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 العارف الحكيم ،مّلا صدرا

 سيفاطمة مدر  

 ترمجة طارق عسيلي
 العقل، الروح، الباطن، احلركة اجلوهري ة، عامل املثال. الفلسفة، العرفان، احلقيقة، السهروردي، : مّل  صدرا،الكلمات المفتاحياة

 

كبدددأ والبعدددحل عدددن احلقيقدددة والعرفدددان سدددافر    وري زدددباوب ووسدددبا اهامامدددب ال ،صددددرا ري زدددأاا ري اواردددر القدددرن العازدددر هدددد.ق.مدددّل  ولدددد 
ددة والفلسددفي  احلكمددة والعلددون ال  ري دد وفيهددا در  ،اصددفهان كبددأ عليددب.   د وددا ر املعددرومل واملأدامدداد والددهي كددان لددب تدد  أ رو ددي  ة علددي يددد  م 

 الدين العاملي. ءوكهلك در  الفقب واحلديحل وعلم الرجال علي يد الشيخ هبا

اكدد) لملددك  هة ري ا  دداء  كددم زدداة    الفارسددي  رسددكي الددهي كددان ي شدد  ري ترمجددة الكاددا مددن الس سددكرياي  ملأف د اكددان تلميدده  
وازدداهر ودد   ،ة واحلكمددة والعرفددانة والعقلي دد ب ري العلددون ال قلي ددصدددرا وفدداق ا رانددب مددن ال ددّل  مددّل   وددرا مل ميددو و ددي طويددل  دد   و  ،اهل ددد 

جدد) علددي تددرك اصددفهان     ا   ، اك الددنمن الددهي عددارف فيددب معاصددروه مددن العلمدداء افكدداره املعددارف ري ووسددبا اجلددو   ،العلمدداء. وعددد  لددك
 مة األسفار:كما يصف األمر ري مقد    ،كهك

دد دد ا رايددي احلددال علددي هددها امل ددوال مددن رلددو  ... فلم   ب  ددد اندددر  العلددم واسددراره وان مدد  احلدد   ن يعددرمل  دددر األسددرار وعلددون األ ددرار وان ددالددديار عم 
هم وعد نضارهتا هوآوي وجو  ،ي جتارة اهلها وائرةوظل   ،ولقد اصبح ع  ماء احليوان غائرة ،اعي السأ العادلة وزاعي اآلراء الباطلةوض ،وانواره

 ،ملعداداة النمدان ،ف جل ين مخوف الف  ة ومجود ال بيعة ا،وطويي ع هم كشع   اضروي عن او اء النمان صفع   ،واسرة وآلي  ال صفقاهم راسرة
 .1دة الدورات    ان اننويي ري وعو نوا ي الديار...وعدن مساع

دها  دداكم زددأاا لعددّلء   الفلسددفة والعرفددان ري املدرسددة الدد  زددي  عدداد    زددأاا وودددا يدددر  فدعدداه الشدداه عبددا  الثدداين  ،وعددد فدد ة
 وعبد الرااق الّلهيجي. ،  سن لالفيو الكازاينّل  ال و   وب من مشاهأ العرفاء كامل او د ررَّجي مدرساب عدد   ،وردي ران 

ودفدن  هدد ري البصدرة ا  داء ر لادب األردأة للعد   1050سد ة  و دد تدوري   ،اتسدب  مدر   ة للعد   و دد  صدد مك د ا،ب هلل ع يم دكان  ب د
 فيها.

كسددر   ،ةة ري امل دداه  السددلوكي  فكددره. نددهكر م هددا الشددواهد الروووي دد انعكدد  فيهددا  ددو   ،فددات ال فيسددةمددن امل ل   اصدددرا عدددد  مددّل  تددرك 
  كسددأ العدددارف  ري معرفدددة احلددد    ،ةاحلكمدددة العرزدددي   ،ةالقواعدددد امللكوتي دد ،ةاملسددائل القدسدددي   ،مفددداتيح ال يدددا ،املبددددا واملعدداد ،ةاصدد ان اجلاهلي ددد
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د ،اإلمامدة ، دات، اسدرار اآليدات واندوار البي  ة ودالوجودصامل املاهي دات   ،واليق   ،جتريدد اوواجدة ،ات الشدفاءية  هلي دزد ا ،اد العا دل واملعقدولات 
زدرح اهلدايدة  ،زرح  كمة اإلزراق للسهروردي ،روضة الشهيد ،ة للمأدامادوي  ا ازية علي الروازح السم ،البيضاويتعلي  علي تفسأ 

