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فلسفه اشراق در پارادایم فکری هانری کربن
انشاء اهلل رحمتی در گفت وگو با مریم سعدی

گفت وگو با پژوهشگر حوزه ی فلسفه، جناب آقای دکتر انشاءاهلل رحمتی را با این توضیح 
آغاز می کنم که ایشان مترجم آثار فلسفی بسیاری، از جمله آثار هانری کربن به فارسی 
است. دکتر رحمتی که چندین بار به عنوان مترجم نمونه برگزیده شده است، سردبیر نشریه 
علمی تخصصِی اطالعات حکمت و معرفت و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی است. تاکنون بالغ بر سی عنوان کتاب فلسفی توسط ایشان ترجمه و منتشر 
شده است که از جمله ی آن ها می توان به کتاب های؛ فلسفه دین در قرن بیستم، معرفت 
و معنویت، دانشنامه فلسفه اخالق و همچنین آثاری از هانری کربن مشتمل بر مجموعه 
چهارجلدی چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی، معبد و مکاشفه، ارض ملکوت، 
ابن سینا و تمثیل عرفانی، تخّیل خاّلق در عرفان ابن عربی، واقع انگاری رنگ ها و علم میزان، 

زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه اشاره کرد.
 کربن، فیلسوف و شیعه شناس فرانسوی، و معرفی کننده ی فلسفه اشراق سهروردی و 

حکمت متعالیه مالصدرا به مغرب زمین است. وی نهایت تالش خود را در بازخوانی آراء سهروردی مبذول داشته و مبانی فلسفی او را امتزاج 
حکمت کهن پارسیان با معنویت اسالمی می داند. سهروردی در تعابیر کربن، سرآغاز و سرسلسله افالطونیان پارس خطاب شده که درصدد بود 
تا حکمت پارس باستان و فلسفه نور و ظلمت را احیاء کند، مغان یونانی ماب را به وطنشان پارس اسالمی بازگرداند و این همه به لطف تأویل 
)هرمنوتیک( که منابع آن را معنویت اسالمی در اختیارش نهاده بود، برایش امکان پذیر شد. در راستای تبیین اندیشه های اشراقی کربن، با دکتر 

رحمتی به گفت  وگو نشستیم که تلخیصی از آن را در ادامه مالحظه می فرمایید.

عکس از ایمان رحمتی
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شما در مقام مترجم و شارح آثار کربن؛ مجموعه چهار جلدی اسالم 
ایرانی را مهم ترین اثر کربن و به تعبیری شاهکار وی دانستید و در این 
میان دومین جلد این اثر را که به سهروردی و افالطونیان پارس اختصاص 
یافته؛ شاه بیت غزل این مجموعه، خطاب نمودید. لطفاً بفرمایید دلیل تان 

برای استفاده  از این تعبیر چه بوده است؟
عالقه کربن به فرهنگ ایرانی و اسالمی، ابعاد مختلفی دارد. وی هم به عارفان 
مسلمان می پردازد و هم به فیلسوفان مسلمان و اگر توجه بفرمایید برخی از این 
شخصیت ها، ایرانی هستند و برخی ایرانی نیستند؛ به عنوان مثال یکی از مهم ترین 
آثار کربن »تخّیل خاّلق در عرفان ابن عربی« است. البته شخصیت های دیگری که 
کربن به آن ها پرداخته، غالباً ایرانی هستند. مثل ابن سینا، خوِد سهروردی، روزبهان 
شیرازی، سید حیدر آملی و افراد دیگر ... . اما اگر بخواهیم بگوییم که کدام یک از 
شخصیت ها برای کربن جاذبه ی بیشتری داشتند و در تفکر کربن نقش محوری و 
تأثیرگذارتری داشتند، به نظر من پاسخ سهروردی است.  کربن اثری را که می توان 
گفت زندگینامه خودنوشت اوست و شامل گفت وگوهای او با فیلیپ نمو است، »از 
هایدگر تا سهروردی« نام گذارده و این نشان می دهد که کانون اصلی اندیشه کربن 
تا جایی که به ایران مربوط می شود سهروردی است؛ و گویی بقیه شخصیت ها را 
به عنوان سابقه و یا الحقه سهروردی بررسی می کند. به عنوان مثال وقتی که 
کتاب »ابن سینا و تمثیل عرفانی« را تألیف می کند، گویی که این کتاب مقدمه ای 
است برای فهم سهروردی و بیان پیوندی که سهروردی با ابن سینا پیدا می کند. 
لذا سهروردی در اندیشه کربن، جایگاه واالیی دارد. اگر بخواهیم بررسی کنیم که 
در چه آثاری کربن به سهروردی پرداخته؛ می بینیم که مهم ترین اثر کربن در 
این باب، همین جلد دوم اسالم ایرانی است. کربن آثار دیگری درباره سهروردی 
دارد، از جمله در کتاب »بن مایه های زرتشتی در فلسفه سهروردی« که این کتاب 
مجموعه ای از چند سخنرانی کربن است. ولی کربن در مجموعه چهارجلدی اسالم 
ایرانی، یک جلد از شاهکار خود را به این کار اختصاص داده است. خود مجموعه 
اسالم ایرانی متشکل از هفت دفتر در چهار جلد است که در این میان دفتر مربوط 
به سهروردی با عنوان »سهروردی و افالطونیان پارس« بیشترین حجم را به لحاظ 
کّمی در میان این مجموعه دارد. به لحاظ کیفی هم به نظر می رسد نکاتی که 
درباره سهروردی بیان شده، نکات بدیعی است. یعنی آنچه کربن درباره سهروردی 
بیان می کند چیزی نیست که صرفاً دستاورد توّرقی در آثار سهروردی باشد و صرفاً 
به معرفی، دسته بندی آراء و احیاناً تفسیر و نقد و نظر درباره فلسفه سهروردی 
آثارش کشف کند و تفسیر  از متن  را  بلکه کربن می کوشد سهروردی  بپردازد؛ 

اصیلی از طرح سهروردی به دست دهد.
کربن مفصاًل به این ایده ی سهروردی می پردازد که حکمت و نبّوت از مشکات 
واحد ساطع شده اند و اینکه بر این مبنا سهروردی اصل اصیل تأویل خویش را در 
مقام قرائت و فهم متون ماندگار )دینی و حکمی( به کار می برد. مکانیزم حاکم بر 

این تاویل چگونه تبیین می شود؟ به عبارتی چه شرایط و اصولی 
بر این نوع تفسیر هرمنوتیکی باید حاکم باشد تا تاویلی که مورد 

نظر است حاصل شود؟
پاسخ را از این نقطه آغاز کنیم که آنچه در یک متن می آید 
یا دارای معنای منطوقی است و یا معنای غیرمنطوقی. معنای 
منطوقی، معنایی است که مربوط به واقعیت های بیرونی و ناظر 
به اعیان خارجی است و به نوعی با آن تناظر یک به یک برقرار 
می کند. اما اگر چیزی فراتر از آن بود، آن را به معنای مجازی در 
نظر می گیرند. مجاز صرفاً یک بازی زبانی و یک توّسع در بیان 
است. اما کربن )در این بازخوانی( سه معنا برای متن قائل است؛ 
معنای حقیقی، مجازی و رمزی. تفاوت معنای مجازی و رمزی 
در این است که معنای مجازی فقط در لفظ وجود پیدا می کند. 
خارج از لفظ چیزی نیست. بنابراین ما می توانیم همیشه آن لفظ 
مثال در  به عنوان  برگردانیم.  )منطوقی(  به معنای حقیقی  را 
تشبیه روی زیبا به آفتاب، برای بیان منظورمان در نهایت این را 
عنوان می کنیم که صرفاً برای تعبیِر از زیبایی چهره، دنبال بیاِن 
متفاوت بودیم و برای پرهیز از تکرار و یا تأثیرگذاری بر مخاطب 
از این تشبیه استفاده کردیم. لذا دلیل استفاده از این تعبیر، صرفاً 
دلیل ادبی است. اما معنای رمزی به این صورت است که ما یک 
حقیقتی در اختیار داریم که این حقیقت در لفظ نمی گنجد و 
به کالم نمی آید و ما صرفاً می توانیم این حقیقت را به شکل رمز 
بیان کنیم و لذا به تمامی نمی توانیم آن را در عبارت منتقل 
کنیم. حال برای فهم این رمز، نیاز به رمزگشا داریم. »تأویل« در 
واقع کار رمزگشایی را انجام می دهد. لذا اگر زبان، زبان مجازی 
بین  از  مجاز  و  می پذیرد  پایان  دادن،  توضیح  به محض  باشد 
می رود، اما اگر معنای رمزی باشد، هرچقدر که این رمز را توضیح 
دهیم این رمز فربه تر  و شکوفاتر می شود. رمز پایان ناپذیر است.

کربن با این روش هرمنوتیکی، متونی را که با این نگاه و 
زبان نوشته شده است؛ بازسازی و بازخوانی مي کند.

به اعتقاد کربن آن چیزی که ما تحت عنوان حکمت ایرانی 
اسالمی داریم، گنجینه ای است از این گونه متون و به همین 
دلیل بیشترین توجه کربن در کسانی مثل سهروردی و ابن سینا 
به آثار تمثیلی آن هاست. مثاًل در مورد ابن سینا کتاب ابن سینا و 
تمثیل عرفانی را می نویسد و سه حکایت حّی  بن یقظان ، رساله 
الطیر و حکایت سالمان و ابسال را بررسی می کند، این رساله ها 
به زبان رمزی نوشته شده اند، نه مجازی. وی از دل این مکتوبات 
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رمزی درصدد کشف ابن سینا است، چرا که معتقدست ابن سینا 
صرفاً آن چیزی که در آثار مشائی وی آمده، نیست و در واقع در 
پس آن رمزها مخفی است. در باب سهروردی هم همین گونه 
عمل می کند. سهروردی در حدود ده رساله تمثیلی دارد از جمله؛ 
آواز پر جبرئیل، لغت موران، صفیر سیمرغ، قصه غربت غربی، 
عقل سرخ و ... . کربن در همان جلد دوم اسالم ایرانی، دو تا از 
این رساله ها را در دو فصل مفصل، یعنی فصول پنجم و ششم 
به تفصیل شرح کرده  است. در واقع دلیل اینکه این رساله ها را 
انتخاب می کند آن است که روش  از بین مکتوبات سهروردی 
هرمونوتیکي کربن بیشتر از همه با این رساله ها هماهنگ است. 
در عین حال او معتقد است که فلسفه ی حقیقی کسانی چون 

