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Abstract
In John Schellenberg’s eyes, divine Hiddenness has a special meaning and refers to the
lack of empirical evidence to prove the existence of God. In his view, the existence of
logical nonbelievers or agnostics is the best evidence of this claim. On this basis,
Schellenberg sees the Hiddenness as a contradiction to the absolute love of God and,
ultimately, as an evidence for the nonexistence of God. However, the concepts of
agnostism and love as the two key points of this argument have different meanings in
Henry Carbon's theological system. Paying attention to these meanings and presenting an
analytical formulation of it can be an explanation for the divine Hiddenness from a
different and original perspective and can be considered as a critique of the argument of
divine Hiddenness. According to Carbon, the problems with rational theism include its
reduction of the perceptual powers to sensory and intellectual faculties, its disregard for
the cognitive role of the imagination faculty, and its elimination of the intermediary
imaginal world from the levels of the world. This has caused the human to become
agnostic in understanding the unseen (inward) aspect of the universe – i.e., God.
Carbon's innovative way to overcome this epistemological crisis is to revive the
cognitive position of the imagination faculty and its corresponding world. In this article,
an attempt is made to introduce a novel path to knowing God by introducing the
manifestation of Islamic mystics’ opinions in the works of Carbon. This way, the
adequacy of the efforts of agnostics can be doubted.
Keywords: Divine Hidenness, Corbin phenomenology, Imagination, Manifestation,
Love, Agnosticism.
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چكیده
ااتفای الهی از نظر هان شلنبرگ معنای ااصی دارد و ناظر به کمبود شواهدِ تجربی در تثیید وهرود اداونرد اسرت .از نظرر او
وهود ناباوران منطقی یا الادریگرایان بهترین شاهد بر این ادعا محسوب میشود .شلنبرگ بر این اساس ااتفرا را نقریض عشرق
مطلق الهی و در نهایت شاهدی بر نبود اداوند میداند .اما مفاهیم الادریگری و عشق بهعنوان دو نقطۀ ثقل این برهران در نظرام
الهیاتی هانری کربن دارای معانی متفاوتی است .توهه به این معانی و ارائۀ یک صورتبندی تحلیلی از ن ،شاید سنگ بنایی بررای
تبیین ااتفای الهی از منظری متفاوت و بدیع باشد و نقدی بر برهان ااتفای الهی قلمداد شود .از نظرر کُرربن اِشرکال ارداباوری
عقلی تقلیل قوای ادراکی به دو قوتۀ حس و عقل ،در کنار بیاعتنایی به نقش شنااتی قوتۀ ایرال و حرذف ههران واسرطِ مثرال از
مراتب عالم است که این مسۀله سبب شده است که بشر در فهم غیب (باطن) عالم  -در اینجا اداوند -دچار الادریگری شرود.
راهحل بدیع کربن برای غلبه بر این بحران معرفتی ،احیای هایگاه شنااتی قوتۀ ایال و عرالم متنراظر برا ن برود .در ایرن نوشرتار
تالش میشود که از طریق معرفی اندیشۀ تجلی عرفای اسالمی در ثار کربن ،مسیر بدیعی در شناات اداونرد ترسریم و از ایرن
طریق در کفایت تالشهای الادریگرایان تشکیک شود.

واژگان کلیدی
ااتفای الهی ،پدیدارشناسی کربن ،تجلی ،ایال ،عشق ،الادریگری.
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مقدمه
هرانری کُررربن فیلسرروف و شریعهشررناس فرانسرروی معتقرد بررود کرره رسررالت انبیررای الهرری
گاهیبخشی به بشر از غیب الهی و توصیف امر قدسی نادیدنی و ناشرنااتنی ،بررای بشرر
بوده است .از طرف دیگر بر مبنای حکمت عرفانی ابنعربی اعتقاد داشت که بنا به حردیث
قدسی«کُنتُ کَنزاً مَخفیاً »...اشتیاق حق به اود شکارگری و انکشراف بررای حضررتش ،راز
االقیت اوست .از نظر او القت فعل نیروی ایال ازلی الهی است .این ایال االق اساساً
یک ایال تجلیگون البته با انگیزه ای عاشرقانه محسروب مریشرود (کُرربن- 182 :2184 ،
 .)181بهعبارتی حق ،تنها در تعینات ایال ،در تجلی عاشقانۀ اویش ،اود را برر مرا عیران
میکند .به تعبیر دیگر القت همان گذار از غیبت و قوته به شکارگی و عیانشردگی اسرت.
کربن این نقش یا کرارکرد تجلری را در تمرام مظراهر عرفران اسرالمی ،در مفهروم التبراس
روزبهان ،در تخیل تجلیگون ابنعربی ،در نمود ینهسای هنر ایرانی و در وحدت وهرودی
سید حیدر ملی بازمییابد و همواره بر این نکته تثکید دارد که نقش تجلی ،حلرول نیسرت،
چیزی است که ادراک ن نیازمند داشتن بینش تجلیگرون از امرور اواهرد برود (شرایگان،
 .)282 :2114از نظر کربن هرگونه شناات اداونرد بردون لحرا ویژگریهرای وهرودی،
فراطبیعی و فرامادی او از یک طرف و همچنین بدون التفات بره محردودیتهرای دسرتگاه
ادراک حسی بشر از طرف دیگر ،ما را به اطر افتادن در دو ورطۀ هولناک تشبیه (تجسریم)
و تنزیه (تعطیل) در شناات اداوند اواهد انداات (کُربن )211 :2112 ،از اینرو وی برا
تعمق در اندیشۀ شیعی و مفهوم والیت و امامت معتقد بود کره از طریرق شرناات هایگراه
امامت بهعنوان باطن وحیهای الهری و اندیشرۀ مظهتریرت و واسرطهگری امرام در شرناات
اداوند ،میتوان از این مخاطرات هان سالم بره در بررد (کرربن )431 :2112 ،از دیگرسرو
هان شلنبرگ نظر متفاوتی در احوص ااتفای الهی دارد .از نظر او اقتضای صفتِ عشق و
ایراواهی مطلق الهی -مورد قبول ادیان -اود شکارگی اداوند و ارائرۀ شرواهد تجربری
مثبت بهنحوی است که انسانها از هرگونه شک و تردید در وهود اداوند مبرا شوند و بره
اداباوری گرایش یابند .از نظر او اداوند از این امر امتناع کرده و سربب شرده اسرت کره
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برای افراد با وهود تمایل فراوان به اداباوری ،بهواسطۀ کمبود شواهدِ اطمینرانبخرش ،در
وضعیت ناباوری منطقی و سرزنشناپذیر قرار گیرند و به الحاد گرایش یابنرد .شرلنبرگ برا
ارائۀ استداللی قیاسی در نهایت نتیجه میگیرد که ادایی وهود ندارد.
پیشینۀ تحقیق
در بررسی اهمالی پیشینۀ این مسۀله در پژوهشهای داالی ،شاهد بررسی وهروه شرباهت
برهان ااتفا و برهان الحادی شر بیوهه ویلیام رو (علیزمرانی و زرکنرده ،)2111 ،تحلیرل
مخدوش بودن برای مقدمات برهان افا و بررسی دیدگاههای انتقادی رابرت لۀه و هنرری
داگالس (احمد حسینی و کشفی )2111 ،هستیم .همچنین به مقایسۀ دیردگاه اندیشرمندانی
نظیر پُل موزر و تثکید او بر ویژگی مثبت و الزم ااتفای الهی در الهیات مسیحی و دیردگاه
شلنبرگ بر مبنای استدالل افا (علیزمرانی و محمردپور ،)2113 ،واکراوی مفراهیمی نظیرر
افا و عشق در برهان افای الهری از منظرر فلسرفۀ اسرالمی (افضرلی و رضرانژاد،)2113 ،
ارزیابی تقریر نوین شلنبرگ از مسۀلۀ منطقی شر بر مبنای سه باور دینی مؤمنران و برر ایرن
اساس تضعیف دفاع ااتیارگرایانۀ پالنتینگا از مسۀلۀ شر ( ور ،نبوی و سعیدی مهرر)2113 ،
و نیز تبیین ابتنای نادرستِ برهان افا بر حسرگرایی و مغالطرۀ «مرن ندیردم ،پرس نیسرت»
(محمدرضایی و مرتضوی شاهرودی )2113 ،توهه شده است .امرا وهره مغفرولمانرده در
پژوهشهای داالی ،تبیین ااتفای الهی بر مبنای نظریۀ تجلی ،نظریۀ مُختار عرفای اسرالمی
است .ثار کُربن نقطۀ تالقی دیدگاه عرفای اسالمی در این احوص محسوب میشرود .در
نوشتار حاضر بر این وهه تثکید شده است.
بیان مسئله
تقریر برهان خفای الهی جان شلنبرگ

