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المشهد الصوفي
والفلسفي في
العهد الصفوي
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(

)

يشكل االزدهار الفل�سفي وال�صويف� ،أحد
املعامل الرئي�سية للعهد ال�صفوي ( ،)1735-1501حيث
�شهدت �أ�صفهان حا�ضرة ال�صفويني وعا�صمتهم ،نه�ضة
علمية عمالقة ون�شاط ًا ثقافي ًا غري معهود .ومل يقت�صر
هذا الن�شاط علی مدينة �أ�صفهان -و�إن كان هوالأ�شد
فيها -بل جتاوزها لي�شمل مدن ًا �إيرانية �أخ��ری ك�شرياز
وقزوين وتربيز وكا�شان ،وظهر يف هذا العهد عدد كبري
من الفال�سفة والعرفاء والفقهاء واملحدثني ،بجانب عدد
من املذاهب ال�صوفية وخانقاهاتهم( ،)1و�سنحاول يف هذه
الدرا�سة ،ا�ستعرا�ض امل�شهد الفل�سفي وال�صويف يف الع�صر
ال�صفوي بالتحديد.

( ) باحث وكاتب عراقي� ،أ�ستاذ يف املدار�س الدينية ال�شيعية.
( )1اخلانقاه مكان اخللوة والتعبد للمت�صوفة ،يقومون فيه ب�أداء �أعمالهم الدينية من الرق�ص وال�سماع وغري ذلك.
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تعترب �إيران �أحد املالذات الأ�سا�سية لظهور املدار�س ال�صوفية وانت�شارها يف البالد
الإ�سالمية الأخری ،فاخللفية الدينية الإيرانية ما قبل الإ�سالم ،واملحاولة للخروج من م�ضيق
الن�صو�ص الدينية ،قد تف�سر لنا �سبب الإقبال البالغ على هذه املدار�س يف �إيران ،وقد �أ ّثرت
اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتياحات الع�سكرية من قبل الأمم املجاورة لإيران يف انت�شار امل ّد
ال�صويف يف هذا البلد ،خ�صو� ًصا بعد اجتياح املغول يف منت�صف القرن الثالث ع�شر امليالدي،
فكان الإيرانيون يجدون يف هذه املذاهب ما ي�سكن �آالمهم ،ويهديء روعهم ،ويعيد �إليهم
الأمل بعد كل ما �شاهدوه من حمن و�صور مروعة ،ف�أخذت اخلانقاوات ال�صوفية تنت�شر يف كل
مكان ،وامتلأت حلقاتها وجمال�سها بالأتباع وامل�ؤيدين(.)2
الطرق الصوفية

أهم املراكز ال�صوفية يف �شمال غرب �إيران،
كانت ال�سل�سلة ال�صفوية متتلك �أحد � ّ
وكانت ت�ستقطب �أتباع ًا كثريين من �أق�صی البالد املجاورة ،مبا فيها املناطق التي كانت تخ�ضع
لل�سلطة العثمانية ،ولكن �سرعان ما حتولت الطريقة ال�صفوية من طريقة لتهذيب النفو�س،
�إىل كيان �سيا�سي يهدف �إىل احل�صول علی ال�سلطة واحلفاظ عليها ،فقد ا�ستطاع ال�صفويون
بناء دولتهم الفتية باال�ستعانة بقوة �أتباع اخلانقاه ال�صفوي املدعوين بالقزلبا�ش( ،)3وا�ستغل
ال�صفويون الهالة القد�سية التي �أحاطت ب�أجدادهم� ،سادة اخلانقاه ال�صفوي ،للو�صول �إىل
�سدة احلكم ،كما �أنّ حت ّول العائلة ال�صفوية من املذهب ال�سني �إىل الت�شيع قبيل قيام دولتها
كان لأ�سباب �سيا�سية ،تهدف �إىل احل�صول علی ت�أييد ودعم �أتباع هذا املذهب ،الذي كان
يواجه �إقب ً
اال �شا�سعا منذ فرتة طويلة يف خمتلف مناطق �إيران.
ا�ستلم القزلبا�ش ،بعد قيام الدولة ال�صفوية� ،أعلی املنا�صب يف الدولة اجلديدة،
ف�صار التيار احلاكم تيار ًا �صوفي ًا م�شبع ًا بفكر �شيعي مغال ،فقد كان القزلبا�ش ينظرون
( )2عبد ال�صمدي ،حممود� ،سريی در ت�صوف وعرفان �إيران� ،ص.57-56
( )3قزلبا�ش كلمة تركية مركبة من كلمتني ومعناها «�أ�صحاب الر�ؤو�س احلمراء» ،النهم كانوا يعتمرون عمائم حمراء حتتوي علی اثنتي ع�شرة
طية� ،إ�شارة �إیل الأئمة االثني ع�شر.
98

