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ملخص:
تتبع ىنرم كورباف مفهوـ التأكيل عند ادلسلمُت يف تراث الشيعة اإلمامية كاإلمساعيلية
التأكيل
األساس يف فهم القرآف عندىم ،ىذا
كيف تراث الصوفية كفبلسفة اإلشراؽ ككجد أنٌو
ي
ي
الذم ينهل من اخلياؿ كالرموز عرفو الفكر الغريب أيضا ،فقد استخدمو ادلتصوفة اليهود
كادلسيحيوف ،ذلك أف ما جيمع ىؤالء ،أصحاب األدياف السماكية الثبلثة ،ىو "الكتاب
ادلقدس" ،منطلقهم يف القراءة الباطنية كالػتأكيل الركحي .كلقد اعترب كورباف الكتاب ادلقدس
الوصف كالدراسة اعتمادا على منهج الظاىراتية يف
ظاىرةن من ظواىر الدين اليت تستدعي
ى
الفلسفة كدراسة األدياف كتركيزا على التجربة العرفانية اليت تقوـ على أساس التأكيلية الركحية.
الكلمات المفتاحية :ىنرم كورباف؛ الكتاب ادلقدس؛ ظاىرة؛ تأكيل ركحي؛ ظاىراتية.
Résumé :
Henry Corbin a analysé de près la notion de l’herméneutique chez
les musulmans à travers le patrimoine shi’ite duodécimain et ismaélien
et l’héritage des soufis et philosophes ishraqui (platoniciens de perse) et
a trouvé que pour eux la compréhension du Coran s’appuie
essentiellement sur l’herméneutique. Cette dernière puisant dans
l’imaginaire et dans les symboles, est connue également dans la pensée
occidentale puisque les soufis juifs et chrétiens s’en servaient. Ce que
partagent en commun ces adeptes des trois religions monothéistes, c’est
le Livre Saint qui est leur point de départ lorsqu’il s’agit
de lecture
_______________
ésotérique
* المؤلف المراسل
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et d’herméneutique spirituelle. Corbin considère le Livre Saint comme
un phénomène religieux qui nécessite analyse et étude en se servant de
l’outil de la phénoménologie en philosophie et dans l’étude des religions
et en se focalisant sur l’expérience mystique dont le fondement même est
l’herméneutique spirituelle.
Mots-clés: Henry Corbin, livre saint, phénomène, herméneutique
spirituelle, phénoménologie, monde imaginal.

فيلسوؼ كمستشرؽ فرنسي
هنري كوربان 1978- 1903( Henry Corbinـ)
ه
كمؤر يخ أدياف .ألٌف كتبا كثَتنة يف الفلسفة اإلسبلمية كالتصوؼ كالتشيع اإلثٍت عشرم
أسس يف سنة
كاإلمساعيلي .اىتم يف بداياتو بفلسفة ىيدغر كاحلكمة اإلشراقية للسهركردمٌ .
" 1947قسم الدراسات اإليرانية" يف ادلعهد الفرنسي بطهراف ،كأشرؼ على إدارتو لسنو و
ات
السبب يف إخراج الًتاث اإليراين ادلخطوط إىل النور بتأسيسو للمكتبة اإليرانية
طويلة .كاف
ى
 La bibliothèque iranienneكىي سلسلةه من النصوص الفارسية كالعربية اليت تيعٌت
كحررىا كقدـ
بتيارات الفلسفة كالعرفاف ،كقد صدر منها ثبلثة كعشركف رللدا ،حققها كورباف ٌ
ً
لبعضها .يف سنة  1954اضطر إىل تقسيم كقتو بُت طهراف كباريس عندما خلف مكاف
كرسي الدراسات اإلسبلمية يف ادلدرسة العملية
لويس ماسينيوف  Massignon Louisيف
ّْ
(التطبيقية) للدراسات العليا .كاف عضوا يف رلموعة إرانوس  Cercle Eranosبسويسرا اليت
كانت ذبمع كل عاـ باحثُت من سلتلف التخصصات .استدعي إليها للمرة األكىل سنة
 1949كشارؾ بأكثر من  25مسامهة ربولت كلها إىل مؤلفات .كيف سنة  1974أسس
ىنرم كورباف جامعة القديس جاف بالقدسde Jérusalem L'Université Saint-Jean
كز للدراسات الدينية الركحية ادلقارنة" ذبمع فبلسفةن كمؤرخُت كعلماءى دين من
كىي "مر ه
الشرؽ كالغرب.

1

 1للتوسع يف معرفة حياة كورباف كأعمالو ،انظر:
Henry Corbin, Post-Scriptum biographique à un entretien philosophique, Paris,
Cahier de l’Herne, Juin 1978, p.1-23.Disponible sur : <https://www.amiscorbin.
com>. (Consulté le 15/3/2018).- Repères biographiques, L’Herne : Henry Corbin,
Paris, Editions de l’Herne,360,Janvier 1981, pp.15-2
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مقدمة:

يؤرخ الباحث اإليراين داريو ششايغاف  Shayegan 1Daryushحلياةً أستاذه ىنرم
مساره مسارا ركحانيا بدءن من دراستًو لفلسفة العصر الوسيط على إتيُت
كورباف معتربا ى
2
جيلسوف Étienne Gilson

1
مفكر إيراين معاصر كتب يف الفكر كالفلسفة ،كلد عاـ  ،1935حاز على
داريوششايغان  DaryushShayeganه
دكتوراه دكلة يف اذلندكسية كالصوفية ،شغل منصب أستاذ جامعي للفلسفة ادلقارنة ،كمدير ادلركز اإليراين للدراسات
احلضارية ،ككذا مدير معهد الدراسات اإلمساعلية يف باريس .من مؤلفاتو" :كتاب ما الثورة الدينية"" ،أكىاـ اذلوية""،النفس
فيق ىنريكورباف كزكجتو منذ بداية زيارهتما إليراف كادلمثل الويف إلرثو.ألٌف كتابا يعرض فيهحياة كورباف
ادلبتورة" .كاف ر ى
كفكره .تويف مؤخرا يف  22مارس  ،2018انظر:
ى

>(consulté le 16/5/2018) http://www.daralsaqi.com

ترمجة ذاتية سلتصرة لشايغاف يف موقع دار الساقي للنشر:
Décès de DaryushShayegan :<https://www.amiscorbin.com> le 16/5/2018).

 2إتيينجلسوف  )1978-1884( Etienne Gilsonمؤرخ لفلسفة العصور الوسطى ذك مكانة رفيعة كتأثَت كاسع .شغل
منصب أستاذ الفلسفة يف كلية اآلداب (السوربوف) يف جامعة باريس كيف ادلدرسة العملية للدراسات العليا ادللحقة ّٔا ،يف
قسم العلوـ الدينية .من مؤلفاتو" :التوماكية ،مدخل إىل فلسفة القديس توما األكويٍت" ،كتوىل اإلشراؼ على إصدار سلسلة
كتب بعنواف" :دراسات يف فلسفة العصور الوسطى" .انظر :عبد الرمحن بدكم ،موسوعة الفلسفة ،ادلؤسسة العربية
للدراسات كالنشر ،الطبعة األكىل  .441/1 ،1984يذكر كورباف أنٌو درس عند اتيُت جلسوف بداية من سنة -1923
 1924يف قسم العل وـ الدينية يف ادلدرسة العملية للدراسات العليا .كيشيد بأثره الكبَت عليو كدبنهجو ادلتميز يف قراءة كترمجة
النصوص البلتينية ككذا النصوص ادلًتمجة من العربية إىل البلتينية .تعرؼ من خبلؿ ترمجة النصوص على الفيلسوؼ ابن سينا
ككانت بداية احتكاكو بالفلسفة اإلسبلمية ،كتشجيعا من أستاذه توجو كورباف إىل دراسة اللغة العربية يف مدرسة اللغات
الشرقية ابتداء من سنة  .1926انظر:
- Post-scriptum biographique, pp.1-2 ; Repères biographiques, p.15.
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1
ً
مركرا بادلفكرين الربكتستانت مثل مارتن لوثر Luther
،
احلكمة اإلشراقية للسهركردم
إىل
ن
2

كجوىاف ىاماف Hamann

 1شهاب الدين السهروردي فيلسوؼ اإلشراؽ ،تويف مقتوال سنة  1191ـ .كانت بداية اىتماـ كورباف بو يف سنة
 1929عندما قدـ لو أستاذه لويس ماسينيوف  Louis Massignonسلطوطة كتاب السهركردم "حكمة اإلشراؽ"،
مث يكلّْف كورباف بعدىا يف سنة  1939جبمع كنسخ سلطوطات السهركردم ادلوجودة متفرقةن يف مكتبات اسطنبوؿ ّٔدؼ

دراستها دراسة نقدية ،فذىب ليمكث ىناؾ مدة ستة أشهر ،كلكنو كبسبب احلرب بقي ىناؾ معزكال يف ادلركز الثقايف

و
مقاالت أكاددييةن حولو كنشر رلموع أعمالو
الفرنسي م ٌدةى ست سنوات ،سبكن خبلذلا من دراسة السهركردم ،فكتب
بالعربية كالفارسية.انظرPost-Scriptum biographique, p.4, 10:

مناىض لنزعة التنوير يف أدلانيا ،من
 2هامان  )1788-1730( Johann George Hamannمفكر بركتسنيت
ه
مؤلفاتو "تأمبلت يف الكتاب ادلقدس"" ،ذكريات سقراطية" كىو أكؿ ىجوـ علٍت قاـ بو ضد ركح عصره .ككاف ىاماف
يعتقد يف نفسو أنو ادلواصل لعمل مارتن لوتر إال أف ادلشكلة اليت كاجهها ىاماف ىي مشكلة العبلقة بُت اإلدياف كبُت
العضو
الفلسفة ،بُت ادلسيحية كبُت الفلسفة .كاف يشكك يف قيمة التجريد العقلي كيقوؿ بالوجداف intuitionبوصفو
ى

