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  گفتگوي اسالم و مسيحيت  
هاي امروز در زندگي بشر مواجهه ميان اديان است و بهترين شيوة  يكي از واقعيت  

ت بـه ايـن معنـا كـه پيـروان اديـان در فضـايي معرفتـي و بـه دور از          اين مواجهه، گفتگو اسـ 
د و دربارة اشتراكات و اختالفات با هم گفتگو ناي بنشين هاي فرقه فشارهاي سياسي و تعصب
هـا اسـت    مسيحيت و اسالم مربوط است، در دوران معاصر سـال  ةكنند. تا آنجا كه به مواجه

ي است كه در چنين گفتگوهايي، اين اديان همة شود. بديه كه چنين گفتگوهايي برگزار مي
كوشند تا كفـة وجـوه مثبـت     ريزند و مي مي» برروي دايره«هاي خويش را به اصطالح  داشته

تر كنند. حتـي اگـر ايـن مقايسـه در قالـب گفتگـوي مسـتقيم هـم نباشـد،           خويش را سنگين
شـود و بـه خصـوص در     مـي ها انجام  همواره به طور غيرمستقيم از طريق انواع و اقسام رسانه

هايي كه به هـر دليـل بـه     اخالقي ها و بي كاري هاي اخير كه با كمال تأسف در اثر افراط سال
هـايي دو چنـدان ضـرورت يافتـه اسـت.       هـا و مقايسـه   شود، چنين گفتگو نام اسالم انجام مي

 خواهد نشان گويد كه گويي مي هاي مختلف خويش چنان سخن مي هانري كربن، در نوشته
هـا را   دهد كه چگونه بايد وارد در اين گفتگو شد، يـا بـه عبـارت ديگـر بايـد كـدام داشـته       

  برتري قرار بگيرد.  ةتا موضع اسالم در مرتب» برروي دايره ريخت«
توان وزن هر دين را به معناي دقيق كلمه سنجيد و عيار آن را معلوم  در اين گفتگو مي

ايــن گفتگــو از عيــار اســالم بكاهــد طردونفــي  توانــد در كــرد. بــه اعتقــاد كــربن آنچــه مــي
شـود و اينـان    گفتگوكنندگاني است كه ديدارشان اسباب آزار و ايذاء عالمـان مسـيحي مـي   

. براي مثـال همـين كـه يـك طريقـت      هستند   داران معنويت در اسالم همان اهل معنا و طاليه
در آن «شـود   كنار نهاده ميلوازمي كه در اسالم دارد،  ةعربي، با هم باطني مانند طريقت ابن

 .، ص1395(كـربن،  » تر خواهد بـود  انديش بسيار سنگين ميزان، كفة اصول مسيحيت راست
اش  اهميت و كـارآيي  ة). اما چگونه؟ اگر اسالم به شريعت محدود شود، شريعت با هم152

ص در هاي معنوي بشر را ندارد. به خصو در اسالم، اصوالً دعوي پاسخ به بسياري از پرسش
صورت محدود شدن دين به صرف قرآن كريم و نص ظاهر آن، به اين معنا كه گفتـه شـود   

اي بـيش از توحيـد    ، مسلمانان از توحيد بهـره »كتاب خدا ما را بس است«، »اهللا حسبنا كتاب«
اي  تـوان رابطـه   ظاهري و انتزاعي نخواهنـد داشـت. در توحيـد ظـاهري و انتزاعـي فقـط مـي       
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و يكسان براي همة مؤمنان، با خداوندداشت و ارتباط عارفانه و عاشـقانه   زاهدانه، يكنواخت
  با او ممكن نخواهد بود. 

چنان است كه گويي اسالم ظاهري به جز كتاب وحياني و توحيد انتزاعـي و ظـاهري   
برخاسته از نص ظاهر آن كتاب چيز ديگري براي قرار دادن در كفة مربوط به خـود نـدارد،   

شود، عالوه بـر كتـاب    مسيحيت تا آنجا كه به مواجهة با خداوند مربوط ميدر حالي كه در 
پديـدار  «دارد و هـم  » 1حلـول الهـوت در ناسـوت   «، هم اعتقـاد بـه   »كتاب مقدس«آسماني، 

دانيم كه حلول الهوت در ناسوت، يك عقيدة اساسي و خاص مسيحيت است و  مي». كليسا
در حـالي كـه از ازل الهـي بـود و الوهيـت       برطبق آن، شخص دوم تثليث، عيسي مسيح(ع)،

خويش را حفظ كرد، در مقطعي از زمان در قالب شخص عيسي ناصري، سرشت بشري بـه  
تواند دليلـي بـراي برتـري     خود گرفت و در عين الهي بودن، كامالً بشري شد و اين البته مي

ــي     ــي اله ــد. حت ــالم باش ــه اس ــان ديگــر و از جمل ــر ادي ــيحيت ب ــيحي، ن  مس ــان مس ــدان  ةظري
زيرا دين مسيحيت بـرخالف   ؛اند انحصارگرايي مسيحي خويش را براين اعتقاد مبتني ساخته

اديــان ديگــر، تنهــا دينــي اســت كــه بنيانگــذار آن خــود خداونــد اســت و در واقعــة عيســي 
آن را فـراهم سـاخته اسـت     ةمسيح(ع)، خود را به نحوي منحصر به فرد متجسد كرده و زمين

  )404-403 .، صص1376او آشتي كنند (ر.ك.: پترسون،  تا آدميان بتوانند با
، برآن است كه يك دين در حد ذات خودش تعبديات مسيحيكارل بارت در كتاب 

گنهكار «تواند دين حقيقي باشد. دربارة حقيقي بودن يك دين فقط به آن معنا كه تعبير  نمي
خن گفـت. برطبـق نظـر وي،    توان سـ  بريم، مي را به كار مي» 2تبرئه شده / عادل شمرده شده

آلود است، با تالش دروني خـويش و بـا ابتكـار عمـل خـويش بـه        انسان كه ذاتاً فاسد و گنه
كند. تبرئـه و نجـات هرگـز منـوط بـه صـالحيت يـا اسـتحقاق          تبرئه و نجات دست پيدا نمي

آلـود از خـود صـالحيت و اسـتحقاقي نـدارد.       شخص آدمي نيست، چرا كه انسانِ ذاتـاً گنـه  
كنـد. از   شود و در حقيقت تولد نويني پيدا مـي  از بيرون و به لطف مسيح(ع) تبرئه مي آدمي

مبتني بـر طاعـت اسـت و تبرئـه از      ةاين روي در مسيحيت ميان تبرئه از طريق قانون، كه تبرئ
                                                                                                                   
1  - incarnation 
2  - justified sinful 
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دانند. بـه هـر حـال     پذير مي گذارند و فقط تبرئه از طريق ايمان را امكان طريق ايمان فرق مي
اسـت و حقيقـي بـودن آن    » انسان تبرئه شده«نيز همانند » دين حقيقي«است كه بارت معتقد 

اش نيسـت. ديـن نيـز هماننـد انسـان تبرئـه شـده، آفريـدة          مرهون ذاتيات و يا اصول اعتقادي
اي كـه در حلـول    فيض/لطف است و ايـن فـيض، انكشـاف خداونـد اسـت در همـان واقعـه       

 ,see, Plantinga (ed))ي داده اسـت  الهوت در ناسوت، در شخص عيسـي مسـيح(ع)، رو  

1999, pp. 237ff.)   
داناني مانند بارت نوع انكشاف و وحي خداوند در مسيحيت،  به هر حال به اعتقاد الهي

با اديان ديگر متفاوت است، به اين معنا كه سرآغاز دين مسـيحيت انكشـاف خـود خداونـد     
راي آدميان فراهم سـاخته اسـت.   است و خود حضرتش امكان بازگشت، تبرئه و نوزايي را ب

آن حضرت به كليسا سپرده شده است. بارت  ةنوعي وظيف در دوران پس از مسيح(ع) نيز، به
اي در عمـلِ فـيض خداونـد در عيسـي      اينكه يك دين حقيقي وجوددارد، واقعه«نويسد:  مي

تـر   دقيـق  القدس است. حتي به بياني اي در فوران روح تر، واقعه مسيح است. به عبارت روشن
اي در وجود كليسا و فرزندان خداوند است. وجود كليساي خداوند و فرزندان  از اين، واقعه
معناست كه دين حقيقي حتي در عالم ديـن بشـري موجـود اسـت. بـه عبـارت        خداوند بدين

» داوند و نوعي فعاليت بشري مطـابق بـا آن، موجـود اسـت    ديگر، نوعي معرفت و عبادت خ
(quoted from Ibid., p. 239)  .  