المسبــار

د .حيدر عبد المناف البياتي

�إىل ال�شاه ال�صفوي وخا�صة ال�شاه �إ�سماعيل بنظرة الألوهية ويعدونه «ظهور ًا �إلهي ًا» ومبنزلة
�صاحب مقام الوالية والوحي �إىل غري ذلك من عقائد احللول واالحتاد والتنا�سخ( ،)4ولق ّبوه
بـ«املر�شد الكامل» ،و«ال�صويف الأعظم» باعتباره �شيخ الطريقة ال�صفوية؛ كما كانوا يتفانون
يف حب املر�شد حتی برزت عندهم ظاهرة ال�سجود له� ،أوتقبيل االر�ض بني يديه( ،)5مما �أثار
عليهم حفيظة الفقهاء ال�شيعة.
ومل يقت�صر الوجود ال�صويف يف هذا العهد علی �أتباع الطريقة ال�صفوية ،بل كانت
هناك طرق �أخری لها ح�ضور فاعل يف املجتمع الإيراين ،وقد تراوح �أ�سلوب تعامل ال�سلطة
مع هذه الطرق بني الدعم �أو الإبعاد واملطاردة التي و�صلت �إىل ح ّد الإبادة ،ومن �أ�شهر هذه
الطرق ال�صوفية يف ذلك الع�صر:
الطريقة «النعمة اللهية» :وهم �أتباع �شيخ نعمة اهلل الويل (ت 1431م) ،حيث
ارتبط �شيوخ هذه الطريقة ب�سلك الدولة ،و�صارت لهم مكانة مرموقة يف البالط ال�صفوي،
وو�صل املري عبد الباقي اليزدي �شيخ الطريقة النعمة اللهية يومئذ �إىل من�صب ال�صدارة يف
عهد ال�شاه �إ�سماعيل لكنه قتل يف معركة جالديران ،وبعده ح�صل ولده �شاه نعمة اهلل الثاين
علی حكومة مدينة يزد ،كما كانت تربطه بالأ�سرة ال�صفوية عالقة م�صاهرة ،وبذلك �سعت
هذه الطريقة �إىل التقرب من الدولة ،حتی غدت من فروع الطريقة ال�صفوية ،وقد فقدت
الطريقة النعمة اللهية طابعها الروحي واملعنوي ب�سبب اجتاه �شيوخها نحوال�سلطة ،وقد �آل بها
ذلك �إىل نقمة كبرية ،حيث مت ت�صفية عدة ا�شخا�ص منهم ،عندما قام ال�شاه �صفي الدين
بالتنكيل ب�أمراء الدولة ال�صفوية ،وقتل العديد منهم ب�سبب �سوء ظنه بهم(.)6
الطريقة «النوربخ�شية» :وهم �أتباع حممد بن عبد اهلل ،امللقب بنور بخ�ش
(املتويف 1465م) ،وهي الأخری ا�ستطاعت ك�سب و ّد اال�سرة احلاكمة ،ومتكنت من االنت�شار
( )4زرين كوب ،عبداحل�سنی ،دنباله ج�ستجودر ت�صوف �إيران� ،ص ،227و�أي�ضا راجع� :سيوري ،راجر� ،إيران ع�صر �صفويه� ،ص.21-20
 )5متيم داري� ،أحمد ،عرفان وادب در ع�صر �صفوي ،ج� 1ص.62
( )6امل�صدر ال�سابق� ،ص.67-65
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الوا�سع يف �شرياز بجهود �شم�س الدين الالهيجي ،كما متكن القا�ضي �أ�سد اهلل القهبائي
من بث دعوة هذه الطريقة يف كا�شان وذلك يف �أوج قوة ال�صفويني ،و�أي�ضا ح�صلت الأ�سرة
الري ،ب�سبب اهتمام ال�شاه �إ�سماعيل بهم و�إكرامه
النوربخ�شية علی نفوذ كبري يف مدينة ّ
لهم(.)7
الطريقة الذهبية :وهم �أتباع «مري �شم�س الدين عبد اهلل برز�ش �آبادي» ،وقد مت �إحيا�ؤها
�إىل حد ما ،حيث كان لقطب الدين ال�شريازي �أيام ال�شاه ح�سني �-آخر امللوك ال�صفويني-
�أتباع ومريدون يف �شرياز(.)8
و�إىل ذلك كانت هناك طرق �صوفية �أخری مل يكتب لها النجاح والبقاء يف العهد
ال�صفوي ،فقد قام ال�شاه طهما�سب بتتبع �أتباع الطريقة النقطوية -التي كانت حتمل �شيئا من
الأفكار الغالية -والت�ضييق عليهم ،لكنه مل يفلح يف الق�ضاء عليهم( ،)9حتی جاء ال�شاه عبا�س
الأول ،فقام بقتل «يو�سف ترك�ش دوز»� ،أحد �أقطاب الطريقة ،ثم �أطلق �أوامره بقتل كل �أتباع
الطريقة النقطوية ،فتمت �إبادتهم يف قزوين و�أ�صفهان و�ساوة وكا�شان و�شرياز(.)10
النزعة الصوفية عند الفقهاء

ومنهم:

كانت النزعة ال�صوفية منت�شرة �أي�ضا يف و�سط جمموعة من الفقهاء ال�شيعة
البهائي العاملي( :املتوفی 1622م)( ،)11كان ميتلك ح� ًسا �صوفي ًا وعرفاني ًا مرهف ًا،

( )7امل�صدر ال�سابق� ،ص.71-69
( )8زرين كوب ،عبد احل�سني ،ارز�ش مرياث �صوفيه� ،ص.98
( )9متيم داري� ،أحمد ،عرفان وادب در ع�صر �صفوي ،ج� 1ص.74
( )10عبد ال�صمدي ،حممود� ،سريی در ت�صوف وعرفان �إيران� ،ص.82-81
( )11كان البهائي الفقيه ال�شيعي ذو اال�صول العربية من العلماء ال�شيعة املهاجرين من جبل عامل �إیل �إيران وكان عاملا يف جماالت متنوعة من
العلوم الإ�سالمية وغريها ،من �أه ّمها املعمارية ،وله ف�ضل كبري يف جتديد بناء مدينة �أ�صفهان وتعمري م�ساجد وق�صور وحدائق فيها.
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فقد جاء يف كتابه «الك�شكول» مطالب كثرية حول الت�صوف والعرفان ،بحيث ا�ستطاع �أن
يكت�سب احرتام جميع الطرق ال�صوفية ويثري اهتمامها ،حتی ن�سبته الكثري من الفرق والطرق
�إليها ،كالطريقة النوربخ�شية ،حيث اتهم باالنتماء �إليها(.)12
حممد تقي املجل�سي( :املتوفی 1659م) ،تتلمذ علی يد ال�شيخ البهائي ،وكانت
لديه ميول نحو الزهد والتق�شف ،ونقل �أنه كان ميار�س بع�ض طقو�س ال�صوفية كالأربعينيات،
حتی ع ّده بع�ض ال�صوفية منهم ،كما كان لديه �إميان بالك�شف وال�شهود والكرامات ،التي
أهم خ�صائ�ص الفكر ال�صويف والعرفاين.
ميكن عدها من � ّ
حممد باقر املجل�سي( :املتوفی1699م) وهوابن املجل�سي الآنف الذكر ،وكان من
�أل ّد �أعداء ال�صوفية ،ف�أنكر ب�شدة انتماء �أبيه �إىل الت�صوف ،و�أرجع وجود مظاهر الت�صوف
عند والده �إىل مت�سكه بروايات �أهل البيت ،ر�ضي اهلل عنهم ،احلاثة علی الزهد والورع وجهاد
النف�س ،وقد ب ّرر املجل�سي اختالط والده بال�صوفية وتقربه منهم ب�أنه كان يحاول يف البدء
هدايتهم �إىل طريق ال�صواب ،فلما وجد �أن جماعة منهم غري قابلني للهداية ترب�أ منهم ،بل
وحتی ك ّفرهم ،ويف احلقيقة كان الكثري من النا�س ال يثقون باملجل�سي الأول ،ب�سبب قوة التيار
املناه�ض للت�صوف� ،إىل �أن جاء ولده املجل�سي الثاين ،وب ّر�أ والده من تهمة الت�صوف ،فعادت
ثقة النا�س به ،ومت االعتماد علی كتبه وتداولها(.)13
املال حم�سن الفي�ض الكا�شاين( :ت 1678م) ،من العلماء الأكرث جد ًال يف العهد
ال�صفوي ،الذي تارة يظهر مبظهر الإخباري املتعبد و�أخری يبدو ك�صويف زاهد ،وثالثة يربز
كفاءته كفيل�سوف متعمق ،ويف احلقيقة ف�إن الفي�ض قد ت�أثر بكل هذه املدار�س الفكرية ،وحاول
�أن يوفق بينها ،فهو مل يكن ي�ستطيع �أن يتجاهل الرتاث الفل�سفي والعرفاين الذي ورثه من
�أ�ستاذه ووالد زوجته املال �صدرا (ت 1640م) ،كما مل ي�ستطع �أن يتنكر للروايات والأحاديث،
()12
()13

