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 اإلنسان والعقل واملعرفة 
 فلسفة السهروردي اإلشراقية يف

 أمحد ماجد

كرّالفلسفيّيخّالفّاتّريفلّموضوعّالوجودّاإلنساينّيفّالعاملّوكيفيةّمعرفتهّمادةّغنيةّيشكّ 
ّكماّالنّينفأّتطيعاإلنساين،ّفهذاّالكائنّالذيّأُوِجَدّعلىّهذهّاألرض،ّيعيشّيفّحميطّالّيس ّصلّعنه

ّعه.ميتعاطىّ،ّّوّعنهليعبّ ّابلتايلّهوّحباجةّأنّيفهمهّ،دّبهّليصبحّهوّهويستطيعّأنّيتوحّ 

ّالوجود،ّ ّكثريّمنّاألسئلةّعنّماهيةّهذا تطرحّّويعقل،ّفهمّّونّيأوكيفّميكنّّلذلكّتُثار
ّمنّخاللّهذاّاهمنماّيّوّ.يهتنوعّاالجتاهاتّاليتّحتاولّالبحثّفدّّو،ّوتتنوعّبتعدّ الكثريّمنّاإلجاابت

ّوكيفيةّّالعامليفاينّعنها،ّحيثّسيحاولّهذاّالبحثّاستعراضّالوجودّاإلنسّلسهرورديالنصّإجابةّا
ّجهةّنظرّشهابفةّمنّّوملعّردة،ّهيّاإلنسانّوالعقلّواعبّطرحّإشكاليةّحمدّ ّ،نتاجهّملعارفهإحضوره،ّّو

ّالدينّالسهرورديّأوّالشيخّاملقتول.

ّفماّهوّالوجودّاإلنساينّيفّالعامل؟ّ

ّارّمنظومةّالسهرورديّاإلشراقية؟وماّهوّموقعهّيفّإط

ّكائنّمستقل؟ّ ّهلّهو

ّماّهيّعالقتهّبذاته؟ّ

ّوماهيةّهذهّالذات؟

ّوماّهيّعالقتهّابخلارج؟ّ

ّهوّدوره؟ّوغريهاّمنّاألسئلةّالكثرية،ّاليتّتعّت ثناءّذهابناّيقناّأضّطّرهلّالعقلّفاعلّوما
ّ ّمثل ّنسقية ّفلسفة ّمع ّالتعاطي ّأن ّالعلم ّمع ّاإلشكالية، ّالسهّرملعاجلة ّاّورديفلسفة ّإىلّجتعل لتطرق

ّ.ّهلاّراتّالّهنايةدّمدخلّإىلّمعاجلاتّأخرى،ّفالوحدةّمعهّتنتجّتكثّ موضوعّحمدّ 

الوقتّّعيقكّيفيكن هّكنّالتعاطيّمعهّبسهولة،ّفهوّجيذبكّإليهّبعشق،ّولميفالسهرورديّالّ
اّمنهّجتّجليسّانّهذاّوّحيانّابلقهر،ّفتحاولّأنّتستسلمّللهروب،نفسه،ّحىتّتكادّتشعرّيفّبعضّاأل

ّينتجّأيضّج ا ّتوفرتّاّمنّقلةّالدراساتّاملتخصّ فحسب،ّإّن  عادةّماّّلدراساتعضّابصةّبه،ّوحىتّإذا
ّفلسفية.رؤيةّالةّالجتدهاّتعاينّمنّأفهامّخاصة،ّتقرأهّبطريقةّمذهبيةّأوّجهوية،ّحتد ّمنّطاق
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هذهّريّعنّفهم.ّّوالتعبّاولةأوّحممهّيفّهذاّالورقة،ّالّيتعدىّحماولةّللقراءة،ّمنّهنا،ّماّسنقدّ 
ّاحملاولةّتطمحّيفّاإلضاءةّعلىّفكرّهذاّالفيلسوف.

ّأّ،هذا ّحياول ّالذي ّالتحليلي، ّالوصفي ّاملنهج ّالبحث ّهذا ّاستخدم ّيصفوقد ةّاملادّن
ّّأوّمصادرة.ّّونّتدخلوفّداملبحوثةّوالتعليقّعليهاّمنّدونّأتويلها،ّحىتّيستطيعّتوضيحّرؤيةّالفيلس

 .هروردي يف سياق الفلسفة والفكر اإلسالميالس: وًل أ
ّحيملّيفي،ّفهوّإلسالمفكرّااّيفّالفلسفةّوالاّمتميزّجالسهرورديّمبقوالتهّالفلسفيةّموقعّجّتلحي

ّكانّهدحّ،عنهاّلتغاضيااّمنّاألسئلة،ّالّميكنّاهلربّمنهاّأوّكثريّجيطرحّّّا،مثريّجّامشروعّجطياتهّ فّىتّلو
ّا.دّجحمدّ البحثّ

ّاملشروعّ ّمتعدّ يقّفهذا ّابجتاهات ّدةودك ّتفتض ّيعاجل، ّأن ّالباحث ّمن مباّّقالتدقيّقبلها
ّالبحثّمبوضوعّالعقلتمثّ وامل-ّ،ذهبّإىلّاحلديثّعنه تفتضّّهاتّاليتمنّهذهّاالجتاّو،ّ-لّيفّهذا

كلةّذهّاملشهّوإذاّملّحتلّ،يْيّموقعيةّهذاّاملشروعّيفّالسياقّاحلضاريّللفلسفةّوالفكرّاإلسالماملعاجلةّ
رجّتقودهّإىلّخاّنقلّسإنّملّكل ّالتأويالتّاليتّتنزحّبهّابجتاهاتّخمتلفةاّعلىّّاملوضوعّمفتوحّجّسيبقى

ةّذورّاملعرفيشكلةّاجلماجلّحدودّاإلسالمّنفسه،ّمنّهناّسنبدأّهذاّالنصّمبقاربةّتوضيحيةّحتاولّأنّتع
ّاإل ّحكمة ّّنوضع ّأن ّاملقاربة ّهذه ّخالل ّمن ّوسنحاول ّالفكرية، ّاملدرسة ّسياّشراقهلذه قهاّيف

ّاإلسالمي،ّلنوضحّأوّلنبرّاالشتغالّعليها:

 .فارسيةالسهروردي واألصول ال .1

ّواملفكّ  ّاملستشرق ّوحاولّأاثر ّاإلشراق، ّحلكمة ّالفارسية ّاألصول ّكورابن ّهنري ّالفرنسي ر
جاءّيفّّالتدليلّعلىّذلكّمنّخاللّاملنهجّالفيلولوجي،ّالذيّيقومّعلىّّاملقارنةّبيّاللغات،ّوتوجيهّما

ثباتّوجودّإسالمّإيراين،ّحيتويّيفّإوهوّأرادّمنّخاللّذلكّوحضاراتّسابقة؛ّّاإلسالمّإىلّدايانت
ّ ّكتابه ّيف ّظهر ّما ّوهذا ّالفارسية، ّالذات ّعلى ّاإليراين"طياته ّأربعّ"اإلسالم ّيف ّصدر ّأجزاء،ّالذي ة

ّ.1ماتهّلألعمالّالكاملةّللسهرورديابإلضافةّإىلّمقدّ 

                                                           
ّرا:1ّّّ

Henryّ Corbin :"En Islam iranien - Aspects spirtuels et philosophiques" tel, gallimard. 
"Oeuvres phllosophiques et mystiques de Shihab al-Din Yahya al Suhrawardi". 
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ّ ّكانّجيَّوهذا ّوإن ّباألمر ّاإلشراق،ضّاملسوّ عد منذّالسهرورديّّحيثّأبرزّغاتّيفّفلسفة
ّكت 2ّسفالفرسّمثلّجامّحكماء]بـ["ّ:ةّالفلسفةّاإلشراقيةدّمرجعياّحيدّ اجتاهّجابهّحكمةّاإلشراقّبداية

ّاحلدّوّ.5"4وبزرمجهر3ّوفرشاوشري ّالّيقفّعندّهذا ّّبلّيذهبّأبعدّمنّذلكّمنّخاللّجعلّ،لكنه
ّاجملالّيصبحّأفالطونّأصولّالفكرّالفلسفيّمبجملهّ إمامّ"يعودّإىلّاحلكماءّالفرسّالقدماء،ّويفّهذا

ّ.6ّوالثانيةّهيّاإلسالميةّ،،ّجمردّنقطةّالتقاءّبيّحضارتيّإحداهاّالفارسيةّالقدمية"احلكمةّورئيسها

ّ ّالقراءة ّالروحّالفارسيةّيفّنصّالسهرورديّتتناسىّبعدّجوهذه ّأساسيّ اليتّتستهدفّإظهار اّا
لبعدّالوحياينّهلذهّالفلسفة،ّفهوّوإنّذهبّإىلّالقولّابألصلّالفارسيّلإلشراقّواستخدمّّفيه،ّوهوّا

العاملّماّخالّقطّعنّاحلكمةّوعنّشخصّ"ّاّآخرّحيّقال:،ّولكن هّحناّابلفلسفةّاجتاهّجكلماتّفارسية
،7ّ"ألرضقائمّهبا،ّعندهّاحلججّوالبي نات،ّوهوّخليفةّهللاّيفّأرض،ّوهكذاّيكونّماّدامتّالسمواتّوا

،ّمبعىنّآخرّتصبحّالفلسفةّاإلشراقيةّهيّمّعنهّالسهرورديّالّينفصلّعنّالنبوةّوالواليةّالصوفيةفماّيتكلّ 
ّ ّاألمت ّمبعناه ّبعيدّجالدين ّاإلهلي ّاإلشراق ّعب ّاملتواصل ّعامل ّعن ّيسببّا ّقد ّالذي ّواأللفاظ، الرموز

فاالختالفّ"ّحقيقةّالتوحيد،ّلذلك:ّد،ّيسعىّإىلّإبرازاالختالفّبيّالبشر،ّفاألصلّواحدّوالّيتعدّ 
اّهوّيفّاأللفاظّواختالفّعاداهتمّيفّالتصريحّوالتعريضبنبّمتقدّ  ّ.8"ميّاحلكماءّومتأخ ريهمّإّنم

ةّفكريةّياألصلّالفارسيّللحكمة،ّملّيذهبّإليهاّليأخذهاّمرجعفالسهرورديّعندماّاستعرضّ
ّعلىّاعتبارّأهنا ّأخذها ّإّنا ّالفلسفي، ّدينيةّمتثلتّالوحيّوعملتّبه،ّممث ِّّيقيمّعليهاّصرحه لةّحلضارة

                                                           
األكبّّوزيرالّجامسفّتردّهذهّالتسميةّأبشكالّمتعددةّمنهاّجاماسفّأوّجامسب،ّولعلمّاملقصودّهباّجاماسب2ّ

ّ ّابسمالذي ّاألفستا ّيف ّأحياانّجّكاماسبهّيذكر ّاحملاربي ّوجيعلّمن ّهقوقه ّبناتبن ّإحدى ّتزو ج ّوقد وكتبّّزردشتّ.
ّالدينّ،األفستا ّأمور ّعلى ّزردشت ّکهندوست)ّوخلف ّاوستا، ّجليل: ّدوم،ّّخواه، ّچاپ ّايرانيان، ّسرودهای ترين

 .(۱۳۷۴انتشاراتّمرواريد،ّهترانّ
ّمتعدّ 3ّ ّأبشكال ّاالسم ّهذا ّالشخصياتّيلفظ ّإحدى ّعلى ّتدل ّوهي ّشري، ّوفرشاد ّوفرشاوشت ّفرشاوشري ّمنها دة

 الدينيةّالزردشتية.
 ويعتبّمنّرؤوسّاحلكمةّالقدمية.ّ،كليلةّودمنةّّ:عّمنهامساءهمّيفّالكثريّمنّاملواضأأحدّحكماءّالفرسّالذينّوردت4ّّ
5ّّ ّالدين ّالسهرورديشهاب ّاإلشراق، ّحكمة ّحيدورة، ّإنعام ّوتقدمي: ّمراجعة ،ّ ّاحلكمية،ّم)بريوت: ّاملعارف عهد

 .2فحةّصال،ّ(2010
 .2فحةّصال،ّاملصدرّنفسه6ّ
 ،ّاملعطياتّنفسها.املصدرّنفسه7ّ
 .2فحةّصالّاملصدرّنفسه،8ّ

http://mail.sharqnameh.org/index.php/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://mail.sharqnameh.org/index.php/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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ّالنور: ّفقاعدة ّفيها، ّيرفضّالثنائية ّّو"ّلذلكّنراه ّاجملوس ّكفرة ّيُفضيّإىلّإليستّقاعدة ّوما ّماين حلاد
ّ.9"الشركّابهللّتعاىلّوتنزه

امهيةأالسهرورديّيسريّيفّأفقّخمتلف،ّوهوّالّيعولّعلىّمسألةّاجلذرّّ،اإذّج ةّيقومّمبقاربّ،ّإّن 
هدهتاّكميةّاليتّشرابتّاحلاملقاّوحدةّاملرجعيةّالدينيةّلكلّ ّونّتظهرّعبّالتقريبّاملفاهيميّأميةّتريدّعل

ّاحلضارةّاإلنسانية.

