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مقّدمة الكاتب للطبعة العربّية بخطّه
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مقدمة الكاتب للطبعة العربية

وآله  محّمد  على  الله  وصّلى  العالمين  رّب  لله  الحمد 

الطاهرين.

مختصر  كتاٍب  أفضُل  اشراق  حكمت  آموزش  كتاب  لعّل 

باللغة الفارسية يبّين آراء الشيخ شهاب الدين السهروردي. وقد 

دّونُت هذا الكتاب اعتماًدا على مؤّلفات شيخ اإلشراق، وعلى 

المجهود الذي قام به العالم الجليل والمفّكر العظيم السيد يد الله يزدان 

پناه، وبعد تدريسي لفلسفة اإلشراق مرَّتين - على األقل - في حوزَتي قم 

ومشهد العلمّيَتين. 

إلى  بترجمته  الجّمال  حسنين  الفاضل  والشيخ  العزيز  األخ  قام  وقد 

يكون  أن  أمٌل  وكّلي  اإلشراق))).  حكمة  تعليم  عنوان  تحت  العربية  اللغة 

هذا الكتابُ مفيدًا لكل من أراد االطّالع بنحو دقيق وعلمي على الفلسفة 

أن  الكتاب  لهذا  يمكن  كما  السهروردي.  الدين  شهاب  للشيخ  اإلشراقية 

الكتاب  أّن األلَيَق في عنوان  ـ  العزيز  المترجم  بالتوافق مع  ـ  بعد االّطالع على مضمون الكتاب، وجدنا   (1(

جناب  أبلْغنا  أن  بعد  ترى،  كما  عنوانه  فعّدلنا  اإلشراق«؛  حكمة  إلى  »مدخٌل  يكون:  أن  العربّية  باللغة 

الشيخ أميني، فلم يمانع من إجراء هذا التعديل. ]إدارة التحرير ـ دار المعارف الحكمّية[
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مرحلَتي  في  والحوزوية،  الجامعية  العلمية  المراكز  في  درسًيا  متًنا  يكون 

اإلجازة والماجستير.

وأتقّدم في النهاية بجزيل الشكر من المترجم العزيز والشيخ الفاضل 

يوّفقه  أن  تعالى  الله  سائاًل  به،  قام  الذي  المجهود  على  الجّمال  حسنين 

دوًما للوقوف على المعارف الفلسفية اإلسالمية العميقة ونشرها.

علي أميني نجاد

قّم - 1399/8/30 ش
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مقّدمة المترجم

وآله  محّمد  على  الله  وصّلى  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 

الطاهرين.

الحوزات  في  رسمًيا  أساسًيا  درًسا  الفلسفي  الدرس  ُيَعّد 

دراسة  مجال:  في  أهميته  بصير  على  يخفى  وال  العلمية. 

مستحَدثات  ومعالجة  وإحكامها،  العقائد  وبناء  الوجود، 

المسائل المعرفية، وفهم بعض النصوص الدينية أيًضا. وقد مّر 

هذا الدرس بمراحل من الفتور، فقّل المقبلون عليه، إلى أن استعاد نشاطه 

لم  كان  وإن  العلمية،  قم  حوزة  في  سّيما  ال  األخيرة،  األربعة  العقود  في 

يصل بعُد إلى المستوى المطلوب.

وفي سياق إحياء الدرس الفلسفي والترويج للفلسفة اإلسالمية، وافق 

معهد المعارف الحكمية مشكورًا على تبّني ترجمة كتاب آموزش حكمت 

في  اإلسالمَيين  والعرفان  الفلسفة  أعالم  أحد  سّطره  كتاب  وهو  اشراق. 

العصر الحالي، عنيُت به السيد يد الله يزداپناه، ودّونه تلميذه األبرز الشيخ 

الكتاب  علي أميني نجاد، فُبيِّنت فيه أهم معالم فلسفة اإلشراق. ثم صار 

في  الجامعية  الكليات  بعض  وفي  الحوزوية،  الدروس  بعض  في  معتَمًدا 

مرحلة الماجستير.
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راجعُت  بل  الترجمة،  في  ًضا  متمحِّ الكتاب  هذا  في  عملي  يكن  ولم 

المصادر التي اعتمد عليها الكاتب، ثم عّلقُت بما يقرب من أربعين تعليقًة 

ذات طابع توضيحي، قمُت فيها بما يلي:

موارد . ) في  وعثرُت  عليها،  اعُتمد  التي  األصلية  المصادر  راجعُت 

في  سقط  وجــود  جهة  من  ســواء  األخــطــاء،  بعض  على  ــادرة  ن

الكلمات أو زيادة في بعض الحروف، فصححُتها دون اإلشارة إلى 

ذلك؛ وأغلُب الظن أنها أخطاء طباعية.

