگ و اندیشۀ او در باب روح و حوادث ماقبل تاریخ، توضیح 
نمادها (سمبلها) را مظهر کهن ،2دهد که یونگ با کشف زبان این دوران (ماقبل تاریخ)می

برخورد روح با کهن الگو ها بر اساس تجربه ي یک .3داندتجلی روح میهاي ناپیدا، و مکانالگو
؛ جهانی 4کنداست، این برخورد وجود عالم مثالی را ثابت می» من-نه«رف، مشابه برخورد من با عا

. از نظر سهروردي، ورود 5که در آن امکان ارتباط مستقیم و فردي میان انسان با خداوند وجود دارد
ن مستلزم افتد : جهانی روحانی که ورود به آ، اتفاق میناکجاآبادبه این عالم در ب عد چهارم : 

6است.» ي کیهانیاین دخمه«خروج از 

وانگهی، براساس هرمنوتیک (تفسیر) کتاب مقدس، سه معنا براي ساختار گفتار وجود دارد، 
اولین معناي آن معنایی طبیعی و یا لفظی است و دو معناي دیگر باطنی و پنهان هستند که به ترتیب 

. 8. این دو معنا، تواما در یک معناي لفظی نهفته اند7شوندمعناي معنوي و معناي آسمانی نامیده می
درنتیجه، از دیدگاه کربن، نقطۀ اشتراك میان تمامی تصوفهاي عرفانی و مذاهبی که برپایۀ کتاب 

. از سویی دیگر، چون 9اند، در نظر گرفتن توامان این سه معنا در کنار یکدیگر استوحی بناشده
، و معناي باطنی تمامی وحی هاي آسمانی را آشکار می »تحکیمی پیامبر گونه اسخود« امام، 

1. Ibid: 31
49: 1371. شایگان، 2
همان. 3
.49-51: همان. 4
.66: 1389. کیائی نژاد، 5

6. Corbin, 1981: 179

7. Corbin, tome I, 1971: 139
8. Ibid: 140
9. Ibid:141
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، تنها راه حل این 2کند، و از این طریق میان دین  نبوي و مذهب عرفانی ارتباط برقرار می1سازد
هاي مقدس، به ویژه قرآن به کمک سخنان و کتاب» معنوي«و » معناي واقعی«مسئله فهم و شرح 

تفاسیر امامان است. 

در آیین پروتستانب. قبالیسم  

رود هاي مقدس به کار میهایی که در مسیحیت براي بررسی کتابکربن معتقد است روش
احتماال  براي سایر تحقیقات مشابه، به ویژه تحقیقات  مربوط به تفسیر آیات قرآن، نیز قابل کاربرد 

ها که یکی از آنباعث شد تا کربن پنج اصل جهان بینی این مرد بزرگهامان. مطالعۀ آثار 3است
. این نوع فلسفه مدعی است که رابطۀ پیامبر و وحی الهی را به 4است را تمییز دهد» فلسفۀ پیامبري«

سازد. در ضمن، تفسیر افکار هایدگر، به کربن کمک کرد تا تمام مسائل فلسفی روشنی آشکار می
مورد بحث کربن ریشه در . الزم به ذکر است که تفسیر5خود، در باب تفسیر و زمان را بیان کند

افکار لوتر و آیین پروتستان دارد.
بود، این عالم از دلمشغولی اصلی کربن، تاریخ قدیسین (تاریخ مقدس) و عالم مثالی نمادها

دیدگاه کربن یکی از عناصر اصلی عرفان است. بنابراین، چون هایدگر مسئلۀ مرگ را واقعیتی 
پذیرفت، تفسیر پس از مرگ و رستاخیز را نمیتحول روحدانست، و با سخن از نیستی، مطلق می

اسالمی و - . در عوض، جهان بینی ایرانی6توانست به تمامی سؤاالت کربن پاسخ دهداو نمی
7هاي سهروردي به کربن کمک کرد تا به پاسخ سؤاالتش دست یابد.بخصوص اندیشه