 ةبنابراين پس از خود مسيح(ع)، آنچه رسالت او را برعهـده دارد، كليسـا اسـت و واژ   
در كالم كربن ناظر به اين معنا اسـت. بـراي روشـن شـدن مطلـب ابتـداء بـه        » پديدار كليسا«

اجمال خواهم گفت كه منظور از كليسا در مسيحيت چيست. بايد توجه داشت كه كليسا در 
دانـان بـزرگ    گاه يا حتي مسجد در اسالم، نيسـت. الهـي   اً چيزي شبيه عبادتمسيحيت، صرف

انـد و ايـن تعـابير     دانسـته » معبد خدا«يا » خانة خدا«مسيحي مانند قديس آگوستين، كليسا را 
مؤمنان است و بدان معنا است كه صرفاً اين ديوارهاي كليسا  ةبيانگر رابطة ميان خدا و جامع

 .، دفتـر هشـتم، صـص   1380سـازد (ر.ك.: آگوسـتين،    سيحي مـي نيست كه از آدمي يك م
پيكـر  «اند، ايـن اسـت كـه كليسـا      ). ولي باالترين وصفي كه براي آن به كار برده234-235
بـاري شـما پيكـر مسـيح هسـتيد و هريـك بـه سـهم         «نويسـد:   است. پولس رسول مي» مسيح

مسـيح(ع) در دوران پـس از   ). پيكـر  12: 27(رساله اول به كرنتيان، » خويش عضوي از آنيد
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مسيح در كليسا مجسـم شـده اسـت، عضـو كليسـا بـودن، همانـا شـريك شـدن در زنـدگي           
گونـه سـتايش كنـيم كـه او      مسيح(ع) است و معنايش اين است كـه پـدر آسـماني را همـان    

طور كلي چونان او  كرده است، در خدمت ديگران باشيم همانگونه كه او بوده است و به  مي
. بنابراين اينگونه است كه هرگز نجـات، بـدون واسـطة مسـيح(ع) خـواه خـود       زندگي كنيم

 .see)پــذير نيســت.  ، امكــان»پيكــر مســيح«شــخص مســيح(ع) و خــواه كليســا بــه عنــوان  

Fitzgerald, 1999, pp. 170-171)   
تفسيري معنـوي و عرفـاني داشـت و    » كليسا به عنوان پيكر مسيح«توان از اين تعبير  مي

چنـين ديـدگاهي مايـل اسـت. در ادامـه تلقـي كـربن از كليسـاي روحـاني را          خود كربن به 
بررسي خواهم كرد. ولي در اينجا به همين تلقي رسمي مسيحيت از كليسا، از واقعيت كليسا 

  پردازم. كند، مي تعبير مي» پديدار كليسا«به همان معنايي كه كربن از آن به 

  عرفان و معنويت در اسالم  
حلـول الهـوت در ناسـوت و نيـز پديـدار        اينگونه اسـت كـه آمـوزة    به هر حال ظاهراً

كليسا، در گفتگـوي ميـان مسـيحيت و اسـالم، وقتـي در علـم ميـزان سـنجيده شـوند، كفـة           
كنند. حال بايد ديـد كـه گفتگوكننـدگان     تر مي مسيحيت را در مقابل اسالم ظاهري، سنگين

ست كه در اسالم نوعي عرفان و معنويت مسلمان چه امكاناتي در اختيار دارند. واقعيت اين ا
اي داشـته اسـت كـه     وجود دارد و اين عرفان و معنويت در طول تاريخ نماينـدگان برجسـته  

بينــيم تقبــيح و  هــا را ناديــده گرفــت. جالــب توجــه اينجاســت كــه مــي تــوان آن هرگــز نمــي
بـاطني   تكفيرهاي طريقت باطني از سوي اهل ظاهر در جهان اسالم، براي مخالفـان طريقـت  

كنند. ايـن تقليـل    طور كلي عالمان كليسا از آن استقبال مي در مسيحيت نيز جاذبه داشته و به
سـازند. امـا    دانند و اسالم را به دين ظاهري محدود مي در معنويت اسالمي را به نفع خود مي

گويـد كـه گـويي ماحصـل      كربن گاهي در برابر ايـن رويكـرد مسـيحيان چنـان سـخن مـي      
اسـالم يـا    نويسد كه كمال كند. در پاسخ به اينان مي ويش با ايشان را گزارش ميمناظرات خ

عبـارت از شـريعت و    امـر دينـي اسـالمي،   ، res religios islamicaتعبيـر فنّـي خـودش،     بـه 
كـه فقـط    ، فكرت روحاني، واقعيت باطني، است و اسالميحقيقتحقيقت است و منظور از 

اسـالم،   نيست. و در پاسخ به اين اشكال كـه خـود اهـل   عبارت ازشريعت باشد، اسالم كامل 
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تـوان چنـين قضـاوتي     انـد و بـراين اسـاس مـي     عارفان وحكيمان را از دايرة آن خارج دانسته
براين اساس كه  تواند نمي ،نويسد كسي كه خود خارج از اسالم است اش داشت، مي درباره

اسـت، نتيجـه بگيـرد كـه پـس       حكيمـان موجـود   فقيهان و عارفـان يـا    شكاف و شقاقي ميان
  ).86 .، ص1، ج 1393اند (ر.ك.: كربن،  عارفان خارج از اسالم

كربن، بـه موضـوع بنگـريم، از يـك منظـر       ةبنابراين، اگر با همان روش پديدارشناسان
توان عارفان و حكيمـان را خـارج از اسـالم دانسـت و فقـط محـدثان، فقيهـان و          بيروني نمي

م به شمار آورد. استناد به مـدعيات اهـل ظـاهر (محـدثان، فقيهـان و      اسال ةمتلكمان را نمايند
متكلمان) در ايـن خصـوص نـوعي مصـادره بـه مطلـوب اسـت. بـديهي اسـت كـه بايـد در            

ْدينـي و براسـاس محكمـات     خصوص صحت و سقم آن مدعيات، به روش مباحثـات درون 
گفتگوكننـدگاني را كـه   «توان به تعبيـر كـربن    ترتيب نمي كتاب و سنّت، داوري كرد. بدين

، در ايـن گفتگـو كنـار    »شـود  شـد/ مـي   ديدارشان اسباب آزار و ايذاء مجتهدان مسيحي مـي 
نهند  گذاشت و اينان همان گفتگوكنندگاني هستند كه حقايقي را در كفة ترازوي اسالم مي

شوند كه يـك طـرف    سازند و مانع از آن مي كه شرايط گفتگو را به نفع اسالم دگرگون مي
دانان مسيحي باشند، به آساني تمام و به ناحقّ پيروزِ ميـدان شـوند.    فتگو كه عالمان و الهيگ

 ةشماري حضور دارنـد كـه هريـك بـه نوبـ      در آسمان معنويت اسالمي ستارگان پرفروغ بي
ــاني چــون ابــن  خــويش ســهمي در آن گفتگــو مــي  ســينا،  تواننــد داشــت. حكيمــان و عارف

هاي  د حيدر آملي، عالءالدوله سمناني و بسياري شخصيتعربي، مولوي، سي سهروردي، ابن
ها را يافته باشـد و خـواه نيافتـه باشـد، از جملـة ايـن        خواه كربن مجال پرداختن به آن ،ديگر

كنـد و سـعي    هـا اكتفـاء نمـي    اند. اما كربن به صرف معرّفـي ايـن شخصـيت    گفتگوكنندگان
ترتيـب   مي را نشـان دهـد و بـدين   دارد تا آبشـخور حقيقـي معنويـت اسـال     جميلي مبذول مي

  اصالت اسالمي اين معنويت را تبيين كند. 
اصلي كربن، معنويـت در اديـان ابراهيمـي،     ةطور كلي بايد عنايت داشت كه دغدغ به

اديان صاحب كتاب است. تا آنجا كه به مسيحيت و اسالم مربـوط اسـت، كتـاب آسـماني،     
ه اسـت. اينكـه نـام مـتن آسـماني مسـيحيان       موهبتي است كه در اختيار هردو دين قرار گرفت
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Bible ،»است، امـري  » كتاب«هاي متن آسماني مسلمانان  ، است و يكي از نام»كتاب مقدس
  كند.  معنا پيدا مي» پديدار كتاب«تصادفي نيست. در اين اديان، عارف نيز ذيل 

موقعيت خاص عارف نوعي مواجهه با يك پيام و وحي نبوي است. وصف بـارز ايـن   
چنين موقعيتي فقط در مورد يك اهل كتاب،  .تفسير دين عرفاني و دين نبوي است وقعيتم

اي كه دين آن بر يك كتاب وحيـاني از   يعني جامعه» فرد برخوردار از كتاب آسماني«يك 
غـور   سوي يك پيامبر مبتني شده است، قابل تصور است، زيرا وجود كتاب آسماني وظيفـة  

  ).141-140 .، صص1395كند (كربن،   اب ميآن را ايج معناي حقيقيدر 
تـوان ديـدگاه كسـاني را كـه بـا توجـه بـه         اسـاس مـي   نيجالب اينجاست كـه بـر همـ   

هاي ميان عرفان اسالمي و برخي وجوه آئين بودا، آئين هندو يا حتي فلسـفه يونـاني،    شباهت
هـا،   ن شـباهت زيرا اي؛ شوند، مردود دانست ميمنشأ غير از كتاب وحياني براي آن قائل يك 

هاي حقيقي را بايد  هاي متفاوتي دارند. شباهت اند و خاستگاه هايي ظاهري در نهايت شباهت
تـوان عرفـان اسـالمي يـا عرفـان مسـيحي را بـه         در ميان اديان اهل كتاب جستجو كرد. نمـي 

ترتيـب   چيزي غير از دين نبوي و وحي آسمانيِ مكتـوب شـده در كتـاب، بـاز بـرد و بـدين      
بـه معنـاي دقيـق كلمـه (و نـه عرفـان و معنويـت         1فت عرفـان و معنويـت تطبيقـي   توان گ مي

، بايد در ميان اديان صاحب كتـاب برگـزار شـود. امـا وقتـي سـخن از آبشـخور         )2اي مقايسه
تـر   آيد، الزم است كـه در ايـن خصـوص ژرف    حقيقي عرفان و معنويت اسالمي به ميان مي

اسـالم را سـخت نارسـا     ةطالعـات غربيـان در زمينـ   انديشه شود و كـربن از ايـن لحـاظ نيـز م    
داند. ممكن است پذيرفته شود كه در اسالم عالوه بر شريعت، طريقت نيـز وجـود دارد،    مي

ها يك چيز اسـت و   عالوه بر فقه، حكمت و عرفان نيز موجود است، ولي پذيرفتن وجودآن
اسالمي، تشـيع اسـت   شان چيز ديگر. به اعتقاد كربن آبشخور حقيقي معنويت  درك صحيح

