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دین پژوهی در مواجه با فسلفه و تاریخ
محمدعلی امیرمعزی1، اسالم شناس و پژوهشگر تاریخ تشیع

در گفت وگو با سید کوهزاد اسماعیلی2

ضمن سپاس از زمانی که در اختیار ما گذاشتید، در ابتدا می خواهیم درباره ی عالقه ی شما به تاریخ تشیع و به طور کلی شیعه پژوهی 
سؤال کنم. البته چند وقت پیش و در جلسه ی معرفی کتابتان خاطره ای را تعریف کردید که جای دیگری نشنیده بودم. اگر ممکن است 

مصاحبه را با آن خاطره شروع کنیم. 
من از نوجوانی، از 14-15 سالگی به فرهنگ ایران و اسالم و باالخص به جنبه های عرفانی و فلسفی و ادبیات عرفانی و شعر، چه در تشیع و چه در 
تسنن عالقه داشتم. شاید در ابتدا اینگونه شروع شد که حدود سال 1۹72میالدی یکی از دوستان پدرم با هانری کوربن آشنایی داشت. آن زمان )کوربن( 
به ایران رفت و آمد داشت و در حال تأسیس انیستیتو ایران شناسی فرانسه و به ویژه کتابخانه اش بود و سالی چند ماه به ایران می آمد و با دوستان رفت و 
آمد می کرد و کتابخانه ها را نگاه می کرد و تحقیقاتش را دنبال می کرد. دوست پدر بنده هم که می دانست به این فصول عالقه مندم، گفت پروفسوری هست 
که تخصصش در همین زمینه هاست و به اینجا می آید و می شناسمش، اگر بخواهی می توانی با ایشان دیداری داشته باشی و با ایشان صحبت کنی. من 
شخصاً ایشان را نمی شناختم و زبان فرانسه ام هم خوب نبود، گفتم باشد و همراه این دوستمان که تحصیل کرده ی فرانسه بود و همسرش نیز فرانسوی 
  Ecole pratique des hautes etudes بود، سه نفری به رستوران فرید در خیابان کریمخان زند که آن موقع پاتوق کوربن بود رفتیم. کوربن درباره ی
صحبت کرد و گفت که من در آنجا در حال تدریس هستم و اگر شما می خواهی بطور علمی و جدی در این زمینه ها تحقیق کنی، می توانی بعد از دیپلم 
به فرانسه بیایی و ادامه ی تحصیل بدهی. من هم بعد از دیپلم با توافق والدینم راهی فرانسه شدم. اینها، سال های آخری بود که کوربن در اکول پراتیک 
تدریس می کردند. سال 1۹74 بود و علی رغم بازنشستگی شان، به اکول می آمدند و تدریس می کردند ولی دو سال بعد دیگر تدریس نکردند و چهار سال 
بعد، یعنی سال 1۹78 فوت کردند. نتیجتاً سال های آخر تدریس ایشان در اکول را دنبال کردم و همراهش، زبان عربی را در انستیتوی زبان های شرقی 
تکمیل کردم، زبان پهلوی خواندم و یونانی و التین را هم کنارشان خواندم. درس های ایران شناسی و اسالم شناسی را هم در همان اکول پراتیک دنبال 
می کردم. طی یکی از جلسات، کوربن به من پیشنهاد داد که در مورد تشیع قدیم تحقیق کنم چرا که موضوع مهمی است و خود کوربن هم تا آن موقع 

در این زمینه تحقیقی نکرده بود. 

1. مدیر بخش مطالعات علوم دینی در École Pratique des Hautes Études؛ 2. دانشجوی مطالعات اسالمی مدرسه مطالعات عالی سوربن
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دوران  آن  و فالسفه ی  بعد  به  زمان صفویه  از  متأخر  تشیع  ایشان هم  کار 
بود. در نتیجه من چند سال بعد شاگرد جانشین ایشان، پروفسور دانیل ژیماره، 
در اکول پراتیک شدم و دکتر ژیماره تز دکتری من را که درباره ی تشیع قدیم 
و چهره ی امام در ادبیات حدیثی شیعه ی متقدم بود، راهنمایی کرد. و به نوعی 
نصیحت هانری کوربن را گوش کردم و رساله خودم را در مورد تشیع قدیم نوشتم. 
جالب بود که بعد از فوت کوربن، یک جایی تقدیرهای ما با هم تالقی می کرد. 
تز من همین بود که گفتم و دفاعیه ی رساله ی دکتری ام در سالن هانری کوربن 
Ecole pratique des hautes etudes بود. بعد اقبال با من یار شد و بعد 
از اینکه از تزم دفاع کردم ابتدا در سال 1۹88 استادیار شدم و بعد هم در سال 
1۹۹4 جانشین ژیماره شدم که خودش جانشین کوربن بود. کوربن هم جانشین 
ماسینیون بود. حاال مفتخرم این کرسی ای که در مدرسه ی مطالعات عالی سوربن 
دارم، کرسی ماسینیون و کوربن و ژیماره است. و همین دین من را به آنها زیاد 

می کند.
هرچند من و کوربن روش تحقیقمان با یکدیگر متفاوت است، چون ایشان 
بیشتر فیلسوف بود و من بیشتر مورخ هستم و نتیجتاً روش هایمان با هم تضاد و 
اختالف دارند و با اینکه من بسیار برای ایشان احترام قائلم اما از منظر تاریخی با 
دیدگاه های او خیلی موافق نیستم، اما به این محقق بزرگ بسیار مدیونم. اینگونه 
بود که قدم به قدم به سوی مطالعات شیعه شناسی و شیعه ی قدیم سوق پیدا کردم. 
کرسی ای هم که در حال حاضر دارم، کرسی ایست که بصورت مشخص و معین 
در دنیای غرب، به مطالعات شیعی اختصاص داده شده است. متخصصان دیگری، 
هر چند کم تعداد، هستند مانند ویلفرد مالدونگ در آکسفورد و اتان کولبرگ در 
اورشلیم متخصص های بازنشسته ی شیعه در قدیم بودند، اما کرسی شان، کرسی 
شیعه شناسی نبود. درس اسالم شناسی می دادند و تحقیقات خودشان در باره ی 
شیعه بود. ولی این کرسی من تنها کرسی ای است که عنوان تشیع در آن ذکر 

شده، نتیجتاً من هم احساس مسئولیت سنگینی بر روی شانه های خودم دارم. 

همانطور که فرمودید شما جانشین و صاحب کرسی هانری کوربن و 
ژیماره و ماسینیون هستید. اما تفاوت های زیادی بین روش پژوهش های 
و  مقاالت  از  برخی  در  می کنم  فکر  دارد.  وجود  کوربن  هانری  و  شما 
کتاب هایتان به این تفاوت ها اشاره کرده اید و مثاًلً گفته اید که کوربن به 
عنوان فیلسوف توجه زیادی به احادیث نداشت یا اینکه روش شناسی ای 
بود.  فرد  به  منحصر  کاماًلً  استفاده می کرد  مطالعات خود  در  کوربن  که 
بین  که  تفاوت هایی  و  بگویید  کوربن  با  خودتان  رابطه ی  از  می توانید 

خودتان و ایشان می بینید را به طور مختصر توضیح دهید؟
پدیده شناسی  یا  فنومنولوژی  عنوان  به  را  بله. کوربن روش شناسی خودش 
یا  شرق شناس  نگویند  او  به  اینکه  بر  داشت  تأکید  و  اصرار  و  می کند  معرفی 

فیلسوف  بگویید  من  به  می گفت  ایران شناس.  یا  اسالم شناس 
و به عنوان یک فیلسوف، در تاریخ اندیشه ی اسالمی و ایرانی 
با خودش  بابت  این  از  فکر می کنم  پژوهش می کرد.  تشیع  و 
منسجم بود. البته از یاد نبریم که او دانشمند بزرگی بود و روش 
فیلولوژی آلمانی را خوب می دانست. این به این معنا نیست که 
روش او علمی نیست. اما روش علمی خاصی داشت. می شود 
گفت روش علمی فلسفی داشت. مثاًلً اگر بخواهم از ارزش واالی 
علمی کارهای کوربن بگویم، شما را به تصحیح های انتقادی ای 
که ایشان از متون زیادی کرده اند ارجاع می دهم. و اصوالً ایشان 
باالخص در غرب، کاشف مؤلفین و عرفای بزرگ اسالمی بود. 
یا سهروردی  ایشان کسی در غرب، مالصدرا  از  تا پیش  مثاًل 
تعداد  به  می شناختند  که  کسانی  شاید  نمی شناخت.  اصاًل  را 
انگشت های یک دست هم نبود. یا مثاًل حیدر آملی یا شیخ احمد 

عکس از سید کوهزاد اسماعیلی
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احسائی، کسانی هستند که حتی در ایران هم جز در مجامع 
ولی  نمی شناسدشان  ندرت، کسی  به  و سنتی، آن هم  علمی 
ایشان تصحیح های انتقادی  از آثار ایشان کرده که از نظر علمی، 
درجه یک است. ولی در کارهای تحقیقاتی اش، بُعد تاریخی و 
بعد اجتماعی سیاسی  که افکار در بطن آنها شکل می گیرند را 
در نظر نمی گرفت. بنابراین شما خیلی مواقع می بینید که ایشان 
مالصدرا را با عارف و فیلسوف غربی )امانوئل( سودنبورگ مقایسه 
می کرد و اینها را با هم می سنجید. که البته از لحاظ فلسفی این 
به من  ایشان می گفت سودنبورگ  است.  توجیه  قابل  موضوع 
کمک می کند که مالصدرا را بفهمم. یا مثاًل ایشان بدون اینکه 
محیط تاریخی و محیط اجتماعی - سیاسی این مؤلفین را در 
نظر بگیرد، از یک دوره ای به یک دوره ی دیگری می رفت. چیزی 
اندیشه های فلسفی بود و  که برایش مطرح بود، تاریخ محض 
خودش این را فراتاریخی می خواند. برای همین هم جنبه های 
تاریخی برایش جالب نبود. به عنوان مثال، انقالب اسالمی ایران، 
برایش نه جالب بود و نه قابل فهم. این موضوع از نظر فلسفه ی 
عرفانی معنی ندارد و اصاًل قابل ذکر هم نیست. در صورتی که 
اتفاقی که با انقالب افتاد، کاماًل مربوط به سیر تحول جریانی 
مجتهدین.  جریان  بگویم  بتوانیم  شاید  است.  تشیع  تاریخ  در 
همین  برای  نبود.  جالب  اصاًل  کوربن  برای  موضوع  این  ولی 
انقالب اسالمی برای کسانی که تشیع را از طریق آثار کوربن 
می شناختند، پدیده ی مجهول، غیرقابل شناخت و غیرقابل فهم 
بود. ولی آنهایی که تشیع را از طریق آثار جامعه شناختی یا علوم 

سیاسی یا تاریخی می شناختند چنین وضعی نداشتند. 
تفاوت من با کوربن این است که من روش پدیده شناسی را 
قبول دارم. یعنی اینکه برای فهم یک پدیده ی دینی، باید دید 
که مؤمنین به آن پدیده، چطور آن موضوع را می بینند. یعنی 
اینکه ببینیم تشیع را شیعیان چطور می بینند، می فهمند، ایمان 
دارند و عمل می کنند. من سعی کردم این روش را با یک روش 
تاریخی بیامیزم. یعنی برای دیدن اینکه شیعیان چطور شیعه را 
می بینند و می شناسند و قبول دارند و عمل می کنند و ایمان 
این شیعیان در کدام زمان و مرحله ی  ببینیم که  باید  دارند، 
به کدام جریان شیعه  متعلق  و  تاریخی هستند، کجا هستند 
هستند. اینکه ما درباره ی شیعه ی اولیه ی پیش از آل  بویه حرف 
می زنیم یا بعدش، فرق می کند. از مکتب حله حرف می زنیم یا از 
شیعه ی پس از صفویه. از نظر من تشیع یک واحد منسجم یگانه 

نیست که بتوانیم بگوییم تشیع این است و جز این نیست. یعنی اگر بخواهیم روش 
پدیده شناختی محض را دنبال کنیم،  درحوزه ی essentialism ]ذات گرای[ عمل 
می دانیم  مثل یک جوهر خاص  را  تشیع  یا  دینی  پدیده ی  هر  یعنی  می کنیم. 
اگر  و  بوده  همین  مکان ها  و  دوران ها  همه ی  در  این جوهر خاص  می گوییم  و 
این جوهر یگانه و منسجم و یک دست را مطالعه کنیم، تشیع را می فهمیم. من 
بطور  اسالم  چه  دینی  پدیده ی  هر  نظرم  به  نیستم.  معتقد   essentialism به 
کلی یا تشیع بطور اخص یا حتی مسیحیت، یهودیت و بودا، هیچ کدام یک چیز 
یگانه ی منسجم یک دست در همه ی زمان ها و مکان ها نبوده اند. هر دوشان دارای 
فراوانی و کثرت هستند و بنابراین ما برای فهمشان باید جنبه های مختلف و این 
کثرت را بفهمیم. من در مورد ادیان به وحدت معتقد نیستم. و وقتی شما به این 
کثرت معتقد باشید، جنبه های تاریخی و سیاسی و اجتماعی و تحوالت تاریخی 
برایتان مهم می شود. من سعی کردم در مطالعاتم، حاال نمی دانم موفق بوده ام یا 
نه، سعی کرده ام این دو روش پدیده شناختی و تاریخی را با هم بیامیزم. البته روش 
تاریخی ای که من دنبال می کنم مبتنی بر فیلولوژی است. یعنی رجوع مدام به 
متون. کار من به نوعی تاریخ متون است و همانطور که گفتید، قدیمی ترین متونی 
که راجع به تشیع داریم متون حدیثی است. بنابراین طبیعی بود که من اساس 
مطالعه ام را بگذارم بر این متون حدیثی و تا جایی که بشود باید قدیمی ترین متون 
حدیثی را، چه مال دوره ی قبل از آل بویه یعنی فرات کوفی و عیاشی و علی ابن 
ابراهیم قمی و صفار قمی و کلینی، تا دوره ی بعد از آل  بویه تا ابن بابویه و بعد 
که می توانیم بگوییم شکل عوض می کند و از حالت باطن گرایی، در مکتب شیخ 
مفید و شریفین جنبه ی کالمی- فقهی پیدا می کند و همینطور ادامه پیدا می کند 

را مطالعه کنم. 