متيم داري� ،أحمد ،عرفان وادب در ع�صر �صفوي ،ج� 2ص.679
جعفريان ،ر�سول� ،صفويه در عر�صه دين وفرهنك و�سيا�ست ،ج� 2ص.531-529

المسبــار

101

المشهد الصوفي والفلسفي في العهد الصفوي

خا�صة وهو تلميذ ماجد بن ها�شم البحراين ،الذي كان يحمل فكرا �إخباريا .كل هذا جعله
يحاول التوفيق بني هذه املدار�س ،مما �أثار عليه البع�ض ،حيث اعتربوا حماولته تلك جمعا بني
الالمتجان�سات .وقد كرث النقد ل�شخ�صية الفي�ض الكا�شاين ،ال مليوله الإخبارية التي جتلت
يف كتابه «الوايف» ،حيث �صار مدار ًا للبحث والدر�س �إىل فرتة من الزمن ،بل مليوله ال�صوفية،
واعتماده علی بع�ض �آراء ابن عربي والغزايل ،حيث قام الكا�شاين بتهذيب كتاب «�إحياء علوم
الدين» للغزايل ،و�أعطاه �صبغة �شيعية ،و�سماه «املحجة البي�ضاء يف تهذيب الأحياء» .وكان من
�أ�شد العلماء الذين �شنوا هجوما عنيفا علی الفي�ض ،هوعلي بن حممد ال�شهيدي (ت 1691م)
حفيد ال�شهيد الثاين( ،)14ولكن رغم كل ذلك يبدو �أن فكر الفي�ض قد �شهد تطورا ،فقد ظهرت
ميوله ال�صوفية والباطنية يف العقود الأویل من عمره ،لكنه بعد ذلك �صارت له ميول خمالفة
للت�صوف ،حتی �أنه ندم علی كتابة الكثري من كتبه ذات الطابع ال�صويف ،بيد �أنه مل يتنازل
عن كل مبانيه القدمية ،بل بقيت تلك اخللفية الفكرية تلقي بظاللها علی فكره املت�أخر .ومن
اجلدير بالذكر �أن املجل�سي الثاين -ذا الفكر املناه�ض للت�صوف -قد عد الفي�ض من �شيوخ
�إجازته ،وو�صفه «املویل اجلليل العامل العارف الرباين موالنا حممد حم�سن القا�شاين»(.)15
معارضة التصوف

لرنجع �إىل احلديث عن الت�صوف ب�صورة عامة ،فقد كان الع�صر ال�صفوي يف
بواكريه الأویل ع�صر ًا مفعم ًا بالروح ال�صوفية ،التي اعتمد ال�صفويون عليها عندما �شيدوا
�صرح دولتهم ،ف�سيطر ال�صوفيون القزلبا�ش علی جميع مراكز القوة يف البالد ،باعتبارهم
�أ�صحاب الف�ضل علی هذه الدولة ومن قامت الدولة علی �أكتافهم ،وبهذا �أخذوا يحاولون
وب�شتی الطرق احل�صول علی �أكرب قدر ممكن من الأموال واملكانة ال�سيا�سية واالجتماعية،
حتی �أدی ذلك �إىل ن�شوب �صراعات داخلية يف ما بينهم  ،ويبدو �أن الت�سلط قد ا�ستهواهم،
فا�ستفحل �أمرهم حتی و�صل بهم �إىل التمرد علی ال�سلطان ال�صفوي ،امللقب عندهم باملر�شد
الكامل.
()14
()15
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ففي عهد ال�شاه طهما�سب الأول (ت 1576م) ،قام �أحد الأمراء من قبيلة تدعی
(تكلو) بالتمرد عليه ،ثم جل�أ �إىل ال�سلطان العثماين ،و�أخذ يحر�ضه علی مهاجمة ال�صفويني،
وبعد فرتة وجيزة ن�سبي ًا قام �أمري �آخر من قبيلة (�شاملو) بد�س ال�سم لل�شاه� ،إال ان حماولته
باءت بالف�شل ،و�أ ّدت النزاعات الدائرة بني القزلبا�ش �إىل قتل «�شيخ زادة حيدر مرزا» ،وهو
ابن وخليفة �شاه طهما�سب ،مما �أدی �إىل نقمة امللوك ال�صفويني عليهم( ،)16فحاول ال�شاه
طهما�سب ت�أديبهم لكنه عجز عن ذلك� ،إىل �أن جاء ال�شاه عبا�س الأول ف�أ�س�س قوة جديدة
�سماها (�شاه �سون) �أي (حمبو ال�شاه) ،وا�ستطاع بذلك �أن يوقف القزلبا�ش عند حدهم(.)17
وقد �أ ّدی �سلوك القزلبا�ش �إىل تغري �سيا�سة امللوك ال�صفويني جتاههم ،فقد �أخذ
ال�صفويون بالبحث عن الفقهاء -ذوي امليول املناه�ضة للت�صوف -لي�س ّلموهم مقاليد امل�ؤ�س�سة
الدينية بكاملها ،وا�ستدعی ال�شاه طهما�سب فقهاء من لبنان وبالتحديد من جبل عامل،
ومتكن الفقهاء اللبنانيون من �صياغة احلركة الفكرية يف �إيران ،وفقا للمقايي�س الفقهية،
والتي منها معار�ضة الت�صوف والوقوف يف وجهه ،ويف احلقيقة ظهر بني العلماء تياران
مناه�ضان للت�صوف:
الأول :التمييز بني الت�ص ّوف والعرفان :كان املال �صدرا (ت 1640م) �أحد
املمثلني الرئي�سيني لهذا االجتاه ،وكتب كتابه ال�شهري «ك�سر �أ�صنام اجلاهلية» ،وهاجم فيه
الت�صوف ال�سوقي امل�صحوب بالبدع والأمور املخالفة للدين ح�سب تعبريه ،حيث قال« :وجدت
جماعة من العميان وطائفة من �أهل ال�سفه واخلذالن ،ادعوا علم املعرفة وم�شاهدة احلق
الأول ،وجماوزة املقامات عن الأحوال ،والو�صول �إىل املعبود ،واملالزمة يف عني ال�شهود،
ومعاينة اجلمال الأحدي ،والفوز باللقاء ال�سرمدي ،وح�صول الفناء والبقاء؛ و�أمي اهلل �إنهم ال
يعرفون �شيئ ًا من هذه املعاين �إال بالأ�سامي واملباين»( ،)18و�أرجع املال �صدرا �سبب هجومه هذا

