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تا اشارات نظر:
جست وجویی در معنای فلسفه نبوی نزد کربن از خالل آثارش

مهدي قائدشرف1، روح  اهلل دارایی2

1. دکتراي فلسفه تطبیقي و دانشجوي دکتراي اسالم شناسي، دانشگاه استراسبورگ
2. دکترای فلسفه و کالم اسالمی، گرایش حکمت متعالیه، دانشگاه تهران

چکیده
رویکرد متمایز کربن در نگاه به سنت و اسالم ایرانی در یک مفهوم مهم خود را جلوه گر می سازد و آن مفهوم چیزی جز فلسفه 
نبوی نیست. تالش می کنیم تا پس از اشاره به شیوه نگاه وی در اسالم شناسی، به عناصر مهمی بپردازیم که وی به کار می برد تا فلسفه 
نبوی را معنادار کند. این طریق را کربن با روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی خویش انجام می دهد و تالش می کند تا نشان دهد که عقل 
فیلسوف و مشکات نبی هر دو از این حیث واحدند که متصل به عقل فعال اند و می تواند فیلسوف و پیامبر را از این حیث یکی دانست و 

لذا معنایی برای فلسفه نبوی دست و پا کرد.
مقدمه

در کل تاریخ و در مقاطع گوناگونی از تمدن مسلمانان، به تعبیر واردنبورگ، نهادهای یادگیری اسالمی همواره توجه بسیاری به 
اندیشه اسالمی و تاریخ آن داشته اند که عمدتاً با پژوهش در متون عربی مرتبط بوده است1. این توجه به اندیشه اسالمی صرفاً محدود 
به خود این جوامع نبوده است، بلکه نهادهای تمدنی دیگر نیز گام در شناخت این تمدن نهاده اند. حاصل این شناخت سلسله مطالعات و 
پژوهش هایی است که از آن با نام اسالم شناسی2، و نیز مطالعات اسالمی3 یاد می شود. نگاه ها و ابعاد گوناگونی که خود ترم اسالم مستعد 

آن است، فهم آن را بسیار ذوابعاد و چند بعدی می کند.

1. Jacques Waardenburg, Muslims and Others: relations in context, 2003, p.219
2. islamologie
3. des études islamiques
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واردنبورگ1، اسالم شناس هلندی در مدخلی که پیرامون مطالعات اسالمی در 
دایره المعارف ادیان2 نگاشته، پس از تفکیک این زوایا و ابعاد تالش می کند تا تبیینی 
از اسالم شناسی و سیر آن در غرب به دست دهد. وی نخست تالش می کند تا معانی 
مختلف ترم اسالم را از یکدیگر تمییز دهد. از جمله تفکیک هایی که وی بیان می کند 
تمایز میان اسالم به مثابه آرمان و ایده آل3 از اسالم به مثابه متعلق پژوهش4 است.

گذشته از این، وی بر این باور است که اسالم در مقام هست متفاوت از اسالم در مقام 
باید است و بر همین اساس باید میان دو نگاه به اسالم یعنی اسالم در مقام توصیه5 
و اسالم در مقام واقعیت6 فرق نهاد. وی بر همین اساس میان سه رویکرد در مطالعات 

اسالمی فرق می گذارد:
رویکرد نخست یا همان پژوهش هنجاری یا توصیه ای در باب دین اسالم7 است که 

برای به دست آوردن شناخت حقیقت دینی است.
رویکرد دوم یا همان پژوهش غیر هنجاری یا غیر توصیه ای در باب دین اسالم8 
است که عادتاً در دانشگاه ها انجام می گیرد و هم شامل اسالم حقیقی مسلمانان و هم 
اسالم زنده یا تجلیات دینی و علمی واقعی مسلمانان است. این نوع نگاه به اسالم است 

که در واقع به مطالعات اسالمی نامبردار است.
رویکرد سومی نیز وجود دارد که با عنوان پژوهش غیر هنجاری پیرامون جنبه های 
اسالمی فرهنگ ها و جوامع مسلمان9 از آن یاد می شود که محدود به دین اسالم به ما 
هو اسالم نشده است، بلکه  از دریچه ی جوانب مردم شناختی، فرهنگی و ادبی و نه صرفاً 

از طریق دریچه مطالعه دین، اسالم را مورد کند و کاوش قرار می دهد.
معنای اخص اسالم شناسی

پیدایش اسالم شناسی پیوند تنگاتنگی با شناخت حضرت محمد )ص( و پاسخ 
دین  در  التینی  زبان  به  قرآن  ترجمه های  دارد.  وسطی  قرون  در  بدان ها  انتقادی 
مسیحیت در اسپانیا از اولین گام ها در این راستاست. چنان که نخستین ترجمه قرآن 
به زبان التینی در سال 1141 انجام گرفت. در قرن شانزدهم با آموزش زبان هایی چون 
عربی و فارسی، اسالم شناسی مرحله ای تازه را شروع کرد و آموزش تاریخ اسالم به 

عنوان یکی از دیسیپلین های مهم در تحقیقات اسالم شناسی مورد توجه قرار گرفت.
به نظر می رسد که یکی از اولین رهیافت ها در باب اسالم شناسی با انتشار کتاب 
آدریان رنالدز شکل گرفت که رویکرد وی در »کتاب شناسی دین محمدی«، مبتنی 

1. Jean Jacques Waardenburg (1930 -2015)
2. ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, SECOND EDITION, 
LINDSAY JONES EDITOR IN CHIEF .vol.7.p.4715
3.  une norm et un Idéal
4. en tant que sujet d’études
5. Islam normatife
6. Islam réel
7. L’étude normative de la religion islamique
8. L’étude non-normative de la religion islamique
9. L’étude non normative des aspects islamiques des cultures et des sociétés 
musulmanes

بر توصیف دین اسالم بر اساس منابع و آثار خود مسلمانان بوده 
است. بر اساس نظر واندربرگ اولین رهیافت های اسالم شناسی با 
نگاهی مبتنی بر نقد متون و تحلیل تاریخی است که شکل گرفته 
است؛ اما اسالم شناسی به عنوان یک دیسپلین و رشته علمی، در 
میانه های قرن نوزدهم و با انتشار زندگی نامه هایی در مورد حضرت 
محمد، شکل گرفت. می توان آثار تئودور نولدکه و فون کرمر را در 