برهان ااتفای الهی بهصورت یک برهان مدون برای اولینبار در سال  2111میالدی در کترابی
با عنوان «ااتفای الهی و عقل بشری» توسط هان شلنبرگ مطرح شد .طرح این برهران سریلی
از انتقادها را بهسوی او روانه کرد .شلنبرگ با نوشتن مقاالت متعدد سرعی در پاسرخگویی بره
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منتقدانی چون هووارد اسنایدر ،2ریچارد سرویینبررن ،1پرال مروزر ،1رابررت لهره ،4داگرالس
هنری ،3مایکل رئا ،3هان هیک ،3ترد پاسرتون ،8ترراویس دومسردی 1تومراس مروریس22و ...
داشت و در نهایت با نوشتن دو مقاله با عنوان «ارزیابی مجدد برهان افاء» )Ⅰ(22و ()ⅠⅠ
( )1223و همچنین دو کتاب مهرم «حکمرت شرک» )1223( 21و «برهران افرا» )1223(21بره
تغییراتی در تقریر اود از برهان افا دست زد .موزر اشکال برهان افرا را تحمیرل انتظرارات
معرفتی اود بر اداوند و بیتوههی به طرح و نقشۀ ادا برای ارتباط گیرریش برا انسرانهرا
میداند؛ او از این مسۀله به «بتپرستی معرفتی» یاد میکند .مایکل رئا نیرز همچرون مروزر برر
وهوه شکارگی ادا متناسب با ویژگیهرای وهرودی او اشراره دارد .از نظرر او شراید اردا
اواهان ارتباط ااصی با انسانها در میانۀ سکوتِ اود باشد .سرویینبررن ،مروری ،هنرری و
هان هیک نیز در پی ارائۀ دفاعی مبتنی بر ااتیار معرفتی و ااالقری از ااتفرای الهری هسرتند.
رابرت لهه نیز از پاسخ نقادانۀ شلنبرگ نسبت به راهحل«استکمال روح» هان هیرک ،مبنری برر
تمایز میان «باور به ادا» و «باور به وهود ادا» علیه استدالل اودِ او بهره میگیررد .ترراویس
دومسدی نیز در تالش بوده است که از مضرات یا حداقل بیتثثیری شکارگی بیشتر اداوند،
بهترتیب از طریق تثکید بر مفهوم تنبیه الهی و معجزه بهعنوان محداقی از شرکارگی اداونرد
در باورمندی انسانها سخن بگوید .توماس مروریس نیرز از ویژگری مثبرتِ ااتفرای الهری در
ایجاد فضیلت فروتنی در انسانها سخن گفت.
1. Howard-Snyder
2. Richard Swinburne
3. Paul Moser
4. Robert Lehe
5. DouglasHenry
6. Michael Rea
7. Johnhick
8. Ted Paston
9. Travis dumsdy
10. Thomas Morris
11. The Hiddenness Argument Revisited
12. The Wisdom to Doubt
13. The Hiddenness Argument
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در تقریر ابتدایی برهان افا ،تثکید شلنبرگ بر تقابل عشق الهی و وهود ناباوری منطقی
است .اما در تقریر متثار ،او بر گشودگی ( مادگی) به برقراری رابطه بهعنوان ویژگی ذاتری
عشق تثکید کرده است .شلنبرگ در اینجا ،گشودگی یعنی نقطۀ مقابل «در پررده برودن»را در
تقابل با بروز ناباوری غیرمعاندانه تلقی میکند و در نهایت نبود ادا را نتیجه مریگیررد .در
این تقریر او به هایگزینی مفهوم گشودگی با مفهوم ااتفا و نیز هایگزینی مفهروم نابراوری
منطقی با ناباوری غیرمعاندانه دست یازیده است .البته شاکلۀ اصلی و نتیجرۀ هرر دو تقریرر
یکسان است .ارین تقریر برهان او به شرح زیرند:
 .2اگر ادای عاشق مطلق وهود داشته باشد ،همیشه گشوده به ارتباطی شخحی با بشر
اواهد بود؛
 .1اگر ادایی وهود داشته باشد که همیشه گشوده به رابطه باشرد ،نگراه هریچ فرردی
از افراد بشر نسربت بره ایرن گرزاره کرره اداونررد وهررود دارد ،در وضررعیت نابرراوری
غیرمعاندانه 2نخواهد بود؛
 .1اگر ادای عاشق مطلق وهود داشته باشد ،نگاه هیچ فردی از افراد بشرر غیرمعاندانه
در وضرعیت نراباوری نسبت به گزارۀ «ادا وهود دارد» قررار نخواهرد گرفت (نتیجره از 2
و ) 1؛
 .4برای از انسانها نسبت به گزارۀ «ادا وهود دارد» در وضعیت ناباوری غیرمعاندانره
قرار دارند؛
 .3ادای عاشق مطلق وهود ندارد (نتیجه از  1و )4؛
 .3اگر ادای عاشق مطلق وهود نداشته باشد ،نگاه ادا وهود نخواهد داشت؛
 .3ادا وهود ندارد (نتیجه از  3و .)schellenberg, 2015: 103( )3
در زبان عامیانه وقتی از افای چیزی صحبت میشود ،فررض ایرن اسرت کره ن چیرز
وهود دارد؛ اما از منظر ما مخفی است .اما نتیجۀ برهان فوق حراکی از ن اواهرد برود کره
نوعی از ناباوری که از سر عناد در پذیرفتن شواهد نباشد = 1. Nonresistant Nonbelief
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افا از منظر شلنبرگ دارای معنای متفاوت و ااصی بوده و ناظر به ابهام و کمبرود شرواهد
تجربی مثبت در احوص اداوند است .از نظر او افا سبب میشود که هسرتوهروگران
صادق ،در ارتباطگیری با اداوند ناتوان باشند و در وضعیت ناباوری قرار گیرند و با توهه
به عدم عناد این افراد در برقراری رابطه ،بروز چنین حالتی شاهدِ نقضری برر عشرق مطلرق
الهی و تثییدی بر نبود اداست .در ادبیات برهان افا ،نابراوری سررزنشناپرذیر ،2نابراوری
غیرمعاندانه و ناباوری منطقی 1معادلهای دیگری از الادریگری(همارزی معرفتری) هسرتند
که شلنبرگ از نها در های یکدیگر استفاده میکند.
پرسشهای این پژوهش عبارتند از :یا اقتضای برقراری رابطۀ عاشقانه ،صرفاً ایجاد یک
رابطۀ شنااتی -مبتنی بر حس یا عقل -میان عاشق و معشوق بروده یرا چیرزی بریش از ن
است؟ از نظر شلنبرگ وهود مدعیان الادریگری شاهدِ مثال مناسربی بررای اثبرات کمبرود
شواهد محسوب میشود .یا نمیتوان از عدم کفایت تالشهای فرد هویای اداوند و نیراز
پیمودن تمامی راههای کسب معرفت توسط او سخن گفت؟ در اینجا فرضیۀ ما ایرن اسرت
که طرفین رابطۀ عاشقانه ،عالوه بر تقویت بُعد شنااتی باید نوعی تحول وهودی و بینشری
را در ضمن کسب برای فضایل معرفتی در اود ایجاد کنند .همچنین فرضریۀ دوم مرا ایرن
است که راهحل کربن حاکی از وهود مسیر معرفتبخشی است که از نظر شلنبرگ زمروده
نشده و حسگرایی حاکم بر تفکر او ،مانع توهه هستوهوگر صادق اداونرد بره ن شرده
است و نتیجهای هز الادریگری ندارد .در این نوشتار تالش اواهد شرد کره ایرن مسرائل
تبیین شوند.
تجربۀ دینی از منظر هانری کُربن و جان شلنبرگ
کُربن معتقد بود که یکی از دالیلی که لزوم بعثرت انبیرا را بره اثبرات مریرسراند ،نظریرۀ «امتنراع
رؤیت» اداست و از اینرو الهیات وحیانی ادیان ،تالشی در ههت انکشراف و معرفری اردای
1. InculpableNonbelief
2. Reasonable Nonbelief
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نادیدنی -ناشنااتنی و پردهبررداری از غیرب اوسرت (کرربن .)181 :2112،کُرربن میران دو نروع
معنویت تفاوت قائل شرده اسرت .2 :معنویرت مبتنری برر تجربرۀ دینری؛  .1معنویرت توحیردی
(وحیانی) .از نظر او معنویت مبتنی بر تجربۀ دینی ،سیر یکطرفهای از هانب انسرانهرا برهسروی
اداوند است و تجربۀ دینی امری شخحی ،غیرشنااتاری ،و فاقد هرگونه معرفت بریناالذهرانی
است .شخحی بودن تجربۀ دینی سبب میشود که اینگونه معنویت ،کاشف حقیقت الهی بررای
همگان نباشد و چه بسا از معنویتهای کاذب سردر ورد .اما دیدگاه شرلنبرگ در زمینرۀ «تجربرۀ
دینی» با دیدگاه کُربن تفاوت دارد .از نظر او اگر اداوند وهود داشته باشرد ،بایرد حضرورش را
به همۀ ما و بهواسطۀ تجربۀ دینی ،از همان غاز کودکی نشان دهد .از نظرر او تجربرۀ دینری اوالً
این باور را بهوهود می ورد که ادا حضوری عاشقانه دارد؛ ثانیاً صرورتهرای قروی و ضرعیف
شناات اداوند را در نهایی که عنادی با اداوند ندارند ،بهوهود می ورد؛ ثالثراً ایرن تجربرههرا
امکان دستیابی به باورهای صحی و صورتهای ااص از زندگی را فراهم مریکننرد و پریش از
نکه هرگونه پژوهش نظری عهدهدار اثبات وهود اداونرد شرود ،وهرود او را اثبرات مریکننرد
(49

