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 .[ حياة السهروردي وأعماله1]

 من مراغة إلى حلب.[ 1. 1]

نو و الفالسفة الذين ضّحوا حبياهتم يف سبيل تعاليمهم الفلسفّية، كسقراط وبر ينتمي السهروردي إىل جمموعٍة من خنبة 
على بعض الروايات. متّيز مبقتله على يد خصٍم شهرٍي هو القائد األسطورّي صالح الدين. الرواية املتوّفرة  سوفيثاغور 

كما ارتبطت فلسفة   ،ته وموتهألّن فلسفة السهروردي ارتبطت حبيا ،إّّل أّّنا تستحّق اإلعادة ،لدينا غري كاملة
 .(1)وسقراط حبياهتما وموهتما سفيثاغور 

                                                           
  ،انظر 

J. Walbridge, The Leaven of the Ancients, Suhrawardī and the Heritage of the Greeks (New York: SUNY Press, 

2000), pp. 13-26. 

ومنتصفه، كتبها مؤّلفون  يعها إىل بداية القرن الثالث عشرأعرف مخس تراجم كربى للسهروردي كتبت يف القرون الوسطى، تعود مج (1)
 سبقوا السهروردي من جيل إىل ثالثة أجيال هي:

 1، الطبعة األريب إلى معرفة األديب المعروف بمعجم األدباء، أو طبقات األدباءكتاب إرشاد ياقوت احلموي،  .1
 .272إىل  269، الصفحات 7(، اجلزء 1925)القاهرة: املطبعة اهلنديّة، 

، 1(، اجلزء 1884)كونيغسربغ،  1، حتقيق أوغست مولر، طبعة عيون اإلنباء في طبقات األدباءابن أيب أصيبعة،  .2
. وختتلف نسخة رضا 646ىل إ 641(، الصفحات 1968؛ وحتقيق نزار رضا )بريوت: 171إىل  168الصفحات 

 نسخة مولر. نعما شيًئا 

زكني، مطبوعات معهد العلوم العربية ، حتقيق فؤاد سمسالك األبصار في ممالك األمصارابن فضل اهلل العمري،  .3
، 9(، اجلزء 1988اإلسالمّية، -فورت، مطبوعات معهد تاريخ العلوم العربّية)فرانك 46ة، السلسلة ج، اإلسالميّ 

  ؛ وهي ترتكز إىل حّد كبري، ولكن ليس بشكٍل كامل، على ابن أيب أصيبعة.93إىل  86الصفحات 

، 6(، اجلزء 1968اس )بريوت: دار الثقافة، ، حتقيق إحسان عبّ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خّلكان،  .4
 ؛ وقد تُرجم إىل اإلنكليزيّة. انظر،274إىل إىل  269الصفحات 

Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, trans. W. M. de Slane (Paris: Oriental Translation Fund 59, 1843-71).  



 

ن كانت ئولتقع قرية سهرورد يف مقاطعة زجنان على بعد حوايل ثالمثائة كيلومرت مشال غرب طهران احلديثة. 
اليت نقلها  هذه القرية مسقط رأس السهروردي، فإّّنا مل تكن املكان الذي عاش فيه. فقد أشارت املعلومات األّولّية

الرجل "البارز يف  ،رواة سريته إىل أنّه قصد بلدة مراغة الواقعة مشال غرب إيران ليدرس الفلسفة على جمد الدين اجليلي
 . (2)درس عليه الفلسفة أيًضا ، قداملتكّلم الشهري ،فخر الدين الرازيكان عصره، وصاحب الكتب املمتازة"، والذي  

                                                                                                                                                                                           

؛ حتقيق 143 إىل 119، الصفحات 2(، اجلزء 1976حيدر آباد، ، حتقيق خورشيد أمحد )األرواحنزهة الشهرزوري،  .5
 .622إىل  600حمّمد علّي أبو ريّان، الصفحات 

، حتقيق صالح الِعبر في خبِر َمن َغَبرة رواية متأّخرة عّما ذُكر، تتمّيز بتضامنها مع السهروردي؛ انظر، الذهيب، ومثّ 
. وهذه 264و 263ن ، الصفحتا4(، اجلزء 1963)الكويت: وزارة اإلرشاد واألنباء،  10الدين املنّجد، الرتاث العريّب 

 رواية ترتكز على ابن خّلكان.
ويُعترب ابن شّداد، كاتب سرية صالح الدين، ومستشار امللك الظاهر، مصدرًا لعدد من الروايات، وقد كان له دور يف 

الطبعة ، حتقيق مجال الدين الشّيال، ةسيرة صالح الدين: السيرة اليوسفي  اد، بن شدّ هباء الدين  ،انة السهروردي. انظرإد
 ؛ وقد تُرجم إىل اإلنكليزيّة. انظر،10(، الصفحة 1962)القاهرة: اخلاجني،  1

The Life of Salah ud Din Ayyubi (reprint Rawalbandi: Army Book Club, 1983), pp. 584-86. 

دكتور حممود ، حتقيق النفحات األنسومثّة رواية ّلحقة تستشهد بشّكاكي الصوفّية، انظر، عبد الرمحن اجلامي، 
 .586إىل  584ت حام(، الصف1996-هـ1375: اطالعات، العابدي )طهران

وكما نعلم، فرغم اعتماد كّتاب السري األوائل بعضهم على بعض بدرجة كبرية، فإّن لكّل واحٍد معلومات ختّصه. 
ل اهلل، يذكرون ابن أيب فياقوت، وابن أيب أصيبعة، وابن خّلكان مجيعهم يذكرون ابن شّداد. وابن خّلكان، وابن فض

أصيبعة. والشهرزوري يستند إىل ابن أيب أصيبعة، أو إىل مصدره سديد الدين ابن رقيقة، رغم أّن له مصادره اخلاّصة على ما 
 يبدو. ويرتاوح التفاوت يف وجهات النظر بني بغض ابن شّداد البالغ للمهرطق إىل تبجيل الشهروزري الواضح.

ة حول السهروردي، لكّنها ّل ترقى إىل مستوى الدراسة التارخيّية، أو البيبليوغرافّية، املقبولة. وهناك روايات حديثة عدّ 
 انظر، باإلضافة إىل ما ذُكر أعاله، 

S. H. Nasr, Three Muslim Sages (Cambridge: Harvard University Press, 1964), pp. 52-8; G. Sarton, Introduction to 

the History of Science (Washington: Carnegie Institution, 1931; Carnegie Institution Publication 376), 2/1:361-62; 

GAL [Geschichte der arabischen Literature], GI:247, SI:781. 

بيد أّّنا، يف  وحتوي التحقيقات احلديثة والرتمجات ألعمال السهروردي سرًدا، يزيد أو ينقص، حلياة السهروردي وأعماله، 
 األغلب، ّل ُتضيف جديًدا.

 .23، الصفحة 2ابن أيب أصيبعة، حتقيق مولر، مصدر سابق، اجلزء  (2)



 

-هـ594 .)ت درس السهروردي على يد فخر الدين املارديين ،ناضولوهي بلدٌة يف األ ،ماردينيف و 
. مّث (3)صوفيًّا ،فيما يبدو ،كان  وقدوأحد شرّاح ابن سينا،  ،م(، أستاذ الطّب والعلوم العقلّية الشهري يف عصره1198

 ظاهر)أو الفارسي(، ورغم أّن  يالقارّ  الدين ظاهرعمر بن سهالن الساوي على يد  (4)بصائردرس يف أصفهان 
آذن تنظيمه ببعض وجوه كتابات  ،كان عماًل جتديديًّا يف املنطق  البصائرالدين هذا مل ينل شهرًة، إّّل أّن كتاب 

. بعد ذلك، يبدو أنّه جتّول على الغالب يف األناضول الوسطى اليت كانت (5)السهروردي، كما صرّح الشهرزوري
ويف سوريا، كما حتّدثت رواياٌت عن تواجده يف تربيز  ،بكره عاش يف ديار نّ إإىل حدٍّ كبرٍي. وقيل حينها إيرانّية الثقافة 

ما . كانت املراحل األوىل من جتواله بالتأكيد طلًبا للعلم، أّما املراحل املتأّخرة فكانت حبثًا عن راٍع، وإذا (6)وميافارقني
ظفر باألّول، ودفع عمره مثًنا له، إّّل أنّه مل وقد  .(7)فكريٍّ  دٍّ نعن  فقد كانت حبثًا أخذنا بقول السهروردي نفسه،

 يُوفَّق بالعثور على الثاين.

