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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 عبد العاطي طلبةترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
ة  حول  فلسف  ي السياسة واألخالق، والطبيعيات  شهاب الدين السهروردي سير

،  وأعماله، وفلسفته ف 

لد   ؛ياتهواإلل جم  ماركوت.  نص مير )، و روكسان  للفلسفةمنشور عىل  جمة هي  موسوعة ستانفورد  الير بأن  ننوه   .)

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد   لنسخة الدارجةا ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري   ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير يطرأ عىل األخير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 
1 Marcotte, Roxanne, "Suhrawardi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/suhrawardi/>. 

https://hpi.uq.edu.au/profile/363/roxanne-marcotte
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
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َتَمر ِّس يف الفلسفة املشَّائيَّة َعَلًما على مدرسة 1154-1191أصبح شهاب الدين السهروردي »
ُ
« امل

تينيَّة، فإهنا بقيْت غري معروفة لدى الغربي ِّني، على  . وألن  أعماله مل ُتََتَْجم إىل الَّلَّ اإلشراق يف التقليد الفلسفي 
الفلسفيَّة بدراسة أعماله بدايًة من القرن الثالث عشر وما بعده. الر غم من قيام عدد من دوائر الشَّرق اإلسَّلمي   

ولقد عمل هنري كورابن بَّل َكَلٍل منتصف العشريني ات على حتقيق ونشر أعماله، وعلى بذل جهوٍد ساعدْت 
َتَكر؛ ذلك الن ظام الذي أعاد إحياَءه جيٌل جديد من الباح ُب ْ

ثني يف على توليد اهتمام جادٍ  بنظامه الفلسفي امل
 التسعينيَّات.  

َنًة نقًدا أفَّلطونيًّا أصيًَّل لفلسفة ابن سينا املشَّائيَّة اليت كانت م  شهاب الدين السهروردييطرح    َهْيمِّ
آنذاك على جماالت املنطق، والطبيعيَّات، ونظري ة املعرفة، وعلم النفس، واإلهليَّات. ويف هذا اإلطار النقدي ، 

َياَقْي ما بعد الطبيعة »علم الوجود، وعلم الكون«، دي حكمَته  ر َطو ُِّر السهرو ي اإلشراقيَّة، وقوانيَنه، ومفاهيَمه يف سِّ
ُم املشَّائيَّة، وي  فلسفة ابن سيناونظري ته اخلاصَّة يف املعرفة »املنطق، وعلم النفس«، فيخالف مفهوَم املاهيَّة يف   َقس ِّ

يف أشكاٍل أقل ، أم ا يف الطبيعيَّات فإن ه يرفض َماد ُصوريَّة ]هيلومورفيَّة[ َتزِّاًل القياس املنطقي   املنطق أقساًما ثَّلثة؛ مْ 
ر َتَكوَُّن األجسام من اهلَُيوىَل والصُّورة[، ويرى أن  األجساَم أتخذ   أرسططاليسيَّة ابن سينا؛ ]نظرية فلسفية   تفس ِّ

 امتداَدها عن طريق تَ َواُردِّ اهليئاتِّ عليها. 

وجي  للسهروردي إىل نقد نظري ة ابن سينا املشَّائيَّة يف احلدود ]الت عريف[ من يقود املنظور اإلبستمول  
َعقَّد، 

ُ
امل الص ويف«، ولتطوير أنطولوجيا األنوار  العلم احلضوري  »الكشف  الط ريق أمام نظري تِّه يف  أجل إفساح 

ًعا يف إشاراتِّ ة جديدة، موإلضافة عامل أنطولوجي  رابع »عامَل الصَُّور« حيث يشغل اخلياُل وظيفًة ُأخروي   تَ َوس ِّ
 ابن سينا الثَّاقَِّبة. 

 حياتُه وأعماله   -1
 حياته  1.1 ●
 أعماله   1.2 ●
 مصادرُه الفكريَّة   1.3 ●

  ملَْنِطِقيَّات ا -2
 وظيفيَُّة املنطق  2.1 ●

https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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 احلدود  2.2 ●

 الطَِّبيِعيَّات   -3
 علم الّنفس   3.1 ●
 نظريَُّة املعرفة   3.2 ●

 اإلهليَّات    -4
 املاهيَّة والوجود   4.1 ●
 أنطولوجيا األنوار  4.2 ●
 عاََل الّصور   4.3 ●

ياسة واألخالق    -5  السِّ

 شهاب الدين السهروردي تُراث    -6
 شهاب الدين السهروردي تقاليد ما بعد    6.1 ●

 املُقارابت الّتارخيّية   6.2 ●

 قائمة املراجع ●
 املراجع األساسّية  ●

 املراجع الثّانويّة ●

 األدوات األكادميية  ●

 اإلنرتنتموارد أخرى على   ●

 مداخل ذات صلة  ●

 شكر وامتنان  ●
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 حياتُه وأعماله   -1
 حياته  1.1

ا. ُولَِّد يف بلدةِّ ُسْهَرَوْرد مشال  شهاب الدين السهروردي ال ختربان املصادُر الكثرَي عن حياة  نظرًا لُنْدَرِتِّ
الدين الرازي ، واتبع تعليَمه يف مديَنة مراغة مع جمد الدين اجليلي؛ أحد أشياخ فخر  1154غرب إيران حواََل  

الفارسي  »أو 1210»تويف   الدين  املنطقي  ظهري  العلم على يدي  إىل أصفهان طالًبا  ذلك  بعد  «. يسافر 
القاري« الذي قرأ عليه »البصائر املنطقي ة يف علم املنطق«، وهو كتاب من تصنيف القاضي زين الدين عمر 

ٍة يبحث فيها عن املعرفة. حيكي مشس الدين «، لينطلق بعدها يف رحل1158بن سهَّلن الس اوي »تويف حواَل  
« عن السهروردي أسفارَه وانتقاالتِّه احلثيثة بني أرجاءِّ األانضول، ومصاحبَته 1288الشَّْهَرُزورِّي »تويف  حواَل 

َدر ُِّس الط ِّبَّ وأعماَل ابن «، والذي كان ي1198عدًدا من أشياخ الصوفيَّة الكبار كفخر الدين املارديين »تويف  
نا أيًضا. إن ه على ما يبدو، لقد كان يف أسفاره تلك ساعًيا ُُتاه احلكمة واخلربة الر وحيَّة، حامًَّل نفَسه على سي

رَيِّ والسهرورديُّ نفُسه 1988حياٍة زُْهدِّيٍَّة أَتَمُّلِّيٍَّة كالُعْزلَةِّ وُُمَاَرَساتِّ الت ََّنسُّك »الشهرزوري   «. يضع ُكتَّاُب الس ِّ
اث الفكري  لسلسلة عرفانيَّة طويلة من احلاملني ملعرفة القدماء احلقيقي ة َنَسًبا روحانيًّا   شهريًا يُدََّعى فيه إحياُء الَتُّ

تَ َوسُّلِّه 242-240،  2008»اخلسرانيُّون« )الندولت   (. وما كان السهروردي بِّْدًعا بني علماء عصره يف 
 الدَّْعَم من ُحكَّامِّ األانضول خَّلل أسفاره تلك. 

يف الوقت نفسه الذي يقتحم فيه صَّلح الدين   1183حلب عام    شهاب الدين السهروردييصل  
«. سطع جنُم السهروردي بدايًة وَعََّل بني علماء 1216األيويب  املدينة، وُيْسلُِّم زماَمها ولَده الظَّاهَر »تويف  

 (، وابلتدريج استطاع تكوين مجهور له داخل القصر، 400-399،  2001حلب كعامٍل سين  شافعي  )ماركوت  
الظاهَر نفَسه، ويف عام   امللَك  الثالثة والثَّلثني من كتابه »حكمة   1186بل وصادق  ينتهي وهو يف عمر 

، أو بعد 1189اإلشراق«؛ أهم  أعماله على اإلطَّلق. التقى عبُد اللطيف البغدادي  السهرورديَّ يف غضون  
ا كان يف املوصل. مل تلَق أفكاُر السهروردي  ذلك بقليٍل بعد اط َِّّلعه على كَِّتايبِّ »الل محات«، و»املعارج« بينم

ْلًوا من الفائدة، وقد يرجع سبُب ذلك إىل إنكار السهروردي »هذا األَنُوك  لدى البغدادي  قبواًل، بل رآها خِّ
، 2013،  2015]األمحق[« مقوالٍت رئيَسة يف الفلسفة املشَّائيَّة واليت كان البغدادي ُمولًَعا هبا )مارتيين بواندو  

(، ولعلَّ لقاًء آخر مشكوًكا يف وقوعِّه قد جرى بني السهروردي وفخر الدين الرازي )نصر، وأمني 124-125
 (. 185،  2010رضوي  
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، ومن ذلك حقيقُة ظهورِّه شهاب الدين السهرورديتظاهرْت جمموعة من العوامل أَدَّْت إىل مأساةِّ  
الديني ة يف حلب   الن خبة  اعتماُد األي وبي  –على سلطةِّ  السياسي ة على واليت كان عليها  َشْرَعَنةِّ سيطرِتم  ني يف 

فكانت له اليُد الُعليا دائًما يف مناظراته مع علمائها، ومل يكن مثة أحد قادرًا على جماراته عقليًّا، ابإلضافة   -املدينة
(. على صعيٍد، 401-400إىل إظهاره نوًعا من الت ََّعاَلِّ والكِّرب على علماء حلب كما بدا األمُر )ماركوت،  

ِتَُِّّم السهروردي ابعتناقه أفكار الزاندقة، وهي ِتمة غامضة ُدع َِّمْت ابعتمادِّه على أعَّلم ورموز فارَس ما قبل ا
، وُمَساءلتِّه أخريًا عن قدرة هللا املطلقة وعَّلقت ثُوثًَة يف بعض كتبه، واد َِّعائِّهِّ اإلهلاَم اإلهليَّ َدْت َمب ْ ها اإلسَّلم اليت ُوجِّ

ن ُّبُ وَّة. وعلى صيعد آخر، قاَم البعض بتفسري شيء من سلوكه كمؤامرة سياسي ة؛ كارتباط امللك املنطقيَّة خبَْتمِّ ال
« األلواح العماديَّةاأليويب  الظاهر به، وعَّلقاته السابقة مع الدولة األرتقيَّة املهزومة مؤخَّرًا، إذ قام بتحرير كتابه »

ُحكَّامِّ األانضول احملل ِّي ِّنَي. أما على أسوأ األحوال، املكتوب يف حلب؛ استجابًة لطلٍب من عماد الدين، أحد  
، اُتِبِّ  واضح املعاملِّ  فقد كان يُ ت ََّهُم بِّتَ بَ ن ِّيهِّ آراء اإلمساعيلي ة يف ما يتعل ق خبليفة هللا على األرض؛ هذا املفهوم الَتَّ

َدْت يف والذي مت  أتسيُس بنائه على َمفُهوَمي العِّشق والَقْهر، مبصطلحات تقَتب من آرا ء إمبادوقليس كما ُوجِّ
جستاين »تويف بعد   (. 244- 242،  2008، وغريهم )الندولت  فاإخوان الص «، أو  971أعمال الس ِّ

َُؤر ُِّخوَن يتنازعون 
مِّ وامل اجِّ على ُكلٍ ، اِتَُِّّم السهروردي هنايًة ابلزندقة بداًل من اخليانة، وال يزال ُكتَّاب الَتَّ

 1192، أو بداايت  1191ة وجراين األحداث اليت أدَّْت إىل إعدامِّه هنايًة عام  حول ِتمة السهروردي احلقيق
 (.2001a)ماركوت  

 َأْعَمالُه  1.2
لدى دارسيه، فهي ثَّلثة )ماسينيون(، أو أربعة   شهاب الدين السهروردي تَ تَ َعدَُّد تصنيفاُت أعمالِّ  

(، )السهروردي، 2011)كديور  (، أو ستة  9-58،  1964)كورابن، ووالربيدج، وضياء(، أو مخسة )نصر 
1993a، vii-xvii، xviii-xx وعلى الرغم من عدم إمكان التعر ف على اتريخ أعماله ابلضبط إال .)

( قد اسَتشد مبجموعة من اإلشارات الواردة 8-257،  2017إذا استثنينا منها عدًدا قليًَّل، إال أن  والربيدج )
َبك ِّرَة 1ا بعني االعتبار الت داُخل الكائن يف بعض نصوصه: )يف كتبه، وأقام عليها الت صنيف الت اَل آخذً 

ُ
( أعماله امل

(، وقصصه الر مزي ة »معظمها ابلفارسي ة« اليت َتَصوََّر 1996«، مثل »هياكل النور« )السهروردي  1182»قبل  
(، كما تناول بعَض أعمال 1993c، 1999b  ،2001  ،2007،  1976فيها رحلَة الرُّوح )السهروردي  

بن سينا؛ كَتمجته الفارسيَّة ل »رسالة الط ري«، وشرحه على »اإلشارات والتنبيهات«، ومعاجلته اخلاص ة لرسالته ا

https://www.goodreads.com/book/show/29758984
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
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( العشق«.  ماهيَّة  »من  2»يف  ْسَتقِّلَّة 
ُ
امل املشَّائيَّة  أعماله  »الل محات«، 1186حىت    1180(  مثل   ،»

و  اإلشراق«،  »حكمة  قبل  أكملهما  واللَّذانِّ  املشَّائيَّة  و»الت َّْلوحيات«،  سينا  ابن  أطروحات  فيهما  خلَّص 
، ]املنطق، والطبيعة، وما بعد الطبيعة[؛ يُ ْنَظُر 2009a]ما بعد الطبيعة[،   1993a ،121-1)السهروردي 

؛ 1186( حكمة اإلشراق، وهو عنوان الكتاب الذي أهناه عام  3(. ) 2009،  2003أيًضا: ابن كم ونة  
ُل فيه السهروردي النظاَم   ا األساسيَّة، كما يشرح يُ َفص ِّ الفلسفيَّ للحكمة اإلشراقي ة، وُأُسَسَها، وَمَبانِّيَها، وَمُقواَلِتِّ

األنطولوجيا  املشَّائيَّة حول  سينا  ابن  أطروحات  من  لعدٍد  هيكلته  إعادةِّ  أحشاءِّ  قابع يف  الن ور كرمز  مفهوم 
طارحات«، »لعلَّه 1186( أعماله املشَّائيَّة األخرى؛ اكتملْت حبلول  4والكوزمولوجيا. ) 

ُ
، مثل »املشارع وامل

ُم الثَّلثني من عمره« )السهروردي،    1180أهناه بداايت   ]ما بعد الطبيعة[،   1993a  ،124-92وهو يُ َتاخِّ
َقاَومات« )السهروردي    2015]املنطق[، يُ ْنَظر أيًضا:    2006

ُ
 1993a  ،124 -92]الطبيعيَّات[(، و»امل

(؛ جيول فيهما السهروردي بنظره مرة أخرى يف املسائل اليت طُرَِّحْت 2009b  ]ما بعد الطبيعة[، يُ ْنَظُر أيًضا
وَجزَُة األخرى »بداية من  5من قبل يف »حكمة اإلشراق«. ) 

ُ
« ك »األلواح 1185حىت    1180( أعماله امل

- 99،  1976]ابلفارسي ة[،    1993c  ،110-95]ابلعربي ة[،    98- 31،  2001العمادي ة« )السهروردي  
ن[(، وكتابه اآلخر شديد اإلجياز: »الواردات والت قديسات«، كما كتب رسائل أخرى صغرية ]كوراب  116

)والربيدج  وتسبيحاِتا«  الكواكب  ات  بتحريُّ اإلهليَّة  و»الواردات  و»املناجاة«،  متفر ِّقة«،  احلجم ك »أدعية 
السهروردي  2011 )نورخبش  1976،  هللا«  من كتاب  آايت  »وتفسري  ال2007(،  وديوانه  ش عري  «، 

 (. 2005)السهروردي  

مل مير  يف رحلته الفكري ة مبرحلة مش ائي ة خالصة كما ينتبه كورابن »تويف   شهاب الدين السهروردي لعل   
ْيلِّ 1978

َ
« إىل ذلك، على الر غم من أن ه يؤك د بنفسه على أن ه كان شديَد الذَّب ِّ عن طريقة املشَّائني، عظيم امل

(، هذا إذا كانْت أطروحاتُه قد أُل َِّفْت ابلفعل يف مقدار 166فقرة  إليها وهو يف شبابه )حكمة اإلشراق، ال
ا من الزمن؛ خَّلل عشر سنوات تقريًبا. ابإلضافة إىل ذلك، يبسط يف عدد من كتبه املبادَئ املش ائي ة   قصري جدًّ

بها بعد »حكمة اإلشراق«؛ واإلشراقيَّة ُُمَْتزَِّجَتنْيِّ مًعا كما فعل يف »هياكل النور«، و»األلواح العمادي ة« اليت كت
(، واألمر نفسه إذا ما تعلَّق 47- 139،  1976،  1996خَّلل آخر مخس سنوات من حياته )السهروردي  

ب »الت لوحيات«، فعلي الر غم من أنه قد أك د قياَمه بكتابته وترتيبه على طريقة املش ائني )حكمة اإلشراق، فقرة 
(، إال  أن ه مُيَه ُِّد فيه الطريَق إىل »حكمة اإلشراق«، 1993a  ،2ردي  ( ال ذين أعاد النظَر يف طريقتهم )السهرو 3



                                                                                                                                                        26/6/2021   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 7

 

، 1993a ،70-8  ،105 -21وميكن الوقوف فيه على مواضع فارقة ختص  فلسفَته اإلشراقي ة )السهروردي 
 (. 9- 256/  2017يُ ْنَظُر أيًضا: والربيدج 

ترابط أعمال   ة الرئيسة وَتَداُخُلَها، الفلسفي    شهاب الدين السهرورديينبغي االلتفاُت هنا أيًضا إىل 
فتتقاطع أجزاؤها وحُييل بعُضها على بعض، وابلت اَل، ميكن لنا أْن نفهم نظامه الفلسفي كمنظومة ُكليَّة واحدة. 

 ( الَتتيب الت اَل ألعمال السهروردي الرئيسة:  258،  2017يقَتح والربيدج )

 »الت لوحيات«، والذي أهناه قبل »حكمة اإلشراق«.  (1)
 . 1186مة اإلشراق«، والذي أكمله عام  »حك (2)
اإلشراق«،  (3) مع »حكمة  ابلت زاُمن  بدأمها  والل ذان  و»الل محات«،  طارحات«، 

ُ
وامل »املشارع 

]حتقيق:   146.14،  142.10،  1991ولكن ه انتهى منهما الحًقا )يُ ْنَظر: السهروردي  
أيًضا:  20-175.19جنفقلي،   ويُ ْنَظُر   ،]1988  ،207.5  ،215.6  ،2001 ،
241.2-4 .) 

َقاَومات«، والذي كتبه بعد انتهائه من »حكمة اإلشراق«، و»املشارع واملطارحات«.  (4)
ُ
 »امل

واملطارحات«، مي »املشارع  ََث   ومِّن  ب »الت لوحيات«،  مبتدئني  تيب؛  الَت  هبذا  األخذ  أخريًا  كننا 
 و»الل محات«، انتهاًء إىل »حكمة اإلشراق«، متبوًعا ب »املقاومات«. 

