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چکيده
در اين مقاله تالش ما بر اين بوده است که فهم طباطبايی از اسالمشناسی را مورد بحث و بررسی
قرار دهيم .ابتدا اين پرسش را مطرح کرده ايم که آيا اساسا می توان به اين قائل شد که در گفتمان و آثار
طباطبايی دغدغه ايی با محوريت اسالمشناسی وجود دارد يا خير .به سخن ديگر ،آيا موضوعی با عنوان
اسالمشناسی در گفتمان طباطبايی محلی از اِعراب دارد يا چنين مفروضی از بن و پايه نادرست است؟ البته
الزم به يادآوری است که کمتر کسی از اين منظر به آثار سيد جواد طباطبايی ورود کرده است و خوانشی که
ما در اينجا ارائه می کنيم مسبوق به سابقه نيست .اما اين نبايد مانع از اين امر گردد که تفکر طباطبايی از
اين منظر مورد تامل قرار گيرد.
زيرا انديشه های طباطبايی در باب دين يکی از مهمترين ابعاد فکری او را تشکيل می دهند و شايد
بتوان ادعا کرد نوعی از کربنيسم (اشاره به آراء هانری کربن) در انديشه های او حضور جدی دارد که
کمتر به آن پرداخته شده است .سپس به اين بحث ورود کرده ايم که اگرچه در آثار او کتابی مستقل در باب
اسالمشناسی وجود ندارد ولی اين بدين معنا نيست که طباطبايی دغدغه فهم الهيات اسالمی را نداشته است.
اما اين بدين معنا نيست که فهم او از اسالم يا اسالمشناسی او مبتنی بر نوعی کالم اسالمی است بلکه
طباطبايی تالش کرده است بنيان های متافيزيک دين اسالم را در مقارنه با مسيحيت مورد مداقه قرار دهد و
از آن منظر اسالمشناسی خويش را صورتبندی کند .حال پرسش اينجاست که اين تيپ از اسالمشناسی را
چگونه می توان مفصلبندی کرد و نسبت اين نوع از هرمنوتيک دين با مفاهيمی چون عرف و سکوالر و
شريعت و الئيک چيست؟ اين مقاله تالش کرده است پاسخی برای اين پرسش سامان دهد.
 دانشيار مطالعات اديان و جامعه شناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
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کليدواژگان :سيد جواد طباطبايی ،اسالمشناسی ،اسالم ،عرف ،شريعت ،کربن.

مقدمه
اگر تمامی آثار طباطبايی را مورد واکاوی قرار دهيم در هيچ کدام از کتبش به کتابی با عنوان اسالم
شناسی برنخواهيم خورد .به عنوان مثال شريعتی در مجموعه آثار خود 5سه کتاب با عنوان اسالم شناسی
دارد ولی در مج موعه آثار طباطبايی هيچ کتابی را با عنوان اسالم شناسی پيدا نخواهيم کرد .اما آيا اين بدين
معناست که طباطبايی بحثی درباره اسالم شناسی ندارد؟ به سخن ديگر آيا در بازخوانی خويش از ايران
عنوان يک مشکل رديابی –هرچند کوتاه -درباره چيستی و جايگاه اسالم يافت نمی شود؟ به نظرم اين
برداشت خيلی سطحی خواهد بود .اگر چنين بپنداريم که طباطبايی در باب زوال انديشه تاريخی در ايران و
انحطاط دست به تامالتی زده باشد ولی درباره اسالم هيچ نگفته باشد زيرا اسالم به مثابه يک دين و
چارچوب فرهنگی تاثيرات عميقی بر زيست ايران گذاشته است و نپرداختن به اين مولفه محوری تمدنی ما
را به فهم تحوالت ايران دچار مشکالت جدی می کند .به عبارت ديگر با اينکه طبابايی کتابی درباره اسالم يا
حتی ذيل اسالم شناسی به صورت مجزا ندارد ولی اين بدان معنی نيست که ما نمی توانيم نظرات او درباره
اسالم را ذيل اسالم شناسی بازسازی کنيم.

اسالمشناسی حداقلی
شايد بتوان ادعا کرد که روايت طباطبايی در تاملی درباره ايران (جلد نخست :ديباچه ای بر نظريه
انحطاط ايران با مالحظات مقدماتی در مفهوم ايران) به نوعی چشم انداز او در باب اسالم شناسی نيز هست.
البته خود او می گويد:
«  ...اين کتاب پژوهشی در اسالم شناسی نيست ،اما به مناسبت بحث درباه جايگاه تاريخنويسی در
ايران و با توجه به آنچه پيش از اين درباره تحالت تاريخ نويسی از خردگرايی به زوال انديشه تاريخی گفته
شد ،نمی توان به تمايزی که ميان مسيحيت و اسالم وجود دارد ،اشاره نکرد».7
به تعبيری رساتر طباطبايی نمی خواهد دست به پژوهش در حوزه اسالم شناسی بزند ولی بر اين
باور است که برای تبيين منطق تحول تاريخی ايران در نسبت با منطق تحوالت تاريخی اروپا  ،ما ناگزير از
نوعی –حداقلی از -اسالم شناسی هستيم .بنابراين به يک اعتباری می توان روايت طباطبايی از انحطاط
 5شريعتی ،علی .اسالم شناسی ( .)5مجموعه آثار 56؛ انتشارات قلم و بنياد فرهنگی دکتر علی شريعتی.5313 ،
شريعتی ،علی .اسالم شناسی ( .)7مجموعه آثار 52؛ انتشارات قلم و بنياد فرهنگی دکتر علی شريعتی.5310 ،
شريعتی ،علی .اسالم شناسی (درس های دانشگاه مشهد) .مجموعه آثار 30؛ انتشارات چاپخش.5313 ،
 7طباطبايی ،سيد جواد .تاملی درباره ايران :ديباچه ای بر نظريه انحطاط ايران با مالحظات مقدمانی در مفهوم
ايران .انتشارات مينوی خرد ،تهران ،5315 :صص322-326 :
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ايران را ذيل بحث اسالم شناسی تقرير کرد .البته اين نکته را بايد خاطرنشان کرد که اسالم شناسی در
روايت طباطبايی در نسبت با مسيحيت تحديد گرديده است و رويکرد او در اين مبحث بحثی کلی نيست بل او
مسئله اسالم شناسی را مطرح می کند تا از فهم تاريخ ايران «در صورت مفاهيم و مقوالت اروپايی-
مسيحی» 5دوری گزيندو به سخن ديگر طباطبايی بر اين باور است که:
« ...مفاهيم و مقوالت تاريخ و تمدن اروپای-مسيحی [ ...به شدت]  ...با مبانی نظری الهيات مسيحی
پيوسته است و آن مفاهيم و مقوالت را در مورد تمدن هايی که مبانی نظری آنها با مبانی الهيات مسيحی
متفاوت است ،نمی توان به کار گرفت.7
طباطبايی بر اين باور است که اسلم به مثابه يک دين با مسيحيت به مثابه يک دين تمايزات بنيادينی
دارد و اين سخن به ظاهر ساده در مطالعات تمدنی مورد لحاظ قرار نگرفته است و اين غفلت موجب شه
است که از « ...سده ای پيش برخی اسالم شناسان کوشيده اند مواد تمدن و فرهنگ کشورهای حوزه
امپراتوری اسالمی را در قالب مفاهيم و مقوالتی بريزند که اروپای مسيحی است [ ...و اين خود پيامدهای
جديی داشته است که يکی از پيامدهای بنيادين اين بوده است که]  ...اسالم شناسی –به جز استثنايی نادر -جز
فهم مواد حوزه تمدن اسالمی در صورت مفاهيم و مقوالت اروپايی-مسيحی نيست.3
به سخن ديگر طباطبايی معتقد است:
«آنچه تاکنون در اين بررسیها مورد توجه قرار گرفته ،توضيح تمايز ميان روند تاريخ مسيحی-
اروپايی و اسالمی با توجه به حوزه های تمدنی است و به نظر نمی رسد که بررسی تمايز اسالم و مسيحيت
به عنوان معياری برای تبيين دو گونۀ روند تاريخی لحاظ شده باشد».4

