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د بن إبراهيم صدر الدين صدرا، وهو اللقب الذي يُطلق، عادًة، على حممّ يبسط هذا املقال للعرفان عند مّّل 
كتب معظهما   ،تفوق اخلمسني كتابًا اليت 4هكتبتعّد  بصدر املتأّّلني. و كذلك املعروف  و  ،(1640) الشريازي
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فمستقاة  . أّما حكمته املتعاليةةاملنطقيّ  ةنكواحل، لّيةواحلكمة التأمّ من اّلّمة الدينّية، نادرًا  امزيً  ،باللغة العربّية
 يقول السّيد حسني نصر لإلسّلم. ما هو إسّلمّي ومنها سابق منها من مصادر شّّت،

العّلة الطولّية اليت ما برحت ، أو ي الوحي واحلدسصدرا عنصر  ، على الدوام، يف تعاليم املّّل يّلحظ املرء
 اليت عناصراللتصنع من هذا اجلوهر  ،تغرّي جوهر األفكار املستمّدة من احلكماء والفّلسفة القدماء

 .5تافيزيقّية جديدةم   يف تركيبة نظرة تدخل

 ( مبدإ2)ومفهوم الوجود ( 1)حموريّ نَي يف فكر صدرا، مها  موضوَعني، بإياز، أّواًل، سأستعرض
كما وردا   بإسهاب املوضوَعنيلشرح هَذين  افسأخّصصه من املقال الوريقات املتبقّية احلركة  اجلوهريّة. أّما ما

 .J جاميز موريس، و T. Izutsu إيزوتسو توشيهيكوو فضل الرمحن، ، و H. Corbin ناوربيف كتابات هنري ك

Morris .غريه من الكّتاب ألسباب توضيحّية. ن بآراء اتعزيز تفسري كوربقد اضطررت إىل و ، وحسني نصر
 صدرا عنن اكوربهنري  لكتابات  ،على عجل ،ناقتطرّ كما أّن مّّل صدرا ليس باألمر السهل،  ففهم كتابات 

  .عاّمةيف سياق إشكالّية فلسفّية احلكيم اإليرايّن  ذاه يضع

 ةواحد يقةحق ، عنده،فالوجود ال املاهّية.الوجود  أصالة ه، أكثر ما يعاجل،تيف كتابا يعاجل صدرا
الوجوديّون اليت يسّميها املاهّيات . أّما اقصً نو ، كمااًل ا، و ضعفً و ، درجاهتا ومراتبها شّدةً  ، تتفاوتمشّككة

مظهر وليست عملّية الت. ةالواحد احلقيقة تتمظهر فيها ،ليست إاّل حاالت خمتلفةً ختلفة"، فهي املشياء األ"ب 
من التقّيد واحملدوديّة. يسّمي ابن عريب هذه احلركة  تلفةمراتب خمإىل الصفاء األّول إاّل "هبوطًا" من حالة  هذه

الوجود  ال تسبق املاهّياتمبعًًن آخر، و يف الوجود. املطلق  الرمحن أي النفس الذي ينفخه "،نفس الرمحنب "
سلسلة من التحّوالت من مرتبة خوض تل وبالتايل متتلك قابلّيات. ل الوجود، بل هي تنشأ بفعاملطلقوال 

 وهو، إذ ذاك، إىل مراتب خمتلفة من الوجود. يرقى هو. مّث إّن العامل ال يتطّور، بل عليا وجوديّة دنيا إىل مرتبة
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اشتّد فعل  اشتّدت احلضرة. وكّلما روحيّ  موجودوجود  فعلهي و  ،حضرةعندما يصل إىل ذروته يبلغ 
 .6الوجود

هنري  اجلوهريّة، وهو ما يسّميه  أّما املوضوع احملورّي الثاين يف كتابات صدرا فهو يتعّلق مببدإ احلركة
، تطرأ عقل صرفتلك اليت رُكِّبت من  خّل، ما ". إذ إّن كّل األشياء يف العاملالوجوداضطراب ب "كوربان 

 ّرحهالذين يؤيّدون أرسطو وش) سلمون من املّشاءاعتقد امل. ال تعرف االنقطاععليها حركة جوهريّة 
فّل تصيب جواهر األشياء.  راض، كالكمّية، واملكان، واملوقع،أّن احلركة ال تطرأ إاّل على األع (سكندرّينياإل

 فّل. جوهر األشياء عنييف حتدث  داخلّيةً إّن احلركة تتضّمن صريورًة  ائلقففهم، وخبّلأّما املّّل صدرا، 

ذلك  . إّّنا حيدثجديدة أخرى صورةً واكتساهبا  ،األوىل صورهتاالنطفة البشريّة طفًّل بتخلّيها عن  تصري
صورة نة من املاّدة املكو   اجلديدة لصورةعلى ا وسبغتصورهتا، حفظ بسبب تغرّي طال جوهر النطفة و 

اجلوهريّة، لبًسا بعد  تهمبعًًن آخر، إّن كّل خملوق يّتخذ صورًا جديدًة يف خّلل حركو النطفة وماّدهتا. 
 .  7لبس

وال ريب يف  .إىل مراتب وجوديّة أعلى ، إذ ذاك،، فينتقلاملستمرّ  طّورعرضة للتكّل شيء يف الكون و 
 التطّور الطويّل الذي حيدث يف الكون البديع، لكن ال يب فهم هذا التطّور بروحّية تيّلر دو شاردان

Theilhard de Chardin العقل إنّ . ففي فكر شاردان، إّن العناصر األصغر هي سنخ وجود العناصر األكرب، و 
ب، وآلة. وهو ال يعدو كونه ومقرا، جمهرلكّل الهوته "استسلم لذلك، و تطّور ماّدة صّماء. ينتج عن 

صدرا على املستوى  عندتتحّققان  احلركة اجلوهريّة والصريورة أنّ  نصريرى السّيد حسني  . 8"]...["احنطاطًا"
تتحّقق يف س مرتبة ا، ال أنّ الوصول إىل مرتبة قائمًة بالفعل ال الزمايّن، مبعًن أّن املوجود يسعى إىل املكاينّ 
  .9يف املستقبلالحقة حلظة 
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. ثابتةً  اإلنسان ليست ةعلى مفهوم اإلنسان عند صدرا، إذ إّن حالكما ينطبق مبدأ احلركة اجلوهريّة 
كذا ميكن ، و من شياطني اإلنس أن يكون له فيمكن متعّددة،مبعًًن آخر، ميكن أن يوجد اإلنسان بدرجات و 

ميّر، وفًقا لشّدة الوجود أو ضعفه،  اجلسم. وذلك ألّن ها وعظمتهاتمرتبة اإلنسان الكامل برفع أن يصل إىل
البديهّي  يشرح كوربان املبدأحّّت.  قدسيّ أو ، لطيف فجسم جسد دنيوّي فاٍن،من بدًءا ، مبراتب كثرية

يّب ذي األبعاد يف هذا العامل التجري: "ال ميكن أن يصل اجلسد إىل كماله فيقول ،الكامن خلف هذا التغرّي 
 ّما فضل الرمحن، فيقولأ. 10الثّلثة"

. إّن اإلنسان ّلو أرفع صورة من صور الوجودفتصل حركة الوجود الصورّي إىل ذروهتا يف اإلنسان. لذا، 
ب الزدواجّية بني الوجود واجلوهر، ييوحي بنوع من ا مالكن مبا أّن الوجود الصورّي هو وجود ناقص، 

على هذه و  وكامًّل قدر اإلمكان ]...[.وجوًدا حقيقيًّا ، يف عامل امللكوتنال، على اإلنسان أن يتهد لي
ز الذي خيتلف عن سواه من موجودات العامل املميّ هو ة بالذات، يقف اإلنسان الكامل، القمّ 

  .11الفينومينولوجيّ 

 أصل

الوجود عن طريق قلبه  تافيزيقياثورًة يف م  بقوله إّن املّّل صدرا "قد أحدث ن مسار البحث اكوربهنري  حيّدد 
اجلوهر أو املاهّية، يف  فقد كان. "رأًسا على عقبوهر، على الرغم من عراقتها، تافيزيقيا اجلأولويّات م  

ما حيّدد ماهّية  إنّ "ن: ال كوربيقو لوجود. لذلك، قال بأصالة ا ، لكّن صدراقدميًا وثابًتاتافيزيقيا األرسطّية، امل  
 متفاوتةفعل الوجود يّتصف بدرجات  فعل الوجود ومرتبته، إذ ال شّك يف أنّ  هو املّّل صدرا[]عند  اجلوهر

  .12"من الشّدة  والضعف

بصيغتها  ال سّيمالكن يب متييز وجوديّة صدرا عن نظريهتا الغربّية. ففي الغرب، الوجوديّة، 
الذي ُقذف به، بّل حول منه وال قّوة، يف غياهب عزلة مستعصية ال  السارتريّة، هي فلسفة انسّلخ اإلنسان
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طب ق الذي شّنته قوى العلم والتكنولوجيا احلديثة على  دواء ّلا.
ُ
وهي العزلة اليت نشأت نتيجًة للهجوم امل

 أنّ  T. Izutsu إيزوتسو توشيهيكويرى و الطبيعة. و 

 لواقع، اضطراب، وذلك من حيث أنّه نظام ضخمنظام احليايّت الذي جنم عن التكنولوجيا هو، يف اال
قلب آلة موحشة هائلة ال يفقه معناها، وما ومعّقد قوامه حمض تّرهات. فاإلنسان جمرب على العيش يف 

     .13وشخصيّته تهفرديّ يزيد األمر سوءًا هو أّن هذه اآللة ليست إاّل هتديًدا دائًما يرتّبص ب

 حبقيقةمن الوجودّيني هو اعتقادهم  .Heidegger M هايديغر لكّن الذي يمع املّّل صدرا وأنصار
احلقيقة وال هذه املفاهيم . إذ حتجب اعتباريّةً  أموًرا يف حني أّن اجلواهر واملفاهيم العاّمة ليست إاّل  ،الوجود

خاّصة، وملموسة، وقطعّية. لكّن الفّلسفة ، و ليست عاّمًة، بل هي وجوديّة احلقيقةذلك ألّن تكشفها، 
ّية لإلن ّ  فلطاملا كان الوجود صفةً  خيّصون البشر وحدهم مبصطلح الوجود.الوجودّيني كّلهم، باستثناء هايديغر، 

قد ابُتلي بالقلق،  الذي ،الذايتّ الشخصّي كان انشغال املرء منصبًّا على وجوده لطاملا  غري القابلة لّلختزال، و 
احلقيقة  صدرا أنّ  يرى فيما .األخرى من الصفات السلبّية كثرييّة، وال، واملوت، واحلرّ طموحالواالهتمام، و 

. وال شّك يف أّن اإلنسان، بفضل احلركة اجلوهريّة، ميكنه أن يّتصف بوجود أشّد فعًّل  الموجودةهي الفعلّية 
باملعرفة واإلرادة تّتصف ، هي األخرى، اجلماداتعلى الرغم من ذلك، يفيد صدرا بأّن و  من وجود احليوان.