 .األصول األفالطونية .2
إىلّأنّالفلسفةّاإلشراقيةّملّّ-ولعل ّأبرزهمّحممدّعليّأبوّراينّ-يعتمدّأصحابّهذاّالرأيّ
ّكونّاملصطلحاتّالفارسيةخترجّعنّاإلطارّاألفالطوينّأوّاألفلوط الواردةّيفّاملذهبّّيين،ّوينطلقونّمن
ّ ّبل ّاليوانين، ّالفكر ّدائرة ّعن ّخترج ّيتعدّ إال ّال ّقاله ّما ّن ّإعادة ّكونه ّإعادةّإى ّبعد ّلألفالطونية نتاج

ّ،الذيّيتألفّمنّأنوارّطوليةّيفّأعلىّدرجاتّالتجريدّتطهريهاّمنّأفكارّمشائية،ّفعاملّاألنوارّالقاهرة
اّنوعّ.ّومنّاألنوارّالقاهرةّأيضّج10فالطونأهوّمبثابةّمثلّاملثلّعندّّ،اّالسهرورديّعاملّاألمهاتويسميه

ّعرضي،ّوهيّأراببّاألصنامّالنوعيةّعندّأفالطون.ّ

اّمنّالتتطابقّوالتشابهّمعّاملثلّالنوريةّنطولوجيّلألنوارّالعرضيةّنوعّجلّالوضعّاألهذا،ّويشكّ 
اينّهبذاّ،ّويقولّالدوّ "اجلمهورية"هاّيفّاحملاورات،ّوبصفةّخاصةّيفّأيّاملثلّاليتّعهدانّ؛عندّأفالطون

ّ.11"والظاهرّأنّعاملّالنورّهناّماّهوّإالّعاملّاملثلّاألفالطونية،ّوأنّاألراببّماّهيّإالّاملثل"ّالصدد:

نالحظّأنّالقائليّابألصولّاألفالطونيةّللمذهبّاإلشراقي،ّعملواّعلىّاملطابقةّبيّّ،وهكذا
ّمهجوسيّبرفضّاألسسّالفارسيةّلإلشراقّاملفاهي ّكانوا ّأفالطون،ّوهم ّيفّفلسفة مّاإلشراقيةّومثيالهتا
ّمدفوعّجانطالقّج ّكان ّالسهروردي ّأن ّترى ّخاصة، ّنظرة ّمن ّاألصلي،ّ"ّا:ا ّالوطن ّإىل ّابحلني ّشعور ]بـ[

ّ.12"ااّنورانيّ وبذلكّأصبحتّالغربةّاجلنسيةّغربةّروحيةّوالشرقّاجلغرايف،ّأيّفارس،ّشرقّج

ّ ّّاالجتاهوهذا ّاحلضاريّالعام، ّاإلشراقيةّيفّسياقها ّالفلسفة ّيَر ّالسابقّتقلقهّمل ّكاالجتاه وهو
دة،ّوهذاّاملنهجّالذيّيقومّعلىّالتأثريّمسألةّاجلذورّاملعرفية،ّفيحاولّأنّينسبّاحلضاراتّإىلّأرومةّحمدّ 

                                                           
 .11فحةّصالكورابن،ّّّبعةط،ّشراقةّاإلحكمّ،ديالسهروّر9ّ

،ّابّالتذكاريالكت،ّإشراف:ّإبراهيمّمدكور،ّ)مصر:ّمدرسةّأفالطونيةّحديثةشراقيةّّواإل،ّحممدّعليّأبوّراين10ّ
 .54فحةّصال،ّ(1974ّ،1الطبعةّّاملصريةّالعامةّللكتاب،اهليئةّ

 .54فحةّصال،ّاملصدرّنفسه11ّ
 .61فحةّصال،ّاملصدرّنفسه12ّ
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ّكماّيقولّحنفيّيؤدي:ّوالتأثّ  وإرجاعهاّإىلّظواهرّاّاألصيل،ّإىلّتفريغّالظاهرةّاملدروسةّمنّمضموهن"ر
ّ...]ّسابقة ّنية[ ّحي ّعن ّنإّوّ[...]ّإما ّسوء ّعن ّمضموهنايما ّمن ّاإلسالمية ّاحلضارة ّلتفريغ ّ.13"ة
ّتكلّ ّ،ابلتايل ّما ّعاجزّ فكل ّاإلسالمي ّفالعقل ّابلتايل ّأخرى، ّأصول ّإىل ّرد ه ّميكن ّاملسلمون ّبه ّعنّم

ّ.اإلبداعّواملسامهةّاحلضارية

  .اقها احلضاريحكمة اإلشراق يف سي .3
ّفه ّاإلسالمي، ّاحلضاري ّاإلطار ّعن ّمبعزل ّاإلشراق ّفلسفة ّفهم ّميكن ّفلسال ّتستي مدّفة

ّ ّكما ّالنور، ّسورة ّعلى ّاحتوى ّالكرمي ّفالقرآن ّعينه، ّاإلسالم ّمن ّّحتوىامشروعيتها ّمنّالعلى كثري
ّ:يللتاولّالجدلاّبّطبقّجاآلايتّاليتّحتملّمفردةّالنورّيفّطياهتا،ّوهيّمنّاملمكنّأنّتبوّ 

ّالنورّاحلسيّالكتبّاملنزلةّمبعىنّاإلميانّوصفّهللّتعاىل

ّنُوُرّ اَّللمُ
َّواأْلَْرِضّ السمَماَواِت
َّكِمْشَكاٍةّ ّنُورِِه َمَثُل
ّاْلِمْصَباُحّ ِفيَهاِّمْصَباح 
ّالزَُّجاَجُةّ ُّزَجاَجٍة يف
ُّدر ِيٌّّ َّكوَْكب  َا َكَأهنم
َّشَجرٍَةّ ِّمن يُوَقُد

َّزيـُْتّو ّمَُّبارََكٍة ّالم نٍِة
َّيَكاُدّ َّواَلَّغْربِيمٍة َشْرِقيمٍة
ّملَّْ َّوَلْو ُّيِضيُء َزيـْتـَُها

َّعَلىّ ّنُّور  ّاَنر  مَتَْسْسُه
ّلُِنورِِهّ ّاَّللمُ ّيـَْهِدي نُوٍر
َّوَيْضِرُبّ َّيَشاء َمن
ّلِلنماِسّ ّاأْلَْمثَاَل اَّللمُ
َّشْيٍءّ ِّبُكلِ  َواَّللمُ

َّويلُّّ اَّلل ُ
ّيُّْالمِذي ّآَمُنوْا مُّجهُّرَِّن

ِّإىَلّ ّالظُُّلَماِت ّمِ َن
ّّ َّوالمِذيَن اُّْرّوفَّكَّالنـُُّوِر
ّالطما ُتّّوغُّأَْولَِيآُؤُهُم

ّا ّمِ َن ّورِّلنُُّيْرُِجوهَنُم
ِّئكَّلَِّإىَلّالظُُّلَماِتّأُوّْ

ُّهمّْ ّالنماِر َّأْصَحاُب
َّخاِلُدوَنّ ِفيَها

ّ(.257)البقرة:

يـَْهِديّ
ّاتـمبَّ َّمِن ّاَّلل ُ َعّبِِه

رِْضَوانَُهُّسُبَلّالسماَلِمّ
ّمِ ِنّ َوُيْرُِجُهم
ّالنُّوِرّ ِّإىَل الظُُّلَماِت

َّأْهَلّ اَي
َّجاءُكْمّ َّقْد اْلِكَتاِب

َّلكُّ ُ ّيـَُبيِ  ّممِ ّمثِّكَّّّمَّْرُسولَُنا اّّريجا
ّالّْ ِّمَن ّخُتُْفوَن ّابِّتَّكُِّكنُتْم

َّقدّْ َّكِثرٍي َّعن َّويـَْعُفو
ّنُورّ  ّاَّللِ  ّمِ َن َّجاءُكم

ّمُِّبي ّ وَِكَتاب 
ّ(15)املائدة:

َّأنّ يُرِيُدوَن
ّ ّاَّللِ  ّنُوَر ّاِهِهمّْوَّفْـّأبَِّيُْطِفُؤوْا

ّنُِّتُّيّّنَوََيََْبّاَّلل ُِّإالمّأَّ ورَُهّمم
ّاْلَكاِفُرّو َّكرَِه ّنََّوَلْو

ّ(32)التوبة:

ّ ّاِبَّللِم َفآِمُنوا
ّالمِذيّأَنزَْلَناَّورَّ َّوالنُّوِر ُسولِِه

ّالّم َّّللِِ  يّذِّاحْلَْمُد
َّواألَّ ّالسمَماَواِت ّضَّرَّْخَلَق

َّوال ّالظُُّلَماِت ُّثّمّونَُّوَجَعَل َّر
ِّبَرهب ِِّ َّكَفُروْا ِّدُلونَّيـَعّّْمالمِذيَن

ّ(1)األنعام:

ّ ّرمبُّ َّمن ُقْل
ُّالسّم ّاَّلل  ُّقِل َّواأَلْرِض َماَواِت

ّأَْولَِياءّ ّمِ نُّدونِِه ّأَفَاختمَْذمُت ُقْل
ّنـَْفعجاّ ّأِلَنُفِسِهْم ّمَيِْلُكوَن اَل
َّيْسَتِويّ َّهْل ُّقْل َّضر ا َواَل
َّهْلّ ّأَْم َّواْلَبِصرُي اأَلْعَمى
ّأَْمّ َّوالنُّوُر ّالظُُّلَماُت َتْسَتِوي
َّخَلُقواّْ ُّشرََكاء َّّللِِ  َّجَعُلوْا

َكَخْلِقِهّفـََتَشابََهّاخْلَْلُقَّعَلْيِهْمّ
ُّكلِ َّشْيٍءَّوُهَوّ َُّخاِلُق ُقِلّاَّلل 

                                                           
،ّاهليئةّاملصريةّالتذكاريالكتابّّإشراف:ّإبراهيمّمدكور،ّ)مصر:ّ،اإلشراقّوالفينومينولوجياّحكمةّ،حنفينّحس13ّ

 .182فحةّصال،ّ(1974ّ،1الطبعةّّالعامةّللكتاب،
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ِّإىَلّّ(35َعِلي)النور: َّويـَْهِديِهْم ِبِِْذنِِه
ّمُّْسَتِقيٍمّ ِصرَاٍط

ّ(16)املائدة:

ّ

َّخِبري ّ ّتـَْعَمُلوَن ّمبَا َواَّللمُ
ّ(8)التغابن:

ّ(16اْلَواِحُدّاْلَقهماُرّ)الرعد:

ّهعندماّيتوجّ ،ّابلتايلّهيميّاإلسالميطارّاملفااّمنّاإلوهذاّاألمرّجيعلّمنّمفهومّالنورّجزءّجّ
يفّسياقّفلسفيّينطلقّمنّّّناّتفعيلّوموضعةّلهسقاط،ّإإيةّإىلّاستخدامهّالّيقومّبعملّالسهروردي

ّوجلمّابلنسبةّإليه:ّحقيقةّتوحيدية،ّوهذاّماّينعكسّعلىّمستوىّالتعريف نورّاألنوار،ّوالنورّ"،ّفاهللّعزم
ّإذّ ّالغىنّاملطلق، ّوهو ّالقه ار، ّالنور ّوهو ّوالنورّاألعظمّاألعلى، ّاملقد س، ّوالنور ّالقيوم، ّوالنور احمليط،

ّشي ّوراءه ّآخرليس ّاإلّ.14"ء ّعن ّيرج ّال ّالتعريف ّيتناوهذا ّوهو ّالقرآين، ّيفّطار ّورد ّما ّمع قض
ّاحلضاراتّاألخرى.

ّكونهّعممنّهناّنستطيعّأنّنفهمّأنّماّقامّبهّالسهرورديّالّيتعدّ ّ صدّمنّققريب،ّتليةّى
ّجتربةّصوفيةّعبّم ّكل  ّإعادةّتعريفّماّهوّسائدّيف عىن،ّاملّنّانحيةمبطهّضطلحّالنورّمعّصخالهلا

ّاّإىلّفكرةّالتوحيد.حبيثّيصبحّمشدودّج

دة،ّوحياولّأنّيثبتّابلوقائعّاحلضاريةّيقومّبعمليةّاحتواءّالبيئاتّالثقافيةّاملتعدّ ّالسهرورديفّ
اليتّظهرتّعلىّالناسّعبّالرموزّواأللفاظّوحدةّاحلقيقةّالفلسفية،ّاليتّتنطلقّمنّوحدةّاحلقيقةّالدينيةّ

ّلتعب ّاملتعدّ  ّفكرةدة، ّأبهنا:ّّعن ّاحلقيقة ّعن ّيقول ّنراه ّلذلك ّتتعدّ "ّواحدة، ّال ّواحدة ّبتعدّ مشس دّد
ّكثرية،ّوالطرقّغريّيسرية .ّابلتايلّفحكمةّاإلشراقّجزء15ّ"مظاهرهاّيفّالبوج.ّاملدينةّواحدة،ّوالدروب

منّالتاثّاحلضاريّاإلسالميّبكل ّماّللكلمةّمنّمعىن،ّقدّتكونّأتثرتّولكن هاّملّتكنّآبليةّعملهاّ

                                                           
 .121فحةّصالّمصدرّسابق،ّ،(كورابنّّبعةط)،ّحكمةّاإلشراق14ّ
15ّّ ّالدين ّ،ّّالسهرورديشهاب ّالصوفية، ّوتنسيقإكلمات ّمّ:عداد ّالعددأمحد ّاحملجة، ّجملة ّا1اجد، ّمعهد ملعارفّ،

 .113فحةّصال،2001ّولّاحلكمية،ّبريوت،ّتشرينّاأل
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ّأتثّ ّمهجوسة ّابعتبارهّمبا ّإىلّاإلسالم ّالناظر ّالعام ّمشروعها ّيفّإطار ّبلّعملتّعلىّتسويغه رتّبه،
ّاحلقلّاألساسيّالذيّتعملّعليه،ّوهيّتستهدفّغايةّتتعلقّبكيفيةّاملعرفةّيفّاإلسالم.

