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األمم  رفعة  على  الداللة  األبرز في  المؤشر  لعل 
في  وإسهامها  تاريخها  في  يتمثل  مكانتها  وسمو 
الحكمة  نشر  في  ودورها  البشرية  الحضارة  تقدم 
والعلوم مضاًفا إلى سمعة علمائها وحكمائها وذيوع 

صيت شخصياتها  العالمية الحقيقية.
واألثر  األكبر  الماضي  إليران  إن  القول  جاز  وربما 
العالميتين،  الثقافة والحضارة  األعمق واألبقى في 
وإن الحكمة والعلوم في العالم اليوم رغم كل تطوراتها 
لدى  ـ  ما هي  األعصار  عبر  التي شهدتها  وتحوالتها 
تركته  وحضاري  ثقافي  تراث  إال  ـ  المحققين  بعض 

إيران لغيرها.
اإليرانية  الثقافية  والشخصيات  للعلماء  كان  فقد 
سواهم،  من  على  مرموق  تفوق  الخط  طول  على 
وال زالت أسماء الفارابي، وابن سينا، والسهروردي، 
والطوسي، والماّل صدرا [صدر المتألهينـ  صدرالدين 

الشيرازي] تذكر بإكبار وإجالل في كل اصقاع العالم.
وال مراء أن من أركان خلود األمة وشموخها الدائم 
لآلخرين،  وتعريفهم  واحترامهم  بعظمائها  معرفتها 
وأن نهوض الجيل الشاب في كل عصر من العصور 
إلى  إرشادهم  شأنه  من  المعرفية  المهمة  بهذه 
المنهج السليم ومساعدتهم على بلوغ أطوار النضج 
من  الصالح  النموذج  واستلهام  والمعنوي  الروحي 

أولئك األفذاذ.
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شخصية الحكيم صدر المتألهين المعروف بـ»الماّل 
ال  ورأسهم  المسلمين  العلماء  قطب  وهو  صدرا« 
تزال غير معروفة لحد اآلن بالنحو الذي تستحقه، لذا 
كان من الضروري أن يصار إلى النهوض بهذه المهمة 
على  مركز  بنحو  األضواء  وتسليط  فأكثر  أكثر  الملّحة 

شخصية هذ الفيلسوف الكبير وعطائه العلمي.
للحكمة  صدرا  مؤسسة  بذلت  الحظ  ولحسن 
غضون  في  »سيپرين«  الدولي  وفرعها  اإلسالمية 
العقد األخير مساع في هذا السياق، فتعرف الناس 
شخصيته  على  العالم  من  أخرى  وأنحاء  إيران  في 
على  والشوق  اإلقبال  وتضاعف  الفريدة،  ومدرسته 

مزيد من المعرفة ألفكاره ونظرياته.
وحيث إن مؤلفات الماّل صدرا كلها بالعربية )باستثناء 
تجعل استيعاب  الفلسفية  رسالة سه أصل(، ولغته 
الشيء،  بعض  عسيرًة  عمليًة  ومقاصده  مراميه 
الفلسفية  كتبه  من  وغيره  األسفار  كتابه  وقراءة 
يتسنى  ال  كما  الوقت،  من  الكثير  تستلزم  المهمة 
هذه  إعداد  تم  لذلك  أستاذ،  دون  من  أغوارها  سبر 
الرسالة بحجم صغير ولغة مبسطة ومفهومة بعض 
هذا  مع  التواصل  من  الناس  عموم  ليتمكن  الشيء 
اشتراط  العلمية، دون  أهم منجزاته  الحكيم وخالصة 

التخصص الفلسفي أو دراسة الفلسفة.
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إلى  نقلها  يسهل  بحيث  الصفحات  هذه  ُكتبت  وقد 
المناخات  في  منها  واإلفادة  واستيعابها  أخرى  لغات 
لحد  وتمت  اإلسالمية،  وغير  اإليرانية  غير  والمجتمعات 
اآلن ترجمتها إلى اإلنجليزية والصينية والتركية وغيرها من 
اللغات، وصدرت وانتشرت بين المهتمين، ويجري العمل 
حيث  شتى،  بلدان  في  أخرى  لغات  إلى  ترجمتها  على 
نأمل أن نشهد قريًبا ترجمتها في أكثر من عشرة بلدان 