()16
()17
()18

زرين كوب ،عبد احل�سني ،دنباله ج�ستجودر ت�صوف �إيران� ،ص.231
ذكاوتی قراكزلو ،علی ر�ضا ،جنب�ش نقطويه� ،ص.109
�صدرالدين ال�شريازي ،حممد بن ابراهيم ،ك�سر �أ�صنام اجلاهلية �ص.7-6
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�إىل جهلهم باملعارف وعدم التزامهم بتعاليم الدين( ،)19ويف خامتة كتابه اعترب هدفه من
كتابة الكتاب هو «التنبيه والإعالم ملن له ذوق �سليم وقلب �صحيح علی ف�ساد الزمان وانحراف
�أكرث النا�س عن جادة ال�سلوك �إىل طريق العلم والعرفان»( ،)20وبهذا ميز املال �صدرا بني
الت�صوف والعرفان ،فهاجم الأول يف هذا الكتاب ،واعتربه �أمر ًا �سلبي ًا ،فيما دافع عن الثاين
يف خمتلف كتبه ،وخا�صة يف كتابه (الأ�سفار الأربعة) ،واعتربه �أمر ًا �إيجابي ًا ،وقد �سار علی
هذا املنوال تالميذ املال �صدرا ،حتی �صار الت�صوف تعبري ًا عن ال�سلوك الفا�سد ،فيما غدا
العرفان مرادف ًا لل�سلوك ال�صحيح ،و�أ�صبح عنوان الت�صوف �أمر ًا مذموم ًا وم�ستهجن ًا.
الثاين :الرف�ض املطلق للت�صوف والعرفان :ظهر هذا التيار نتيجة ازدياد
نفوذ الفقهاء ،وانت�شار املد الإخباري ،ومل مييز هذا التيار –كالأول -بني العرفان والت�صوف،
�أي بني ال�سلوك ال�صحيح واخلط�أ ،مما �أدی �إىل �سريان الرف�ض من الت�صوف �إىل العرفان،
فظهر من يذم العرفان والعرفاء ،ومن يحذو حذوهم ،كاملال �صدرا وغريه ،ملجرد مت�سكهم
بالعرفان ودفاعهم عنه ،حتی و�صل الأمر �إىل حد التكفري ،ومل يقف الهجوم عند هذا احلد،
بل جتاوز �إىل الفل�سفة ،لوجود تقارب بني الفل�سفة والعرفان ،خا�صة بعد ما قام به املال �صدرا
من الدمج بني نتائج البحث الفل�سفي والعرفان النظري.
ونتيجة هذين التيارين القويني املناه�ضني للت�صوف ،انهالت الكتب والر�سائل
الراف�ضة للت�صوف باللغتني العربية والفار�سية ،مثل كتاب (حديقة ال�شيعة) املن�سوب �إىل
املقد�س الأردبيلي ،ور�سالة (الفوائد الدينية) ملحمد طاهر القمي ،وكتاب (ال�سهام البارقة)
لعلي العاملي ،وكتاب (النفحات امللكوتية) ليو�سف البحراين ،و(ر�ساله خرياتيه) لآقا حممد
علي( ،)21وكتاب (ال�سهام املارقة من �أغرا�ض الزنادقة يف الرد علي ال�صوفية) للم�شهدي(،)22
وقد �صاحب هذه احلملة دعم قوي من ال�سلطة ،التي �أعطت مكانة مرموقة للعلماء املناه�ضني
()19
()20
()21
()22
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للت�صوف ،و�شنت الدولة حمالت �إبادة �ضد �أتباع بع�ض الطرق ،كما ح�صل لأتباع الطريقة
النقطوية.
مل يتمكن الت�صوف من مقاومة كل هذه ال�ضغوط ،فتقهقر �أمام ال�ضربات املوجعة
التي وجهت �إليه ،نتيجة تظافر جهود العلماء والدولة للق�ضاء عليه ،حتی �إذا جاء القرن
ال�سابع ع�شر ،كانت الكثري من املدن ال جتد فيها �صوفي ًا واحد ًا ،وحتولت اخلانقاوات التي
�أخذ ي�صفر فيها الريح �إىل معامل تذكر مبا كانت تعج به من الأتباع الكرث ،ومبا كانت تتمتع به
من �سطوة ونفوذ ،حتی لقد حتدث ابن الكربالئي (م�ؤرخ �صويف) عن �إحدی الزوايا يف تلك
الفرتة ،وقال �إنه ال يوجد فيها �أي دروي�ش ،ال يف هذا املكان وال يف �أي مكان �آخر( ،)23وكانت
ال�ضربة القا�ضية علی يد حممد باقر املجل�سي (ت 1699م) ،عندما �صار �شيخ ًا للإ�سالم
يف �أواخر العهد ال�صفوي ،حيث ا�ستطاع توظيف نفوذه الوا�سع للق�ضاء علی ما تبقی من
الت�صوف يف �إيران.
وميكن تلخي�ص العوامل التي �ساعدت علی زوال الت�صوف يف �إيران مبا يلي:
�أوال :الف�ساد الأخالقي للقزلبا�ش ومترداتهم التي �شكلت خطر ًا علی الدولة.
ثانيا :كرثة املت�صوفة غري امللتزمني ب�أحكام الإ�سالم.
ثالثا:حماولة الطريقة ال�صفوية احتكار الت�صوف ل�صاحلها ،حيث قامت بالق�ضاء
علی باقي الطرق.
رابعا :نفوذ العلماء والفقهاء الراف�ضني للت�صوف(.)24