تبيين تمايز متافيزيکی مسيحيت و اسالم
اين سخن طباطبايی در بخش پيشين را چگونه بايد درک کرد؟ اين سخن بدين معناست که برای فهم
منطق تحوالت متفاوت تاريخی در جهان اسالم و جهان مسيحی ما نيازمند فهم متمايز الهياتی در دو دين
مسيحيت و اسالم هستيم و اين امری است که در سبک های گوناگون اسالم شناسی کمتر به آن توجه شده
است .اما پرسش اينجاست که چرا طباطبايی برای فهم منطق تحول تاريخی ايران نيازمند طرح مسئله الهيات
تمايز بين جهان اسالم و جهان مسيحی-اروپايی است؟ شايد بتوان گفت که طباطبايی برای طرح نظريه
انحطاط خويش داری مفروضاتی است که در نسبت با اروپا و تمايزش با ايران به صورت ذيل بتوان مطرح
نمود:
اروپا – قرون وسطی – نوزايش – دوران جديد
ايران – نوزايش – قرون وسطی – دوره انحطاط – امکان نوزايش ديگر

 5طباطبايی.380 :5315 ،
 7همان.
 3همان.
 4طباطبايی.326 :5315 ،
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به سخن ديگر دغدغه طباطبايی اين است که بفهمد چرا دوران قرون وسطای ايران (و جهان اسالم)
و اروپا متفاوت است؟ او مدعی است که تاکنون در بسياری از مطالعات در حوزه ايران و اروپا و اغلب بر
روی «تمايز ميان روند تاريخی مسيحی-اروپايی و اسالمی» 5توجه شده است ولی اين رويکرد روندی نمی
تواند خالف آم ِد تحوالت تاريخی در بستر ايران و تمدن اسالمی را توضيح دهد .به عبارت ديگر:
« ...شايد اين که روند تاريخی کشورهای حوزۀ تمدن اسالمی در قياس با روند تاريخی کشورهای
مسيحی ،خالف آم ِد عادت [است] ،ناشی از حذف آم ِد عادت بودن خود اسالم به عنوان ديانت بوده [باشد]
.»7...
معنای اين سخن شايد چنين باشد که اگر روند تاريخی ايران با اروپا متفاوت است و دوران انحطاط
آن مصادف با دوران جديد در اروپا گرديده است ،اين عدم هماهنگی زمانی در بستر تاريخ جهانی يک
هماهنگی زمانی ربط
مشکل است که نياز به بحث جدی دارد و طباطبايی بر اين عقيده است که اين عدم
ِ
وثيقی با اسالم به عنوان ديانت دارد .به سخن ديگر معکوس بودن تحوالت تاريخی در ايران (و تمدن
اسالمی)
« ...ناشی از خالف آم ِد عادت بودن خود اسالم به عنوان ديانت بوده است و دريافت نويی از ديانت
که با ظهور اسالم پديدار شد ،زمينه را برای نوزايش و اومانيسمی هموار کرد که همچون نطفهای در درون
تمدن و فرهنگ کشورهايی مانند ايران قرار داشت».3
فرم های متفاوت الهيات اسالمی و الهيات مسيحی
آيا می توان سخن از فرم های متفاوت الهياتی به ميان آورد؟ 4در خوانش طباطبايی به نظر می آيد
بحثی جدی در باب تمايزات بنيادين بين اسالم و مسيحيت در بعد متافيزيکی آن وجود دارد .به تعبير ديگر
اگر ما میبينيم که با ظهور مسيحيت در اروپا قرون وسطی شکل می گرد ولی با طلوع اسالم نوزايش خلق
می گردد ،اين متمايزات نياز به نوعی فهم از الهيات اسالمی و مسيحی دارد که طباطبايی از آن با مفهوم
اسالمشناسی ياد می کند و البته تاکيد دارد که اسالم شناسی او در نسبت با مسيحيت مورد بحث قرار بگيرد.
زيرا او پژوهش خويش را ذيل مبحث اسالم شناسی نمی خواهد قرار دهد بل به دنبال «بحث درباره جايگاه
تاريخ نويسی در ايران و با توجه به تحوالت تاريخ نويسی از خردگرايی به زوال انديشه تاريخی» 5است و
از اين منظر است که می گويد «نمی توان به تمايزی که ميان مسيحيت و اسالم وجود دارد» 6در فهم
تحوالت تاريخی اشاره نکرد .البته بحث از اسالم شناسی در چهارچوب فکری طباطبايی يک جنبۀ ديگر نيز
 5همان
 7همان
 3همان
 4مدنی7051 ،
 5همان
 6طباطبايی.322 :5315 ،
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دارد که او صراحتا ً به آن اشاره نمی کند ولی تلويحا ً در جلد نخست ديباچه ای بر نظريه انحطاط ايران در
پاورقی صفحه  386به آن می پردازد و آن مسئله اسالم سياسی است که در برابر پروژۀ ايرانشهری قرار
گرفته است و در نگاه طباطبايی يکی از نمودهای بارز دوران انحطاط ايران است .به عبارت ديگر بحث
اسالم شناسی طباطبايی دو ساحت متفاوت ولی به هم پيوسته دارد که ساحت تاريخ نويسی آن متن محسوب
می گردد و ساحت نقد اسالم سياسی آن پاورقی قلمداد می گردد ولی متن زمانی معنا دارد که در روايت
طباطبايی پاورقی محور يا همان البهالی سطور قلمداد گردد .اين بدين معناست که پاورقی طباطبايی در نگاه
ديگر متن محسوب می شود ولی فهم اين پاورقی در گرو فهم عميق تری قرار دارد که ذيل آن فهم ما می
توانيم نمودهای قلمرو عرف را که تعبير طباطبايی ايرانشهری بود 5را دقيق درک کنيم .به سخن ديگر
طباطبايی تقريری ديگر از تمايز بين اسالم و مسيحيت دارد که اگر دقيق درک شود آنگاه بحث های رايج در
باب سکوالريسم و اسالم و کسانی که فهم عرفی از اسالم را به معنای سکوالرشدن اسالم تحديد می کند بلکه
به سخره گرفته خواهد شد.

