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  اسالم و مسیحیت
  ربنک يدگاه هانریاز ددو مکتب وگوي  گفت انکام
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  15/11/1392ـ پذیرش: 5/7/1392دریافت: 

  دهكيچ
بـه همـین   دانند و  می ق نجاتین خود را در طرین دو دیروان ایپبیشتر ا دارند. یروان را در دنین پیشتریت بیحیمساسالم و 

ـ د ایآ می شیران پکمتف يه براک یالؤز نباشد. سیآم تید همواره موفقین اسالم شایرش دیان به پذیحیدعوت مسدلیل،  ن ی
ـ اد يگـو و گفت ةوین شید؟ بهتریز رسیآم سالمتم یستیتوان به همز می چگونهیط، ن شرایه در اکاست   يگـو و گفـت  ،انی

هـا   از سـوءفهم  ياریشـود و بسـ   می انین بیان دو دیو نقاط افتراق مها  مشابهتیان، اد يگوو ان است. در گفتیروان ادیپ
ـ اۀ ه دغدغک یرانکاز متف یکین بحث مشخص شده است. یش ضرورت ایش از پید. امروزه بگرد می برطرف ن بحـث را  ی
را  يآراء ومقالـه  ن یداند. ا می ریپذ انکت امیحیاسالم و مس يگوو گفت ياست. وي، لسوف فرانسویف ،ربنکهانري داشته 

 کند. نقد و تحلیل می ن خصوصیدر ا

  .، دین، کربنتیحیمس، اسالم، گوو گفت ها: کلیدواژه
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  مقدمه
اختالفـات  ریشـه در  ه کـ بـوده  هـایی   خشـونت و هـا   همواره شاهد جنگ  یت از آغاز تا امروز،خ بشریتار

یان و مسـلمانان در قـرون   حیان مسـ یم یبیصلهاي  معروف آن جنگۀ است. نمونداشته  يا و فرقه یمذهب
روان خـود را  یـ دهند و پ می به عدالت و مدارا فرمان یان آسمانیادۀ ه هماین در حالی است کست. وسطا

سـت  ین يدیـ تردیت است. پـس  آن ذات مقدس احدأ و منش یکیقت یدهند. حق می زیپره يزیر از خون
فـزون  بـه سـبب   ه کـ بلی داشـته باشـد،   ارتبـاط  یان الهـ یـ تواند به اد نمی هرگزها  و خشونتها  ه جنگک

ن یـ ا کـه  اسـت  نانگارنـد. روشـ   خـود را حـق مطلـق مـی    خداونـد   یبندگان عاصهاست و اینکه  یطلب
مبـارزه   يمتفاوت است. جهاد مقدس بـرا شده مان داده ه قرآن بدان فرک یبا جهاد مقدسها  يافروز جنگ
  نند.ک می عیرا ضاها  نند و حقوق انسانک می ن فسادیه در زمکاست  یافرانکان و یبا طاغ

ن یـ ن دو دیـ روان ایـ پبیشـتر  ا دارنـد.  یروان را در دنین پیشتریبدر بین سایر ادیان، ت یحیاسالم و مس
رو،  ایـن ازسـتند.  ین يگـر ین دیـی ن و آیـ رفتن دیحاضر به پذرو،  اینازدانند و  می ق نجاتیخود را در طر

 شیران پـ کـ متف يه براک یالؤز نباشد. سیت آمید همواره موفقین اسالم شایرش دیان به پذیحیدعوت مس
ة وین شـ ید؟ بهتـر یز رسـ یـ آم مسـالمت  یسـت یتوان به همز می چگونهیط، ن شرایه در اکن است ید ایآ می

ان یـ و نقـاط افتـراق م  ها  مشابهتیان، ادوگوي  گفت ان است. دریروان ادیپوگوي  گفتان یادوگوي  گفت
ه کـ جـه برسـند   ین نتیـ روان به ایپ بسا و چه دگرد می برطرفها  از سوءفهم ياریو بس شود می انین بیدو د

  است. كن مشتریگوهر د
ز یـ آم قرائـت آن اسـالم خشـونت    یـک ه ارائه شده کـ از اسالم  یمختلفهاي  قرائتدر دوران معاصر، 

با قـرآن و سـنت در    امالًکن قرائت یشود ا می ان روشنیحیمس يبرایان، ادوگوي  گفت است. در »طالبان«
ار شـود اعتقـاد   کآشـ ، یوهشبا د یشااند.  ب آن شدهکاز مسلمانان مرت یه برخکاست  یو انحرافبوده تضاد 

روان خـود را بـه   یپ ایانبۀ را همیز؛ ن رخ داده استییآن آه در کبوده  یت انحرافیحیدر مسهم » ثیتثل«به 
  اند. ردهک مید دعوت یتوح

ن بحـث  یا ۀه دغدغک یرانکاز متف یکین بحث مشخص شده است. یش ضرورت ایش از پیامروزه ب
  ین خصوص دارد.در ا یعیات بدیه نظرکاست ي لسوف فرانسویف، ربنکهانري را داشته 
ـ یا یاسـالم  ۀو فلسـف  يمت معنوکح یمفسر غربترین   برجسته، )1978ـ1903( ربنک يهانر در ی، ران

 يهـا  در درسیل، در زمان تحصـ  يو. )58، ص الف1382(لوري،  متولد شد يفرانسو کیاتولک ةخانواد کی
رد. کـ  مـی ت کشـر یاگر آن در عصر حاضر بـود،  با تحقیقات خود اح اتین ژیلسونقرون وسطا، که  ۀفلسف
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تواننـد   می کتب مقدسکرد. او معتقد بود:  می مسیحی باوري عمیق داشت و از آن دفاع ۀبه فلسف ژیلسون
ـ ا ربنکـ هـانري  تفکر و تحقیـق فلسـفی باشـند.    خوبی براي  ۀزمین  يرفت. ویرا پـذ  ژیلسـون  یـۀ ن نظری

ر یو آن را در فهم و تفسـ گرفت  یر فراوانیمسیحی نیز تأث ۀدر مواجهه با فلسف ژیلسونن از روش یهمچن
کـرد،   قرون وسطا را احیـا  ۀفلسف نوژیلسه گونه ک صدد برآمد هماناسالمی به کار برد. او بعدها در ۀفلسف
  .)70ـ62ب، ص 1383(کربن،  کند را احیا یاسالمی ایران ۀفلسف
بـه  یخ شـده و سـرانجام،   تـار  ۀم وسوسـ یه تسـل را داشـت کـ  ش یانـد  آخرت یتیحیمسۀ دغدغ ربنک

دیـن مسـیحیت یکـی از     »عرفی شـدن «عبارت دیگر،  گردیده است. بهل یتبد يویو دن یخیتار یتیحیمس
 یر فلسـف کـ در تفی، لسوف آلمـان ی، فیوهان گئورك هامانه سبب کن ید به ایشا؛ بود يوهاي  مشغولی دل
کـالم   ،أ آفـرینش تـاریخ بشـري آفـرینش اسـت و منشـ      أمنشـ ، هامـان ة بسزا داشت. به عقیـد  ینقش يو

 ربنکـ بـه   هامـان د. گـرد  مـی  شود و تاریخ بشري آغاز می بر انسان آشکارکالم خدا خداست. با آفرینش، 
 يغـرب را بـرا   هامـان . يردن از زبان فرشتگان به زبـان بشـر  کترجمه ی: عنیه سخن گفتن کآموخته بود 

بـه لحـاظ    کـه غـرب  رغـم آن  یرا به اعتقاد او، بهز؛ آورد يتا به شرق روکرد  می تاب مقدس دعوتکفهم 
تـر   ، آسـان تـر  یـک محور است و به کـالم خـدا نزد  عقالنی بر شرق غالب است، اما روح شرق چون خدا

او در تعیـین جهـت   تـوان گفـت:    ، مـی داشته است کربنبر  هامانکند. با تأثیري که  می را دركها  تناقض
ر نظـر  یح و تفسـ شر يبرا کربنثري داشته است. ؤسهم مه سمت حکمت اشراق و عرفان ایرانی، ب کربن
قصـد داشـت    لوتر، هامانبهره گرفت. از نظر  لوتر یلیتأوهاي  از اندیشه »خیتار«و  »لمهک«در باب  هامان

هـا   انسانۀ برخوردار است و هم» پیامبرگونگی« الهیاتی به وجود بیاورد که در آن تمامی خلقت از ویژگی
  .)130ـ115، ص 1379(جهانبگلو،  را کشف کنند خدا» کلمه«قادرند 

 یـک ع پرداخـت. او در  یبـه پـژوهش در تشـ    يلـوتر  »یکهرمنوت«ق در خصوص یاز تحقپس  ربنک
همـه  اسـاس آن،  را، که بر سوئدنبورگ یقیتطب يل معنوی، تأو»یقیتطب يمعنو یکهرمنوت«با نام  یسخنران

جه برسـد  ین نتیتطبیق کرد تا به ا یلیاز عرفان اسماع یمیاست، با مفاه يمعنو ز در جهان نشانگر عالمیچ
عـارف مشـرب    يمـا کعرفا و ح یعنی »اهل معنا«وجود دارد و  کیمشتر یلیتاب وضع تأوکن اهل یه بک