 .)schellenberg,1993:بررهنظررر م ریرسررد کرره تجربررۀ دینرری از نظررر شررلنبرگ تجربررهای

غیرشنااتاری ،شخحی ،غیرحسی و غیرعقلی نیست؛ چرا که ایرنگونره تجربرههرا نمریتواننرد
ایجادکنندۀ معرفت یکسانی در اذهان همۀ انسانهرا باشرند و دعواهرا در زمینرۀ براور بره وهرودِ
اداوند را فیحله بخشند .از اینرو بهنظر میرسد که شلنبرگ ویژگیهرای تجربرۀ حسری نظیرر
همگانی ،در دسترس بودن و بیناالذهانی بودن ادراکات حسی را ،به حوزۀ تجربۀ دینری تَسرری
داده و میان این دو گونه تجربه الط کرده است .بنابراین دراواسرت او مبنری برر ارائرۀ شرواهد
بیشتر توسط اداوند ،ناظر به شواهد حسی اسرت .از ایرنرو دیردگاه او در زمینرۀ ویژگریهرای
تجربۀ دینی ،از حسگرایی 2حاکم بر دیدگاه او در شناات اداوند حکایرت دارد .برا توهره بره
فلسفهای که کربن برای رسالت انبیا قائل است ،میتوان دریافرت کره او برا معنویرت مبتنری برر
تجربۀ دینی مخالف است .اما در معنویت توحیدی مورد نظر او ،شناات و وصال حق صررفاً برا
تالش دمی حاصل نمیشود و مستلزم ارادۀ اداوند برای انکشراف و پرردهبررداری از ارویش
1. Empiricism
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است .در اینجا وحی ناظر به سخن گفتن یا پرده برگرفتن اداونرد از چهرره و مقاصرد ارویش
اواهد بود .اصطالح وحی ( )Revelationدر مسحیت که عمدتاً ناظر بره «انکشراف» اسرت ،بره
همین معنا اشاره دارد (کُربن .)14 :2114 ،در مسیحیت رسمی ،عیسی مسی (ع) وحری مُتجسرد
و کلمۀ اداوند است؛ بر مبنای تعریرف «شرورای کالسردون» ،2مسری اتحرادی از دو سرشرت
مختلف الهی و انسانی بود .ادا در عیسری برهعنروان مسری حضرور داشرت؛ تمرایز در طبرایع
(ادایی و انسانی) او بهااطر اتحادشان از برین نمریرود ،بلکره احرایص هرر یرک از ایرن دو
طبیعت ،پابرها و متحد در یک شخص و اقنوم 1است .او هرگرز قابرل تقسریم و انفکراک بره دو
شخص نیست (.)Ehrman&Jacobs, 2004: 262
تفاوت تجلی (ظهور) و تجسد (حلول) از مضامین اصلی ثرار کُرربن اسرت .دو نظریرۀ
بدیل تجلی و تجسد ،هر دو ناظر به حضور غیب عالم بهطور عام و حضور اداوند بهطور
ااص در مراتب نازلتر عالم-ویژۀ عالم ناسوت -است .در تجسد ایرن حضرور برا نروعی
«تجافی» همراه میشود؛ در تجافی موهود عالی از مرتبۀ وهودی اویش تنزل میکند و برا
موهودِ دانی متحد میشود .همچنین حضور اداونرد بره یکسران مشرهود همگران بروده و
چیزی چون قابلیت افراد برای درک او ،موضوعیت نداشرته اسرت (کُرربن .)42 :2114 ،برر
مبنای موزۀ تجسد ،راهحل مسیحیت برای برقراری رابطۀ میان عالم غیرب و شرهادت ،ترن
دادن به مفهوم تناقض لود «انسان شدن ادا» 1در عیسری مسری اسرت .کُرربن برا انتقراد از
مسی شناات رسمی مسیحیت ،تجسد را عاملی برای تقدسزدایی ،عرفی و اهتماعی شدن
و تعطیل در شناات اداوند میداند .از نظر او اگر نتوان مبنای اردپرذیری بررای وحری و
1. The Council of Chalcedon
2. Hypostasis

 .1بنا بر موزۀ ت جسد ،ادا از طریق حلول در وهود عیسی مسی  ،انسان شد و اود را بره بشرریت شرکار کررد.
ناسوتی شدن ادا و سپس مرگِ انسانی او در واقعۀ تحلیب ،سبب شده که براری همچرون نیچره برا توهره بره
واقعۀ تحلیب ،تعبیر «ادا مرده است» را بهکار برند .حتی بر مبنرای مروزههرای مسریحیت ،برااسرتن عیسری از
مردگان پس از این واقعه و عروا او به سمانها نیز سبب نشرد کره نیچره از موضرع انتقرادی ارود نسربت بره
انکشافِ خدای مسیحی پا پس بکشد و در اینجا با اعتقاد به ااتفای تعمدی اداوند ،سعی در رد وهود او کرد.
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انکشاف اداوند تثسیس کرد ،نراگزیر همرۀ ارتبراط انسران برا اداونرد ،بره تجربرۀ دینری
غیرشنااتاری ،شخحی و فاقد هرگونه معرفت بیناالذهانی تنزل اواهد یافت.
بنا بر موزۀ تجسد ،حلول اداوند در وهودِ محسوس و مشهود عیسی ،برهنروعی ارائرۀ
شواهد حسی بیشتر توسط اداوند بود؛ بهواسطۀ این حضور ،انکشاف و شکارگی ادا بره
حد اعالی اود رسید .اما این مسۀله-که مورد اشارۀ کُرربن نیرز برود -فقرط در مقطعری از
تاریخ اتفاق افتاده و به اتمام رسیده است .بعد از واقعۀ تجسد ،ااتفای تعمردی اداونرد از
منظر انسانها اتفاق افتاد (کربن .)898 :8931 ،از نظرر نیچره افرای الهری ایرن حقیقرت را
شکار میکند که ادا ایر محض نیست و در نتیجه ،ادای ایر محض یهودی  -مسریحی
نمیتواند وهود داشته باشد

