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المشهد الصوفي 
والفلسفي في 
العهد الصفوي

د. حيدر عبد المناف البياتي)    (

يشكل الزدهار الفل�صفي وال�صويف، اأحد   
حيث   ،)1735-1501( ال�صفوي  للعهد  الرئي�صية  املعامل 
نه�صة  وعا�صمتهم،  ال�صفويني  حا�صرة  اأ�صفهان  �صهدت 
يقت�صر  ومل  معهود.  غري  ثقافيًا  ون�صاطًا  عماقة  علمية 
هوالأ�صد  كان  -واإن  اأ�صفهان  مدينة  على  الن�صاط  هذا 
ك�صرياز  اأخ��رى  اإيرانية  مدنًا  لي�صمل  جتاوزها  بل  فيها- 
العهد عدد كبري  وقزوين وتربيز وكا�صان، وظهر يف هذا 
من الفا�صفة والعرفاء والفقهاء واملحدثني، بجانب عدد 
من املذاهب ال�صوفية وخانقاهاتهم)1(، و�صنحاول يف هذه 
الدرا�صة، ا�صتعرا�س امل�صهد الفل�صفي وال�صويف يف الع�صر 

ال�صفوي بالتحديد.

)   (  ب�حث وك�تب عراقي، اأ�شت�ذ يف املدار�ص الدينية ال�شيعية.
)1(  اخل�نق�ه مك�ن اخللوة والتعبد للمت�شوفة، يقومون فيه ب�أداء اأعم�لهم الدينية من الرق�ص وال�شم�ع وغري ذلك.
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تعترب اإيران اأحد املالذات الأ�ش��شية لظهور املدار�ص ال�شوفية وانت�ش�ره� يف البالد   
الإ�شالمية الأخرى، ف�خللفية الدينية الإيرانية م� قبل الإ�شالم، واملح�ولة للخروج من م�شيق 
الن�شو�ص الدينية، قد تف�شر لن� �شبب الإقب�ل الب�لغ على هذه املدار�ص يف اإيران، وقد اأّثرت 
ال�شطراب�ت ال�شي��شية والجتي�ح�ت الع�شكرية من قبل الأمم املج�ورة لإيران يف انت�ش�ر املّد 
ال�شويف يف هذا البلد، خ�شو�شً� بعد اجتي�ح املغول يف منت�شف القرن الث�لث  ع�شر امليالدي، 
اإليهم  ويعيد  روعهم،  ويهديء  اآلمهم،  ي�شكن  م�  املذاهب  هذه  يف  يجدون  الإيرانيون  فك�ن 
الأمل بعد كل م� �ش�هدوه من حمن و�شور مروعة، ف�أخذت اخل�نق�وات ال�شوفية تنت�شر يف كل 

مك�ن، وامتالأت حلق�ته� وجم�ل�شه� ب�لأتب�ع واملوؤيدين)2(.

الطرق الصوفية

اإيران،  اأهّم املراكز ال�شوفية يف �شم�ل غرب  اأحد  ك�نت ال�شل�شلة ال�شفوية متتلك   
وك�نت ت�شتقطب اأتب�عً� كثريين من اأق�شى البالد املج�ورة، مب� فيه� املن�طق التي ك�نت تخ�شع 
لل�شلطة العثم�نية، ولكن �شرع�ن م� حتولت الطريقة ال�شفوية من طريقة لتهذيب النفو�ص، 
اإىل كي�ن �شي��شي يهدف اإىل احل�شول على ال�شلطة واحلف�ظ عليه�، فقد ا�شتط�ع ال�شفويون 
بن�ء دولتهم الفتية ب�ل�شتع�نة بقوة اأتب�ع اخل�نق�ه ال�شفوي املدعوين ب�لقزلب��ص)3(، وا�شتغل 
ال�شفويون اله�لة القد�شية التي اأح�طت ب�أجدادهم، �ش�دة اخل�نق�ه ال�شفوي، للو�شول اإىل 
�شدة احلكم، كم� اأّن حتّول الع�ئلة ال�شفوية من املذهب ال�شني اإىل الت�شيع قبيل قي�م دولته� 
اأتب�ع هذا املذهب، الذي ك�ن  ت�أييد ودعم  اإىل احل�شول على  ك�ن لأ�شب�ب �شي��شية، تهدف 

يواجه اإقب�ًل �ش��شع� منذ فرتة طويلة يف خمتلف من�طق اإيران.