الُمرَجع . 	 الصفحة  ترقيم  أخطاء في  الموارد على  عثرُت في بعض 

الهامش  الماتن، ثم أشرُت في  التي ذكرها  إليها، فتركُت الصفحة 

في  وظني  منها.  الشاهد  موضع  ونقلُت  الصحيحة  الصفحة  إلى 

هذا أيًضا أنه من األخطاء الطباعية.

مترَجم . 	 فارسي  المؤلف على مصدر  فيه  يعتمد  الذي  المورد  في 

المترَجم، ثم  العربي والمصدر  العربية، كنُت أراجع المصدر  عن 

أشير في الهامش إن كان ثّمة فرق أو خطأ في الترجمة.

وّضحُت بعض العبارات الموِهمة، أو بعض المطالب التي شعرُت . 	

بأنها مغلقة، مشيرًا إلى أّن التوضيح كان من قَبلي.

عند . 	 الخاصة  المصطلحات  بعض  على  الموارد  بعض  في  نّبهُت 

شيخ اإلشراق، وأشرُت إلى معانيها.

المبحوثة . 	 المسائل  ببعض  المرتبطة  االحتماالت  إلى بعض  أشرُت 

في الكتاب، وذكرُت لها شواهد من عبارات شيخ اإلشراق. 

شيخ . 	 أفكار  سواء   - األفكار  بعض  الماتن  ذكر  نادرة،  موارد  في 

اإلشراق أو غيره - دون ذكر مصادرها، فتتبعُتها وأشرُت إليها.
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 مقّدمة المترجم

توضيحية: . 	 كونها  عن  خرجت  تعليقات  موارد  ثالثة  في  عّلقُت 

فأشرُت في األولى إلى نكتة علمية سنحت في البال)))؛ وسّجلُت 

أشار  أن  بعد  المتألهين  صدر  على  رابعة  مالحظة  الثانية  في 

إشكال  دفَع  الثالثة  في  وحاولُت  مالحظات)	)؛  ثالث  إلى  الماتن 

ذكره الماتن على المحقق الطوسي)	).

هذا، وال أّدعي أن هذا الكتاب خاٍل من األخطاء، فما فيه من خير فهو 

ُمستفاد من أعالم هذا الفن مشافهًة أو مطالعًة، وما فيه من خلٍل أو زلٍل 

فأنا أصُله. فأرجو مّمن وقف على خطأ أو مالحظة ما أن ُيرشدني إليها، وله 

جزيل الشكر وعظيم األجر.

وال بّد لي في النهاية من التضّرع إلى الله تعالى، شاكرًا له إذ وفقني 

پناه  يزدان  السيد  أعني   - العَلَمين  عند هَذين  المعرفية  المباحث  لحضور 

يتقّبلني وعملي هذا بأحسن قبول.  إّياه أن  والشيخ أميني نجاد -، وسائاًل 

والحمد لله رّب العالمين.

حسنين الجّمال

1441 هـ

قّم المقّدسة

انظر: الفصل الثالث، المبحث الثالث، فقرة »خصائص العلم الحضوري«.  (1(

انظر: الفصل الثالث، المبحث الثالث، فقرة »حقيقة العلم«.  (2(

مسير  تطّور  في  السهروردي  »دور  فقرة  ضمن  الوقعة  الفلسفة«  »تنشيط  فقرة  الرابع،  الفصل  انظر:   (3(

الفلسفة اإلسالمية وتعاليه«.
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مقدمة

الوجود؛  وواهب  الجود  فّياض  المعبود،  المشكور  لله  »الحمد 

وأنبيائه  رسله  على  والصالة  اآلبدين،  أبد  وحده  الشكر  وله 

صالًة  الطاهرين،  الطيبين  وآله  محمد  سّيدنا  على  خصوًصا 

دائمًة زاكيًة مباركًة نامية، وسّلم تسليًما كثيرًا«))).

السهروردي  الحكيم  نبوغ  من  اإلشــراق  فلسفة  نشأت 

المشاء  لفلسفة  منافسًة  فصارت  الفلسفي.  ونشاطه  وشهوده 

المتميزة بهيمنتها وتجّذرها واستفادتها من علماء كبار كالفارابي وابن سينا.