َاث الفكري لكل ِّ هؤالءِّ ال ذين متك ُنوا من حتصيل املعرفة احلقَّة   سعى السهروردي حثيثًا إىل إحياء الَت 
أايًّ كان نوُعها؛ سواء كانْت عن قدماء الش رق أو الغرب، غرَي ُمتَ َواٍن عن االستفادة من ُتارهبم املعرفيَّة. يذكر 

ما يصفه  هذا العمل كان بُ ْغَيَة الكشف عيف »حكمة اإلشراق« أن  عزمه على كتابةِّ   شهاب الدين السهروردي 
 بقوله: 

»ما حصل َل ابلذ وق يف خلوايت وُمَناَزاَليتِّ ]...[ وهذا سياق آخر، وطريق أقرب 
الت حصيل. ومل حيصل َل أو اًل  من تلك الطريقة ]املشَّائيَّة[، وأضبُط وأنظم، وأقل  إتعااًب يف 

 عليه احُلجََّة حىت لو قطعُت الن ظر عن احُلجَّةِّ ابلفكر، بل كان حصولُه أبمٍر آخر؛ َث طلبتُ 
َتََن عليه وغريه  مثًَّل، ما كان ُيشك ِّكين فيه ُمشك ِّك. وما ذكرتُه من علم األنوار، ومجيع ما يُ ب ْ
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ُيساعدين عليه َمن سلَك سبيَل هللا عز وجل ، وهو ذوُق إمامِّ احلكمة ورئيسها أفَّلطون« 
 (. 4-2)حكمة اإلشراق، الفَِّقر  

َبنَِّيًة على صميم أقوالِّ املش ائني مع تنقيحها، ت لك هي الط ريقة اإلشراقي ة، جبميع أصوهلا ومبادئها؛ ُمن ْ
وتعديلها »وال سي ما آراء ابن سينا«، ومن ََث  كان يف إمكانه أن ُيَضم َِّنها بناَءه الفلسفي  اجلديد. ولعل ه يكون 

طونيًّا لنقد البن سينا، والنُّْسَخَة املشَّائيَّة من األفَّلطوني ة من املعقول اعتبار فلسفة السهروردي مشروًعا أفَّل
ْحَدثَة. إن  ما قدَّمه السهروردي يف هذا الصَّدد يشبه إىل حدٍ  بعيد االنتقاداتِّ العديدَة اليت قدَّمها الش هرستاين 

ُ
امل

«، وأبو 1210زي »تويف  «، وفخر الد ِّين الر ا1142«، وأبو الربكات البغدادي »تويف حواَل  1153»تويف  
 «، وغريُهم. 1111حامد الغزاَل »تويف 

 مصادرُه الفكريّة  1.3
إنَّ حماولَة رسم خريطة تُ ْعرِّب عن املساقِّ الفكري  للسهروردي، وحتد ِّد مصادرَه اليت رمبا اعتمد عليها 

عه عنها، َث  استعانته بعد ذلك تُثبت صعوبَة األمر إىل حدٍ  بعيد، إذ يذكر محاسَته بدايًة للطريقة املش ائي ة ودفا
َْن »سلَك سبيَل هللا عز  وجل «، وصار رئيًسا يف علم »الذ وق« ك »إمام احلكمة ورئيسها أفَّلطون، صاحب  مبِّ
األيدِّ والن ور، وكذا من قبله من زماٍن والُد احلكماء هرمس إىل زمانه من عظماء احلكماء وأساطني احلكمة؛ 

وغريمها« من حكماء اليوانن، أم ا حكماء الفرس، فيذكر منهم »جامسف،   مثل إمبادوقليس، وفيثاغورس، 
َلُهم« )حكمة اإلشراق، الفقرة   -1993a  ،502، يُ ْنَظُر أيًضا: السهروردي  4وفرشاوشري، وبزرمجهر، وَمْن قَ ب ْ

مشروع  4 يسعى  السهروردي(.  الدين  احلِّْكَمَتنْيِّ   شهاب  طريق  ُمتَ َلم ًِّسا  القدماء،  حكمة  إحياء  إىل  إذن 
َتَأهل ِِّّنَي؛ »الشر 

ُ
قي ة/ الغربي ة« مًعا، من أجل استئناف هذه الس َّللة الروحي ة مرًة أخرى من فَّلسفة اليوانن والعرب امل

 مِّْن السَّالكني طريق هللا. 

أرسططاليس،  آراء  دراسة  على  فقام  املش ائي ة،  الط ريقة  على  الفلسفي   تعليَمه  السهروردي  تلق ى 
 
ُ
امل واألفَّلطوني ني  »تويف  وأفَّلطون،  سينا  ابن  سي ما  وال  رين،  َتأخ ِّ

ُ
امل الفَّلسفة  مَِّن  ابلعربي ة  وَمْن كتب  حَدثنَي، 

ذْت أعمالُه األساسي ُة مقاًما مركزايًّ وبقيْت على ذلك. وال يزال البحُث قائًما ملعرفة طبيعة 1037 «، وال ذي اخت 
سب على  نذكر  عليه؛  األخرى  سينا  ابن  أعماُل  مارسْته  الذي  )الت أثري  باَحثات« 

ُ
»امل املثال:  (، 1992يل 

(، وكذلك الت أثري الذي مارسه عليه فَّلسفُة 1984»الت عليقات على حواشي كتاب النفس ألرسططاليس« )
«، والنَّاقَد الكبري ملنطقِّ وعلمِّ نفسِّ 1157ما بعد ابن سينا؛ خنص  ابلذ ِّكر أاب الربكات البغدادي  »تويف  حواَل  
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«، وال 1210صاحب الطريقة االنتقائي ة يف البحث؛ فخر الد ين الر ازي  »تويف  حواَل    وميتافيزيقا ابنِّ سينا، 
بدِّع عمر بن سهَّلن الس اوي »تويف  حواَل  

ُ
 «. 1158يُنَسى أيًضا املنطقي  امل

يزاإن ه   َعن   لما  فضًَّل  الت حديد،  وجه  على  للسهروردي  الفكري ة  الر حلة  معرفة  مبكان  الص عوبة  من 
ا القدمية، اشتباكاتِّه  لفارس  الز رادشيت   الت قليد  أو  القدمية،  اليوانن  الت صو ف، أو غنوصي ة وهرمسي ة  لفكري ة مع 

د   (. ولقد حاول البعُض تَ تَ بَُّع 1995عَّلوًة على كلِّ  هذه الر موز اليت كانت تلقى منه قبواًل وإعجااًب )ُمَوح ِّ
يس، وفيثاغورس، وهرمس، وغريهم. إن نا جند يف أعماله نوًعا التَّأثريات اليوانني ة عليه يف شخصي اٍت مثل إمبادوقل

حَدثني من املعاجلات اليت تضعه يف َمَصاف ِّ  
ُ
(، سواء كان جناُحه 2001،  2000)والربيدج    األفَّلطوني ِّني امل

 (. 308،  2003يف ذلك كبريًا أو صغريًا )غواتس  

يتوس ل   ما  السهروردي كثريًا  الدين  اعتماأفالطونسلطَة    شهاب  ما جاء يف ، ومن ذلك  على  ُده 
»أثولوجيا« املنسوب خطًأ إىل أرسططاليس، ألنه ليس يف احلقيقة إال  إعادة صياغة ألجزاء من »الت اسوعات« 

(. يعزو السهروردي ال »أثولوجيا« إىل أفَّلطون، ولعل  سبب ذلك َتكراُر امسه كثريًا يف IV-VIألفلوطني )
املقاطُع ال يت يقتبسها السهروردي أو يُ َلم ُِّح فيها إىل نصٍ  من (. تُثبت  2004هناايت الفصل األو ل )دانكوان  

(، وال يت يعزوها إىل أفَّلطون كما أشران 4.8.1، يُ ْنَظر أيًضا: الت اسوعات  I .21-26ال »أثولوجيا« ما ذكرانه )
طون (، إذ يستشهد يف هذه الفقرة أبفَّل 1993a، يُ ْنَظُر أيًضا: السهروردي  171)حكمة اإلشراق، الفقرة  

، 1993aصراحًة، ويعزو إليه كَّلًما، كما يفعل ذلك مرًة أخرة، لكن بصورة أقل  يف »الت لوحيات« )السهروردي  
، 2001(، وملزيدِّ ُمطالعٍة حول هذا الت داُخل يُ ْنَظُر: أرنزن  137-134،  2000، يُ ْنَظر أيًضا: والربيدج  122
َناي  119-150 من »حكمة اإلشراق«[(. وُمَِّّا   171،  109،  94،  4]تعليًقا على الفَِّقر    2011، َسي ْ

اسُتخدَِّم يف  املِّيَمر«؛ وهو مصطلح  ال »أثولوجيا« ابسم »كتاب  قد عرف  الشهرزوري  أنَّ  األمُر  عليه  يبدو 
ال »أثولوجيا« العربي ة مبعَن »فصل«، أو »قول«، أو »ابب«. عَّلوًة على ذلك، حيتوي جزُء اإلهليَّات على 

هروردي وراثَتهم.  (؛ تتضمَُّن أمساَء فَّلسفٍة من الت قليد اليوانين  َيدَّعِّي السIV  ،8.1ات  فِّقراٍت من )الت اسوع
لعلَّ سؤااًل يطرح نفَسه؛ ملاذا فض ل السهروردي تقدمي نفسه ُمَتابًِّعا هؤالء الفَّلسفة القدماء، وال سي ما أفَّلطون، 

ْح هذا األمُر جبَّلءٍ   (.308-9،  2003حىت اآلن )غواتس    يف حني ُتاَهَل ابَن سينا؟ مل يتَّضِّ

إىل جانب ذلك، مل يُكتَشف متاًما نوُع الت أثري اإلمساعيلي  أو الص ويف  عليه حىت اآلن. نعم، هناك بعض 
الت خطيط اهلرمي   ، وال سي ما  الفكر اإلمساعيلي  املبثوثة يف فلسفته اإلشراقي ة ميكن هلا االنسجاُم مع  العناصر 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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الوجودي  كما   التأثريات للكيان  الس جستاين ، ولعل  هذه  امليَّلدي  أليب يعقوب  العاشر  القرنِّ  ُُتس ده أعماُل 
اإلمساعيلي ة تكون أكثَر حضورًا يف فكره من العقائد التقليدي ة لدى الصوفي ة اليت يد عِّي هو ُمَتابَ َعتَ َها )الندولت 

بعض 1987 وبني  بينه  َشَبٍه  أوُجهِّ  على  الوقوف  من  الر غم  وعلى  )الندولت   (،  َُعي ََّنة 
امل الص وفي ة  تِّ  النظرايَّ

الن زوع 2008 مِّ يف العصور الوسطى يف تقرير  َاجِّ ، كما سيأيت بيانه(. على صيعد آخر، ال يَتد ُد ُكتَّاب الَتَّ
يسني الص ويف  لدى الرَُّجل، وَوْصفِّ ات صاله بصوفي ة عصرِّه، فضًَّل عن ُمارساتِّه التَّقشُّفيَّة العجيبة، وحياة القد ِّ 

والت حقُّق  احلضوري ،  العلم  الت هيئةِّ حليازة  املمارسات شرطًا ضرورايًّ يف  يعترب هذه  لقد كان  اليت كان حيياها. 
 مبشاهدة األنوار.

السهروردييعتمد   الدين  وشخصي اِتا   شهاب  ومصطلحاِتا،  وتصاويرها،  الزرادشتي ة  على  أيًضا 
أيًضا؛ لديه  املزدي   هوتِّ  الَّل  ات   األسطوري ة، درجَة حضورِّ  بتحريُّ اإلهلي ة  املثال: »الواردات  انظر على سبيل 

)السهروردي   ُمتفر َِّقة«  وتسبيحاِتا«، و»أدعية  ُمعِّني  1976الكواكب  يُ ْنَظُر: غف اري  1950،   ،2001 ،
(. 2011، وكذلك أعماله الغامضة ذات الطابع النُُّسكِّي  اليت قام والربيدج بكشف الل ِّثام عنها  375- 85

ئكة دورًا مركزايًّ يف فكر السهروردي؛ األمر الذي يراه البعض ُتسيًدا ملبادئ الن ور العقلي ة كما يلعب علُم املَّل
)كورابن   القدمي  الز رادشيت   الفكر  َدْت يف  )نصر  124- 5،  111- 3،  1971ُوجِّ املزدي   أو   ،)1964 ،

عترَب« أليب الربكات (، ويرى البعُض اآلخر هذا احلضور ليس إال صدًى لعلم املَّلئكة املوجود يف »71
ُ
الكتاب امل

، يُ ْنَظُر أيًضا: بَ ْينِّس  157، اجملل د الثاين، 1939البغدادي ، والذي قام على أتمَُّّلٍت شخصي ة خاص ة مبؤل ِّفه ) 
(، وال نرى فيه أثرًا ألي ِّ رمزيٍَّة فارسي ة قدمية على اإلطَّلق. وميكن للن اظر أخريًا أن ال يضع 5-235،  1979

لمَُّس عَّلقة اترخيي ة واضحة بني السهروردي ونصوص تقليدي ة بعينها، وله أْن يعتمد على ما جاء يف حسبانه ت
َاَثنْيِّ الش رقي  والغريب .  ؛ أن ه قصد يف أعماله تقدمَي َمزيج معريف  للَتُّ  عنه من اد ِّعاٍء خاص 

 املَْنِطِقيَّات   -2
 وظيفيَّة املنطق  2.1

املنطقي ة أو منطقه على وجه العموم، إذ   شهاب الدين السهرورديأطروحات  مل يُكَتب الكثرُي حول  
ظلَّْت معظُم أعمالِّه املنطقي ة غري حُمق َقة أصًَّل، ابإلضافة إىل أن  دارسي الفلسفة اإلسَّلمي ة قل ما يوغلون يف 

ي، ونَ ْقدِّهِّ ( الوحيد الذي قد م لنا نظرًة حُمَل َِّقًة فوق منطق السهرورد1990دراسة املنطق. لعل  حسن ضياء )
]الت عريف[. وبينما  نظري ته اإلشراقي ة يف احلدود  لدى أرسططاليس وابن سينا، ابإلضافة إىل  املاهي ة  تعريفاتِّ 
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بنقدِّ وإعادةِّ صياغة  يقوم  فإن ه  الرئيسة سجاالٍت منطقي ة ك »حكمة اإلشراق«،  السهروردي  أعماُل  تتضم ن 
. يرى الشهرزو  ( أعماَل السهروردي ُمَعبَّأًَة ابألثر الذي تركْتُه دراسُته 1988ري ) لبعض مفاهيمِّ املنطق املش ائي 

َكث ََّفة ل »البصائر املنطقي ة يف علم املنطق«، من أتليف ابن سهَّلن الس اوي )
ُ
(، وهو منطقي  378،  1988امل

تيب قد أهل ؛ قام إبعادة ترتيب حمتوايت ال »أورغانون«، ولعل  هذا الَت  م السهروردي فارسي غري أرسططاليسي 
يف إعادةِّ بناء املنطق بناًء جديًدا كما فعل يف »الت لوحيات« حيث عاجل األقوال الشَّارَِّحَة، واحتلَّ احلدُّ والرَّْسُم 

(. وُم ا ُتدر اإلشارة إليه حماولة ضياء إعادة 6-51،  45،  1990مكااًن يف نظريَّتِّه الداللي ة والربهاني ة )ضيائي  
الستخدام الن فعي  للمنطق لدى السهروردي، وقيامه بتقسيمه إىل ثَّلثة أقسام؛ أو اًل: صياغة املفاهيم حول ا

منطق التصو رات أو نظري ة التصو ر ]يبحث احلدود بدون اعتبار العَّلقات اليت قد تكون بينها[، واثنًيا: منطق 
ا: منطق القياس، أو نظري ة الت صديقات أو نظري ة احلكم ]يبحث يف ارتباط فكرة أبخرى يف صورة احلكم[، وأخريً 

 (. 75-73،  1990االستدالل ]يبحث يف القياس وضروبه، وعملي ات الت زاُوج بني قضي ََّتنْي[ )ضياء  

يف فلسفته اإلشراقي ة على الت قسيم الث َّلثي  الش ائع يف الكَّلم عن   شهاب الدين السهرورديجيري    ال
أعمال الفلسفة املش ائي ة ملا بعد ابن سينا. إن ه ينزع إىل املنطقي ات، والطبيعيَّات، واإلهلي ات كما جرت العادُة يف  

تقسيم ثنائي ؛ أييت اجلزُء األو ل منه مشتمًَّل على ثَّلث مقاالٍت مُتَث ُِّل »ضوابط الفكر«، وال تتناول هذه الض وابُط 
- 7َقر  املنطقي ات فحسب، ولكن ها تتضم ن كذلك عناصَر من الطبيعي ات وما بعدها )حكمة اإلشراق، الفِّ 

من هذا املدخل« )حكمة   2.2(. حتتوي املقالة األوىل على ضوابَط سبعة تُ َعالَِّج العَِّلَم واحلدود »يُ ْنَظر 106
الفَِّقر   يف 15-7اإلشراق،  قبل  من  ذُكَِّرْت  مسائل  وتدرس  ابملنطق،  األوىل  اخلمسة  الض وابُط  تتعل ق   .)