احلقيقي القادر على ادلعرفة عند اإلنساف .انظر :موسوعة الفلسفة.521/2 ،
اىتماـ كوربانب ىذين العلمُت (لوثر كىاماف) يف سلسلة زلاضرا وت ق ٌدمها حوؿ تأث ًَت لوثر يف ىاماف لطيبلب قسم
يىظهر
ي
سلسلة زلاضر و
ً
ات
العلوـ الدينية بادلدرسة العملية للدراسات العليا يف باريس خبلؿ السنة اجلامعية  1938-1937مث يف
و
مقاالت كتبها يف رللة Hic et nunc
بعنواف "حبوث يف اذلرمينوطيقا اللوترية" خبلؿ السنة  ،1939-1938ك كذا يف
ربديد الدكر الذم لعبو كورباف يف ً
بداية مساره
كيف رللة  .Le Semeurكقد ذكر Richard Staufferأنٌو ديكن ي
خبلاللعبلقات اليت عقدىا كالقر ً
ً
اءات اليت قاـ ّٔا كتىعق ً
ُّب اآلثار يف كتبو كأعمالو البلحقة ،مع
داخل الربكتستنتية عموما من
التذكَت أ ٌف الربكتستنتية اليت يقصدىا كورباف ىي بركتستنتية الركحانيُت أك العرفانيُت  .كقد أحاؿ كورباف إىل أمساء من بينها:
مارتن لوتر  ،Martin Lutherكإىل أعبلـ الربكتستنتية الركحية :فالنتاف كيقل  ،Valentin Weigelيعقوب بوىم
 ،Jacob Bohemeكالعرفاء (ادلتصوفة) إمانويل سويدنبورغ  Emmanuel Swedenborgكفردريك كريستوؼ
أكتنجر ،F. Ch. Oetingerك"الىويت الركمنتيكية األدلانية الكبَت" فردريك شبلدياخر Friedrich D.E.
ً
اىتماـ كورباف باألدلاين كارؿ بارث  ،Karl Barthالذم لى ًقيو يف بوف
إغفاؿ
Schleiermacherكما الديكن
ي
فكره إىل الفرنسية يف الدكؿ الفرنكوفونية .انظر:
Bonnسنة  ،1932كىو أكؿ من ترجم ى
-Post-scriptum biographique,pp.7-9 ; Richard Stauffer,Henry Corbin : Théologien
protestant, Cahier de l’Herne, Paris, Editions de l’Herne, 360, Janvier 1981,
pp.186-190.
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كالفلسفة الوجودية ذليدغر . Heidegger 1فهو ،حبسب ما يقوؿ ،الىويتّّ بركتستانيت،
ىرمينوطيقي 2ىيدغرم ،مستشرؽ ملً
التوجو
كمؤر يخ أدياف . 3كاحلقيقةي ٌأنذا
الركحية
بادلعرفة
م
ّّ
ى
ٌ
توجوه ساد أكركبا يف فًتة ما
الركحاين لكورباف كالذم بدأ مبكرا يف سنوات تكوينو الدراسي ُّ
حل لغربة
تطلعا إىل البحث عن ٍّ
بُت احلربُت يف العشرينات كالثبلثينات من القرف العشرين ن

اإلنساف يف رلتمعو طغت فيو ادلاديةي كسادت فيو النزعة العقبلنية .مث ٌ
يتعزيز ىذا التوجوي
ادلتكرر كادلنتظم للقاء اتًإرانوس  Eranosاليت كانت تينظَّم
الركحاين بعدىا يف حضور كوربا ىف ٌ
كل و
صيف بأسكونا يف سويسرا. 4
َّ

لقاءات إرانوس ،الذم افتتح دكرتىو األكىل يف سنة  ،1933باحثُت يف
مجعت
ي
و
و
بالدين كالركحانية كادلعرفة
كموضوعات متعلقة ّْ
مسائل
زبصصات سلتلفة من أجل مناقشة
ى
ً
الباطنية كاألسطورة كالرمزية ثورنة على نائية التاريخ كالزمن كرفضا للرؤية العدمية اليت تقضي
نائي كمؤقت ينتهي دبوت
بأف كل ما يبدك بنٌاءن كحقيقيا يف الوجود اإلنساين ما ىو إال ّّ
ً
أكثر من مائة زلاضر يف إرانوس من
اإلنساف كفنائو .تعاقب من سنة  1933إىل سنة  1972ي
الفيلسوؼ األدلاين كادلؤسس احلقيقي للوجودية .عمل مساعدا
 1هيدغر)1976-1889( Martin Heidegger
ي
و
مؤس ً
توصية منو يف سنة  ،1928اعتزؿ
س مذىب الظاىريات مث يع ُّْت أستاذا يف جامعة فرايبورج خل نفا لو كبناء على
ذلسرؿ ٌ
احلياة العامة يف  1934مث عاد إىل تدريس الفلسفة يف  .1945من مؤلفاتو" :الوجود كالزماف" الذم أكدع فيو زبدةى فلسفتو
كلها كييعد من أعظم ادلؤلفات الفلسفية على مدل تاريخ الفلسفة .موسوعة الفلسفة ،ج ،2ص.597كسيأيت الكبلـ عن
ىيدغر ككورباف الحقا.
فضل البعض تعريبىها إىل علم التأكيل كآخركف إىل
 2نسبةن إىل اذلرمينوطيقا ،كاذلرمينوطيقا Herméneutique :يي ّْ
كبعضهم يستعمل كلمة ىرمينوطيقا كما نقوؿ ميتافيزيقا،كاختار زلمد شوقي الزين تعريبها إىل فن التأكيل ،كىي "فن
التأكيلية ي
تأكيل كتفسَت كترمجة النصوص" ،انظر :زلمد شوقي الزين ،تأكيبلت كتفكيكات :فصوؿ يف الفكر الغريب ادلعاصر،
منشورات ضفاؼ ،ط ،1لبناف  ،2015ص.31
3

DaryushShayegan, Henry Corbin : Penseur de l’Islam spirituel, edition Albin
Michel, 2011, p.10.

1 4عن رلموعة إرانوس  Cercle Eranosكما يتعلق ّٔا ،انظر:

Repères biographiques, p.18 ; Henry Corbin,Le temps d’eranos, Cahier de
l’Herne ,Editions de l’Herne,edité avec le concours du Centre National des Lettres,
Janvier 1981,360, p.260
542

الزهرة عامر

بينهم باحثوف سلتصوف يف ادلسائل الدينية أمثاؿ ىنرم كزدير  ،Zimmer Heinrichلويس
ماسينيوف  ،Louis Massignonمرسيا إلياد  ،Mircea Eliadeجرشوـ شومل
 Scholem Gershomجيلرب دكراف  Gilbert Durantأنتواف فيفر Antoine
 ... Faivreكمن بينهم أيضا علماء و
أحياء كفيزيائيوف كفنانوف كأطبٌاءي نفس.1
ي
ىحقَّق ىنرم كورباف ،الذم أصبح من يرٌكاد إرانوس ابتداء من سنة  ،1945بفضل
غزارةً إنتاجو كادلسعى التارخيي الشاؽ كالر ً
و
نصوص عربية
ائد الذم سلكو يف إخراج كقراءة
ّْ ٌ
3
2
كفارسية عديدة مث التعليق عليها مقركئيةن كبَتة جعلتو ييس ًهم مع جرشوـ شومل كمرسيا إلياد
صميم الدراسات الدينية.
ليحتل
يف ازدىار عل ًم تاريخ األدياف كبعثًو
َّ
ى
 1عن رلموعة إرانوس  Cercle Eranosكما يتعلق ّٔا ،انظر:
Repères biographiques, p.18 ; Henry Corbin,Le temps d’eranos, Cahier de
l’Herne ,Editions de l’Herne,edité avec le concours du Centre National des Lettres,
Janvier 1981,360, p.260
2

متخصص يف
جرشوم شولم  )1982-1897( Gershom Scholemمؤر يخ أدياف من أصل أدلاين،
ه
التصوؼ اليهودم كيف دراسة القباال ّْ LaKabbale
كفكرموزىا ،يرل أ ٌف الغنوصية ىي جوىر اليهودية .حصل على شهادة

الدكتوراه يف األدب العربم حوؿ ترمجة كتفسَت كاحد من أصعب نصوص القباال ،التحق عاـ  1923للتدريس جبامعة اكرشليم العربية،
ئيس قسم التصوؼ اليهودم .خلٌف آثارا يف التصوؼ كالفلسفة اليهودية من أمهها" :التيارات الكربل يف التصوؼ اليهودم"
كصار ر ى
" القباال كرموزىا" .كاف من ركاد إرانوس كصديقا ذلنرم كورباف ،للتوسع يف ترمجتو انظر:
-Paul Mendes-Flohr et all,Gershom Scholem : The man and hiswork, State
university of New York Press and the Israelacademy of sciences, 1994.
-Post-scriptum biographique, p.15.كانظر ذكر كورباف لو يف:

3مرسيا إلياد )1986-1907( Mircea Eliadeمؤرخ األدياف الركماين ،فيلسوؼ ركائي كأستاذ يف جامعة

شيكاغو ،عاش مدة يف باريس كعمل أستاذا زائرا يف مدرسة الدراسات العليا بالسوربوف ،من مؤلفاتو الكثَتة" :ادلقدس
كادلدنس"" ،تاريخ األفكار كادلعتقدات الدينية"" ،األساطَت كاألحبلـ كاألسرار" .التحق بإرانوس يف  1950بدعوة من ىنرم
كورباف ،قدـ رلموع ثبلثُت زلاضرة من  1950إىل غاية  .1967يف أرشيف إرانوس دراسات عديدة لو عن الرمزية،كما
كتب مقاالت عن إرانوس ،انظر ترمجتو يف:
-Julien Ries, Science des religions et sciences humaines.L'œuvre de Mircea Eliade
(1907-1986), Revue théologique de Louvain, 17ᵉ année, 1986. pp. 329-340.