كان السهروردي صوفيًّا أيًضا، فقد أخرب عن قدراته الروحّية وزهده البالغ، إّّل أّن أكثر الكّتاب الصوفّيني ورواة 
 اهتماماته الفلسفّية، وشهرته كساحٍر، واملصري الذي آل إليه.الِسرير مل يذكروه كواحٍد منهم. رمّبا كان سبب ذلك 

يقول الشهرزوري: "سافر إىل أماكن عّدٍة أخرى، ارتبط باملتصّوفة وتعّلم منهم، واكتسب عادة اّلستقالل 
ّل دائًما،  مّث يضيف أنّه كان يرتدي أحيانًا، .الفكرّي والرياضات الصوفّية، فارتقى إىل أعلى مراتب احلكماء واألولياء"

لباًسا من الصوف. مل تذكر املصادر أمساء مشاخيه الصوفّيني وّل حّددت سلسلته، وّل نسبه الروحّي. قد يكون 
التفسري البسيط لذلك أنّه تعّلم من املتصّوفة لكّنه مل يشاركهم، كما ملّح الشهرزوري يف قوله "زهده الذي ّل مثيل له 

يأكل إّّل مرًّة واحدًة يف األسبوع، ّل هّم له يف هذه الدنيا، وّل طمع له يف مركٍز أو بني احلكماء"، مضيًفا أنّه مل يكن 

                                                           
 ؛ هو أيًضا نعم برعاية امللك الظاهر بعد موت السهروردي بقليل.301إىل  299، و263، الصفحات 1املصدر نفسه، اجلزء  (3)
 . املرتجم.علم المنطقالبصائر النصيري ة في املقصود هو كتاب   (4)

 ؛ وأيًضا،603، حتقيق أبو ريّان، الصفحة نزهة األرواح؛ 123، الصفحة 2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح (5) (8)
H. Ziai, EIr [Encyclopaedia Iranica], s.v., “Ebn Sahlān al-Sāvī”. 

 املرتجم. ميافارقني مدينٌة تركّيٌة قدميٌة، امسها اليوم سيلڤان.  (6)
، حتقيق أبو ريّان، مصدر سابق، نزهة األرواح؛ 125و 124، الصفحتان 2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح (7)

، 1، اجلزء شيخ إشراقمجموعه مصن فات ؛ السهروردي، 255، الصفحة المشارع والمطارحات؛ السهروردي، 605الصفحة 
 أو قبله بقليل. ،عند وصوله إىل حلبقد ُوضع  المشارع ما يعين أّن كتاب هذا. 505الصفحة 



 

. وقد ملئت املصادر املؤيّدة (8)سلطاٍن. كان يرتدي ثيابًا مرّقعًة، يصّلي بانتظاٍم، كثري الصمت حمبًّا للسماع الصويفّ 
تلك القدرات كانت مرتكزًة على السحر الطبيعّي أو  واملخالفة بأخبار عجائبه. هذا وقد رفض الشهرزوري اّلفرتاء بأنّ 

على إجياد الصور إذا أرادوا، كما اقتدر على ذلك البسطامي واحلاّلج  السيمياء، فالواقع يشهد أّن للمتصّوفة "قدرةً 
 .(9)ّل جيوز ذكره" وغريمها، لقد منحين اهلل يقني وجود هذا املقام، لكّن هناك ما

 /]هـ[629-557ممّيٍز خالل حياته. فقد أخرب عبد اللطيف البغدادي )ّل شّك أنّه ُعرف كشخٍص 
يونس، عّما أثري حول  ن[ على يد كمال الدين ب]م1180[(، الذي كان يدرس يف املوصل عام ]م1162-1231

 . (9)السهروردي وكتبه، مع أنّه هو نفسه أصيب خبيبة أمٍل عندما اطّلع عليها

[ حيث لفت انتباه علماء املدينة واألمري احلاكم امللك ]م579/1118إىل حلب عام  السهروردي وصل
األمري  ومتّكن من الوصول إىلالظاهر بن صالح الدين. فأثار حفيظة العلماء بآرائه اجلدلّية الشجاعة غري التقليديّة، 

إذا محلنا القّصة على حممل اجلّد. بعد ذلك بقليٍل،  –أو رمّبا باخليمياء  –من خالل جوهرٍة فاخرٍة أوجدها بسحره 
مكانته، حّرض العلماء صالح الدين عليه يف دمشق. تنّبه صالح الدين للخطر على ابنه من  وبدافع الغرية من علوّ 

أُرغم اّلبن على التجاوب. حتّدث الشهرزوري عن رواياٍت خمتلفٍة حول وفاة الضالل، فأمره بقتل السهروردي، وأخريًا 
أو أُلقي  ،أو قُتل بالسيف ،أو منع عنه، فيما يرى بعضها اآلخر أنّه ُشنق ،السهروردي، يقول بعضها إنّه رفض الطعام

إنّه  ، فيقولدامقاضي صالح الدين الذي شارك يف إصدار حكم اإلع ،ابن شّداد أّمابه عن أسوار القلعة. 
. قد يكون امللك الظاهر أعلن خرب املوت املروّع صلًبا لصالح الدين، والقتل املشّرف عن طريق التجويع (10)ُصلب

                                                           
 مصدر سابق، ، حتقيق أبو ريّان،نزهة األرواح؛ 124و 123 تان، الصفح2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح (8)

النجوم )القرن التاسع(، وهو مصدر غري ودود، يف احلديث عن قذارة شخصه ولباسه؛  وقد أسهب ابن تغربردي. 604الصفحة 
 . 115و 114، الصفحتان 6)تراثنا؛ القاهرة: وزارة الثقافة، دون تاريخ(، اجلزء  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 تانالصفح مصدر سابق، حتقيق أبو ريّان،، نزهة األرواح؛ 412، الصفحة 2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح (9)
 .605و 604

 جومعار ، التلويحات، اللمحاتالكتب اليت رآها هي ؛ 204، الصفحة 2ابن أيب أصيبعة، حتقيق مولر، مصدر سابق، اجلزء  (9)
 .القدس

الصفحة  مصدر سابق، ريّان،، حتقيق أبو نزهة األرواح؛ 612، الصفحة 2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح (10)
 ، الصفحة4 ، مصدر سابق، اجلزءالذهيب ؛273، الصفحة 6، مصدر سابق، اجلزء اسعبّ  حتقيق إحسانكان، ابن خلّ ؛ 607
رواها سديد الدين حممود بن رقيقة الذي   ،هو رواية عن مغامرات السهروردي يف حلبفمصدر موت السهروردي جوًعا أّما . 263

وتويف عام  ،وتلميًذا آخر ألستاذ السهروردي املارديين. ومبا أن ابن أيب أصيبعة ولد يف زمن قتل السهروردي ،رديكان صديًقا للسهرو 



 

[، ]م1190/[]هـ586ألستاذ السهروردي املفجوع املارديين. أّما الروايات حول تاريخ وفاته، فاختلفت كما يلي: 
أوائل كانون الثاين  /[]هـ587[، أواخر ذي احلجة ]م1191متوز 28/[]هـ587رجب  5[، ]م1191 /[]هـ587

ليس مثّة تاريٌخ و .  (11)[]هـ587 رجب 5ّن لديه معلومات موثوقة تدعم رواية إ خّلكان[. يقول ابن ]م1192
مدّوٌن لوّلدته، بل تقديراٌت تقريبّيٌة لعمره وقت وفاته هي: ثالٌث وثالثون، ستٌّ وثالثون، مثاٍن وثالثون، حوايل 

 أربعني، ومخسون. 