(Moser,2002: 15

& .)Howard-Snyderسارتر در تفسریر ایرن

سخن نیچه اعتقاد دارد که ادا مرده است ،او پیش از این با ما سخن میگفرت ،امرا اینرک
ااموش است و ما فقط هسد او را لمس میکنیم و نسل ما بهطور ااص ،نسلی اسرت کره
بعد از ادا به زندگی اود ادامه میدهد و باید شجاعانه دسرت از هسرتوهروی اداونرد
بکشد (بوبر .)83 - 83 :2111 ،بنابراین میتوان برااستن عیسی از مردگران و غیبرت او از
میان انسانها را ،زمینهساز سخن نیچه قلمداد کرد .بنا بر نظرر کرربن طررح نظریراتی چرون
«ادا مرده است» نیچه و بعدها برهان ااتفای الهری از نترایج اعتقراد بره مروزۀ تجسرد در
الهیات مسیحی است .از نظر کربن هایگزین فاهعۀ مرگ ادا ،ههانشناسی مبتنی بر تجلی
عرفای متعلق به سنت ابراهیمی اواهد بود .این نظریه فارغ از همۀ انتقادهای وارد بر موزۀ
تجسد ،بهاوبی میتواند ااتفای الهی را در عین انکشراف او تبیرین کنرد و مسریر معرفتری
بدیعی در گاهی از اداوند بر بشرریت بگشراید (چیثام .)953 :8931 ،،بررای فهرم دیردگاه
کربن ،ابتدا باید از روش مطالعرۀ او در فلسرفه و معنویرت اسرالمی ،و از ویژگریهرای دو
پدیدار مهم « ینه» و «کتاب قدسی» در اندیشۀ او گاهی یافت.
پدیدارشناسی در اندیشۀ کُربن
هانری کُربن در مطالعات اویش پیرامرون فلسرفه و معنویرت اسرالمی ،روش مطالعرۀ ارود را
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پدیدارشناسی2معرفی میکند (کربن .)8 :2184 ،اما پدیدارشناسری او برا پدیدارشناسری کانرت و
هوسرل متفاوت است .از نظر کانت پدیردار ( )Phenomenمتعلرق گراهی مرا و ذاتِ ()Nomen
اشیا مرز گاهی ماست .اما کُربن پدیدار را نه صرف پدیردار « گراهی» بلکره پدیردار «واقعیرت»
دانسته و پدیدارشناسی را راهی برای شناات ظاهر اشیا بهمنظور وصول به باطن (واقعیت) نهرا
میداند؛ از اینرو با «در پرانتز قرار گرفتن» واقعیت مخالف است« .پدیدار چیزی است کره ارود
را ظاهر میسازد و در این ظهور چیزی را شکار میدارد که نمیتواند در ن شکار شرود ،مگرر
در صورتیکه در عینحال در زیر ن ظاهر ،پوشیده بماند .بهعبرارتی چیرزی در پدیردار ارود را
شکار میسازد که اود را هز با پنهان کردن نمیتوانرد شرکار سرازد» (طباطبرایی.)12 :2131 ،
پدیدارشناسی کربن به این معنا معادل کشفالمحجوب و تثویل نزد متفکران اسرالمی یرا دانرش
هرمنوتیک است؛ چرا که تثویل یا هرمنوتیک بهمعنای کشف معنای نهانی و براطنی اواهرد برود
(کُربن .)32 :2112،از نظر کُربن وظیفۀ پدیدارشناسی کشرف حقیقرتِ براطنی پدیردار وحری از
طریق فهم درستِ پدیدار ینه است .بنابراین پدیدارشناسی باطن بررای گراهیبخشری از غیرب
الهی ،باید دو پدیدار را نجات بخشد :پدیدار کتاب قدسی و پدیدار ینه.
پدیدارِ کتاب قدسی
کربن پدیدار نخست را به این اعتبار که میان سه شااۀ سنت ابراهیمی ،یعنی یهودیت ،مسریحیت
و اسالم مشترک است ،پدیدار کتاب قدسی مینامد .پدیدار کتاب قدسی همان وحی ابرالغشرده
از سوی انبیاست که مکتوب شدهاند .این پدیدار به معرفری اردای نادیردنی  -ناشرنااتنی ،کنرز
مخفی و غیبالغیوب میپردازد .بر مبنای رویکرد پدیدارشناسرانۀ کُرربن ،پدیردار کتراب قدسری
دارای ظاهر و باطنی بوده؛ ظاهر ن همان صورت مکتوب کتراب مقردس و براطن ن والیرت و
امام است .از نظر کُربن برای دستیابی به فهم درستی از این باطن (امام) ،ابتدا باید پدیردار ینره را
بشناسیم؛ چرا که بر مبنای نظریۀ تجلی ،پدیدار ینه الگوی ادراک حقیقی و حقیقرتِ ادراک بشرر
از عالم غیب (باطن) است (کُربن 12 :2114 ،و .)11
1. Phenomenology
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پدیدار آینه
وقتی یک شیء در مقابل ینه قرار میگیرد ،سه پدیده را باید از یکردیگر تفکیرک کررد.2 :
هسم ینه؛  .1شیء در مقابل ینه قرارگرفته؛  .1تحویری از شیء در ینه .ااصیت پدیردار
ینه این است که بدون اینکه شیء در ن حلول کند ،واقعیرت ن را بازنمرایی مریکنرد .در
متن واقع شیء قرارگرفته در برابر ینه و هسم ینه وهود دارد ،ولی صورت هویدا در ینه،
هیچکدام از نها نیست .ااصیت این صورت -هویدا در ینه -ایالین بودن و تمثلگرونگی
ن است .در پدیدار ینه ،که به ظاهر پدیداری مادی محسوب میشرود؛ دو ویژگری اراص
وهود دارد که در دیگر پدیدارها دیده نمیشود :یکی این اسرت کره شریء امکران دارد در
درون ینه پیدا باشد ،بدون نکه به درون ن وارد شده باشد؛ دیگرر اینکره در نتیجرۀ همران
ویژگی نخست ،با شکسته شدن ینه ،هیچ سیبی به ن شیء نمیرسد (کرربن.)82 :2118 ،
کربن برای توضی این صفت ینگی پدیدار ینه ،برهطرور اراص از پدیردار «نرور» کمرک
میگیرد .این پدیدار در حکم رمز و تمثیل بوده؛ چرا که اود از محادیق پدیدار ینه اسرت
(کربن .)14 :2114 ،مالصدرا در باب «پدیدار نور» بر ن است که این پدیدار امرری صررفاً
متعلق به عالم مادی و محسوس نیست .مسمی و محداق نور هر ن چیزی است که «ظاهرٌ
بالذات و مُظهر لِلغیر» (در حد ذات اود شکار و شکارکنندۀ غیراود) است .از نظر او هر
نچه به ذات اود شکار و شکارکنندۀ غیرر باشرد ،نرور اسرت؛ و ایرن صررف نظرر از ن
اواهد بود که اود ن موهود یا موهوداتی که شکارکنندۀ نهاست ،مادی باشند یا مجررد،
محسوس باشند یا غیرمحسوس .وقتی قر ن میگوید« :اهلل نرور السرماوات و االرض» نبایرد
اطالق نور بر اداوند را بهمعنای مجازی یا از باب تشبیه گرفت و مثالً گفرت اطرالق ایرن
لفظ در مورد اداوند ،از باب هدایتگری او در عالم یرا افاضرۀ نرور او در دلهرای مؤمنران
است؛ بلکه این لفظ دربارۀ او بهمعنای حقیقی بهکرار رفتره؛ زیررا مگرر نره ایرن اسرت کره
حضرت او «ظاهرٌ بالذات و مُظهرر لِلغیرر» اسرت؟ اینکره حکمرای اشرراق او را نوراالنروار
اواندهاند ،دقیقاً به این معناست .به همین قیاس میتوان گفرت «پدیردار ینره» محرداقی از
«پدیدار نور» و بلکه اساساً وههی از پدیدار نور اسرت (کرربن13 - 13 :2114 ،؛ شریرازی،

