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چکیده
هانری کُربَن برجسته ترین مفستر رربی حکمت معنوی و فلستف سالممی بود ک
ب التتتآش ا تتتنایی با عمم طآاطآایی ب حقایق قابل توجهی در مکهش تشتتیع
دالتت یافت .وی با نگاه پدیدسر ناالان ب بررالی مؤلف ها و عناصر بنیادین یع
و حکمتت معنوی پردسخت و تشت ت یص دسد ک مست ت ل سمامت و مهدویت ،بنیاد
سصتتلی مذهش تیع سالتتت .سو معهقد بود نمیتوسن برسی تش تیع ،عرفان و حکمت
معنوی سرزش قائل تتد ،و در عین حال ،مستتهل سمامت و وایت سمام رس ک التتر
سنجتام بت سمام زمان خهم میگردد ،نادیده گرفت ،وی فلستتتف ریآت و ظهور
سمام زمان رس در تایستهگی و نا تایستهگی سفرسد و معرفت انها میدسنست .در
سین مقال با بررالتی اثار هانری کُربَن ،با سالهفاده سز روش تحلیل محهوس نظرست وی
درباره فلستف تیعی و مهدویت مورد تحلیل و بررالتی قرسر گرفت .نهایج بررالی
پدیدسر تناخهی اثار هانری کُربَن با سالتهفاده سز روش تحلیل محهوس نشان دسد؛ در
نزد وی تنها دین بر حق دین سالتمم سالتت و در میان مذسهش سالممی تنها تشیع
میتوسند ب عنوسن نس نهایی و مذهش جهانی مورد پذیرش عام قرسر گیرد ،چون
تنها در التای اموزههای حقیقی تشیع میتوسن سرتآاط میان جهان اخرت و دنیا رس
حفظ کرد ،چرس کت در سین مذهش حضتتتور سمام ب عنوسن وسالتتتف فیض و حلق
ستصال بین جهان دنیوی و سخروی حفظ می ود.
واژه های کلیدی :هانری کُربَن ،دسزسین ،پدیدسر تتتناالتتتی ،هرمنوتیک ،تشتتیع،
سمامت.
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 .1مقدمه و بیان مسأله
آشــیای جهان غرب با اســ ، ،وماًاب بو واســقو ً ا یا کتب ًســتشــربان باده
اسـت کو واد اال ،درسـت از این ًکتب آسمان نداشتواند ،چیانکو کُربَن ،1واد در
این باره ًعت د اســت کو ًق ان ارو ای کو در جســت و جای و اید وال اســً،
بادهاند ،تا کیان درباره «حکمت ش ـیعو» کو نماییده وابع جیبو باالی اســ ،اس ـت،
ت ریبا بو کل در جهل بادهاند (آشتیان .)01 ،0731 ،
کُربَن ،نخســت ال ســالهای  ،0297-0291تقت تعالیم ژیلســان هیر ًقالعو و
تعمق در ًتان برون وسـق را آًاوتو و بو ًدد او ،ابن سـییا و فلسفو اش را کشف و
بو شـیاوت شیخ اشراق کو بو ناو او را در تما ومر شیفتو و ًــــفتان واد ساوت،
دســـت ً یابد .او همچیین ال سالهای  ،0293 - 0291درًدرسو زبانهای شرب  ،بو
ًقالعو رداوتو و دیدار با ًاسـیییانً ،2ســتشـرق ب رر فرانســایِ برن بیســتم ،کلید
گشـای و درک تفکر شـرب شـده و در رتا تعالیم او با شـیخ اشـراق آشـیا ً شاد.
کُربَن با آنکو کاً،ب ًعــقــاش شـرق و انـدیشوهای ًعیـای آن ً شاد بو ًقالعو در
باب تفـــکر آلمـــان نی ً ردازد و با کشف آن حین گذر از آثار لاتر 3و اندیشمیدان
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روتسـتان همچان کارل بار  ،با اندیشـوهای بو سـب هایدگر آشـیا شد ،هایدگری
کو راهگشای درک هرًیاتی (تأویل) ًعیای باد (کالَن021 ،0721 ،و.)023
بو نظر ً رســـد ًهمترین اتفاق زندگ کُربَن ،گســـســـت وی از تفکر هایدگر در
ًعیای درک ًفها دازاین 4باد ،بو زوم وی فلسفو هایدگر و بو الار کل فلسفو ًعاصر
غرب حاوی ًختصــات باد کو بســیاری از رســ های ب رر بشــر را ب اســخ رها
ً کید .کُربَن ًد ها برای یافتن اسـخهای بانع کییده وبت صرش کرده باد و بو بیان
وادش نهـایتاب فلســـفو شـ ـیع و حکمت اله حکمای ایران را بانع کییده یافتو باد.
برای کُربَن جاان ی از و یمت بو ایران ،ت ریباب ًشــخگ گشتو باد کو ًرر ،انتهای
1 . Henry Corbin.
2 . Massignon.
3 . Luther.
4 . Dasein.

جهان نیســت .با این حال او برای یافتن اســخ برای رســش ـ کو در ذهن داش ـت،
رهسـ ار ایران گشـت .رسش کو کُربَن در اسخِ آن بو ایران و یمت کرد ،این باد:
آیــا اًکــانِ بادن در ورای ًرر ،ف ط بــا ًرر ًق ق ً گردد؟ یــا ی از ًرر نی
انســان ً تااند در وارج از جهانِ وای بایســتد؟ اســخ این رس ـ بو روشــی در
آًازههای شـیع وجاد داشـت و بو روشی ً شد با حدیث «ًاتا ببل ان تماتاا» بو
چیین رسـشـ اسـخ داد .اسخ این رس را وً،و الباالبای با تاجو بو آًازههای
شـ ـیع بـو هانری کُربَن داد و وی را شـ ـیفتو ًکتب تشـ ـیع نماد و او با ی رویکرد
ـدیـدارشـــیاســـانو بو ًقالعو تفکر شـ ـیع و ًقار بییادین آن -اًاًت و حضـــر

 .2ادبیات و چهارچوب مفهومی تحقیق
در زًییو بررسـ آرای هانری کُربَن ًقالعات کو ان ا شــده است هیچکدا بقار
واص بو بررسـ ـ تقابق آرای وی با تفکر شـ ـیع ن رداوتواند و اکثر ًقالعا در این
زًییـو تیها بو بیان فلســـفو کُربَن رداوتواند ،بیابراین و با تاجو بو این نکتو کو هدش
اصــل تق یق حاضــر بررس ـ ًی ان تقابق آرا هانری کُربَن با تفکر ش ـیع ً باشــد،
ًقالعو در وار تاجه کو بتااند بعیاان یشـییو تق یق ًارد استفاده برار گیرد وجاد
نداشتو است .با این اوصاش در اداًو بو چهارچاب ًفهاً تق یق رداوتو شده است.
یک از ًفاهیم کو در تق یق حاضـر ًارد استفاده برار گرفتو است ،روش دیدار
شـیاس هرًیاتی است .این واژه از دوره یانان باستان بو گانو ای راکیده رواج داشتو
اســت .اًا هرًیاتی فلســف  ،هرًیاتی هایدگراســت کو هرًیاتی را در ســاحت
وجادشـیاس بو کار ً گیرد و از آن برای تفسیر هست و هست شیاس فهم و تفسیر
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ًهـدی -رداوـت .این چیین باد کـو آرای هـانری کُربَن در تقـابق کاًل با تفکر
شــیع در باب اًاًت و ًهدویت شــکل گرفت و ًی ر بو شــکل گیری نا دیگری از
برابت ویژهای داشت.
اندیشیدن در فلسفو غرب گردید کو با آًازههای اهل بیت
در تق یق حاضــر با اســتفاده از روش تقلیل ًقتاا ،در صــدد بررس ـ تقابق آرای
هانری کُربَن در ًارد تفکر ش ـیع در باب اًاًت و ًهدویت هســتیم تا ضــمن روشــن
نمادن زوایـای ًختلف این اًر ،بـو اف ای آگـاه انـدیشـــمیدان در این حازه کم
نماده و اسخگای شرق شیاس نابگ ًبتی بر غلبو همو جانبو غرب باشیم.
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بهره ً برد (ًاسـای .)011 ،0731 ،هایدگر در اثر دورانسـاز وای  ،هست و زًان