وقراءتها من قبل آالف المهتمين بالشأن الفلسفي.
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المقدمة
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طبًقا للروايات الدينية وتاريخ األديان في العالم، لم 
يبق البشر بال نبي في أية برهة أو مقطع زمني، وقد 
كان الدين، أو الثقافة الموروثة عن األنبياء، منهج حياة 
للبشر في كل العصور. ومن تعاليم األنبياء المهمة 
العالم  في  »التفكر«  أو  و»التفكير«  العلم  طلب 
المدهشة.  وبظواهره  بالعالم  اإلنسان  عالقة  وفي 
الصحيح،  الفكر اإلنساني شكله  كان األنبياء يعطون 
في  والقانون  األخالق  دروس  اإلنسانية  ويمنحون 

عالقاتها االجتماعية.
إال  هي  ما  أصح،  بعبارة  »الحكمة«  أو  الفلسفة 
ثمرة دروس األنبياء التي شهدت على يد رجال الدين 
ـ  مغ  ومفردها:  المغان  وهم  ـ  فارس  في  القدماء 
تطورات  األوسط  والشرق  الشرق  مناطق  وبعض 
أو  المشرقية  الحكمة  اليوم  وتسمى  هائاًل  ونضًجا 

اإلشراقية.
الملوك  وغيره من  كورش  تمخضت فتوحات  وقد 
اإليرانيين قبل 5 قرون من ميالد المسيح عن إشاعة 
هذه الفلسفة على نطاق واسع، ونفوذها عن طريق 
وأرجاء  وأثينا  األيونيين  إلى  الحاليتين  وسورية  تركيا 
وفيثاغورس  طالس  مثل  فالسفة  نقلها  كما  أخرى، 
الزمن  من  مدًدا  فيها  ومكثوا  إيران  قصدوا  الذين  ـ 
الغربي،  العالم  أنحاء  إلى  ـ  التواريخ  حسب معطيات 
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في  طويلًة  قروًنا  ذلك  بعد  حياتها  تواصل  وبقيت 
روما ومصر وسورية وأصقاع أخرى رغم ظهور أرسطو 
ـ الذي أسس مدرسًة أخرى هي المدرسة المّشائية، 
ويبدو أنه حاول تفتيت المدرسة اإلشراقية ـ إلى أن 
وصلت في القرن الثاني الهجري )الثامن المسيحي( 

إلى يد المسلمين.
اإلشراقية  الفلسفة  على  المسلمين  بتعرف 
والمّشائية اليونانية، وترجمة كتب اليونان إلى العربية، 
ولم  هائلة،  وتطورات  قفزات  الفلسفة  شهدت 
يمِض قرن من الزمن حتى كان الفالسفة اإليرانيون ـ 
الفارابي و ابن سيناـ  قد بلغوا بها ذروة العلياء. وفي 
القرون التالية تواصل هذا التطور غير المسبوق فظهر 
الفيلسوف اإلشراقي المعروف السهروردي )549 ـ 
578هـ / 1153ـ  1191 م( والمتكلم والفيلسوف نصير 
الدين الطوسي )597ـ  672هـ / 1185ـ  1201 م( فكانا 
من أشهر رموز هذه األطوار من مسار الفلسفة في 

إيران.
يعود الفضل في هذا التطور المميز إلى المعارف 
اإلسالم  أسبغها  التي  العقلية  والثقافة  الخاصة 
والقرآن واألحاديث النبوية على المسلمين، فبلغت 
مراحل  الله  معرفة  ومنها  الفلسفية  األفكار  فيها 
سامقًة من الدقة والعمق، وهو ما جعل المسلمين 
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فلسفية  ومذاهب  أفكاًرا  أنفسهم  من  يطلقون 
القضايا  ويناقشون  ويطرحون  الكالم(  علم  )ُسميت 
الفلسفة  ترجمة  قبل  حتى  المعقدة   الفلسفية 

وتعّرفهم عليها.
والحديث  القرآن  بها  امتاز  التي  الخصوصية  هذه 
أفصحت تارًة أخرى عن أهميتها في وقت الحق ـ أي 
في زمن العرفاء والمتصوفة المسلمين وفيلسوفنا 
صدر المتألهين وأساتذتهـ  فأدت إلى ظهور مدرستين 
مدرسة  هما:  والفلسفة  الفكر  تاريخ  في  مهمتين 
 Transcendent( المتعالية  الحكمة  التصّوف ومدرسة 
وعلى  المتألهين،  صدر  أسسها  التي   )Philosophy
هاجرت  التي  الفلسفة  المؤرخين:  بعض  تعبير  حد 
إيران  إلى  أخرى  تارًة  عادت  الغرب،  إلى  إيران  من 
بفضل ترجمات المسلمين، ونمت وازدهرت على يد 