فلسفه تحول تاريخی؟
اجازه دهد اين موضوع را در روايت طباطبايی کمی دقيقتر و عيمق تر مورد مداقه قرار دهيم .او
می گويد در بحث از تحول تاريخی ايران در دورۀ اسالمی
« ...اگر تاريخ تمدن و فرهنگ غرب مسيحی را مبنای سنجش بدانيم و آن را با ضابطۀ دورهبندی
تاريخ اروپا مورد بررسی قرار دهيم[ ،آنگاه اين تحوالت]  ...خالف آم ِد عادت [می باشد] .اين امر را با
7
بررسی روند دگرگونیهای تاريخی ايران و مقايسۀ آن با تحوالت تاريخ غربی به اجمال می توان دريافت»
او برای اثبات اين مدعا به موضوع مهمی اشاره می کند و می گويد:
«به عنوان مثال اسالم شناسان اروپايی از سده ای پيش گفته اند که نوزايش و اومانيسم دوره اسالمی
پيش از سده های ميانه آن قرار دارد درحالیکه نسبت ميان آن دو دوره در تاريخ کشورهای مسيحی-اروپايی
عکس بوده است .آنچه از ديدگاه تاريخ تمدن و فرهنگ کشورهايی که در قلمرو تمدن اسالمی قرار داشته اند
دارای اهميت است اين نکته اساسی است که سبب اين جابهجايی در تحول تاريخی چيست و چرا مفاهيم و
3
مقوالت تاريخ کشورهای مسيحی-اروپايی را نمی توان به حوزه تمدن اسالمی تعميم داد»
به سخن ديگر آنچه موجب گرديده است منطق تحوالت تاريخی ايران و اروپا متفاوت گردند تمايزی
است که بين مسيحيت و اسالم وجود دارد و اين تمايز بنيادين در مطالعات شرق شناسان اروپايی مورد غفلت
قرار گرفته است و از آن مهمتر غفلتی است که در بين اهالی علوم انسانی در ايران و جهان اسالم روی داده
است .به عنوان مثال طباطبايی میگويد:

 5طباطبايی.387 :5315 ،
 7طباطبايی.325 :5315 ،
 3طباطبايی.326 :5315 ،
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« ...به تعبيری اسالم شناسی –به جز استثناهايی نادر -جز فهم مواد حوزۀ تمدن اسالمی در صورت
مفاهيم و مقوالت اروپايی-مسيحی نيست .اين که اين امر مجاز بوده است يا نه موضوع بحث ما نيست اما
پرسش از موجه بودن چنين روشی را نمی توان مطرح نکرد .اينکه تعبيرهايی از سنخ نوزايش اسالم يا
اومانيسم اسالمی -و بيشتر از آن نوزايش عربی که محمد ارکون درباره انديشه مدنی و تاريخ ابوعلی
مسکويه به کار گرفته -برای ما يکسره بی معنا يا دستکم بی اهميت جلوه می کند و اينکه در تاريخ
کشورهای اسالمی دورههايی که در مفهوم نوزايش و اومانيسم به آنها بازمیگردد در قالب چنين مفاهيمی
فهميده نشده است ،می تواند رمزی از اين معنا باشد که شايد آن مفاهيم با اين مضمونها و موارد سازگار
نيست».5
اين سخن بدين معناست که
« ...ما با اقتدا به اسالم شناسان و تقليد از آنان کوشش می کنيم برای مفاهيم و مقوالت تاريخ و تمدن
اروپايی-مسيحی مصداقی در مواد تاريخ و تمدن اسالمی پيدا کنيم .چنين روشی به همان اندازه برای اسالم
شناسان موجه است که برای ما ناموجه زيرا آنان گريزی از به کار گرفتن چنين روشی نداردف اما در
شرايطی که ما قرا داشتهايم چاره ای جز تقليد از آنها نداشتيم .شايد نيز زمان آن رسيده باشد که به جای اينکه
به دنبال کليدی برای حل معما باشيم به نوعی به جايی در مفرداتی دست بزنيم که پرسش با توجه به آنها
7
طرح شده است»

تفاسير ايدئولوژيک از ديانت در سنت روشنفکری :متفيزيک وارونه؟
به عبارت ديگر ،طباطبايی بر اين باور است که تفاسير ايدئولوژيک از اسالم در سدۀ اخير –به ويژه
سنت روشنفکری دينی -به اين موضوع بنيادين التفات نداشته است که مبانی نظری الهيات مسيحی و ديانت
اسالم با هم متفاوت هستند و فهم منطق ديانت اسالم بر اساس مواد صورت مسيحی از بنيان پروژههای
شکست خورده است و اين موضوعی است که از آن غفلت شده است و طباطبايی بر اين عقيده است که «به
ن ظر ما پرسش بنيادين به تمايز مبانی نظری الهيات مسيحی و ديانت اسالم برمیگردد و اينکه اسالم به سبب
تمايزی که در مبانی نظری با الهيات مسيحی دارد تحولی پيدا کرده که با مفاهيم و مقوالتی که از الهيات
مسيحی ناشی شده است ،قابل فهم نيست». 3
به عنوان مثال بسياری از نظريهپردازان اسالم سياسی بر اين باور هستند که سکوالريسم يکی از
بزرگ ترين چالش های پيش روی جهان اسالم است و از اين رو سخن از خطرات عرفی شدن اسالم می
زنند و بر اين باورند که سکوالريسم مترادف عرفی شدن است .طباطبايی به درستی برخی بر روی اين
خوانش پيروان اسالم سياسی دست می گذارد و می گويد