سهروردی و ابن سینا در رساله های تمثیلی شان آمده است.
 این ایده  که حکمت و نبوت از یک مشکات هستند بر چه 

مبنایی استوار است و در این بحث دقیقاً چه جایگاهی دارد؟
عنوان  سهروردی  آراء  بازخوانی  در  کربن  که  اندیشه  این 
واقع  در  مشکات هستند،  یک  از  نبّوت  و  که حکمت  می کند 
از ابن سینا وام گرفته شده است. البته اصل حرف، حرف فارابی 
اسالمی می گوییم که  دلیل هم در حکمت  به همین  و  است 
تعارض عقل و وحي وجود ندارد. در صورتی که در فلسفه های 
غرب تعارض عقل و وحي خیلی جدی مطرح می شود. لذا این 
ایده یکی از مقدمه های بحث است. همان طور که زبان انبیاء، 
منبع  همان  از  که  هم  حکیمی  آثار  است،  تأویل برداری  زبان 
برخوردار شده، این گونه است و لذا هرمنوتیک متون مزبور بر 
این مبنا مبتنی است. بنابراین با تکیه بر این اصل که این متون 
چنین قابلیتی دارند، کربن با روش تأویلی خاص خودش متون 

سهروردی را بازخوانی می کند.
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا حکایات 

سهروردی تا بدین حد برای کربن در خور اهّمیت است؟
پاسخ را از اینجا آغاز می کنم که کربن عنوان می کند همیشه 
ایرانی ها از من می پرسند که چرا ما در فرهنگ ایرانی ژانری به 
نام رمان نداریم؟! جالب توجه این است که حتی تا امروز هم ما 
در ایران رمان چشمگیری نداشتیم، این در حالی است که در 

فرهنگ غرب رمان های قابل اعتنا و مورد توجهی وجود دارد.
در این راستا کربن این بحث را مطرح می کند که ما وقتی 
چیزی را می نویسیم و یک تولید ادبی داریم، این نوشتار از سه 
قوه ی ما می تواند صادر شود؛ قوه عقل، قوه حس و یا قوه خیال. 

اگر از قوه عقل صادر شده باشد نتیجه اش رساله های فلسفی می شود؛ لذا سهروردی 
و ابن سینا وقتی که از منظر عقل سخن می گویند رساله های نظری مي نویسند. 
را  تلویحات  و  االشراق  حکمه  سهروردی  مي نویسد.  را  اشارات  و  شفا  ابن سینا 
مي نویسد. و اگر از منظر حس سخن بگوییم و بخواهیم اثری را از منظر حس 
خلق کنیم، این اثر رمان می شود. در رمان به یک معنا خیال پردازی و توصیفات 
شاعرانه هست، رمان صرفاً حکایت واقع نیست، اما آنچه که در رمان گفته می شود، 
همه را به ماده و جسم می توان برگرداند و تمام توصیفات، نهایتاً توصیفاتی مجازی 
می شوند. ما در رمان رمز نداریم؛ مجاز داریم و مملو است از تشبیه تا جایی که 
زیبایی های رمان متأثر از تشبیهات به کار رفته در آن است. اما وقتی تشبیه ها را 
می فهمیم، می بینیم چیزی را جز اوصافی که در افراد موجود است، بیان نمی کند. 
ولی وقتی که از منظر خیال سخن می گوییم نتیجه اش دیگر رمان نیست، حکایت 
است. کربن حکایت را با همان دقت معنایی اش در نظر می گیرد. در واقع به معنای 
افالطونیِ  آن mimesis؛ به معنای تقلید یا محاکات و حتی به معنای ادای چیزی 
را درآوردن. منتهی در واقع حکایت؛ تقلید و محاکات است از چیزی که در مرتبه 
باالتری از عالم ماست. حکایت، حکایت عالم مثال است و آنچه در عالم مثال برای 
ما اتفاق می افتد. حکایت آن چیزی است که به تعبیر کربن، در فاصله میان آسمان 
و زمین روی می دهد و به تعبیر سهروردی در ناکجا آباد رخ می دهد، در ارض 
ملکوت، در ارض هورقلیا. حال اتفاقاتی که می افتد جنسش از جنس عالم ما نیست. 
عالم مثال از جهتی شبیه عالم ماست به این معنا که صورت و مقدار دارد ولی ماده 
ندارد. احوالی است شبیه عالم ما اما متفاوت و برتر از عالم ماست. اما این زبانی که 
ما در اختیار داریم، مطابق با حس و منطبق با محسوسات است. لذا وقتی که از آن 
احوالي که مربوط به عالم دیگری است حکایت می کنیم، آن عالم را  از طریق قوه 
خیال ادراک کرده ایم نه از طریق قوه عقل، چون عقل انتزاعی است و قادر به ادراک 
آن نیست، حس هم که قادر به ادراک آن نیست. لیکن آنچه را که از طریق خیال 
ادراک کرده ایم را با زبان محسوس بیان می کنیم، یعنی طوری بیان می کنیم که 
گویی در این دنیا اتفاق افتاده است ولی اصل حکایت مربوط به جهان دیگری است. 
از طرفی همه مفاهیمی که در مقام روایت به کار می بریم مفاهیم این جهانی است 
و از همین زبانی که موجود است و همه هم در اختیار دارند استفاده می شود. این 
حکایت از تمام زبان محسوس و معقول ما کمک می گیرد؛ هم از زبان فلسفه و هم 
زبان حس را به یاری می طلبد؛ در عین حال هیچ کدام از این دو نیست. بنابراین 
تمام آن را باید رمزگشایی نمود. حال چه کسی می تواند در این مرتبه سخن بگوید. 
در واقع حکیمی که قدرت مشاهده آن را پیدا کرده است، وقتی که قدرت شهود 

آن را می یابد، این حکیم یک مرتبه از حکمت جلوتر رفته است. 
 مکانیزم دستیابی به این مشاهده برای حکیمی که راوی حکایت است، در 

اینجا مشخصاً سهروردی، چگونه تبیین و تشریح می گردد؟
هم  کربن  البته  که  بگیریم  کمک  اسالمی  عرفان  عبارات  از  بخواهیم  اگر 
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همین کار را کرده است؛ باید گفت سه جور یقین داریم؛ علم الیقین، عین الیقین 
و حق الیقین. البته در اینجا منظور از یقین همان معرفت حقیقی مطابق با واقع 
است یا به اصطالح باور صادق مطابق با واقع، نه آن چیزی که معرفت شناسی امروز 
باور صادق موجه می نامد. منتهی ما گاهی نسبت به این »امر واقع« علم غائبانه 
داریم؛ یعنی گو اینکه من مطابق شرایط و قرائن موجود یقین پیدا کنم که بیرون 
از اتاق آتش وجود دارد. این حالت را علم الیقین می گویند. ولی اگر بدان سو بروم 
و آتش را مشاهده کنم عین الیقین نام می گیرد. حق الیقین هم بدین معناست که 
من در متن آن آتش هستم و آن آتش را با تمام وجودم لمس می کنم. لذا ما گاهی 
نسبت به حقیقتی معرفت نظری پیدا می کنیم؛ مثاًل هنگامی که رساله فلسفی 
دقیق برهاني را می خوانیم. این معرفت در واقع یقینی است، ولی یقین غائبانه. مثل 

زمانی که اثبات می کنیم جهان اخرت را، اثبات می کنیم خدا 
و عالم برزخ را. اما گاهی در مقام شاهد آن رویداد هستیم، 
یعنی چیزی را که بیرون از ما وجود دارد مشاهده می کنیم. 
گاهی نیز ما خودمان در متن حکایتی که درحال وقوع و 
اتفاق افتادن است، قرار می گیریم و آن حکایت، حکایت خود 
ماست. به اعتقاد کربن وقتی کسی مثل سهروردی حکایت 
عقل سرخ یا قصه غربت غربیه را مي نویسد، در حقیقت او 
حکایت خودش را نوشته است و در اینجاست که سهروردی 
یک  مرحله  از  حتی  می گذرد،  نظری  حکیم  مرحله  از 
مکاشفه گر عادی هم گذشته و در واقع، در حال بیان احوال 
معنوی خویش است. به عنوان مثال در رساله عقل سرخ، 
سهروردی از مواجهه اش با پیری خوش سیما سخن می گوید؛ 
ده پیر خوش سیما را نام می برد که در واقع ده ملک مقّرب 
هستند و یکی از این مالئکه مقرب که همان دهمین پیر 

است، با او به گفت وگو می نشیند؛ این همان حق الیقین سهروردی است. سهروردی 
درصدد نیست که بگوید مثاًل عقل فعال چنین رابطه ای با بشر دارد و  من آن را 
مشاهده کرده ام؛ بلکه فراتر از این، درصدد است که عنوان کند در واقع خود من 
چنین ارتباطی با این عقل پیدا کرده ام و لذا هنگامی که در حال بیان این مفهوم 
است، تمام تعابیری که وام می گیرد، تعابیر رمزی است و نیاز به رمزگشایی دارد. 

اینجاست که این حکایت دیگر رمان نیست، فلسفه نظری هم نیست.
با این توضیح به نظر می رسد در تعابیر کربن، حکایات و رساله های سهروردی 

از جایگاه معرفتی متفاوت و حتی باالتری نسبت به سایر آثار وی  برخوردارست؟
جالب است که بدانید یکی از نقدهایی که کربن در این مورد دارد، این است 
و  مقام شرح  در  رساله های سهروردی خوانده می شود،  که  هنگامی  معموالً  که 
به  را  آن  عبارتی  به  و  برمی گردانند  االشراق سهروردی  به حکمه  را  آن  تبیین، 
بحث های فلسفی محض تنزل می دهند. برای مثال اگر سهروردی عنوان رساله 

مابازاء عقل  تبیین می شود که  این گونه  را عقل سرخ گذارده؛ 
سرخ در حکمت االشراق سهروردی همان عقل فعال است. به 
اعتقاد کربن با این نگاه ما یک تنزل ایجاد کرده ایم. چون عقل 
فعال یک مفهوم فلسفی محض و ارسطویي است. در این مفهوم، 
وقتی ما بخواهیم نظام معرفتی را تعریف کنیم می گوییم معرفت 
از طریق عقل فعال به ما افاضه می شود؛ این در صورتی است که 
عقل فعال برای سهروردی یک فرشته است که حضورش را درک 
کرده، با او گفت وگو نموده و بسیاری از حقایق را مستقیماً از او 
دریافت کرده است. لذا کربن می گوید باید این سیر را معکوس 
را  سهروردی  حکمه االشراق  کتاب  وقتی  که  نحو  بدین  کرد. 