ا املش ائي   املنطق  يف  جاء  ما  على  وتستند  )ضيائي  »إيساغوجي«،  يبدأ 67-58،  1990لس ينوي    .)
السهروردي مقالَته األوىل ابلبحث عن داللة اللفظ على املعَن، ومن ََث  يناقش مشكَّلت املعَن، ويقوم ابلت مييز 
الش ريازي »تويف   الد ين  اليت ساوى قطب  احلقيقة  تعريفِّ وبيانِّ معَن  البحث يف  َُث   والت صديق،  الت صوُّر  بني 

َفارَِّقة »األنطولوجيا وبني مفهوم املاهي ة. ي« بينها  1311
ُ
اتي ة وامل فر ِّق السهروردي بعد ذلك بني األعراض الذ 

االمسي ة لديه«، متبوًعا ابلكَّلم عن طبيعة املعارف اإلنساني ة، سواء كانْت فطري ة »الت نبيه، واإلخطار ابلبال، 
ُل إىل جمهوهلا«، وال واملشاهدة احلق ة«، أو غري فطري ة »ُمكتَسبة؛ البد  هلا  يتعلق علُم املنطق  من معلوماٍت توصِّ

 (. 2014b، وموسواين  2014، يُ ْنَظُر أيًضا: والربيدج 2014a ،478إال هبذا األخري )موسواين 
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(. 33-16يف ضوابط سبعة كذلك )حكمة اإلشراق، الفَِّقر    ومبادئهاوتتناول املقالُة الثانية احُلَجَج  
قالَة بقوٍل ُموَجٍز يرسم فيه القضي ة والقياس، ومن ََث  يتناول القضااي هذه امل  رورديشهاب الدين السهيبتدئ  

ا؛ ُمقَتًحا بعد ذلك ردَّها كلَّها إىل املوجبة الضروري ة فحسب، كما ينتقد الفهَم املشَّائيَّ للن في  وانقساَمها وجهاِتِّ
امل اجلديدة  وآرائه  املش ائي ة  الن ظرة  بني  االختَّلَف  ويناقش  ويرد  ]السَّْلب[،  الفاسدة،  األقيسة  بعدٍد من  تعل ِّقة 

الشَّْكَلنْيِّ الث اين والث الث إىل الض ربِّ األو ل من الش كل األول، »وحيصر القضااي املمكنة مجيعها يف صورة واحدة. 
( بتوضيح فكرة أن  السهروردي يرد  القضااي املمكنة كل ها إىل قضي ة واحدٍة 165،175،  2008قام سَتيب ) 

أنْ  احلقائق بشرط  يعرب  عن  »أْن  السينوي   املنطق  وابستخدام  طريقها  ميكنه عن  ومَّلئمة«؛  تكون ضروري ًة   
ئقة ل »ما بعد الطبيعة املاهوي ة لديه«؛ األمر الذي جعله »ُمَنافًِّحا عن املنطق السينوي ، وَشارًِّحا  اجلوهريَّة« الَّل 

الت ناقُ  املقالة  هذه  يف  السهروردي  يتناول  أيًضا،  واألقيَِّسة له«.  الشرطي ة،  واالقَتاني ات  والعكس،  وَحدَّه،  َض 
(. ويف »الت لوحيات«، 72-67،  1990الرُبَْهاني ة، وقياس اخلُْلف ال ذي تناوله مر ة أخرى يف املقالة الثالثة )ضياء  

ْسَتْخَدم يف اجلدل، واخلطابة، والش عر، و 
ُ
يصف فيه يعاجل السهروردي القياَس يف صور أخرى متلفة كهذا امل

 (. 45، 1990القياَس الشعريَّ بغريِّ الربهاين  ملا حيويه من مقد مات ُمَتَخي ََّلة، وغري علمي ة )ضياء، 

يَمْيهِّ الصُّوري  واملاد ِّي  تُقد ِّم املقالة الثالثة تفنيًدا َسْفَسطِّيًّا للمغالطات اليت يقع فيها املنطُق املش ائي  بَِّقسِّ
(. ويتناول الفصُل الث الث منها جمموعًة من 106- 34نون« )حكمة اإلشراق،  »منوذج للن قد اجلدَل  لألورغا

ائرَة حول الطبيعي ات واإلهلي ات »يُ ْنَظر  احلكومات ]القواعد[ اإلشراقي ة يف مواجهة عدد من املسائل املش ائي ة الد 
ن ِّيَّة ك »اجلوهر من هذا املدخل«، كما يقوم يف هذا الفصل على َصك ِّ جمموعة من املصطلحات الف  4، و3

واهليئة، والوجوب واإلمكان، والعَِّلل واملعلوالت وما يلزم فيها الت ََّناهِّي وما ميكن وما يستحيل« )حكمة اإلشراق، 
(، كما يتناول حكومًة يسميها االعتبارات العقلي ة »الوجود، والواجب، وغريمها« )حكمة اإلشراق، 55- 52
النظري  68- 56 الن ظر يف  ويُعِّيُد  نظر أخرى غري (،  ُمتَ بَ ن ًِّيا وجهَة  املقوالت إىل عشر؛  ُم  تُ َقس ِّ اليت  الت قليدي ة  ة 

مشَّائَية ختتصرها يف مخس مقوالٍت فحسب؛ أال وهي: اجلوهر، والكم ، والكيف، والن ِّسبة »شبيه برد ِّها إىل أربع 
احلركة »ال وجوَد هلا عند ابن  (، ابإلضافة إىل مقولة  527،  1996يف املذهب الر واقي « )يُ ْنَظُر: والربيدج  

، السهروردي 71سهَّلن«، وينبغي مَّلحظة كونه يرى عرضي ة املقوالت األربع األخرية )حكمة اإلشراق، الفقرة  
1993a  ،4 -12  ،93 -284  72،  1990، ضياء  n.2 ، 73 n .3  400-394،  2018، بيدوخيت .)

كن الت أسيس عليها يف حضور القو ة النوري ة تنزل هذه املقوالت اخلمس مقاًما من الكمال واإلحكام حبيث مي
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، 1990»مع األخذ يف االعتبار نقصها البديهي « كواحدٍة من خصائص كلٍ  من اجلواهر واألعراض )ضياء  
5-73 .) 

 احلدود ]التَّعريفات[  2.2
وشرائطِّه،  الض ابَط الس ابع من املقالة األوىل ملفهومه عن التَّعريف ابحلد     شهاب الدين السهروردير ُِّس  كَ ي

، 15-13ومن ََث  يعمل على إعادةِّ صياغتِّه مرًة أخرى على أصوٍل إشراقي ة جديدة )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
َقاَربة 114-77،  1990ضياء  

ُ
امل لصاحل  له  ويتَ َنكَّر  للتعريف،  املش ائي ة  مفهوم  برفضِّ  نقَده  يبتدئ  إذ   ،)

أْن يتأسَّسا عليهما حقًّا، كما يستخدم ُحَجًجا دالليًَّة ومنطقيَّة االستقرائي ة اليت ميكن للربهان واملعرفة العلمي ة  
ملناقشةِّ اصطَّلح األرسططاليسي ِّني يف القول الد ال  على ماهي ة الشيء ]احلقيقة[، والذي تعتمد عليه النظري ة 

بتعريف كامل اإلتيان  القائل إبمكاني ة  االد عاَء  السهروردي  يرفض  التَّعريف.  القدرة على الس ينوي ة يف  ميلك  ؛ 
إىل  الس ابق وحتتاج  جَمهولًة يف  معرفة كانْت  إىل  الوصول  أجل  املطلوبة من  اجلوهري ة  العناصر  استيعاب مجيع 
لإلنسان، وصاحبهم  املشَّاؤون غري ُمكن  به  التزم  احَلد ِّ كما  على  اإلتياَن  أن    َ »فتبنيَّ قائًَّل:  يكتب  تعريف؛ 

صعوبة ذلك، فإذن ليس عندان إال تعريفات أبمور ختص  ابالجتماع« ]أرسططاليس، أو ابن سينا[ اعَتف ب
(. يصر  السهروردي على أن  التعريف ينبغي أن يكون بَتتيب أموٍر ال أمٍر واحٍد، 15)حكمة اإلشراق، الفقرة  

َعرَّفِّ كل ِّها؛ إمَّا ببْسطِّ عناصَر عديدة وإدخاهلا 
ُ
يف الت عريف؛ عن يف قوٍل جامٍع حيتوي على ذاتي اتِّ املوضوع امل

َعرَّف سواء 
ُ
طريق تعديد الفصول وإيرادها، أو عن طريق الت عريف ابالجتماع وهو األقوى؛ بتعديد ما يتعل ق ابمل

 كان خاص ًة أو عرًضا عامًّا. على ذلك، 

الَّة عليه، شيًئا    ْضَمرَُة يف َلْفظَتِّه الدَّ
ُ
، أي حقيقُته امل »جيب أن تكون ماهيَُّة اإلنسانِّ

ْلُفوظِّ كما ميكن اس
َ
ُم عن ُمتَ َعل َِّقاتِّ امل َعرَّفِّ وحده ال غري؛ اسَتداًدا يََُتْجِّ

ُ
َتداُده ]...[ يف امل

َعرَّف أو ذاته« )ضياء  
ُ
 (. 127، 1990هي يف قاع املوضوع امل

يسم ِّي سَتيت هذا الت  ي ار ب »نقيض املاهوي ة«؛ وهو ال ذي يرى عجزًا كامًنا يف إدراك جواهر األشياء 
ُثل األفَّلطوني ة مكااًن يف الن ِّظام املنطقي  لدى لسهروردي؛ ويف واالستد 

ُ
الل عليها؛ يفس ر ذلك عدم احتَّلل امل

، 2006ذلك يُ ْنَظُر: »املشارع واملطارحات« حيث يشرح مفهومه عن التَّعريف إبسهاٍب أكرب )السهروردي  
َوجََّه صوَب نظري ة (. إنه ُم ا ال شك  فيه أن  السهروردي قد استوحى نقَده  90-100،  83

ُ
اإلبستمولوجي  امل

الت عريف املش ائي ة من ُمَساَءالت أيب الربكات البغدادي ونقدِّه اخلاص  ل »إيساغوجي«؛ وال ذي عمل على تطويره 
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ْعَترَب« )
ُ
(، وأن ه قد استفاَده 183-4،  1990، يُ ْنَظُر أيًضا: ضياء  55-7، اجملل د األول،  1939يف كتابِّ »امل
 همِّه اإلبستموجلي  اخلاص  للد ور احلضوري  ال ذي تلعبه الذَّاُت يف الت حقُّقِّ ابملعارف.كذلك من ف

يف »حكمة اإلشراق« وهو يعرض لنظري ته اإلشراقي ة يف الت عريف ما   شهاب الدين السهرورديقد م  ي
- 114،  1990  أمساُه البعُض إبشاراٍت؛ تُ َعدُّ نوًعا من الت حوُّل األفَّلطوين  أو األفَّلطوين  احلديث )ضيائي 

مل يَ ُعْد هناَك من سبيل إىل الت حقُّق ابملعرفة احلقَّة إال عن طريق الكشف والَعَيان، إذ تكمن   (. واآلن، 128
االعتباراُت اإلبستموجليَّة لدى السهروردي يف القلب من إعادةِّ بنائِّه لنظريٍَّة خاصٍَّة يف الت عريف. تنبين نظري  ُته  

ا حىت األفَّلطوني ة احلديثة. إنَّ العلم حبقيقةِّ األشياء يف الت عريف على أصول معرفيَّ  ة تتوسَّل األفَّلطوني ة، أو رمب 
ْسَتقِّرَّة يف املوجودات مجيعها 

ُ
ه« امل يتحقَُّق فقط عن طريق اإلدراك املباشر للطبيعة النوري ة »الش يء يف حقيقة نفسِّ

ق كشف إشراقي  عندما يدرك اإلنساُن أن  ما هو من هذا املدخل«. وحيدث العلُم احلضوريُّ عن طري  4»يُ ْنَظر  
؛ عندما تفطن الر وح يف الوقتِّ ذاته إىل  ُمَتَحقًَّقا لديه عن طريق وعيه الذ ايت  اخلاص  بصددِّ تعريفه قد صار 

راد معرفته، وَتعِّيهِّ وعًيا مباشرًا. إن  األرواح تصري حينئٍذ قادرًة على إدراك املاهيَّات ]
ُ
اجلواهر[؛ حقيقةِّ الش يء امل

اليت ميكن ألجزائها أن ُتََتَْجَم إىل براهني وُمَسلََّماٍت عقليَّة من أجل تطوير نوع من املعرفة االستداللي ة عن طريق 
 إداراٍك أصيل للحقيقة. 

يرى السهروردي يف »املشارع واملطارحات« أن  تعريف الش يء ال ميكن أن يكون إال عن طريق رؤيتِّه 
(. يفتتح السهروردي القسَم الثاين من »حكمة اإلشراق« 104- 14، 1990ا )ضياء  على ما هو عليه حقًّ 

هبذا املبدأ: »إْن كان يف الوجود ما ال حُيَْتاُج تعريُفه وشرحه فهو الظَّاهر، وال شيَء أظهُر من الن ور، فَّل شيَء 
فسه لنفسه ليس يف حاجة إىل (.  إن  الن ور الظ اهر يف ن107أغَن منه عن الت عريف« )حكمة اإلشراق، الفقرة  

ه. إن  السهروردي يطرح الن ور هنا مفهوًما إبستمولوجيًّا أنطولوجيًّا  ه الدليُل على نفسِّ تعريف، ألن ه يف حقيقةِّ نفسِّ
يف املركز من فلسفته، ويدافع عن ُتربة احلدس املباشر ال يت تقود إىل العلم احلقيقي  ابألشياء، ويرى أن  طلَب 

َسلَّمات العقليَّة )ضياء  التعريفات ال  
ُ
(. 81،  1990يكون إال  للوصف والش رح عن طريق االستدالالت وامل

َبنَِّيًة على ذلك الن وع من العلم احلدسي  الذ ايت   يرى قطب الد ين الش ريازي  نظريَة املعرفة يف الفلسفة اإلشراقي ة ُمن ْ
 (. 133،  1990ال ذي ال حُيَْتاُج معه إىل أي  نوع من الت عريف )ضياء  
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 الطَِّبيِعيَّات   -3
قَ ْيَد  تُوَضْع  مل  و»الل محات«  واملطارحات«،  و»املشارع  أعمااًل ك »الت لوحيات«،  أنَّ  من  الر غم  على 

ا تتناول الطبيعيَّات يف أقساٍم كثرية منها. نعم، ُحق َِّقْت طبيعيَّاُت »الل محات« ) ، 2001الد ِّراسة حقًّا إال أهن 
ابن كمُّونة ]حتقيق 1991،  185-209 املنشوُر حُمقًَّقا ومشفوًعا بشرح  : جنفقلي[(، وكذلك »الت لوحيات« 

يعيُد  2003) السهروردي(.  الدين  علم   شهاب  يف  رَساةِّ 
ُ
امل العام ة  املبادئ  بعضِّ  يف  استحياٍء  على  النَّظر 

لرغم من الطبيعيَّات، وذلك يف املقالة الث الثة من »حكمة اإلشراق«، وكذلك يف »املشارع واملطارحات«، على ا
 -مثله يف ذلك مثل ابن سينا- عدم ظهور ذلك يف كَِّتابَ ْيهِّ: »الل محات«، و»الت لوحيات«. يرفض السهروردي  

هوتيُّون )حكمة اإلشراق، الفقرة   ي قاعدًة يف 89القوَل ابجلُْزءِّ ال ذي ال يتجز أ كما جاء به الَّل  (،  كما يُرسِّ
الفَِّقر   اإلشراق،  )حكمة  اخلَّلء  املش ائي ة (90-89إبطالِّ  ]هيلومورفيَّة[  َماد ُصوريَّة  أيًضا  وينتقد   .

َكو ِّنَة لألجسام؛ رافًضا مفهوَم اهلَُيوىَل ]املاد ة البسيطة
ُ
[، األرسططاليسيَّة، ويُ ْبطُِّل القوَل بثُنائي ة املادَّة والص ورة امل

(؛ تعتمد إحدى هذه 88-72سائًقا جمموعًة من احُلَججِّ يف إبطال هذا املذهب )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
احلجج على نظري ته القائلة أبنَّ »اجلسم ليس إال نفَس املقدار القائم بنفسه، ُمَضاَفًة إليه أعراُضه« )والربيدج 

(، أي أنَّه »القابل لَّلمتدادات واخلصائص، متاًما مثل سيمبليسيوس«. عَّلوًة على ذلك، 266-7، 2017
، فالقول بعِّل ِّيََّة األعراض لقد كان السهروردي حُمْتاًجا إىل »أن   َُسبَّباتِّ

تكون األعراض قادرًة على إحداثِّ امل
ُثل األفَّلطونيَّة أمرًا ُمكًنا ُمرورًا إىل التَّكثُّر املوجود يف الَفَلك الُعلوي  وما دون فلك القمر 

ُ
ُتعل تفسرَي وجودِّ امل

عن طريق حواس  اجلسد، وال عن طريقِّ احلدس هنايًة«. إضافًة إىل رأيه يف أن ه »ال ميكن إدراك املوجودات ال  
الذي ال معَن له«، ف »الص ور« على سبيل املثال »ال ميكن معرفتها حقًّا، وإن كان هلا وجود، فإنه ال خيرج عن 
الطريَق أماَمه ليؤس س  اهلام ةِّ  انتقاداتِّه  الط بيعي ات مع  بنائه  تُعب ِّد عملي ة إعادة   .» اعتبار عقلي  ليس إال  كونه 
َصاتِّ النُّور«  ميتافيزيقاه، فتصري األجسام يف نظامه الفلسفي  »برازَِّخ«، أو »أشياء تفتقر يف وجودها إىل ُمص ِّ

(. ال تتماشى النظري ة املاد صوريَّة ]اهليلومورفي ة[ هنا مع 242-240،  2005اشتد  فيها أو ضُعف )والربيدج  
ُتَ َعل ِّق ابألنوار املدب ِّرة القول إبمكان معرفة اجلواهر احلقيقي ة، اجلوهر امل 

ضيء ذو الوجود احلق  للكائنات مجيعها؛ امل
ها، وال يت ال ميكن معرفُتها من خَّلل أي ِّ »نظام« ُمْفََتَض )ضيائي   ها لنفسِّ - 151،  131،  1990يف نفسِّ

لداخلي  من (. إن  الت مييز بني األجسام املختلفة اآلن »يعتمد على جوانب متعد دة من احلركة، والتَّفاُوت ا2
)أرسَّلن  لديه  األنطولوجي   التَّمييز  يف  املعياَر  املقداريُّ  التفاُوُت  هذا  ليصبح  وضعفها«،  األنوار  شدَّةِّ  جهةِّ 

 «. 74، »حكمة اإلشراق«، الفقرة: 150،  2014



                                                                                                                                                        26/6/2021   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 16

 

س   السهروردييؤس ِّ الدين  األنوار    شهاب  عن  فلسفته  شيء-يف  أي   عن  جديدًة   - رغًما  أركااًن 
من   - يف نظامه الفلسفي  - ثال، تتألَُّف املوجوداُت غري املاد ي ة، واألجساُم املاد ي ة  للطبيعيَّات.  على سبيل امل

تِّه، كما يتأل ف العامَلُ اجلِّْسميُّ من اجلوهرِّ الغاسق، واهليئة الظُّلمانيَّة، ليت خذ  دَّ طبيعةِّ تفاُوت الن ور يف درجتِّه وشِّ
بسيطة[؛ الذي ال يصبح له أيُّ معًَن خارج العقل، الل هم إال أْن القائُم بذاته مكانَه كبديل عن اهلُيوىَل ]املاد ة ال

التقليدي ة. مل يُعد حيتل  إدراُك ُصَورِّ  يكوَن مفهوًما عقليًّا خالًصا، مثله مثل غريِّه من املفاهيم املاديَّة األخرى 
ار الَقارَّة يف األشياء؛ وهذا هو اهلدف األشياء مكااًن معرفيًّا ما، ألن  مدار األمر كل ه يصبح ُمتَ َعل ًِّقا إبدراكِّ األنو 

 (. 22-3،  2000احلقيقي  وراَء عملي ة البحث املعرفي ة عند السهروردي )والربيدج  

 علم الّنفس  3.1
، يقوم   إبعادة الن ظر يف علم الن فس   شهاب الدين السهروردي يف إطار التَّأصيل لعلم النَّفس اإلشراقي 

ن الن فس، ويصفها ابحلياة، والعِّْلم، والقيام ابلذ ات، وقدرِتا اهلْيَمَنَة على ال ذي جاء به ابُن سينا، فينفي املاد ِّيَة ع
املشَّائيَُّة على خلودها غري كافية ابملر ة  اليت قدَّمْتها  الوقت نفسه االستدالاَلتِّ  أن ه يرى يف  اجلسد، يف حني 

الن فسِّ اخلاص  عن طريق قياسِّ تفاُوتِّ (. على ُكلٍ ، حُيَد ُِّد السهرورديُّ جوهَر  93- 91)حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
 ، د ًة وضعًفا، وبذلك ميكن لعَّلقةِّ القهر واحملب ة أو العشق أْن تظهر بني اجلوهر النوراين  للنَّفسِّ نوري ة آحادها شِّ

 -وهي جوهر لطيف -(، وهنا تلعب الر وُح  148- 147واجلوهر الظ لماين  للجسم )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
، ف تصري وسيطًا بينهما؛ يفتح الباَب أمام عمليَّة تَ َلق ِّي صور وأشكال احلقائق امليتافيزيقية ُمن َْعكَِّسًة دوَر الَوصلِّ

َفًة فيها )حكمة اإلشراق، الفَِّقر    (. 217-216أخريًا على مرآة النَّفس، ُمَتَكش ِّ

ْدرَِّكة -يستقر  اإلبصاُر  
ُ
اقي ة لدى السهررودي ، وال يت يف القلبِّ من نظري ةِّ الر ؤية اإلشر   -أهمُّ احلواس ِّ امل

