معرفة اإلسالم..
هنري كوربان وأعماله
(**)
حامد الكار
نقله إلى العربية :عبد الرحمن أبو ذكري
(*)

يتعــــ َّرض االسـتــشــراق -الـــذي ي َّدعــــي
الدراسة العلميــــة لديـــن شـعـوب املسلمني
(*)	 The Study of Islam: The Work of Henry Corbin, Hamid
Algar, Religious Studies Review, Volume 6, Number 2,
April 1980.
التخصص
(**) أستاذ الدراسات اإلسالمية واإليرانية املتقا ِعد ،وأحد أمئة
ُّ
يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن .تخـ َّرج على يديـه أجيال
مـن جامعـة كاليفورنيـا بريكيل العريقـة ،حيث اضطلـع بالتدريس
طـوال نصـف قـرنٍ تقري ًبـا(2010 -1965م) ،عىل إثـر حصوله عىل
الدكتـوراه مـن جامعـة كمبردج .وهو أمريكي من أصـل بريطاين،
اعت َنـق اإلسلام وسـلك طريـق التصـ ّوف .وتنضـح كتاباتـه الغزيرة
ببصيرة نافـذة وحـرارة إميـان ،ناهيك عن لُغتـه ِ
الشـعرية الرائقة.
متعـه اللـه بالعافية ،وغفـر له ،ونفعنـا بعلومه يف الداريـن .يُجي ُد
أكثر مـن عرش لُغـات ،وله عنايـة باألدبني العريب والفـاريس ،عالوة
على التاريـخ الحديـث إليـران وتركيا والبلقـان وأفغانسـتان .وهو
ُح َّجـة يف تاريـخ التصوف ،وت ُ َعـ ُّد كتاباته عن الطريقة النقشـبندية
نقلـة مهمـة يف التأريـخ لهـا .وقـد طـارت شُ ـهرته يف أنحـاء العـامل
اإلسلامي بعـد عـام (1979م) ،بسـبب كتاباتـه ومحارضاتـه
خصوصـا املحـارضات
وترجامتـه عـن الحركـة اإلسلامية يف إيـران،
ً
األربـع التـي ألقاهـا يف لنـدن صيـف العـام نفسـه ،بدعـو ٍة مـن
املعهـد اإلسلامي وخالـد الذكـر كليـم صديقـي؛ عـن «جـذور
الثـورة اإلسلامية يف إيـران» .وهـي املحـارضات التـي ُج ِم َعـت
يف كتـاب بالعنـوان نفسـه وطُبِعـت عشرات الطبعـات يف شـتى
وسـتنرش ترجمتهـا العربيـة للمـرة األوىل
أنحـاء العـامل اإلسلاميُ ،
مطلـع (2018م) ،إن شـاء اللـه؛ إذ أنجزهـا مرتجـم هذه السـطور.
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وتاريخهـــم وحضارتهـــم وواقعهـــم -مؤخـــ ًرا
ـوم ُمتزاي ـ ٍـد ل ــه م ــا يُ ـ ِّر ُره يف كث ــر م ــن
لهج ـ ٍ
األحي ــان .لق ــد ازده ــر التقلي ــد االس ــترشاقي
الغ ــريب بوصف ــه تقلي ـ ًدا ُمغل ًق ــا يُعي ـ ُد إنت ــاج
نفس ــه ب ــا توقُّــف ،ون ــاد ًرا م ــا كان مفتو ًح ــا
أم ــام مش ــاركة املس ــلمني حاش ــا (املتغ ِّرب ــن)
منهــم؛ الذيــن متاهــوا مــع الحضــارة الغربيــة.
فشـــا
ً
لكـــن هـــذا التقليـــد قـــد فشـــل
ذري ًعـــا يف تكويـــن صـــور ٍة شـــامل ٍة وذات
مصداقي ــة لدي ــن اإلس ــام أو حضارت ــه ،رغ ــم
الجه ــد العري ــض والجدي ــر بالتقدي ــر ال ــذي
بُ ِ
ـــذ َل يف استكشـــاف املعلومـــات الفعليـــة
ومراكمته ــا .ف ــا م ــن موط ــنٍ ط َف ــت في ــه
رشقني
الغثاثـــة أكـــر مـــن دراســـات املســـت ِ
ع ــن الدي ــن اإلس ــامي .ولي ــس م ــن قبي ــل
املبالغ ــة الق ــول ب ــأن الب ــون بعيــ ٌد جذريً ــا
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بـــن اإلســـام الـــذي يصفـــه املســـترشقون،
واإلســـام الـــذي يعرفـــه املســـلمون يف
اعتقادهـــم وتجربتهـــم ومامرســـتهم،
لدرج ــة أنه ــا يب ــدوان ظاهرت ــن مختلفت ــن
ومتناقضتـــن ،أو حتـــى ال عالقـــة لهـــا
ببعضه ــا البع ــض .وأس ــباب ذل ــك عدي ــدة.
ف ــا ينبغ ــي االس ــتخفاف بالحض ــور الدائ ــم
للضغائـــن واإلحـــن الالهوتيـــة اليهوديـــة-
املس ــيحية التقليدي ــة بح ــق اإلس ــام .إال أن ــه
رمبــا كان األكــر أهميــة هــو انعــدام الرغبــة
ل ــدى جمه ــرة الدارس ــن يف قَب ــول اس ــتقالل
(الحقائـــق) الدينيـــة ،وإرصارهـــم عـــى
االختزاليـــة التاريخانيـــة أو السوســـيولوجية.
ويُعتــر أســتاذ الدراســات اإلســامية الفرنــي
ه ــري كورب ــان اس ــتثنا ًء ب ــارزًا م ــن ه ــذه
القاع ــدة؛ إذ أس ــهم إىل ي ــوم وفات ــه (الس ــابع
م ــن أكتوب ــر ع ــام 1978م) يف وض ــع مد َّون ـ ٍة
غنيـــة ومتن ِّوعـــ ٍة مـــن الكتابـــات ،والتـــي
تتن ــا َول ش ــتى مناح ــي الحي ــاة الروحي ــة يف
اإلس ــام؛ ال يباريه ــا يشء م ــا خلف ــه س ــائر
املس ــترشقنيُ .متخــذًا م ــن إيــران والتشــ ُّيع
نقطت ــه املرجعي ــة النهائي ــة؛ كت ــب كورب ــان
بغـــزارة طـــوال مـــا يزيـــد عـــى الثالثـــة
عقــود عــن التص ـ ّوف ،والفلســفة اإلســامية،
والتش ــيع االثن ــا ع ــري واإلس ــاعييل ،وع ــن
الفتـ ّوة يف اإلســام؛ إضافــة إىل طائفــة أخــرى
مـــن املوضوعـــات ذات الصلـــة .ويف كل
مس ــها تقري ًب ــا كان رائ ـ ًدا
املوضوع ــات الت ــي َّ

ومبتكــ ًرا؛ ُمخلخ ـ ًـا بعضً ــا م ــن املعتق ــدات
املرتس ــخة لالس ــترشاق ،وكاشــفًا آفاقً ــا م ــن
ِّ
الفك ــر والخي ــال كان ــت مجهول ــة أو اس ـتُه َني
بهـــا قبلـــه .وإضافـــة إىل جهـــده التحليـــي
والرتكيب ــي((( ،فق ــد دشَّ ــن كورب ــان (املكتب ــة
اإليرانيـــة ،)Bibliothèque Iranienne
وتوفَّ ــر ع ــى تحريره ــا وتحقي ــق نصوصه ــا.
وهـــي سلســـلة مـــن النصـــوص الفارســـية
والعربي ــة الت ــي تُعن ــى يف الغال ــب بتي ــارات
الفلس ــفة والعرف ــان الت ــي كان ــت ُمق َّرب ـ ًة إىل
نفس ــه .وه ــي السلس ــلة الت ــي ظه ــر منه ــا
ثالث ــة وع ــرون مجل ـ ًدا إىل الي ــوم(((؛ ح َّق ــق
كورب ــان جمهرته ــا وح َّرره ــا بنفس ــه ،وقــ َّدم
لبعضهــا بخالصـ ٍ
ـات تحليليــة .وهــي تُ ثِّــل يف
ُمجملهــا إضافــة نوعيــة إىل املصــادر النصيــة
املتوفِّـــرة لدراســـة الفلســـفة اإلســـامية
والعرفـــان .وبالنظـــر إىل األبعـــاد الكميـــة
والنوعي ــة إلنت ــاج كورب ــان ،وال ــذي يتواف ــر
تنـــام منـــه باللغـــة اإلنكليزيـــة؛
قســـ ٌط ُم ٍ
فيبـــدو مـــن املفيـــد الســـعي لتحليـــل
رؤيتـــه لإلســـام ،وتعيـــن مواطـــن القـــوة
ِ
ومواطـــن الضعـــف جمي ًعـــا يف أعاملـــه
الكاملـــة بالغـــة التفـــ ُّرد ،بـــل والفـــذَّة.
((( الــذي ت ُ ـ ِّوج يف كتابــه العمــدة ذي األربعــة مجلــدات« :اإلســام
اإليــراين» ،)En Islam iranien( ،املنشــور (1972 -1971م)؛
والــذي جمــع كل املوضوعــات التــي تناولهــا وحشــد فيــه كل
مجــاالت اهتاممــه.
((( يعني يف عام (1980م)( .املع ِّرب).
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دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