می خوانیم، برای درک بهتر باید مضمونش را به رساله عقل سرخ 
سهروردی تعالی بدهیم )حکمت به حکایت( نه اینکه برعکس 
به حکمت االشراق سهروردی  باز می گردد  بگوییم عقل سرخ 
)حکایت به حکمت(. لذا یکی از مضامینی که کربن در جلد دوم 
بسیار بر آن تأکید می کند، در واقع مضمون ختم شدن حکمت 
به حکایت است. مثاًل خود سهروردی در پایان قصه غربت غربی 
عنوان می کند »فانا فی هذه القصه«؛ من دراین داستان بودم. لذا 
هنگامی که می گوید »من در این داستان بودم« با تمام تأکید 
و توجه فیلسوفانه و حکیمانه اش آن را بیان می کند. یعنی این 

داستان و حکایت من است، حکمت من نیست. 
با این توضیحی که فرمودید؛ این رویکرد، به اعتقاد کربن، 

چه آثار و تبعاتی را برای خواننده اثر و مخاطب به دنبال دارد؟
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کربن معتقد است این نوع نگرش، وظیفه ای را پیش روی 
خواننده ی آثار حکمایی همچون سهروردی قرار می دهد مبنی 
بر اینکه مخاطب هم باید همچون سهروردی همین رویه را در 
پیش بگیرد. کربن اهمیت سهروردی را صرفاً در این نمی بیند 
که مجموعه ای از بحث های نظری را مطرح کرده است که ما 
در مقام مخاطب باید آن را بیاموزیم. قطعاً بحث های نظری هم 
جایگاه خاص خودش را دارد، ولی غایت اصلِي رسائل کسی مثل 
تعالی  افتاده، یک  اتفاق  که یک سلوکی  است  این  سهروردی 
صورت گرفته، حکمت تبدیل به حکایت شده و لذا من هم که 
مخاطب و خواننده این حکایت هستم باید داستان سهروردی 
خودم  سهروردی  در  من  و  گردد  من  خود  حکایت  به  تبدیل 
دقیقاً  این  و  مرور کنم.  را  سهروردی  اینکه صرفاً  نه  ببینم،  را 
کاری است که سهروردی با آثار گذشتگان خودش کرده است. 
سهروردی وقتی که می گوید می خواهم نظام حکمت ایران را 
احیاء کنم، یک معني ساده اش این است که سهروردی سعی 
کرده معانی آن حکمت را شرح نماید، روایت کند تا این حکمت 
را  کار  این   واقع سهروردی  در  ولی  بماند.  باقی  آیندگان  برای 
به  می برد  به کار  کربن  که  تعبیری  به  است. سهروردی  نکرده 
دنبال این است که این حکمت در وی حیات پیدا کند به این 
معنا که آن چیزی که حکایت ایرانیان باستان بوده از این به بعد 
حکایت خود او باشد. مثاًل کیخسرو برای سهروردی یک معنای 
خاصی پیدا می کند و اگر توجه بکنید در همان کتاب یکی  از 
نکاتی که کربن در باب سهروردی تأکید می کند این است که 
سهروردی در آن واحد هم وارث این حکمت است و هم برای 
این حکمت هیچ سابقه ای ندارد. این تعبیر به ظاهر تناقض گویی 
و پارادوکسیکال است. یعنی علیرغم اینکه گفته های وی میراثی 
است که از گذشتگان به او رسیده، اما در عین حال چیزی را 
می گوید که تاکنون کسی نگفته است. خوِد سهروردی تأکید 
می کند که هیچ کس بر من در احیای این حکمت سبقت نگرفته 
است. در صورتی که قبل از وی دیگران هم این حکمت را به 
معنای تاریخی اش روایت کرده اند. لذا وقتی سهروردی می گوید 
تاکنون کسی بر من تقّدم ندارد و آنچه می گویم بی سابقه است، 
حکمت،  این  از  خوانش  نوع  این  منطقاً  که  معناست  این  به 

نمی تواند دارای سابقه باشد و لذا خوانش بدیعی است.
مطالعه آثار کربن، نشان می دهد که ظاهراً خوِد او نیز از نوع 
رویکرد و نگرش سهروردی، که عنوان شد، دور نبوده؛ تا جایی 

که شیوه ای مشابه را در بازخوانی آثار وی در پیش می گیرد. لطفاً نظرتان را در 
این باره بفرمایید؟

بله، به نظر می آید کربن هم در مورد سهروردی و حتی در باب دیگر فیلسوفان 
ایرانی همین شیوه را در پیش می گیرد. اگر جلد دوم اسالم ایرانی در باب حکمت 
سهروردی را بخوانید در آنجا صرفاً روایت حکمت سهروردی نیست، کربن نیامده 
که به عنوان یک سهروردی شناس کتاب های وی را یک به یک بررسی کند و 
روایتی تاریخی از آثار سهروردی داشته باشد، بلکه در تمام بازخوانی ها در تالش 
است تا حکایت سهروردی تبدیل شود به حکایت خود او و در واقع خودش را 
بررسی  در  غالباً  نکته ای است که  این  پیدا می کند.  در آن شخصیت و حکایت 
آثار کربن مغفول می ماند؛ کربن صرفاً یک شرق شناس، سهروردی شناس و مورخ 
فلسفه نیست، بلکه در آثار سهروردی و دیگر متفکران مسلمان، خودش را پیدا 
نموده است. شیوه ای که کربن در بازخوانی آثار سهروردی، ابن سینا یا ابن عربی در 
پیش گرفته به تاسی از سهروردی بوده و از این جهت سهروردی برای او الگوی 

درخوری است.
دریافت کربن از تشّیع در اندیشه سهروردی، در بحثی تحت عنوان »سلسله 
اهل معنا و قطب« تشریح شده است. لطفاً بفرمایید نحوه معرفت به امام در این 

اندیشه ی اشراقی چگونه تحقق می یابد؟
آن چیزی که برای کربن در باب اسالم ایرانی اهمیت دارد، دو مفهوم است؛ 
یکی مفهوم اشراق و معرفت اشراقی است و دیگری مفهوم  تشّیع. کربن بین این 
دو یک ارتباط وثیقی می بیند، به این معنا که در واقع آن جنبه اشراقی حکمت 
ایرانی، آن معرفت اشراقی، بدون مفهوم امام که یک مفهوم شیعی هست، قابل 
درک نیست. برای توضیح مطلب باید عرض کنم که در همان ابتدای جلد دوم 
اشاره می کند. می دانید که محاکمه  به محاکمه سهروردی  ایرانی، کربن  اسالم 
کنندگان از سهروردی پرسیدند که تو گفتی خداوند بعد از پیامبر  اسالم )ص( 
اینکه  داد  پاسخ  سهروردی  مي فرستد.  دیگری  پیامبر  است،  پیامبران  خاتم  که 
و  است  قادر مطلق  نیست. خداوند  بفرستد محال عقلی  پیامبری  خدا می تواند 
هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد. محاکمه کنندگان بدون اینکه اجازه حرف 
زدن و توضیح بیشتر به او بدهند حکم کردند که تو کافری، چون منکر خاتمیت 
هستی. منتهی کربن با همان نگاه هرمنوتیکی که عنوان شد، این حکایت ها را به 
عنوان حکایت های تاریخی صرف در نظر نمی گیرد، بلکه سعی می کند که در واقع 
تحلیل و تبیین خودش را از آن ارائه دهد. لذا معتقد است که مخالفان سهروردی 
نمي توانستند حقیقت کالم سهروردی را درک کنند، ولی این قدر می فهمیدند که 
حرف سهروردی، یک حرف شیعی است و مخالف با عقاید سنی های افراطی است. 
اما اینکه چگونه حرف سهروردی شیعی بود؟ می دانیم که تشیع و تسّنن بر این 
باورند که پیامبر اسالم، خاتم االنبیاء است و لذا هر دو به ختم نبوت معتقدند. اما 
تفاوت در پاسخ به این سؤال است که آیا اکنون که نبّوت تمام شده، وحي هم تمام 
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شده است یا خیر؟ و به تعبیر دیگر اگر پیامبری نمی آید، آیا ارتباط با آسمان قطع 
شده یا کماکان برقرار است؟

اهل سّنت اعتقاد دارند که وحي و ارتباط آسمانی قطع شده و خداوند دیگر 
امور انسان ها را به خوِد آن ها واگذار کرده و لذا خودشان خلیفه و جانشین برای 
پیامبر تعیین می کنند و احکام دین را از قرآن استنباط می نمایند. در صورتی که 
تشیع معتقدست آن چیزی که قطع شده است، تنزیل است، ولی تأویل تازه شروع 
شده است. تأویل و تنزیل، هر دو مبتنی بر رابطه با آسمان است؛ یعنی همان طور 
که تنزیل بدون رابطه با عالم غیب امکان ندارد، تأویل هم ممکن نیست. به همین 
دلیل برای تأویل، تأویل گر الزم است و آن کسی که بعد از پیامبر وظیفه تأویل را 

بر عهده دارد، امام است.
با این توضیح، سّنی مذهب بودن سهروردی، چگونه در این تعبیر کربن و در 

سیاق باور به امام مصداق می یابد؟
بر  نبوده و ظاهراً  اینکه شیعه ی اسمی هم  برای کسی مثل سهروردی ولو 
مذهب شافعی بوده است، معنا ندارد که بعد از پیامبر اسالم، دیگر هیچ ارتباطی با 
عالم غیب برقرار نباشد؛ چرا که او به وحدت نبّوت و حکمت معتقد است. لذا آن 
چیزی که ختم گردیده، صرفاً شکلی از این ارتباط است؛ و آن شکلی است که به 
کسی وحی شده و ظاهر کالم ابالغ گردد. ولی اگر این کالم یک معنای پایان ناپذیر 
و ابدی دارد باید کسی باشد که این معنا را استنباط نماید و این استنباط کننده 

هم نمي تواند یک انسان عادی باشد. 
لذا سهروردی به طور ضمنی مفهوم امامت در تشیع را تأیید می کرد و البته 
کسانی که مخالف او بودند ابعاد حرف او را نمي توانستند درک کنند، اما می فهمیدند 
که این حرف خالف آن چیزی است که ظاهریون اهل سنت بدان معتقد بودند. 

