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 1في الفلسفة العربية واإلسالمية الباطنية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 بةعبدالعاطي طلترجمة: 

 

 

 

 

 فالطونية المحدثة، والتقليد اإلسماعيلي، وعصر االنقاطاعال،ة في الفلسفة العربية واإلسالميةالباطنيحول 
مين رضوي، نص مترجم للـد. ز،ومدرسة إصفهان ومال صدرا؛ومدرسة شيرا موسوعة والمنشور على )  مهدي ا 

ن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على ستانفورد للفلسفة ، والتي قد تختلف هذا الرابط(. ننوه با 
و التعديل من فينة  الدارجةالنسخة قليالا عن  خيرة بعض التحديث ا  نه قد يطرا  على اال  للمقالة، حيث ا 

سهم د. إدوارد  ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى را  خرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما ال 
 زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.
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، تلك الكلمة اليت مع مفهوم احِلْكمة  -تقليدّيً - الباطنيَّة تتداخل ياِق اإلسالميِ  احلكمة  تدلُّ علىيف السِ 
عن طريق  اوأصولَ  ةاإلسالميَّ  الباطنيَّة(. ولنا أْن نَ تَ تَ بَّع Nasr 1996 والفلسفة كالمها يف آن واحد )نصر

ا  ابطنيِ يُعوِِلَْت بعُض اآلّيت القرآنيَّة من ِقَبل  القرآن والعقيدة اإلسالميَّة نفِسها. اإلسالم وفالسفِتهم على أَّنَّ
(، 57:3َواْلَباِطُن")القرآن  متشاهبة وتتضمَُّن إشارات ابطنيَّة ملن يقدر على إدراكها. "ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظَّاِهرُ 

 النُّور املشهورة: ة( وآي2:269َوَمن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُوِتَ َخْْيًا َكِثْيًا")القرآن  َيَشاءُ  َمن "يُ ْؤِت احلِْْكَمةَ 

اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة  اَّللَُّ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباح  "
َا َكوَْكب  ُدر ِيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة َّلَّ َشْرِقيٍَّة َوََّل  َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو َكَأَّنَّ

َواَّللَُّ ِبُكلِ   َوَيْضِرُب اَّللَُّ اْْلَْمثَاَل لِلنَّاسِ  نُّور  َعَلٰى نُوٍر يَ ْهِدي اَّللَُّ لُِنورِِه َمن َيَشاءُ  َلَْ ََتَْسْسُه ََنر  
 .(24:35)القرآن " َشْيٍء َعِليم  

أهل الِعرفان ا من عددً  -عرب العصور- ألمْت هذه اآلّيتُ وقد ة. كلُّ هذه اآلّيت تتضمَُّن إشاراٍت ابطنيَّ 
ين السُّهروردي )القرن  بكتابة تعليقاٍت عليها، مثل وقام بعُضهم، اإلسالمي ِ   (امليالدي ِ الثاين عشر شهاب الدِ 

ومن منظور  صدرا(.ُمالَّ ، أسرار اآلّيت( )انظر على سبيل املثال: امليالدي ِ ومال صدرا )القرن السادس عشر 
 -بني الفلسفة اإلسالميَّة والتقاليد العقليَّة اُْلخرى-، جيب أْن تُ ْفَهَم كلُّ التطوُّرات والتفاعالت التَّالية ابطن ٍ 

ا تعبْيات  اْلصوُل الباطنيَُّة يف اإلسالم تلك وَتْسُلُك  .اإلسالمي ِ  النََّسقداخل  الباطنيَّة اْلصولعن على أَّنَّ
أنَّ معاَلَ الباطنيَِّة  بَ ْيدَ  ،عملًيا، ُُيَثِ ُل التََّصوُُّف الُبعَد الباطنَّ لإلسالم يف شكله اْلَنْ َقى طريقني ُُمَْتِلَفنْيِ وُمْسَتِقلَّنْيِ.

َبِن الباطنيَّة ااإلسالميَِّة الواضحة قد أُْدِِمَْت تدرجيًيا يف التَّقليد الفلسفيِ  اإلسالمي ِ  إلسالمية على . لذلك، تَ ن ْ
ابحِلكمة الباطنيَّة إما من خالل احِلكمة العمليَّة  -إذن- ُيكُن التََّحقُّق .فلسفيٍ    وآخرَ عملي ٍ ركٍن رُكنني اثنني؛ 

 -على سبيل املثال َّل احلصر- يتضمَّنُ من الفلسفة  نوعاليت حتوي تزكية النَّفس والتَّزهُّد، أو من خالِل 
.اَّلستدَّلل   املنطقيَّ

 

 َدثَة والتََّصوُّفاألفالطونيَّة املُح   .1
 التَّقليد اإلمساعيلي   .2
 ومدرسة شرياز االنقطاععصر  .3
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 صفهان ومال صدراإمدرسة  .4
 اخلامتة .5
 الببلوغرافيا •
 أدوات أكادمييَّة •
 مصادُر شبكيَّة أخرى •
 مقاالت ذات ِصَلة •

 

 

َدثَة والتََّصوُّف .1  األفالطونيَّة املُح 
ْعَتزَِلة والَقَدرِيَّة  ، واليت كان من بينها:الكالميَّة[الالهوتيَّة ]مبتابعة املدارس 

ُ
رِجَئة و امل

ُ
والعقيدة اليت  الَوِعيِديَّة و امل

ْخَتِلَفة. ورغَم أنَّ و اْلشاعرةقال هبا متكلِ مُ 
ُ
، جند التقليَد الفلسفيَّ اإلسالميَّ حاضرا مبدارسه الفكريَّة الكثْية وامل

ه الِكْنِديَّ يُ َعدُّ أوََّل فيلسوف مسلم إَّل أنَّ التَّأثَْي الكاِمَل للفكر الِيِليِنِ  على الفلسفة اإلسالميَّة ُُيِْكُن رؤيتُ 
(. اعُتربَ الفارايبُّ أاًب امليالدي  ذي أقاَمه أبو نصر الفارايبُّ )القرن العاشر بشكل أوضح يف البناِء الفلسفيِ  ال

ْحَدثَة وإْن بشكل حمدود. وقد للمنطق يف التقليد الفلسفيِ  اإلسالمي ِ 
ُ
، كما يُ َعدُّ أوَّل ُمْعَتِنِقي اْلفالطونيَّة امل

 ا مدخال للفلسفة اإلسالميَّة.َمهَّد النَّموذُج الفارايبُّ الطريَق للباطنيَّة أْن جتَد ل

َُميِ َزِة للفلسفة اإلسالميَّة، وكانْت تُ َؤدِ ي وظيفتني؛ اْلوىل: عقل
ْحَدثَة َمْعَلًما من املعاَل امل

ُ
يَّة، بقيِت اْلفالطونيَّة امل

ْحدثُة واْلخرى: عمليَّة، وأصبَح كالمها جزءً 
ُ
ُم اْلفالطونيَُّة امل ا َّل يتجزَّأُ من ممارَسة احلياِة الفلسفيَِّة. فلسفًيا، تُ َقدِ 

، مثل كيفيَّة ُصدور الكثرِة عن  ياِق اإلسالميِ  وكيف أنَّ ، الَوْحَدةأجوبًة ْلكثر اْلسئلِة الُكربى داخل السِ 
ُتْظِهُر الباطنيَُّة نفَسها  وجودات صعودا ونزوَّل.املمراِتب وس، وكذلك بيان ليس مبحسُ  يفيُض عن إلهٍ  وسَ احملسُ 

يظهر كما -طريقني اثنني، أحدمها فلسفيٌّ واآلخر عمليٌّ. فمن الن احَية الفلسفيَّة  من خالليف فلسفة الفارايبِ  
-981)ه ابن سينا جنُد أنَّ شرَحه ملفهوم العقول اْلربعة قد مهَّد الطريق أمام َخَلف -يف )رسالة يف العقل(

ْحَدثَة يف شكلها الكامل. 1037
ُ
َل ُُياول الفارايبُّ يف كتاابتِه ُِمَرَّد اَِلْمع  ميالدًّي( الذي استخدم اْلفالطونيَّة امل