 

 آثار السهروردي.[ 2. 1]

وبعد، اعلموا إخواين أّن  " ، الذي يوافق اجلميع على أنّه مفتاح فلسفته:حكمة اإلشراقكتب السهروردي يف مطلع 
كثرة اقرتاحكم يف حترير حكمة اإلشراق أوهن عزمي يف اّلمتناع، وأزال ميلي إىل اإلضراب عن اإلسعاف. ولوّل حقٌّ 
لزم، وكلمٌة سبقت، وأمٌر ورد من حملٍّ يفضي عصيانه إىل اخلروج عن السبيل، ملا كان يل داعية اإلقدام على إظهاره، 

تعلمون؛ وما زلتم يا معشر صحبيت، وفّقكم اهلل ملا حيّب ويرضى، تلتمسون ميّن أن أكتب لكم   فإّن فيه الصعوبة ما
كتابًا أذكر فيه ما حصل يل بالذوق يف خلوايت ومنازّليت. ولكّل نفٍس طالبٍة قسٌط من نور اهلل قّل أو كثر، ولكّل 

                                                                                                                                                                                           

املارديين نعم  األخري مل يكن شاهًدا على احلدث، لكنّ  ا هو ابن رقيقة. ويبدو أنّ الراويني يذكران مصدرًا مكتوبً  ، حيتمل أنّ 1270
، حتقيق السيرة اد،مصدر معلومات ابن رقيقة؛ ابن شدّ  هو السهروردي بقليل، وهكذا حيتمل أن يكونبرعاية امللك الظاهر بعد وفاة 

  .10مجال الدين الشيّال، مصدر سابق، الصفحة 
حيث  ،لغاية كانون الثاين الذي تاله، 1183يف حزيران  ،حلب من حلظة اّلستيالء عليها كان امللك الظاهر حاكمر وقد  

فينبغي أن يكون قدوم  . ولو كانت مجيع التواريخ دقيقةً 1186حكمها امللك العادل أخو صالح الدين، مث استؤنف ثانية يف آب 
، مساء اقرتان الكواكب 1186أيلول  15يف  حكمة اإلشراقا كان إكمال . ورمبّ 1183السهروردي إىل حلب يف النصف الثاين من 

يف حكم الظاهر الرواية اليت  بّينت لنا هذه الفجوةا ثالثة أسابيع من عودة امللك الظاهر إىل حلب. ورمبّ  من السبعة الكربى، وبعد أقلّ 
يف دمشق  منها، جزء لة مع والده، على األقلّ قضى الظاهر السنوات الثالث املتخلّ فقد ثت عن وجود السهروردي يف دمشق؛ حتدّ 

، الصفحة 2؛ ابن خّلكان، حتقيق عبّاس، اجلزء 168، الصفحة 2ق مولر، اجلزء . انظر، ابن أيب أصيبعة، حتقينيعاصمة األيوبيّ 
 فلو كان السهروردي يف دمشق خالل السنوات الثالث، ألمكن تفسري السرعة اليت أصدر فيها صالح الدين أمر القتل. .269

، 2؛ وانظر، ابن أيب أصيبعة، حتقيق مولر، مصدر سابق، اجلزء 273، الصفحة 6ابن خّلكان، حتقيق عبّاس، مصدر سابق، اجلزء  (11)
، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواح؛ وأيًضا، 270، الصفحة 7، مصدر سابق، اجلزء اإلرشاد؛ ياقوت، 167الصفحة 

 .607الصفحة  مصدر سابق، ق أبو ريّان،، حتقينزهة األرواح؛ 126، الصفحة 2



 

ب امللكوت ومينع املزيد عن العاملني، بل واهب جمتهٍد ذوٌق نقص أو كمل، وليس العلم وقًفا على قوم ليغلق بعدهم با
ُُفِق الأُمِبنِي، ورمرا ُهور عرلرى الأغريأِب ِبضرِننٍي{}العلم الذي هو  ؛ وشّر القرون ما [24و 23، اآليتان التكويرسورة ] بِاألأ

 طوي فيه بساط اّلجتهاد وانقطع فيه سري األفكار واحنسم باب املكاشفات وانسّدت طرق املشاهدات.

وقد رتّبت لكم قبل هذا الكتاب ويف أثنائه عند معاوقة القواطع عنه كتًبا على طريقة املّشائني، وخّلصت فيها 
املشتمل على قواعد كثرية، وخّلصت فيه  ’التلويحات اللوحي ة والعرشي ة‘قواعدهم ومن مجلتها املختصر املوسوم بـ 

غريمها، ومنها ما رتّبته يف أيّام الصبا. وهذا سياٌق آخر وطريٌق . وصّنفت ’اللمحات‘القواعد مع صغر حجمه، ودونه 
أقرب من تلك الطريقة وأضبط وأنظم، وأقّل إتعابًا يف التحصيل. ومل حيصل أّوًّل بالفكر، بل كان حصوله بأمر آخر؛ 

 .(12)"مثّ طلبت احلّجة حّّت لو قطعت النظر عن احلّجة مثاًل، ما كان يشّككين فيه مشّكك

لت مجيع الكتب اليت أشار إليها موجودًة، ويّتضح من الكالم أّّنا ّل ينبغي أن تُعطى نفس القيمة، لكن ما زا
أّّن لنا أن نفهم بالضبط عالقاهتا التبادلّية؟ فالكتب اليت يف "صباه" ميكن أن تُفهم بوصفها مؤّلفات الصبا. والكتب 

شري كما أُ   .لة األوىل غري مالئمٍة لفهم فلسفة السهروردي املمّيزةاليت "تلّخص قواعد املّشائني على طريقتهم" تبدو للوه
لكن لو كان األمر كذلك، ملاذا أّلف كتًبا مشائّيًة يف  .لـ"الطريق اآلخر" و"الطريق األقرب للعلم" حكمة اإلشراقيف 

إّّل من خالل ؟ ّل ميكن اإلجابة عن هذا النوع من األسئلة حكمة اإلشراقنفس الوقت الذي كان يكتب فيه 
 تفّحٍص أكثر دقّة ملؤّلفات السهروردي ومناهجه.

كتب السهروردي بغزارٍة، ويف حني أّن أحًدا مل يقّدم دراسًة بيبليوغرافّيًة منهجّيًة لكتبه، يبدو أّن كتاباته الكربى 
 حث إىل فئاٍت أربٍع:. سنقّسم هذه الكتابات حبسب ما يقتضي الب(13)وصلتنا كّلها إضافًة إىل معظم كتاباته األخرى

                                                           
 .3و 2، املقطعان حكمة اإلشراق (12)
، حتقيق أبو نزهة األرواح؛ 129و 812 تان، الصفح2، حتقيق أمحد، مصدر سابق، اجلزء نزهة األرواحيف  الالئحة األطولجند  (13)

، 6جندها يف ابن خّلكان، حتقيق عبّاس، مصدر سابق، اجلزء واللوائح األقصر  ،609و 608 تانالصفح مصدر سابق، ريّان،
، مصدر سابق، اإلرشاد؛ ياقوت، 171و 170، الصفحتان 2؛ ابن أيب أصيبعة، حتقيق مولر، مصدر سابق، اجلزء 270الصفحة 

 ,GAL, op. cit., 1: 437-8 ،انظر .ملحقاته، و كشف الظنون ،ي خليفةرة مثل حاجّ ويف مصادر متأخّ  ؛270، الصفحة 7اجلزء 

SI:781-3, 819.  يف ،ومعها الشروحات ، حول املخطوطاتيوجد معلومات أكثر تفصياًل: 

“Philologika ix, Die vier Suhrawardī: Ihre Werke in Stambuler Handschriften,” Der Islam 24 (1937): 270-86.  
فيما كتب معظم  – ا السحرف، ورمبّ فلسفة، تصوّ  – املوضوعاتق من السهروردي كتب يف جمال ضيّ  اجلدير باملالحظة أنّ 

 دة، ولو مل يكن لسبب آخر غري إظهار سعة علمهم.علماء زمانه يف موضوعات متعدّ 



 

مفهومي النور  اليت ترتكز علىو  اإلهلّيات فيه،، الذي وصفه السهروردي بأنّه أهّم كتبه. تغّطي حكمة اإلشراق .1
القواعد املّشائّية  –باّلصطالح املّشائّي  –ونقد  ،اهتّم الباقي باملنطق حني يف ،نصف الكتاب فقط ،والظلمة

 املختلفة.