 .14هي اللَتني تتوافقان مع درجة وجودها

بتصنيف ( مثًّل، ۱٨٧٨)بزوارّي نّيون املنتمون إىل مدرسته، كالسصدرا واحلكماء اإليرا يشرع
، فهي املفاهيم الماهياات. أّما واملاهّية ، مها الوجودحموري نياألشياء احلقيقّية كّلها وفًقا لعنصَرين مفاهيمي ني 

أي هي  عادًة،من خّلّلا  الذهنّية، والنماذج، واملعتقدات، ووجهات النظر الواعية والّلواعية اليت يُرى العامل
 يف مرتبة. يبدو الواقع، كما ينكسر الضوء  ،اليت تنكسر عربها التجارب اإلنسانّية العدسات االنتقائّية

. األجساممؤل ًفا من ، املاهّيات مرتبة عمًقا  تفوقهالكّن هذه املرتبة  املتمايزة القابلة للوصف وصًفا مستقّلًّ
ّية الوجود، ال كلّ ذلك أّنا   ،يف األحوال العاديّةأخرى ميكن تشبيهها خبلفّية خفّية ال يقدر الناس على رؤيتها 
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أساس  يشمل يف ناية املطاف. عني ذاهتا هم ويصريون ،عربهااألمور  ى الناسير  بل ألّنا العدسة اليت
يشمل أشكال )وهو  كذلك. فالوجود واحد وبسيط  العاديّة ويعّززها التجربة اإلنسانّيةالوجود هذا درجة 

الكّل: ذلك يف  اليت حتدث االنعكاسات الّلمتناهّيةب، يف الوقت نفسه، يتجّلى . لكّنه(كّلها  ملاّدةالكثرة وا
 .15كليًّا وسرمديًّا"  مجيعها، مظاهرهيف "يظهر الكّل، 

، أو قل اخلاصّ ألّن له جوهره  ،أّي شيء آخر عن خيتلف عن الطاولة أو هوفألضرب اجلبل مثًّل، 
بذلك، يكون اجلبل القائم يف و . التّو واللحظة يف. أّما وجود اجلبل، فهو كونه قائًما وهي ماهّيته ،"جبلّيته"

 المفاهيمياةبني املاهّية والوجود خيتّص ببنية األشياء  صلالف. لكّن مًعا الواقع مرّكًبا من ماهّيته ووجوده
ن على مستوى التحليل املفاهيمّي مها املاهّية والوجود، ومها قائما اثنني، ينمن عنصرَ  شياءاألتتأّلف . وحسب

، يقول املفّكرون اإليرانّييون وعليه ملفاهيم.على احصرًا، ما ال يفرض قيوًدا حمّددًة على بنية الواقع السابقة 
ق على املفاهيم، املنتمون إىل مدرسة صدرا إّن الوجود هو كّل ما هو حقيقّي بالفعل على املستوى الساب

موجودات الكون كّلها. أّما املاهّيات، فهي ليست إاّل ظّلاًل  ذي يسعال ،املطلق كّليّ ال فالوجود هو احلقّ 
تغرّيات باطنّية أو صور يتجّلى احلّق املطلق عرب مبعًًن آخر، و . الدائم تغرّيهيلقيها هذا احلّق يف خّلل 

إّن اجلبل قول  ال يعينلذلك، و فينومينولوجّية يف بعد الوجود البشرّي التجرييّب احملدود حبدود الزمان واملكان. 
مباهّية اجلبلّية هي موجودة هنا  لّية املسّماة جبًّل واملّتصفةموجود ما تعنيه النظرة األرسطّية من أّن املاّدة األوّ 

يتجّلى هنا واآلن بصورة حمدودة ، الكامل، املطلق، واآلن. إّّنا يعين وجود اجلبل أّن "الوجود الذي هو احلقّ 
ووفًقا الصطّلح  .16"بذلك، ال يعدو كّل شيء كونه تغيّ رًا باطنيًّا فريًدا من تغرّيات احلّق املطلقو هي اجلبل. 

ب اجلبل ربان:كو هنري    . 17مظهر إّلّي، واألشياء املوجودة، بل األشياء املوَجدة، كّلها مظاهر لإلله احملتج 

                                                           
15 J. W. Morris, The Wisdom of the Throne: An introduction to the Philosophy of Mulla Sadra (Princeton 

University Press, 1981), p. 68. 

16 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 29. 

غر أّول من مّيز غرب املعاصر، فقد كان مارتن هايد. أّما يف الأّول من نظر إىل هذا الواقع ابن عريبيعّد  يف الفلسفة العربّية 17
 .(das Sein, esse, actus essendi) الوجود(، وdas Seiende, ens) الموجودبني 



تاح أمام الوعي اإلنسايّن ما دام موجوًدا على مستوى ّن رؤية الواقع هبذه الطريقة ال تُ وال ريب يف أ
على العكس من وذلك  فقط، تتكّشف للوعي اإلنسايّن حبالة واحدة التجربة العاديّة. مّث إّن النظرة العرفانّية

حيدث هذا و . تافيزيقيا األرسطّية اليت ال تعدو كونا شرًحا فلسفيًّا يتناول إدراك األمور بطريقة عاديّة ومنطقّيةامل  
. وقد كانت غاية املراد الذي يسعى 18"العرفانّيةكرم التجربة [ من  اإلنساينّ  التكّشف "عندما يسكر ]الوعي

يف  ،التفّكر املفاهيمّي الدؤوبو اجلمع احليوّي بني الرياضة الروحّية  كامنًة يف  إىل حتقيقهاحلكماء اإليرانّييون 
 إطار نظام ابُتك ر ليبلغ كماله يف ظّل جتربة الوجود املباشرة.

صفًة مشرتكًة بني األجسام، بل هو الواقع الفريد الذي ال خُيتَزل ، عند املّّل صدرا، ليس لكّن الوجود
اجلواهر واملفاهيم العاّمة، يف حني أّن املوجود هو فريد فالعقل ال يدرك إاّل  .العقل املفاهيميّ وال حييط به 

والذي يكمن يف كّل  ،إىل العنصر الفريد الذي ال ميكن حتليلهالوجود الذي ال يوصف لذا، يشري واستثنائّي. 
هو هو  سواه كّل ماوجود  بما أنّه أساس ف، اهلل إاّل اهلل نفسه ت وجودَ ثب  شيء. ومن الناحية الكّلمّية، ال يُ 

 الّلهُ  َشه دَ }كما ورد يف اآلية:   وذلكمبعًًن آخر، إّن اهلل ّلو الدليل على نفسه، و  على كّل ما سواه. الدليل
لكن ال تتكّشف حقيقة هذا األساس األّول الذي ال حيتاج إىل أساس إاّل عن طريق  .19{ُهوَ  إ اّلَ  إ لَ هَ  الَ  أَن هُ 

. لكن  التجريبّية الذات تفًنهذه احلاالت،  خضمّ يف و  اإلشراق،، أو ورالشهود الباطيّن، أو التذّوق، أو احلض
، املرء عن فنائه غيبةجتربة الفناء فناء الفناء، أي  نتتضمّ كما تبنّي يف خّلل مناقشة أفكار ابن عريب آنًفا، 

إّن لّب هذه املسألة هو أّن الفناء ليس جتربًة فلذا،  شيء غري احلّق املطلق.ل ايظّل إدراكً  الفناءإدراك ألّن 
. وكما يقول بذاته املتعايلإنسانّيًة صرفًة، إذ إّن املوضوع احلقيقّي يف هذه التجربة هو ليس اإلنسان، بل احلّق 

لذا، إّن الوجود، مباّدته األصلّية، ال . 20، بذاهتا، هي إظهار احلّق لنفسه": "إّن جتربة الفناءإيزوتسو توشيهيكو
 بذاتهميكن إدراكه إاّل من حيث أنّه موضوع املعارف اليت تظهر يف إدراك اإلنسان لنفسه، وذلك ألّن الوجود 

، من وجهة النظر ما يعين .21بوذيّة بطبيعة العقل، أو حقيقة  العقلهو املوضوع املطلق، وهو ما يُعرف يف ال
                                                           

18 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 30.  

 .18 ، اآليةسورة البقرة 19

20 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 9. 

21 Ibid, p. 42.  



مولوجّية، أّن املرء يفهم من احلقيقة أو العامل قدرًا يتناسب مع هتذيبه لنفسه ومعرفته إيّاها. فاحلقيقة اإلبست
وافق تل نتيجة ، بل هيحقيقة اجلسم كما هو يف اخلارجسم خارجّي مع توافق فهم املرء جلل نتيجةً  ليست

وقف على هويّة هذا املرء  إّن ما يعرفه املرء مبعًًن آخر،و هو الشهيد على نفسه. العقل مع ذاته، ألّن العقل 
 .نفسه

*** 

ضع جمال الوجود بأسره حلركة وبالعودة إىل فلسفة صدرا، إّّنا لّبها هو مبدأ احلركة اجلوهريّة اليت تُ 
الصور  حنواالرتقاء املتواصل درجات الوجود عن ثباهتا وسكونا إىل تعدل وعليه،  تشكيكّية.منهجّية 

مثّ  ،تشمل املراتب األدىن علياهذه احلركة، فكّل مرتبة يف  جوديّة املتزايدة يف الشّدة. لكن ال رجعةالو 
كالنوع احلّي أو    محن: "كّل صورة وجوديّة سابقة هي. يعرّب عن ذلك قول فضل الر حنو األعلى تتجاوزها

حتواة يفاملاّدة ك
ُ
وعلى سبيل  .22"اخلاصّ  العنصر املمي ز أو الشكل اليت هيّلحقة الوجوديّة الصورة ال امل

من املّلئكة. أّما القّوة ملك  صورة األرضّية هي هروحّية، وصورة املثال، صورة اإلنسان هي روحه األرض
 الذي حيّث كّل شيء على الوصول إىل صورة وجوديّة أشدّ  العشقفهي  عة ّلذه احلركة الكونّية الشاملةالداف
 .الصورة السابقةمن 

بنفسه. فليس  حيًّا اوعً املّّل صدرا أّن كّل فرد، وهو يف ذروة كماله الفكرّي والروحّي، يصبح ن يؤمن
اجلسم هو الوصول إىل ذات النفس الروحّية احلقيقّية الكامنة يف الذوبان يف ذات اهلل، بل  هدف التطّور

ونسيج  ،هو خمتلف. فعلى الرغم من أّن الوجود هو نفسه يف األشياء كّلها، (caro spiritualis) الروحاينّ 
 .يف كّل حالة ،وحده

باقية، بل هي كوجوه أفراد  لهأن تبقى  من ،ليست املوجودات كالبصل الذي ميكن تقشريه بأكمله]ف [ 
 .23بنفسه جتمعهم قواسم مشرتكة مع كون كّل واحد منهم فريًدا ،عائلة واحدة
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23 Ibid, p.37. 



تافيزيقيا الوجود عنده تصل م   مركزي ني. أّواًل،على جانَبني  يشتمل نظام صدرا يرى هنري كوربان أنّ 
ارتقت إىل عد أن تكون قد تافيزيقيا اليت تلقى كماّلا يف الفلسفة النبويّة بإىل كماّلا مب تافيزيقيا احلضور، وهي امل  

ق، وهي امل تافيزيقيا تافيزيقيا اخليال اخلّّل إىل م   من على هذه الذروة، يصل املرءو تافيزيقيا الشهود. ثانيًّا، مرتبة م  
ومن اجلدير بالذكر أّن صدرا يستقي معارفه من مصادر املذهب الشيعّي تافيزيقيا القيامة. اليت تتكّلل مب  

اهلل وجود على  شهد ّلاويى أنّه حّجة اهلل، والشهيد الذي يناجي الروح عل اإلمامالذي ينظر إىل  ،اإلماميّ 
، أي شهادةوالالشهود  تقوم على تافيزيقياومبعًًن آخر، يعتنق املّّل صدرا م   الذي ال يدركه البشر بغري ذلك.