 5طباطبايی.385-380 :5315 ،
 7طباطبايی.385 :5315 ،
 3طباطبايی.385 :5315 ،
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« اين نکته را بايد به اشاره بگوييم که کوشش برای عرضه کردن تفسيری ايدئولژيکی از اسالم در
سدۀ اخير را نيز بايد وجهی از  ...عرفی زدايی از اسالم به شمار آورد ،اگرچه عامالن ايدئولوژی کردن
هدفی در خالف جهت آن دنبال میکردند .درواقع کسانی که امروزه از  Secularizationسخن میگويند آن
را با ايدئولوژی زدايی از اسالم سياسی خلط می کنند». 5

اسالمشناسی طباطبايی
حال اين پرسش را می توان مطرح کرد که خوانش طباطبايی از اسالم يا بهتر بگويم روايت او از
اسالم شناسی چيست؟ به سخن ديگر هنگامی که طباطبايی به تمايزات بنيادين بين مبانی نظری الهيات
مسيحی و ديانت اسالمی اشاره می کند ،دقيقا ً اين موضوع يعنی چه؟ در جلد نخست تاملی درباره ايران:
ديباچه ای بر نظريه انحطاط ايران طباطبايی در فصل پنجم کتاب خويش می گويد:
«نکتۀ اساسی در تمايز ميان اسالم و مسيحيت اين است که مسيحيت به گونه ای که در نخستين
سدههای تاريخ اين دين تدوين شد به خالف اسالم ،که ديانت دنيا هم بود ،ديانت دنيا نبود و همين امر موجب
شد که مسيحيت به عنوان دينی قدسانی و فراگير نتواند دنيا را در استقالل آن و در تعادلی با آخرت مورد
ت قدسی را نبايد
توجه قرار دهد .ترديدی نيست که حيثيت قدسی در همه اديان الهی وجود دارد اما اين حيثي ِ
7
با ساحت قدسانی که از ويژگی های مسيحيت است ،اشتباه کرد»
ت دنيا و آخرت توامان است و اين سخن
به سخن ديگر ،طباطبايی بر اين باور است که اسالم ديان ِ
بدين معناست که اسالم برای ساحت دنيا استقاللی قائل است و اين نحو نگرش به دنيا و نسبتش با آخرت در
بستر اسالم موجب گرديده است که نوعی تعادل در نسبت با آخرت –برخالف مسيحيت -ايجاد گردد .البته
طباطبايی از دو مفهوم قدسی و قدسانی استفاده میکند و می گويد که بين اين دو مفهوم تمايز بنيادين وجود
دارد و اسالم به مثابه يک دين از حيثيت قدسی برخوردار است ولی دارای ساحت قدسانی نيست و اين
ساحت قدسانی صرفا ً يک مفهوم مسيحی است .اما طباطبايی به صراحت نمی گويد که اين دو مفهوم چه
معنايی دارند و چگونه حيثيت قدسی از ساحت قدسانی متفاوت است .نپرداختن مفاهيم يکی از عمده ترين
مشکالت بحث های مفهومی طباطبايی است که در اغلب آثار او مشهود است و اين غفلت برای کسی که
خود را فيلسوف سياسی می خواند قصور بزرگی به حساب میآيد.
طباطبايی با تمايز قائل شدن بين دو واژۀ قدسی و قدسانی تالش میکند نکته ای ظريف درباره
«دريافت نويی از ديانت که با ظهور اسالم پديدار شد» 3را به تصوير بکشد و از اين منظر «تمايز ميان
روند تاريخ مسيحی-اروپايی و اسالمی» 4را تبيين کند و مبتنی بر اين مفهوم که اسالم دريافتی نوينی از
ديانت در سير تحوالت تاريخ و تمدن بشری بود اين مدعا را مطرح می کند که «اسالم  ...به خالف مسيحيت

 5طباطبايی.386 :5315 ،
 7طباطبايی.322 :5315 ،
 3طباطبايی.326 :5315 ،
 4همان
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 ...ديانت دنيا هم بود» 5و صرفا ً مانند مسيحيت ديانت آخرت نبود .او به صراحت می گويد ...« :نکتۀ اساسی
در تمايز ميان اسالم و مسيحيت اين است که مسيحيت به گونهای که در نخستين سدههای تاريخ اين دين
ت دنيا نبود».7
تدوين شد ،به خالف اسالم که ديانت دنيا هم بود ،ديان ِ
ً
ت دنيا نبودن دقيقا به چه معنا در چارچوب فکری طباطبايی است؟
حال پرسش اينجاست که ديان ِ
ديانت دنيا نبودن مترادف با مفهوم قدسانی است ولی اين مفهوم در ادبيات فارسی نياز به پردازش مفهومی
دارد و طباطبايی اين واژه را در البهالی متون خويش رها میکند و اين امر موجب سردرگمی عميق
می گردد .البته اگر تضادی را که او بين اسالم به مثابه دريافت نويی از ديانت و مسيحيت به دقت دنبال کنيم
آنگاه قادر خواهيم بود رگههای انديشه او درباره قدسی و قدسانی را تا حدودی حدس بزنيم .به سخن ديگر
طباطبايی قدسانی را صفت اليتجزای مسيحيت در هئيت کاتوليسيسم میبيند و اين صفت مترتباتی بر
موصوف خود تحديد می کند و يکی از آن مترتبات در خوانش طباطبايی اين است که مسيحيت در صورت
کاتوليکی آن «نتواند دنيا را در استقالل آن و در عادلی با آخرت مورد توجه قرار دهد».3
به تعبير ديگر ،هنگامی که طباطبايی از مفهوم قدسانی استفاده می کند و آن را از قدسی مجزا
میگرداند و سپس استدالل میکند که اولی بر مسيحيت مترتب است ولی دومی بر تمامی اديان از حيث اينکه
دين هستند مترتب است –قصدی بنيادين دارد .به عبارت ديگر ،در مسيحيت دنيا استقاللی در برابر آخرت
ندارد ولی در اسالم آخرت عليه دنيا يا بلعکس دنيا عليه آخرت تحديد نگرديده است بلکه اسالم در فرم ديانت
نويی از ديانت توانسته است دنيا را در استقالل آن و در تعادلی با آخرت مورد توجه قرار دهد و اين تعادل
موجب گرديده است حيثيت قدسی –معنويت در حيات انسانی نقش آفرينی کند و همزمان دچار آخرتگرايی
افراطی کاتوليسيم نگردد .بنابراين وقتی طباطبايی میگويد در اسالم حيثيت قدسانی نداريم اين بدين معنا
نيست که او حيثيت معنوی در اسالم را به مثابه يک دين نفی می کند بلکه در معادله سکوالريسم و
الهياتی حوزۀ تمدن اسالمی و مدنيت ايرانی محلی از
ساکراليسم او بر اين باور است که اين بحث در نظام
ِ
اعراب ندارد .در کتاب تاملی درباره ايران :ديباچهای بر نظريۀ انحطاط ايران در نخستين جلد ،طباطبايی به
صراحت مینويسد که « ترديدی نيست که حيثيت قدسی در همه اديان الهی وجود دارد اما اين حيثيت قدسی
را نبايد با ساخت قدسانی که از ويژگیهای مسيحيت است ،اشتباه کرد.4
اين سخن بدين معناست که در بحثهای انديشمندان معاصر ايرانی اين دو حيثيت از هم متمايز
نگرديدهاند و اين خلط مفهومی موجب شده است که بسياری سخن از سکوالريزه شدن اسالم بکنند و متوجه
نباشند که اين گزاره تا چه حد بیربط و محمل است .البته اين بیربطی از منظر اعتقادی به ديانت اسالم
نيست بلکه از منظر معنوی و نظام انديشهای است که در دو ديانت اسالم و مسيحيت در سير تحوالت تاريخ
اديان به منصۀ ظهور رسيده است و ناديده انگاشتن اين تمايزات ،تاثيرات مخر شديدی بر سات زيست انسان
ايرانی در تمدن اسالی و مواجهۀ او با معاصرت داشته است .به عبارت ديگر طباطبايی هنگامی که از تمايز
 5طباطبايی.322 :5315 ،
 7همان.
 3همان.
 4همان.