1

( )0293کو از آثار اولیو او بو شــمار ً رود ،ناو هرًیاتی ضــد ذهی را بییان نهاد
کـو بر ًکانمیدی تما و کمال ًا در تاریخ و زبان تأکید ً کیدً .سـ ـ لو فهم کاً،ب از
کیدوکاوی ًق انو در ذهن شــخگ دیگر جدا ً شــاد و در ً ابل بر جای گیری در
ی جهان زًان تأکید ً شـــاد کو ًعیای آن ًســـباق بر ًاســـت و ًا از آن فهم
ضـمی داریم .هایدگر ً گایدً :ا فهم از وجاد داریم و هدش تأویل ،آشـکار ساوتن
ی فهم است کو ًا یشا ی از هست در جهان واد داریم (کرباى.)09 ،0733 ،
در ایی ا دیدارشــیاســ بو ًی لو روش هرًیاتیک درً آید و بر اســان نظریو
هرًیاتیک هایدگر در دیدارشـیاس دازاین ،تأویل در آگاه انسان و ً ا انسان
بییاد گذاشـتو نم شاد ،بلکو در ظهار ش ء ًارد ًعاییو ،یعی وابعیت کو با ًا ً،ب
ً شـاد ،بییاد گذاشتو ً شاد .در وابع ،ولم هرًیاتی بو صار هست شیاس فهم
و تـأویــل درً آیــد .هــایـدگر گـا نهـای را برً دارد و ذا ولم هرًیاتیـ را باه
هســـت شـــیاســ فهم و تأویل تعریف ً کید کو انکشـــاش وجاد اشـــیا در نهایت،
اســـتعدادهای بال اه هســـت واد (دازاین) را ًمکن ً ســـازد .بو وبار دیگر ،ولم
هرًیاتی هیاز نی نظریو فهم اســت ،اًا فهم بو الرزی ًتفاو (هســت شــیاســ )
تعریف ً شاد ( المر.)011 ،0733 ،
2
واژه دازاین در فلســـفـو ًعهاد و ًتعـارش آلمان بو ًعیای وجاد بو کار ً رفت.
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ًراد از این ًفها کو انسـان دازاین اسـت تاجو دادن بو تیاه اوسـت .بو ًی لو کس
کو همااره وادش را در ًابعیت واص ً یابد ،در وین حال او «آن ا» اســـت ،بدین
ًعیا کو آن ا او بر او ًیکشــف ً شــاد و ًرک رجا اســت .اگر چو دازاین بر حســب
اسـتعمال ًعهاد ،وماًاب برای «وجاد» اسـتفاده ً شاد ،هایدگر ًعیای آن را بو وجاد
انســـان ًقدود ً کید ،و واد ،همین کلمو وجاد را نی بو ًعیای ًقدود برای ناو
از هسـت کو ًتعلق بو دازاین است ًارد استفاده برار ً دهد .بو نظر هایدگر انسان از
همـو بـاشـــیدگان دیگر [اتم ها ،کاه ها ،دروتها وً ]...تمای اســـت ،چان او نو ف ط
هسـت ،بلکو فهم دارد از آن کو کیسـت و ًسـ الیت دارد برای آن کو هست .بدین
ًعیا ف ط اوســـت کو «وجاد» دارد (ً کااری 11 ،0731 ،و .)10بدیه اســـت کو
1 . Being and Time.
2 . Existence.

داشـــتن چیین ًفهاً از دازاین تیهـا ًی ر بـو بادگ و بادن و در نهایت درک این
بادن باسـیلو انسـان ً شاد ،اًا چیین ًفهاً بو هیچ وجو جهان س از ًرر را در
بر نم گیرد و بو وبارت تیها ی ًفها این جهان ًقســاب ً شاد ،اًا تقابق آرای
کُربَن با تفکر شــیع در باب اًاًت و ًهدویت ًی ر بو گســترش این ًفها بو جهان
س از ًرر نی شده است.
با تاجو بو ًقالب فاق چهارچاب ت اری ً الو حاضـر در وابع بسط ًفها دازاین
بو جهان ببل و بعد از ًرر باده اســـت تا بتااند از این ًیظر ًفها اًاًت و ًهدویت
را روشنتر نماید.

اســتفاده از تقلیل ًقتاا بوًی لو تکییک ولم ومدتاب در برن بیســتم رایش شــد و
گرای های گاناگان ولا اجتماو همچان؛ ارتباالا  ،جاًعوشـیاس  ،ولا سیاس و
روانشـــیـاسـ ـ آن را در ژوه های واد بوکار گرفتید ( M. S. Poole & J.P.
 .)Folger,1981, 487س از جیـ جهـان دو هارولد ســـال 1و همکاران با
انتشـــار کتـاب زبان ســـیاســـت ،دیدگاهها و جهتهای نایی را برای بوکارگیری این
تکیی فراهم آوردند .اواسـط برن بیسـتم ایرادات بو تقلیلهای سقق بدون در نظر
گرفتن ًقتاای یهـان تقلیـل وارد شـــد .از این زًـان باد کـو رویکردهای کیف در
تقلیل ًقتاا گسترش یافتید .تقلیل ًقتاای کیف  ،تمرک بر ًشخصا زبان بوًی لو
وسیلو ارتباال برای بو دست آوردن ًعیا و ًقتاای ًتن دارد ( R. W. Budd & R.
 .)K. Thorp, & L. Donohew,1967,125بــو اوت ــاد فیلیــن اســـتان ( P.
 ) Stone,1966, 5تقلیل ًقتاا روشــ اســت کو بوگانو ویی و براســان بااود
ًعینً ،شـــخصـــات ویژه از یـ یا را کشـــف ً کید .این تعریف کاً ،با تقلیل
ًقتاای کیف برابت دارد .تق یق حاضـــر نی بو ًیظار بررســ آرای کُربَن بر تقلیل
ًقتاای کیف ًتمرک شــده اســت ،این نا از تقلیل ًقتاا را ً تاان روش تق ی
برای تفســـیر ذهی ًقتاای دادههـای ًتی از الریق فراییـد الب ـوبیـدی نظا ًید،
کدبیدی ،و تمسازی یا الراح الگاهای شیاوتو شده دانست ( Hsiu- Fang Hsieh
 .)& Sara E. Shanon, 2005,21بیابراین تقلیل ًقتاای کیف بو فراســـای از