()1

أول اإلشـارة إىل أن هنري كوربـان
وتلزمنـا ً
قـد اسـتص َحب يف رحلـة دراسـته لإلسلام
مجموعـة مـن األدوات تربـو كثي ًرا على اﻵلة
اللغويـة وال ُّدربـة املعتـادة عليهـا يف تحصيـل
رشق .إذ متثَّلـت أدواتـه ابتـدا ًء يف عقـلٍ
امل ُسـت ِ
فلسـفي تع َّهـده بالرياضـة مـؤرخ فلسـفة
القـرون الوسـطى وأسـتاذها الجليـل( :إتيـان
غيلسـون  ،)Etienne Gilsonإضافـة إىل
اهتمام كوربان املبكِّر مبارتـن هيدغر((( .لكن
مبـا أنـه ال ينـي يُسـلِّط الضـوء على حكماء
الشـيعة يف إيران يف ُجل كتاباته؛ فإن مفهومه
للفلسـفة قـد اتسـع ُمتجـاوزًا االسـتدالل
املنطقـي املحـض إىل إلحـا ٍح على الجـواين،
جن ًبـا إىل جنب مـع املالحقة املثالية للحقيقة.
فإمنـــا كانـــت عنايتـــه ابتـــدا ًء بالحكمـــة
ـرا مفتاح ًيــا
اإلرشاقيــة((( ،والتــي صــارت عنـ ً
يف ُمعجمــه الخــاص .ولــذا ،يتعـ َّـن أن نضيــف
إىل عن ــارص تش ـكُّله الفك ــري عمو ًم ــا ،والت ــي
أعانـــت عـــى تشـــكيل رؤيتـــه لإلســـام؛
((( نُـرِت الرتجمــة الفرنســية لكتــاب «مــا هــي امليتافيزيقــا»Was( ،
 ،)ist Metaphysikيف باريــس عــام (1938م).
((( اســتخدم أســتاذنا الربوفســور يف األصــل لفظــة «ثيوصــويف»،
( ،)Theosophyوالتــي تعنــي حرف ًيــا« :الحكمــة اإللهيــة»،
( ،)Divine Wisdomلكننــا آثرنــا التعريــب املســتخدم أعــاه
الســهروردي العرفانيــة ،والتــي
لدقتــه يف التعبــر عــن منظومــة ُّ
شُ ــغف بهــا كوربــان وكانــت مثالــه .ومثلهــا تعريــب ()Gnosis
يف الســياق اإلســامي بـ«العرفــان» ،وأحيانًا بـ«املعرفــة اإلرشاقية».
ومنظومــة «الثيوصــويف» تقــع يف مرتبــة وســط بــن العرفــان
والغنــوص ،ولهــا تاريــخ وتقاليــد يف أديــان العــامل القديــم ،ويف
اإلســام ،ويف الغــرب الحديــث( .املعــ ِّرب).

إدراكًا ُمتعاط ًف ــا م ــع العن ــارص الباطني ــة يف
الفلســـفة الغربيـــة ،ومـــع صوفيـــة الرايـــن
األملـــان ( ،((()Rhenish mysticsإضافـــة إىل
طائف ـ ٍة أخــرى مــن مثــل هــذه املوضوعــات
املتجانســـة املمثلـــة يف (الـــكأس املقدســـة
 ،((()Holy Grailوفرس ــان املعب ــد ،ونظري ــة
األلــوان عنــد الشــاعر األملــاين غوتــه((( ،فضـاً
((( هــي حركــة صوفيــة مســيحية قروســطية بــرزت يف أوســاط
الدومنيــكان يف أملانيــا .ويعتربهــا البعــض النقيــض الفــج
للمدرســية الالهوتيــة ،وأبــرز رموزهــا «مايســر إيكهــارت»،
( ،)Meister Eckhartوقــد تركــت أثـ ًرا عمي ًقــا يف اإلصالح الديني
الربوتســتنتي ،كــا تركــت بصمتهــا غائــرة عــى بعــض الفالســفة
خصوصــا شــهوبنهور وفيتغنشــتاين( .املعــ ِّرب).
الغربيــن،
ً
((( هي آنية يفرتض أن يسـوع اسـتخدمها يف العشـاء األخري ،بحسـب
امليثولوجيـا املسـيحية؛ وإيحاءاتهـا ُمسـتقاة مـن امليثولوجيـا
السـلتية الوثنيـة .وقـد ظهـرت يف الفـن الرومانتيكي ،منـذ القـرن
التاسـع عشر ،تأويلات لهـذه اﻵنيـة بوصفهـا «األنثـى املقدسـة/
املاعـون املقـدَّس» التـي يكتمـل بهـا الحلـول اإللهـي يف الوجـود.
وذلـك باعتبـار امتلاء اﻵنيـة امتلا ًء لرحـم األنثـى مـن خلال
عالقـة جنسـية .وهـو مـا اطـرد يف الثقافـة الشـعبية األوروبية إىل
اعتبـار اﻵنيـة رمـ ًزا لشـخصية مريـم املجدليـة ،التـي يفترض أن
نسـل يسـوع قـد اسـتمر مـن خاللهـا على األرض .وهـو املخيـال
الشـعبي الذي اسـتقى منـه دان بـراون واحدة من أشـهر رواياته:
ثقلا يف الثقافـة الغربية
شـفرة دافنشي .وقد اكتسـبت األسـطورة ً
الحديثـة مـع تزايـد نفـوذ حـركات التمركـز حـول األنثـى ،بعـد
«الثـورة الجنسـية» (إبـان السـتينيات)؛ والتـي رشعـت بتأنيـث
العـامل ُمح َّملـ ًة مبواريـث مـن امليثولوجيـات الوثنيـة القدميـة،
وهـو مـا تزا َمـن كذلـك مـع اسـتدعاء عـدد كبير مـن العبـادات
الوثنيـة القدميـة( .ابتـدا ًء مـن سـبعينيات القـرن العرشيـن،
وبعضهـا منظومـات لعبـادة األنثـى) ،والتـي سـادت أوروبـا قبـل
خصوصـا يف املجـال األنغلوسكسـوين( .املعـ ِّرب).
املسـيحية؛
ً
((( هــي نظريــة صاغهــا الشــاعر األملــاين األشــهر عــن طبيعــة
األلــوان وكيفيــة إدراك اإلنســان لهــا ،ونــرت للمــرة األوىل عــام
(1810م) .وفيهــا ق ـدَّم رش ًحــا لعمليــة انكســار الضــوء ولطرائــق
عمــل العــن .وعــى عكــس نيوتــن ،الــذي انتقــده غوتــه؛ مل
يكـرِث األخــر للمعالجــة التحليليــة لأللــوان بــل بكيفيــات إدراك
الظواهــر .وقــد أدرك الفالســفة الحقًــا الفــارق بــن الطيــف
البــري عنــد نيوتــن وظاهــرة اإلدراك اإلنســاين لأللــوان عنــد
غوتــه .وهــو املوضــوع الــذي خصــص لــه فيتغنشــتاين آخــر
كتبــه ،والــذي د َّونــ ُه عــى فــراش املــوت( .املعــ ِّرب).
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ع ــن كتاب ــات (س ــويدنربغ .((()Swedenborg
وقــد أدى َميــل كوربــان للحكمــة اإلرشاقيــة
إىل إعادتــه تقييــم ُمجمــل طبيعــة النشــاط
تقييــا
الفلســفي وتاريخــه يف اإلســام،
ً
جذريًــا .إذ كان عمــوم طــرح أكــر األعــال
التــي تناولــت الفلســفة اإلســامية قبــل
كوربــان((( يــدور حــول كــون خالصــة الفكــر
تنحــر عنايتهــا يف
الفلســفي للمســلمني
ِ ُ
اســتقبالهم الفلســفة اليونانيــة ونقلهــا إىل
أوروبــا ،يف صــور ٍة ُمنقَّحــ ٍة بعــض الــيء.
ومــع نهايــة دور الوســيط ســاد اعتقــا ٌد بــأن
النشــاط الفلســفي انتهــى عنــد املســلمني،
بحلــول القــرن الثالــث عــر امليــادي.
لكــن مبــا أنــه ال ينــي ُيســلِّط الضــوء
عــى حكــاء الشــيعة يف إيـران يف ُجــل
كتاباتــه؛ فــإن مفهومــه للفلســفة قــد
اتســع ُمتجــاوزًا االســتدالل املنطقــي
املحــض إىل إلحــا ٍح عــى الجــواين،
جن ًبــا إىل جنــب مــع املالحقــة املثاليــة
للحقيقــة .فإمنــا كانــت عنايتــه ابتــدا ًء
بالحكمــة اإلرشاقيــة ،والتــي صــارت
را مفتاح ًيــا يف ُمعجمــه الخــاص.
عنــ ً

.