الدولة اجلديدة،  املن��شب يف  اأعلى  ال�شفوية،  الدولة  قي�م  بعد  القزلب��ص،  ا�شتلم   
ينظرون  القزلب��ص  ك�ن  فقد  مغ�ل،  �شيعي  بفكر  م�شبعً�  �شوفيً�  تي�رًا  احل�كم  التي�ر  ف�ش�ر 

)2(  عبد ال�شمدي، حممود، �شريى در ت�شوف وعرف�ن اإيران، �ص57-56.

)3(  قزلب��ص كلمة تركية مركبة من كلمتني ومعن�ه� »اأ�شح�ب الروؤو�ص احلمراء«، لنهم ك�نوا يعتمرون عم�ئم حمراء حتتوي على اثنتي ع�شرة 

طية، اإ�ش�رة اإىل الأئمة الثني ع�شر.



د. حيدر عبد المناف البياتي

99 المسبــار

اإىل ال�ش�ه ال�شفوي وخ��شة ال�ش�ه اإ�شم�عيل بنظرة الألوهية ويعدونه »ظهورًا اإلهيً�« ومبنزلة 
�ش�حب مق�م الولية والوحي اإىل غري ذلك من عق�ئد احللول والحت�د والتن��شخ)4(، ولقّبوه 
بـ»املر�شد الك�مل«، و»ال�شويف الأعظم« ب�عتب�ره �شيخ الطريقة ال�شفوية؛ كم� ك�نوا يتف�نون 
يف حب املر�شد حتى برزت عندهم ظ�هرة ال�شجود له، اأوتقبيل الر�ص بني يديه)5(، مم� اأث�ر 

عليهم حفيظة الفقه�ء ال�شيعة.

ومل يقت�شر الوجود ال�شويف يف هذا العهد على اأتب�ع الطريقة ال�شفوية، بل ك�نت   
اأ�شلوب تع�مل ال�شلطة  هن�ك طرق اأخرى له� ح�شور ف�عل يف املجتمع الإيراين، وقد تراوح 
مع هذه الطرق بني الدعم اأو الإبع�د واملط�ردة التي و�شلت اإىل حّد الإب�دة، ومن اأ�شهر هذه 

الطرق ال�شوفية يف ذلك الع�شر:

الطريقة »النعمة اللهية«: وهم اأتب�ع �شيخ نعمة اهلل الويل )ت 1431م(، حيث   
ارتبط �شيوخ هذه الطريقة ب�شلك الدولة، و�ش�رت لهم مك�نة مرموقة يف البالط ال�شفوي، 
وو�شل املري عبد الب�قي اليزدي �شيخ الطريقة النعمة اللهية يومئذ اإىل من�شب ال�شدارة يف 
عهد ال�ش�ه اإ�شم�عيل لكنه قتل يف معركة ج�لديران، وبعده ح�شل ولده �ش�ه نعمة اهلل الث�ين 
على حكومة مدينة يزد، كم� ك�نت تربطه ب�لأ�شرة ال�شفوية عالقة م�ش�هرة، وبذلك �شعت 
اإىل التقرب من الدولة، حتى غدت من فروع الطريقة ال�شفوية، وقد فقدت  هذه الطريقة 
الطريقة النعمة اللهية ط�بعه� الروحي واملعنوي ب�شبب اجت�ه �شيوخه� نحوال�شلطة، وقد اآل به� 
ذلك اإىل نقمة كبرية، حيث مت ت�شفية عدة ا�شخ��ص منهم، عندم� ق�م ال�ش�ه �شفي الدين 

ب�لتنكيل ب�أمراء الدولة ال�شفوية، وقتل العديد منهم ب�شبب �شوء ظنه بهم)6(.

بخ�ص  بنور  امللقب  اهلل،  عبد  بن  حممد  اأتب�ع  وهم  »النوربخ�صية«:  الطريقة   
)املتويف 1465م(، وهي الأخرى ا�شتط�عت ك�شب وّد ال�شرة احل�كمة، ومتكنت من النت�ش�ر 

)4(  زرين كوب، عبداحل�شني، دنب�له ج�شتجودر ت�شوف اإيران، �ص227، واأي�ش� راجع: �شيوري، راجر، اإيران ع�شر �شفويه، �ص21-20.

5(  متيم داري، اأحمد، عرف�ن وادب در ع�شر �شفوي، ج1 �ص62.