مدن تفسدأ القدرآن الكدري ويشدامل علدي تفسدأ مجلدة مدن السدور واآليدات  داول  ،زرح اصول الكاري للكليدي ،ة أل أ الدين األهبرياأل أي  
ة األروعددة الددهي كابددي عليددب وكااوددب الشددهأ املعددرومل احلكمددة املاعاليددة ري األسددفار العقلي دد ،ةاني ددة للكلمددات الرو  ني ددارّلهلددا تبيددان املعدداين العرف

 .احجمموعة من احلوازي والاعليقات من  بل جمموعة من األعّلن والشر  

ة السددهروردي: ي ددة القدميددة الدد   ددال فيهددا زددهيد طريدد  العشدد  واحلر  راني ددري احلكمددة اإلي اصدددرا كددان ضددليع  مددّل   وال ودددَّ مددن  كددر ان  
وال ددور ي ددرم براتبددب امليفالفددة ري مجيدد   ،احلكمددة كددال ور الدد  ترتكددن علددي القددول ان   ،ة ليسددي سددوم  كمددة  يددران القدميددة" كمدد  اإلزددرا ي  

 .2احناء الوجود"

ددّل  كددان املدد هددها  ، دداول ري الكثددأ مددن املسددائل ان يكمددل مددا وددداه السددهرورديلددها  ،و فكددار السددهروردي واوددن سددي ا اصدددرا ملم 
 .ار صدرا و فكار اون عريب واضع  ويبدو ت     ،واإلضافة الفااانب وكااوات اون عريب وعرفانب ال  ري  

ة ة ال بوي ددشددريعة والسدد   وال ة وعرفددان اوددن عددريب ال  ددري  ة واحلكمددة اإلزددرا ي  ائي  ف فيلسددومل احلكمددة املاعاليددة ودد  احلكمددة املش ددلقددد ول دد
 ة.ة وكّلمي  ة وعقلي  ة عالية من وجهة ن ر فلسفي  ي  ة  ات اه  ة راص  ة وفلسفي  علي اواكار مدرسة عرفاني   اة. وكان  ادر  واحلكمة القرآني  

دددصددددرا ك دددوحل مدددن احلكمدددة اإلهلي دددمدددّل  عدددن فلسدددفة  ميكدددن احلدددديحل ونب سدددم  او ي ،ون ودددالّلهوتي دددا يع يدددب األوروود  ة "الددد  فالدددف عم 
ة واحلكمدة اإلهلي د رتب ة تادوي مسدائل تدمدرساب الفكري   . وبا ان  Theosophia"3كلمة  يوصوفيا "  اة" يقاولها  رفي  فلسفة". "واحلكمة اإلهلي  

اادهددر دارددل  م الددهي    املدد وهددو يعددي هبددهه الاسددمية ال  ددان املعددرري   ،صدددرا واحلكمددة املاعاليددةمددّل  اهددا فقددد     ،الفلسددفةارتباطهددا واكثددر مددن 
 .ة. وساد و  من آم وا والقرآن الكري والو ي ال بوي  ي  اة الف دود احلضارة اإلسّلمي  

ة واألصدالة األولوي د ع ائدبإواافينيقدا الوجدود. ا علي   داث  دورة ري م  رنا الع يم  ادر  رنا وما و  كان مفك    ،ةوري ضوء افكاره اإلوداعي  
 ة.للوجود علي املاهي  