()23
()24

حداد عادل ،دان�شنامه جهان �إ�سالم ،ج� 7ص.390
امل�صدر ال�سابق ،ج� 7ص.390-389

المسبــار

105

المشهد الصوفي والفلسفي في العهد الصفوي

المشهد الفلسفي

ظهر فال�سفة بارعون يف العهد ال�صفوي ،بحيث متكنوا من �إحياء الرتاث الفل�سفي
بعد فرتة طويلة من اخلمود والركود ،ومن �أبرز ه�ؤالء الفال�سفة:
املريداماد
هو حممد باقر الداماد احل�سيني اال�سرت�آبادي املعروف باملريداماد (ت 1631م)،
أهم ه�ؤالء الفال�سفة ،ولقب «الداماد» مبعنی «ال�صهر» ،فقد كان والده �صهر �شيخ
وهو من � ّ
الإ�سالم الكركي ،فيكون الكركي َج ّد ًا للمريداماد من جهة �أمه ،ويعترب املريداماد �أكرب
فيل�سوف يف ع�صره ،حيث يذكر يف عداد كبار فال�سفة الإ�سالم ،حتی لقب باملعلم الثالث،
ف�صار يف عداد املعلم الثاين الفارابي ،واملعلم الأول �أر�سطو وهو نف�سه كان يردد هذا التعبري:
«قال �شريكنا يف التعليم �أبون�صر الفارابي»( ،)25ورغم ذلك ال ميكن �أن نعرث يف قائمة �أ�ساتذته
علی �أ�ستاذ بارز يف املجال الفل�سفي ،بحيث يتنا�سب مع م�ستوی تلميذ كالداماد ،وهذا يذ ّكر
بابن �سينا.
هكذا كان املريداماد ،الذي كان �أي�ضا يتمتع مب�ؤهالت نادرة ،رفعته �إىل م�ستوی كبار
الفال�سفة( ،)26وعلی الرغم من �أنه كان حم�سوب ًا علی املنهج امل�شائي ،وتابع ًا لأفكار ابن �سينا،
�إال �أن املنهج الإ�شراقي ،وفكر ال�سهروردي ،مل يكن غائبا عنه ،وميكن ر�ؤية ب�صمات الفيل�سوف
الإ�شراقي يف كتب املريداماد( ،)27وهذا يك�شف عن امليول العرفانية التي ا�صطبغ بها فكر هذا
احلكيم ،حتی �أنه كان يتخل�ص يف �شعره بالإ�شراق( ،)28وقد متيزت فل�سفة الداماد بت�أكيدها
علی الروايات ال�شيعية ،مما �أعطى طابعا �شيعيا ملذهبه الفل�سفي ،وانتقل هذا الطابع �إىل
تلميذه مال �صدرا� ،صاحب مدر�سة احلكمة املتعالية.
()25
()26
()27
()28
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كتب مريداماد كتاب «الروا�شح ال�سماوية يف �شرح �أحاديث الإمامية» ،وقام يف هذا
الكتاب بتلفيق الأحاديث ال�شيعية ،والأفكار الفل�سفية ،حيث قام بت�ضمني �شرحه للأحاديث
�شرحا للكثري من �أفكاره الفل�سفية(.)29
وتعد نظرية احلدوث الدهري �أهم نظرية فل�سفية للداماد ،حيث حاول من خالل
هذه النظرية التو�صل �إىل حل لل�صراع التاريخي النا�شب بني املتكلمني والفال�سفة حول
حدوث العامل ،فقد �أ�صر املتكلمون علی احلدوث الزماين حيث اعتربوا وجود زمان -ولوزمان
افرتا�ضي -مل يكن هذا العامل موجودا فيه ،بينما �ألح الفال�سفة علی احلدوث الذاتي للعامل،
�أي �أن الفي�ض الإلهي مل ينقطع �أبدا ،وال يوجد زمان مل يكن العامل موجود ًا فيه ،بل حدوث
العامل مبعنی �أن كل �شيء �سوی اهلل تعاىل �إذا نظرنا �إليه وحده وجدناه ال ي�ستحق �إال العدم،
و�إمنا ي�أخذ وجوده من اهلل تعاىل� ،إذن ا�ستحقاقه للوجود م�سبوق ال�ستحقاقه للعدم يف ذاته،
وهذا ما ي�سمونه باحلدوث الذاتي.
حاول املريداماد �أن يجمع بني قول الفال�سفة بعدم انقطاع الفي�ض �أبد ًا ،وبني ما قاله
املتكلمون من �أن العامل م�سبوق بعدم واقعي و�صريح ،فجاء بنظرية احلدوث الدهري(،)30
حيث قال �إن كل م�ستوی من م�ستويات هذا العامل يقع يف ظرف خا�ص به ،فعامل املادة واقع
يف ظرف الزمن ،وعامل املجردات واقع يف ظرف الدهر ،و�أما اهلل تع�إىل فهو واقع يف ظرف
ال�سرمد ،ف�إذا قارنا بني عامل املادة وظرف الدهر ،وجدنا �أن عامل املادة معدوم عدم ًا �صريح ًا
يف هذا الظرف� ،أي �أن عامل املادة م�سبوق بالعدم الدهري ،وهذا ما �أطلق عليه ا�سم «احلدوث
الدهري».
ومل ي�شاطر العديد من فال�سفة العهد ال�صفوي املريداماد الر�أي بهذه النظرية ،فقد
نقدها تالمذة املال �صدرا مثل الالهيجي ،والفي�ض الكا�شاين ،وحممد بن علي ر�ضا �شارح
()29
()30

ابراهيمی ديناين ،غالم ح�سني ،ماجرای فكر فل�سفی در جهان �إ�سالم ،ج� 2ص.303-302
�آ�شتياين ،جالل الدين ،منتخباتی از �آثار حكمای الهی �إيران ،ج� 1ص.26
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�أ�شهر كتاب للمريداماد «القب�سات» ،وكتب الآقا جمال اخلون�ساري ر�سالة نقد فيها فكرة
احلدوث الدهري( ،)31وللمريداماد نظريات �أخری ن�شري �إليها ب�سرعة:
� -1أ�صالة احلركة القطعية يف مقابل احلركة التو�سطية.
 -2فهم خا�ص للمثل النورية.
� -3إثبات ا�صالة املاهية(،)32
كما كان ي�ؤمن ب�أن املقوالت الع�شر لي�ست لأر�سطو ،بل ل�شخ�ص �آخر يدعی «�أرخوط�س»
من تالمذة فيثاغور�س(.)33
ومن �أهم تالميذ مريداماد ،املال �صدرا ،الذي �سنتحدث عنه الحقا ،وله �أي�ضا
تالمذة �آخرون من �أه ّمهم� :أحمد بن زين العابدين العلوي (املتوفی بني �سنة  1644و1650م)
الذي �شرح بع�ض كتب �أ�ستاذه املعقدة ،كما �شرح ال�شفاء البن �سينا و�سماه «مفتاح ال�شفاء»،
وحممد بن علي ر�ضا بن �آقاجاين ،وقد �شرح كتاب �أ�ستاذه «القب�سات» يف �ألف ومائتي �صفحة،
وقطب الدين حممد الأ�شكوري واملعروف باخلطيب الالهيجي (املتوفی بعد �سنة 1664م)
وله كتب متعددة يف الفل�سفة والعقائد والتف�سري ،واملال �شم�سا الكيالين ،الذي ح�ضر در�س
املريداماد ل�سنوات عديدة ،وقام ب�شرح �أفكار �أ�ستاذه يف جمموعة من الر�سائل الفل�سفية،
وكان كثري ال�سفر ،فقد زار يف حياته كل مناطق �إيران �إ�ضافة �إىل العراق و�سورية واحلجاز،
وعلي الرغم من اختالف الأخري يف الر�أي مع زميله الأكرب �سنا منه� ،أي املال �صدرا ،حيث
ذهب املال �شم�سا �إيل القول ب�أ�صالة املاهية تبعا لأ�ستاذه ،بينما ذهب املال �صدرا �إىل القول
ب�أ�صالة الوجود� ،إال �أن هذا االختالف مل يف�سد ق�ضية الود بني الزميلني ،فقد كانت بينهما
مرا�سالت ودية وحميمة جدا(.)34