((( إميانويــل ســويدنربغ (1772 -1688م)؛ مهنــدس وكيميــايئ
وفيلســوف والهــويت ومتصــوف لوثــري من أصل ســويدي ،اشــتهر
بكتــاب عــن الحيــاة األخــرى والفــردوس والجحيــم( .املع ـ ِّرب).
((( مثــل كتــاب ت .ج .دي بــور« :تاريخ الفلســفة يف اإلســام» ،والذي
نُـ ِ
ـر للمــرة األوىل عــام (1905م) ،وشــاع تداوله عىل نطاق واســع
لعقــود تاليــة( ،نقلــه األســتاذ محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة إىل
اللغــة العربيــة ونُــر للمــرة األوىل يف عــام 1938م)( ،املع ـ ِّرب).
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لــذا ،فرغــم بــروز قامــة ابــن خلــدون الالفتــة
للنظــر؛ ظلــت اآلفــاق الفكريــة لإلســام
ُم ِ
جدب ـ ًة حتــى بدايــات العصــور الحديثــة(((.
هــذه الرؤيــة للفلســفة اإلســامية اســتن َدت
جزئ ًيــا عــى االفــراض بــأن وحدهــا وجــوه
الفكــر اإلســامي التــي أث َّــ َرت يف التاريــخ
الفكــري ألوروبــا ذات اعتبار وأهميــة ،وجزئ ًيا
عــى التســوية غــر املعلنــة بــن الحضــارة
اإلســامية والعنــر العــريب (أو الكتابــة
العربيــة) الــذي ســاد خــال مرحلــة تشـكُّلها،
وجزئ ًيــا عــى الصيغــة العقيــم لثالثيــة
(االزدهــار والنضــج واالضمحــال)؛ التــي ســاد
تو ُّهـ ٌم بــأن اإلســام قــد اســتكملها مــع حلول
القــرن الثالــث عرش .وقد سـفَّه كوربــان هذه
الرؤيــة االختزاليــة بأكــر مــا فعــل غــره.
ـح ،بــادئ ذي بــدء؛ أنــه حتــى أكــر
إذ أوضَ ـ َ
الفالســفة املســلمني شــيو ًعا ،ابــن ســينا؛ قــد
أيسء فهمــه جزئ ًيا ،وكشــف عن أنــه باإلضافة
إىل الوجــوه العقالنيــة لفكــره -التــي أبرزهــا
الغــرب بســبب أثرهــا يف الفلســفة املدرســية
القروســطية -فقــد كان هنــاك عنــر آخــر
ر باطــن وجــواين وإرشاقــي(((.
يف فكــره؛ ُعنـ ٌ
وأهــم مــن ذلــك أن كوربــان قــد أخــرج إىل
النــور ،يف سلســلة متكاملــ ٍة مــن الكتابــات؛
((( تبنــى بعــض «كتــاب» اإلســام هــذا الــرأي ،وبنــوا عليــه نظريــات
تفت ِقــ ُر إىل الدقــة ،ورمبــا كان أشــهرهم هــو الجزائري-الفرنــي
مالــك بــن نبــي( .املع ـ ِّرب).
(4) See Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, Pantheon Books, 1960.
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امتــدا ًدا للنشــاط الفلســفي اإلســامي اســتم َّر
بعــد القــرن الثالــث عــر بفــر ٍة طويلــة يف
كنــف التشــ ُّيع ،وتحــت اســم (الحكمــة).
ومــن اإلنصــاف القــول بــأن أســاء مثــل مــر
دامــاد((( وأيب القاســم فندرســي((( والقــايض
ســعيد ال ُق ّمــي((( و ُمــا صــدرا((( كانــت بالكاد
معروفــة للدارســن الغربيــن قبــل كوربــان.
ويف سـياق الثنـاء على إنجـاز كوربـان ،الـذي
((( الســيد مح ّمــد باقــر بــن مح ّمــد الحســيني االســرآبادي(-960
 1041هـــ ق)؛ فيلســوف ومتكلِّــم وفقيــه و ُمح ـدِّث شــيعي عــا
نجمــه يف العهــد الصفــوي .مــن مؤســي «مدرســة إصفهــان»،
وأطلِــق عليــه لقــب «املعلِّــم الثالــث» لعلــو كعبــه يف العلــوم
العقليــة؛ وقــد تتلمــذ عليــه مــا صــدرا .وتتجــاوز آثــار مــر
ٍ
حــواش عــى كتــب
دامــاد املائــة مؤلــف ،قســم كبــر منهــا
فلســفية .ومــن كتبــه« :الرواشــح الســاوية يف رشح األحاديــث
اإلماميــة» ،و«الــراط املســتقيم»( .املعــ ِّرب).
((( السـيّد أبــو القاســم بــن مــرزا بيــگ بــن صــدر الديــن الحســيني
املوســوي الفندرســي االســرآبادي( 1050 -970هـــ ق)؛ فيلســوف
وعــارف وشــاعر وكيميــايئ شــيعي مــن أعيــان العهــد الصفــوي.
رصا للمــر دامــاد ويعتــر مــن رمــوز «مدرســة
كان معــا ً
إصفهــان» .قــى شــط ًرا مــن عمــره يف الهنــد لدراســة فلســفاتها
وأديانهــا ،وحظــي برعايــة ســاطينها املغــول .وقــد تتلمــذ عليــه
مــا صــدرا( .املع ـ ِّرب).
((( محمــد ســعيد بــن محمــد مفيــد القُمــي ( 1107-1049هـــ ق)؛
فقيــه وفيلســوف و ُمح ـدِّث وطبيــب شــيعي .كان طبيبًــا للشــاه
عبــاس الثــاين الصفــوي ،وقــد لُقِّــب بـ«حكيــم كوچـــک»؛ أي
الحكيــم /الطبيــب الصغــر ،وذلــك لتمييــزه عــن شــقيقه األكــر،
الــذي كان فيلســوفًا طبيبًــا هــو اﻵخــر .ولــه مصنفــات وكتــب
ومقــاالت عديــدة .وقــد تــوىل القضــاء يف قُــم للشــاه عبــاس،
فاشــتهر بلقــب القــايض( .املعــ ِّرب).
((( ( ) صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم القوامــي الشـرازي(-979
1045هـــ ق)؛ أبــرز فالســفة املســلمني بعــد ابــن ســينا .وهــو
خاتــم حكــاء الشــيعة الــذي مــزج الفلســفة والعرفــان يف
فلســفته املعروفــة بـ«الحكمــة املتعاليــة»؛ فــكان عملــه «ثــورة
ميتافيزيقيــة» .اشــتهر بـ«صــدر املتألهــن» أو «مــا صــدرا».
وتتلمــذ عليــه الفيــض الكاشــاين .مــن أهــم كتبــه عــى اإلطــاق؛
فضــا عــن تفســره
ً
الكتــاب املعــروف بـ«األســفار األربعــة»،
للقــرآن؛ ولــه« :املبــدأ واملعــاد» ،و«مفاتيــح الغيــب» ،و«كــر
أصنــام الجاهليــة»( .املعــ ِّرب).

ال يرقـى إليـه شـك؛ يف إعـادة تقييم الفلسـفة
يتعين علينـا اإلشـارة إىل أنـه طاملـا
اإلسلامية َّ
ط َّبـق الحكمـة العربيـة« :ودا ِوين بالتـي
كانـت هـي الـدا ُء» .ذلك أنـه يف سـعيه إلبراز
العنصر املثـايل واإلرشاقـي ،الثابـت ابتـدا ًء؛
يف فكـر كل مـن ابـن سـينا و ُملا صـدرا ،فقـد
صـار ُعرضـ ًة لخطـر الحـط مـن قـدر الجوهر
العقلاين ملنظومتيهام .ويُعالـج فضل الرحمن
هـذه املسـألة يف مقدمـة دراسـته البصيرة
مل ُلا صـدرا ،مـع إشـار ٍة واضحـة إىل كوربـان.
رافضً ـا طـرح كوربـان ،عـن العنصر الصـويف
أو اإلرشاقـي الجوهـري يف أعمال ُملا صـدرا؛
يوضِّ ـح فضـل الرحمـن أن وظيفـة التجربـة
الجوانيـة عند صدر الدين الشيرازي ،وآخرين
مـن مدرسـته؛ مل تكُـن إنتـاج محتـوى فكـري
جديـد ،بـل كانـت إضفـاء سـمت التجربـة
الذاتيـة على املحتـوى الفكـري الـذي بلغـه
العقـل((( .وهـا هنـا نَ ِق ُـف عىل طليعـة حزمة
مـن املـؤرشات تشي بـأن امليـول الشـخصية
لكوربـان صبَغَـت املوضوعـات التـي تناولهـا،
وذلك كام اسـتنا َرت هـذه املوضوعات مبيوله.
()2

وكان ثــاين املوضوعــات الرئيســة التــي عالجها
كوربــان هــو :اإلســام الشــيعي يف صيغتيــه
االثنــا عرشيــة واإلســاعيلية .ويف هــذا الحقل
(5) Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, State
University of New York Press, Albany, 1975.
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أيضً ــا ح َّقــق كوربــان انقالبًــا كانــت تصـ ّورات
املســترشقني تفتقــر إليــه .إذ كان دارســو هــذا
الســني
الحقــل قبــل كوربــان يُدرِكــون التاميُز ُّ
الشــيعي داخــل اإلســام يف صيغته السياســية
فحســب ،ل ُيقــى التش ـ ُّيع بوصفــه (بدعــة)،
وذلــك بغــر طــرح أي تعريـ ٍ
ـف ُمحــد ٍد لهــذا
(ســ َّنة)(((؛ كأن
ال ُحكــم ،أو حتــى لصنــوهُ :
مذهــب األغلبيــة هــو بذاتــه تح ُّقـ ٌـق للس ـ َّنة
وموقــف األقليــة تجســي ٌد تلقــايئ للبدعــة.
وقــد انتفــض كوربــان ،مخال ًفــا لهــذه الرؤيــة؛
يف ثــورة بليغــ ٍة ُمحت ًجــا بأنــه «ال ُيكــن
ســب الخلفــاء الثالثــة
اختــزال التشــ ُّيع يف ِّ
خامســا
األُ َول ،وال يف مبــارشة الشــيعة أصـ ًـا ً
للديــن فــوق األصــول األربعــة التــي يُ ِق ُّرهــا
الســني رصاحــة»((( .وللمــرة األوىل
اإلســام ُّ
بســط كوربــان
يف لُغ ـ ٍة مــن لغــات الغــرب؛ يَ ُ
عقيــدة اإلمامــة يف ُجــل أبعادهــا الباطنــة
وامليتافيزيقيــة ،موضِّ ًحــا أن خالفــة النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم ،والتــي ادعــى األمئــة
أحقيتهــم بهــا؛ تتجــاوز كثـ ًرا حــدود الحكــم
الســيايس والفقهــي يف شــؤون األمــة ،وأنهــا
كانــت امتــدا ًدا دوريًــا لجوهــر النبــوة ذاتهــا.
((( اســتخدم أســتاذنا الربوفيســور يف األصــل لفظــة ()Orthodoxy
امللبِســة واإلشــكالية ،لكنــا آثرنــا تعريبهــا يف هــذا ِ
املوضــع بالــذات
بـ(الســنة)؛ بوصفهــا نقيضً ــا للبدعــة .واللفظــة العربيــة إشــكالية
ُّ
كذلــك يف ِ
الحجــاج الكالمــي ،إذ يَ ِ
نســب كل مذهــب نفســه إىل
الســنة ومــا ســواه إىل البدعــة؛ لكنهــا عــى األقــل ذات مدلــول
واضــح يف أذهــان املتكلمــن واملتمذهبــن املســلمني( .املع ـ ِّرب).
(2) Corbin, En Islam iranien, Gallimard, Paris, 1971-1972,
Vol. I, xiv.