ولي اين حقيقت نه فقط براي غربيان، بلكه براي مسلمانان و حتي بدتر از همه براي برخي از 
هاي دردنـاكي در   ها و حتي سوءفهم داوري شيعيان مغفول مانده است و با كمال تأسف پيش

  اين خصوص موجود است.
                                                                                                                   
1  - corresponding 
2  - comparative 
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  ها دربارة تشيع   ها و سوءفهم داوري پيش
برخـي  «، بنـدي را بـه   اسـالم ايرانـي  دماتي خـويش در كتـاب   هاي مقـ  كربن در بحث

داوري  اختصاص داده اسـت. در آنجـا مخصوصـاً بـر دو پـيش     » ها پيرامون تشيع داروي پيش
طلب روزگار ما باشـد و آنـان را از    هاي حق تواند رهزنِ فكر بسياري از انسان بار كه مي زيان

گـذارد و در   وم دارد، انگشـت مـي  فهم ميراث معنـوي تشـيع و درنهايـت خـود اسـالم محـر      
شـود كـه تشـيع     عموماً تصـور مـي   ،ها داوري كوشد. طبق يكي از اين پيش ها مي تصحيح آن

است. بنابراين اگر كسي بخواهد با اسالم آشنا شود » اسالم اقليت«يا » اي اسالم حاشيه«نوعي 
اسـالمِ سـنّي    عمر خويش را صرف شناخت اسالم كند، بهتر آن است كـه بـه   ةو يا حتي هم

بپـردازد. البتـه، فقـط ايـن     » متنِ اسالم است نه حاشية آن«و به يك معنا » اسالم اكثريت«كه 
انديشـند، بلكـه در طـول تـاريخ تشـيع كـم        غربيان مدرن نيستند كه دربارة تشيع اينگونه مـي 

در انـد و يـا    كـرده  اند كساني كه به حكم همين معيار، تشـيع و شـيعيان را محكـوم مـي     نبوده
اند كه از موضع اقليت خويش دسـت بكشـند و بـه     خواسته  بهترين حالت مشفقانه از آنان مي

به سبب عالقه و اهتمام به اكثريـت، واقعيـت روحـاني را    «باري  اكثريت اهل اسالم بپيوندند.
هاي روزگار ما، چنين ضعيف و نحيف است به سطح پديدارهاي قدرت و  كه در ميان انسان

چيز را بـه زبـان آمـار و ارقـام،     	دهند، چنانكه گويي بايد در روزگار ما همه مي جمعيت تنزل
  ).85 .، ص1393، 1(كربن، ج » بيان و توجيه كرد.

چنين رويكردي، هم خالف واقع است و هم از اساس خطـا اسـت و بـه تعبيـر كـربن      
هر كس كـه   است. خالف واقع است به اين معنا كه به اعتقاد وي» اشتباه بزرگي عليه روح«

اش  در ايران به سر برده باشد و به خصوص اگر مهمان معنوي آن ديار شده باشـد، احسـاس  
برد، بلكه خويش را در مـتن و قلـب يـك     به سر مي» اي اسالم حاشيه«اين نيست كه در يك 

كند. اما اينكـه چـرا ايـن رويكـرد، از اسـاس خطاسـت؟        حقيقت روحاني عميق احساس مي
برجان و روان بسياري از افراد بـه خصـوص   » سيطرة كميت«كه مولود  خطاست به اين دليل

را به معنايي كـه در بـاال گذشـت، بـه كـار      » علم ميزان«در روزگار ماست. اگر در اينجا نيز 
، بلكه دايرة تأثير معنـوي و  »پديدار قدرت و جمعيت«ببنديم و موضوع سنجش ما نه صرف 
قرار بگيرد، البته اوضاع دگرگون خواهد شد. كافي اند،  حقانيت و اصالت، كه اموري كيفي
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است ميزان تأثيرگذاري فكري و معنوي تشيع را بـه نسـبت جمعيـت آن در نظـر بگيـريم. و      
آن چيزي باشد كـه بـه نـام حكمـت و عرفـان اسـالمي        ةافزون بر اين اگر تشيع آبشخور هم

اقليت دانست (جـا دارد كـه    اي يا اسالم توان آن را اسالم حاشيه شود، هرگز نمي شناخته مي
در نوشتار ديگري اين ديدگاه كربن كه تشـيع آبشـخور اصـلي عرفـان و معنويـت اسـالمي       

  است، به تفصيل توضيح داده شود).
تشيع، تنزل دادن آن به يـك ديـن فقهـي محـض      دربارةداوري و سوءفهم ديگر  پيش

ه(ع) خود فقيه به تمام معناي توان فقه و شريعت را از تشيع جدا دانست. ائم است. هرگز نمي
اند و خود  ترين افراد در ميان پيروان رسول خدا(ص) امامان شيعه شناس كلمه بودند. شريعت

اند. ولي اين موضوع متفاوت با آن  آنان بيشتر و بهتر از هر كس ديگر عاملِ به شريعت بوده
ر ايـن سـوءفهم   است كه تشيع به يك دين فقهي محض تنزل داده شـود. بـه هـر حـال در اثـ     

نگرنـد آن را بـه حسـب نـوعي      گاهي كساني به خصوص غربيان، كه از بيرون بـه تشـيع مـي   
و [تبيـين   "سياسـي "بدون توجه به معاني گونـاگون واژة   "طلبي سياسي مشروعيت"احساس 

هـم و غـم شـيعيان     ةكنند كه هم ). يعني فكر مي87 .، ص1393، 1كنند (كربن، ج  مي ]معنا
اين بوده و هست كه اثبات كنند ائمه(ع) براي خالفت و حكومـت اسـالمي،    در طول تاريخ

انـد بـه حكومـت دسـت يابنـد،       از سوي ديگـر چـون نتوانسـته    هستند و  سزاوارتر از ديگران
ترين حالت تشيع را بـه   بينانه در خوش اند. گر تبديل شده اسالمي به گروهي آشوب ةدرجامع

ذهب فقهي اهـل سـنت (حنبلـي، حنفـي، مـالكي و      يك مذهب فقهي پنجم در كنار چهار م
(كه البتـه در  » نهضت تقريب مذاهب«دهند و به خصوص در دوران معاصر  شافعي) تنزل مي

جاي خود كاري نيكو است) برهمين مبنا به راه افتاده است. در حقيقت تصور بر ايـن اسـت   
خود اسالم سـنّي   تفاوت تشيع و تسنن در حد اختالف ميان مذاهب فقهي در ةكه گويي هم

  است. 
در اثر اين سوءفهم، تشيع در كنار مذاهب فقهي اهل سـنت، فقـط نماينـدة شـريعت و     

 ةساحت ظاهري اسالم است و تصوف كه عمدتاً هم تصوف سنّي مدنظر است، تنهـا نماينـد  
كند، اين اسـت كـه در    تر مي آيد. آنچه اين سوءفهم را راسخ طريقت و معنويت به شمار مي

ايم. به موجب همـين،   تاريخ شاهد مخالفت هر دو مذهب تسنن و تشيع با تصوف بودهطول 
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كنند كه بايد داليل اين مخالفـت در هـر دو مـذهب، داليـل واحـدي باشـد.        افراد گمان مي
داننـد، مخالفـت    همانطور كه عالمان سني از يك منظر ظاهري محض، تصوف را مردود مي

تـوان انكـار كـرد كـه در ميـان       شود. نمـي  منظر طرح مي عالمان شيعه با تصوف نيز از همين
كننـد، ولـي در مـورد     شيعيان نيز برخي از يك منظر ظاهري محض با تصوف مخالفـت مـي  

موضع تشيع در قبال تصوف بايد قائل بـه تفصـيل شـد. برخـي از منتقـدان تصـوف در ميـان        
ا تصـوف همـدلي دارنـد،    شيعيان مانند سيد حيدر آملي و مالصدراي شيرازي، نه تنها خود ب

ها را از نمايندگان ممتاز عرفان و معنويت اسالمي به شمار آورد و بنـابراين   توان آن بلكه مي
كنند، اين مخالفت داليلي كامالً متفاوت با مخالفت فقهاي سـني   اگر با تصوف مخالفت مي

كـه تصـوف از   كلي مخالفت اينان با تصوف عمدتاً به دليل آن اسـت   طور با تصوف دارد. به
گاه) خويش فاصله گرفته است و اين موضوع همانطور كه گفتم بايد در  منشأ و مستند (تكيه

  مجال ديگري بررسي شود.
به هر حال در اثر اين سوءفهم پيرامون تشيع، بدين معنا كه تشيع به يك مذهب فقهـي  

ار بگيـرد،  محض تنزل داده شود و از سوي ديگر تصوف تنها نماينـدة معنويـت اسـالمي قـر    
دهـد. زيـرا اول از همـه موضـوع      معنويت اسالمي كاركرد حقيقي خـويش را از دسـت مـي   

تـوان خاسـتگاه اسـالمي اصـيلي      صورت دشوار مي اين شود و در خاستگاه تصوف مطرح مي
براي آن يافت. نمايندگان اصلي اسالم همان مذاهب فقهي خواهند بود. از اين روسـت كـه   

انـد. گـاهي    ي تصوف را در جايي بيرون از اسالم جسـتجو كـرده  ها برخي به غلط سرچشمه
انـد و اگـر    مسيحيت، يا اديان شرقي مانند آئين بودا يا آئين هندو را سرچشمه تصوف دانسته

تصوف در جايي بيرون از اسالم باشد، بديهي است كـه پيونـد ذاتـي و اصـيلي بـا       ةسرچشم
كـن اسـت تصـوف بـه عنـوان نماينـدة       حقيقت اسالم نخواهد داشت. در نتيجه هـر چنـد مم  