این دسته جای داد.
اسالم شناسی هنوز تا قرن نوزدهم تحت تأثیر شرق شناسی 
است، ولی از آن جا که  از یک سو  اسالم شناسی دارای رویکردی 
عقالنی بین اروپا و تمدن های دیگر بود و از سوی دیگر، مطالعات 
قرن شانزدهم نیز بر اساس مطالعات زبانشناختی علمی در قرن 
پژوهش هایی  را  مطالعات  این  می توان  گرفت،  شکل  شانزهم 
غیرهنجاری دانست. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد آن است 
که اگرچه مطالعات اسالم شناسی ناظر به فاکت ها و حقایق تاریخی 
تاریخی  واقعیات  به خود  با توجه  بیشتر  این مطالعه  اما  است، 
تاریخی در  این وقایع  به معانی  صورت می پذیرد و نظر کردن 
نسبت با فاکت ها بسیار نادر است. اسالم شناسی با رویکرد تاریخی 
نیز سه حوزه مختلف را پیش رو دارد. در نخستین حوزه بر اساس 
تاریخ بیرونی اسالم، محققانی چون ژولیوس ولهاوزن و لوییس و 
کلود کاهن به پژوهش پرداختند. در رویکرد دوم محققانی چون 
ایگناتز گلدزیهر  و هلموت ریتر  به مطالعات درونی بسط فرهنگ و 
دین اسالمی پرداختند. و باالخره در رویکرد سوم، محققانی چون 
کرمر  و بکر  با نگاه تاریخ فرهنگی قرون وسطی،گسترش اسالم را 

در قالب یک فرهنگ گسترده تر قرار دادند.
اسالم شناسی شاخه های مختلفی همچون الهیات متافیزیکی، 
فقه، قرآن و فلسفه اسالمی را دنبال کرد. ما در اینجا صرفاً به 
مطالعاتی اشاره خواهیم کرد که راجع به فلسفه اسالمی انجام 
شده است. دو رویکرد در باب تحقیق پیرامون فلسفه اسالمی در 
این باره حائز اهمیت است. نخستین رویکرد با نگاشتن کتاب دی 
بوئر و نگاه وی به فلسفه اسالمی به عنوان ادامه ی فلسفه یونانی و 

با بن مایه های نوافالطونی بود.
اهمیتی که کربن در تغییر نگاه به مطالعات فلسفه اسالمی به 
معنای خاص و اسالم شناسی به معنای آن ایجاد می کند درست 
در همین نقطه است. کربن نشان داد که سنت های فلسفی قدیمی 
دیگری با یک ماهیت عرفانی تر در اسالم وجود دارد که شیعه 
محمل آن است. لذا وی، بر خالف دی بوئر و ریچارد والتزر نه تنها 
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فلسفه اسالمی را دنباله رو و برگرفته از فلسفه یونانی ندانست، بلکه 
نشان داد که شیعه دوازده امامی و اسماعیلی دارای تفکر فلسفی و 
عرفانی سابق بر تفکر فلسفی یونانی هستند.کربن  در کتاب اسالم 
ایرانی سعی کرد تا نشان دهد که این عوالم فلسفی چگونه در 

زیست جهان شیعی نهفته است.
کربن و آثارش

 هانری کربن هم به عنوان فیلسوف تطبیقی و هم به عنوان 
مترجم و عرفان شناس سهم عمده ای در شناساندن تفکر شیعی و 
اسالمی دارد. این نقش عمده را می توان از خالل عناوین آثار وی 
باز جست. دانیل پرولو در رساله خویش، منبع شناسی نسبتاً مفصلی 
از آثار کربن و درباره کربن انتشار داده است. برخی از آثار کربن 
همچون کیمیا که به مثابه علمی مقدس با تاریخ علم در اسالم 
و ویژگی های آن سروکار دارد، از سویی همان گونه که در مقدمه 
کتاب ابن سینا و روایت اشراقی بیان کرده، امروزه در دنیای فکر و 
اندیشه نبایستی اندیشه های فلسفی و عرفانی را همان گونه که در 
دوره خود عرضه شده اند و تفسیر گشته اند، به میدان آورد؛ بلکه بر 
عکس باید تفسیری نو و در ارتباط با جهان امروز از اندیشه های 
دیرین ارائه کرد تا انسان کنونی را به کار آید.کربن به جد معتقد 
است که خوانش آثار فلسفه اسالمی نه تنها باعث آن می شود که 
این آثار از انزوای تاریخی و فکری برون بیایند بلکه زمینه ساز ظهور 
اندیشه های بسیار بدیعی در حوزه فلسفه و عرفان خواهد شد. وی در 
مقدمه کتاب ابن سینا و روایت اشراقی با ذکر این نکته خاطر نشان 
می کند که رسالت فیلسوف مسلمان شیعی در جهان امروز همین 
ارائه تفسیری نو و به هنگام از آثار پیشینیان است و به مصداق شعر:

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود     
وارهد از حد جهان، بی حد و اندازه شود 

از دیگر آثار در حوزه اسالم شناسی جدا  آنچه آثار کربن را 
می کند، عالوه بر شیفت پارادیمی که در نگاه به اصالت فلسفه و 
اندیشه شیعی نسبت به اندیشه یونانی ایجاد کرد، ناظر بر زیست 
معنوی وی در زیست جهان شیعه در درک ویژگی های دینی و 
اشراقی آن است. شاید بتوان گفت که کربن تنها اسالم شناسی است 
که هم جانب نگاه درونی و زیستن معنوی در بافت دینی شیعی را 
تجربه کرده است و هم با نگاهی دقیق تر و عالمانه تر خوانشی دیگر 
را از این سنت در انداخته است. تجلی گاه این تجربه در کتاب اسالم 
ایرانی وی به خوبی هویدا است. این کتاب که در ایران توسط دکتر 
انشااهلل رحمتی به فارسی برگردان و  در چهار مجلد تهیه شده 

است، نگاهی دارد به پدیدار شیعه و هویت ایرانی که دارای نگاهی پدیدارشناسانه10 و 
هرمنوتیکی11 است. به تعبییر داریوش شایگان، همه آن طرح ها و قالب های ذهنی که 
کربن در جوانی و در تحقیق پیرامون آثار لوتر، هامان و هایدگر به تحقیق یافته بود 
نیازمند بستری مناسب هم برای تجمیع و هم برای قرار یافتن در یک ساختار نظام 
یافته بود و این جهان ایرانی بود که کربن را به این متافیزیک چارچوب مند رهنمون 
می ساخت. جهان ایرانی به کربن این اجازه را می داد تا تمام ایده هایی را گردآوری 
کند که در چهارچوب یک جهان شناسی برگردان شده به فرشته شناسی برای وی 