1 . Harold Lasswell.
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کلما یا ًقتاای ویی ًتان ً رود و تمها یا الگاهای را کو آشـکار یا یهان هستید
بو صار ًقتاای آشکار ً آزًاید (.)Patton,2002,18
ًقالعوای کو از روش تقلیل ًقتاای کیف با رویکرد تلخیصـ استفاده ً کید با
شـیاسای و کم کردن کلما یا ًضاًین ویژه ًاجاد در ًتن ،با هدش فهم چگانگ
کاربرد این کلما یا ًقتاای آنها در ًتن آغاز ً شـاد .این کم سـازی نوتیها ت،ش
برای فهم ًعیای کلما اســت ،بیشــتر از آن ،کشــف کاربرد این کلما در ًتن اســت.
تقلیل کردن برای نماد ی کلمو یا ًضــمان ویژه در ًتن ،نشــان از تقلیل ًقتاای
واضـ و ًشـخگ اسـت ( .)Denzin, N.& Y. Lincoln,2000,241اگر تقلیل در
همین ًتابف گردد ،تقلیل کم ًقســـاب ً شـــاد اًـا تقلیـل ًقتاای کیف با
رویکرد تلخیصـ ـ بـو تقلیـل ًقتاای یهان و نهفتو ًاجاد در کلما ً ردازد ،در
ایی ا تمرک روی کشــف ًعان اصــال واژه یا ًضــاًین آن اســت و از این نا تقلیل
ًقتاا در ًقالعا تقلیل اناا ً ا ًاجاد در ً  ،ولم و همچیین کتابهای
ًرجع اســتفاده ً شــاد .بو وبار دیگر در رویکرد تلخیصــ ًق ان ً کاشــید بر
اسـان کاربرد کلمو و یا ًعان ای کو ی کلمو ً تااند داشـتو باشــد ،کشف کیید کو
هدش بییادین چو باده اســت .در تق یق حاضــر در بررســ آرای کُربَن بو تاصــیف
جیبوهای ًشــاهده ذیر و ج ئیا ًلمان ًقتاای کتب کُربَن رداوتو شــده اســت و
واحد تقلیل ًاضــاوات باده اســت کو او ًقرن نماده اســت .با تاجو بو این اًر کو
براســـان واحد ًعیا ،باید دادهها را با تاجو بو نا تق یق در رً های ًختلف برار داد،
س از رً هـا بـو بررسـ ـ ً الـو کو ًرحلو بعدی در تقلیل ًقتاای کیف اســـت،
رداوتو شد.
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 .4یافته ها
یافتوهای تق یق حاضـر در چید بخ اصـل شاًل؛ روش تق یق دیدارشیاسانو،
ًســیر دایره نبا تا و یت و دکترین ًهدویت ارائو شــدهاند کو در اداًو ًارد بررس ـ
برار گرفتو است.
 .1-4روش پدیدارشناسانه کُربَن

برو،ش روش تاریخ گری کو بین واورشــیاســان ی از کُربَن شــایع باد ،شـیاه
تق یق او تاصــیف و همد نو باد ،او بو جای اظهار نظر شــخصــ و تقلیل تاریخ

یراًان ًباحث دیی  ً ،اندیشـد کو آًازهای چان ًهدویت در درون نظا و سیستم
اوت ادی و فکری اســ ، ،بو ویژه شــیعو چو ن و کارکردی دارد (ًاســای گی،ن ،
 ،0731شماره .)03
بر این اسـان دیدار شیاس روش تق یق هانری کُربَن باد کو بو بال هایدگر ،1در



1 . MartinHeidegger.
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آن سـع ً شـاد ًابعیت فراهم شـاد تا واد شـ ء ،واد را نشان دهد و با ًفاهیم
نارسا و ًبهم در وفا و ح اب نیفتد .وبت ی ًرد جیگل  ،از جیگل صقبت ً کید،
یا ی اهل کایر ،از کایر صــقبت ً کید ،باید رســید آن جیگل و آن کایر برای آنها
چگانو دیدار ً شـاند؛ نو اییکو ًا بو آنها از ورای ًفاهیم ی ســاوتو شده ،بیگریم
(کاروز 92 ،0733 ،و .)91در روش دیدار شــیاســانوً ،ق ق ً کاشــد از ًیظر ی
ًؤًن بو کانان ی دین وارد شـــده و بو درون ترین اًر ً دن هر دین ،دســـت یابد
(شیمل.)71 ،0731 ،
از همین ًیظر در رویکرد دیدار شــیاســانو ًق قً ،اضــا ًارد ًقالعو واد را
همانگانو ًقالعو ً نماید کو واد سـاژه آن را درً یابد نو بدان سان کو ًق ق برای
دان و ًعرفت ،ی چهارچاب از ی تعیین شـده ًشخگ نماید .از این رو کُربَن در
آثار واد با اسـتفاده از ی رویکرد دیدار شـیاسـ هرًانتیک سع نماده است تا بو
درک ًذهب تشـیع دسـت یابد .نمانوهای از استفاده از چیین رویکردی را ً تاان در
آثار وی ًشـــاهده نماد .بو ویاان ًثال جای کو وً،و الباالبای از بال کُربَنً ،قرن
ً کید :بو و یده ًنً ،ذهب تشــیع تیها ًذهب اســت کو رابقو هدایت اله را ًیان
ودا و ولق ،همیشـو زنده نگو داشتو و بو الار ًستمر و یاستو و یت را زنده و ابرجا
ً گذاردً .ذهب یهاد ،نبا را کو رابقوای اســت وابع ًیان ودا و والم انســان  ،در
حضـر کلیم وتم کرده و س از آن ،بو نبا حضـر ًسی و حضر ًقمد
اذوان نیماده و رابقو ً بار را بقع ً کیدً .س ـیقیان نی در حضــر ویس ـ ًتابف
تابف نماده و با وتم نبا در ایشان،
شـدند و اهل سیت نی در حضر ًقمد
دیگر رابقوای ًیان والق و ولقً ،اجاد نم دانید .تیهاً ،ذهب تشـیع است کو نبا
وتم شــده ً داند؛ ول و یت را کو همان رابقو هدایت و
را با حضــر ًقمد
تکمیل ً باشـد ،بعد از آن حضـــــر و برای همیــــشو زنده ً داند؛ رابقوای کو از
اتصال والــم انسان بو والم الــاه حکـایت ً کید؛ بو واسقو دوا های دیی ببل
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؛ و بعد از حضر ًقمد
از ًاسـ و دوا دیی ًاس و ویس و ًقمد
بو واســقو همین رابقو و یت ،جانشــین وی (بو و یده شــیعو) زنده باده و هســت و
وااهد باد .و این ح ی ت اســـت زنده کو هرگ نظر ولم نم تااند آن را از لیســـت
ح ـایق ،حـذش نمـایـد .همـانگانو کو وً،و بیان ً کید بو و یده ًن ،همو هادیان،
برحق باده و یـ ح ی ـت زنـده را دنبـال ً کییـد و همـو ادیان در اثبا وجاد این
ح ی ت زندهً ،شـــترکید .آری؛ تیها ًذهب تشــیع اســـت کو بو زندگ این ح ی ت،
لبان استمرار اشانده است (الباالبای  91 ،0772 ،و.)90
با تاجو بو این اًر ً تاان بو روشی دریافت کو کُربَن با اتخاذ روش دیدارشیاس
در ًقالعو دین اسـ ،و ًذهب تشـیع تاانسـتو اسـت از ًیظر ًؤًیین و بدون داشتن
تصــارا بالب یشــین درک بهتری از اســ ،و تشــیع ارائو دهد .با تاجو بو ًضــمان
فاق اســت کو کُربَن بو اًر اًاًت بو ویاان واســقو فیضــان و حل و اتصــال بین دنیا و
آور تاجو ً نماید و این ًفها را همچان ی فرد شــیع بســان ریســمان برای
حبل اهلل و رسیدن بو ًعباد تل ً نماید.
 .2-4مسـیر دایره نبوت تا دایره والیت

1

در ایــن شیاه شـیاوتً ،یـظاردرک کاًل نبا بو ًیـظارهـدایت دوبـاره آن بو
اصــــل و جاهره اش یعی همان فلسفو نبای ً باشد .راهبر درون  2کو اًکان وصال
بو وایشــتن وای را ًیســر ً ســازد ،در ح ی ت تصــایری ازاًا و یاًبر را برای
ًاًن شـیع بو ارًغان ً آوردً .یظار از بیان این ًسیر ،گذر از ًعیای ظاهری کتابِ
ً دن ،بـــرآن و رسیـــدن بو ًعیای ومیقترً ،عیایتر و شخص تر ً 3باشد کو این
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اًر ،اًکان شــیاوت از ًلکا و وایشــتنِ وای را فراهم ً ســازد .تفس ـیری کو بر
ًبیای جیبو باالی آیا صـار ً گیرد «تأویل» نا دارد و بو شکل ویل شماتیک
ً تاان گفت کو اگر ک ،با الها بخشیدن بو جان یاًبر در دل وی ن ول کرده است،
س ادراک بـاالی ک ، ،حکم یمادن ًسـ ـیری ًعکان یـا تـأویل وااهـد باد کو
ًعیای ظاهر را بو ًعیای سـرچشمو اش برً گرداند .این بازگشت ،صرفاب ت اری گانو و
1 . Du cycle de la Prophétie au cycle de l’Initiation.
2 . Le guide intérieur.
 .3سيرعلودی دواسن برب چ ن يی جسا:قعآن واچ رن بخجان اده جسی بعای ي رنج يه او اس ( .بعای دوک ب شيعبه
ديرب يجود بحث وعجع جد)