معنويت اسالمي در گفتگـوي ميـان اسـالم و مسـيحيت پذيرفتـه شـود، ولـي همـواره چنـان          
اسـالم،   ةتر كردن كف تعادلي براي سنگين ةخواهد بود كه گويي تصوف صرفاً به عنوان وزن

  در ازاي معنويت مسيحي كه پيوندي ذاتي با اين دين دارد، به ميان آمده است. 
معنويت اسالمي در كنار تصوف معرّفي شـود،    كن اگر تشيع به عنوان ديگر نمايندةلي

 ةالبته اوضاع به كلي دگرگون خواهد شد. اوالً به لحاظ كمـي، ديگـر تصـوف تنهـا نماينـد     
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ايـن   ةتوان نشـان داد كـه سرچشـم    معنويت اسالمي نيست. ثانياً با تأمل در معنويت شيعي مي
اطهار(ع)  ةاي كه در تفسير و تأويل ائم است به گونه پيامبر(ص) معنويت كتاب خدا و سنت

بيان شده است و ثالثاً تصوف نيز ريشه در تشيع دارد و در ايـن صـورت پيونـد آن بـا اسـالم      
هـاي آن در جـايي بيـرون از اسـالم،      پيوندي ذاتي است و ديگر نيازي نيست كـه سرچشـمه  

  جستجو شود.
سيحيت و اسالم، اوضاع كامالً به نفع اسالم تغيير در صورت ورود تشيع به گفتگوي م

خواهد كرد. در صفحات قبل گذشت كه دو عامل برتري مسيحيت در ايـن گفتگـو، يكـي    
عقيده به حلـول الهـوت در ناسـوت (تجسـد) اسـت و ديگـري پديـدار كليسـا. ايـن هـردو           

صـورت تأمـل در   هـا بـا خداونـد باشـند، ولـي در       ساز ارتبـاط معنـوي انسـان    توانند زمينه مي
هـاي بهتـري بـراي     معنويت اسالمي كه معنويتي ذاتاً شيعي است، خواهيم ديد كه جـايگزين 

وجود دارد. به عبارت ديگر اگـر بـه روش معنويـت تطبيقـي، بحـث را پـيش       ها  ي اينهردو
ببريم در معنويت اسالمي فهم بهتري از اين هردو وجود دارد يـا بهتـر اسـت بگـويم تفسـير      

توان يافت. تأمالت ژرف كـربن دربـارة مفهـوم     دو را در معنويت اسالمي ميصحيح اين هر
تجلّي، ظهور، پديدار آينه، مظهريت امـام معصـوم و نيـز مفـاهيم معبـد يـا هيكـل امامـت را         

توان در اين راستا مـدنظر قـرار داد. بـه اعتقـاد كـربن، در پيامبرشـناخت، وقتـي از منظـر          مي
حلول الهوت در ناسوت كه  ةشود، بسيار بهتر از نظري ه ميمعنويت و عرفان اسالمي نگريست
شـود. در   خدا و انسان فراهم مي ةارتباط نزديك و عاشقان ةمورد اعتقاد مسيحيان است، زمين

زنـده بـدين معناسـت كـه خداونـد حضـور        ،حقيقت مظهريت پيامبر و امام و بـه ويـژه امـام   
 ةال هرگز پيامبر و امام به عنوان آفريـد در عين ح ،هميشگي و عيني در زندگي مؤمنان دارد

گيرند.  الوجود، قرار نمي الوجود در مقام واجب خداوند، در مقام آفريدگار، به عنوان ممكن
هم به دليل مجال محدود اين نوشتار و هم به دليـل آنكـه در جـاي ديگـري، ايـن بخـش از       

ا بـه همـين مقـدار بسـنده     ام، در اينجـ  ديدگاه وي را به تفصيل بيشـتر مـورد بحـث قـرار داده    
مسيح شناخت قرآني و معنويـت  «(به ويژه ر.ك.: دو بحث مبسوط نگارنده با عنوان   كنم مي

-33 .، صـص 1394، در كـربن،  »شـناخت  رؤيت حضرت حق و لـزوم امـام  «و نيز » توحيدي
 يا به عبـارت » پديدار كليسا«). در ادامه به اين موضوع خواهم پرداخت كه تا آنجا كه به 84
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مربوط است، معنويت اسالمي در قياس بـا مسـيحيت دسـت    » پديدار معبد و عبادت«تر  كلي
تـوان تفسـير اصـيلي از معنويـت      برتر را دارد و اصوالً در پرتو معنويت اسالمي است كه مي

  مسيحي به دست داد. 

  پطرس و كليساي باطني  
ت در ناسـوت،  حلول الهـو  ةدر صفحات قبل گذشت كه پديداركليسا، در كنار عقيد

تـر كنـد،    تواند در گفتگوي ميان مسيحيت و اسالم، كفة مربوط بـه مسـيحيت را سـنگين    مي
مسـيح(ع) اسـت و در   » پيكـر «زيرا كليسا فقط يك مكان عبادي نيست، بلكـه چيـزي چـون    

بخشانة او را كليسـا برعهـده دارد.    زماني كه مسيح(ع) خود در ميان امت نيست، نقش نجات
بـه معنـايي كـه امـروز در      ،ن نظري موافق بود ولـي بايـد ديـد كـه آيـا كليسـا      توان با چني مي

توانـد چنـين مقصـودي را     درك مسـيحيان از آن، مـي   ةو نوع و نحـو  ،مسيحيت وجود دارد
برآورده سازد. در حقيقت پاسخِ كربن به اين پرسش منفي است. زيرا كليسا نيز همانند خود 

  ه است. حلول الهوت در ناسوت، عرفي شد ةعقيد
دانـد؛ بـه اعتقـاد او ايـن جريـان،       كربن عرفي شدن كليسا را يـك جريـان دفعـي نمـي    

گذشـت، درك او از    تاريخي به بلنداي تاريخ مسيحيت دارد. بـه عـالوه همـانطور كـه قـبالً     
اي است. به اعتقاد او عرفـي شـدن كليسـا، بـه معنـاي تكيـه        عرفي شدن، درك عميق و ويژه

نيسـت. بلكـه عرفـي شـدن بـه ايـن       » قـدرت معنوي/روحـاني  « ةكـ زدن قدرت دنيوي بـر اري 
معناست كه قدرت معنوي در قالب نهادهاي اجتماعي تجسم بيابد و با منطـق قـدرت سـخن    

تواند در نهايت بـه تكيـه زدن قـدرت     البته اين جريان مي بگويد. اين عين عرفي شدن است.
ايـن چيـزي اسـت كـه در طـول       قدرت معنوي ختم شود و به اعتقـاد كـربن   ةدنيوي بر اريك

تاريخ مسيحيت شاهد آن هستيم. در حقيقت اين جريان در همان ابتداي تـاريخ مسـيحيت و   
كليساي اعظـم قـرار     در زماني به راه افتاد كه همة انواع گنوس، معرفت باطني، هدف حملة

زنـد و   آنكه كليساي اعظم متوجه آن باشد كه با اين كار تيشه به ريشة خويش مي گرفت بي
). 98 .، ص1393، 1سـازد (ر.ك.: كـربن، ج    گري و پوزيتيويسم را هموار مي زمينة الادري

تواند به معناي حقيقي كلمـه، پيكـر    مسيحيت، ديگر نمي ةبه هر حال، كليساي اجتماعي شد
بو و خاصـيت اسـت. ولـي از پديـدار كليسـا       مسيح باشد، بلكه در نهايت مجاز و تشبيهي بي
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تـاريخ مسـيحيت، در    ةتوان داشت و اين تفسير در هميش عرفي ناشده نيز ميتفسير معنوي و 
اي،  عارفان و اهل معناي مسيحيت، البته به صـورت حاشـيه  ميان هاي گنوستيك و در  جريان

بـراي   معبد و مكاشـفه ويژه در كتاب  وجود داشته است و كربن در آثار مختلف خويش، به
هايي  ين است كه اين طرح خويش را در پرتو ديدگاهكوشد. جالب ا بازيابي و احياء آن مي

تري مطرح شده  تر و پررنگ ويژه در نزد شيعيان به صورت زنده كه در معنويت اسالمي و به
و » پديـدار كليسـا  «كه به موضوعِ  آنجا برد. اينگونه است كه در آن گفتگو، تا است، پيش مي

نويـت اسـالمي دسـت برتـر را خواهـد      و تفسير معنوي و عرفاني آن مربوط است، مع» معبد«
  كنيم. داشت. در ادامه، پيرامون اين موضوع قدري تأمل مي

)، از زبان عيسي(ع)، خطاب به پطرس رسول، كه پيش از 16:  19-20در انجيل متّي (
، بنـا بـر   peter/petra(تو پطـرس  'گويم:  اينك تو را مي«آن نامش شمعون بود، آمده است: 

سنگ، صخره) هستي و كليساي خويش را بر اين سنگ بنا خواهم كرد  ؛يوناني ةمعناي ريش
ها را بـه   منزلگه مردگان در برابر آن قد نخواهد افراشت. كليدهاي ملكوت آسمان  و دروازة

ها بربسته خواهد ماند و آنچـه را بـر زمـين     تو خواهم داد. آنچه را بر زمين ببندي، در آسمان
به اعتقاد كربن اين كلمـات خطـاب شـده بـه     » 'واهد ماند.ها برگشوده خ بگشايي، در آسمان

كساني است كـه داراي ايمـاني    ةپطرس، در حقيقت در قالب شخص پطرس، خطاب به هم
زيرا هـر مـؤمني بـه موجـب ايمـانش پطـرس اسـت. در حقيقـت          هستند؛  چون ايمانِ پطرس