یک  جا  همین  است  بهتر  نظرم  به  کردید.  مورد حدیث صحبت  در 
و  غرب  دنیای  در  گفتید  که  طور  همان  بپرسم.  شما  از  را  مهم  سؤال 
مطالعات اسالمی و تشیع غرب، اقبال به آثار شما قدیمی تر است. چون 
که شما جز یک ترجمه یا چندتا مقاله، مطلبی به فارسی ننوشته اید. اما 
جدیداً اقبال به آثار شما در دنیای فارسی زبان و به ویژه در ایران زیاد 
شده. سال های 8۶-8۷ شمسی ترجمه ی غیر رسمی از کتاب »امامت در 
سپیده دمان تشیع« شما در محافلی، کپی و توزیع می شد. ضمناًً علی رغم 
اینکه شما فردی دانشگاهی هستید اما آثارتان جدیداًً در محافل حوزوی 
مورد بحث قرار گرفته و جلسات زیادی در نقد آن برگزار شده. در همین 
محافل و حوزه ها هم نقدی که به روش شناسی شما می کنند، به همین 
نقد هایی  یا منابع حدیثی است. لب لباب  به حدیث  ارجاع شما  شیوه ی 
که در برخی از محافل حوزوی دیدم این بود که چرا مثاًل شیخ مفید نه و 
صفار قمی بله. چرا به صفار قمی ای که در علم حدیث تشیع امروز تقریبًاًً  46

199



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3

به او ارجاعی نمی دهند، شما اینقدر ارجاع می دهید، بعد در مورد جوامع 
حدیثی جدیدتر یا محدثینی که جدیدتر هستند توجه زیادی نداشته اید؟ 
سؤال خوبیست، اما من در کتاب هایم پاسخ این سؤال را داده ام. نقدی که در 
مجامع حوزوی می فرمایید را من می شناسم منتها شاید اگر کتاب های من بیشتر 
مطالعه می شد، چنین سؤالی پیش نمی آمد. من روش خودم را گفته ام. گفته ام 
که چرا به این احادیث رجوع می کنم. ضمن اینکه فقط صفار هم نیست. مطلب 
برمی گردد به چیزی که پیش از این می گفتم. از دوره ی آل بویه، تحول عظیمی 
در محافل شیعی بوجود می آید. یعنی اصوالًً قرن چهارم هجری یا دهم میالدی، 
شیعیان به نوعی در مناطق مهم امپراتوری اسالمی به قدرت می رسند. آل بویه 

در بغداد هستند.

چیزی که شما نامش را رستاخیز شیعه گذاشته اید؟
رستاخیز نه، تحول شیعه. شیعه نمرده بود، برعکس، خیلی هم زنده بود. فقط 
شکلش عوض شد. یا به اصطالح یک جریان غالب در آن شکل عوض می کند. 
قرن چهارم که ماسینیون به آن می گفت قرن اسماعیلی اسالم، به نظر من فقط 
اسماعیلی نیست. قرن شیعی اسالم است. درست است که اسماعیلیه در مصر و 
شمال آفریقا هستند و در قسمتی از سوریه هستند. ولی در قسمت های دیگر، 
مهم ترینشان آل بویه است که در مرکز خالفت عباسی در بغداد هستند. حاال برخی 
می گویند که در ابتدا زیدی بودند و بعد اثنی عشری شده اند. ولی به هر حال باعث 
تحول شیعه ی اثنی عشری شده اند. ولی غیر از آنها حمدانیان در سوریه هستند. 
قرامطه در بحرین هستند و غیره و غیره. یعنی شیعه ها برای اولین بار به قدرت 
رسیدند. منتها در جامعه ای به قدرت رسیدند که اکثریتشان سنی هستند. بنابراین 
برای اینکه بتوانند به نوعی حکومت بکنند، مجبورند جنبه های خیلی تند شیعی 
را در خودشان، پنهان و یا پاک بکنند. باالخص اتفاق مهم دیگری که در این دوره 
می افتد این است که دوره ی ائمه ی تاریخی تمام شده است. یعنی بعد از غیبت 
صغری و بعد غیبت کبری، دیگر امام حی و زنده جسمانی  در میان شیعه های 
بی سبب  ولی  دارند  اعتقاد  بهش  غایبی هست که  امام  نیست. یک  اثنی عشری 
نیست که به این دوره می گویند »دوره ی حیرت«. این نبود امام باعث مسئله ی 
بزرگی می شود که خیلی از اثنی عشری ها به دلیل همین مسئله شیعه امامیه را 
ترک می کنند و به اسماعیلیه و زیدیه و غیره می پیوندند. این مسئله که من در 
موردش ده ها صفحه نوشته ام، تحول عظیمی در تشیع ایجاد می کند. یعنی اگر ما 
متن های قبل از دوره ی غیبت یا قبل از دوره ی آل بویه را مقایسه کنیم با متن های 
بعد از غیبت و معاصر آل بویه، به یک فرق اساسی برمی خوریم. این فرق چیست؟ 
که  است  باطنی  و جنبه های  عرفانی  قدیمی تر، جنبه های  متن های  مشخصه ی 
مرکز ثقلش امام شناسی ست. یعنی چهره ی امام است. این که امام کیست؟ و وقتی 
می بینید که این امام کیست، می بینید جنبه های عرفانی درونش بسیار پر رنگ 

است و اختالفات موجود در تشیع و تسنن هم بسیار زیاد است. 
اتفاقی که در این تحول می افتد این است که آن کسانی که در 
زمان آل بویه با آنها همکاری می کردند و سعی می کردند به نوعی 
حکومت شیعه را توجیه بکنند و مجبور شدند به عنوانی خود 
تشیع را سانسور بکنند تا اختالفشان با اهل تسنن را کم بکنند، 
جنبه های  بجایش  و  کردند  کمرنگ  را  عرفانی  جنبه های  این 
فقهی و کالمی و عقالنی بیاورند. حتی شریف مرتضی هم معتقد 
است شیعه ها خودشان باید کتاب های حدیثی مثل کافی کلینی 
را خودشان به نام عقل سانسور کنند. بنابراین ما اگر بخواهیم 
شیعه را آنطور که از طریق متون قدیم قبل از تحول سیاسی و 
فقهی است بشناسیم و به متونش رجوع کنیم، آن وقت می بینیم 
بنابراین  درون گراست.  و  باطنی  شیعه ی  یک  شیعه  این  که 
تأکید من بر متونی مثل بصائر الدرجات صفار یا تفسیر فرات 
کوفی یا تفسیر عیاشی یا تفسیر قمی یا کافی کلینی، از این 
جهت است که شاید اینها هنوز دارند آن تشیع قدیم قبل از 
این تحول عقل گرا و معتزلی و فقه گرا را، یعنی زمانی که ائمه 
هنوز خودشان هستند و تحول عقل گرایشان صورت نپذیرفته را 
نشان می دهند. ما سند دیگری نداریم. اینها کلیه ی سندهای 
قدیمی ای هستند که ما داریم. بنابراین اگر بخواهیم تشیع را 
قبل از این تحول فقهی-کالمی که از نظر من تحولی متأخر 
است و به قرن چهارم و آل بویه بازمی گردد را از خالل این متون 
بشناسیم، مجبوریم بر متون صفار و کلینی و غیره تکیه کنیم. 
از آنها شیعه متحول می شود و آنطور که در متون  چون بعد 
آمده، از تعالیم ائمه فاصله می گیرد. اگر آقایان به روش و کاری 
که من کردم خرده می گیرند، باید بگویم که همین خرده را به 
مجلسی در بحاراالنوار هم می توان گرفت. مجلسی سعی کرده به 
نوعی در دوره ی صفوی تعادلی بین اصولیون و اخباریون تعادل 
ایجاد کند. مجلسی خودش یک شخص قدرتمند سیاسی بود 
و مقام شیخ االسالمی داشت، مجتهد بود و کار سیاسی می کرد 
و در حکومت صفوی مشاغل مهمی داشت. ولی در عین حال 
احترام  اسدآبادی  محمدامین  مثل  کسی  به  نوشته هایش  در 
زیادی می گذارد، شاید بخاطر پدر خودش محمدتقی مجلسی 
در  که  می کنید  نگاه  شما  وقتی  بعد  و  باشد.  بود  اخباری  که 
کار اساسی زندگی اش، یعنی در بحاراالنوار، هرچه حدیث بوده 
جریان هایی  از  احادیثی  حتی  آورده،  سانسوری  هیچ  بدون  را 
که باهاشان مخالف بوده را، منتها چیزی که برایش مهم بوده، 
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این است که تمام آنچه را که دیانت شیعی را با خودش حمل 
می کند، به معاصرین و آیندگان خودش انتقال دهد. بنابراین او 
هیچ ابایی ندارد که از فرات و صفار و کلینی حدیث بازگو بکند. 
به  او حتی  از  بُرسی که مجتهدین  حتی آدم هایی مثل رجب 
عنوان یکی از ُغالت یاد می کنند هم حدیث می آورد. آنچه که 
برای مجلسی مهم است این است که بگوید شیعه چه می گوید 
و چه گفته است. و شیعه ای که او می گوید، یک شیعه واحد و 
منسجم نیست. کسانی که بر من خرده می گیرند، دارند شیعه 
را به یک شیعه ی عقل گرای کالمی - فقهی ای که به شیخ مفید 
این همه ی شیعه  تقلیل می دهند. ولی  برمی گردد  و شریفین 
نیست. همانطور که امثال همین شیخ مفید و شریف مرتضی و 
با دیگرانی که بهشان می گفتند باطن گرا یا غلو یا هجویه مخالف 
بگیرم که  نمی توانم جبهه  به عنوان یک مورخ  اما من  بودند. 
شیخ مفید راست می گوید و صفار قمی دروغ. از لحاظ تاریخی 
خرده ای که به من می گیرند این است که شاید احادیث أمثال 
حدیث  علم  جوابگوی  چون  نیست  اطمینان  قابل  زیاد  صفار 
نیست و استحکامی که اسناد حدیث باید داشته باشد را ندارد. 
ولی متوجه نیستند که علم حدیث هم تاریخی ست. کسانی که 
تاریخی  شرایط  یک  در  نوشته اند،  را  ضوابطش  و  علم حدیث 
نوشته اند و داشته اند به یکسری خواسته های تاریخی سیاسی 
جواب می گفتند. نتیجتا من به عنوان یک مورخ نمی توانم به 
دانشمندان علم حدیث اعتماد قطعی بکنم. چیزی که برای من 
مهم است اینست که همه نوع حدیث باید مورد مطالعه قرار 
بگیرد. و چون چیزی که در رساله ی دکتری و بعد از آن برای 
من مهم بود، عرفان شیعی و تعالیم ائمه بود و تعالیم ائمه در 
کتب حدیثی آمده و این هم برای من مهم بود که در کتب 
حدیثی هنوز تحول تاریخی- سیاسی وارد نشده، به آنها ارجاع 

کنم. موضوع به همین سادگی ست. 

یا  می آید  پیش  موضوع  همین  در  که  دیگری  بحث 
خرده ی دیگری که در همین رابطه گرفته می شود، مربوط 
به محتوای برخی از این احادیث است. اینکه فردی مانند 
صفار که امروز متهم به غلو است، و برخی احادیثی که 
نقل می کند با ارتودکسی و اصول اعتقادات و علم حدیث 
چندان همخوان نیست؛ مثاًل احادیثی که در مورد خرق 

عادت یا امثالهم می گوید.

ببینید اوالً اینکه ما به چه چیزی می گوییم ارتودکسی شیعه؟ باز هم داریم 
جوهرگرا می شویم. یعنی داریم شیعه را محدود به شیعه ی حوزوی می کنیم. ولی 
این احادیث مربوط به معجزات ائمه را که شما می گویید، یا مهم تر از آن نهاد 
ربوبی ائمه که معجزه در ذیلش است، هزاران و میلیون ها شیعه قبول دارند. چه در 
شیعه ی عامیانه و چه در شیعه ی عارفانه و صوفیانه. اگر به عرفای شیعه ی کنونی 
و یا کسانی که خودشان را منسوب به عرفان شیعه و طریقت های صوفیانه مثل 
نعمت اللهیه، ذهبیه، خاکساریه، شیخیه و غیره می دانند رجوع کنید، می بینید که 
آنها هم آن مسائل را قبول دارند. بنابراین من به عنوان مورخ، این تقسیم بندی بین 
ارتودکسی که یعنی یک عده ای دارند تشیع درست را می گویند و یک عده ای دارند 
تشیع نادرست را می گویند را قبول ندارم. تشیع همه ی اینهاست. هرکدامشان هم 
بگوید  را می گویند. ولی مورخ نمی تواند  معتقدند خودشان دارند تشیع درست 

کدامیک از اینها دارند درست می گویند.
دوماً اینکه حاال صفار به غلو متهم شده. ولی صدها و شاید هزاران حدیثی 
که صفار آورده را کلینی هم آورده. چرا کلینی را یکی از کتب اربعه می دانیم که 
دقیقاً یکی از کتب ارتودکسی است. در کتاب آخر من به نام »کتاب حجت خدا«1 
گفته ام که کتاب کافی انباشته از همین احادیث ا ست که شما می گویید غلو. عالوه  
بر جنبه های ربوبی و ربانی و معجزات ائمه و علم غیبشان و غیره، ده ها حدیث در 
مورد تحریف قرآن دارد که بعد از آل بویه و در آثاری مثل شیخ مفید یا شریف 
مرتضی موضوع تحریف کتاب، یکی از مشخصه های غلو است. کلینی ده ها حدیث 
در این مورد دارد پس کلینی را هم به عنوانی غالی باید حساب کنیم! پس آنوقت 
از تشیع چه می ماند؟ به کجایش چنگ بزنیم؟ این همان چیزیست که مرحوم 
مامقانی در تنقیح المقال گفته که دوستان مجتهد ما همه چیز را می گذارند به پای 
غلو. اگر قرار باشد هرکدام از اینهایی که آنها اتهام غلو به آن می زنند را دور بریزیم، 
خیلی از آن چیزهایی که مامقانی بهشان می گوید »ضروریات مذهب« را هم باید 
دور بریزیم. ضروریات مذهب قبل از هرچیز چهره ی امام است. ائمه ی معصومین 
از نگاه شیعه انسان هایی هستند که مظهر تجلی صفات خداوندند این از ضروریات 
تشیع است و شما این را که از تشیع بگیرید، دیگر فرقی با تسنن ندارد. من بر 

صفار بیشتر از کلینی و فرات و عیاشی تکیه نکرده ام.