پدیدارگشته بود.12
فلسفه اسالمی به مثابه فلسفه نبوی

در باب این که ماهیت فلسفه اسالمی چیست، محققان مختلف نظرات بسیاری 
مطرح کرده اند که در این جا مطمح نظر نیست. آن چه ما را در این جا به خود مشغول 
می دارد، تعبیری است که کربن از فلسفه اسالمی با عنوان فلسفه نبوی می کند. برای 
ایضاح ترکیب فلسفه اسالمی به مثابه فلسفه نبوی، می توان بر پیوند تنگاتنگ میان 
وحی قرآنی و کارکردهای معرفتی آن اشاره کرد. به بیان ساده، رابطه وحی قرآنی را 
می توان منبع و مأخذی دانست که فلسفه اسالمی در رویکردهای معرفتی خودش 
در حوزه های مختلف اخالق، زبان، هستی شناسی بدان نظر دارد. از همین روست که 
برخی صاحب نظران معتقدند که کربن فلسفه اسالمی را از این رو به عنوان فلسفه نبوی 
معرفی کرده است که پیوند میان وحی و معرفت پیوندی قرین و تنگاتنگ است.13 به 
نظر می رسد کربن فلسفه اسالمی را مانند تجربه معنوی نبوی ای می نگرد که شناخت 
حاصل از آن پیوندی دوباره میان دین و فلسفه به تعبیری، و عقل و نقل به دیگر بیان 
است. این مسئله را کربن در تاریخ فلسفه اسالمی به خوبی دریافت کرده است، چنان 
که فارابی14 را کسی می داند که فلسفه نبوی وی در تطابق با پیامبرشناسی شیعی 
است.15 به عقیده فارابی حکیم از راه تعلقات نظری به عقل فّعال  متصل  می گردد و نبی 
از راه تخیل و تصور  بـا  آن  ارتباط  می یابد  و آن تصور، منبع  نبوت  و الهامات نبوی است. 
فلسفه نبوی مستلزم یکی  بودن ملک عقل و ملک وحی می باشد و همه اصول عقاید  

فارابی  متوجه  این موضوع است.16

10. Phénoménologique 
11. Hermeneutique 
12. Daryush Shaygan,Henry Corbin, Penseur de l’islam spirituelle, 2011.

13. فلسفه اسالمی و خاستگاه های آن، سید حسین نصر، مترجم: تاج الدین، ضیاء، نامه فرهنگ، پاییز 
1378، شماره 31، ص 30.

14. همان طور که خود کربن نیز اشاره کرده است، در سیر زندگانی فارابی، زمانی که وی تحت حمایت 
دولت شیعی سیف الدوله حمدانی در شهر حلب قرار می گیرد، اصاًل امری اتفاقی نیست و شاید بتوان این 

را ریشه در تفکراتی دانست که فارابی با الهام از شیعه در پی برساختن آن بوده است. 
15. Henry Corbin, Histoire de la philosophie Islamique, p.228, Gallimard 
1986.

16.  محمدی کیا، طیبه، نبوت در اندیشه سیاسی ابونصر فارابی، کتاب ماه فلسفه، دی 1388، شماره 
28، صص 36 -57.
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برای درک بهتر معنای فلسفه نبوی بایستی که پیش از آن نگاهی مختصر به 
رویکرد پدیدارشناسانه - هرمنوتیکی وی بیاندازیم تا بتوانیم فلسفه نبوی وی را در 

چنین فضایی بهتر درک کنیم.
رویکرد هرمنوتیکی پدیدارشناسی

کربن پس از آن که در ابتدای کتاب اسالم ایرانی به هرمنوتیک شالیرماخر و 
دیلتای اشارت می کند، به این نکته اشاره کرده است که دیلتای راه حل مناسبی 
برای خروج علوم انسانی از سوبژکتیویسم محض نیافته است. از نظر وی، درست 
دور  یک  در  وی  خود  ولی  می انگارد،  نادیده  را  تحصلی  علم  دلیتای  که  است 
ندارد. کربن سعی می کند که در روش  به منبع  راهی  هرمنوتیکی می افتد که 
پدیدارشناختی- هرمنوتیکی خود ابتدا پدیداری را برجسته کند و آنگاه از طریق 
هرمنوتیک آن پدیدار را به ذات خود باز می گرداند و ذات آن پدیدار به وسیله 
روشی پدیداری - هرمنوتیکی کشف می شود. کربن برای این عمل پدیدارشناسانه 
واژه کشف المحجوب را بر می گزیند که در زبان عربی  به معنای پرده برداشتن 
از آن چیزی است که مخفی و نهان است. در رویکرد پدیدارشناسانه هرمنوتیکی 
تا بدانجا که ممکن است متن به ما هو متن مورد تفسیر  کربن سعی می شود 

هرمنوتیکی قرار گیرد.
جهان خیال برای اندیشمندانی چون کربن و میرچا الیاده نه صرفاً به معنای 
خیال است، بلکه به معنای مواجه شدن با دیگر عوالم است. کربن در مقدمه کتاب 
ما  نگاه  می دهد:  توضیح  گونه  این  را  پدیدارشناسی خویش  روش  ایرانی  اسالم 
متافیزیک باقی می ماند. عوالم متافیزیکی با ساختارهای هستی شناسانه شان از 
نظر کربن، این ساختارها هستند که متعلق به برخی افراد هستند و به برخی دیگر 
تعلق ندارد. نزد کربن، پدیدار کتاب مقدس، به عنوان یک رشته مضبوط معنوی 
خاصی در نظر گرفته می شود که می توان آن را در میان شاخه های ادیان صاحب 
کتاب دید. از نظر وی رسالت یک هرمنوتیسین خالق آن است که ذاِت معنای آن 
کتاب را دریابد. لذا نزد وی، وظیفه یک هرمنوت، همچون  وظیفه یک فیلسوف 
است. هم هرمنوت و هم فیلسوف بایستی به صورتی جدا ناپذیر لحاظ شوند. بر 
طبق نظر کربن، تفسیر از منظر پدیدارشناسی عبارت از این است که اجازه بدهیم 
شی یا ابژه خودش را نشان دهد، همان طور آن شی خودش را به آن دسته از افراد 

و به واسطه آن ها خودش را نشان می دهد.
این بدین معنی است که صرفاً جهان خیال است که به هرمنوتیک این مجال 
را می دهد که معنایی معنوی را برای معنایی ادبی به کار گیرد و نیز بالعکس. لذا 
خیال نزد کربن، دقیقاً همان چیزی است که کشف دوباره آن چیزی نام می گیرد 
که مفقود شده و فراموش شده است.خصوصیت پدیدار صرفاً تنها از طریق یک 