)6(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص67-65.
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القهب�ئي  اهلل  اأ�شد  الق��شي  متكن  كم�  الالهيجي،  الدين  �شم�ص  بجهود  �شرياز  يف  الوا�شع 
من بث دعوة هذه الطريقة يف ك��ش�ن وذلك يف اأوج قوة ال�شفويني، واأي�ش� ح�شلت الأ�شرة 
واإكرامه  بهم  اإ�شم�عيل  ال�ش�ه  اهتم�م  ب�شبب  الرّي،  مدينة  يف  كبري  نفوذ  على  النوربخ�شية 

لهم)7(.

الطريقة الذهبية: وهم اأتب�ع »مري �شم�ص الدين عبد اهلل برز�ص اآب�دي«، وقد مت اإحي�وؤه� 
اأي�م ال�ش�ه ح�شني -اآخر امللوك ال�شفويني-  اإىل حد م�، حيث ك�ن لقطب الدين ال�شريازي 

اأتب�ع ومريدون يف �شرياز)8(.

العهد  والبق�ء يف  النج�ح  له�  اأخرى مل يكتب  واإىل ذلك ك�نت هن�ك طرق �شوفية   
ال�شفوي، فقد ق�م ال�ش�ه طهم��شب بتتبع اأتب�ع الطريقة النقطوية -التي ك�نت حتمل �شيئ� من 
الأفك�ر الغ�لية- والت�شييق عليهم، لكنه مل يفلح يف الق�ش�ء عليهم)9(، حتى ج�ء ال�ش�ه عب��ص 
الأول، فق�م بقتل »يو�شف ترك�ص دوز«، اأحد اأقط�ب الطريقة، ثم اأطلق اأوامره بقتل كل اأتب�ع 

الطريقة النقطوية، فتمت اإب�دتهم يف قزوين واأ�شفه�ن و�ش�وة وك��ش�ن و�شرياز)10(.

النزعة الصوفية عند الفقهاء

ال�شيعة  الفقه�ء  من  جمموعة  و�شط  يف  اأي�ش�  منت�شرة  ال�شوفية  النزعة  ك�نت   
ومنهم:

البهائي العاملي: )املتوفى 1622م()11(، ك�ن ميتلك ح�شً� �شوفيً� وعرف�نيً� مرهفً�،   

)7(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص71-69.

)8(  زرين كوب، عبد احل�شني، ارز�ص مرياث �شوفيه،  �ص98.

)9(  متيم داري، اأحمد، عرف�ن وادب در ع�شر �شفوي، ج1 �ص74.

)10(  عبد ال�شمدي، حممود، �شريى در ت�شوف وعرف�ن اإيران، �ص82-81.

)11(  ك�ن البه�ئي الفقيه ال�شيعي ذو ال�شول العربية من العلم�ء ال�شيعة امله�جرين من جبل ع�مل اإىل اإيران وك�ن ع�مل� يف جم�لت متنوعة من 

العلوم الإ�شالمية وغريه�، من اأهّمه� املعم�رية، وله ف�شل كبري يف جتديد بن�ء مدينة اأ�شفه�ن وتعمري م�ش�جد وق�شور وحدائق فيه�.
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اأن  ا�شتط�ع  بحيث  والعرف�ن،  الت�شوف  حول  كثرية  مط�لب  »الك�شكول«  كت�به  يف  ج�ء  فقد 
يكت�شب احرتام جميع الطرق ال�شوفية ويثري اهتم�مه�، حتى ن�شبته الكثري من الفرق والطرق 

اإليه�، ك�لطريقة النوربخ�شية، حيث اتهم ب�لنتم�ء اإليه�)12(.

حممد تقي املجل�صي:  )املتوفى 1659م(، تتلمذ على يد ال�شيخ البه�ئي، وك�نت   
لديه ميول نحو الزهد والتق�شف، ونقل اأنه ك�ن مي�ر�ص بع�ص طقو�ص ال�شوفية ك�لأربعيني�ت، 
التي  والكرام�ت،  وال�شهود  ب�لك�شف  اإمي�ن  لديه  ك�ن  كم�  منهم،  ال�شوفية  بع�ص  عّده  حتى 

ميكن عده� من اأهّم خ�ش�ئ�ص الفكر ال�شويف والعرف�ين.