بنابراین اینجا نقطه ی ارتباطی بین سهروردی و تشیع دیده می شود.
طبقات  حکمه االشراق  مقدمه  در  که  وقتی  سهروردی  اینکه  دیگر  مطلب 
حکیمان را ذکر می کند و توضیح می دهد که چند گونه حکیم وجود دارد و شقوق 
مختلف را بیان می کند؛ باالترین مرتبه حکمت و واالترین حکیم را حکیمی می داند 
که هم در تالّه و هم در بحث، در هر دو کامل می باشد و این چنین حکیمی را 
قطب زمانه خودش می داند. باز هم این تصور از حکیم کاماًل منطبق مي شود با 
مفهوم امام در تشیع. و لذا سهروردی می گوید اگر چنین حکیمی باشد و حکومت 
و اداره امور در دستش بیفتد، جهان نورانی می شود؛ اما در عین حال توجه دارد 
که این اتفاق، اتفاق نادری است. یعنی کمتر پیش می آید که چنین حکیمی بتواند 
حکومت هم تشکیل دهد و  تدبیر امور سیاسی انسان ها را در دست بگیرد. او در 
عین حال توجه دارد که چه مردم با او بیعت کنند و تحت امر او باشند، چه نباشند 
در هر صورت خللی به جایگاه او وارد نمی شود. او همچنان قطب عالم است ولی 
جامعه از وجود او محروم می ماند. کربن، حکیم به معنای مورد نظر سهروردی را با 

حکیِم افالطونی متفاوت می داند.

عنوان  را  مختصاتی  چه  حکیم  این  توصیف  در  افالطون 
می کند و تا چه حد به تعابیر مورد نظر سهروردی نزدیک است؟

حکیم افالطونی حکیمی است که صرفاً تربیت می شود تا 
تدبیر مدینه را در دست بگیرد و اگر مدینه با او بیعت نکند و 
حکومت مدینه به دست او نیفتد، حکمت او بی فایده می شود. 
هم سطح  و  می کند  پیدا  تنّزل  افالطونی  حکیم  اینکه  ضمن 
مردم جامعه می شود تا بتواند تدبیر آن ها را به عهده بگیرد. در 
اوالً  نظر سهروردی، حکیمی است که  صورتی که حکیم مورد 
حکمتش برای تدبیر جامعه نیست. آن حکیم نیامده که راه های 
دنیا را به انسان ها نشان بدهد. آن حکیم در وهله اول درصدد 
است تا راه های آسمان ها را به انسان ها بنمایاند. اما انسان ها برای 
اینکه بتوانند از )محضر( او استفاده کنند، باید ارتقاء پیدا کنند؛ 
یعنی این گونه نیست که در هر شرایطی بتوانند قدرت بهره گیری 
از او را داشته باشند، بلکه در واقع اگر ارتقایی در سطح معنوی 
با وجود بودن آن حکیم در بین  ایجاد نشود همچنان  جامعه 
آن ها، از آن حکیم بهره ای نخواهند برد. اگر چنین تعریفی از 
حکیم را در نظر بگیریم این دقیقاً منطبق است بر تصوری که 

شیعیان از امام غائب دارند.
امروزه ما اعتقادمان بر این است که امام غایب در جهان 
هست و تمام آن شان امامتش را دارد، ولی جامعه نمی تواند از 
وجود او استفاده کند، چون جامعه در مرتبه ای از ارتقاء معنوی 
نیست که بتواند از هدایت امام زمان )عج( مستقیماً برخوردار 
شود. به همین دلیل است که گفته می شود؛ امام زمان )عج( 
از ما غائب نیست، ما انسان ها از او غایب هستیم. اگر در این 
تصّور سهروردی از قطب دقت بکنیم، می فهمیم که همان مفهوم 
شیعی امام است. بنابراین می شود گفت که مطابق نگاه کربن اگر 
ما تشیع را نه به عنوان صرف مذهب، بلکه حقیقت و حکمت 
در نظر بگیریم، کسی همچون سهروردی نیز، یکی از مصادیق 
این حکمت شیعی است. گاهی کربن نام می برد »امام شناختی 
که جسارت بردن نام خودش را ندارد«. این امام شناخت را در 
مورد بسیاری از حکمای ایرانی و از جمله سهروردی تشخیص 
که  هستیم  مواجه  امام شناسی  نوعی  با  اینجا  در  لذا  می دهد. 
به وضوح خود را اظهار نمی کند. به تعبیر کربن یک نوع نظام 
امام شناسی که جرأت اسم بردن از خودش را ندارد و لذا اگر 
توجه کنید در آثار سهروردی این نوع امام شناسی وجود دارد، اما 
هیچ گاه به صراحت بدان اذعان نمی شود. به اعتقاد کربن حکمت 
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از تشیع است و دشمنی ها و مخالفت هایی  سهروردی سرشار 
هم که با سهروردی شد و به اعدام او منجر شد بی ارتباط با این 
موضوع نیست، چرا که مخالفان سهروردی می فهمیدند که آنچه 
در آثار سهروردی منعکس است، یک وجهش همین تشیع است.

»والدت ثانی و آخرت شناسی« که در نگاه کربن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، به چه معناست؟ آیا این تعبیر صرفاً بر 
معاداندیشی در فلسفه نبوی اشاره دارد؟ همچنین بفرمایید در 
آثار سهروردی در چه قالبی به این مفاهیم پرداخته شده است؟

از معادشناسی سخن  در کتاب های فلسفی وقتی  معموالً 
بنابراین  است.  مرگ  از  پس  انسان  زندگی  منظور  می رود؛ 
می کوشند تا اثبات کنند که آیا حیاتی پس از مرگ وجود دارد 
یا نه. بعد از اثبات حیات پس از مرگ، چگونگی آن عالم بررسی 
سخن  معادشناسی  از  وقتی  مدرن،  فلسفه های  در  می شود. 
می رود، چهارچوب بحث درباره اثبات معاد است. سخن حول 
نه.   یا  از مرگ وجود دارد  آیا زندگی پس  این محور است که 
و گویی اصاًل عقل بشر بیشتر از این هم قد نمی دهد و نهایتاً 

می خواهد جاودانگی نفس و حیات اخروی را اثبات نماید.
اما نکته ای که کربن در متون اسالمی بدان توجه کرده، این 
است که ما در حکمت اسالمی فلسفه معاد داریم؛ به این معنا 
که فقط به اثبات زندگی پس از مرگ نمی پردازد، بلکه از کیفیت 
مانند  فیلسوفی  اگر  از مرگ هم سخن می گوید.  زندگی پس 
مالصدرا را در نظر بگیرید؛ بخش عظیمی از فلسفه او توصیف 
احوال پس از مرگ است و به نظر می رسد این یکی از ابواب قوی 
حکمت ما است که این قابلیت را دارد که با این حکمت بتوان 
راجع به احوال زندگی پس از مرگ صحبت نمود، کیفیتش را 
بیان کرد و به زبان عقلی و استداللی بدان پرداخت. معموالً برای 
بشر زندگی پس از مرگ یکی از مسائل اساسی به شمار می رود. 
از آنجا که فیلسوفان حال حاضر امکانات خیلی اندکی در اختیار 
دارند که به این بحث بپردازند، لذا این بحث برای کربن بسیار 
مغتنم بوده است، و اگر توجه کنید در کتاب ارض ملکوت، ایشان 
به بررسی این قابلیت حکمت اسالمی می پردازد اما پرداختن 
به معادشناسی برای کربن فقط منحصر در این نیست. بخش 
پُررنگ تر معاد شناسی کربن در واقع به معنای تجربه کردن معاد 
و مرگ در متن زندگي است. فرایند مرگ برای همه، فرایندی 
جبری است، اما اینکه آیا ما باید منتظر باشیم تا پس از مرگ 
احوال پس از مرگ را تجربه کنیم و یا نه در همین زندگی دنیوی 

هم می شود آن را تجربه کرد و آزمود. این برای کربن مهم است که ما باید این 
تجربه را داشته باشیم و منتظر مرگ اجباری و قهری نباشیم، بلکه یک نوع مرگ 
اختیاری را تجربه کنیم. و اصاًل زندگی ما در پرتو این نوع عملکرد معنا پیدا می کند. 
زندگی موفق زندگی ای است که در این دنیا به گونه ای زیسته می شود که با مرگ 
ما از این دنیا همراه است. یعنی در واقع ما وقتی که مرگ اختیاری را در این دنیا  

تجربه کنیم به یک معنا نجات را تجربه کرده ایم.
وجه تمایز معنوِی سالکی که موفق به تجربه مرگ اختیاری می شود در این 

دیدگاه چگونه تبیین می شود؟
بسیاری  از  را  ما  که  معنا  بدین  دارد.  اخالقی  مفاد  یک  اختیاری  مرگ 
دلبستگی ها و بسیاری از رذیلت های اخالقی آزاد می کند. اما فقط وجه اخالقی 
ندارد که صرفاً با تجربه آن از رذایل اخالقی دوری حاصل شود؛ بلکه تجربه کردن 
بدین معناست که زین پس در ساحت های وجودی دیگر و در  اختیاری  مرگ 
مرتبه باالتری از زندگی، زیست کنیم. به همین دلیل کربن وجه معاد شناسی را 
که در متون اسالم می یابد ذیل معاد زیسته شده قرار می دهد، به این معنا که ما 
به گونه ای زندگی کنیم که این اخرت در ما اتفاق بیفتد. در سهروردی هم یکی از 
مضامینی که کربن دنبال می کند اتفاقاً همین است. مثاًل در رساله عقل سرخ، آنجا 
که صحبت از عجایب هفت گانه می کند، یکی از آن عجایب هفت گانه، زره داوودی 
است که منظور از زره داوودی همین بدن ما است. منظور جسمی است که ما در 
آن گرفتار شده ایم و جدا کردن این جسم از ما بسیار دردناک و سخت است و لذا 
در اینجا سهروردی تالش می کند تا به ما نشان بدهد که چکار کنیم و چه تدبیری 
بیندیشیم تا این زره بر ما نرم شود و به راحتی بتواند از ما جدا شود. در آن رساله 
تماماً بحث سهروردی این است که ما بتوانیم زنده مردن را تجربه کنیم و به عبارتی 
تا زنده هستیم از دنیا برویم. لذا در آنجا شیخ یا راهنما یا عقل سرخ به سالک که 
همان سهروردی است دستور می دهد که اگر می خواهی این زره بر تن تو نرم شود 
»چشمه زندگانی به دست آر و از آن چشمه بر سر ریز«. در این صورت این زره 
به راحتی از تو جدا خواهد شد. به یک معنا همان دل کندن و جدا شدن از این 
دنیاست. این همان چیزی است که افالطون می گفت فلسفه تمرین مردن است. 
سهروردی هم در رساله عقل سرخ و هم در رساله غربت غربیه به دنبال این است 
که ما چگونه بتوانیم این را تجربه کنیم. و البته مردنی که افالطون و سهروردی 

بدان اشاره می کنند، زنده مردن یا  موت اختیاری است.
از توضیحات مفید شما بسیار سپاس گزارم. بحث طوالنی است و مجال اندک. 