عن طريقها مينُح اإلدراَك معًَن جديًدا، ويقول بنمٍط ميكن معه صياغُة نظري ته يف العلم احلضوري . لذلك يقوم 
بنَ ْقدِّ ونَقضِّ الت داعيات املاد ي ة للقول ابنطباع الصُّور يف القوام املاد ي  للعني، كما يرفض نظريََّة »االنبعاث«، 

»اإلدراك البصري «، وإْن َشاَعا. وعلى الرَّغم من حدوث عمليَّة اإلبصار عن طريق عضو ماد ِّي ، إال ونظري َة  
مَن نشاط النَّفسِّ »الن ور« اإلنساني ة، حبيث تتحقَّق ابلغاية املعرفيَّة احلَقَّة من وراء  أنَّه يف األساس عملية تقع ضِّ

لسهروردي يف »حكمة اإلشراق« شروطًا من أجل (. يضع ا104- 101اإلبصار )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
مقابلة حضوريَّة   أوَّهُلا:  املاد ِّيَّة؛  َْرئيَّاتِّ 

امل لوْجهٍ -إبصار  لة وجًها  رة،   -حاصِّ الباصِّ ْبَصر، والعني 
ُ
امل بني كلٍ  من 

ْبَصر، وهو ما يص 
ُ
رةِّ وامل الباصِّ الرؤيَة بني  ْسَتنِّري[. واثنيها: غياب ما مينع 

ُ
الرؤية ]امل فه عادًة مبصطلح وطالب 
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صويف ؛ »عدم احلجاب«؛ ويف عدمه تستنري النَّفُس عن طريق »النور اجلوهري ، أو الن ور العارض« للُمْبَصر. 
َلة اإلشراقيَّة. وعلى هذا يتجلَّى اإلبصاُر تدرجيًيا على  وأخريًا: حضور الن ور، وهو شرط ضروري  إلقامة هذه الص ِّ

ًعا، ويتم  تقليل اإلدارك املاد ِّي  لصاحل إدراك الن فس، أو الوعي ابلن ور احلقيقي  واجلوهري  القار  ُمْستَ َوَينْيِّ ُمَْتلَِّفنْيِّ م 
ْنظُور، والَّذي يشارُكه احلقيقَة الن وراني َة نفَسها. لذلك، ال يتطل ُب اإلبصاُر احلقيقيُّ القياَم بعملي ة 

َ
يف الش يء امل

خَّلل قدرةِّ الن فسِّ على أن تكون واعيًة حبقيقة الن ور اجلوهري ة القابعة اكتساب أو نَ ْقل للص ور، ألهنا حتدث من  
ْبَصرَات قدرًة على استقبالِّ الن ور وإرسالِّه، وإْن 

ُ
ْبَصرَات. وهنا، تتداخل الطبيعي اُت واإلهلي اُت، ومتتلُك امل

ُ
يف امل

 
ُ
ْسَفْهَبد«؛ ذااًت ُمْدرَِّكًة، بصورة عرضيَّة، وبذلك يصبح الن ور أو ابلتَّحديد ما أمساه: »الرُّوح امل َدب ِّرَة«، أو »الن ور اإلِّ

، أو الن فس/ العقل، أو احلدس، أو اخليال )حكمة اإلشراق، الفَِّقر   -145سواء كان اإلدراُك عن طريق احلواس 
رة (. هناك نوع من املعرفة البديهيَّة/ الفطري ة اليت تقبع بدورها ابطَن كل  إبصار )حكمة اإلشراق، الفق146
(، واعتماًدا عليها ميكن ابلت اَل للمعرفة االستداللي ة أْن تتحق ق عقليًّا انطَّلقًا من ُمَسلََّماتِّ العقل )حائري 226
 (.1985، الد يناين  1992يزدي  

القوى الباطَنَة مستقر ًة يف أجزاٍء متلفة من الدماغ، فالقول أبْن يكون   شهاب الدين السهرورديال يرى  
ا هلا يُؤد ِّي إىل إكساب التَّمثيل العقلي  صبغًة ماد ِّيًَّة يرفضها. تصبح القوى الباطَنُة هنا عضٌو ماد ِّيٌّ ما مستوَدعً 

ظَِّّلَل ما يف النَّفس، أو جُمرََّد وظائف هلا؛ ميكن حصُرها مًعا يف قوٍة واحدٍة تكون مسؤولًة عن التَّمثيليَّة العقليَّة. 
ْسَفْهَبُد حائزًا قدرَة الوص َتَخي َِّلُة أييت الن وُر اإلِّ

ُ
ول إىل األنوارِّ القاهِّرة؛ ويتجلَّى قاعدًة إشراقيًَّة تنقهُر يف طيَّاتِّهِّ امل

احملكوَمُة به، وتنعكس فيه األنواُر اليت يستقبلها ويتحق ق هبا. إنَّ قوََّة التَّمثيل العقلي  تقدر على إدراكِّ اجلزئي ات، 
َُدب ُِّر، والقاعدُة اإلِّسْ 

َفْهَبدي ُة َوْحَدَة النَّفس، والقدرَة على إدراكِّ الُكل ِّيَّاتِّ واملوجودات غري بينما يضمن الن وُر امل
ينويَّة  النَّفس كموجوٍد أساٍس يف عمليَّةِّ اإلدراك، إضافًة إىل حصر القوى الس ِّ َوْحَدةِّ  التَّأكيَد على  املاديَّة. إنَّ 

ميكن  واحدة،  قو ة  العقلي  يف  الت مثيل  عن  املسؤولة  البغدادي  يف   الت قليدي ة  الربكاتِّ  أيب  عند  أصولَه  أن جند 
ْعَترَب« )

ُ
(. أمَّا عن التَّذكُّر، 227-31،  1979، يُ ْنَظُر أيًضا: بَ ْينِّس  318- 24، اجملل د الث اين،  1939»امل

ار«، أييت السهروردي على تعريفه بطريقٍة أفَّلطونيَّة إىل حدٍ  ما، فيعين عنده نوًعا من اسَتداد الصَُّور »أو األفك
احملفوظة يف »عامل الذ ِّْكر«؛ وال يت ال تَتِّمُّ استعادُِتا إال عن طريق اجلزء اإلشراقي  من الن فس، لكْن ليس على 
طريقة النظري ة األفَّلطوني ة القائلة أبنَّ العلَم نوع من تذَكُّر الن فسِّ ما كان قابًعا فيها من معارَف قبل التباسها 

 ابجلسد زمانيًّا. 
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جمااًل استعارايًّ للعمليَّة العقلي ة ُكل ِّها، إذ أتخذ   شهاب الدين السهروردي اق ابلن سبة إىل  يصبح اإلشر 
الن فس اإلنسانيَّة »كما سيأيت بيانُه«،  ُتَّقِّد، وبني 

العَّلقاُت اإلشراقيَُّة مكاهَنا بني املبادئ امليتافيزيقيَّة للنورِّ امل
ْسَفْهَبدي    اإلِّ النَّفسِّ  نور  من  العاقُل  اجلزُء  غريُه- ويكون  يشري   -ليس  على ُكلٍ ،  الن ِّهاية.  غري  إىل  موجوًدا 

 
ُ
َتَخي َِّلة للن فسِّ والَّيت مل حتق ِّق كماهَلا اخلاصَّ بعُد أْن »]تَ َتخلََّص[ إىل عامَل امل

ُ
ُثلِّ السهرورودي إىل إمكانيَّةِّ القوة امل

ف دوَر جسٍم  لتلعب  الُعلويَّة«،  الربازخ  بعُض  ال يت مظهُرها  َُعلََّقةِّ 
الوجود امل إىل  الصَُّور  قوََّة إحضارِّ  لكيٍ  ميلك 

َُدب ِّرَة »الظ اهرة« 246،  244)حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
(. وبينما ينفتُح على الن فوس الكاملة فيُض األنوارِّ امل

الفقرة   اجلزاء اإلهل250)حكمة اإلشراق،  اإلنساني ة يظل  مرهواًن ابلت عاُمل مع   َتَخي َِّلة 
ُ
امل فإنَّ خَّلَص   ،) ، ي 

 وإضفاء طاَبع الكمال على النُّفوسِّ الن اقَِّصة يف العامَل اآلخر. 

الز مهرير   وُكرة  األثري،  َْت ُكرة  ر -اعُتربِّ الَعناصِّ بعاملَِّ  ْرتَبِّطََتانِّ 
ُ
وامل القمر،  فلكِّ  أساًسا   -الواقعَتانِّ حتت 

العامَل األ  َتَخي َِّلة يف 
ُ
امل الن فوس  قُ َوى هذه  (، على 1993c  ،245خروي  )السهروردي،  روحانيًّا/ أثريايًّ حلركةِّ 

الُعلويَّة األخرى كالقمر، وعطارد، والز هرة، وغري   -ببساطةٍ -الر غم من إمكانيَّة أن »يُ ْعَترَبَا   جزًءا من األجرام 
لِّت   اعتماًدا على 47،  2017ذلك« )فان  ت؛  السهروردي فكرَة وجود ُملكة مستقل ة لألخروايَّ (. يطرح 
، 248-244رة اليت ميكن حدوثُها عن طريق التَّمثََُّّلتِّ التََّخيُّلِّيَّة )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  اإلدراكاتِّ الشَّاع 

(. يُقد ُِّم »عامل الصُّور« 6-93، 2015، يُنَظُر أيًضا: الُكُتِب 2011، ماركوت 1992a ،90السهروردي  
الس عادة األخروي ة للن فوس ما بعد املوت؛   الذي جاء به السهروردي حَّلًّ ُأْخروايًّ حملاولةِّ ابن سينا تفسرَي مصدر 

ت يُ ْنَظُر  4.3عن طريق خربٍة ختيُّليَّة للَّذَّة واألمل »يُ ْنَظُر   من هذه   5، ولشرح املنظومة األخَّلقي ة لعلم األخروايَّ
 املدخل« 

ينكر   بينما  السهروردي وأخريًا،  الدين  »الل محات«،   شهاب  أعين  املش ائيَّة؛  أعماله  يف  الت ناُسخ 
ات«، إال  أن ه مييل إليها يف »حكمة اإلشراق« كما يبدو، إذ يقوم بعرض احُلَججِّ الدَّاعِّمة والر افِّضة و»الت لوحي

هلا دون أن يقول فيها قواًل فاصًَّل، وال َيظهُر رافًضا متاًما للقول إبمكانيَّة حدوثِّ أنواٍع بعينها من تناسخ األرواح 
الناقصة/ الشَّقيَّة، كما يرى بعُض الشُّرَّاح )يُ ْنَظُر: »اتسوعات أفلوطني«(، وخاص ة عند ح  الن فوس  ديثه عن 

الفَِّقر:   اإلشراق،  )حكمة  صراحًة  ابلتَّناسخ  قولَه  مشيدتك  245-229كالش هرزوري  والربيدج 1999،   ،
2017  ،271-73 .) 
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 نظريَُّة املعرفة  3.2
ركَننْيِّ  احلضوري «  و»العِّْلم  ابلذ ات«،  »الش عور  َمْفُهوَما  فلسفةِّ    ُيَشك ُِّل  يف  الدين أساَسنْيِّ  شهاب 

(. 117-114اإلشراقي ة، ويقعانِّ يف القلب من اهتمامه اإلبستمولوجي  )حكمة اإلشراق، الفَِّقر    السهروردي
َبنَِّية عليه. يبدأ السهروردي حبثَه،  ُن ْ

إن  ما حنن بصددِّه هنا هو طبيعة كسب املعارف، وأساسها األنطولوجي  امل
َعلَّق« حتَت   ويضع بعَض املسائل اليت أاثَرِْتا

ُ
التَّجربَُة االفَتاضيَُّة الفكريَُّة حوَل رُجلِّ ابن سينا »الطَّائر«، أو »امل

الن فس  حواشي كتاب  على  و»الت عليقات  باَحثات«، 
ُ
»امل يف  الفكرَة  هذه  سينا  ابُن  انقش  الس ؤال.  مطرقةِّ 

الس   ينتقد  و»الن جاة«.  فاء«،  »الش ِّ يف  للنَّفس  ومعاجلاتِّه  مثًَّل ألرسططاليس«،  »الت لوحيات«  يف  هروردي 
ا ُمْكَتَسٌب يتحق ق عن طريق »الت مثيل«، أو  إبستمولوجيا ابن سينا التَّمثِّيلي ة املش ائي ة ال يت تتصو ر املعرفة على أهنَّ

(. ويعتمد يف رفضها على 17- 106، 2015»الص ورة« املنطبعة عند العارف ملا هو معروف أصًَّل )ُكوْكَوا 
ن فس جُمَرََّدًة عن املادَّة، ويد عي أن  العَّلقَة اليت حتكم اجلسم »املاد ي «، والنَّفس »غري املاديَّة« القول بوجود ال

املاد ي «، وبني  الت ََّعقُّل »غري  بنَي  الَوْصلِّ  فيها احلضور دوَر  يلعُب  عَّلقٌة »أكثر حضوريًَّة ومحيميًَّة«، عَّلقة 
 ماغيَّة«، وسُيْسَتْخَدُم هذا الد ليل برهااًن يدعم وجود الن فس.أنشطةِّ احلواس  الباطَنة »املاديَّة/ الد ِّ 

ل    شهاب الدين السهروردي يف املقام األو ل، يُعاجل  »اإلدراَك الش عوري « يف »حكمةِّ اإلشراق«، فيحِّ
عنده مكاَن التَّمثيل أو الصُّورة. ويقوم بتحليل َمْفُهوَمي اإلدراك والشُّعور ابلذ ات عن طريق استكشاف هذا 

ط من اإلدراك استكشافًا غري حمكوم ابملنطق، ويعمل على متييزه عن عملي ة الت عقُّل، ومِّْن ََثَّ يناقش شعوَر الن مَ 
اتيَّة، والطبيعَة املباشرة هلذا الن وع اخلاص  من املعرفة، وأخريًا، مسائَل تتعلَّقُ   الن فس األوََّل  ابلوجود، وُهوي ََّتها الذَّ

الت ََّفرُّد. يقوم   ْثبَِّتة مبفهومِّ 
ُ
السهروردي بتطوير نظريتِّه يف املعرفة عن طريق تقدمي جمموعة متنو عة من احلجج امل

، لوجود نوع من املعرفةِّ الَبَدهِّيَّة ]اأَلاَنئِّيَّة[، والفِّْطرِّيَّة، وال يت ال حتتاج إىل وسيٍط ما من التَّجريد، أو متثيل الص ور
الن ظر عن أن تكون من خَّللِّ صورة، أو ش نُ ُعوتِّ الذَّات )ماركوت وبغض   نَ ْعٍت من  كل، أو مفهوم، أو 

2006 .) 

 شهاب الدين السهروردي مُيَث ُِّل الشعوُر ابألمل منوذًجا هلذا الن وع من اإلدراكِّ أو الوعي الذي يتصو ره  
، عند مناقشةِّ مسألة الش عور ابلذ ات على أنَّه ليس ُمْفَتقِّرًا إىل وسيط؛ على أن ه نوع من اإلدراك غري االستدالَل  

وال يعتمُد على الت صوُّرِّ أو توسُّلِّ القضااي املنطقي ة، بل وُيشك ِّل منطًا من املعرفة خيتلف متاًما عن املعرفة املنطقيَّة. 
على غرار األمل؛ يساعد الش عوُر ابلذَّاتِّ يف تَ ْبينيِّ صورة هذا الن وع من العمليَّة اإلبستمولوجي ة، وهكذا ميكن 
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، وإدراك املوضوعات اخلارجيَّة للسهروردي  أن يشرَح امل  عرفَة القائمَة على كلٍ  من اإلدراك الفردي  للَّذَّاتِّ ابلذَّاتِّ
األخرى. تتمي َُّز طبيعُة عمليَّة انتفاء الوساطة املعرفي ة إذن بكلٍ  من شعور الن فسِّ بذاِتا، وإدراكها أو معرفتها 

َجرََّدة«، ومن خَّلل هذه الطبيعةِّ ابملوضوعات اخلارجيَّة؛ املقصودة للمعرفة، مثل املوجود
ُ
ات النوراي ة القاهرة »امل
ْمكَِّنة )السهروردي 

ُ
َُهي َِّئة لِّتَ َلقِّ ي إشارات اَّللَِّّ »نورِّ األنوار« امل

، 1993a  ،72-3  ،487-9تتوف َُّر الظروُف امل
 (. 1- 130،  2015يُ ْنَظر أيًضا: ُكوْكَوا  

اجلوانب على  ابلذ ات  الش عور  مفهوُم  لدى   يُوقُِّفَنا  األنوار  مليتافيزيقا  واألنطولوجي ة  اإلبستمولوجي ة 
بدئِّي  من الش عور ابلذ ات كما هو موجود عند ابن سينا »لكن دون أي  

َ
السهروردي . واعتماًدا على النَّوع امل

د أفلوطني العريب ؛ يُقد ِّم إشارٍة إىل جوهريَّة الن فس اإلنسانيَّة«، والفردانيَّة »فردانيَّة الن فسِّ الت أمُّليَّة« املوجودة عن
ْسبَ َقة من الشَّعور ابلذ ات أو الوعي الذَّايت ، غري القائم على 

ُ
السهروردي مستوًى آخر من املعرفة الت ََّبصُّريَّةِّ امل

)ُكوْكَوا   ]املعروف[  واملوضوع  ]العارف[،  الذَّات  بني  يُفر ِّق  وال  يُقاَبُل شعوُر 4-141،  2011املنطق،   .)
َ الكائنات اإلن جرَّدة وتشاركه. يقول السهروردي: »إذا تَ َبنيَّ

ُ
ساني ة بذاِتا ابلش عور ابلذ ات ال ذي حتوزه األنواُر امل

َجرَّدُة غري متلفةِّ احلقائق، فيجب أن يكون الكلُّ ُمْدرًِّكا  
ُ
ه، واألنوار امل لَذاتِّه، أنَّ أاََنئِّي ََّتَك نور جُمَرَّد، وُمْدرٌِّك لنفسِّ

(. 150،  2011، ُكوْكَوا  127، جيب على ُمَشارِّكِّهِّ يف احلقيقة« )حكمة اإلشراق، فقرة  إْذ ما جيب على شيءٍ 
َعربَّ عنه مبفهوم ال »أاََنئِّيَّة« 

ُ
ْدرِّك« امل

ُ
يقد م السهروردي هذا الن وع من التَّمييز إذن بني »موضوع اإلدراك«، و»امل

معرفيٍَّة ما«، فالشعوُر ابلذَّات لديه جُمَرَُّد إدراٍك ووجوٍد املصوغ للت عريف هبذا »الن مط ال ذي يُ َتََّلَءُم فيه مع ذاٍت 
 (. 2006، ماركوت 113،  2015خيتلف متاًما عن الش عور مبوضوع ُمَفارِّق )ُكوْكَوا  

على نظري تِّه يف الش عور ابلذ ات يف الت أسيس ل »ملفهومه اإلصَّلحي    شهاب الدين السهروردييعتمد  
)ُكوْكَوا   احلضوري «  العلم  أبرسسطاليس 42-125،  2015عن  الش هري  السهروردي  حلُم  لنا  يقدم   .)