شاید صفار بیشتر تابو باشد.
بله ولی صفار پیشکسوت  کلینی است و همانطور که گفتم صدها حدیث صفار 
در کافی کلینی هم هست و کلینی هم که از کتب اربعه ی ماست. بنابراین کسانی 
که خرده می گیرند باید بدانند که اتهام غلو هم تاریخی دارد و مربوط می شود 
به شکل عوض کردن تشیع در زمان آل بویه. اصوالً این تمایز بین یک شیعه ی 
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غلوآمیز و یک شیعه ی میانه رو، تمایز متأخر مربوط به دوران آل بویه است و از 
کّشی و این بابویه شروع می شود و در آثار شریف مرتضی به اوج خود می رسد. 
یعنی یک زمانی هر جریان شیعه که جنبه ی عرفانی و باطن گرایی در آن زیاد بود، 
متهم می شود به غلو. یعنی همانطور که در تسنن اتهام زندقه هست، در شیعه 
اتهام غلو وجود دارد. یعنی هرآنچه که به یک ارتودکسی تناسب ندارد. منتها این 

ارتودکسی خودش یک پدیده ی اجتماعی سیاسی و تاریخی است. 

احادیثی از قول خود ائمه ی معصومین در رد غالیان و غلو وجود دارد. 
یعنی زمانی که امام زنده حضور داشته، این غلو را رد کرده. شما این را 

چطور توضیح می دهید. 
توضیحش پیچیده است. به این دلیل که ما معنای یگانه ای از غلو نداریم. 
مطالعات زیادی در این زمینه شده و همین اواخر هم ده ها کتاب را محققانی مثل 
آقای گرامی و آقای طاووسی و دیگران در ایران نوشته اند و اصوالً اگر بخواهیم 
یک وجه اشتراک برای این کتاب ها بگیریم همین است که ما معنای واحدی از 
غلو نداریم. بستگی به جریان های مختلف، دوران های مختلف، مؤلفین مختلف و 
تعریف های مختلف دارد. و اینکه ائمه چه چیزی را محکوم می کنند مسئله است. 
اگر قسمت آخر اولین کتاب من به اسم راهنمای الهی2 که رساله ی دکتری ام است 
را نگاه کنید، می بینید که یک مؤخره ای راجع به غلو دارم. و سعی کردم بگویم 
آنطور که از کتب حدیثی برمی آید، برخورد ائمه با غلو متشابه است. یعنی شما 
نگاه کنید مثاًل در کتاب رجال طوسی. در خیلی موارد آمده، مثل کسی که دارد 
تعریف می کند، می گوید این آدم غالی بود، یا این آدم در غلو افتاد، بعد می گوید 
که امام جعفر صادق این آدم را بخاطر غلوش لعنت کرد یا ازش برائت خواست. ولی 
همین آدم، جزو شاگردان امام موسی کاظم است. یا می بینید که امام رضا یک نفر 
را بخاطر غلو از خودش راند و در مالء عام او را لعنت کرد. در حالی که آن فرد از 
شاگردان امام جواد است. از این موارد یکی دوتا نیست. من بیش از بیست و پنج 
مورد گفته ام که یک شخصی بخاطر غلواش ملعون واقع شده ولی می بینیم که در 

بین شاگردان امامان بعدی است. 
یک مورد جالب دیگر حدیثی ست در کتاب الغیبه نعمانی حدیثی ست از امام 
جعفر صادق. در این حدیث دارد می گوید که در بین شاگردانم کسانی هستند که 
من بهشان یک تعلیمی می دهم، و می روند و این تعلیم را همانطور که شنیده اند 

بازگو می کنند. من هم به همین علت از آنها برائت دارم و لعنتشان می کنم.

مسئله ی خواص اینجا مطرح می شود.
 مسئاله ی خواص و مسئله تقیه است که مطرح می شود. یعنی آنچه که امام 

2.  Le guide divin dans le shî’isme originel 

قابل لعنت و برائت دانسته، این نیست که محتوای مطلب چیست. 
این است که چرا این مطلب برای همگان بیان شده. این چیزیست 
که جرم محسوب می شود نه آن چیزی که گفته شده. بنابراین 
اگر امام به این دلیل فرد را لعنت می کند که همان چیزی را که 
شنیده بیان کرده، به این علت است که تکلیف تقیه را مراعات 
نکرده. بنابراین اینجا موضوع خیلی پیچیده تر از آن است که ما 
فکر می کنیم و باالخره اینکه، خیلی از مسائلی که شما در دوران 
آل بویه و بعدش می بینید که غلو محسوب می شود، مثاًل در باب 
نهاد ربوبی و معجزات امام است، در کتاب خیلی ارتدوکس شیعه 
آمده و هیچ هم به عنوان غلو مطرح نشده. پس اگر راجع به نهاد 
ربوبی و امام به عنوان مجلی و مظهر، یعنی محل ظهور أسماء و 
صفات خداوند، در کتاب حجت می خوانید را به عنوان غلو بگیرید، 
پس یعنی امامان غالی بودند! برای همین اگر همه ی اینها را از 
شیعه در بیاوریم، چیزی از شیعه نمی ماند. أصال خاصیت تشیع 
چیست. به چه چیزی و در چه دوره ای می گوییم شیعه. آن موقع 

مثاًل می توانیم بگوییم شیعه یکی از مکاتب تسنن است. 

به امام شناسی اشاره کردید. به نظرم اگر ممکن است 
اینکه  بدون  بدهید.  توضیح  مورد  این  در  بیشتر  کمی 
بخواهم مقایسه کنم، در تاریخ الهیات مسیحی، مسئله  ای 
وجود دارد در مورد اولویت عیسی شناسی و خداشناسی. 
است.  اولویت  در  کدام  که  است  این  پرسش  واقع  در 
تحول  یک  در  واقع  در  عیسی شناسی.  یا  خداشناسی 
تاریخی در ارتودکسی کلیسای کاتولیک، عیسی شناسی 
بر خداشناسی اولویت می یابد. یعنی تا عیسی را نفهمیم، 
نمی توانیم خدا را بفهمم. در کتاب راهنمای ربانی که به 
آن اشاره هم فرمودید، گفته اید که تا زمانی که ما چهره 
امام، چه چهره تاریخی امام و چه چهره عرفانی امام را در 
تشیع نشناسیم، قادر به فهم سایر مفاهیم، مثل توحید و 
نبوت و غیره هم نیستیم. ممکن است کمی بیشتر در این 

باره توضیح دهید؟
بله کاماًل همین است و این را نوشته ام. اینکه محور تشیع، 
شیعه،  دیانت  اصلی  تنه ی  اصوالً  یعنی  است.  امام  چهره ی 
تنه  این  شاخه های  دینی،  دیگر  فصول  و  است  امام شناسی 
محسوب می شوند. خداشناسی و معاد و نبوت، همه شان نسبت 
به امام شناسی شکل می گیرند و مفهوم پیدا می کنند. البته اگر 
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کتب حدیثی را نگاه کنیم، موضوعات به این نحوی که من دارم 
بیان می کنم، بیان نشده اند. 

حتی به لحاظ شکلی هم مطرح نشده. 
البته. اما اگر شما دید کلی  که یک مورخ باید داشته باشد 
نگاه  باال  از  را  آنها  و  بگیرید  فاصله  متون  از  یعنی  بگیرید،  را 
یا  اول گفته شده  این مطلب  نروید که  فرو  کنید و در متون 
آن مطلب، می بینید که تصویری از تشیع داده شده و متوجه 
می شوید که چهره ی امام مرکز ثقل دیانت شیعه است. بنابراین 
با شما موافقم و مقایسه ای که کردید هم از نظر تاریخی قابل 
بررسی است. چون چهره ی امام و باالخص حضرت علی، کاماًل 
در  بخصوص  و  اولیه  مسیحیت  در  مسیح  عیسی  چهره ی  با 
به  اینکه ما  از  مسیحیت گنوستیک قابل مقایسه است. پیش 
خداشناسی برسیم ،آنچه که غربی ها تئولوژی می خوانندش، که 
نگذاریم، مسیحی ها می گویند  توحید  را  ما فقط اسمش  حاال 
عیسی شناسی، من به آن می گویم امام شناسی، و به نظرم شاید 
نوعی نماد روشن این مطلب، در حدیث امام علی است. وقتی 
یک حبر از او می پرسد خدایی را که می پرستی می بینی؟ و علی 
می گوید می شود خدایی که دیدنی نیست را پرستید؟ و البته 
بعد اضافه می کند که این خدا را با چشم سر نمی شود دید و با 

چشم دل باید دید. 

رؤیت به قلب.
آنچه  داریم که  احادیث دیگری  بعد  و  قلب.  به  بله رؤیت 
در قلب دیده می شود، در واقع شکل نورانی امام است که این 
شکل نورانی امام مظهر أسماء و صفات خداست. امام، نماد و 
مظهر خداست که این مظهریت مفهوم مهمی در شیعه است 
که یعنی محل ظهور و بازتاب. چون در ریشه ی عربی ظ ه ر 
مضمون نور هست.  پس خداشناسی اینجا از امام شناسی شروع 
می شود. باز هم می گویم که در تشیع قدیم. یعنی قبل از اینکه 
تشیع بعد از آل بویه از طریق آثار شیخ مفید و دیگران، جنبه ی 
کالمی پیدا می کند و یک مقداری این امام شناسی از آن زدوده 
می شود و جنبه ی خداشناسی با رنگ و بوی معتزلی می گیرد و 
چهره ی امام کمرنگ می شود. چرا؟ چون اوالً امام غایب است و 
دارد کم کم چهره ی فقیه متکلم، جایگزین و جانشین چهره ی 
است که یک  تاریخی طبیعی  لحاظ  از  بنابراین  امام می شود. 

مقداری این جنبه ی محوری بودن امام را از آل بویه به بعد از آن بگیرند. از زمانی 
که جنبه ی کالمی پیدا می کند و خداشناسی مهم تر از امام شناسی می شود. ولی به 

نظر من قبل از آل بویه امام شناسی ارجح است و محوریتش بیشتر است. 

امامان  بحث سلسله ی  می آید،  پیش  امام  از چهره ی  بعد  که  بحثی 
است. شما در درس دانشگاه دو سال پیشتان در مورد چهره ی امام علی 
صحبت می کردید. االن هم فرمودید که چهره ی ایشان، تصویر مسیحایی 
دارد و حتی می شود در تاریخ هم رد آن را هم گرفت. آیا این فقط در مورد 
امام علی است؟ چون در مورد مسیحیت که صحبت می کنیم، یک مسیح 
داریم و خداوند در تاریخ و در جسم مسیح ظهور کرده. اما در تشیع ما 
دوازده امام داریم. و با امام دوازدهم باب امامت تاریخی بسته می شود. در 
واقع سؤال اصلی من در مورد چهره امام به طور اعم و چهره امام علی به 

طور اخص است. 
و  است  علی  یکی چهره ی  تقسیم می کنم.  بخش  دو  به  را  من سؤال شما 
درست است که ما در تشیع اثنی عشری و شاخه های دیگرش ائمه زیاد داریم و 
همه شان مقدس و مظهراند، اما باز هم اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، می بینیم 
که چهره ی علی یک تمایزی دارد. به نظر من جنبه ی استثنایی اش بیشتر است. 
این را در احادیث خود ائمه هم می بینید. مثاًل در احادیث امام جعفر صادق، امام 
سجاد، اما رضا، وقتی از علی صحبت می کنند، جور دیگری صحبت می کنند. مثاًل 
وقتی یکی از شاگردان امام جعفر صادق ازش می پرسد که »آیا ما می توانیم به شما 
بگوییم امیرالمومنین؟« و امام جعفر جواب می دهد که نه امیرالمومنین فقط علی 
است. حتی ائمه ی دیگر هم حق ندارند این عنوان را بر روی خودشان بگذارند. 
دیگر خلفا جای خود دارند که به نظر ائمه این عنوان را غصب کردند. ولی سؤال 
این است که چرا امام جعفر صادق راجع به علی این را می گوید. چرا امیرالمومنین 
فقط مختص به علی ست؟ مثاًل ما خطبه هایی داریم که علی دارد راجع به خودش 
صحبت می کند. خطبه هایی هستند معروف به اهل غلو و کاری نداریم که خود 
این تقسیم بندی اشکال دارد، خطبه البیان، خطبه ی افتخار، خطبه ی شقشقیه، و 
فارغ از صحت و سقم این احادیث، در اینها علی می گوید »أنا االول و أنا اآلخر 
أنا الظاهر و أنا الباطن«، حتی بعضی جاها می گوید »انا الخالق«، و البته بعدش 
داشته  دیگر چنین خطبه ای  ائمه ی  که  نشنیده ایم  ما  المخلوق،  می کند  اضافه 
باشند. بنابراین در میان ائمه هم علی یک رتبه ی خاصی دارد. ما حتی در تشیع 
عامیانه هم اصطالحات زیادی با علی داریم. دست علی به همراهت، یا علی مدد، 
علی«  اصطالح »دین  نداریم.  را  دیگر چنین چیزی  ائمه ی  با  میدان.  مرد  علی 
که درباره اش مقاله ی طوالنی ای دارم را هم داریم، ولی هیچ کس نمی گوید دین 
بنابراین علی رتبه ی  جعفر. فقه جعفری داریم، ولی کسی نمی گوید دین رضا. 
خاصی دارد که شاید برمی گردد به موضوع این چهره ی مسیحایی علی. منتها  50
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مسیح گرایی شیعه، یا امام شناسی شیعه با مسیح شناسی مسیحی یک فرق اساسی 
دارد که همان موضوعی ست که در سؤالتان مطرح کردید و حاال من می رسم به 
بخش دوم سؤالتان. این که از لحاظ مسیحیت ارتدوکس، بر این تأکید می کنم 
چون مسیحیت هم یگانه نیست، ولی مسیحیت ارتدوکس کاتولیک، چیزی که 
به آن می گفتند کلیسای بزرگ قسطنطنیه، خداوند در جسم عیسی مسیح ظهور 
کرده و بنابراین از او یک موجود یگانه ای ساخته. ما این حالت تجسیم را در شیعه 
نداریم. موضوع مظهریت را داریم که فرق دارد با موضوع تجسیم و حلول. یعنی 
جسم امام یک جسم انسانی و بشری است. جسم خدایی نیست و شخص امام، 
در جسم خودش خدا نیست. »محل«، کلمه ی خیلی مهمی است، محل ظهور 
بنابراین خداوند نمی آید تجسم در یک شخص واحد  أسماء و صفات خداست. 
پیدا کند ولی این جنبه ی مظهریت از نظر شیعه اثنی عشری از یک امام به امام 
دیگر انتقال پیدا می کند. فرقش این است. حتی در نوشته هایی مثل »مناقشات 
بین شیعه و مسیحیت« این موضوع مطرح می شود. فرنگی ها به این در جسم 
حلول کردن می گویند incarnation. این را شیعه قبول ندارد. بنابراین از این 
منظر هم که نگاه کنیم، مسیح شیعه مختص نمی شود به یک شخص. با اینکه در 
کتب اسماعیلیه مثل کتاب  الکشف، احادیثی داریم که علی می گوید من مسیح 
هستم، من مسیح ثانی هستم، من عیسی هستم »أنا من عیسی و عیسی مني«. 
بنابراین این جنبه ی مسیحایی در علی قوی تر است تا بقیه ی ائمه. ولی اگر مسیح 
را بگذاریم به عنوان مظهر یعنی محل ظهور أسماء خداوندی، در تشیع محدود به 

یک شخص نمی شود و صفت مسیحایی می تواند به سایر ائمه منتقل شود. 