 .1-2-4دو خصیصه مذهب شیعه



کُربَن دو وصـیصو ومده شیعو در باب اًاًت را اییگانو بیان نماده است :اولــ ـین
وصیصو ،این اســـت کو از بین کلیـــو صفات کو انـــسان ًعما ب و وادتاب بو ودا نسبت
ً دهد -حت در ًذاهب تاحید و یگانو رســـت  -در ح ی ت ،هیچ ی ً ،عرش ذا
باری تعال و ادراک ح ی ت او نیسـت .ذا باری تاسـط انسـان بابل ادراک نیست و با
او رابقوای نم تاان داشــتً ،گر بدان وجو و صــارت کو واد او ارائو کید و بو انســان
بیماید و ظاهر سـازد و آن صـار ال اًاب و اضـقراراب بر وفق اراده واص او و شکل واص
اراده اوسـت و آن صـار و هیأ  ،صـار انسـان است در صفت کمال ،و همین فرد
اجل و انسـان کاًل در ًذهب شـیعو بو شـخصیت «اًا » اال،ق ً شاد .اًا ً ،ظهر
وجاد باری تعال و ت ل ذا اوسـت .البتو این ًفها را نباید با ًفها ت سد وداوند
کو در حکمت اله دین ًس ـی ً ،ذکار و ً بال اســت ،اشــتباه گرفت .ایی ا ًاضــا
ًظهریت و ت ل ذا ًقرن اسـت .همچیین انسان کاًل کو در ایی ا ًارد تاجو برار

تلقی هانری کُربَن از تفکر شیعی در باب امامت و مهدویت  /اکبر الالب ار–نرگس واشک،

ابژکتیا نیســت و ًیظار زًییو ســازی ابژکتیاگانو درک صــقی و جدا از هر گانو
ضــروریت وجادیِ برآن اســت .بو ًعیای کاًلترً ،یظار درنظرگرفتن آن بســان کتاب
است کو بو ًدد آن ناو تغییر درون را ًشاهده ً کییم .در حال کو ًکتـــب سی
بسـتو ً شاد.
ًعت د اسـت دایره نبا ف ط بو الار ًشـخگ با انتخاب ًقمد
در حال کو تشـیع راه آییده را بازنگاه ً دارد ،زیرا ًعت د اسـت کو حت س از بعثت
واتم یاًبران هیاز ً تاان در انتظار چی ی باد .بو همین دلـــیل ًکتب تشیع بیشتر
کُربَن را ً ـذوب واد ً کیـد (کالن؛  .)911-919:0721این جـذبـو کُربَن را کو در
جسـت ای ًعرفت وابع باد و از رویکرد ی والم بو ًسائل یراًان واد ً نگریست
بو ی ویژگ واص از ًکتب تشــیع ً رســاند کو ً تااند لب ا لباب دین اســ ،و
تما ادیان اله باشــد و آن ،وال نشــدن زًین از ح ت و ولیفو اله برای ارشــاد
ســـالکان ال اهلل ً باشـــد .در وابع ً تاان گفت کو ک ،اله از باالن بو جان نب
سـاالع گردیده است و س س بو ًؤًیین بو صار ظاهری بیان شده است .بیابراین بو
یـ ًعی درک این اًر در دل ًؤًن بـا ًهیدسـ ـ ًعکان ً ددا باالی شـــده و
انکشـــاش و فهم اًر بدسـ ـ ر ً دهد .در ایی ا ز بو ذکر اســـت کو افرادی کو
ببرند ســع در ای اد ابها در این زًییو داشــتو و
نتاانســتواند بو کیو این ًاضــا
ت،شهای در راستای ًعصاًیت زدای برای درک ًاضا از ًیظر واد داشتواند.
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گرفتو با ًباحث ورفان ابن ورب و بقار کل تصــاش اهل تســین ًتفاو ً باشــد و
برای هر کسـ اًکان دسـت یاب ندارد و اًری از ی تعیین شـده و ًقتا ً باشد
بو نقای کو اســاً این اًاًان شــریف در الاان ًقفار ذکر شــده اســت تا از ًشــتبو
شدن اًر بر دیگران جلاگیری شاد.
وصــیصــو دو اییکو ًتن برآن کریم کو وح ًُی َل و کتاب ً ـــــدن اســ،
ًقـــساب ً شاد ،غیر از ًعیای اصق،ح و ظاهری ،حاوی ًعیای ًستتر ،باالی و
ًعیای اسـت .دسـت یافتن بو این ًعی باالی ً ،ترادش با زنده شدن رون بو زندگان
جدید ،حیا جان و رســتگاری و آزادی و آزادگ اســت .ح ی ت این اســت کو اولین
وارث و نخسـتین صــاحب اًانت ًعیای یاًبر اسـ ، ،شــخصـیت اًا اول و س از او
ســلســلو ًســت یم فرزندان وی ً باشــید .بو وبار دیگر این ودیعو ًعیای ،ذا و
شـخصـیت اًا و نو شـخصیت ًتفّرد تاریخ او است ،بلکو سر ضمیر او کو ًفتخر بو
التبان بعثت و ًأًاریت جهان گردیده اسـت .بدین جهت ًعرفت تا بو شـخصیت و
ذا اًـا  ،بو ًی لو ًعرفت آزادی بخ و ن ا دهیده رون ً باشـــد (همان-900 ،
 .)909بو همین واالر شــیعو اًا را برآن ناالق در نظر ً گیرد و در ًاجرای حکمیت
شــیعیان وابع همچان ًال اشــتر و ....تاجه بو اوراق برآن بر ســر نی هها نداشــتید
جاری ً دانستید.
چان حکم برآن را در زبان حضر ول
بو زوم کُربَن ًذهب شــیعو نو تیها حاکمیت اًا را جانشــین اصـــل دًاکراتی
سـیت و جماوت در جاًعو اس ً،کرده است ،بلکو ایمان و اوت اد بو اًا غایب ،جیبو
بدسـ و اوتبار ًعیای واص بو ًذهب شیعو ً بخشد :هر فرد شیعو ًؤًن با حضار
بلب ،واد را همراه و هم ویان اًا و یشـــاای ح الری ت ًعیای واد ،احســـان و
ادراک ً کید و این ًعیا را ف،ســفو بو نقای دیگر و بو وبار دیگر در ًفها «هم اد
ربـان و آســـمـان » 1کـو همااره با هر فرد بشـــر زندگ ً کید و هیچ گاه از او جدا
نم شاد ،اوتبار بخشیدهاند (همان.)901 -902 ،
 .2-2-4تفاوت عرفان شیعی با تصوف

در ً الو یشـداوریهای درباره تشـیع 2بو تفاو ورفان شـیع و تصاش رداوتو
1 . Alter ego.
 .2تعع ه تجسييم يعسيياو ي اانی ا ديرب دوبروو اس ي ت اسعانید EnIslamIranienد پروسسد 1791د عاا ال ( ي عه
دلا دو اييريی)د صييي 11-22د اسن يقيرنيه پس ا اصييي ط تجسيييم آقری دديع نجذو آقرخرنی دو عفرن اسعان(يج ج ه