ة ن الوجدود علدي املاهي دد علدي تقدد  ة. وهدو ي ك دة املاهي  و صالة الوجود واعاباري   – خبّلمل اون سي ا والسهروردي –ا صدر مّل  يعاقد 
 يعددي ان   مددا     اوعددد مدددم.قددة وفعددل الوجددود وهددي هبددها تا ددأ  املاهيددة ماعل   ن   ة. ويقددول  املاهي ددة القائلددة وعدددن ت ددأ  ائي  ويددرفو الفكددرة املش دد
 حبسا اراّلمل األزيفاص. ة تنيد وتقل  اإلنساني   ف وان  ال فو  تقوم وتضع
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   اعلدددي  ة وصدددوال  ة خمالفدددة تبددددا واملرتبدددة الشدددي اني  برا دددل وجودي ددد ميدددر   – كاإلنسدددان  –املوجدددود  ،ةصددددرا الوجودي دددمدددّل  ري فلسدددفة 
    مرتبدة و د    او ال)اردي      مرتبدة اجلسدم املثدا   النائدل  ي  ة من مرتبة اجلسم املداد  براتا عد   اجلسم البشري   مير  كما .  4ةاملراتا اإلنساني  
 .5واكمل من الوجود الصرمل" ر ات  ب "ال ميكن تصو  ة لب؛ ألن  فق  ال ماهي   . والوجود اإلهلي  اجلسم الرو ي  

ن آراء غدأه مدن عد ،مل والعرفدانة ري الاصدو  وهي من املسائل املهم د ،البارا  ول و دة الوجود ر العامل اإلسّلمي  فالف آراء مفك  
كة ري عدد  و دددهتا. وكثددرة الوجددود  قيقددة وا دددة  ات مراتددا مشددك   وكددهلك يعاقددد ان   ا،ب يدد من وو دددة الوجددود وكثرتددب مع ددالعرفدداء؛    ان دد

ج  امدوا الوجدود عبدارة عدن حبدر ودّل  ددود ومدا امليفلو دات  ال  ي فيوضدات البداري الواجدا الوجدود و للوجود مراتدا خمالفدة هد الوجود تعي ان  
 اك البعدددر. وتلدددك األمدددواج هدددي البعدددر نفسدددب وهدددي ري نفددد  الو دددي موجدددودات فالدددف عدددن البعدددر. فه ددداك و ددددة ري الوجدددود وكثدددرة ري 

 املوجودات.

 ي  ا والعدامل غدأ املرئدي    دات وكائ دات العدامل املرئدي  لدي  لاعي   ،كثدرة. وري الوا د   اي   هة عنامل ن   ،وو دة  قيقة الوجود يعاقد العرفاء
 ي. والاجل  ال يقبل املراتا  ال   هي كشعاحل نور وفيوضات اهلل تعا . وهها الوجود احلقيقي  وجود ف

لون م يفض ددفددإ    ،ةة ول ددة فلسددفي  العرفاني دد  وتقدميددب احلقددائ صدددرا ري تشددكيل العرفددان ال  ددري  مددّل  ة ورغددم تقدددير وعددو العرفدداء ن ري دد
 .6ةاب ري و دة الوجود الشيفصي  ن ري  

و دداول تقدددميها علددي ضددوء تعدداليم العرفدداء  ،انددواحل احلدددود ة الدد  علددي اساسددها سددانول كددل  ة احلركددة اجلوهري دد ري ددصدددرا نمددّل  يقبددل 
 ،ل مدن عدامل ال يدا    عدامل الشدهادة علدي زدكل  دو الوجدود يا دن   يعدي ان   مدا ،للوجود نوحل من احلركدة ،ةالساوق . وحبسا ههه ال  ري  

 ا للقاء.زو    اآلهات واحلسرات بة  كيا ا مسب    وكل  ولكن رغبة العودة    اولود تشاعل 

 مهد القصا يم ه ان فار 

 ات الرجال وال ساءألن   اكان عويلي سبب  

 من ي بعد عن مصدره كل  

 .7 ان يعود وب النمن للقائبيامن  
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ددالدد  اعاقددد  دد    ،ةهلددها ع دددما تبدددا املاهي دد وجددود اجلسددد  دددود  ال يبدددو ان   ،للوهلددة األو  ،وددالا أ   ،ا ال تا ددأ    لددك العصددر ا  
 ة.  د   ة الد  يقددر فيهدا ان يفهدم احلقدائ  الرو ي دة    مرتبادب العقلي دات ماعا بة مدن مرتبادب ال وعي دة. فهو خيض  لا أ  ي  وو دة ري املرتبة احلس  