. معىن مّشائّية هذه الكتب (14)المشارع والمطارحاتو، المقاومات، التلويحاتثالثة كتٍب مّشائّيٍة كربى،  .2
مثرٌي للجدل، ألّّنا مل ختضع لدراسٍة تفصيلّيٍة تبّت أمرها. لكن ميكن القول إّّنا، على األقّل، ُكتبت بلغٍة 

عوًضا عن  ،وغريه من أتباع مدرسته ،ّلبن سينا مّشائّيٍة؛ مبعىن استخدامها ملصطلحات الفلسفة التقليديّة
. إضافًة إىل ترتيبها عموًما على الشكل حكمة اإلشراقمصطلحات اإلشراقّيني املوجودة يف القسم الثاين من 

املعتاد للفلسفة اإلسالمّية املّشائّية. من جهٍة أخرى، ّل توجد صعوبٌة يف العثور على أوجه شبٍه مع قواعد 
 .حكمة اإلشراق

 .كتابات مرحلة الشباب .3

 وهي بأغلبها من روائع النثر الفارسّي. جمموعٌة من الكتابات الرمزيّة، .4

 مثّة أيًضا جمموعٌة منّوعٌة من الكتابات، مثل األدعية، لن نتعّرض ملعظمها يف هذه الدراسة.
وإرشاده إىل  ،ؤياظهور أرسطو له يف عامل الر  [1، ]يذكر السهروردي حادثتني حامستني يف تطّوره الفلسفيّ 

يروي حلم  –التجربة الصوفّية اليت أقنعته بواقعّية املثل األفالطونّية. هذه التجارب [ 2]مذهبه بالعلم احلضورّي، و
أّدت به إىل التخّلي عن مدرسة ابن سينا وفلسفته املّشائّية اإلسالمّية اليت التزمها يف فرتة شبابه،  –أرسطو بالتفصيل 
حكمة وعلى األقّل،  ،مة "القدماء". وهكذا ميكن اجلزم أّن هناك قطيعًة بني كتابات الشبابوإىل اّللتزام حبك

 ،حكمة اإلشراقل. غري أّن هذا الكالم ّل ينطبق على الكتابات املّشائّية الكربى اليت كانت، تقريًبا، معاصرًة اإلشراق
أكادمييٍّ على شرح النظام الفلسفّي لشخٍص آخر. يف واليت  تبدو أصيلًة إىل حدٍّ ينأى هبا عن أن تكون جمّرد متريٍن 

هي أمّت وأصّح ما كتبه يف عرض الفلسفة. كان ميكن للمسألة  حكمة اإلشراقالوقت نفسه، يوضح السهروردي أّن 
أن تبدو أكثر وضوًحا لوّل اجلدل الذي أثري حول فلسفة السهروردي باعتبارها إحياًء لنوٍع من احلكمة الفارسّية 

ة، حيث تشّكل ِمتافيزيقا النور والظلمة أكثر أجزاء نظام السهروردي شبًها باحلكمة الفارسّية، لكّن الكتابات القدمي
املّشائّية ّل عالقة هلا على اإلطالق بالفكر اإليرايّن. قد تبدو املسألة أكثر بساطًة يف غياب هذا التفسري اإليرايّن 

ثني يستفيد من أرسطو لشرح موجودات هذا العامل، ومن أفالطون لشرح در للسهروردي، فهو كغريه من األفالطونّيني احمل

                                                           
وقد ُنشر قسم املنطق يف أحد هذه  .1، اجلزء مجموعة مصن فات ، يف كّل من هذه األعمال نشر يفاإللهي اتالكتاب الثالث،  (14)

  (.1955-1334، 270اه هتران گ)طهران: انتشارات دانش أكرب فياض يّ عل حتقيق، التلويحات منطقالكتب باسم 



 

املوجودات العليا. أعتقد أّن هذه الكتب متّثل آراء السهروردي يف احلقائق الفلسفّية كما ميكن أن تُعلم بالعقل احملض،  
 كما أّّنا متّثل جزًءا ّل يتجزّأ من نظامه الفلسفّي.

. (15)تبنّي يف طرفها األّول أّّنا متّثل ذروة فكر السهرورديفهي ُتعترب مسألًة خمتلفًة. فالقصص الرمزيّة أّما 
سأسّلط الضوء على الطرف اآلخر، وهو أّّنا موّجهٌة للمبتدئني وللطاّلب، وأّّنا تشّكل مدخاًل للفكر الفلسفّي 

فلسفة السهروردي الناضجة، وبعد ذلك والصويّف. كما سأبنّي أّّنا ّل تشتمل على أيٍّ من القواعد املمّيزة يف 
 تلك اليت اقتطعت قصًدا من املبادئ العليا واألكثر عمًقا. يفأو  ،مؤّلفاته املبكرة يفسأصّنفها إّما 

وعدٍد من الفالسفة املتأّخرين  سكارتباط حياة وفكر فيثاغور   متاًما ،مثّة ارتباٌط وثيٌق بني حياة السهروردي وفكره
ه حّب احلكمة، وهذا يقتضي أن يعيش إلي. كانت الفلسفة بالنسبة فلسفّية طّلب حياةً تالفلسفة تالذين اعتقدوا أّن 

. إذ يلزم من أجل ممارسة احلكمة اإلشراقّية، البحث عن (16)احلكمة لىالكالم ع فلسفته، فالفلسفة ليست جمّرد حبّ 
حّددت نوع  –القدماء  وحكمة ّيةفالطوناأل –اليت مارسها  الفلسفةفإّن طبيعة  ،. كذلك1اّلستنارة من األنوار اإلهلّية

كانت كتابة الفلسفة مسألة تقرير حجج ونتائج على شكل قياٍس صحيح،   ،الكتب اليت كتبها. بالنسبة للمّشائني
.  ة ذلكاستحال بنّي  وأفالطون – توثيق التعاليم الفلسفّية العميقة عن طريق الكتابة كان قد بنّي محاقة  سلكّن فيثاغور 

العلمّية  املقامات، حتتاج إىل معرفٍة وحسٍّ مرهٍف بكيفّية إرشاد الطالب خالل جدلّيةً  كانت الكتابة الفلسفّية حماولةً 
 املختلفة. إذ مل تُقصد الكتب وحدها، على اإلطالق، لالستخدام يف تعليم احلكمة اإلشراقّية الكاملة.

مع ذلك، وإذا نظرنا من  .أّن "علمه كان أعظم من حرصه" بعد وفاة السهروردي، عرّب أحد أساتذته حبزنٍ 
. وفاته وطريقتها مبا فيها واقعة ،داخل منظومته، نرى أّن معتقداته األفالطونّية قّررت أحداث سيّن حياته األخرية

ولة إعداد حما ىلإ ،مبنطق فكره ،مدفوًعا ،كأفالطون  ،احلكيم، والسهروردي كان-فاألفالطونّية تنطوي على فكرة امللك
حكيم عندما تُتاح له الفرصة. لكن بالنسبة للسهروردي، كما بالنسبة ألفالطون الذي سبقه خبمسة عشر قرنًا، -ملك

 وُدفع مثنها دًما. ،تبنّي أّن احملاولة تكّللت بالفشل

 

 ملخ ص الحكمة اإلشراقي ة.[ 2]
                                                           

 :السهروردي ومدرسة اإلشراق، يف كتابه هذا رأي مهدي أمني رضوي (15)
 M. Amin Razavi (Curzon Sufi Series; Richmond, Surrey: Curzon, 1996).  