كـه همـان ايمـانِ     روحـاني  ةكليساي خداوند پيش از آنكه بر صخرة مادي بنا شود، بر صخر
-8 .، صص1390راسخ مردانِ اهل معنايي چون پطرس است، بنا شده است (ر.ك.: كربن، 

). كليسايي كه اينگونه بنا شود، ديگر كليساي مادي، اجتماعي شده نيست، بلكه هماني 267
، كليسـاي روحـاني،   Ecclecia spiritualisاست كـه در سـنت عرفـاني مسـيحيت از آن بـه      

  ، تعبير شده است. كليساي سرّي
در حقيقت اين كليساي روحاني، اين كليساي سرّي نفس، همان هيكل مقدسي اسـت  

كند و اگر بناست كه موهبت هسـتي او بـه فـرد بـه عنـوان       كه هر مؤمني براي خويش بنا مي
اي از همين افـراد، تنـزل پيـدا نكنـد،      واحد اجتماعي محض و يا به جامعه به عنوان مجموعه

يكل را برپا سازد و كليدهاي آن را در اختيار داشته باشد، كليدهايي كه از طريـق  بايد اين ه
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كند، كليدهايي كه به تعبير مسـيح(ع)، آنچـه    ها دروازة ملكوت را به روي خويش بازمي آن
را در زمين بربندند، در آسمان بربسـته شـود و آنچـه را در زمـين برگشـايند در آسـمان نيـز        

 ةكعبه به منزل ةتصوير خان«گيري از بحث مفصلي دربارة  مقام نتيجهبرگشوده شود. كربن در 
پردازد و متـذكر   مي (Potestas clavium)» نيروي كليدها«، به موضوع »اسرار حيات معنوي

شود كه چگونه نمايندگان متأخر سنت عرفاني مسيحي به اين كليساي روحاني، كليساي  مي
را به عنوان نيرويـي بـراي گشـودن دروازة آن كليسـا،      نيروي كليدهااند و  سرّي، باور داشته

كند ازعارف آلماني سدة شانزدهم، ميتره والنتـين ويگـل،    ويژه ياد مي اند. به كرده ترويج مي
 ئلةهمـين مسـ   ةكه به گروه اهل معنا در مذهب پروتستان تعلق دارد و تحقيـق جـامعي دربـار   

از انجيل متي، انجـام داده اسـت (همـان،     الذكر ، بر محور تأويل آيات فوق نيروهاي كليدها
برد از ايمانوئل سـويدنبرگ، عـارف سوئيسـي سـدة هيجـدهم، كـه        و نيز نام مي .)267 .ص

كنـد. بـه اعتقـاد     خطـاب مـي  » سويدنبرگ الهي«را  اش با وي، او كانت در مكاتبة خصوصي
روي   ينهمـ  از ، همان نيروي موجود در هر مؤمن صـادق اسـت.   نيروي كليدهاسويدنبرگ، 

آنچه در شخص پطرس تمثل و تجسم يافته اسـت، همـان ايمـان اسـت كـه از عشـق صـادر        
است (همـان،  ، Petraيابد. اين همان صخره،  شود همانطور كه حقيقت از خير صدور مي مي
  ). 268 .ص

  حجراالسود و كعبه
ازاء چيزي را كه در سـنت عرفـاني مسـيحيت دربـارة پطـرس و       در حقيقت كربن مابه

طـور   كعبـه بـه   ةخانـ  دربارةيساي باطني بيان شده است، در تأويل اهل معنا در عالم اسالم كل
با اين تفاوت كه اين نوع تأويل، گـويي  . كند كلي و حجراالسود به طور خاص، بازيابي مي
تري بيان شده اسـت و هـم سـنت     تر و عالمانه در ميان عارفان و حكيمان ما هم به شكل پخته

تر از آن چيـزي اسـت كـه در     دارتر و نيز زنده عرفاني از عبادت و معبد ريشهاين نوع تأويل 
ـ      بنـابراين مـي   ؛شود مسيحيت و مغرب زمين ديده مي معنويـت   ةتـوان نتيجـه گرفـت كـه كفّ

» مناسك صـابئين و معبـد روحـاني   «تر است. در آغاز جستار بلندي با عنوان  اسالمي سنگين
الصـفا از معبـد و عبـادت     تأويل صابئيان و اخـوان  كه موضوع آن در حقيقت بررسي تطبيقي

  ) آورده است. 4 ةمسعودي مورخ (سد الذهب ج مرواست، نقل قول نسبتاً مفصلي از كتاب 
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مسعودي در آنجا در فصلي كه موضوع بحـث آن توصـيف بناهـاي مـذهبي صـابئيان      
را هفـت در   نويسد كه در اقصاي چين معبدي بسيار مرتفع وجود دارد. ايـن معبـد   است، مي

است و يك گنبد هفت ترك بررويش قرار گرفته است. برباالي گنبـد گـوهر گـران بهـاي     
اما كسي را يـاراي رسـيدن بـه     ،بزرگ و درخشاني است كه همة اطراف از آن روشن است

آن گوهر نيست. در اين معبد چاهي است كه باالي آن هفت ترك است و چون انسان سـر  
اي  گون شود و از سر به ته چاه بيفتد. با اين همه در آنجـا كتيبـه  در آن چاه كند، در آن سرن

رسد كه تاريخ علـوم زمـين و    مي اي است كه بر آن نوشته شده است كه اين چاه به كتابخانه
آسمان، تاريخ آنچه بوده است و خواهد بود، در آن است. آنچه در خصـوص ايـن معبـد و    

كنـد، ايـن اسـت كـه ايـن توصـيف،        مـي توصيف آن، براي كسي مانند كربن جلـب توجـه   
توصيف يك معبد مادي نيست يا اگر هم توصيف يك معبـد مـادي باشـد، يعنـي توصـيف      

بهتـر، مفـاد    عبارت معبدي باشد كه زماني در عالم خارج تحقق داشته است، همة مفاد آن، به
  اش محدود داشت.  توان به همين وجود مادي اصلي آن را نمي

كسي بايـد  «الذكر نوشته شده است كه  فوق ةه بر همان كتيبآورد ك خود مسعودي مي
بـه عـالوه   ». سـنگ مـا باشـد    براي وصول بدانجا بكوشد كه به قدرت و علم و حكمـت هـم  

زمين اين معبد يك زمين سنگي سخت، به سختي يك كوه مرتفع است و چون كسي ايـن  «
ا تبـاهي قسـمتي از آن، تأسـف    معبد و گنبد و چاه را ببيند، دلبستة آن شود و از ويراني آن ي

). از همـين روي تعريـف و توصـيف ايـن     602-601 .، صص1374، 1(مسعودي، ج » خورد
گيرد. اين معبد، حتي در شكل معماري مـادي   شناسي محض قرار نمي معبد در قلمرو باستان

 ديگر معبد مادي رمز معبد مثالي، معبـد روحـاني،   عبارت آن، در حكم تمثيل يا رمز است. به
شـود، بـه راسـتي يـك      است و وقتي بسان رمز و از منظر تأويلي اهل معنا در آن نگريسته مي

است. درنهايت، اهل معنا با تأويـلِ آن،   ،آستانه، آستانة رابط ميان معبد آسماني و معبد نفس
  كنند.  خويش را تأويل مي

ربـارة معبـد،   در اسالم، كعبه معبد به تمام معناست. از همين روي، اين قسم تـأمالت د 
شـود. مفسـران    كعبه مطرح مـي  ةعمدتاً در مقامِ تفسير آيات يا احاديث مربوط به حج و خان

احكام فقهي آن را به  و كنند قرآن ابتدا آيات مربوط به حج را در ساحت ظاهري تفسير مي
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ايـن  ترين همايش آئيني مسلمانان اسـت. در   گويند. توجه دارند كه حج بزرگ شرح باز مي
شوند و وحدت و حتي قدرت خـويش را   مسلمانان از حال و روز يكديگر آگاه مي همايش

غايت حج را به همين بركات اجتماعي محـدود   مةگذارند. ولي اين مفسران ه  به نمايش مي
» تمـرين مـردن  «. به اين موضوع نيز عنايت دارند كه در ساحت باطني، حج نـوعي  كنند  نمي

دانست؛ به ايـن معنـا   » مرگ اختياري«توان آداب  اسك آن را مياست و مجموع آداب و من
بـرد، كـار    كه در اين دنيـا بـه سـر مـي     حالي آموزد كه چگونه در ها مي كه آدمي از طريق آن

  آخرت بكند و به حيات اخروي زنده باشد. 
حج عوام ديگر است و حج «گذارند.  به راستي، ميان حج عوام و حج خواص فرق مي

ديگر، حج عوام قصد كوي دوست اسـت و حـج خـواص قصـد روي دوسـت. آن      خواص 
). 537 .، ص1367، 1(ميبـدي، ج  » رفتن به سراي دوست اسـت و ايـن رفـتن بـراي دوسـت     

بينند و اينـان گفتـار    ، آنان در و ديوار مي»به جان«روند و خواص  به كعبه مي» به نفس«عوام 
رنج يابد و بار كشد، تا گرد كعبه برآيد و ايـن كـه بـه     او كه به نفس رود«يابند؛  و ديدار مي

يسئلونَك عن األهلَّـه قُـل هـي    «فرمايد:  (همان). قرآن كريم مي» جان رود، بيارامد و بياسايد
هاي زمـان   ها شاخص پرسند: بگو: آن هاي ماه مي از تو دربارة هالل«، »مواقيت للنّاس والحج
ظاهر آيه بدين معناست كـه اگـر مـاه بـر يـك صـفت       189(بقره، » اند براي مردمان و حج .(