431

لكننــا ُهنــا أيضً ــا نجــد كوربــان يســعى لــدوا ٍء
مــن جنــس الــداءُ .مف ِّنــ ًدا بالحــق اختــزال
التشــ ُّيع إىل احتجــا ٍج عــارِض عــى مســألة
ـر عــى رؤيـ ٍة ال
الخالفــة السياســية ،فإنــه يُـ ِ ُّ
تقــل عنهــا جمو ًحــا؛ وهــي أن التشـيُّع تقليـ ٌد
ِ
باط ـ ٌن باألســاس ،بــل إنــه (موئِـ ُـل كل تقليــد
اإلســام ِ
الباطــن)((( .هــذه الرؤيــة ،التــي
تتغلغــل يف ُجــل كتابــات كوربان عن التشـ ُّيع؛
تطــوي تحريفًــا بالغًــا لــكل مــن اإلســام
الســني والشــيعي .إذ مبجـ َّرد أن يصري التشـ ُّيع
ُّ
هــو املســتو َدع األوحــد لتقاليــد اإلســام
ِ
الباطنــة (أي الروحانيــة وال ُعمــق) ،يُختَــ َز ُل
الســني إىل مــا يُشــر إليــه كوربــان،
اإلســام ُّ
تكــرا ًرا وبــازدرا ٍء بــا ٍد؛ بـ(اإلســام الفقهــي).
ورغــم أن التص ـ ّوف ،بوصفــه أحــد التقاليــد
ِ
الباطنــة يف اإلســام؛ قــد ازدهــر ازدهــا ًرا
الســني ،فــإن كوربــان،
واض ًحــا يف العــامل ُّ
كــا ســرى؛ ي ُعــدُّهُ تقليــ ًدا ُمقتط ًعــا زو ًرا
مــن التشـ ُّيع ،ويســعى للتخلُّــص مــن األمئــة.
وحـ ُ
ـرف طبيعــة التشـيُّع ،امل ُتض َّمــن يف تعريفه
بأنــه باطـ ُن اإلســام وعمقــه؛ خطـ ٌر بالدرجــة
ذاتهــا ،ليبــدو مثــل هــذا التعريــف اﻵن ،يف
أ َعقــاب الثــورة اإليرانيــة؛ شــاذًا ،بالنظــر إىل
عنايــة الثــورة البالغــة باألبعــاد االجتامعيــة-
السياســية للديــن .مــا مــن أحـ ٍـد ُيــاري يف أن
العرفــان ُيثِّــل صيغ ـ ًة مــن صيَــغ الروحانيــة
(3) En Islam iranien, Vol. I, 16.
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اإلســامية ،املالمئــة للســياق الشــيعي؛ وأنــه
ُمس ـتَ َم ٌّد مــن التقاليــد والروايــات املنســوبة
لألمئــة إىل حــد كبــر .أمــا التأكيــد عــى أن
العرفــان ُمــرا ِد ٌف للتشــ ُّيع ،أو حتــى إنــه
جســد أكــر تجلياتــه أهميــة؛ فأمــر جــد
يُ ِّ
ٍ
حشــد هائــلٍ
ُمختلــف .إذ يســتل ِز ُم إغفــال
مــن روايــات األمئــة ِ
املتصلــة بأمــور الظاهــر
(الفقهيــة) ،ومطالبــات األمئــة املســتم َّرة
رغــم خذالنهــا -مببــارشة الســلطة السياســية.وهــذا مــا يدفــع كوربــان كذلــك إىل انتقائيــة
ُمفرِطــة يف رؤيتــه للتش ـ ُّيع.
ويف عــامل التشـ ُّيع اإليـراين -ناهيــك عن ســؤال
(اإلمامــة) -حبــس كوربــان انتباهــه عــى مــا
يزيــد قليـ ًـا عن املشــتغلني بالحكمــة وطائفة
الشــيخية؛ وهــم أصحــاب مذهــب اســتبصا ٍر
باطــنٍ كان لهــم بعــض األهميــة يف بواكــر
القــرن التاســع عــر ،لكنهــم ُحـ ِ
ـروا الح ًقــا
يف تج ُّمــعٍ صغــر ِآســنٍ يف كرمــان .ويغيــب
كليًــا عــن ُجــل كتابــات كوربــان الضافيــة يف
التشـ ُّيع اإليـراين هــؤالء الذيــن كانــوا أمنــاءه
وأنصــاره البارزيــن طــوال مــا يربــو عــى ثالثة
قــرون :علــاء الظاهــر .وال يُعــزى غيابهــم
بــا ريــب إىل إســقاط كوربــان لهــم ُمتع ِّمـ ًدا،
وأقــل مــن ذلــك إىل جهــلٍ منــه .بــل ببســاطة
ألنــه حاملــا صــار ربــط التشــ ُّيع بالتقاليــد
ِ
الباطنــة لإلســام أحــد ُمنطلقاتــه؛ ســقطت
مــن ُحســبانه بطبيعــة الحــال ســائر املذا ِهب
والتيــارات الفكريــة التــي ال تنتمــي لهــذا

التصنيــف ،بوصفهــا زائفــة؛ حتــى لــو كانــت
ُمهيمنـ ًة تاريخ ًيا .ويف فقرة شــديدة الكشــف،
أشــار كوربــان إىل أن وصــول الشــيعة يف إيران
إىل مرتبــة األغلبيــة خــال العهــد الصفــوي،
ومــا اقــرن بــه مــن تــو ُّرط القيــادات
ِ
املصاحــب يف الشــؤون االجتامعيــة-
الدينيــة
االقتصاديــة وحتــى يف الشــؤون السياســية؛ قد
أدى إىل (خيانــة) الجوهــر الباطــن للتشـيُّع(((.
وقــد كانــت اســتبصارات مذهــب الشــيخية
املب َهمــة -عنــد كوربــان -رد فعــلٍ تصحيحــي
لهــذه الخيانــة؛ ق ُِص ـ َد بــه اســتعادة (تكا ُمــل
التشــيُّع) ،فكــ َّرس لهــم مــن ثــ َّم عــ َّدة
دراســات(((.
لكــن عــى العكس مــن ذلــك ،مل يكــن انتصار
التيــار األصــويل يف الفقــه ،والــذي وقــع تقريبًا
يف نفــس توقيــت ظهــور الشــيخية؛ موضو ًعــا
الهتــام كوربــان ،رغــم أنــه كان بغــر شـ ٍ
ـك
أكــر التطــورات أهميــة يف التاريــخ الدينــي
إليـران بعــد الصفويــن .إذ ســمح بنمــو طبقة
ويكــن اعتبــاره الجــد
قويــة مــن العلــاءُ ،
األعــى للثــورة اإليرانيــة .وبســبب مســاواته
بــن التش ـ ُّيع وتقاليــد اإلســام ِ
الباطنــة ،كان
كوربــان بعيـ ًدا -عــى طريقتــه الخاصــة -عــن
(1) Corbin, “Pour une morphologie de la spiritualité
shîʿite”, Eranos Jahrbuch 29, 1960, 69.
((( راجع بشكلٍ خاص:
Corbin, “L'École shaykhie en théologie shî'ite”, Annuaire de
l'Ecole pratique des hautes études, Section des sciences
religieuses, 1960-61, 1-60.
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واقــع اإلســام الشــيعي املعــارص يف إيــران
بُع ـ َد ُعلــاء السياســة األشــد بــادة.
()3

أمــا ثالــث بــؤر اهتــام كوربــان األكادمييــة
الرئيســة فهــو التص ـ ّوف ،أو باألحــرى مجــال
ُمحـ َّد ٌد بدقــة مــن املوضوعــات والشــخصيات
وشا ُحــ ُه
داخــل التصــوف :ابــن عــريب ُ َّ
اإليرانيــون ،وروزبِهــان البقــي((( ،وأعضــاء
شــتى مــن املنتمــن إىل الطريقــة الكربويــة(((،
خصوصــا عــاء الدولــة ِ
الســمناين .وعــى
ً
الفــور ُيكــن التســليم بأنــه يف هــذا الحقــل
كذلــك؛ أبــان كوربــان مواهبــه املعتــادة
املتمثِّلــة يف القــراءة النهِمــة واإلبداعيــة
للنصــوص قليلــة الشــهرة .إال أن إدراكــه لــكل
مــا وقــف عليــه قــد اصطبــغ ،أو حتــى قُ ِّيــد؛
برؤيتــه الخاصــة للتشــيُّع بوصفــه التقليــد
((( صــدر الديــن أبــو محمــد روزبهــان البقــي الشــرازي (-522
606هـــ .ق)؛ شــاعر وصــويف فــاريس وإمــام متص ِّوفــة شــراز
املعــروف بـ«شــيخ الشُ ــطَّاح» .ســ َّجل ُمكاشــفاته الروحيــة يف
كتابــه« :كشــف األرسار» ،ولــه تفسـ ٌر للقــرآن عنونــه بـ«عرائــس
البيــان يف حقائــق القــرآن»؛ َّإل أ َّن ســيد ُحســن نــر يــرى
أن خــر مــا يُلخِّــص تصــورات روزبهــان هــو كتابــه« :عبهــر
العاشــقني»( ،بالعربيــة :ياســمني العاشــقني)( .املعــ ِّرب).
((( طريقــة صوفيــة خلفهــا موالنــا العــارف باللــه نجــم الديــن
كُــرى( 618 -540هـــ ق)؛ الــذي وصفــه الذهبــي بـ«الشــيخ
اإلمــام العالمــة القُــدوة املحــدِّث الشــهيد»؛ إذ قتلــه
املغــول؛ فهــو شــيخ ُخراســان وإمــام خــوارزم .ومــن آثــاره
ِ
الســفر القيــم امل ُســمى بـ«فوائــح الجــال وفواتــح الجــال».
كان مــن مريديــه مجــد الديــن البغــدادي وفريــد الديــن
العطــار ،ويذهــب البعــض إىل أن أيب جــال الديــن الرومــي
-بهــاء الديــن ولــد -كان هــو اﻵخــر ُمريــدًا لــه( .املعــ ِّرب).
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ِ
الباطــن الوحيــد الرشعــي داخل اإلســام .وقد
رحم
صــاغ تصــوف ابن عــريب بوصفــه أقــرب ً
للتش ـ ُّيع ،يف كل مــن صيغتــه االثنــا عرشيــة
واإلســاعيلية؛ مــن عــ َّدة أوجــه ،ومتــادى
يف ذلــك بعــض الــيء للتأســيس لتــوا ٍز
تجاهــا بالكُليــة تقري ًبــا
ً
بــن املدرســتنيُ ،م
ســلف ابــن عــريب الثابتــن واملبارشيــن يف
تصــوف األندلــس واملغــرب .وباملثــل ،فحــن
يتحـ َّدث عــن روزبِهــان ،يجــد كوربــان نفســه
ُمضطــ ًرا مــرة أخــرى لإلحالــة إىل التشــيُّع،
رغــم أنــه يف هــذه الحــال ُيكنــه أن يفعــل
القليــل عــدا منــح قرائــه اعتــذا ًرا ُمق َّن ًعــا
ٍ
وعــارف ســني(((.
بكاتــب
بالــكاد لعنايتــه
ٍ
وقــد صــاغ تصــوف ابــن عــريب بوصفــه
رحــا للتشــ ُّيع ،يف كل مــن
أقــرب
ً
صيغتــه االثنــا عرشيــة واإلســاعيلية؛
مــن عــدَّة أوجــه ،ومتــادى يف ذلــك
بعــض الــيء للتأســيس لتــوا ٍز بــن
ً
تجاهــا بالكُليــة تقري ًبــا
املدرســتنيُ ،م
ســلف ابــن عــريب الثابتــن واملبارشيــن
يف تصــوف األندلــس واملغــرب.

.