«( مثااًل إشراقيًّا ملا يتأس س عليه العلُم احلقيقيُّ اعتماًدا على V  3.6األفلوطيين  )يُ ْنَظر »اتسوعات أفلوطني«  
يتحصَّل اإلنساُن ( حيث  1993a  ،70املعرفةِّ املباشرة واحلدسيَّة مبَُجرَّدِّ »الر جوع إىل الن فس« )السهروردي  

؛ ُمبَ ي ًَّنا الكيفيَّة اليت  ه اخلاصَّة. يتابُع املعل ُِّم األو ُل شرَحه يف منام شيخِّ اإلشراقِّ على املعرفةِّ القابعة داخل نفسِّ
َجرََّدةِّ عن املادَّة«، فيكون حضورُ 

ُ
أو ظهوُر   يكوُن هبا العِّلُم، فيُ ْعلُِّمه أنَّ الت ََّعقَُّل معناه »حضورِّ الشَّيء للذَّاتِّ امل

نظريَّة  رئيسي ة يف  عناصر  على  هذا  »الت لوحيات«  نصُّ  يوقفنا  اإلشراق.  لوازم  من  شيًئا  إال  ليس  ما  موجوٍد 
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، 9-225،  2000، يُ ْنَظر أيًضا: والربيدج  1993a  ،71-4السهروردي عن العلم احلضوري  )السهروردي  
 (. 1996نائي إشكوري  ، ف33- 127،  2015،  7-310،  2013، ُكوْكَوا  40-127، 2001أيشنر  

شهاب إنه ال ميكن االستدالل املنطقي  على موضوع اإلدراك ]الن ور[ يف علم األنوار الذي جاء به  
، أو الشعور إبشراقِّه مِّن قبل أن يَ َتَشيَّأ. السهروردي  الدين ، بل ميكن هذا فقط من خَّلل حضوره يف اآلنِّ

ُس العملي ُة الذ وقي ُة للر ؤى والكشف الص ويف وهي يف   طريقها إىل التعر ف على األنوار امليتافيزيقي ة، إذ ميكن تُؤس ِّ
آلحاد الن اس التحق ق هبذه احلاالتِّ عن طريق ُمارساٍت روحي ة وتَ َنسُّكِّيَّة؛ مُتَه ُِّد الطريَق أمام حتريرهم من إسارِّ 

 إذن كوسيلة ُمفارِّقة؛ عن الظُُّلَمات يف هذا العامَل، وحتقيق مساعيهم يف إدراك هذه األنوار. أييت العِّْلُم الذ وقيُّ 
 طريقها تُ تَ َلقَّى احلقيقُة اإلشراقي ُة، وحقائُق العامَل اإلهلي  امليتافيزيقيَّة.

ْضفِّي السهرورديُّ َمْسَحًة روحانيَّة على فلسفة ابن سينا املشَّائيَّة كما يبدو؛ عن طريق تقدمي هذه ي
ها يصبح احلصوُل على احلقيقة املطلقة مسموًحا به من خَّلل القراءة األفَّلطونيَّة الفريدة من نوعها، وال يت مع

ْرتَ َبتِّهم يف الَبحث »الفلسفة« والتَّأَلُّهِّ »التَّصوُّف« جُيْلِّي 
َ
لنا  أنوار اإلشراقِّ اإلهليَّة. ولعل  تصنيَفه الط البني طب ًْقا مل

ريازي-حقيقَة هذا األمر، فريى البعُض    َأْعَلى املشَّاؤوَن من الت ََّعقُّل، فإن  أنَُّه يف حني   - مثل قطب الد ِّين الش ِّ
السهروردي قد استبدله ابلذ وق، أو املشاهدة الصوفيَّة »تتوه ج ابملمارسات الت عبُّديَّة«، بل وجعلهما يف ُمَقد َِّمةِّ 

ودي  هذا األمر كأساٍس أكثر موثوقيَّة؛ لليقني أن ينبين عليهما، وهبما ميكُن هلذا احلضور أْن أيخذ طورَه الوج 
، أو املشاهدة الصوفيَّة؛ طلَب الوصول إىل احلقيقةِّ احلقَّة املتبوعةِّ مبمارسٍة مستمر ة  من خَّللِّ اإلدراك الذ وقي 

 للمجاهدات الر وحيَّة. 

ْعَتمَِّدُة على 
ُ
إنَّ للذُّوقِّ أو املشاهدة الصوفيَّة دورًا مهميًنا حىت ابلن ِّسبة إىل األنبياء، فاملعرفة النبوي ة هي امل

َتَخي َِّلُة يف احملاكاة وتعينيِّ احلقائق الُكل ِّيَّة؛ وبذلك ختترُب النُّبوَُّة عامَلَ  
ُ
األنوار اختبارًا لوازمِّ الوظيفة ال يت تلعبها القو ُة امل

أيًضا ل »عامل الص ور« املستقل ، لإلابنة عن قدرة األنبياء وغريهم   شهاب الدين السهرورديمباشرًا. وهنا، يعرض  
َتأ
َ
َتَخي ََّلة، وإم ا أن من النُّفوسِّ امل

ُ
َةِّ األخرى على التََّخلُّص إىل عاملَِّ الُقْدسِّ امليتافيزيقي  حيث وجود الصُّور امل هل ِّ

يتمت ع هؤالء األفراُد ابصطفاٍء إهليٍ  فيه أمر بتلق ِّي الرَسالة اإلهلي ة وإبَّلغها، وإما ال، وال غرَو أن يكوَن األنبياُء 
حلدُس املباشُر املركَز من علم الن بو ات لدى السهروردي، فيشهد هذه احلقائَق هم أهُل هذا االصطفاء. حيتلُّ ا

قًّا للخَّلفة اإلهلي ة،  تَ َعالَِّية، كان نبيًّا أو مل َيُكْن، لكونه ُمْسَتحِّ
ُ
تَ َوغ ُِّل يف البحث، صاحُب احلكمة امل

ُ
احلكيُم امل
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ن انفَتحْت أبصارُهم على األنوار العلويَّة حتصيل هذه وسواء كان استيَّلُؤُه ظاهرًا أو َخفِّيًّا. ويكون هلؤالء ال ذي
 (. 5اخلَّلفة طبًقا لدرجةِّ استعداد قلوهبم للت ََّلق ِّي فضًَّل عن نقائها )حكمة اإلشراق، الفقرة  

«، 874على ُكلٍ ، فإنَّ العمليَّة املعرفيَّة ال يت ُقد َِّمْت عن طريق ُعَرفَاء من أمثالِّ أيب يزيد البسطامي »تويف   
ح »قُتَِّل  896ْهل التَّْسَُتِّي »تويف   وسَ  «، وحكماء كزرادشت، وإمبادوقليس، وفَّلسفة يف طبقةِّ 912«، واحلَّلَّ

فيثاغورس، وأفَّلطون، أو السهروردي نفسه؛ هلا ُقْدرَُة التَّخلُّصِّ إىل هذه احلقائق العلويَّة، وال تزاُل عوامل الُقْدسِّ 
ا استطاع األنبياُء التخلَُّص إىل نفس احلقائق اإلهليَّة وامليتافيزيقي ة.  تشبه إىل حدٍ  ما تلك العمليَّة اليت من   خَّلهلِّ

َتَأهل ِِّّنَي أصبحْت أكثر قابليَّة وإدراًكا للحقائقِّ ال يت يتحق ُق هبا األنبياُء؛  
ُ
ْسَفْهَبد هلؤالءِّ امل وذلك إنَّ نفوَس الن ور اإلِّ

هم من َأْسرِّ العامَل   املاد ِّي . تنتقل املعرفَة النبويَّة والباطنيَّة إىل طور من الوجودِّ عندما بعد أن استطاعوا حترير أنفسِّ
تُوَجَد عن طريقِّ  أن  فللصُّور واألشكال  امليتافيزيقي ة،  األنوار  هذه  االنغماسِّ يف  اإلنسانيَُّة على  النَّفُس  تقدُر 

َناي  ُمَتَخي َِّلٍة فَ عَّالٍة تشبه مرآًة يُ ن َْعَكُس عليها؛ وبذلك ميكُن للنَّفسِّ   أْن تتحصََّل على قُ َوًى إشراقيٍَّة وسيميائيَّة )َسي ْ
تَ َلقَّاة عن طريق العوامل غري املعقولة أْن حُتَاَكى وأْن يُعاَد إنتاُجها، وال سي ما وأن  مجيع 2015

ُ
(. وهلذه املعارف امل

ا القوُة  ُتْضفِّي هذه  فيها.  خُتَتَصُر داخلها وتدور  ْدرََكاتِّ يف املعارف اخلارجيَّة واملعقولة 
ُ
امل تلَك  الفعَّاَلة  َتَخي َِّلة 

ُ
مل

 »احلس  املشَتك«؛ ال ذي يقد م صورًة معقولًة حلقائق امليتافيزيقا اإلهلي ة ال يت ليس له أْن حيوَزها دون ُمَساعد. 

 اإلهليَّات   -4
اإلهليَّة؛ يقع يف »حكمة اإلشراق« ميتافيزيقا ُمَعقََّدة تتوس ُل األنوار    شهاب الدين السهرورديَطو ُر  ي 

الن ور فيها موقع الُقطبني مَِّن الرََّحى، فهو األساس ال ذي ينبين عليه علم الوجود »األنطولوجيا«، والكونيَّات 
يُ َقس م  الوجوُد كلُّه.  يقوم  عليها  والظُّْلمةِّ؛  الن ور  من  َتََتاتُِّب يف ابطنهما سلسلٌة  لديه، كما  »الكوزمولوجيا« 

( إىل قسمني؛ احلكمة الن ظريَّة، واحلكمة 1993a ،2 -3لتلوحيات« )السهروردي، السهروردي احلكمَة يف »ا
ُمها تقسيًما ثَّلثيًّا إىل ُخُلقِّيَّة، وَمْنزِّليَّ  ، فُيقس ِّ ة، العمليَّة، َث يسلك يف تقسيم العمليَّة منها مسلَك الت قليد املش ائي 

ه يراها تتعلَّق ابألمور غري املاديَّة أصًَّل، وهي العِّلُم األْعلى، وَمَدنِّيَّة، أم ا عند االنتقال إىل احلكمة الن ظريَّة فإن  
ْطَلق. 

ُ
 وموضوعه أعمُّ األشياء؛ وهو الوجوُد امل

 املاهيَّة والوجود  4.1
لدى   الن ور  مفهوُم  السهروردي يلعب  الدين  املش ائني   شهاب  فلسفة  ألنطولوجيا  تعطيليًّا  دورًا 

الس ِّ  التَّفرَِّقةِّ  إبطالِّ  فيالكَّلسيكي ة عن طريق  والوجود  املاهيَّة  بني  ْمكَِّنة )رضوي ما  يَنويَّة 
ُ
امل يتعلَُّق ابملوجودات 
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(. جاء ابن سينا متابًعا أرسططاليس يف القولِّ أبوَّليَّةِّ املاهيَّة وتقدميها على الوجود ال ذي عد ُه مفهوًما 2000
. يرفض السهروردي هذه التفرقة املنطقيَّة بني املفهوَمني ويعمل ع  رًّا على إحلاق مفهوم ُتريدايًّ لى إبطاهلا ُمصِّ

الوجود ابملاهيَّة حىت يظل  التعميُم العامُّ ملفهوم الوجود  حممواًل ذهنيًّا، ال حقيقَة له. إنَّ الكينونة والشيئي ة وغريمها 
تُ َعدُّ يف سياق السهررودي إ ال  اعتباراٍت من املفاهيم اليت يضعها املش اؤون يف مقاٍم مَِّن األوَّليَّة والوجود، ال 

، السهروردي 68، »حكمة اإلشراق«، الفقرة  222،  1999عقليَّة؛ »ليس هلا ما يُناظُِّرها يف الوجود« )رضوي  
1993a  ،175-6 ُم البعُض موقَف السهروردي هذا ب »الت صوُّرِّي «، للقول بعدم وقوع تفرقة بني املاهي ة (. َيسِّ

جود »تناقض الواقعيَّة«، حيث ال وجوَد للوجودِّ هنا إال من والوجود إال داخل العقل فحسب، وهي مقاربة للو 
(، وهلذه االعتباريَُّة صداها يف أعمالِّ نصري 251،  206،  2017خَّلل مفاهيم العقل ليس إال  )بينيفيتش  

 الدين الطوسي بعد ذلك. 

األشياء، فتمايُز املاهيَّات إن  القول أبصالةِّ الن ور يوقفنا على حَتوٍُّل يف فهم الط بيعة األصليَّة ل »ماهي ة« 
دَّةِّ وَضَعفِّ أنوارِّها، وعلى الر غم من تشاركها مجيًعا النوَر ذاتَه ال ذي ال  بعضها عن بعٍض حيصل من خَّلل شِّ
ه، أو لغريِّه يف َتَساُوٍق ال يتناهى إىل حدٍ   ه لنفسِّ ينفكُّ حباٍل عن نور األنوار. يتقاسم كلُّ شيء الن وَر يف نفسِّ

، ألنَّ   بعيد. وتبقى الت فرقُة بني املاهي ة والوجود اعتباريَّة ال غري، وال يعود هلا أيُّ اعتبار من أجلِّ القول ابإلمكانِّ
ياق-الت فرقَة   ه، أو   -يف هذا الس ِّ ه لنفسِّ ا للن ور يف نفسِّ بني املوجودات الضروري ة واملمكنة تقوُم على َمَدى حيازِتِّ

ًحا: »الن ور ينقسم 68اق«، الفقرة  ، »حكمة اإلشر 223،  1999لَغريِّه )رضوي   (. يقول السهروردي ُمَوض ِّ
ه  ه وهو لغريِّه. والن ور العارض عرفَت أن ه نور لغريه، فَّل يكون لنفسِّ إىل نوٍر يف نفسه لنفسه، وإىل نور يف نفسِّ

 (. 121وإْن كاَن نورًا يف نفسه، ألن  وجوَده لغريِّه« )حكمة اإلشراق، الفقرة  

ريَن قاموا بنسبةِّ القول أبصالةِّ املاهيَّة »أو 224،  1999يوض ح رضوي ) َتأخ ِّ
ُ
( كيف أنَّ الفَّلسفة امل

ال ذي »يذكر صراحًة أنَّ املاهيَّة »اجلوهر« يف نفسها اعتبار   شهاب الدين السهروردي اجلوهر« األنطولوجي ة إىل  
، ليس حقيقيًّا؛ متاًما كمفهوم الوجود«، ويشري إىل أنَّ »جوهَر اإلشراق   حُميط عقلي «   - الن ور  مثله مثل- عقلي 

اإلشراق،   الظاهراتيََّة 141)حكمة  ]اإلبستمولوجيا[  املعرفة  »نظريَّة  أبن   القول  أيًضا  لصحيح  وإن ه   .)
]الفينومينولوجي ة[ لإلبصار التَّخيُّلي « لدى السهروردي، ميكنها أن توحَي بوضوحِّ قولِّه أبصالةِّ املاهيَّة )رضوي 

لسهروردي هذا موقًفا امسيًّا خالًصا، ألن ه ال يُ ْنَظُر اآلن إىل الوجود واملاهيَّة إال  (. يُ َعدُّ موقُفه ا224،  1999
ابعتبارمها مفهوَمنْيِّ عقليَّنْيِّ، بل ويُ َعاُد تعريُف الواقع من خَّلل القول اجلديد ابألصالة النوري ة. وهكذا، تبقى 
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، 2000 ]مبعَن اخلربة الصوفيَّة[ إىل حدٍ  بعيد« )والربيدج  نظري َُّته يف املعرفة احلضوريَّة أيًضا »امسيًَّة، وُتريبي ةً 
(. وال ميكن مع ذلك القول بَتاُدف النور واملاهي ة يف املعَن، إذ للن ور والظلمة وجوُدمها، ويكون »النور 169

ان ما هو وجود األشياء كقاعدٍة أتسيسيَّة، ال ماهي ة شيء« )املصدر نفسه(. وكذلك النور واجلوهر ال يتطابق
(. يَّلحظ رضوي أن  املوجوداتِّ ال يت 24،  2000دامت اجلواهر الغاسقُة واألنوار العارضُة موجودًة )والربيدج  

يدركها العلم احلضوري  ضمَن املاهيَّات ما هي إال  »جوانُب واضحة ملا ميكن اعتباره مواندات نوريَّة«؛ وهي 
 »برقلس«.  فكرة مصدرها أفَّلطوين  للغاية، أو أفَّلطوين  حديث

لدى   الوجود  إدراك  السهروردي يقوم  الدين  الفَِّقر    شهاب  اإلشراق،  على 113- 111)حكمة   )
َجرََّدة، ف »كل من 

ُ
ي « القابعة داخل الذ وات، إذ يعتمد وجود األجسام على األنوار امل َحْدسِّ األنوار »غري احلِّس ِّ

لمانيًَّة يف الغري، إذ اهليئُة النوريَُّة كان له ذات ال يغفل عنها، فهو غري غاسٍق لظهور ذاته عنده؛ وليس هيئًة ظ 
أيًضا ليسْت نورًا لذاِتا فضًَّل عن الظلمانيَّة، تف ]غري موجودة[، فهو نور حَمْض جُمَرَّد ال ُيَشاُر إليه« )حكمة 

(. هلذا، ميكن من خَّلل اخلربة املباشرة للحقيقة النوري ة لألشياء إحراُز الوصول إىل هذه 114اإلشراق، الفقرة  
َمًة على أي   ْطَلَقة للموجودات؛ األمر الذي جيعُل املعرفَة احلدسيَّة، غري االستدالليَّة »املنطقيَّة« ُمَقدَّ

ُ
احلقيقة امل

 نوع آخر من املعارف. 

جاالت  ولقد كان للنقد ال ذي وج هه السهروردي ُتاه الت فرِّقة احلادثة بني الوجود واملاهيَّة صداُه يف الس ِّ
حقة، وال س (، وأثري الد ين األهبري »تويف  حواَل 2010« )أيشنر  1284يَّما ال يت قام هبا ابن كم ونة »تويف   الَّل 

»تويف  حواَل  1265 القزويين  والكاتِب  )أيشنر  1276«،  »تويف  2012«  ذلك، أييت مَّل  صدرا  بعد   .)
يقوم ابستبدال مفهوم   « مشريًا إىل اضطرابِّ السهروردي بني َمْفُهوَمي الوجود وحقيقة الوجود، كما 1636

اُتبِّ اإلشراقي  لألنوار )رضوي    (. 225،  1999الن ور لديه مبفهوم الوجود؛ مازًجا بني أنطولوجيا ابن سينا والَتَّ

 أنطولوجيا األنوار  4.2
يف القسم الث اين من »حكمة اإلشراق« إبرساءِّ مبادئه الوجودي ة يف   شهاب الدين السهروردييقوم  

« يف كتابه 1111لى أوجه شبٍه بني أنطولوجيا أنوار ص وفي ة لدى الغزاَل »تويف   األنوار. وبينما ميكن الوقوف ع 
َناي  174« )يُ ْنَظُر: حكمة اإلشراق، الفِّقرة  1998»مشكاة االنوار   (، إ ال أنَّ السهروردي قام 2016، َسي ْ

عَد أنطولوجيًَّة أتصيليَّة يف سياق على تطويرِّ نظريَّة أخرى عن األنوار تتمي ز ابألصالة. يُ َعد  الن وُر وُتل ِّياتُه قوا
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َعقََّدة، إذ تتخلَُّق َوْحَدُة احلقيقة، وتستمدُّ قيُّومي ََّتها من خَّلل استمرار نور األنوار، وتَ تَ 
ُ
ابُع إهليَّاتِّه ]ميتافيزيقاه[ امل

 إشعاعه. 