ًهدی کو اداًو اًا شــیاس ـ در وصــر ًا اســت ،برار دارد و ًس ـ لو ًهدویت در
دیدارشـیاسـ شـیعو ،دارای ًرک یت ً باشـد :اسـ ،شیع ً ،بتی بر ناو یاًبر
شـیاسـ اسـت کو با اًا شیاس بســــط یدا ً کید .وظیفو حکمت نبای ،تداو و
حفظ ًعیای ًعیای وح اله  ،یعی باالن اســت .وجاد اســً ،عیای نی وابســتو بو
همین حفظ باالن است و گرنو اس ،با گانوهای ویژه آن ،دست واش همان فراییدی
ً شـــد کو در ًسـ ـیقیت ،نظا های ک ً،را بو ایدئالاژیهای اجتماو و ًهدویت
ک ً،را بـو ویاان ًثـال بـو ًهـدویت اجتماو و بو اًری ورف تبدیل کرد (کُربَن،
.)02 ،0733
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اســت :شـیعو دوازده اًاً و ورفان شـیع همیشــو ًیل بو حفظ اوتدال و ت ارن بین
ظاهر و باالن و نماد و نمادییو (سـمبل و سـمبلی ه) داشـتو است و این تعادل بروکس،
ن د بعضـ از صــافیو بو ًخاالره افتاده اســت .ی نشــانو این ود تعادل ان اســت کو
برو از ســلســلوهای تصــاش بو ی شــیخ یا بقب ،اراد فاق العاده دارند کو وم،ب
ًمکن اســت ت ســم ًرئ یا جانشـین اًا تل شــاد و اگر ی شـیخ صــاف ً ،انید
سـعدالدین حمایو ،اراد فاق العادهای نسبت بو اًا دوازدهم دارد ،بروکس ن د برو
دیگر از صـافیو ،برداشـت کو از شخصیت شیخ دارندً ،مکن است باوث ت لیل جایگاه
اًا شـاد و این برای تفکر ناب شـیع غیر بابل تقمل اسـت؛ زیرا این تصاش کو غالباب
ناو احترا افراال را نسبت بو شخگ بقب بو همراه ً آوردً ،سائل ناش از غیبت
اًا را ودشــو دار ً ســازد؛ غیبت کو باید تا ایان دوران ًا بو الال ان اًد .تیابض ـ
کو ًقرن ً شـاد ،این اسـت کو تصـاشً ،تمایل بو دنیای کردن ًابعدالقبیعو تشیع
شـده اسـت .در وابع تصاش اییچیین ًیته بو تضعیف ًبقث اًا شیاس شده و این
همان نتی وای اسـت کو نهایتاب تصـاش سی بو آن ًی ر شده است .اوتدال بین ظاهر
و باالن ف ط بو وســیلو تعادل بین نبا و و یت و یاًبرشــیاســ و اًا شــیاســ
ً تااند حفظ شــاد و اگر جذبو و و یت ویژه اًاًان را بو ســادگ بو شــخگ یاًبر
انت ال دهیم ،این تعادل از بین ً رود؛ چیانچو اگر از اًاًت چشــم اشـ کییم ،اصل
تاحید را غیرًمکن ً سـازیم (تاحیدی کو بو الار هم ًانً ،صان از تعقیل و تشبیو
باشد) (همان.)923 -921 ،
بیابراین اًا شـیاسـ اداًو و بسط نب شیاس باده و سلسلو اًاًت بر ًقار اًا
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کُربَن با اشـاره بو اییکو زًییو فکری اسـ ،بو داشــتن دو بقب شریعت و الری ت
تاص ـیف شــده اســت ،و این زًییو فکری برای بو کمال رس ـیدن اســ ،و ًعیایت آن
ضــروری اســت؛ بو بقث درباره این زًییو فکری ً ردازد کو از نظر ورفای ش ـیعو اگر
یک از این دو بقب ًیســا شــاد ،این ح ی ت اســ ،اســت کو بو تما و کمال لغا
شـده اسـت .چرا کو ح ی ت ،بو درسـت همان ح ی ت ی دین اله است و ًتضمن
آن اسـت و ًیشأ ب بید و باری فکر و رون نیستً .عیای یهان و ورفان حرا  ،همان
حرا اســـت و آن را بو ی چی ح،ل تبدیل نم کیدً ،ت اب،ب شـــریعت جدا ًانده از
ح ی ت ،چی ی ج ی اســتو وال نیســت و از بین وااهد رفت و اگر جیبو باالی
دین ًیســا شــاد ،تفکر ناب ی اًت روحان کو بو آن ی همبســتگ ناًشــهاد
ً دهد ،از بین ً رود .بیابراین ًفها دین و سـیستم اجتماو یک شده و این همان
روزی اســت کو بییاد ی جاًعو ســیت بو الار جبران نا ذیری ًت ل ل وااهد شــد و
ًفها دین نی بو شکست ً ان اًد (شاه ای .)710 -711 ،0731 ،
بر و،ش وجاد این اندیشـو در تفکر شـیع بو زوم کُربَن این اندیشو در تفکر اهل
ســـیت جایگاه واصـ ـ ندارد کو این اًر ًی ر بو جماد فکری و اجتماو در ن د اهل
سـیت شـده اسـت ،وی در این باره ًعت د است کو اًاًت و و یتً ،فاهیم ًکمل و
جدای نا ذیرند و اداًو ز نبا و نی ًأًاریت اله یا رســـالت یاًبر و وح کو بو
وســیلو او آورده شــده اســت ،اًاًت ً باشــد .اًاًت بو ًفها شــیع آن شــتیبان
همیشـگ و حاًل ح ی ت اسـت کو بو شریعت جان ً بخشد ،برآن را برای جهانیان
تأویل و تفسـیر ً کید ،همانگانو کو آن را برای آییدگان ًقافظت و تشــری ً نماید.
بدون اًاًت تما کاش ها بو الرش ح ی ت بو وــقا ً ان اًد ،چرا کو اًـاًت ،تیها
ًرجع و شـاوصـ است کو اجــــازه ً دهد انسان بو وسیلو کاش از بین دو ورالو
تعقیل و تشبیو ،صقی و سالم وبار نماید (همان.)710 ،
در راسـتای درک ومیق تأثیر گذاری تفکر شیع در رویدادهای اجتماو است کو
او اًـاًـان را دلیـل یشـــگیری از تـاریخ زدگ  1برآن ً دانـد چرا کو هدایت زنده و
همیشـگ برآن بو هیچ وجو بو ی

لقظو تاریخ و سیستم اجتماو و ًکان و زًان
1 . Historicisme.

واص بستگ ندارد و و یده دارد کو این سخن کو شریــــعت نم تااند ج با ح ی ت
زنده بماند ،بو این ًعیاست کو تیها ح ی ت ًعیای و باالی است کو ً تااند تغییرا
ز را در شــریعت بو وجاد آورده و از تقریف آن بو وســیلو ســیاســتهای اجتماو
جلاگیری کید (همان.)719 ،
 .4-2-4وجوب معرفت امام و برتری مقام امامت بر مقام نبوت



 ،اًاًان یک س از دیگری تا ظهار اًا وصـــر برای این ً ا برگ یده
اکر
اس ،بو شریعت ًقدود
شـدهاند ،اًا در تفکر اهل سیت ،س از وفا نب اکر
گردیده اســت .بیابراین اوت،ش بین دو ًذهب بی از آنکو ســیاســ باشــد ریشــو
اوت ادی دارد و تفهیم ًقلب بیا بو یچیدگ واصـ ـ کو دارد تا حد زیادی ســـهل و
ًمتیع ً باشد.
کُربَن بو ًســـألو ًقاری ًعرفت اًا و ابرار بو االاوت از اًا  ،کو اتفابا از اوت،فا
اسـاسـ بین اهل تســین و اهل تشـیع ًقسـاب ً شــاد و اســاســا ربق بو ًســألو
جانشـیی س از یاًبر ندارد بلکو ی اًر ازل و ابدی باده کو نشــانو بادن ح ت در
ًیان انسـانها در تماً اوصـار است ،اشاره نماده است (همان .)020 ،این اًر در برآن