أولّ"وهوّيقولّهبذاّاخلصوص:ّّهرورديّحبضورّالشريعةّيفّاجملتمع،قّالسلذلكّنرىّتعلّ ّّّّ
ّوجل .ّفماّخابّمنّآبّإليه.ّوماّتعطلّمنّتوكلّعليه،ّاحفظّالشريعةّماّأ وصيكّبهّتقوىّهللاّعزم

ّكلّدعوىّملّتشهدّبهّشواهدّالكتاب ،ّوالسنةّفهيّمنّتفاريعّفإهناّسوطّهللا.ّهباّيسوقّإىلّرضوانه.
مّأنهّّ،ّوهوىّيفّغياهبّجبّاهلوى.ّأملّتعلومنّملّيعتصمّحببلّالقرآنّغوىّوشعبّالرفث،ّ،العبث

ُّكلمَّشْيٍءّإكماّقصرتّقوىّاخلالئقّعنّإجيادكّقصرتّعنّإعطاءّحقّ رشادكّ:﴿]هو[المِذيّأَْعَطى
َّهَدى﴾ ُّثم 17ّ"16َخْلَقُه ّالكرميّ. ّالقرآن ّلقراءة ّالناس ّيدعو ّإّنا ّاحلد ، ّهذا ّعند ّالسهروردي ّيقف وال

ّكأنهّماّأنزلّوعليكّبقراءةّالقرآنّمعّوجدّوطربّوفكرّ"واألملّفيهّواالنتفاعّمنه:ّ لطيف،ّواقرأّالقرآن
ّ.18"إالّيفّشأنكّفقط

حياولّّجّعمليىلّمنهإفهيّتسعىّالفلسفةّاإلشراقيةّيفّمرجعيتهاّعلىّاإلسالم،ّّئا،ّتتكإذّج
هوّّدهّالسهرورديماّيريّتايلكيفيةّالوصولّإىلّاملعرفةّيفّمنظومةّتعتمدّالوحيّاملنزل،ّابلّّئنّيستقّرأ

ّجت ّوكيفية ّاحلكمة ّوحدة ّلتاريخّالفلسّليهامعاجلة ّواملتابع ّخمتلفة، ّّوبوجوه ّافة ّيالالفكر حظّإلسالمي،
ّ ّاملدرسة ّهذه ّانفكاك ّالعرفاعدم ّسيما ّوال ّالفلسفي ّللفكر ّالعام ّاملسار ّمّ–ينعن نه،ّالصويف

ّّّّفالسهرورديّعندماّقامّبتقسيمّمصادرّاحلكمةّإىلّقسمي:

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّّّ

                                                           
 .50يةّاآلّسورةّطه،16ّ
 .110فحةّصال،ّابقسصدرّ،ّمكلماتّالصوفية17ّّ
 .113فحةّصال،ّاملصدرّنفسه18ّ

 هرمس                                     
 )شيث(آغاثاديمن                                

 
 ملوك كهنة إيرانيون              إسقليبوس                                   
 كيومرث          فيثاغوروس                                         
 فريدون               أنبذلقس                                          
 كيخسرو                          أفالطون)األفالطونية المحدثة(         
 أبو يزيد البسطامي              ذو النون المصري                         

 أبو سهل التستري                                       أبو حسن الخرقاني 
 السهروردي                               
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ّ

ّ

ّفهوّعّ ّعفوية، ّتكنّانطالقته ّأنّيوضحّمل ّوأراد اينّهنجيّمنّالعرفانّالسائدّيفّعصره،
واختالفّالطرقّمنّّ،سببّاالختالفّبينهما،ّفقدمّهذهّالتقسيمةّاليتّتوضحّوحدةّاملصدرّمنّجهة

اّدّجوالذينّلديهمّمعرفةّابآلاثرّالعرفانيةّيعلمونّجيّ ":ّمرّدقيقأجهةّأخرى،ّوهوّيفّهذاّاألمرّيشريّإىلّ
ّ ّكلمات ّولون ّرائحة ّوحافظّأبن ّاهلمداين، ّالقضاة ّوعي ّالغزايل ّأمحد ّوالشيخ ّاخلرقاين، ّاحلسي أيب

ّ.19"الشريازيّوأمثاهلمّختتلفّعنّرائحةّولونّوكلماتّذيّالنونّاملصري،ّواجلنيدّالبغدادي

 .ا: يف املنهج اإلشراقي أو الطريقةيً ناث

هّاّاستعاضّعنج،ّإّنّ هملناّمصطلحّممنّاإلشارةّإىلّأنّالسهرورديّملّيستخدّيفّالبدايةّالّبدّ 
ّهذا ّيف ّوهو ّالطريقة، ّالصويفّبلفظ ّالنهج ّيالف ّّلعرفاين.ا-ال ّإليه ّيسعى ّالافما سيماّّلصويف

ّيتمثّ  ّال ّعنهاالسهروردي ّاحلديث ّميكن ّمعرفية، ّوأدوات ّبقواعد ّهيل ّإّنا ّيتبعشاّرإّ، ّتطبيقاتّات ها
كنّهان.ّفالّميدسّوالّباحلّ:منّمعطيينّيتكوّ فهذاّاملذهبّه.ّجتمعّبيّالنظرّوالذوقّأوّاحلكمةّوالتألّ 

ّكشفّّوّأنّيتمّإشراقّإال ّ ّكانّهناكّحدسّسابق،ّأو هّعلىّملتألّ حلكيمّاهاّاجتربةّروحيةّحيصلّمنإذا
ّ.لهّالبهنةّعليهّعقالجّّشراقي،ّوبعدهاّتتمّ إعلمّ

مّابلقلبّاحلدسّيتّوحدسي،ّّتقومّعلىّعنصرحمضةّيةّروحعبارةّعنّجتربةّاألولّّواجلانبّ
اّواصفّجّالسهروردي،ّلذلكّيقولّبرهانّدونّحدسّسابقّعلىّالبهانّوأساسّله،ّوالّميكنّأنّيتمّ ّهوّو

ّكانّحصولهّأبمرّآخر،ّثّطلبتّعليهّاحلجةّوملّحيصلّيلّأوالجّ"ّ:ماّوصلّإليهّمنّمعارف ّابلفكر،ّبل
ّمثالجّحىتّلوّقطعتّالنظرّعنّاحل ّكانّيشكّ جة 20ّ"ككينّفيهّمشكّ ّما ّفاألصلّواملبدأ يفّالفلسفةّ،

منّأنّّ،ّوهذاّيعودّإىلّطبيعةّالوجودّاملؤلفّمنّاألنوار،ّواملعرفةّالّبدّ اإلشراقيةّهوّإشراقّاألنوارّاإلهلية
ّوأكثرّإشاراتّاألنبياءّوأساطيّاحلكمة"ّتكونّمنّطبيعةّالوجودّنفسه،ّوهذاّماّتثبتهّالتجاربّاملعرفية:

ّكل همّإغااتذميونّّوأومنّسبقهّمثلّهرمسّّوإىلّهذا.ّوأفالطون،ّومنّقبلهّسقراط،ّّ]أشاروا[ نبادقلس،
ّخلعّ ّأن ه ّنفسه ّعن ّأفالطون ّوحكى ّالنور. ّعامل ّيف ّشاهدها ّأبن ه ّصر ح ّوأكثرهم ّالرأي. ّهذا يروون

ّالفرس ّوحكماء ّوشاهدها، ّأوّّ،الظلمات ّشخٍص ّرصد ّاعُتب ّوإذا ّهذا. ّعلى ّقاطبة ّواهلند والفرس

                                                           
الطبعةّّ،دارّاهلاديوت:ّ)برّي،ّتعريب:ّعبدّالرمحنّالعلوي،ّالديناين،ّيفّفلسفةّالسهرورديبراهيميّغالمّحسيّاإل19ّ
 .8ّّو7ّالصفحتان،ّ(1ّ،2005
 .10ّفحةصال،ّابقسصدرّ)كورابن(،ّمّ،حكمةّاإلشراق20ّ
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لّأساطيّاحلكمةّوالنبوةّعلىّشيءّشاهدوهّيفّأرصادهمّشخصيّيفّأمورّفلكية،ّفكيفّالّيعتبّقّو
ّ.21الروحانية"

ّسابقّجأ ّوالسهرورديّجعله ّالبحث، ّاجلانبّالثاينّفهو ّاإلشراقيةما ّللتجربة تّللتثبّ ّاوموردّجّ،ا
ّكتايبّاملوسومّحبكمةّاإلشراقّوومنّملّيتمهرّيفّالعل"بعدّذلك،ّمنّهناّقال:ّ ّ،مّالبحثيةّفالّسبيلّإىل

،ّفهذاّاجلانبّمهمّابلنسبة22ّ"ينبغيّأنّيقرأّقبلهّوبعدّحتقيقّاملختصرّاملوسومّابلتلوحياتّوهذاّالكتاب
ّّو ّودوره ّالعقل ّيلغ ّمل ّأنه ّإال ّاملشائي، ّللحكماء ّانتقاده ّمن ّالرغم ّعلى ّألنه ّدليالجّأللسهروردي، ّبقاه

ّ.23"]السهروردي[ّيرفضّوضعّاملوهومّيفّموضعّاملعقول"ّا.ّفكماّيقولّالديناين:قاطعّج

ّكلّفيلسوفنّعاتديّموجّووالبهانّالعقلّااتنّالتجربتان،ّالتجربةّالروحيةهفبالنسبةّإليه،ّ ّند
ّسواء ّإشراقي ّاإلهل، ّاتفاق ّاحلكماء ّاعتقاد ّرسالة ّيف ّالسهروردي ّيبي ّالذلك ّالتعاليمّملشائيةيات ّمع

لعلومّةّعلىّأساسّالعقلياّعلومالروحيةّللحالجّليبينّاتفاقّالعقلّمعّالقلب،ّوالذوقّمعّالنظر،ّويقيمّال
ّالكشفية،ّويعيدّبناءّاإلهلياتّاملشائيةّعلىّأساسّالتجربةّالروحية.

ّكاي.ّفوهذاّماّيعنيهّبعضّاملستشرقيّمنّجتاوزّالسهرورديّلفلسفةّاملشائّ نّالسهرورديّإذا
ّكمقدمةّ،ملّيرفضّفلسفةّأرسطو عينّأنهّلكّيذ،ّفإنّافيهّبعدّإعادةّالنظرّببعضّالزوائدّوأبقىّعليها

ّعندّاملشائيّربةّإالالتجرادّالتحققّمنّصحتهاّابلتجربة.ّفالّيوجدّتعارضّبيّالفلسفةّاألرسطيةّّوأ
ّالذينّأرادواّإقامةّفلسفةّأرسطوّعلىّاجلدلّالعقلي.

لبحثّللتألهّاسميهّيويفّسبيلّحتقيقّذلكّفصلّالسهرورديّيفّنسبةّاحلدسّللبهان،ّأوّماّ
ّيكونّثم،ّومنّالعدّوّ،والضعفّ،والتوسطّ،ربعةّدرجات:ّالتوغلأعلىّّأوّاإلشراقّللحكمة.ّوجعلها

ّاثلديناّحسابيّ  لثالثّاّربعةّفرعية،أئيسيةّّوّرّا:ّثالاثّجعّجمنهاّإالّسبّنتاّعشرةّدرجةّالّيذكرّالسهرورديا
ّوهي:ّ،األوىلّبيّالتوغلّوالعدم

ّالتألّ  .1 ّيف ّمتوغل ّالبحث ّعدمي ّإهلي ّواألّوحكيم ّاألنبياء ّأكثر ّمثل ّله ّالصّومياء فيةّّن
 كالبسطاميّوالتستيّواحلالج.ّ

ّكالفاراحكيمّإهليّمتوغلّيفّالبحثّعدميّالتألّ  .2  ا.ابنّسينيبّّوه،ّمثلّالفالسفة
ّوالتألّ  .3 ّالبحث ّيف ّمتوغل ّإهلي ّيبلغهّ،هحكيم ّمل ّاندرة ّدرجة ّإالوهذه ورديّّالسهّرا

 نفسه.
                                                           

 .157و156فحتانّصال،ّابقسصدرّ)كورابن(،ّمّ،حكمةّاإلشراق21ّ
 .194فحةّصالّشراق،ّاجملموعةّاألوىل،املشارعّواملطارحات،ّجمموعةّمصنفاتّشيخّاإلّ،السهرورديشهابّالدين22ّّ
 .34فحةّصال،ّابقسصدرّمّ،فلسفةّالسهرورديّيف23ّ
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ّضعف:لدرجاتّالفرعيةّفهيّتتفاوتّبيّالتوغلّوالتوسطّواأماّاألربعّ
 حكيمّإهليّمتوسطّيفّالبحثّمتوغلّيفّالتأله. .1
 حكيمّإهليّضعيفّيفّالبحثّمتوغلّيفّالتأله. .2
 له.أهليّمتوغلّيفّالبحثّمتوسطّيفّالتحكيمّإ .3
 حكيمّإهليّمتوغلّيفّالبحثّضعيفّيفّالتأله. .4

ثّاءّالثالحلكمافّالسهرورديّطالبّاحلكمةّعلىّدرجاتّمتفاوتةّتقابلّدرجاتّكماّيصنّ 
ّوهي:ّ

 لتأله.ثّوالبّالبحثّوالتأله،ّوهوّيطابقّاحلكيمّاإلشراقيّاملتوغلّيفّالبحطا .1
 .هألّ طالبّالبحثّفحسب،ّوهوّيطابقّالفيلسوفّاملتوغلّيفّالبحثّعدميّالت .2
 ه.لّ طالبّالتألهّفحسب،ّوهوّيطابقّالصويفّعدميّالبحثّاملتوغلّيفّالتأ .3

 .24ولّفالثاينّفالثالثواألفضلّعندّالسهرورديّاأل

ّمنّهذاّالتصنيفّاآليت:ّويالحظّ

ّكانّلدّ مّمنّّإنّمنهّ،ّبليهمّبعضّالبحثملّيكنّاألنبياءّوالصوفيونّعدمييّالبحث،ّبل
ّّيفّالبحثّكإبراهيمّوسليمانّوابنّعريب.موغالجّّكان

ّكالفارايبّوابنّسيناّعدمييّالتألّ  ّه.ّىّالتألّ اّعلئمّجمّقابلّكانّحبثهّ،هملّيكنّالفالسفة

شراقّكماءّاإلحيعّمجهّعلىّالسهرورديّوحده،ّبلّعلىّبحثّوالتألّ لّيفّالالّيقتصرّالتوغّ 
ّسواءّيفّالفلسفةّأوّيفّالتصوف.

لتوسطّيّالتوغلّوالنسبةّبهاّاملّيعطناّالسهرورديّممثليّلألقسامّاألربعةّالفرعيةّاليتّتظهرّفي
ّوالضعف.