وحدة  واليت تفرتضفعل الوجود استناًدا إىل حضرة الروح يف كثرة من العوامل، ف اليت تعرّ  تافيزيقياامل  إّنا 
 على "إدراكح اإلنسان تفتّ ، اجلوهر قلب تطالمثّ إّن موضوع حتّول اجلوهر، أي احلركة اليت  .شهوداملو  الشهيد

 دعاةمن ذلك الذي يّدعيه  بكثري ما يشري إىل أفق أوسعجمّدًدا، ]...[ والدته كما ،  الضاربة يف القدم هتحتّوال
توحي بإدراك بنية دائمة، أو حلن ال يتغرّي  عامل إىل آخر هو حركة إيقاعّيةفاالنتقال من  .24"غربالتطّور يف ال

وكما أّن  .هي هاالصوتّية بل بسببيف الطبقة  احلاصلة التغرّيات ، وذلك ليس على الرغم منسّلمه املوسيقيّ 
ا هو مب ،الوجود. ال بل إّن الوجود اجلوهريّ  ال يُعد م التغرُي بسبب تغرّيه الدائم،  بالفعلنر هرقليطس هو نر 

الوقت الذي هو  من حيث هو ، أو وجودفالتغرّي اجلوهرّي هو وجود من حيث هو حدث .متغرّي  ،موجود
بثنائّية الوجود اجلذريّة، األمر الذي يوحي هذا يُعرف  ًقا لّلصطّلح الفلسفة املدرسّية،. ووفاملضيّ يف طور 

ال تشمل إاّل املخلوقات. أّما  الوجود الذي حيمل معًن  البشرإليها ينتمي  اليت  (ens)الفئة الوجوديّةبأّن 
 الواحد الفرد، فهو يعلو على احلّد والوصف.

راب الوجود، مشريًا بذلك إىل القّوة طاضبكوربان احلركة اجلوهريّة هنري  وكما ذكرت سابًقا، يسّمي 
مفهوم  ال ينحصر. وعلى سبيل املثال، 25ن التحّوالتواليت متّكنه من املرور بسلسلة م ،اليت تكمن يف اجلوهر

اجلسد من يمكن أن ينتقل ف .الوجود املاّدّي القابل لإلدراك احلّسيّ  جمالتّص به خياجلسد بفعل الوجود الذي 
رة على فهم دوالقبالنطق  اليت تتمّيز اإلنسانّية املرحلة مثّ احليوانّية،  املرحلةمّث النباتّية،  املرحلةاجلماديّة، ف املرحلة

د ويستمّر إىل ما بع، عمق املرحلة اجلماديّة منط ش  مبعًًن آخر، يبدأ احلراك الوجودّي النَ و احلقائق الروحّية. 
                                                           

24 Corbin, En Islam iranien I, op. cit., p. 302.  

25  Ibid, IV, p. 78.  



اإلنسان، بصورته األرضّية، كائًنا وسيطًا. لكن ال بّد من إعادة ما برح ف والدة اإلنسان بصورته األرضّية،
فبالنسبة إليه، ال تسري حركة املوجودات باجّتاه عرضّي،  .مذهب التطّورتأكيد أّن املّّل صدرا ليس من دعاة 

األبنية القوطّية ، بتصاعده، ويشبه ،26أي يتحّرك العامل بأسلوب يعود إىل فكرة األصل والعودة ،بل طويلّ 
 ، فيقولطويًّل  امً سلّ  املرء ذلك بصعود J. Morrisموريس جاميس ويشّبه الشاهقة. 

سيشعر بارتباك يصيبه إّما فهو ، م وأسفله يف خّلل مراحل معيّنةأعلى السلّ  إىل رهببص املتسّلقرمى إذا  
من ، يكتشف، د السّلم وجتاوزهو صعجنح يف إذا بتفّوقه وإجنازه العظيَمني. لكّنه  تومههأو بنشوة  ،بالدوار

 . 27أّن السّلم، وللمفارقة، قد أعاده إىل نقطة البداية، حيث هو

ميكن أن يوجد شيء من  ال لكن. احلضور بالنسبة إىل الوجودلذا، يعّرف صدرا شّدة فعل 
على . فبالنسبة إىل شيء آخر ، ال ميكن له أن يوجدموجودات عامل الظواهر املادّي، واالمتداد، واملسافة

 حضوراألرض، إذ إّن موجودًة بالنسبة إىل الكتلة األرضّية املعروفة بكوكب  سبيل املثال، ليست قّبة السماء
هذا  خصوصّياتعلى فصل ذاته عن  األّولبالنسبة إىل آخر ممكن فقط وفًقا ملدى قدرة املوجود ما موجود 

. وبالنسبة إىل كّلما فصل املوجود ذاته عن عامل االمتداد املاّدّي، حتّرر من احلجب، والعدم، واملوت. فالعامل
ولتوضيح درجة حضور املوجود. شّدة فعل الوجود طرديًّا مع تتناسب صدرا وغريه من احلكماء املسلمني، 

ا يصدر عنه من نور، مب ، إذ ال يتغرّي هذا الضوءمصباح ضوءكوربان حضور شيء ما بهنري  يشّبه  ذلك
ما  اليت ب شيء ما من املصباح، اشتّدت فيه هذه الصفاتعلى الرغم من ذلك، كّلما قرُ و . وجفاف، وحرارة

 .28يًّا وتنتفي معه الصفات املّتصلة بهخيبو الضوء كلّ  إىل أنابتعادها عنه  مبجّرد تضعف تلبث أن

الذي ابتكر  عند هايدغر يف ما هوكالعامل ميزًة  ليس احلضور يف هذا تافيزيقيا املّّل صدرا، لكن يف م  
ويقبل درجات متفاوتة من احلضور  ،يقوم على الرتاتبّية ايواجه كونً مصطلح الوجود يف العامل. فاإلنسان 

خيالف فعل يصبح بإمكان اإلنسان أن حيّرر نفسه من قيود العامل الذي والوجود. ويف ظّل إطار مماثل، 
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27 The Wisdom of the Throne: An introduction to the Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p.265. 

28 Spiritual Body, p. 205; cf. En Islam iranien IV, op. cit., pp. 79- 81; 103, 112. 



. بصريورة تتجاوز املوت واللحظة يف التوّ  ملتزماحلضور احلّق. وكما يذكر كوربان، إّن احلضور عند صدرا 
إذا تعّلق بامليتاتاريخ، وصدر عن اإلنسان املدر ك لبعده  ال يكون ممكًنا إاّل لتزام احلقيقّي مبعًًن آخر، إّن االو 

إىل فعل حضور يف عامل يتجاوز ألّن هذا البعد بالذات هو الذي حيّول فعل وجود اإلنسان  ، وذلكالقطيبّ 
 .29املوت

وسة على أرض وما من عّلقة ألّي ممّا ذكرته باحملاججة الفلسفّية، بل إّنين أتطّرق إىل حقائق ملم
أو ال، ، إّما أن يدرك املرء هذه احلقائق ويشهد عليها أقول: الواقع. ومبنتهى الصراحة اليت قد تكون جارحةً 

تافيزيقيا احلضور إىل م  . وذلك ألّن احلضور ينطوي على الشهود تافيزيقيا بعد ذلك، ينبغي أن تتحّول م 
عشر هم  ألّن األئّمة اإلثين ،اإلمام معرفةواليت تبلغ كماّلا يف  شهوداملو  الشهيد الشهادة اليت تفرتض وحدة

 . 30ةيّ دشها، أساًسا، هي حكمة معرفة اإلمام مبعًًن آخر، إنّ و اهلل وصفوته املنتجبني.  حجج

يف قلب   خاصًّاحيّ زًا  يشغلوإّن مصطلح اإلمام هو مصطلح سائد يف املذهب اإلسّلمّي الذي 
. واجلدير بالذكر خاّصةً املنتشر يف إيران الشيعّية و  ،اإلمساعيليّ ب املعروف أيًضا املذهب الشيعيّ  كوربان، وهو

 عشر اب الشيعّي، إّن اإلئّمة هم اإلثن. ويف املذه31أّن إيران هذه هي أرض جمهولة بالنسبة إىل معظم الغربّيني
، وختاًما باإلمام الثاين عشر ]عليها السّلم[ زوج فاطمة ]عليه السّلم[ الرسول، بدًءا من عليّ يّة من ذرّ  رجًّل 

 .32ظهوره وقتغائب عن مرأى الناس إىل أن حيني ال
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30 Ibid, p. 81.  

حسب؛ أي إّن وظيفته ال عّلقة ّلا بصفاته األخّلقّية فيؤّم الصّلة يف املسجد  منيف اإلسّلم السيّنّ، اإلمام هو  31
 والروحّية.

هذه  تفرضكوربان، نري  قيام أّمة روحّية اجلوهر. ووفًقا ّلبيوحيان  أنظار اخللقإن غيبة اإلمام الثاين عشر واحتجابه عن  32
فاإلمام غائب  .(res religiosa) الدولة الدينّيةيف  املغرضة النظرة إىل اآلخرة استحالة الرتويج للعلمانّية والتنشئة االجتماعّية

 ،انظرللمزيد، بعد أن عطّلوا جوارح إدراك احلكمة يف أجسادهم.  عن إمكانّية رؤيته مبلئ إرادهتمتل وا  قد ألّن البشر

En Islam iranien I, op. cit., p. 35ff.; IV, pp. 274-84. 



أوصياء النيّب، "وهم بظاهرهم الدنيوّي، جتّليات لذات اهلل، وهداة البشريّة إىل معاين الوحي األئّمة 
، بل هو احلكمة الحّتاد أقنوميّ  نتيجةً  ليس اإلمام جتّسًدا هلل، وليس كيانه ولكن. 33الباطنّية املخلِّصة"

 احلاصل فراغالامللكويّت الذي ميأل اإلنسان أو ، س القدسيّ مبعًًن آخر، إّن اإلمام هو التأنُ و . بصورهتا البشريّة
الذي  القدسّية املختصرة يف اإلنسانبعده الباطيّن، هو احلقيقة امللكوتّية و يف كما أّن اإلمام،   التوحيد اجملّرد.ب

ر، يف فكر صدرا،  عشلكّل إمام من األئّمة اإلثينبالشهادة على وجود اهلل. ف ت ُخص  يتاألكمل ال هو الذات
ّنم حاضرون أمام الناس األئّمة هم يف حضرة اهلل الذي يتجّلى عربهم للناس، كما أوظيفتان اثنتان، إذ إّن 

لذا، يكون معًن احلضور، يف هذه احلالة، وحدًة فريدًة  آيات إّلّية يف الوقت نفسه.ون فيهم بشرًا و الذين ير 
هذا أن حتضر أمام اهلل عرب ، ذاتالب، الذات العارفة واملوضوع املعروف: فأن تكون يف حضرة اإلمام يعينبني 

 .34تافيزيقيا الشهود والشهادةكّلًّ من م    تافيزيقيا احلضوروبذلك، توّلد م  اإلمام الذي هو الشاهد أمام اهلل. 