()31
()32
()33
()34
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املريفندر�سكي
ومن فال�سفة الع�صر ال�صفوي� ،أبوالقا�سم املريفندر�سكي (ت 1640م) ،الذي
ق�ضی العديد من �سنوات عمره يف رحالت خارج �إيران ،وخا�صة رحالته �إىل الهند ،حيث
تعرف علی العديد من حكماءها ،وكان يحظی باهتمام خا�ص من قبلهم ،حتی قام برتجمة
بع�ض الن�صو�ص ال�سن�سكريتية �إىل الفار�سية(.)35
كان املريفندر�سكي �أ�ستاذ ًا للفل�سفة والريا�ضيات والطب ،فقد كان يدر�س كتابي
ال�شفاء والقانون البن �سينا يف �أ�صفهان( ،)36ولكن يحيط حول انتمائه الفكري نوع من
الغمو�ض ،فهو من جهة كان يدر�س الفل�سفة امل�شائية ،وكان ي�ؤمن بكل ما هو م�شائي ،فقد
�أنكر احلركة اجلوهرية واحتاد العاقل واملعقول واملثل الأفالطونية ،وكان يقف �إىل جانب
امل�شائني يف نزاعهم مع الإ�شراقيني ،و�إن �أجوبته علی �أ�سئلة مظفر الكا�شي ت�ؤكد ميوله لأفكار
ابن �سينا والفارابي( ،)37ومن جهة �أخری توجد �إ�شارات علی وجود نزعة �أفالطونية لدی
املريفندر�سكي ،ففي �إحدی ق�صائده امل�شهورة ،والتي نظمها باللغة الفار�سية ،تظهر النزعة
الأفالطونية لديه ب�شكل وا�ضح ،فقد تعر�ض يف هذه الق�صيدة لفكرة املثل و�أرباب الأنواع التي
تعد من �أ�س�س الفكر الأفالطوين.
	�إن من �أهم تالمذة املريفندر�سكي ،هواملال رجب علي التربيزي ،الذي قام ب�إن�شاء
تيار فل�سفي م�ضاد ملال �صدرا ،فقد كان تابعا للفل�سفة امل�شائية ،كما كان ي�ؤمن باال�شرتاك
اللفظي للوجود ،وينكر احلركة اجلوهرية و�أ�صالة الوجود واملثل النورية والوجود الذهني(،)38
ومن بني تالمذة املال رجب علي ،ن�شاهد ا�سم القا�ضي �سعيد القمي ،الذي طرح �أفكار �أ�ستاذه
يف كتبه ،وخا�صة يف كتابه «�شرح توحيد ال�صدوق» ،و�أي�ضا من تالمذته حممد ح�سن القمي،
()35
()36
()37
()38

امل�صدر ال�سابق� ،ص.480
ن�صر ،ح�سني� ،سنت عقالين �إ�سالمی در �إيران� ،ص.377
�صدر الدين ال�شريازي ،حممد بن ابراهيم ،ال�شواهد الربوبية ،مقدمة جالل الدين اال�شتياين� ،ص.67-66
ح�سينی كوه�ساری ،ا�سحاق ،تاريخ فل�سفه �إ�سالم� ،ص.254-253
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�أخ القا�ضي �سعيد ،واملال عبا�س املولوي ،واملال حممد التكابني ،واملري قوام الرازي ،وحممد
رفيع بريزادة.
ومن بني تالمذة املريفندر�سكي الذين �سعوا �إىل ن�شر �أفكار �أ�ستاذهم ،علي قلي
بن قرچغاي خان ،الذي �ألف كتاب ًا �ضخم ًا باللغة الفار�سية ،بني فيه �آراء �أ�ستاذه الفل�سفية،
و�سماه «احياي حكمت» �أي «�إحياء احلكمة»( ،)39و�أي�ضا من تالمذة املريفندر�سكي ،ح�سني
اخلون�ساري (ت 1686م) ،الذي كان �أ�ستاذ ًا ماهر ًا يف الريا�ضيات والهيئة والفل�سفة والفقه
والتف�سري والكالم واحلديث ،حتی �أطلق عليه لقب «�أ�ستاذ الكل يف الكل» ،ومن كتبه :ر�سالة
يف اجلرب واالختيار ،و�شرح علی ال�شفاء والإ�شارات البن �سينا ،و�شرح علی التجريد لن�صري
الدين الطو�سي ،و�شرح علی ر�سالة يف الهيئة للقو�شجي.
وللخون�ساري تالمذة عديدون ،منهم ولداه جمال الدين اخلون�ساري ،ور�ضي
اخلون�ساري ،واملال م�سيحا الف�سائي (الف�سوي) ال�شريازي ،وحممد باقر ال�سبزواري له �شرح
()41
علی ال�شفاء والإ�شارات( ،)40واملرزا رفيعا النائيني له �شرح ذوطابع فل�سفي علی الكايف
للكليني ،وتعليقة علی �شرح الإ�شارات لن�صري الدين الطو�سي(.)42
�صدر املت�ألهني (املال �صدرا)
�صدر املت�ألهني ال�شريازي ،املعروف باملال �صدرا (ت 1640م) ،هو ال�شخ�صية
أهم يف العهد ال�صفوي ،الذي متكن من ت�أ�سي�س مدر�سة فل�سفية جديدة يف مقابل
الفل�سفية ال ّ
املدر�ستني الرئي�سيتني يف العامل الإ�سالمي� ،أي املدر�سة امل�شائية والإ�شراقية ،وقد اعتمد مال
�صدرا يف بناء هذه املدر�سة علی العقل الربهاين ،والك�شف العرفاين ،والنقل القر�آين ،ح�سب
()39
()40
()41
()42
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تعبريه ،و�أهم كتاب ا ّلفه املال �صدرا هوكتاب «احلكمة املتعالية يف الأ�سفار العقلية الأربعة»
املعروف بكتاب «الأ�سفار» ،والذي ما زال متداو ًال ك�أهم مرجع يف جمال الفل�سفة ،وككتاب
درا�سي يف احلوزات العلمية ال�شيعية.
ولد �صدر الدين حممد بن ابراهيم القوامي ال�شريازي يف �سنة (1571م) يف �شرياز،
يف �أ�سرة مرموقة ،فقد كانت �أ�سرة القوامي ذات نفوذ �سيا�سي واقت�صادي ،وقد �شغل �أبوه
من�صب الوزارة ملدة طويلة( ،)43ون�ش�أ حممد معزز ًا مكرم ًا يف حجر والده ،الذي حثه علی
طلب العلم ،فا�شتغل بالدرا�سة يف �شرياز ،وملا تويف والده ذهب �إىل �أ�صفهان عا�صمة الدولة
ال�صفوية ،وح�ضر فور و�صوله �إىل �أ�صفهان يف در�س بهاء الدين العاملي ،املعروف بال�شيخ
البهائي ،الذي كان يدر�س الدرو�س العليا ،ومل يكن يح�ضر در�سه �إال �أ�صحاب امل�ستويات
العلمية الرفيعة ،وبعد ذلك انقطع �إىل در�س املريداماد �أكرب فال�سفة ع�صره(.)44
وميكن تق�سيم حياة املال �صدرا العلمية �إىل ثالث مراحل:
�أوال:مرحلة الطلب :وهي مرحلة الدرا�سة يف �شرياز و�أ�صفهان ،ومرحلة البحث وتتبع
�آراء املتكلمني والفال�سفة ومناق�شاتهم ،وقد �أبدی ندمه و�أ�سفه علی ما اعتربه �ضياعا
للعمر يف ا�ستق�صاء بحوث املتكلمني والفال�سفة ،وذلك عندما و�صل �إىل مرحلة
الن�ضوج الفكري ،ولكنه مع ذلك ا�ستفاد من هذه املرحلة فائدة كبرية ،ويبدو �أنه مل
ين�ضج يومئذ م�سلكه العرفاين.
ثانيا:مرحلة العزلة واالنقطاع �إىل العبادة :انقطع املال �صدرا يف �إحدی قری قم
النائية ،وتدعی «كهك» ،حيث انقطع فيها للعبادة والريا�ضة الروحية ،وذلك لإميانه
ب�أن الطريق ال�صحيح لتح�صيل العلوم هو تروي�ض النف�س ،و�إعدادها لتلقي املعرفة
()43
()44