ننـد. از  ک مـی  به هـم عمـل   یکنزد يا وهیبه شی، در عالم اسالم قرآنو  یحیدر عالم مس توراتدر قرائت 
  .)106ـ107، ص 1382(اشتاوفر،  ع بپردازدیتوانسته است به تش، ربنکید چگونه توان فهم یق، میاین طر

یم در مفـاه تـرین   یو اساسترین  از مهم یکیه ک ،»روش تأویل«به کلید هرمنوتیکی  یابیدر دست کربن
خــود را  ياســت. اگـر و  هســتی و زمـان در کتـاب   هایـدگر   هــاي دسـتاورد  ثر ازأمتــتفکـرات اوسـت،   
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ـ  بـه  هایـدگر  که از هرمنوتیک فلسـفی وست راز آن داند  می پدیدارشناس کلیـدي بهـره گرفـت تـا      ۀمثاب
 يایـ ن ابزار را در جهـت اح یظاهري کشف کند و ا هاي له معناي نهفته و پنهان را در پس گزارهیوس نیبد

عـالوه بـر بحـث    او . )25ــ 23ب، ص 1383(کـربن،  یـرد  ار گکانسان معاصر به  يبرا یرانیا ـ یفلسفه اسالم
) نیـز متـأثر از تحلیـل    Historicite» (اریخی بـودن تفرا«در خصوص دریافت مفهوم  »تأویل و هرمنوتیک«

بود. وي با فراتر رفتن از این مفهوم و دنبال کردن سطوح هرمنوتیکی دیگر، به مفهومی رسید کـه   هایدگر
  .)33، ص همان() نامید Hierohistoire» (تاریخ قدسی«آن را 

یم، یـک  در شـهر اورشـل  اش،  یاران دانشـگاه کـ از دوستان و هم یبه همراه بعض ربنکیان عمر، در پا
ن یـ س ایرد. هـدف اعـالم شـده از تأسـ    کس یسأت» دانشگاه سن ژان«ی با نام قیتطب يز پژوهش معنوکمر
ا یـ او به ظواهر دینی و  يمعنوی ـ   روح که هویت اي گونه بهي براي انسان بود، ی معنویز طراحی الگوکمر

بـه مطالعـه و   هـا،   دولـت  یاسـ یاین مرکز آن بود که به دور از مالحظات س ينشود. ادعا فروکاسته یعرف
 یمـ یابراه يجهان معنـو  یکبپردازند و هدف آن تشکیل  یمین بزرگ ابراهیسه د كعرفان مشتر یبررس
  .)104ـ103، ص همان( بود

و بـا   بـوده  ينظر ومـد  یاز آغـاز جـوان   ياسالم معنونویسد،  می اش نامه یدر زندگ ربنکه گونه ک آن
 يجهـان معنـو   یـک م دهـد تـا   یتعمـ  یمـ یان بزرگ ابراهیت را به ادیآمده معنوبرصدد در یقیتطب ۀفلسف
ي و یاصـل هاي  ان از دغدغهیادوگوي  گفت انکامي، رو . بدین)106ـ105، ص همان( ل شودکیتش یمیابراه

  بوده است.

  ربنكرد يكروش و رو
پـردازد. مخالفـت    مـی  »يگر یخیتار«نقد روش  بهرد خود را شرح دهد یکروش و روآنکه  ش ازیپ ربنک

ـ یـل،  ن دلیبه هم ست.یاز مطالعات تاریخی ن یپوش معناي چشم به، او با اصالت تاریخی و » تـاریخی «ن یب
در آن رواج  يگـر  یخیتـار دگاه یـ ه دکـ سـت  یز ي مـی در عصـر  يو شد. می لیز قایتما» گرایی یتاریخ«

بـر روش   ربنکـ نقـد   .)39، ص 1382(نصـر،   دگاه واقـف بـود  یـ ن دیـ از ا یناش يها داشت. اما او به بحران
 شـود  نمـی  توجهمعناي استعالیی پدیدارها و رد به خود پدیدارها که در این رویکگري این است  تاریخی

و از درك حوادث عوالم فراتـر از دنیـاي تجربـه عـاجز      رود نمی به فراتر از این جهان ماديسان،  بدینو 
ن یـ ه بـر ا کـ دانسـت   مـی  حیرا صح سهرورديهمچون  ییماکاعتقاد ح يوه کاست  یدر حالاین  است.

یـا    شـهود و نفـی    ایـن   بـه نکـردن    توجـه .  است  در ملکوتهمه چیز شهود ،  شهودي  ادراكه کباور بود 
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در  . پدیـدار اسـت    بردن  از میان  معناي  به رد،یگ می خردگرا صورت یخیبا نقد تارکه ، آن  مضمون  انحراف
اسـت و    در تـاریخ   موجـودي    انسـان  و شود می اساس علیت تاریخی انجامتبیین برگري  تاریخی دریکرو

طـور   بـه انسـان  ، . از نظر ويردک ی میرا نف یخیت تاریعل کربن. اما دهد می حوادث در دنیاي تجربی رخ
ایـن همـان تـاریخ درونـی یـا      و ه براي همیشه بر تاریخ تقـدم دارد  کهمراه دارد به امري را با خود ، ذاتی

در  کـرد. تعبیـر   »تـاریخ قدسـی  «از آن بـه   يو دهـد.  می وت رخکه حوادث آن در عالم ملکباطنی است 
 ۀتواننـد هـر فلسـف    مـی  مورخانرو،  اینافکند. از ی میخ تجربیانسان خود را در تاریی، گرا یخیدگاه تارید

ن یبـه همـ   ن امور بپردازند.ییبه تبی، خیت تاریز علنند و با استفاده اکن یتدورا که خود بخواهند،  یخیتار
ـ  هکانجامد  می خیمت تارکح» نیادیشدن بن یعرف«به گري  سبب، تاریخی  »ونیزاسـ یوالرکس«بـارز   ۀنمون

 يرا حـوادث دارا یـ ز؛ ستین نکن امر ممیخ درون انسان باشد ایتار یاما وقت. )399 ص ،1385کربن، ( است
ه کـ  یو حـوادث  یه تنها به زمان آفـاق کن است یمنوط به ا یخیت تاریرش علیهستند. پذ یوتکمل یساحت

 ربنکـ ـ که پس از این خواهیم دید  گونه  آنکه ـ همان  و حالیم، دهد معتقد باش می در عالم محسوس رخ
دهـد. در   می وت رخکه حوادث مربوط به آن در عالم ملینکز معتقد است و این »یا قدسی یزمان انفس«به 

ه کـ ، جهانی وادث را تنها به حوادث اینگراها ح تاریخیست. ین ارکدر  یگر تعاقب و توالیدین حوادث، ا
هـاي  اریمعه بـا  کـ ، دهند و از حوادث عالم ملکـوت  می تقلیل، قابل درك استهرکس با حواس ظاهري 

  .)32ـ29 ، ص1369(کربن،  ندا تجربی قابل سنجش نیست غافل
بلکـه بـه   ، یسـت آن نهفتـه ن  یاسـالم در واقعیـت تـاریخ   ن یت دیقت و حقانیحق یحت، ربنکبه باور 

 »لسـت أپرسـش  «و همـان  بـوده  از تاریخ تجربی پیش تعلق دارد. این حادثه آغازین  واقعیت وراي تاریخ
. بسـته اسـت  انسـان  از ازل بـا  خداونـد  ه کـ است  یمانیپ يادآوری يز برایامبران نیارسال پواقع، دراست. 

 يمعنـا  كدر ولـی ، امبران ظاهر شریعت را بیان کردنـد پیرد. کجاد یبوت را ان ةریامبران دایپ یارسال متوال
  .)14، ص 1385ربن، (ک است لسوفیف ةعت به عهدیشر یقیحق

شـف  ک«را معادل ـ نظر خود  مورد يبه معناـ  »پدیدارشناسی« ياست. و »یدارشناسیپد« ربنکروش 
ل در یـ وأت دانسته اسـت. ـ   رود می ارکه براي تفسیر معنوي قرآن به کصطالحی اـ  »تأویل«و  »المحجوب
ـ ، ین شـناخته شـده بـود   ل در مغرب زمیتأو. )15، ص1384(مرلوپونتی،  ندارد یدفان متریمغرب زم بـه   یول

نـد  ک می انیب ربنک، یناما با وجود ا. )129، ص 1358(کربن،  گشت یتصنع يزیت داد و چیر ماهییتغ يزود
نفـس  ة فـتح دوبـار   یدر پـ  یدارشناسیمختلف مانند پد يردهایکق رویاز طرها  یغرب، حاضرحال که در 
 یسـ کت یـ ظرف، شـدن یدارن شـرط پد یه اولک استآن  يگذار نامن یاعلت . )109، ص 1387ربن، (کهستند 