 تصددل    مرتبددة اجلسددم الرو ددي   اوارددأ   ،ح ماسددامية  تصددب برتباهددا     ال  حبدداالت ال ما اهيددة. او   فهددي  ددر   ،ةي  ة احلس ددة ليسددي نفدد  املدداد  املدداد  
 .8القدسي  

ات كمدا يقدول ة ت دأ   و ي وصوهلا    عامل امللكدوت فضد  لعدد  ة     . فمن و ي ننوهلا    عامل املاد  اافينيقي  ولل ف  تارخيها امل  
 جّلل الدين الرومي الشاعر والعارمل الشهأ:

 لي    نباة من جسم ال  ياة فيبتو  

 لي من نبات     يوانوتو  

 لي من  يوان     نسانوتو  

 واملوت؟ ا ال ارسر زيً  طاملا اين   ،فلم ارف املوت

 ووعدها س ترك جسدي البشري  

 وس كون و  املّلئكة

 اترك هها ال ور ايض  ا    

  اهللزيء هالك  ال   كل  ف

 واصبح ا ر ب    اهلل وع دما اترك طور وجودي املّلئكي  

 .9ره تصو  ال ميكن      ا صبح زيً  ع دها س

 ل اجلسم    روح.فق  ميكن ان ياعو   ري الوجود اإلنساين   صدرا والرومي من الراي القائل: ان  مّل  وهبهه ال ريقة يكون 

 لإلنسان "ع دما اصبح  اك ال عم وجبة  

 .10"    ي   مييل من تو  
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 ،ي  عدن اجلسدم املداد   ومسداقّل   ال يف د ا،ملكوتي د املوجدودة فيهدا  تصد   جسدد  ة ااهتا لالقو  ال ف  حبسا  اولي   وهكها فهو يقول:  ن  
  وعد املوت.ب ي ب ي ان يكون م  ال ف      ره؛ ألن  ة ت و  وهها اجلسد سيصل     م  

   يعاقددون ان  ي  العرفداء والصدوف ولكن   ،ةة للماد  ل الصفة األساسي  ال  تشك   ،ةسبا آرر للعركة اجلوهري   صدرا اي  مّل  وال يعا) 
 والكبأ والص أ. ،والعان   الهي ال ميين و  اواص   ،ة العش الوجود مرتكنة علي  و   احلركة ري كل   العش  وان   يركينة اول  ه

 .   مصأه اواص   اجلنئي   يشد   ،ك وثباتماعر   جنئي   "ه اك رغبة ري كل  

الرغبدة   ا ك دي  ،غأ  كون لالدك الرغبدة اة  لن جتد جنئي  م    اجل   جه    منفإ ا اناقلي من ال ق ة السفلي    ال ق ة األعلي ل
 زيء. مكان وري كل   وهي ما ميكن ان جتده ري كل   ،تدري هي تلك الرغبة

 .11"او ملكوت   سواء كاني ري جسم ارضي   ، ركة ا كل  وهي تسب  

العشد   قيقدة  ة اودن سدي ا  دول العشد  الد  تدرم ان  ري دة وي اقدد ن صددرا العشد  ري سلسدلة طولي دمدّل  يضد   ،حبسا هرن الوجود
 .12وهو وسيلة لبلوغ الكمال – بةسواء كاني وسي ة ان مرك   – تسري ري مجي  املوجودات

د ،اجلنء األك) من املعرفة يرتكدن عليهدا ب يعاقد ان  صدرا حبسبانب؛ ألن  مّل  ه اك مس لة ي رهها  وهدي  ،اد العا دل واملعقدولوهدي ات 
ب ولك  د ،دات وال فدو  العا لدة فعسدااو اجملدر   ،اد العا ل واملعقدول علدي املسداويات العليداالي)هن علي ات  ب ن   . فلسفاباملسائل ري  من اهم  

 واحملسو . واحلا    ،اد العامل واملعلونيوسعها لاشمل ات  

ملعان   الكن  د تكون مصدا    وسي ة    وا دة  يء ال تكون  ال  ز فالصورة لكل   ،م ب ي  املراد من صورة الشيء ع دنا هو وجود  لك ال املفهون الكل  
ملعدان   ا   افال ف    ا  ويي تصأ مصدد ا،نا ص   اضعيف   او د يكون وجود   ازديد   ا وي   اب  د يكون وجود  كما ان    ،ة و د ال تكون كهلككثأة كمالي  