128

سيد جواد ميری .پژوهش دربارۀ فهم سيد جواد طباطبايی در باب اسالمشناسی .صـ536-575 .
دو حيثيت قدسی و قدسانی در نسبت با اسالم و مسيحيت می گويد مقصودش اين است که «مسيحيت ديانت
تجسد است و به همين سبب همين تجسد و اينکه عالم مظهر حالل خداوندی  ...است تنها ساحت قدسانی در
آن اصالت دارد و دنيا امری اعتباری است. 5
اين سخن در روايت طباطبايی اين گونه قابل تفسير است که در الهيات مسيحی راه تدوين نظريۀ
تعادل ميان دين و دنيا از همان آغاز بسته شد و اين عدم گشودگی تبعات الهياتی بی شماری برای دريافت
مسيحيت از ديانت داشته است که طباطبايی به برخی از آنها اشاره می کند
« ...در مسيحيت روحانيت  ...وجود دراد [ولی]  ...در اسالم علما وجود دارد [ ...در مسيحيت
کليسا وجود دارد ولی]  ...مسجد کليسا نيست [ ...اين تمايزات زمانی قابل فهم است که]  ...نظريۀ تجسد در
الهيات مسيحی [به درستی درک گردد] .7»...
او خود می گويد که
« ...بحث بر سر واژه ها نيست بلکه در اين بحث به اصطالحات به عنوان مفاهيم و جايگاه آن
مفاهيم در مجموعۀ الهيات مسيحی نظر داريم».3
نظام معنايی اسالم و مسيحيت
اگر نظام معنايی اسالم را ذيل نظام معنايی مسيحيت تفسير نکنيم –که به نظر می آيد طباطبايی معتقد
است اين اتفاق در ذهن و زبان متفکران و علمای معاصر رخ داده است -آنگاه دليل اين که « ...تاکنون در
زبان فارسی [و حتی ديگر زبان های اسالمی] معادل دقيقی برای اصطالح [ ...سکوالريزاسيون]  ...پيدا
شده ناهمسانی هايی است که ميان مبانی الهيات مسيحی و کالم اسالمی وجود دارد و از اين رو انتقال مفاهيم
بنيادين از حوزه ای به حوزۀ ديگر آسان نيست.4
اين نکتۀ مهمی است که من در کتاب تمايز بين امر سکوالر و امر عرفی 5به آن به صورت مبسوط
اشاره کرده ام ولی به نظر می آيد طباطبايی در رويکرد خويش به اسالم شناسی به ابعاد ديگری می پردازد
که تفاوت مشرب بين نگاه من و رويکرد او را نشان می دهد .اين تفاوت مشرب در خوانش طباطبايی از
مفهوم سکوالريزاسيون در نسبت با سکوالر و جايگاه عرف در نظام معنايی اسالم است که نياز به
بازخوانی جدی دارد .طباطبايی می گويد:
« اصطالح [ ...سکوالريزاسيون]  ...به معنای دنيا از واژۀ التينی [ ...سکولوم]  ...به معنای دنيا در
برابر آخرت می آيد و منظور از آن تاکيد بر اصالت دنيا در کنار اصالت آخرت است .اين که گاهی برای
بيان مطلب مفهوم مبنای عرف را نيز کنار دنيا وارد می کنيم مراد اين است که با [ ...سکوالريزاسيون] ...
 5همان.
 7همان.
 3همان.
 4طباطبايی.328 :5315 ،
 5ميری ،سيد جواد .تمايز ميان امر سکوالر و امر عرفی :بازخوانی تفکر شيعی-ايرانی در بستر پساانقالبی ايران.
ايران .انتشارات نقد فرهنگ.5318 ،
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مبنای عرف در کنار مبنای قدسانی شرع اصالت پيدا می کند و درواقع [ ...سکوالر]  . ...اصول فقهی است
که مبنای عرف را برای استنباط حکم شرعی از ادلۀ تفصيلی آن وارد می کند و به آن اصالت می دهد .البته،
به هر حال هر نکته ای که به اجمال در اين باره گفته شود ،ناقص خواهد بود زيرا در اسالم شرع –و به
ويژه حقوقی که از شرع ناشی می شود -قدسانی نيست تا نيازی به مبنای متفاوت و متعارض عرف داشته
باشد.5
اما به نظر من ،طباطبايی جايگاه عرف را در نظام معنايی اسالم به درستی درک نکرده است و
کماکان عرف را ذيل مفهوم سکوالر مورد خوانش قرار میدهد درحالیکه عرف سکوالر نيست بل فهم
متعارف بشری است ولی سکوالر نوعی از ديانت مسيحی و دريافت دينی از مسيحيت است که در نسبت با
 Layيا مسيحيان غير-کشيش قابل درک و مفهومينه کردن است.
به عبارت ديگر ،هنگامی که طباطبايی میگويد ...« :انديشۀ دينی اسالم چنان از بنياد با قدسانيت
بيگانه بود و با جنبه های عرفی و دنيوی پيوستگی داشت» 7کماکان نظام معنايی اسالم را ذيل مسيحيت
مورد خوانش قرار میدهد و چارچوب الهيات مسيحی را ذيل برخی از نگاه های آتئيستی معاصر مورد
تفسير قرار می دهد کانه سکوالر امری ضد دينی است و الئيک پديده ای بيرون از الهيات کاتوليسمی است.
درحالی که همانطور که در کتاب تمايز بين امر سکوالر و امر عرفی گفته ام سکوالر امری ضد دينی يا
خارج از نظام معنايی کاتوليسمی مسيحيت نيست و از اين رو مفهومينه کردن انديشۀ دينی اسالم در قالب
دوگانه های سکوالر و اسپيريتوال قابل فهم نيست .البته طباطبايی به نکته ای در رويکرد اسالم شناسانۀ
خويش اشاره می کند که از منظر تاريخی قابل بحث و گفتگو است و آن روند قدسانی کردن اسالم است که
من تعبير کاتوليزه شدن اسالم را برای آن به کار برده ام .او می گويد:
«روند قدسانی کردن اسالم –يا [ساکراليزاسيون] آن -به خالف علوم شرعی که توجهی اساسی به
3
مبنای عرف داشت ،زير لوای عرفان نظری و جريان هايی از انديشه باطنی موفقيت آميزتر بود»