أم ــا الكربوي ــة؛ فه ــو يؤكِّ ــد أن جمه ــر ًة م ــن
أقطـــاب الطريقـــة (مثـــل ســـعد الديـــن
الحم ــوي وع ــاء الدول ــة ِ
الس ــمناين) كان ــوا
شــيعة ابتــدا ًء أو أنهــم اســت ْخفَوا بتش ـ ُّيعهم.
(3) En Islam iranien, Vol. III, 11.
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وهـــا هنـــا نـــراه يُقلِّـــ ُد مـــا اســـتق َّر عليـــه
فعـــل بعـــض كتـــاب الشـــيعة ،مثـــل نـــور
اللــه الشُ شـ َـري ،صاحــب مجالــس املؤمنــن؛
رص عـــى أن ينســـب إىل التشـــ ُّيع
الـــذي أ َّ
بأثـــر رجعـــي -كل مـــن بـــدا منـــه بعـــضالتوق ــر لإلم ــام ع ــي أو األمئ ــة م ــن نس ــله.
وقـــد كان كوربـــان واع ًيـــا بطبيعـــة الحـــال
أن مث ــل ه ــذا التوق ــر ال يعن ــي بال ــرورة
تصنيـــف أصحابـــه مـــن املؤلفـــن عـــى
أنهـــم شـــيعة .لكنـــه كان قاط ًعـــا عـــى
نحـــو الفـــت يف نســـبة امليـــول الشـــيعية
إىل الطريق ــة الكربوي ــةُ ،مس ــتهي ًنا وبص ــور ٍة
بكـــم جـــار ٍِف مـــن األدلـــة التـــي
قطعيـــ ٍة ٍ
(((
الســـنية للطريقـــة .
ت ُشـــر إىل الهويـــة ُّ

انقطــاع عــى أن تصــور الواليــة((( ،املفتاحــي
اض ُمقتل ـ ٌع مــن تُربــة
يف التصــوف؛ هــو اق ـر ٌ
التشـ ُّيع ،وأن الوظائــف الباطنــة والتأسيســية
والكونيــة ألمئــة التشــ ُّيع قــد اغتصبهــا
الصوفيــة وأعــادوا إســنادها لشــيوخهم .ويف
معالجتــه للســمناين ،عىل ســبيل املثــال؛ يؤكِّد
كوربــان عــى أن فكــرة الوالية اسـتُن ِبطَت من
أحاديــث عديــدة رواهــا الكُلينــي عــن األمئــة،
ِ
ويواصــل ُمدع ًيــا أن «الحديــث عــن الواليــة
مبعــز ٍل عــن اإلمامــةُ ،متغاضــن عــن كاريزمــا
اإلمــام دون أدىن إشــارة ،هــو أكــر مــن كونــه
مجــرد مفارقــة؛ إنــه تحطي ـ ٌم للوحــدة» ،أي:
وحــدة النبــوة والواليــة .فــإذا كان غــرض
النبــوة ظاهـ ًرا؛ فــإن غــرض اإلمامــة باطــن(((؛
إال أن هــذا الجــزم واضــح البطــان؛ فالفهــم
الصــويف للواليــة يَ ِصلُها بالنبــوة ،وإن كان ذلك
بصيغــ ٍة مختلفــ ٍة عــا يطرحــه التشــ ُّيع(((.
عــاوة عــى ذلــك ،وكــا أشــار بــول نويــا؛
فــا مــن حاجــة الفــراض حــدوث عمليــة
انتقــال للتأثــر يف أي مــن االتجاهــن ،مبــا أن
مفهــوم الواليــة ُمتجـ ِّذ ٌر يف القــرآن ،ومــن ثـ َّم
تطــ َّور تلقائ ًيــا يف التصــوف بغــر أن ينتُــج
عــن ذلــك أيــة مفارقــات أو إشــكاليات(((.

إال أن العنــر األكــر أهميــة لفهــم رؤيــة
كوربــان للتص ـ ّوف هــو تأكيــده املتك ـ ّرر بــا

((( يصفها الرشيف الجرجاين ،بإيجاز؛ بأنها «قيام العبد بالحق عند
الفناء عن نفسه» ،راجع :التعريفات ،بريوت ،مكتبة لبنان1969( ،م).
(4) En Islam iranien, Vol. 3, 296.

(1) Ibid., Vol. III, 294-95.

((( راجــع :الحكيــم الرتمــذي ،ختــم األوليــاء ،تحقيــق عثــان يحيــى،
(1965م) ،بــروت( ،ص ،336 /ومــا بعدهــا).

(2) Abdul Qaiyum Rafiqi, Sufism in Kashmir, Varanasi
and Delhi, Bharatiya Publishing House, N.d., 96.

(6) Paul Nwyia, Exégèse Coranique Et Langage mystique,
Beirut, Dar al-Machreq Editeurs.

رافضً ــا بثبــات خــوض مزيــد مــن النقــاش
التاريخــي عــا يعتــره رضوريًــا إلضفــاء
الرشعيــة عــى تأكيداتــه .وعــى ســبيل املثال،
فقــد تــرك ق ـراءه غــر واعــن بــأن الطريقــة
الكربويــة ازدهــرت لقــرون يف بيئــة بــاد
مــا وراء النهــر املتز ِّمتــة التســ ُّنن ،بــل وأن
الطريقــة قــد خاضــت جــداالت رشســة ضــد
الشــيعة يف كشــمري(((.
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()4

كانت الفلســفة والتشـ ُّيع والتصــوف إذن هي
املجــاالت الثالثــة الرئيســة التــي تعاقَ َبت عىل
اهتــام كوربــان خــال مســرته العلميــة،
لتُهي ِمــن موضوعاتهــا عــى إنتاجــه .يُضــاف
إليهــا املكانــة الخاصــة التــي شــغلها شــخص
الســهروردي(((؛ الفيلســوف
شــهاب الديــن ُّ
اإلرشاقــي املقتــول يف حلــب عــى الزندقة عام
(1191م) .فقــد أفــرد له كوربــان أوىل مقاالته
يف االســترشاق((( ،ونــر مجمــوع أعاملــه
بالعربيــة والفارســية (بالتعــاون مــع ســيد
الســهروردي يف
ُحســن نــر) ،وكان يُشـ ُر إىل ُّ
كل موض ـعٍ مــا كتــب ،فضـ ًـا عــن تكريــس
عــدد مــن الدراســات ِ
املنفصلــة لــه .وبإيجــاز،
الســهروردي قــد مثَّــل
ُيكــن لنــا القــول إن ُّ
لهــري كوربــان مــا مثَّلَـ ُه الحــاج ملاســينيون؛
ليــس ُمجــ َّرد الشــخصية املحوريــة ملســرته
العلميــة واألكادمييــة ،ولكنــه بطــل روحــي
شــخيص كذلــك .وج ـراء عــدد مــن األســباب
التــي ُيكــن تل ُّمســها ب ُيــر ،بــدا كوربــان
السـهروردي (-549
((( شـهاب الديـن أبـو الفتـوح يحيـى بـن حبـش ُّ
596هــ ق) ،امللقَّـب بـ(املقتـول)؛ متيي ًزا له عن شـهاب الدين ُعمر
السـهروردي صاحـب كتاب (عـوارف املعارِف) ومؤسـس الطريقة
ُّ
السـهروردية .تلقـى فيلسـوف اإلرشاق العلم يف زنجـان وأصفهان،
ُّ
حيـث تعـ َّرف طريـق التصـوف؛ ثـم ارتحـل إىل األناضـول ومنهـا
إىل الشـام؛ حيـثُ قُ ِتـل يف حلـب بأمـر صلاح الدين األيـويب .وهو
واحـد مـن أهـم فالسـفة اإلسلام ،ومؤسـس مدرسـة فلسـفية/
ثيوصوفيـة جديـدة ُعرِفـت باسـم( :حكمـة اإلرشاق) ،وهـو عنوان
ُعمـدة مؤلفاتـه؛ ومنـه اسـتقى لقبـه .ويصفـه سـيد حسين نصر
بأنـه أهـم تلاقٍ للفلسـفة والتصوف يف تاريـخ اإلسلام( .املع ِّرب).
(2) Corbin, Suhrawardi d'Alep, Paris, Maisonneuve, 1939.
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بالســهروردي .فقــد
ـذوب للعنايــة ُّ
كأنــه مجـ ٌ
مثَّــل شــيخ اإلرشاق اتحــا ًدا لالطـراد املنطقــي
والحــدس الصــويف ،املحبب إىل نفســه؛ بصورة
أشــد وضو ًحــا مــا مثَّل ـ ُه ابــن ســينا أو ُمــا
الســهروردي
صــدرا .وعــاوة عــى ذلــك ،كان ُّ
ســلفًا ملدرســة الحكمة التي شــغلت مســاحة
جــد شاســعة يف رؤيــة كوربــان للتشـ ُّيع ،رغــم
مــا يبــدو مــن أنــه قــد حــرف طبيعــة األثــر
اإلرشاقــي ومــداه عــى مــا صــدرا مثـ ًـا(((.
الســـهروردي أنـــه بَ َعـــثَ
وأخـــرًا ،ا َّدعـــى ُّ
حكمـــة إيـــران قبـــل اإلســـام ،واســـتعمل
املصطلحـــات الفارســـية يف نظرياتـــه عـــن
تحــ ُّدر األرواح م ــن ع ــامل املالئك ــة .وكان ــت
هـــذه بالنســـبة إىل كوربـــان ،الـــذي أرص
دو ًمـــا عـــى االســـتمرارية الروحيـــة التـــي
ال انقط ــاع فيه ــا ب ــن إيــران قب ــل اإلس ــام
وبع ــده؛ ش ــذرة مثين ــة ون ــادرة م ــن دلي ــل.
وال ميكننــي الســعي هــا ُهنــا لتمريــر ُحكـ ٍـم
للس ــهروردي.
ع ــى دق ــة تحلي ــات كورب ــان ُّ
إال أنـــه تجـــب اإلشـــارة إىل أن مكانـــة
الس ــهروردي ومدرس ــته هامش ــية يف التاري ــخ
ُّ
الفكـــري والروحـــي لإلســـام ،أيًـــا كانـــت
الفائـــدة الجوهريـــة لفلســـفة اإلرشاق.
فناهيــك عــن أثــره يف الحكمــة يف إيـران إبّــان
العهــد الصفــوي ،والحــوايش الضالــة التــي
(3) Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, 1.
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ُد ِّونَــت عــى كتبــه يف تركيــا والهنــد ،فــإن
هنــاك القليــل مــن الدالئــل عــى أنــه خلَّــف
أثــ ًرا ُمعتــ ًرا بعــد وفاتــه .وحقيقــة كــون
كوربــان قــد رفعــه عامـ ًدا إىل مكانــة ســامية
يف مرشوعــه لصياغــة (اإلســام اإلي ـراين) رمبــا
رش عــى كيفيــة تد ُّخل
كانــت هــي أقــوى مــؤ ٍ
ميــول كوربــان الروحيــة لتحديــد موضوعــات
اهتاممــه األكادميــي .متا ًما كام رفع ماســينيون
الحــاج إىل مكانــ ٍة مركزيــ ٍة يف التقليــد
الصــويف ،مكانــة مل يَ ُجــ ْز لــه شــغلها؛ كــذا
الســهروردي بوصفــه حكيـ ًـا
عظَّــم كوربــان ُّ
ال نظــر ألهميتــه .ورمبــا ليــس مــن قبيــل
والســهروردي،
املصادفــة أن ً
كل مــن الحــاج ُّ
رشقَني
البطلــن الشــخصيني للمســت ِ
الفرنســيني؛ قــد ذاقــا القتــل ،وهــو املصــر
عنــاص أخــرى؛ عــن
فضــا عــن
ً
املعــر،
ِّ
ِ َ
(((
مكانتهــا الهامشــية يف التقليــد اإلســامي .
()5