En Islam iranien: Aspects spirituels et philo-
sophiques, Henry Corbin, Gallimard, 1991.
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منظر سوبژکتیو می تواند دریافت شود. لذا در هرمنوتیکی که 
کربن پیشنهاد می دهد مفسر باید برای فهم یک متن، از طریق 
خیال باید در موقعیت آن شی یا ابژه، زمان و مکانش را زیست 
کند. به تعبیر آدریان برگر، اینجاست که خیال حظی از واقعیت 
برمی گیرد و فهم از خالل یک فرآیند خیالی خالق تفسیر ظاهر 
می شود. این تفسیر می تواند تاریخی، ادبی، دینی و فلسفی یا 
فرآیند  تفسیری یک  این معنا هر  به  و  باشد  هرگونه ای دیگر 
خیالی است که معنادار و واقعی است. به واسطه خیال و فرآیند 
آن در تفسیر است که کربن سعی می کند از تاریخیت  فراتر رود 
و از چنگ آن بگریزد. کربن خود اذعان می کند که پژوهش وی، 
ریشه در تفسیراش از هایدگر دارد که بر مبنای آن ریشه های 
هستی شناسانه علم نمایان می شود، با امید بر این نکته که یک 
بیرونی اشیاء  تاریخ  به  بنیادین نسبت  تاریخی عمیق و  حیث 

وجود دارد.17
معنای حوادث تاریخی را کربن نه از خالل علیت تاریخی 
ظاهر می کند، بلکه بر عکس با کنار گذاشتن تاریخیت وقایع 
برونی و قرار نگرفتن در تاریخ بیرونی رخدادها و با ورود به حوزه 
این  وقایع می گذارد.  تاریخی  به حیث  پای  باطن،  رمز،  غیب، 
حیث تاریخی است که نزد کربن معنایی مقدس دارد و عبارت 
از رخدادهایی است که به جهان غیب تعلق دارند و می توانند در 
روح، در همت جای گیرند. لذا کربن واژه Hiéro-Histoire یا 
تاریخ دیروز را به کار می برد که هم با وجه ظاهری رخدادها و 

هم با وجه باطنی آنها سروکار داشته باشد.
معنای فلسفه نبوی

فلسفه نبوی نزد کربن با یک پرسش اساسی سروکار دارد و 
آن این که اساساً کدامین نسبت میان پیامبر و فیلسوف می تواند 
برقرار شود. به تعبیر دیگر می توان عقل فلسفی را با مشکات 
نبوی پیوند داد.کربن به جد معتقد است که تمام تالش هایی 
که توسط فیلسوفان مکاتب مختلف برای طرح اندازی نظریه ای 
فلسفی در باب نبوت شکل گرفته، ناکام هستند چرا که میان 
فیلسوفان  کربن،  نظر  از  است.  بسیار  تمایزی  مقوله  دو  این 
اشراقی توانسته اند این نسبت را دریابند؛ چرا که حکمت در نگاه 

17. Adriana Berger, Cultural Hermeneutics: The Concept 
of  Imagination in the Phenomenological Approachesof 
Henry Corbin and Mircea Eliade, The Journal of  Religion, 
Vol. 66, No. 2 (Apr., 1986), pp.144- 145.

این فیلسوفان دقیقاً همان وحی نبوی است. به دیگر سخن می توان گفت که در 
تبیین کربنی، عقل فلسفی و مشکات نبوی تعابیری مختلف و مفاهیمی متکثراند 

که از مصداقی واحد به نام عقل فعال سر برآورده اند.
ابن سینا در حکمت خویش بیان می کند که نبی و حکیم هر دو معرفتشان را 
از منبعی واحد و یکسان اخذ می کنند. در تحلیل کربن پیرامون نسبت میان فلسفه 
و نبوت باید به بحث مهم مراتب عقل نیز نظر داشت؛ چرا که در میان نبی و حکیم، 
عقل قدسی عاملی مشترک است که منبع حکمت یا فلسفه نبوی است.کربن بر 
این باور است که با یکی شدن میان معرفت فلسفی و بینش نبوی، نه تنها دین 
امری عرفی نمی شود؛ بلکه برعکس، معرفت فلسفی وجهی قدسی می باید، چنان 
که می توان این مطلب را در شناخت پیامبر نیز دید. پیامبر را از جهات عدیده و 
گوناگونی می توان در منظر آورد. بی شک مهم ترین وجه وی همانا بشر بودن وی 
است. این وجهه بشری پیامبر است که باید به عنوان دستاویزی برای تقلید دیگران 
از پیامبر تلقی شود. و این همانا معنای اسوه بوده پیامبر است. به تعبیر ساده تر 
می توان فلسفه نبوی کربن را عبارت از نقطه اتصال واحدی دانست که هم نبی و 
هم فیلسوف می توانند با مرتبه عالی از عقل همچون عقل فعال برقرار کنند و این  
بدین معناست که نبوت و حکمت قرین یکدیگر می شوند و فلسفه نبوی و به تعبیر 

دقیق تر حکمت نبوی ظهور می یابد.18
کربن بر این باور است که واهب العلم که بر افق مبین قرار دارد، بهره اي از 
علم و مشیت بالغه خداوند دارد و طبق این مشیت  بـر  عـقول  و افـهام بشري، 
به قدر قابلیتشان، نورافشاني مي کند. مي توان گفت  اتصال  به عقل فعال، که امکان 
آن براي هر بـشري فـراهم است، مرتبه اي از همان مقامي است که براي پیامبران  
و به ویژه  پیامبر  خاتم )ص( دست مـي دهد، چـرا که اسـاساً اتصال به عقل فعال، 
انساني و روح القدس است؛  به رب النوع  او  بازگشت  عین  معاد، رستاخیز آدمي، 
بـه تعبیر نـویسنده دبـستان مذاهب: »ختم رسالت، اشارت به  پیوستن  به  عقل 
فعال است، چه هـر که بـدو رسید و از او بهره  اندوخت ، خاتم االنبیاء باشد، زیرا 
اولین انبیاء، عقل اول است که آدم معنوي است«. از این جا دانسته می شود که چرا 
کربن بر نقش فرشته شناسی بسیار تأکید می کند. یک دین نبوی نمی تواند بدون 
فرشته شناسی دنبال شود، چرا که فرشتگان هستند که واسطه انبیاء قرار دارند. 
فلسفه نبوی، به تعبیر شایگان، فلسفه را در همان جایگاه نبوی آن قرار می دهد. و 
به این وسیله از تمام بدعت های انسانی رها و آزاد می شود. فرشته شناسی هم برای 

اسالم و هم برای یهودیت و نیز برای پیامبرشناسی امری ضروری است.19

18. رحمتی، انشااهلل، معرفت شناسی حکمت نبوی در فلسفه سینایی، پژوهش های معرفت شناختی، 
بهار و تابستان 1395، شماره 11، صص67 -94.