تقرير ما هو موجود. ميكن   أشكالِّه،  وتَ رَاُبط  طبيعُته، ومصاديُقه،  للنو ر وحده؛  األشياء إن ه  تقسيم 
املوجودة مجيعها إىل أربع طبقات وجودي ة »مستمد ة من علم الكونيَّات ]الكوزمولوجيا[ لدى السهروردي«. 
َجرَّد«، وهو غين  يف ذاته؛ يشبه إىل َحدٍ  بعيد موانداتِّ 

ُ
حض«، أو »امل

َ
يُ َعربَُّ عن أو ل طبقة وجوديَّة ب »الن ور امل

ه؛ (، 244: 2005ليبينيز )والربيدج  ُل هذا الن وع من األنوار ابلعقول املشَّائيَّة. وهو نور يف حقيقةِّ نفسِّ ويتَّصِّ
َجرََّدُة إذن مبادَئ عِّلَّيًَّة يف سياَقيِّ الوجود والكفاية، وعلى الر غم من 

ُ
ه، ومدرِّك لغريه. تُعدُّ األنوار امل ُمْدرِّك لنفسِّ

والضَّع  دَّة  الش ِّ ذاِتا من جهة  اختَّلفها يف  َضاَءة »إمكانيَّة 
ُ
وامل الظلمانَية  اهليئات  ف، ومن جهةِّ وجودِّها يف 

َجرََّدةِّ األخرى«. أتيت 
ُ
]نواحي تَ َفرُّدِّها[«، إال أن ه يُ ن َْعُم عليها ابلقدرةِّ على اجلَْعلِّ أيًضا، و»الظ هورِّ لألنوار امل

قة«؛ وهي أجسام يعتمد وجوُدها   ًا عنها ب »الربازخ الغاسِّ على األنوار العارضة يف ظهورها الط بقُة الث انيُة ُمعربَّ
ْحَضة[ فحسب«. واآلن، 

َ
َجرََّدة ]امل

ُ
وُتل ِّيها »عن األنوار«؛ حبيث »ال ميكن معرفُتها إال من خَّللِّ األنوار امل

أييت »الن ور العارض« طبقًة اثلثًة؛ وهو نوُر هيئٍة تكوُن يف غريِّه كاألنوار احملسوسة حيث حتدث هذه »اهليئات 
يف كل ٍ  وتعين املضيئة  الظ لمانيَّة«؛  ب »اهليئة  الر ابعة  الطبقة  عن  يُ َعربَُّ  وأخريًا،  َُدب ِّرَة«. 

امل واألنوار  الربازخ،  من   
، 2004، 51- 49،  1992»اخلصائص املاد يَّة لألشياء ال يت ال َتظهر يف نفسها«، ولكن بغريها )والربيدج 

ما مُيي ُِّز ماهيَّاتِّ األشياء بعَضها عن بعض (. لذا، فإن   121،  113-107، حكمة اإلشراق، الفَِّقر  213-4
أو َكثُر«،  »قل   للن ور  ا  حيازِتِّ حسب  للَمْنزِّلة  األنطولوجي   تيب  الَت  داخل  وَضْعفِّه  النُّور  دَّةِّ  شِّ تفاوُت  هو 

 واستمدادِّها من الن ور األشرف؛ نور األنوار »هللا«، ودرجةِّ َُتَرُّدِّها عن املاد ة. 

هرميًّا ]مألوفًا[ ملستوايت النُّور«، ابتداًء بنور األنوار وانتهاًء إىل »بناًء    شهاب الدين السهروردي يتبَن  
الرَُّتبِّ   ما   عاملَِّ  األنوار[، وابقي  ]نور  أوٍَّل  بوجود سبٍب ضروريٍ   القول  تدعيم  ويعتمُد يف  القمر،  فلك  دون 

ذاته وما ليس قائًما« على َمْبَدأَْينِّ الوجودي ة واألساسيَّة للكائناتِّ »الن ور والظ لمة، واجلوهر واهليئة، وما هو قائم ب
السهروردي  الكافية«؛ يسم يه  العِّلَّةِّ  املبدأ األو ل أبن ه »شكل من أشكال مبدأ  مشَّائِّيَّنْيِّ. يشري والربيدج إىل 

ْمكُِّن اأَلشر 
ُ
َد، فيلزُم أن يكون امل ْمكَِّن األخسَّ إذا ُوجِّ

ُ
ُف قد ب »قاعدة اإلمكان األشرف«؛ وتؤك ُِّد على »أنَّ امل

الفَِّقر   اإلشراق،  )حكمة  َد«  السماوات«، 173- 164ُوجِّ و»يف  واملطارحات«،  »املشارع  أيًضا:  يُ ْنَظُر   ،
 - أعين »اإلمكان األشرف«- (. تقع هذه القاعدة  1993a  ،434 -5ملطالعة آراء أرسططاليس، السهروردي  
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 عن غريه، وعلى الرَّغم من مشاركتِّه يف يف مركزِّ التَّفسري السهروردي  لوجود نور األنوار وانفصاله األنطولوجي  
ْمكِّن ال ذي يكون سبًبا أوَّاًل له. ويستخدم السهروردي قاعدَة »استحالة التََّسْلُسلِّ ابلفعل للُمََتَت َِّباتِّ 

ُ
اقتضاءِّ امل

األوىل ميكُن إىل ما ال هناية« مبدأً اثنًيا؛ ُمَتوافًِّقا فيه مع األرسططاليسي ني. وبضم  هذه القاعدة إىل القاعدةِّ  
ائي  من مستوايت املوجودات، وأن ه ال بُد  من القول مبوجوٍد يكون وجوُده ضرورايًّ  القول أبنه »ال وجوَد لعدد الهنِّ

)والربيدج   شهاب الدين السهروردييف نفسه، وهو الَّذي أمساه ابن سينا بواجب الوجود«؛ نور األنوار لدى  
( عدَم 2001(. يَّلحظ ماير )55،  138-129، حكمة اإلشراق، الفَِّقر  61- 56،  24-5،  2000

مركزيَّة املبدأ الث اين يف حجج ابن سينا الكونيَّة ]الكوزمولوجيَّة[، والوجوديَّة ]األنطولوجيَّة[ وهو يف معرِّضِّ تناُولِّه 
ل مسألَة وجود هللا. إن ه من خَّلل الواحد ال ذي هو نور األنوار؛ ميكن صدور العامَل وموجوداته َعرْبَ إشعاع ُمَتد  اخِّ

دَّة )حكمة اإلشراق، الفَِّقر   (، من أجل ذلك يتفاوُت النُّوُر يف 154-150من الن ور طبًقا الختَّلفه يف الش ِّ
ا أنطولوجيا  درجته، مستحضرًا إىل احلياة »طبقات« متلفًة من املوجودات املادي ة وغري املاديَّة املشروطة. إهن 

َتَمايِّزَة متاًما عن نور األنوار )يُ ْنَظُر: رضوي لألنوار شبه أحاديَّة تتضم ن كلَّ إمكان للمو 
ُ
ضاَءة، وامل

ُ
جودات امل

 ، الفصل الث اين(. 2009، و2019

َحد ِّد حلقيقةِّ الن ور 
ُ
وبينما يتجانُس الن وُر دائًما يف نفسه، إال أن  اقَتابه وابتعاده عن نور األنوار هو امل

ا األنطولوجيَُّة، وخصائُصها، وأتثرياُِتا عن طريق درجة الن ور يف الوجوديَّة للموجودات مجيعها، فتَ َتَحدَُّد هيئاِتُ 
دَّة. وما مُيَي ُِّز الشَّيَء حقًّا هو مستوى الض وء ال ذي بَ َرَز إىل الوجود من خَّلل شعاعات الن ور، وُكلَّما كان  الش ِّ

عامَلُ إذن عن نور األنوار، ويفيض اإلشعاُع أقوى، كلما كان كماهُلا الوجوديُّ ]األنطولوجي[ أكثر متاًما. يصدر ال 
إىل إعطاءِّ املوجوداتِّ ُكل ِّها صفَة   -القاهرة منها واملدب رة-عن الن ور األول، وتُؤد ِّي تفاُعَّلُت األنوار املتسارِّعة  

ماني ة. الوجود، فعندما يتفاعل نور جديد مع غريه من األنوار املوجودة؛ يَ َتَخل ُق املزيُد من اجلواهر النورانيَّة والظ ل
َجرََّدة، واألنوار العارضة، كالعقول الروحانيَّة ]الثَّواين[ »املَّلئكة«، ونفوس اإلنسان 

ُ
وعن الن ور تصدر األنوار امل

واحليوان، كما تظهر هبا األجساُم، وهي من اجلواهر الغاسقة. ويف احلقيقةِّ، تظهر اهليئاُت النورانيَّة، مثل تلك 
َجرَّ 

ُ
امل الظلمانيَّة، سواء كانت املوجودة يف األنوار  اهليئاُت  املاديَّة، أو يف اإلشعاعات، كما تظهر  َدة، واألنوار 

 (. 110-109جُمَرَّدًة أو يف األجسام؛ يظهر كلُّ هذا ابلن ور )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  

حْ 
َ
دَّة، يطرح السهروردي تَ ْرتِّيَبنْيِّ من األنوار امل َجرََّدة[، وإىل جانبِّ فكرةِّ تفاُوتِّ الن ور يف الش ِّ

ُ
َضة ]امل

ْحَضة 
َ
تيب األ ول »الط وَل « عن نور األنوار ُمَتَمثًََّّل يف األنوار امل وال ذي قد يكون طوليًّا أو َعْرضيًّا. ينطلُق الَت 
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َجرََّدةِّ القاهرة. وما يؤك ُِّد الت ََّبعِّيََّة األنطولوجي َة ]الوجودي ة[ لكل ِّ ما يربز إىل الوجود بنور األنوار  
ُ
كوُن نوٍر جُمَرٍَّد وامل

ْحَدثََة يف مبدئها القائل أبنَّ »الواحد ال يصدر عنه من 
ُ
واحٍد صادرًا عنه أوَّاًل؛ يف متابعٍة واضحٍة لألفَّلطونيََّة امل

ابن سينا  الَفْيضِّي لدى  الكونيَّات  القلب من علم  حيُث هو واحد إال  شيء واحد«، وهو مبدأ يكمن يف 
«، 5.4القسم ، 2016)يُ ْنَظُر: ليزيين،  يطَة »الَعَواَلِّ حِّ

ُ
(. وعن هذا الن ور األو ل يصدر نوٌر اثٍن وكلُّ الربازخ امل

، 143-141وعن الث اين يصدر نور اثلث وبرزخ اثٍن، أو ُكرة الن جوم الثابتة، وهكذا )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
َجرََّدة إىل طبقَتنْيِّ 151-152

ُ
تيب الط وَل  لألنوار امل  من األنوار؛ األوىل: األنوار القاهرة العلوي ة (. وينقسم الَت 

َُدب ِّرَة؛ وهي الن فوس الر وحاني ة عند ابن سينا واملش ائ
ني، ]العقول الثَّواين املشَّائيَّة لدى ابن سينا[، والثَّانية: األنوار امل

َُدب ِّر  
ْسَفْهَبد امل ال ذي ميلك سلطة احلكم على الن فوس مرتبطًة مبختلف األجسام »الربازخ«، مضافًا إليها الن ور اإلِّ

(. وتَ َتكث َُّر األنوار واقعيًّا يف مجيع مستوايِتا وترتيباِتا عن طريق القهر 155البشريَّة )حكمة اإلشراق، الفقرة  
)حكمة  الذي ميارُسه اإلشعاُع الص ادر عن األنوار القاهرة الُعْلَيا، يف حني تتعشَُّق األنواُر السُّفلى األنواَر الُعْلَيا 

الن ور العاَل والس افل مرتبكًة بني القهر والعشق »احملبَّة« 147اإلشراق، فقرة   (، لتكون العَّلقُة القائمة بني 
 (.156)حكمة اإلشراق، فقرة  

ْحَدثَة، 
ُ
تيب الط وَل  إذن العمليَّة الفيضيَّة للعقول كما جاء هبا ابُن سينا، واألفَّلطوني ُة امل يعكُس الَت 

زيد عليها السهروردي عدًدا من القواعد الفعَّاَلة، إذ تعرََّضْت نظريَُّة العقول الث واين املشَّائيَّة إىل ورغم ذلك، ي
حدثة عند ابن سينا. يرتبط كلُّ مستوى من مستوايت 

ُ
سهام ابن رشد الن قديَّة وهو يعاجل أنطولوجيا األفَّلطونيَّة امل

َجرََّدة بفلك من األفَّلك 
ُ
رًَة يف أفَّلك الفارايب »تويف   األنور القاهرة امل « الت سعة، 950العلويَّة ال يت مل تعد ُمْنَحصِّ

ومل تعد ُمْتَ زَلًَة فيها أو يف »أجسامها العديدة السَّافلِّة« كال يت اقَتحها ابُن سينا يف »منوذجه الكينماتيكي  ]علم 
جرََّدة[ الثَّاين« )جانوس  

ُ
؛ إن ه مل يقل بعدم ر قد أهلم السهرروردي(. لعل  هذا الت طوُّ 9- 172،  2011احلركة امل

َجرََّدة؛ »أكثر من عشرة وعشرين، ومائة ومائتني، 
ُ
التَّناهِّي، ولكنه أثبَت عدًدا غري حُمَدٍَّد من األنوار القاهرة امل

كمة وألف وألفني ومائة ألف« من األنوار ال يت تتكاثر يف حقيقتها متاًما مثل الن جوم يف الكواكب الث ابتة )ح
 (. 138،  2017، أرسَّلن  151اإلشراق، فقرة  

َجرََّدُة يف تَ ْرتِّيبها الط وَل  مع 
ُ
، وقد تتكافأ،   تتشارك األنوار امل  األنوار األخرى القاهرةِّ يف ترتيبها الَعْرضِّي 

»فإن  األعلني جبهاِتا الكثرية النوريَّة، أو مشاركة بعضها مع بعض جيوز أن يصدر 
عنها وجوُد أنواٍر قاهرة متكافئة ]...[، ففي القواهر أصول طوليَّة قليلة الوسائط الش عاعي ة 
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عْرضية من أشعة وساطي ة على طبقات« )حكمة اإلشراق،   واجلوهري ة، هي األم هات، ومنها
183  ،154 -155 .) 

اإلشراق،   َُدب ِّرَة« )حكمة 
امل ب »املَّلئكة  القاهرة  األنوار  الث اين من  يُّ  الَعْرضِّ تيب  الَت  يت صل  ما  وأحيااًن 

اتُبِّيَّةِّ الَسامِّيَّةِّ (؛ ولعل ها تساوي يف العدد األجراَم العلوي ة، وتشري َمرَّاٍت إىل الَت  270- 269،  259،  248
 القدمية للمَّلئكة، واألساطري ]امليثولوجيا[ الزرادشتيَّة.

ا  َجرََّدة، القاهرة، القائمة بذاِتا، تُ َعرَُّف على أهنَّ
ُ
يَّة امل وما هو أهم  من ذلك؛ أنَّ بعَض األنوار الَعْرضِّ

، »وإْن مل تكن منطبعًة ]يف أنوار صوريَّة قاهرة؛ يسم ِّيها  »أرابب األصنام«، وتلعب دورًا من   الن َمطِّ البدائي 
الربازخ[، حيصل من كل ِّ صاحبِّ صنم يف ظل ِّه الربزخي  ابعتبارِّ جهٍة عاليٍة نوريٍَّة« )حكمة اإلشراق، الفقرة 

ا عند العتبة السفلى من ع 155 امل (. يُْطَلُق على أرابب األصنام أحيااًن ما ُيَسمَّى ب »ُمُثل أفَّلطون«؛ الواقعة رمب 
األرواح، فيقوم السهروردي إبدماجها يف إهليَّاتِّه ]ميتافيزيقي اته[ احملكومة أصًَّل بنور األنوار )حكمة اإلشراق، 

بعُضها   -األبديَّة، اخلالصة، الث ابتة-(. قد ختتلف هذه األنوار  111،  1999، السهروردي  248- 246الفَِّقر  
لكن ها ال ختتلف حباٍل يف مست الن وع،  الوجودي  ]األنطولوجي[، فهي »أنوار متكافئة يف عن بعض يف  واها 

َكافِّئ هلا يف القو ة عن طريق اهليئات النوري ة والظلماني ة«، بل تصبح بعُض 
ُ
القو ة«؛ »خيتلف بعُضها عن غريِّها امل

الكافيَة   »العِّلََّة  الَعْرضي   تيب  الَت  الصُّوريَّة- أنوار  العِّلََّة  )والرب   - ال  الطبيعي ة«  ، 270،  2017يدج  لألنواع 
(. تتشابه الوظيفُة ال يت تقوم 171-164،  95-94، حكمة اإلشراق، الفَِّقر  1993a  ،67 -8السهروردي  

ُثُل األفَّلطونيَّة كثريًا مع األمناط البدائيَّة ألفَّلطون، لكن ابلقدر ال ذي تتحك م فيه ابألنواع املتعد ِّدة البارزةِّ 
ُ
هبا امل

الوجود ] احملر َِّكة مناذُجها إىل حي ِّزِّ  أنواع األجسام  جُمَرََّد موجوداٍت ُكل ِّيَّة[، ومثال ذلك  أن تكون  كبديل عن 
لألجرام العلوي ة، ويف نفس الوقت تلعب دوَر العَِّللِّ الكافية ألجسامِّ ما حتت فلك القمر، ومن ضمنها الن فوس 

 (.1-270، 2017، 6- 61، 1992اإلنساني ة )والربيدج  

يَّة، ويتأسَّس هذا الت سلُسل  تصدر أجسام العامل الس ف لي  عن تفاُعل إشعاعات األنوار الطُّولِّي ة والَعْرضِّ
الن وري  على عَّلقٍة تبادليَّة تقوم على مبدأ »القهر« الذي متارسه األنواُر الُعْلَيا على الس افلة، وعلى مبدأ »العشق/ 

ََحبَّة« ال ذي يصدر عن األنوارِّ الس افلةِّ ُُتاَه العالَية  
(. وعن طريق التََّكثُّر 156- 152)حكمة اإلشراق، الفَِّقر  امل

أمكن وجوُد  األفَّلطوني ة«  ُثل 
ُ
»امل لألنوار  الث اين  الَعْرضي   تيب  الَت  وإقحام  القاهرة،  اجملر دة  األنوار  احلاصل يف 

رَكََّبة )حكمة اإلشراق، الفَِّقر  
ُ
ار ثنائيُّ األبعاد مفهوًما (. يُقد م ترتيُب األنو 95-94أتثرياٍت بسيطة عن العَِّللِّ امل
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 جديًدا ُمرَكًَّبا، وغري خط ي  للعِّلَّةِّ امليتافيزيقيَّة. تزداُد الشُّقَُّة إذن شيًئا فشيًئا بني نور األنوار وعامَل ما حتت فلك
للواقع ما دام   القمر بفعل الت كاثُر ما بعد الطبيعي  ]امليتافيزيقي[ لألشياء؛ ما يؤد ي تَ زَاُمنِّيًّا إىل نظرة أكثر إحاطة 

امليتافيزيقي    شهاب الدين السهروردينوار األنواع قابًعا يف مركزِّه. لذا، ميكن القول إن  اإلمساك أبصل مذهب  
دةِّ الن ور ودرجته جنًبا إىل جنًبا إىل مفهوَمي احلضور والظ هور الذ ايت ، حىت   يكون عن طريق إضافة مفهوَمي شِّ

دَّة مع درجة شعور األ جبميع -نوار بذاِتا. من أجل ذلك، حييط شعوُر نور األنوار بذاتِّه  ينسجم الن ور يف الش ِّ
تِّه العديدة  دَّ « الحًقا 1636كلَّ األنوار األخرى ال يت يتأس ُس عليها الوجود. تبَنَّ مَّل صدرا »تويف     -درجات شِّ

للوجود ]أنطولوجيا[ هذا القوَل عندما قال بنظري ة السهروردي حول شد ة الض وء وتسلسله؛ ُمَطو ِّرًا بذلك علًما  
أنطولوجيا  انقَّلاًب بشكل ما على  يُ َعدُّ  منبنيًة على طبقات وجود املوجودات مجيعها كبديٍل عن األنوار؛ ما 
. أييت السهروردي من خَّلل ميتافيزيقا  السهروردي، ألن ه يعطي الوجوَد األصالَة، ويفهم املاهي َة كاعتبار عقلي 

كون حجًة أكثر إرضاًء ملعاجلةِّ مشكلة الهوتيَّة فلسفي ة عويصة؛ أال وهي مسألة األنوار مبا قد يُعتَقد فيه أن ي
املوجودات  والعِّْلم احلضوري  من خَّلل اجتَّلب  الذ ايت ،  العِّْلم  فاالعتماد على مفُهوَمي  علم هللا ابجلزئي ات، 

نوار، إضافة إىل علمه بذاته وما عداه من النوري ة مجيعها يساعد يف بيانِّ الكيفية ال يت يَعِّي هللاُ هبا ذاتَه كنوٍر لأل
 األغيار »اخلَْلق«؛ ومن أغيارِّه اجلزئي اُت.