كل املوضوعـــات التـــي أجملناهـــا فيـــا
س ــلف ،يتع ـ َّـن النظ ــر إليه ــا ع ــى خلفي ــة
اعتقـــاد كوربـــان يف كينونـــ ٍة أســـاها
بـ(اإلس ــام اإلي ـراين) .م ــن الج ــي أن اإلس ــام
قـــد اتخـــذ صـــو ًرا عـــ َّدة يف التعبـــر عـــن
تحقُّقات ــه التاريخي ــة ،بعضه ــا ُيك ــن الرب ــط
((( يكشــف تحليــل إدوارد ســعيد ،ملنظــور ماســينيون يف أعاملــه؛
عــن العديــد مــن نقــاط التشــابُه بينــه وبــن كوربــان .راجــع:
- Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, 1978, 264-75.

بينـــه وبـــن أقاليـــم أو شـــعوب بعينهـــا.
ومنـــذ مطلـــع القـــرن الســـادس عـــر
امليــادي ،نــزولً إىل الحــارض؛ انتهجــت إيـران
بالتأكيــد نه ًجــا يف التطــور الدينــي ُيكــن إىل
ح ـ ٍـد كب ـرٍ متيي ــزه ع ــن نه ــج جريانه ــا .لك ــن
مـــن الجـــي أنـــه حـــن يتحـــ َّدث كوربـــان
ع ــن (اإلس ــام اإليــراين) ،فإن ــه ِ
يقصــ ُد ش ــيئًا
قاط ًعـــا أكـــر جذريـــة .ففـــي منظومـــة
كورب ــان يشء يُس ــمى بـ(ال ــروح اإليراني ــة)،
والتـــي ُحب َِســـت عـــى (مهمـــة ال تتبـــ َّدل)،
وتضطل ــع مب ــا يُشــ ِب ُه االحت ــكار للتجلي ــات
الفلســفية والصوفيــة يف ال ـراث اإلســامي(((.
أمــا الطــرف املقا ِبـ ُـل لهــذا (اإلســام اإلي ـراين)
العميـــق ،فهـــو عـــى مـــا يبـــدو (اإلســـام
العـــريب)؛ الحـــريف الفقهـــي الســـطحي
والج ــاف ،ب ــإرصاره ِ
(الباط ــل) ع ــى التطبي ــق
االجتامعـــي لتعاليـــم الديـــن .ورغـــم أن
كورب ــان مل يلج ــأ أبــ ًدا إىل املقارن ــة العرقي ــة
رصاح ـ ًة بــن اإليرانيــن والعــرب ،فــإن قــارئ
إنتاجـــه ال ُيكـــن أن يفشـــل يف اســـرجاع
نظريـــات املســـترشقني املتق ِّدمـــن ،أمثـــال
(آرث ــر دو غوبين ــو ،)Arthur de Gobineau
و(ماكـــس هورتـــن )Max Horten؛ الذيـــن
حاولـــوا تحليـــل التاريـــخ الفكـــري لإلســـام
بوصفـــه صدا ًمـــا ُمفرتضً ـــا بـــن اﻵريـــن
(اإليرانيـــن) والســـاميني (العـــرب) .وقـــد
(2) En Islam iranien, Vol. I, x.
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نقــل كوربــان هــذه اإلثنينيــة((( مــن املجــال
البيولوجـــي إىل الفضـــاء الروحـــي.
مــن الجــي أن اإلســام قــد اتخــذ
صــو ًرا عــدَّة يف التعبــر عــن تحقُّقاتــه
التاريخيــة ،بعضهــا ُيكــن الربــط بينــه
وبــن أقاليــم أو شــعوب بعينهــا .ومنــذ
مطلــع القــرن الســادس عــر امليــادي،
ً
نــزول إىل الحــارض؛ انتهجــت إيــران
بالتأكيــد نه ًجــا يف التطــور الدينــي ُيكن
إىل حـ ٍد كبـرٍ متييــزه عــن نهــج جريانهــا.

.

وطب ًق ــا لتص ــورات كورب ــان ،ف ــإن (اإلس ــام
اإليـــراين) ال ميتـــا ُز بالروحانيـــة وعنايتـــه
بأمـــور الباطـــن فحســـب ،بـــل وباســـتمرا ٍر
واقع ــي ال انقط ــاع في ــه ع ــن م ــايض إيــران
قب ــل اإلس ــام .و يُق ـ ّرر كورب ــان ُمب ِّي ًن ــا مع ــامل
مذهبـــه ،الـــذي بســـطه يف تصديـــر كتـــاب
(اإلس ــام اإليــراين)؛ أن (الع ــامل اإليــراين ق ــد
شــكَّل من ــذ الب ــدء كينون ــة ممي ــزة داخ ــل
األمـــة اإلســـامية ،ميكـــن إدراك خصائصهـــا
ووظائفهـــا فقـــط إذا أخـــذ الناظـــر بعـــن
االعتب ــار أن الوج ــود الروح ــي اإلي ـراين ُيثِّـ ُـل
((( تعريبنــا للفظــة ()dichotomy؛ إذ نســتخدم لفــظ (اإلثنينيــة)
باملدلــول نفســه الــذي قصــده أســتاذنا املســري؛ أي( :الثنائيــة
الصلبــة) بوصفهــا نقيضً ــا لـ(الثنائيــة الفضفاضــة) .يقــول -رحمــه
اللــه :-يف الثنائيــة الفضفاضــة مثــة عنرصان قــد يكـــونان متكافئني
أو غــر متكافئــن ولكنهــا مــع هــذا يتفاعــان ويتدافعــان ،أمــا
يف اإلثنينيــة /الثنائيــة الصلبــة؛ فهــا عنــران مختلفــان متــام
االختــاف ولــذا يدخــان يف رصاع أزيل .وهــو املعنــى الــذي نــرى
أن املؤلــف -متعــه اللــه بالعافيــة -قــد قصــد إليــه( .املع ـ ِّرب).
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وحـــدة واحـــدة ،قبـــل اإلســـام وبعـــده)(((.
ومــن الجــي أن الوعــي الدينــي إليــران مل
يكُــن صفحــة بيضــاء ( )tabula rasaإبّــان
الفتــح اإلســامي ،وأن بعــض العنــارص ذات
الجــذور املزدكيــة قــد اســتم َّرت خــال العهــد
خصوصــا عــى مســتوى الفولكلــور
اإلســامي،
ً
واملعتقــدات الشــعبية .لكنهــا مســألة مــدى
أهميــة تلــك العنـ ِ
ـاص ،ونســبتها إىل املجموع.
فما مـن ٍ
أسـاس معتب ٍر مـن تاريخ إيـران قبل
اإلسلام قـد اسـتمر يف التيـار الرئيـس للتاريخ
الدينـي إليران اإلسلامية .بل عىل العكس من
ذلـك ،إذ يجـ ُدر شـهود كيفيـة تكريـس إيران
جملـة طاقاتها الفكريـة والروحية السـتيعاب
العلـوم الدينيـة اإلسلامية وإتقانهـا ،يف حقبة
التطـ ّور التي شـ َّكلَت مالمح هـذه العلوم .أما
أطروحتـه التأسيسـية عـن االسـتمرارية بين
إيـران قبل اإلسلام وبعـده ،فقـد كان كوربان
قليلا على
قـاد ًرا على حشـد أدلـة تربـو ً
السهروردي؛ بعض
تسـمية املالئكة يف كتابات ُّ
التشـابُهات يف العقائـد الكونيـة بين «تراتيـل
يشـت» ،و«كتـاب بُن َد ِهشْ ـن»((( مـن جهـة،
السهروردي ومال
وبني بعض ما ورد يف كتابات ُّ
(2) En Islam iranien, Vol. I, xxvii.
((( تراتيــل يشــت مكونــة مــن إحــدى وعرشيــن ترتيلــة يُبتهــل
بــكل واحــدة منهــا إىل أحــد اﻵلهــة أو املقدَّســات الزرداشــتية.
أمــا كتــاب بُن َد ِهشْ ــن فهــو اســم يُطلَــق عــى املجمــوع املــد َّون
للعقائــد الكونيــة الخاصــة بالزرداشــت ،الــذي يُسـ ِّجل تص ّوراتهــم
نصــا ُمقد ًَّســا بذاتــه رغــم اعتــاده
عــن خلــق الكــون .وهــو ليــس ً
عــى نــص األفيســتا( .املع ـ ِّرب).
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صـدرا وطائفـة الشـيخية ،من الجهـة األخرى.
إضافـة إىل التشـابه الجـزيئ بين املخلِّـص يف
الديانـة املزدكيـة (بالفارسـية :سوشـينت أو
سوشـيانس) ،واإلمـام الثـاين عشر يف اإلسلام
الشـيعي((( .لكنه دأب عىل إبراز هذه األشلاء
مـن األدلـة بلا كلـل ،بـل واعتربهـا تُسـ ِّوغ
مفهومـه لـ«الفلسـفة اإليرانو-إسلامية»(((.
وقــد كان مــن الحتمــي أن يــؤدي تعريــف
كوربــان لـ(اإلســام اإليــراين) بأنــه كينونــة
تقتــر عنايتهــا عــى الروحانيــة
متاميــزة،
ِ ُ
والتصــوف فحســب ،وأن حارضهــا يح ِمــل
بصمــة غائــرة مــن تــراث ماضيهــا قبــل
اإلســام؛ إىل أن صــارت رؤيتــه لإلســام يف
إيــران شــديدة االنتقائيــة .وصحيــح أنــه
تخــى عــن كل محــاوالت عــرض تاريــخ عــام
لإلســام يف إي ـران ،وســمى عام ـ ًدا الكتــاب ذا
األربعــة مجلــدات ،الــذي جمــع فيــه أبحاثــه؛
بـ(اإلســام اإليـراين)ُ ،منب ًهــا القــارئ إىل توقُّــع
دليــا
ً
سلســلة مــن املوضوعــات وليــس
جام ًعــا ،فصنــع الــيء الكثــر مــن متييــز
اإلســام اإليـراين؛ إال أنــه كان مــن املتوقَّــع أن
(1) Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth: From
Mazdean Iran to Sh'ite Iran. Bollingen Series, 41/ 2,
Princeton University Press, 1977, Passim.
(2) See Corbin, “For the Concept of Irano-Islamic Philisophy”, The Philosophical Forum, Boston, 1972, 4/ 1, 114-23.
وتجـدُر اإلشــارة إىل أنهــا ورقــة ألقيــت يف «الكونغرس الدويل للدراســات
اإليرانيــة»،)The International Congress of Iranology( ،
والــذي ُع ِقــ َد يف شــراز عــام (1971م) ،مبناســبة «االحتفــال
مبــرور  2500ســنة عــى تأســيس اإلمرباطوريــة الفارســية».