1. Ibid
2. Ibid:184
3. Ibid:151
4. Shayegan, 1990: 40
5. Ibid:41- 42
6. Ibid: 35 et 46
7. Ibid: 46-47
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ذیرش عالم فرشتگان دست یافتنی عالوه بر این، کربن بر این باور است که دین نبوي بدون پ
نیست. اعتقاد به وجود فرشته میان مسلمانان، یهودیان و مسیحیان رایج است، و همین امر هم به 

دهد. اعتقاد او، فیلسوف و پیامبر را نه در مقابل هم که در کنار هم قرار می

عرفان در ایران

هیات شده است.کربن معتقد است که الیسیزاسیون موجب جدایی فلسفه از ال
کنم، زیرا [موجب] محدود کردن من، در اینجا از هر گونه پیش داوري عقالنی دوري می

اند، (...) مفهوم فلسفه به مفهومی که فلسفۀ عصر روشنگري و انشعابات آن در غرب مطرح کرده
کنم بتوانیم یشناسند، اما من گمان نماي وجود دارند که مابعدالطبیعه را نمیشود،. شاید فالسفهمی

نامیم، می»الهیات«و » فلسفه«مابعدالطبیعه را بدون فلسفه شرح دهیم (...) جدایی میان آنچه که ما 
1حاصل الیسیزاسیون و تحوالت ناشی از آن است (...).

سازد. به این ترتیب، اي بدون مرز را آشکار میشناس فرانسوي به فلسفهاین امر اعتقاد این شرق
« از فلسفۀ آلمان فاصله گرفته و به اسالم شیعی روي آورده است. سپس، با تکیه بر او به تدریج

و عرفان را شرح داده است ؛ زیرا از نظر او، ، عدم انطباق میان تصوف»تضاد میان شیعه و سنی
کند، در حالیکه عرفان در یک فرد به تصوف پیمودن راهی مشخص، طریقت را به پیروانش القا می

. بدین 2یابددر چارچوبی خارج از چارچوب جامعه و مذهب بسط می» فت به خودمعر«شکل 
ترتیب، از نظر کربن، عرفان سهروردي، مکتب اشراق، جایگزین توازنی شده که تسنن میان سه 

میان« برقرار کرده است، زیرا و تصوف) فلسفۀ یونانی(فلسفه)،الهیات جزمی(کالمعنصر 
3» .ق سهروردي و فلسفۀ یونانی مشابهت [فراوانی] وجود داردتصوف در کالم، مکتب اشرا

1 . Charnay, 1981: 275.
2. Ibid: 276.
3. Ibid; Corbin, tome I, 1971: XI.
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کند. اسالمی میان فلسفی و تجربۀ عرفانی پیوندي ناگسستنی ایجاد می-چون فلسفۀ ایرانی
. این 1تواند براي انسان امروز پیامی نجات بخش داشته باشدبنابریان، از نظر کربن، این فلسفه می

شدن به یک بازي ذهنی نجات داده و نیز انسان را به اصالح مفهوم پیوند فلسفه را از خطر تبدیل 
. بر اساس این مفهوم، تصوف به عنوان راهی براي تزکیۀ نفس و تأمل 2داردمیتصوف در غرب وا

شود، و با تأمل در باب در جهان هستی، براي رسیدن به خویشتن خویش و معرفت اهللا معرفی می
شمارد؛ به عالوه، از دیدگاه کربن، تصوف در ایران همچنان میمعرفت مطالعۀ فلسفی را کوچک 

. به گمان وي فلسفۀ نبوي تشیع که بیشتر 3را حفظ نکرده است» برتري معنویت عرفانی اسالم«
تفسیري است تا مکتبی در پی کشف و فاش ساختن زوایاي پنهان و باطنی حقیقت، حقیقتی که در 

4پس ظاهر نهفته است.