ن�صر ،ح�سني� ،سنت عقالين �إ�سالمی در �إيران� ،ص.403
�صدر الدین ال�شريازي ،حممد بن ابراهيم ،احلكمة املتعالية ،مقدمة حممد ر�ضا املظفر ،ج 1ال�صفحة( :ج) و(د).
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وا�ستيعابها ،وكان ال�سبب الآخر الذي دعاه �إىل اختيار العزلة ،هوال�ضغوط التي كان
يتعر�ض لها من قبل بع�ض الفقهاء الإخباريني وغريهم ،ب�سبب بع�ض �آرائه الفل�سفية،
التي ال تروق للكثريين ،حتی و�صل الأمر �إىل تكفريه.
ثالثا:مرحلة الت�أليف :بعد مرحلة الن�ضوج العلمي والتجربة الروحية ،بد�أ املال �صدرا
بت�أليف �أهم كتبه ،وهو «الأ�سفار الأربعة» ،حيث ا�ستطاع يف هذا الكتاب �أن ي�ؤ�س�س
ملدر�سة فل�سفية جديدة تعرف مبدر�سة احلكمة املتعالية( ،)45والبد هنا من الإ�شارة
�إىل معنی كلمة «الأ�سفار» ،فقد ظن البع�ض من �أمثال «الكونت دوغابينو» ،الذي زار
�إيران يف القرن التا�سع ع�شر� ،أن الأ�سفار جمع «�سفر» ،مبعنی «رحلة» ،وبهذا ظن �أن
املال �صدرا كان رحالة يجوب البلدان ،بينما ظن البع�ض الآخر مثل «اي .براون» �أن
الأ�سفار جمع «�سفر» مبعنی «كتاب» ،وبهذا ظن �أن كتاب «الأ�سفار الأربعة» عبارة عن
جمموعة حتتوي علی �أربعة كتب ،ولكن ال�صحيح �أن الأ�سفار جمع �سفر ،مبعنی رحلة،
لكن لي�س املق�صود بها الرحالت املادية بني البلدان واملدن ،بل املق�صود رحالت
معنوية وعرفانية ،فم�صطلح الأ�سفار الأربعة م�صطلح عرفاين معروف لدی العرفاء،
وقد �أ�شار املال �صدرا نف�سه �إىل هذه الأ�سفار يف مقدمة كتابه حيث قال« :واعلم �أن
لل�سالك من العرفاء والأولياء �أ�سفارا �أربعة� :أحدها :ال�سفر من اخللق �إىل احلق،
وثانيها :ال�سفر باحلق يف احلق ،وال�سفر الثالث :يقابل الأول لأنه من احلق �إىل اخللق
باحلق ،والرابع :يقابل الثاين من وجه لأنه باحلق يف اخللق.)46(».
وبهذا ا�ستعار املال �صدرا هذا امل�صطلح العرفاين لكتابه ،فرتبه علی �أربعة �أق�سام،
لكن مبا �أن كتاب الأ�سفار كتاب فل�سفي ال عرفاين ،لذلك �أ�ضاف �إىل كلمة «الأ�سفار» كلمة
«العقلية» ،لكي ال تختلط مع الأ�سفار العرفانية ،و�سمی كتابه «احلكمة املتعالية يف الأ�سفار
العقلية الأربعة»(.)47
()45
()46
()47
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أهم و�أكرث
بعد �سنوات من العزلة ق�ضاها املال �صدرا يف قرية «كهك» ،وكتب فيها � ّ
ت�أليفاته� ،أر�سل �إليه حاكم �شرياز «اهلل وردي خان» ،ودعاه لت�سلم رئا�سة مدر�سة اخلان التي
بناها ،فقبل الدعوة ،وقفل راجع ًا �إىل م�سقط ر�أ�سه �شرياز ،حيث ق�ضی فيها �سنني عديدة،
م�شتغال بالبحث والتدري�س والت�أليف ،وح ّول مدر�سة اخلان �إىل مركز لتدري�س العلوم العقلية
يف �إيران ،وقد تخرج علی يده جمموعة من الفال�سفة ،نذكر �أه ّمهم فيما يلي:
املال حم�سن الفي�ض الكا�شاين� :صاحب الت�صانيف الكثرية نحو« :الوايف»
يف احلديث ،و«ال�صايف» يف التف�سري ،و«املحجة البي�ضاء» يف الأخالق والعرفان ،و«�أ�صول
املعارف» يف الفل�سفة والعقائد ،وله �أي�ضا ديوان �شعر باللغة الفار�سية ،اتبع فيه �أ�سلوب حافظ
ال�شريازي ،ال�شاعر ال�شهري العرفاين ،يف التعابري عن �آراءه العرفانية وجتاربه الروحية.
املال عبدالرزاق الالهيجي :وله كتب فل�سفية وكالمية كثرية ،والطابع الغالب
عليها هوالكالم الفل�سفي ،و�أهم كتبه هي�« :شوارق الإلهام يف �شرح جتريد الكالم» ،و«حا�شية
علی �شرح اال�شارات» للطو�سي ،وكتاب «كوهر مراد» �أي «جوهر املراد» ،بالفار�سية ،و�شرح
ر�سالة «هياكل النور» لل�سهروردي ،مما يدل علی �إملامه بالفل�سفة الإ�شراقية ،وقد كان �شاعر ًا
وله ديوان �شعر باللغة الفار�سية.
املال ح�سني التنكابني :وله حا�شية علی «ال�شفاء» ،وعلی «حا�شية اخلفري علی
التجريد».
حممد بن علي ر�ضا بن �آقاجاين :وله �شرح علی كتاب «القب�سات»
للمريداماد(.)48

()48

خامنهاي ،حممد� ،سري حكمت در �إيران وجهان� ،ص.279-277
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كان املال �صدرا زاهد ًا عابد ًا معر� ًضا عن الدنيا ،وقد حج بيت اهلل احلرام �سبع
مرات ،ويف �أكرثها يحج م�شي ًا علی الأقدام ،وكانت يف �سابعتها منيته ،حيث تويف يف الب�صرة
ودفن فيها ،وذلك يف طريق عودته من مكة �إىل �إيران �سنة (1640م).
مدرسة الحكمة المتعالية