19. Shaygan, Henry Corbin Penseur de l’islam spirituel, Albin Michel, 2011 ,p34.

En Islam iranien: Aspects spirituels et philo-
sophiques, Henry Corbin, Gallimard, 1991.
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ments qui appartiennent au monde de l’invisible et 
qui peuvent se situer dans l’esprit et la conscience. 
C’est pour cela que Corbin utilise dans ses écrits le 
terme hiéro-histoire - ou histoire sacrée - ayant trait 
à la fois à l’aspect extérieur et intérieur des faits. 

Le sens de la philosophie prophétique
Dans le débat mené par H. Corbin sur la phi-

losophie prophétique, une question essentielle se 
pose dès le départ : quel rapport peut-on établir 
entre le prophète et le philosophe ? En d’autres 
termes, est-il possible de relier l’intellect philoso-
phique à la sagesse prophétique ? Corbin se dit pro-
fondément convaincu que tous les efforts entrepris 
dans ce domaine par les philosophes de diverses 
écoles visant à mettre en avant une théorie philoso-
phique sur la prophétie ont échoué. Car il y a selon 
lui une grande distinction entre ces deux concepts. 
Corbin croit que les philosophes illuministes sont 
arrivés à saisir ce rapport puisque, selon lui, dans 
leur optique la sagesse est exactement la révéla-
tion prophétique. En d’autres termes plus précis, 
on peut dire que dans l’interprétation corbinienne, 
l’intellect philosophique et la sagesse prophétique 
sont deux concepts différents et deux notions plu-
ralistes qui émanent toutefois d’une source unique 
connue sous le nom de l’intellect actif. Avicenne a 
la ferme conviction que le prophète et le sage re-
çoivent leur sagesse d’une même source. 

Dans l’étude de l’interprétation corbinienne des 
liens entre la prophétie et la philosophe, il ne faut 
pas négliger la question importante des degrés de 
l’intellect. Car, selon lui, il existe entre le prophète 
et le philosophe un facteur commun connu sous le 
nom de l’intellect sacré qui est en effet la source de 
la philosophie et de la sagesse prophétique. Cor-
bin est d’avis que l’unification de la connaissance 
philosophique et de la sagesse prophétique, non 
seulement ne dégrade pas la religion au niveau des 
mœurs de la société mais elle donne un aspect sacré 
à la connaissance philosophique. Ce qui se constate 
dans l’anthropologie du prophète. On peut envisa-

ger et étudier le prophète et sa personnalité sous divers aspects. 
Mais il n’y a l’ombre d’un doute que l’aspect le plus remarquable 
du prophète est son aspect humain. C’est l’aspect humain du 
prophète qui explique qu’il devient source d’imitation. Pour être 
plus précis, on peut dire que la philosophie prophétique auprès de 
Corbin représente un point de liaison unique où le prophète et le 
philosophe peuvent établir des rapports avec les plus hauts degrés 
de l’intellect actif. Cela signifie que dans cette étape, la prophétie et 
la philosophie se côtoient 

Corbin se dit persuadé que le donateur de science qui se trouve 
dans les horizons sublimes et qui, de ce fait, profite d’une certaine 
manière de la sagesse sublime et de la volonté parfaite de Dieu, 
illumine les intellects et les perceptions des humains proportion-
nellement à leurs capacités.  On peut dire que la connexion avec 
l’intellect actif, d’ailleurs possible pour tous les hommes, constitue 
une étape dans l’itinéraire que traversent les prophètes et notam-
ment le Sceau des prophètes (que le salut de Dieu soit sur Lui et 
ses descendants). La connexion avec l’intellect actif  représente es-
sentiellement la résurrection de l’homme et son retour à la Déesse 
humaine et à l’Esprit saint. Selon l’auteur du livre Dabestān-e Ma-
zāheb ou L’école des religions, « la fin de la prophétie évoque en 
quelque sorte la connexion à l’intellect actif. Celui qui a réussi à y 
accéder et à en profiter, est devenu le Sceau des prophètes. Le pre-
mier des prophètes est l’intellect premier qui est un être spirituel. »

De là s’explique la grande importance qu’accorde Corbin à 
l’angélologie et au rôle qu’elle peut jouer dans le débat sur la phi-
losophie prophétique. Selon Corbin, on ne peut pas étudier une 
religion divine sans recourir à l’angélologie car ce sont les anges 
qui jouent la liaison entre les prophètes et Dieu. D’après le profes-
seur iranien Shaygan, la philosophie prophétique place la philoso-
phie dans sa position prophétique et la libère de cette manière de 
toutes les innovations humaines. L’angélologie s’avère nécessaire 
aussi bien dans l’étude de l’Islam que dans la prophétologie et la 
recherche sur les autres religions divines y compris le Judaïsme. 

Crédit: Site officiel de l’Association des amis de Henry et Stella Corbin
« Cosmologie et angélologie des Ishrâqîyûn »
Cours prononcé à l’EPHE en 1957 - 1958
6 janvier – 2 juin 1958
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Se référant à l’herméneutique des deux grands philosophes 
allemands Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher et Wilhelm 
Dilthey dans l’introduction de son livre En islam iranien, Cor-
bin estime que Dilthey n’est pas parvenu à présenter une solution 
efficace et appropriée pour libérer les sciences humaines du pur 
subjectivisme. Selon Corbin, bien que Dilthey néglige les sciences 
acquises, il tombe cependant lui-même dans un cercle vicieux 
herméneutique qui ne mène en aucune façon à la source originale. 
Suivant sa propre approche phénoménologique-herméneutique, 
Corbin cherche en premier lieu à mettre en exergue un phéno-
mène particulier avant de le ramener à son essence à l’aide de 
son herméneutique. Il va sans dire que le philosophe découvre 
l’essence de ce phénomène à l’aide de sa démarche phénoméno-
logique-herméneutique. 

Pour évoquer cet acte phénoménologique, Corbin s’intéresse 
à utiliser le terme arabe kashef-el-mahjub qui signifie dans la 
langue d’origine « découvrir l’inconnu » et l’oublié ou plus préci-
sément lever le voile sur quelque chose qui est caché. Dans son 
approche phénoménologique-herméneutique, Corbin tente au-
tant que possible d’interpréter herméneutiquement les textes en 
tant que textes.