بتصوُّف أفالطوَن إىل حدٍ  ما، ولكن، كما نرى يف ، مع القول طاليسبني رأيي احلكيَمنْي؛ أفالطون وأرسطو 
 بفكرة اإلمام؛ صاحِب الفهم احلْدسيِ  للحقيقة،َمِلِك أفالطوَن الفيلسوِف  ، قام ابستبدالفلسفِته السياسيَّة
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ما املوسيقيَّة  تالحيَنهورغم أنَّ  َل يتحقَّق ابلفضائل النظريَّة فحسب، ولكن ابلفضائل العمليَّة أيضا.هذا الذي 
لنا مالحظة التَّأثْي  ُيكنأنَّه يف تركيا والقارَّة الندوابكستانيَّة، و بني بعض اْلوساط الصُّوفيَّة الطُّرُقيَّة  زالْت ُتْسَمع

 ليسْت واِضَحة َتام الُوضوح. -لتَّصوُّفل مبمارسِتهالقائلة - الواثئقكتابه )فصوص احِلكمة(، إَّل أنَّ   يف الصُّويفَّ 
بعينها  مفاهيم وعلى اعتناقه؛ ابن سينا، فقد أمجع العلماءُ على أنَّه كان عقالنًيا، أمَّا عن شيخ املدرسِة املشائيَّة

ْحَدثَة، وأنَّ  طاليسمن أفالطون وأرسطو 
ُ
عْ ا واْلفالطونيَّة امل

َ
َُميِ زَ َلم مل

. نقول اَّلستدَّللُّ كتاابتِه الفلسفيَّة طابُعها ل امل
من هنا: بشكل عام، هناك تفسْيان ُمتلفان يتعلَّقان بفهم ابِن سينا؛ فالبعض يراه فيلسوفا عقالنًيا َّل عالقة 

َتَأخِ ر قد 
ُ
َرة. قالله ابلباطنيَّة، وجيادل البعُض اآلخر؛ أنَّ ابَن سينا امل َتَأخِ 

ُ
 ابلباطنيَّة كما هو ُمن َْعِكس يف أعمالِه امل

وابن رشد، )غواتس  أنَّه كان عقالنًيا فحسب، مثله مثل الفارايب ِ لغرب ابِحِثي اسينا من  ابنِ  دارِسييرى معظُم 
Gutas 2006 آدمسون ،Adamson 2013 بشكل  واَّلستدَّلليَّة(؛ اعتمادا على كتاابته العقالنيَّة
ُم كثْي من الفالسفة املسلمني، دارسي ابن سينا من إيران على وجه و أساس.  اخلصوص، قراءًة أكثر مشوليًة يقدِ 

ليمان  - Nasr)نصر  يف احِلقَبَة اْلخْيَة من حياته اهتمام ابن سينا ابلباطنيَّة تطوُّرلكتاابته، تنزُع إىل القول ب
Leaman 1996 ِعناِت ،Inati 1996.) 

طَلقُة َّلبن سينا 
ُ
على و رفَع السِ تار عن ِسرِ  اخلَْلق،  -على غرار غْيه من مسلمي الفالسفة-وقد كانِت الغايُة امل

ْعِضَلة، يتبَّنَّ ابُن 
ُ
وجه اخلصوص: كيف للَوْحَدة اإلليَِّة أْن تَ َتكثَّر يف عاََل املوجودات. ومن أجِل َحلِ  هذه امل

ْحَدثة ول هبااليت تق ضِ يْ الفَ  نظريَّةَ سينا 
ُ
 وأهل الِعرفانِ من ِقَبِل الصوفيَّة  َل ُيْسَتخدمِ  لفيضالقول اب، و اْلفالطونيَّة امل

ب من أجل بيان الطَّريق الرُّوحيِ  الذي ُيكن لإلنسان أن يسلكه جُتاه هللا، ولكن، استخدمها سفح ي ِ اإلسالم
صدرا ووصوَّل إىل السَّْبزَِوارِي والطََّباطََباِئي. َل يكِن ابُن ا من السُّهروردي ومالَّ الفالسفُة الباطنيُّون بدءً  -أيًضا-

يف احلقيقة، يُ َعدُّ لقاُء ابِن سينا ابلشَّيخ الصُّويفِ  الكبْي أيب  سينا ُمَتصوِ فًا معروفًا ابنتسابه إىل أيِ  طريقٍة صوفيَّة.
ْشرِِقيَّة(  يف احتماَّلته كلِ ها، وكذلك القولُ  موضوًعا( ميالدّيً  1049تويف: سعيد أيب اخلْي )

َ
حبضور )احِلْكَمة امل

َتأخِ رة أمر   يف كتاابتِه.
ُ
ه عند َّل ُيكن إنكارُ  وعلى الرَّغم من ذلك، فإنَّ حضوَر اْلصول الباطنيَّة يف أعماله امل

َع من رائعته الفلسفيَّة على سبيل املثال، جند النََّمَط التاسِ  (.Aminrazavi 2003البعض )أمني َرَضِوي  
حتت عنوان )يف مقامات العارفني(، وفيه يرتدي ابُن سينا ثوَب الصُّوفيَّة، شارًحا  )اإلشارات والتَّنبيهات(

رغم أنَّ نسبَة و يف َدْرِك احلقيقة.  والِعرفَانيَّةعن الطريقة الصُّوفيَّة  -دون أدىن ُمَواَربَة-اَّلعتقاَد الصُّويفَّ، مدافًعا 
 اتمَّ  حضورًا يف كتاابتِه الرَّْمزِيَّة والعرفانيَّةالصوفيَّة  ألصولِ ل نا جندُ إَّلَّ أنَّ  ،حَمَلُّ نَِقاش بعض كتاابتِه الفارسيَّة إليه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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سالمان وأبسال(، قصة جند هذا يف )معراج َنمه(، و)رسالة الطَّْْي(، و) كما يرى أصحاب هذا القول؛الوضوح  
 يف العشق(، وَّل ننسى ِذكَر قصيدته املشهورة؛ )القصيدة الَعْيِنيَّة(. و)حي  بن يَقظان(، و)رسالة

 كانفمن جهة،   .ران مع ابِن سينا الذي ُُيَثِ ُل َأْوَج الفلسفة العقالنيَّة يف بالد فارسظهَر اجتاهان عقليَّان آخَ 
إىل التَّصوُّف وحَده. وعلى جانٍب  ةً الذي رفض الفلسفة ُكلَّها، وأصبح داعيَ  الكبُْي أبو حامد الغزالُّ  الشَّيخُ 

 يف َنَسٍق فلسفيٍ  واحد. الفيثاغوريَّة الُْرُمِسيَّةِت اْلفكاَر الصُّوفيَّة و ِمََ آخر، برزِت الفلسفُة اإلمساعيليَُّة اليت دَ 

، درَس الفلسفة، واعتَقَد أنَّ اَّلستدَّلل والغزالُّ فقيه  أرثوذكسيٌّ ]حمافظ[ وواحد من دعاة املذهب ا ْلشعريِ 
صلبة، ولكنَّه َل يلبث إَّلَّ وانقلَب على الفلسفِة، وقدَّم نقًدا تدمْيًّي للعقل يف كتابه  املنطقيَّ يقف على أرضٍ 

وجَد بُغيَ َته  إىل أنْ ممارسا الزُّْهَد  ؛خرج الغزالُّ يف ُعْزَلةآماَله )هتاُفت الفالِسفة(. بعَد أْن خي ََّبِت العلوُم العقليَُّة 
ا أرثوذكسًيا ]حمافظًا[ إىل أن أصبح صوفًيا من وتُ َعدُّ رحلُة الغزالِ  الرُّوحيَّة من كونه فقيهً  يف التَّقليِد الصُّويفِ .
لباطنيَّة؛ فقد وجد عن حَتوُِّل حكيٍم مسلم عن احلياة اخلارجيَّة إىل احلياِة ا حتكي الرواّيت اليتأبدع ما وصلنا من 

ه يف التَّعليم والتَّأليف أمضى آخر حياتِ و  احلقيقة. حنو الغزالُّ أخْيا أنَّ التَّصوُّف هو الطريق الوحيُد الذي يُقودُ 
 وممارسة التَّصوُّف.