-Spring no. 92, disponible à l’adresse :<https://www.amiscorbin.com> (Consulté le :
10/5/2018).
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ً
كبفضل ٌ
عمل ادلؤرخ ،حبث كورباف معاينى
التمعن كالنٌظر الفلسفي الذم صاحب ى
سياؽ خاصً ،
النصوص بوضعها يف و
سياؽ علمانية آّتمعات احلديثة ،كمنو معاينى التقاليد
التوجوى التقليدم السائد يف دراسة األدياف،
الركحيةَّ ،
فغَت ّٔذا ،كما فعل شومل كإلياد أيضاُّ ،
ً
ً
يخ
اجلانب القانوين التشريعي كمن شأف
فقلٌل ثبلثتيهم من دكر
الطقوس كادلظاىر كالتار ً
ين كحلٌلوا مساتًو العامة بالتأكيد على مركز ًية التجربة العرفانية ،فكاف
االجتماعي كدرسوا ال ٌد ى
التصوؼ كاألسطورة كالرمزيةي كاذلرمينوطيقا من ادلسائل األساسية يف در ً
اساهتم.1
ي

ً
ين
يكمن
ي
التجديد الذم أحدثو كوربا يف ٍ
كزميليو يف علم األدياف كذلكٌ ،أنم درسوا ال ٌد ى
ً
كل التفسَتات غَت الدينية كذلك أل ٌنم انطلقوا من رؤيتهم
من خبلؿ ال ٌدي ًن نفسو رافضُت ٌ
الظاىراتية القاضية بالنظر يف األشياء ككن ًهها يف ّْ ً
كل االضليازات الثقافية
حد ذاهتا مع تنحية ٌ
كالدينية ادلفركضة فوقيا ،فأمجلوا بذلك دراسةى ظاىرة ال ٌدين ب "كونًو ديننا" كأف الظاىرة الدينية
ً
السائد الذم يذىب إىل تفسَت الظاىرة
مستقلة بذاهتا كمتحررةه من غَتىا على عكس التوجو

و
الدينية بأسباب غَت دينية ،ذلذا فإ ٌف كورباف عندما توجو إىل دراسة الشيعة قاؿ إنٌو قد أيسيءى
ً
السياسية أك االجتماعية أك
إليها كثَتا دبحاكلة تفسَتىا أك فهمها من خبلؿ الظركؼ
اجلغر ً
افية أك غَتىا 2.من ىاىنا جاءت فكرةي ىذا ادلقاؿ ادلعنوف ب" :ظاىرة الكتاب ادلقدس
التوج ًو يف دراسة األدياف ،ففهم اجلز ً
ئيات ادلتعلقة
عند ىنرم كورباف" لىعلَّو ييس ًهم يف فهم ىذا ُّ
ي
22

Cf. Steven M. Wasserstrom, Religion after religion :Gershom Scholem, Mircea
Eliade and Henry Corbin atEranos,PrincetonUniversityPress,New Jersey,1999,
pp.5,8,11,25,29.

ىع ىقد  M. Wasserstrom Stevenمقارنةن بُت شومل ،إليادككورباف يمبيّْنا من خبلؿ فصوؿ كتابو أكجوى الشبو
مظاىر
كاالختبلؼ بينهم ،كىو يرل أف ىذه آّموعة (أم ثبلثتهم) تتحدد بادلشركع الثقايف إرانوس ،كما يؤكد ىذا الطرح
ي
األىداؼ ادلشًتكة كأكجو الشبو العديدة اليت
الدعم ادلتبادؿ بينهم فيما خيص عملهم خبلؿ سنوات إرانوس ،كاألىم من ىذا
ي
ً
ً
كمكاف إصدارىا .انظر ما قالو
صطلحات التقنية ادلستعملة كالتأثَتاتً التكوينية إىل التكفل ادلايل بأعماذلم
يتقامسونا من ادل
يف ص 11من كتابو.
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دبوضوع ما قد يؤسس ل ً
لرؤية الكلية .فما الذم يعنيو كوربا يف بظاىرة الكتاب ادلق ٌد ًس اليت
و
يذكرىا كثَتا يف كتبو كحواراتو؟ ما ىي الظاىرة كماىو ادلنهج الظاىرايت عنده؟ ما الذم
يقصده بالكتاب ادلقدس؟ كإذا كانت اذلرمينوطيقا أك التأكيل من دعائم منهجو فما أثرىا يف
فهم كتفسَت الكتاب ادلقدس؟ كيف تتم؟ كأين تتم؟ كماىو العضو ادلسؤكؿ عن سبامها؟
الظاىر
عرؼ ىنريكورباف الظاهرة  le phénomèneيقوؿ":ىي ما ينكشف ،كىي
يي ّْ
ي
الذم يرينا عند ظهورًه أك ذبلّْيو أمرا ال ديكن أف يتجلى يف ذاتو إال إذا بقي يف الوقت ً
نفسو
ن
1
وضح معٌت
أمر يتجلى يف الظاىرة ،كال يتحقق ذبلّْيو إال باختفائو"  .مث يي ٌ
سلفيا ربت ظاى ًره .ه
تعر ً
اخلارجي ،الرباين ،كما
الظاىر،
يفو مقاببلن بُت أكصاؼ الظاىرًة يقوؿ" :فالظاىرة ىي
ُّ
ي
2
الكتاب ادلقدس
ك
.
الداخلي ،اجلواين"
الباطن،
يتجلَّى يف ىذا الظاىر سلفينا أك زلجوبا ىو
ُّ
ي
ي

وت أك
الص ى
ظاىرةه دينية ،كالظاىرةي الدينية حسب كورباف "ظاىرةه أكىل نيدركها مثلما ندرؾ ٌ
فسر بأم ور آخر فهي يمعطنى أكيل ...
اللوف ...ال ربتاج إىل أف تيستنبط من شيء آخر أك تي َّ
درؾ بعملية أكلية يف الوعي ،كىي موجودةه إذا شهد من يىدين ّٔا بوجودىا ،ال ربتاج يف
تي ى
ذلك إىل دليل بل إ ٌف إدراكها يف حد ذاتو حجةه كافية".3
"الوصف الصادؽ للواقعة الدينية" 4ب "احلفاظ على ظاىرىا كذلك بالكشف عن
ك
ي
احملجوب ادلخفي الذم يتجلى ربت ىذا الظاىر ...كإدراكها كما تتبدل ألكلئك الذين

تظهر ذلم" 5كب "إظهار ادلعٌت كاآلثار الفكرية كادلعرفية لتجلي الوعي لذاتو يف كل ما يصدر
1

Henry Corbin, Philosophie iranienne et philosophie comparée, Téhéran, Académie
impériale iranienne de philosophie 1977, publication N 25, pp.22-23.
2
Ibid., p.23
3
Cf.Henry Corbin, En Islam iranien : Aspects spirituels et philosophiques, édition
publiée avec le concours de l'Académie Impériale Iranienne de Philosophie, TI,
p.9.
4
Jean-Louis Vieillard-Baron,In memoriam Henry Corbin, Bulletin de la société
ligerienne de philosophie, Année 19 4/ N°1,p.65.

 5يفسر كورباف الفينومينولوجيا عن طريق العبارة اإلغريقية  sôzein ta phainomenaكمعناىا :احلفاظ على
فهمها بالكشف عن ادلقاصد اخلفية اليت تدفعها كذبعلها تظهر .انظر:
الظواىر ،أم :ي

- Philosophie Iranienne, p.23. En Islam iranien, TI, p.173.
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1
عرؼ عند كوربانب الظاهراتية،la phénoménologie
ي
ما
ىو
،
عنو من أفعاؿ كمقاصد"
يى

منهج اعتمده يف حبثو الفلسفي متأثرا ،شأ ىف الفنومنولوجيُت احملدثُت ،بالفيلسوؼ األدلاين
ه
2
إدمونسرؿ  ،Edmund Husserlادلنظّْر األكؿ لعلم الظواىر ،مث دبارتن ىيدغر Martin
 Heideggerالذم ًلقيو يف فرايبورغ يبأدلانيا كترجم إىل الفرنسية سلتار و
ات من نصوصو نيشرت
ى
ربت عنواف :ما ادليتافيزيقا؟

3

ربديد ً
فهمنا أك إدراكنا
بسط ىسرؿ القولىفي ادلنهج الفنمنولوجي كحاكؿ أف يعيد
ى
للظواىر ،فالفنمنولوجيا عنده تصف بنيةى ذباربنا اليومية ادلعتادة يف احلياة كما عايشها كخربىا
كعينا ،فهي تندرج يف شللكة الوعي كىي فلسفة الذاتية ألنا توجو النداء إىل األشياء ً
ذاهتا
ي

1

En Islam iranien, TI, p.9.

منهج الظاىريات .بدأ
 2إدمون هسرل (ىوسرؿ) )2222-2222( Edmund Husserl
مؤسس ً
ه
فيلسوؼ أدلاين ك ي
بدراسة الرياضيات مث توجو إىل دراسة الفلسفة بتوجيو من فرانتس برنتانو ،صار أستاذا يف جامعة فرايبورغ ابتداء من
ً
الصفحات ادلخطوطة اليت مل ينشرىا إبٌاف حياتو .من مؤلفاتو" :ادلدخل العاـ
 ،1916كقد خلٌف بعد كفاتو قدرا ىائبلن من
للفينمينولوجيا اخلالصة"" ،أفكار إلجياد ظاىريات زلضة كفلسفة ظاىراتية"" ،ادلنطق الصورم كادلتعايل""،أزمة العلوـ األكركبية
كالظاىريات ادلتعالية" ،انظر :موسوعة الفلسفة ،ج ،2ص .538
 3كاف لقاءي ىنرم كورباف ّٔيدغر يف سنة  1934ككذا يف  .1936كيذكر كورباف كيف كاف ىو كفبلسفةه آخركف مثل
ألكسندر كوجيف  Alexandre Kojèveكرديوف كينو  Raymond Queneauيلتفوف حوؿ ألكسندر كويرم
ً
ً
ت
 ،Koyré Alexandreتلميذىسرؿ كأستاذ الفلسفة يف ادلدرسة العملية للدراسات العليا ،ككيف كانت النقاشا ي
نفسو كاف حيدث يف منزؿ
ربتدـ حوؿ الفينومينولوجيا كاجلداؿ ادلستمر بُت أنصار ظاىرية ىسرؿ كظاىرية ىيدغر .كاألمر ي
غابريل مارسيل  ،Gabriel Marcelانظر:
Post-Scriptum biographique, pp.7-8 ; Sylvain Camilleri et Daniel Proulx, Martin
Heidegger-Henry Corbin lettres et documents 1930-1941, Bulletin Heideggérien
IV, ISSN 2034-7189, Bbdg-4,2014, p.5.