. هذافعل الشهود املزدوج ل نتيجةً  ظاهًرا ، يصبحالباطن اهلل نا، هي أنّ ا هلذا، إّن النقطة احملوريّة، ه
ك يف شر وحِّد ك هذا اجلانب من وظيفة اإلمام، يقع املولّبها. لكن إن مل يُدرَ  أّما اإلمام، فهو صورة املعرفة باهلل

ْرك  إاّل هبذه درك والذي ال يُ  ،على وجودهد شهَ الذي يُ  اهلل الباطنق بني الشهيد وبني الذي ال يفرّ  اخلفيّ الش 
الذي تدركه و  ،اهلل الباطن تىؤ ي منه الذي وجهالأي إنّه  ، إّن اإلمام هو الصورة احلكمّية،بذلكو  .35الشهادة

   املعارف اإلنسانّية كّلها يف ناية املطاف. 

هو الشهيد واّلادي  ، يصبح اإلماميف فكر صدرا الروحاينّ  املتبادل أو املشرتكوبفضل هذا احلضور 
. ومن جهة أخرى، يرّدد 36"اهلل عرف فقد عرفنا منحديث: "ويّتضح هذا احلضور املشرتك يف  الباطيّن.

عرف  من ،، يقول كوربانوعليه ".هربّ  عرف فقد نفسه عرف منحديث: "، بّل كلل ،عرفاء اإلسّلم كّلهم
مبعًًن آخر، يُلحظ التناوب أو االستبدال بني مفهوَمي و نفسه عرف إمامه، ومن عرف إمامه عرف ربّه. 

                                                           
33 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi (Princeton University Press, 1968), p. 258. 

34 En Islam iranien IV, op. cit.,  p. 80.  

35 Ibid, p. 82.  
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الذي )اإلمام والنفس: فأن تعرف إمامك يعين أن تعرف نفسك، وأن تعرف نفسك يعين أن تعرف إمامك 
 .37أن تعرف رّبكمثّ ، (هو روح الروح

اإلمام القطب الروحّي الباطيّن الذي كون يف روحانّية صدرا هو  املتكّررة و  املهّمة وضوعاتامل ومن
هو أشبه غامًضا ، ما يعين ارتباط حضور اإلمام باستمراريّة عامل اإلنس ارتباطًا لواله لساخت األرض بأهلها

 اإلّلّية لذا، من تعاليم اإلمامّية ما مفاده بأّن العامل ال خيلو من إنسان هو مستودع األسرارو بالسّر املقّدس. 
 . وهذا يعين أنّ ستسمّر أبد الدهر، و ، مستمرّةفّيةالنبّوة اخل، وهي الواليةفإّن  ظهر للعواّم. يوإن ملحّّت 

: كّل درجة وجوديّة أعلى تكون تيةاآل يّةقاعدة الوجودالتافيزيقّية تعرّب عن احلاجة إىل اإلمام هي حاجة م  
الدرجة  وذلك يعود إىل أّن كمال ،املوجودات ذات الدرجة األدىن، ونايًة ترجوها هدفًا تشخص إليه األبصار
 ان كوربنرى  . ووفًقا ّلاألدىن هو يف األعلى منها

بقانون إّن الدرجة الوجوديّة الدنيا تستلزم درجًة أعلى منها، لكّن العكس ليس صحيًحا. وهذا أشبه 
، فهي مجعاءنون نفسه على البشريّة صعود املوجود حنو الدرجة األعلى الكامنة فيه. كما ينطبق القا

     .  38ماّلا يف درجة كماّلا القصوىتكا تبحث عن 

. تكويينّ العامل ال مل كالذي هو  (Anthropos teleios) اإلنسان الكاملومرتبة اإلمامة هي مرتبة 
، وال بالنجاح السياسّي الزائل، وال بالفكرة اليت تقول إّن لكّن مملكته ال عّلقة ّلا باالعتبارات السياسّية

. بل إّن كون اإلمام هو امللك يتعّلق بتاريخ ذريعة أّنا هي اليت تصنع التاريخباألكثريّات هي دوًما على حّق 
على  خفيةً س مُتارَ  ،روحّية وغري مرئّية واليةاإلمام هي  واليةُيصنع من غري دراية األكثريّات أصًّل، وذلك ألّن 

ال ميكنها أن تكون عّلقًة إّن عّلقة الشيعّي املؤمن يإمامه الذي هو قطب وجوده ف، وعليهّي. العامل املادّ 
. فمن وجهة وليس من الضرورّي أن يكون اإلمام معروفًا عند عواّم هذا العامل وسّلطينه ،ةً دنيويّ  تنظيمّيةً 

 النظر الشيعّية

                                                           
37 En Islam iranien I, op. cit., p. 312.  

38 Ibid, p. 305.  



تافيزيقّية ويرتبط بأنثروبولوجيا يعرّب عن حاجة م   تعتمد عليه حلمة الوجودإّن مفهوم اإلمام بكونه قطًبا 
باطنّية. وهو مفهوم ضرورّي بسبب وظيفته االبتدائّية وانفتاحه على وجهة نظر أخرويّة متمثّلة بكون 

 . 39]عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف[ اإلمام الثاين عشر هو املهديّ 

. مبمارسة السلطة الزمنّية  عشر، باستثناء اإلمام األّول،األئّمة اإلثين، مل يضطلع أحد من ويف الواقع
تافيزيقّي ، وجود اإلمامباقية لوال ريب يف أّن الدنيا  باطيّن. فاإلمام هو لكّن هذا البقاء يعود إىل سبب م 

مل الدنيوّي وغايته، ال ميكن أن يستمّر وجود اإلنسان الكامل، ومبا أّن اإلنسان الكامل هو سبب وجود العا
هو معًن الوجود الغامض الذي يتمّيز به اإلمام الثاين عشر  تحديدإمام. وهذا بالمن دون عامل اإلنس 

  .40وجودالعرفايّن لل قطبال فهو ،لكن احلاضر يف قلوب املؤمنني ،الغائب عن احلواسّ 

 دور معرفةوبني  ،يف عودة األرواح إىل أصلها ة اإلماممعرف كما يطرح كوربان مسألة التوازي بني دور
ي الوجود التصاعدّي والتنازيّل وفًقا للمّّل صدرا، إّن نظامف .والكوزمولوجيا النشكونّياتب يف ما يتعّلقة كاملّلئ

اهلل من  وجود املخلوقات بالقّوة، إّن أولياءالفاعلّية ل عّلةال. فكما أّن املّلئكة هم دقيقجّد يمعهما متاثل 
يتصرّفون على أساس حالة اإلنسان املّلئكّية الكامنة فيه  ،ووسطاء ء واألئّمة هم أيًضا علل وجوديّةاألنبيا
يعرف اهلل خملوقات هذا العامل عن ففي النظام الكويّن،  يوصلوه إىل حتقيق حالته املّلئكّية بالفعل.ل ،بالقّوة

ّلص املؤمنني به عن طريق معرفته النظام األخروّي، يعرف اهلل إخ، ويف طريق معرفته املّلئكة املكّلفني هبم
 .41على أممهم يف يوم القيامة ، سيكون األنبياء واألئّمة شهداءإيّاهتهم. وّلذا السبب أئمّ هم و أنبياء

الشهادة، مفهوم يف معرفة األئّمة واملّلئكة ّلا جذورها يف املعرفة اإلّلّية اليت تبلغ ذورهتا إّن فلذلك، 
 اإلمام هو الذي واملشهود، ف الشهيد. مثّ إّن اإلمام هو نقطة التقاء يّ دو ه، واحلضور الشتافيزيقيا الشهودوم  

 الناظرة ّلم، فهو عني اهلل ده الناس عندما يتجّلى اهللللناس بوجود اهلل. واإلمام هو أيًضا من يشهَ  يشهد
 ،عني اليت ترعى العاملالهو بذلك، يكون اإلمام و ينظر الناس إليها.  أنّه عني اهلل اليت كماإىل الناس،  

                                                           
39 Ibid, p. 307. 

40 Ibid, p. 309; cf. pp. 310-3; cf. Le livre des pénétrations métaphysiques, op. cit., p. 314. 

41 Ibid, p. 314.  



ر، إّن اإلمام هو مبعًًن آخو عنهم.  ةحمجوب ةالصفات اإلّلّية مبا أّن الذات اإلّليّ ب عربهاالناس  يتفّكراليت و 
 .42ومعرفيت باإلمام هي معرفة اهلل يب الشهيد مشهوًدا ]...[،

إىل احلدس   عشر هم شهداء على وجود اهللاإلثينإّن األئّمة قول صدرا  على استناد كوربان  يشّددو 
ن يكوّ  احلضورأّن مفهوم ب. كما يزم كوربان احلضورهو نتيجة تتناسب مع درجة  الوجودفعل القائل إّن 

لكّن هذا يدفع إىل إعادة طرح السؤال التايل: ما هي شروط حضور موجود ما بالنسبة إىل  الشهود.مفهوم 
أن حيضر إزاءها شيء آخر، كما ال ميكنها أن بعض األشياء ل ال ميكنبًقا، كما تبنّي سافموجود آخر؟ 

حتضر هي بالنسبة إىل شيء آخر. وللتوضيح، إّن موجودات العامل احملسوس كّلها تنتمي إىل هذه الفئة، 
الدنيا  ّي هو دار الغافلني واألموات، ألّن كّل شيء فيه غارق يف الظلمات والغفلة املرتبطة حببّ فالعامل احلسّ 

حيث يكون كّل من الوعي واحلضور  ،اآلخر، ودار احليوانر، فهو العامل . أّما عامل النو نورالوالبعد عن عامل 
 .(mundus imaginalis) عامل امللكوتنتيجًة تتناسب مع النور املستقى من 

كوربان هنري   شريي. لكن احلضورتتناسب مع درجة  الوجود ويذكِّر هبايديغر قول صدرا إّن درجة
ك ملصريه ختّلفًا جذريًّا عن الوجود الذي تُر خيتلف ا شراقّينيواإلإىل أّن ّنط الوجود يف هذا العامل عند صدرا 

 وم. فعند املّّل صدراوم احملتتالقاضي بتوّجهه حنو احمل

، حضورًا يف عوامل أخرى يتجّلىأّن احلضور كّلما اشتّد،  قة النسبّية بني الوجود واحلضورالعّلتعين 
مبعًًن آخر، كّلما حتّول وجود اإلنسان إىل حضور، و ويبتعد املوجود عن عّلئق الغفلة، واملوت، والعدم. 

 .43تعد وجوده عن التوّجه حنو املوت وجتاوزهصار هذا اإلنسان شهيًدا على العوامل األخرى، واب

اإلمام، من العمه يف السكرة الصوفّية اليت من دون معرفة  ال مناص، ولذا، إّن خّلصة القول هي أن
: "أنا احلّق". أّما املتصّوف الذي خيوض حني قال عرّبت عنها الصيحة الشهرية اليت وردت على لسان احلّّلج

، مرّكزًا عبادته على إله واحد، فهو يسلم من الوقوع يف هذا الغلّو الشيطايّن. وتعود غمار الرياضة الروحّية
إىل واقع أّن ما ميكن أن يقوله هذا املتصّوف قد جاء على لسان املؤمن املذكور يف الكتاب  وّ سّلمته من الغل

                                                           
42 Ibid, p. 315.  

43 Ibid, p. 322.  



 talemeum)44معرفته تطاعيت على"رأيته ]املسيح أو اهلل[ بقدر اس: أعمال بطرس بكتاباملعروف  غنوصيّ ال

capere potui vidi qualem)"، 45أقّل من ذلك وال أكثر ال.  