  56فلسفه دین ،دورة  ،81شمارة  ،8بهار 8011

 ،2131ا  .)131 :4با این درک از پدیدار ینه ،پدیدههرا بررای «معنویرتبراوران» همچرون
مَظهر ،شاهد و مَجلّی ظاهر میشوند و کثرت پدیدارهای متفرقه به وحدت میرسد (کرربن،
 .)21 :2114کُربن با توهه به ویژگیهای پدیدار ینه اعتقاد دارد که «تاالر ینهها» مثرالی از
نسبت میان عوالم مختلف است .در اینجا اداوند اارا از دایرۀ اسباب و مسرببات و البتره
بدون حلول در نها ،در همۀ نها متجلی است .در این تراالر ،ینگری دوسرویه بروده و هرم
انسان ینۀ حق است و هم حق ینۀ انسان .قاعده و قانون تاالر ینهها بر کرل نظرام هسرتی
ساری و هاری است .مخلوقات اداوند در کل هستی ،تَمُثل و تجلی و تحویر حق هسرتند
(کُربن .)11 :2114 ،از نظر دور نداریم که توسل کُربن به پدیردار ینره -برهعنروان اسراس
نظریۀ تجلی-برای فهم باطن کتاب قدسی ،بهمنظور رهرایی از دو ورطرۀ تشربیه (حلرول)و
تعطیل ،در شناات اداوند است.
نظریۀ تجلی
بر مبنای نظریۀ تجلی ،شناات اداوند بیواسطه نیست .تحور مبتنی بر تجلی بهمعنای قول
به نوعی تمثُل است .بر مبنای پدیدار ینه ،مخلوقات ینۀ وهرود اداونرد هسرتند؛ در ایرن
حالت ماسوی اهلل ،بدون حلول اداوند در نها مُمَثِل ،تحویرگر اداوند بوده و نوعی اتحاد
تَمثُلگونه با اداوند دارند؛ به همانسان که نور فقط به شررطی رؤیرتپرذیر مریشرود کره
محوتر به صورت شود و در قالب پنجرهای با شیشههای رنگین بتابد .ایرن اتحراد در مرتبرۀ
دادههای حسی به ادراک درنمی ید ،بلکه در مرتبۀ ن نور مطلقی که دگرگونکننرده -مبردل
نها به ینۀ اداوند -نهاست ،یعنی در پرتو «حضررت ایرال» قابرل ادراک اسرت .در ایرن
حالت الوهیت بسان حضور تحرویر در ینره ،در ابنرای بشرر موهرود اسرت و مکران ایرن
«حضور» همان گاهی فرد مؤمن یا به تعبیر دقیقتر ،ایال تجلیگونهای بوده که به او اعطرا
شده است (کربن2113 ،ب .)421 :در حکمت نوری (اشراقی) نسبت ماسوی اهلل بره حرق،
همانند سایه برای شخص (یا تحویر او در ینه) است .این عالم سرایه و تحرویر اداسرت.
علم ما به عالم ،فقط به این اعتبار است که به سایهها (بازتابها) علم داریم و ههرل مرا بره
حق ،به اعتبار ن است که به شخص صاحب ن هاهلیم .ایرن سرایه هرم حرق اسرت هرم
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ماسوی حق (کربن2113 ،ب )112 :در این طرز تلقی علت اعتقاد به ااتفرای الهری ،توهره
صِرف به نمودها (سایهها) و غفلت از بود (صاحب سایه) اواهرد برود .روزبهران بقلری از
میان تجارب بشری ،تجربۀ عشق انسانی را نمونهای از ادراک التباسی معرفی کرده است که
در پرتو ن عاشق همه چیز را ینۀ معشوق اود میبینرد (کُرربن .)213 - 213 :2118 ،برر
مبنای ادراک التباسی نگریستن به مشهودات و محسوسات زمانی میتواند ما را به شرناات
حق نائل گرداند که نها را ینۀ اداوند ببینیم و این توانایی زمانی حاصل میشود که شربیه
به نمونههای عشق انسانی ،تحول وهودی عاشق سبب شود تا او در نگریستن به هرر چیرز
عکس رخ یار را ببیند .کُربن با الهام از مفهوم التباس در اندیشرۀ روزبهران اعتقراد دارد کره
ادراک تجلی نوعی ادراک التباسی ،ادراکی دوپهلو از همۀ مظاهر است کره ذات نادیردنی را
هم نهان میکند و هم عیان میدارد .شکوفایی این گاهی ،با معطوف شدن و منحرف شردن
دیده به هانب مشهودات و محسوسات ،دست نمیدهد .مشهودات را بایرد حجراب ادراک
دانست و تبدیل به ینه کرد (کربن .)123 :2118 ،از اینرو همۀ دادههای محسوس ،دیردنی
و شنیدنی ،از گونۀ التباسند .یعنی دو معنا دارند ،زیرا بیانگر چیرزی هسرتند کره نادیردنی و
ناشنیدنی است و کارکرد تجلیوار زیبایی مخلوقات درست همرین اسرت (شرایگان:2114 ،
 .)134همچنانکه تحویر شیء در ینه با وهود عیانکنندگی اما غیرر از ن اسرت؛ معطروف
شدن نگاه ما به تحویر در ینه بدون لحا ااصیت تجلیگونگی ن و اینکه به چیزی غیرر
از اود اشاره دارد ،ادراک ما را دچار حجاب اواهد کرد .از اینرو هر تجلی حجابی است
که ضمن شکار کردن وهود ،بر ساحتی از ن که همچنران ناپیداسرت ،اشراره دارد .تعبیرر
زبانی این دو ساحت پیدا و پنهان ،شط ( )Paradoxنامیده میشود (شرایگان.)134 :2114 ،
با طرز تلقی التباسی ،ادا نه همراه یا درون صورتی است که بدان تجلی میکنرد ،چررا کره
ذات وی واقعیتی ورای ن است و نه برکنار از هرگونه پیوند تجلیگونه با واقعیرت ههران
محسوب میشود .تنها با روی وردن به نمود و تمسک به دگردیسی ههان در پرترو تجلری
الهی است که میتوان از این تناقض درگذشرت (شرایگان .)133 :2114 ،برر مبنرای نظریرۀ
تجلی ،ماسوی اهلل همگی ینۀ حق ،مَظهر و مَجالی او هستند .از اینرو با شکستن -از برین
رفتن -یکی از ینهها تغییری در اداوند ایجاد نمیشود و سیبی به حضرور او نمریرسرد.
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بنابراین حضور او -براالف موزۀ تجسد -برگشتپذیر است و در ینههرای دیگرر ظراهر
میشود؛ اما البته این حضور برای همه یکسان نیست و نیازمند دو بُعد فاعلی و قابلی است.
اینگونه نیست که اداوند اراده کند تا در عالم ما حضور یابد و این امر واقرع شرود .بررای
این حضور ،قابلیت ما انسانها نیز شرط الزم است؛ تا ینهای نباشد تحویری در ینه ظراهر
نمیشود (کُربن .)42 :2114 ،اگر در اینجا «شکستن ینه» را رمز و تمثیلری بررای شکسرت
تالشهای هستوهوگران صادق اداوند -الادریگرایران -بردانیم ،همچنانکره در تمثیرل
فوق شکستن یک ینه ،نافی حضور و وهود اداونرد نیسرت؛ بره همرین طریرق شکسرت
هستوهوگران اداوند ،براالف نظر شلنبرگ ،نمیتواند نافی وهود او باشد؛ زیرا ناتوانی
شخص در یافتن شواهد و قرائن مُتقّن یک پدیده ،نمیتواند لزوماً او را در نتیجرهگیرری در
احوص نبود ن پدیده مُحِقّ سازد و در صورت بروز چنین حالتی ،او دچار مغالطۀ «توسل
به ههل» یا همان مغالطۀ «من ندیدم ،پس نیست» شده است.
پیش از این گفتیم که اندیشۀ تجلی مستلزم مرتبهای از هستی به نام «عالم مثرال»اسرت.
در ادامۀ این نوشتار به توصیف ویژگیهای این عالم و قوتۀ شناسای حقایق ن ،یعنری «قروتۀ
ایال» میپردازیم.
نقش خیال و عالم مثال در ارتباط میان عالم غیب و شهادت
از نظر هانری کُربن ارتباط عالم غیب و عالم شهادت بهدلیل تباین ذاتی موهودات این دو عرالم،
نمیتواند بیواسطه باشد .از نظر او واسطۀ میران ایرن دو عرالم ،ایرال اسرت ،زیررا مرتبرهای از
«هستی» و « گاهی» که مدلول ایال است ،همان مرتبهای اواهد بود که در ن موهودات مجرردِ
ال موهرودات هسرمانی عرالم مراده ،روحانیرت یرا تجررد
عالم غیب« ،متجسم میشوند» و متقاب ً
مییابند (کُربن .)188 :2184 ،یکی از وظایفی که فقط از عهدۀ ایال برمری یرد ،همرع نقیضران
است .از نظر او همین ویژگی در عالم متناظر با فهم ایالین یعنی عالم مثال ،عالم ایرال منفحرل
وهود دارد ،هاییکه اهسام روحانی و ارواح هسمانی میگردند (کُربن .)183 :2184 ،احیحرۀ
رمزگونگی واقعیاتِ عالم مثال به ههت همین متناقضنما بودن نهاست .پیش از ایرن برر مبنرای
پدیدار ینه دانستیم که ادای شکارشده در صورتها ،هم «اودِ او» است و هم غیرر از «ارودِ
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او» ،زیرا از نجا که ادا شکار شده ،او همان محدودی است کره حرد نردارد ،او همران دیردنی
است که نمیتواند دیده شود .این تجلی ،از راه قوای حسی نه قابل درک است و نه قابل اثبرات.
عقل بحثی نیز بهههت تناقض لود بودنش ن را انکار میکنرد (کُرربن .)183 :2184 ،بره همرین
طریق نمیتوان معنای همع نقیضان را در تعبیر«یا مَنم هو اِختفی لِفَرطِ نوره» یرا یرۀ شرریفۀ «هُهوَ
اَلماَوُّلُ وَ اَلمآخِرُ وَاَلظّاهِرُ وَ اَلمباطِنُ» را با قوای ادراکی حس و عقل فهم کرد .بر مبنای نظر کُربن فقرط
قوتۀ ایال در دمی توان فهم غیب ههان را داراست؛ زیرا قوای حسی ما را به ورطۀ تشبیه و قروتۀ
عقل ما را به ورطۀ تعطیل در شناات اداوند اواهند کشاند .قوتۀ ایال دارای دو بُعرد «ارالق»
و «موهوم» است .از نظر کربن ،در مغرب زمین حداقل از زمران دکرارت بره بعرد ،از نقرش قروتۀ
ایال و عالم متناظر با ن یعنی عالم مثال غفلت شده است و بر مبنای نظریاتی چون اُسرترۀ تیر
اکام ،ایال را معادل موهوم و غیرواقعی انگاشتهاند (کُربن )111 :2113 ،و از بُعد واقرعنمرای ن
یعنی «ایال االق» غفلت شده؛ همین غفلت سر غاز نیستانگاری و الادریگری در احروص
اداوند است .نقش این عالم برزای در درهۀ نخست این است که پیوسرتگی وهرود و دسرت
یافتن به مراتب وهودی برتر را میسر مریکنرد .ایرن ههران برزاری ،کره ههران کشرف براطن
محسوب میشود ،ههانی است که در ن زمان و مکان قلب مریشروند و نچره در زیرر ظرواهر
نهان بود ،ناگهان چهره مینمایاند .بدینسان نادیردنی ،دیردنی مریشرود (شرایگان- 84 :2114 ،
.)83
بنا بر اندیشۀ تجلی ،عالم دارای سه ساحت است .2 :عالم بشری زمینری کره محسروس
حواس است؛  .1عالم ملکوت یا مثرال کره موضروع ادراک ایرالی اسرت؛  .1عرالم عقرول
کرّوبی ،عالم هبروت ،که موضوع و مُتعلَق معرفت عقلی است (کُربن .)218 :2113 ،کُرربن
با توهه به ویژگیهای پدیدار ینه اعتقاد دارد که «تاالر ینهها» مثالی از نسبت میران عروالم
مختلف است .در اینجا اداوند اارا از دایرۀ اسباب و مسرببات و البتره بردون حلرول در
نها ،در همۀ نها متجلی است.
هرمنوتیکِ حضور و الادریگری در اندیشۀ کُربن
سنگ بنای استدالل افا ،مفهوم الادریگری و وهود الادریگرایان است .از نظر شلنبرگ نشرانۀ
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صداقت این هستوهوگران اداوند ،قرارگیری نها در یرک موضرع بینرابینی اسرت .او از ایرن
مسۀله بهعنوان نقیضی بر عشق مطلق الهی و در نهایت نبود اداوند بهره میهوید .امرا کرربن در
این زمینه نظر متفاوتی دارد .از نظر او الادریگری و نیستانگاری ناشی از غفلتِ تراریخی بشرر
از قوتۀ شنااتی ایال و عالم متناظر با ن یعنی عالم مثال بهعنوان مراتبری از « گراهی» و «وهرود»
است .به اعتقاد وی نحوۀ حضور تعیینکنندۀ ماهیت ارتباط ما با اشیای موهود در ههران ،و نیرز
با نچه است که قادر به شناات ن هستیم .همانندْ ،تنها با همانندِ اود قابل شناات اسرت؛ هرر
نحوۀ فهمیدنی با نحوۀ بودن مفسرش متناظر است ،متفکری که بپنردارد کره عرالم تنهرا در یرک
مرتبه-مثالً مرتبۀ مادی -وهود دارد ،همۀ اینها مساوی است با بره دام افترادن در «شربکۀ علیرتِ
تاریخی» که همان مکان پیوسته ،کَمتی ،اشک و غیرشخحی زمان تاریخی است و ایرن در واقرع
«الادری» 2شدن اواهد بود .از نظر کُربن گاهی حقیقی همان گنوسیس1اسرت و عرارف 1اسرت
که میداند مرتبههایی از وهود هستند که با نحوههایی از حضور متناظرند .از نظر کُرربن ویژگری
شااص الادریگرری هردایی «تفکرر» از «وهرود» اسرت (چیثرام .)222 - 223 :2113 ،کرربن
بهدرستی agnosticرا به معنای ریشهای یعنی بهمعنای کسی که با  gnosisمخرالف اسرت ،برهکرار
میبرد (کربن .)14 :2113 ،وقتی ما وهودِ عوالمی مرافوق عرالم مراده را انکرار مریکنریم و قروتۀ
شناسای نها را تولیدکنندۀ توهم میدانیم و برای دادههای ن ارزش معرفتی قائل نیسرتیم .نتیجرۀ
این بینش چیزی هز الادریگری نسبت به حقایق ن عوالم نیست .منظور هان شلنبرگ وقتی از
کمبودِ شواهد تحت عنوان افای الهی سخن میگوید ،شواهد تجربی مثبت است .بر مبنای نظرر
کُربن اِشکال ناباوران منطقی ،الادریگرایان مورد نظر در اسرتدالل افرا ،در عردم فررض دیگرر
ساحات وهود و هستوهوی غیب ههان -اداوند -در ههران محسروس از طریرق دسرتگاه
ادراک حسی یا عقل است .بهعبارتی ریشۀ مشرکل هسرتیشناسرانه 4و برالتبع معرفرتشناسرانه