 الدينيََّة ]الدين احملافظ[، وإطارًاضمََّن نوُع َتصوُِّفِهم اْلرثوذكسيََّة يتالغزالُّ واحد من الباطنيَّة القالئل الذين و 
.عمليَّةً وُزْهًدا  عقالنيَّا، وبُعًدا أكثر ]ِعرفانًيا[ غنوصًيا له؛ ممَِّن انتَ َهُكوا  نيناِقضلصُّوفيَّة املل وخالفًا للطَّريق الرُّوحيِ 

ًسا ممَّْن كانوا أكثر  ؛نيالتَّصوِف اآلخر  موقف أهلِ وعلى عكس الشَّريَعة اإلسالميَّة،  اعتداَّل، برز الغزَّالُّ ُمَتحمِ 
 ُمْتِقًنا لعلومها.، للشَّريعةِ 

)مشكاة اْلنوار( كتاب كتَب الغزالُّ كثْيا عن التَّصوُّف، وجادَل أنَّه الطَّريق الصَّحيح الوحيد إىل احلقيقة. ويُ َعدُّ  
، شراقاإل هطابع بسبباْلخرى؛  الباطنيَّة عَماًل جديرًا ابلذ ِْكر من بني أعماله  من اْلعمال اليت اواحدكونه و يِ 

رََّس بعض ك  وأيضا، (.Aminrazaviي  اإلشراق عند السُّهرورديِ  )أمني َرَضوِ  عقيدةِ  يلِ كان لا أثر يف تشك
ين( بشكل أساٍس من أجل شرح العقيدة الصُّوفيَّة، مثل الكتاب  اخلامس اْلجزاء من رائعِته )إحياء علوم الدِ 

الغزالُّ اْلمهيَّة  لأخرى تُ َعدُّ أقلَّ طوًَّل، تناو ويف تعليقات من إحيائه؛ )كتاب التَّوحيد والت َّوَكُّل(.  والثالثون
املوسيقى الرُّوحيَّة ]السَّماع[ من أدوات  أنَّ  الرُّوحيَّة للصيام والصَّالة والتوسُّل ابْلمساء والصِ فات اإلليَّة، ورأى

ويِح عن النَّفس  .]التَّزكية[ الَّتَّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 التَّقليد اإلمساعيلي   .2
استخدام التَّعاليم الباطنيَّة لعقيدة الرامسة فالسفة اإلمساعيليَّة اعتمدوا ؛ فإنَّ اِلانِب اإلمساعيلي ِ أما ابلنِ ْسبة إىل 

على سبيل املثال: الفيض عن الواحد، الزُّهد، نذكر . جنبا إىل جنب مع التعاليم السَّكندريَّة اليوَننيَّة الغاِمَضة
قدََّسة ، ودرجات التَّأويل)املعرفة( gnosis مباشرة الغنوسيسو وأنَّ اِلَسد ِسْجن والرُّوح أسْية به، 

ُ
، والندسة امل

 هاعاِلتْ كانْت تِلَك من أهم املواضيع اليت ؛  ْلئمَّة الشِ يعة اْلوَّل   مبعناها الرَّمزيِ  والباطنِ ، ودورات النبوَّة، والدَّور
ميالدًّي( من أبرز  815-721يُ َعدُّ جابر بن حيَّان ) مواضيع أخرى عديدة. من بني الفلسفُة اإلمساعيليَّة

. َل يكن جابر بن حيَّان ُِمَرََّد عاَل أو كيمياِئيٍ   الشخصيَّات اإلمساعيليَّة يف القرن العاشر واحلادي عشر امليالديِ 
ّيضيَّة ابطنيَّة؛ فحسب، ولكنَّه قدَّم يف )كتاب اْلحجار( أتوياًل غاِمًضا لعلِم احلُروف، وعرض فيه مفاهيَم ر 

ا جتدر اإلشارُة إىل أنَّ جابر بن حيان شخصيَّة  ُنِشَر حتَت امسها العديُد  ُمَتأث ِرًا يف ذلك ابلندسة الفيثاغوريَّة. ُرمبَّ
.من أعمال مفكرين  برز الشَّخصيَّات كذلك، أبو يعقوب السِ جستاينُّ، الَّذي قدَّم لنا يف كتاابتِه ومن أ شَّتَّ

ينيَّة والفلسفيَّة الباطنيَّة  مثل )كشف احملجوب( و)كتاب الينابيع( تعليقاٍت ابطنيَّة على أهمِ  املوضوعات الدِ 
 السِ جستاين ِ  تاابتُ (. جيب أْن تُعَترَب كAminrazavi 1999/2001 أمني َرَضِوي – Nasr )انظر: نصر

ابنفالت الرُّوح جُتاه اململكة الفردوسيَّة؛ حيُث تَ َتمركز حول  القائلةِمموعة من التعليقات على العقيدة الغنوصيَّة 
، وضروب شَّتَّ من اجتماع اْلرواح بعالئقها مع اِلسد. يعاجلُ اإللهواحديَّة  ، والعقلني؛ اإلليِ  واإلنساين ِ

م هداة روحانيُّون، كما يعاجل أيضا م -يف اْلعمال ال يت ذكرَنها-السجتاينُّ  فهوم اخلَْلق، ودوَر اْلنبياء على أَّنَّ
َة بتعاليمهم.  َتَسَّتِ 

ُ
إذا ما انتقل الفرُد من الظَّاِهر إىل الباطن؛ وصوَّل إىل املستوى الباطنِ  لإلسالم، فإنَّه و الرَّْمزيََّة امل

ميالدًّي(  891-811بويَّة. ويعدُّ أبو حامت الرَّازي )التَّعاليم النَّ يكتسُب الوعَي الذي يُ َعدُّ مبثابة مفتاح لفهٍم رمزيَّة 
ُتَ َعلِ َقة هبذا كتابُه )أعالم النُّبوَّة( ا من أهمِ  الشَّخصيَّاِت اإلمساعيليَّة، و واحدً 

من أهمِ  النُّصوص الباطنيَّة الغامضة امل
ُم لنا تعليقات ابطنيَّة -يف هذا الكتاب-. يُطبِ ُق الرَّازي السِ ياق ؛ مفهوم الفيض على املفهوم الكوين ِ )ُكن(، ويُقدِ 

 لروح كاِملة أعلى منه.  اإَّل أَثَ رً  ليستشرح كيف أنَّ اإلنسان 

ين الكرماين )  وكتاابته العديدة حول التََّصوُّف والغنوصيَّةميالدًّي(  1021-996وَّل ننسى ِذْكَر محيد الدِ 
البعُض  رز ما َكَتَب الكرماينُّ كتاب )راحة العقل(. والكرماينُّ فيلسوف إمساعيليٌّ ُمرَبَّز، عدَّهُ ، ومن أب]الِعرفان[

ابَن سينا اإلمساعيليِ ني. جادل أنَّ فهم احلقيقة يقوُم على مبدأين. اْلوَّل، أنَّه على الفرد أْن ُييا حياة أخالقية 
ابسم هم فلسفًيا. وُتَسمَّى أبواُب الكتاِب أنفسِ  إعدادلنُّبوغ عليهم  أهَل اأنَّ  فيقولُفْضلى، أما املبدأ الثَّاين، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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بتِدئعلى  ه ابملشارع.اْلسوار، وفصولُ 
ُ
أْن يسافر عرب ستَّة ومخسني مشرع داخل سبعة أسوار؛ حَّتَّ حُتَصِ ل  امل

تنقسم إىل أربعة مستوّيت؛ فاْلول عاََل اإلبداع، والثَّاين عاََل  -عند الكرماين-احلقيقة. واحلقيقة  الرُّوُح ِعْلمَ 
ين، وأخْيًا َعْوَدة العاََل إىل أصِله اْلوَّل ابحتِ    Baumstarkاِده مع هللا. )ابومستارك  اِِلسم، والثَّالث عاََل الدِ 

  (.Hunzai 1986، هونزاي Corbin 1964 :130-1، كورابن 1932

.  1072-1004يُ َعدُّ الشَّاِعر والفيلسوف َنصر ِخْسرو ) رمبا ميالدًّي( أهمَّ شخصيَّة يف التَّقليد اإلمساعيليِ 
ْشرِِقيَّة الباطنيَّة مثل )جاِمع سواء يف شعره التعليميِ  املعروف ابسم -نرى خسرو 