حممد باقر املجل�صي: )املتوفى1699م( وهوابن املجل�شي الآنف الذكر، وك�ن من   
األّد اأعداء ال�شوفية، ف�أنكر ب�شدة انتم�ء اأبيه اإىل الت�شوف، واأرجع وجود مظ�هر الت�شوف 
عند والده اإىل مت�شكه برواي�ت اأهل البيت، ر�شي اهلل عنهم، احل�ثة على الزهد والورع وجه�د 
النف�ص، وقد بّرر املجل�شي اختالط والده ب�ل�شوفية وتقربه منهم ب�أنه ك�ن يح�ول يف البدء 
هدايتهم اإىل طريق ال�شواب، فلم� وجد اأن جم�عة منهم غري ق�بلني للهداية ترباأ منهم، بل 
وحتى كّفرهم، ويف احلقيقة ك�ن الكثري من الن��ص ل يثقون ب�ملجل�شي الأول، ب�شبب قوة التي�ر 
املن�ه�ص للت�شوف، اإىل اأن ج�ء ولده املجل�شي الث�ين، وبّراأ والده من تهمة الت�شوف، فع�دت 

ثقة الن��ص به، ومت العتم�د على كتبه وتداوله�)13(.

املا حم�صن الفي�س الكا�صاين: )ت 1678م(، من العلم�ء الأكرث جدًل يف العهد   
ال�شفوي، الذي ت�رة يظهر مبظهر الإخب�ري املتعبد واأخرى يبدو ك�شويف زاهد، وث�لثة يربز 
كف�ءته كفيل�شوف متعمق، ويف احلقيقة ف�إن الفي�ص قد ت�أثر بكل هذه املدار�ص الفكرية، وح�ول 
اأن يوفق بينه�، فهو مل يكن ي�شتطيع اأن يتج�هل الرتاث الفل�شفي والعرف�ين الذي ورثه من 
اأ�شت�ذه ووالد زوجته املال �شدرا )ت 1640م(، كم� مل ي�شتطع اأن يتنكر للرواي�ت والأح�ديث، 

)12(  متيم داري، اأحمد، عرف�ن وادب در ع�شر �شفوي، ج2 �ص679.

)13(  جعفري�ن، ر�شول، �شفويه در عر�شه دين وفرهنك و�شي��شت، ج2 �ص531-529.
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خ��شة وهو تلميذ م�جد بن ه��شم البحراين، الذي ك�ن يحمل فكرا اإخب�ري�. كل هذا جعله 
يح�ول التوفيق بني هذه املدار�ص، مم� اأث�ر عليه البع�ص، حيث اعتربوا حم�ولته تلك جمع� بني 
الالمتج�ن�ش�ت. وقد كرث النقد ل�شخ�شية الفي�ص الك��ش�ين، ل مليوله الإخب�رية التي جتلت 
يف كت�به »الوايف«، حيث �ش�ر مدارًا للبحث والدر�ص اإىل فرتة من الزمن، بل مليوله ال�شوفية، 
واعتم�ده على بع�ص اآراء ابن عربي والغزايل، حيث ق�م الك��ش�ين بتهذيب كت�ب »اإحي�ء علوم 
الدين« للغزايل، واأعط�ه �شبغة �شيعية، و�شم�ه »املحجة البي�ش�ء يف تهذيب الأحي�ء«. وك�ن من 
اأ�شد العلم�ء الذين �شنوا هجوم� عنيف� على الفي�ص، هوعلي بن حممد ال�شهيدي )ت 1691م( 
حفيد ال�شهيد الث�ين)14(، ولكن رغم كل ذلك يبدو اأن فكر الفي�ص قد �شهد تطورا، فقد ظهرت 
ميوله ال�شوفية والب�طنية يف العقود الأوىل من عمره، لكنه بعد ذلك �ش�رت له ميول خم�لفة 
للت�شوف، حتى اأنه ندم على كت�بة الكثري من كتبه ذات الط�بع ال�شويف، بيد اأنه مل يتن�زل 
عن كل مب�نيه القدمية، بل بقيت تلك اخللفية الفكرية تلقي بظالله� على فكره املت�أخر. ومن 
اجلدير ب�لذكر اأن املجل�شي الث�ين -ذا الفكر املن�ه�ص للت�شوف- قد عد الفي�ص من �شيوخ 

اإج�زته، وو�شفه »املوىل اجلليل الع�مل الع�رف الرب�ين مولن� حممد حم�شن الق��ش�ين«)15(.