ها، به خصوص وقت مناسـك   پذيرد، براي آن است كه وقت ماند و زيادت و نقصان مي نمي
تـوان   و عبادات مانند موسم حج معلوم شـود. ولـي همـة معنـاي آن را بـه همـين ظـاهر نمـي        

ي) در تفســير هجــر 1224محــدود داشــت. مفســري ماننــد ابــن عجيبــه حســني (متــوفي بــه  
، در اشـارتي پيرامـون معنـاي    البحر المديـد فـي تفسـيرالقرآن المجيـد    اش با عنوان  خواندني

چون هاللِ سعادت از افـق ارادت پديـدار شـود، نسـيم     «نويسد:  روحاني و باطني اين آيه مي
عنايت قديم، وزيدن گيرد و زمان حج قلوب در حضرت علّام الغيوب، فـرا   ةهدايت از ناحي

شان، بـر يـك    اند و حال پس هاللِ هدايت از آنِ روندگان است و آنان صاحب احوال رسد.
منوال نيست، نورش با فزوني يقين افزون گردد و با كاسـتي آن كاسـتي پـذيرد... تـا وصـال      

  )192 .، ص1423، 1(ابن عجيبه، ج » دست دهد و صفت كمال روزي شود. ]محبوب[
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شناسان، در حج فقط مناسك گروهي يـك   عهشناسي و جام باري، در حالي كه جامعه
كننـد،   كشـد، تصـور و تحليـل مـي     ساله انبوه حاجيان را به مكه مـي  دين اجتماعي را كه همه

يابنـد. راز هبـوط    عارفان و اهل معنا، حقيقـت ناديـدني بيـت، زيـارت بـاطني، را در آن مـي      
و تأويـل بيـت كعبـه و    آباد دنيا و راه خروج از اين غربت غربـي را در پرتـ   خويش به خراب

به بهشت خـويش اسـت   «دهند. اين به معناي بازگشت آدمي  اسرار مناسك آن تشخيص مي
گردانـد و   كه به موجب آن همة آنچه را از ملكوت باالجبار هبوط كرد، بدان مقـام بـاز مـي   

» "تنـاول كـرد  "هبوط همة اينها از ملكوت زماني بود كـه آدم ابوالبشـر از شـجرة ممنوعـه،     
  ).266 .ص، 1390 ، (كربن

)، حكـيم و  1049-1107كربن براي تبيـين ايـن معنـا از تـأمالت قاضـي سـعيد قمـي (       
گيرد. يكي از آثار اين حكيم، اثـر ارجمنـد و مفصـل او بـا عنـوان       عارف شيعي، كمك مي

است. در آن اثر در مقـام شـرح روايـات معصـومين(ع)، بـه موضـوع        شرح توحيد الصدوق
موسـوم اسـت و   » كتـاب اسـرار الحـج   «زد. يكي از دفترهاي آن اثر به پردا اسرار عبادات مي

 ةمنزلـ  كعبه بـه  ةتصوير خان«الذكر با عنوان  نگارش جستار فوق ةكربن همين بحث را دستماي
قرار داده است. در آن اثر قاضي سعيد با نظمـي دقيـق همـراه بـا بيـنش      » اسرار حيات معنوي
نويسد كـه بـراي    زند. در ابتداي دفتر مي حج قلم مي نظير، دربارة اسرار حكمي و تأويلي كم

ديگر بـراي فهـم    عبارت رسيدن به قلة بلند درك اسرار حج بايد سه طريق نوري را پيمود. به
اين اسرار بايد سه مرحله را طي كرد. ابتدا بايد سالك راز نامگذاري مناسك و مقامات حج 

و مقامات واقف گردد و در نهايـت بـه    را درك كند. سپس بايد به حقيقت خود اين اوضاع
گويد (ر.ك.:  حقيقت مقامات حج متحقق شود. در آن دفتر هر سه مرحله را به شرح باز مي

). در اين نوشتار، با توجه به موضـوع بحـث و محـدود    723-683 .، صص1415، 1قمي، ج 
ديگـري  دوم اسـت و   ةبودن مجال، به دو نمونه از مباحـث وي كـه يكـي مربـوط بـه مرحلـ      

  سوم، اشاراتي خواهم داشت.  ةمربوط به مرحل
و لمـس كـردن آن اسـت.    » حجراالسـود «ترين مواضـع و مقامـات حـج،     يكي از مهم

ها باشد يا مفـادي جـز    بديهي است كه اگر حجراالسود، صرفاً يك سنگ بسان ديگر سنگ
رد و اگـر  توان رمز و رازي بـراي آن تصـور كـ    مفاد فيزيكي محض نداشته باشد، هرگز نمي
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هم حرمت و قدسيتي به آن نسبت داده شود، فقط حرمـت و قدسـيتي اسـت كـه بـه ضـرب       
قرارداد و تعبد حاصـل شـده اسـت. ولـي در حكمـت شـيعي كـه ريشـه در سـخنان امامـان           

شــود. قاضــي ســعيد، تأويــل خــويش دربــارة  معصــوم(ع) دارد، بــه ايــن مقــدار اكتفــاء نمــي
  فرمايد: سازد. امام صادق(ع) مي صادق(ع) مبتني ميحجراالسود را بر روايتي از امام 

اي از فرشتگان بزرگ در نزد خداوند بود و زماني كه خداونـد از   حجراالسود فرشته«
اي كـه ايمـان آورد و اقـرار كـرد، او بـود. بنـابراين        فرشتگان ميثاق گرفت، نخسـتين فرشـته  

را به او بلعاند و نزدش بـه وديعـت    هايش قرار داد. ميثاق خداوند او را امين بر تمامي آفريده
ها را مكلّف داشت تا اقرار به عهد و ميثاقي را كه خداوند عزّوجـل از ايشـان    سپرد و آفريده

گرفته است، نزد او تازه كنند. پس خداوند اين فرشته را همراه آدم(ع) در بهشـت قـرار داد   
ازه كنـد. آنگـاه كـه آدم عصـيان     تا ميثاق را به او يادآور شود و هر سال ميثاقش را نزد او تـ 

كرد و از بهشت اخراج شد، خداوند عهد و ميثاقي را كه از او گرفته بـود... از يـادش بـرد و    
 مرواريـد سـپيد (دره بيضـاء)   زماني كه خداوند بر آدم بخشود، آن فرشته را به صورت يك 

  )705-704 .(ر.ك.: همان، صص» .درآورد
وري محـض ملتـزم باشـد و تـاريخ ديگـري جـز       با بديهي است كه اگر كسي به تاريخ

       ت نشناسد، در بهترين حالـت بايـد ايـن روايـت را چيـزي در حـدتاريخ ناسوتي را به رسمي
 ،توان زمان و مكاني براي وقوع آن تصور كـرد  اسطوره به شمار بياورد. در اين صورت نمي

قدسـي تعلـق دارد.   اما بايد توجه داشت كه اين روايت، اسطوره نيست و بـه سـاحت تـاريخ    
كسي مانند قاضي سعيد، به زمان و مكانِ مختص به اين قسم روايات كه به تاريخ قدسـي يـا   

شوند، معتقد است. به اعتقاد او سه نوع زمـان داريـم. زمـان كثيـف كـه       فراتاريخ مربوط مي
زمانِ موجودات مادي و مدت حركـات فيزيكـي اسـت. زمـان لطيـف كـه مـدت حركـات         

منظور از اين موجودات، موجودات ملكوتي، مثالي،  كه ني مدبر عالم استموجودات روحا
يعنـي همـان   » ارواح عـالي و انـوار قدسـي   «مانند نفوس فلكي است و زمان الطف كه زمـان  

به بعد؛ و نيز ر.ك.: كـربن، ج   152 .موجودات جبروتي و الهوتي است (ر.ك.: همان، ص
ر كسي بتواند با قاضي سعيد در موضوع طبقات به هر حال اگ .به بعد) 316 .، صص1393، 1

زمان موافق باشد، ديگر خويش را گرفتار در چنبرة تاريخ بـاوري محـض نخواهـد يافـت و     
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هانري كربن است كـه بـا الهـام از تـأمالت امثـال قاضـي        ةاين يكي از مضامين اصلي انديش
ط داده اسـت و  سعيد قمي و ديگر حكيمان ما، آن را در آثار مختلـف خـويش شـرح و بسـ    

  الزم است در نوشتار ديگري به آن پرداخته شود. 
توان براين مبنا، روايت امام(ع) را متعلق به تاريخ قدسي دانست. در اين  به هر حال مي

و هنگامي را كه پرودرگارت از پشت فرزنـدان آدم،  «ميثاق اشاره شده است:  ةروايت به آي
شان گواه سـاخت كـه آيـا پروردگـار شـما نيسـتم؟       آنان را برگفت و ايشان را بر خود ةذري

» ، تا مبادا كه روز قيامت بگوينـد از ايـن امـر غافـل بـوديم     "دهيم آري، شهادت مي"گفتند: 
نويسد كه اين ميثاق در مراتب مختلـف هسـتي تكـرار شـده      ). قاضي سعيد مي172(اعراف، 

بر آن گـواهي داده شـده    مادي است. آنچه در اين ميثاق، ةاست و يكي از اين مراتب، مرتب
توحيد، رسالت و واليت است. قاضي سعيد بر آن اسـت كـه    ةپيوست هم است، سه حقيقت به

مراتب را يكي پس از ديگري طي كرد و در هـر عـالمي ايـن     ةانسان در يك سير تنزلي هم
هـا و زمـين از    ميثاق بر او عرضه شد و بار امانت آن را كه طبق كـالم قـرآن كـريم، آسـمان    

  )، به جان خريد. 72ول آن تن زدند (احزاب، قب
جسماني، آن بوده است  ةحال، انسان، غايت آفرينش است و هدف آفرينش مرتب هر به

جسماني  ةكه مكاني براي استقرار نوع بشر و پرورش او باشد. به حكم همين، انسان در مرتب
هـاي   ، يكـي از ويژگـي  پـذيرد  پذيرد. اگر احكام جسم را مي قرار دارد و احكام جسم را مي

ديگـر در   عبارت متعين است. به ها اجسام برخالف ارواح اين است كه مركز و محيط در آن
ترابـي  «طبيعت جسـماني   ة. محيط انسان، در مرتب، محيطاجسام، مركز، مركز است و محيط

اجـزاء  ». از خـاك آفريـده شـده و قـوام گرفتـه اسـت      «است. يعني » الحدوث، طيني الهيكل
هـا سرشـته    هـا از آن  مكن است در مركز باشند يا در محـيط. آن اجزائـي كـه انسـان    خاك م

شـان نـوراني    شدند، به مركز نزديك بودند و صفا و پيراستگي بيشتر داشتند. سرشت زمينـي 
لطافت سرشـت  «سرشته شده بودند و اين اجزاء به دليل  (Terra lucida)بود. از زمين نوري 

آن ميثاق را پذيرفتنـد و بـار امانـت را بـر     » خويش ]و اولية[ نوري و پيراستگي صفاي اصلي
  عهده گرفتند. 