۴۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

برداري از امر پنهان و ضمنی و بـاطنی در   پرده »کشف المحجوب« .شده است ارکآشان بر او یه عکاست 
دازایـن) نیـابیم پدیـده    در اینجـا حضـور (   عیناًمادام که م و یهست ما خود پردهن یا .است یک پدیدهپس 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه      ایـم.  زیرا در سطح هرمنوتیک الزم قرار نگرفتـه ؛ همچنان از ما پنهان خواهد بود
ربن، کـ ؛ 27ص  ب،1384ربن، کـ ( اهداف دو نگرش مذکور (حکمت اسالمی و پدیدارشناسی) متفاوت است

  .)22ـ21و ص  33ـ32 ص ،1369 ربن،ک؛ 193ص  د،1384
رد آن بررسی شود. پدیدار ظاهر و بیـرون اسـت. شـناخت    کباید عمل، براي فهم معناي پدیدارشناسی

ه اینکـ ؛ ه دیدنی اسـت کپدیدار یا پدیدارشناسی بیان امر ناپیدا و نادیدنی و پنهان شده در آن چیزي است 
  .)21، ص 1369(کربن،  بنمایاند، نظر استخواهد به شخصی که مورد می هک پدیدار خود را چنان

ـ بـا ا دانـد،   یکی می یاسالمـ  یرانیا ۀدر فلسف »شف المحجوبک«را با  يدگریک هایهرمنوت ربنک ن ی
 دارشـناس یث پدین حین او خود را از ایقرار داشتند. همچن يمسلمان در سطح باالتر يماکه حکتفاوت 

) یهمان مفهـوم بـاطن   یشناس شهیر نهفته و پنهان (از لحاظ يه معناکبود  يدیلک یکهرمنوته کدانست  می
، یعیعرفـان شـ  ة را بـه حـوز   یـک اربرد هرمنوتکـ او کند. درواقع،  می شفک يظاهرهاي  را در پس گزاره

  .)5و  24ـ22 ص ب،1383 ،ربنک ؛67ـ66ص ، 1385(شایگان، بسط داد یهودي و عرفان  یحیعرفان مس
، ی محـض دارشناسیشود. در پد می لیقا کیکخود تف یدارشناسیمحض و پد یدارشناسین پدیب يو

 یوقتـ ، ربنکـ منظـور   یدارشناسـ یرد. اما در پدیگ می داخل پرانتز قراریء شوجود  یذب و حتکصدق و 
در واقـع،  گردد. در می ذب هم مطرحکصدق و ، ین صورتشود، در ا می رفتهیال پذیخ ةقو یاعتبار معرفت

دارها در یـ پدی، غربـ  یدارشناسیاما در پدشوند،  میپژوهش  ،»مثال«در عالم ها  دهیپد، کربن یدارشناسیپد
  د:یگو باره می یندر ا يشوند. و ی مین عالم محسوس بررسیهم

ـ  ها  ن تجربهیشود. اما ا می ش با عالم بحثیخو ۀرابط آدمی از ۀنوع تجرب، از در پدیدارشناسی از  ینـه ناش
ـ   یالیات خکه مدرکاست، بل یات عقالنکاز ادرا یاست و نه ناش یات حسکادرا اعتبـار   یاست. امـا وقت

محـض   یدارشناختیر پدیتفس یکه هایی ک د هاللیال را از قیخ ةد مفاد قویرفته شد بایال پذیخ ةقو یمعرفت
  )45و  42ـ41الف، ص 1384کربن، ( مینکآزاد ، کشد می به دور آنها

  .)22، ص 1369ربن، ک( رهاند گري می تاریخی پدیدارشناسی ما را از خطر، کربنبه باور 
پدیدارشناس با عمل حضور  گري، در این است که روش تاریخیهرمنوتیک با  رشناسیتفاوت پدیدا

نسـبت بـه معنـاي    گونـه،   و بـدین  گیرد گذشته را بر عهده می ةکند و آیند باطن را آشکار می ،داشتن خود
، نسبت بخشد که با علیت تاریخی به گذشته معنا می، مورخ دارد. اماحضور مسئول است و در آن گذشته 

  .)32ـ31ب، ص 1383(کربن، د حضوري استعاري دار طرف است و در آن تنها به معناي آن بی



   ۴۳ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

گـري   تـاریخی  ردیکـ ه روکاست بزرگ حسن  یک يدارا یدارشناسیروش پد يریارگک بهسان،  نیبد
منسـوخ   یعـالم  نیشیپ يماکحهاي  كر و سلویعالم رمزها و سی، دارشناسیرد پدیکبا رو :فاقد آن است

مخاطـب  ز یـ امـروزه ن  یمتوان روي، می بدینم. یه ما امروز از حد آن فراتر رفته باشکست ینچنین ست و ین
چنـین  باشـد   مشـرب  یتوماسـ براي مثال ـ   ژیلسونهمچون  یسکاگر ید: گو می کربنم. یما باشکن حیا
؛ زیـرا انسـان   استدرست فهمیده شده ر ین تعبیا ندک می و اضافه د نباشدخو ۀگر فرزند زمانیده کست ین

ه اسـت کـ   یدر حالاین  .باشد یسکهر  ۀه فرزند زمانکبل، یش نباشدخو ۀه فرزند زمانکند ک می را دعوت
معتقـد   ینیا آگوسـت یـ  یاتک، اسیاتب توماسکاز م یک چیتوان به ه ی، میدارشناسیروش پد يریگکار با به

 يدر آنهـا مـأو  آنکـه   بـدون ، کـرد  يبـردار  به نحو مثبـت بهـره   یاتین عوالم الهیاز ا، ین حالنبود و در ع
در ـ مثـال    يبراـ  یسنت ۀمعتقد به فلسف یلسوف شرقیف رد.کجاد یشتن ایآنها در خو يبرا ییمأوا؛ گرفت
جهـان  تـوان گفـت:    ، میدارشناسیخصوص پداما در ند. ک ی میزندگ سهرورديا جهان ی سینا ابنجهان 

  .)108و  100ـ99، ص 1387(کربن،  ندک ی میدر او زندگ
ـ یاعتقـاد بـه تـار    ینافتنها  نه یخ قدسیاعتقاد به تارتوان گفت:  ، میتیدر نها ه کـ بلیسـت،  ن یخ تجرب

  نهد. می محقق يرو شیپ يا انات تازهکام

  تيحياسالم با مسوگوي  گفت و يقيتطبة فلسف
 انیـ پـردازد و ب  ی مـی قـ یتطب ۀطور خاص به بحث از فلسف به ،فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقیتاب کدر  کربن

 يو ناپـذیر اسـت.   از پدیدارشناسی جدایی، گرایی رها شده ه از تاریخیک، هاي تطبیقی پژوهشه کند ک می
 دگاهیـ دهـاي   بیاز آسـ تواند ما را  ی، میدارشناسیه بر روش پدکیبا ت یقیتطب ۀبر این باور است که فلسف

  .)22و ص 9، ص 1369(کربن،  مصون بداردگري  تاریخی
اسـالم و   يگـو و ه گفـت کـ ن بـوده  یـ ز ایـ ن یقـ یتطب ۀفلسـف  يزیر از طرح کربنرسد هدف  یم نظر به

فلسفۀ ایرانی و فلسـفۀ  تاب کجمله در ازگوناگون، در مواضع یل، ن دلیر سازد. به همیپذ انکت را امیحیمس
چـه در  ـ معاصـر    يایـ دنهـاي   از ضـرورت  یکـی را  یقیتطب ۀفلسف يرده است. وک يارکن یچن، تطبیقی

  داند. ـ می غرب و چه در شرق
 يو امتـداد  یو خطگري  تاریخی رشیدارد. با پذ ياریبس یها و لوازم منطق فرض شیپ یقیتطب ۀفلسف

گـر  ید، یـن صـورت  ا شـود. در  مـی حمـل   ر و تأثریلسوفان بر تأثین فیبهاي  مشابهت، یخر تاریدانستن س
تعلـق   یخیا بـه عصـر و تـار   ی يا هر فلسفه، یدگاهن دیرا مطابق ایز؛ نخواهد داشت ییمعنا یقیتطبۀ فلسف

۴۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

تطبیقـی و روش پدیدارشناسـی بـا    ۀ فلسف، کربنه از نظر ک یحالدر، عصر است یک ۀا بسط فلسفیدارد و 
تقسـیمات  ، مبتنـی بـر   تـاریخ  ۀتطبیقـی بـه خـالف فلسـف     ۀمتمایز اسـت. فلسـف   »نقادي تاریخی«روش 

 كادرا«بـه  و  نـد ک مـی  واقعیـت معنـوي و پدیـدار را بررسـی     که یـ کبل، شناسی تاریخ فلسفه نیست گاه
 مـت متقـدم را منسـوخ   کمـت متـأخر، ح  که حکبر این اساس است نماید.  میتوجه  »ذات یک يشهود
تأکیـد بـر     ، صـرف  تطبیـق   هدف رد.کمت فرزانگان ایران باستان را زنده کح سهرورديه ک چنان؛ ندک نمی

، الزم  کنند. بنـابراین  میمعنا پیدا   مشترك  امري  به  با توجهها  و اختالفها  بلکه همسانی،  نیستها  همسانی
  .)34ـ33ص ، 22ـ19ص  ،1369(کربن، باشد   وجود داشته  مشترکی  مبناياست 