تلقی هانری کُربَن از تفکر شیعی در باب امامت و مهدویت  /اکبر الالب ار–نرگس واشک،

کُربَن بر اســان درک دیدار شــیاوت واد اوت،ش اهل ســیت و شـیعو را تیها بر
و ولیفو نخست نم داند؛ بلکو او این
سـر جانشـیی و رهبری سـیاسـ اًا ول
اوت،ش را بییادیتر از ًسـ لو رهبری سـیاسـ ارزیاب ً نماید ،زیرا اگر جانش ـیی و
صــرفاب ی نا حکاًت س ـیاس ـ و زواًت اجتماو
و،فت س از یاًبر اکر
باد ،بعد از برن نخسـت اس ، ،نباید این اًر برای فری ین بابل تاجو باشد ،در حال کو
همیشـو در حیا اوت ادی و فکری فری ین ،این بقث وجاد داشــتو و هیاز هم ًس لو
اًاًت -بر و،ش ًسـ ـ لو و،فت -از جیبو ک ً،و اوت ادی ًقرن ً باشـــد(همان،
 .)711بیابراین اوت،ش ریشــو دار از این وجو ًتصــار ً شــاد کو بیا بو اوت اد ش ـیعو،
اًا دارای و یت و وهده دار تفسـیر دین است و بو تعبیر سهروردی ،بیم بالکتاب است
(کربن )003 ،0733 ،در حال کو چیین تفکری ن د اهل ســیت ً بال نم باشــد .بو
همین جهت شـیعو ًعت د اسـت کو اگر ح ت ودا در زًین نباشد ،زًین اهل واد را
فرو وااهد برد ،یا نشـیاوتن اًا هر وصـری تاسط انسانهای آن دوره بو ًثابو حیا
جاه،نو و زندگ شـرک آلاد ً باشـد ،و اًاًت در تفکر شیعو ناو جای گ ین شدن
اًـا بـو جـای نب در تبیین و تفسـ ـیر دین ً باشـــد .از این رو س از وفا یاًبر

999

کریم بـو کرا ًارد تذکر و تاجو برار گرفتو اســـت کو برای هر اًت اًاً و رهبری
ز است و االاوت از این اًا و رهبر بر تماً ًسلمین واجب ً باشد (رود.)3 :
او در بیان تفکر باالی اسـ ،و حکمت ًعیای شیعوً ،یان دو بعد رسالت و اًاًت
ارتباال تفکی نا ذیر بائل باده و ًعت د باد کو یاًبر بیان کییده رســالت و شــریعت
باد ،کو در ال  97سـال بو بیان یا و رسـالت اله رداوتو و شـریعت تاسط ایشان
بیان شـده است ،اًا بُعد دیگر شخصیت یاًبر کو اًاًان دوازده گانو شیعو هم با او در
این اًر شـری هسـتید ،اًاًت اسـت .اًا کسـ است کو تاانای فهم باالی و جیبو
ًلکات شــریعت در او اســت و اًاًت الری ت اســت کو انســانها را بو ح ی ت وااهد
رسـاند .بو این ترتیب سـو جیبو شـریعت ،الری ت و ح ی ت بو سـران ا وااهد رسید
(کربن .)31 ،0739 ،تفکر کُربَن در این باره ًبتی بر ســخن نبای اســت کو فرًادند:
سلشتریعة سقوسلی ،سلفریقة سعمالی و سلحقیقة سحوسلی؛ سخیان ًن بو ًی لو شریعت است و
1
رفتار ًن بو ًثابو الری ت و احاال ًن ح ی ت است.
و ارهای از انبیا -آنان کو برواردار از
در بیان برتری ً ا اًاًت رســال اکر
این ً ا بادند -بر نباتشـان همین اسـتد ل برآن کفایت ً کید کو حضر ابراهیم،
آن گاه کو از ابت،ئا و اًتقانا سـخت با ًاف یت و سـربلیدی وارج ً شادً ،فتخر
بو ً ا اًاًت ً گردد (ب ره )091 :و وداوند بو ان ارزش دادن بو صـبر و شکیبای
او بـا وجاد آن کـو در آن زًان ً ا نبا را دارا باد ً ،ا اًاًت را بو او اوقا ً کید.
از این رو وداوند در ســاره انعا درباره حضــر ابراهیم کو دارای ً ا اًاًت باد
چیین ً گایـد :وَ كَذلََِ َُرِيإُبرايِيََ َُلَكذوَِ َََََُِِّات وِ َُ وَ ِِْأذراض وَ َََِوَِنذُلَنذُ
ِِْتَُقَنََنذ( انعا )32 :؛ ًا ابراهیم را -آن گاه کو اًا باد -بو آگاه و اشــراش بو ًلکا
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و باالن والم و کائیا رســاندیم .بیابراین ً ،ا اًاًت حضــر ابراهیم برتر از ً ا
نبا او باد کو وداوند س از آزًانهای ســخت این ً ا را بو او داد .از همین ًبقث
چیین برداشـــت ً شـــاد کـو ً ـا اًاًت اجلّ از ً ا نبا باده و اًا در وابع بو
ًلکا آســمانها و زًین آگاه ً باشــد ،بیابراین حضــار چیین شــخصـ در اداًو وط
سـیر نبا ی حضار حتم برای اًت اس ،تل ً شاد و ز است این وط سیر
قير انشيييعسعو لقجانن لانطعسقو لفعرنن لانحق قو ل جانن لان ععفو ولع يرنن لانعق لصييي دس ن لانح
 .1ن ان بن
لسييرسيين لانشييجي يعدبن لانخجي وف قن لانعا سيي ن لانحا صيير بن لانيجد اد (ودا ن  -خ) لانق ر و د و
لانصييياي ي ونن لان ق ن ييلا لانفقع فخع لبه افيخع ای سييير ع ا نب رر لان عسيييا ن( .طبرطبرسی بعلععدید 1049د :1١
.)23٢

حفظ شـاد چان چیین کس واسقو فی بین زًین و آسمان باده و در صار بقع
حضار او ارتباط بین والم ولیا و والم سفل بقع وااهد شد.
بـو همین دلیـل ،کُربَن اًا را بشـــر ًلکات ً داند ،بو الاری کو اگر وکس این
بضـ ـیو صـــدق ً کرد و ً ا نبا برتر از ً ا اًاًت باد ،هیچ گاه اوقای این ً ا
نم تاانسـت برای حضر ابراهیم و سایر انبیا اداش تل
ویژگ های کســـان ًانید یاًبر اکر

گردد( .همان )39 ،از جملو

یا یشـــاایان شـ ـیعو کو بو ً ا اًاًت

رسـ ـیدهاند ،این اســـت کو بو جیبو ًلکات والم ًُلْ

احاالو و بر تأویل والم اشـــراش

دارند .از وصـاصـیا ولم بو ًلکا و باالن والم این است کو اًا ً تااند بسیاری از
اًاری را کو تاده ًرد بو آن جهل دارند و دلیل آن را نم دانید ،تأویل کید و یوهای
والم ،باالن و تأویل اًاری را کو هیگا همراه حضــر ًاســ

ان ا داده باد و

در برآن بو سـو ًارد آن اشـاره شده ،بیان نماد .بو همین ترتیب اًا نی بو باالن والم
اشـراش دارد و ً تااند تأویل اًار والم را بیان کید .بدان جهت در برآن آًده است کو
آنان کو اًا هسـتید و از ًلکا والم با وبرند ،از راسـخان ولم هستید کو بر بقان و
ح ایق برآن احاالو دارند و تاانای تأویل برآن و اًار والم را دارند (آل ومران.)3 :
 .3-4دکترین مهدویت و فلسفه غیبت ،هسته اصلی حقانیت شیعه