 71 ياپي، شماره پ1396نوزدهم، شماره اول، بهار  سال: كالمي - هاي فلسفي  پژوهش     |   76

 

از همه بود   تر و پيراسته تر از همه به مركز بود، طبعاً صافي آن جوهر اصلي كه نزديك
بـه آن  «و در پذيرش آن ميثاق برهمة اجزاء پيشي گرفت و اين ميثاق عين وجـود آن شـد و   

شاهد بايد عـادل  «و گواه بر همة اجزاء ديگر قرار گرفت زيرا  و اين جزء، شاهد» بلعانده شد
» ملَك«اين جزء همان است كه در كالم امام(ع) از آن به  .»باشد و به هيچ طرف مايل نباشد

(جهـان مـا) اسـت. در    » ملـك «تعبير شده است. زيرا ايـن مرتبـه، بـاطن     (فرشته گواه ميثاق) 
ها است. بنابراين اگر  عالم انفسيِ فرد فرد ما انسان حقيقت اين ملك/فرشته، باطن و ملكوت

، معنايش اين »اي از فرشتگان بزرگ در نزد خداوند بود حجراالسود، فرشته«فرمايد:  امام مي
است كه حجراالسود همان جزء قريـب در وسـط/مركز ارض نـوري مصـاحب بـا سرشـت       

ه حـدوث آدم(ع) شـده   اش در افقي كـه در آن، حكـم بـ    آدم(ع) است به حيث قرار گرفتن
بلكـه بـر پيراسـتگي     ،هاي مزاجـي، در نياميختـه اسـت    است و به پيوستگي تركيبي و آميزش

يـاقوت  «خـوانيم كـه حجراالسـود     اش باقي مانده است. از همين روي در روايات مـي  نوري
روايـت امـام    ة). در ادامـ 707 .اسـت (همـان، ص   »مرواريد سپيد«يا  ياقوته الحمراء)( »سرخ

  ع) آمده است: صادق(
خداوند آن سنگ را از بهشت به سوي آدم افكند و آدم در آن موقـع در زمـين هنـد    «

بود. پس چون آدم(ع) به آن مرواريد نظر كرد، بـا آن انـس گرفـت و در عـين حـال آن را      
دانست كه يك سنگ است. خداوند سنگ را گويـا سـاخت و بنـابراين     نشناخت و فقط مي

البته شيطان بر تو چيره شد و ذكر ". گفت: "نه"گفت:  "شناسي؟ ياي آدم آيا مرا م"گفت: 
پس به همان صورت كه در بهشت به همراه آدم(ع) داشـت،   ".پروردگارت را از يادت برد
آدم(ع) بـه سـوي آن جسـت زد،     "ات كجاست؟ عهد و ميثاق" در آمد و آدم(ع) را گفت:

بوسـيد و اقـرار بـه عهـد و ميثـاق را تـازه       ميثاق را به ياد آورد، گريست، او را تعظيم كرد و 
كرد. خداوند آن را به شكل سـنگي از مرواريـد سـپيد نـوراني درآورد. سـپس آدم(ع)، آن      

شـد،   هاي خويش حمل كرد و هرگاه كه خسته مي سنگ را از باب بزرگداشت آن، بر شانه
يوسـته بـا آن   گرفت و اينگونه بود تا به مكه رسيدند. در مكـه پ  جبرئيل سنگ را بردوش مي

كرد. سپس وقتي خداوند كعبه را بنا كرد،  مأنوس بود و هر روز و شب نزد او ميثاق تازه مي
اين سنگ در آن مكان قرار داده شد، زيرا خداوند تبارك و تعالي در آن مكان از فرزنـدان  
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ر آدم ميثاق گرفت. در آن مكان ميثاق را به فرشته بلعاند و به همـين دليـل در آن ركـن قـرا    
  )705 .(همان، ص .»داده شد

كوشد تا بـه نـوعي ايـن بخـش دوم روايـت را نيـز رمزگشـايي كنـد.          قاضي سعيد مي
 ةبـه معنـاي ملـبس شـدن آن بـه لبـاس نشـئ       » افكنده شدن آن سنگ از بهشت به سـوي آدم «

عنصري و هبوط از عالم شريف عرشي و جسم نوراني به اين عالم ظلماني اسـت. منظـور از   
، مغرب ارواح است، جايي كه در آن به غربـت غربـي گرفتـار آمـده بـود و آن      »زمين هند«

ترين جزء هر انسان اسـت، بيشـترين    ترين جزء آدم(ع) و در حقيقت شريف جزء كه شريف
اش يكسره نهان شده بود.بـديهي اسـت كـه     فاصله را از اصل خويش گرفته و سرشت نوري

آن جزء شريف نوري در اثر ظلمت گناهان و توانست او را بشناسد، چه  آدم(ع)، ديگر نمي
عصيان آدميان تغيير رنگ داده و تيره شده بود و اگر آن سنگ بـه صـورت اصـلي خـويش     
درآمد و آدم(ع) آن را شناخت، به دليل آن بود كه آدم(ع) توانست لباس عارضي سنگ را 

پـس از آن  كننـد.   بركند، به همان سان كه لباس محسوس را به قصد رؤيـت معقـول بـر مـي    
 .اش كه سپيد و نوراني بود، مشاهده كرد اش را زدود و آن را در رنگ حقيقي رنگ ظلماني

ادراك حسـي فراتـر بـرود و از طريـق ادراك      ةصورت بود كه توانسـت از مرتبـ   آن بدينو 
اش، حقيقت آن را مشاهده كنـد و ايـن همـه زمـاني بـراي او حاصـل شـد كـه ميثـاق           خيالي

د و زماني كه آدم اين فرشته به عنـوان شـاهد ميثـاق را شـناخت، آن را     خويش را به ياد آور
اش  بردوش خويش حمل كرد و اين بدان معناست كه بار امانت را بردوش گرفت، سنگيني

را احساس كرد و راهي شد تا آن را به سرمنزل مقصود برساند. اگـر آدم سـنگ را بـردوش    
مغـرب ارواح، در غربـت غربـي بـاقي      در ،»هنـد «كـرد، بـراي هميشـه در     خويش حمل نمي

طوركلي نوع بشر به تنهايي طاقت حمل آن را ندارد و در اين كـار   ماند. اما آدم(ع)، يا به مي
اي چون جبرئيـل كـه در اصـطالحات     اش بيايد. فقط فرشته به ياري» القُدس فيض روح«بايد 

توانـد از سـنگيني آن    د، مـي شو النوع انساني يا عقل فعال تعبير مي اهل حكمت از آن به رب
بار بكاهد و رنج آن را بـراي آدمـي همـوار سـازد. در حقيقـت چنـان اسـت كـه گـويي در          

گـردد. بـه    اش، گوهر انساني به اصل خـويش بـازمي   صورت تشريك مساعي انسان و فرشته
ميـانجيگري جبرئيـل،    ]ياري و[و  ]يعني نوع بشر[تعبير قاضي سعيد اگر نبود وجود اين نوع 
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كرد. قـرار گـرفتن سـنگ در مكـان      حركت نمي »هند«سنگ از مكان و مقام خويش در  آن
خويش در ركن كعبه، در مركز، در ميانه، به معناي بازيـابي مقـامِ اصـلي اوسـت بـه عنـوان       

، در جايي كه به عنوان شاهد به هـيچ سـويي مايـل    »جزء قريب در وسط/مركز ارض نوري«
دأَ منـه  «ويسـد:  ن نبود. از اين روي قاضي سعيد مي لي مابـبرجوعِ الكُلِّ ا و «، »وذلك االشعار

گردد بـه جـايي كـه از آن آغـاز شـده       اين براي آگاهي دادن بدان است كه همه چيز بازمي
  ).708-707 .(همان، صص» است

ها سنگ سـياهي بـيش نيسـت، ولـي      باري، هر چند حجراالسود براي بسياري از انسان
كند، اين سنگ سـياه   با تأويل مناسك حج، خويش را تأويل مي براي انساني كه در حقيقت

شود. اين سنگ در حقيقـت همـان    درون او تبديل مي ةبه مرواريد سپيد، نشانِ بهشت، فرشت
سنگي خواهد بود كه مسيح(ع)، كليساي حقيقي خويش را بر آن بنا كرد و كليسا يا كعبه يا 

نيروهـاي دوزخ بـر آن   «شـود، البتـه    بنـا مـي  به طور كلي معبدي كه براين صخرة وجود بشر 
اليـزال  «). به همين روي امام رضـا(ع) فرمـود:   265 .، ص1394(كربن، » چيره نخواهند شد

الكعبه قمي، ج » مادام كه كعبه پابرجا باشد، دين پابرجا خواهد بود«، »الدينُ قائماً ما قامت)
ميـان برجـا باشـد، البتـه آدميـان از      ). اگر اين كعبه بنا شده بـر وجـود آد  698 .، ص1415، 1
هاي آسمان، ملكـوت، بـه روي    برخوردار بودند و قدرت برگشودن دروازه» نيروي كليدها«

خويش را خواهند داشت و مگر نه اين است كه باالترين غايت دين، همين گشودن درهاي 
  آسمان به روي آدمي است، البته در اين صورت دين پابرجا خواهد ماند. 