این فیض در دوران غیبت چگونه است؟
شیعه ی  با  شیعه  دیگر  جریان های  که  اختالفی  غیبت،  دوران  در  خب 
اثنی عشری دارند همین موضوع غیبت است. شیعه ی اسماعیلیه یا زیدیه یا بقیه 
معتقدند که این سیر امامت باید تا قیامت و بازگشت مهدی موعود ادامه پیدا کند.

مثاًل امام حاضر در میان شیعیان اسماعیلی نزاری.
 امام حاضر زنده. اما در شیعه ی اثنی عشری موضوع غیبت داریم. یعنی آن 
حالتی که عیسی مسیح و یگانگی مسیح داشت، االن در مورد امام موعود ما یعنی 
امام دوازدهم داریم که آن هم مختص شده به این شخص بخصوص. یعنی یک 
جنبه ی یکتایی پیدا کرده که جریان های دیگر شیعه قبولش ندارند. ولی خب این 

حالت جزمی و اعقادی برای ائمه ی اثنی عشری پیدا شده. 

و  مقاالت  در  بدهم.  ادامه  دیگری  شکل  به  می خواهم  را  امام  بحث 
کالس های درستان تأکید دارید که محل پیدایش این گروه های باطنی 
امروز  عراق  که  کردید  تأکید  هم  همیشه  و  بوده  امروز  عراق  در  شیعه 

عنوان  به  آن  از  که  منطقه ای  است.  سواد  منطقه ی 
یا کوفه  بغداد  برده اند. و اساساً شهر  نام  ایرانشهر  قلب 
پایتخت  شده.  ساخته  مدائن  شهرهای  مجموعه  در 
شاهنشاهی ایران ساسانی. در کتاب های دیگرتان هم در 
باستان صحبت  ایران  و  امامی  بین تشیع  رابطه ی  مورد 
مورد  در  که  مهمی  بسیار  مقاله ی  در  ویژه  به  کرده اید 
شهربانو نوشته اید. اینجا نظریات متفاوتی در مورد رابطه 
با تشیع وجود  به طور اخص  باستان  ایران  و  ایران  بین 
دارد. مثل اینکه شیعه، اسالم ایرانی است و شیعه ادامه ی 
فهم زرتشتی از هستی است که به نوع دیگری خودش را 
نشان داده و چیزهایی از این قبیل. با توجه به نگاه شما به 
تشیع و به ویژه تشیع قدیم، این رابطه ی بین تشیع اولیه 
با فرهنگ و تمدن ایران باستان چطور می توانیم بصورت 

خالصه توضیح بدهیم؟ 
من که می گویم محل تولد تشیع، به عنوان یک دین مشخص، 
یعنی دین ائمه، عراق است و بخصوص شهر کوفه اوالً بی دلیل 
نیست که حضرت علی پایتختش را از مدینه به کوفه می آورد 
نتوانسته اند  هم  محققین  و  است  سؤال برانگیز  هم  این  خود  و 
جواب قانع کننده ای بدهند که چرا علی پایتخت را از حجاز به 
عراق می آورد و بخصوص کوفه و اینکه کوفه در کنار شهر حیره 
ساخته شده که مرکز فرهنگی و مذهبی و دینی بسیار بسیار مهمی 
در دوران ساسانی است. دوماً باز من برمی گردم به این موضوع 
جوهرشناسی چرا که جوهر فرهنگ و تمدن ایران باستان هم یگانه 
نیست. اگر گفته ام که کوفه در قلب ایرانشهر است، به این دلیل 
که نزدیک مدائن و پایتخت ساسانیان است، معنایش این نیست 
که تشیع یک شکل ایرانی اسالم  ست. این موضوع را هم باید مد 
نظر داشته باشیم که به محض اینکه از ایران قبل از اسالم صحبت 
می کنیم، به دین مانی یا زرتشت فکر می کنیم. نه! وقتی به عراق 
فکر می کنیم باید متوجه باشیم که در این منطقه، جریانات یهودی، 
جریانات مسیحی گنوستیکی و جریانات یهودی - مسیحی یعنی 
 ، Judeo-Christianism چیزی که در فرانسه به آن می گویند
خیلی زیادند و اصوالً فراموش می کنیم که در دوره ی ساسانی، 
بیش از یک قرن، دین رسمی ایران، دین مسیحیت نسطوری بوده. 
بنابراین اگر راجع به دین ایران قبل از اسالم صحبت می کنیم، فقط 

به دین زرتشتی فکر نکنیم. 
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دین زرتشتی متأخر.
این هم بوده و دین بوده و مهم هم بوده. اما آن چیزی که 
در برخورد با تشیع بوده، جریانات مسیحی و یهودی- مسیحی 
بوده. و مانوی. که البته خود مانی هم می گوید من دنباله روی 
با  مانوی ها  اختالفی که  یعنی علی رغم  دین مسیحیت هستم. 
گنوستیک ها داشتند، چون دین مانی یک نوع گنوز است. بنابراین 
اگر من از عراق و کوفه می گویم، دارم از منطقه ای صحبت می کنم 
که همه ی این ادیان بصورت بسیار فعاالنه ای حضور دارند حتی بعد 
از آمدن اسالم. یعنی دین مانوی، جنبش های مختلف گنوستیکی، 
در  و  دارند  آنجا حضور  در  بردیسان،  دین  مرقیون،  دین  یعنی 
همچین کوره ی اجاق گرم فرهنگی مذهبی هست که تشیع نضج 
پیدا می کند و بزرگ می شود. من هیچ وقت نه گفته ام و نه نوشته ام 
که تشیع یک شکل ایرانی اسالم است و اصوالً هم زیاد این را 

قبول ندارم.

شاید برداشت ساده ای از تیتر کتاب مرحوم کوربن باشد. 
او زیاد پدیده شناسی کرده و  باز هم  البته به نظر من  بله، 
جنبه های تاریخی را در نظر نگرفته. آنچه که من قبول دارم این 
است که برخورد بین تشیع به عنوان دین ائمه و فرهنگ ایرانی، 
بسیار قدیمی ست. در عراق و شاید از همان زمان حضرت علی، 
یعنی از بدو تشیع، این برخورد با ایرانی ها بصورت بسیار فعالی 
وجود دارد و شاید به همین دلیل من به چهره ی شهربانو توجه 
کردم، سنبل این برخورد قدیم بین تشیع و ایران قبل از اسالم، 
شهربانوست. و به همین عنوان سنبل برایم مطرح است. این مهم 
نیست که آیا به لحاظ تاریخی وجود داشته یا خیر، که فکر نمی کنم 

وجود داشته است.

نتیجه هم گرفته اید؟
بله. ولی گاهی سنبل ها به لحاظ تاریخی بسیار مهم تر هستند 

تا واقعیت تاریخ. 

فکر می کنید این رابطه بعدها ادامه پیدا کرد؟
برخوردهای  این  که  دلیل  این  به  کرد.  پیدا  ادامه  مطمئناً 
قدیمی، و این تداخل بین فرهنگ های مختلف، بسیار مهم است. 
یک ردی در تاریخ باز می کند که بعد باقی می ماند. یعنی اتفاقی 
نیست، که بعد از چند قرن، ایران می شود اولین کشوری که در 

آن مذهب رسمی تشیع بصورت یک امپراتوری درست می شود و اصوالً تسنن ایرانی 
قبل از دوره ی صفویه هم تسنن خاصی ست. با تسنن کشورهای عربی زبان فرق دارد. 
و باز هم مربوط می شود به حفظ زبان ما. یعنی بعد از فتوحات اعراب، ایران تنها 

کشوری ست که از یک تمدن باستانی می آید و زبان خودش را حفظ می کند. 

سؤال دیگری که در مورد روش  تحقیق شما می شود در مورد شکل 
خوانش متون است. در مقدمه ی همه ی کارهایتان، چند بحث را مرتب 
به عنوان مبانی روشی تکرار کرده اید. یکی باطن گرایی ست، یکی تفاوت 
دیگر،  نکته ی  یک  و  است  امام  یکی خود چهره ی  است،  باطن  و  ظاهر 
شیوه ی خوانش متون قدیم است. معتقدید که نباید متون قدیمی را به 
»هنر  کتاب  در  که  اشتراوس کمک می گیرم  لئو  از  شکل مدرن خواند. 
نگارش و تعقیب و آزار« خود می گوید، به دو علت، یکی آزار و تعقیب، یکی 
هم علم نهفته ی در متن هاست که باید خوانش بین خطوط داشت. یعنی 
مؤلفین برای فرار از آزار تعقیب حاکمان یا دوری از تنش  درجامعه ای که 
در آن زندگی می کردند و همچنین برای پنهان کردن علمی که در اختیار 
داشتند، متون خود را به شیوه ای می نوشتند که جز خواص، کسی به آن 
دسترسی نداشته باشد.  تنها کسانی که آموزش صحیح دیده باشند، با 
بهره گیری از روش های خاصی قادر به فهمیدن فحوای متون هستند که 
به آن هنر خوانش بین متون می گفتند. البته خود اشتراوس می گوید که 
این را از فیلسوفان مسلمان و یهودی گرفته است. می خواهم بدانم که 
آیا شما هم با متن های قدیم اینگونه برخورد می کنید و فکر می کنید که 
آنها با یک هنر خاصی نگارش شده اند و برای فهمشان باید خوانش بین 

خطوط داشت؟
در  نوعی که  به  متون.  و خوانش همه ی  متون  بین خطوط  کاماًل. خوانش 
متون حدیثی شیعه، به تعبیر من، »تبدید علم« یا پخش کردن مطلب بکار رفته. 
مثل  را  باید قسمت های مختلفش  کنید،  پیدا  را  علم  اینکه شما  برای  بنابراین 
بازی های پازل جمع کنید تا یک چیزی ساخته شود. پس موضوع این نیست که 
ما فقط بین خطوط را بخوانیم، باید همه ی خطوط را بخوانیم و سعی کنیم پیدا 
کنیم که انسجامشان در چیست. تشیع، دینی ست که بیش از 1400 سال است که 
وجود دارد و اگر قرار بود یک چیز بی انسجامی باشد، نمی ماند. به دلیل استحکام 
ساختاری اش است که مانده. این استحکام هم بخاطر انسجامی ست که در خودش 
دارد. منتها این انسجام، در کتب حدیثی بصورت جسته گریخته ارائه شده. چیزی 
که شما می گویید، آموزش فیلولوژیکی است که من بخصوص با اساتیدی که در 
آلمان داشتم، دیده ام. فیلولوژی یعنی چه؟ یعنی ما سعی کنیم بفهمیم که واژه ها 
و متون، در زمان و کمی بعد از نگارششان چه معنایی می دادند. یعنی فهم افرادی 
که در قرن دوم و سوم این کتاب ها را می خواندند چگونه می فهمیدند، نه اینکه  52
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من چطور می فهمم. برای همین من خیلی بر تاریخ اندیشه و تاریخ واژه ها اصرار 
دارم. همانطور که از همان کتاب اولم می بینید، مثاًل درباره ی واژه ی عقل و علم 

صحبت کرده ام. 

غالباً تکرار می کنید که عقل در آن زمان یک معنای متفاوتی داشته.
بله این مهم است که ما با عینک امروزی مان این متن ها را نخوانیم و سعی 
کنیم با عینک آن روزی بخوانیم برای اینکه بفهمیم این متون در زمان خودشان 
چه می گویند. این همان فرقی است که من با کوربن دارم. اصرار من بر باطن و 
ظاهر هم به همین دلیل است. چون این متن ها خودشان بر جنبه ی باطنی و 
ظاهری اصرار دارند. خودشان به تبدید علم اصرار دارند. خودشان اصرار دارند که 
نوشته های اسرارآمیزی هستند. اصرار شدیدی در حدیث هست که »حدیثنا سر 
مستسر« چرا اینهمه اصرار روی یک نکته های پنهانی در این احادیث و تعالیم 
این سرها  بفهمم  این است که  وجود دارد. سعی من بصورت خیلی متواضعانه 
چیستند. و برای اینکه اینها را بفهمم، پله ی اول این است که بپذیرم یک ظاهر و 
یک باطنی هست و نباید به ظاهر اکتفا کرد.  در نهایت نه اینکه من بفهمم چه 
باطنی وجود دارد، مهم این است که بفهمم خود این متون راجع به باطنشان 
و  بفهمیم  تا  پراکنده اند جمع آوری کنیم  بصورت  را که  اینها  باید  چه گفته اند. 

بازسازی شان کنیم. 

می کنند،  وارد  شما  مطالعه ی  روش  به  نقد  که  آنها  می کنید  فکر  و 
پیش فرض و روش های علمی ندارند؟ 

من فکر می کنم که اینها بیشتر یک چارچوب ایدئولوژیک را 
پیاده می کنند. نظریه ی خاصی راجع به تشیع دارند و می گویند که 
تشیع این است و تعریف من ازش این است، و حاال بیاییم ببینیم در 
این تعریف چه می گنجد و چه نمی گنجد. این از لحاظ متودولوژی 
درست نیست. این یعنی عینک امروزی را بزنیم و ببینیم متن های 

قدیم چه گفته اند. این از لحاظ  متدولوژیک اشکال دارد.