الفلسفة في عصره، من  يؤّثر في علم  أن  اإلشراق  استطاع شيخ  وقد 

المباحث،  بعض  وإثبات  وتعميقه،  اإلشراقي  المنهج  على  التأكيد  خالل: 

فعلى  جديدة.  مسائل  وطرح  المطالب،  لبعض  جديدة  تفاسير  وتقديم 

والعلم  األفالطونية،  والمُثل  المنفصل،  المثال  عالَم  أثبت:  المثال،  سبيل 

 - ذكره  تعالى   - الواجب  لعلم  جديًدا  تفسيرًا  وقّدم  الحسي؛  الحضوري 

الثانية  المعقوالت  كاعتبارية  جديدة  مسائل  وطرح  الجسماني؛  وللمعاد 

وأصالة الماهية والتشكيك فيها.

السهروردي، حكمة اإلشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2، ص 260.  (1(
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والظلمة،  النور  نظام  أساس  على  اإلشراقية  مدرسته  بنى  أنه  كما 

الحثيث  سعيه  أن  يخفى  وال  البحثي.   - اإلشراقي  المنهج  على  واعتمد 

ثالثة  وتوجد  به.  ُيقتدى  متناسب، ألمر  نوري  نظام  لطرح  العصر  ذلك  في 

عوامل ساهمت في صيرورة المدرسة اإلشراقية منافسًة للفلسفة المشائية، 

 - النورية  بالحكمة  سّماه  والذي   - المنسجم  الفلسفي  نظامه  أواًل،  وهي: 

والمشتمل على مسائل فلسفية جديدة، وثانًيا، المصطلحات الجديدة التي 

ابتكرها، وثالًثا، منهجه اإلشراقي. ولذا، ال يمكن فهم هذه الفلسفة بشكل 

جّيد من خالل االعتماد على تراث المشائية فقط. وهذا ما أدى إلى إمكان 

في  مهمة  فلسفية  كمدرسة  اإلشراق  فلسفة  في  مستقل  بشكل  البحث 

الفلسفة اإلسالمية.

اإلشراق  فلسفة  البحث في  إلى  بادرُت سنَتي 			) و			) ش،  لذا، 

العلمية، فكان حصيلَة هذا  ومناقشتها، بحضور جمع من فضالء حوزة قم 

الذي طبعته »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«  حكمت اشراق  البحث كتاُب 

بالتعاون مع »سازمان مطالعه و تدوين كتاب هاى دانشگاه )سمت)«.

خالصة  على  مشتملًة  اإلشراق،  فلسفة  في  رسالًة  كتبُت  ذلك،  وبعد 

مباحث هذا الكتاب، مطّعمًة ببعض اإلضافات. وطبعتها »مؤسسه آموزشى 

هاى  كتاب  تدوين  و  مطالعه  و»سازمان   »خمينى امام  پژوهشی  و 

»حكمت  عنوان  تحت   - عشر  الحادي  الفصل  ضمن  )سمت)«،  دانشگاه 

اشراقى« - من المجلد الثالث من كتاب درآمدى بر تاريخ فلسفه اسالمى، 

المباحث  ومن  األشكوري.  فنائي  محمد  الدكتور  إشراف  تحت  الذي صدر 

التي أضفتها في هذه الرسالة والتي خال منها ذلك الكتاب: فهرس توصيفي 
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 مقدمة

النفس  علم  دقائق  السهروردي،  بعد  اإلشراق  فلسفة  اإلشراق،  شيخ  آلثار 

اإلشراقي، األخالق اإلشراقية، والحكمة السياسية اإلشراقية.

تاريخ  بر  درآمــدى  كتاب  مع  المتناسبة  الرسالة  هذه  كانت  ولّما 

فلسفه اسالمى مختصرًة جًدا، ولّما كان كتاب حكمت اشراق مفّصاًل جًدا، 

كان ال بّد من تدوين كتاب يشتمل على المباحث الموجودة في حكمت 

اشراق دون أن يكون مختصرًا جًدا كالرسالة. وبعد التشاور مع المسؤولين 

المحترمين في »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«، أوكل أمُر هذه المهّمة إلى 

نجاد،  أميني  علي  الشيخ  هو سماحة  العلمية،  قم  في حوزة  فاضل  أستاذ 

اشراق،  حكمت  كتاب  على  اعتماًدا  يَديك،  بين  الذي  الكتاب  هذا  فكتب 

علينا  تفّضل  وقد  الرسالة.  تلك  في  الواردة  اإلضافية  المباحث  فيه  ُمدرًِجا 

العلم  طالب  بإمكان  فصار  الشاّقة،  المهّمة  هذه  بقبول  الشيخ  سماحة 

المطالب  هذه  من  يستفيدوا  أن  التفصيل،  إلى  كثيرًا  يحتاجون  ال  الذين 

الفلسفية.

إضافات  على  مشتماًل  الحاضر،  الكتاب  ُدّون  األســاس،  هذا  وعلى 

الرسالة، وفيه بعض التغيير في هيكلية مباحث كتاب حكمت اشراق. وقد 

ذكرُت بعض المالحظات، فُأِخَذت بعين االعتبار في هذا الكتاب، حتى ظهر 

بهذه الحّلة النهائية.