ّنصلّإىلّاحلديثّعن ّأوردانه ّلسفيفّالفّواملعرفةّالعقلاإلنسانّّوّبعدّما ّوهذاّاإلشّرة اقية،
ّع.ملوضّوااليتّيتطلبهاّاملوضوعّيفّغايةّالدقة،ّقدّيستدعيّالقيامّببعضّالتفسرياتّ

ّ.عند السهروردي اإلنسان والعقل واملعرفةا: يف اثلثً 

هّتعريفّبعضّبّابجتالذهايفّالفلسفةّاإلشراقيةّاّاإلنسانّوالعقلّواملعرفةّضيّالكالمّعنيقت
ّ.األمورّالضرورية

                                                           
 .13و12ّفحتانّصال،ّابقسصدرّشراق،ّمكمةّاإلح24ّ
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 .يعة الوجوديف حتديد طب .أ
ّحيتاجّالهوّذلكّله،ّتاّتتفاوتّدرجاتّشدّ ّنورّجإنّالوجودّأبسرهّعندّالسهروردي،ّليسّإال ّ

ّالنّوهلكنّّوإىلّتعريف،ّألنّاملرءّيعر فّالغامضّابلواضح،ّوليسّهناكّأوضحّمنّالنور،ّ رّيتفاوتّذا
ّوئةّلغريهّوهليسّهيّاإمّونورّليسّيفّحقيقةّنفسه.ّواألولّ،هفهناكّنورّيفّحقيقةّنفسّ،هدرجاتّحبسب

وإماّّ،سقاجلوهرّالغاّلّوهونّاحملد،ّوإماّهيئةّلغريهّوهوّالنورّالعارض.ّوالثاينّإماّمستغنّعالنورّاجملرّ 
ّولغريه.ّنورّيفّنفسهّالعارضّلنورهيئةّلغريهّوهوّاهليئةّالظلمانية،ّفالنورّاحملضّنورّيفّنفسهّولنفسه،ّوا

يّهوّهبذاّيلتقّوّلظلمة.ىلّا،ّأوّمنّالنورّإىّإىلّاألسفلرتيبّتنازيلّمنّاألعلوهذاّالتتيبّتّ
عاملّصرّاألربعةّّوّالعنادّحىتمعّنظريةّالفيضّعندّالفالسفةّاليتّتفيضّفيهاّاملوجوداتّمنّالواحدّاجملّر

واألنوارّهيّّفالسفة،ندّالوواجبّالوجودّعّ،يفّالدينّالسهرورديّهوّهللاّاألجسام،ّفنورّاألنوارّعند
ّواألنّو ّاجملرّ العقول، ّواألنوار ّعقولّاألفالك، ّهي ّالقاهرة ّهيّالنفوسار ّاملّنسانيةاإلّدة ّأوّواجلوهر ظلم

ّجسام.الغاسقّهوّاجلسم،ّوعاملّالبازخّهوّعاملّاأل

ّكثريّجّ لواجبّّلفالسفةاصفّّواّعنّفوصفّالسهرورديّللنورّاجملردّأوّنورّاألنوارّالّيتلف
ةّّردهّعنّاملادليسّلتجّوليه،ّصفاته،ّوصفاتهّليستّزائدةّعالوجودّأوّالواحدّأوّاحملركّاألول،ّذاتهّهيّ

ّاملادة.ّّّّّردهّعلىيسّلتجذاتهّألنهّيظهرّلذاتهّولّاّيدركيضّجأكماّيقولّاملشاؤون،ّوالشعورّاخلالصّ

املّفعّة،ربةّصوفيّكلّجتيفةّدّراّبيّالنورّوالظلمة،ّوهيّالثنائيةّاملستّوويقيمّالسهرورديّتعارضّج
ّاألنوار ّيشمل ّالظّالنور ّعامل ّأما ّواملفارقات، ّوالنفوس ّواألرواح ّوالعقول ّاملفلمة ّواألجسايشمل مّادة

تاجّيفّحيردّالذيّالّنورّاجملّالوالبازخ،ّوعاملّالنورّشرطّوجودّعاملّالظلمة،ّواجلسمّيفّوجودهّيفتقرّإىل
ّوجودهّإىلّاجلسم.

صدرّعنهّالذيّيّاحدوهوّالّوّ،ويفّترتيبّالوجودّيضعّالسهرورديّالواحدّاحلقيقيّيفّالقمة
ّكذلكّأكثرّمنّ ّالالصدورّاحد،ّّوّوماّصدرّعنّنورّاألنوارّفهوّنورّجمردّّفأول.ّنورمنّحيثّهو

الّورّحىتّورّعنّننّورلنورّابلنورّالسانح،ّويستمرّصدىّااالنفصالّبلّاإلشراق،ّولذلكّيسمّ ّيعين
ّ.هناية

الظلمة،ّوعاملّالظلمةّأدىنّّفعاملّالنورّأعلىّمنّعاملّ،فلسوصلةّالعامليّببعضّصلةّعلوّّو
نّصلتهماّصلةّقهرّوإذاللّومنّاألعلىّلألسفلّوطاعةّعمياءّورضىّوقنوعّمنّإمنّعاملّالنور،ّبلّ

ّلألعلى، ّالصدد:ّاألسفل ّهبذا ّالسهروردي ّقهر،ّ"ّويقول ّالسافل ّعلى ّفللعايل ّتكثرت ّإذا واألنوار
ةّإىلّماّسواه،ّوالّيعشقّهوّغريه،ّويعشقّوللسافلّإىلّالعايلّشوقّوعشق.ّفنورّاألنوارّلهّقهرّابلنسب
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ّفحسب،ّ ّلذاته ّعاشق ّهو ّ...]لذلك[ ّوأكملها، ّأمجلّاألشياء ّوهو ّله ّظاهر ّكماله ّألن ّنفسه، هو
ّ.25"ومعشوقّلذاتهّوغريه

فّعلىّمدىّاقتاهباّمنّالنورّاألعلىّبناءجّعلىّذلك،ّفاملرتبةّالوجوديةّجلميعّالكائناتّتتوقّ 
إماّ"وجودّأوّغفلتهاّعنه.ّفاملوجودّيفّالنظامّالكوينّللسهروردي:ّلدراكهاّلإّومدىّ،ومدىّأتلقهاّبذاهتا

ّكااّلوجودهّأوّغافالجّأنّيكونّمدركّج ّكماّهوّاحلالّذاتها،ّفإدراكه،ّإماّأنّيقومّيفّنّمدركّجّعنه،ّفإذا ،
اّعلىّفّجيكونّمتوقّـ ّماّأنوإوّهللاّواملالئكةّوالنفسّاإلنسانيةّواألنواعّاألصلية،ّأّ،ابلنسبةّإىلّالنورّاألعلى

ّكانّغافالجّ ّكالنجومّوالنار.ّوإذا اّبنفسه،ّفيكونّظلمة،ّّاّأنّيكونّقائمّج،ّفإمّ شيءّآخرّيفّعلمهّبنفسه
ّكماّيفّاأللوانّوالروائح الكونّّ،ّعليه26"كماّهوّسائرّاألجسامّالطبيعية،ّأوّيوجدّبواسطةّموجودّآخر

ّأنّيكونّهناكّ ّدون ّاألنوار ّعنّنور ّيصدر ّفيه ّما ّعبّتراتبّبكل  ّوهو ّأوّجوهري، ّمادي اتصال
نوارّالنازلةّجيعلّلكلّشيءّخليفةّقائمّعليه.ّمثلّنورّالشمسّيفّالسماء،ّوالنارّيفّالعناصر،ّثّنورّاأل

ىّمظاهرهّسبحانهّيفّكلّمكانّوتشهدّمجيعّالعظمةّأوّالنورّاإلسفهبذيّيفّنفسّاإلنسان،ّحىتّلتتجلّ 
ّّاألشياءّحبضوره.ّ

احثّيفّفلسفةّاإلشراقّانقسامّاملألّاألعلىّإىلّنظاميّطويلّوعرضي.ّهذا،ّويالحظّالب
ّوعلىّرأسّالنظامّالطويلّيقفّاملالئكةّاملقربونّوأعالهمّيسمىّهبمن،ّوالنورّاألعظمّأوّالنورّاألقرب.

ّكماّيتلقاهّعنّنورّاألنوارّأيضّجوبعدهّامللكّاملقربّاأل ا.ّوهكذاّدواليكّدىنّله،ّالذيّيتلقىّالفيضّعنه
ّ ّمن ّكل ّيلقب ّالذي ّالطويل ّالنظام ّيكتمل ّعاملّأحىت ّالنظام ّهذا ّعلى ّويطلق ّالقاهر. ّابلنور فراده

يّدورّاحلجابّدىن،ّفهوّيؤدّ بيّالنورينّاألعلىّواألّ"برزخ"األمهات.ّويتميزّهذاّالنظامّبكونّكلّنورّ
ته،ّويظهرهّبكاملّشدّ ّأنهّالّينتقلالذيّيفيّنورّالطبقةّالعلياّويظهرهّيفّوقتّواحد.ّفيخفيهّمبعىنّ

ّأبنّيسمحّملقدرّمعيّمنّاالنتشارّأوّاإلشعاعّابلنفاذ.

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .135فحةّصال،ّابقسصدرّ،ّمحكمةّاإلشراق25ّ
،ّ(2ّ،9861الطبعةّدارّالنهار،ّ)بريوت:ّصالحّالصاوي،ّّ:،ّترمجةثالثةّحكماءّمسلمي،ّنصر،ّسيدّحسي26ّ
 .94و93ّفحتانّصال

 

 

  النور األقرب                                                

 النور الثاني                                               

  إشراق النور  الثالث                                  مشاهدة              

 النور الرابع                                                 

 النور الخامس                                              

 النور السادس                                              

 نور األنوار 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّاأل ّالسماوية ّاألفالك ّخالهلا ّومن ّالثابتة ّالكواكب ّتنجم ّالطويل ّاجلانب ّهذا خرى:ّوعن
اّللناحيةّالعدميةّيفّاحلقيقةّتبلورّجوعليهّفالسماواتّالظاهرةّجتسيدّللجواهرّاملالئكية؛ّوميكنّاعتبارهاّ"

ّ.27ّ"بي،ّأوّحرماهنا،ّأوّانفصاهلاّعنّنورّاألنواريفّاملالئكةّاملقرّ 

ّينجمّ ّاألنوارّاألصلية ّالعرضيّالذيّيقابلّعامل ّيفّالنظام ّأما ّاألعنه أوّّ،نواعّاألصليةعامل
ّالّتنتجّثامل ّالنظام ّهذا ّوأفراد ّلّاألفالطونية. ّيفّالنظام ّكما ّإعنّبعضها ّتوجدّإىلّجنبّالطويل، ّنا

راببّّقسمان:ّ.ّوهذهّاأل"نواعصنمّألحدّاأل"أوّّ"،طلسم"ّبعضها.ّفكلّماّيفّالوجودّيفّالعاملّالظاهر
.ّأماّماّحيصلّابلطريقّاألوىلّفهوّ"اإلشراق"واآلخرّعنّطريقّّ"،املشاهدة"أحدمها،ّحيصلّعنّطريقّ

اّبيّ،ّوهوّعاملّيقعّوسطّج"املثلّاملعلقة"أوّّ"،لصورّاملعلقةا"ّ؛غريّاحلسيّ"أراببّأنواعّالعاملّاملثايل"ّميثل
دراكهّابحلواسّإ،ّوالّميكنّ،ّفهوّعاملّليسّنوراينّوالّظلماين"عاملّاحملسوسات"وّ"،األنوارّالعقلية"عاملّ

28ّالظاهرة ّبطريق ّحيصل ّما ّوأما ّ"اإلشراق". ّميثل ّفهو ّاحلسي"، ّالعامل ّأنواع ّالفرقّ"أرابب ّومصدر ،
شرفّمنّاإلشراقية،ّوالعاملّاملثايلّأشرفّمنّالعاملّاحلسي.ّلذلكّوجبّأاألنوارّاملشاهديةّأنّبينهماّ

ّّشراق.صدورّالعاملّاملثايلّعنّاملشاهدة،ّوصدورّاحلسيّعنّاإل

ّهذاّوينتحّعنّأراببّأنواعّالعاملّاحلسي:

 راببّاألصنامّالفلكية.أ .1

ّأراببّطلسماتّالبسائطّواملركباتّالعنصرية.ّ.2

ّكخليفةّّ:اّالقولننوميكّ ّ ينشأّعنّالنظامّالعرضيّنظامّمالئكيّأوسط،ّمنّشأنهّأنّيتصرف
ّاملالئكةّحترّ وحيكمّعلىّاألنواعّمباشرة.ّوتسمّ  ّاألنوارّاملدبرة.ّوهذه ّالوسطي، ّالنظام كّىّأعضاءّهذا

                                                           
 .97فحةّصال،ّابقسصدرّمّ،ثالثةّحكماءّمسلمي27ّ
ّالعاملّإىلّجتاربهّبنفسهّاليتّدلتهّعلىّأنّالعواملّاألربعة:ّأنوارّ"ّيقولّحسيّمروة:28ّ يسندّالسهرورديّاكتشافهّهذا

ذاّهصفّياء.ّّودواللذةّللسعّياء،شقلمانيةّومستنرية،ّفيهاّالعذابّلألقاهرة،ّوأنوارّمدبرة،ّوبرزخيات،ّوصورّمعلقةّظ
،1ّالطبعةّّالفارايب،دارّبريوت:ّ)،1ّ،ّطةاملاديةّيفّالفلسفةّالعربيالنزعاتّّ،مروةحسيّ".ّ)هّغريّمتناهالعاملّالرابعّأبن

 (.245ّفحةصال،2ّزءّاجل،ّ(1979
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ّّ،األفالكّبواسطةّالعشق وحترسّمجيعّالكائناتّمنّمعادنّونبااتتّوحيواانتّواإلنسان،ّالذيّخص 
 ".اإلسفهبذية"ألنوارّاب

ّ
ّله ّاملادي ّالعامل ّيف ّما ّكل ّأن ّسبق ّما ّخالل ّمن ّميثّ ّ"نوع"ّنستخلص ّويقولّأل صله،

ّيفّالعاملّاجلسماينّمنّاجلواهرّواألعراضّفهيّآاثرّوظاللّألنواعّوه"السهروردي:ّ ّكلّما ئاتّيفإن
لعنصريةّألمرّمنّاألمورّاجلوهريةّوضاعّالكوكبيةّاألنواعّاأعد تّاحلركاتّالفلكيةّواألّانوريةّعقلية.ّفإذ

ّ ّالعرضية، ّأأو ّاملناسبة ّالعقلية ّهيئاته ّالنوعّاملستعد، ّربّذلك ّهو ّالذي ّاملفارق ّعدادلإلفاضّالعقل
ّله...ّوعلىّاجلملة،ّفكلّماّيفّعاملّاألجرامّمنّالعجائبّوالغرائب،ّاجلرميّالشعاعيّاملناسبّأيضّج ا