به عنوان آخرین سؤال، کتابی که همین اواخر درباره ی 
مرحوم شیخ کلینی منتشر شد، درس دانشگاه سه سال 
پیش شما بود. از آنجا به بعد، شما درباره ی چند موضوع کار 
کردید. یکی در مورد چهره ی امام علی، یکی جریان های 
گنوستیکی و امسال هم که تفسیر زیارت جامعه کبیره و 

نماز فاطمه زهرا. برای انتشار آن ها برنامه ای دارید؟
من  آخر  کتاب  بله  بیاورم.  در  مقاله  بصورت  را  اینها  شاید 
کافی  کتاب  الحجه ی  از  قسمت هایی  شرح  و  ترجمه  نوعی  به 
کلینی ست. همانطور که گفتید فکر می کنم بیش از پنج سال از 
دروسم اختصاص داده بودم به این کتاب که به نظرم کتاب بسیار 
مهمی  است و فکر می کنم برای اولین بار است که به صورت علمی 

ترجمه و شرحش درآمده.

بسیار سپاسگزارم.
ممنونم.
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secret rendu secret) ;  pourquoi existe-t-il tant d’insistance sur 
le caractère secret des enseignements des imams ? En toute 
modestie, je m’applique à comprendre en quoi consistent de 
tels secrets. Et pour que je puisse les saisir la première marche 
à emprunter serait l’acceptation de l’existence d’un niveau « app-
parent » et d’un niveau « caché» et qu’il ne faut donc pas se 
contenter du sens apparent mais essayer de saisir l’existence 
d’un sens intérieur. Pour cela, il faut souvent réunir des élé-
ments dispersés d’une doctrine donnée afin de la comprendre. 
Dans sa cohérence.

Et vous croyez que ceux qui critiquent votre méthode 
n’appliquent pas de méthodes scientifiques ? 

Je pense qu’ils ont plutôt un point de vue idéologique. Ils 
semblent avoir une définition particulière du Chiisme et tentent 
de rejeter tout ce qui ne correspond pas à cette définition. Se-
lon moi, cette méthode n’est pas adéquate surtout lorsqu’elle 
est dictée par des parti pris d’aujourd’hui. Ceci reviendrait à 
chausser des lunettes d’aujourd’hui pour étudier les textes an-
ciens.

Une dernière question. Le livre que 
vous avez publié récemment sur l’œuvre 
du Sheykh Koleyni correspond à vos cours 
donnés, il y a trois ans, à l’Ecole des hautes 
études de la Sorbonne. Depuis, vous avez 
travaillé sur plusieurs thèmes. Sur la fi-
gure de l’Imam Ali, sur les courants gnos-
tiques et sur la prière de pèlerinage intitulée 
« Djame’e Kabireh ». Allez-vous publier ces 
cours également ?

Peut-être les ferai-je paraître sous forme d’ar-
ticles. En effet, mon dernier livre est une traduc-
tion partielle largement commentée du « Livre de 
la Preuve » (Ketâb al-hojja) du « Kâfi » de Koleyni. 
Comme vous l’avez mentionné, je pense que j’ai 
consacré plus de cinq années de mon enseigne-
ment à ce livre qui, pour moi, est un livre fonda-
mental pour comprendre l’imamologie chiite. Et 
je crois que c’est la première fois qu’il a été traduit 
et commenté en français de manière scientifique. 
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rable sur le plan culturel.

L’autre question que l’on pourrait vous 
soumettre porterait sur la méthode des mo-
des de lecture (« khanesh ») des textes. En 
introduction de tous vos travaux vous avez 
discuté de vos bases méthodologiques et de 
vos objets : la distinction entre l’apparent 
et le caché, la figure de l’Imam. Un autre 
point a trait à la méthode de lecture des 
textes anciens. Vous considérez qu’il ne 
faut pas lire les textes anciens avec des « luu-
nettes modernes ». Je pense à Leo Strauss 
qui, dans ses livres « La Persécution et l’art 
d’écrire » et « De la tyrannie », affirme qu’il 
convient de pratiquer une lecture d’entre les 
lignes pour deux raisons : la tyrannie et la 
persécution d’une part, la science dissimulée 
dans les textes d’autre part. Entendre par là 
que les auteurs, pour fuir la tyrannie et la 
persécution des puissants, ou pour fuir les 
tensions de la société dans laquelle ils vivent, 
de même que pour dissimuler la science 
dont ils disposent, rédigent leurs textes de 
telle manière que seuls les initiés peuvent y 
accéder. Et seuls ceux ayant bénéficié d’un 
enseignement adéquat, et par le recours à 
des techniques propres, sont à même d’ap-
préhender la substance de ces textes, par 
une technique intitulée « art de lire entre les 
lignes ». Strauss lui-même affirme que cette 
méthode a été empruntée aux philosophes 
musulmans et juifs. Je souhaiterais savoir si 
vous entretenez vous-même ce type de rap-
port avec les textes anciens et si vous pensez 
qu’ils ont été rédigés selon une technique 
particulière et si leur compréhension sup-
pose une lecture entre les lignes ?

Absolument. Il y a la lecture entre les lignes 
des textes et la lecture de la totalité d’un texte. Par 

exemple dans le Hadith Chiite, on a eu recours à la « dispersion  
de la connaissance » ou un émiettement des propos (tabdid 
al-‘elm). Par conséquent, pour que vous puissiez accéder à une 
connaissance, il vous faudra en réunir les différentes pièces qui 
la concernent , à la manière d’un puzzle, pour en construire 
l’ensemble. La question n’est pas seulement de lire entre les 
lignes, il nous faut lire toutes les lignes et tenter de déterminer 
en quoi et de quelle manière elles trouvent une cohérence. Le 
Chiisme est une religion de plus de 1400 ans d’ancienneté ; il 
n’aurait pas  duré sans une telle cohérence. Si elle a perduré 
c’était en raison de sa cohésion structurelle. Et cette cohésion 
vient de la cohérence qui l’habite. Or cette cohérence est pré-
sentée, dans le corpus des Hadith, de manière dispersée. Dans 
mon approche, j’ai essayé d’appliquer la méthode philologique 
que j’ai constatée en particulier chez des professeurs que je 
fréquentais en Allemagne. Que signifie la philologie ? Il s’agit 
ici de tenter de comprendre le sens des mots et des textes, du 
temps de leur rédaction ou peu après. C’est-à-dire de discerner 
la manière dont les lecteurs des deuxième et troisième siècles 
comprenaient ces livres et non la manière dont moi je peux les 
comprendre. C’est pour cela que j’insiste beaucoup sur l’his-
toire de la pensée et sur l’histoire des mots. Comme vous pou-
vez le constater dès mon premier livre, j’ai traité, par exemple, 
des termes doctrinaux importants comme ‘aghl ou ‘elm. Qu’on 
ne peut pas traduite une fois pour toutes.

Vous répétez souvent qu’à cette époque le mot ‘aghl 
revêtait un sens différent de « raison ».

Oui, il importe beaucoup que nous ne lisions pas ces textes 
avec nos lunettes d’aujourd’hui et que nous tentions de les 
lire avec les lunettes de l’époque pour comprendre ce qu’évo-
quaient ces mots pour leurs lecteurs contemporains. C’est en 
ceci, entre autres,  que je me démarque de mon maître Corbin. 
C’est pour cette même raison que j’insiste sur « l’apparent et 
le caché» (zâher / bâten) . Car ces textes eux-mêmes insistent 
sur l’aspect intérieur et sur l’aspect extérieur, sur l’ésotérique et 
sur l’exotérique. Ils insistent eux-mêmes sur la dispersion de la 
science. Ils insistent sur le fait qu’ils sont des écrits hermétiques. 
Il est une forte insistance, dans les Hadith, sur des formules 
telles que « hadithna serr mostaserr » (notre enseignement est 

190

55



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

pas monolithique elle non plus. Je n’ai jamais dit que le Chiisme 
est une forme iranisée de l’islam mais c’est un fait qu’il est né 
et s’est développé à Koufa non loin du « cœur de l’Iranshahr, », 
foyer bouillonnant de toutes sortes de courants religieux préis-
lamiques. Le zoroastrisme n’est pas la seule religion dans l’Iran 
préislamique. Rien qu’à Hira, devenu Koufa, on trouve de 
nombreux courants juifs, chrétiens, gnostiques ou manichéens. 
On oublie en plus qu’à l’époque sassanide, durant plus d’un 
siècle, la religion officielle de l’Iran était le Christianisme Nes-
torien. Par conséquent, si l’on débat de la religion préislamique 
de l’Iran, il convient de ne pas s’arrêter à la seule religion zo-
roastrienne. 

Je voulais dire la religion zoroastrienne tardive.

Le zoroastrisme était important mais le Chiisme a eu sur-
tout affaire aux courants chrétien et judéo-chrétien mais aussi 
manichéen. Il faut préciser que Mani lui-même affirme être un 
continuateur de Jésus Christ et que malgré les différences entre 
les Manichéens et les Gnostiques, le manichéisme comporte de 
nombreux aspects gnostiques. Donc lorsque j’évoque l’Irak et la 
cité de Koufa, je pense à une région où toutes ces religions sont 
présentes de manière très active, y compris après l’avènement 
de l’Islam : la religion manichéenne, les divers mouvements 
gnostiques comme le Marcionisme ou le Bardesanisme… Et 
c’est dans un tel creuset culturel et religieux bouillonnant que 
le chiisme parvient à maturation et se développe. Sinon je n’ai 
jamais affirmé ni écrit que le Chiisme est une forme iranienne 
de l’Islam et je ne souscris pas vraiment à cet avis. 

Ce serait peut-être une perception simpliste du titre 
de l’ouvrage de feu Henry Corbin ?

Oui, En Islam iranien. Là encore, Corbin est beaucoup plus 
phénoménologue qu’historien Cependant, j’approuve tota-
lement le fait que la rencontre entre le Chiisme en tant que 
religion communautaire et la culture iranienne soit très an-
cienne. La rencontre avec les Iraniens existe de manière très 
active en Irak et peut-être du temps de l’imam Ali lui-même, 
c’est-à-dire dès le début de la conquête de l’Iran. C’est pour 
cette raison que je me suis intéressé à la figure de Shahrbânou. 

Elle est le symbole de cette vieille rencontre entre 
le Chiisme et l’Iran d’avant l’Islam. Et c’est à ce 
titre que le symbole, pour moi, est d’importance. 
Qu’importe la véracité historique lorsque le sym-
bole joue un rôle historique si crucial.

En avez-vous tiré des conclusions ?

Pour l’historien, cette princesse sassanide n’a 
peut-être jamais existé mais parfois dans l’His-
toire, les figures symboliques sont infiniment 
plus importantes que la réalité.

Croyez-vous que cette réalité a perduré 
par la suite ? 

Bien sûr. Elle a certainement perduré. C’est 
pour cela que ces anciennes rencontres et ces 
interpénétrations entre différentes cultures sont 
très importantes. Elles ouvrent une voie dans 
l’histoire qui demeurera par la suite. Il faut com-
prendre par là qu’il n’est pas fortuit qu’après 
quelques siècles l’Iran devienne le premier pays 
où le Chiisme devient la religion officielle d’un 
empire non califal. Même le Sunnisme iranien 
d’avant la période safavide est un sunnisme 
particulier qui se différencie nettement du Sun-
nisme arabe. Ce phénomène est aussi en relation 
avec la préservation de notre langue. Rappelons 
qu’après les conquêtes arabes, l’Iran demeure 
le seul pays issu d’une civilisation antique ayant 
gardé sa langue d’origine. Mais ceci est une autre 
histoire.

On pourrait mentionner comme exemple 
la « Licence de prière » en langue persane 
par Abu Hanifa.

Parfaitement. Ou encore l’autorisation de la 
première traduction du Coran qui a été en langue 
persane. Ce qui est d’une importance considé- 56
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le même refus de l’incarnation dans le Chiisme. 
Le corps de l’Imam est un corps humain, bien 
qu’ayant des caractéristiques surnaturelles. 
L’Imam n’est pas corporellement Dieu. Il est un 
« lieu de manifestation » (mazhar). Le « lieu » est 
une notion fondamentale. Lieu de manifestation 
des attributs divins. Dieu ne saurait trouver une 
incarnation en une personne unique. Cette notion 
ésotérique du Chiisme Duodécimain se transmet 
d’un Imam à l’autre. Là se trouve la différence 
avec la christologie catholique. Cette question est 
même au centre des écrits de controverses entre 
Chiites et Chrétiens. Le Chiisme ne reconnaît pas 
l’Incarnation chrétienne qu’il rejette comme une 
inhérence (holul). En même temps, dans certains 
sermons Ali s’identifie à Jésus en tant que Christ. 
Par exemple dans l’ouvrage ismaélien « Ketâb 
ol-Kashf  » se trouvent des Hadith où Ali se dit 
« Christ », « Second Christ », « Jésus ». Ou bien 
il proclame : « Je suis de Jésus et Jésus est de 
moi ». Cette dimension christique ne se retrouve 
pas chez les autres Imams. Cependant si l’on 
considère le Christ seulement  comme une figure 
de Théophanie, c’est-à-dire le lieu de révélation 
des attributs divins, alors on peut dire que dans 
le Chiisme la qualité christique peut également se 
transmettre aux autres Imams. 

Comment se présente alors cette béné-
diction durant le temps de l’Occultation ?

C’est bien sur cette question-là, parmi 
d’autres, que se distinguent les différents cou-
rants chiites. Contrairement au Chiisme Duodé-
cimain, les Chiismes ismaéliens  ou Zeydite, pour 
ne citer qu’eux, croient que le cycle de l’Imamat 
doit se poursuivre sans interruption jusqu’à la 
Résurrection et le retour annoncé du Mahdi, 
avec des imams physiquement présents. 

Par exemple l’Imam Présent parmi les 

Chiites Ismaéliens Nizarites ?

L’Imam Présent en vie et physiquement visible. Justement 
avec la question de l’Occultation dans le Chiisme Duodécimain 
se pose celle de l’unicité. Comme dans le christianisme le statut 
de Christ se limite uniquement à Jésus, avec l’Occultation, le 
statut de l’imam se limite à l’Imam Promis, c’est-à-dire le dou-
zième Imam. C’est cette unicité qui n’est pas reconnue par les 
autres courants du Chiisme.

Je souhaiterai poursuivre le débat sur l’Imam sous un 
autre aspect. Vous insistez, dans vos articles et vos cours, 
sur le fait que ce fut dans le territoire actuel de l’Irak 
qu’apparurent ces groupes ésotériques du Chiisme. Et 
vous avez insisté également sur ce phénomène qui vou-
drait que l’Irak d’aujourd’hui ait été une terre de connais-
sance, territoire que l’administration sassanide appelait 
le « cœur du pays d’Iran » ( del-e Irânshahr). La capitale 
royale de l’Iran sassanide, Madâ’en, se trouvait non loin 
de Bagdad. Vous avez également évoqué, dans vos autres 
ouvrages, la relation entre le Chiisme Imamite et l’Iran 
antique, en particulier dans un article très important 
sur Shahrbânou (épouse de l’imam Hosseïn, fils d’Ali). 
Il existe des points de vue différents sur la relation entre 
l’Iran en général  et l’Iran préislamique en particulier avec 
le Chiisme. A savoir que le Chiisme est un Islam iranien 
et que le Chiisme est un prolongement du mazdéisme. 
Compte tenu de votre regard sur le Chiisme et en particu-
lier le Chiisme ancien, comment peut-on expliquer d’une 
manière concise la relation entre le Chiisme primitif  et la 
culture et la civilisation de l’Iran préislamique ?