از شما متشکرم که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

ارض ملکوت، هانری کربن، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، تهران: سوفیا، 1395
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un sens il doit quitter ce monde avant de mourir. Dans ce passage le cheikh ou le guide appelé par Sohrawardi l’Intel-
ligence rouge, conseille au mystique en l’occurrence Sohrawardi d’« accéder à la fontaine de vie et de verser de l’eau de 
cette source sur sa tête » afin de pouvoir se débarrasser de cette armure. 

Cet acte symbolique signifie, dans un sens, se débarrasser ou se détacher du monde. Aussi, à cette étape, le Sheikh, ou 
le guide, ou l’Intelligence rouge engage le marcheur - qui n’est autre que Sohrawardi - à « mettre la main sur la source de 
la vie et à verser son eau sur sa tête pour assouplir l’armure sur son corps ».  Alors l’armure se détachera de lui facilement. 
En un sens il s’agit bien de prendre ses distances de ce monde et de s’en détacher. 

C’est ce que Platon appelait l »exercice de la mort. Dans l’Intelligence rouge et l’Exil occidental, Sohrawardi s’emploie 
à montrer comment on peut expérimenter cette étrange émancipation de l’âme du corps. Mais la mort évoquée et prô-
née par Platon et Sohrawardi, est évidemment la mort volontaire, celle que l’on éprouve tout en restant vivant.  

Cher professeur, nous avons profité de vos explications précieuses. Le débat est long mais le temps court. Nous vous 
remercions d’avoir accordé votre temps à cette interview. Merci beaucoup.

Temple et contemplation, Henry Corbin, traduit
par InshaAllah Rahmati, Tehran: Souriya, 2015

   Avicenne et le recit visionnaire , Henry Corbin,
traduit par InshaAllah Rahmati, Tehran: Jaami, 2009
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se réfèrent-elles simplement à la résurrection dans 
la philosophie prophétique? Expliquez également 
quelle signification elles trouvent dans les œuvres 
de Sohrawardi ?

 Généralement lorsqu’on aborde l’eschatologie 
dans les œuvres philosophiques, il s’agit de la vie 
après la mort. Voilà pourquoi on tente toujours de 
démontrer s’il y aurait - ou non - effectivement une 
nouvelle vie après la mort.

Mais après avoir démontré l’existence de la 
vie après la mort, on entreprend d’en expliquer la 
nature et les circonstances. Dans les philosophies 
modernes, quand on parle de l’eschatologie, l’axe 
du débat est la démonstration de l’existence du jour 
du Jugement dernier. Le débat se concentre initia-
lement sur la question de savoir si une nouvelle 
vie commence tout de suite après la mort. Mais 
l’intelligence humaine qui se trouve indigente à de 
nombreux égards, se concentre finalement dans ce 
débat à prouver l’immortalité de l’homme et par là 
l’existence d’une nouvelle vie après la mort.

Mais le point mis en exergue par Corbin dans 
l’étude des textes philosophiques islamiques est 
que dans la sagesse islamique existe une science 
eschatologique qui ne se limite pas à la démonstra-
tion de la vie après la mort mais qui tient à présager 
aussi les circonstances de cette vie inconnue.

Si l’on considère un philosophe tel que Mulla 
Sadra, il faut considérer qu’une grande partie de 
sa philosophie concerne la description des quali-
tés et des circonstances de la vie d’après la mort. Il 
semble que cela constitue l’un des volets solides de 
notre philosophie dotée de la capacité d’ouvrir des 
débats sur la vie dans l’au-delà et d’expliquer ses 
qualités par un langage raisonnable et logique. La 
vie d’après la mort constitue le plus souvent l’une 
des questions essentielles pour l’homme. Mais 
pour en discuter, les philosophes disposent tou-
jours de données et de moyens très restreints, de là 
le grand intérêt que Corbin affiche pour ce débat. 
Vous constatez donc que dans sa Terre céleste il se 

penche sur cette capacité de la sagesse islamique sans toutefois se 
borner à ce débat dans l’étude de l’eschatologie en Islam. 

La partie importante de l’eschatologie islamique d’Henry Cor-
bin porte sur l’expérience de la mort et de la résurrection dans 
la vie terrestre. Certes la mort représente pour tout le monde un 
phénomène fatal mais la question essentielle qui se pose ici est 
de savoir si on doit nécessairement rendre son âme à Dieu pour 
connaître l’existence post-mortem ou bien on peut connaitre et 
vivre l’outre-tombe ici-même dans ce monde. 

Pour Corbin il importe qu’on vive cette expérience dans la vie 
terrestre, sans attendre l’avènement d’une mort « obligatoire »,  et 
qu’on expérimente une mort volontaire avant d’éprouver la mort 
fatale. Pour l’essentiel, la vie de l’homme, croit-il, prend du sens 
à la lumière de cette expérience. Une vie réussie et heureuse est, 
d’après lui, celle qui est marquée par la mort présente en cette vie. 
Selon Corbin lorsqu’on vit la mort volontaire dans ce monde, on 
a en quelque sorte atteint le salut. 

Quelles sont dans cette perspective les caractéristiques no-
tables d’un mystique qui parvient à vivre dans ce monde la mort 
volontaire ?

La mort volontaire a un sens éthique qui nous permet de 
nous détacher des jouissances terrestres et de nous purifier des 
vices moraux. Mais elle contient d’autres aspects et d’autres di-
mensions qui nous font connaître de nouveaux horizons et nous 
aident à accéder à des niveaux plus élevés de l’existence. Voilà 
pourquoi Corbin a examiné l’aspect eschatologique des textes is-
lamiques dans le chapitre voué à l’expérience de la vie céleste dans 
ce monde. Il veut en effet suggérer le fait qu’on doit mener ici-bas 
une vie qui fait naître en nous les circonstances de la résurrection. 
Cela constitue d’ailleurs l’un des concepts sur lesquels s’est arrêté 
Corbin dans l’étude de Sohrawardi.

Ainsi lorsqu’il parle des sept merveilles dans son récit l’Intelli-
gence rouge, il fait allusion à l’armure de David qui désigne notre 
propre corps. Il s’agit d’une structure physique dans laquelle nous 
nous sommes enfermés et dont nous ne pouvons nous débar-
rasser sans difficulté et douleur. C’est pour cela que Sohrawar-
di cherche à nous montrer comment et par quels moyens nous 
pourrons d’abord assouplir cette armure afin de pouvoir, par la 
suite, nous en séparer.

Dans ce récit la majeure partie du débat s’articule autour du 
fait que l’être humaine doit vivre la mort dans ce monde ou qu’en 
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Sohrawardi confirmait donc implicitement le concept de 
l’imamat propre au Chiisme mais ses opposants et ses détracteurs 
n’arrivaient pas à comprendre toutes les dimensions de ses pa-
roles étant simplement persuadés que ses idées étaient contraires 
à celles des littéralistes sunnites. Il y a donc dans ce passage un 
point de liaison entre Sohrawardi et le Chiisme.

Dans l’introduction de la Sagesse illuminative, Sohrawardi a 
classifié les mystiques précisant qu’il en existe plusieurs types à 
différents niveaux. Pour lui, le plus haut degré de la connaissance 
revient à un sage qui est parfait à la fois dans l’intuition et dans la 
discussion. Un tel individu possède, aux yeux de Sohrawardi, le 
mérite d’être présenté comme le maitre spirituel de son époque. 
Là aussi, la conception sohrawardienne du sage s’accorde avec 
celle de l’imam dans le Chiisme. S’il existe un tel sage et s’il prend 
en main les affaires de son temps, le monde serait illuminé, af-
firme Sohrawardi reconnaissant toutefois qu’une telle occurrence 
se produit rarement.

Cela veut dire qu’il arrive rarement qu’un tel sage trouve l’occa-
sion de mettre sur pied un gouvernement et de diriger les affaires 
politiques de la société. Mais en tout état de cause il est conscient 
du fait que si les gens sont sous ses ordres ou ne lui obéissent pas, 
sa place et son rang restent intouchables. Il reste le maître spirituel 
de son époque même si la société se prive de sa sagesse. D’après 
Corbin, le sage dans la vision sohrawardienne est à maints égards 
différent du sage dans le sens platonicien. 

Quelle sont les caractéristiques d’un sage auprès de Platon 
et dans quelle mesure elles s’apparentent à l’interprétation de 
Sohrawardi ?

D’après Platon le sage est celui qui est spécifiquement for-
mé et entraîné pour gouverner la cité mais si la cité évite de lui 
prêter allégeance et de lui confier la gouvernance de ses affaires, 
son savoir deviendrait inutile. D’ailleurs le sage platonicien s’est 
sciemment relégué afin de se mettre au niveau des membres de la 
société pour prendre en main leurs affaires. Tandis que dans l’op-
tique de Sohrawardi, le sage est un homme dont le savoir n’est pas 
nécessairement destiné à diriger la société. Il n’est pas venu pour 
montrer aux humains les voies de la Terre mais il se donne avant 
tout la mission d’ouvrir aux hommes les voies du Ciel. 

Mais pour que les hommes aient la possibilité de profiter de sa 
sagesse, ils doivent s’élever. En d’autres termes, ils ne peuvent pas, 
dans n’importe quelle circonstance, tirer bénéfice de sa sagesse et 

si aucune élévation spirituelle ne se produit dans la 
société, la présence du sage ne profitera à personne. 
Une telle définition du sage s’accorde parfaitement 
avec l’image de l’Imam caché chez les Chiites. 

Nous aussi, nous croyons aujourd’hui que 
l’Imam du Temps (que Dieu hâte son apparition) 
préservant toute sa dignité et sa sagesse vit sur un 
plan occulte au sein de la société humaine, mais 
celle-ci dépourvue d’un degré suffisant de la spi-
ritualité, n’arrive pas à profiter directement de ses 
faveurs. C’est la raison pour laquelle on dirait que 
l’imam du temps n’est pas caché de nous mais qu’à 
vrai dire, nous sommes cachés de lui. Un regard 
détaillé sur la conception de Sohrawardi du maitre 
spirituel nous amène à cette conclusion qu’elle 
est tout à fait semblable au concept de l’imam 
dans le Chiisme. Ainsi peut-on conclure que si, à 
l’exemple de Corbin, nous envisageons simple-
ment le Chiisme non pas comme une branche 
religieuse mais plutôt comme une vérité ou une 
sagesse, Sohrawardi devrait être considéré comme 
un exemple de cette sagesse. Parfois Corbin parle 
d’une sorte d’« imamologie qui n’ose pas dire 
son nom ». Cette forme d’imamologie se trouve 
d’après Corbin auprès de bon nombre de philo-
sophes iraniens dont Sohrawardi. Ici on a affaire 
à une manière d’imamologie qui se garde de se 
manifester précisément, une imamologie qui, selon 
les mots de Corbin, n’ose pas se nommer. Vous 
pouvez découvrir avec un peu d’attention les traces 
de cette forme d’imamologie dans les œuvres de 
Sohrawardi mais l’auteur se garde subtilement de 
la reconnaâtre de manière explicite. Les œuvres 
de Sohrawardi sont, selon Corbin, entièrement 
imprégnées de Chiisme, ce qui explique en partie 
l’opposition et l’hostilité qu’affichaient à son égard 
certains penseurs de son temps. Ils ne pouvaient 
pas, en effet, tolérer l’aspect chiite de ses écrits.  