اي به تصوف رغم اعتقاد پژوهشگران غربی که معتقدند که تشیع هیچ عالقهوانگهی، علی 
کند که صوفی واقعی (به معناي عارف) یک ندارد، کربن همچون حیدر آملی، به ما یادآوري می

. 5استشیعۀ عرفانیشیعۀ واقعی و یا به بیان بهتر یک 
ک خود عارفی بزرگ در ضمن، در کنار جمعیت صوفیان شیعه، رهبران معنوي، که هر ی

. از سویی دیگر، از آنجائیکه 6گیرندهستند، هم وجود دارند که هرگز ظاهري صوفیانه به خود نمی
کند، آئین اسماعیلیه در مواجه با اسالم همواره به ب عد باطنی و تفسیر پذیر کتاب مقدس توجه می

ن اسماعیلیه را جدایی ناپذیر ؛ از این رو، کربن، تشیع و آئی7نمایانگر جنبۀ عرفانی اسالم است

1.Corbin, tome I, 1971: X
2. Ibid
3. Ibid
4. Ibid: 43
5. Ibid: XI
6. Ibid

.213: 1384. شاهجویی، 7
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، آئین اسماعیلیه به رهبري 1094. هرچند که پس از مرگ امام المنصور منتصر باهللا در سال 1داندمی
2حسن صباح از عرفان گذر کرد و به تصوف روي آورد.

است، پس عرفان شیعی » باطن رسالت انبیا«چون هدف از والیت امامان در تشیع، آشکار کردن 
. و از 3کندرفان اسالمی است، بر همین اساس کربن، طرد عرفا توسط اسالم را رد میهمان ع

آنجائیکه عرفا هم مانند امامان حقیقت اساسی و نجات بخش اسالم را در باطن آن جستجو 
. حیدر آملی نیز در این 4ناپذیر میان تشیع و تصوف درنظرگرفتاي انکارتوان رابطهکنند، میمی

د : تشیع و تصوف از طریق نبوت، والیت، شریعت، ظاهر و باطن به یکدیگر پیوند گویباره می
و با » قطب و راهنما«اما تصوف، با برجسته کردن بیش از پیش نقش شیخ به عنوان .5خورندمی

اصرار بر مشاهدة شخصی و عینی امام غایب، موجب تحریف شخصیت امام و کم ارزش جلوه 
تمایل به سکوالرشدن ما بعد الصبیعۀ شیعه ناب را به نمایش «عی دادن نقش ایشان شده و نو

اینچنین، تصوف سنی با تمایل به حذف امام، تعادل میان ظاهر و باطن را از بین ؛6»گذارده است.
برده و از عرفان شیعی (تشیع دوازده امامی) که همواره بر ایجاد هماهنگی، همزمانی و تعادل میان 

دارد، فاصله گرفته است. ظاهر و باطن اصرار
کند که کلیسا با دوري از گنوس (عرفان) و تقلیل دادن به عالوه، کربن به صراحت بیان می

هم به صورت محض و ساده، موجب سکوالر جنبۀ الهی منجی آخرالزمان به جنبه اي اجتماعی، آن
.7و الئیک شدن الهیات شده است

هاي مذهب شخصی و تجارب عرفانی همۀ پدیده«ان توبر اساس آنچه که پیشتر بیان شد، می
به روز ". در نتیجه، غرب به بهانۀ 8»اش تعریف کرد» محیط اجتماعی«را به مثابۀ جدایی فرد از 

.210: همان. 1
.214: همان. 2

3. Corbin, tome I, 1971:15-16
4. Ibid
5. Ibid: 17
6. Ibid: 18
7. Ibid:23; Corbin, 2003
8. Corbin, tome I, 1971: 23
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و هماهنگی با الزامات علمی زمان خود و "بودن (عمل کردن بر اساس مقتضیات زمان خود)
عنوان اصلی مهم و گرفتن معنویت، بهموجب نادیده ‟برتري جنبۀ اجتماعیˮهمچنین اعالم 

1اساسی، شد.

نقطۀ اشتراك میان عارفان را امتناع از تحدید شناخت واقعیت یک موضوع بر اساس کربن
داند؛ مستنداتی عینی که وجود یک چیز را از نظر مستندات عینی و وجود مادي آن موضوع می

ز بعد معنوي آن امر، به تعبیر همۀ عارفان، پوشی اکنند، و با چشمانسان مادي توجیه و اثبات می
در طول تاریخ، عارف [همواره] با « . در واقع، 2دهندگرایی را ایجاد کرده و گسترش میمادي

از این رو، تجربۀ 3»دهدگرا قرار میرا در مقابل دنیاي انسان ماديکشف دنیاي انسان معنوي، آن
4نمایاند.به خارج از مرزهاي مادي میعرفانی خود را به شکل نوعی رهایی از خویش