Ce que je dis c’est que le berceau historique du Chiisme, en 
tant que religion d’une communauté donnée, se trouve en Irak 
et en particulier à Koufa. Ce n’est pas sans raison que l’Imam 
Ali a transféré sa capitale de Médine à Koufa (d’ailleurs ce dé-
placement suscite des interrogations auxquelles les chercheurs 
n’ont pas su apporter de réponse convaincante). Or Koufa a 
été bâtie près de la cité d’al-Hira, centre culturel et religieux 
d’importance capitale durant la période sassanide. Ceci est un 
premier point. Ensuite, la religion de l’Iran préislamique n’est 
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fit d’une dimension théologique de type mo’tazelite. Ainsi  la 
figure de l’Imam s’en trouve atténuée. Pourquoi ? En premier 
parce que l’Imam est désormais absent et ce phénomène histo-
rique permet que, progressivement, la figure du docteur de la 
loi remplace et se substitue à celle de l’Imam. Mais il me semble 
qu’avant la période bouyide, l’imamologie est absolument pré-
dominante.

Après la figure de l’Imam, le débat suscité porte sur 
la pluralité des Imams. Il y a deux ans, dans vos cours à 
la Sorbonne vous avez traité de la figure de l’Imam Ali. 
Tout à l’heure vous avez même affirmé que sa figure 
présente un aspect christique et qu’il est même possible 
de suivre la trace de ce parallélisme à travers l’histoire. 
Est-ce que cela concerne uniquement l’Imam Ali ? Car 
dans le Christianisme le Christ est unique et Dieu est ap-
paru dans l’histoire et dans le corps du Christ. Or, dans 
le Chiisme duodécimain, nous comptons onze autre 
Imams. Et avec le douzième Imam la porte historique 
de l’Imamat se trouve définitivement scellée. En réalité 
le fond de ma question concerne la figure de l’Imam en 
général et la figure de l’Imam Ali en particulier.

Il me semble votre question comporte deux volets. En pre-
mier il y a la figure de Ali et il est vrai que le Chiisme Duodé-
cimain et les autres branches du chiisme  comportent nombre 
d’Imams et qu’ils sont tous des personnages sacrés et théopha-
niques. Mais si, encore une fois, nous observons le phénomène 
avec attention, nous constatons que la figure de Ali se distingue 
des autres imams. A mon sens elle se démarque par plusieurs 
singularités. Nous constatons cela dans les Hadith des Imams 
eux-mêmes. Quand il est question de Ali le propos est sou-
vent différent. Par exemple quand un des disciples de l’imam 
Djafar Sâdegh lui demande « Pouvons-nous vous appeler Emir 
Commandeur des Croyants ? » et que l’Imam Djafar répond 
que le titre est exclusivement réservé à Ali. Même les autres 
Imams n’ont pas le droit de porter ce titre. Quant aux califes 
n’en parlons pas car pour les imams il s’agit d’une usurpation 
éhontée de ce titre. Mais la question qui se pose c’est de savoir 
pourquoi l’Imam Djafar Sâdegh a tenu ces propos à l’égard de 
Ali en particulier ? Pourquoi ce titre est exclusivement réservé 

à Ali ? Nous disposons de sermons où Ali parle 
de lui-même. Des sermons surtout connus dans 
les milieux dits « extrémistes » mais comme on 
l’a vu cette accusation pose problème. Le Ser-
mon de la Parole claire, le Sermon de la Gloire, 
le Sermon de Shaghshaghiyeh, etc. On ne discute 
pas de l’authenticité ou non de ces sermons ; ce 
qui compte c’est qu’ils existent et que beaucoup 
les considère comme authentiques. L’Imam Ali y 
déclare : « Je suis le Premier et je suis le Dernier, 
je suis le Manifeste et je suis le Caché ». Ce sont là 
des Noms de Dieu dans le Coran. Dans certains 
passages même il affirme « Je suis le Créateur » 
tout en ajoutant ensuite « et le Créé ». Nous 
n’avons pas connaissance que les autres Imams 
aient prononcé de tels sermons. Ali bénéficie 
en effet, parmi tous les Imams, d’un statut 
particulier. Nous disposons, dans le Chiisme po-
pulaire, de nombre d’expressions en relation avec 
Ali : « Que la main d’Ali t’accompagne », « Aide 
nous Ali », « Ali l’homme du champ de bataille 
»… De telles expressions n’existent pas avec les 
autres Imams. Nous avons même l’expression 
« Religion d’Ali », à propos de laquelle j’ai rédigé 
un long article. Par contre personne n’a jamais 
parlé de la « religion de Djafar » par exemple. Il 
existe une Ecole juridique « djafari » (rattachée 
à l’Imam Djafar) mais pas de religion. Ce statut 
singulier de Ali serait en relation avec sa figure 
christique. Or, la christologie ou l’imamologie 
du Chiisme présente une différence fondamen-
tale par rapport à la christologie chrétienne et 
cela renvoie à la question que vous avez soule-
vée dont j’aborde maintenant le deuxième volet 
c’est-à-dire la divinité du Christ. Sur ce point le 
christianisme n’est pas non plus monolithique. 
C’est l’orthodoxie catholique – ce que l’on nom-
mait la grande église de Constantinople – qui a 
fait de Jésus un être identique à Dieu dans son 
corps. Dans d’autres courants chrétiens anciens, 
on n’accepte pas cette identification. Nous avons 58
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comme « extrémistes » à l’époque bouyide. C’est 
pourquoi quelqu’un comme Mâmaghâni dit que  
si l’on retire ces doctrines du Chiisme, il ne reste-
ra pas grand chose du Chiisme et on pourra alors 
affirmer  que le Chiisme est tout simplement une 
des écoles du Sunnisme. 

Vous avez fait allusion à la « Science des 
Imams ». Vous serait-il possible de dévelop-
per un peu plus cette question ? Sans vouloir 
donner dans la confrontation, il existe, dans 
l’histoire, une problématique ayant trait à la 
primauté de la connaissance du Christ et de 
Dieu. En réalité, le questionnement porte sur 
ce qui recueillerait la primauté. La science 
de Dieu ou celle du Christ ? De fait, dans le 
cours d’une évolution historique dans l’or-
thodoxie de l’église catholique, la science 
du Christ précède celle de Dieu. C’est-à-dire 
que l’on ne saurait connaître Dieu si on ne 
connaît pas le Christ. Dans votre livre Le 
Guide divin, que vous avez d’ailleurs mention-
né, vous avez affirmé que dans le Chiisme 
tant que l’on ne connaîtrait pas la figure de 
l’Imam – aussi bien dans sa dimension his-
torique que mystique – on ne saurait com-
prendre d’autres concepts tels que l’unicité 
de Dieu ou la prophétie. Pourriez-vous nous 
en dire plus sur cette problématique ?

Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit et c’est ce 
que j’ai écrit. A savoir que l’axe autour duquel 
pivote le chiisme est bien la figure de l’Imam. 
C’est-à-dire que la substantifique moëlle de la foi 
chiite est la connaissance de l’Imam et que les 
autres chapitres religieux peuvent être considé-
rés comme les ramifications de cet axe central. 
La théologie, l’eschatologie ou la prophétologie 
prennent sens, dans leur relation avec la connais-
sance de l’Imam, autrement dit par rapport à 
l’imamologie.

Les choses n’ont pas été exposées de cette manière 
dans les sources ?

Evidemment ce que je dis est le point de vue de l’historien 
qui a sa propre méthode : prendre de la distance avec les textes, 
les observer de haut, ne pas se laisser submerger par les textes 
pour définir si ce propos est antérieur à tel autre. Ainsi on peut 
constater que d’une manière globale la figure de l’Imam est le 
centre de gravité de la foi chiite. Aussi, je souscris pleinement 
sous l’angle de l’histoire des idées à votre point de vue et à 
la comparaison à laquelle vous sous êtes livré avec la théolo-
gie chrétienne. Car la figure de l’Imam, en particulier celle de 
l’Imam Ali, est tout à fait comparable avec celle de Jésus dans 
le Christianisme primitif  et en particulier avec le christianisme 
gnostique. Avant d’en venir à la théologie – je ne parle pas du 
kalâm, théologie scolastique- mais de ‘elm-e towhîd, théologie 
spirituelle – les Chrétiens emploient le terme de Christologie 
alors que je me réfère à l’Imamologie ; et il me semble que 
peut-être l’illustration pertinente de mon propos se trouve dans 
un Hadith célèbre de l’Imam Ali. Lorsqu’un religieux juif  lui 
demande s’il voit le dieu qu’il adore, Ali lui répond : « Peut-on 
adorer un dieu que l’on ne verrait pas ? » Et, il ajoute que Dieu 
ne peut être vu avec les yeux du corps mais avec les yeux du 
cœur. 

La reconnaissance par le cœur.

Oui, une reconnaissance par le cœur. Par ailleurs, il existe 
d’autres Hadith relatant que ce qui est perçu par le cœur est 
en fait la réalité lumineuse de l’Imam et que cette forme lumi-
neuse de l’Imam est le lieu de manifestation des attributs divins. 
L’Imam est le symbole et le secret de Dieu et ce symbole, dans 
le sens fort du terme, désigne dans le Chiisme le lieu de reflet 
et de manifestation de Dieu ; c’est le sens du mot mazhar. La 
racine arabe « z-h-r », qui signifie manifester, comporte le sens 
de « lumière ». La théologie commence donc ici avec l’imamo-
logie. Je précise encore une fois qu’il s’agit ici du Chiisme des 
origines. C’est-à-dire avant l’évolution scolastique et juridique 
que le Chiisme a connu après les Bouyides ; à partir de cette 
époque la dimension imamologique s’en trouve réduite au pror-
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cherchent la polémique doivent savoir que l’accusation d’extré-
misme relève également d’une certaine histoire et correspond 
principalement à l’évolution rationaliste du Chiisme à l’époque 
des Bouyides. La distinction entre un chiisme extrémiste et un 
chiisme modéré est une distinction tardive et dans une majorité 
de cas en relation avec l’époque bouyide. Elle commence avec 
Mohammad ibn Omar Kashshi et Ibn Bâbuyeh pour atteindre 
son apogée dans l’œuvre de Sharif  Mortezâ. A partir de cette 
époque, tout courant chiite de type mystique et ésotérique se 
voit condamner comme « extrémiste ». Ainsi, ce que le Sun-
nisme accuse à tous bouts de champ comme « zandaqeh », le 
Chiisme théologico-juridique condamne comme « gholov ». 
Ceci est en relation avec la constitution d’une « orthodoxie » 
selon des données politiques et idéologiques. 

Il existe des Hadith, selon les propres dires des imams 
immaculés « Massoumin », où les Gholât et le gholov sont 
rejetés. C’est-à-dire que du vivant de l’Imam ce dernier a 
rejeté l’extrémisme. Comment expliquez-vous ceci ?

L’explication du phénomène est complexe. Car nous 
n’avons pas une définition unique et cohérente de l’extrémisme 
chiite. Nombre de recherches ont été effectuées dans ce do-
maine et plus récemment encore des chercheurs tels que MM. 
Guerami et Tavousi Masrour en Iran et beaucoup  d’autres en 
Occident ont publié des dizaines de livres et d’articles sur le 
sujet. Si l’on devait déterminer un point commun à tous ces 
livres ce serait le fait que nous n’avons pas une définition com-
mune de gholov. Cela dépend de différents courants,  diffé-
rentes époques, différents auteurs, différents commentaires. Et 
la condamnation des imams pose problème. Dans la dernière 
partie de mon premier ouvrage intitulé « Le guide divin dans le 
shiisme originel », tiré de ma thèse de doctorat, il y a une étude 
sur « l’extrémisme chiite ». J’ai tenté d’établir, en me fondant 
sur des sources anciennes de Hadith, ce qui est attribué aux 
imams au sujet du gholov. Si on examine par exemple le livre 
des Rejâl de Shaykh Tousi, beaucoup de disciples des imams 
sont accusés d’extrémisme. Il y est dit aussi que par exemple 
l’Imam Djafar Sâdeh a maudit un tel disciple à cause de son 
extrémisme ou bien qu’il a demandé la dissociation (barâ’at) à 
son encontre. Mais on retrouve ce même personnage parmi les 

disciples de l’Imam suivant Mousâ Kâzem. Ou 
bien vous découvrez que l’Imam Rezâ a exclu tel 
disciple en raison de son extrémisme et l’a mau-
dit en public. Et on voit que le même homme 
était resté disciple de l’Imam suivant Mohammad 
Javâd. Ces cas ne sont absolument pas isolés. J’ai 
relevé plus de vingt-cinq cas où une personne 
a été maudite pour cause d’extrémisme par un 
imam mais que l’on retrouve parmi les disciples 
des Imams suivants. Pourquoi ?

Une autre occurrence intéressante concerne 
un Hadith figurant dans le « Livre de l’occultan-
tion » de No’mâni. C’est un Hadith de l’Imam 
Djafar Sâdegh. Il y est rapporté le fait suivant : 
« Il se trouve, parmi mes disciples, ceux à qui 
je transmets un enseignement, et ils s’en vont, 
et ils répètent cet enseignement tel qu’ils l’ont 
entendu. Et moi, pour cette même raison, je me 
dissocie d’eux et je les maudis. »

C’est la question de la dissimulation 
(taghiyye) qui se pose ici.

Exactement. C’est la question de dissimu-
lation qui semble se poser là. C’est-à-dire que 
ce qui est considéré par l’Imam comme méri-
tant une malédiction publique ou une dissocia-
tion (barâ’at) n’est pas le contenu d’un sujet. La 
question est pourquoi ce sujet a été dévoilé à 
ceux qui n’en sont pas dignes. C’est la divulga-
tion qui est condamnée et non ce qui a été dit. 
Par conséquent si l’Imam maudit une personne 
parce qu’elle a répété ce qu’elle a entendu, c’est 
bien parce qu’il n’a pas respecté le devoir de dis-
simulation. On peut ainsi constater que l’affaire 
est bien plus complexe qu’on ne l’imagine. C’est 
probablement la raison pour laquelle de nom-
breux Hadith sur la nature de l’Imam en tant que 
lieu de manifestation des attributs de Dieu ou ses 
pouvoirs miraculeux, Hadith tout à fait réguliers 
dans la période pré-bouyide, ont été considérés 60
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trouve dans des ouvrages de Hadith surtout prè-
bouyides. La question est aussi simple que cela.