 :لدراسات الشرق األوسطة ة الدولي  جل  المه يف عرض وقد راجعت

International Journal of Middle East Studies 30.4 (1998): 615-7. 
(16)  

KAP [Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic], p. 158. 

 .6، املقطع حكمة اإلشراق 1



 

 أسلوب التفلسف السهروردي  .[ 1. 2]
 .(17)حكمة اإلشراقبشكل أساس على  يرتكز هذا امللّخص

ر يف منظومٍة فلسفّيٍة فه وُفس  ل تصو  شكَّ كان السهروردي فيلسوفًا ومتصّوفًا يف آن. كان فيلسوفًا أّوًّل، حيث تر 
وبالتايل تراث أرسطو. فعكس ترتيب مؤلّفاته ترتيب مؤلّفات  ،مرتابطٍة وواضحٍة. وكان تراثه الفلسفّي تراث ابن سينا

حكمة خاّصًة يف  ،، لكّن هذا الرتتيب ُعّدل مرًّة أخرىالقرون اخلمسة عشر اليت فصلت بينهماكما ُعّدلت يف أرسطو  
 ليعكس متّيز منظومته اخلاّصة. ،اإلشراق

النظم املِتافيزيقّية، ويفّضل اختيار   ينظر بريبة إىلتُعترب بعض املقاربات العاّمة من ممّيزات فكر السهروردي. فهو 
كأفراد   –، وموضوعات اّلختبار املباشرة، كوحداٍت أّولّيٍة ملنظومته. وهو يعامل األمور الدنيويّة العاديّة جزئّيةكيانات 
يهما كلتر بطريقٍة مشاهبٍة، معتربًا مرتبيت الوجود   ،مثل اهلل واملثل األفالطونّية ،واملوجودات فوق الطبيعّية –احليوان 

وهو اّلصطالح  ،هذه القاعدة املِتافيزيقّية العاّمة أصبحت تعرف بـ"أصالة املاهّية"موضوعات للتجربة املباشرة املمكنة. 
تشييًئا غري  اواعتربه ،كالوجود واملاّدة األوىل  ،الفلسفّية النظمالذي مل يستخدمه السهروردي. من جهٍة أخرى، رفض 

 س لكّل أنواع املعارف.اعترب أّن التجربة الذاتّية هي املقّوم األسا ،للمفاهيم. وبالتايل مشروع
 
 المنطق.[ 2. 2]

تقسيم املنطق إىل تسعة أجزاٍء تعكس ترتيب الكتب التسعة للنسخة العربّية من  علىجرت عادة الفالسفة املسلمني 
األورغانون، وهي: الكّلّيات اخلمس، املقوّلت، القضايا، القياس، الربهان، اجلدل، اخلطابة، املغالطة، الشعر. لكّن 

ثالثة أجزاٍء هي: املعارف السهروردي اختار يف حكمة اإلشراق منطًقا أكثر بساطًة وأكثر حدسّيًة قّسمه إىل 
 ريف، احلجج، واملغالطات.التعو 

تكمن ميزة مباحث ألفاظ املنطق اإلشراقّي يف رفض احلّد التام األرسطّي. لقد رأى املّشاؤون أّن العلم حبٌث يف 
 ،فإّن أسس العلم هي معرفة ماهّيات املوضوعات اخلاضعة للدرس ،الصفات اجلوهريّة لألنواع الطبيعّية. وبالتايل

مثاًل، أن يعرف ماهّيات  ،لبحث يف ذلك العلم. فعلى املتخّصص باهلندسةعلى ا واملبادئ األوىل املعروفة بيقنٍي سابقٍ 
 إثباهتا يف اهلندسة وعليه أن يعرف املبادئ اليت ّل ميكن – وغريها الصلبة النقاط، اخلطوط، املوادّ  –موضوعات علمه 

 ،ورسوم ّل تكشف عن ماهّية الشيء ،وجد تعريفات لغويّة تعّسفّيةتميكن أن  ،مثاًل. بالطبع ،الكّل أعظم من جزئه –
إًذا، ومن أجل الفائدة العلمّية، أن يصل التعريف إىل ماهّية النوع  ،مثل "اإلنسان منتصب القامة ضاحٌك". ينبغي

                                                           
 .3و 2الفصلني  يف خصوًصا ،Lights The Science of Mystic [SML]كتايب   التفسري املوجود يف هذا البحث يفعملت على  (17)



 

والفصل املقّوم للنوع الطبيعّي. وهذا يتبنّي  ،الطبيعي، واملطلوب للعلم هو احلّد؛ أي التعريف املؤّلف من اجلنس القريب
 ق" هو الفصل.و"ناط ،حيث إّن "حيوان" هو اجلنس القريب ،يف املثل القدمي "اإلنسان حيواٌن ناطٌق"

أّن مهّمة إنشاء هذه احلدود ّل ختلو  ،ني. األوىلني كبريتر ورأى فيه صعوبتر  ،رفض السهروردي هذا الرأي بشّدةٍ 
فإّن التعريف لن  ،من الدور، فلو كّنا نعرف اخلصائص املاهويّة للنوع الطبيعّي، فهذا يعين أنّنا نعرفه مسبًقا، وبالتايل

أّّن لنا أن نعرف أّن احلّد يشتمل على الفصل احلقيقّي؟ إّن معياًرا علميًّا من هذا النوع  يفيدنا بأّي جديٍد. ثانًيا،
يف صوغ حدوٍد من هذا النوع  كبريةً   ني ّلقوا صعوبةً يّ رأى أّن املّشائ ،سيجعل كّل املعارف العلمّية مستحيلًة. من هنا

خري مثاٍل على ذلك. إذ كّل مبصٍر  ،للبصر" جامعٌ ٌن "األسود لو  ،فالتعريف املّشائّي القدمي .حّّت ألبسط املفاهيم
 للبصر" فهو مفهوٌم غامٌض. اجلامعيعرف ما هو األسود، أّما "

تؤّكد نظريّة السهروردي اخلاّصة أّن املفاهيم تُعرف بإدراك أمثاهلا، فنحن نعرف السواد من خالل رؤيتنا للسواد. 
"منتصب القامة فـو تعريف الشيء املعرَّف عن طريق اّلستبعاد، وبالنسبة للسهروردي، جّل ما ميكن للحّد فعله ه

 يف متييز اإلنسان عن باقي األشياء. ،بالدرجة نفسها ،يفيدان مًعا ،و"حيواٌن ناطٌق" ،ضاحٌك"

 

 البرهان.[ 1. 2. 2]

من خالل حتويل مجيع القضايا  ،تتمّيز نظريّة السهروردي يف الربهان باختزال مجيع أشكال القياس إىل الشكل األّول
نطق األرسطّي يرتّكز اّلهتمام حول احلمل، وختتلف القضايا بكوّنا جزئّيًة املإىل القضايا الكّلّية املوجبة الضروريّة. يف 

 .أو كّلّيًة، سالبًة أو موجبًة، ضروريًّة أو ممكنًة. وهذا يسمح برتكيباٍت عّدٍة، فهرسها ابن سينا وآخرون بشكٍل شاملٍ 
فالقضايا األكثر فائدًة يف العلم هي: املوجبة، الضروريّة، الكّلّية. والقضايا األخرى يف القياس تفيد يف إنتاج نتائج 

ا من األشكال حتتاج إىل قواعد معّقدة.  ممكنٍة أو جزئّيٍة، كما توجد جمموعٌة معّقدٌة جدًّ

للقواعد األساسّية األوىل للفلسفة القدمية، وبسبب ما رآه يف اّلهتمام هبذا النوع من التفاصيل من تشويٍش 
جمموعًة من اإلجراءات  ،أّوًّل  ،انطلق السهروردي للتقليل من تعقيدات املنطق من خالل تبسيط األشكال، مقرتًحا

 لتحويل مجيع القضايا إىل أبسط أشكاهلا، الكّلّية املوجبة الضروريّة، فنحصل على قضايا مثل:

 البشر مثّقفني باإلمكان.من الضرورّي أن يكون كّل 
 كّل حصاٍن غري عاقٍل بالضرورة.