َ
يوان(، أو يف أعماله امل )الدِ 

م  -(رهايش گشايش و) املعرفة والتَّحريرو احِلكَمَتنْي(  ومتابعة تطهْي النفسنصيحَته حول  -ابستمرار-يُ َقدِ 
الرحلة الرُّوحيَّة. ُياول َنصر خسرو اَِلْمع بني التَّصوُّف والعقل كما يف كتابه )جامع احلكمتني(، حيُث جيادل 

ين احلقِ  والفالسفة متوافقان.  طريق من طرق التََّحقُّق  -عند َنصر خسرو-والِعلُم ابلنَّفس أنَّ حكماء الدِ 
 كتب يف شعره يقول:  والعاِرف. املعرفةة فوق ثنائيَّ  التَّعاِل ابملعرفة احلقيقيَّة حيث 

  بني العارفِ ، هناك
َ
 عرفة،وامل

 ؛يعلو فوقهما إنسان   حيثُ 

 ة.لَ فْ الغَ  مِ وْ لتو ِه من ن َ  هَ بَ ت َ ان ْ 

، ويُوضِ ح له اْلدواِت الالزمَة يف هذا الطَّريق؛ اعتمادً  ا على يُرِشُد َنصر خسرو السَّاِلَك حنو الطَّريق الرُّوحاين ِ
 .Stاْلسيزي  والقديس فرنسيس St. Augustineممارسات ُزهديَّة بعينها. وعلى ِغرار القدِ يس أوغسطني 

Francis of Assisi ََّلذَّات، ولكنَّه خضع  َنصر خسرو ، استهل
َ
َرة غارقًا يف امل َبكِ 

ُ
إىل  -بعد ذلك-حياَته امل

. وُيكن مالحظة أصداء هاتني املرحلتني بعد ذلك ريق الصُّويف ِ ، ومن ََثَّ كرَّس نفَسه من أجل الطَّ اين ٍ حَتوُّل روح
 (.Hunsburger 2000من حياتِه من خالل أعماله )هانزبرجر 

هذه  أكثرهناك أيضا الكثْي من اْلعمال املوسوعيَّة للتَّقليد اإلمساعيليِ  إَّل أنَّ واضعيها ليسوا معروفني. و 
ُؤث ِر لألفكار 

اْلعمال تُعاجل أفكارا ابطنيَّة وصوفيَّة. ومن بني أهمِ  اْلعمال اليت كانْت سبًبا يف اَّلنتشار امل
أمني َرَضِوي  –، نصر Daftary 1990دفَّتي مثل )إخوان الصَّفا(، و)أم  الكتاب( ) رسائلالغنوصيَّة 

1999/2001). 
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 ومدرسة شريازاالنقطاع عصر  .3
ه يف فارس وبالد املْشرِق اإلسالميِ  ظهورِ  ْت مشسُ جيادل ُمؤر ِخو الفلسفة أنَّ النَّشاط الفلسفيَّ قد أَفَ لَ دة ما عا

بعد عصر الغزَّالِ ، وأنَّ النشاط الفلسفيَّ انتقل إىل اْلندلس. هناك من يُعيَد سبب هذا اْلفول إىل هجوم 
مَّتامَي  العاََل اإلسالميُّ  لقد كان .يف غالب اْلمر خرافةيعد  هذا القول على الفالسفة، ولكن، الضَّارِيالغزالِ  

 ممَّا َّل ُُيِْكُن لكتاب واحد أن يضع حًدا للفلسفة والتَّفكْي ؛احلضوُر العقليُّ غنًيا ومتنوِ ًعااْلطراف، كما كان 
إىل  ذلك يعود سببَ  ُمَؤقَّت يف فارس، ولكنَّ  اعَّتاها ُخفوتنعم، صحيح أنَّ الفلسفة املشَّائيَّة قد  اَّلستدَّللِ .

حقائق اجتماعيَّة سياسيَّة تتعلَّق ابْلسرة السَّْلجوقيَّة وصراع العاََل اإلسالميِ  مع قوى خارجيَّة مثل الصَّليبيِ ني. 
عصَر ازدهار للنَّشاط العقليِ  يف  -يف احلقيقة-َّلنقطاع كان اب كشفْت دراسات  حديثة  أنَّ عصَر ما ُيَسمَّى

َُميِ َزة لذه املدرسة  اِلزء اِلنويبِ  من بالد فارس، حيث أشرقْت مشُس )مدرسة شْياز(.
وكان من أهمِ  املعاَِل امل

، وحَّتَّ من التَّصوُّف الشَّعبِ . وممَّا َّل شكَّ فيه  ا تتألَّف من مزيٍج من العقالنيَّة، والباطنيَّة، واحلْدس العقليِ  أَّنَّ
 صفهان.إأنَّ هذه املدرسة تُ َعدُّ سلًفا مباشرا ملدرسة 

الفلسفة الباطنيَّة يف اْلندلس. كاَن زاِهًدا، وقد شكَّل  أشياخدًّي( واحًدا من ميال 931-883كان ابُن َمَسرَّة )
أساًسا يف ابطنيَِّته الفلسفيَّة. بعُضهم يُضمُّ ابَن حزم الَّذي أعلى من  مبحثًاالسَّعُي الباطنُّ جُتاه َوْحدة الرُّوح ابهلل 

ميالدًّي( الذي عاجَل مفهوَم احلدس  1138-1095(، وابن ابجة )1064-994شأِن احلبِ  الباطنِ  )
 1127-1052) اختبار احلقائق اإلليَّة، وابن السَّيِ د البطليوسي   هباالعقليِ  والنَّفسيِ  على أنَّه َمَلكة ُيكُن 

 ميالدًّي(، الَّذي 1185-1105ميالدًّي( الذي طوَّر ما دعاه البعُض ابسِم الباطنيَّة الرّيضيَّة، وابن طَُفْيل )
 القائلنيعله واحدا من أهمِ  جيبن يقظان(، وعاجَل فيها مفهوم العقل الفعَّال؛ مما  كتَب قصََّته الرَّمزيَّة الباطنيَّة )حي  

. أخْيا، هناك الصُّويفُّ الفيلسوف ابن سبعني )اب ميالدًّي( الذي  1268-1217لباطنيَّة يف التَّقليد الفلسفيِ 
من ذكرَن من  ورغم أمهيَّةِ  ث الباطنيَّة.احِ بَ للمَ  منهجي ةٍ  التَّصوف والفلسفة يف معاِلةٍ بذل جهده يف التَّقريب بني 

[والغنوصي ِ  ف الفلسفي ِ صوُّ التَّ  شيخُ  ليه، فإنَّ أحدهم َل يِصل إىل ما وصل إأعالم  .من َصيت اْلكرب  ]الِعرفاين ِ
ين بن عريب ) تُعدُّ أعمالُه املوسوعيَّة؛ و  ،ميالدًّي( ابلشَّيِخ اْلكرب 1240-1165يشار إىل الشيخ حميي الدِ 

يَّة( من أكثر النُّصوص الباطنيَّة تعقيًدا يف السِ ياق اإلسالميِ  الباطنِ ، واليت  )فصوص احلكم(، و)الفتوحات املكِ 
م ابطنيَُّة ابِن عريب الفلسفيُة أتليًفا واِسًعا  وصيَّة ْلفكار الغنبني اغالبا ما تُ ْنَسُب إىل عقيدة َوْحَدة الُوجود. تُقدِ 

مع نوع من اخلطاب الفلسفيِ  الذي يصوغ اَّلعتقاد الصُّويفَّ للمرة اْلوىل. يف ُصْحَبة والصُّوفيَّة، جنبا إىل جنب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ابِن عريب ُيكن أن نطالع هذا اِلَْهَد الضَّْخَم من التَّعليقاِت على أنساٍق ميتافيزيقيَّة، وكونيَّة، ونفسيَّة كاملة؛ 
ُيُِدَُّن برؤية للحقيقة َّل ُُيكن دركها إَّل عن طريق املمارسة وسلوك  ، اْلمر الذييَّةتوضِ ح جوانب عديدة للغنوص

ْعَتِمَدة على اللغة  الطَّريق الصُّويف.
ُ
يقوُم البناُء الفلسفيُّ الباطنُّ َّلبِن عريب على عمليَّة من التَّأويل الروحيِ  امل