فلسفة  شرح  من  مستويات  ثالثة  لدينا  صار  الكتاب،  هذا  وبصدور 

كتاب  أّداه  مفّصل  ومستوى  الرسالة،  به  تكّفلت  مختصر  مستوى  اإلشراق: 

حكمت اشراق، ومستوى متوسط أنجزه الكتاب الماثل بين يَديك.

التعرّف  إلى  محتاجين  اإلشراقية  الفلسفة  في  الباحثون  كان  ولّما 

البحث  من خالل  لبيانها  الكتاب  هذا  تصّدى  األصلي،  وجوهرها  لّبها  على 
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والميتافيزيقيا  اإلشراقي،  المنهج  وهي:  الفلسفة،  لهذه  الثالثة  األركان  في 

النورية، وعلم النفس اإلشراقي.

أما المنهج اإلشراقي، فقد تكّفل الفصل األول ببيانه.

النظام  بّين  حيث  الثاني،  الفصل  فبحثها  النورية،  الميتافيزيقيا  وأما 

كل  اإلشراق  شيخ  رّتب  النظام،  هذا  ففي  السهروردي.  للحكيم  الفلسفي 

الوجود على أساس النور والظلمة، وبنى عليه بيان مراتب الوجود من الله 

مباحث  وبيان  الغاسق)،  )الجوهر  المادة  عالم  إلى  األنوار)  )نور  سبحانه 

النفس  كعلم  أخرى،  مباحث  في  النوري  نظامه  وانعكس  أيًضا.  المعاد 

هذا  في  لها  تعرّض  التي  اإلشراقية،  السياسية  والحكمة  واألخالق  اإلشراقي 

الفصل أيًضا.

في  ُشِرح  فقد  الثالث،  الركن  هو  الذي  اإلشراقي،  النفس  علم  وأما 

النوري،  النظام  مقدمات  قبيل:  من  مباحث  ذيل  في  أيًضا،  الثاني  الفصل 

األنوار المدّبرة، وعلم النفس اإلشراقي.

من  المنَبثق  النوري  النظام  إلى  مضاًفا  أنه  الباحث،  على  يخفى  وال 

مباحث  الحكيم  لهذا  كان  الفلسفي،  وسعيه  السهروردي  الحكيم  شهود 

مؤثرة جًدا، بعضها ناتج عن نشاطه الفلسفي والبحثي، وبعضها ناشئ إلى 

الثانية،  المعقوالت  اعتبارية  المباحث:  هذه  فمن  شهوداته.  من  ما  حّد 

نظراته  وبعض  المنطقية،  آرائه  بعض  التشّخص،  التشكيك،  الماهية،  أصالة 

في باب المعرفة والعلم. وقد انبرى الفصل الثالث لعرضها وبيانها.

التأثيرات  مسألة  الكتاب،  هذا  في  واألخير  الرابع  الفصل  وعالج 

شيخ  إن  ُيقال،  فالحق  اإلسالمية.  الفلسفة  على  اإلشراق  لشيخ  اإليجابية 
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عرضه  خالل  من  وتكاملها  اإلسالمية  الفلسفة  تطّور  في  ساهم  اإلشــراق 

إلى  باإلشارة  ُخِتم  الذي  الرابع،  الفصل  بّينه  ما  وهذا  اإلشراقية.  لحكمته 

ضرورة تعّلم حكمة اإلشراق.

وفي الختام، تقديرًا للجهد الذي بذله سماحة الشيخ علي أميني نجاد، 

من  كّل  أشكر  كما  الدائم.  بالتوفيق  له  وأدعو  الشكر،  بجزيل  منه  أتقّدم 

ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى النور، ال سيما المسؤولين المحترمين في 

»پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« الذين وّفروا الظروف المناسبة لذلك.

طالبين  محاريبك،  في  وبكوا  نجواهم،  في  صاحوا  قوًما  إن  »رّبنا! 

وبذلوا  السحت،  عن  وتجرّدوا  الطواغيت،  عن  تبّرؤوا  سماء جاللك،  بركات 

ا عزيزًا، واجعل لهم  جهدهم في سبيلك الكريم، فاجعل لهم من لدنك حظًّ

من لدنك سلطانك نصيرًا منيرًا«))).

السيد يد الله يزدانپناه

1395/3/28 ش

11 رمضان 1437 ق

كتاب  مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2،  الله، ذكره شيخ اإلشراق في:  هذا تضّرع المالئكة إلى   (1(

حكمة اإلشراق، ص 251.