 معادال

وفًقا ّلذا الرأي، تكون و . 46النفس قائًّل إّنا "كمال أّول جلسم طبيعّي آيّل ذي حياة بالقّوة"عّرف أرسطو 
النفس صورًة يّتخذها اجلسد أو وظيفًة يضطلع هبا، وهي ال تستطيع أن توجد وجوًدا مستقّلًّ أو منفصًّل عن 

. فحسب نفس تنشأ من منطلق ماّديّ اجلسد. أّما املّّل صدرا، فهو يعترب تعريف أرسطو صحيًحا لناحية أّن ال
. الملكوتمبعًًن آخر، إّن اجلسد املاّدّي هو جمّرد أداة، وهو اخلطوة األوىل لّلنتقال من عامل املاّدة إىل عامل و 
 .البقاء ةروحانيّ  احلدوث ةجسمانيّ  النفسف

الذي احلركة اجلوهريّة، وهو املبدأ  يرتبط ارتباطًا وثيًقا مببدإ إّن مفهوم النفس عند صدرافلذلك، و 
مولوجيا اليت اعتمدها كّل من أرسطو وابن سينا. فمن املنظور األرسطّي، ال جذرّي عن اإلبستيوحي بتحّول 

معقولًة، فيتأثّر جوهر النفس مبعارفها، ويف حني تتغرّي موضوعات املعرفة من كونا حمسوسًة إىل كونا ُمتخيّ َلًة 
 تعّلقها األّول هي. أّما عند املّّل صدرا، فالنفس هي اليت تتحّول منكما تبقى الذات املدر كة اليت هي النفس  

مبعًًن آخر، تصري النفس املوضوعات اليت تعرفها. و وتصبح من موجودات العامل الروحّي املعقول.  ،بعامل املاّدة
دراك املّشائّي، وهو املبدأ الذي ينّص على أّن النفس تصري اإل برأي فضل الرمحن، يذهب صدرا مببدإلكن 

موضوع ذاهتا يف خّلل فعل املعرفة، إىل أقصى مستوياته، متأثّ رًا، بذلك، باألفّلطونّية احملدثة. و"ليست هذه 
                                                           

 .املرتجم عن اإلنكليزيّة.باللغة العربّية، فقمنا برتمجة نّص قول املؤمن  أعمال بطرسمل نعثر على  44

45 Ibid, p. 329. 

 

46 Aristotle, De Anima, II, 412 a 27; 412 b, line 5.   

د فؤاد األهواين، حتقيق جورج شحاتة ، ترمجة الدكتور أمحكتاب النفسأرسطو، ويف الرتمجة العربّية استفدنا من، 
والصفحة  ،السطر السادس ،٤۱(، الكتاب الثاين، الصفحة ۱٩٤٩ دار إحياء الكتب العربّية،مصر: ) 1، الطبعة قنوايت

 املرتجم.  .السطر اخلامس ،٤٣



الصريورة شأنًا زائًّل يستمّر باستمرار فعل املعرفة، بل إّنا تدّل على مستًوى وجودّي جديد تصل إليه 
. فالنفس تقطع درجات ومنازل متعّددة يف ظّل عودهتا إىل أصلها، وهي تكون، يف البداية، أي يف 47لنفس"ا

 فيها قادرة يًّا. لكّنها تصل، كّلما اشتّدت درجة وجودها، إىل مرحلة تصبححالة تعّلقها باجلسد، جوهرًا مادّ 
لعامل اآلخر، ترجع إىل رهّبا. لكّن هذا العامل بانتقاّلا من هذا العامل إىل اومن مثّ، على أن تستمّر بذاهتا. 

 وبعد كامن يف اإلنسان نفسه.كثافة روحياة اآلخر ليس خارج اإلنسان حقًّا، بل هو 

ظى هبا النفس إلياد صورة واّس، فهي الفرصة الوحيدة اليت حتأّما األشياء اخلارجّية اليت تدركها احل
يقول هنري   الصورة اجلديدة هي ذات بعد روحّي ينبع من النفس. مبعًًن آخر، هذهو ُمدرَكة جديدة من ذاهتا. 

، فهو صورة خارجّية تقّلد الصورة املوجودة يف عرضيًّاال يُدَرك اجلسم املادّي إاّل : "كوربان نقًّل عن صدرا
 .48اإلدراك"، موضوع جوهريًّااليت هي،  امللكوتّيةالنفس وتتمّثل هبا. أّما النفس، فهي تبلغ كماّلا يف صورهتا 

 النظام الوجودّي.ال ينفصل عن  إّن النظام اإلدراكيّ أي  ى اإلنسان وال يدرك إاّل ماهّيته،أساًسا، ال ير 

لكّن هذا ال يعود إاّل إىل الواقع  حقًّا،وال ينكر صدرا أّن األعضاء اجلسديّة ضروريّة لإلدراك احلّسّي 
ّي. لكن يف الواقع، حني تؤثّر صورة حمسوسة خارجّية يف االتّفاقّي الذي يفيد بوجود املخلوقات يف كون مادّ 

 نّ إمبعًًن آخر، "و عضو حّسّي، إّن النفس هي اليت تلق صورهتا اخلاّصة استناًدا إىل تلك الصورة احملسوسة. 
عند  ةحاضر  ،ةعن املادة اخلارجيّ  ةدجمرّ  ،من عامل امللكوت النفساينّ  اهلل ةله بقدر  ةمماثل ةنشاء صور إبصار باإل

وفًقا ّلذا القول، يرفض صدرا مبدأ و . 49"هبا قيام الفعل بفاعله ال قيام املقبول بقابله ةقائم ،النفس املدركة
التجريد الذي يطرحه املّشاؤون، فإّن طبيعة فعل اإلدراك الغيبّية ال تتطّلب التجريد، بل تتطّلب حتّول موضوع 

ّي صورًة ألّن النفس، وهي مصدر الصور، تسبغ على اجلسم املادّ  ،بذلك، حيصل اإلدراكو اإلدراك نفسه. 

                                                           
47 The Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p. 234; cf. p. 197, 203-4. 

48 Spiritual Body, op. cit., p. 165. 

)بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب،  3الطبعة  ،عالية في األسفار العقلياة األربعةتالحكمة الم، صدر الدين الشريازي 49
 .۱٨٠و ۱٧٩(، اجلزء األّول من السفر الرابع، الصفحتان ۱٩٨۱



ا إدراكّيًة نورانّيًة غيبّيًة جديدًة. لكن كما يقول فضل الرمحن، هذا
ً
أو  ،آخرَ  ال يعين أّن اإلنسان يعرف عامل

 نسخًة أخرى عن العامل اخلارجّي، 

أو عامل اإلدراك احلّسّي احلقيقّي األصيل، فّل ريب يف أّن الذي يعرفه اإلنسان هو العامل اخلارجّي نفسه، 
 لتأكيد هويّة الفكر والوجود،بعّلئقه كّلها. وليس واقع أّن النفس تنشئ صورها اخلاّصة إاّل طريقًة أخرى 

أي هويّة ما هو وجودّي وما هو عقلّي. فالعامل كما يعرفه اإلنسان هو، بعينه، العامل كما هو موجود، 
 .50ة عقلّية لكي تصري املعرفة ممكنةتتغرّي وتّتسم بصفلكّن مرتبته الوجوديّة 

يسّميه كوربان الواقعّية وهو ما ، ويصّنف فضل الرمحن هذه املرتبة على أّنا "نوع من الواقعّية املثالّية"
مّث إّن قول إّن اإلنسان ال يدرك إاّل ماهّيته يعين أّن النفس تتلّقى صورها بعد أن تستحضرها من . عنويّةامل

، ال يعود االبتكار متعّلًقا بإنشاء شيء جديد وفريد، بل بتذّكر جزء من النفس كان قد أُغفل وعليهالداخل. 
بعد كونه مشّتًتا ومنسيًّا. فبالنسبة إىل  ومجع مشله من ،يف الذاكرة ما شيءسي. أّما التذّكر، فهو استحضار ونُ 

ر ّي اخلارجّي، هو نوع من االستحضار أو صدرا، كّل فعل معرفة وإدراك، مبا فيه اإلدراك احلسّ  التذكا
 .(anamnesis) األفّلطونيا 

الذي هو، يف الطرق (، remembration) ِذْكرْ كما جتدر اإلشارة إىل أّن التذّكر هو من اجلذر 
أمساء اهلل احلسًن، والتسبيح إخفاتًا أو جهرًا. ويشبه الذكر صّلة القلب يف الرهبانّية املسيحّية،  ذكرالصوفّية، 

من أنواع اليوغا. مّث إّن العجز عن التذّكر، عند أفّلطون، هو  كثرياليت ترتّدد يف خّلل ممارسة   المانتراأو 
واليت قد أبصرت شيًئا من احلقائق اليت ال  ،يّ الذي يتسّبب بسقوط النفس اليت جاورت اهلل يف العامل العلو 

 . 51تقدر على تذّكرها

لكن ليس عن  ،باختصار، يفيد موقف صدرا بأّن املوجود املتمّتع باخليال مستقّل عن املاّدة الطبيعّية
تمي إىل صنف معنّي من املاّدة اجملّردة ذات االمتداد واخلاّصّيات. أّما الصور بكونا أجساًما ملكوتّية، فهي تن
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51 See: Plato, Phaedrus, 248c; Plotinus, Enneads, IV, 4, 7ff. 



دَرك الذي ينطوي على األفكار اجملّردةلاعالم المث
ُ
وبني عامل املاّدة  ،، وهو العامل الواقع بني العامل الروحّي امل

 يّة. الصرف واألجسام املادّ 

لكّن صدرا يفّرق بني عامل الصور األنطولوجّي، وهو عامل الصور املوضوعّية، وبني الصور الذاتّية اليت 
هي من إنشاء النفس، فإّن النفس تقدر على إنشاء خمتلف الصور املرّوعة والزائفة اليت ال ميكن نسبتها إىل 

مع  وهي صور ضعيفة وزائلة مقارنةً  أو عامل الصور العلوّي، بل إىل عامل الصور السفلّي. لاعالم المث
لذلك، فقط عندما ترحتل و األجسام املدرَكة، وذلك ألّن النفس، يف هذه احلياة الدنيا، منغمسة يف املاّدة. 