ة آّيت َتث ََّلْت يف عمليَّ  -عند ابن عريب-إىل الباطن. والكون كلُّه الادية للسَّالك يف رحلته من الظَّاهر  ،الرَّمزيَّة
على أنَّه يقول بعقيدة وحدة  وُفِهمَ  وابُن عريب الذي قُرِىءيُ َعدُّ اإلنسان الكامل َأْوَجها.  ذيمن التَّأويل الرمزي ال

يف كلِ  شيء  سرّين هللارغم  أنَّه يتوخَّى احَلَذر قائال -رغم ذلك-، كان من ِقَبِل كثْيين pantheism الُوجود
عاَلَ  ُمَصغَّر  لذا الكون؛ العاََل الكبْي، واإلنسان  -عند ابن عريب-واإلنساُن  داخله. العاَلَ  ه َّل ُيويإَّل أنَّ 

الكامل هو اإلنساُن الذي أدرك كلَّ إمكاَنتِه اْلصيَلة، مبا يف ذلك الن ََّفس اإللي  الذي نفخه هللا يف اإلنساِن 
س هو الذي يقود إىل الَوْحَدة مع هللا فْ واإلدراك الرُّوحيُّ هلل داخل الن َّ كما يقول القرآن.   ابتداء اخلليقة وقت

 (.2007و Chittick 1989، تشيتيك Nasr 1964)انظر: نصر 

شخصيَّات القرن الثاين عشر ميالدًّي، خالل ما  يُ َعدُّ الفيلسوف الباطنُّ الشيخ شهاب الدين السُّهروردي أبرزَ 
اَّلشتغال الفلسفي. السهروردي هو مؤسِ س مدرسة اإلشراق، وقد كاَن  اَّلنقطاع عنُيسمَّى ابسم عصر 

  فيلسوفًا مشَّائًيا؛ كتب أربعة
نٍ  غامٍض؛ . وكتب أيضا ِمموعة من اْلعمال يف تقليد ابطوطاليسي ِ أعمال رئيَسة تُعَّن ابلتَّقليد اْلرسط

ْحَدثَة، مستخدما ما أمساه ابسم )لسان اإلشراق(. يعتمد السُّهرورديُّ 
ُ
يف كتاابته اإلشراقيَّة على اْلفالطونيَّة امل

ُم نسخة  ولكنَّه يستبدُل بعض املفاهيم مثل املوجود والوجود ابلنُّور واإلشراق؛ مما ُيكن القول معه أنَّه يُ َقدِ 
(. يعرُض السُّهرورديُّ عقيدَته Aminrazavi 2003ويَّة )أمني َرَضِوي افة السينغنوصيَّة إشراقيَّة للفلس

 )ِحْكَمة اإلشراق(. ؛اإلشراقيَّة يف أهم أعماله

بتِدئيف كتاابتِه الصُّوفيَّة كاًل من اللغة الرَّمزيَّة والتعليميَّة يف حثِ  يُ َوظِ ُف السُّهرورديُّ 
ُ
على متابعة الطَّريق  امل

ُل احِلكَمة العمليَّة جزءا َّل  الصُّويف، وغالًبا مع بعض التعليمات اخلاصَّة مبا يتعلَّق ابملمارسات الزُّهديَّة. ُتَشكِ 
مِة رائعته ) ،ينفكُّ يف عقيدة اإلشراق أنَّ أسرار الكتاب لن ؛ اإلشراق( القارئَ  حكمةدرجة أنَّه حذَّر يف مقدِ 

يشابه السُّهرورديُّ ابَن عريب يف استخدامه الرَّمَز  .اترًكا للحوم احليواَنتأربعني يوًما  اراتضَ  إذا إَّل له نجليتَ 
عاد الغنوصيِ  والرُّوح من الطَّبيعة واحليوان يف حماولة للتأويل

َ
لإلنساِن  ي ِ الذي يبدأُ ابلفلسفة التَّحليليَّة وينتهي ابمل

 حيُث ُمَقاِمه اْلوَّل. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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فاع عن نظريَّة ُعرَِفْت ابسم )الِعلم احُلُضورِي (، واليت من خاللا ُيكن التَّحقُّق ابلِعلم  للسُّهرورديِ  الفضل يف الدِ 
 Yazdi عندما تصْيُ العالقةُ بني العاِرف واملعروف واملعرفة عالقةً َأَحِديَّةً )يَ ْزِدي حتقًُّقا ُمباشرًا، بل ُيكُن اختباره

حفيف و)عقل سرخ(،  العقل اْلمحر عماِل السُّهرورديِ  حول التَّصوُّف ُكِتَبْت ابلفارسيَّة، مثلُمعَظُم أ (.1992
 ( و)رسالة يف حالة الطفوليَّة(لغت موران) لغة مورانالُغربة الغربيَّة( وقصَّة ( و)آواز پر جربئيل) أجنحة جربيل

( رسالة ىف املعراج( و)صفْي سيمرغ )صفْي العنقاء )روزي اب مجاعت صوفيان( ويوم مع مجاعة الصوفيِ ني و
 (.Aminrazavi 1994( )أمني َرَضِوي پرتو َنمه)رسالة يف اإلشراق و

هامَّة على نصوص صوفيَّة شروحا يِ  اإلشراقيَّة أتثْي على كثْي من الفالسفة الَّذين كتبوا كان لفلسفة السُّهرورد
ين الشِ ْيازيِ  ) :  1311-1236وغنوصيَّة؛ من بني هؤَّلء قطب الدِ   1153ميالدًّي(، وحممد الشَّْهَرُزورِي )تويف ِ

ما  ميالدًّي(، وقد كانْت العالقُة بني الفلسفة والباطنيَّة أوثقَ  1433-1362ميالدًّي(، وابن تُ رَْكه اْلصفهاين  )
ممَّن التزموا ببعض اْلفكار الصُّوفيَّة، بل غالًبا ما مارسوا عدد من الفالسفة العقالنيِ ني  وبرزبعد السُّهروردي . 

الذين استمرُّوا -ا بعد السُّهرورديَّة التَّصوُّف كذلك، وأصبحوا من ُدعاِة الفلسفة الباطنيَّة. مُسِ ي ابطنيُّو فالسفِة م
 ابسم )مدرسة شْياز(. -يف إحداث التَّقاُرب بني الفلسفة والتَّصوُّف

لنشاط الفلسفيِ  يف بالد فارس، ا نقطاع عنا عصرَ  -تقليدّيً -كشفْت دراسات حديثة أنَّ العصَر الذي اعُترَب 
أصبحْت  تغال الفلسفيِ  يف اِلزء اِلنويبِ  من بالد فارس.ازدهار لالش فَّتةَ  ، على كلِ  حال،كان يف حقيقة اْلمر

مركزًا للفكر الغنوصيِ  والفلسفيِ  يف فارس. ابتداءا  -فيما بني القرنني احلادي عشر والسادس عشر-شْياُز 
بقطب الد ين الشِ ْيازيِ ؛ كاتب واحد من أهمِ  الشُّروح على )حكمة اإلشراق( للسُّهرورديِ ، يف حماولة منه 

خلَف   لنا مدرسُة شْياز عدًدا من متصوِ يف الفالسفة.لتوضيح فكر السُّهروردي اإلشراقي، بعد ذلك أخرجتْ 
ين الشِ ْيازي . 1424ْشَتِكي )الدَّ صدر الدين  مْي دشتكي مسألة العاجل صدر الدين  ميالدًّي( قطَب الدِ 

َواين واحًدا من فالسفة هذا التَّقليد، كتب الدواين يف مواضأصالته الوجود، وسؤال يع . ويُعدُّ جالل الد ين الدَّ
ُتَ َعلِ ق ابلعالقة بني اْلخالق والتَّصوُّف  إضافةً  ،تتعلَّق ابلشريعة ابطنيَّة

إىل أمور ابطنيَّة أخرى. يُ َعدُّ عمُله امل
َسمَّى ابسم )لوامع اإلشراق يف مكارم اْلخالق(، واملعروف ابسم )أخالق جالل( ذا أمهيَّة 

ُ
والفكر اإلشراقي  امل

 يرشُد الرُّوح إىل كيفية تزكيِتها عن وَّل يزال أشياخ التَّصوُّف يستخدمون هذا الكتاب كدليل عملي ٍ  خاصَّة.
)َشَواِكل بعض الشُّروح على فلسفة السُّهرورديِ  اإلشراقيَّة، مثل  -أيضا-كتب الدواين   طريق اْلخالق الرُّوحيَّة.