ایـن   ۀجملـ نـد. از ک را مطرح مـی هاي تطبیقی بین اسالم و مسیحت  بحث کربنگوناگون، در مواضع 
در آیـین   »سوشـیانت «و نیـز   انجیـل در » اراقلیطفـ «در مکتب شیعه با  یکی دانستن امام زمان، مباحث

توان  کارگیري روش پدیدارشناسانه می . در فلسفۀ تطبیقی، تنها با به)108ـ107ص  ،1385(کربن،  زرتشت است
  .)128ـ127، ص 1358(کربن، پذیر نیست  چنین تطبیقی امکاناین تطبیق را صورت داد و با تاریخ تجربی، 

  يخ قدسياز تار يريگ ان با بهرهيادوگوي  گفت انكام
 »خیتـار « گیدوگـان ، ید آوردهپد ياریالت بسکه مشک، یغرب ۀموجود در فلسفهاي  يانگار از دوگانه یکی

، یـدگاه ن دیـ . مطـابق ا است کربن هاي که از دغدغهبوده  یا تضاد امور تاریخی با امور معنوي »اسطوره«و 
 یرواقعـ یاسـطوره و غ  هـا ر آنیـ باشـند و غ  یخ تجربیه متعلق به تارکشوند  می شمرده یواقع یتنها حوادث
امبران اشـاره کـرد کـه بـا     یتوان به معجزات پ ، میحوادث غیرتجربی نمونه ازعنوان  ند. بهشو می محسوب

ق یانـد حقـا   ز چـون نتوانسـته  یـ از متألهان معاصر ن یبرخرو،  ازاینست. ین یا نفیقابل اثبات  یروش تجرب
مبنـا  : یـد گو مـی  کـربن روي،  بـدین اند.  دانسته يرینند آنها را اساطکه یتوج یتجربهاي  تیرا با واقع ینید

بـه  در نهایـت،   گرایـی در حـوادث و حقـایق دینـی و تطبیـق آنهـا بـا حقـایق تجربـی          قرارگرفتن تاریخ
 .)202ـ200ص  د،1384، کربن( نجامدا می »يبنیاد بی«

ه مبـین ورود خـدا در   کـ شد  یحیمس ۀشیوارد اند »تجسد الهی و حلول«ۀ ینظر، يالدیدر سال اول م
بنیـاد واقعیتـی روحـانی را      وارد شدن یک امر مادي در بافت وقایع تاریخی در زمان،» حلول«تاریخ بود. 

نگـرد.   مـی  »حلول اجتماعی«صورت  به اش را وجه غیردینی شناسانه،  نهد که دیدگاه توحیدي جامعه بنا می
بیانگر نوعی معراج ملکوتی و غیرزمـانی اسـت. تکـرار تجلـی ذات و صـفات       »تجلی« ۀدر مقابل، اندیش
بلکه مبتنی بر کتاب مرسل و کالم ازلی اسـت و  ، ازمان روحانی و مرجعیت جزمی نیستمبتنی بر یک س

  .)131ص  ،1385، (شایگان د داشته باشدتوان می تازه هاي نشیهمواره آفر



   ۴۵ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

ن الهـام پیامبرانـه و آزادي   یگزیمرجعیت شرعی کلیسـا جـا  ، يالدیشد در قرن دوم مموجب ن امر یا
ه معناي تاریخی مساوق معناي لفظـی اسـت   کشود  يریگ جهین نتیو چنگردد  (هرمنوتیک) تأویل معنوي

پدیـدار کلیسـاي رسـمی تـا حـد      : توان گفت می، قتیحقیقی کتاب مقدس است. در حق ين معنایو هم
 يمعنـو هـاي   لکدر تش يل معنویمعناي ظاهري و تاریخی وابسته و پیوسته است. اما تأو ۀبا سلط يادیز

» خـروج «سـفر  و » نیوکت«از سفر  سوئدنبورگو  بوهمههمچون  یمتألهان كدرة در نحو، یساهالک ۀیحاش
 يویـ بـه دن یت، حیدر مسـ گري  تاریخی دگاهیغلبه د. )13ـ12 ص، 1385(کربن،  د شدیرد و تجدکدا یتداوم پ

  .)136، ص 1358(کربن،  دیانجامشناسی  الهیات به جامعهل یتبدو درنتیجه، تجسد مسیح  شدن
متألهـان پروتسـتان   ، کـربن  ۀالبتـه بـه گفتـ    معتقدنـد.  »یخ قدسـ یتـار «متألهان به ، یمت اسالمکدر ح
بـه  یعه، ز همچـون متألهـان شـ   یـ ن اوتینگـر و ، »برلبورگ ۀحلقانجمن « ،یاکوب بوهمه ،شوئنکفلدهمچون 

ـ امـا ا . )41ــ 40، ص همـان ( معتقدنـد  »یخ قدسیتار« غالـب همـان    یـۀ ت هسـتند و نظر یـ ن گـروه در اقل ی
  است. »اسطوره«و  »خیتار« يانگار دوگانه

وجـود آمـده    بهرو  از آنمتعلق به تاریخ دینی  ادیان در باب امور صرفاً تضاد و تخالف، کربنبه اعتقاد 
 گـر تنهـا آن را اسـاطیري   ید يا داننـد و عـده   ی مـی خ تجربیرا متعلق به تار ینیحوادث د یبرخه کاست 

خ یبـه تـار   ینـ یحـوادث د ، ین مبنارا بر ایز؛ شود می حل یخ قدسیبا اعتقاد به عالم مثال و تارکه دانند  می
ه کـ  یاسـت و زمـان   »یزمـان آفـاق  «دهـد   می در آن رخ یخ تجربیع تاریه وقاک یمانزتعلق دارند.  یقدس
گرایـی تـاریخی قابـل     واقـع  ين زمان بـرا یاست. ا »زمان انفسی«دهد  می در آن اتفاق یخ قدسیع تاریوقا

وتی کـ نفـوس مل » شـرق میانـه  «از آن بـه   سهرورديه کگرایی عالم مثال،  ست، ولی براي واقعیدسترس ن
ربن، (کـ شـود   مـی  در عالم مثال محقـق  یخ الهیو تار یخ قدسیع تاریقابل دسترسی است. وقا، کردهتعبیر 
  ).105ـ104 ب، ص1384، کربن؛ 288و  85الف، ص 1384

ـ    دیده می »هورقلیا«طور کامل در  تاریخ به، به یک معنا در  عصـر ی امـام  شـود. ظهـور و تجلّ
امـام از   ا،بـراي اربـاب معنـ   رو،  ایـن ازپیوندد که دیدگان ما گشوده شود.  اي به وقوع می همان لحظه

در هورقلیـا دیـده   ـ به تمام معنا  ـ تاریخ  ، . با چنین دیديشود میمشاهده  »هورقلیا«همین امروز در 
  .)168، ص 1358(کربن،  شود می

ـ یع تـار یه بـر وقـا  کـ وقایع این تاریخ شهودهاي غیبی و الهامـات هسـتند   ، در این صورت  یخ تجرب
ـ  خِیحوادث تار، یدگاهن دیمقدمند. در ا فاقـد نفـع و مصـلحت دینـی و مفهـوم معنـوي اسـت.        ، یتجرب

خ یتـار  ۀدر صـحن شده است ر کمقدس ذ يها تابکه در ک یحوادث ۀتوان توقع داشت هم نمیروي،  بدین

۴۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

 فراتـاریخی فهمیـده  ، هـاي مقـدس   تـاب کحـوادث تـاریخ معنـوي    ، عالم مثال ۀرخ دهد. در مرتب یتجرب
ظـاهري جـز معنـاي     یسـت و معنـای  ااهري آنهمعناي معنوي همان معنـاي ظـ  ، در این صورت شود. می

  .)123، ص 1369کربن، ؛ 148 ، ص1358(کربن،  معنوي وجود ندارد
 یعنـی درون آدمـی  ، کـوت ه در ملکـ  اي گونه بهـ   باید به تاریخ قدسی، ك حوادث عالم قدسیراي درب
 یننـد. حـوادث  ک مـی  ارکـ ت آن را انیـ واقع، خ تعلـق ندارنـد  ین تاریه به اک یسانکتعلق داشت. ࢫـ  گذرد می

شـف  ک«مسـتلزم   یخ قدسـ یحـوادث تـار   كواقع شده است. در یخ قدسیدر تار» لستأ« ۀهمچون واقع
دار یـ ار سـاختن خـود در پد  کاز آنچه ضـمن آشـ  است شف حجاب کرها ساختن و  یعنی، »المحجوب

ن روش یـ تاب اکهل ا ةان سه خانوادیدر م. ستین نیجز ا، نزد عرفال یو تأو یدارشناسیشود. پد می پنهان
عـالم   كه از درکسی کزیرا ؛ رسد این سخن درست باشد می به نظر دارد. یتاب آسمانکشه در یشه ریاند

مـت  کو هـم ح  سـهروردي مت اشـراق  کهم حند. ک كتواند حوادث آن را هم در نمی مثال عاجز است
(کـربن،   اسـت » یخ قدسیتارا یتاریخ معنوي «ز وابسته به یل نیو تأو ل هستندیهر دو وابسته به تأو، یشیع