کُربَن چیدین ً الو ًسـت ل درباره و یت و اًاًت اًا ًهدی ،ناشتو و بر این
باور باد کو ًهدویت آًازهای اسـ ً،اسـت کو در ورفان اس ً،تاانای تبدیل شدن
بو ی

نظریو و یا دکترین را دارد (شـاه ای  .)12 ،0731 ،او بر و،ش بسیاری از دین

ژوهـان غرب  ،نگرش ًثبـت و همـد نـوای بو ًهدویت ارائو ً دهد .او ،اًا را ًظهر
وجاد بـاری تعـال و ت ل ذا او ًعرف ً کیـد و تـذکر ً دهـد کو این ًظهریت،
نباید با ًفها ت س ـدخ وداوند کو در حکمت اله دین ًس ـی ًذکار و ً بال اســت،
اشـــتباه گرفتو شـــاد .ســ س اضـــافو ً کید :ن د شــیعو اًاًیوً ،ظهریت ً بار در
شـخصیتهای ً دن دوازده اًا است کو آورین آنها در سیین کادک در سال 331
ًی،دی بـا غـایـب شـــدن واد ،ت،ش بدر های اهریمی برای نابادی ثرو ًعیای
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درون والم را تفسـیر نماید ،همان الار کو حضـر وضر

بو جهت ولم بو ًلکا
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اًـاًـت در روی کره زًین را ن

بر آب ســـاوـت .این اًـا در آورال ًان بو ًیظار

بربراری حکاًت نار ًقلق و احیای زًین و آسمان ،ظهار وااهد کرد.
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کُربَن ،در باره تفســیر دیدارشــیاســانو از ًهدویت ًعت د باد در شــرن حال اًا
دوازدهم ،وقاط رً ی و ًثال ًرباط بو و د و غیبت او فراوان بو چشــم ً وارد.
ن د تاریخ  ،در این جا ،راه بو جای نخااهد برد؛ زیرا بقث بر ســر آن چی ی اســت کو
ًا تاریخ بدســ ناًیدهایم (کُربَن .)017 ،0739 ،او در این جا بو ویاان دیدارشــیان
رفتار نماده و در راســتای کشــف نیا وجدان ش ـیع برای ًشــاهده آنچو کو وجدان
شـیع از همان آغاز بو واد ظاهر سـاوتو ،باده است کو نشانگر فراغت این اندیشمید
ب رر از ارزش داوری و نـداشـــتن تعصـــب در این زًییو و ود دوالت آرای واد در
تقلیل جاًعو ًارد بررس باده است.
باید تاجو داشـت کو کُربَن ،بیشـتر بو ورفان و حکمت اس ً،نظر کرده و ًاضا
ًهدویت را نی از دیدگاه ًعیای آن ًارد رســ برار داده اســت؛ از این رو ،رســ
واد را از وً،ـو الباالیای چیین ًقرن ً کید :تصـــار اًا غایب ،چو اثری در تفکر
فلســف و او،ق و روی هم رفتو ،زندگان ًعیای انســان دارد؟ آیا با تعم جدید در
این تصـار اساس ً ،ذهب تشیع نم تااند بو دنیای اًروز ی غذای جدید روح  ،برای
احیای فلســـفو و ًبد نیروًیدی برای زندگ ًعیای و او،ب ببخشـــد؟ (الباالبای ،
.)39 ،0772
وً،و الباالبای اسـخ ًبساط بو این شرن ارایو نماده است :استفاده ًعیای از
«ًهـدی» س از گذشـــت دو برن و نیم از ه ر یاًبر آغاز نم شـــاد؛ بلکو یاًبر
اســ ،با بیان صــری و اوبار بقع بو آًدن ًهدی ًاواد ،آن حالت ًعیای را کو با
اوت اد بو ًهدی در باالن ی ًســـلمان وابع بین ،جلاه گر ً شـــاد ،در نفان وما
اهل اسـ ،بو وجاد آورده اسـت تا جای کو تصـار ظهار ًهدی در ردیف تصار وبا
بیـاًت ً باشـــد .چیانکو اوت اد بو اداش ومل ،ی نگهبان داول اســـت کو بو هر
نیک  ،اًر و از هر بدی ،نه ً کید ،اوت اد بو ظهار ًهدی ،نگهبان دیگری اســـت کو
برای حفاظت حیا درون یروان بین اسـ ،گماشتو شده است (همان .)33 ،ز بو

 .1دوبروو لالدتد غ ب ل ظرجو ضييعتد ل ن و اسث نبجی ده فعيجدو اسيي آن ضييعت ظرجو يی ن رسا ل عررن وا
پع ا ا ل داد يید اد ي رن جنه ده پ ش ا آند پع ا ظا ل عجو بجدو اسيي ( .و .ک :د ُعبند 1010د 91د  30ل 72
ريججسید 1830د .)01

ذکر اسـت اهمیت انتظار فرج چیان اسـت کو در آًازههای شــیع نی س از ایمان بو
وداوند بو ویاان با ترین وباد ذکر شــده اســت«افض ـلُ اومال اًتا انتظار الفرج ًن
اللّو و ّوجل» (ً لس .)093 :29 ،0121 ،
یک از ًهمترین ًاضـــاوـات کـو دربـاره اًـا زًـانً ارد بقـث و نظر برار
ً گیرد ،فلســفو غیبت و ظهار آن حضــر اســت .بو نظر ً رســد کُربَن با الها از



ًهدی بابل تق ق دانســتو ً ،گاید :ســران ا  ،اًا دوازدهم (ًهدی ،اًا ًیتظَر،
اًـا غـایـب) ظهار وااهـد کرد و در ایان والَم ،باالن همو وح های اله را آشـــکار
وااهـد کرد (همـان .)02 ،بو نظر ً رســـد کُربَن درک نســـبتا کاًل از دین در ن د
وـداونـد و یکســـان بادن اهـداش انبیـا در ســـایـو اســـتفاده از تعالیم وً،و و روش
دیدارشـیاسانو واد بو دست آورده است و ضمن رهی از و ب و تکبر ولم تاانستو
است ًعرفت ب الرفانوای از ًهدویت بو دست دهد.
البتو کُربَن در بررســ ًســألو ًهدویت بو آســیبها و انقرافات کو ًمکن باد در
این ًسـألو بو وجاد بیاید وباش داشـتو ،و از همین رو آسیبها و انقرفات را کو برو
فربوهای انقراف یراًان ًاضـا ًهدویت بو وجاد آوردهاند ،بررس کرده است .او در
ً ـالـوای در بـاب اًـا دوازدهم بیان ً کید :هر نا تاهما ًذهب (نظیر تاهما
بهائیت) کو ًی ر بو ًشـابهت با اًا ًیتظَر گردد ،بو ویاان سـاء بصـد ضد ًذهب بر
ضد ایمان نسبت بو اًا زًان تل ً شاد ،و هرچو جمع از اتـــبا و ًـــریدان برای
ابیا ًـــرد بکاشیدً ،رد بیشتر تـــیابضا و تضـــادهای ایشان را رســـاا و بر ً،
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نظریا وً،و الباالبای ًعت د اســت کو فلســفو غیبت و ظهار اًا زًان را باید
در شـایسـتگ افراد و ًی ان ًعرفت آنان یا ناشایستگ آنان جست و جا کرد :ظهار یا
ود ظهار اًا  ،بر افراد ،بو شـایستگ آنان بستگ دارد .ظهار اًا  ،وین ت دید حیا
آنان اسـت و ًعیای ومیق اندیشو شیع ِ غیبت و ظهار اًا نی ج این نیست .افراد ،با
ناتاان ســاوتن واد برای رؤیت اًا  ،او را نســبت بو واد ،در س ح اب برار دادهاند؛
زیرا آنان اوضــای «دراکو ت ل اله » و این «ًعرفت بلب » را کو در ًعرفت شــیاسـ
اًاًان تعریف شـده باد ،از دست داده یا فلش کردهاند .بیا براین ،تا زًان کو انسان تاان
شــیاوت اًا را نداشــتو باشــد ،ســخن گفتن از ظهار او ب ًعیاســت (کُربَن،0733 ،
.)012
او ظهار حکاًـت ًهدوی را ت ل و آشـــکار شـــدن باالن تماً ادیان ابراهیم
ً داند ،و هر آن چو را کو ج و آًال یاًبران ب رگاار باده ،بو دســت با برکت حضــر
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ً ســازند؛ زیرا هیگاً کو اًا ًهدی ظهار کید و جهان را از ودل و داد و ح ی ت ر
ســـازد ،بو همان ًیهش کو اًروز از ظلم و جبر و شـ ـ او و کذب ر ً باشـــد ،دیگر
احتیاج بو اثبا اًری وجاد نخااهد داشــت و اومال اًا غایب ،واد دالّ بر ح انیت او
وااهد باد .از ًیظر کُربَن زًان کو اًا دوازدهم بعیاان واسـط بین ساژه و اوبژه ظهار
نماید البیع اســت کو تماً ح ابها بیفتد و ًدویان دروغین نخااهید تاانســت در
ً ابل کسـ ـ کو وباش کاًل بو والم حاضـــر و غایب دارد ً ،اوًت نمایید و ب گمان
و یت او را وااهید ذیرفت و در ً ابل ً ا ًعیای و باالن ایشـــان ســـر بو سـ ـ ده
وااهید گذاشـت؛ چان راه دیگری در اثر احاالو اًا بو والم ظاهر و باالن از ی سـا و
اف ای آگاه انسانها از سای دیگر باب نخااهد ًاند (کربن.)32 ،0739 ،