L’autre débat suscité par cette probléma-
tique ou bien l’autre critique qui apparaît 
dans cette même relation concerne le conte-
nu de certains de ces Hadith. Ainsi en est-il 
d’une personne telle que Saffâr, aujourd’hui 
accusée d’exagération, et du fait que cer-
tains Hadith-s qu’il rapporte ne coïncident 
pas tant avec l’orthodoxie chiite et la science 
du Hadith. Par exemple les Hadith qu’il 
évoque à propos des phénomènes surnatu-
rels ou d’autres phénomènes similaires.

En premier il convient de savoir en quoi 
consiste l’orthodoxie chiite. Là, nous nous tour-
nons encore vers une forme d’essentialisme. 
C’est-à-dire que nous limitons le Chiisme au 
Chiisme scolastique du courant rationaliste. Mais 
ces Hadith que vous mentionnez, qui sont sou-
vent en relation avec les miracles attribués aux 
imams, ou plus important encore la nature divine 
de l’imam qui implique son pouvoir surnaturel, 
tout cela constitue l’objet de la foi de millions de 
Chiites. Que ce soit dans le Chiisme populaire, le 
Chiisme ésotérique ou le Chiisme mystique ou 
soufi. Si vous vous référez à ceux qui se réclament 
de la mystique chiite ou des ordres soufis, même 
aujourd’hui, des ordres  tels que Ne’matollâhiyye, 
Zahabiyyeh, Khâksâriyyeh, Sheykhiyyeh et 
autres, vous constatez que ceux-là reconnaissent 
pleinement ces éléments. Par conséquent, en tant 
qu’historien, je ne peux accepte pas cette dis-
tinction idéologique entre « l’orthodoxie » – où 
certains voient « le vrai Chiisme » – et « l’hété -
rodoxie » considérée comme « le faux chiisme ». 
Le Chiisme c’est tout cela à la fois où, comme 
dans d’autres religions, chacun considère détenir 
la bonne parole. Or ce n’est pas à l’historien de 
dire laquelle de ces tendances est détentrice de la 

vérité. Pour l’historien la vérité est plurielle. Ceci était un pre-
mier point.

Le deuxième point concerne la condamnation de Saffâr en 
tant que Ghâlî ou extrémiste. Or une autorité comme Koley-
ni a rapporté des centaines voire des milliers de Hadith men-
tionnés par Saffâr. Pourquoi considère-t-on l’œuvre de Koleyni 
comme un des « Quatre livres » reconnus par « l’orthodoxie » 
et on rejette Saffâr ? Dans mon dernier ouvrage intitulé « Livre 
de la Preuve», je montre clairement que le Kâfi de Koleyni est 
saturé de ces mêmes Hadith que l’on dit « extrémistes ». A part 
des Hadith sur la nature divine et les pouvoirs surnaturels des 
imams et ses connaissances ésotériques et occultes, Koleyni 
rapporte des dizaines de Hadith à propos de la falsification du 
Coran qui, à partir de l’époque des Bouyides, qui sont rejetés 
et considérés comme « extrémistes » par exemple chez Mofid 
et Sharif  Mortezâ. Dans ce domaine, Koleyni rapporte des 
dizaines de Hadith. Devrait-on donc le considérer lui aussi 
comme ghâli ? Que resterait-il alors du Chiisme ? A quoi croire 
en tant que Chiite ? C’est ce qu’affirmait le défunt Mâmaghâni 
dans son le « Tanghih ol-Maghâl ». Il affirmait que nos amis 
les docteurs de la loi « taxent tout ce qui ne les arrange pas 
d’extrémisme » et si on devait suivre leur opinion, il fallait je-
ter à la poubelle des éléments que Mâmaghani désigne comme 
les « doctrines indispensable de la religion ». Dans le Chiisme, 
avant toute chose, les doctrines indispensables de la religion 
relèvent de la figure de l’Imam, de l’imamologie. L’ensemble 
des Immaculés « Massoumin » du point de vue du Chiisme, est 
constituée d de Personnes qui sont des lieux de manifestation 
des attributs divins ; si vous retirez ceci du Chiisme, sous ac-
cusation d’extrémisme, presque rien ne le distinguerait du Sun-
nisme. Enfin, je dois préciser que dans mes études ne me suis 
pas plus appuyé sur Saffâr que sur Koleyni, Forât, Ayyâshi et de 
nombreuses autres sources pré-bouyides.

Peut-être que Saffâr est plus tabou chez les religieux ?

Peut-être mais Saffar fait partie des sources de Koleyni et 
comme je l’ai indiqué, on trouve des centaines de Hadith de 
Saffâr dans le « Kâfi » de Koleyni et ce dernier fait partie de nos 
« Quatre Livres » (quatre recueils de hadiths qui font autorité 
chez les Chiites duodécimains). Par conséquent ceux qui 
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ment qui s’est produit et qui est à la base de cette évolution 
c’est que les théologiens qui collaboraient avec les Bouyides, et 
tentaient d’une certaine manière de justifier le gouvernement 
chiite, se sont vus contraints de censurer le Chiisme afin de 
réduire ses écarts avec le Sunnisme, Ils ont ainsi fortement at-
ténué les particularités mystiques et spirituels du chiisme en les 
remplaçant par des doctrines de la théologie rationnelle et du 
droit. Un savant comme Sharif  Morteza va jusqu’à demander 
aux Chiites de censurer d’eux-mêmes des livres de Hadith tels 
que le « Kâfi » de Koleyni, et ce au nom de la raison. Aussi, 
quand on entreprend de connaître le Chiisme tel qu’il était, par 
le biais des textes d’avant son évolution politique et juridique, 
en se fondant sur les sources de cette période ancienne alors 
on constate que ce Chiisme est un Chiisme mystique, spirituel 
et ésotérique. Par conséquent mon insistance sur des textes 
tels que « Basâ’er ol Darajât » de Saffâr Ghomi ou le « Coms-
mentaire coranique » de Forât Koufi, le « Commentaire » de 
’Ayyashi » ou de Ghomi ou encore le « Kâfi » de Koleyni, vient 
du fait que ces sources semblent représenter le Chiisme originel 
avant l’évolution rationnelle et juridique de type mu’tazilite que 
je viens de mentionner. Ces sources pré-bouyides constituent 
la totalité des documents anciens dont nous disposons sur les 
phases primitives du Chiisme. Si nous désirons connaître le 
Chiisme d’avant cette évolution rationnelle et scolastique – qui 
selon moi est une évolution tardive et remonte au quatrième 
siècle et aux Bouyides – nous sommes contraints de nous ap-
puyer sur les écrits des auteurs comme Saffâr et Koleyni. Si 
les religieux me reprennent sur ma méthode et mon travail, 
ils peuvent également diriger leurs critiques, dans un autre re-
gistre, contre quelqu’un comme Majlesi dans « Les Océans de 
lumière » (« Behâr ol-Anvâr »). Majlesi a tenté, d’une certaine 
manière, d’établir un équilibre, durant l’époque safavide entre 
les Rationalistes (Usûli) et les Traditionalistes (Akhbâri). Lui-
même était une personnalité politique importante et portait le 
titre de « Sheykh al-islâm ».  Il était docteur de la loi et impliqué 
dans la politique tout en disposant de fonctions importantes 
dans le pouvoir safavide. Mais en même temps, dans ses écrits, 
il témoignait un grand respect pour le fondateur des Néo-Akh-
bârî Mohammad Amin Astarâbâdi, peut-être à cause de son 
propre père Mohammad Taghi Majlesi qui était traditionaliste 
Akhbari. Par la suite vous constatez que dans son œuvre ma-

jeure, c’est à dire « Les Océans de lumière », il a 
reproduit tous les Hadith, sans aucune censure, y 
compris les Hadith provenant de courants aux-
quels il s’opposait ; on a l’impression que la seule 
chose qui comptait pour lui était de transmettre 
à ses contemporains et à la postérité tout ce que 
portait en elle la religion chiite. Il n’a donc au-
cune réticence à rapporter les Hadith de Forât, 
Saffâr et Koleyni. Il rapporte même des Hadith 
d’auteurs tels que Rajab Borsi que les docteurs 
de la loi accusaient d’être « extrémiste » (ghâlî).  
Ce qui compte pour Majlesi c’est de rapporter 
ce qu’a été le Chiisme dans toute sa diversité. 
Ceux qui me critiquent sont en train de réduire 
le Chiisme à une tradition rationaliste relevant du 
Kalâm et du Fiqh, un courant qui remonte au 
Sheykh Mofid et aux  Sharifayn. Mais ce courant 
est loin de représenter tout le Chiisme et des sa-
vants comme Mofid et les deux Sharif  ne repré-
sentent absolument pas tous les savants chiites. 
En ce qui me concerne, en tant qu’historien je 
ne peux prendre position et dire que le Sheikh 
Mofid est dans le vrai et que Saffâr Ghomi est 
dans le faux. Selon les critiques dont je fais l’ob-
jet les Hadith des compilateurs comme Saffâr ne 
sont pas crédibles car ils ne répondent pas aux 
exigences de la science du Hadith et ne bénéfi-
cient pas de la crédibilité exigée par les experts 
en Hadith. Mais ils ne réalisent pas que la science 
du Hadith est elle-même soumise aux aléas de 
l’histoire. Ceux qui ont élaboré la science du Ha -
dith et ses règles l’ont fait dans des circonstances 
historiques particulières et répondaient à une 
série d’exigences doctrinales et politiques. Aussi, 
en tant qu’historien, je ne peux me fier entière-
ment aux savants de la science du Hadith. Ainsi 
toutes les formes de Hadith doivent être étudiées 
de manière critique. Or, l’objet de mes études a 
été le plus souvent le Chiisme ancien avant son 
évolution théologico-juridique et surtout les en-
seignements attribués aux imams et tout cela je le 62
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crées à leur commentaire. Dans ces mêmes 
centres et milieux, la critique employée à 
l’endroit de votre méthodologie emprunte 
les mêmes procédés que les vôtres quant au 
recours aux Hadith ou aux sources de ces 
tradition. Le résumé des critiques que j’ai re-
levées dans certains milieux d’enseignement 
religieux consistait par exemple en ceci : 
« Pourquoi non à Sheikh Mofid et oui à Saf-
fâr Ghomi ? Pourquoi vous référer autant à 
Saffâr Ghomi à qui on se réfère si peu dans la 
science des Hadith dans le Chiisme traditio-
naliste ? Et pourquoi si peu d’attention vous 
accordez aux collections de Hadith plus ré-
centes ou aux lettrés plus tardifs ? »

C’est une bonne question mais j’y ai déjà ré-
pondu dans mes livres. Je connais cette critique 
qui a cours dans les milieux religieux mais peut-
être que si mes livres étaient mieux lus de telles 
questions n’auraient pas eu lieu. J’ai déjà exposé 
ma méthode. J’ai expliqué pourquoi je me ré-
férais à ces Hadith. D’autant plus que ce n’est 
pas seulement de Saffâr qu’il s’agit. La question 
est renvoyée à ce que je viens d’exposer précé-
demment. A partir des Bouyides, une évolu-
tion considérable s’est produite dans les milieux 
chiites. C’est-à-dire qu’en principe, au 4e siècle de 
l’Hégire ou au 10 siècle après J.-C., d’une certaine 
manière, les Chiites ont pris le pouvoir dans des 
secteurs importants de l’empire islamique. Les 
Bouyides se sont établis à Baghdâd…

Ce que vous avez nommé la Renaissance 
chiite ?

Non pas la renaissance, mais une évolution 
du Chiisme. Le Chiisme n’était pas mort. Au 
contraire, il était même très vivant. Mais sa na-
ture change. Ou, pour ainsi dire, un courant do-
minant y trouve une nouvelle forme. Selon moi, 

le 4e siècle baptisé « siècle ismaélien de l’Islam » par Massignon, 
n’est pas seulement ismaélien. C’est le siècle chiite de l’Islam. Il 
est vrai que les Ismaéliens se trouvent en Egypte, dans le nord 
de de l’Afrique et dans une partie de la Syrie. Mais la fraction la 
plus importante, celle des Bouyides, se trouve à Bagdad et au 
cœur du califat abbasside. Selon certains, à l’origine il s’agissait 
de Zaydites qui devinrent par la suite des Duodécimains. Mais, 
dans tous les cas, ils ont été Chiites et ont contribué à l’évolui-
tion du Chiisme duodécimain. A part ceux-là, les Hamdanides 
se trouvaient en Syrie. Les Gharmates sont établis à Bahreïn, 
etc. C’est-à-dire que pour la première fois les Chiites accèdent 
au pouvoir dans les régions les plus importantes de l’empire. 
Or cette prise de pouvoir aura lieu dans une société où les 
Sunnites sont majoritaires. Aussi, pour gouverner, d’une cer-
taine manière, ils sont contraints d’effacer ou de masquer entre 
eux certaines spécificités du Chiisme perçues comme cho-
quantes par la population. Plus particulièrement, durant cette 
période, se produit un autre événement fondamental qui est 
celui de la fin de la période des imams historiques des Ima-
mites. C’est-à-dire qu’après la petite et la grande occultation il 
n’y plus d’imam physiquement présent parmi les Chiites duo-
décimains. Il s’agit d’un Imam Caché auquel on croit mais qui 
n’est plus à la tête de ses fidèles. Ce n’est pas sans raison que 
cette époque est nommée « Temps de la perplexité (heyrat) ». 
Cette absence de l’Imam provoque un tel bouleversement que 
beaucoup de Duodécimains abandonnent le Chiisme Imamite 
et rejoignent l’Ismaélisme et le Zaydisme. Cette problématique 
à propos de laquelle j’ai rédigé des dizaines de pages a provo-
qué une évolution phénoménale dans le Chiisme. Autrement 
dit si nous comparons les textes antérieurs à l’Occultation et 
à la période Bouyide avec les textes postérieurs à l’Occulta-
tion et contemporains des Bouyides, nous nous trouvons face 
à une différence fondamentale. Quelle est cette différence ? 
La particularité des textes plus anciens réside dans les aspects 
mystiques et dans les aspects ésotériques et spirituels dont le 
centre de gravité est la Science de l’Imam, la figure de l’Imam 
ou encore la nature de l’Imam. Si on prend en considération 
cette question de nature de l’imam, on constate que ses aspects 
mystiques intérieurs sont fortement prononcés, que les dif-
férences entre Chiisme et Sunnisme sont considérables mais 
également entre les Chiismes pré et post-bouyides. L’événe-
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cette problématique n’intéressait nullement Corbin. Pour cette 
même raison, la Révolution islamique était perçue, par ceux 
qui avaient découvert le Chiisme avec les œuvres de Corbin, 
comme un phénomène obscur, absurde et incompréhensible. 
Ce n’était pas le cas de ceux qui abordaient le Chiisme par le 
biais de la sociologie, des sciences politiques ou de l’histoire. 
Mais la plupart de ces derniers n’accordaient pas d’importance 
aux aspects philosophiques du Chiisme.