Pour les grands penseurs comme Corbin ou le philosophe et 
mythologue roumain Mircea Eliade, le monde de l’imagination 
n’est donc pas exclusivement un espace purement imaginaire ; il 
représenterait plutôt d’autres mondes inconnus.  Dans l’introduc-
tion de son livre En islam iranien Corbin affirme à propos de 
sa méthode phénoménologique que dans cette approche, notre 
regard reste toujours métaphysique. 

Selon lui les mondes métaphysiques avec leurs structures on-
tologiques appartiennent à certains individus tandis que certains 
d’autres n’en profitent pas. Pour Corbin le phénomène du livre 
saint représente une discipline spirituelle particulière qu’on peut 
ranger dans la catégorie des religions de livres. Selon lui la mission 
d’un herméneuticien doué d’un esprit créatif  est de découvrir l’es-
sence et le véritable sens de ce phénomène. Donc le devoir d’un 
herméneute ressemble à celui d’un philosophe. Il faut reconnaitre 
et apprécier indissociablement le devoir de tous les deux.

Selon Corbin, l’interprétation du point de vue phénoméno-
logique consiste à permettre à l’objet de se manifester. Cet objet 
se montre aux gens ou à un groupe particulier de personnes par 
leur propre initiative. Cela signifie que c’est seulement le monde 

imaginaire qui permet à l’herméneutique d’appli-
quer un sens spirituel à la place d’un sens littéraire 
et vice-versa. On peut donc affirmer qu’aux yeux 
de Corbin l’imagination consiste stricto sensu à re-
trouver et à redécouvrir ce qui avait été perdu ou 
oublié. La spécificité du phénomène n’est percep-
tible que du point de vue subjectif. De ce fait, dans 
l’herméneutique que prêche Corbin, l’interprète ne 
pourrait comprendre le véritable sens d’un texte 
que s’il avait pu vivre grâce à sa faculté d’imagina-
tion les circonstances, l’espace et le temps dans les-
quels se trouve l’objet en question. C’est justement 
ici que, selon les propres mots d’Adrian Bürger, 
l’imagination se délecte de la réalité et la compré-
hension se réalise à travers un processus d’inter-
prétation imaginaire et créatif. Cette interprétation 
peut être d’ordre historique, littéraire, religieux, phi-
losophique ou elle peut se réaliser dans n’importe 
quel autre domaine. De ce point de vue, toute in-
terprétation est un processus imaginaire à la fois 
significatif  et réel. C’est sous l’impulsion de l’ima-
gination et le rôle qu’elle peut jouer dans l’interpré-
tation, que Corbin s’efforce d’aller au-delà de l’his-
toricité afin de ne pas tomber dans le piège de ses 
contraintes et de ses limites. Il reconnaît lui-même 
que ses recherches en la matière s’enracinent dans 
son interprétation de la pensée heideggérienne qui 
dévoile les origines ontologiques de la science tout 
en mettant l’accent sur le fait qu’il existe une inten-
tionnalité historique profonde et fondamentale par 
rapport à l’histoire extérieure des faits et des objets. 

Dans ses recherches Corbin ne tente pas à dé-
couvrir et dévoiler le sens des faits historique à tra-
vers la causalité historique mais par contre, laissant 
de côté l’historicité des faits extérieurs et évitant de 
se borner à l’histoire extérieure des événements, il 
cherche à pénétrer dans le monde de l’invisible, du 
mystère, de l’intérieur pour découvrir ainsi l’inten-
tionnalité historique des faits.  C’est en effet cette 
intentionnalité historique des faits qui revêt un sens 
sacré auprès de Corbin. Elle comprend des événe-
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une nouvelle interprétation parfaitement appro-
priée et conforme à la vie moderne ; une idée bien 
traduite dans ces vers : 

Dis une parole neuve susceptible de rendre 
nouveaux les deux mondes

Une parole apte à se libérer des limites du 
monde pour devenir sans limite

Outre le changement de paradigme que Cor-
bin est arrivé à produire concernant l’originalité 
de la philosophie et de la pensée chiite par rap-
port à la philosophie grecque, une autre spécificité 
qui différencie les œuvres de Corbin de celles des 
autres écrivains dans le domaine islamologique, 
c’est qu’elles reflètent certains aspects de la vie en 
quelque sorte spirituelle qu’il a vécue au sein de la 
communauté chiite et sa propre compréhension 
des caractéristiques religieuses et mystiques de la 
vie spirituelle au Chiisme. De ce fait H. Corbin est 
peut-être le seul islamologue occidental qui a eu la 
chance d’expérimenter l’aspect intérieur ou spiri-
tuel de la vie dans une société chiite et qui est arri-
vé grâce à un regard lucide et intelligent à retracer 
une nouvelle lecture de la tradition et de la sagesse 
chiite. L’expérience exceptionnelle de Corbin dans 
ce domaine se manifeste au grand jour dans son 
livre En islam iranien.

Ce livre traduit en persan par Dr. Enshaallah 
Rahmati et publié en Iran en quatre volumes, four-
nit un regard herméneutique et phénoménolo-
gique sur le Chiisme et l’identité iranienne. Daryush 
Shayegan, philosophe et romancier contemporain 
iranien estime à propos de Corbin : « Toutes les 
formules et tous les plans mentaux qu’il avait appris 
durant sa jeunesse dans ses études sur la pensée et 
les œuvres des grands savants occidentaux comme 
Luther, Hamann et Heidegger, avaient besoin d’un 
terrain adéquat pour se regrouper, s’organiser et se 
situer dans une structure systématique bien orga-
nisée. C’était justement la vie chiite iranienne qui 
l’a orienté vers cette métaphysique ordonnée. Le 
monde iranien a permis à Corbin de rassembler 

toutes les idées et toutes les pensées qu’il avait connues et de les 
ordonner dans le cadre d’une ontologie qui a pourtant pris chez 
lui le nom de l’angélologie. »

 
La philosophie islamique en tant que philosophie prophétique
S’agissant la nature de la philosophie islamique, nombreux 

sont les chercheurs qui ont exprimé des opinions tout à fait diffé-
rentes, sur lesquelles nous ne voulons pas nous arrêter dans cette 
discussion. Ce qui apparait ici digne de réflexion c’est l’interpréta-
tion que Corbin donne de la philosophie islamique la considérant 
en tant que philosophie prophétique. Pour clarifier le parallélisme 
fait par Corbin entre la philosophie islamique et la philosophie 
prophétique, il faut mettre en relief  les liens étroits entre la révéla-
tion coranique et ses fonctions épistémiques. En des termes plus 
simples, on peut dire que la révélation coranique sert de source 
à laquelle se réfère la philosophie islamique dans ses approches 
épistémiques dans différents domaines notamment l’éthique, la 
linguistique et l’ontologie. Voilà pourquoi certains théoriciens 
sont d’avis que si Corbin a qualifié de prophétique la philosophie 
islamique, c’est parce qu’il avait découvert un lien étroit et durable 
entre la révélation coranique et la sagesse islamique.