( 1461احلُور شرح هياِكل النُّور(. أمَّا عن الفيلسوف الباطنِ  التَّال فهو غياث الدين منصور الدَّشتكي )

https://alkindi.ideo-cairo.org/work/view/73662
https://alkindi.ideo-cairo.org/work/view/73662
https://alkindi.ideo-cairo.org/work/view/73662
https://alkindi.ideo-cairo.org/work/view/73611
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ن ْ 
ُ
يف هذا  ]عرفاين [ َتِمي إىل مدرسة شْياز، وهو اَّلبن اْلكرب لصدر الدين الدشتكي وأعظم فيلسوف غنوصي ٍ امل

، وكان على دراية كبْية بعلوم الشَّريعة والفقه والتَّصوُّف وقد كان بذاتِه مدرسة مستقلة كما كان يُْدَعىالعصر. 
. يُ َعدُّ كتابه ) املدرسة الشِ ْيازيَّة.  جسَّدْت روحَ العميقة اليت  الِعرفانيَّةأعماله  مقامات العارفني( من أبرزالنَّظريِ 

ُم الدَّشتكي يف هذا الكتاب تفسْياٍت ابطنيَّة غنيَّة على بعض اآلّيت القرآنيَّة، واْلحاديث النبويَّة، وأقوال  يقدِ 
ج ) -1320ميالدًّي(، وحافظ ) 1273-1207ميالدًّي(، والرُّومي ) 922-858أهل التَّصوف كاحلالَّ

. وَّل خيفى أتثْي ابُن (، وغْيهم، موضِ ًحا للقارئ  1388 ُتعاليَّة مع احلقِ 
كيف أنَّ حبَّ هللا يُوِصُل إىل الَوْحَدة امل

، والالهوت و عريب يف هذا اْلمر. ُيدث هنا مرة أخرى هذا التَّقاُرب بني الفلسفة املشَّائيَّة،  اَّلعتقاد اإلشراقيِ 
  يَّة.انِ الرُّوح الدُّروب ِشراكِ  وأن َّل يقع أسْي ،]الكالم[، والِعرفَان؛ ممَّا يساعد السَّاِلك يف طريقه إىل احلق ِ 

 -رغم كوَّنم َّل ينتسبون إىل مدرسة شْياز، ولكن كانت لم عناية ابلتََّصوُّف-ومن بني فالسفة هذا العصر 
ين الطُّوسي  ) )أوصاف اْلشراف(،  وَأمْسَاهُ ( الذي كتب كتااب يف اْلخالق الصوفيَّة، 1274-1201نصْي الدِ 

(، وهو شاعر صويف وفيلسوف. كان اْلخُْي أرسطوطاليسًيا ِصْرفا، 1213أفضل الدين القاشاين )تويف: وأيضا 
. ورغم وطاليسي ِ ق ابلفكر اْلرسطوجوانَب أخرى تتعلَّ  وطاليسي ِ وقد كتَب شروحا واسعًة على املنطق اْلرسط

َكوَّنَة من اثني ومخسني عمالأنَّ 
ُ
 ة الفلسفةأعمال فلسفيَّة إَّل أنَّ القاشاينَّ يرى أنَّ مهمَّ هي و  ،غالبيَّة أعمالِه امل

ف أكثر ضمن أهل التَّصوُّ  القاشاينُّ  أعماله. ُيصنَّف أحدِ  الط ريق إىل هللا كما يقَّتح عنوانُ  طِ َبسْ  [تنحِصر يف]
يظهُر و . والعرفانيَّة، وشعره الباطن ِ على ابن عريب، وإشاراتِه الصُّوفيَّة  بسبب شروحه نًيا؛فيلسوًفا عقال تصنيِفه

 (، يقول يف رابعيَّة من رابعيَّاتِه: 1131-1048أثُر التَّصوُّف جلًيا يف )الرُّابعيَّات( لعمر اخليَّام )

 ،أيُّها الصويفُّ اخلالص، الباحث عن ربه

 !هللا َّل مكان له؛ فأيَن حبُثك؟

 !؟عنه تبحثإن كنَت تعرف مكانه، فلَم و 

 (Chittick 2001وإن كنَت َّل تدري، فما معَّن الطََّلب؟! )تشيتيك 

َتِقل اآلن من بالد فارس إىل بالد الند. بني فالسفة  أصبحِت الفلسفُة الباطنية واملمارسة الصوفيَّة مشتهرةً  فْلنَ ن ْ
. ومن أهمِ  الشخصيَّات احملوريَّة  املسلمني هنالك، حيث حكمِت الدَّولة الغزنويَّة يف القرن احلادي عشر امليالديِ 

ْلَتاينُّ  اليت برزْت يف الند الشيخ يوسف القادريُّ 
ُ
والشيخ ، والشيخ إمساعيل الالهوري، واإلمام احلسن الصَّنعاين، امل
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ْحُجوب(. يف الوقت الذي نشر فيه َوْيري؛ الفيلسوف الصُّويفُّ أبو احلسن علي الُجْ 
َ
، مؤلِ ف كتاب )كشف امل

اْلفكار الصوفيَّة  تتصاحل معدعاُة اإلمساعيليَّة التَّفسَْي الِعرفاينَّ لإلسالم يف الند، قاموا أيًضا خبْلق بيئٍة عقليَّة 
فارس وطالهبم إىل الند الشَّمالِ ، اكَتَسبْت  سفةِ والغنوصيَّة. وحبلول القرن الرَّابع عشر، وبسبب هجرة فال

شرِقيَّة 
َ
 شهرًة يف الند كذلك. -ملن ذكرَن من أعالم -الفلسفُة الباطنيَُّة امل

ن القرنني التَّالَينْيِ، وعلى الرَّغم من سقوط وصعود كثْي من اْلسر احلاكمة   َتِغبِ  َل ،ويف ِإابَّ
ُ
فالسفة عن حااَبُة امل

حاابُة إىل مستوى جديد خالل احلكم املنغولِ ؛ فقد كان ُحكَّام املغول ُمَتَحمِ سنَي الند أبًدا. 
ُ
وصلْت هذه امل

َرئيَّة. وقد انَتقَل فالسفة  فارسيُّون 
للتصوف خاصًَّة؛ التَّصوُّف بكلِ  أشكاله، َّل سيَّما الفلسفة والشعر والفنون امل

ميالدًّي( إىل الند يف هذا الوقت.  1127-1097ميالدًّي( واِلرجاين  ) 1390-1322أمثال التَّفتازاين  )
مْي فتح هللا الشْيازي  الذي أصلَح املناهَج التعليميَّة بشكل تؤكِ د فيه على تعاليم وتِبعهم شخصيَّات  مثل 

  الفلسفات الباطنيَّة كما قال هبا أساتذتُه الفارسيَّون.