يختــار كوربــان موضوعــات أكــر تعبـ ًرا عــن
التقليــد شــديد التحـ ُّدد الــذي ادعــى متييــزه.
ويف الحقيقــة ،ورغــم كل التضلُّــع والفصاحــة
اللذيــن أبــان بهــا عــن موضوعــه؛ كانــت
رؤيــة كوربــان لإلســام اإليــراين تطــوي مــا
يربــو قليـ ًـا عــى أصــداء باهت ـ ٍة للمزدكيــة،
وتصــوف روزبِهــان والطريقــة الكربويــة،
الســهروردي ،واألوجــه الفكريــة
وإرشاق ُّ
والصوفيــة للتشــ ُّيع .وإن القــارئ لكتابــات
الســني
كوربــان لــن يظــن أب ـ ًدا أن اإلســام ُّ
قــد هيمــن عــى األفــق الدينــي إليـران طوال
تســعة قــرون ،كام لــن يجد يف كتابــات الرجل
عونًــا كبـ ًرا عــى فهــم املســار املمكــن التت ُّبــع
والتمحيــص ،والــذي صــار بــه التشــيع االثنــا
عــري شــيئًا مــن قبيــل (اإلســام اإلي ـراين).
ورغــم كل التضلُّــع والفصاحــة اللذيــن
أبــان بهــا عــن موضوعــه؛ كانــت رؤيــة
كوربــان لإلســام اإليـراين تطوي مــا يربو
ً
قليــا عــى أصــداء باهتــ ٍة للمزدكيــة،
وتصــوف روزبِهــان والطريقــة الكربوية،
الســهروردي ،واألوجــه الفكريــة
وإرشاق ُّ
والصوفيــة للتشـ ُّيع.

.

()6

وقـــد يجـــوز لنـــا النظـــر إىل مســـرة
رشق املهني ــة لي ــس فق ــط يف س ــياق
املس ــت ِ
امليـــول الفكريـــة والتح ُّيـــزات الروحيـــة
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ِ
للباح ــث قي ــد النظ ــر ،ب ــل كذل ــك يف داخ ــل
اإلطـــار املؤســـي وحتـــى الســـيايس الـــذي
ب ــارش في ــه عمل ــه .فع ــر مس ــرته املهني ــة،
تن ــا َوب كورب ــان اإلقام ــة يف فرنس ــا وإيــران،
ُمتخـــذًا مـــن قســـم الدراســـات اإليرانيـــة
يف املعهـــد الفرانكو-إيـــراين قاعـــدة لـــه يف
ٍ
بصـــات عديـــد ٍة يف
طهـــران .وقـــد حظـــي
كلٍ مـــن الدوائـــر الرســـمية واألكادمييـــة،
وق ــد كــ َّرر يف كتابات ــه اإلش ــارة إىل (أصدق ــاء
إيرانيـــن) مل يُســـ ِّمهم ،بوصفهـــم مرج ًعـــا
موثوقًـــا ملـــا يستشـــ ِه ُد بـــه .وقـــد تعـــا َون
يف مرشوع ــات بعينه ــا م ــع الراح ــل محم ــد
ُمع ــن ،وم ــع ج ــال الدي ــن اآلش ــتياين ،فض ـ ًـا
ـرت نقاشــاته
عــن باحثــن آخريــن .وقــد نُـ ِ َ
الت ــي أجراه ــا م ــع العالم ــة س ــيد محم ــد
حســـن طباطبـــايئ بالفارســـية ،وحظيـــت
بشُ ــهر ٍة ُمعتــرة((( .لكــن يظــل ســيد ُحســن
ن ــر أك ــر م ــن تعاون ــوا مع ــه أهمي ــة بغ ــر
ش ــك .ذل ــك املؤل ــف غزي ــر اإلنت ــاج ،ال ــذي
يكتُــب ُمشـ ِّققًا أكــر األحيــان يف موضوعـ ٍ
ـات
قريبـــة مـــا يبحـــث فيـــه كوربـــان.

إال أن ــه يظ ــل م ــن الحقائ ــق ذات الدالل ــة
أن رؤيتـــه الخاصـــة لـــ (اإلســـام اإليـــراين)
انس ــجمت انس ــجا ًما بدي ًع ــا م ــع السياس ــات
الثقافيـــة للنظـــام البهلـــوي .وقـــد كان
تعريــف كوربــان لإلســام الشــيعي ،بوصفــه
تقليــ ًدا باط ًن ــا ي ــزدري املج ــال االجتامع ــي-
الســيايس ويرتفَّــع عنــه؛ يلتقــي يف كثــر مــع
إرصار النظــام البائــد عــى امتنــاع القيــادات
الدينيـــة عـــن كافـــة الشـــؤون السياســـية.

لقــد شــغل نــر مجموعــة شــديدة التن ـ ّوع
مـــن ِ
املناصـــب األكادمييـــة واإلداريـــة يف
إيـران ،قبــل أن تحــدوه حصافتــه إىل مغــادرة
البـــاد يف غـــار الثـــورة .وبوصفـــه ُمديـــ ًرا
لألكادمييـــة اإلمرباطوريـــة للفلســـفة ،كان

وتحديـــ ًداُ ،يكـــن اعتبـــار مذهـــب إمـــام
الشـــيخية ،زيـــن العابديـــن؛ يف أن (أفعـــال
الخلــق ال تُسـ ِه ُم يف إصــاح واقعهــم) ،والــذي
قبســـه كوربـــان موافقًـــا؛ ُيكـــن اعتبـــاره
وصفــة مثاليــة لإلذعــان الســلبي للطغيــان(((.

((( مكتب تشيع ،قم ،إيران1339( ،هـ.ش = 1960م).

ن ــر معروفً ــا بعالقات ــه الوثيق ــة بالب ــاط.
وم ــن ثــ َّم ،كان لتع ــاون كورب ــان م ــع ن ــر
بعـــض املضامـــن السياســـية الحتميـــة.
وأنـــا هنـــا ال أريـــد أن أملِـــح أبـــ ًدا إىل أن
كوربـــان كان ،واع ًيـــا أو غـــر واعٍ؛ ُمصطفًـــا
مـــع النظـــام امللـــي البائـــد ،مبعنـــى أنـــه
وضـــع علمـــه يف خدمـــة هـــذا النظـــام.
إذ كانـــت االتجاهـــات التـــي اختارهـــا
ملســـاره ميكـــن تفســـرها كُليًـــا يف ضـــوء
اهتامماتـــه الفكريـــة وذائقتـــه الروحيـــة.

(2) En Islam iranien, Vol. IV, 247.
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الـــذي كان ســـيح ُدث إذا التقـــى الرجـــان،
الل ــذان كان م ــن الواض ــح أن بينه ــا كثــ ًرا
مــن القواســم املشــركة .آخذيــن يف االعتبــار
الســياق واملضامــن السياســية إلنتــاج هــري
كوربـــان (الـــذي كانـــت مالمحـــه معروفـــة
للخمينـــي إجـــالً ال تفصيـــل فيـــه)؛ فقـــد
كان م ــن غ ــر املر َّج ــح أب ـ ًدا أن يس ــود مث ــل
هـــذا االجتـــاع أدىن قـــدر مـــن التجانُـــس.

ومـــن املقطـــوع بـــه أن مطالعـــة كتابـــات
كوربـــان تـــرك القـــارئ ممتلئًـــا بانطبـــا ٍع
مفـــاده أن آيـــة اللـــه الخمينـــي إمـــا أنـــه
فش ــل يف إدراك الجوه ــر الصحي ــح للتشــ ُّيع،
وإم ــا أن ــه انته ــك ح ــدوده عام ـ ًدا .وباملث ــل،
فق ــد كان الفــراض كورب ــان وج ــود إثنيني ــة
مبـــاش
نســـب
إيرانية-عربيـــة يف اإلســـام
ٌ
ٌِ
إلرصار الشـــاه الســـابِق عـــى ســـلخ إيـــران،
بأق ــى م ــا يس ــتطيع؛ م ــن الس ــياق الع ــريب
لثقافتهـــا وتاريخهـــا .إذ كانـــت أطروحـــة
كورب ــان ه ــي النس ــخة األكادميي ــة املصقول ــة
مـــن الشـــعار الرســـمي( :مســـلمون لكننـــا
لســنا بعــرب) .وأخ ـ ًرا ،فقــد كانــت نظريتــه
عـــن االســـتمرارية الروحيـــة العميقـــة بـــن
جاهليـــة إيـــران وإســـامها ت ُســـتو َع ُب يف
كثـــرٍ مـــن األحيـــان داخـــل الربوباغنـــدا
الطنان ــة الت ــي كان ــت آلته ــا تتش ـ َّدق بألف ــي
وخمســـائة عـــام مـــن الحكـــم امللـــي،
الـــذي ال انقطـــاع فيـــه.