ىنرم كورباف كسيطا بُت ىيدغر كالسهركردم ،احلوار الذم أجراه فليب نيمو مع ىنرم كورباف ،تعريب :رشا طاىر كمنار
دركيش ،رللة االستغراب ،ع ،5السنة الثانية  ،2016،ص.23
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كتدرس موضوعا ال عبلقة لو دبسائل كجود العامل أك عدـ كجوده 1غَت أف ىيدغر مل
كل احلقائق  ،كمعرفةي الوجود
يصب اىتمامو على "الوعي" بل على "الوجود" كظاىروة تضمن َّ
ً
ادلوجود اإلنساين ادلتسائل ،فالوجود
موجود أم دبعرفة
الكشف عنو يتم دبعرفة ما ىو
ك
ه
ي
حاالت ً
ً
كجود
ربليل
أحدمها لآلخر ،حسب ىيدغر ،كمن
كادلوجود حييل
ي
ّْ
الضركرم إذف ي
ادلوجود اإلنساين كي نكشف عن الوجود ،كالتحلي يل يتم عن طريق فنومينولوجيا خاصة تقوـ
2
كزلور فعل التفلسف ً
َّ
نفسو
بل
ىيدغر
استخدمها
اليت
اذلرمينوطيقا
إف
.
على اذلرمينوطيقا
ى
ى ى
1
مشتق من الظاىرة ،فكل ما يظهر ،يظهر يف خربةو عينية ككل ما ال يظهر يف خربة أك ذبربة ،من
تعبَت الفنمنولوجيا عموما ه
غَت ادلمكن التصديق بوجوده .كلذا فإف ىدؼ الفنومنولوجيا ىو دراسة اخلربات ً
بقصد بلوغ ماىياهتا أك عللًها اجلوىرية .كإف
ي
ً
الوعي إىل موضوعو ،كالغرض األساسي ىو أف
شرط إمكاف ادلعرفة يف فنومينولوجيا ىسرؿ (ادلتعالية) ىو توجو األنا أك ي

ً
الوجود ال بد أف يبتدئ من الوعي ،أك من الصورً ادلختلفة للقصد .كبذا ترتد مشكلةي الوجود إىل ربليل
الطريق إىل

علما للوعي أك الشعور .انظر ىذا الكبلـ كالكبلـ عن الكيفية اليت يتم ّٔا بلوغي الوعي
القصد ،كتكوف الفنمنولوجيا ّٔذا ن
ً
ً
الرد كاالختزاؿ كغَتىا من ادلصطلحات اليت استعملها ىسرلفي :يوسف سليم
اخلالص أك األنا ادلتعالية ،كمعٌت القصدية ك ّْ
سبلمة ،الفينومينولوجيا ادلنطق عند إدموف ىسرؿ ،دار التنوير للطباعة كالنشر ،بَتكت ط ،2007ص10كمابعدىا ،كيف
موسوعة الفلسفة ،ج ،2ص439كما بعدىا.

 2يرل ىيدغر أف الفلسفة الغربية ابتداء من أفبلطوف إىل نيتشو غاب عن نظرىا "الفارؽ األنتولوجي(الوجودم)" أم التمييز بُت الوجود
كادلوجود ،فقبل اإلجابة عن سؤاؿ "ما الوجود؟" علينا أف نسائل مسبقا كجود اإلنساف ذلك ادلوجود ادلتسائل الوحيد القادر بطبيعتو
على فهم الوجود .ككجود اإلنساف يسميو ىيدغر "اآلنية" ( Daseinالوجود ىناؾ) ،أم الوجود يف العامل ،كىذه العبارة ال تشتمل
فقط على ادلعٌت ادلكاين ،بل كأيضا كخصوصا ادلعٌت األنطولوجي .كىذا الوجود اإلنساين عاـ بُت الناس مجيعا ،كإف بدأت ذبربيت من
كج ودم أنا اخلاص يب .كمهمة التحليل األنطولوجي ستكوف إذف الكشف عن الوجود اإلنساين بعامة.كيتم ذلك بتحليل اخلاصيات
األنتولوجية للموجود اإلنساين ،كىذه اخلاصيات ىي الوقائعية (ادلاضي) :الوجود ىناؾ نفسو من حيث ىو ملقى يف ً
رمية الوجود
ي
ي
قد ىره ادلقدكر أم أ ٌف ادلوجود اإلنساين ييلقى يف العامل بدكف اختياره ،التواجد :التخارج أك التنفيذ كاالستشراؼ (ادلستقبل)
بوصفها ى
كخاصية التواجد اإلنساين ىي تلك احلالة اليت ينفتح فيها ادلوجود اإلنساين على الوجود من خبلؿ استشراؼ مستقبلًو ىو ذاتيو .كىذه
منفتحا على إمكانياتو .كأخَتا
القدرة على االستشراؼ تيعد التمييز احلقيقي للموجود اإلنساين عن باقي ادلوجودات ،ألنا ذبعلو
ن
انفتاح غَت أصيل ،كحُت
الفضوؿ كااللتباس ،كىي
مظاىر تنم عن و
السقوط (احلاضر) :كىو االستغراؽ كالبلكجود من مظاى ًره الثرثرةي ك ي
ي

ادلوجود اإلنساين يف حالة السقوط ال يهيب بو إال صوت الضمَت فينبثق التوجيو الذم يسًتجع ظاىرة انفتاح ادلوجود
يهول
ي
اإلنساين ...كال يتم ذلك إال بالتعالي أم أف يتعاىل ادلوجود اإلنساين على احلياة الزائفة كغَت األصيلة ،ألف التعايل على احلياة غَت
األصيلة ىو الذم حيقق لو كجودا أصيبل .انظر :موسوعة الفلسفة ،ج ،2ص  600كمجاؿ زلمد أمحد سليماف ،مارتن ىيدغر :الوجود
كادلوجود ،دار التنوير للطباعة كالنشر ،ط ،2009ص 93 .كمابعدىا.
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ادلفتاح الذم خيربنا عنو كورباف يف حواره مع فليب نيمو ،Philippe Nemo
حوذلا ىي
ي
كالذم أمساه  ،la clavishermeneuticaادلفتاح الذم يفتح كل األقفاؿ إذا ما أعطي
فتحو ،فليس ضركريا على اإلطبلؽ تبٍت فلسفة
الشكل الذم يناسب القفل الذم ييراد ي
ادلفتاح الذم كضعو بُت أيدينا أفقا آخر لبلنفتاح على
ىيدغر كرؤيتًو للعامل طادلا يعطينا
ي
ً
ادلوجود اإلنساين
الوجود ،ما م ٌكن كوربا ىف من ذباكز مفهوـ التناىي عند ىيدغر كرؤيتًو لوجود

بوصفو كجودا للموت أك من أجل ادلوت 1إىل و
أرحب ربققت يف فلسفة اإلشراقيُت
رؤية
ى
تعترب كجود ادلوجودً
ً
كالسهركردم كغَته كيف فكر العرفانيُت من الشيعة اإلمامية كاإلمساعيلية
ى
كجودا يف ما بعد ادلوت ،فهؤالء استخدموا فنومنولوجيا تأكيلية
اإلنساين
ن

 phénoménologie herméneutiqueتقوـ على ما ييعرؼ عندىم ب"كشف احملجوب"
أم :الكشف عن الباطن ادلخفي ربت الظاىر ادلرئي 2كىي الفنومنولوجيا اليت تسمح
3
،حبسب ما يرل كوربافً ،
ببحث ظاىرة الكتاب ادلقدس ادل ىنزؿ.
ي
 1يرل ىيدغر أف موت ادلوجود اإلنساين ىي اإلمكانية القصول اليت تستحيل معها كل إمكانية أخرل ،كبذلك فإف ادلوت
يكشف عن كلية ىذا ادلوجود بوصفو كبل ،أم يكشف عن كلية ادلوجود اإلنساين بوصفو كجودا مل يػى يعد ،أم مل يػى يعد ٍبع يد يف
العامل ،كالوجود بطبعو كجود و
ً
ناضجا للموت .انظر ىذا الكبلـ كما
للموت كدبجرد أف يولد اإلنسا يف يكوف
لفناء أك كجود
ه
ن
قالو ىيدغر عن ادلوت ككيف أننا ال ديكننا فهمو من خبلؿ موت اآلخر كعن ر ً
بط ادلوت بالقلق كعن التزمن األصيل كغَتً
ي
األصيل للموت يف :مارتن ىيدغر :الوجود كادلوجود ،ص  185كما بعدىا.
 2يذكر داريوششايغاف أف حياة كورباف كلها كانت ،إىل حد ما ،سعيناثابتا منو إىل إظهار فن التأكيل ،كالذم كاف قد
اكتشف جوانب منو قببل يف ادلنهج الفنمنولوجي ،إال أف ما ديثل اكتشافا متأخرا يف الفكر الغريب مع ىسرؿ كىيدغر كاف
فن التأكيل ىذا "ىو ما ديكن
بالنسبة للمفكرين اإليرانيُت ادلفتاح الضركرم لكل تأمل ،كأف كورباف كاف كثَتا ما خيربه أف ٌ
إجيازه يف عبارة "كشف احملجوب"  ،"le dévoilement du cachéانظر:
ي

-H. Corbin :Penseur de l’Islam spirituel, p.10.