3

اواهد بود.
1. Agnostic
2. Gnosis
3. Gnostic
4. Ontology
5. Epistemology
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صورتبندی قیاسی دیدگاه کربن در احوص سرزنشپذیری فرد الادری به شررح ذیرل
است:
 .2حسگرایی 2بهمعنای انکار وهود و امکان شنااتِ دیگرر سراحات غیرمرادی وهرود
است؛
 .1متفکر حسگرا فقط دادههای حسی محض یا دادههای عقلی مبتنی بر حس را واقعنما
میداند؛
 .1بیاعتنایی و انکار ساحات غیرمادی وهود ،یک اطای معرفتی است؛
 .4انکار دیگرر سراحات غیرمرادی وهرود ،سرر غاز نیسرتانگراری و الاَدریگرری در
احوص امور غیرمادی است؛
 .3ادای ادیان ابراهیمی ،موهودی غیرمادی است؛

1

 .3نتیجه :متفکر حسگرا در احوص الادریگرایی اود نسربت بره اداونرد ،از حیرث
معرفتشنااتی بر اطا و سزاوار سرزنشاست.
گفتنی است ،این سرزنشپذیری به ههت هسرتوهروی امرری غیرمرادی در سراحتی
مادی در عین انکار دیگر عوالم غیرمادی وهود اواهد بود .با توهه به دیدگاه شرلنبرگ در
زمینۀ تجربۀ دینی و همچنین مطالبۀ شواهد تجربری بیشرتر در برهران افرا ،بررای ارروا
الادریگرایان از بنبست معرفتی ،حسگرایی حاکم بر دیدگاه او قابل استنباط است .بنابراین
مقدمۀ ( )1برهان افا با توهه به دیدگاه کربن در احوص الادریگری و علل بروز ن ،برا
چالشی هدی مواهه میشود.

1. Empiricism

 . 1این گزاره از این نظر واهد اهمیت است که یکی از مفروضات برهان افای شلنبرگ ،ادای مطلق ادیان اسرت
(.)Schellenberg.1993: 12 - 9
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ویژگیهای رابطۀ عاشقانۀ میان انسان و خداوند از نظر کُربن
از نظر کربن از ویژگیهای رابطۀ عاشقانۀ میان انسان و اداوند تعاملی و طرفینی برودن ن
است .کُربن مَثَل این رابطه را با استناد به تمثیلی از پروکلس 2یونانی ،مَثَلی از رابطرۀ فتراب
و گُل فتابگردان میداند .از نجاییکره ایرن گرل در حرکرت ارویش از اورشرید تبعیرت
می کند ،حالت فتابگردانی1این گُل یعنی همان «توهه به پادشاه ملکوتیش» در واقرع نروعی
همدمی 1با فتاب است .این «توهه» در گل ،وقتی به عنوان پدیدۀ همدمی لحا مریشرود،
در ن واحد هم فعل است و هم انفعال .از نظر کُربن شفقت 4الهی فقط در حالتی که دمری
ن را بهصورت نوعی همدمی با ادا و اداگردانی3تجربه میکند ،قابل وصول است .دمری
این پرسش را از طریق پاسخ اویش درک میکند .درست همرانطرور کره «گِرویردَن»،گرل
فتابگردان ،نفس وهود ن را به بیان درمی ورد .لذا این پاسخ وابسته به ن است که تا چره
حد انسان «قابلیتِ اداگونگی» یافته باشد .بهعبارتی کشش الهی زمانی میتوانرد بره نتیجرۀ
مطلوب منجر شود که با کوشش دمی در ههت ایجاد قابلیتهای وهودی و معرفتی همراه
شود .از نظر کُربن ،اداگرایی عقلی( 3دئیستی) -که برهان افرای انتقرادی ذیرل ایرنگونره
اداگرایی است-با معکوس کردن این رابطره ،نرا نروعی حالرتِ انسرانگردانری 3قلمرداد
میکند و با هرگونه مفهوم «توهره» انسران برهسروی اردا ،یعنری حالرت ارداگردانی کره
علیالقاعده حرکت باید ناشی از ابتکار عمل بشری باشد ،در تقابل قررار مریدهرد (کُرربن،
 .)284 - 233 :2184این اداگرایی به قابلیتهای وهرودی و غیرمعرفتری مرؤثر در ایجراد
معرفتِ انسانی نظیر ااتیار ،عدم انجام گنراه ،صرداقت ،عردم سروگیری در یرافتن شرواهد،
داشتن نگرشی پذیرا و همدالنه و  ...بیاعتناست .در طرح کربن ،گاهی از غیرب الهری نره