 .13كثأة

 ويقول:

 كدل    وهدو ان   ،عدة الوجود م  وجود مدركها و)هان فائو علي ا مدن ع دد اهللفهي ما   – ةسواء كاني معقولة او  سوس – ةصورة  دراكي   كل     ن  
 .14اها ووجودها لعا لها زيء وا د وّل ت ايروجودها ري نفسها ومعقولي   ،ةولاكن عقلي   ،ةصورة  دراكي  

                                                                                                                                                                                                                       

 املصدر نفسب. 10 

 .424 فعةصال، العرفان النظرين ، مقاب  م462 فعةصال، فرهاد وزأين، األعمال الشعريةوا شي وافكي،  11 

 .424 فعةصال مصدر ساو ، ،العرفان النظري 12 

 .314 فعةصال، 1نء اجل،  1982، 1ال بعة  :طهرانل األسفار األربعةمّل  صدرا،  13 
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 ري سددفرها الرو ددي   .    ة  ي ددا واجلسددد تكددون ماد  قهددالدد ف  ري ودايددة تعل   ة؛ ألن  ملفهددون العا ددل واملعقددول عّل ددة  ريبددة واحلركددة اجلوهري دد
ي ري املراتدا وتددم  نفسدها والعقدل ل ت   دة الاعق دري عملي د اة وتددريي  وت فصل عن املاد   تصل ال ف  علي كماهلا الرو ي   ،ةواحلركة اجلوهري  

ة للموجددودات ة والصددور العقلي ددكددل الكائ ددات العقلي دد  "العددامل الددهي توجددد فيددب صددور تعددود    العددامل العقلددي   وروح القددد  ري عددامل املثددل    
 .15ة"ي  املاد  

دة ري صدورة ة واجملدر  ي دوعامل العقل الهي ت هر فيب اجلواهر واألعدراف املاد   املوجود و  عامل احل    – ي عامل ال ف  السماوي  يسم  
 ها   لدددك العدددامل وددد رف فارجدددان و  ددد  ري كاددداهبم املقدددد  و دددد   دددي  ددددماء اإليدددراني   ،16او عدددامل املثدددال" "الوجدددود العقلدددي   – ة  ضدددةمثالي ددد

وعامل الد)ا  والعدامل الثدامن. وري  ،ةواألجسان ال جومي   ،وعامل اويال واملثال ،ةوعامل املثال والصور املماد   اايض   ي  و     ،ون "رورنب"النرادزاي  
 ف امليفنون الّلواعي للفرد.  ت ل  يشبِّب هها العامل مرتبة الّلوعي ري الههن ال Youngسيكولوجيا يونغ 

هدهه الصدور تشدبب الصدور ن  قدة. مدن نا يدة اردرم وبدا اوالصدور املعل   – ةصدل واملداد  الد  ال تا   – يي الصور امليفالفة لعامل املثدل    
 ة.ة فقد اطل  عليها اسم الصور اويالي  قة واملاد  ها غأ ماعل  ة ولك   ا عرضي  ة من  يحل ا   اويالي  

دد ،ة هددهه ل يفددة وموجددودة وددهاهتاع اصددر  دراك الصددور املثالي دد صدددرا ان  ّل  املدد ويعاقددد ا ال تددنول وددنوال البدددن. و سددا رايددب فهددو وا  
و كي هدا مدن رةيدة العدامل  ال ان يع ي ال ف  وعو القدرة من ردّلل فاعدب لفضداء رداص  وميكن هلها اويال الفع   ،اليها واويال الفع  يسم  

 اها وجود احملسوسات. عي  اا من رةية األ داث ال  تساوي وو  هاآلرر و ريقة  ك  

د اقدة ورةيدة العددامل اآلردر تلعدا دور  ة للد ف  املاعل  صددرا هددهه القددرة الايفيلي دّل  يقدول كورودان: "وال سدبة ملد دامهم  ل ا تشدأ لايفي دد؛ أل  
 ل م ه البداية".ة الايفي  العامل اآلرر للههن الهي يعامد علي ن ري  