معارضة التصوف

يف  ال�شفوي  الع�شر  ك�ن  فقد  ع�مة،  ب�شورة  الت�شوف  عن  احلديث  اإىل  لرنجع   
بواكريه الأوىل ع�شرًا مفعمً� ب�لروح ال�شوفية، التي اعتمد ال�شفويون عليه� عندم� �شيدوا 
�شرح دولتهم، ف�شيطر ال�شوفيون القزلب��ص على جميع مراكز القوة يف البالد، ب�عتب�رهم 
يح�ولون  اأخذوا  وبهذا  اأكت�فهم،  على  الدولة  ق�مت  ومن  الدولة  هذه  على  الف�شل  اأ�شح�ب 
اأكرب قدر ممكن من الأموال واملك�نة ال�شي��شية والجتم�عية،  وب�شتى الطرق احل�شول على 
حتى اأدى ذلك اإىل ن�شوب �شراع�ت داخلية يف م� بينهم ، ويبدو اأن الت�شلط قد ا�شتهواهم، 
ف��شتفحل اأمرهم حتى و�شل بهم اإىل التمرد على ال�شلط�ن ال�شفوي، امللقب عندهم ب�ملر�شد 

الك�مل.

)14(  امله�جر، جعفر، الهجرة الع�ملية اإىل اإيران يف العهد ال�شفوي، �ص210.

)15(  املجل�شي، حممد ب�قر، بح�ر النوار، ج107 �ص124.
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تدعى  قبيلة  من  الأمراء  اأحد  ق�م  1576م(،  )ت  الأول  طهم��شب  ال�ش�ه  عهد  ففي   
)تكلو( ب�لتمرد عليه، ثم جل�أ اإىل ال�شلط�ن العثم�ين، واأخذ يحر�شه على مه�جمة ال�شفويني، 
وبعد فرتة وجيزة ن�شبيً� ق�م اأمري اآخر من قبيلة )�ش�ملو( بد�ص ال�شم لل�ش�ه، اإل ان حم�ولته 
ب�ءت ب�لف�شل، واأّدت النزاع�ت الدائرة بني القزلب��ص اإىل قتل »�شيخ زادة حيدر مرزا«، وهو 
ال�ش�ه  عليهم)16(، فح�ول  ال�شفويني  امللوك  نقمة  اإىل  اأدى  �ش�ه طهم��شب، مم�  وخليفة  ابن 
طهم��شب ت�أديبهم لكنه عجز عن ذلك، اإىل اأن ج�ء ال�ش�ه عب��ص الأول ف�أ�ش�ص قوة جديدة 
�شم�ه� )�ش�ه �شون( اأي )حمبو ال�ش�ه(، وا�شتط�ع بذلك اأن يوقف القزلب��ص عند حدهم)17(.

اأخذ  فقد  ال�شفويني جت�ههم،  امللوك  �شي��شة  تغري  اإىل  القزلب��ص  �شلوك  اأّدى  وقد   
ال�شفويون ب�لبحث عن الفقه�ء -ذوي امليول املن�ه�شة للت�شوف- لي�شّلموهم مق�ليد املوؤ�ش�شة 
ع�مل،  جبل  من  وب�لتحديد  لبن�ن  من  فقه�ء  طهم��شب   ال�ش�ه  وا�شتدعى  بك�مله�،  الدينية 
الفقهية،  للمق�يي�ص  وفق�  اإيران،  الفكرية يف  اللبن�نيون من �شي�غة احلركة  الفقه�ء  ومتكن 
تي�ران  العلم�ء  بني  ظهر  احلقيقة  ويف  وجهه،  يف  والوقوف  الت�شوف  مع�ر�شة  منه�  والتي 

من�ه�ش�ن للت�شوف:

اأحد  1640م(  الأول: التمييز بني الت�صّوف والعرفان: ك�ن املال �شدرا )ت   
اأ�شن�م اجل�هلية«، وه�جم فيه  ال�شهري »ك�شر  الرئي�شيني لهذا الجت�ه، وكتب كت�به  املمثلني 
الت�شوف ال�شوقي امل�شحوب ب�لبدع والأمور املخ�لفة للدين ح�شب تعبريه، حيث ق�ل: »وجدت 
وم�ش�هدة احلق  املعرفة  ادعوا علم  ال�شفه واخلذلن،  اأهل  العمي�ن وط�ئفة من  جم�عة من 
ال�شهود،  عني  يف  واملالزمة  املعبود،  اإىل  والو�شول  الأحوال،  عن  املق�م�ت  وجم�وزة  الأول، 
ومع�ينة اجلم�ل الأحدي، والفوز ب�للق�ء ال�شرمدي، وح�شول الفن�ء والبق�ء؛ واأمي اهلل اإنهم ل 
يعرفون �شيئً� من هذه املع�ين اإل ب�لأ�ش�مي واملب�ين«)18(، واأرجع املال �شدرا �شبب هجومه هذا 

)16(  زرين كوب، عبد احل�شني، دنب�له ج�شتجودر ت�شوف اإيران، �ص231.