لقد �أ�س�س املال �صدرا مدر�سة فل�سفية جديدة ،تختلف يف املنهج مع املدر�ستني
الرئي�سيتني امل�شائية والإ�شراقية ،فقد كانت املدر�سة امل�شائية تعتمد العقل ك�أ�سا�س وحيد
الكت�ساب املعرفة ،فيما كانت املدر�سة الإ�شراقية تويل البحث العرفاين والك�شفي �أهمية
�أ�سا�سية ،وتعترب البحث الربهاين بحث ًا تابع ًا ،بينما قام املال �صدرا باال�ستعانة بكل م�صادر
املعرفة وهي :الربهان والعرفان والقر�آن ،فحاول �أن يثبت احلقائق الإلهية عن طريق امل�شاهدة
والك�شف العرفاين ،وي�ستدل عليها بدليل عقلي برهاين ،وي�ؤيد تلك احلقائق بالآيات القر�آنية
والأحاديث ال�شريفة( ،)49فهو ي�ؤمن بوجود تطابق تام بني هذه الطرق الثالثة للمعرفة ،ويعتقد
خ�صو� ًصا بوجود تطابق تام بني العقل وال�شرع ،وقد قال« :حا�شی ال�شريعة احلقة الإلهية
البي�ضاء �أن تكون �أحكامها م�صادمة للمعارف اليقينية ال�ضرورية ،وتب ًا لفل�سفة تكون قوانينها
غري مطابقة للكتاب وال�سنة.)50(».
وبهذا ا�ستطاع املال �صدرا �إبداع مدر�سة فل�سفية من نوع جديد ،ولكن عندما نقارن
هذه املدر�سة ب�سابقاتها ،نری �أن املدر�سة ال�صدرائية تقوم علی �أ�سا�س جتميع �آراء خمتلفة
من املذهبني امل�شائي والإ�شراقي يف الفل�سفة ،واملدر�ستني الأ�شعرية واالعتزالية يف الكالم،
ومدر�سة ابن العربي يف العرفان النظري ،فهي يف احلقيقة ت�شكل جمموعة انتقاءات من
مدار�س متنوعة فل�سفية وكالمية وعرفانية ،حتی �أنه يقوم يف بع�ض الأحيان بنقل �صفحات
كثرية من كتاب «�إحياء علوم الدين» للغزايل� ،أو«املطالب العالية» لفخرالدين الرازي،
()49
()50
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و«الفتوحات املكية» البن العربي ،وكتب �أخری ،مما �أثار بع�ض الفال�سفة امل�شائني مثل «احلكيم
جلوه» بنقد مال �صدرا ،وتوجيه اتهام ال�سرقة الأدبية له.
وعلى الرغم من ذلك ال ي�ستطيع القارئ املتابع لكتب مال �صدرا �أن يغ�ض النظر عن
الأ�سلوب البديع يف جتميع الآراء ،و�إعطاء وجهات نظر بديعة �أحيانا ،فلم يقت�صر �إبداع مال
�صدرا علی املنهج فقط ،بل تعداه �إىل حماولة �إثبات الكثري من الأفكار الدينية والعرفانية
بالدليل العقلي ،بعد �أن عجز الفال�سفة والعرفاء عن �إثباتها ،مثل م�س�ألة املعاد اجل�سماين،
التي �أظهر ابن �سينا عجزه عن �إثباتها بالعقل ،فا�ضطر �إىل االكتفاء ب�إثباتها بوا�سطة النقل،
بينما متكن املال �صدرا من �إقامة برهان عقلي عليها(.)51
لقد �أحدثت �أفكار املال �صدرا قفزة يف الفكر الفل�سفي الإيراين ،حيث فر�ضت فل�سفته
نف�سها علی احلياة العقلية يف �إيران �إىل هذا الع�صر� ،أي حوايل �أربعة قرون( ،)52ويف ما يلي
قائمة ب�أهم االبداعات الفل�سفية التي �أ�ضافها املال �صدرا:
� -1إثبات �أ�صالة الوجود واعتبارية املاهية.
 -2الت�شكيك يف الوجود.
� -3إقامة برهان جديد علی وحدة الوجود.
� -4إبداء تف�سري جديد للعالقة بني العلة واملعلول علی �أ�سا�س الوجود الرابط.
 -5نظرية الإمكان الفقري وتقرير جديد لربهان الإمكان والوجوب.
 -6تقرير جديد لربهان ال�صديقني.
 -7حل م�شكلة علم الواجب بالأ�شياء قبل وجودها ،باعتبار العلم بها هوعلم �إجمايل يف
عني الك�شف التف�صيلي.
 -8نظرية ب�سيط احلقيقة هو كل الأ�شياء.
 -9نظرية احلركة اجلوهرية.
()51
()52

�آ�شتيانی ،جالل الدين� ،شرح حال و�آرای فل�سفی مال �صدرا� ،ص.29-19
�صدر الدين ال�شريازي ،حممد بن ابراهيم ،ال�شواهد الربوبية ،مقدمة جالل الدين اال�شتياين� ،ص.60
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 -10نظرية احتاد العاقل واملعقول.
 -11نظرية �أن النف�س ج�سمانية احلدوث وروحانية البقاء.
 -12نظرية �أن النف�س يف وحدتها كل القوی.
� -13إقامة برهان عقلي علی املعاد اجل�سماين.
 -14حل م�شكلة الوجود الذهني عن طريق التمييز بني احلمل الأويل ال�شائع.
� -15إ�ضافة وحدة احلمل �إىل وحدات التناق�ض الثمان.
 -16تعميق بحث املفاهيم املاهوية والفل�سفية واملنطقية(.)53
خاتمة

	�إن الفرتة ال�صفوية يف جمال الت�صوف� ،أو�صلت احلركة ال�صوفية يف �إيران �إىل
قمتها ،كما �أن ال�سل�سلة ال�صفوية �أقيمت علی �أكتاف �أتباع الطرق ال�صوفية ،ولكن بعد ا�ستقرار
احلكم وظهور خالفات بني الطرق ال�صوفية وال�سالطني ال�صفوية من جهة ،وبينهم والفقهاء
من جهة �أخری ،حتملت الطرق ال�صوفية �ضربات عنيفة و�شديدة ،مما �سبب انح�سار دورها
متاما يف املجتمع الإيراين ،وتقوية دور الفقهاء يف املقابل.
ويف املجال الفل�سفي �أي� ًضا� ،شهدت هذه الفرتة حماوالت هامة يف ا�ستخدام الفل�سفة
كالمي ًا ل�شرح وتو�ضيح املعتقدات الالهوتية وال�شيعية منها خا�صة ،ببيان و�أ�سلوب فل�سفي،
وهكذا ميكننا اعتبار هذه الفرتة ،مرحلة ت�أ�سي�س عهد جديد يف الالهوت ال�شيعي الإيراين،
حيث حتول الإيرانيون من الت�صوف -الذي كان بدوره من �أ�سباب انتقال الإيرانيني من الت�سنن
�إىل الت�شيع� -إىل اخلطاب الفقهي وامل�ؤ�س�سة الفقهية ال�شيعية ،وركبوا منظومة متنا�سقة من
الأفكار الكالمية والفل�سفية للمذاهب املختلفة ال�سابقة ،مط ّعما بر�ؤية عرفانية ،م�ستخدمني
�إياها دعما للر�ؤية ال�شيعية.

()53
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