درس مع كورباف يف طهراف لعدة سنوات أنٌكورباف كاف يًتجم مصطلح الفنومنولوجيا
ككذا يذكر سيد حسُت نصر الذم َّ
لطبلبو الذين كانت الفارسيةي لغتىهم ب "كشف احملجوب" كمعناىا حرفيا "سبزيق احلجاب للكشف عن اجلوىر ادلخفي"،
انظر:
-Seyyed Hossein Nasr, Religion and the order of nature, Oxford UniversityPress,
1996, p.26, note.13.

 3انظر تفصيل ىذا الكبلـ يف احلوار الذم أجراه فليب نيمو مع ىنرم كورباف :ىنرم كورباف كسيطا بُت ىيدغر
كالسهركردم ،ص .29، 28
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نيب
ك
كتاب يم ىنزؿ من السماء يموحى بو إىل ٍّ
ُ
الكتاب المقدس كما يقوؿ كورباف " :ه
مرسل من اهلل" ،1حي ٌدده دبعية العبارة القرآنية "أىل الكتاب" ،مجاعةه دينية يرتكز كجودىا
أساس دينًها عليو ،كأىل الكتاب تعيينا ىم أىل األدياف
كنشوؤىا نفسو على الوحي كيقوـ ي
السماكية الثبلثة :اليهود كادلسيحيوف كادلسلموف ،أضف إليهم أىل الديانة الزرداشتية،
كحظوهتم ّٔذا االمتيازً ،كفقا لكورباف دائما ،تعود إىل كتأّم ادلقدس "األفستا" .2كللداللة
على الكتاب ادلقدس ادل ىنزؿ يستعمل كورباف أيضا مفرد ىة "التنزيل" كىي تعٍت كما يقوؿ:
ي
3
"الدين الوضعي أك الكبلـ الذم أمبله ادللىك على النيب ،إنٌو إنزاؿ ىذا الوحي من األعلى"
يستعملها مع مفردةو أخرل تقابلها يف ادلعٌت ىي "التأويل" كاليت تعٍت "العودة كالرجوع إىل
األصل كبالتايل إىل ادلعٌت احلقيقي األصلي للكتاب ،إنٌو إعادة الشيء إىل أصلو" 4فتشكل
و
و
"دبعاف متضادة
ثنائيات أخرل يستعملها كورباف كثَتا،
ادلفردتاف بذلك ثنائيةن ،شأف

كمتكاملة".5

الفهم أكال ،فالفهم كاإلفهاـ من معاين اذلرمينوطيقا ،كما
ك ي
القياـ بعملية التأكيل يستلزـ ى
كفهم معٌت معُت يعٍت :احتواؤه بطريقة أك بأخرل يف منط احلياة ،كإ ٌف عدـ
يقوؿ كورباف ،ي
ط بنمط ً
عيش
احتوائو يعٍت عدـ فهمو ،بل يصعب شرحو كذلك .كمنط ىذا الفهم مشرك ه
1En Islam iranien, TI , p.136.
2Ibid, TI , p.136.

كأىل الكتاب من جيتمعوف حولو ،كادلراد اليهود كالنصارل ،كىذا الذم عليو اجلمهور ،يقوؿ الرازم يف تفسَته لآلية ()113
اب أ َّيمةه قىائًمةه يػٍتػليو ىف آي ً
من سورة آؿ عمراف (لىٍيسواٍ سواء ّْمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
ات اللَّ ًو آنىاء اللٍَّي ًل ىكيى ٍم يى ٍس يج يدك ىف) :يف ادلراد بأىل
ى
ى ى
ي ىى ٍ
الكتاب قوالف (األكؿ) كعليو اجلمهور :أف ادلراد منو الذين آمنوا دبوسى كعيسى عليهما السبلـ  ...كالقوؿ الثاين أف يكوف
ادلراد بأىل الكتاب كل من أكيت الكتاب من أىل األدياف ،كعلى ىذا القوؿ يكوف ادلسلموف من مجلتهم .انظر :زلمد
الرازم فخر الدين ،تفسَت الفخر الرازم ادلشتهر بالتفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ط،1
 ،1981ج  ،8ص.204
 3تاريخ الفلسفة اإلسبلمية ،ص . 52مثاؿ الثنائيات اليت يستعملها كورباف يف كتاباتو :احلقيقة كالشريعة ،التأكيل كالتنزيل،
علم اليقُت كحق اليقُت ،النبوة كاإلمامة.
 4ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 5ـ ف ،ص ف.
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ذلك الذم يفهم .مع ظاىرة الكتاب ادلقدس ينيئ دلسألة ال سبس سلوكا معينا من سلوكيات

اإلنساف فحسب كلكن منط العيش نفسو ذلذا اإلنساف؛ بصيغة أخرل :ادلفهوـ نفسو
لؤلنثركبولوجيا .ألف كل السلوؾ الداخلي للمؤمن يصدر من فهمو ،فاحلالة ادلعيشةي حالة
ىرمينوطيقية أساسا ،أم احلالة اليت يظهر فيها للمؤمن ادلعٌت احلقيقي الذم يف الوقت ذاتًو

كجوده حقيقيا. 1
جيعل ى

الكامن يف داخلو الذم ال يظهر
اخلفي
كادلعٌت احلقيقي للنص ادلقدس ىو معناهي الركحي ُّ
ي
إال بالتأكيل ،يقوؿ كورباف يف معرض احلديث عن الشيعة" :التأكيل ذلك التفسَت الذم يعود

دبعطيات الوحي القرآين إىل حقيقتها الركحية احلرفية" .2يفًتض ىذا سلفا أف يكوف للنص

الظاىر ،ىذا األمر اخلارجي الذم ي ٌدعوف أنو يكتفي
ظاىر كباطن ،يقوؿ كورباف..." :ىذا
ي
و
غبلؼ ألمر آخر ،ليس سول غبلؼ لباط ون
بنفسو يف تنظيم احلياة العملية ليس سول
كلشيء داخلي ...ذلك أف نص الدين الوضعي ،نص الشريعة ال معٌت لو إال يف احلقيقة أم
يف الواقع الركحي الذم ىو ادلعٌت الباطن للوحي اإلذلي".3

احلريف ضركرم مثلو مثل ادلعٌت الركحي كونىو "يكشف عند ظهوره أمرا
كادلعٌت الظاىر ُّ
ال يتجلى إال بالبقاء ربت ظاىره" ،4كبنيةي الكبلـ إذا فيصلت عن حقيقتها الركحية ليست إال
احلريف ىو ادلعٌت
"بنيةن ميتة كقشرةن ببل قيمة" .5كإذا كاف ادلعٌت الباطٍت
ادلخفي ربت ادلظهر ّْ
ُّ
ً
الكبلـ أك اخلطاب اإلذلي .ي ً
عترب
رفض الناس لو بًته لكماؿ
احلقيقي للكتاب ،فإنكاره أك ي
ى
كورباف ىذا األمر مأساةن يسميها ب "مأساة الكالم المفقود" ، la Parole perdueكيرل
1

Cf. En Islam iranien, pp.136-138.

2تاريخ الفلسفة ،ص .320

3ادلرجع نفسو ،ص .69

4

Philosophie iranienne, p.22.
En Islam iranien, TI, p.128.

5

يرل ىنرم كورباف أف الشيعة اإلمامية اإلثٍت عشرية حافظت على التوازف بُت الظاىر كالباطن كإىل ٍّ
حد ما فعلت الشيعةي
الباطن على الظاىر إىل حد تعطيل الظاىر عند إمساعيلية ادلوت ادلتطورة .انظر :الفلسفة
اإلمساعيلية الفاطمية بينما يطغى
ي
اإلسبلمية ،ص .71
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أف ًمن مظاىرىا البلأدريةي يف الفلسفة ،كحرفيةي ادلتدينُت ادلشككُت ادلتخوفُت من كل ماىو
ً
طموحات علم االجتماع
معرفةه ركحية ،كتتجلى كذلك يف البلىوت الذم يسعى دلنافسة
و
الىوت فقد خطابىو...مأساةي الكبلـ ادلفقود ذبمع اليهود كادلسيحيُت كادلسلمُت،
ببساطة
كىو
ه

فهي مأساةه مشًتكة بُت الديانات السماكية.1

ً
إمكانيات علم
يرل كورباف أ ٌف مهمة اسًتجاع الكبلـ أك اخلطاب ادلفقود تتجاكز
الداخلي
اللسانيات احلالية ،كما أف األمر ال يتعلق ب "تطور اللغة" ،كلكن بالوصوؿ إىل ادلعٌت
ّْ
2
ئي (الظاىر) بكاملو إىل رمووز كإشارات،
كالباط ًن للكبلـ  ،كال يتأتى ذلك إالٌ ب "ربويل ادلر ّْ
3
و
النوع احملسوس"
كحدس جلوى ور ما أك
شخص ما يف صورة ليست ىي الكلية ادلنطقية كال ي

كلتوضيح معٌت ىذا الرمز يدييّْز كورباف بينو كبُت االستعارة (األمثولة)  ،allégorieيقوؿ:
"(األمثولة) عمليةه عقلية ال تفضي إىل االنتقاؿ ال إىل مستول جديد كال إىل عمق جديد
للوعي ،إنا تشخيص يف مستول ك و
احد من الوعي دلا قد يكوف معركفا قببل بشكل من
رقم
األشكاؿ ،أما ي
الرمز فيعلن عن مستول آلخر من الوعي يكوف غَت البداىة العقلية .إنو ه
فسر أبدا بطريقة
للغز ما ،كالطريقةي الوحيدة لقوؿ ما ال ديكن إدرا يكو بطريقة أخرل .كىو ال يي َّ
4