الباطنيَّة َتارس دوَرها يف التَّقليد الفلسفيِ  اإلسالميِ  عن طريق شخصيَّات مثل خواجة حممد استمرِت الفلسفة 
(، وهو صويفٌّ مشهور، ومؤسِ س الطَّريقة الصُّوفيَّة النَّقشبنديَّة، واستمَّرْت كذلك عن 1563الباقي ابهلل )ُوِلد: 

ْرِهْنِدي ) هو ِمن القائلني بعقيدة َوْحَدة الشُّهود، ومؤلِ ف ، و (1624-1564طريق تلميِذه الشَّيخ أمحد السِ 
نيَّة(. وكان من الفالسفة املسلمني الذين جسَّدوا الباطنيَّة يف القارَّة الندوابكستانيَّة ُمال  كتاب )املكتوابت الرَّابَّ

(، والذي 1652-1603ي )ُبوري الفاُروقي، ومْيزا حممد زاهد الََروِ ن ْ عبد احلكيم السََّياْلُكوِت، وُمال حممود اِلُ 
، ورمبا يُ َعدُّ شاه ولُّ هللا الذي عاش يف القرن الثامن عشر أصبح واحًدا من دعاة فلسفة اإلشراق السُّهرورديَّة

ِلمع بني عقيدة ابن عريب القائلة بَوْحَدة الُوجود وعقيدة افالسفة الباطنيَّة. قام ولُّ هللا مبحاولة امليالديِ  أشهَر 
ْرِهْنِدي القائلة بَوْحَدة الشُّهود. أضف إىل ذلك كتاابته العديدة من أجل أتسيس ميتافيزيقا صوفيَّة. ولشاه  السِ 

اء اْلرثوذكس على الرَّغم من هجوم فقه ،َّلعتقاد الباطن ِ على اول  هللا الفضل يف إضفاء نوع من الشَّرعيَّة 
 من الرطقة. ]الدين احملافظ[ ممن كانوا يرون التَّصوف َضْرابً 

 

 صفهان ومال صدراإمدرسة  .4
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يف القرن السادس عشر امليالديِ  اليت كان رجاُلا من فلنعد إىل فارس مرة أخرى. مبجيء اْلسرة الصَّفويَّة 
ين اَْلْرَدبِيِلي )الصُّوفيَّة العاِملني، من َنْسِل الشيخ  ميالدًّي(. هناك  1334-1252الصُّويفِ  الكبْي َصِفيُّ الدِ 

يف إطار منوذج فلسفي واحد. وكانْت أهمُّ القضاّي  ،بلغ استخدام اَّلعتقاد الصويفُّ والفلسفة والزُّهد ِذرَوَته
يف مقابل )مفهوم الوجود(.  الفلسفيَّة هي القضيَّة اليت أطلقْت عليها مدرسُة إصفهان اسَم )حقيقة الوجود(

 : ميالدًّي(، وكان واحًدا من أتباع فلسفة اإلشراق  1632أو  1631أسََّس املْيداماُد مدرسَة إصفهان )تويف ِ
. َل يكتب املْيداماد بشكل واسع يف التَّأسيس له اسم مستعارك  (إشراق) كلمة  اختيارهدرجة  السُّهرورديَّة

َلُكوت( و)اخللعيَّات(، )القبسات(، و)اَِلَذوات( :؛ أعنفقط أهم أعمالهامليتافيزيقيِ  للباطنيَّة يف 
َ
، و)َخْلَسُة امل

ولكن، كتب الشِ عر الباطنَّ كذلك. رغم أنَّ املْيداماد كتب بشكل واسع عن الفلسفة املشَّائيَّة، َّل سيَّما مفهوم 
 يقوم بناؤه الفلسفيُّ للفلسفة السيناويَّة.  ]عرفانيَّة[ غنوصيَّةيف تقدمي قراءة يعود إليه الفضل  ، إَّل أنَّ الزمان

 .اْلول ، الذي ُيدَن إبطار عقليٍ  لصعود الرُّوح وتوحُِّدها التدرجييِ  مبصدرهاأصالة املاهيَّة فكرة على الباطنُّ 

ين الشِ ْيازي، املعروف مبال صدرا  ورمبا يُ َعدُّ  ميتافيزيقيٍ  يف تقليد الفلسفة اإلسالميَّة. أعظَم تلميُذه صدر الدِ 
، والزُّهد- ُعرَِفْت فلسفُته ركََّبة من الفلسفة اَّلستدَّلليَّة، واحلدس العقليِ 

ُ
تعالَِية(. وقد ُكِشَف  -امل

ُ
ابسم )احلكمة امل

اِخِلي ِ  التَّطهْيبعد سنواٍت ِعدَّة من  ،هللاعن طريق له عن هذا املنظور الفلسفيِ   مال صدرا يِصُل اْلمر . مع الدَّ
 إىل ذروتِه فيما يتعلَّق مبحاولة أتويل القرآن من وجهة نظر شيعيَّة، وكذلك ما يتعلَّق مبفهوم الوَّلية.

ُمَفصَّاًل رفيَع  ]عرفانًيا[ ( عرًضا غنوصًياربعةسفار العقلية اْلاحلكمة املتعالية يف اْليعرُض مال صدرا يف رائعِته )
ْستَ َوى لرحلة ال

ُ
منها إىل هللا، ويعاِلها ِعالًجا ُمْسهًبا. يُ َعدُّ هذا العمل موسوعة  رُّوح الصُّعوديَّة والنُّزوليَّةامل

اخلَْلق ويتضمَُّن غنوصيَّة، فلسفية، ابطنيَّة، تتضمَّن ما قدَّمه ابن عريب وغْيُه من ابطنيِ ي الفالسفة حَّت اترخيه. 
فيه  يتبع ذلك َسفر أرضيٌّ،َثَّ ْحدة ُمَتَكثِ َرة، الوَ  حيُث َتِصْيُ أربعة: أوَّل، السُّقوط،  اأسفارً  -عند مال صدرا-

  ُُيِْدُث أَلُ اَّلنفصال تَ ْوقًا وجودًّي جُتاهَ 
ُ
اًل شَ مُ  -طبًقا ملال صدرا-َث أيِت َسفر الصُّعود الرُّوحيِ   .َقاِم اْلصلي ِ امل كِ 

يسلُك اإلنساُن الطَّريَق الصُّويفَّ حيث يَتَحقَّق ابلَوحدة مرة أخرى. وأخْيًا،  اِلزء الثَّاِلث من هذا السَّفر، وفيه
ْستَ َقرُّ يف أيِت 

ُ
، حيث امل ْمَلَكةِ السََّفُر من احلقِ  إىل احلقِ 

َ
، وهذا مقام َّل يتحقَّق به إَّل قليُل قليٍل من يَّةاإللِ  امل

  الصَّْفَوة الرُّوحانيَّة.

للحكمة الباطنيَّة اْلصيَلة، تلك احلكمة اليت ُيكُن إدراكها عن طريق الرُّوحانيَّة ِيًيا ُُيكن اعتبار مال صدرا حمُْ 
ْنِطِقيَّ والرباهني اإلشاريَّة القائمة 

َ
ُن َْفِصل عن العقالنيَّة. يستخدُم مال صدرا التَّحليَل امل

واحَلْدس العقليِ  غْي امل
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تعن ما وَرد على القلب، أي )الواردات القلبيَّة(، أو )التحقيق على ما يسميه ابسم )القاِعدة اإلشراقيَّة(، اليت 
.)  الَعْرشي 

اد العاقل تدلُّ بعض اْلعمال على  َتسُّكه ابلفلسفة الباطنيَّة مثل: )املشاعر(، و)احلكمة العرشيَّة(، و)واحتِ 
 ِعرفاين ٍ على آّيِت النُّور الشَِّهْية. تفسْي  ؛ وهوواملعقول(، و)أسرار اآلّيت(

ترك مال صدرا أثرا َّل ينمحي يف الفلسفة اإلسالميَّة، َّل سيَّما يف الرَّبط بني الفلسفة والباطنيَّة، وَجْعل َدْمِج 
 ٍو جيِ د.الباطنيَّة يف فعل الت ََّفْلُسف شيء  ُمْفََّتَض. وقد محل تالميُذه تراثَه الفلسفيَّ إىل عصرَن احلاضر على حنَْ 

(، گلشن راز) بستان الورد الصويف ِ  ا علىميالدًّي( شرحً  1662-1661كتب عبد الرَّازق الالهيجي )تويف: 
 وكتب وهو يف طريقه الصُّويفِ ، اْلحوال واملقامات دروبِ يف  سالكٍ  وهو عرض ُمَفصَّل للطريق الرُّوحاين، ورحلةُ 

، Yoga Vaishisheفاسيستا  يوغاتفسْيًا ابطنًيا على  ميالدًّي(، 1641-1640مْي الِفْنِدرِْسِكي )تويف: 
ميالدًّي( رسالة ابطنيَّة بعنوان )الكلمات املكُنونَة(، كما كتب  1680وكتب مال حمسن الفيض القاشاين )تويف 

ميالدًّي( هو تلميذ آخر ملال صدرا، وأفالطوينٌّ  1696)تويف: والقاضي سعيد الُقمِ ي  أيًضا )املعرفة الِعْرفانيَّة(.
حُمَْدث ُمن َْغِمس، ألَّف ِمموعة من الرسائِل العرفانيَّة مثل )أسرار العبادات(، كما ألَّف عماًل ِعرفانًيا هاًما جًدا 

 ة  ُمْستَ لَّ  اوأَّنَّ  رسطوطاليس،ْل زائف هي َّلهوت أثولوجياأنَّ  كما هو معروف، و بعنوان )تعليقات على أثولوجيا(
، أتليف: بيَّت آدمسون Theology of Aristotleاتسوعات أفلوطني )انظر: َّلهوت أرسطوطاليس  من

Peter Adamson.) 