  .)129، ص 1358کربن، ؛ 31ـ32 ، ص1369
ل بـر  یـ ئار شـدن جبر کآشـ  ۀه آنهـا واقعـ  کن است یا »تجسد«ان به یحیل اعتقاد مسیدل، کربنبه اعتقاد 

ـ ا، یقرآنـ شناسـی   حیه در مسـ کـ  یحـال در، یدند و نه در زمان انفسید یدر زمان آفاق میمرحضرت  ن ی
ی بررسـ  یمصـداق صـورت   بـه  رااي  نمونهاو . )185الف، ص 1383(کربن، د شو می انیب یخ قدسیواقعه با تار

 یموسـ حضـرت  م یخضـر بـه تعلـ   حضرت ه در آن ک یموسحضرت خضر و حضرت داستان ؛ کند می
 يامبریـ ه پکـ  یموسحضرت  برخضر حضرت د چگونه یآ می شیال پؤن سین صورت ایپردازد. در ا می
ن یـ به ا، ی استموسحضرت خضر برتر از حضرت ه کن است یاو اپاسخ ي دارد؟ برتر، العزم استوااول

خضـر راز و  حضـرت  عت است. امـا  یشر یکابالغ  شه رسالتکاست  يامبریپ یموسحضرت ه کاعتبار 
 یتیمعنـو علـت،  ن یسازد و به هم می انیع یموسحضرت بر ، عت استیه فوق شرک، ی راقت عرفانیحق
قـت  ین حقیـ آزاد است. با توجه به ا ين ظاهرید یبندگ دیاز ق، جنبان آن است خضر سلسله تحضره ک
ز یـ امام ن يخضر با رسالت معنوحضرت رسالت رو،  ازایندانند و  می »اسیال«خضر را همان حضرت ه ک

ع بـر آن بنـا   یالهـام تشـ  تـرین   ه ژرفک ،را یقرآن يادهایاز بن یکی، ینجادر اکه است . روشن مرتبط است
فقـط در   یموسـ حضـرت  خضر بـر  حضرت  يبرتر، یقتداشت و در حقم یار خواهیشده است، در اخت

حضـرت  وگرنـه  ، مین مبنـا بنگـر  یـ ن موضـوع را در پرتـو ا  یه اکد تناقض رها خواهد شد یاز ق یصورت
 عت به عهده او گذاشته شده اسـت یه رسالت ابالغ شرکاست  یالعزموااول انامبریپاز  یکیان کماک یموس

  .)111ـ110 الف، ص 1384(کربن، 



   ۴۷ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

 انيادوگوي  گفت مدخلي؛ عيو ش ينبو متكح

 ۀفلسـف «و  »حکمـت «اصـطالح  ، استو تأویل که منبع آن قرآن و حدیث  فلسفی هاي اندیشهبراي  کربن
» theosophia« معـادل یونـانی   »حکمـت الهـی  «و » sophia« معادل یونـانی  »حکمت«به کار برد.  را »نبوي

نویسـان   ترجمه کـرد. تـاریخ  » theosophia«توان و نه باید به اصطالح  را نه می »علم الهی«است. اصطالح 
از مشـکات نبـوت   گرفتـه   نشـئت یونـان را   فالسـفۀ حکمـت   اشـکوري و  شهرسـتانی همچون اسالمی 

  .)5ـ4، ص 1385(کربن،  دانستند می
د. یرسـ بـدان  توان  می ه در مقام نبوتکاي عارفانه است  دستیابی به تجربه يحکمت نبو یهدف اصل

مثـالی عـالم مثـال در    واقعیـت   .ردیگ می در حضور فرشته صورت، یت فیلسوفاساس فردانن تجربه بریا
شـود.   مـی  ارکاز عـالم معقـوالت آشـ   هـایی   طرحعنوان  به ،در حقیقت مابعدالطبیعی خود، برابر فیلسوف

ه کـ دانـد   مـی  فیلسوفشود.  می حقیقی و دانش خاص صورت خیالی و خیال ایجاد ۀه فلسفکاینجاست 
ار که بر پیامبر در صور خیالی و حـوادث در رؤیـا آشـ   کند همان است ک می ل مشاهدهثُمعنوان  به آنچه او

فیلسـوف وجـود دارد. بـا     ۀه نوعی همسانی میان رسالت پیامبر و وظیفکشده است. به همین علت است 
نبـوت  مشکات  ما معارف خود را ازکح: اند گفته، صدرالمتالهینویژه  هب، فیلسوفان ها نظر به همین مطلب

 .)124ـ123ص ، 1369، کربن( اند ردهکاخذ 
و  ینـ یو عقل (اعتقـادات د  ین وحیب یعه تطابق و هماهنگیتب شکتنها در م، صدرالمتالهینبه اعتقاد 

 ينبـو  یمتـ کرد و حیـ گ مـی  ت الهـام یـ از نبـوت و وال  یعیمت شکح؛ زیرا ن استک) ممیق فلسفیحقا
  .)76ج، ص 1384(کربن،  ) استیبر وح ی(مبتن

 یات پولسـ یـ الهشناسـی   حیگانـه بـا مسـ   یبشناسی  حیمس یادآور نوعیعه یششناسی  امام، کربناز نظر 
از دور خـارج  «و » بسـته « یه فصـول ک، یت راحیمس يد تعبدیخ عقایاز فصول تار ياریبس ،نیاست. بنابرا

ـ    یه حتکرا  یاناتکد از نو گشود و امیبا، شوند ی میتلق» شده ، کـرده خطـور ن  یبه ذهـن دانشـمندان غرب
ن یـ مطلـب قابـل توجـه ا    .)74ـ73ص الف، 1384، (کربن شوف داشتکم، اند دهیت رسیع به فعلیتش در یول

اتـین  همچـون   یلسـوفان یفمـات و روش  یمـا از تعل ـ بـراي مثـال ـ    ي اینکه  جا به، کربنه از نظر کاست 
، داشـته باشـیم   یاسـالم  ۀانات فلسفکاز ام يور بهره يبرا ییالگو م ویمند شو بهره نیمارتژاك  و ژیلسون

خودشـان بهتـر و    یحیمسـ  ۀننـد تـا بتواننـد از فلسـف    کتلمـذ   یعیش يماکد در محضر حیبا ن فالسفهیا
پـذیربودن   انکـ امبـر  او عـالوه بـر آن،   ننـد.  کشـف  کدر آن  يا انـات تـازه  کمند شـوند و ام  تر بهره قیعم

  .کند تأکید می يت معنویحیو مس ين اسالم معنویگو بو گفت

۴۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

نـزد عرفـا    »تأویـل «و  »پدیدارشناسی«است.  »یدارشناسیپد«ی، عیو ش يمت نبوکدر ح کربنروش 
اجازه دهیم آنچه پنهان است خود را پدیدار سازد. این روش اندیشه، ریشه در الهیـات دارد و  اینکه یعنی 

 یروشـ عنوان  به ،یل از آغازتأو، هیلیمت اسماعکدر ح. ستعرفا و حکما  اسالم  یعنی ، معنوي  اسالمة ویژ
ن یـ د يمعنـا  بـه  »لیـ تنز«اسـت.   »لیـ تنز«نـار  کل در یـ شود. تأو می مطرح يریپذ همراه با انعطاف ییمبنا
از عـالم   ین وحـ یفرو فرستادن ا يمعنا رده و بهکالقا  امبریه فرشته به پکالم خداست کو نص  یعتیشر

  .)126ـ124 ، ص1387کربن، ؛ 118و  87ـ88 و 33، ص 1369(کربن،  باالست
ـ یمنطوق ب اارکه آشک يزیهر چ يبه ازا: «دیگو ي میو ، يپنهـان، معنـو   يزیـ چت، اسـ  يظـاهر  یرون
بر آن بنا شـده اسـت.    ینید ةدیپد یکعنوان  به عیه تشک یهمان اصل قرآن؛ موجود استی باطنی و درون

  .)140الف، ص 1384ربن، (ک ل) استیوأ(ت »یباطن یکهرمنوت«و  »یقت باطنیطر«ل همان ین اصل اصیا

  يو باطن يت معنويحيبا مس يو باطن ياسالم معنووگوي  گفت انكام
نـد  ک مـی  ال را مطرحؤن سیاست. او ا يو معنو یاسالم باطن، کند می آن را طرح کربنه ک، يگرید ۀلئمس

: یـد گو مـی  در پاسـخ وي شـود؟   مـی  ا شامل باطن هـم یانت اسالم محدود به ظاهر و فقه است یا دیه آک
ن یـ متـر از ا کامـا اسـالم    .عتشیة دهند اساس و قوام، و توجه به باطن است يمعنو يجوهر ياسالم دارا

ولی تاریخ دینـی  است، چند نبوت به پایان رسیده هر، جه قرار گرفته است. در تفکر شیعیه مورد تویزاو
  حکمـت نبـوي  ۀ فـ ییابد. وظ می بسطشناسی  با اماماسی شن پیامبرروي،  بدینیابد و  می بشریت با امام ادامه

