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هذا الكتــــــــاب

للفيل�شوف  �رشاق«  الإ »حكمة  كتاب  طباعة  احلكمية  املعارف  معهد  يعيد 

ق مرتني. التحقيق  مر يعّد حتديًا حقيقيًا، فالكتاب ُحقِّ املتاأله ال�شهروردي، وهذا الأ

�ش�شة مطالعات  ول قام به الفيل�شوف الفرن�شي »هرني كوربان«، و�شدر عن موؤ الأ

وحتقيقات يف طهران، والثاين قام به »جون والربيدج« و»ح�شني �شيائي« و�شدر 

مريكية.  عن »Brigham young University press«« يف الوليات املتحدة الأ

والتحقيقان ا�شتقبال بطريقة احتفالية، و�شغال الباحثني بال�شاأن الفل�شفي، وهذا 

ولية وخماطرة علمية،  قدام على تقدمي طبعة جديدة لهذا الكتاب م�شوؤ مر يجعل الإ الأ

جواء، و�شيحكم عليه من خالل  ن القارىء �شي�شتجلب معه عند القراءة تلك الأ لأ

طراء والتمجيد. م�شبقات، حملت يف طياتها عنا�رش الإ

من هنا، ميكننا القول اإن املعهد، ُيْقِدُم على مغامرة علمية يف هذا العمل، وهذه 

املغامرة بحاجة اإىل م�رشوعية، فهل ي�شتطيع املعهد والباحثة اأن يقّدم ال�شهروردي؟ 

ّطر الفل�شفة، اأن نن�شبها، فرنحل  طار الذي �شي�شعه فيه؟ فنحن اعتدنا اأن نوؤ وما هو الإ

خر، لنجد له موطنًا نعزله فيه. بالفيل�شوف اإىل عوامل الآ

امل�شهد عن �شورة  انق�شع  ما  اإجابة، �رشعان  نبحث عن  �شاألناه، واأخذنا  اٌل  �شوؤ
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جديدة. �شحيح اأن امل�شتغلة على الكتاب »اإنعام حيدورة« قد انطلقت من املوجود، 

ا�شتفادت منه، وتعقلته، اقتب�شت، اأخذت، ولكّنها بحثت عن �شورة »ال�شهروردي« 

فوجدته متعبِّداً، يتلو الدعاء، يحبك الفل�شفة التي اأ�شبحت حكمة بخيوط ال�شهود 

الكرمي  القراآن  اآيات  اأطرافها  بني  تربط  فكار  الأ من  �رشحًا  منها  ليقيم  واملنطق، 

حاديث النبوية.  والأ

تبحث  مل  له،  وتقدميها  الكتاب  على  ا�شتغالها  يف  حيدورة  اإنعام  فالباحثة 

باعتباره  قّدمته  العادة يف ذلك، فهي  اإليه، كما جرت  تن�شبه  اأ�شل  للفيل�شوف عن 

�شالمية، ولي�س كما ن�شب حينًا اإىل نزعة فار�شية،- ممثاًل لتيار فكري يف احل�شارة الإ

تريد اإحياء الرتاث الفل�شفي القدمي-، وحينًا اآخر اإىل نزعة اأفالطونية، و... ويف كّل 

مرة لعب املق�شد والهدف لعبته، اأراد اأن يعيد اإنتاج اإعدامه.

 ولكننا هنا يف هذا الكتاب، راأينا الباحثة متو�شع ال�شهروردي يف مو�شعه. فهو 

دون �شّك تاأّثر، اأخذ، ولكنه �شّوغ وقدم فل�شفة منتمية اإىل بيئة اإ�شالمية، تنطلق من 

التوحيدي  طار  الإ عن  يتحّدث  نراه  لذلك  �شالم،  لالإ الكونية  بالنظرة  ملتزمة  ية  روؤ

تبنى  الذي  �شل،  الأ هو  التوحيد  اإن  لنا  يقول  اأن  يريد  وكاأنه  امل�رشقيني،  للحكماء 

�شل هو منبع  ية تثبت اأن التوحيد هو الأ �شالمية. وهذه الروؤ على اأ�شا�شه معارفنا الإ

�رشاق، وكّل اإ�رشاك كان اإ�شافة اإن�شانية.  الإ

�شالمية  انطلقت الباحثة يف تقدميها لل�شهروردي من خلفية، ترى اأن الفل�شفة الإ

من خالل طرحها لق�شاياها، ومن خالل التزامها بالنظرة 
ُ
لها خ�شو�شيتها، ُتْعَرف 

الكونية التي تقوم على التوحيد. �شحيح اأن هذه احل�شارة ت�شتفيد وا�شتفادت من 

قاله  ما  تقل  مل  املقولت،  ا�شتن�شاخ  تعتمد  مل  فهي  له،  اأ�شرية  تبق  مل  ولكّنها  خر،  الآ

ية اأو تب�رش، فهذه الفل�شفة على تنوع اجتهاتها ومذاهبها، كانت  خرون دون روؤ الآ

اإظهار  تن�شغل يف  نراها  لذلك  ن�شان،  والإ والكون  يته هلل  وروؤ �شالم  الإ نظرة  حتمل 

املتطابق واملتماثل بينها وبني الن�س القراآين.

ن�شانية، بل ميكن القول  مثل، ل ميكن عزله عن احل�شارة الإ �شالم يف جتلِّيه الأ فالإ

مت حل�شارة اإن�شانية تقوم على التوحيد انطلقت مع اآدم عليه  �شالم هو التجلي الأ اإن الإ
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ال�شالم، واأنزلت بالتدريج على الب�رشية، حتى و�شلت اإىل متامها مع النبوة اخلامتة لنبي 

الرحمة حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم. 

واحرتام  التوحيد  اإىل  وتعاليمها  مبحتواها  اإن�شانية دعت  فكل ح�شارة  وبالتايل 

�شالم، ومظهر من مظاهره  ن�شان ككائن مكلف باخلالفة، هي جزء من ح�شارة الإ الإ

�شالمية. التكاملية التي و�شلت اإىل متامها مع الدعوة الإ

ولكنها  خا�شة،  اأفكار  بالكتاب  تبث  اأن  حاولت  الباحثة  اأن  يعني،  ل  هذا 

راء  طار الذي ينتمي اإليه، فهي قّدمت بلغة علمية ر�شينة، عر�شت الآ مو�شعته يف الإ

اأبقت الن�س على حرفيته دون التدخل به،  مبو�شوعية، تبّنت نظرة حمددة، ولكنها 

تركت  فهي  الهام�س.  يف  و�شّوبتها  اإليها،  اأ�شارت  اكت�شفتها،  التي  خطاء  الأ حتى 

مر يتكلم بلغته كما اأرادها.  ال�شهروردي يف نهاية الأ

اأحمال  دون  ال�شهروردي  فل�شفة  يعر�س  كتابًا  الكتاب  هذا  �شرنى  هنا،  من 

احل�شارة  �شاهم يف  كتاب  مر  الأ نهاية  فهو يف  �شول،  الأ الغور يف  وعلماء  ابة  الن�شَّ

اأو  معه  نتفق  قد  جديد،  اأفق  لنتاج  لوان  الأ مزج  جديدة،  �شورة  قدم  �شالمية،  الإ

انبنى على  ًنا يف حقل تداويل  القارىء، ولكّنه يبقى جزًءا مكوِّ نرف�شه، فهذا خيار 

�شالم ونظرته الكونية.  اأ�ش�س الإ

اأحمد ماجد