قطعية ،بل يظل دكما قاببل للفك من جديد"..
ً
ك َّ
كربويل الظاىر
الرد إىل األصل
فسر بالقياـ ّٔذا اإلرجاعأ ك ّْ
للم ّْ
إف ادللىكة اليت تسمح ي
ادلرئي إىل رمووز كإشارات بغية الوصوؿ إىل ادلعٌت احلقيقي للنص ىي تلك اليت أمساىا كورباف

خياؿ خيتلف عن اخلياؿ دبعناه ادلألوؼ
الفعال"  ،imagination activeكىو ه
ب"الخيال ّ
كادلتداكؿ ،فهو ليس الفنطازيا أك الوىم ،كال ادللكة اليت تيفرز متخيبل يتماىى مع البلكاقعي،
و
سلصوص ّٔا،
كال ىي ملكةي اإلبداع اجلمايل ،إ ٌف األمر يتعلق بوظيفة أساسية تنتظم يف عامل
تتمتع فيو بوجود ً
كامل "ادلوضوعية" يكوف فيو
ي
اخلياؿ ادللىكةى ادلد ًركة بامتياز ،كىذه القدرةي
Henry Corbin, L’homme et son ange : Initiation et chevalerie spirituelle, Librairie
Arthème Fayard, 1983, p.81.
2
Ibid, p.81.
1

 3ىنرم كورباف ،اخلياؿ اخلبلؽ يف تصوؼ ابن عريب ،ترمجة فريد الزاىي ،منشورات مرسم(،د.ت) ،ص .22
 4ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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التخيلية ىي خاصيةه ركحية خالصة ،مستقلة عن العامل ادلادم كتستمر بالتايل من بعده ،1
ىي "الطاقةي اخلبلٌقة النامجة عن تركيز القلب أم :اذلمة" 2كىي "تسبق اإلدر ىاؾ احلسي
معطيات احلس إىل إشار و
ً
ات كرموز".3
كتصوغو :ذلذا فهي ربوؿ
احلس كلكن زللو عامله بينهما أمساه
كإدر ياؾ الرموز كاإلشارات ليس زللٌو عامل العقل أك ّْ
كورباف ب"عالم المثال" monde imaginalكىو ما عي ًرؼ أيضا قدديا يف الفلسفة اإلشراقية

ب"ادللكوت" ،عامل الركح كاألركاح .تتحدد كظيفتيو دبوقعو األكسط  médianكالوسيط
و
معنوية
العقلي كالعامل احلسي .تتحوؿ فيو الصورةي احلسية إىل صورة
 médiateurبُت العامل
ّْ
الصور العقلية مثالي نة ألنو يعطيها شكبلن كقياسا" ،4تتجسدف (فيو) الركح
أك ركحية ،كتصبح
ي

5
كيًتكحن اجلسد" إنٌو "موطن التجليات ،كادلشهد الذم تقع فيو األحداث الشهوديةي
كاحلكايات الرمزية يف كاقعها احلقيقي".6

 1انظر :ادلرجعالسابق ،ص  ،13كانظر أيضا:
- Henry Corbin : Corps spirituel et terre céleste, de l’Iran mazdéen à l’Iran Shiite,
buchet/Chastel, s.d, p.11. edition

 2اخلياؿ اخلبلؽ ،ص44
 3ادلرجع نفسو ،ص.77

 4ابتكر كورباف مصطلح  monde imaginalالذم أخذه من البلتينية  mundusimaginalisكىو ادلكافئ احلريف

ل" عامل ادلثاؿ ،ادلثايل" يف العربية كيقوؿ إنو خيتلف سباما عن "التخيلي"  ،l’imaginaireكعن الطوباكم ،l’utopique

كىو عامل ادلدف الصوفية ،كىو كذلك ما أمساه السهركردم ب "ناكوجا آباد" ،عبارة فارسية معناىا بلد "البلأين" ،ذكره كورباف
فصل الكبلـ عنو يف مقدمة الطبعة الثانية من كتابو:
يف كتبو كثَتا لكنو ٌ
- Corps spirituel et terre céleste, pp.9-19.

 5اخلياؿ اخلبلؽ ،ص14
 6ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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شيخ اإلشراؽ كالذم كجده ىنرم كورباف
شرع لوجوده السهركردم ي
ىذا العامل ٍ
البيٍت الذم ٌ
كذلك يف فلسفة ابن سينا كعند ابن عريب كحيدر حيدر اآلملي1كمبل صدرا شَتازم 2ىو،
إذف ،زلل التفسَت الرمزم كىو ما يدي ّْكن من الفهم الركحاينّْ للوحي كمن التأكيل.3

( 1سيد) حيدر اآلملي :أحد عرفاء الشيعة البارزين ،ال ييعرؼ تاريخ زل ٌد هد دلولده أك كفاتو لكنٌو عاش يف القرف الثامن
كخصو
اذلجرم .عرض ىنرم كورباف آثار حيدر آملي يف دراستوٌ ، Le combat spirituel du shiisme:

دبحاضرتُت قدمها لطبلبو يف ادلدرسة العملية للدراسات العليا يف  1961-1960ك ،1962-1961أخرج
كتابو "جامع األسرار كمنبع األنوار" كق ٌدـ لو دبقدمة طويلة .يرل أنو ديثل حبق ما ييعرؼ بالعرفاف الشيعي...لو
كثَت منها ال يزاؿ سلطوطا ،من بينها" :رسالة األركاف"" ،نص النصوص" كىو
مؤلفات عديدة ي
بعضها مفقود ك ه
حاشية على "فصوص احلكم" البن عريب ،كتاب يبُت العبلقة بُت العرفاف الشيعي ككتاب ابن عريب كيظهر فيو
إعجاب حيدر اآلملي كتأثره الكبَت بفكر ابن عريب .انظر تفصيل ىذا الكبلـ يف:

Henry Corbin, Sayyed Haydar Amoli : théologien shiite du soufisme, dans
Mélanges offerts à Henri Massé, Téhéran, imprimerie de l’université, 1963, pp.72101

الصفحات من 88إىل  101خصها كورباف لذكر ادلقدمة اليت استهل ّٔا كتاب حيدر آملي "جامع األسرار".
2صدرا مال الشيرازي1572-980( :ق1640-1050/ـ) صدر الدين زلمد بن إبراىيم الشَتازم ادلعركؼ دببل صدرا
كبصدر ادلتأذلُت ،كلد بشَتاز كتتلمذ على مَتداماد .تتسم فلسفتو بأنا مزج بُت الفلسفة كالعرفاف ،لو مؤلفات كثَتة من
تعرؼ
أمهها " :احلكمة ادلتعالية يف األسفار األربعة العقلية"" ،رسالة حدكث العامل"" ،إكسَت العارفُت"" ،ادلبدأ كادلعاد"ٌ ...

ىنرم كورباف على مبل صدرا من خبلؿ تعليقاتو (أقصد تعليقات مبل صدرا) على كتاب السهركردم "حكمة اإلشراؽ"
كتعليقاتو على كتاب أصوؿ الكايف للكليٍت ،كما ترجم كورباف كأخرج "كتاب ادلشاعر" دلبل صدرا كافتتحو بًتمجة مستفيضة

عرض فيها حياتو كأىم معامل فلسفتو ككتبو اليت تفوؽ األربعُت كتابا ،انظر مقدمة كورباف على "كتاب ادلشاعر" يف:
MollaSadraShirazi, Le livre des pénétrations métaphysiques (Kitab al-Masha
ir) :Texte arabe publié avec la version persane, Traduction française et Annotations
par Henry Corbin, Teheran imprimerie Taban 1964, p.1-41.

 3انظر :ادلرجع السابق ،ص .9كانظر أيضا- Corps spirituel et terre céleste, pp.11-12.:
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كالتأكيل إذف جيمع بُت ادلتصوفة كبُت الشيعة ،كلقد مارسو كذلك ادلتصوفة الغربيوف يف
ً
ً
نفسها عند
قراءة كتأّم ادلقدس .يذكر كورباف أف فكرة ضركرة العامل الوسيط مثبلن ىي ي
"يعقوب بوىم Jacob Boehme 1الذم يضع كسيطا بُت اإللو ادلتعايل كادلخفي كبُت عامل
اإلنساف ،يسميو "العنصر ادلقدس" كىو "جسم ركحاين" ،كىو ادلنزؿ كاحلضور اإلذلي يف
عادلنا ،ىذا ادلنزؿ ىو احلكمة صوفيا  La Sophiaكىذا احلضور ىو  La Shekhinaعند
و
لتجسد ركحي تاـ" 2ىذه القراءةي الركحانية ادلتشأّة
القباال(الكباال) ،فهو ادلكاف ادلثايل
للكتب ادلقدسة " يسب ّْكننا اليوـ أف نتصور يف العمق طريقا ركحانيا مشًتكا بُت الفركع الثبلثة
للتقليد اإلبراىيمي" 3بدر و
اسة مقار ونة للركحانية كلؤلنًتكبولوجية الدينية ألىل الكتاب عموما،

يف الشرؽ كيف الغرب .فكرةي "هرمينوطيقا روحية مقارنة" تكوف فيها ظاىرة الكتاب ادلقدس
4

ادلنطلق كاألساس
ادلنزؿ ىي
ي
ي
ً
للقصص القرآنية اليت
يرل كورباف أنٌو بتأمل قراءةً الركحانيُت كادلتصوفة أك الثيوصوفيُت
سبق ذكرىا يف العهد اجلديد ككذا يف الكتب اليت تسمى باألبوكريفا نصل إىل اكتشاؼ
و
و
نفسو خاض ذبرب نة أكىل يف كتابو
حاالت ىرمينوطيقية متشأّة .كيذكر أنٌو ىو ي
كنوح يف
 Herméneutique spirituelle comparéeبالقياـ دبقار ًنة
موضوع آدـ و
ً

1يعقوب بوهم(بيمه):)1624-1575(Jacob Bohmeصويف أدلاين يلقب بالفيلسوؼ التيوتوين .من مؤلفاتو" :فجر
الشركؽ" ادعى فيو الكشف عن كثَت من األسرار احملجوبة اليت تتعلق باهلل كالدين ،كاهتم بسببو باذلرطقة من طرؼ الكنيسة،
ككتاب "الطريق إىل ادلسيح" .تأثر بربسلسوسParacelsusالصنعوم(الكيميائي الشهَت) فكانت مؤلفاتو يف غاية الغموض
ربفل بادلصطلحات الصوفية الغريبة ،جلأ لتأكيل مغرؽ يف التهاكيل لنصوص من الكتاب ادلقدس .تأثر بآرائو كثَت من كبار
الصوفية كالفبلسفة األدلاف أمثاؿ :أتينجر F.Ch.Oetingerوشلنج  .Schellingانظر :موسوعة الفلسفة.401//1 ،
2

Corps spirituel et terre céleste, p.13.