الفالسفة اإليرانيين.
وتفاعل في البالد المسلمة تيار تاريخي-سياسي-
ديني آخر هو »الباطنية« امتد من القرن الثاني حتى 
القرن السابع للهجرة ـ أي إلى زمن المغول ـ وكان من 
الزاوية  ومن  شيعًيا،  إسالمًيا  تياًرا  المذهبية  الناحية 
العلمية فلسفًيا وحكمًيا استخدم الفلسفة )والعرفان 
أو حكمة اإلشراق أحياًنا( لمجابهة خلفاء بغداد سياسًيا 

وثقافًيا.
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موسوعًة  كان  التيار  هذا  ألقطاب  األهم  النموذج 
وقد  الصفا.  إخوان  رسائل  بعنوان  فلسفيًة-علميًة 
التيار،  بهذا  اتصال  على  الشيعة  الفالسفة  كبار  كان 

وساعدوا طبًعا على تكامل الفلسفة وتنضيجها.
الرابع الهجرى )العاشر الميالدي( تطرق  في القرن 
هذا التيار العلمي-السياسي إلى إسبانيا )األندلس( 
التي كانت ذات سلطة مسلمة مستقلة عن بغداد. 
والواقع أن هذا التيار لجأ إلى تلك الحاضرة واستطاع 
إنتاج  من  تكن  كما  حرية  بكل  هناك  والتطور  النمو 
والمدارس  الكبرى  والمكتبات  والعرفاء  الفالسفة 

والحوزات العلمية.
وقع جزء من هذا الرصيد العلمي والفلسفي الهائل 
وانتقلت  األندلس،  بالد  فتحهم  بعد  األوربيين  بيد 
أو  والبابوات  البالطات  مكتبات  إلى  الكتب  معظم 
إلى المدارس األوربية آنذاك، وُترجمت إلى الالتينية 
في  الكبرى  العلمية  النهضة  وراء  السبب  وكانت 
ميادين الحقوق، والفلسفة، والمنطق، والرياضيات، 
والفيزياء، والكيمياء، والنجوم، والطب، وحتى األدب، 
إنها  أي  الجميلة،  والفنون  والعمارة،  والموسيقى، 

أفرزت ما عرف عالمًيا باسم »النهضة األوربية«.
كانت  إيران.  داخل  الفلسفة  تحوالت  إلى  لنعد 
هذا  إيران،  في  آمًنا  ملجًأ  لها  وجدت  قد  الفلسفة 
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على الرغم من أن الفقهاء غير الشيعة غالًبا ما كانوا 
اإلسالمي  العالم  بلدان  مختلف  في  يهاجمونها 
وقتئذ، بما في ذلك إيران، ولعل الغزالي أشهرهم 
على اإلطالق إذ ترك مدرسًة مناهضًة للفلسفة، بيد 
أن هجماته هذه ما لبثت أن جوبهت بردود سريعة. وقد 
كان المستهدف من هجمات الغزالي علماء الباطنية 
ألنهم  الشيعة،  سيما  وال  الفالسفة  إلى  مضاًفا 
اإلسالمية  والنصوص  للقرآن  القويمة  بتفاسيرهم 
طبيعيان  وليدان   والتعقل  الفلسفة  أن  إلى  ذهبوا 
يتناقضان  وال  إسالمًيا،  ومقبوالن  والحديث  للقرآن 
القرآن  وآيات  اإلسالمية  العقيدة  أصول  مع  إطالًقا 

الكريم.
من هنا تحولت العديد من المدن اإليرانية المعروفة 
إلى  وغيرها  وشيراز،  وأصفهان،  والري،  كخراسان، 
دوري.  متتابع  بشكل  الفلسفة  فيها  ازدهرت  مراكز 
من  عام   200 قبل  كانت  مدينة شيراز  أن  ذلك  ومن 
ظهور الماّل صدرا واحًة للفلسفة وبؤرًة يجتمع فيها 
أصفهان  فحازت  أما في عصره هو  الفالسفة،  كبار 
على مثل هذه المركزية التي انتقلت تالًيا إلى حواضر 
في  )طوس  ومشهد  وقم،  )الري(،  كطهران  أخرى 

خراسان(.
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