 .5بحث و نتیجه گیری
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کُربَن در بررسـ فلسفو دازاین و هرًیاتی بو دنبال تفسیری از دازاین باد کو
بتااند بو این ســ اال اســـخ دهد کو جهان با ًرر ایان نم یابد ،بلکو دازاین در بعد
دیگری بو بادگ واد اداًو ً دهد .در راســـتای اســـخگای بو این سـ ـ اال وی با
اندیشـوهای ورفان شـرب و تفکرا شـیع آشـیا شـد .در تق یق حاضر با استفاده از
روش تقلیل ًقتاای کیف بو بررســ آثار کُربَن رداوتو شــد ،نتایش نشــان دادند با
تاجـو بو آرای کُربَن ً تاان اذوان نماد کو وی برای نیل بو هدف کو در این زًییو و
ایان نا ذیری حیا در ابعاد ًختلف در نظر داشـــت ،هرگ درصـــدد برنیاًد فلســـفو
شـیع را با اندیشوهای ًتأور تلفیق کید تا از این الریق بتااند آن را (بو ًعیای ًدرن
آن) فلســف جلاه دهد ،بلکو او ًعت د باد اندیشــو فلســفو بو ًعیای دبیق کلمو ،آن
چی ی اسـت کو ف،سـفوای چان سهروردی بو آن رداوتواند نو آنچو اًثال هگل بیان
داشــتواند .هر چید کُربَن یک از ًهمترین شــاگردان فکری هایدگر باد اًا بو واب بو
بنبسـتهای فکری ًاجاد در اندیشـو هایدگر برده باد؛ بنبستهای کو در نهایت
هایدگر را نی در اًتداد همان سیت فلسفو غرب برار داد کو واد ًیت د آن باد.
روش کُربَن سالتتهفاده سز رویکرد هرمنوتیک مآهنی بر پدیدسر تتناالتی بود ،بنابرسین
تمش نمود تا سز طریق مفهوم دسزسین سبهدس تفکر تیعی رس درک نموده و الپس ب ت ویل
و تفستیر سین مکهش بپردسزد .ب منظور درک تفکر تیعی کُربَن در سثر مجالستتهی ک با
بزرگان تفکر تیعی سز جمل عمم طآاطآایی در سیرسن دس تت تا حدود زیادی توسنست
سین مکهش رس درک نموده و ب درک حلق گمشتده تمامی سدیان و مذسهش یعنی ،مس ل
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سمتامتت نتایتل تتتود و سز سین طریق سرتآاط بین دنیای سخروی و دنیوی رس درک نماید.
همین سمر سلآه در دین سالتتتمم و در التتتوره های م هلف قران ب کرست و تحت عنوسن
خلیف سللهی سنستان مورد س تاره قرسر گرفه سالت سما تنها در مکهش یع نمود عینی و
تجستتم ظاهری یافه سالتتت .سین سمر در وسقع همان مستت ل محوری تشتتیع یا وایت
میبا تتد ک در ایات قرانی ب کرست تحت عنوسن وایت خدس و سولی سامر مورد س تتاره
قرسر گرفه سالتتت .با بررالتتی اثار هانری کُربَن ب سین نهیج میرالتتیم ک سز منظر سو در
میان مذسهش سالتممی فقط تشیع میتوسند ب عنوسن نس نهایی و مذهش جهانی مورد
پذیرش عام قرسر گیرد ،چون تنها در التای اموزههای حقیقی سهل بیت و تشیع میتوسن
سرتآاط میان جهان اخرت و دنیا رس حفظ نمود؛ چرس ک در مذهش تشتیع حضتتور سمام ب
عنوسن وسالتتف فیضتتان ،حلق ستصتتال بین جهان دنیوی و سخروی رس حفظ مینماید .سین
سمر مفهوم دسزسین رس سز بن بستتتهی ک در سثر بودگی در سین جهان با ان موسج بود ،ازسد
میالتازد و مفهوم دسزسین رس ب فرسالوی سین جهان و جهان پس سز مرگ سمهدسد میدهد،
و بت نوعی میتوسن گفتتت کت سین نوع سز نگرش بت دسزسین بت تآیین مفهوم معتاد نیز
میپردسزد .سین سمر نکه محوری و بنیادین تشتتیع میبا تتد ک مورد رفلت وسقع تتده
سالتتت و ازم سالتتت مورد توج پگوهشتتگرسن حوزه و دسنشتتگاه قرسر گیرد تا بهوسند در
رسالهای زمین چینی برسی ظهور منجی مؤثر وسقع ود.
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اس ک ا ایرانی ب قلم دسریوش تتایگان ،مهرجم التتحر کریمی مهر ،ب ارس ،التتال
چهاردهم ،ماره  ،32مردسد و هریور.
 .11مجلستتتی ،محمدباقر ،1434 ،بحاراألنوار اشجامع شدرر حخبار األئم األطهار،
ُش سلْاِالْممیّ .
جلد دوم صفح  ،12تهرسن ،نشر دسرُ سلکُه ِ
 .11مک کوسری ،جان ،1711 ،مارتین هایدگر ،مهرجم محمدالتعید حنایی کا انی،
تهرسن ،سنهشارست گروس.
 .13موالتتتوی ،التتتیتدمحمتد ،1731 ،هرمنوتیکک ،پیشزمینت هتا و تحوات ان،
پگوهشهای فلسفی کممی ،ماره.،21

 .24نصتری ،قدیر ،1737 ،یک نظر و بیست و سا نقد ،فصلنام مفالعات ملی،24 ،
الال پنجم ،ماره .1
 .21نهجاشب غا ،1713 ،ترجم محمّد د هى ،قم ،نشرصحفی.
 .22وسعظى ،سحمد ،1734 ،رآمد بر هرمنوتیک ،تهرسن ،سنهشتتتارست مؤالتتتست ت
فرهنگى دسنش و سندیش معاصر.
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