)17(  ذك�وتى قراكزلو، على ر�ش�، جنب�ص نقطويه، �ص109.

)18(  �شدرالدين ال�شريازي، حممد بن ابراهيم، ك�شر اأ�شن�م اجل�هلية �ص7-6.
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التزامهم بتع�ليم الدين)19(، ويف خ�متة كت�به اعترب هدفه من  اإىل جهلهم ب�ملع�رف وعدم 
كت�بة الكت�ب هو »التنبيه والإعالم ملن له ذوق �شليم وقلب �شحيح على ف�ش�د الزم�ن وانحراف 
بني  �شدرا  املال  ميز  وبهذا  والعرف�ن«)20(،  العلم  طريق  اإىل  ال�شلوك  ج�دة  عن  الن��ص  اأكرث 
الت�شوف والعرف�ن، فه�جم الأول يف هذا الكت�ب، واعتربه اأمرًا �شلبيً�، فيم� دافع عن الث�ين 
يف خمتلف كتبه، وخ��شة يف كت�به )الأ�شف�ر الأربعة(، واعتربه اأمرًا اإيج�بيً�، وقد �ش�ر على 
هذا املنوال تالميذ املال �شدرا، حتى �ش�ر الت�شوف تعبريًا عن ال�شلوك الف��شد، فيم� غدا 

العرف�ن مرادفً� لل�شلوك ال�شحيح، واأ�شبح عنوان الت�شوف اأمرًا مذمومً� وم�شتهجنً�.

ازدي�د  نتيجة  التي�ر  هذا  ظهر  والعرفان:  للت�صوف  املطلق  الرف�س  الثاين:   
نفوذ الفقه�ء، وانت�ش�ر املد الإخب�ري، ومل مييز هذا التي�ر –ك�لأول- بني العرف�ن والت�شوف، 
اأي بني ال�شلوك ال�شحيح واخلط�أ، مم� اأدى اإىل �شري�ن الرف�ص من الت�شوف اإىل العرف�ن، 
فظهر من يذم العرف�ن والعرف�ء، ومن يحذو حذوهم، ك�ملال �شدرا وغريه، ملجرد مت�شكهم 
ب�لعرف�ن ودف�عهم عنه، حتى و�شل الأمر اإىل حد التكفري، ومل يقف الهجوم عند هذا احلد، 
بل جت�وز اإىل الفل�شفة، لوجود تق�رب بني الفل�شفة والعرف�ن، خ��شة بعد م� ق�م به املال �شدرا 

من الدمج بني نت�ئج البحث الفل�شفي والعرف�ن النظري.

والر�ش�ئل  الكتب  انه�لت  للت�شوف،  املن�ه�شني  القويني  التي�رين  هذين  ونتيجة   
اإىل  املن�شوب  ال�شيعة(  )حديقة  كت�ب  مثل  والف�ر�شية،  العربية  ب�للغتني  للت�شوف  الراف�شة 
املقد�ص الأردبيلي، ور�ش�لة )الفوائد الدينية( ملحمد ط�هر القمي، وكت�ب )ال�شه�م الب�رقة( 
لعلي الع�ملي، وكت�ب )النفح�ت امللكوتية( ليو�شف البحراين، و)ر�ش�له خرياتيه( لآق� حممد 
علي)21(، وكت�ب )ال�شه�م امل�رقة من اأغرا�ص الزن�دقة يف الرد علي ال�شوفية( للم�شهدي)22(، 
وقد �ش�حب هذه احلملة دعم قوي من ال�شلطة، التي اأعطت مك�نة مرموقة للعلم�ء املن�ه�شني 

)19(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص50.

)20(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص217.

)21(  بجنوردي، دائرة املع�رف بزرك اإ�شالمي، ج8 �ص480.

)22(  متيم داري، اأحمد، عرف�ن وادب در ع�شر �شفوي، ج1 �ص49.
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اأتب�ع بع�ص الطرق، كم� ح�شل لأتب�ع الطريقة  اإب�دة �شد  للت�شوف، و�شنت الدولة حمالت 
النقطوية.