مدن ميك دب فهدم هدهه  كدل    يقدول صددرا:  ن   ،ة""ال فدو   دادرة علدي رلد  صدور عام د   وكلمدات السدهروردي حبقيقدة ان  وفيما ياعل  
 .ميك ب ان يفهم املعاد اجلسماين   املس لة وشكل صعيح و قيقي  

ل رتبدة مدن الوجدود وياعدو  ة هدو  كدر اهلل واالواهدال  ليدب؛  يدحل ميكدن لليفيدال ان يصدل    مل اويال ومي عب القددرة وال وري دفع  ما ي  
فالعقل الفع ال او ملك احلكمة ميك دب ان يسداعد السدالك الدهي  ،ة والعامل الرو ي  يات اإلهلي     جهاا ميك ب  دراك الصور امليفالفة والاجل  

                                                                                                                                                                                                                       

ة للعكمة سّلمي  اجلمعية اإل :طهرانل ةقاموس العلوم العقليا ، ا ابا  سجادي، سيد جعفر، 122 فعةصال، المشاعرصدر الدين الشأااي،  14 
 .ه.ش  1361، تي ع وان العا ل واملعقول، والفلسفة

 .224 فعةصال، ةفي إيران اإلسّلميا  آفاق الفكر الروحيا  15 

–19 فعاتص، ال2اجلنء ، ه.ش  1372ال شر اإلسّلمي ل ي فلسفةاأموزيس  ملنيد من الافاصيل ميكن الرجوحل لد مصباح اليندي،  مد تقي، 16 
135. 
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 عددامل املثددال. وكددان ل مددن ازددار      عددامل املثددال. كددان السددهروردي او   مددن العددامل اجلسددماين   ي شددد احلكمددة علددي األرف. و كددر اهلل ميددر  
 والعامل األص ر لاإلنسان . ،وعامل الشهادة ، بلب  د  كروا  ّلث عوامل: عامل ال يا الفّلسفة واحلكماء

ة وعددن  دداالت و عددي هلددم مددوا عددن الاجددار ب الصددوفي  تكل   االعرفدداء ايض دد ان   ،علي ددا ان نددهكر ع ددد اإلزددارة املبازددرة    عددّلن املثددال
رهم والكائ دات وع دد دردوهلم عدامل ال يدا مدن ردّلل تفك د ري سدلوكهم املع دوي   ةوالرغبدات الدنيوي د ي  ود العامل املداد  وي ما كانوا ياااون  د

 مدن ردّلل ت هدأ الد ف  وت قياهدا وودالعون واملدن   اة ويصبح فعلي دواإلدراك موجود والقو   ،الل يفة. تعا) ال ف  ال اطقة املدرك هلهه احلاالت
 .ونفا  البصأة" ،ةوالع  الباط ي   ،والقلا ،يشار  ليب ود "ع  القلاوهها ما  ، اإلهلي  

ة ي ددقددات املاد  ي فيددب مددن الاعل  فالبقدددر الددهي يايفل دد ،ي    بدددم اواعدداده عددن العددامل املدداد  ياعل دد اددافينيقي  مرتبددة العددارمل ري هددها العددامل امل  
  وتوا"."موتوا  بل ان  ة ري عامل ال ف  واحلضوروقدر ما ينداد وجوده  و  

 "مبارك هو من ميوت  بل موتب ال بيعي

  17فقد  در علي  يااة الهها احلقيقي"

 دون يصبح كاملرآة وهلها ي ك       ،يريد العرفاء ال هارة للقلا ويريدون تصفياب من صدا الدنيا

 .18ي وجهها"الصدا ما اال ي     ألن              ؟ا"امل تعرمل ملا ا مل تعك  مرآتك لنفسك  زيً  

ة حبسدددا والصدددور الرو ي ددد ،ةات اإلهلي دددميك دددب ان يدددرم الاجلي ددد ا،ا  دددوور   اصدددافي   – ع صدددر الكشدددف والافكدددر –ع ددددما يصدددبح القلدددا 
ب   ا جتلدي اهلل هدا مدن وراء األزدياء؛ ألن دلك    ،ات ليسدي مبازدرةهكدها جتلي د اتب وحبسا انفصالب عن مّل  الدنيا. وعلي ا ان نلعد  ان   اولي  