Que signifient les notions de « seconde nais-
sance et d’eschatologie » qui revêtent une impor-
tance particulière aux yeux de Corbin ? Ces notions 
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de modèle approprié. 
L’interprétation fournie par Corbin du Chiisme 

dans la pensée Sohrawardienne a été expliquée dans 
un débat ayant pour thème « la dynastie des gens 
de vérité et les hommes parfaits ».  Voudriez-vous 
expliquer comment se concrétise la perception de 
l’islam dans la philosophe d’illumination ?

Ce qui importe pour Corbin dans le débat sur 
l’islam iranien, ce sont la notion et la sagesse de l’il-
lumination et le concept du Chiisme. Pour Corbin 
il existe un lien solide entre ces deux notions. Il 
croit que l’aspect illuminatif  de la philosophie ira-
nienne à savoir la sagesse illuminative, n’est pas per-
ceptible sans la mise en considération de la notion 
d’imam qui est une notion d’ordre purement chiite. 
Pour être plus précis, permettez-moi d’ajouter que 
dès les premières pages du second volume de l’Is-
lam iranien, Corbin a sciemment fait allusion à la 
condamnation de Sohrawardi. Certes vous n’igno-
rez pas que les procureurs qui jugeaient Sohrawar-
di, lui reprochaient d’avoir affirmé qu’après le pro-
phète Mohammad considéré par les musulmans 
l’ultime messager céleste, Dieu enverrait un autre 
prophète. Voici la réponse de Sohrawardi : « Le fait 
que Dieu puisse envoyer un autre messager sur la 
terre n’est pas rationnellement impossible. Dieu, 
a-t-il ajouté, est le Tout Puissant absolu capable 
de faire ce qu’Il souhaite. » Mais sans permettre 
à Sohrawardi de s’exprimer et de se défendre, les 
procureurs l’ont accusé d’hérésie puisqu’il avait, 
selon eux, mis en doute le principe immuable de 
la fin de la prophétie. Néanmoins Corbin, grâce 
à sa vision herméneutique déjà évoquée, se garde 
de considérer les écrits de Sohrawardi comme des 
récits purement historiques, cherchant plutôt à en 
fournir sa propre interprétation et sa propre ana-
lyse. En effet, il est persuadé que les opposants 
de Sohrawardi étaient incapables de saisir le véri-
table sens de ses propos. Ils étaient quand même 
conscients du fait que ses idées provenaient de la 
sagesse chiite et qu’elles étaient de ce fait en contra-

diction avec les convictions radicales de la Sunna. 
Mais pourquoi les propos de Sohrawardi ont-ils été qualifiés 

de chiites ? Vous savez que les Chiites et les Sunnites croient que 
le prophète de l’islam est le « sceau des prophètes », de là leur 
ferme croyance selon laquelle la prophétie s’est achevée pour tou-
jours après le décès du vénéré Mohammad. 

Mais leur divergence réside dans la réponse à cette question 
qu’avec la fin de la prophétie, la révélation a-t-elle également pris 
fin ou peut-elle continuer ? En d’autres termes si après Moham-
mad aucun autre prophète n’a pas été envoyé par Dieu sur la terre, 
cela veut dire est-ce que le rapport de l’Homme avec le Ciel a été 
rompu ou bien il peut se poursuivre.  

Les Sunnites croient que la révélation et le rapport entre ici-
bas et l’au-delà ont été à jamais rompus et le Seigneur a laissé 
ses créatures régir eux-mêmes leurs affaires. Dans l’ère d’après 
Mohammad, toujours selon la doctrine sunnite, les hommes sont 
appelés à choisir eux-mêmes le successeur du prophète et à tirer 
du Coran les enseignements islamiques. Mais d’après le Chiisme 
ce qui a pris fin c’est la révélation tandis que l’interprétation n’est 
qu’au début du chemin. L’interprétation et la révélation ont toutes 
les deux comme base le rapport avec le Ciel. Cela veut dire que 
si la révélation n’est pas possible sans un rapport avec l’au-delà, il 
en va de même de l’interprétation. De ce fait, pour l’interpréta-
tion des textes religieux comme le Coran nous avons besoin d’un 
interprète de qualité et il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’après le 
prophète c’est l’imam qui peut assumer un tel rôle.  

Avec cette explication, comment s’explique donc la confes-
sion sunnite de Sohrawardi dans cette interprétation de Corbin et 
dans la croyance en imam ?  

Pour quelqu’un comme Sohrawardi qui n’était pas un chiite 
nominal et qui était apparemment de confession chaféite, il est 
totalement absurde de croire qu’après le décès du prophète de 
l’islam, tout lien entre ici-bas et l’au-delà est à jamais rompu car 
il croit profondément en l’unicité de la prophétie et de la sagesse. 
De ce fait, ce qui a pris fin, d’après Sohrawardi, ce n’est qu’une 
forme de cette relation dans laquelle l’individu reçoit, sous forme 
de révélation, la volonté et les paroles divines. Si le message de 
Dieu renferme en lui un sens inépuisable et perpétuel, on aurait 
donc besoin d’un interprète apte à en dégager le véritable sens, 
une mission extraordinaire qu’on ne peut confier à une personne 
ordinaire.
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de faire remonter L’intelligence rouge à La sagesse illuminative 
(récit par récit). Donc l’un des points sur lequel Corbin insiste 
constamment dans le second volume de son œuvre c’est que la 
sagesse conduit au récit. Par exemple, au terme de son Exil oc-
cidental, Sohrawardi affirme « j’étais présent dans ce récit ». De 
fait, quand il estime qu’il était dans son récit, il le prétend tout en 
étant conscient du véritable sens philosophique et mystique de 
son propos. Il dit haut et fort que ce récit est son propre récit et sa 
propre histoire mais qu’il n’est pas sa sagesse.

A la lumière de votre commentaire, quels seraient les retom-
bées et les conséquences éventuelles d’un tel regard sur le lecteur 
ou l’interlocuteur des œuvres de Corbin ? 

Corbin croit qu’une telle vision pousse les lecteurs des œuvres 
philosophiques comme celles de Sohrawardi à croire qu’ils ont 
pour devoir d’employer la même procédure que les auteurs de 
ces livres ont suivie. Pour Corbin l’importance de Sohrawardi ne 
réside pas uniquement dans le fait qu’il a ouvert une série de dis-
cussions théoriques auxquelles nous devons nous initier et que 
nous devons intégrer en tant qu’interlocuteurs. 

Certes les débats théoriques ont leur propre place dans les 
œuvres de Sohrawardi mais le point essentiel négligé dans les trai-
tés de ce mystique c’est la croissance spirituelle et la promotion 
qu’ils représentent en fournissant la sagesse sous la forme d’un 
récit. Par conséquent, moi en tant que le lecteur et l’interlocuteur 
de Sohrawardi, je dois voir dans son récit, ma propre histoire et 
plus précisément je dois me retrouver dans son œuvre au lieu de 
me contenter d’une étude superficielle. C’est justement ce que 
Sohrawardi a fait avec les œuvres des Anciens. Lorsqu’il dit vou-
loir restaurer l’ordre de la sagesse iranienne, une simple interpré-
tation de son propos c’est qu’il a tenté de relater et d’expliquer les 
significations de cette sagesse afin qu’on puisse la préserver pour 
les futures générations, mais à vrai dire il visait autre chose. 

Sohrawardi a cherché, aux dires de Corbin, à incarner en lui-
même cette sagesse pour transformer ainsi l’histoire des Perses 
anciens en sa propre histoire. A titre d’exemple Keykhosrow (roi 
légendaire de la Perse antique) prend désormais un nouveau sens 
particulier chez Sohrawardi et un regard approfondi vous permet 
de constater que l’un des points mis en exergue par Corbin dans 
ce même livre c’est que Sohrawardi est à la fois l’héritier et l’initia-
teur de cette sagesse. 

C’est une interprétation apparemment contradictoire et pa-

radoxale mais effectivement juste : Sohrawardi a 
hérité ses idées des Anciens mais il a dit des choses 
neuves et inouïes jamais entendues par le passé. Le 
grand savant iranien affirme lui-même que per-
sonne ne l’avait devancé dans la restauration de 
cette sagesse. Il va de soi que certains philosophes 
avaient relaté avant Sohrawardi cette sagesse dans 
son sens historique. Donc lorsqu’il affirme que 
personne ne le précédait sur cette voie et que ce 
qu’il dit était sans précédent, il veut suggérer que 
sa propre lecture de la sagesse iranienne est sans 
précédent et constitue une véritable innovation. 

L’étude de Corbin montre que lui aussi était en 
quelque sorte sous l’influence de l’approche et de 
la vision de Sohrawardi et il a même suivi une dé-
marche identique dans l’étude de ses œuvres. Quel 
en est votre jugement ?

Oui, il semble que Corbin aussi a choisi la 
même démarche dans l’étude de Sohrawardi et 
d’autres philosophes iraniens. L’étude du second 
volume du livre En islam iranien consacré à la sa-
gesse de Sohrawardi, vous permettra de découvrir 
que l’auteur n’y tente pas de relater simplement la 
sagesse iranienne dans l’optique sohrawardienne. 
Corbin en tant qu’un spécialiste de Sohrawardi ne 
se borne pas à examiner une à une les œuvres de ce 
mystique et de présenter une lecture historique de 
ses écrits mais, par contre, dans l’étude de tous les 
récits de Sohrawardi il s’emploie à les transformer 
en ses propre récits et se retrouver dans la person-
nalité de chaque récit.