 .29"فهوّمنّالعاملّالنوريّاملثايل

 .إلنسان يف العاملماهية ا .ب
ّكلّ ّإحيتوي ّإىلّالنوعّيّيتحكّ ذسفهبإنسانّعلىّنور ّابلنسبة ّأما ّبكلّفعلّمنّأفعاله، م

ّجبائيلّهوّمالكها؛ّفهوّربّالنوعّاإلنساينّجبملته،ّوهوّروحّالقدسّوهوّروحّالنيبّ اإلنساين،ّفإن 
ّ.30ّّّلىّلكل ّمعرفةاألعّاملوحيدامّجبيلّهوّّطاقةّالوحي،ّماّعنحممدّعليهّالصالةّوالسالمّ

                                                           
 .246فحةّصال،ّابقسصدرّمّ،عنّحسيّمروةّحكمةّاإلشراق،ّنقالج29ّّ
 .97ّفحةصال،ّابقسصدرّمّ،ثالثةّحكماءّمسلمي،ّنصرسيدّحسيّّرا:30ّ
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ّذلك ّإىل ّّ،وابإلضافة ّمالكه ّالبشري ّعاملاحلارسللجنس ّيف ّيقيم ّالذي الئكة.ّّامل،
وهذهّّسد،اّيفّاجلخوهلداّعلىّاّيفّالعاملّاملالئكيّسابقّجإنسانّنفسّوجودّجفالسهرورديّيرىّأنّلكلّ

جنّالبدن،ّسزلّإىلّينّواآلخرّ،النفسّعندّوالدةّاإلنسانّتقسمّإىلّقسمي:ّأحدمهاّيبقىّيفّالسماء
ألهناّتشكلّّالّهبا،التصللذلكّتشعرّالنفسّابلتعاسةّملفارقتهاّقسمهاّاآلخر،ّوهيّتعملّعلىّالعودةّ

ّبعدهاّاحلقيقيّوذاتهّبتمامها.ّ

 .قصة الغربة الغريبة ودللهتا .1
،ّحيثّنرىّيفّتلكّالقصة31ّ"الغربةّالغريبة"ّأمامّقصةّنتوقفّقليالجّأنّنتابعّاحلديثّوقبلّ

عاصمّابنّالشيخّهاديّبنّاخلريّاليماينّوأخاهّوعيالهّيتوجهّمنّبالدّماّوراءّالنهرّإىلّاملغربّلصيدّ
أنّعرفّّاوميُعرفّأهلهاّابلظلم،ّّ"القريوان"،ّووصلّإىلّقريةّتدعىّأخضربعضّطيورّساحلّالبحرّ

ّكبلوهمّابألغالل ّهبمّحىت ّحمأّوّ،أهلّالقرية ّقصر ّعميقّعلىّفوهته ّهبمّيفّبئر كمّالّيستطيعونّلقوا
بلوغهّإالّيفّالنهار،ّأماّحينماّحيلّالصبحّفينبغيّعليهمّالعودةّإىلّالقعرّحيثّالظالمّالدامس،ّوبينماّ

ّكذلكّكانتّاحلمائمّاملتطايرةّبيّاأل شجارّتنطلقّابجتاههمّمنّاجلانبّاألمينّالشرقي،ّفتخبهمّعنّهم
ّهةّأخرى.وتثريّيفّنفوسهمّاحلنيّمنّجّ،نسهمّمنّجهةّؤبالدهمّفت

ويفّمنقارهّّ"،دههد"واستمرّالوضعّعلىّذلكّاحلال،ّحىتّحطّيفّليلةّمنّالليايلّاملقمرةّ
اّللخالص،ّوقدّجاءهمّبرسالةّمنّأبوهمّوردّفيها:ّورقةّمنّالواديّاألمين،ّفأخبهمّأبنهّيعرفّطريقّج

،ّوأشار32ّّ"كمّفلمّتفهمواودعوانكمّفلمّترحتلوا،ّوأشرانّ،.ّشوقناكمّفلمّتشتاقوابسمّهللاّالرمحنّالرحيم"
اّحببلّالفلكّالقدسيّواالستيالءّعلىّاّدونّأخيه،ّمعتزمّجنطالقّمنّذلكّاملكانّوحيدّجعليهّابلرسالةّابال

ّمجيعّنواحيّوجوانبّالكسوف.ّ

بعةّالنمل،ّومتاّواّواديبلغّاّأبنّيقتلّزوجتهّألهناّمنّالعابرينّإذااّطلبّجواحتوىّالكتابّأيضّج
ّمهّوسفره.يفّمقاّهللاّوأنّيذكرّاسمّ،"بسمّهللا"طلبّأنّيستفتحّسفرهّبقولّطريقهّبعدّذلك،ّهذاّّو

ّكبدّالسماء،ّفاستقلواّسفينةّّ"اهلدهد"وحيّتركهمّ ّحركّهبمخذتّتتأأصبحتّالشمسّيف
ّكاجلبال،ّويفّنيتهّالتوجّ  ثناءّلكّاأل.ّويفّتبيهمأهّحنوّطورّسيناءّحيثّصومعةّوسطّحبرّهائجّموجه

ّ ّبيّبطل ّحالّاملوج ّفعلم ّفغرق. ّوابنه ّتلكأالقصة ّأن ّوعلم ّالصبحّلقريب. ّالظاملالقريّن ّسوفّة ة
ّتدمر.

                                                           
 .274فحةّصالهنريّكورابن،ّاجملموعةّّاألوىل،ّ،ّحتقيقّالسهرورديابّالدينّشهرا:31ّّ
 .281فحةّصال،ّابقسصدرّشراق،ّمحكمةّاإل32ّ



16 

 

اّأخذتّتتالطمّفيهّاألمواجّوتتغريّفيهّاملاء.ّفأمسكّالراويّمبرضعتهّثّبلغتّالسفينةّموضعّج
إىلّاجلانبّاألمينّمنّاجلودي:ّّوألقاهاّيفّمياهّالبحر.ّوبلغتّالسفينةّبعدّذلكّجزيرةَّيجوجّومأجوج

واّحىتّصارّمثلّ،ّويفّحكميّعيّالقطر.ّفقلتّهلمّانفخيمعيّمنّاجلنّمنّيعملّبيّيدّوكان"
ّ.33"لتّعنهمفصاّانالنار،ّفجعلتّسدّ 

ّّ ّالثقلي ّذلك ّبعد ّوتناول ّومثود. ّعاد ّمجاجم ّشاهد ّالعودة ّطريق ّ،نواجلّالكاألفّوويف
أربعةّعشرّّّاجتاز.ّثلسماوات.ّورمىّهباّإىلّاوعليهاّدوائرّووضعهاّيفّزجاجةّمدورةّصنعهاّبنفسه

ّلصحيح.ّيقّاوعلمّأنهّالطّرّ،ينبعثّمنهاّظلّهللا.ّفرأىّطريقّهللاّّوعشرةّقبوراتبواتّج

والصرعّّالكابوسّوىّمّ ويفّاملساء،ّغشىّأخيتّوأهليّعذابّمنّهللا،ّفعانواّمنّالعذابّواحل
كانّذلكّسيءّمنهّستضفيّاّفيهّزيتّويسطعّمنهّنورّينتشرّيفّأطرافّالبيت،الشديد.ّثّرأىّمصباحّج

حليتانّحبرّافلّتلكّّأسالبيت.ّوضعّاملصباحّيفّفمّإحدىّاحليتانّالساكنةّيفّبرجّالدوالب.ّويقعّيف
ّخالقهاّوالراسخونّيف ّلم.العّقلزم.ّويفّأعالهاّجنومّوكواكبّالّيعلمّشعاعهاّإال 

ألبراجّإالّبقّمنّاملّيّوورأىّبعدّذلكّاألسدّوالثورّقدّاختفيا،ّوالقوسّوالسرطانّقدّطواي،ّ
ّزواايّالعاملّاّعناكبسجتهاليتّنّةاخلفيفامليزانّالذيّيقعّحيّطلوعّالنجمةّاليمانيةّمنّخلفّالسحبّ
ّالعنصريّيفّعاملّالكونّوالفساد.ّيفّحالةّاالستواءّواالستيالء.ّ

ّكانّمعهمّشاةّأطلقوهاّيفّتلكّالبيداء.ّفأحرقتّتلويفّهذهّاأل قةّظهرتّشاةّصاعكّالثناء
عّليهاّومسإانضمّعلويةّّومّالأة.ّوحينماّانتهىّالطريقّوفارّماءّالتنورّعلىّشكلّخمروط.ّشاهدّاألجرافج

ّبّومتزقت.لكّالسحقتّتقصصهاّالغريبةّونغماهتاّوتعلمّتلكّالنغمات.ّفشعرّبلذةّعجيبةّإىلّأنّتفّر

ّكبريّجفرأىّحجرّجّغوارّاجلبلّفبلغّعيّاحلياةأثّخرجّمنّ جتازتّإحدىّثناءّاكّاأل.ّويفّتلاا
بريّذاّاحلجرّالكناء.ّوهرّسياّيقودهاّحنوّالبحرّفقالت:ّهذاّماّأردتهّوهذاّاجلبلّهوّطّواألمساكّطريقّج

اّمنّيعّجأنتمّمجفلك.ّهوّصومعةّأبيك.ّوهناّتساءل:ّماّهيّهذهّاألمساك؟ّفأجابت:ّهذهّاألمساكّمث
ّخوة.ّإاّأبّواحد.ّوأنتمّمجيعّج

ّّافكانّشيخّجّ،أابهقّالصخرةّوشاهدّالكالمّشعرّابلسرورّوالفرح،ّثّتسلّ ّوحينماّمسعّهذا

ّكادّأنّيضيعّيفّذلكّالنور.ّفبكىّوشكاّّ،ا.ّتوقفّلبعضّالوقتّثّسجدّبيّيديهاّمهيبّجكبريّج حبيث
مههّوماّعاانهّيفّالقريوان.ّلكنّأابهّطلبّمنهّالعودةّإىلّتلكّاملدينة،ّجزعّوخافّوبكى،ّولكنهّعادّ

نهّقدّيعودّاثنيةّإليه،ّومنّالسهلّعليهّالذهابّإىلّأعندماّأسرىّإليهّوالدهّببشرتي:ّاألوىلّواطمأنّ
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ّكلّشيءّيفّآخرّاألمر،ّويردّإىلّبوابةّاجلنةّأىنّ  بيهّبعدّأنّجيتازّمجيعّأّشاء.ّوالثانيةّأنهّسيتخلصّمن
ّمدنّالغربة.

ّكافةّالعناصرّالشارحةّلإل ّنسان:هذهّالقصةّالرمزية،ّحتملّيفّطياهتا

 .فعاصمّعبارةّعنّالعقلّالنظريّالباحثّعنّالفضائلّواحلكمة 

 ّ.واعلمّأنكّملاّ"ويعرفّالسهرورديّاهليوىلّبقوله:ّبالدّماّوراءّالنهرّإشارةّإىلّعاملّاهليوىل
ّكانّبطلّاملاءّجبميعّأجزائه،ّوحصلّاهلواء،ّفماّّهدتّصريورةّاملاءّابحلرارةّهواء،شا فإن

ّبق ّأو ّاآلخر، ّأحدمها ّيفّصار ّوهواء ّماء ّفيكونّالشيء ّيفّحالّاهلوائية، ّحباله يّاملاء
اّصريورةّاملاءّهواء؛ّهوّأنّيكونّاجلوهرّالذيّفيهّصورةّحالةّواحدة،ّوذلكّحمال.ّفإذّج

ّعنه ّزالت ّهلاّّ.34"املائية ّوليس ّالقبول. ّحيثية ّذاته، ّحيثيته ّالذي ّالشيء ّهي واهليوىل
 يفّالقصةّعلىّالبئر.ّامرّينطبقّأيضّجحتصلّسوىّالالحتصل،ّوهذاّاأل

 ّوطيورهّهيّالعواملّاحلسية.ّاألخضرالبحر 

 ّكنايةّعنّفقدانّاملعّسالغربّهوّاملكانّالذيّتغيبّفيهّالشم  رفة.وهو

 ّّبنعمةّاإلشراق ّيتمتعوا ّعنّالبشرّالذينّمل ّفبقاإلهلّأهلّالقريوانّعبارة همّي، ّتسري  وا
رواّيّفيه،ّفاستمبثّالوعّوسانّلقدرةّعلىّضبطّاإلناّانظرهتمّإىلّالواقعّاخلارجي،ّالذيّالّميتلكّذاتيّ 

 لذلكّيفّحالّمنّاهلمجيةّوالظلم.ّ

 ّتصوير ّهو ّواملساء، ّالصباح ّبي ّاملواقف ّوتفاوت ّالبئر ّيف ّاإلنسحلاّالوجود ان،ّل
لهّّاّاألمرّيسمحلنومّهذاءّاأثنويعودّإىلّذاتهّّ،ويتحررّاإلنسانّمنّسلطانّاحلواسّفعندماَّييتّاملساء

عضّبلويّومشاهدةّاملّالعالعّعضّاحلقائقّاملتعلقة،ّويصبحّمبقدورّالنفسّالناطقةّاالرتفاعّإىلمبعرفةّب
 احلقائق.

 ذيبّالنفس.بعدّهتّنساناهلدهدّيفّالليلةّاملقمرةّعبارةّعنّاإلهلام،ّالذيّيردّعلىّاإل 

 ل.لكماالسفينةّهيّالقصديةّوالعزمّعلىّالسلوكّاملدفوعّابلعشقّلبلوغّا 

 عبارةّعنّالطمع.ّواديّالنملّهو 

 .قتلّالزوجةّرفضّلالنصياعّللشهوات 

 .غرقّاالبنّختليّعنّالروحّاحليوانية 
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 .اقتابّالصبحّعبارةّعنّاالتصالّبيّالنفسيّاجلزئيةّوالكلية 

 لقاءّاملرضعةّيفّالبحرّبلوغّاملرحلةّاإلنسانية.إ 

 ّ ّاألفكار ّهذه ّمنع ّهو ّوالسد ّامللوثة. ّاألفكار ّمها ّومأجوج ّبلمَيجوج ّالذاّون تّغ
 اإلنسانية.