3اخلياؿ اخلبلؽ ،ص .11
4

Cf.En Islam iranien,TI, p.137.
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اذلرمينوطيقا الركحية عند سويدنبورغ Swedenborg 1كاذلرمينوطيقا عند الباطنية
اإلمساعيلية ،ليخليص إىل القوؿ بوجود أكجو و
شبو جديرة باالىتماـ .2كيشَت كورباف إىل أ ٌف
ى
اإلصليل يف ادلسيحية كالقرآ ىف يف
الكيفية اليت قرأ ّٔا الركحانيوف كادلتصوفة أك الثيوصوفيوف
ى
بصلة إىل التقنية الشهَتة اليت تعود إىل العصر الوسيط ك ً
اإلسبلـ ال سبىيت و
القائمة على ادلعاين
األربعة للكتب ادلقدسة (ادلعٌت احلريف التارخيي ،األخبلقي ،الرمزم (االستعارم) ،كالركحاين)،
كيرل أ ٌف ىذه النظرية غَت فع و
الة كالغية يمبيٌنا أ ٌف طريقة القراءة كالفهم اليت يعنيها تقتضي
ي ٌ
النظرم
التأملي
العلم
َّ
ٌ
ثيوصوفيا أك حكمةن إشراقية تقوـ على منط معُت من ادلعرفة يضم ى
ً
الداخلية الشخصية.3
للمعلومة إىل التجربة
ً
ً
رلرد ذك ًرىا يكفي
يذكر كورباف أ ٌف سبب عدـ فعالية تقنية ادلعاين األربعة كاليت أصبح ٌ
أحيانا إلثارة ً
كونا ليست إال حيلة أك كسيلةن لتحريف
سخط اللغويُت كالبلىوتيُت ادلعاصرين ،ى
أفكارىم اخلاصة يف النصوص ،كاستغلوىا
النص ،فقد خدمت البلىوتيُت يف ادلاضي فأدخلوا ى

عرضها لتهمة سبييع زلتول الكتب ادلقدسة .كيف ادلقابل ،يي ّْبُت كورباف أنٌو من الصعب
بطريقة تي ّْ
إقناع ادلفسرين الذين استعملوا ىذه التقنية و
لقركف بأ ٌف ادلعٌت ادلهم للكتاب كاف الذم نراه يف
حريف كتارخيي" .ككي ال نقع بدكرنا يف و
خلط آخر علينا أف يضل ٌدد شرك ىط
أيامنا ىذه ﮐ "معٌت ٍّ
و
ً
كل ىذا يعتمد على
أم زم ون تتم ،ك ُّ
أم مكاف تظهر كيف ٌ
فعل الفهم ،أم اذلرمينوطيقا كيف ٌ
ارتكابنا أك ذبنبنا خلطأ ً
اخللط بُت االستعارًة كالرمز.4

 1سويدنبورغ :إديانويل سويدنبورغ  )1772-1688( Emmanuel Swedenborgكيميائي كفيلسوؼ كالىويت
بركتستنيت كمتصوؼ لوثرم من أصل سويدم ،اشتهر بكتاب عن احلياة األخرل كالفردكس كاجلحيم .اكتشف ىنرم كورباف
سويدنبورغ ألكؿ مرة يف شبابو عندما زار مدينة ماربورغ يف أدلانيا صيف سنة  1930من خبلؿ كتاب سويدنبورغ" السماء
أحد أصدقائو األدلاف كأعجب بفكره كثَتا ،كصاحبو ىذا اإلعجاب
كاجلحيم"  Du ciel et de l’enferالذيق ٌدمو لو ي
طيلة حياتو ،فقد عاد إىل دراستو يف سنة  1964بعد أف قضى كقتا كبَتا يف دراسة الشيعة .انظر:
Post-scriptum biographique, p.6 ; H.Corbin : Théologien protestant, p.190.
2Cf.En Islam iranien,TI, p.137.
3Cf.Swedenborg and esoteric Islam, p.38.
4Cf.En Islam iranien,TI, P.152.
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ط الدين الرمسي (الكنيسة) ييعترباف شريكُت
ط ٍبُت االستعارة كالرم ًز مضافنا إليو تسلٌ ي
كىذا اخلل ي
ً
احلريف.1
يف تسلٌط ادللىكة التارخيية كادلعٌت ٌ
معٌت ميٌت ،إال أنٌو يف داخل
كالمعنى
ُّ
التاريخي "للكتاب" إذا بقي مثبتا يف ادلاضي فهو ن
حي إىل
سلفي
ظاى ًر ذلك ادلعٌت
داخلي مل يتوقف عن احلدكث فهو ّّ
التارخيي يوجد معٌت ّّ
ٌ
ٌ
2
و
أحداث حقيقية ،لكنٌهامل تتم على صعيد الوجود ادلادم
اليوـ اآلخر ،معٌت ينطوم على
كقائع
فاألحداث اليت تركيها
ظاىرىا مكتمبل يف ادلاضي فهي تي ّْ
صور ى
ي
الكتب ادلقدسة يبدك ي
ككجوىا من ادلاضي ،غَت أنٌو جيب أف يكوف ذلذه الوقائع كالوجوه معٌت خيتلف عن
كمظاىر
ن
معناىا فيما إذا كردت يف و
معٌت للحياة كادلوت يف عيوف من يقرأىا
كتاب
دنيوم ،فإذا كاف ذلا ن
ٌ
كقائع من "ادلاضي" .يضرب كورباف لنا مثبل بأحد أئمة الشيعة ،اإلماـ باقر
فؤلنا ليست ى
الصدر الذم كاف يرل أ ٌف معٌت الوح ًي القرآين ال يقتصر على الشخص أك رلموعة
ادلقدس أك
كإال لكاف كل القرآف ميتا اليوـ ،فالكتاب
األشخاص الذين أينزلت فيهم
اآليات ٌ
ي
ي
ً
ادلستقبل كما اكتملت يف أشخاص
حي ال ديوت أبدا ،تكتمل آياتيو يف أشخاص
القرآف ّّ
فخاخ ما نسميو ،يف أيٌامنا ىذه ،ب"التارخيانية".3
اإلماـ ّٔذا قد عطٌل مسبقا ى
ادلاضي .فيكوف ي
ك ً
ً
الكتاب ادلقدس يستعمل كورباف كلم ىة "حكاية" كيعٍت ّٔا احملاكا ىة
لوصف أحداث

يخ
يخ يف األساس صورةه أك رمز .تار ه
يخ كال شك ،كلكنٌو تار ه
 ،mimesisكالتكرار ،أم التار ي
خباصية رمزية تي ً
األحداث الظاىرية العاديةى صورنة استثنائية .كاحلكايةي كاحملاكاة "تقليد"
كسب
ى
و
حكاية ربدث يف ىذا العامل
ككأ ٌف فن ادلؤرخ ينتمي أساسا إىل فن التقليد أك التمثيل ،فكل

 1تاريخ الفلسفة اإلسبلمية ،ص.41
2En Islam iranien, TI, p.26.
3Ibid.,TI, p.137.

كللتوسع يف معرفة موقف ىنريكورباف ادلعادم للتارخيانية  l’historicismeانظر:
-Ali Alibay et Diane Steigerwald, La Phénoménologie Herméneutique d’un
philosophe de la métahistoire, IndonesianAcademic Society XXI, 1998 , pp.88-91.
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1
يخ
ئي ىي زلاكاةه كتقليد ألحداث سبت أكال يف الركح" ،يف السماء" كذلذا فإ ٌف مكاف التار ً
ادلر ّْ
درؾ باحلواس أل ٌف معانيها ترجع إىل
ادلقدس  ،la hiérohistoireأم :إشاراتيو كرموزه ال تي ى
ً
ً
كحقيقة حكايات
حقيقة احلكاية،
عا ومل آخر .كحدىا اذلرمينوطيقا الركحية ربافظ على
األنبياء يف العهد اجلديد كالقرآف ،مثبل ،ألنا تفهم كتيدرؾ ادلعٌت الركحي على ادلستول الذم
اخلاص بو ً ،
زماف التاريخ ادليتافيزيقي ادلقدس.2
يتم فيو احلدث حقيقةن يف الزماف
ّْ