، ین باطن بود که اسالم مثل مسـیحیت است و با حفظ هم »وحی الهی«تداوم و حفظ معناي باطنی  شیعی
 اسالمی است که اقلیـت شـیعه   ۀاین امر مسلم در تاریخ فلسف، به دینی عرفی نشد. شاهد این مدعاتبدیل 

خـود   کـربن  پایبند بودند، براي حفظ اسالم باطنی نزاعی معنوي داشـتند.  با متدینانی که به ظاهر شریعت
امـا  . شـده اسـت   مـی  فیلسوف در اقلیت بوده و همیشه با او نزاع ۀاین شیع، توجه داشته به لحاظ تاریخی

اسـت و نـه ظـاهر. او     »والیـت، معنویـت و حکمـت بـاطنی    «بـر  اصل ، ي او این است که در تشیعادعا
ن اسـت  یـ آن ا يه معناکبل، یستعت و ظاهر آن نینسخ شر يمعنا به، کید بر باطنتأکه ند ک می خاطرنشان

عت یشـر ، یـن صـورت  سـت. در ا یش نیبـ  یتیظلمت و عبـود ، یقت و باطن آنحقاز  يعت جدایه شرک
از  يا بـاز باشـد، صـرف مجموعـه     ینـ یب شیرقابـل پـ  ید و غیجد يدر برابر افق ظهور معناهاي آنکه جا به
 یـک همان حرام است و آن را به  »حرام« یو عرفان یپنهان يمعناسان،  بدینخواهد بود.  کام و مناسکاح
، ص 1385(کـربن،   است یخال ۀپوست یکقت یع جدا مانده از حقیشر. در مقابل، ندک نمی لیز حالل تبدیچ
  .)301ـ300 ح، ص1384کربن، ؛ 61، 49، 38، 19، 8، 43



   ۴۹ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

داسـتان   یینهـا  يه معنـا کـ ن گمان است ینشاند و بر ا می يرا برتر از اسالم ظاهر یاسالم باطن کربن
نـد، امـا اهـل    ک كانـت را در یت اهـل د یتواند وضع می لسوفیه هر فکاست ن یا ابن طفیل بن یقظان حی

 .)342ـ341، ص 1385(کربن،  ابندیلسوف را دریت فیستند وضعیانت قادر نید
معنـاي  . )59، ص1385(کربن،  در اسالم استهمان توجه به باطن ، تشیع در ماهیت خود، کربنبه باور 

مـات  یم قـرآن هسـتند. تعل  یامامان قـ رو،  اینازقابل انتقال است.  تنها از طریق علم ارثی امامان »باطنی«
ت یـ اقل، بحـث قـرار گرفتـه   محل ع یباطن بدون توجه به تشاینکه  لیامامان منبع باطن در اسالم است. دل

وقتـی نـاتوانی    حیـدر آملـی  دنـد.  یامامان تساهل و تسـامح ورز  یطنمات بایه نسبت به تعلکعه است یش
 نظر دارد کـه اندیشـه در اسـالم را بـه مسـائل فقهـی تقلیـل       کند، کسانی را مـد  می را افشا» علوم رسمی«

 مـال کرا بـه  هـا   بـاطن ۀ همـ ، بـاطن اسـالم  عنوان  به یعسنت باشند. تش یا اهلشیعه اینکه  دهند، اعم از می
  .)389و  101و  89و  44ـ43، ص 1385 (کربن،رساند  می

ع همـان بـاطن اسـالم    یتشاینکه  ند برک می ه داللتکجود دارد و ن معصوماز اماما ياریسخنان بس
نجاسـت  یفراتر رفت. از ا مات امامانیتوان از تعل نمی، یل به خاستگاه اسالم باطنین يبرااینکه  است و

م یه تعـال کـ  یسـان کامـا  ند. هسـت  اسـرار امامـان   يرایه پـذ کند ا یسانک، همان یقیحق يان در معنایعیه شک
 ع را از آن جـدا یقـت تشـ  یننـد حق ک می محدود کرا به ظاهر آن و مسائل مربوط به فقه و مناس امامان

  .)61، ص 1385(کربن،  نندک می
ط گفـت و  یباشـد، شـرا   يه اسـالم معنـو  کبل، یو قانون یاگر مخاطب نه اسالم رسم، کربنبه اعتقاد 

معتقـد   . ويشـود  می از سر تا پا دگرگون یعیا عرفان شیت و اسالم، اعم از مشرب تصوف یحیمس شنود
بـا   یعیشـ  یمـ کمـات ح یو تعل یعیو شـ  یلیز عرفان اسماعیاسالم، مسیحیت و ن یمیان ابراهین ادیب: بود

و  يان اسـالم معنـو  یـ موگـو   گفـت  بـر گونـاگون،  در مواضـع   ويبرقرار است.  یکینزد، یلتوجه به تأو
ق او یـ و عالهـا   یمشغول از دل وگو یکی گفت نیه اکن امر نشانگر آن است یا رده است.کد کیت تأیحیمس

خـود را  ، هریک یو اسالم رسم یت رسمیحیداند. اما مس می ریپذ انکرا اموگو  گفت نیبوده است و او ا
، ص 1358(کـربن،   شـود  مـی ی منتفـ وگـو   گفت انکام، یجهدر نتکنند.  میی را نف يگرید و دندان می بر حق

  .)71الف، ص 1384؛ کربن، 38ـ39
و  بوهمـه چـون  همسـانی  ک، مثالً؛ ردکلیساها تداوم پیدا ک ۀمعنوي حاشی هاي لکتأویل معنوي در تش

، انـد. همچنـین شـیعیان    ی معنوي داشـته کاشفات درکو یا م »خروج«، سفر »وینکت«از سفر  دنبورگئسو
 ه مفسـر قـرآن محسـوب   کـ را قـرآن و احـادیثی   ، عربـی  ابـن عشري و پیروان اثناخواه اسماعیلی و خواه 

۵۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

د یـ را مشـابه عقا  »مثـال «در خصوص عالم  سهرورديد یعقا کربن ،مثال. براي اند ردهک می تأویل، شود می
 دانـد.  مـی  ن خصـوص یدر ا اوتینگر و ،»برلبورگ ۀانجمن حلق«، بوهمه، شوئنکفلدر یمتألهان پروتستان نظ

رمـزي از دیگـري   هریک  هکثري است کتأویل در عالم مسیحیت و در عالم اسالم عوالم متنقطۀ مشترك 
  .)41؛ 14ـ13، ص 1385(کربن،  است

 يانـت ظـاهر  ی. اگـر اسـالم بـه د   متفـاوت اسـت   یه با اسالم رسمکدارد  يمعنو یاسالم سهروردي
 یع وقتـ یشوند. تش می انت خارجید ةاز حوز سهرورديهمچون  یداران نید ،ن صورتیمحدود شود در ا

روان یـ ه پکـ بل ،، متصـوفه و متألهـان  لمتألهینصـدرا تب کلسوفان میفتنها  ی درآمد، نهرسم ینیدصورت  به
، به عمـد ، لمتألهینصدرای از فقها در زمان بعض، کربن ۀ. به گفتشوند می ینید یبنیز متهم  »هیخیش«تب کم

 ینـوع  ،»تعبـد زاهدانـه نسـبت بـه نـص     «گذاشتند و بـه اسـم    می نارک، یعه استت شیآنچه را مقوم ماه
ز و یـ آم ع تعصـب یرا مظهـر تشـ   امه مجلسـی علّاو براي نمونه،  ردند.ک می سیمخرب را تدر يگر يالادر

 يهـار «بـه  را  سـینا  ابـن لمـان و فقهـا نسـبت بـه     کخصومت مت، یگرد یاو در موضع !داند می پرخشونت
ه کـ پـردازد   مـی  مجدالدین بغداديعارف به نام  یک يایؤبه شرح ر، ینجادر ا کربن! ندک می ریتعب» یالمک

خصـومت   یـک او را تنهـا   يایـ ؤربن رکـ داند.  می تکاهل هال امبریرا به نقل از پ سینا ابن، یاؤدر آن ر
  ند.کقبول  خویش استر و قضاوت کبا فسازگار ه کرا  یند مسائلک ی میاو سع یعنی؛ داند ی میجمع

ه کـ  يبـرده و آزار  مـی  در آن به سر لمتألهینصدراچون هم یمکیه حک یطیفهم شرا يبرا، او ۀبه گفت
ـ با، شـده اسـت   مـی  متحمل ظاهرسوي اهل از  ؛ کـربن،  304، ص 1385(کـربن،   را خوانـد  اسـفار  ۀد مقدمـ ی

  .)128، ص 1358؛ کربن، 423، ص 1387؛ کربن، 227، ص 52ـ51ج، ص 1384؛ کربن، 156الف، ص 1384
تفسـیر عرفـانی   ، امـا از نظـر او  ، شود نمی ر سایر وجوه تشیعکمنکربن که توجه داشت د یبا، ینجادر ا