ا تستفيض يف شرح اخليوط الدقيقة تُ ْعَترَبُ اْلعمال املذكورة أعاله استمرارً  ا للثيوصوفيا للفلسفة الصَّدريَّة، كما أَّنَّ
َتعالَية، والقائمة يف أساسها على فكرة أَ  theo-sophy ]التَّألُّه[

ُ
املاهيَّة، والَوْحَدة  [اثنويَّة]الوجود و ةِ الَ صَ امل

ُمَتَكثِ رًا، وكيف للواحديَّة أْن تستوِطَن  يظهرَ  أنْ  عاَلَِ اْلشياءللُمَتعاِل على والسُّؤال: كيف  يف الكثرة. اليت تَ َتَجلَّى
اد احِلكمة العمليَّة واحَلْدِس الَعْقِليِ  الذي يتعاىل  قلب الكثرة؟ كانْت إجابُة ما بعد السُّهرورديَّة والصَّْدرِيَّة أنَّ احتِ 

 يف بطِن الَكثرة. رة على مشاهدة الواحديَّة كامنةً فوق التَّفكْي اَّلستدَّللِ  يقوم إبمدادَن بتلك الرُّؤيَة القاد

 

 خامتة .5
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على  رغم أنَّ الفلسفة ما بعد الصَّْدرِيَّة يف التَّقليد اإلسالميِ  َل تِصل إىل ذلك املستوى من احِلْذِق الَّذي حتقَّق
أشياخ العصر الصفويِ  الِكبار، إَّل أنَّ مدرسَة مال صدرا امليتافيزيقيَّة وجدْت لا أتباًعا يف العصور التَّالية،  يدِ 

داخل فارس وخارجها. ويف الوقت الذي كان فيه أتثْي مال صدرا هامشًيا يف العاََل العريب الذي بدا أنَّه ينأى 
 النوُد استقباَل الفلسفة الصدريَّة أحسنَ  يديَّة بشكل عام، أحسنَ بنفسه عن املشكالت امليتافيزيقيَّة التَّقل

 استقبال، وما زالْت ُتَدرَُّس يف املدارس التقليديَّة حَّت اليوم.

يف إيران يف القرن الثامن عشر امليالديِ  أصبحِت الفلسفة الصدريَّة مركَز دائرِة  ومبجيء اْلسرة القاجارية احلاكمة
)املعرفة( والباطنيَّة الفلسفيَّة يف  gnosis. وكانْت )مدرسُة ِطْهران( من أكرِب ُدعاِة الغنوسيس النَّشاِط الفلسفي ِ 

ْوىل علي النُّوري )تويف: 
َ
على  شرًحاكتب ميالدًّي(، الذي   1-1830هذا العصر. وكان من أهمِ  رجاَّلهِتا امل

ميالدًّي(،  1759)أسرار اآلّيت(، تُ َعدُّ تفسْيًا ابطنًيا آلّيٍت بعينها من القرآن، ومال إمساعيل اخلَاُجوِئي )تويف: 
، ويُ َعدُّ اخلاجوئيُّ أشهر شخصيَّة فلسفيَّة يف هذا العصر، واحلاج  الذي كتب عن مفهوم الزَّمان يف سياٍق ِعرفاين ٍ

)شرح املنظومة( اليت تُ َعدُّ موجزا وافًيا للفلسفة  مؤلِ فميالدًّي(  1873-1797ي )املوىل هادي السَّْبزَِوارِ 
ليكتب شعره الباطنَّ، وقدَّم يف شعره نوًعا من  ؛له . اختار السَّْبزَِوارِي اسم )أسرار( كاسم مستعارالعرفانيَّة

اهات ُمتلفة من الفلسفة الباطنيَّة، وَعدَّ الزُّه قاربة بني اجتِ 
ُ
َد جزءا أساًسا من أجِل ممارسة احلياة الفلسفيَّة. امل

ميالدًّي مركزًا للنشاط الفلسفيِ  الذي يتمحوُر معظُمه حول  1797أصبحْت ِطهراُن مبوت السَّْبزَِوارِي عام 
يف ماهيَِّتها، وأنَّ  فلسفة مال صدرا و السَّْبزَِوارِي. وكان من أهمِ  املالمح اليت َتيِ ُز مدرسة طهران أنَّ املعرفة َهَرِميَّة
ا حمدودة يف النِ هاية. إنَّه ُيكن اختبار حقيقة الوجود   -يف هذا التَّقليد-الفلسفة اَّلستدَّلليَّة، رغم فائدهتا، إَّل أَّنَّ

(. وكان 1973، اآلشتياين 1969فقط )السَّْبزَِوارِي  الدَّاخلي ِ  والتََّطهُّرعن طريق احلدس العقلي، واإلشراق، 
مؤلِ ف )اللمعات اإلليَّة(، وكذلك  ميالدًّي(، 42-1841ي)تويف: نُوزِ شياخ هذا العصر مال عبد هللا زَ من أهمِ  أ

(، مؤلف )بدائع احِلَكم(. وكال العملني تعليقات عرفانيَّة وابطنيَّة 1900-1889ابنه مال علي َزنُوزي)تويف: 
فقهاء من ال، الذين كانوا العلماء عدد كبْي جدا من املشكالت الفلسفيَّة. سيطر على مدرسة طهران كبارُ على 

موقفهم  قليد الصَّدريِ  و السَّْبزَِوارِيِ ، ومع ذلك ََنَْوا أبنفِسهم عن التَّصوُّف الشَّعبِ ، إَّل أنَّ أيضا، وملتزمني ابلتَّ 
ومن أهمِ  معاَل مدرسة  لشَّريعة اإلسالميَّة.ا تلك النَّزعة اليت تناقضابلتَّساُمح، بل وحَّت مع أصحاب  معهم اتََّسمَ 

الَورَع، والزهد، وتطهْي النفس، مع اَّللتزام أبوامر الشَّريعة ونواهيها، رمبا كردِ  فعل اإلعالء من شأِن  :ِطهران
  جزئيِ  جتاه احلداثة.
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أنصاِر الفلسفة الباطنيَّة يف العاََل اإلسالميِ  أكثر ِمن أن يُْذَكُروا هنا، بل ومن الواضح أيًضا  من وعدد الفالسفةِ 
يف احتالل مركز الصدارة الفلسفيَّة يف العاَل اإلسالمي. ويبدو أنَّه  ةمستمرَّ  ا، وأَّنَّ احيً  اتقليدً َّل تزال أنَّ الباطنيَّة 

، رغم أنَّ مثل هذه التقاليد َّل ختلو منها  من املستحيل َعدِ  كلِ  التقاليد الباطنيَّة يف التقليد الفلسفيِ  اإلسالميِ 
 (.Kiliç 1996هذه اْلّيم إىل حدٍ  كبْي )انظر: كيليتش يف دولة مسلمة 

يف ماهيَّة وتعريف  -بشكل كبْي-إىل  ؛ ممَّا أدَّى إىل تغْيُّ لقد كان أتثْي الباطنيَّة على الفلسفة اإلسالميَّة عميًقا
فعِل التَّفلُسف. َّل يُ ْنَظر إىل املشروع التَّفلُسفيِ  يف التَّقليد اإلسالمي على أنَّه ِمرَّد عمليَّة عقليَّة، ولكن، على 

فة حيُث َُتِيُط اللثَاَم عن احلقيقة. إنَّ الفلسفة احلقَّة يف نظر فالس ةِس الرُّوحانيَّ الن َّفْ  رحلةأنَّه البعد العقليُّ ل
َتِمَية ُن ْ

إىل احلْقل  -تقليدّيً - الباطنيَّة املسلمني هي تلك الفلسفة اليت تلتزم بتقدمي تفسْي عقالين ٍ لتلك القضاّي امل
 الباطنِ  فقط.
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