 

أّوًّل، يسمح باستبعاد اإلجنازات األكثر تعقيًدا يف املنطق املّشائّي بوصفها تعقيداٍت  .نيهذا النهج خيدم هدفر 
حيث تتقّرر كّل مرتبٍة  ،ّية لنظامهجبة الضروريّة يوازي البنية العلّ غري ضروريٍّة. ثانًيا، إّن اختزال القياس باألشكال املو 

 وجوديٍّة بشكٍل كامٍل من املرتبة األعلى.
مغالطات منطق السهروردي هي يف الواقع جزٌء من جداله مع املّشائني. فعندما يناقش مغالطاٍت شكلّيًة 

 ، فالغاية من إقحامها هي السماح له بنقد عدٍد منهذه املغالطات ّل تندرج ضمن نظام واضحخمتلفًة، نرى أّن 
ا لفهم نقده للفلسفة املّشائّية فلسفة اإلشراقالقواعد املّشائّية. من هنا، فإّن باب املغالطات يف  لكّنه قليل  ،مهمٌّ جدًّ

 .(18)األمهّّية للمنطق

 

 الفلسفة األولى: االعتبارات العقلي ة.[ 3. 2]

ومنهم بعض املنتمني لفلسفة  ،وفًقا ملا فعله بعض الفالسفة اإلسالمّيني ،م املِتافيزيقامن املناسب هنا أن نقسّ 
تبحث الفلسفة األوىل يف الوجود وعوارضه الذاتّية، فيما يبحث العلم  ؛السهروردي، إىل الفلسفة األوىل والعلم اإلهليّ 

املغالطات اليت ّل تُعّد جزًءا من عوجلت الفلسفة األوىل يف فصل  ،حكمة اإلشراق. ففي (19)اإلهلّي يف اهلل واجملّردات
 بل تندرج يف نقد الفلسفة املّشائّية اإلسالمّية. ،املذهب اإلشراقّي املمّيز

يعتقد السهروردي أّن ابن سينا وقع ضحّية مغالطة اّدعاء أنّه ينبغي أن يكون مثّة فوارق حقيقّية تنطبق عليها 
اء لكن ليس هلا ما بإز إذ رغم أّن بعض املفاهيم أساسّيٌة لعمل الذهن،  الفوارق العقلّية، لقد شّيأ اّلعتبارات العقلّية.

بتأّمل اخليول.  مثاًل، حيصل يف الذهن ،واإلمكان. فمفهوم احلصان لضرورةاو  الوحدةو  يف اخلارج، مثل مفاهيم الوجود
 أو احلجر ،أو البقرة ،أّما مفاهيم مثل الوجود واإلمكان، فتحصل يف الذهن من خالل التأّمل يف مفاهيم احلصان

وعن وجود البقر واحلجارة. يف ذهننا نستطيع  ،. اخليول موجودٌة، إًذا يستطيع املرء احلديث عن وجود اخليولوغريها
التفكري بالوجود عموًما، املنتزع من احلصان والبقرة واحلجر املتعّينة، لكّن هذا ّل يعين أّن هنالك شيًئا تتشارك كّل 

                                                           
(18)  

ZKI [H. Ziai, Knowledge and Illumination], pp. 44-5. 

حتقيق حمّمد  ،ة الديباجة التاج لغر  در  واستخدمه قطب الدين الشريازي؛ انظر موسوعته اإلشراقية  ،يعود التمييز إىل أرسطو (19)
؛ 247 ىگوفرهن ىعلم ؛ شركت انتشارات1946-1939جملس،  :) طهران ومهدوخت هوماىي مشكات، حسن مشكان،

، واجلزء 153إىل  151، و138إىل  136، و74، الصفحات 1اجلزء ، 1(، 1990 وآموزش عاىل، ىگ: وزارت فهرن[طهران]
 ، يف حماّل متفرّقة. والكتاب هذا من مصّنفات القرن الرابع عشر. 3



 

. وهذا 2)(0اخليول والبقر واحلجارة املوجودة وغريها فيه بوجودها. يسّمي السهروردي هذه املفاهيم اّلعتبارات العقلّية
وليس من املوجودات  ،النوع من املفاهيم يعرف عادًة باملعقوّلت الثانية. وهذا يدّل على أّّنا منتزعٌة من املفاهيم

 لكّنها ليست معاٍن تعّسفّية. ،أّّنا مصطنعةٌ  إىل اخلارجّية. توحي عبارة السهروردي أّن الذهن يعتربها ليشري
وجيه انتقاداٍت أساسّيٍة خمتلفٍة لفكر ابن سينا املِتافيزيقّي. فقد شّيد سعى السهروردي من خالل هذا التمييز لت

ابن سينا فكره الفلسفّي مرتكًزا على هذه املفاهيم، لكن لو صّح انتقاد السهروردي فإّن حجًجا كهذه تكشف فقط 
 ّل عن بنية الواقع اخلارجّي. ،عن بنية األحكام الفطريّة للذهن البشريّ 

 

 ات: مكو نات الجسمالطبيعي  .[ 4. 2]

يرتّكب العامل يف الفلسفة املّشائّية من ثنائّياٍت: الوجود واملاهّية، املاّدة والصورة، اجلوهر والعرض، اجلنس والفصل. تُفهم  
كّل مرتبٍة من الوجود بشكٍل ما كُمرّكٍب من أسٍّ وبناٍء.  ّل ميكن أن يوجد املكّونان منفصلني؛ إّّنا يُدركان عن طريق 

ّقل. يُعد  رفض هذا النوع من الرتكيبات مّيزًة عاّمًة ملنظومة السهروردي وذلك احنيازًا للقول بوجوٍد عيينٍّ واحٍد، التع
يُدرك مباشرًة. هكذا يكون قد حكم على نظريّة اهليوىل بالتهافت. فليس مثّة شيٌء ُيسّمى املاّدة األوىل، بل مقداٌر 

 وارضه، ّل أكثر.فقط، فاجلسم ببساطٍة هو املقدار مع ع
األّول، والعقول )الفلكّية(، والنفوس اليت يقوم  إّلحظ الشارح قطب الدين أّن علم األنوار يبحث يف املبدوقد 

على علم  مرتكزةً ات قد تكون معظم الطبيعيّ  ورغم أنّ  ،مع ذلك .(21)وبعض املِتافيزيقا ،عليها معظم الطبيعّيات
هو  حبثه يف النظام اإلشراقيّ  ات. فما متّ  بعض اّلهتمام بتفاصيل علم الطبيعيّ إّّل  بدِ مل يُ  السهروردي فإنّ األنوار، 

 للفيزياء، ّل تفاصيلها. املبادئ األوىل

 

 العلم الحضوري  .[ 5. 2]

 ةاألساسيّ البنية عن ّل تكشف  ةمفاهيمنا العامّ  معظم أنّ  مؤك ًدا ،ملعرفة العامل آلةً  رفض السهروردي العقل احملض
العلم من خالل اعتقاده بة يّ طكان  ةإمربيقيّ  إىلجنرار ن اّلع نأىمب بقيقد . فة تفكرينا عن كيفيّ إّّل  تنمّ  وهي ّل ،للوجود
 هي التجربة اإلدراكالعلم و  أشكال كلّ   ميزة أنّ  إىل، يشري واحملدودة األوىلة يف احلجّ  :نيتر حبجّ  رأيه داعًما ،يّ احلضور 