 ّّّلقوتي.قواتّالوهمّواخليالّواجلنّاألمورّاليتّتثريّهاتيّاالثقلي 

 ه.ّابطنواحلواسّالعشرّاليتّيفّظاهرّاإلنسانّّوّ،التوابيتّاألربعةّعشرة 

 ّكلّيبّواجتلتكبرجيّاألسدّوالثورّإشارةّإىلّالتساميّعلىّعاملّالتضادّواّخفاء يازه
ّبّر ّبقاء ّأما ّكنزوجيةّوثنوية. ّنّالعاملعايةّجّامليزانّيفّحالةّمنّاالستواءّواالستيالء بيعةّطّالذيّلديه

 واحدةّوتنزههّعنّكلّنزاعّوتضاد.

 ّ.الشاةّوالصاعقةّعبارةّعنّقتلّاجلانبّاحليواينّمنّاإلنسان 

 ّ.فورانّاملاءّعلىّشكلّخمروط،ّيرمزّإىلّمراتبّالوجودّالتصاعدي 

 .عودة إىل التعريف. ب

ّماّاانطالقّج ّوعالقتهّّمن ّالسهروردي ّعند ّاإلنسان ّماهية ّعلى ّنتعرف ّأن ّنستطيع سبق،
واآلخرّنفسيّّ،،ّفهوّيرىّاإلنسانّموجودّلديهّجانبي،ّاألولّحسيّجسماينّمتصلّبعاملّاخللقابلواقع

معنويّمتصلّبعاملّاألمر،ّواملخلوقّالذيّعلىّهذهّالدرجةّميتازّعنّسائرّاملخلوقاتّاألخرى،ّفهوّ

ّبشكلّدامعرّ  هّاألصل،ّوإىلّهذاّاقعّاحلسيّواعتّبئمّللضياعّوالغربةّعنّحقيقتهّإذاّالتفتّابجتاهّالّوض 
َّفَأَنَساُهْمّأَنُفَسهُّ﴿ّأشارتّاآليةّالكرمية: َّكالمِذيَنَّنُسواّاَّللم ّ.35﴾ْمّأُْولَِئَكُّهُمّاْلَفاِسُقونَواَلَّتُكونُوا

ّبسببّطبيعتهّا ّذاتهّشر  ّكافالبدنّحبدِ  حنوّاألكثرّنورانية،ّنجذبّيالسافلّّنلظلمانية،ّوملا
ّالّتسمحّلهّابالتصالّّإىلّالنفسّوّينجذبّابحلبلذلكّفه ّإذّطبيعته ّالقدسية، ّأشعتها واستجالء

منّالنفسّعلىّّاقتضتّالعالقةّفيضنتّالنفسّمكانّعشقها.ّوابملقابلّابلينبوعّاألصليّللنور،ّفكا
ّكانّفيّ زاءّقهرهاّملاّحتتها،ّوالشهوةّالبدنّقوةّالغضبِّب لذاتهّالّّااضّجِبزاءّحمبتهاّملاّفوقهاّفإنّالنورّملا

لّإىلّمييوكماّأنّاجلسمّ"ألمرّخارجّعنهاّجيبّأنّترشحّعنهّرقائقّكماالتهّعلىّالبدنّاملستعدّلقبوهلا:ّ
ّامليلّجسماينّفحسب،ّوكماّأنّ ّمتيلّإىلّالبدنّاخلاصّهبا،ّولكنّهذا النفس،ّفكذلكّالنفسّفإهنا

ّكالغاذيةّواملولّ النفسّتفيضّعلىّ ّوالناميةّواجلاذبةّواملاسكةّالبدنّجيعلّمنّالنفسّقوىّتتعلقّبه، دة
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دة.ّوخوادمّهي:ّاجلاذبةّالغاذيةّوالناميةّواملولّ ّ:وهيّ،مّإىلّرؤساء،ّوهذهّالقوةّتقسّ 36"واهلاضمةّوالدافعة
.ّفيحصلّذبسفهرّاإلّويفّصيصيته،ّوالصنمّللنّذبسفهاإلفروعّالنورّ"واملاسكةّواهلاضمةّوالدافعة.ّوهي:ّ

وّبعدّأعضّبعضهاّقبلّبّازخ.ّويدلّعلىّتغايرهاّوجودّبفيهّوشركةّأحوالّالّابعتباراتهذهّالقوىّمنهّ
ّ.37"اثرّواختاللّبعضهاّعندّكمالّبعضواختالفّاآلّ،بعض

والنفسّوالبدنّبسببّالتغايرّبيّطبيعتهما،ّالّيتصالنّمعّبعضهماّالبعضّمباشرة،ّلذلكّ
ّهوّالروح:ّوسيطّبينهماأوجدّالسهرورديّ القوىّالنورية،ّّدّيفّمجيعّالبدن،ّوهوّحاملاملتبدّ "،ّوهذا
ّاإل ّالنور ّّذبسفهويتصرف ّمن ّالسانح ّالنور ّمن َّيخذ ّوما ّالنور. ّويعطيه ّبتوسطه ّالبدن القواهرّيف

ّ.38"ينعكسّمنهّعلىّهذاّالروح

 اإلنسان وإدراكاته .2
ّواقعّاإل  ّهو ّكانّهذا ّالينسانّفكيفّإذا ّاخلارجي)الّوتعاطىّمع ّعامل ّداقع(؟ ّالونّشك،

ّا ّهذا ّإىل ّالسهروردي ّانطالقّجينظر ّإّنّمّالعامل ّوحسيته، ّواقعيته ّيتعامن ّا ّابعتممل ّموضوعّجعه ّباره ّابعّجاتا
مّيتحكّ ّيء،ّفهوشكل ّمّبهذاّالوجودّيشرفّويتحكّ ّ،ّلذلكّنرى(النورالنفسّ)للموجودّاحلقيقيّوهوّ

ّعقلي.دراكّالاإلّوّ،دراكّاحلسياآلنّإىلّمعاجلتيّاإلّقل،ّوسننتابحلواسّيفّالبدنّواملعرفة

 .دراك احلسياإلأول: 
أوّّ،باتيةنهيّإماّفّة،يّتقاربّتلكّاملوجودةّيفّاملشائيوهناّنالحظ،ّأنّتقسيماتّالسهرورد

ّّوّ،حيوانية ّواملولدة ّالغاذية ّالقوى ّمن ّتتألف ّالنباتية ّوالنفس ّانطقة، ّأمالناأو ّمية. ّاحليوانية فيهاّفا
ّيتان:انح

 حركيةّوهيّابعثةّعلىّاحلركة. .أ

 لفّمنّقوتي:أنزوعيةّتت .ب

ّالغضبيةّاليتّتطردّغريّاملالئم. .1

ّشهويةّجتلبّاملالئم. .2
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ّ ّمن ّفيتألف ّاملوضع، ّهذا ّيف ّاهتمامنا ّمثار ّوهي ّاإلدراكية، ّّنوعيأما ّالامن ظاهرةّلقوى
ّ:والباطنة

 .اهرةالظ احلواسالنوع األول: 
لكاملة،ّوتتألفّمنّاحلواسّاخلمسةّاملتمثلةّابللمسّوالذوقّوهيّاليتّتوجدّيفّاحليواانتّا

ّاملقوالتّاألرسطيةّحولّالقوىّوترتيبها،ّولكن هّوالشمّوالسمعّوالبصر،ّونالحظّأنّالسهرورديّقدّتبىن ّ
ظنّ"ّ:ويقولّحولّهذاّاملوضوعّالسابقة،ّعارضهّيفّالقوةّاخلامسة،ّحيثّرفضّالسهرورديّالنظرايت

ّكانّهذاّالشعاعّعرضّجمنّالعيّيالقيّاملبصرات.ّفاعّرّإّناّهوّخروجّشعاإلبصابعضّالناسّأنّ ا،ّإن
ّكانّجسمّج ّكانّلناّقبضهّإليناّعلىّوجهّالّنبصرّمعّافكيفّينتقل؟ّوإن ّكانّيتحركّابإلرادة، ،ّفإن

ّكانّيتحركّابلطبع،ّفماّحتركّإىلّجهاتّخمتلفةّولكانّنفوذهّيفّاملايعاتّ ّكذا.ّوإن التحديق،ّوليس
أوىلّمنّالزجاج،ّألن ّّانّنفوذهّيفّاخلزفّأيضّجاّلونّأوىلّمنّنفوذهّيفّالزجاجاتّالصافية؛ّولكااليتّهل

ّكانّيتلفّعلىّنسبةّاملسافة؛ّولكانّاجلرمّاهدّالكواكبّالقريبةّوالبعيدةّمعّجمسامهّأكثر؛ّوملاّشّو ،ّبل
ّمن ّيرج ّما ّالعامل ّكرة ّنصف ّعلى ّينبسط ّأو ّفيخرقها ّاألفالك، ّإىل ّدفعة ّكل هاّّيتحرك ّوهذه العي.

ّ.39"حماالت،ّفالرؤيةّليستّالشعاع

ّكلّالنظرايتّاالنعكاسيةّيفّالضوء،ّفالّتتمّالرؤيةّل ديهّابنطباعّصورةّالشيءّيفّكماّرفض
وقدّعلمتّ"ّاءّأوّيفّالبصر،ّويقولّحولّذلك:أوّيفّاهلّوّ،وانعكاسّالصورةّيفّاملرآةّ،ةّاجلليديةبالرطّو

ّصورةّاملراايّوالصورّقّيفلكّميتنعّيفّموضعّمنّالدماغ.ّواحلنع.ّومبثلّذأنّانطباعّالصورّيفّالعيّممت
ّ ّمنطبعة"أاخليالية ّليست ّأخريّج40هنا ّرفض ّكما ّومؤدّ ّا، ّاإلبصار، ّيف ّالعقلية ّالنفسّالنظرايت ّأن اها

ّ.تستدلّابلصورة

كماّعلمتّأنّ"ّ:احلجابّبيّالباصرّواملبصر،ّيقولرفعّّفبالنسبةّللسهرورديّاإلبصارّهو
دمّيرجعّإىلّعّـ]هو[ّ...بصارّليسّابنطباعّصورةّاملرئيّيفّالعي،ّوليسّخبروجّشيءّمنّالبصر،ّفاإل

ّاالستنارةّأوّالنورانيةّشرطّللمرئيّناّمنعّللرؤية،ّألنّإبّاملفرطّنّاملقرّ إاحلجابّبيّالباصرّواملبصر،ّف
لىّنظريةّاإلبصارّألنهّالّيوجدّوعلمّهللاّاملطلقّقائمّعّ،41منّالنورين:ّنورّابصر،ّونورّمبصر"ّفالّبدّ 

                                                           
 .207ّفحةصال،ّصدرّسابق)كورابن(،ّمّشراقحكمةّاإل39ّّ
 .212و211ّفحتانّصال،ّاملصدرّنفسه40ّ
 .135و134ّالصفحتانّّاملصدرّنفسه،41ّ
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نوارّأوّوالنريّهوّنورّاألّ،42حجابّبيّذاتهّوبيّخلقه.ّفالشعاعّاحملسوسّمنّالنريّالّالنريّمنّالشعاع
ّنوارّالقاهرةّاليتّتوجدّبيّالباصرّواملبصر.ّاأل

 .احلواس الباطنةالنوع الثاين: 
 ويتألفّمنّعناصرّمتعددة،ّهي:

ّكاحلاحلس املشرتك أ . ّنامّمعاينةاملّهدّصورهّيشايوضّابلنسبةّإىلّاحلواسّاخلمسةّتصبّفيه،ّوف:ّوهو
ّّالّعلىّسبيلّالتخيل.ّ

ّالوهم واخليال واملتخيلةّب. ّخمتلفة، ّابعتبارات ّواحدة ّقوة ّإال ّهي ّما ّف: ّابععيعب ّحضورّنها تبار
حلسّيعبّلعقلّوعاملّاّاعاملّبيّ.ّفالصورّاخلياليةّاليتّمصدرهاّعاملّمثايلالصورّاخلياليةّأبشكالّمتنوعة

ّحض ّابعتبار ّابلوهم ّعنها ّويعب ّخيالية، ّصور ّحضورها ّابعتبار ّابخليال اخليالية،ّّابلصورّورهاعنها
ّوابملخيلةّابعتبارّالتفصيلّوالتكيب.

ّاستجاعّاألفكارّمنّمواقعّسلطانّاألنّوالذاكرة ج. ّعنّعملية ّوهيّعبارة ّاارّاجمل: ّفهيّردة لفلكية،
ّوهيّخزا ّفليسّالتذكّ احلافظة ّالومهيةّوغريها، ّاألحكام ّانة ّإالّمنّعامل عّسلطانّمواقّوهوّمنّلذكرر

ّ.اهناّالّتنسىّشيئّجإيةّالفلكيةّفذسفهباألنوارّاإل

ّأ ّخضوعّجواملالحظ ّختضع ّالباطنة ّاحلواس ّهذه ّاتمّ ن ّللنفومباشرّجّاا ّاا ّس ّاألنوارّألناطقة ي
ّالذيّيشرقّعليهاذسفهباإل ّفهو ّّوية، ّإالّأنّالذكر ّواخليالّتتصلّالتذكّ ، ّاألنّوواقمبر ّالفلكيةع وّأّ،ار

ّالّأيضّجبّ،لفعالالعقلّاوتستمدّمنهاّاملعارف،ّوبذلكّالّتستمدّالنفسّوحدهاّالنورّمنّّسالقدبروحّ
ّواألبصار،ّتستمدّمنّهذاّالنور.ّّقوىّاحلسّالباطنة

 .دراك العقلياإل اثنًيا:
ّمة،ئغهاّلتصبحّمالافاتّتقومّبتسويمعّإضيتابعّالسهروديّاملوقفّاملشائيّيفّهذاّاملوضوعّ

ّأرسطوّأنّاملوجودّاألولّابلنورّ بقاءّعلىّمعّاإلّ-نورّاملدركّلنفسهّولبارئهالّ–فهوّينطلقّمنّفكرة
ّاإل ّوهي ّله، ّالعقل ّخاصية ّعنه ّالصادر ّالعقل ّوصف ّكما ّالقدسي"ّبـدراك. ّصفةّّ"،اجلوهر وهي

ّ.43تستخدمّلدىّعلماءّاملسلميّاملتفلسفي

                                                           
 .173ّفحةصال،ّصدرّسابق)كورابن(،ّمّشراقحكمةّاإل42ّ
 .682فحةّصال،ّابّالتذكاري،ّالكتعامليةّالثقافةّيفّالقرنّالسادسّدورّالسهرورديّيفّ،يالبهحممد43ّّ
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املادة،ّّعاىلّعنيةّتتيةّالهوتالنفسّاليتّهيّشعلةّملكوتلعودةّإىلّالسهروردي،ّنالحظّوابّ
ّاثنيهماّيتجهّوّ،كلهاّّلعلومالصورّالكليةّواّأتخذوعنهّّ،أوهلماّمتجهّإىلّالقدسّ:هيّتتألفّمنّوجهيّو

ّإىلّالبدنّالذيّينبغيّأنّتتسلطّعليهّوتقهره.