مل يتمكن الت�شوف من مق�ومة كل هذه ال�شغوط، فتقهقر اأم�م ال�شرب�ت املوجعة   
القرن  ج�ء  اإذا  حتى  عليه،  للق�ش�ء  والدولة  العلم�ء  جهود  تظ�فر  نتيجة  اإليه،  وجهت  التي 
التي  الكثري من املدن ل جتد فيه� �شوفيً� واحدًا، وحتولت اخل�نق�وات  ال�ش�بع ع�شر، ك�نت 
اأخذ ي�شفر فيه� الريح اإىل مع�مل تذكر مب� ك�نت تعج به من الأتب�ع الكرث، ومب� ك�نت تتمتع به 
من �شطوة ونفوذ، حتى لقد حتدث ابن الكربالئي )موؤرخ �شويف( عن اإحدى الزواي� يف تلك 
الفرتة، وق�ل اإنه ل يوجد فيه� اأي دروي�ص، ل يف هذا املك�ن ول يف اأي مك�ن اآخر)23(، وك�نت 
لالإ�شالم  �شيخً�  1699م(، عندم� �ش�ر  املجل�شي )ت  ب�قر  يد حممد  الق��شية على  ال�شربة 
من  تبقى  م�  على  للق�ش�ء  الوا�شع  نفوذه  توظيف  ا�شتط�ع  حيث  ال�شفوي،  العهد  اأواخر  يف 

الت�شوف يف اإيران.

وميكن تلخي�ص العوامل التي �ش�عدت على زوال الت�شوف يف اإيران مب� يلي:  

اأول: الف�ش�د الأخالقي للقزلب��ص ومترداتهم التي �شكلت خطرًا على الدولة.
ثانيا: كرثة املت�شوفة غري امللتزمني ب�أحك�م الإ�شالم.

ب�لق�ش�ء  ق�مت  حيث  ل�ش�حله�،  الت�شوف  احتك�ر  ال�شفوية  الطريقة  ثالثا:  حم�ولة 
على ب�قي الطرق.

رابعا: نفوذ العلم�ء والفقه�ء الراف�شني للت�شوف)24(.

)23(  حداد ع�دل، دان�شن�مه جه�ن اإ�شالم، ج7 �ص390.

)24(  امل�شدر ال�ش�بق، ج7 �ص390-389.
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المشهد الفلسفي

ظهر فال�شفة ب�رعون يف العهد ال�شفوي، بحيث متكنوا من اإحي�ء الرتاث الفل�شفي   
بعد فرتة طويلة من اخلمود والركود، ومن اأبرز هوؤلء الفال�شفة: 

املريداماد

هو حممد ب�قر الدام�د احل�شيني ال�شرتاآب�دي املعروف ب�ملريدام�د )ت 1631م(،   
وهو من اأهّم هوؤلء الفال�شفة، ولقب »الدام�د« مبعنى »ال�شهر«، فقد ك�ن والده �شهر �شيخ 
اأكرب  املريدام�د  ويعترب  اأمه،  جهة  من  للمريدام�د  َجّدًا  الكركي  فيكون  الكركي،  الإ�شالم 
فيل�شوف يف ع�شره، حيث يذكر يف عداد كب�ر فال�شفة الإ�شالم، حتى لقب ب�ملعلم الث�لث، 
ف�ش�ر يف عداد املعلم الث�ين الف�رابي، واملعلم الأول اأر�شطو وهو نف�شه ك�ن يردد هذا التعبري: 
»ق�ل �شريكن� يف التعليم اأبون�شر الف�رابي«)25(، ورغم ذلك ل ميكن اأن نعرث يف ق�ئمة اأ�ش�تذته 
على اأ�شت�ذ ب�رز يف املج�ل الفل�شفي، بحيث يتن��شب مع م�شتوى تلميذ ك�لدام�د، وهذا يذّكر 

ب�بن �شين�.

هكذا ك�ن املريدام�د، الذي ك�ن اأي�ش� يتمتع مبوؤهالت ن�درة، رفعته اإىل م�شتوى كب�ر   
الفال�شفة)26(، وعلى الرغم من اأنه ك�ن حم�شوبً� على املنهج امل�ش�ئي، وت�بعً� لأفك�ر ابن �شين�، 
اإل اأن املنهج الإ�شراقي، وفكر ال�شهروردي، مل يكن غ�ئب� عنه، وميكن روؤية ب�شم�ت الفيل�شوف 
الإ�شراقي يف كتب املريدام�د)27(، وهذا يك�شف عن امليول العرف�نية التي ا�شطبغ به� فكر هذا 
احلكيم، حتى اأنه ك�ن يتخل�ص يف �شعره ب�لإ�شراق)28(، وقد متيزت فل�شفة الدام�د بت�أكيده� 
اإىل  الط�بع  وانتقل هذا  الفل�شفي،  �شيعي� ملذهبه  اأعطى ط�بع�  ال�شيعية، مم�  الرواي�ت  على 

تلميذه مال �شدرا، �ش�حب مدر�شة احلكمة املتع�لية.