1. Proclus
2. Heliotropism
3. Sympatheia
4. Sympatheia
5. Theotropism
6. Deism
7. Anthropotropism
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مححول شنااتی صرفاً حسی یا عقلی -مد نظر الهیون دئیسرتی -بلکره مححرول درگیرری
وهودی فاعلشناسا در تعاملی عاشقانه با لحا تمامی ویژگیهای یادشده است .پال مروزر
از منتقدان برهان افای الهی نیز در کتاب « یا ااتفای الهی الحاد را موهه میکند؟» به ارائۀ
دیدگاهی مشابه دیدگاه کربن میپردازد .او در این کتاب میان دو نروع معرفرتِ گرزارهای و
معرفتِ فرزندوار در احوص اداوند ،تمایز قائرل مریشرود .از نظرر او ،فاعرل شناسرا در
معرفتِ فرزندوار ،واهد نوعی اضوع ،نگرشی پذیرا برای پذیرش یک گرزاره و عشرق بره
برقراری رابطه با اداوند است .در حالیکه در معرفت گزارهای ،وهود چنین احوصریاتی
در فاعل شناسا شرط نیست

(2004: 49

 .)Moser,از نظر او برهران ااتفرای الهری از نترایج

تالش برای کسب معرفت گزارهای صِرف و بیتوههی به هنبههرای احساسری ،عراطفی و
نگرشی موهود در معرفت فرزندوار نسبت به اداوند است .شلنبرگ به عوامل غیرمعرفتری
مؤثر در ایجاد معرفت نظیر اراده و ااتیار در ایجاد باور به اداوند بیاعتناست و برا اعتقراد
به «غیرارادی» بودن باور دمی نسبت به اداوند ،به اینصورت که باور به چیزی ،به وهود
دلیل و قرینهای بر ن منوط است و در صورت کفایتِ ادله ،باور اودبهاود ایجراد اواهرد
شد

(- 12

 )Schellenberg,1993: 9بهدنبال تحمیل انتظارات معرفتی اود بر اداوند اسرت.

از اینرو الزمۀ عشق الهی را فراهم کردن زمینههای ایجاد باور و مسۀولیت قحور در ایجراد
باور را متوهه ادا میداند.
نقش دیالكتیک عشق در شناخت خداوند از طریق تجلیات
با توهه به مفهوم «همدمی» ،شناات اداوند از طریق نوعی تعامل و همسنخ شردن (شربیه
به نچه در رابطۀ عاشق و معشوق اتفاق میافتد) میسر اواهد شد .البته این تعامل شرنااتی
به ههت ویژگیهای ذاتی اداوند -نظیر امتناع رؤیت او -بیواسرطه نیسرت .چررا کره برر
مبنای اندیشۀ تجلی ،شناات اداوند امری واسطهمند و از طریق تجلیات است .کُرربن بنرا
بر مفاد حدیث «کَنز مَخفی» معتقد است که در صورت باقی ماندن اداوند در مرتبرۀ افرا،
هیچکس قادر نبود در باب او نفیاً یا اثباتاً سخن بگوید .از نظر او کسی که قائل به واسطهای
برای شناات اداوند نیست؛ به ایرن مسرۀله واقرف نیسرت کره وقتری از اداونرد سرخن
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میگوید ،از ادایی سخن میگوید که اودش را بر وی عیان کرده و در این حالت نیز فقط
به فضل صورتی که اداوند در قالب ن بر وی عیان شده است ،به ن معتقد میشود؛ یعنی
باز هم شناات او باواسطه است .بردون ایرن صرورت و مَظهرر کره اداونرد در قالرب ن
بهمعنای وسیع کلمه ظاهر میشود ،هرگونه سخن گفرتن از اداونرد محرال اسرت (کُرربن،
 .)431 :2112از نظر کربن تا در دیالکتیکی عاشقانه با اداوند قررار نگیرریم ،بره عرفران او
دست نخواهیم یافت؛ دیالکتیکی که ویژگی بارز ن تحول وهودی ،تشبه عاشق به معشروق
(همدمی) ،داشتن ادراکی التباسی ،داشتن نگرشی پذیرا ،عطشی برای هستوهرو و وصرال
به معشوق است .عاشق در اوا عشق اویش «،ینۀ حق» میشود و در اینجا اود حق است
که در نگاه عاشق به معشوق ،راسار ازلی اویش را مشاهده میکند .کُربن از این حالت به
«دیالکتیک عشق» یاد میکند؛ زیرا وحدت شاهد و مشهود ،نراظر و منظرور ،تنهرا از همرین
طریق کشف میشود .وحدت این توحید (فنا فیاهلل) را نمیتوان برا قاعردۀ  2+2یرا قاعردۀ
 2=2نشان داد ،بلکه قاعردۀ  2×2در مرورد ن هراری اسرت (کُرربن.)242 - 242 :2118 ،
براالف نظر شلنبرگ در این رابطۀ طرفینی ،گام نخست را اداوند از طریق فرایند القرت
و ارسال وحی بهواسطۀ پیامبران برمیدارد و انسانها باید در برابر این پیشقردمی اداونرد
واکنش نشان دهند.
رؤیت قلبی خداوند از طریق شناختِ حُبی امام
پیش از این بیان کردیم که از نظر کُرربن حُربت کنرز مخفری یرا همران عالقرۀ اداونرد بره
اودعیانسازی بر مبنای حدیث قدسی«کُنتُ کَنزاً مَخفیاً» نشانۀ عشق اداوند به نوع بشرر و
تالش او برای برقراری ارتباط با انسانهاست .اما امکان شناات اداوند و برقراری ارتبراط
با او به ههت ویژگیهای وهودیش ،بیواسطه نیست و به شناات و ابراز محبرت مؤمنران
به امامان بهعنوان اولین مظاهر تجلی ازلی اداوند در عالم مثال منوط است .در اینجا منظور
من از شناات حُبتی ،گاهی معطوف به محبت ،گاهی در ضمن دیالکتیک عشق نسبت بره
متعلق شناسایی است که در ن ،محبت نسبت به واسطههای شرناات (امامران) ،زمینرهسراز
شناات اداوند اواهد بود .معنویت شیعی برر مبنرای اندیشرۀ مَظهریترت در عروض عردم
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رؤیت حسی ،به رؤیت قلبی اداوند باور دارد و محبت را زمینهساز این رؤیرت مریدانرد.
نچه موهبات این رؤیت را فراهم میکند ،اودِ موضروع و متعلرق رؤیرت یعنری اداونرد
است؛ البته رؤیت متناسب با میزان محبت به واسطههای شناات و محبت او اتفاق اواهرد
افتاد (کُربن .)181 :2112 ،بر این اساس شناات انسرانهرا از اداونرد ،امرری تشرکیکی و
ذومراتب اواهد بود .بنابراین رؤیت قلبی اداوند به ابراز محبت مؤمنان بره موضروعهرای
محبت الهی معطوف است .از اینرو شیعیان بر این اعتقاد هسرتند کره محبرت اردا بردون
محبت امام امکانپذیر نیست( 2کُربن .)432 :2112 ،الزم به توضی است کره برا توهره بره
نظام سلسلهمراتبی و سه ساحتی عالم بر مبنای تمثیل «تاالر ینههرا» ،تجلری ازلری اداونرد
ابتدا در تاریخ قُدسی عالم مثال تحت عنوان «حقیقت محمدیه» -معادل نوس نوافالطرونی-
ظهور یافته و وهود چهارده شخحیت نورانی (امامان) در تاریخ ناسوتی عالم مراده ،تجلری
زمینی ن حقیقت مثالی هستند (کُربن .)214 - 211 :2112 ،بنا بر معنویت شیعی بازشناسی
امام به عنوان مظهر حق ،عین تَشرُّف و دستیابی سالک به اودشناسی است .وقتی سالک بره
این مقام دست یافت ،اود او مظهر امام است؛ همانطور که امام مظهر ادای ناشنااتنی یرا
کَنز مخفی است؛ به اینترتیب هر انسانی که در سیرت باطنی اویش به نها تشبه هوید ،از
همین رهگذر به ساحت ارتباط با حق راسته میشود؛ زیررا چهرارده معحروم عرین همرین
ارتباط با حقند .کسی که نها را دوست بدارد ،ادا نیز او را دوست میدارد .زیرا همانطور
که نان وهه معروفیت حقند (مَظهری هستند که اداونرد در قالرب ن مریتوانرد موضروع
معرفت بشری قرار بگیرد) وهه محبوبیت حق نیز هسرتند (مظهرر یرا سراحتی هسرتند کره
اداوند در ذیل ن میتواند موضوع محبت قرار گیرد) (کُربن .)433 :2112 ،بهعبارتی امرام
واسطۀ فیض ،رمز فهم و هدایت بهمعنرای براطنی وحری و راز اودشناسری و اداشناسری
است ،از این ههت واسطۀ تعامل عاشقانه و عارفانه میان انسان و اداست .یعنی امرام رمرز