Il semble que H. Corbin considère la philosophie islamique 
comme une sorte d’expérience spirituelle et prophétique dont la 
perception pourrait créer un nouveau lien entre la religion et la 
philosophie et selon une autre interprétation, entre la révélation 
et l’intellect. Corbin a bien saisi cette réalité dans L’histoire de la 
philosophie islamique. Ainsi il présente Fârâbî comme un philo-
sophe dont la philosophie prophétique est en parfait accord avec 
la prophétologie chiite. Selon ce grand savant iranien, un philo-
sophe se joint à l’intellect actif  via ses attachements théoriques 
tandis que le prophète s’y associe à l’aide de l’inspiration et de 
l’imagination, mais cette imagination est en effet la source de la 
prophétie et des inspirations prophétiques.

La philosophie prophétique exige l’unité de sources de l’intel-
lect et de la révélation et l’ensemble des croyances et des convic-
tions de Fârâbî reposent sur ce même principe. 

Pour mieux comprendre le sens de la philosophe prophétique 
chez H. Corbin et la place et l’importance qu’elle occupe dans 
sa pensée, il faut d’abord jeter un bref  regard sur son approche 
phénoménologique et herméneutique. 

L’approche herméneutique de la phénoménologie
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se réfère essentiellement à l’histoire extérieure de l’islam et de 
nombreux chercheurs comme le théologien allemand Julius Well-
hausen ou l’historien et l’orientaliste français Claude Cahen ont 
fait de nombreuses recherches dans ce sens. Le second domaine 
est marqué par les études et les recherches d’écrivains tels que l’is-
lamologue hongrois Ignác (Isaac Yehouda) Goldziher et l’orien-
taliste allemand Hellmut Ritter qui se sont penchés sur l’histoire 
intérieure de l’islam et la propagation de sa culture. Et enfin dans 
le troisième domaine se sont signalés des chercheurs et des écri-
vains tels que Alfred Von Kremer qui dotés d’un regard histori-
co-culturel sue le Moyen-âge, ont tenté d’étudier la propagation 
de l’islam sous la forme d’une vaste culture. 

L’islamologie s’est développée par la suite pour comprendre 
diverses disciplines telles que la théologie métaphysique, la juris-
prudence, les sciences coraniques ainsi que la philosophie isla-
mique. Ici nous nous contentons d’évoquer seulement des études 
faites sur la philosophie islamique. S’agissant des recherches dans 
le domaine de la philosophie islamique, deux approches revêtent 
une importance particulière. La première s’est faite connaître avec 
la publication des œuvres de De Boer et notamment le nouveau 
regard qu’il a jeté sur la philosophie islamique en tant que pro-
longement de la philosophie grecque aux couleurs néo-platoni-
ciennes.  

De là s’explique l’importance du changement qu’a produit 
Henri Corbin vis-à-vis des études sur l’islamologie en général 
et sur la philosophe islamique en particulier. Cet islamologue et 
orientaliste français a bien démontré qu’il existe en islam d’autres 
vieilles traditions philosophiques dotées d’une nature plus mys-
tique, qui se sont épanouies dans la sagesse du Chiisme. C’est ainsi 
qu’à l’opposé de certains islamologues tels que T.J. De Boer et 
Richard Walzer, H. Corbin a non seulement évité de présenter 
la philosophie islamique comme une imitation ou une reproduc-
tion de la philosophie grecque, mais il a tenté de montrer que le 
chiisme duodécimain et le chiisme ismaélien ont tous les deux 
pour base une pensée philosophique et mystique qui précède la 
pensée philosophique grecque. Dans son livre En Islam iranien, 
Corbin cherche à prouver que ces mondes philosophiques incon-

nus résident en secret dans la sagesse mystique du 
Chiisme.

Corbin et ses œuvres
En tant que spécialiste de la philosophie com-

parée, traducteur qualifié et expert compétent du 
mysticisme, H. Corbin a joué un rôle de premier 
plan dans la présentation de la pensée islamique et 
de la sagesse chiite. On peut facilement découvrir 
ce rôle à travers ses œuvres. Daniel Prolo a dans 
un essai procédé à une vaste recherche pour four-
nir une liste des travaux sur l’œuvre et la pensée de 
Corbin. Cet essai peut nous servir d’un guide valide 
et d’une source précieuse pour approfondir notre 
connaissance sur les idées et les œuvres de Corbin. 
Il nous présente des œuvres qui ont été utilisées par 
Corbin comme une pierre philosophale et comme 
une science sacrée pour prospecter l’histoire de la 
science et les caractéristiques de la sagesse en islam. 

D’ailleurs comme Corbin l’a expliqué dans 
l’introduction de Avicenne et le récit visionnaire, 
quand il s’agit des recherches sur les courants de 
pensées, non seulement il faut subtilement éviter 
aujourd’hui d’aborder et d’analyser les idées philo-
sophiques et mystiques exactement telles qu’elles 
avaient été présentées et interprétées à l’origine 
et par le passé mais il faut dégager des idées an-
ciennes une nouvelle interprétation  conformé-
ment aux circonstances du monde contemporain 
pour qu’elles soient conciliables et profitables à la 
vie actuelle de l’homme. Corbin croit fermement 
que la lecture des œuvres philosophiques aiderait 
non seulement à les faire sortir de l’oubli historique 
et de l’isolement intellectuel mais elle contribuerait 
à l’émergence des pensées innovantes sur le plan 
philosophique et mystique. Dans l’introduction de 
son livre Avicenne et le récit visionnaire tout en 
mettant l’accent sur cette question, Corbin a fait re-
marquer que la véritable mission d’un philosophe 
musulman chiite dans le monde d’aujourd’hui 
consiste à tirer des idées et des œuvres des Anciens, 

Crédit: Site officiel de l’Association des amis de Henry et Stella Corbin
« Hikmat al-Ishrāq, livre II, chap. IV »
Cours prononcé à l’EPHE en 1958 - 1959
5 janvier – 11 mai 1959
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 Compte tenu de ce que le terme même d’islam possède di-
verses dimensions étant, de ce fait, susceptible de donner lieu à 
différentes interprétations, sa compréhension peut aussi être 
multidimensionnelle. Dans une explication de l’islamologie pu-
bliée dans l’Encyclopédie des religions, l’islamologue néerlandais 
Jacques Waardenburg a cherché à délimiter ces visions et ces di-
mensions pour donner une définition claire de l’islamologie et 
retracer l’itinéraire que celle-ci a parcourue en Occident. Pour ce 
faire, il tente en premier lieu de distinguer les différents sens du 
mot Islam.