فتتمّثل أعمال اإلنسان  النفس عن عامل املاّدة تصري قادرًة على إنشاء الصور احلقيقّية الثابتة. أّما يف اآلخرة،
كوربان، إّن الصور الربزخّية يف هنري  اليت ميكن رؤيتها واإلحساس هبا بالفعل. ووفًقا لقول بصورها احلقيقّية 

 وال يعين التجريد عند صدرا أّي نوع من اخلسارة، بل يعين  هي الصور الروحّية احلقيقّية. لاعالم المث

وحدويّة أكمل. وحّّت اجلسد مرتبًة وجوديًّة أعلى ال تقصي مستويات الوجود األدىن، بل حتتويها بطريقة 
  .52ال ُيستثًن يف هذه املرتبة العليا، لكّنه ال يكون جسًدا ماّديًّا غليظًا، بل يكون ذا طبيعة خمتلفة

لذاك، يفيد املبدأ األساس عند صدرا بأّن الصور، يف حالتها املثالّية، ال تنفصل عن فعل النفس 
فّكر فيها اإلنسان، من قصور، وجّنات، وخضرة، وأضدادها إّن حقائق األخرويّة اليت يتفلذا، و اخلّّلق. 

املرعبة يف النار، ليست غريبًة عنه أو عن جوهر نفسه. فّل شيء من هذه احلقائق األخرويّة منفصل عن فعل 
يّة املوجودة يف وجوده. ال بل ألّن هذه الصور تنشأ يف النفس، تكون حقيقتها أشّد وأثبت من الصور املادّ 

 ّسّي واخلاضعة للتغرّي املستمّر. العامل احل

 ،يًّالكّن العامل اآلخر ال يقع ضمن حدود الكون وال يف خارجه، بل هو بعد وجودّي خمتلف كلّ 
لذلك، إّن اجلّنة والنار ال تشريان إىل مكان بكّل ما لكلمة و ينتمي إىل مستوى الوجود الباطيّن والروحّي. 

، ال يعود مطروًحا . لذلكباطيّن خمتف بفعل حجب هذا العامل أمران من معًًن، بل مها تشريان إىل مك
حيضر أمام  ،عامل املثالمولوجّي املتعّلق بكيفّية ارتباط الباطيّن الروحّي بالظاهرّي املاّدّي. ففي السؤال اإلبست

اإلنسان ، على الفور، كّل ما يصبو إليه ويرغب فيه. بل من األحرى باملرء أن يقول إّن تصّور الرغبات يعين 
                                                           

52 The Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p. 227. 



. فإّن جمّرد التفكري بشيء ما هو عني حضوره، وذلك ألّن األفعال والنوايا عور حبضور املرغوب بذاته فعليًّاالش
ّلما وجود خارجّي قطًعا. فعلى سبيل املثال، الغضب نار  تتجّسم، وكّل سلوك وعادة متجّذَرين يف النفس

من  هائجة، واألهواء اخلبيثة والشهوات الدنيويّة هي عقارب الدغة وأفاع السعة. لذا، وباختصار، إّن كّلًّ 
أمور "ال مصدر ّلا إاّل ذات إنّية اإلنسان اجلوهريّة اليت تكّونا نواياه،  ّنة، والنار، واخلري، والشّر،اجل

 .53وطموحاته، وتفّكره، وأقدس معتقداته، وسلوكه"

ال تشري كلمة النفس، عند صدرا، إىل جوهر ما، بل هي تشري إىل عامل فريد، وعاّم، وقائم بذاته، 
 أو إىل حيثّية وجوديّة هي أمشل من الواقع املاّدّي. يشرح صدرا هذا قائًّل:

 ،واجلنان ،والقصور ،ه من أنواع النعيم من احلور]...[ مّث إّن كّل ما يشاهده اإلنسان يف اآلخرة ويرا
داد هذه من أنواع العذاب اليت يف النار ليست بأمور خارجة عن ذات النفس وأضّ  ،واألنار ،واألشجار

 .  54مباينًة لوجودها، وأّنا أقوى جتوهرًا، وآكد تقّررًا، وأدوم حقيقًة من الصور املاّديّة املتجّددة

وعلى العكس من العامل املاّدّي حيث حياة املخلوقات عرضّية وفانية، إّن كّل جسم يف العامل اآلخر 
العالم إّن نفوس ف"فهو حّي أبًدا. ويف حني أّن األجساد الدنيويّة تقبل النفوس عندما تصري جاهزًة لذلك، 

د أجسادها وفًقا حلاجاهتا" اآلخر  . ومبعًًن آخر 55توج 

دنيا، تسبق القّوة الفعل زمانيًّا، يف حني أّن الفعل سابق أنطولوجيًّا على القّوة. أّما يف هنا، يف هذه ال
إّن القّوة سابقة أنطولوجيًّا ووجوديًّا على الفعل. ففي هذا العامل، الفعل أرفع قدرًا من فالعامل اآلخر، 

 . 56ألنّه يتحّقق جرّائها. أّما يف العامل اآلخر، فالقّوة أرفع قدرًا من الفعل ألّنا عني حتُققه ،القّوة

                                                           
53 Spiritual Body, op. cit., p. 166. 

، تصحيح وتعليق فاتن حمّمد اللبون )بريوت: مؤّسسة التاريخ كتاب العرشياةصدر الدين حمّمد بن إبراهيم الشريازي،  54
 . 53(، الصفحة 2000العريّب، 

55 Spiritual Body, op. cit., p. 166. 

56 Ibid, pp. 166-67; cf. R. Avens, Imaginal Body (University Press of America, 1982), p. 135. 



اليت تكّون األجسام األخرويّة، أّي املاّدة اليت تتجّسم بواسطتها األعمال والنوايا،  املاّدةأّما نوع 
، تصري اجلسد األّول صورةس اليت تبدأ بكونا ليست إاّل النفس اإلنسانّية بعينها، إذ إّن النف افيقول صدرا إنّ 

الصور األخرويّة. ويف عامل املثال، إّن النفس هي مبدأ اجلسد. لكّنها ال تتكّون من املاّدة اجلامدة  ماداة
الكثيفة اليت تبصرها احلواّس، بل من ماّدة روحّية لطيفة شّفافة ال تفسد، وتقبل الصور اللطيفة اليت تفوق 

ألّنا صورة كّل  ،الواقعة بني هذه احلياة والعامل اآلخرالنفس هي  حواّس عامل اآلخرة. ووفًقا لصدرا احلواّس إاّل 
. 57{جَمَْمَع اْلَبْحَرْين  }النفس هي  ،للقرآن الكريم. ووفًقا وماّدة كّل صورة يف العامل اآلخر ،قّوة يف هذا العامل

ي الوجود املاّدّي والعقلّي  البرزخيعين أّن موضع النفس هو  ما
َ
إّن النفس  ومبعًًن آخر،كَليهما. ،بني عامل

اخلارجة م القّوة إىل الفعل يف باب العقل واملعقول نادرة الوجود جدًّا يف أفراد الناس، والغالب من أفراد 
مبعًن  ،59قرآينّ . وبالعودة إىل الربزخ، هو مصطلح 58النفوس هي النفوس الناقصة اليت مل تصر عقًّل بالفعل

احلاجز أو احلّد الفاصل بني الدنيا واآلخرة. أّما يف املعتقدات السائدة، فالربزخ عامل وسيط توجد فيه األرواح 
بعد املوت وقبل يوم احلساب، وهو عامل القيامة الصغرى. يستعمل صدرا مصطلح القيامة الصغرى قبالة 

أو حيثّية الوجود الغيبّية. لذا، يكون املعًن  ،وهريّة الشاملةمصطلح القيامة الكربى اليت هي حقيقة احلركة اجل
الباطيّن للقيامة هو "العدول عن زعم وجود الصور املاّديّة والغيبّية يف واقع منفصل وقائم بذاته، وإدراك أّن 

 . 60هذه الظواهر هي قائمة يف ظّل احلضور اإلّلّي ومظهرة له"

، (soma) اجلسميعرض صدرا صريورة اإلنسان الربزخّية من خّلل ثّلثة عناصر أنثروبولوجّية هي 
لذا تبدأ النفس، وفًقا ملبدأ احلركة اجلوهريّة، نباتّيًة، مّث تكتسب  .(pneuma) ، والروح(psyche) والنفس
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  .44مصدر سابق، الصفحة ، كتاب العرشياة 58 

َعُثونَ َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تَ رَْكُت َكّلا ِإن اَها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بَ ْرزٌَخ ِإَلى يَ ْوِم ي ُ }59 ، اآلية المؤمنونة ر {؛ سو ب ْ
100. 

60 Ibid, p. 206, note 221; cf. Corbin, Spiritual Body, pp. 160-3.  



. لذا، "إّن النفس موجودة يف هذه اإلدراك واحلركة عندما تصري حيوانّية، إىل أن تصري نفًسا إنسانّيًة عاقلةً 
 .  61ذلك ألّن املوجود ميّر مبراحل خمتلفة من التطّور"، املراتب كّلها، وهي نفسها لكّنها خمتلفة

ويّتصف تطّور النفس وارتقائها يف هذه املراتب املتتابعة بالوحدة والبساطة املتزايدَتني يف كّل مرتبة، 
، ال تنفي امللكات والصور الدنيا أو تستثنيها. العقللكن من املفيد إعادة ذكر أّن املرتبة العليا، وهي مرتبة 

لذا تشمل الوحدة والبساطة احلقيقّيَتني مراتب الوجود  ركة التطّوريّة حركة تراكمّية،ّن احلبأ يرى املّّل صدرا
الدنيا. لذلك، تشبه النفس، يف قّمة تطّورها، اهلل لناحية أّنا تدرك كّل شيء، "وهي تبدأ يف العمل مثل اهلل 
عندما تنشئ الصور من داخل ذاهتا. ففي هذه املرحلة، كما يقول ابن عريّب، إّّنا يصري اإلنسان الكامل 

 . 62كّلها"  عوامل املاّديّة، والغيبّية، والعقلّيةحاكم ال

لكن يف املدرسة املّشائّية، ال تعين ناية احلكمة وصول النفس إىل مرتبة وجوديّة جديدة، بل إىل 
مرتبة إدراكّية جديدة. لذا، تتحّقق صور الوجود العليا عن طريق إلغاء كّل ما هو أدىن منها، ال سّيما املاّدة 

ل، ولون، وما شابه. وهذا املعتقد بعينه هو الذي أوصل األرسطّيني إىل استنتاج أّن املفهوم وعروضها من شك
العقلّي، واإلنسان العاّم، وهو اإلنسان الكامل، ال ميكن أن يكون ّلما جسم، ألّن اجلسم املاّدّي هو الذي 

كات اجلسديّة كّلها جانًبا. لكن يف لذلك، عندما تصري النفس عقًّل جمّرًدا، تطرح امللو يكّون إنسانًا خاصًّا. 
إطار احلركة اجلوهريّة، ال تستثين النفس املكوِّن اجلسدّي، إذ تشمل مرتبة العقل العليا كّل ما هو أدىن منها، 

مبعًًن آخر، إّن امللكات احلياتّية، واإلدراكّية، والتخّيلّية، والعقلّية كّلها تستمّر يف و لكن بطريقة أعلى وأفع. 
 على مرتبة أمسى.الوجود 

املراتب األدىن وال تنفيها هو عني معًن تشمل  ّن مراتب الوجود العليابأقول الووفًقا لفضل الرمحن، 
ا، ويوَصف بأنّه مستمّر ألنّه حيتوي املراتب  التطّور املتواصل. "وهو يسّمى تطّورًا ألنّه يشمل عنصرًا مستجدًّ
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وهذا أيًضا هو معًن أسبقّية الوجود على اجلوهر، ففي حني أّن اجلواهر  .63""صورة أمسى"السابقة لكن يف 
 متعّددة، وساكنة، وخاّصة، الوجود واحد، وبسيط، وشامل.  