 .2ین مسۀله مشابه عبارتی از انجیل یوحناست که وقتی یکی از حواریون عیسی (ع) از او میپرسد که چرا ارودش را برر
ههانیان شکار نمیکند؟ در پاسخ میگوید« :اگر کسی مرا دوست داشته باشد ،کالم من را حفظ میکنرد و پردرم نیرز او
را دوست اواهد داشت و ما ملکوت سمان را برای او مُهیتا اواهیم کرد»(Jn. 14:23; cf. Jn. 14:21).
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عشق و گاهی در این رابطه است و نکتۀ پایانی اینکه از نظر کربن «تجلی ازلی اداوند» در
حقیقتِ محمدیه در عالم مثال ،راز توسل انبیای پیشین به چهارده معحوم بهعنوان تَجلیرات
این حقیقت ،در شناات و محبت به اداوند است؛ بهعبارتی این «واسطهگی» واهدِ زمرانی
قُدسی بوده است و برای تمامی ابنای بشر از ابتدا تا انتهای تاریخ موضوعیت دارد.
نتیجهگیری
با توهه به نظریات کُربن ،نیچه و سارتر در احوص موزۀ تجسد -بردیل نظریرۀ تجلری-
میتوان برهان افای الهی را از نتایج اعتقاد به موزۀ تجسد قلمداد کرد .اما مواههرۀ کُرربن
با مسۀله ااتفای الهی نوعی مواههۀ ایجابی بوده که بر طبق ن ،از ااتفای اداوند اسرتنباط
نمیشود که او نیست؛ بلکه در این مسیر کُربن بهدنبرال تبیرین چرایری و چگرونگی غیبرت
اداوند از منظر ابنای بشر و سپس یافتن راهی برای گاهی از حضور و ظهور اوست .او با
الهام از اندیشههای یوهان گۀورگ هامان فیلسوف لمانی و دیدگاه ابنعربری در احروص
حدیث قدسی «کنت کنزاً مخفیاً» فرینش را تجلی کالم عاشقانۀ اداوند و گذار از غیبت و
قوته به شکارگی و عیانشدگی دانسته؛ از اینرو با مطالعۀ ثار فیلسوفان و عرفای اسرالمی،
نظریۀ تجلی را راه مناسبی برای گاهی از این کالم میداند .بر مبنای نظریۀ تجلی ،شرناات
اداوند بیواسطه نیست .ادراک تجلی نروعی «ادراک التباسری» -مفهروم ابرداعی روزبهران
بقلی -است .بر مبنای ادراک التباسی نگریستن به مشهودات و محسوسات زمانی مریتوانرد
ما را به شناات حق نائل گرداند که نها را ینۀ اداوند ببینیم .همچنانکه وقتی صرورتی در
ینه متجلی میشود ،نمیتوان ینه را ظرف وقوع ن صورت تلقی کررد ،بایرد دانسرت کره
عالم ماده «ظرف وقوع» پدیدارهای ن نیست ،بلکه «مکان ظهورشان» اسرت؛ ظررف وقروع
نها عالمی فراتر از عالم ماده یعنی عالم مثال اواهد بود .از اینرو اندیشرۀ تجلری مسرتلزم
وهود عالم مثال است .بر مبنای پدیدار ینه هر تجلی حجابی اواهد بود که ضمن شرکار
کردن وهود ،بر ساحتی از نکه همچنان ناپیداست ،اشاره دارد .اندام شرنااتی وقرایع عرالم
مثال به ههت تناقض لود بودن نها ایال است.
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در نظام الهیاتی هانری کربن با توهه به نظریۀ تجلی ،تمامی موهوداتِ ههان ،شراهدی
بر وهود اداوند هستند .بنابراین بشریت با کثرت شواهد مواهه است .از اینرو با توهه به
کثرت شواهد ،ناباوری که نتیجۀ قرارگیری فرد در وضعیت همارزی معرفتی یا شک اسرت،
امکان وقوعی نخواهد داشت و همۀ مدعیان این مسۀله برراالف نظرر شرلنبرگ ،مقحرر و
سزاوار سرزنش اواهند بود .همچنین با توهه به کثرت شواهد هرگرز نمریتروان معیراری
برای کفایتِ پژوهشها در باب شناات اداوند ارائه کرد؛ قیاس کردن حجم نادانستههرای
بشری با دانستههای او ،شاهدِ مثال مناسبی در این زمینه اواهد بود .بنابراین باید در کفایتِ
پژوهشهای الادریگرایان که مورد تثکید شلنبرگ بود ،تردید کرد .با توهه به پدیدار ینه و
اینکه در اندیشۀ تجلی ،مخلوقات در عین عیانکنندگی اداوند ،غیر از او هستند .مریتروان
استنباط کرد که کربن با اتخاذ رویکرد تشبیهی در فهم صفات الهی مخالف است .از طررف
دیگر شاهد ن بودیم که یکی از دالیل کربن برای توسل به قوتۀ ایال در عوض توسرل بره
قوای حسی ،رهایی از اندیشۀ تشبیه در شناات اداوند بود .با توهه بره رویکررد تشربیهی
شلنبرگ در تبیین صفات الهی و دیدگاه او در زمینۀ تجربۀ دینی ،میتوان حسرگرایی حراکم
بر تفکر او را استنباط کرد .از نظر کربن توسل صِرف به دو قوتۀ حرس و عقرل در شرناات
اداوند نتیجهای هز الادریگری و نیستانگاری نخواهد داشت .از اینرو دلیرل گرفتراری
الادریگرایان ،غفلت از دیگر راههای شناات اداوند از قبیل ایال اسرت .راهحرل کرربن
میتواند الادریگرایان مفروض در برهان افا را سزاوار سرزنش کند.
شلنبرگ از نقش عوامل غیرمعرفتی مؤثر در معرفت و نیز قابلیتهای معرفتی و وهودی
الزم برای فاعل شناسا ،در شناات اداونرد غفلرت کررده اسرت .کُرربن از ایرن عوامرل و
قابلیتها تحت عنوان «همدمی» عاشق با معشوق یاد میکند .کربن با توهه به تمثیل رابطرۀ
فتاب و گل فتابگردان و مفاد حدیث کنز مخفی؛ براالف نظر شلنبرگ معتقرد اسرت کره
اوالً گام نخست را در برقراری رابطۀ عاشقانه میران انسران و اداونرد را اداونرد برداشرته
است و ثانیاً در این رابطۀ طرفینی کشش الهی زمانی به نتیجۀ مطلوب منجر میشرود کره برا
کوشش دمی در ههت ایجاد قابلیتهای وهودی و معرفتی همراه شرود .از ایرنرو رابطرۀ
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عاشقانه و عارفانۀ انسان و اداوند امری ذومراتب و تشکیکی محسوب میشود .این مسۀله
براالف اعتقاد شلنبرگ مبنی بر «غیرارادی بودن باور» است .شلنبرگ با اعتقاد به غیرارادی
بودن باور تالش کرد که قحور در یافتن شواهد ،توسط فردِ الادری را متوهه اداونرد کنرد
و با مسۀول دانستن او در ارائۀ شواهد ،فرد الادری را از هرگونه تقحیری مبررا بدانرد و بره
سرزنشناپذیری او حکم کند .اما در نظام معرفتشناسانۀ کربن ،تثکید او بر استفادۀ درسرت
از قوتۀ ایال و برائت هستن از قوای حسی و عقلی در شناات اداوند -که نتیجرهای هرز
الادریگری ندارند -حکایت از مسۀولیت فاعل شناسا و ارادی و ااتیاری بودن کسب براور
در اندیشۀ اوست و ثالثاً شناات اداوند بیواسطه نیست و بره ههرت امتنراع رؤیرت او از
طریق پدیدار وحی امکانپذیر است .بنا بر معنویت شیعی باطن پدیدار وحری ،امرام اسرت؛
امام بهعنوان «وهه عیانشدۀ ادای نادیدنی  -ناشنااتنی» و اِعراف اداوند ،واسطه و رمرز
عشق و گاهی در تعامل دوسویۀ انسان و اداوند محسوب میشود.
بنابراین در طرز تلقی کربن ،علت اعتقاد به ااتفای الهی فقدان بینش تجلیگون ،غفلرت
از نقش شنااتی قوتۀ ایال ،انکار عالم– مثال -متناظر با ن ،عردم توهره بره نقرش عوامرل
غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت و توهه صِرف به نمودها (سایههرا) و غفلرت از برود (صراحب
سایه) است .در پایان باید به این نکته توهه کرد که نظرام الهیراتی هرانری کرربن ،مترثثر از
اندیشۀ تجلی عرفای اسالمی ،ارائهکنندۀ تۀودیسهای در دفاع از ااتفای الهی است؛ امری که
از چشم منتقدان غربی برهان افا دور مانده و نو وری نوشتار حاضر نیز همین است.
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