يساعد العلُم احلضوريُّ يف تفسري حضور العلم اإلهلي  يف ذاته لذاته، كما حيدث متاًما يف العلم ابلذَّات 
لذاته«، ويف الوقت ال ذي يعي فيه هللا ذاتَه،  لدي مجيع املوجودات النوري ة األخرى، ف »علمه بذاته هو كونه نورًا  

يكون قادرًا كذلك على أْن يعَِّي غريه، ف »علمه ابألشياء كوهنا ظاهرًة له، إم ا بنفسها أو متعل قاِتا« )حكمة 
(. يصري إدراُك العلم اإلهلي  اآلن ُمكًنا عن طريق القول ب »وجودِّ إضافٍة بينها وبني ما هو ُمْدَرك 162اإلشراق،  

هلا«، إذ مُتَك ُِّن هذه الط بيعة »اإلضافيَُّة اخلالصُة« للعلمِّ اإلهلي ِّ نوَر األنوار من العلم ابجلزئيَّات املاد ِّيَّة دون أي  
َناي   ، 2001، أيشنر  93- 288،  2016،  1-320،  2013تغيري أو أتثري ما يف جوهرها الن وري  )َسي ْ

السهرور 137-9 يُ ْنَظُر (. وملزيد اط َِّّلع على خَّلصة مذهب  الوجودي  ]األنطولوجي[  دي يف علم األنوار 
 (. 6- 212،  2004،  78- 40،  1992والربيدج )

 عاََل الّصور  4.3
« 1240بطرح عاَلمِّه املستقل  عن الص ور، وذلك قبل ابن عريب »تويف     شهاب الدين السهروردي قام  

يَنالِّْس   إِّميَاجِّ ب »ُموْنُدوْس  الص ور«  »عامل  ُيَسم ِّي كورابن  قرن.  ]عامَل   mundus imaginalisبنصف 
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اخليال[«؛ وهو مستوى وجودي  ]أنطولوجي[ رابع قام مَّل  صدرا ابالعَتاض عليه بعد ذلك »انظر: الندولت 
ل فان لِّت ) 2017 عامَل الصُّور«، أو   world of images( ترمجَة هذا العامَل إىل »7،  2017«. يُفض ِّ

«imaginable world   مفهوم السهروردي عن »عامَل املِّثَال«، وال يُ َفض ِّل كثريًا   العامَل اخلياَل « لإلشارةِّ إىل
( عامل املعقوالت، أو األنوار القاهرة. 1استخدام ترمجة هنري كورابن. وهذا العامل هو واحد من عوامَل أربعة هي: )

، أو األ2) ( العامَل 3نوار املدب ِّرة. ) ( عامَل الروحانيَّات؛ ويُ ْعََن ابت ِّصال الن فس ابجلسد، سواء كان بشرايًّ أو علوايًّ
َجرََّدة«، أو »الص ور« 4املاد ِّي ، أو الربزخيَّان. )

ُ
( عامَل الصَُّور؛ وهو حمل  البحث هنا. يشغل عامَلُ »األشباح امل

َعلَّقة الظ لماني ة واملستنرية. يستقر  هذا العامل يف مكاٍن ما  
ُ
بني عامل مكااًن برزخيًّا، أو يقع كعامَل يتوسَّط الص ور امل

يَّة«. تربز يف هذا  ُثل األفَّلطونيَّة لألنوار احملضة »األنوار الَعْرضِّ
ُ
الظ لماني ة املادي  وعامَل أرابب األصنام؛ عامَلَ امل

َعلََّقة«؛ ال يت تستوعبها الن فوس بعد ُماِتا من 
ُ
ُثل امل

ُ
العامَل الرابع »عامل الصور« املوجوداُت اجلديدُة إىل الوجود »امل

التَّخيُّل. حقيقًة، يبسط السهروردي حديثَه حول االقَتاح السينوي  ال ذي يقَتح للخيال وظيفًة أخروي ًة خَّلل  
 (. 47-20، 2017مهمًَّة يف تفسري مصري األرواح يف العامَل اآلخر )يُ ْنَظر: فان لِّت، 

ا يف اعتبار املوجودات مالكًة وجودً   شهاب الدين السهرورديومع القول ب »عامل الص ور« هذا؛ يسعى  
خيص ها »بعضه كان قبل بروزِّها إىل الوجود يف هذا العامل«. حيتوي »عامَلُ الصُّور« على »الص ور املعلَّقة« ال يت ال 
والرُّؤى، وعوامل أخرى  املرااي،  فيه »األشباح، وأشكال  تتجلَّى  أن ه صعيد  املاد ُة، وجيري تصوُّره على  تكتنفها 

نا«، متلك األنواُر إجيادَ 
َ
الص ور« إذن سياقًا يظهر فيه  26،  2000ها )والربيدج  تتجاوز عامل يُ َقد ُِّم »عامَلُ   .)

تَ نَ ز ِّهِّنَي؛ قد  
ُ
طِّني، والزُّهَّاد من امل تَ َوس ِّ

ُ
يتخلَّصون الت ََّبصُّر الص ويف، وخوارق األمور. إن ه َمََّلُذ أولئَك »السَُّعَداء من امل

 
ُ
ُثل املعلَّقة«، ال يت »هلا إجياُد امل

ُ
ُثلِّ والقوَّة على ذلك«، وهناك تظهر أشكال وُصور أخروي ة للن فوس إىل عامَل امل

نيَّة، ومجيع مواعيد  َق ِّي فيه، وهبذا العامَل »حَتَقُّق بعث األمثال، واألشباح الرابَّ  املي َِّتة، وهبا ميكنهم طلُب الكمال والَتَّ
الفَِّقر   اإلشراق،  )حكمة  عناصرُ 248-244الن بوَّة«  فيه كذلك  وتوَجد  والت صوُّر (،  متاًما  تنسجم  ال   
 األرسططاليسي  لألشكالِّ يف املادَّة. 

ُثل األفَّلطونيَّة«، ألن  »ُمُثل أفَّلطون نوري ة اثبتة، وهذه ُمُثل 
ُ
يتمايُز عامَل »الص َور املعلَّقة« عن عامل »امل

ثُ 246ُمَعلََّقة؛ منها ظلمانيَّة، ومنها مستنرية« )حكمة اإلشراق،  
ُ
ل والص ور املعلَّقة يف »عامَل (، كما توجد امل

(. يقول السهروردي: »َوَمْن رأى ذلك 225الصَُّور« ُمْدرََكًة ابلقو ة التَّخيُّليَّة لدى الن فس )حكمة اإلشراق،  
َُدب ِّرَة؛ يُ تََّخُذ هلا طلس

َعلََّقُة واملَّلئكة امل
ُ
ُثُل امل

ُ
ماٌت وُمُثل قائمة املقام تَ يَ قََّن وجوَد عامل آخر غري عامَل الربازخ فيه امل
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(، على الرَّغم من كون هذه الصُّور املعلَّقة »ال يف مكان، وال 259تنطق هبا وتظهر هبا« )حكمة اإلشراق،  
(. واألهم  من ذلك كل ِّه كون »عامل الص ور« لدى 2017، انظر: فان لِّت  225يف حَمَل « )حكمة اإلشراق، 

ُمبَتكرة؛ أال   تتعلَّق ابجلزاء اإلهلي  السهروردي يشغل وظيفة أخرويَّة  الن اقصة خبربٍة ُمكنة؛  الن فوس  وهي حتقُّق 
شقاوًة وسعادًة، فيقد ِّم إليهم جمااًل »موضوعيًّا« الختبار هذه الت جارب »احلقيقي ة« )حكمة اإلشراق، الفَِّقر 

َناي  244-246 من هذا املدخل(.    3.1(، )يُ ْنَظر  78-37،  2017، فان لِّت  1- 280،  2015، َسي ْ
يقم السهروردي ابلتَّنظري املنهجي  ل »عامل الص ور«، أو »الص ور املعلَّقة« كما جاء هبا. لذا، فإن ه  مل  

بدايًة من القرن الثالث عشر وحىت القرن الواحد والعشرين، قام عدد قليل من الش ارحني بدراسة  
 (. 75- 142،  2017هذه املسألة دراسًة فيها نوع من الُعمق )فان لِّت 

ي  -5  اسة واألخالق السِّ
« موجزًا عامًّا 1992اإلشراقي ة بُ ْعًدا سياسيًّا، فيعرض ضياء »  شهاب الدين السهرورديحتتمل فلسفة  

ْلك العادل، 
ُ
ملا ُيَسم ِّيه »العقيدة السياسيَّة اإلشراقيَّة« ال يت تتأس س على عَّلقٍة تقوم بني الس لطة السياسي ة، وامل

لِّكِّ على التَّأَلُّقِّ ابلن ور اإلهل
َ
. يستخدم السهروردي يف »األلواح العمادي ة« )السهروردي  وقدرة امل ، 1993cي 

ومها مصطلحان واردان يف ال »أبستاق« -]الط بعة الفارسي ة[( املصطلحنيِّ الزرادشتيَّنْيِّ »ُخرَّة« و»فَ رَّة«    186-8
/ امللكي  املمنوح لقدماء امللوك من خَّلل   - ابلل غة البهلوي ة نور األنوار ال ذي يهبهم    لإلشارة إىل الن ور اإلهلي 

، 5- 84، 1998اجلربوَت والقوة النوري ة »كيان ُخرَّة« كما جاء يف »پرتو انمه رسالة الشَُّعاع« )السهروردي  
ا خطفة من نور يتحصَّلها 1999، جنوَل  1993c  ،81يُ ْنَظر أيًضا:   (، أم ا يف »حكمة اإلشراق« فريد أهن 

و  َلُكوتيَّة«؛ 
َ
امل »الذ وات  طريق  اإلشراق،  عن  وزرادشت )حكمة  ال يت شاهدها كيخسرو  األنوار  -165هي 

 (. 1993a  ،502 -5، يُ ْنَظر أيًضا: 166

زمة لضمان وجود  تساعد هذه »االعتقادات« السياسي ة يف تلمُّسِّ إشاراٍت لشروط السهروردي الَّل 
للت حقُّق هبذ  السياسي ة اإلشراقي ة  تقدمي عناصر األخَّلق  العادل من خَّلل  أي  احلكم  امللك احلكيم. ورغم  ا 

شيٍء، فإن  الس ياق األخَّلقي  العام  الكامن يف الن ظام اإلشراقي  للسهروردي حيتاج إىل مزيد من الدراسة. وعلى 
كلٍ ، ال ينأى الس هروردي بنفسه كثريًا عن سهام الن قد ذاِتا ال يت سد دها بوبر ُُتاَه أفَّلطون؛ وال سي ما فهمه 

 للحاكم الص ويف  ووظيفته السياسي ة، والد ور الذي يلعبه الت َخلُّص احلدسي  أو الصويف  إىل األفَّلطوين  اخلاص  
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األنوار اإلهلي ة عن طريق األنبياء، والُعرفاء، واحلكماء. يف احلقيقة، يلجأ السهروردي يف ذلك أحيااًن وبطريقٍة ما 
ي ة القدماءِّ، سواء كانوا من اليوانن/ الغرب، أو من إىل القول ابلن سب »األسطوري « لنَ َقَلةِّ الفلسفات اإلشراق

( 10- 201،  2000، يُ ْنَظُر أيًضا: والربيدج  337،  1992الُفرس/ الشرق، ويدَّعِّي إحياَءها. ينتهي ضياء )
بظن ِّه إىل القول مبحاولة السهروردي تطبيق هذا البعد السياسي  من فلسفته اإلشراقي ة كعقيدة سياسي ة جديدة؛ 

اعتماًدا ُكل ِّيًّا على بعض الفقرات من أعماله، وآخًذا يف اعتباره الظ روف احملتملة ال يت أوَدْت حبياتِّه،   معتمًدا
وانتهْت به إىل اإلعدام. حتتاج األخباُر الت ارخيية الد اعمة هلذا الط رْح، وعَّلقُة السهروردي مبن كانوا يناصرونه يف 

إليها هذ  ترمي  ال يت  واألغراض  األمر،  إىل مزيدِّ هذا  اإلشراقية  السياسي ة  االعتقادات  ُتعل ِّقة هبذه 
امل الفقرات  ه 

 (. 2001a ،415-6مراجعٍة للت أكُّد من هذا االد عاء )ماركوت  

، ومناقشاته املتعل قة مبصري الن فس يف احلياة األخرى حملًة عن ي اد الر وحي  ت/ االحت ِّ َقد ِّم لنا علم األخرواي 
مع تقسيم    ب الدين السهروردي شهاواحلياة األخَّلقي ة وحنن ما زلنا يف هذا العامل. يتماهى  كيفي ة الت حق ق ابخلري  

، ويَ َتَحدَُّد مصرُي  نيا من عِّلم، سواء كان عمليًّا أو نظرايًّ ابن سينا للن فوس يف اآلخرة طبًقا ملا اكتسبوه يف الد 
م األخَّلقيَّة ال يت تشكَّل نيا )حكمة اإلشراق، الفَِّقر الن فوس يف العامل اآلخر اعتماًدا على هيئاِتِّ ت هلم يف هذه الد 

(. على الن فوس إذا ما أرادت سعادَِتا أْن حتاول ُمَفاَرَقَة أجسامِّها الظ لماني ة، وأن تنأى بنفسها 244-248
َجرََّدة، أم ا تلك الن فوس املستغرقة يف 

ُ
املادَّة عن كل ما هو دنيوي  ومادي ؛ سعًيا يف الت خلُّص إىل عامَل األنوار امل

نيا، فإن ه يتحد د مصريها جزئيًّا يف احلياة اآلخرة. لذا، ميكن القول إن  السهروردي ال خيتلف  يف هذه احلياة الد 
من هذا املدخل(. إنَّ األنبياء،   4.3كثريًا يف هذا الباب عن فلسفة ابن سينا املش ائي ة يف العامَل اآلخر )يُ ْنَظُر  

اد بعامل األنوار واحلكماء، والُعَرفاء املصطفني   االستثنائي ِّني هم وحدهم من ميلكون القدرَة على حتقيق هذا االحت ِّ
الوجودي ة ]األنطولوجي ة[  الذ ات ابلطبيعة  الز هد عامًَّل مساعًدا يف حتقيق وعي  تُ َعدُّ ُمارساُت  وقد  ْحَضة. 

َ
امل

الر مزي ة وال السهروردي  النوريَّة. تقد م بعض أطروحات  الن فس  الُغْربَة حلقيقة  الط ري«، و»قص ة  صوفي ة ك »رسالة 
 ،1993b، 274-97الَغْربِّيَّة«، و»روزي اب مجاعت صوفيان يوم مع مجاعة من الص وفيَّة« )السهروردي  

1999b  ،2001  ،1976 د، ولرب  األصنام البشرَّي ة، أو ْرشِّ
ُ
( أمثلًة للوظيفة الت عليمي ة، وتعليماٍت للشَّيخِّ امل

الر وح ُب َْتدِّئ  املوجودات 
امل للُمرِّيدِّ  وهو يف طريقه/ طريقها إىل عامَل األنوار    -ذكرًا كان أو أنثى-انية؛ توجيًها 

َجرََّدة حيُث اخلَّلص الكامن هنالك. يصبح بعُث نفوس آحاد الن اس بعد ُماِتا، ابإلضافةِّ إىل قدرِتا على 
ُ
امل

 اإلهلي  يف اآلخرة.   الت حق ق ابلث واب والعقاب يف العامَل اآلخر، من شروط اجلزاء
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 تُراث السهروردي   -6
 هروردي تقاليد ما بعد الس 6.1

يف هناية مطافه نقطَة البدء ال يت انطلق منها   شهاب الدين السهروردي كانت املأسأُة ال يت تعر ض هلا   
اتريخ طويل من الشروح والت عليقات على فلسفته وإعادة تقييمه للت قليد املش ائي  الس ينوي ؛ قام هبا عدد من 

ولة، بل ويُْدرَسان يف مدارس مؤي ديه ومعارضيه على حدٍ  سواء، وكان هناك عمَّلن من أعماله متاَحني بسه
الت عليم يف سوراي »دمشق، وحلب«، والعراق »بغداد«، وإيران »مراغة«، ولعل  تداوهَلما كان قبل َمْقَتلِّه على 
اث الت فسريي  ألعماله يف القرن الثالث عشر؛ عمََِّّل على  اهني أساَسني يف الَت  األرجح. ميكن الوقوف على اُت 

اه األول ال ذي كان يرك ز على 1284حقة. يشغل ابن كم ونة »تويف   تشكيل الت طو رات الَّل   ( مكانَه يف االُت 
اُه الث اين فيمث ِّله  جوانبِّ »االستدالل املنطقي  اخلالص، والفلسفة األكثر نسقي ة« يف أعمال السهروردي، أم ا االُت 

،  «، وال ذي كان يرك ز على اجلوانب الر م1288الش هرزوري »تويف  تقريبا   زيَّة واالستعاري ة املعروفة ابلت قليد اإلشراقي 
 (. 87- 473،  2003بل ويعمل على بسطها وتوسيعها )ضيائي  

َُتأث ِّر كثريًا بكلٍ  من ابن سينا والسهروردي، والش ارَح األول  
كان ابُن كم ونة ذلك الفيلسوف اليهودي  امل

(، ولقد قام 2010، أيشنر  32- 23،  2006، بورجوادي ومشيدتك  301-297،  2005له )الجنريمان  
عام   »الت لوحيات«  وإهلي ات  والطبيعي ات  املنطق  على  شرحه  )ابن كم ونة   1268إبهناء  بغداد  يف  بينما كان 

عام  2009،  2003 حلب  يف  أقام  أن  بعد  »الكاشف«  مثل  أعمااًل  أجنز  ولعل ه   .)1278  (2008 ،
إن  ما جيمعه ابلسهروردي شرُحه املبك ِّر جدًّا على »حكمة (. أم ا ابلن ِّْسبة إىل الش هرزوري، ف2005الجنريمان 