الكمي اخلارجي الذم يقاس حبركة
كالزما ُن المقدس ىو زما هف آخر خيتلف عن الزماف
ّْ

كيفي نفسي باطٍت خاص بأحداث الركح ،كبدكف التمييز بُت الزمنيُت ال
زمن ّّ
النجوـ ،فهو ه
ً
فهم فلسفة النبوة عند الشيعة
ديكننا فهم احلقيقة القائمة على الوحي ،كال ديكن ،مثبل ،ي
ً
يخ الواقعي الذم ال يزاؿ
تستبطن
القائمة على ىرمينوطيقا نبوية
ى
األحداث اخلارجية كترفع التار ى
سلفيا إىل مستول يتعاىل حبقيقتنا ادلادية ،الوضعية أك االجتماعية .3فاألنبياء يكلّْفوا بتبليغ
الكتاب ادلقدس للناس ،كاألئمة كرثة األنبياء ىم ادلرشدكف الركحيوف كالقيّْموف على الكتاب،
و
احلقيقي (الباطٍت)
الناس ادلعٌت
َّ
فليست مهمتهم اإلتيا يف بشرع أك قانوف جديد كإٌمنا أف ييعلٌموا ى
ً
كل كحي سابق ،ما ييبقي إمكانيةى عودة
تأكيل الوحي احملمدم ك َّ
للكتاب .فهم من ييعملوف ى
الوعي الشيعي منفتحا على االنتظار كاحلدس بينما يعيش
اإلماـ الغائب مفتوحةن كما ييبقى ى
و
سر اىتماـ كورباف
الغالب ببديهيات القانوف
اإلسبلـ
كبديهيات قطعية كجاىزة .كىذا ُّ
ي
بالظاىرة الدينية الشيعية ،فهي حسبو ،تيسلّْم باذلرمينوطيقا الركحية للكتاب ادلقدس حىت يف
اخلبلؼ بُت السنة كالشيعة ،ىذا
السٍت الغالب .كىذا
بداية تأسيسها خبلفا لئلسبلـ
ي
ّْ
االنشقاؽ داخل اإلسبلـ ً
ادلنطلق فيو ظاىرةي الكتاب ادلقدس.4
نفسو كاف
ي
ي

1
اؼ حوؿ الكعبة الذم ليس إال حكايةن أك زلاكاة لطواؼ ادلبلئكة حوؿ البيت ادلعمور
يعطي كورباف مثاال على ذلك الطو ي
يف السماء .انظر- Swedenborg and esoteric Islam, p.36. :
2

Cf. Swedenborg and esoteric Islam,p.36-37 ; En Islam Iranien,TI, p.163.
Cf.En Islam iranien,TI, p.169.
4
Cf. Swedenborg and the esoteric Islam, pp.91-92, et En Islam iranien,p.137.
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مفاىيم ح ٌددىا يتبُت أ ٌف فهم
عرضو من آر واء ذىب ىنرم كورباف إليها كمن
شلا سبق ي
ى

التأكيل الذم يقصده كورباف
ظاىرة الكتاب ادلقدس ادلنزؿ يستلزـ
ى
إعماؿ التأكيل ،ك ي
تأكيله ركحي رمزم يقوـ على الوصوؿ إىل باط ًن النصوص كركحها كعدـ االكتفاء حبرفيتها
كذلك بتحويل ظاىرىا ادلرئي إىل رمووز كإشارات فتنكشف بذلك ادلعاين الباطنةي كتتجلى

ائق احملجوبة ،كعمليةي التحويل ىذه تتم يف عامل الركح أك ما أمساه كورباف ب"عامل ادلثاؿ"
احلق ي
احلس كالعقل ،كالذم يرل فيو ِّ
حبل للثنائية يف الفلسفة الغربية كإنقا نذا لئلنساف
الذم يتوسط
َّ
الغريب ادلعاصر من العدمية أك النيهيلية ،باالعتماد على القدرة التخيلية للمؤكؿ أك "اخلياؿ
أحداث حيةه ال سبوت
الفعاؿ" عض ًو عا ًمل ادلثاؿ كأداتًو .ىذا كإ ٌف أحداث الكتاب ادلقدس
ه

ألنا تنتمي إىل زمنو خاص بأحداث الركح ،كال ديكن فهمها ٌإال بإعماؿ التأكيل الذم قاؿ
فقد معٌت التأكيل فإنٌنا مل نػىعيد
عنو كورباف كما أخربنا رفي يقو داريوش شايغاف" :أل ٌف الغرب ى
قادرين على إدراؾ سلب ً
آت الكتب ادلقدسة".1
ٌ
و
انتقادات كنقاطا مهمة ذبدر اإلشارة إليها كونىا سبس
أخَتا كجب التذكَت أف ىناؾ
ك ن
أساس فهم ظاىرة الكتاب ادلقدس :يذكر
الدعامة اليت تي ّْ
ؤسس لرؤية كورباف للتأكيل الذم ىو ي
باحث ادلتخصص يف تاريخ العامل الفارسي الًتكي كيف التشيع
محيد ألﭬار  ،Hamid Algarال ي
كاألستاذي الفخرم للدراسات الفارسية يف جامعة كاليفورنيا ،يف و
فكر
مقاؿ
ٍّ
نقدم أمجل فيو ى
مرجع كل
كورباف كأعمالو أ ٌف ىنرم كورباف يرل أف التشيع تقليد ه
باطن يف األساس بل ىو ي
كمصدر التصوؼ ،مبيّْنا أف رؤية كورباف ىذه موجودة يف أغلب كتاباتو،
الباطنية يف اإلسبلـ
ي
كىي تنطوم على تشويو كبَت لكل من اإلسبلـ السٍت كالشيعي ،إذ دبجرد أف جيعل من
ادلصدر األكحد لتقاليد اإلسبلـ الباطنة فهو خيتزؿ اإلسبلـ السٍت فيما يشَت إليو مرارا
التشيع
ى
و
أحد التقاليد الباطنة يف اإلسبلـ
كبازدراء كاضح باإلسبلـ الفقهي .كرغم أف التصوؼ بوصفو ى
كعرضو لتصوؼ ابن عريب
قد ازدىر يف العامل السٍت إال أف كورباف يعتربه رلتزءن من التشيع،
ي

Henry Corbin : Penseur de l’Islam spirituel, p.20.
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على أنو متطابق مع التشيع يف صيغتيو اإلثٍت عشرية كاإلمساعيلية متجاىبل أسبلؼ ابن عريب
ً
أحد األمثلة على ذلك.1
من
متصوفة ببلد األندلس كادلغرب ي
كيف السياؽ ً
اإلماـ موسى الصدر يف تقدديو لكتاب "تاريخ الفلسفة
نفسو ينتقد
ي
تناكؿ كورباف دلوضوع الظاى ًر كالباطن كالرمزية
اإلسبلمية" ذلنرم كورباف ،يف نسختو العربية ،ى

أساسا يف
يف القرآف الكرمي ،كيذكر أنٌو أسهب يف ىذا األمر كجعلو أصبل لكثَت من أحباثو ك ن
رد و
طويل أ ٌف
فهم مذىب الشيعة كتفسَت معٌت الوالية كاإلمامة كاإلماـ الغائب يمبيّْنا يف ٍّ
الباحثُت يف األحكاـ اإلسبلمية كادلفسرين للقرآف الكرمي ال يعتمدكف غالبنا على أسلوب
الرمزية كال يأخذكف بالظاىر كالباطن ،بل ادلبدأي
أصل
ي
الشائع عندىم كالطريقة السائدة ىي ي

انب عديدة
مراحل اإلدراؾ كمبدأ تفاكت مراتب الفهم ،كأ ٌف احلقيقة ،أيٌة حقيقة ،ذلا جو ي
نب بالتدريج كلما تقدـ
يتفاكت ي
بعضها بعضا كضوحا كخفاءن ،كالعلم البشرم يكشف اجلوا ى
ً
أعماؽ احلقيقة.2
كتسرب إىل
ٌ
الباحث الكندم ادلتخصص يف فكر كفلسفةً
كيذكر دنياؿ بركؿ ،Daniel Proulx
ي
ي
و
انتقادات أخرل يك ّْجهت ألسلوب كورباف يف قراءة كترمجة نصوص الًتاث اإلسبلمي
كورباف،
اإليراين  .فقد عاب عليو ادلًتمجوف الذين يتبنوف منهجا ميكانيكيا كتارخييا يف الًتمجة أنٌو قرأ
كنقل نصوصا عديد نة بالتوافق مع ركح التأكيل الذم ديارسو كحيتل مكانةن كبَتة لديو .كانتقده
النصوص ما مل تقل،
الباحث ادلتخصص يف التشيع أمَت معزم  Amir Moezziعلى تقويلو
ي
ى
كأنو بسبب عدـ احًتامو للقواعد العلمية ارتكب أخطاءن عديدة ،كأنو يتكلم كثَتا يف ادلقاـ
الذم جيب فيو على الباحث أف يصمت .ككذا عاب عليو ،Antoine Faivre
1

Cf. Hamid Algar,Thestudy of Islam : The work of Henry Corbin, Religious
Studies Review, Vol.6 , No.2 / May 1980, pp.87-88.

كانظر :على سبيل ادلثاؿ ال احلصر :ما قالو كورباف يف العبلقة بُت التشيع كالتصوؼ كاإلحلاح على كوف الشجرة السبللية
للتصوؼ تفضي إىل أئمة الشيعة خاصة اإلماـ السادس جعفر الصادؽ أك الثامن ،اإلماـ علي رضا يف - :اخلياؿ اخلبلؽ،
ص.18
- En Islam iranien,TI , p.128

 2تاريخ الفلسفة اإلسبلمية ،ص 9كما بعدىا.
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نسي يف تاريخ الباطنية ،منهجو يف فهم فلسفة مفكرين ً
أمثاؿ سودنبورغ
ادلتخصص الفر ُّ
ى
ي
1
 ،Swedenborgكبادر  Baaderكاهتمو بعدـ ادلوضوعية كأنٌو ينسب إليهم رؤيتىو
موضوع الباطنية ادلقار ًنة يف الديانات
كفكره اخلاص ،كذلك يف زلاضرة ق ٌدمها حوؿ
ً
الذاتية ى
السماكية

2

..

 1بادر  )1841-1765( Franz von Baaderفيلسوؼ صويف أدلاين .تأثر بيعقوب بيمو كثَتا .نقد مذىب كنت
ككاف لو تأثَت كبَت يف تطور فلسفة شلنج .أسلوبو غامض حافل بالرموز أفكاره مزج بُت فلسفة الطبيعة ككحدة الوجود ،لو
مؤلفات عديدة .انظر :موسوعة الفلسفة ،ج ،1ص .283
2

Cf. Daniel Proulx, Parcours philosophique de Henry Corbin : phénoménologie
herméneutique et philosophie prophétique, Université de Sherbrooke, 2009, p.97.
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