إذ يبين  التناسخ،من رافضي مفهوم  صدرا ويف ظّل ما قد قيل حّّت اآلن، من غري املفاجئ أن يكون
حركة النفس والروح حنو الكمال التدريّي هي حركة ال حّجته هذه على أساس احلركة اجلوهريّة. فبما أّن 

 ارجعة فيها، يكون من العبث افرتاض أّن النفس املتطّورة تستطيع، بعد أن ترتك جسدها، أن تدخل جسدً 
بشر قد عدًدا من ال نّص على أنّ قال  القرآنوتبدأ بالتطّور من الصفر مرّة أخرى. لكّن  ،غري متطّور اجديدً 

بسبب أفعاّلم الفاسدة. يتدارك صدرا هذه املشكلة عن طريق إشارته إىل أّن  دًة وخنازيرمسخهم اهلل قر 
النفوس اليت مل تبلغ كماّلا، أو تلك اليت قد ارتكبت الذنوب يف هذا العامل سيكون ّلا يف عامل األشباح 

يصري يف ذلك  ، مثًّل،ّنتإّن املتعفأجساًدا تعكس عاداهتم وأحواّلم الغيبّية اليت اكتسبوها يف هذا العامل. 
العامل محارًا. ويف الواقع، يقول صدرا إّن بعض األشخاص قد يصلون، حّّت يف هذه احلياة، إىل مرحلة يشبه 

 فيها مظهرهم احليوانات اليت يتماَهون معها. 

رًا يف لكّن احلياة يف هذا العامل ال تُعاد على الرغم من أّن القائلني بالتناسخ يزعمون أنّه يفرض تغي ّ 
لتّتحد مع جسد آخر يكون  املكان والشخص. وهذا يوحي بأّن النفس قد انفصلت عن جسدها املاّديّ 

مبعًًن و مع بقاء الشخص كما هو.  شكل الوجودوعاًء ّلا. أّما مبدأ احلركة اجلوهريّة، فهو يدعو إىل تغرّي يف 
حركة النفس التطّوريّة، عدا عن   تّتصفآخر، يكرب اجلنني ليصري رجًّل حيتفظ هبويّته نفسها بعد املوت. لذا، 

بذلك، تعين القيامة اجلسديّة بالنسبة إىل صدرا قيامة و . 64باالستمراريّةأحاديّة االجّتاه وال رجعة فيها، كونا 
كوربان هذه هنري  نشأ وفًقا جلوهر شخصّيته. ويسّمي أو صورة غيبّية ت ،ظّل جسد روحيّ  هو كّل فرد
تكتسب النفس جسًدا ميّثل شكل  إذ أو التحّول الذي يف إطاره، ،"االنتقال بالنسبة إىل اجلوهر"ب العملّية 

الوجود اجلديد الذي تنتقل إليه. يتابع كوربان قائًّل إّن اإلنسان ينبغي أن يتخّيل حتّوالت مستمرّة تطرأ على 
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مبعًًن آخر، تتّلزم فكرتا القيامة واحلركة و من الضعف إىل الشّدة.  التطّور املتناغمد بطريقة تشبه الوجو 
اجلوهريّة. وكّل نفس، بسبب سلوكها، وأهوائها، وعاداهتا تنشئ لنفسها أسلوب وجود، وهو فعل وجود 

ومتاشًيا  جسًما مكتسًبا.د مستقّل عن اجلسد املاّدّي الذي يتحّلل وخيتفي. لذا، يسّمى شكل الوجود اجلدي
عاد عني اجلسم فّرد، يكون اجلسم املكتسب يف املمع احلقيقة البديهّية اليت تقضي بأّن النفس هي مبدأ الت

لذلك، يكون الطرحان و احلايّل من ناحية الصورة اليت هي النفس، مع كونه خمتلًفا من ناحية املاّدة. 
 .65آن ذاته يف صحيَحني: إّن اجلسم املكتسب هو ذاته وليس

وألخّلص ما قلته، يبدأ تطّور الوجود كّله من العاّم وغري املنفصل، أي من القّوة اجملّردة الكامنة يف 
املاّدة، ويرتقي يف ترتيب تصاعدّي من األجناس، واخلاصّيات، واألنواع إىل أن يصل إىل اإلنسان. ويف 

ًرا له أن خيضع للمزيد من التمايز إىل أن يصل إىل مرحلة يكون  اآلخرة، سيكون جنس اإلنسان نوًعا مقد 
. لكن يب التشديد على أّن اآلخرة ال تقع يف نقطة زمانّية ومكانّية معّينة، بل 66فيها كّل فرد جنًسا بنفسه

إّن  أي تلف جذريًّا عن الوجود الدنيويّنجديد، ومرتبة وجوديّة جديدة، وشكل وجودّي جديد خم نشأةهي 
 وهي تتجاوز حدود الزمان واملكان.    ،هذا الوجود الظاهريّ  باطناآلخرة هي 

وميكن تشبيه مفهوم اآلخرة عند صدرا باحلاالت الروحّية اليت ُتترب يف املنام، فّل شيء هو نظري ملا 
. لكّن التجارب األخرويّة ستكون أشّد وأثبت، وذلك ألّن التجّسم اآلخرةهو موجود يف األحّلم ويف 

:حّّت أّن ]الصور[ اليت يراها امل األرواح ال حيصل إاّل بعد املوت. يف هذا اإلطار، يقول صدراالكامل لصور ع
ال أمري قاإلنسان بعد املوت تكون هذه الصور اليت يراها يف هذا العامل كاألحّلم بالنسبة إليها، ولذلك 

، أي القيامة اجلسديّة، عند املعاد. هذا هو سّر 67""نيام فإذا ماتوا انتبهوا الناس": املؤمنني، عليه السّلم
 صدرا. 
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هو أّن يف حني أّن األحّلم تأيت يف هذه احلياة و ،احلياة بعد املوتبني األحّلم و  مَث  فرق حمورّي آخر
وتنقضي كما تشاء، يتحّكم فاعل، هو اإلنسان ذا الروح، بتجارب اآلخرة. هذا اإلنسان هو وسيط بني 

ني املاّدي والعقلّي، 
َ
وهو يتمّتع جبوارحه، وحواّسه، وقواه. من هذه الناحية، يشبه موقف صدرا موقف العامل

إّن قوى احلياة يف ف". لذا، األّول أفلوطني الذي قال إّن "اإلنسان ذا اجلسد هو جمّرد صورة عن اإلنسان املثايلّ 
أبني و ة هي أقوى، وأوضح، "حبواّس قويّة وثاقب يتمّتعيف حني أّن اإلنسان املثايّل  ،اإلنسان ذي اجلسد ضعيفة

جلاميس احلركة اجلوهريّة اليت تتأّلف، وفًقا  ولذلك، يشري صدرا إىل. 68"]...[ من حواّس اإلنسان ذي اجلسد
 .69، من "اإلدراك املتزايد تدرييًّا بكونه حقيقًة تشمل وتتجاوز الوجود اجلسدّي جوهريًّا"J. Morris لوريس

القرب الذي هو املنزلة الوسطّية بني املوت  مرحلة صدرا، هيلوإّن املرحلة األوىل بعد املوت، وفًقا 
اجلسدّي والقيامة. وتكون الروح، يف هذه املرحلة، ال تزال مّتصلًة بعامل املاّدة. أّما احليوان الذي تطّور خياله 

أّما الناس العاديّون الذين يشّكلون معظم البشريّة، مبا و القربيّة إىل األبد.  عامل املثال وذاكرته يبقى يف مرحلة
يعتمد على مدى انغماسهم يف العّلئق  عامل املثالفيهم األطّباء العارفني بأحوال اجلسد، فإّن بقاءهم يف 

كون أجساًما ماّديًّة حقيقّيًة، ت الاملاّديّة. وإّن نفوس هؤالء الناس ستنشئ ّلم، على الفور، أجساًما صوريًّة، 
قادرًة على ة النار الربزخّية، تصري دنيويّة. وبعد ورود النفوس الطّيبوظيفتها عكس صورة ميول النفس ال

، لكّنها إن مل تستذوق احلياة العقلّية يف هذه الدنيا، لن تتمّتع إاّل بامللّذات احلّسّية االلتحاق بالعامل العقليّ 
يف ناظريها، فهم  خلبيثة اليت ستعكس صورًا تثري الرهبة والروعاخليالّية. كما ينطبق األمر نفسه على النفوس ا

أو سباًعا وفًقا مليوّلم حنو اجلشع، أو العدوانّية، أو الفجور. لكّن صدرا ال يقول إّن هذه  سيصريون خنازير
ا ملموسًة، وذلك ألّن االرتكاس والتناسخ مستحيَلني، بل الذي يعنيه صدر قيقّيًة النفوس ستصري حيوانات ح

. وبعد أن يذوق هؤالء 70"يَرون أنفسهم على أّنم حيوانات حقيقّية متنّوعةهو أّن البشر الفاسدين "سوف 
الناس عذاب نار البهيمّية، البثني فيها أحقابًا، سيُعفى عنهم، إاّل القّلئل الذين قد كانوا منهم متأّصلني يف 
الشقاء. لكن يف ناية املطاف، حّّت هؤالء األشخاص قد يتحّولون أو يفقدون رغبتهم يف التعّقل من 
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يقول جاميس  صدرا،لالعامل اآلخر هو قّوة اخليال يف النفس. ووفًقا أساسها. لذا، إّن ما يبقى من اإلنسان يف 
 موريس

اخلّلئق على أحناء خمتلفة حبسب أعماّلم ونيّاهتم ]...[ فإّن تكرار األفاعيل يوجب حدوث  شرحتُ 
امللكات، وامللكات النفسانّية تؤّدي إىل تغرّي الصور واألشكال، فكّل ملكة تغلب على اإلنسان يف 

 .   71تتصّور يف اآلخرة بصورة تناسبهاالدنيا 

كوربان، مل يضطّر صدرا إىل اختيار واحد من املفهوَمني األخروي ني: إّما القيامة هنري  وكما يذكر 
ألنّه كان يؤمن بأنطولوجيا  ،اجلسديّة املاّديّة أو القيامة الروحّية. لكّن صدرا قد رفض اخلوض يف هذه املعضلة

ني احلّسّي والعقليّ 
َ
، أي األرض امللكوتّية، هو عامل املاّدة الروحّية عامل املثالوإّن . 72برزخّية ترتبط بالعامل

اللطيفة واخليال اخلّّلق اجلوهرّي واملستقّل عن اجلسم املاّدّي. فاخليال ليس ملكًة عضويًّة ترتبط باجلسد 
ه، بل هو ملكة روحّية تتّص هبا النفس. فحّّت حني تنفصل النفس عن هذا العامل، تبقى املاّدّي وتفًن بفنائ

مبعًًن آخر، إّن مجيع هذه امللكات تّتحد و متمّتعًة باإلدراكات الفرديّة من مسع، وبصر، وشّم، وذائقة، وملس. 
بنفسه. فإن كانت  ًسايف ملكة واحدة هي القدرة على التشكيل والتمثيل، فاخليال قد صار إدراًكا حمسو 