عدادّاألولّاّاالستهاحدإثّوالقوةّعلىّمراتبّثالّوهذهّالنفسّقابلةّللمعاينّابلقوةّوالفعل،
ّقوالتّاألوىلصلّاملعاّحيواستعدادّآخرّوهوّمّ،وهيّاليتّمسيتّالعقلّاهليوالينّ،اذجالذيّللطفلّالس

ّ ّّإلدراكفيتهيأ ّإالثواين، ّابلفكر ّابحلدسأما ّثويسمّ ّ،و ّابمللكة، ّالعقل ّى ّبعلّحيصل ّقوةّلنفس دها
،ّغريّطلبنّممللكةّءتّابنّهلاّحتصيلّاملعقوالتّاملفروغّعنهاّمىتّشاوكمال،ّأماّالقوةّفهيّأنّيكّو

تّهلاّحاصلةّملعقوالونّاابلفعل،ّوأماّالكمالّفهوّأنّتكّىّعقالجّويسمّ ّ،وهذاّهوّاالستعدادّاألقرب
ّىّالعقلّاملستفاد.ابلفعلّمشاهدةّويسمّ 

ّدائمّج ّالعقلّابلقوة ّكان ّّ،اوملا ّما ّيكونّهناك ّابلفعلفيجبّأن ّإىلّليخّهو ّالقوة ّمن رجه
ت،ّةّأقبلتّفقبلت،ّوأعرضتّفتخلّ كمرآّّونفوسنا"ال،ّيقولّالسهروردي:ّوهذاّهوّالعقلّالفعّ ّ،لالفع

،ّاالجّفعّ ّيّعقالجّمنّعاملّالقدسّمسّ ّاهوّابلفعل،ّومعلمّجّفعلأالكمالّالقاصرّعنه،ّفمخرجناّإىلّوالّيعطىّ
ّإىلّا ّونسبته ّإىلّالفعلّوهوّروحّالقدس، ّهوّخمرجنا ّوعلىّألنه ّالشمسّإىلّاإلبصار، ّكنسبة لنفوس

ّوليستّ ّعنه، ّوالقبول ّبه ّلالتصال ّالنفس ّتستعد ّواألفكار ّوالبعيدة ّالقريبة ّاالستعدادات حسب
شخصّعرضّعليهّأمرّماّّ،ّوكمااّالّيوجدّعرضّجفستعلمّأنّعرضّجّ،ماتّبذاهتاّموجدةّللنتيجةّفيهااملقدّ 

ّعلمّج ّعلمّجّ،اأفاده ّغريه ّروحانيةوطمأنّانيّ يقيّاوأفاد ّحصلّّ،ينة ّوما ّغريها، ّوالواهب ّوسائط فهذه
ّ.44"انّجلحودهاّملنّاستشدمكإوحنوهاّالّّاحلقةّفلزومهاّمنهاّضروريّكاألولّابملقدمات

رجاتّدّلوتصعدّمنّأّوّوهكذاّنالحظّطبيعةّاملعرفةّاليتّتتدرجّمنّاحملسوسّإىلّاملعقول،ّّ
فلكّالقمر.ّّأوّعقلّلقدساالعقلّالفعالّأوّروحّّاملعقوليةّإىلّقمتها،ّويفسحّالطريقّلعاملّإهليّهو

ّهذ ّموضوعّجويف ّاحملسوس ّيشكل ّال ّالطريق ّمدخّاا ّإّنا ّالجّللمعرفة ّعب ّببادرّاإّإليها ّالفيضّكها رقات

ّدّالنفسّعنّالبدن.اإلهلي،ّحيثّيشاهدّالعقلّموضوعاتهّبعدّجترّ 

ّ،وحّالقدسّرالّوهوّلفعالّشراقيةّلفكرةّالعقنّخاللّماّمت ّاستعراضه،ّتقبلّاإلويتبيّلناّم
ّية.الّتقبلّنظريةّالتجريدّاألرسطهناّإإلنساينّعندها،ّثّأوّربّصنمّالنوعّا

                                                           
 اجلزءّالطبيعي،ّاملوردّالثالث.التلوحيات،ّ،ّالسهروردي44ّ
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،ّاليت45ّخامسةّظاهرةّومخسّحواسّابطنةّاقوىّالسابقة،ّميلكّاإلنسانّحواسّجوإىلّجانبّال
ّاالنطباعاتّاملتلقا ّاحلواسّبوصل ّهذه ّوتقوم ّبعضّاحليواانتّالعليا، ّمع ّفيها ّمعه ّالعاملّّةيشتك من

ّ.46ّّيّالكامنّيفّداخلهذسفهباخلارجيّإىلّالنورّاإل

منظومةّالّتتناقضّّإلنتاجوإذاّنظرانّإىلّنظريةّالعقولّعندّالسهروردي،ّنستنجّحماولةّحثيثةّ
ّاْلَمْشرُِقَّواْلَمْغِرُبّفَأَيـَْنمَّ﴿وعدمّاحتجابه:ّّ"نوارنورّاأل"معّالبعدّالديين،ّفحديثهّعنّظهورّنورّ اَّوَّللِِ 

ّكثرةّالعقولّالّحتجب47ّ﴾تـَُولُّواّْفـََثممَّوْجُهّاَّلل ِّ ّ،ّوالّتبعدهّعنّعاملّاإلنسان،ّفتكثرّالعقول"نوارنورّاأل".
ّكانتّأقربّإىلبكثرةّاإل ،ّّاإلنسانّمنّحيثّالعليةّوالتوسطشراقّوتضاعفهاّابلنزولّوالوسائط،ّوإن

نَساَنَّونـَْعَلُمَّماّتـَُوْسِوُسّبِِهّنـَْفُسُهَّوحَنُْنَّوَلَقدّْ﴿ّإالّأنّنورّاألنوارّأقرهباّمنّجهةّشدةّالظهور: َّخَلْقَناّاإْلِ
ّ.48﴾ِّمْنَّحْبِلّاْلَورِيدأَقْـَرُبّإِلَْيهِّ

 .املكان والزماناجلسم  .1
حاتّثةّمصطلثالّقبلّأنّننتقلّللحديثّعنّاملعرفةّعندّالسهرورديّسنتوقفّأمامّتعريف

ّضرورية،ّهي:ّ

ّكل ّجوهرّ"سمّابعتبارهّماثلّيفّاخلارج،ّلذلكّقال:ّ:ّينظرّالسهرورديّإىلّاجلاجلسم .أ اجلسم
الّينقسمّّوهيّمتفرقةّفافتاقهاّابهليئات.ّواجلسمّميكنّفيهّتقديرّطولّوعرضّوعمق...

البصر،ّّ،ّوهذاّالكالمّيوضحّأنّاجلسمّماّميكنّرؤيتهّبواسطة49"إىلّماّينقسمّيفّالوهم
ّتتعاطى ّألنّالوامهة ّليسّمنّاختصاصّالوهم، ّمنّعاملّّوهو ّالقادمة ّاخليالية معّالصور

 اخليال،ّوهوّماّالّينطبقّعلىّاجلسم.

ّاملكان .ب ّلألجسام: ّاحلاوي ّوهو ّاملاسّ": ّاحلاوي، ّللجرم ّالباطن ّالسطح ّهو واملكان
ّاملكانّمنّشرطهّأنّيكونّفيهّاجلرم.ّوجيوزّأنّين قلّعنه،ّوالّتلسطحّالظاهرّمنّاجلرمّاحملوى،ّفإن 

                                                           
ّالباطنة45ّ ّاخلمس ّاملتّاحلواس ّاملدركة، ّالوامهة، ّاملشتك، ّاحلس ّواحلافظةهي: ّخيلة، .ّ ّحسرا: ثالثةّّّنصر،يسيد

 .100فحةّصال،ّابقسصدرّممسلمي،ّّاءحكم
 .صولّالفلسفةّاإلشراقية،ّأناستفيدّهذاّالعرضّمنّكتابّحممدّعليّأبوّراي46ّ
 .115سورةّالبقرة،ّاآلية47ّّ
 .16سورةّق،ّاآلية48ّّ
 .108فحةّصال،ّابقسصدرّكلماتّالصوفية،ّم49ّّ
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،ّفاملكانّهوّالواقعيّالذيّيقومّبهّاجلسمّويتحرك،ّوهو50ّ"ابجلهاتيتلفّمكان.ّّوإجيتمعّفيهّذوّ
 يشريّإىلّاحملسوسّاملشاهد.

ّالزمانّعندّالسهرورديّلهّأبعادّثالثة:ّاآلنّوهوّاحلاضرّبيّاملاضيّواملستقبل،:ّالزمان .ج
والذيّيقالّأنّاآلنّهوّآخرّاملاضيّفيتناهى،ّفإنّعىنّبهّأنهّآخرّ"يقولّالسهروردي:ّ

ّكالمّفاسد.ّوإنّعىنّأنهّآخرّال ّكلّمنهاّّآخرّبعدهّفهو خرّآويكونّبعدهّأدوارّأخرى
ّكالمّصحيح.ّفإنهّآخرّهذاّاملاضي وأولّماّسيأيتّإذاّجعلّمبدأ،ّوكلّّ،ماّقبلهّفهو

وهوّساقّهذاّّ،51"الّيتناهىّ-عينّاملاضيّواملستقبلأّ-ّواحدّمنّالزمانّيفّجانبيه
ّالعاملإجلّأالكالمّمنّ واملعادّمنّانحيةّاثنية،ّوبذلكّيتحدثّّ،منّانحيةّثباتّقدم

ّّالسهرورديّعنّالزمنّالكوينّوليسّعنّالزمن ّيقولّالسهروردي: واعلمّأنّ"األرضي،
ّوضبطّابحلركةّ ّومتأخرها، ّمتقدمها ّمجعّيفّالعقلّمقدار ّإذا ّاحلركة، ّمقدار الزمانّهو

ىّإىلّفواتّماّيتضمنّإذاّأدّ-منّأتخريكّألمرّثوحتداليومية،ّفإهناّأظهرّاحلركات.ّ
اّماّقدّفاتك،ّوهوّالزمان.ّوتعرفّأنهّمقدارّاحلركةّملاّترىّمنّالتفاوتّأنّأمرّجّ-تقدميه

 وعدمّالثبات.ّ

والزمانّالّينقطعّحبيثّيكونّلهّمبدأّزماين.ّفيكونّلهّقبلّالّجيتمعّمعهّبعده.ّفالّيكونّ
قبليةّزمانية،ّفيكونّّاه،ّفهوّأيضّججيتمعّمعّااّاثبتّجعدمّللشيءّقدّيكونّبعد،ّوالّأمرّجنفسّالعدم،ّفانّال

ّّفالزمنّهوّمقدارّاحلركة.،52ّ"أّلهفالزمانّالّمبد قبلّمجيعّالزمانّزمان،ّوهوّحمال.

فيهّالعبد،ّّذيّيوجدلّالوبتعبريّآخر،ّالزمنّعندّالسهرورديّليسّمتينّأوّاستقبال،ّفهوّاحلا
ّتلكّاللحظة.ّيفّاتجّجمنّر،ّوهوّيكونبنّاحلاضالّاحلالّالذيُّوِجَدّفيهّأوّسيوجدّفيه،ّفاإلشراقيّا

 قراءة يف املعرفة عند السهروردي اثلثًا:
أنّالعالقةّاليتّتربطّاملوجودات،ّتتعدىّّالباحثّيفّفلسفةّالسهرورديّويفّالتحليلّيالحظّ

ّترتبطّبشأنّشعوري ّالبعض،ّلتصبحّعالقة ّأنوارّمعّبعضها ّعالقة ّنورّلديهّشوقّكوهنا ّكل  ،ّحيث
نوار،ّوهذاّاألمرّيتعدىّلّقصديّلبلوغهّوبلوغّنورّاألنورّالقاهرّالذيّيسبقه،ّوهوّيسعىّبشكوحمبةّلل

ّالكونّبكل ِّ ّليشمل ّعنّإىلّاإلنسان ّاإلنسان ّمييز ّوما ّعلىّالسعيّابّتفاصيله، ّالقدرة قيّالكائنات

                                                           
 .126فحةّصال،ّبقاسصدرّ،ّمةوفيصكلمةّال50ّّ
 .183و182ّفحتانّصال،ّابقسصدرّم،ّشرقحكمةّاإل51ّ
 .180و179ّفحتانّصال،ّصدرّنفسهامل52ّ



25 

 

ّ ّوعلى ّاملعرفة، ّعب ّوجوده ّهبدف ّالقرآنيةوالوعي ّاآلية ّضوء ّاأْلَمَّ﴿: َّعَرْضَنا ّالسمَماَواِتِّإانم َّعَلى انََة
َّكاَنّظَُلومجاَّجهُّ نَساُنِّإنمُه َهاَّومَحََلَهاّاإْلِ َّأنّحَيِْمْلنَـَهاَّوَأْشَفْقَنِّمنـْ ّ.53﴾والجَّواأْلَْرِضَّواجْلَِباِلّفَأََبْيَ

منّرؤيتهّّاالّينكرّاملعرفة،ّولكن هّانطالقّجمنّهنا،ّنستطيعّالكالمّعنّاملعرفة،ّفالسهرورديّ
ّبقرا ّيقوم ّمنهجية ّءة ّوحقيقتهاّهلا،جديدة ّالذات ّمعرفة ّمن ّتنطلق ّالسهروردي: ّويقول ّغايةّ"، إن 