عرف و تمايزاتش با امر سکوالر
اما سخن اينجاست که عرف در نگاه طباطبايی چيست؟ آيا او تعريفی از اين مفهوم در دستگاه اسالم
شناسی خويش ارائه کرده است يا خير؟ در آثار او به صورت دقيق اين مفهوم يعنی عرف و تمايز معرفتی و
نشانه شناسی آن از مفهوم سکوالر متمايز نگرديده است ولی با غور در بحث اسالم شناسی طباطبايی در
فصل پنجم انديشۀ سياسی تاريخ نويسان در جلد نخست کتاب تاملی درباره ايران ديباچه ای بر نظريۀ انحطاط
ايران شايد بتوان قرينه هايی يافت تا فهم او را از اين مفهوم عميق تر درک کرد .طباطبايی می گويد:
« پيش از اين گفتيم که اسالم ،به خالف مسيحيت ،دين دنيا هم بود .با توجه به تعبيری که در مورد
مسيحيت به کار گرفته شد ،می توان گفت که کوشش برای [ ...سکوالريزاسيون]  . ....اسالم – که دست کم
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صدساله است -اگر بتوان گفت ،سالبه ی به انتفاء موضوع است ،زيرا [سکوالريزاسيون] اسالم در درون
اوست و اسالم نيازی به آن نداشته است .اسالم از همان آغاز [سکوالر] بود و بنابراين ،امپراتوری اسالمی
در قلمرو انديشه از جاهليت کشورهايی که اسالم را پذيرفتند ،چنان گسستی ايجاد نکرد که به دنبال برقرار
شدن پيوند مجدد ،يعنی نوزايش از سده های سيطريۀ بالمنازع اقتدار اسالم به سده های ميانی تعبير کنند.
چنين تفسيری از اسالم بهويژه با تاريخ و تاريخ انديشه ايران سازگاری دارد :ايران در قلمرو ديانت ،اسالم
را پذيرفت اما همه نمودهای قلمرو عرف را نيز که به تعبير ما ايرانشهری بود ،حفظ کرد».5
به سخن ديگر ،طباطبايی در اين بستر از مفهوم عرف استفاده می کند و آن را در نسبت با نمودهای
فرهنگی قابل تفسير می داند و استداللش اين است که عرف دارای قلمرويی است که نمودهايی دارد و نام
ديگر اين نمودهای قلمرو عرف را با مفهوم ايرانشهری تحديد می کند .به بيان ديگر وقتی از طباطبايی می
پرسيم ايرانشهری چيست و چگونه قابل تعريف است؛ او در پاسخ می گويد ايرانشهری نمودهای قلمرو
عرف است ولی هنگامی که از او می پرسيم نمودهای قلمرو عرف چيست؟ آنگاه پاسخ او اين است که
نمودهای قلمرو عرف همان مفهوم ايرانشهری است .به عبارت ديگر مفهوم عرف در چارچوب اسالم
شناسی طباطابيی به گونه ای دچار تشتت مفهومی قرار می گيرد و به دقت مفهومينه نمی شود و از اين
روست که او می گويد سکوالريزاسيون اسالم در درون 7آن قرار دارد .اين سخن به يک اعتبار چنين قابل
فهم است که اگر ما اسالم را از منظر مسيحيت مورد مطالعه و سنجش قرار دهيم و شاقول نظام معنايی
کاتوليسيم باشد ،آنگاه اسالم يک دين سکوالر است ،اما اگر به اعتباری ديگر اين سخن را به اين معنا تفسير
کنيم که سکوالر بودن يعنی ضد دين يا بی دين بودن ،انگاه دچار خلط معرفتی می شويم .به نظر می آيد که
طباطبايی با دو مفهوم قدسی و قدسانی تالش کرده است دچار اين خلط معرفتی نگردد ولی به دليل نپرداختن
به نظام معنايی اسالم –نه ذيل نشانه شناسی مسيحيت -بل در چارچوب مفهومی قرآنی به درستی نتوانسته
است مسئله را در اسالم شناسی خويش تبيين کند .من اين سخن را از منظر اعتقادی نمی گويم بل در نسبت با
چارچوب مفهومی قرآن به مثابه بنمايه دستگاه معنوی در اسالم مطرح می کنم و به اشارت می گويم که به
جای شاقول قرار دادن نظام معنايی مسيحيت کاتوليکی بايد از مفاهيمی چون غيب و شهادت استفاده کرد .به
عبارت ديگر به عوض قدسی و قدسانی که برآمده از زيست-معنايی مسيحيت است از دو مفهوم غيب و
شهادت می توانيم استفاده کنيم تا دچار خلط مفهومی نشويم .البته بحث من صرفا ً يک بحث لغوی نيست زيا
غيب به معنای قدسی نيست .شهادت نيز مترادف سکوالر نيست و سکوالر هم به معنای عرفی نيست .اما
طباطبايی با تمامی دقت نظری که در مقايسه با ديگر انديشمندان در باب مسئله سکوالر انجام داده است
نتوانسته از خلط معرفتی که ريشه در خلط مفهومی دارد رهايی پيدا کند .به عنوان مثال او بحثی دارد درباره
طرحی از نظريه دولت در ايران که در آنجا استداللش اين است که:
« ...بحث های متالهين مسيحی درباره کليساشناسی و به ويژه واژگانی که آنان وارد کردند... ،
زمينه را برای نظريه پردازی دربارۀ دولت های ملی که در پايان سده های ميانه متاخر تکوين پيدا می
کردند فراهم آورد .اين تاکيد بر عرفی شدن مفاهيم کليساشناسی مسيحی در تدوين نظريه های دولت جديد به
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معنای آن نيست که مباحث الهيات را يگانه عامل يا حتی مهمترين عامل تکوين دولت های ملی جديد
بدانيم».5
نکته مهم در اين فراز همان مفهوم عرفی شدن است که طباطبايی آن را ذيل مفهوم سکوالر مفهومينه
کرده است و اين واژه را –عرف -مترادف با سکوالر گرفته است و سکوالريزاسيون را به عرفی شدن
ترجمه کرده است درحالی که عرف به معنای فهم متعارف است و ربطی به سکوالر و سکوالريزاسيون
ندارد .همانطورکه پيشتر اشاره کردم سکوالر نوعی از صورت ديانت در نظام معنايی مسيحيت است که
توسط فردی الئيک به آن اقدام می گردد و به هيچ وجه با عرف هم خانواده نيست و سکوالر و ساکرال
مترادف با غيب و شهادت نيستند و اين خلطی است که بسياری از متفکران در جهان اسالم دچار آن شده اند
و طباطبايی با اينکه به اين ظرافت ها آگاهی پيدا کرده است نتوانتسه است از ذيل نگاه کاتوليزه خود را
خالص کند و از اين رو اسالم شناسی او دچار خبط های مفهومی و خلط های معرفتی بسياری شده است .به
عنوان مثال در بحث از انديشه سياسی تاريخ نويسان طباطبايی به درستی می گويد:
«اين نکته را بايد به اشاره بگوييم که کوشش برای عرضه کردن تفسيری ايدئولوژيکی از اسالم در
سده اخير را نيز بايد وجهی از همين کوشش برای عرف زدايی از اسالم به شمار آورد ،اگرچه عامالن
ايدئولوژيکی کردن هدفی در خالف جهت آن دنبال میکردند .در واقع کسانی که امروزه از
[سکوالريزاسيون] سخن میگويند ،آن را با ايدئولوژیزدايی از اسالم سياسی خلط میکنند».7
در اين فراز طباطبايی به يک اعتبار مسئله را به درستی تشخيص داده است و مبتنی بر اين
تشخيص می گويد که سکوالريزاسيون در نظام معنايی اسالم و جهان بينی قرآنی سالبه ی به انتفاء موضوع
است ولی ناگهان مفهوم عرفی را در قالب عرفی زدايی به خدمت می گيرد و اين نشان می دهد که در پس
ذهن نقاد طباطبايی عرف به سکوالر تحويل گرديده است و عرفی در معنای سکوالريزاسيون تحديد گرديده
و به نوعی از برداشت بنيادين خويش از اسالم يعنی دريافت نويی از ديانت 3فاصله بگيرد .به سخن ديگر
اسالم شناسی طباطبايی دارای نکات ممی است –ولی اين نکات مهم که به برخی از وجوه آن ما تالش کرديم
در اين دفتر به آن بپردازيم -ولی اسالم شناسی طباطبايی ذيل تفکر کاتوليزه نهايتا ً مفهومينه شده است و
قرينيه اين استدالل عدم فهم دقيق او از گستردۀ مفهومی عرف است که به هيچ روی با مفهوم سکوالر قابل
جمع نيست.
به عبارت ديگر در نظام معنايی مسيحيت ،فردی که مومن به کليسا –به معنای پيکر مسيح -است
ولی نمی تواند خويشتن را به مثابه يک فرد روحانی متعهد به پيکر مسيح کند آن فرد الئيک خوانده می شود
و اعمال و کرداری که او دست به آنها می زند ضد دين نيست بل سکوالر است .اين فرد الئيک در نظام
سلسله مراتبی مسيحيت کماکان ذيل امر دينی قرار می گيرد ولی در مراتب پايين فهم دينی طبقه بندی می
گرد و اين فهم با عرف در نظام معنايی اسالم و زيست جهان ايرانی کامالً متفاوت است و به هيچ روی نمی
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توان سخن از برساختی با عنوان عرفی در زيست جهان ايرانی به ميان آورد .طباطبايی از مفهومی به
عنوان dis-secularياد میکند و میگويد:
«انحطاط عرفان و سيطره عرفان زاهدانه و جمع آن با وجوهی از انديشه قشری شريعت که امام
محمد غزالی يکی از بزرگترين نمايندگان آن به شمار می آمد ،پيکار او با جنبه های عقالنی انديشه فلسفی که
از ابونصر فارابی تا ابن سينا در ايران به جريانی تنومند تبديل شده بود و البته زمينه های تاريخی-اجتماعی
اين دگرگونی ها که چيرگی ترکان و يورش مغوالن فراهم آورده بود به تدريج اسالم را به ديانتی تبديل کرد
که بايد آن را  dis-secularيا با اصطالحی که در مورد مسيحيت به کار گرفته شده ،اسالم قدسانی ناميد».5