وكــا كان محتــوى كتابــات كوربــان اســتثنائيًا
و ُمتفـــ ِّر ًدا ،كـــذا كانـــت املنهجيـــة التـــي
تبناه ــا .إذ مل يَســتَهِن بالنزع ــة التاريخاني ــة
فحســـب ،بـــل بالتاريـــخ نفســـه؛ ُمدع ًيـــا
ـي فق ــط
أن ــه فينومينولوج ــي ُمدقِّ ــق معن ـ ٌ
بالظاهــرة الدينيــة بوصفهــا حقيقــة ُمســت ِقلَّة
بذاته ــا ،متحــ ِّررة م ــن غريه ــا ع ــى م ــا كان
يعت ِق ــد .وق ــد ع ـ َّرف الفينومينولوجي ــا بأنه ــا:

وقــد تــويف كوربــان يف باريــس ،بعــد أســبوع
ٍ
واحـــد مـــن وصـــول آيـــة اللـــه الخمينـــي،
الــذي كان يتأهــب ملبــارشة املرحلــة األخــرة
واملظفَّـــرة مـــن رحلـــة نفيـــه الطويلـــة
خـــارج إيـــران .ويف نعـــي كوربـــان ،الـــذي
كتبـــه هـــري تومـــاس لصحيفـــة لومونـــد
الفرنس ــية(((؛ ح ــاول األخ ــر أن يُخ ِّم ــن م ــا

«عمليـــة اســـتعادة الظوا ِهـــر؛ أي مالقاتهـــا
أين ــا حدث ــت وحيث ــا اتخ ــذت موضعه ــا.
ويف العلـــوم الدينيـــة ،فـــإن هـــذا يعنـــي
بـــدل مـــن
مالقاتهـــا يف نفـــوس املؤمنـــنً ،
أطـــال املعرفـــة النقديـــة أو األبحـــاث
ـرض مل ــا تبــ َّدى له ــم (أي
املس ــهبة؛ إن ــه ع ـ ٌ
(((
النفـــوس) ،وأعنـــى الحقيقـــة الدينيـــة» .

(1) Le Monde, October 11, 1978.

(2) En Islam iranien, Vol. I, xix.
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ٍ
شـــك غايـــة حميـــدة بـــل
وهـــذه بغـــر
ورضوريـــة ،غايـــة مل تـــ ُدر حتـــى بخلـــد
األغلبيــة العظمــى مــن املســترشقني ،ناهيــك
عـــن االجتهـــاد إلصابتهـــا .إال أن كفايتهـــا
وجدواه ــا مح ــل ش ــك .ذل ــك أن الحقيق ــة
الدينيـــة توجـــد ال يف نفـــوس املؤمنـــن
فحســـب ،بـــل عـــى املـــرح التاريخـــي
كذلـــك؛ فهـــو رشط وجودهـــا وهـــي رشط
وج ــوده .وتجا ُه ــل التفا ُع ــل ب ــن الحقيقت ــن
التاريخيـــة والدينيـــة هـــو بالقطـــع إفقـــا ٌر
إلدراكنـــا للديـــن ينبغـــي تج ُّنبـــ ُه.
وهنـاك كذلـك خطـر أن يُالقـي الـدارس
الحقيقـة الدينيـة ال يف «نفـوس املؤمنين»،
وإمنـا يف نفسـه التـي بين جنبيـه ،حيـث
سـتختلِ ُط مبـا قُـ ِّدر لهـا أن تختلـط بـه مما
ترسـب يف نفسـه مـن املعتقـدات والخبرات
َّ
املرتبطـة بهـا .وهكـذا ،ففـي حالـة هنري
كوربـان؛ ُد ِفـ َع التصـوف والتشـ ُّيع يف إيـران
دف ًعـا إىل التأقلُـم مـع العديـد مـن العنـارص
التـي تغيـب بـكل تأكيد عـن نفـوس املؤمنني
باإلسلام :الـكأس املق َّدسـة ،وفرسـان املعبـد،
وسـويدنربغ ،ومايستر إيكهـارت؛ على سـبيل
املثـال ال الحصر .وقـد رفـض كوربـان عامـ ًدا،
بـل تباهى برفضـه؛ وضع الظاهـرة الدينية يف
سـياقها التاريخـي الـذي مينحهـا خصوصيتها،
لينتهـي بـه األمـر يف كثير مـن األحيـان إىل
طمرهـا يف طيـات نفسـه التـي بين جنبيـه.
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عــاوة عــى ذلــك ،مل يكــن كوربــان ُمطــر ًدا
بالكليــة يف التزامــه باملنهــج الفينومينولوجــي.
فكــا رأينــا ســلفًا أنــه اعتــر مفهــوم الواليــة
الصويف اســتعارة ُمختلســة من التشـ ُّيع مل تُ ْع َز
ملصدرهــا ،وجــي أن هــذه حجــة تاريخيــة؛
مبــا أنــه مــن املؤكــد أن االســتعارة املزعومــة
عــنٍ .وصحيــح أن
قــد وقعــت يف زمــانٍ ُم َّ
كوربــان يظــل وف ًيــا الزدرائــه التاريــخ ،وهــو
مــا يتجــى يف فشــله يف االســتعانة بدليــلٍ
ُمق ِنـعٍ ،لكــن املبــدأ الفينومينولوجــي يُنت َهـ ُـك
برفضــه مالقــاة الحقيقــة الدينيــة للواليــة
الصوفيــة «أينــا حدثــت ،وحيثــا اتخــذت
موضعهــا»؛ أي يف نفــس الصــويف الــذي ال
يكـ َـرِثُ للتعاليــم الشــيعية عــن واليــة األمئــة،
أو حتــى مل يُحــط بهــا مــن قبــل خ ـ ًرا.
وهكــذا ،ففــي حالــة هــري كوربــان؛
ُد ِفـ َـع التصــوف والتشـ ُّيع يف إيـران دف ًعــا
إىل التأقلُــم مــع العديــد مــن العنــارص
التــي تغيــب بــكل تأكيــد عــن نفــوس
املؤمنــن باإلســام :الــكأس املقدَّســة،
وفرســان املعبــد ،وســويدنربغ ،ومايســر
إيكهــارت؛ عــى ســبيل املثــال ال الحرص.
وقــد رفــض كوربــان عامــدًا ،بــل تباهــى
برفضــه؛ وضــع الظاهــرة الدينيــة
يف ســياقها التاريخــي الــذي مينحهــا
خصوصيتهــا ،لينتهــي بــه األمــر يف كثــر
مــن األحيــان إىل طمرهــا يف طيــات
نفســه التــي بــن جنبيــه.

.
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وم ــن املؤك ــد أن كورب ــان مل يك ــن الوحي ــد
بــن املســترشقني املحدثــن يف مكابــدة هــذا
االقــران أو التالق ــي لالهتامم ــات الروحي ــة
والبحثيـــة .إذ يبـــدو أن إدوارد بـــراون،
ورينول ــد نيكلس ــون ،وآرث ــر ج ــون آرب ــري،
جمي ًعــا؛ قــد اســتعادوا اعتقادهــم املســيحي
األنجلي ــكاين م ــن خ ــال دراس ــة النص ــوص
الصوفي ــة لإلس ــام((( ،وق ــد تحــ َّدث لوي ــس
ماســينيون عــن كونــه «ضي ًفــا روح ًيــا» عــى
الع ــامل اإلس ــامي قب ــل وق ـ ٍ
ـت طوي ــلٍ م ــن
اســتخدام كوربــان ألفاظًــا مشــابهة يف وصــف
نفســه .وبقــدر مــا يكــون ســلوك املســترشق
الضيـــف أكـــر احرتا ًمـــا وحساســـية مـــن
رشق القـــايض أو النا ِقـــد أو
مســـلك املســـت ِ
الغــازي ،إذ يصطحبــون جمي ًعــا يف دراســتهم
لإلســـام مشـــاع َر عـــدا ٍء وتعـــا ٍل ُمعلنـــ ًة أو
ُمس ــترتة؛ فس ــوف يُحــ ِر ُز حذقً ــا أك ــر م ــا
يفع ــل أقران ــه.
إال أنــه يف بعــض األحيــان يتضــح أن الضيــف
طُفي ــي ق ــد دع ــا نفس ــه بنفس ــه ،وم ــا م ــن
ض ــان حينئ ــذ ع ــى أن ــه س ــيفهم مضيفي ــه
أو يُدقِّـــق يف نقـــل صورتهـــم الذهنيـــة
ألنفس ــهم ع ــى أكم ــل وج ــه .لينتُ ــج ع ــن
رحلتـــه رؤيـــة شـــخصية ،قـــد تحظـــى
((( راجــع الســرة الذاتيــة التــي صــدَّر بهــا آربــري املجلــد الثــاين
ـر بعــد وفاته:
لرتجامتــه لشــعر جــال الديــن الرومــي ،والــذي نُـ ِ َ
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ببعـــض ال ُعمـــق والجـــال ،لكنهـــا ليســـت
ُمقنعـــ ًة ســـواء عـــى الصعيـــد الرســـمي
مـــن حيـــث االطـــراد املنطقـــي للعمليـــة
البحثيـــة ،أو عـــى صعيـــد الحقيقـــة (أو
الحقائ ــق) الديني ــة الت ــي خربه ــا املس ــلمون.
إن ــه م ــن الصفاق ــة إغف ــال حج ــم وعظم ــة
جهـــود كوربـــان ،أو الحـــط مـــن قـــدر
إنج ــازه .فق ــد بــ َّدل كُل ًي ــا ص ــورة دراس ــات
الفلســـفة اإلســـامية والتشـــيُّع ،ومـــا مـــن
ٍ
دارس غ ــريب له ــذه املوضوع ــات ،أو لإلس ــام
يف عموم ــه؛ بوس ــعه االس ــتغناء ع ــن قــراءة
إنتـــاج كوربـــان قـــراءة فاحصـــة.
إال أن البيـــان الجليـــل الـــذي يكســـو نـــرة
كوربـــان ال ينبغـــي أن يُر ِهـــب القـــارئ،
أو يُســـهِم االطـــاع الواســـع واملقـــدرة
االبتكاري ــة اللت ــان تتب َّدي ــان يف إنت ــاج الرج ــل
يف إخاف ــة م ــن يتعــ َّرض مل ــا كت ــب .فمثل ــه
مث ــل ماس ــينيون م ــن قبل ــهُ ،يك ــن الق ــول
بــأن كوربــان حــاول االســتيالء االنتقــايئ عــى
اإلس ــام ،وذل ــك م ــن خ ــال إع ــادة ترتي ــب
عنــارص تكويــن األخــر يف نســقٍ كان يحســبه
تجانســا تجان ًُســا روح ًيــا ،و ُمشـ ِب ًعا لــه عــى
ُم ً
الصعيـــد الشـــخيص ،ومـــن ثـــ َّم حقيقيًـــا.
لقـــد كان مـــروع هـــري كوربـــان صـــورة
م ــن ص ــور الكولونيالي ــة الروحي ــة الش ــاذة
واملســـتهجنة.