دو تن از عربی،به کمک نظریات روزبهان بقلی و ابن،اسالم ایرانیدر جلد سوم کتاب کربن
گوید و در این طور اخص، از رابطۀ میان تشیع و تصوف سخن میهاي بزرگ تصوف، بهشخصیت

؛ یعنی تجلی جمال الهی خصوص به موضوع اصلی یکی از مراحل سیر وسلوك درونی روزبهان
. بر اساس این دیدگاه، عشق الهی همان راز تجلی جمال او است؛ این تجلی که ظاهري 5اشاره دارد

انسانی دارد، به معناي تجلی صفات الهی در وجود انسانی مانند پیامبر و یا امام است؛ بنابراین، 
با تکیه بر نقش تجلی . کربن6(ص) تجلی تمامی صفات الهی بر روي زمین استحضرت محمد

شطحرا را در مفهوم توانیم آنکند که میکه در همۀ نمادهاي عرفان اسالمی وجود دارد، اضافه می
دهد که تلقی خاص . وي در ادامه، توضیح می8و یا در تجلی ابن عربی مشاهده کنیم7روزبهان

رد دارد. درنتیجه، از نظر کربن، آئین اسماعیلیه از وحدانیت خدا نزد شیعیان دوازده امامی نیز کارب

1. Ibid
2. Ibid: 26
3. Ibid:30
4. Ibid:31
5. Corbin, tome III, 1971: 81-82
6. Shayegan, 1990: 234
7. Corbin, tome III, 1971: 9
8. Shayegan, 1990: 118-119
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تأثیر عرفان اسماعیلی وارد تفکر شیعۀ دوازده امامی شده توان اثبات کرد که این اندیشه تحتمی
است.

توان اینگونه نتیجه گرفت که عرفان اسالمی که از نظر کربن، همان عرفان در نهایت، می
گیرد. بنابراین، این عرفان الینفک شه میتشیع ایرانی است، از افکار آئین اسماعیلیه و تصوف ری

گرایی نجات تواند راه جدیدي به روي انسان غربی بگشاید و او را از باتالق مادياز باطنیه می
1دهد.

نتیجه گیري

توانند ما را به سوي حقیقت راهنمایی مشاهده کردیم که عقل و عشق ابزارهایی هستند که می
دهد و عشق خاستگاه عرفان است. خاستگاه عرفان، که بیانگر شکیل میکنند؛ عقل بنیان فلسفه را ت

شود، فلسفۀ دیده میهر آنچه که پنهان، ناپیدا و باطنی است، و به دو شکل مذهبی و غیر مذهبی
و در این میان، تصوف نیز یکی از شاخه هاي عرفان است که در درون اسالم رشد یونان است.
یافته است.

شود تا وي واقعیت تشیع را به عنوان تنها کربن با عالمه طباطبائی موجب میدیدارهاي هانري
. طی این دیدارها عالمه تمامی اصول حکمت شیعی را 2راه هدایت انسان به سوي معنویت بشناسد

به این ترتیب، همانگونه که در این فرصت کوتاه اشاره شد، دارد.بر سالک فرانسوي عرضه می
هاي  خود در حوزة آیین تشیع و دیدارهایش با عالمۀ طباطبائی، اء دین پژوهیهانري کربن به اتک

تواند چنین نتیجه بگیرد که تفکر به عنوان نمایندة راستین  اسالم  ایرانی حداقل در ارتباط با او، می
الئیک همانا مولود جدایی فلسفه و الهیات است و معنویت تصوف ایرانی و عرفانی که ریشه در 

و واقعیت امام منتظر دارند، شاید بتوانند گسست ایجاد شده در جهان مسیحیت؛ یعنی جدایی امامت
بین الهیات و فلسفه، ایمان و دانش، نماد و تاریخ، را ترمیم کند. سرانجام، کربن، با نگرشی نوین به 

1. Corbin, tome I, 1971: 80.
2.Corbin, tome I, 1971: 23.
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براي مقابله تصوف، عرفان، روح اسالمی و تبلورشان در اسالم ایرانی و آیین تشیع، پیشنهاد خود را 
کند.با مسائل ناشی از سکوالر شدن جهان و اهداف آن، ارائه می
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