سخن آخر
حال پرسش اينجاست که آيا اين مفهوم ديس-سکوالر که از آن با عنوان اسالم قدسانی ياد شده است
به اين معناست که سکوالر يعنی قلمرو عرف و ديس-سکوالر يعنی قلمرو ساکرال؟
چرا بايد از مفاهيم تاريخ مسيحيت برای تبيين تحوالت تاريخ اسالم بهره جست؟ به سخن ديگر
سکوالريزاسيون اصالت دنيا نيست بل وجهی از فهم ديانت در جهان بينی مسيحيت است و نمی توان آن را
اصالت دنيا در کنار اصالت آخرت مفهومينه کرد .زيرا اين خوانش از مسيحيت موجب می گردد که او
عرف را در اسالم شناسی خود ذيل مفاهيم و نظام دينی مسيحيت پيکربندی کند و بر اين مبنا است که
طباطبايی مجبور می گردد بگويد« :اينکه گاهی برای بيان مطلبوب مفهوم مبنای عرف را نيز کنار دنيا وارد
می کنيم ،مراد اين است که با [سکوالريزاسيون] مبنای عرف در کنار مبنای قدسانی شرع اصالت پيدا می
7
کن »...
اما نکته اينجاست که عرف اصالت دنيا نيست و يا عرف در کنار دنيا –در جهان بينی اسالمی-
مفهومينه نمی گردد بل عرف ساحتی از حيثيت عقل است که در بُعد فهم متعارف انسانی قابل درک می گردد
و در کنار کتاب ،سنت ،اجماع –و عقل -قرار می گيرد .به عبارت ديگر هنگامی که ساحت معرفت به دو
وجه غيب و شهادت تقسيم بندی می گردد (يعنی قلمرو معقول و ساحت محسوس) آنگاه برای بنيان نهادن
معرفتی که ذيل جهان بينی اسالمی قابل تحديد باشد چار ساحت مطمع نظر قرار می گيرد و وقتی از عقل
سخن می گوييم يکی از ابعاد آن فهم متعارف بشری است و اين فهم ذيل مفهوم سکوالر قابل تبيين نيست و
برای ابعاد اين استدالل به نگاهی به امر دينی در نسبت يا امر سکوالر و امر عرفی 3رجوع کنيد.
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Dos.Dr. Seyid Cavad Miri
Seyid Cavad Təbatəbainin İslamşünaslıq anlayışına dair çalışmaları
(xülasə)
Bu məqalədə ilk dəfə Təbatəbainin İslam anlayışını araşdırmışıq. İlk öncə
S.C.Təbatəbainin əsərləri və dünyagörüşündə islamşünaslıqla əlaqədar təməl bir
nigarançılığın olub-olmaması məsələsini ortaya qoyaraq, başqa sözlə desək, Təbatəbai düşüncəsində İslamşünaslıq mövzusunun əhəmiyyət kəsb edib-etməməsinə
aydınlıq gətirmişik. Yaxud belə bir fərziyyə kökündən yanlışdır? Ancaq qeyd etmək
lazımdır ki, Seyid Cavad Təbatəbainin əsərlərinə bu prizmadan baxılmamışdır.
Öncə bu təqdim edəcəyimiz baxış bucağından, kimsə baxmamışdır. Lakin bu, Təbatəbai düşüncəsinin nəzərə alınmamasına mane olmamalıdır. Çünki, Təbatəbainin din haqqında düşüncələri onun ən vacib intellektual cəhətlərindən birini təşkil
edir. İddia edə bilirik ki, haradasa bir növ Korbinizm (Henri Korbinin fikirləri)
ciddi şəkildə onun düşüncələrinə hakimdir. Sonra onun islamşünaslıq mövzusunda
müstəqil bir kitabı olmamasını qeyd etmişik. Amma bu Təbatəbainin İslam teologiyasını məimsəmə marağında olmadığını ifadə etməsi demək deyil. Həm də bu o
demək deyil ki, onun İslamdan anlayışı hansısa islam ilahiyyatına əsaslanır. Əksinə Təbatəbaii İslam dininin metafizik əsaslarını Xristianlıqla uyğunlaşdırmağa
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daha çox çalışmışdır. Qeyd edilən metodla öz islamşünaslığını formalaşdırmışdır.
Əsas sual budur ki, islamşünaslığın bu növünü necə təsnifatlaşdırmaq olar? Bu
növ islamşünaslıqla dini hermenevtika, dünyəvilik, sekularizm və şəriət kimi anlayışların münasibəti və əlaqəsi necədir? Bu məqalədə bu suallara cavab tapmaq
üçün çalışmışıq.
Açar sözlər: Seyid Cavad Təbatəbayi, İslamşünaslıq, İslam, Ürf-adət, Şəriət,
Henri Korbin