C’est ce qu’on néglige le plus souvent dans 
l’étude des œuvres de Corbin. Il n’est pas seule-
ment un orientaliste, un spécialiste de Sohrawardi 
et un historien de la philosophie mais il se retrouve 
lui-même dans les œuvres de Sohrawardi et de 
plusieurs autres penseurs musulmans. En emprun-
tant cette démarche dans la relecture des écrits de 
Sohrawardi, d’Avicenne, d’Ibn Arabi, Corbin a à 
vrai dire emboîte le pas à Sohrawardi et il faut, de 
ce point de vue, reconnaître que celui-ci lui servait 
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Comment peut-on expliquer et commenter le 
processus d’accès à cette capacité d’intuition par le 
sage qui relate le récit, en l’occurrence Sohrawardi?

Si l’on veut recourir aux termes propres à la 
sagesse islamique, ce qu’a fait d’ailleurs Corbin, il 
faut considérer qu’il existe trois types de certitudes 
: la certitude acquise grâce aux expérimentations et 
à la science ou elm-al-Yaqin, la certitude réalisée à 
l’aide de la contemplation ou eyn-al-Yaqin et enfin 
la certitude qui prend forme en accédant à la vérité 
dite haq-al-Yaqin.

Mais quand on parle de la vérité, il s’agit plutôt 
de la connaissance de la vérité qui est en phase avec 
la réalité. En d’autres termes, dans ce débat il s’agit 
de la croyance vraie qui est en conformité avec la 
réalité et non pas de ce qu’on appelle en épistémo-
logie la croyance vraie justifiée. Néanmoins, par-
fois, nous avons une connaissance occulte des les 
« faits réels », tout comme lorsque les signes et les 
preuves disponibles nous conduisent à cette cer-
titude qu’il existe du feu hors de la pièce où nous 
nous trouvons. Ce degré de certitude s’appelle elm-
al-Yaqin.

Mais quand nous sortons de la pièce pour dé-
couvrir le feu, nous accédons à étape plus haute de 
certitude dite eyn-al-Yaqin. Enfin le haq-al-Yaqin 
se réalise lorsque nous sommes au cœur du feu et 
nous le sentons dans notre chair. Il arrive parfois 
que nous atteignons une connaissance théorique 
sur une vérité ; par exemple quand nous étu-
dions un traité philosophique bien argumenté. La 
connaissance qui en résulte est en fait de l’ordre de 
la certitude ; tout comme lorsque nous tentons de 
démontrer l’existence de Dieu, du monde intermé-
diaire ou l’au-delà. Mais parfois nous sommes té-
moin d’un événement et nous voyons directement 
ce qui se passe dans notre environnement. Parfois 
aussi nous nous trouvons au cœur d’un récit qui est 
en train de se dérouler, de se produire ; ce récit est 
en effet le nôtre. 

D’après Corbin lorsqu’un savant comme 

Sohrawardi écrit le récit de L’intelligence rouge ou celui de L’exil 
occidental, il relate en réalité son propre récit. C’est ici qu’il dé-
passe l’étape de la sagesse théorique voire même celle de l’intui-
tion ordinaire pour s’occuper de ses propres états spirituels. Le 
récit L’intelligence rouge nous en donne un exemple clair là où 
l’auteur évoque sa rencontre et son entretien avec un vieillard de 
bon mine. Sohrawardi évoque dix vieillards de belle allure qui re-
présentent en effet les anges divins dont le dixième converse avec 
lui. Ce récit met en lumière chez ce mystique ce qu’il a qualifié 
de haq-al-Yaqin. Sohrawardi ne cherche guère à suggérer que la 
raison active entretient une telle relation avec l’homme et qu’il est 
arrivé à la découvrir mais il va plus loin pour affirmer qu’il a lui-
même établi une telle relation avec la raison. Ainsi, lorsqu’il a l’in-
tention de décrire cette notion et cet état, il n’hésite pas à recourir à 
divers types de notions et d’interprétations mystiques qui doivent 
être d’abord déchiffrées pour être véritablement comprises. C’est 
cette caractéristique qui fait distinguer un récit mystique du roman 
ou d’un traité de philosophie théorique.

Avec votre explication, il semble que les récits et les traités de 
Sohrawardi ont chez Corbin, du point de vue de la connaissance, 
une place plus importante que le reste de son œuvre.

Critiquant sous cet angle les ouvrages de Sohrawardi, Corbin 
estime que pour interpréter et expliquer les traités de ce dernier, 
beaucoup de spécialistes se réfèrent ordinairement à la Sagesse 
illuminative de ce philosophe et plus précisément ils tentent de 
les réduire au rang de discussions philosophiques absolues. Ils 
estiment, par exemple, que l’équivalent de L’intelligence rouge 
qui constitue le titre de l’un des traités de Sohrawardi, est ce qu’il 
évoque comme la raison active dans sa sagesse illuminative.  

Corbin croit que ce regard minimise les œuvres de Sohrawardi 
car la raison active est une pure notion philosophique aristotéli-
cienne. Si nous voulons définir d’après cette notion l’ordre de la 
connaissance, nous disons que la connaissance nous est instruite 
via la raison active, ce alors que celle-ci est pour Sohrawardi un 
ange qu’il a rencontré, avec qui il a conversé et dont il a saisi sans 
intermédiaire beaucoup de vérités. Voilà la raison pour laquelle 
Corbin réclame l’inversion du processus d’interprétation des 
œuvres de Sohrawardi.

Cela veut dire que lorsqu’on lit par exemple La sagesse illumi-
native de Sohrawardi, pour en saisir le véritable sens, il faut réfé-
rer (sagesse par récit) son concept à L’intelligence rouge et éviter 
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conséquent, l’herméneutique des textes en question est basée sur 
ce principe.

Donc, en s’appuyant sur ce principe et en mettant en consi-
dération la capacité des textes, Corbin a procédé à réexaminer 
l’œuvre de Sohrawardi selon sa propre herméneutique. 

Une question se pose ici : pourquoi les récits de Sohrawardi 
revêtent-ils une si grande importance aux yeux de Corbin?

Pour répondre à cette question nous nous référons à une ci-
tation de Corbin qui affirme quelque part : «Les iraniens me de-
mandent toujours pourquoi il n’existe pas de genre romanesque 
dans notre littérature ?»

Le phénomène intéressant est que même aujourd’hui nous 
ne disposons pas de romans remarquables en Iran tandis que la 
littérature occidentale est riches de romans notables et pertinents.. 

Dans ce contexte Corbin estime que lorsque nous écrivons un 
texte ou créons une œuvre littéraire, notre écrit peut émaner de 
trois facultés : la raison, les sens ou l’imagination. S’il se dégage de 
la raison, le résultat pourrait être des traités philosophiques. Ainsi, 
lorsque Sohrawardi ou Avicenne s’expliquent du point de vue de 
la sagesse, ils finissent par créer des traités théoriques. Le premier 
écrit la Guérison et les Directives et Remarques tandis que le se-
cond rédige la Sagesse orientale. Mais lorsqu’on s’exprime ou écrit 
sous l’emprise de ses sens, le produit serait un roman. Dans le 
roman, il y a de l’imagination et des descriptions poétiques. Le ro-
man ne se limite pas à raconter simplement ce qui est arrivé mais 
tout ce qui y est relaté, peut être ramené à la matière et au corps et 
tout ce qui est décrit dans un roman, pourrait consister en fin de 
compte en descriptions virtuelles. Le roman est dépourvu d’her-
métisme mais par contre il abonde en tropes et images si bien que 
le genre romanesque doit une grande partie de son esthétique aux 
comparaisons qu’il emploie. Mais l’examen détaillé des compa-
raisons nous amène à cette conclusion qu’elles ne décrivent que 
les caractéristiques des personnes. Cependant lorsqu’on écrit sous 
l’effet de l’imagination, le résultat ne serait plus le roman mais le 
conte. Pour Corbin le conte a un sens très précis, un sens plato-
nique : mimesis qui signifie imiter ou relater. 

Le récit consiste en effet à imiter ou à relater ce qui se trouve 
dans un monde plus élevé que le nôtre. Il consiste à narrer, imiter 
et même parfois simuler. Mais il s’agit ici de narrer et d’imiter ce 
qui se trouve et se produit dans un espace plus haut que notre 
monde, à savoir le monde imaginal. Le récit consiste à relater, se-

lon l’interprétation de Corbin, ce qui a lieu dans un 
espace entre le ciel et la terre, un monde intermé-
diaire et inconnu, une terre céleste dite Hovarqelya 
et évoquée dans l’œuvre de Sohrawardi comme « 
Nakodjabad » (Pays de Nulle part). 

Les événements qui surviennent dans ce 
monde sublime ne sont pas de notre monde. Le 
monde imaginal est par certains aspects compa-
rable au notre en ce sens qu’il est doté de visage et 
de la quantité mais il manque de substance.  Malgré 
des affinités avec notre monde, il est différent et 
supérieur. Néanmoins le langage que nous utili-
sons s’accorde avec nos sentiments et se limite par 
conséquent à nos sens. 

Voilà pourquoi lorsque nous exprimons les 
états d’âmes appartenant à cet univers supérieur, 
nous les avons en effet vécus via notre pouvoir 
d’imagination et non pas à l’aide de notre raison qui 
est abstraite et donc incapable de comprendre cet 
univers. Même par nos sens, nous n’arrivons pas 
à saisir ces événements. Or nous n’avons d’autre 
choix que de relater par un langage concret ce 
que nous avons saisi par notre imagination. Alors 
nous exprimons ces faits et ces états d’une manière 
concrète comme si nous les avons vécus dans ce 
monde tandis qu’à l’origine ces faits ont eu lieu 
dans un autre monde. 

D’ailleurs toutes les notions que nous utilisons 
dans la description de ces états, appartiennent au 
monde terrestre et au langage courant utilisé par 
tout le monde. Dans ce récit, on recourt à toutes 
les capacités du langage tangible et raisonnable. On 
fait appel à la fois aux procédés du langage philo-
sophique et aux capacités du langage des sens. Mais 
d’un langage qui n’est ni l’un ni l’autre et qu’il faut 
donc déchiffrer. Alors qui a l’aptitude de s’expri-
mer dans ce langage ? En réalité, un mystique qui a 
la faculté et la capacité d’observation des faits et des 
états exprimés ci-dessus. Une fois doté du pouvoir 
d’intuition, le mystique se hisse en effet à une étape 
plus élevée que celle de la sagesse. 
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donc le mécanisme régissant cette interprétation? 
En d’autres termes, quelles conditions et quels 
principes doivent régir cette herméneutique pour 
accéder à l’interprétation souhaitée ?