Pour ma part, je reconnais l’importance de la phénomé-
nologie. Cela signifie que pour la compréhension d’un phéno-
mène religieux il faut s’intéresser à la manière dont les croyants 
perçoivent ce phénomène. Autrement dit la manière dont les 
Chiites voient le Chiisme, le comprennent, y adhèrent et le 
pratiquent. J’ai essayé de pratiquer cette méthode en la com-
binant avec l’approche historique. Pour étudier le phénomène 
des Chiites en question, il convient de tenir compte de l’époque 
historique dans laquelle se situent ces Chiites, du lieu où ils se 
trouvent et du courant chiite dont ils se réclament. Pour ce qui 
est le Chiisme ancien, selon que l’on se situe avant ou après les 
Bouyides, cela change la donne. Même chose pour ce qui est en 
rapport avec l’école de Hilla ou du Chiisme postérieur aux Safa-
vides. A mon sens le Chiisme n’est pas une entité monolithique 
représentant une religion unique. Si l’on applique la méthode 
phénoménologique pure, on tombe dans l’essentialisme. C’est-
à-dire que nous considérons qu’un phénomène religieux, par 
exemple le Chiisme,  est caractérisé par une essence particu-
lière, qu’une telle essence est demeurée inchangée dans tous 
les lieux et à toutes les époques et qu’enfin en étudiant cette es-
sence nous comprendrons le Chiisme. Je ne crois absolument 
pas à l’essentialisme. A mon avis de tout phénomène religieux 
- que ce soit l’Islam d’une manière générale et le Chiisme en 
particulier, ou le Christianisme, le Judaïsme ou le Bouddhisme 
- aucun n’est constitué d’une essence unique et uniforme, ceci 
à travers tous les lieux et tous les âges. Ils sont tous à la fois 
multiples et marqués par la diversité et par conséquent, pour 
les comprendre, nous nous devons d’intégrer leurs différents 
aspects de même que cette pluralité. Autrement dit, pour ce 
qui est des religions, je ne crois pas en leur unicité. Et lorsque 
vous croyez à la multiplicité, les aspects historiques, politiques, 
sociologiques et leurs évolutions vous paraissent importants. 
Dans mes recherches j’ai essayé – je ne sais si j’y suis parvenu 

– de combiner ces deux méthodes, phénomé-
nologique et historique. Bien entendu, la mé-
thode historique que je poursuis est basée sur la 
philologie. C’est-à-dire le recours perpétuel aux 
textes et à leur histoire. Mon travail consiste en 
une sorte d’historiographie des textes et comme 
vous l’avez indiqué les plus anciens textes dont 
nous disposons en matière de Chiisme sont ceux 
relevant du Hadith. Par conséquent il était na-
turel que je base l’essentiel de ma recherche sur 
le Hadith et que j’étudie autant que faire se peut 
les plus anciens textes du Hadith. La plupart de 
ces sources sont pré-bouyides - par exemple Fo-
rât Koufi, Ayyâshi, Ali ibn Ibrâhim Ghomi ou 
encore Koleyni - ou bien pour ce qui est post-
bouyide jusqu’à Ebn Babouyeh pour une cer-
taine continuité. Et puis les choses changent à 
partir de l’école de Sheikh Mofid et les Sharifayn  
– et prennent une tournure théologico-juridique 
pour se poursuivre majoritairement sur ce mode. 

Vous avez parlé des Hadith. Il me semble 
approprié de vous poser ici même une ques-
tion importante. Votre œuvre a connu un 
grand accueil dans le monde occidental et 
en particulier dans les milieux académiques 
des études islamiques et chiites. Ce n’est pas 
le cas en Iran où, mis à part une traduction 
d’un de vos livres et quelques articles, vous 
n’avez pas produit de textes en persan. Ce-
pendant ces derniers temps l’accueil de vos 
ouvrages dans le monde persanophone et 
en particulier en Iran s’est beaucoup déve-
loppé. Durant les années 2006 – 2007, la tra-
duction non officielle de votre livre le Guide 
divin a été diffusée et copiée dans un certain 
nombre de milieux sous le titre de Fonction 
de l’Imam à l’aube du Chiisme. De même, 
malgré votre statut universitaire, vos travaux 
ont fait l’objet de débats dans les centres re-
ligieux et nombre de séances ont été consa- 64
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pect à son égard, il n’en reste pas moins que je 
n’approuve pas toujours ses points de vue et sa 
méthode selon un point de vue historique. Mais 
je demeure néanmoins très redevable à ce grand 
chercheur. C’est ainsi que, pas à pas, je fus amené 
à m’engager dans des recherches sur le Chiisme 
et le Chiisme ancien en particulier. La chaire que 
j’occupe actuellement est une chaire qui, dans le 
monde occidental, est explicitement consacrée 
au Chiisme. Il existe d’autres spécialistes – bien 
que réduits en nombre – tels que Wilferd Ma-
delung à Oxford et Etan Kohlberg à Jérusalem 
qui sont des spécialistes du Chiisme mais leur 
chaire n’était pas une chaire d’études explicite-
ment consacrées au Chiisme. Ils donnaient des 
cours d’islamologie et leurs propres recherches 
portaient sur le Chiisme. Mais ma chaire est la 
seule comportant dans son intitulé le terme de 
« Chiisme ». Aussi, je sens également sur mes 
épaules le poids d’une lourde responsabilité.

Comme vous venez de le mentionner, 
vous êtes le successeur et le titulaire de la 
chaire de Louis Massignon, d’Henry Cor-
bin et de Daniel, Gimaret. Mais il existe de 
grandes différences entre votre méthode 
d’investigation et celle de Henry Corbin. Je 
crois que vous avez évoqué ces différences 
dans certains de vos articles et livres et vous 
avez, par exemple, affirmé que Corbin, en 
tant que philosophe, n’accordait pas d’at-
tention particulière aux Hadith ou bien 
que la méthodologie qu’il employait dans 
ses recherches était tout à fait personnelle. 
Pourriez-vous nous parler brièvement de 
votre relation avec Corbin et des différences 
constatées entre lui et vous-même ?

Oui. Corbin présentait sa méthodologie 
comme une phénoménologie et il insistait et 

confirmait son souhait de ne pas être considéré comme orien-
taliste ou islamologue ou iranologue. Il demandait qu’on le re-
connaisse comme philosophe. Et c’est en tant que philosophe 
qu’il faisait des recherches sur l’histoire des idées islamiques 
et iraniennes et sur le Chiisme. Et je crois que de ce point de 
vue il était cohérent avec lui-même. Bien entendu il ne faut pas 
oublier que ce fut un grand savant et qu’il maîtrisait bien la mé-
thode philologique allemande. Il était pleinement scientifique 
mais il avait une méthode scientifique particulière. Par exemple, 
si je devais évoquer l’excellence scientifique des travaux de Cor-
bin, je vous renverrais aux éditions critiques qu’il a réalisées 
pour de nombreux textes. En principe, et particulièrement 
dans le monde académique en Occident, il a été le découvreur 
de grands auteurs et mystiques musulmans. A titre d’exemple, 
avant lui, en Occident, personne ne connaissait Molla Sadra ou 
Sohravardi. Peut-être que le nombre de ceux qui les connais-
saient ne dépassait pas celui des doigts d’une main. Ainsi, 
des personnalités telles que Heydar Âmoli ou Sheikh Ahmad 
étaient peu connues excepté dans les milieux traditionnalistes. 
Il n’en reste pas moins qu’il a été l’auteur d’éditions critiques 
de leurs œuvres dont la qualité scientifique est de premier plan. 
Cependant, les dimensions historique et socio-politiques au 
cœur desquelles les idées prennent forme ne comptaient pas 
tellement dans ses travaux. Par conséquent, il arrive souvent 
que l’on constate qu’il compare Molla Sadra avec le mystique et 
philosophe occidental Emmanuel Swedenborg et qu’il examine 
ensemble ces deux figures. Bien entendu, la question se justifie 
sur un plan philosophique. Il me disait « Swedenborg m’aide à 
comprendre Molla Sadra ». Ou bien, il arrivait que, sans tenir 
compte du contexte historique et socio politique dans lequel 
évoluaient ces auteurs, il passe d’une période à une autre. Ce 
qui comptait pour lui, c’était les idées et concepts philoso-
phiques qu’il qualifiait lui-même de « supra historiques ». C’est 
pour cette même raison que les aspects historiques ne l’inté-
ressaient guère. A titre d’exemple, la révolution islamique de 
l’Iran n’était pour lui ni passionnante, ni compréhensible. Pour 
lui, cette question, vue sous l’angle de la philosophie mystique, 
n’avait pas de sens et ne méritait pas d’ailleurs d’être évoquée. 
Or les événements qui se sont produits sous la Révolution sont 
entièrement liés à une certaine évolution d’un courant propre 
à l’histoire du Chiisme, soit le courant des modjtahed. Mais 
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me rendre en France après l’obtention de mon baccalauréat 
et y poursuivre mes études. Et moi, après avoir obtenu mon 
diplôme, je me rendis en France avec le consentement de mes 
parents. Ce furent les dernières années où Corbin enseignait 
à l’Ecole pratique. C’était l’année 1974 et malgré sa retraite, il 
se rendait à l’Ecole et il enseignait. Mais au bout de deux ans 
il arrêta l’enseignement et quatre années plus tard, en 1978, il 
décéda. Aussi, je suivis les dernières années de son enseigne-
ment à l’Ecole. Parallèlement, je complétais mes connaissances 
en langue arabe à l’Institut des langues orientales, j’étudiais la 
langue pehlevie, et parallèlement le grec et le latin. Je suivais 
également les cours d’iranologie et d’islamologie dans cette 
même Ecole pratique. Lors d’un des cours, Corbin m’a proposé 
d’entreprendre des recherches sur le Chiisme ancien car c’était 
un sujet important et Corbin lui-même, jusqu’alors, n’avait pra-
tiquement pas fait d’études dans ce domaine. Son domaine à 
lui était le Chiisme tardif  à partir de l’époque safavide ainsi que 
les philosophes de cette période. J’ai suivi ce conseil et quelques 
années plus tard, je suis devenu l’étudiant de son successeur à 
l’Ecole pratique, le professeur Daniel Gimaret qui me suivit 
dans mon travail de doctorat sur le Chiisme ancien et la figure 
de l’Imam dans la littérature du hadith chiite. Il est intéressant 
de constater comment après le décès de Henry Corbin nos 
destins se sont croisés. Ma thèse de doctorat dont je viens de 
mentionner le sujet a été soutenue dans la salle Henry Corbin 
de l’Ecole pratique des hautes études. Par la suite, le destin m’a 

été favorable et avant même d’avoir soutenu ma 
thèse, en 1988, je devins maître de conférences à 
l’Ecole pratique et puis en 1994, j’ai été élu pro-
fesseur. Je succédais à Gimaret qui était lui-même 
successeur de Corbin. Et Corbin lui-même avait 
succédé à Massignon. Aujourd’hui je suis honoré 
d’occuper une chaire, à l’Ecole des hautes études 
de la Sorbonne, qui fut celle de Massignon, Cor-
bin et Gimaret. Et ceci augmente d’autant ma 
dette à leur égard.

Nos méthodes, à Corbin et moi, divergent : 
lui était plutôt philosophe et moi plutôt histo-
rien - avec comme conséquence des méthodes 
différentes – et bien que j’éprouve un grand res- 66
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Les études théologiques face aux études philosophiques et historiques
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI 1, islamologue et spécialiste du shi’isme
Dans un entretien accordé à Seyed Koohzad ESMAEILI 2
Traduit par Reza AFCHAR NADERI

Tout en vous remerciant pour le temps que vous nous accordez, je voudrais, en premier, vous interroger 
sur votre intérêt pour l’histoire du Chiisme et de manière plus générale sur les recherches portant sur le 
Chiisme même. Bien entendu, il y a quelque temps, lors d’une présentation de votre livre, vous nous avez 
fait part d’un souvenir que je n’avais pas connu par ailleurs. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient je souhai-
terais débuter notre entretien avec ce souvenir. 

Dès mon adolescence, à l’âge de 14 – 15 ans, j’étais passionné par la culture iranienne et islamique et plus particu-
lièrement par les aspects mystiques et philosophiques de la littérature de même quepar la poésie, que ce soit dans le 
Chiisme ou dans le Sunnisme. Peut-être que cela a commencé de cette manière car, aux environs de l’année 1972, un 
des amis de mon père connaissait Henry Corbin. A cette époque, Henry Corbin faisait des aller et retour en Iran et il 
posait les bases de l’Institut d’Iranologie et plus particulièrement celles de sa bibliothèque. Tous les ans ils se rendait 
quelques mois en Iran, rencontrait des amis, visitait des bibliothèques et poursuivait ses recherches. Comme l’ami de 
mon père savait que je m’intéressais à ces domaines il m’annonça qu’il était un professeur dont la spécialité portait sur 
ces mêmes domaines, qu’il se rendait ici-même et qu’il le connaissait. Il me proposa, si je le souhaitais, de le rencontrer 
et d’avoir une conversation avec lui. Je ne le connaissais pas personnellement et le niveau de mon français n’était pas 
satisfaisant. Je lui ai dit d’accord puis, en compagnie de cet ami qui avait fait ses études en France et dont la femme était 
française, tous les trois, nous nous sommes rendus au restaurant Farid sur l’avenue Karim Khan Zand qui, à l’époque, 
était le point de chute de Corbin. Celui-ci me parla de l’Ecole pratique des hautes études et me dit qu’il y enseignait 
et il a ajouté que si je souhaitais faire des recherches dans ces domaines, de manière scientifique et sérieuse, je pouvais
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