 .19﴾اوخر موسى صعق   افلما تجلى ربه للجبل جعله دك  ﴿. اموسي صعق   وخير   ام دك  طو   وشكل كامل فسيجعل

عدن  – السدالكون ري سدبيل اهلل الدهي يمد  معدب كدل   –د ال دنا  ة الد   اهلدا  م ده ا ان نسام  للكلمات اجلوهري   ومن الضروري  
 القلا:

وال نعددي  ،وددال ف  اوددالروح وا يان دد اي ا يان ددقددة اإلنسددان الدد  تسددم  م عددن  قي ددا ندداكل   ددهر فإن    ،ث عددن القلدداة ناعددد  مددر   "ري كددل  
دد واجلسددد  ،الدددوا ب هلددم مثلهددا ا ال  يمددة هلددا. فكددل  تلدك الق عددة مددن اللعددم املوجددودة ري اجلانددا األيسددر مددن صدددر اإلنسددان؛    ا  

 .20ي لب مثلها كهلك"املي  

                                                           

 ، الكاا ب الراو .مولويمثنوي  17 

 املصدر نفسب. 18 

 .143 يةاآل، األعرافسورة  19 
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 ،طريد  مرزدده لكدل   مدن الضدّلل؛ ألن   اوه داك ر دورة ايض د ،ا صدون اإلزارة    اهلداية ند ولكن احلديحل عن السلوك الرو ي  
ري  كمددة صدددرا املاعاليددة  ا،ا عليددب الكثددأ مددن ال اددائ . وكمددا  كرنددا سدداوق  ووالاددا  ي ت دد ،ة طريدد  العشدد  الددهي هددو ال ريدد  األصددعاراص دد

 ل ويريب الصور الل يفة.   عامل املثا ال. الهي يرزد احلكيم ري سلوكب الرو ي  دليل السالك هو العقل الفع  

ة. األسددرار الباط ي دد املرزددد مددّلك يلاقيددب السدالك ري نومددب او ري يق اددب وميكددن ان يسددم  م ددب كددل   ،ةففدي فلسددفة اوددن سددي ا اإلزددرا ي  
ملوط ددب  اسددالك لاومددرة  ري عددامل الدد ف  الددهي يعددل سددالك طريدد  احلقيقددة واعي دد لكددل   هددها املددّلك هددو الاددوان السددماوي   وري املثددل الصددوري  

ة يكددون . وري الاعدداليم الدي ي ددويبلددغ نفسددب وكيانددب احلقيقددي   ،ويسدداعده علددي عددنل  اتددب عددن عددامل األجسددان ويصددعد ري عددامل الددروح ،األصددلي  
 .21ون الو ي من رّللبويالق   صال معب ري رياهلممّلكب ج)ائيل او الروح القد  ويكون األنبياء علي ات  

مددن  صدددرا وثّل ددة انددواحلّل  ة    اعلددي مراتددا اإلنسددان. يعاقددد املددة مددن احلالددة اجلمادي ددة للمدداد  وهري ددة واحلركددة اجلري احلركددة الصددعودي  
. وحيصدددل البعدددحل الثددداين وعدددد م ادرتدددب عدددامل وعثدددب ري عدددامل احلددد    ال ري الددددنيا هدددي وا ع دددوالدة اإلنسدددان األو   املعدددادل البعدددحل. فهدددو يعاقدددد ان  

املعداد الثالدحل هدو املعداد األكد)  ولكن   ،ي البعحل الثاين هها "واملعاد الص أ"عامل ال)ا . ويسم  األجسان ودرولب ري عامل ال ف  وهها هو 
 ،وري املعداد األكد). 22رلدود الدروح"اه عامل العقل او وكلمات كوروان "املرور من عامل اجلسم وال ف     عامل ويكون واناقال ال ف  واجت  

والعقدل والدروح ع دد  ،الثّل ة ههه وعدوامل اجلسدم  اصدر ّل  عوامل امل . وميك  ا مقارنةجلسم الرو ي  ان يصل ا  مرتبة ا ي  ميكن للجسم اآلرر 
 غأه من العرفاء.