  است.تر  بعد فقهی یا سیاسی مهم، دیگربرخی است. از نظر تر  وجوه تشیع مهم ۀتشیع از هم
را اسـالم و  یـ زاسـت؛  ده یـ ع نگرویبـه اسـالم و تشـ    یطور رسم هم به کربنه خود کرسد  می به نظر

، یع و اسـالم رسـم  یتشـ ، یر خود اواست و نه به تعب یع باطنیاسالم و تشدارد، اعتقاد تشیعی که او به آن 
در  سیدضـیاء الـدین دهشـیري   از آن جملـه  ؛ ده اسـت یـ ع گرویاو به اسالم و تش :معتقدند یچند بعضهر

  یافت.به شرف اسالم تشرف  1356در سال  کربنکه ند ک می انیب ارض ملکوتتاب ک ۀمقدم
درون تو باید منزلـی  ؛ ارد همیشگی باشدبه اسم نیست و لزومی ند افالطوناز پیروي ید: گو می کربن

کنی! وطن ما همـان کلیسـاي درونـی ماسـت (و      می و ادیانی که در آن سیر و سلوكها  شود براي فلسفه
 کـربن از زبـان  یاق، ن سـ یمـ بـر ه . )99، ص 1383(کـربن،   توانیم وابسته به آن باشیم) می آنکه اعالم کنیم بی



   ۵۱ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

باشـد   ید منزلیدرون تو بای باشد؛ شگیندارد هم یست و لزومیع به اسم نیاز تش يرویپییم: م بگویتوان می
  .ینک ك میر و سلویه در آن سکع یمذهب تش يبرا

را گونـه انتقـاد منتقـدان     نیا، یعهش یاسیس ن صرفاًییو انتقادش از تب یعیش یعد فلسفبر ب کربند کیتأ
غفلـت   از بعد اجتماعى و کارکرد سیاسى شیعهو  است» باطنى« ۀعیرد او به شیکرواند:  برانگیخته که گفته

  ورزیده است.
خ یا تـار یـ خ، یه در فراتـار کـ ، يبر امور معنو کربن دکیهمه تأ نیادر پاسخ به این انتقادات، باید گفت: 

شـده بـر    و اسـناد ارائـه   كا مداری يادث مادا حوی یخ تجربیاز غفلت او از تار کیحا، دهد می رخ یقدس
حـوادث   يبـرا  یارزش چنـدان  يو، دهد می وت رخکه در قبال آنچه در عالم ملکبل، ستیخ نیتار يمبنا
شـود تـا    نمـی موجـب  ن امـر  یـ رد. امـا ا یپذ می عه رایت بودن شیگراست و اقل ست. او واقعیل نیقا يماد

ان یـ ب يع را بـه زبـان آمـار   یتوان تشـ  نمی: معتقد است؛ زیرا اد ببردیع را از یتش» يمعنو يروین» «عظمت«
امـروز سـخت بـه آن     يایه دنکاست  يزیچ يمعنو يروین نیا، به اعتقاد او. )87الف، ص 1384(کربن،  ردک

چ یهـ ك، و مصـطالحات مشـتر   كبـدون مسـائل مشـتر    د:یـ گو مـی  ن خصوصیدر ا يومحتاج است. 
 يتحت فشار حـوادث مـاد   در مسائل و مصطالحات دفعتاً كاشتران یست. و ایر نیپذ انکام ییگوو گفت

ش یه بشـر از خـو  هـایی کـ   در پرسـش  یت همگـان کمشـار  یق نوعیاز طریج، ه به تدرکد، بلیآ نمی دیپد
ع در تمامـت آن، فقـط   یتشـ  یا حتیو شاگردانش  عربی ابنید گفته شود: دهد. شا می دستیده است، پرس
ارمـان  ک ،ن صـورت یـ ا در ایآ یول، ن سخن درست استیااند.  یاسالمم یعظهاي  در توده کوچک یتیاقل

  .)87الف، ص 1384(کربن، رد؟ ک یابیارز يرا فقط بتوان به زبان آمار» يمعنو يروین«ه کرسد  یی نمیبه جا

  ينقد و بررس
نجـا  یه در اک یالؤس، ی استدارشناسیمان مسلمان، پدکیآراء ح یدر بررس کربنرد یکرواینکه  با توجه به

را گـري   تـاریخی  ت او بـا یو ضـد  کـربن  ۀدارشناسـان یات پدیـ د نظریـ ا بایه آکن است یشود ا می مطرح
تـوان   مـی  هـم گـري   تـاریخی  ةویرش شـ یپذ ا بای، یز بهره بردامروز ن یسنتهاي  رفت تا بتوان از فلسفهیپذ

ـ یا یسنتهاي  فلسفه روش  يریارگکـ  بـه  رسـد  مـی  بـه نظـر   رد؟کـ ن یافتـه تلقـ  ی انیـ را پا یو اسـالم  یران
ـ اما نقد مطلق د، ی داشته باشدفراوان يایتواند مزا می کربننظر  مورد یدارشناسیپد و گـري   تـاریخی  دگاهی

 يردهـا یکو روهـا   از روش یاسـالم  ۀردن فلسفکو محروم  یدارشناسیبه پد یردن روش فلسفکمنحصر 
  .ستیرش نیپذقابل ز یگر نید

۵۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

بـراي مثـال،   قابل خدشـه باشـند.    یخیاز لحاظ تارشده  حمطرهاي  استداللکه دهد  ی نمیتیاهم ربنک
هـایی   به استدالل یگاه، اش یعیش شیل گرایاو به دل: یسدنو می سیدقاضی نوراهللا شوشتريدر خصوص 

از  یناشـ هـاي   در پرتـو حـدس  مقابـل،  در انـد.   قابـل خدشـه  ، یخیه به لحاظ نقد تـار کشود  می متوسل
تـر   یقـ یحق یرا به صـورت ها  ن استداللیتواند ا می، آنها کمکه به کابد ی می دست يبه شواهد، اش تیحم

 يوسـان،   . بـدین )424، ص 1387(کـربن،   ار ببنـدد کبه ، در توان دارندگرایان  اثبات یخیتار ياز آنچه نقدها
  داند. می برتر »گري تاریخی« از روش یت ناشیرا از قطع »یدارشناسیپد«از روش  یحدس ناش

ز مطـرح  یـ اعتقـاد ن  یت و درستینحقا، یعیر شکران مسلمان و در تفکنزد متفانتقاد دیگر آن است که 
صـحت و سـقم    یدارشناسـ یم. پدینکم به مسائل نگاه یتوان نمی ارشناسانهدیدپ صرفاً يدیبا د یعنی؛ است

ان وقـوع داشـته   کما یبا گذشته، حال  یمنطق ۀست رابطین يازین نیدارد. همچن می اطالعات را معلق نگاه
ـ  کربنه کن پاسخ داد یتوان چن می ن انتقادیبه ا باشد. خـود   یدارشناسـ یمحـض و پد  یدارشناسـ ین پدیب

 داخـل پرانتـز قـرار    یءشـ وجـود   یذب و حتکصدق و ، ی محضدارشناسیشود. در پد می لیقا کیکتف
یـن  شـود، در ا  می رفتهیپذال یخ ةقو یاعتبار معرفت یوقت کربنموضوع نظر  یدارشناسیرد. اما در پدیگ می

 »مثـال «در عـالم  هـا   دهیـ پد، کـربن  یدارشناسیدر پدواقع،  در شود. می ذب هم مطرحکصدق و ، صورت
(کـربن،  شوند  ی مین عالم محسوس بررسیدارها در همیپدی، غرب یدارشناسیاما در پدشوند؛  میپژوهش 

 .)45و  42ـ41الف، ص 1384
ـ یـ تأو، سـهروردي  یلـ یتمثهاي  از رسالهپیروي به بن کر ر یـ رمقـدس نظ یغ يهـا  تـاب کدر  یل را حت
کنـد. او   را در قلمـرو نمـود کتـاب مقـدس وارد مـی      شاهنامهقهرمانان ایرانی  و داند می ز معتبرین شاهنامه
. انـد  این کتاب را بـراي وي سـاخته  ا کند. گوی می قرائت  ،توراتو  قرآنقرائت عرفا از  ةرا به شیو شاهنامه

 انجامـد  مـی  عارفانـه  هـاي  گیرد و بـه تجربـه   می شکل  تاریخ قدسی روان،  این شکل تمثیلی،در رو،  این از
  .)28، ص 1385(کربن، 

د: از یـ گو یی مـی در جا ،مثالًکرده است؛  خود عدولۀ دارشناسانیپد ةویاز ش یرسد او گاه می به نظر
 الـدین  شـمس به نـام   یجواند یمر سهرورديم یدان می م.یدان ي نمیزیچ الدین شهرزوري شمسحال  شرح
ـ   یک الدین دو شمسن یااینکه  دییاما تأ، داشته ان یـ سـت. او در ب یر نیپـذ  انکـ انـد ام  ش نبـوده یشـخص ب
خ یبـه تـار   یچ التزامـ یه هـ کـ ست یگونه ن نیند و اک می استناد یخیتار يها تابکبه ، شهرزوريحال  شرح
  .)306، ص 1385(کربن،  نداشته باشد یتجرب