شخصـي و   ةگـل، بـه كعبـ    ةهمه در گرو آن است كه بيت جسماني كعبه، كعبـ و اين 
شـود مگـر آنكـه     بدل شـود. و ايـن ميسـر نمـي     ،روحاني باليده در ايمان مؤمنان، به كعبة دل

گزاران به حقايقِ مقامات حج متحقّق و متخلِّق شـوند. از همـين روي    كنندگان و حج عبادت
 ة، پس از تأويل مناسك و مقامـات حـج در مرحلـ   سوم بحث خويش ةقاضي سعيد در مرحل

دوم (كه در باال فقط يك نمونة آن توضيح داده شد)، در بحث از تحقق به حقايِق مقامـات  
خداوند آنجا كه فرمود: براي خدا، حج آن خانه براي كساني كه استطاعت «نويسد:  حج مي

راي پيامبر خويش هيچ سنتي را ب، )97(آل عمران، » رفتن به آن را داشته باشند، واجب است



79    |كربنيهانر ةشيدر اند تيحياسالم و مسيدر گفتگويعيشتيمعنوگاهيجا
 

 

در خالل مناسك حج به ترتيبي كه مذكور است مقرّر نداشت، مگر براي آمادگي و از باب 
  ). 723 .اشاره به مرگ و قبر و برانگيخته شدن و رستاخيز (همان، ص

هـر كـس كـه بميـرد،     «، »من مات فقد قامت قيامتُـه «باري رسول خدا (ص) فرمود:     
گيرنـد و منظـور از آن    اين كالم را به معناي ظاهري در نظر مـي ». برپا شده است رستاخيز او

را قيامت صغري، قيامت فردي، در مقابـل قيامـت كبـري، حشـر و برانگيختـه شـدنِ تمـامي        
دانند. ولي در فهم امثالِ قاضي سعيد، مرگ و قيامت معناي ديگـري دارد. در   موجودات مي

مرگ اختياري را تجربه كند تا به حقيقت، قيامت او برپـا  حقيقت چنان است كه آدمي بايد 
شود. متحقق شدن به مقامات حج، يكي از مصاديق اساسي چيزي است كه كـربن از آن بـه   

  كند.  تعبير مي» اخالق قيامت«يا » كيمياي قيامت«

  سخن پاياني
قعيـت  شود، بايد توجه داشت كـه مو  مربوط مي» پديدار كليسا«تا آنجا كه به موضوع 
اي بوده است كه عرصه را بر هرگونه فهم روحـاني و بـاطني از    مسيحيت تا به امروز به گونه

اين پديدار و به طور كلـي بـر طريقـت بـاطني تنـگ كـرده و كليسـاي روحـاني را تـا حـد           
آيد، بايد توجـه   تنزل داده است. در حقيقت وقتي سخن از باطن به ميان مي» كليساي درون«

كامالً متفاوت و حتـي متقابـل از آن وجـود دارد. تلقـي مثبـت از بـاطن،        داشت كه دو تلقي
باطن به معناي حقيقت روحاني ظواهر ديني و در بحث ما حقيقت روحـاني معبـد و عبـادت    
است. همة غايت دين هدايت بشر به اين باطن اسـت. ايـن بـاطن، فقـط محـدود بـه درون و       

اب و حتي باطن جهان، نوعي تناظر وجود دارد باطن ما نيست، بلكه ميان باطن ما و باطن كت
، نگارنـده در آنجـا بـه    74-61 .، صـص 1390به اين معنا، ر.ك.: كربن، » تأويل متن«(براي 

  تفصيل اين تلقي مثبت از طريقت باطن را تشريح كرده و در دفاع از آن سخن گفته است). 
ن و حتي بدتر از آن ترويج ولي در اثر مقابلة كليسا و كليسائيان با اين نوع طريقت باط

هاي سكوالر دوران مدرن، تلقي ديگري از باطن، برجاي آن نشسته است. برطبـق   بيني جهان
زيـان و   اثر و بـي  بي (occultlsm)گرايي  جويي يا نهان نوعي نهان ةآن، طريقت باطن به مرتب

جويي فقط  وع نهانبار، تنزل يافته است. براي اين ن كار و خسارت حتي به معنايي ديگر، زيان
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تواند محمل و مجرايـي بـراي    اي از باطن برجاي مانده است و ديگر هرگز نمي قشر و پوسته
اين تصور منفي  .)172 .، ص1388رسيدن به حقيقت قدسي عالم و آدم باشد (ر.ك.: نصر، 

دهـد كـه اگـر او از بـاطن و      از طريقت باطن تا بدانجا پيش رفته است كه كربن هشـدار مـي  
جـويي و   گويـد، ايـن هـيچ نسـبتي بـا نهـان       ت بـاطني در معنويـت اسـالمي سـخن مـي     طريق
، »طريقـت بـاطن/ بـاطني مشـربي    «ندارد. او خود بـراي ترجمـة    (interiorism)گرايي  درون

به معنـاي امـور درونـي،     tae soبرد و آن را از ريشه يوناني  را به كار مي esotrismاصطالح 
وسـيله   گيـرد تـا بـدين    ، ظاهريـات در نظـر مـي   »مـور بيرونـي  ا« tae xoدر مقابـل  » باطنيـات «

» واقعيـت درونـي  «، » عـالم درون «اش به خطا نيفتد و گمان نكند كه منظـور از آن،   خواننده
را القـاء   2شناسي يا اصالت روان 1است كه در ذهن بسياري از افراد تصور نوعي اصالت ذهن

منظور از عوالم درون، هرگز چيـزي جـز    به معناي حقيقي كلمه، ،كند. در طريقت باطن مي
بالـذات و   اند به ايـن معنـا كـه وجـودي قـائم      عوالم روحاني نيست. اين عوالم، عوالمي عيني

آيـد، ايـن بـاطن     اگر در اينجا سخن از باطن به ميـان مـي   دارند. ،ها مستقل از تصور ما از آن
ت. اساسـاً ظـاهر و بـاطن و    مبتني بر ظاهر است و هيچ يك از ظاهر و باطن نافي ديگري نيس

هاي تو بر تو، ناظر به درجات نفوذ به حقيقت و حاقّ واقع است. كربن سـعي   در نتيجه باطن
در جهان ما مقـامي بـس رفيـع دارنـد و     » اهل باطن«دهد تا نشان دهد كه  جميلي به خرج مي
هسـتند كـه    آنـان ديـدگاني  «زيان در اين جهان نيستند. در حقيقت  اثر و بي صرفاً گروهي بي

بـاري در محافـل سـنتي و معنـوي     ». كنـد  ها به عالم ما نظر مـي  همچنان خداوند از روزن آن
را كـه در مغـرب    "هـاي محقّـر   زاويه"شود، هرگز تصور  چيزي كه از آن به باطن تعبير مي«

» كند اند، در ذهن تداعي نمي شان شده هاي دروغين به حقّ ماية بدنامي گري زمين البته باطني
  ). 45 .، ص1393، 1ربن، ج (ك

توان گفت اگر بناست كليسا همچنان كليسـاي بـاطني باشـد و     بندي بحث مي در جمع
تـوان   معبد و عبادت، روح حقيقي خويش را حفظ كند، اين مسير را در معنويت اسالمي مي

 .شـود  اي كه از جانب كليساي رسمي تـرويج مـي   دنبال كرد، نه در معنويت مسيحي به گونه

                                                                                                                   
1. subjectivism 
2. psychologism 
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گرايـي دروغـين    جـويي و بـاطني   را در قالب نهـان » كليساي باطني«يت مسيحي اگر هم معنو
تنزل داده اسـت.  » كليساي درون«يكسره نابود نكرده باشد، الاقل آن را به حاشيه رانده و به 

حال، كربن در پي آن است كه در جهان امروز كليساي باطني را احياء كنـد. گـويي    عين در
صـداي بـا يكـي از     اميـدوارم همچنـان بتـوان، هـم    «كند:  وجود قلمي مي اين جمله را با تمام

روزگارمان گفت: از محقّر بودن كليساها چـه بـاك، اگـر همچنـان قديسـان       نويسندگان هم
شـوند كـه ايـن     قديسـان و اوليـاء تكـريم مـي     ياما در صورت، »بزرگ در آنجا تكريم شوند!

تـوان نـه بـر     ميان اسالم و مسيحيت را مي طريقت باطني احياء شود و اينجاست كه گفتگوي
گري، بلكه برمبناي تشـريك مسـاعي برگـزار كـرد و در      مبناي تضاد و تقابل يا حتي مدافعه

زيـرا بـه اعتقـاد كـربن، كليسـاي       ؛توان آموخت اين مسير از معنويت اسالمي، بسا چيزها مي
  ه است. هاي معنويت راستين را ويران كرد رسمي مسيحيت، بسياري از بنيان
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