                                                           
 يف حماّل متفرّقة. ،لحكمة اإلشراق، ترمجيت وأيًضا، ffSMF 45 , انظر كتايب، (20)
 .شرح حكمة اإلشراق ي،قطب الدين الشرياز  (21)



 

 ة، بلطيّ توسّ الة ليّ من اآل ه نوعٌ أنّ ب اإلدراك . ّل نستطيع تفسريمن الصور لنوعٍ  ما ًّل وليست حتوّ  "أنا أعرف"،ـللة ذاتيّ ال
املعلوم بالذات هو  أنّ املعارف هي  كلّ   ميزة فإنّ  ،بالتايلو  .حتلم أول، ، تتخيّ تدرك عاملةٌ  ة ذاتٌ يكون مثّ  أنينبغي 

 يكون، إذا رأينا جباًل ف. علموال إلدراكة لطيّ التوسّ ة ليّ اآلتعاجل  األوسعة احلجّ  .الذي ينبغي أن يكون مكشوفًا للعاملِ 
مل  ،على غري عادته ،السهروردي أنّ )رغم  اجلبل ةلرؤي اأساسيًّ  اطً شر  ،والدماغ ،ةالبصريّ  واألعصاب ،لعنيل العمل اآليلّ 

نرى اجلبل أكرب من جتويف حنن  فمثاًل  .نفسهاجلبل هو  لغ؛ بيف الدما  ما نراه ليس صورةً  وإنّ هبذه التفاصيل(.  يهتمّ 
يكون اجلبل  أن ّل بدّ  بليف الدماغ؛  يكون صورةً  أنما نراه ّل ميكن  . بالتايل،للرؤية اجلسميّ  احمللّ  الدماغ الذي هو

 اإلدراك. ليست هيها لكنّ ، إلدراكل شروطٌ  إّّل عمل العني والدماغ وما . نفسه
،  األقلّ على  تةٍ مؤقّ ، ةٍ خاصّ  استعداداتٍ إذ ميكن من خالل . الصويفّ  حول الذوق شبيهةً  ةً حجّ  السهروردي مقدّ 
يلغي ّل  الذوق الصويفّ ف. ةالعلويّ  )العقول( نوارواأل ،مثل اهلل ،دةاملوجودات اجملرّ  من إدراك احلجب اليت متنعكشف 

ة عن طريق فالطونيّ املثل األ يشاهدة عليها. الذي بناء املعارف العقليّ  اليت ميكن ده مبعرفة احلقيقةبل يزوّ  ،العقل دور
 .العقليّ  تفكريلل هو موضوعٌ ذه التجربة هل هفهم لكنّ بوجودها.  ن يشكّ أن ّل ميك الكشف الصويفّ 

 .دواجملرّ  يّ ، املادّ ارجيّ بالعامل اخل ةٍ حقيقيّ  معرفةٍ  تكوينننا من كّ ميُ  هو الذي ،بالنسبة للسهروردي العلم احلضوريّ 
بالعامل احلدس املباشر  أنّ ، الصحيحة للمعرفة كيزةٍ ة كر بديهيّ ّلعتماد ابن سينا على املفاهيم ال رفضهب ،رأىمن هنا 

 ة.ة والعلميّ ني الفلسفيّ للمعرفتر  أكيدةً  ركيزةً  يوّفر أنميكن 

 

 وعلم الكالم تافيزيقاالمِ .[ 6. 2]

ور الن نظًرا لوجودمع الوجود  النور غري متماهٍ ف. اإلشراقحكمة يف  املبسوطة النور والظلمةتافيزيقا السهروردي مبِ  اشتهر
تفيد يف  ةً رئيسيّ  فوارق ة ثالثبنّي وعليه فقد  .عارضةٌ  أنوارٌ و  ،ةٌ جواهر ظلمانيّ  ،اأيضً  ،هناك نّ أل وهرٍ جبوالظلمة، وّل هو 

 أنواعدان حيدّ  ّلناألوّ  فارقانال ؛والتابع ، املستقلّ : النور والظلمة، اجلوهر واهليئةللوجود ةاألساسيّ املراتب  استنتاج
 العامل:الوجود يف 

 

 الجواهر

 الظلمة النور
 حمض:د، نوٌر جمرّ 

 ةٌ حيوانيّ  نفوسٌ  )مالئكة(، دةٌ جمرّ  عقولٌ 
 وناطقةٌ 

 اجلواهر الغاسقة: األجسام



 

 الهيئات

 األنوار العارضة:
دة، األنوار العارضة يف األنوار اجملرّ 

 ة، اإلشعاعاتاألنوار اجلسمانيّ 
 

ا يف األنوار ة، إمّ الظلمانيّ  األعراض
 أو يف األجسام ،دةاجملرّ 

    

ومجيع  قلٌّ هو مستف، األكمل هامصداق ،، نور األنوارل اهلل وحدهاليت ميثّ  ق بسلسلة العللالثالث يتعلّ  فارقال
يف لفرق با باإلقراره خيتلف عنه لكنّ  ،ائيّ العقل يف الرتاث املشّ مع ا تقريبً  دالنور اجملرّ  ماهىتي. تابعةٌ  األخرىاملوجودات 

بالنسبة للسهروردي والنور . طبيعيٍّ  جسمٍ  إىلّل حيتاج و  كٌ مدرِ  هنّ أيف  د خيتلف عن النور الطبيعيّ النور اجملرّ فة. الشدّ 
 كلّ ف. األشياء األخرى ظاهرةً بل هو القدرة على جعل  ،مجيع اجلهاتيف  منريٍ  طاقة ينتقل من جسمٍ ال ليس دفًقا من

  الشيء إىلينتقل من النور  شيءّل  ا، لكنيف حضور النور يصبح ظاهرً  شيءٍ 
ُ
ض املنري يف رر هو العر  ا،إذً  ،نار. الشعاعامل

  الشيء
ُ
  الشيء إىلك من النور طاقة يتحرّ جمرى ، ّل نارامل

ُ
 نار.امل

 شيءه ّل نّ أ توضحشرف" اليت األ إمكانقاعدة " هاأمهّ تافيزيقاه. ج مِ ّلستنتا  ةً عامّ  قواعدالسهروردي  يستخدم
تان حيثيّ  تهعلّ  يكون يف أن فال بدّ ، شيءٍ تان يف حيثيّ  تجدوُ  وإذا، أشرف وجوًدا ةٍ علّ  أن يوجد من دونكن مي

 ،يف جذورها ةٌ أرسطيّ  األوىل قّيدتُ اليت ية ثانالقاعدة وال ."ّلشيء يوجد من العدم" لقاعدة أمنيٌ  . هذا تطبيقٌ لتفسريه
 أنة ميكن احلقيقيّ  فاألرقام. املتزامنة من العلل واملعلوّلت متناهيةٍ ّل سلسلةٍ  اجتماع ميكن ّل ؛"استحالة التسلسل"هي و 

يف  غري متزامنةٍ  األّنّ ، متناهيةً  تكون ّل أنكن ة ميالطبيعيّ  األسبابة، وسلسلة بالقوّ  من حيث هي تكون ّل متناهيةً 
ه نّ أو  ،ةوجوديّ الراتب من امل ّل متناهٍ  عددٌ يوجد  أنه ّل ميكن نّ أ  لنايتبنّي  ،امعً  نيالسابقتر  نيمجعنا القاعدتر  وإذا .الوجود
 .عند ابن سينا "واجب الوجودبذاهتا، " ةٌ ته ضروريّ ماهيّ  هناك وجودٌ  يكون أنينبغي 