Il s’intéresse par exemple à faire la distinction entre l’Islam 
comme idéal et l’Islam en question dans les recherches. Par ail-
leurs il croit qu’il y existe une grande différence entre l’Islam tel 
qu’il existe et tel qu’il devrait être, voilà pourquoi il faut, toujours 
d’après Waardenburg, ne pas faire d’amalgame entre la vision à 
l’égard de l’Islam recommandé et la vision à l’égard d’un Islam 
vécu dans la réalité. S’appuyant sur ce principe, il distingue trois 
approches différentes dans l’étude de l’Islam. 

La première approche consiste en une recherche normative 
et canonique, recommandée et basée sur la recherche de la vérité 
de la religion.

La seconde approche est une recherche non normative qui 
s’effectue habituellement dans les universités comprenant à la fois 
le véritable islam pratiqué, l’islam vécu et les véritables manifes-
tations religieuses des musulmans. C’est justement cette vision à 
l’égard de l’islam qui est connue comme l’islamologie. 

Il existe également une troisième approche qui, ayant pour 
base une recherche non normative, s’occupe essentiellement de 
l’examen des aspects islamiques des cultures et des traditions cou-
rantes dans les sociétés musulmanes. Elle ne se limite pas à l’étude 
de l’islam en tant qu’islam mais elle vise à mener une étude minu-
tieuse sur l’islam non pas uniquement par le prisme de la science 
des religions mais du point de vue anthropologique, culturel et 
littéraire. 

Le sens spécifique de l’islamologie
L’émergence de l’islamologie entretient des rapports très 

étroits avec la connaissance du vénéré prophète de l’Islam (que le 
salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) durant le Moyen-
âge et les critiques faites en la matière dans cette époque. Les 
traduction en latin du Coran dans l’Espagne dans cette époque 
furent le premier pas franchi sur ce chemin par les Chrétiens. Il 

faut préciser que la première traduction en latin du 
Coran a été faite en 1141. Au XVIe siècle, grâce 
à l’enseignement de certaines langues notamment 
l’arabe et le persan dans le monde du Christianisme, 
l’islamologie est entrée dans une nouvelle phase et 
le renseignement de l’histoire de l’islam s’est impo-
sée en tant que discipline importante dans l’étude 
et les recherches islamologiques.

Il semble que les premiers efforts déployés par 
les chercheurs occidentaux dans le domaine isla-
mologique aient été couronnés par la publication 
d’un livre d’Adrian Reynolds. Dans l’approche qu’il 
a suivie dans son œuvre intitulée « Bibliologie de 
l’islam », il se réfère essentiellement aux sources et 
aux œuvres des écrivains musulmans. Vanden Ber-
ghe croit que les premières approches dans le do-
maine de l’islamologie en Occident reposaient sur 
une vision basée sur la critique des textes et l’ana-
lyse historique. Mais l’islamologie en tant que dis-
cipline scientifique s’est fait connaître au milieu du 
XIXe siècle avec la publication des bibliographies 
sur le Prophète de l’islam parmi lesquelles on peut 
citer les œuvres des grands orientalistes allemand 
Theodor Nöldeke et Alfred Von Kremer.

L’islamologie reste même jusqu’au XIXe siècle 
sous l’emprise de l’orientalisme. Mais étant don-
né que l’islamologie reposait en Europe et dans 
d’autres régions sur une approche rationnelle et 
que les recherches effectuées au XVIe siècle s’ap-
puyaient sur les études linguistiques scientifiques, 
les recherches et les études qui ont été faites à cette 
époque sur l’islam, peuvent être qualifiées de non 
normatives. Mais dans cette discussion un point 
important reste à préciser : bien que les islamolo-
gues se réfèrent le plus souvent dans leurs études 
aux faits et aux vérités historiques, ils s’intéressent 
essentiellement aux événements en tant que réali-
tés et témoins historiques négligeant ainsi le véri-
table sens qui y demeure caché. 

L’islamologie historique comprend trois do-
maines tout à fait différents. Le premier domaine 
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Les interactions du regard:
Une recherche dans le sens de la philosophe prophétique 
auprès de Henri Corbin à travers ses œuvres

Dr. Mahdi Qaed Charaf, Dr. Rouhollah Darayi
Traduit par Alireza Sabeti

Résumé
L’approche distinctive de Corbin vis-à-vis de la tradition et de l’islam iraniens se manifeste dans un 

sens particulièrement important qui n’est autre chose que la philosophie prophétique. Nous allons d’abord 
examiner le changement de sa vision à l’égard de l’islamologie et puis expliquer divers éléments importants 
qu’il utilise pour donner du sens à la philosophie prophétique. Pour ce faire, Corbin utilise sa méthode de 
phénoménologie herméneutique s’employant par là à démontrer que l’intellect du philosophe et la raison 
lumineuse du prophète puisent tous les deux dans une même source à savoir l’intellect actif. Il tente de 
prouver que le philosophe et le prophète sont, de ce point de vue, semblables et qu’il faut, par conséquent, 
chercher et donner un sens à la philosophie prophétique.

Introduction
Le philosophe néerlandais Jacques Waardenburg croit que tout au long de l’histoire de l’islam et dans 

différentes époques, les institutions d’apprentissage islamiques ont toujours accordé dans leurs recherches 
essentiellement concentrées sur les textes écrits en arabe, un grand intérêt à la pensée ainsi qu’à l’histoire 
de l’Islam. Néanmoins, l’intérêt affiché pour la pensée islamique ne se limitait pas seulement aux institu-
tions islamiques ou aux sociétés musulmanes car nombreux sont d’autres centres de recherche qui se sont 
appliqués à connaître et à faire connaitre la civilisation islamique. Le résultat de ces efforts consiste en une 
série de travaux et de recherches collectés et ordonnés aujourd’hui dans une discipline scientifique sous le 
nom d’islamologie ou études islamiques.