او سـازگار   »گـري  تاریخی« رسد با نقد روش می ه به نظرکدارد  یعبارات، آثار خود ی ازدر بعض کربن



   ۵۳ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

 نهـج البالغـه   هـاي  در خصوص اصالت برخـی از بخـش   یسانکدارد:  می انیب تاریخ فلسفهدر  ،مثالً؛ یستن
بـراي  تعلـق دارد و   این مجموعه بـه زمـانی دور  نویسد:  ، میدهایل تردین قبیاو در پاسخ ااند.  ردهکد یترد

. فهمیـد ، که نیت آن بـوده اسـت   د آن را چنانیعنی بای؛ باید به پدیدارشناسی متوسل شد، فهم مضمون آن
است و تأثیر آن نیـز از همـین    سخن امامة زیرا گویند؛ اهمیتی ندارد، چه کسی آن را نوشته استاینکه 

چـه کسـی آن را   اینکـه   گوید می ،اوالً؛ مفهوم نیست کربنکالم ، در اینجا. )57، ص 1385(کربن،  باب است
گر انتساب بعضـی از مطالـب بـه    است. ا سخن امامة زیرا گویند: گوید می نوشته مهم نیست و در ادامه

 کـربن کـه خـود   گونـه   آن نهـج البالغـه  نخواهد بود! اگر تـأثیر   د دیگر گوینده اماممخدوش باش امام
د تـأثیري نخواهـد   اگر گوینـده غیـر امـام باشـ     پس است آن امامة نگاشته به خاطر این باشد که گویند

مستند باشد. اگر فقـط   باید انتساب مطالب به امام قاعدتاً، کربنمطابق این جمالت ، داشت. به هر حال
به کـار گرفتـه شـود در ایـن     ـ نهج البالغهدر فهم ، و در اینجاـ  در فهم متون کربن »شناختیرپدیدا«روش 

 و... ظـاهراً  »شناسـی  روایـت «و  »رجال«و علم ، نسبت داد ا به امامتوان هر مطلب جعلی ر می، صورت
  دهد.   می کارایی خود را از دست، در اینجا

از  یاسـالم  ۀشـدن فلسـف   یخـال «او  یدارشناختیو روش پد کربن ۀل فلسفیپاشنه آشرسد  می به نظر
  !قت داشته باشدیه حقکرد کر یتفس يا گونه را به ینیتوان هر د ، میروش اوبا واقع،  در است. »تیعقالن

ه در کـ  يا هیـ ا نظریـ و  »یاسـالم بـاطن  «از آن جملـه اعتقـاد بـه    ، و اعتقـادات او  کربناز مجموع آثار 
بـه بـاور   رد. کـ دگاه او اسـتنباط  یـ را از د »ینید ییثرگراکت«ب یتوان تصو می ان دارد،یب ادیخصوص تقر

 كادرا ةویآنـان بـا شـ    كادرا ةویرا شـ یـ ز؛ پردازنـد  نمـی  انیـ ب ادیـ به تقر »یخ قدسیتار«معتقدان به وي، 
را بـه   یهـر محسوسـ   یعنـ ی؛ ننـد ک می لیامور را تأو ،»مثال«متفاوت است. آنها با اعتقاد به عالم  یخیتار

کـه انسـان بـه سـاحت     شـود   مـی  مشـخص  یحقانیت ادیان زمـان سان،  یندهند. بد می اصل خود ارجاع
اگـر بـه    یحتـ ، یـن ر دییـ رد و تغیپـذ  می ان رایثرت ادک، ش بازاو با آغو .رسد می آگاهی آگاهی و دلخود

د: نویسـ  مـی  اسـالمی  ۀتاریخ فلسفدر براي مثال، با اظهار تأسف او همراه است. ، تر باشد املکن یسمت د
اورد یـ تاب دربکاهل  ةتوانست آنان را در زمر می هکشده بودند  یوح یتابکن فاقد یصابئ، کمال تأسفبا «

بـه اعتقـاد   ذکـر شـد ـ    ن یش از ایه پکگونه  همانـ   ینهمچن »رند.یمجبور شدند اسالم را بپذ، یجو به تدر
ـ او در تخ. پردازند نمی انیب ادیمعتقدند به تقر ين معنویه به دک یمتألهان ،کربن بـه   یدر بخشـ ، اقیل خلّ

ن یـ خضر به احضرت » تیهدا«: دیگو میو  پردازد ی میموسحضرت خضر و حضرت بحث از ۀ سیمقا
سـت  ینچنـین   یعنـ ی؛ ندک یینواخت به هدف واحد راهنمایکصورت  به دانش رایمر ۀه همکست ینحو ن

۵۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ه کـ ، ی واحـد تجلـ  یکشاگردانش را به  ۀهمو ند ک  غیش را تبلیخو يتعبد ةدیعق، کلممت یکهمانند ه ک
 یعنـ ی؛ نـد ک ي مـی خاص خودش رهبـر  یرا به تجل يدیسان است، رهنمون شود. او هر مریکهمه  يبرا

(کـربن،  اسـت   آن شاگرد» یباطن کفل«منطبق با  ین تجلیرا ایز؛ شاهد آن است ه او شخصاًک یهمان تجل
  .)118ـ117الف، ص 1384؛ همو، 179 و 128، ص 1358
ن مطلـب  یـ خـود بـه ا   کـربن رسد  می به نظر سم) است.ی(پلورال ییگرا ثرتک یاز نوع یان ناشیب نیا

 شود. ی میدر مذهب منته ییثرگراکب تیز به تصوین يزین چیو چنبوده معتقد 

  يريگ جهينت
الزم یـان،  ادوگـوي   ي گفـت بـرا  ر است.یپذ انکت امیحیاسالم و مسوگوي  ، گفتهانري کربندگاه یاز د

ه در کـ  یحـال  در، ردیـ گ مـی  صـورت  یخ آفاقیدر تار ينقد شود. حوادث ماد» گري تاریخی« دگاهیاست د
آن  ین اسالم در واقعیـت تـاریخ  یقت دیحق، کربندگاه یم. از دیار داری سروکبا زمان انفسی، خ قدسیتار

و بـوده  از تـاریخ تجربـی   پـیش  آغـازین   ۀق دارد. این حادثتعلّ بلکه به واقعیت وراي تاریخ، یستنهفته ن
 است. »لستأپرسش «همان 
 ) بهـره گرفـت.  شـف المحجـوب و تأویـل   ک( »یدارشناسـ یپد«د از روش یبایان، ادوگوي  ي گفتبرا
 ر سازد.یپذ انکت را امیحیاسالم و مسوگوي  گفت هک ن بودیای، قیتطب ۀفلسف يزیر از طرح ربنکهدف 

وجـود  متعلـق بـه تـاریخ دینـی      تضاد و تخالفی که در ادیان در باب امور صرفاً، کربنبه اعتقاد 
اسـاطیري  اي دیگر تنهـا آن را   دانند و عده ی حوادث دینی را متعلق به تاریخ تجربی میدارد و برخ

حوادث دینی به تاریخ ، زیرا بر این مبنا؛ شود با اعتقاد به عالم مثال و تاریخ قدسی حل می، دانند می
  د.قدسی تعلق دار

 .تشـیع اسـت  ة دهنـد  اساس و قوام، و توجه به باطن است يمعنو يجوهر ياسالم دارا، کربناز نظر 
تداوم و حفظ معناي باطنی وحی الهی است و با حفظ همین باطن بود کـه  » شیعی  حکمت نبوي« ۀفیوظ

  اسالم مثل مسیحیت تبدیل به دینی عرفی نشد.  
و  یاگر مخاطـب نـه اسـالم رسـم    وي، به اعتقاد  داند. ي میرا برتر از اسالم ظاهر یاسالم باطن کربن

ا یـ اسـالم، اعـم از مشـرب تصـوف     ت و یحیط گفت و شـنود مسـ  یشرا باشد يه اسالم معنوکبل، یقانون
و  یلیز عرفـان اسـماع  یاسالم، مسیحیت و ن یمیان ابراهین ادیب. شود می از سر تا پا دگرگون یعیعرفان ش

  برقرار است.   یکینزد، یلبا توجه به تأو یعیش یمکمات حیو تعل یعیش



   ۵۵ ربنك يدگاه هانرياز دوگوي دو مكتب  گفت انكاماسالم و مسيحيت؛ 

در مسـائل و   كن اشترایو ا، ستیر نیپذ انکام ییگوو چ گفتیه كبدون مسائل و مصطالحات مشتر
یده ش پرسـ یه بشـر از خـو  هـایی کـ   در پرسش یت همگانکمشار یق نوعیاز طریج، مصطالحات به تدر

  دهد.   می دستاست، 
ه در کـ  يا هیـ ا نظریـ و  »یاسـالم بـاطن  «از آن جملـه اعتقـاد بـه    ، و اعتقـادات او  کربناز مجموع آثار 

  رد.  کدگاه او استنباط یز درا ا ینید ییثرگراکب تیتوان تصو می ان دارد،یب ادیخصوص تقر
 گر قابل نقد.ید یان قابل دفاع است و برخیادوگوي  گفت در خصوص کربناز آراء  یبعض
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