Associate Prof. Dr. Seyed Javad Miri
An Inquiry into Seyed Javad Tabatabaei`s Understanding on
Islamology
(abstract)
In this article we have tried to inquire upon Seyed Javad Tabatabei's conception of Islam. In other words, the question is whether we can talk about some
type of Islamology in the discourse represented by him. It should be noted that he
has not written any specific work on Islamology as such but this does not mean
that we cannot reconstruct his views on Islam.
In order to understand his views on Islam as a religion we need to investigate his comparative approach in regard to Christianity and the different metaphysics which are represented by these two religions respectively as conceptualized by
Seyed Javad Tabatabei.
One may argue that he has not focused on religion but this is a very shallow
critique as one can find some kind of Corbanism (referring to Henry Corbin) in
Tabatabaei's frame of reference which needs to be taken into consideration. Taking all this into account, the author investigates the type of Islamology which he
conceptualizes in his work and tries to find out how Tabatabei is interpreting such
concepts as secular, urf, sharia' and laic?
Keywords: Seyed Javad Tabatabei, Islamology, Islam, Urf, sharia', Corbin.
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Доц., Др. Сейид Джавад Мири
К вопросу о понимании
Сейида Джавада Табатабея исламоведения
(резюме)
В данной статье была сделана попытка рассмотреть концепцию Ислама Сейида Джавада Табатабея. Иными словами: рассмотрен вопрос, можем ли мы говорить об определенном типе исламоведения в дискурсе, предложенном им. Конечно, необходимо заметить, что он не писал как таковых
исламоведческих работ, но это не означает, что мы не можем реконструировать его взгляды на Ислам. Чтобы понять его восприятие Ислама как религии, нам необходимо изучить его сравнительный анализ Христианства и
различных метафизических течений, которые представлены в этих двух религиях как они понимаются Сейидом Джавадом Табатабеем.
Кто-то может возразить, что он не концентрировал своего внимания
на религии, но такая критика не является серьезной, поскольку в ссылках Табатабея можно обнаружить своего рода Корбанизм (то есть ссылки на
идеи Анри Корбена), что нельзя не оставить без внимания. Таким образом, в
данной статье мы задаемся вопросом об определенном типе исламоведения,
который Сейид Джавад Табатабей представил в своих работах, и пытаемся прояснить вопрос, как Табатабей истолковывал такие понятия, как
«светский», урф, шариат и «мирской»?
Ключевые слова: Сейид Джавад Табатабей, исламоведение, Ислам,
урф, шариат, Корбен.
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