، يُ ْنَظُر أيًضا: 1993تقريًبا، بعد كتابتِّه شرًحا آخر على »الت لوحيات« )الشهرزوري    1286اإلشراق« عام  
الش جرة اإلهلي ة« ال ذي انتهى منه أيًضا قبل شرحه على »حكمة ماركوت(. وعند الن ظر يف كتابه املوسوعي  »

]طبعة أفضل[(، فإن ه ميكن العثور على عناصر إشراقي ة، ومل يُ َتَأكَّْد   2005، و2004شراق« )الش هرزوري  اإل
هوتي ة« ينحو حنَو »الش جرة اإلهلي ة« يف اقتباسه عن املبادئ اإلشراقي ة أم  بعُد إن كان كتابُه »الر موز واألمثال الَّل 

 (. 2004ال )بريفوت  

مزيد دراسٍة حول مدى وطبيعة املسامهة ال يت قد مها الشهرزوري يف ما أصبح   لعل  احلاجَة ماس ٌة إىل  
( مثااًل ال أبس به لبيان الكيفي ة ال يت ميكن 112-79، 2017يُ ْعَرف ابلت قليد »اإلشراقي «. يطرح فان لِّت )

الَت كيز على عنصر عقدي  واحد  الش هروزري ة؛ عن طريق  املسامهة  العقائد   من خَّلهلا معرفة حجم هذه  من 
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اإلشراقي ة، كالت أسيس ل »عامَل الص ور«، وإعطائه معًَن فن  يًّا ُمْنَضبِّطًا، وبيان موقعه وطوبوغرافي ته ]أساسه[ من 
، والوسائل ال يت هبا يُ َتَخلَُّص إليه، وإىل حقيقته، وغري ذلك )يُ ْنَظر أيًضا: ماركوت   ، 2001bالس ياق اإلشراقي 

عام  2002 )الش ريازي  يُتِّ   1295(. ويف  اإلشراق«  على »حكمة  اخلاص   الش ريازي شرحه  الد ين  قطب  م  
(. 1992(، ليحتل  مكانَة الش رح ال ذي قام به الش هرزوي من قبل )والربيدج  1986، السهروردي  2001

الُكتَّاب مبعاجلة أفكار الفلسفة اإلشراقي ة؛ واقعني حتت سلطاهنا، أو شارحني هلا، أو مناقش ني قام كثري من 
ها؛ ومن هؤالء إمساعيل بن حممد الر يزي »عاش حواََل   « يف كتابه »حيات النفوس حياُة الن فوس« 1280إاي 

مة احلِّل ي 2012أيشنر  ( يف أكثر من عمٍل له )1242(، وأثري الد ين األهبري )تويف   2004)ماركوت   (، والعَّل 
ل ف »حل  املشكَّلت من كتاب الت لوحيات« ، ال ذي أَلَّف شرًحا على فلسفة اإلشراق »مفقود اآلن«، كما أ

)كديور   اإلشراق«  »حكمة  على  شرًحا  اجلرجاين  الش ريف  ويكتب  »املقاومات«،  على  ، 2011وتعليًقا 
»تويف   290-2 األحسائي  مجهور  أيب  ابُن  وكذلك  تقريًبا 1501(،  »تويف   الَنرييزي  الد ين  جنم  وأييت   ،»

-131،  2011)بورجوادي    1526شرحه على »األلواح العمادي ة« عام  « انقًدا الس هروردي، ُمْنهًِّيا  1526
َتَكل ِّمان جَّلل الد ين الد واين »تويف   137-52،  6

ُ
«، وغياث الد ين الد شتكي بشرح 1501(، ويُطِّل  علينا امل
(، بل ويكتب عبد الرز اق 1996، السهروردي  2003، الد شتكي  1953على »هياكل الن ور« )الد واين  

هيجي »تويف   فياض ال  شرًحا على »هياكل الن ور« أيًضا.   - أحد تَّلمذة مَّل  صدرا-« 1667َّل 

« واحًدا من أكثر املهتم ني ابلن قد ال ذي ساقه 1636يُ َعدُّ مَّل  صدرا »صدر الد ين الش ريازي« »تُويف    
السهروردي  الدين  األفَّل  شهاب  ُثل 

ُ
وامل للوجود،  العقلي ة  »االعتباري ة  السينوي ة  املشائي ة  والعلم ُتاه  طوني ة، 

ين الش ريازي على  ت«، فيكتب تعليقاٍت كاشفة على »الت لوحيات«، وشرحِّ قطب الد  احلضوري ، وعلم األخرواي 
(. يقول مَّل  2017، الندولت  1986، يُ ْنَظر أيًضا: السهروردي  2010»حكمة اإلشراق« )مَّل  صدرا  

َزَوارِّي »تويف    « يف ذلك؛ وهي نظري ة ختالف ما يُفهم عن 1873صدرا أبصالة الوجود ويتابعه هادي الس ب ْ
« )يُ ْنَظر 1631الس هروردي من القول أبصالة املاهي ة واعتباري ة الوجود، وهو ما يقول به املري داماد أيًضا »تويف   

 [(. 2001[، و»جذوات ومواقيت« ] 2001كتاابه: »القبسات« ] 

اإلمرباطوري َة العثماني َة والت قاليَد   شهاب الدين السهرورديويف نفس هذه احلقبة الزمني ة تقتحم أعماُل   
 - وهو عضو يف الطريقة الصوفي ة املولوي ة-« 1631الفلسفي َة يف فارَس واهلند، فيقوم إمساعيل األنقروي  »تويف   

(. ويف غضون القرن السابع 1996بَتمجة »هياكل الن ور«، والت عليق عليه يف كتابه »إيضاح احلَِّكم« )کاسبينار  
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»حكمة   - عاش يف شبه القار ة اهلندي ة-جم املؤل ف غري املعروف أمحد بن اهلروي »لعل ه من هراة«  عشر، يَت 
ها كذلك )اهلروي   « 1615(. ويبتدئ آذر كيوان »تويف  تقريًبا  1979اإلشراق« إىل الل غة الفارسي ة، شارًحا إاي 

كان قد هاجر إىل غوجارات يف غضون مدرسًة إشراقي ة يف اهلند؛ وهو كاهن زرادشيت حيظى مبكانة عالية، و 
، 2001« زمام احلُْكم )والربيدج  1605حىت    1556احلكم املغوَل  للهند َوتَ َوَل ِّ اإلمرباطور أكرب »حكم من  

هيجي شرًحا على كتاب السهروردي »كلمة الت صو ف« )السهروردي 3- 91 (. ويكتب حممد علي حزين الَّل 
2001  ،101 -39  ،1993dقاٍت ومَّلحظاٍت على أعمال ثَّلثة أخرى له، من ضمنها (، كما يكتب تعلي

(. وحىت القرن العشرون، مل خَيُْل من حضوٍر للسهروردي، فهذا 2-290،  2011»حكمة اإلشراق« )كديور  
تَ َواطِّئ 

ُ
«. equivocal beingحممد كاظم العص ار يظهر متأث ِّرًا ابملبادئ اإلشراقي ة يف معاجلته ل »املوجود امل

- 548،  2018لِّت ُمَطَّطًا زمنيًّا لثمانني شارًحا للسهروردي، ُمَضم ًِّنا حىت هؤالءِّ األقل  شهرًة )يقد م فان  
ايًة من (. إن  القيام بفهرسة وتيسري احلصول على مئات األعمال الفلسفي ة املكتوبة ابلعربي ة والفارسي ة بد 53

مؤخ رًا الت اسع عشر، كما حدث  القرن  الث اين عشر وحىت  الفؤاد«   القرن  الفارسي  »نور  الكتاب  طباعة  من 
(؛ ال بد  لكل  هذا أن يلقي بضوئه على مناطق جديدة 2012« )1895لشهاب الدين ُكميجاين »تويف   

 كانت ُمْعتَِّمًة يف ما خيص  تراث السهروردي. 

قًّا، والسؤال هنا؛ كيف ميكن للمرء أن يطمئن  إىل االد عاء القائل بوجود »تقليد إشراقي« أصيل ح 
ُؤر ِّخة لَتاث السهروردي الفلسفي  املتعل ِّق 

ا من الد راسات امل ومتمايز عن غريه؟ إن ه مل يُْكَتْب إالَّ عدد قليل جدًّ
َتَكرَة؛ ما دفع البعَض إىل تقييم تراث السهروردي ومشروعه بنوع من احلَْيطَة. يطرح  ُب ْ

آبرائه واعتقاداته اإلشراقي ة امل
( بعَض األسئلة على كورابن وغريه مِّْن ال ذين اْعَترَبوا ما أُْطلِّق عليه يف كثري 7-6،  3- 2،  2017فان لِّت ) 

من األحيان اسم »اإلشراقي ة« أو الت قليد اإلشراقي »مدرسًة فكريَّة«، كما يُ َقد ِّم تصويًبا تقومييًّا يف خضم  دراسته  
مثل هذه االد ِّعاءات كال يت قد مها ضياء   ( أيًضا بتفنيد235،  2008مفهوَم »الص ور املعل قة«. قام الندولت ) 

من بني آخرين؛ يف ما يتعل ق بوجود تقليد »إشراقي « سهروردي  حقيقي؛ ميكن اعتباره نظاًما فلسفيًّا خيتلف 
نقًدا للط ابع  السهرورديَّ حيتاج إىل إعادة صياغة ابعتباره  املش ائي ة. إن  املشروَع  ابن سينا  أصوليًّا مع فلسفة 

«، وأبو الربكات 1153ي  املتأخ ر، مثله مثل االنتقادات العديدة ال يت وج َه سهاَمها الش هرستاين »تويف   املش ائ
 «، وغريهم. 1111«، والغزاَل »تويف  1210«، وفخر الد ين الر ازي »تويف  1165البغدادي »تويف  تقريًبا 
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 املقارابت الّتارخيّية  6.2
. تعرض املدرسُة األوىل للسهروردي على أن ه ِتيمن مدرستان فكري تان  عملي َة الت أريخ للت قليد اإلشراقي 

ُمؤس ُس تقليٍد يف الت صو ف أو »احلكمة اإلهلي ة ]الثيوصوفي ة[«، ولعل ها األقدم واألكثر شيوًعا من غريها. يعد  
(. يستند 9-16،  2002ذا الن موذج )جواتس  ُُمَث ًَِّّل هل  -زعيم الد ِّراسات السُّْهَرَوْردِّيَّة املعاصرة -هنري كورابن 

ر »حكمة اإلشراق«، كما يستند على »ثيوصوفي ته   شهاب الدين السهروردي اهتمام كورابن على عمل  املتأخ ِّ
االستشراقي ة«؛ وهي الت قاليد امليثولوجي ة القدمية لدى احلكماء الُقَداَمى من الش رق والغرب؛ كان السهروردي 

على قصصه الر مزي ة املكتوبة ابلفارسي ة )يُتابعه نصر يف ذلك(. مل حتَظ أعمال يقوم على إحيائها، كما يعتمد  
الباطني ة  آرائه  يف  اهتمامه  ُجل   وضع  ا  وإمن  لدى كورابن،  ابهتمام كبري  والطبيعي ات  املنطق  يف  السهروردي 

ابحلكمة  تتعل ق  أبعاد  السهروردي  أعمال  يف  جاءْت  والن ور.  اإلشعاع  يف  الباطني ة/   وميتافيزيقي اته  الغنوصي ة/ 
املضنون هبا على غري أهلها/ الثيوصوفي ة، و احلكمةِّ اخلالدة ما قبل األرسططاليسي ة، ونظري تِّه يف الَوْحَدة؛ غالًبا 
ما تنال هذه األبعاُد اهتماَم البعض مع مبالغة يف عرض الس ياقات الباطني ة أو الثيوصوفي ته لديه، ومن ََث  تتماهى 

(. ُيَسل ط الد اعمون هلذا 2013الَّلهوت والت صوُّف، وتنطمس بينها الفوراُق )يُ ْنَظر بورجوادي  الفلسفة مع  
الغاية اليت كان يسعى إليها السهروردي؛ وهي َبْسُط مشروع ابن سينا غري  الن وع من املقارابت الض وَء على 

غم من حقيقةِّ أن  حكمة ابن سينا املكتمل يف خراسان من أجل تطوير »حكمة مشرقي ة« ال إشراقي ة، على الر  
املشرقي ة مل تكن مشروًعا صوفيًّا أصًَّل، بل كانت ِتدف إىل تطوير تقليد فلسفي يتمايز عن املدرسة الفلسفي ة 

(. يتغاضى كثري من الباحثني عن حقيقة تكريس السهروردي أعمالَه الر ئيسة 2000الغربي ة يف بغداد )جواتس  
ٍت ومشكَّل ُر ملعاجلة نظرايَّ ٍت فلسفي ٍة فن  يٍَّة حىت  يف قصصه الر مزي ة، وأعماله الصغرية أو الث انوي ة. عموًما، يُفس ِّ

 . ا انشقاق أو خروج على الت قليد الفلسفي  أصحاُب املدرسة الثيوصوفي ة أطروحات السهروردي اإلشراقي ة على أهن 
املكو نة لإلشراق يف أعماله؛ ُمعتربينها جمر د إىل حد ِّ الت شكيك يف أصالة العناصر    -مثل فخري-يذهب البعُض  

ف ًة.   نَقٍِّل عن فلسفة ابن سينا، واستخداٍم هلا مبفاهيم أكثر خِّ

الث انية   املدرسُة  األحدث -ترى  فلسفةِّ    -وهي  السهرورديعناصَر  الدين  َتَكرة   شهاب  ُب ْ
امل اإلشراقيَة 

الربكات البغدادي، وفخر الد ين الر ازي،   »نقًدا فلسفيًّا« أصيًَّل؛ كان مثرًة لصحوة املراجعات ال يت قد مها أبو
ا من دارسي  والغزاَل، يف حماوالت إعادةِّ بناءِّ الط ريقة املش ائي ة الس ينوي ة، ويتبَن  وجهَة الن ظر هذه كثريون جدًّ

اجلانب الت حليلي  من أعمال   -(1971مثل إيزوتسو )-العصور الوسطي. يستكشف بعُض هؤالء الد ارسني  
بتقدمي فرضي ة   - (، وجَّلل الد ين األشتياين1992مثل املهدي احلائري اليزدي )- يقوم آخرون  السهروردي، و 
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(، 1990(، أم ا ضياء )xvii-xix،  2013»سينوي ة جديدة« يف تفسري الت قليد اإلشراقي  )أمني رضوي  
« 1311»تويف     ( شرَح قطب الد ين الش ريازي1992فإن ه يرك ز أساًسا على منطقه، بينما يدرس والربيدج ) 

الفلسفيَّ للحكماء واحلكمة قدميًا »اليوانني ة، والر واقي ة، واألفَّلطوني ة، والفارسي ة، وغري  املرياَث  ََث   أو اًل، ومن 
(، 1971، وغري ذلك(. وبينما يرى كورابن )2001،  2000ذلك« الكامَن يف نظام السهروردي اإلشراقي  )

سهروردي  حُمْيًِّيا شيًئا من الفلسفة الفارسي ة القدمية، فإنَّ البعَض ( ال1950،  1948(، ومعني ) 1964ونصر )
، وهذا ما   - « 2015مثل شهاب أمحد »تويف   - اآلخر   يبالغ يف تثمني الد ور الذي قام به يف الش رق اإلسَّلمي 

اث ال  - على سبيل املثال-( 484، 2003ال ُيَسل م به آخرون حىت  اآلن. يشري ضياء ) فلسفي إىل غياب الَت 
الفارسي  كنصٍ  ُمستقل ، على الر غم من كونه يقول أبن  الت قليد الفلسفي  لإلشراق اإلسَّلمي  يتضم ن »أمناطًا 
وامللحمية،  الشعري ة،  األدبي ات  يف  بقيْت  والش فهي ة، كما  الش عبي ة  التقاليد  يف  احلياة  قيد  على  بقيت  مزدي ة 

قل ة املصادر النص ي ة ال يت ميكن هلا أن تدعم االد عاء القائل   ( كذلك إىل2003والص وفي ة«. ويشري جواتس ) 
مبحاولة السهروردي إحياَء تقاليد الغرب اليوانني ة القدمية، إىل جانب الت قاليد الغنوصي ة، واهلرمسي ة، ويدعو إىل 

من حماولة   تركيز البحث يف األسباب ال يت جعلت السهروردي يتوس ل سلطة »قدماء« الش رق والغرب، بداًل 
 العثور على عَّلقة »حقيقي ة« اترخيية ميكن الوقوف عليها يف مصادر قد تقع بني أيدينا. 

الت سعيني ات، ُتد د االهتمام مرًة أخرى أبعمال   ونظام فلسفته   شهاب الدين السهروردي بدايًة من 
(. 2004، أمني رضوي  2001،  2000،  1992، والربيدج  1990اإلشراقي ة، بل واشتعل دراسًة )ضياء  

َْت أْغَواُر  اهات الن قدي ة ملش ائي ة ابن سينا، كما ُسربِّ وعلى الر غم من تركيز بعض املنح الد راسي ة مؤخ رًا على االُت 
الطبيعي ة، والن فسي ة، واملعرفي ة، والوجودي ة بشكل خاصٍ  يف أعمال السهروردي  جمموعة من املسائل املنطقي ة، 

ما زالْت ماس ًة إىل مزيد من الدراسات للتعر ف على طبيعة الت أثري ال ذي مارسْته   العربي ة الرئيسة، إال  أن  احلاجةَ 
باَحثات« ، إضافة إىل أتثري 

ُ
فاء« و»اإلشارات والت نبيهات«، وحىت  »امل أعماُل ابن سينا الرئيس ة عليه ك »الش ِّ

ْحَدثَة يف صورِتا امل
ُ
تاحة أمامه آنذاك. يرى أيشنر أن  أي  »تفسري الت قاليد األفَّلطوني ة العربي ة، واألفَّلطونية امل

حقة؛  ا قد َِّمْت صحيحًة من خَّلل الت فسريات الَّل  للنصوص للسهروردي ة ينبغي عليه أْن يتجن ب بساطَة القول أبهن 
، وعَّلقته   الفلسفي  نظامه  توحيدي ة ومتماسكة يف ما خيص   تقدمي أطروحات  التفسرياُت إىل  إذ سعت هذه 

ائي ة«. تساعد هذه القاعدة املنهجي ة على إعادة الن ظر إىل أعمال السهروردي، ومواصلة اإلنتاج ابلط ريقة املش  
نتمني إىل السهروردي، أو املتأث رين بعناصره اإلشراقية  

ُ
َُؤل ِّفني امل

البحثي  ال ذي تشتد  إليه  احلاجُة حول األعمال وامل
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ذلك   الغيساري يف  علي  )يُ ْنَظر  والعديدة  الت ارخيي ة 2018اجلديدة  للتطو رات  ُمَطَّط  على رسم  يُعني  ما  (؛ 
بَتكر، بل سينفتح الباُب وال شك  أمام رؤًى جديدة 

ُ
لة ملا أصبح يُعرف ابلت قليد »اإلشراقي « امل َتَداخِّ

ُ
والفلسفي ة امل

( 2002س )حول إصَّلحه الطريقة السينوي ة املش ائي ة عن طريق صياغته األفَّلطوني ة هلا، وهو ما أمساه جوات
 ب »إبشراقي ة ]السهروردي[ الس ينوي ة«. 
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