، لٍ أوّ  سببٍ  من وجود ّل بدّ  إذ هلذه املقوّلت والقواعد. اصرحيً  االسهروردي تطبيقً  دنور عنالزمولوجيا كُ تُعد   
يتماهى  الذي نواراأل رنو  هة. إنّ له بالقوّ  وّل حدّ  ،متناهية قدرته ّل ،من مجيع اجلهات ة له، بسيطبذاته، ّل علّ  واجبٍ 
يصدر عن نور  .ةاهلل يف األديان التوحيديّ ، و واجب الوجوب عند ابن سيناو  ،عند أرسطوك ك الذي ّل يتحرّ مع احملرّ 

ا النور ، أمّ دٌ واح إّّل ال يصدر عنه ف، من مجيع اجلهات بسيطٌ  نور األنوار وألنّ عن الثاين.  وثالثٌ  ،ثانٍ  نورٌ  نواراأل
متايز النور الثاين عن نور  يعكس ظلماينٌّ  ضٌ رر عر [ 2]و خبالقه، ته املرتكزة على عالقتهنوريّ [ 1]؛ تانالثاين فله حيثيّ 

حدها ، ميكن أن يكون أعن النور الثاين ينني متمايزر ر صدور كائنر تصوّ  يعين إمكان ضيّ رر النور العر هذا و . نواراأل
ضعف بسبب بعد املسافة أ ؛تركيًبا وأكثر ،ضعفأتصبح  نواراأل فإنّ ، نزوًّل  تستمرّ سلسلة الصدور  ا كانتوملّ ا. جسمً 



 

عن  سلسلة األنوار الصادرة حصريًّا تشبه .عن األنوار العليا ناجتةٌ السفلى  نواراأل نّ أل تركيًبا وأكثر ،نواراألر عن نو 
ة العشرة عند ابن سينا. وّل ختتلف هذه األنوار الفلكيّ  قولر الع )أو أكثر( ةسلسلة األنوار العشر  فوقالكائن ة النور نوريّ 
على عالقاهتا املختلفة  تلف بالنسبة لألعراض املرتكزةختاليت ة أخرى بنفس الشدّ  . هناك أيًضا أنوارٌ تهانوريّ  يف إّّل 

املثل  هيثانًيا، و  ،العامل األدّن ة تركيبعلّ  هي ،ًّل أوّ  :يف منظومة السهروري هدفانذه األنوار هلو ر العليا. باألنوا
، نظرًا إلمكان ةً عرضيّ  تب نورٍ مراالسهروردي  تربهايعو بتة يف العامل األدّن. ة األعيان الثاة اليت هي علّ األفالطونيّ 

 أو بالرتبة. ،ةبالشدّ  اختالفها بالنوع من دون اختالفها

ا ألّنّ  بةٌ مركّ  ة. حركاهتاالسماويّ  نوارات املظلمة لألسببها احليثيّ  ةٍ علويّ  ونفوسٍ  أجسامٍ  هناك سلسلة كما أنّ 
آخر  عبريٌ هو تيب غري املفهوم للنجوم الثابتة )الرتت .ةالسماويّ  نوار األنيدة بالعالقات املعقّ تسلسل  لتعبري عنتسعى ل
ة لكائنات الصوريّ  ةالعلّ  ،إًذا القمر. فلك حتتما  عامل فساد يفالو  كونالهي سبب  األفالكالتعقيد(. حركة  اعن هذ

 .األفالكحركة هي ة الفاعليّ  تهاوعلّ  ،للنورة العرضيّ املرتبة / ةيّ فالطوناألاملثل  يه ما حتت فلك القمر

الفارق  لكنّ  بساطة اهلل. مثل ،ابن سينا تعاليم معة روردي الفلسفيّ السه اتهليّ إخصائص  من تتطابق كثريٌ 
 ة.يّ فالطونهو وجود املثل األ اوضوحً  األكثر
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ة حول مصري املفاهيم الدينيّ مع فلسفة  بالتوفيق رتبط، ت"املعاد"نوان ميكن مجعها حتت عاليت من املوضوعات  بقي عددٌ 
فيها يستخدم  لةً ين ّل أعرف مسأهذا املفهوم، كما أنّ  أنش أين ا بالنسبة يلمل املثال. ليس واضحً عا هاأمهّ  النفس واليت

 .ملذاهب القدماء كميزةٍ   عرفوهو يُ  ،بوضوح يف كتاباته حاضرٌ املفهوم   أنّ ، إّّل بالتحديد السهروردي هذا اّلصطالح
 هإنّ ة. سمة باملادّ تّ املغري الصور  حيث تكون ةوجوديّ الرتبة امل هإنّ  ،دوعامل الذهن اجملرّ  يّ ط العامل املادّ عامل املثال يتوسّ 

فيق بني للتو  كطريقةٍ   فيديه من الواضح أنّ وعامل العجائب الذي يتجاوز عاملنا.  ،األحالمو  املرايا صورو  ،األشباح عامل
 ةالصورة يف املادّ  بنيةيف  مالئمٍ  ّل تتناسب بشكلٍ املختلفات اليت  يد للتوفيق بنيكما يف  ،واألخرويّ  يّ اإلعجاز 
ة يّ فالطونباملثل األ املفهومهلذا  تباعه قاموا بذلك. )ّل عالقة أ لكنّ  ،امنهجيًّ  املفهوم ر السهرورديطوّ . مل يُ ةاألرسطيّ 

 (.نطولوجيّ واملستوى األ ،ا بالوظيفةاليت ختتلف كليًّ 

 املفهوم بشكلٍ فيها  سأسّ ص، و التقمّ  أساطري أفالطونكتب   املعاد والتناسخ. موضوعات ه املسألةصل هبذيتّ 
احليوانات اليت  أجسامتتناسخ يف  الناقصنينفوس  أنّ  تفيد ةً اقرتح السهروردي نظريّ و  .يف الرتاث الفلسفيّ  راسخٍ 



 

ة املشاكل الفلسفيّ  ّل ختلو من ةهذه النظريّ  أنّ  واضحٌ  .ق طهارهتاتتحقّ وهبذه الطريقة  ،ةاألخالقيّ ياها اتتناسب مع خط
ّل  ،ذلك قد حيصل يف عامل املثال أنّ  معتربًا ،عليها مربهنٍ  ، ّل كحقيقةٍ ةٍ كفرضيّ   امهيقدّ  السهروردي لكنّ  ،ةوالسياسيّ 
 يف  أو، ايف عاملن

ر
 كليهما.ني  العامل

زة يف متميّ  أحداثوجد ت أنميكن . ّل ه واضحٌ نّ أ إّّل  ضمينٌّ  – العام العظيم – موقفه يف حركات األفالكو 
لعالقات ل وهذه احلركات بدورها معلولةٌ  ،األفالك حلركات ة معلولةٌ احلوادث الزمانيّ ف. ّنايةٍ  ّلإىل  متسلسلةٌ تاريخ ال
 بدّ فال بالضرورة، ، متناهية العدد ، ورغم كثرهتاةهذه العالقات التبادليّ  نّ وألة. السماويّ  نوارا بني األدة جدًّ املعقّ  ةتبادليّ ال

 بريةً ك  ،األحداث يف عاملنا كلّ   فإنّ . عندما حيصل هذا، من جديدٍ  تبدأ مثّ  ة،األصليّ ملواقعها  أن تعود األفالك، بالنهاية،
هذا تفسري و . ة لهنسخة مماثلستوجد ر كما هو، بل الشخص الفرد لن يتكرّ  غري أنّ  بالضبط. رسوف تتكرّ  ،صغريةً  أو
املوجود  ظام املنطقيّ يعكس الن العامل نّ ذلك أل ،هيملا هي عل رةً مغايتكون  أنّل ميكن  األشياءف. أيًضا ةاإلهليّ لعناية ل

 ة.السماويّ  نواربني األ