على الصعيد الباطيّن، حسًّا مرافًقا ، فإّنا تشّكل، ظاهريًّا احلواّس مخًسا، ولكّل منها عضوها اجلسديّ 
مبجّرد أن ترتك الروح  ملكة اخليال عن أشكال القّوة، والنقص، واخللل كّلها تتخّلى . ووفًقا لصدرا،73فريًدا

ّي، وال تعود تعّدديّة سّ احلسمعّي، و اليصري مبدأ الكمال البصرّي، و اجلسد. أّما يف اآلخرة، فاخليال نفسه 
اجلوارح ضروريًّة أصًّل. كما يصري إدراك األشياء املرغوب فيها والقدرة على إياد هذه األشياء شيًئا واحًدا، 

ى الواقع ألّن اخليال اخلّّلق ال يعتمد على الظروف اخلارجّية أو عل ،فتصبح األمنية هي املل ك املسيطر
 الواقع. عني املوضوعّي املزعوم، بل إّن اخليال هو 
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يفصل بني القيامة الصغرى، أي عبور الروح من العامل الربزخ  وقد ذكرت آنًفا اعتقاد صدرا بأنّ 
، عاديّ ى اليت يولد من خّلّلا اجلسد املالكرب يعلو على احلواّس، وبني القيامة احملسوس إىل عامل الربزخ الذي 

تعرب الروح عربها إىل عاملها املنشود. أّما املّدة الفاصلة املذكورة، فهي املّدة املطلوبة لنمّو اجلسد اللطيف واليت 
الذي تبنيه النفس يف خّلل حياهتا. واجلسد اللطيف هو جسد النفس املكتسب الذي يب أن يصل إىل  

كَتسب من النفس وهبا بالتوافق مع احلقيقة كمال ّنّوه. ومن اجلدير بالذكر االنتباه إىل أّن اجلسد اللطيف يُ 
ّي البديهّية اليت تفيد بأّن النفس هي مبدأ التفّرد الذي بفضله يستطيع صدرا تأكيد التطابق بني اجلسد املادّ 

روح  عادّي. وعلى سبيل املثال، إّن جسد زيد يف اجلّنة هو نفس جسد زيد الدنيوّي الذي أفردتهواجلسد امل
زيد الذي هو يف اجلّنة على الصعيد املاّدّي، إذ  ،املاّديّ ب يف أّنين مل أقصد التطابق باملعًن لكن ال ري واحدة.

 ليس زيًدا الذي كان حيًّا على األرض، لكّن الذي يوّحدمها هو بقاء املبدأ اخلّّلق الذي هو النفس. 

، هذا يعين أّن . وبرأي كوربان74مّث إّن عملّية التحّول اجلسدّي تشبه حتّول الرصاص إىل ذهب
القيامة ال حتصل يف الزمان الكّمّي القابل للقياس، بل هي حتصل وفًقا للوقت النفسّي الباطيّن الذي يصري 

عيش. ويف احملّصلة األخرية، تكون القيامة  أي شّدة الوقت املاّديّ  ،75ال ضعف فيها ""شّدًة خالصةً 
َ
 تقُدسامل

هرًا إّليًّا بالكامل يف . فالبنسبة إىل املخلوق البشرّي، هو يصبح مظالصور البشريّة وعودة كّل موجود إىل أصله
 عيب.  ، وال يولّثها أمّيا76(Forma Dei) اهللأي إنّه يصري مرآًة صافيًة تعكس صورة  القيامة،

ووفًقا لكوربان، هذه هي خّلصة رؤية املّّل صدرا، إذ يبقى اجلسم اللطيف مصدر اإلدراكات 
، حبيث يستلزم اإلدراك احلّسّي اإلدراك روحّيةاحلّسّية حني ينفصل عن اجلسد، لكّنه يكون مصدرًا ذا حالة 

ق اجلسد تعاين احلرمان بذلك، يكون قول بعض الّلهوتّيني، رمجًا بالغيب، إّن النفس حني تفار و الروحّي. 
والشقاء، جمّرد سوء فهم يطال عرفان صدرا وغريه من احلكماء. كما أنّه قول يتجاهل واقع أّن هؤالء احلكماء 

                                                           
74 Ibid, p. 110-1. 

75 En Islam iranien III, op. cit., p. 235. 

76 Ibid, p. 248. 



يّة كّلها اليت تعّكر صفوه يف هذه الدنيا يعتربون أّن احلّسّي هو روحّي سلًفا، وأّن اخليال املتحّرر من القيود املادّ 
 . 77يّة اإلّلّية والقدرة الكّلّيةاحلرّ يقدر على املشاركة يف 

يف تكون خّلصة املوضوع، إًذا، كما يلي: أّواًل، عندما خيرج اجلنني من رحم أّمه، يشهد قيامته 
اللطيف قد  جسمها، تشهد النفس قيامتها الربزخّية الصغرى مع كون ومن مثّ العامل احلّسّي ووالدة جسمه. 

أو زمن مهد اإلنسان.  ،اإلنسان يف زمن البزرخ نفسهنا تكون والدة  يف احلياة الدنيا، تكّون جرّاء أعماّلا
الذي يشهد القيامة الكربى بوقعها املدّوّي،  الروحيّ ويف النهاية، يصل اجلسم اللطيف إىل مرتبة اإلنسان 

يف عامل الربزخ، متوت موتًا  فينتقل من عامل الربزخ إىل عامل املّلئكة. وهذا يعين أّن النفس، بعد فرتة ّنّوها
 أّوليًّا يف ذلك العامل، لتعود وتولد يف عامل الروح. 

 ،إّن هذا النظام ّلو حقًّا رؤية عظيمة تشمل مراتب الوجود كّلها، بدًءا من العناصر الطبيعّية واملعادن
فعل الوجود الوحيد هو نظام يتحّرك جرّاء اضطراب الوجود الذي يسّببه وحّّت عامل املّلئكة وما وراءه. 

صدرا، والفلسفة الشيعّية عاّمًة، ذات  مّّل  والفريد اآلخذ بالتصاعد إىل األبد. من هذه الناحية، تكون فلسفة
قد استسلم لكّل جمهر ومقراب". الّلهوت الذي قد " روّي، وال قاسم مشرتك بينها وبنيطبع غييّب وأخ

ما  ،التحّدث عن البعد الكويّن، أو الوعي الكويّن، وما شابه فبالنسبة إىل املّّل صدرا وأتباعه، من املستحيل
لذلك، إّن شيًئا مثل الوعي الكويّن ال يُفهم إاّل و دام املرء ضمن جمال التجارب احملسوسة والوجود املاّدّي. 

 . 78مقرت نًا بفكريَت القيامة يف العامل الذي يتجاوز احلواّس، واّتصال اإلنسان يف عامل موجود بعد املوت

 حاشية: القيامة عند كوربان 

كمفهوم جمّرد يدّل على غياب  T. More وهو مصطلح ابتكره توماس مور اليوتوبيا،يف القيامة "حتدث" 
بذلك، تصري اإلجابة عن السؤال و املكان. واليوتوبيا هي بّلد الّلمكان، أو "مكان" ال حيتويه مكان. 

الرحيل عن هذا العامل ليس ارحتااًل إىل مكان آخر، بل هو القدرة على رؤية حقيقة  يعين أنّ  ما"أين؟" ممكنًة. 

                                                           
77 En Islam iranien IV, op. cit.,  p. 114; cf. pp. 98, 117. 

78 Ibid, p. 117; cf. pp. 118, 121-2. 



. أّما بالنسبة إىل العارف، الباطنإىل  الظاهرانتقال من ة اليت تغّلف البواطن الداخلّية، أي إنّه املظاهر اخلارجيّ 
ب اآلية وتصري احلقيقة الباطنّية هي إّّنا هذا االنتقال هو عودة إىل الوطن. لكن حني يتّم هذا االنتقال، تنقل

األشياء كّلها حماطًة بالواقع الروحّي، ال  أيناليت تغّلف الواقع اخلارجّي املرئّي، وحتتويه، وحتيط به. كما تصري 
بل باحلقيقة الروحّية، فتكون النفس أين األشياء كّلها. لذلك، إّن مكان النفس هو الّلمكان، فهي ليست 

 .79كان ألّنا موجودة يف كّل مكانيف أّي م موجودةً 

ضرورّي لفهم التجارب الرؤيويّة  عامل املثالأّن مفهوم الّلمكان الذي هو بكما يعتقد كوربان 
أو حاالت اّلذيان اليوتويّب. لكن وفًقا لكوربان،  ،عنوان التخّيّلتهي بوفصلها عن املفردات املعاصرة اليت 

ليست هذه الرؤى ضربًا من ضروب اّلذيان، بل إّن اإلنسان املعاصر، حبرمانه قّوة اخليال من وظيفتها 
واالختّلل، وجنون االرتياب،  عدم التوازن، جراء الدقيقة بني العقل واحلواّس، أصبح يعاينومبوازنته العقلّية، 

 .  80الفصام، وغريها من األمراض النفسّيةواّللوسة، و 

ومن ناحية فينومينولوجيا التجارب الرؤيويّة، إّن اّلبوط من اجلّنة إىل هذا العامل ليس نزوًحا حمّليًّا، بل 
يف احلالة وانتقال من املعًن الظاهرّي إىل املعًن الباطيّن. ويف املقابل، إّن ترك هذا العامل وسرب أغوار  تغرّي هو 
ًن الباطين ال عّلقة له بظاهرة املوت البيولوجّية. وليس البقاء مرتبطًا بالوجود املاّدّي املطّول، بل إّن املعًن املع

ما شاكل. ويف  قول إّن املوت زوال أو ت هو معًًن روحّي. لذلك، من اخلطإاحلقيقّي الكامن وراء احلياة واملو 
ال فأموات الروح ة الروحّية من دون أن يغادروا هذا العامل، من الناس هم أموات من الناحي الواقع، إّن كثريًا

يستطيعون مغادرة هذا العامل أصًّل. كما أّن "مغادرة هذا العامل تعين التجّدد عند مصدر احلياة، والتغّرب عن 
ذوق يباختصار، "يب، أّواًل، أن يكون املرء حيًّا من أجل أن يشهد قيامته يف عامل الروح و و عامل املنفى". 
 .81"]...[ يعين أّن النفس تغادر هذا العامل وهي حّية خمرًجاألّن املوت بكونه  خمرًجا،املوت بكونه 
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81  Ibid, pp. 38, 381.  



باطه باملشرق الذي يضمن وحده احلفاظ على قد أضاع حمور توّجهه، وفقد ارتأّما العامل املعاصر، ف
وال يشهد البشر انتصار كّل ما هو ومهّي، ورهيب، وفاحش،  اخليال احلّق.الوظيفة اإلدراكّية اليت يضطلع هبا 

، يطلق كوربان حتذيره وعلى أّي حال بعامل املثال.ومروّع، ودينء، ووحشّي إاّل بسبب استبدال عنصر اخليال 
األخري ومعتقده الراسخ املقّدس الذي يفيد بأّن هذا التحليق يف اخليال، واليوتوبيات البّلستيكّية املصطنعة، 

اخليال العلمّي الذي يشمل النقطة أوميغا اليت ابتكرها تيّلر دو شاردان، لن يفلح يف متكني البشر من و 
مغادرة هذا العامل والوصول إىل بّلد الّلمكان. فبمنتهى البساطة، ما من بديل عن يوتوبيا عامل املثال 

 احلقيقّية.

  

 