« Nous entamons notre réponse avec cette 
explication que tout ce qui apparaît dans un texte 
comporte nécessairement un sens propre et un 
sens figuré. Le sens propre concerne les réalités 
concrètes et les observations extérieures établissant 
avec eux une correspondance biunivoque. Mais s’il 
dépasse le sens littéral, on le considère comme 
figuré. L’apparence n’est qu’un jeu de langage et 
une technique d’extension du langage. Mais dans 
la nouvelle lecture que Corbin veut donner des 
textes, trois sens ont été mis en considération : le 
sens littéral, le sens figuré et le sens ésotérique. Ce 
qui distingue le sens ésotérique du sens figuré, c’est 
que ce dernier ne se concrétise que dans les mots, 
donc il cesse d’exister hors des mots. On a toujours 
la possibilité de revenir au sens vrai (littéral) de ces 
mots. 

A titre d’exemple lorsque nous faisons un pa-
rallèle entre le beau visage et le soleil, nous cher-
chons simplement à expliquer l’extrême beauté du 
visage par une expression différente qui, d’ailleurs, 
nous permettra d’éviter la répétition des termes et 
d’augmenter en même temps l’impact de nos pa-
roles sur l’interlocuteur. Ainsi le motif  du recours 
à cette technique n’est-il pas uniquement d’ordre 
littéraire. Mais s’agissant du sens ésotérique, on se 
trouve devant un fait qui ne s’insère pas dans les 
termes et qui ne s’explique pas avec des mots, donc 
on n’a qu’à l’expliquer d’une manière ésotérique ; 
ce qui empêche de le communiquer dans son in-
tégralité. Alors pour découvrir le secret et le sens 
caché de ces textes, on a besoin d’une technique 
de décryptage et c’est ici que l’herméneutique entre 
en jeu pour déchiffrer les textes. Cependant si l’ex-
pression est virtuelle, aussitôt qu’elle se réalise, elle 
s’achève et s’anéantit. Mais lorsqu’il s’agit d’un sens 
ésotérique, plus on l’explique, plus on en dégage les 

détails et plus on en découvre les dimensions occultes. Le secret 
est inépuisable.

Corbin a tenté de reconstituer et de relire, à l’aide de son her-
méneutique, les textes rédigés avec cette vision et dans ce langage. 

Selon Corbin, ce que nous possédons actuellement sous le 
nom de la philosophie islamo-iranienne, est un riche trésor de 
textes hermétiques et c’est justement pour cela que dans l’étude 
de Sohrawardi ou d’Avicenne, le savant français attache une at-
tention particulière à leurs textes allégoriques. Ainsi, à propos 
d’Avicenne il a écrit Avicenne et le récit visionnaire et trois contes 
symboliques Hayy ibn Yaqdhan, Traité sur le vol et Le récit de Sa-
laman et Absal. Toutes ces œuvres ont été écrites dans un langage 
ésotérique et non métaphorique. Il tente de découvrir Avicenne 
à travers l’étude détaillée de ses écrits ésotériques étant persuadé 
que ce dernier ne se limite pas à ce que reflète ses œuvres péri-
patéticiennes mais que sa véritable pensée est cachée derrière ces 
mystères. 

Il agit de même à propos de Sohrawardi. Ce grand philosophe 
iranien est l’auteur d’une dizaine de traités allégoriques dont les 
plus importants sont : Le Bruissement de l’aile de Gabriel ; La 
langue des fourmis ; L’appel du Simurgh ;  Le récit de l’exil occi-
dental ; l’Intelligence rouge…

Dans les chapitres IV et VI du second volume de l’Islam 
iranien, Corbin a commenté dans les détails deux de ces récits. 
En effet, s’il a choisi ces récits symboliques parmi les œuvres de 
Sohrawardi, c’est parce que son herméneutique est en parfaite 
harmonie avec le style de ces écrits. De même il croit que la vé-
ritable philosophie des grands noms tels que Sohrawardi et Avi-
cenne réside dans leurs traités allégoriques.

Quelle est la base de cette idée selon laquelle la philosophie 
et la prophétie proviennent d’une même lumière et quelle place 
occupe cette idée dans ce débat?

Cette idée évoquée par Corbin lors de l’examen de la pensée 
de Sohrawardi, a été empruntée en effet  à Avicenne. Mais l’ori-
gine de cette idée remonte à Fârâbî et c’est pour cela que nous 
sommes d’avis que dans la sagesse islamique le conflit entre la 
raison et la révélation n’a aucune place ce alors que dans les phi-
losophies occidentales ce conflit est indéniable. Or cette idée est 
un prélude à notre discussion. Comme le langage des prophètes 
est constamment sujet à différentes interprétations, les écrits 
des penseurs nourris à cette source, doivent être interprétés. Par 
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dont les sources ont été puisées dans le spiritualisme islamique. 
Pour une connaissance approfondie des pensées illuminatives 

de Corbin, nous avons mené un entretien avec le Dr. Rahmati, 
dont vous trouverez les extraits ci-dessous. 

Maryam Saâdi : « M. Rahmati, en tant que traducteur et inter-
prète des œuvres de Corbin, vous êtes d’avis que le livre En islam 
iranien en quatre volumes, constitue l’ouvrage le plus important 
et en d’autres termes le chef-d’œuvre de cet auteur. D’ailleurs par-

mi ces quatre volumes, le second qui traite de Sohrawardi et des 
Platoniciens perses est à vos yeux la meilleure œuvre de Corbin. 
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à ce choix ?

Dr. Rahmati : « L’attachement affiché par Corbin à la culture 
irano-islamique comporte différents aspects. Il aborde aussi bien 
les mystiques musulmans que les philosophes musulmans et 
vous constaterez que certaines de ces personnalités sont d’origine 
iranienne et d’autres ne le sont pas. A titre d’exemple l’une des 
œuvres les plus importantes de Corbin est L’Imagination créatrice 
dans le soufisme d’Ibn Arabi. Bien entendu d’autres personnali-
tés qui font l’objet de ses travaux sont pour la plupart iraniennes 
parmi lesquelles on peut mentionner Avicenne, Sohrawardi, 
Rouzbahan Shirazi, Seyed Heydar Amoli et d’autres… Mais je 
crois que parmi tous ces savants, c’est certainement Sohrawardi 
qui attire plus que les autres l’attention de Corbin et joue un rôle 
pivot et remarquable dans la pensée de cet écrivain. De Heidegger 
à Sohrawardi est le titre d’un livre de Corbin qui sous la forme 
d’une autobiographie contient ses entretiens avec Philipe Nemo. 

Cette dénomination nous amène à croire que l’axe 
de la pensée de Corbin, au moins là où il s’agit de 
l’Iran, est bien Sohrawardi et il semble qu’il ait étu-
dié les autres savants iraniens avec comme toile de 
fond la pensée sohrawardienne. Ainsi il semble que 
lorsqu’il rédigeait Avicenne et le Récit visionnaire, 
il l’a considéré comme une condition préalable à 
la compréhension de Sohrawardi et l’expression 
des liens qui l’unissent à Avicenne. D’où la place 
prépondérante qu’occupe Sohrawardi dans la pen-
sée de Corbin. Mais le livre le plus important dans 
lequel Corbin se penche sur cette question c’est le 
second volume du livre En islam iranien. Corbin 
dispose d’autres livres sur la pensée de Sohrawardi 
dont Les fondements zoroastriens de la philoso-
phie de Sohrawardi qui comporte plusieurs dis-
cours de l’auteur.  

Mais dans son chef-d’œuvre en quatre volumes 
intitulé En islam iranien, Corbin a consacré un vo-
lume à ce sujet. Ce grand ouvrage comprend sept 
volumes en quatre tomes mais le tome consacré 
à Sohrawardi ayant pour titre « Sohrawardi et les 
platoniciens perses » revêt quantitativement une 
grande importance. D’ailleurs, qualitativement 
parlant, les textes abordant Sohrawardi et ses idées 
semblent contenir des aspects nouveaux et des 
points innovants. En d’autres termes, ce qu’a dit 
Corbin à propos de Sohrawardi, n’est certaine-
ment pas le fruit d’une recherche superficielle dans 
l’œuvre de ce savant, car il ne se contente pas de 
présenter, de catégoriser ni d’interpréter ou de criti-
quer simplement la philosophie de ce dernier mais 
il cherche plutôt à le découvrir à travers ses écrits et 
à en fournir une interprétation originale. »

Corbin a longuement traité cette idée de 
Sohrawardi selon laquelle la sagesse et la prophétie 
se sont dégagées d’une même source et sur cette 
même base, le philosophe iranien avait appliqué 
son principe original d’herméneutique dans la 
lecture et la compréhension des textes religieux et 
philosophiques indéfectibles. Comment s’explique 
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La philosophie illuminative
dans le paradigme de pensée d’Henri Corbin
InshaAllah Rahmati en interview avec Maryam Saâdi
Traduit par Alireza Sabeti

Nous allons commencer notre entretien avec le professeur érudit et le chercheur dans le domaine 
philosophique par cette information qu’il a traduit en persan de nombreux ouvrages philosophiques dont 
ceux d’Henri Corbin. Le Dr. Rahmati élu plusieurs fois comme traducteur modèle, est à la fois l’éditoria-
liste d’une revue scientifique spécialisée dans le domaine de la philosophie et de la connaissance et le maître 
de conférences du département de la philosophie de l’Université libre (non gouvernemental) de Teheran. 
Il a traduit et publié jusqu’à présent plus de trente ouvrages philosophiques parmi lesquels on peut citer La 
philosophie de la religion au 20ème siècle , La connaissance et le spiritualisme, L’encyclopédie de l’éthique 
ainsi que plusieurs œuvres d’Henri Corbin dont le recueil en quatre volumes En islam iranien : aspects 
spirituels et philosophiques,  Temple et Contemplation , Terre céleste, Avicenne et le récit visionnaire , 
L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi, La Science de la Balance,  Réalisme et symbolisme 
des couleurs en Cosmologie chiite,  Temps cyclique dans le mazdéisme  et le Chiisme ismaélien.

Philosophe et spécialiste du Chiisme, Corbin a eu le mérite de faire connaître à l’Occident la philoso-
phie illuminative de Sohrawardi ainsi que la sagesse sublime de Mulla Sadra. Corbin ayant fait tout son pos-
sible pour interpréter les idées de Sohrawardi, trouve dans les bases philosophiques de celui-ci un heureux 
mélange de la sagesse de la Perse antique et du spiritualisme islamique. Sohrawardi qui est d’après Corbin 
le prélude et le point de départ des platoniciens perses, s’est employé à restaurer la sagesse de l’ancienne 
Perse et la philosophie de la lumière et de l’obscurité et à ramener les mages hellénisés à leur véritable patrie 
à savoir la Perse islamique ; c’était une cause qu’il est arrivé à défendre grâce au recours à l’herméneutique