و  ن نسداع  بجاهددة الد ف  البداطي  ا ل الههي  عق  االوجود بعنل علي الة ب لكي نفهم  قيقن  اصدرا يرم مّل   نّل   ان   ارأ  وا
 :ويقول ري زرح اصول الكاري لصوري  ة والكشف ا ي  والاجروة الباط

 في  لدددب وفكدددره الفلسدددل وتعق  ن يددد عم والاعق دددا واألفضدددل   ا كدددان صدددفاءه الدددارلي   ، ان يمدد  وددد  ال دددريق  اتعدددا فضددل للسدددالك ري طريددد  احلددد   األ
 .23زراقمة  كمة اإلعليب السهروردي ري مقد  د . وهها والضب  ما ي ك  يساكمّلن بعاولة ت هأ ال ف 

وجماهدددة الدد ف   ،ةواسدداث اء الرياضددة ال فسددي   ،يددب لكددي تفهددم  قيقددة الوجددود ال يكفددي االعامدداد علددي ال)هددان والقيددا  العقلددي  وورا
 .واإلزراق الباطي  

                                                                                                                                                                                                                       

، ه.ش  1375 ،ةامل بوعات اجلامعي  ل نصوص مختارة من األدب الفارسيا د. جتليل، د.  كيمي. د. ردم يش، د. زيخ اإلسّلن، د. مراوان رد،  20 
 .14 فعةصال

 فعةصال، ه.ش  1374م شورات طاهري ل، ترمجة دهشأي سيد ضياء الدين ةالسماويا  األرضملنيد من املعلومات ميكن مراجعة ه ري كوروان،  21 
165. 

 .264 فعةصال، ةآفاق الفكري الروحي في إيران اإلسّلميا  22 

 .233 فعةصال املصدر نفسب، 23 
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لدواان السدالك وهدو حيااجدب.  هها احلهاء هو ا د اهم   اناقال  هاء الفكر والعقل للوصول    مر لة احلضور؛ ألن   من الضروري  
والعشدد  يكددون  ااو ددب ري مرتبددة الو دددة يكددون العقددل وو  لحل  خيلدد  نعليددب؛ ألن دد   يفعددل مددا فعلددب موسددييصددل    الددوادي املقددد   ولكددن ع دددما

 الواد  بععع  خلعععع نعليععع  إن عععا﴿. يدددات واندددوار املعشدددوقنفسدددب ورو دددب كدددي يدددرم جتل    . فبدل اناعال هها احلهاء ي ب ي ان يكون وكل  اسل ان  
 .24﴾ىو  ط   س  د  ق  الم  

 مة األسفار:صدرا ري مقد  مّل  كاا 

ي هبدا ربايدا اجلد)وت ففاضي عليها انوار امللكوت و ل د ا وي   اوالاها  ليب لكثرة الرياضات الاهاو   انوري   ازاعلي نفسي ل ول اجملاهدات ازاعاال  
 وانكشفي   رموا مل تكن م كشفة   ، اآلن     عليها يلعط  العي علي اسرار مل اكن فاط   ،ةاألل امل اإلهلي   ة وتداركاهاوحلقاها األضواء األ دي  

 .25ةعاي اب م  اوائد والشهود والعيان من األسرار اإلهلي   ،ما علماب من  بل وال)هان ول كل   ،هها االنكشامل من ال)هان

ددصددرا ان ددمددّل  تشدأ كااوددات احلكدديم   ،وحبسددا رايددب ،ةوكددان علددي عّل ددة ايمدة والعقيدددات الرو ي دد ،ةواألفكددار الصدوفي   اب كددان ملم 
 .26ة للوجود"ليسي الفلسفة سوم مقاروة رو ي  "

 

                                                           

 .12ية اآل، طهسورة  24 

من السفر األول،  1، اجلنء األربعة العقلياة األسفارن ر ا ،332 فعةصال، ةآفاق الفكر الروحي في إيران اإلسّلميا مقاب  من كوروان، ه ري،  25 
 .8 فعةصال

 .266 فعةصال، ةآفاق الفكر الروحي في إيران اإلسّلميا كوروان، ه ري،  26 