ّالبهاينّأوّالعقدّاإلمياينابلت"العارفّهيّبلوغّاحلقّ .ّلذلكّفهوّحيركّسرهّإىلّالقدسّليتصلّبهّ"بي 
إىلّضةّاملوجهةّوينفصلّعماّسواه.ّأماّالوسيلةّاليتّمتكنهّمنّبلوغّغايته،ّفهيّعندّشيخّاإلشراق،ّالراي

ارةّللنفسّحدهاّتنحيةّماّدونّاحلق،ّوالزهدّمماّيعينهّعليه.ّوالثاينّتطويعّالنفسّاألمّ أغراض:ّأثالثةّ
ّوالعشقّ ّاللطيف ّالفكر ّعليه ّويعي ّاملتنبه، ّالسر ّبلطيف ّوالثالث ّتعينه. ّمما ّوالعبادة املطمئنة،

54ّ"العفيف ّمعرفة ّاألوىلّهو ّفالغاية ّواألانّيفّهذا"األان"، ّاسّمفهومّجاجملالّليّ، فمنّحيثّمفهومّ":
ّاألان[ّ"أان" ن كّتعلمّأنكّأنتّاملدركّإقوةّغريّذاتكّفعلمكّبذاتكّبّالّمينعّوقوعّالشركة...]بينما

.ّهذا،ّوكلما55ّ"فذاتكّهيّالعقلّوالعاقلّواملعقولّ،والّأبثرّمطابقّوالّأبثرّغريّمطابقّ،لذاتكّالّغري
ّ ّمعرفته ّتصبح ّذاته، ّاإلنسان ّأأدرك ّمرحلة ّإىل ّوصل ّإذا ّحىت ّمصداقية، ّمراحلكثر ّعنّّمن التجرد

ّكماّهي.ّالعالئقّأخذّيدركّاأل ّّشياء

ّكيفّيدركّاإلنسانّالعاملّاحملي لعاملّومهي؟ّاهلّهذاّّوه،ّبطّوهذاّالكالم،ّالّيعفيناّمنّسؤال،
منّّكّرفضّالكثريذلية،ّللواقعيراهّمتامّا،ّالسهرورديّالّينكرّالعاملّالواقعي،ّبلّهوّاشرانّسابقّجأكماّ

كنّأنّميرىّفكيفّخأمّوهوّيتعاطىّمعّأجساّ،الشروحاتّاملشائية،ّفاإلنسانّيعيشّيفّالعاملّجبسمه
ّيدركها؟ّهناّتبدأّإجابةّالسهروردي.

ّمالقاتهّ ّفعند ّاإلنسان، ّعند ّاملوجود ّالشعوري ّالعنصر ّمن ّالسهروردي ّينطلق ّرأينا، كما
ّبشكلّقصدي،ّويفّال ّإليها ّيتوجه ّلألشياء ّفيها، ّاليتّيالقيها ّتصبحّاآلنّهيّاللحظةلحظة ّمنّهنا

،ّوهذاّالتوجهّالّيكونّبيّحيّوميت،ّالشعورية،ّاليتّيلتقطهاّاإلنسانّأثناءّمواجهتهّلألجسامّاألخرى
ّ ّويصلّ"ويقولّالسهروردي: ّيقصده ّمقصد ّله ّكلّما ّفإن  ّبنفسه؛ ّويفارقهّالبزخّامليتّالّيدور إليه
به،ّفإنهّيلزمّمنهّأنّيكونّإىلّشيءّالّيفارقّمطلّوّاعّجفسهّطبندّبإذاّقصّتملّواإذّّبنفسه،ّفليسّمبيت،

ّطبعّجابلّاطالبّج ّعنه ّمنه ّيهرب ّملا ّحمالطبع ّوهو ّتتطلّ ّ.56"ا، ّوجودية، ّعناصر ّبي ّإذن بّفالعالقة

                                                           
 .72سورةّاألحزاب،ّاآليةّّابق.سصدرّم،ّشرقحكمةّاإل53ّ
 .81فحةّصال،ّ(1993ّ،1:ّالطبعةّبريوت)ميلّاملعلوف،ّإّ:،ّحتقيقمقاماتّالصوفية،ّهرورديالسشهابّالدين54ّّ
 .71و70ّالصفحتانّ،ّابقسصدرّمّ،اتكتابّالتلوحي55ّّ
 .131فحةّصال،ّابقسصدرّم،ّشرقحكمةّاإل56ّ
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دَركّإىلّالنفسّوحضورهاّفيها.
ُ
درِكّلألمرّامل

ُ
تّوهناّتصبحّاملعرفةّابلشيءّمبقدارّاستعداداّاستحضارّامل

ّ.ّالقاصدّللمعرفة

فسّاليتّيفّالنّتنطبعفتنقلّماّحتسّبهّإىلّاحلسّاملشتك،ّوهذاّاألمرّجيعلّاحلواسّوسائطّ

ّكلّ  ّفتصبح ّهلا. ّاملرافقة ّابلذاتّدونّالعالئقّاخلارجية ّتعبّمعتدركّاملطبوعّفيها ّرفة ريّغريّعنّحقيقة
ّبّمنهاتكّ يّقاتّاليتشرااتّواإلكاس،ّانجتةّعنّسلسلةّاالنعمتأتيةّعنّاحلواسّإّناّهيّمعرفةّشعورية

ىلّأسفلّإنّأعلىّوارّمشراقاتّاملعرفةّتربطّاألنإوهيّيفّنفسّالوقتّفيوضاتّمنّّ،البناءّالوجودي
ين،ّفيكونّاإلنساّلنوعوهوّروحّالقدسّأوّربّصنمّاّ،حىتّتصلّاإلشراقاتّإىلّآخرّاألنوارّالكونية

ّ.نهمباشرةّرفةّاملستعدادهاّلتلقىّاملعاحسبّإلنسانيةّإليه،ّفيشرقّعليهاّمنّشرارتهّالنفسّا

ّ ّاإلنسانفالسهروردي ّحياة ّيف ّالوحي ّاستمرار ّأساس ّعلى ّاإلنسانية ّاملعرفة وعدمّّ،يبين
اإلنساينّهوّانقطاعهّلعدمّانقطاعّالنورّنفسه،ّوحىتّالّيتناقضّمعّاإلسالمّيفّنظرتهّاعتبّربّالنوعّ

نعتقّمنّحدودّالبدنّأنّيعيدّذلكّيستطيعّاإلنسانّامل،ّوب57منهاّطاقةّالوحيّيروحّالنيبّاليتّيستق
ّكتابّنتاجّالوحيّبشكلّمستمرّعبّعمليةّتفسرييةإ ماّيسألّالرجلّاحلكيمّعندّ"أجنحةّجبيل"،ّففي

ّكثريّجماّدمتّيفّهذهّ"ّ،ّجييبه:"كالمّهللاّّاآلنعلمينّ":ّالشخّقائالجّ ّكالمّّاالقريةّفالّميكنكّأنّتتعلم من
،ّفهذاّالكالمَّيخذانّإىلّماّنريدّقوله،ّفاملعرفةّعند58ّ"لهّمكّقدرّماّأنتّميسرأعلّ هللاّتعاىل.ّولكينّ

،ّوهذهّالكلمةّأتخذّمعناهاّعبّربّالنوعّ"كلمة"إىلّموضوعّينطبعّيفّالنفسّّاسهرورديّحتتاجّدائمّجال
ّاإلنساين.

ّ ّاملعرفة ّمع ّتتناقض ّال ّاإلهلي، ّاإلشراق ّمن ّاملتأتية ّاملعرفة ّاليتلبحثاوهذه ّترميمية، هاّّأعاد
نّبّللمعاين،ّمعورّواهالشّللمنطقّاألرسطيّعبّجعلّاؤيتهّاإلشراقية،ّمنّهناّنرىّنقدّجمنّّرّاقّجانطال

ّهناّنرىّبعضّاألمثلة:ّ

ّبدّ  .1 ّّال ّختصه ّأبمور ّالتعريف ّيتم ّأن ّاآلحادمّ إمن ّبتخصيص ّالبّ،ا ّأأو ّالكل،عض ّو
ّالكلّ  ّومن ّاخلاص، ّإىل ّالعام ّمن ّانتقال ّافالتعريف ّإىل ّي ّيف ّحجلزئي، ّالتعّرأي يفّن
س،ّاتّاخلملكلياكماّهوّواضحّيفّّّ،األرسطيّانتقالّمنّعامّإىلّعامّولكنّبدرجةّأقل

ّكلياتّالّتشريّإىلّختصيص.  فهيّكلها

                                                           
 .97ّفحةصال،ّمسلمي،ّمصدرّسابقّالثةّحكماءث،ّنصرسيدّحسيّرا:57ّّ
58ّّ ّالرمحن ّبدويعبد ّاإلسالم، ّيف ّشخصياتّقلقة ،ّ ّالنهضة)القاهرة: ّّالعربية،ّدار 2ّالطبعة ،1964)ّ فحةّصال،

138. 
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خفىّمنهّاّهوّأمبأوّّأنّيكونّالتعريفّمباّهوّأظهرّمنّالشيءّاملعرفّالّمبثلهّالّبدّ  .2
ّتع ّاألرسطي ّوالتعريف ّبه، ّإال ّيعرف ّال ّمبا ّفأو ّبه ّاملعرف ّالشيء ّمبثل ّحيّواإلنريف ّانطق،ّسان ان

ّكالمهاّمثلّاإلنسانيةّأوّأخفىّمنهاّأوّالّيعرفّإال  .ّهباّواحليوانيةّوالنطقية

ّمعه،ّعريفهّالتلوبّاّماّقبلّالشيءّاملطأنّيكونّالشيءّالذيّيعرفّبهّمعلومّجّالّبدّ  .3
 لإلنسان.ّويفّاملنطقّاألرسطيّملّنعلمّاحليوانيةّوالنطقيةّقبلّتعريفنا

 يالن.نّبددّتبديلّلفظّآبخرّفاإلنسانّواحليوانّلفظاالّيكونّالتعريفّجمرّ  .4

ّكا .5 ّجايفّجتعّرّيهّيستحيلّاحلدّالذيّيبغيفّاكّجزءّمنّالشيءّمشكوكّجهناّنإذا اّمعّجا
 له.ّامانعّج

6. ّ ّكان ّوإذا ّاحلد، ّيستحيل ّمعروف، ّغري ّالشيء ّمن ّجزء ّهناك ّكان ّحذإذا الّلك
 أنّيكونّاحلالّكذلكّيفّاألمورّغريّاحملسوسة.األمورّالظاهرة،ّفاألوىلّ

ّع .7 ّالضامن ّعنه،ما ّغفل ّآخر ّذايت ّيوجد ّال ّأنه ّالذاتيّلى ّأموحصر ّصات عبّر

 .ااّاتمّجويستحيلّأنّيكونّحصرّج

ّك .8 ّوملا ّالعام)اجلنس(، ّابلذات ّإال ّاخلاص)الفصل( ّالذايت ّيعرف ّاال ّاان لعامّلذايت
ّالذايتّاخلاصّيكونّجمهوالجّجمهوالجّ ّفإن ّيعطيناّكذلك، ّميكنّللحسّأن ّوال ّفالّمعّرّ. إذنّمنّّدّ بفة

 معرفتهّبطريقّآخر.ّّ

9. ّ ّاجلوهر ّعلى ّالقائم ّاألرسطي ّالتعريف ّطريق ّعن ّشيء ّمعرفة ضّالعّرّويستحيل
 لألسبابّالتالية:ّ

 اجلواهرّلهّفصولّجمهولة،ّمثلّالنفسّواملفارقاتّاألخرىّاجلوهرية. .أ

 اجلوهرّمعرفةّأبمرّسليبّحيتاجّإىلّتعريف. .ب

 ،ّبلّتعرفّابحلسّاملشاهدة.جسامّواألعراضّغريّمتصورةّأصالجّاأل .ج

اية،ّومنّثّهنّماّالّىلإّصوصياتّتعرفّبلوازمّأخرىمعرفةّاجلواهرّابللوازم،ّواللوازمّهلاّخ .د
 .ميكنّأنّيعرفّشيءّيفّالوجودّأصالجّفالّ
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اّجزءّآخرّوهيّعرضيةّوالّحتتاجّإىلّالتعريف،ّألهناّشيءّبسيطّوليسّهلّوميةّزاللّعرفةاملهـ.ّ
 .59جمهول

رفةّالبعديةّهيّاملعّواص،ّ،ّفاملشاهدةّوحدهاّهيّاليتّتعطيّاخلاوائيّ وهذاّالنقد،ّملّيكنّعش
ّال ّجديدة ّمعرفة ّتعطي ّوهي ّعليها، ّإلّوسابقة ّيصل ّأن ّاألرسطي ّللتعريف ّالضامنّّ،هايميكن وهي

ّلصدقّاملعرفةّاإلنسانيةّومقياسّهلا.ّ

ّاإلشراق ّسيتوصلّإليه ّفما ّتوصلّابلتايل، ّكانّما ّوإال ي،ّالّجيبّأنّيتناقضّمعّالبحث،
ّفلسفي ّإدراك ّاإلشراقية ّجيعل ّما ّوهذا ّالعقل، ّمع ّيتناقض ّالدقيقّّ،إليه، ّابملعىن ّصوفية ّمعرفة وليس

للكلمة،ّفالفرقّبيّاألولّوالثاين،ّأنّاألولّإدراكّللحقيقةّابحلسّوالعقل.ّفالعلمّإدراكّللمحسوساتّ
؛ّاّواضحّجكليةّابلنظرّالعقليّحتصيالجّالّواملبادئ،ّوحتصيلّلألولياتّالعقليةّااشرّجاّمباجلزئيةّابحلسّإدراكّج

ّ.60أماّالثاينّفإدراكّحلقّابإلشراقّواإلهلام

ّقدّ اخريّجأّو ّما ّونقا، ّتوسعة ّإىل ّحتتاج ّمادة ّهو ّالبحث، ّهذا ّيف ّّومناه ّيستطش، ّهذاّال يع
ّّولةّيفّفكرّالسهروردي.ّالبحثّاالدعاءّأبنهّأكثرّمنّحما
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