)25(  ح�شيني كوه�ش�ري، ا�شح�ق، ت�ريخ فل�شفه اإ�شالمي، �ص215.

)26(  ابراهيمى دين�ين، غالم ح�شني، م�جراى فكر فل�شفى در جه�ن اإ�شالم، ج2 �ص302.

)27(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص304.

)28(  كوربن، ه�نري، ت�ريخ فل�شفه اإ�شالمي، �ص477.
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كتب مريدام�د كت�ب »الروا�شح ال�شم�وية يف �شرح اأح�ديث الإم�مية«، وق�م يف هذا   
الكت�ب بتلفيق الأح�ديث ال�شيعية، والأفك�ر الفل�شفية، حيث ق�م بت�شمني �شرحه لالأح�ديث 

�شرح� للكثري من اأفك�ره الفل�شفية)29(.

اأهم نظرية فل�شفية للدام�د، حيث ح�ول من خالل  وتعد نظرية احلدوث الدهري   
حول  والفال�شفة  املتكلمني  بني  الن��شب  الت�ريخي  لل�شراع   حل  اإىل  التو�شل  النظرية  هذه 
حدوث الع�مل، فقد اأ�شر املتكلمون على احلدوث الزم�ين حيث اعتربوا وجود زم�ن -ولوزم�ن 
افرتا�شي- مل يكن هذا الع�مل موجودا فيه، بينم� األح الفال�شفة على احلدوث الذاتي للع�مل، 
اأي اأن الفي�ص الإلهي مل ينقطع اأبدا، ول يوجد زم�ن مل يكن  الع�مل موجودًا فيه، بل حدوث 
الع�مل مبعنى اأن كل �شيء �شوى اهلل تع�ىل اإذا نظرن� اإليه وحده وجدن�ه ل ي�شتحق اإل العدم، 
واإمن� ي�أخذ وجوده من اهلل تع�ىل، اإذن ا�شتحق�قه للوجود م�شبوق ل�شتحق�قه للعدم يف ذاته، 

وهذا م� ي�شمونه ب�حلدوث الذاتي.

ح�ول املريدام�د اأن يجمع بني قول الفال�شفة بعدم انقط�ع الفي�ص اأبدًا، وبني م� ق�له   
الدهري)30(،  احلدوث  بنظرية  فج�ء  و�شريح،  واقعي  بعدم  م�شبوق  الع�مل  اأن  من  املتكلمون 
حيث ق�ل اإن كل م�شتوى من م�شتوي�ت هذا الع�مل يقع يف ظرف خ��ص به، فع�مل امل�دة واقع 
يف ظرف الزمن، وع�مل املجردات واقع يف ظرف الدهر، واأم� اهلل تع�إىل فهو واقع يف ظرف 
ال�شرمد، ف�إذا ق�رن� بني ع�مل امل�دة وظرف الدهر، وجدن� اأن ع�مل امل�دة معدوم عدمً� �شريحً� 
يف هذا الظرف، اأي اأن ع�مل امل�دة م�شبوق ب�لعدم الدهري، وهذا م� اأطلق عليه ا�شم »احلدوث 

الدهري«.

ومل ي�ش�طر العديد من فال�شفة العهد ال�شفوي املريدام�د الراأي بهذه النظرية، فقد   
نقده� تالمذة املال �شدرا مثل الالهيجي، والفي�ص الك��ش�ين، وحممد بن علي ر�ش� �ش�رح 

)29(  ابراهيمى دين�ين، غالم ح�شني، م�جراى فكر فل�شفى در جه�ن اإ�شالم، ج2 �ص303-302.

)30(  اآ�شتي�ين، جالل الدين، منتخب�تى از اآث�ر حكم�ى الهى اإيران، ج1 �ص26.
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فكرة  فيه�  نقد  ر�ش�لة  اخلون�ش�ري  جم�ل  الآق�  وكتب  »القب�ش�ت«،  للمريدام�د  كت�ب  اأ�شهر 
احلدوث الدهري)31(، وللمريدام�د نظري�ت اأخرى ن�شري اإليه� ب�شرعة:

1- اأ�ش�لة احلركة القطعية يف مق�بل احلركة التو�شطية.
2- فهم خ��ص للمثل النورية.
3- اإثب�ت ا�ش�لة امل�هية)32(،

كم� ك�ن يوؤمن  ب�أن املقولت الع�شر لي�شت لأر�شطو، بل ل�شخ�ص اآخر يدعى »اأرخوط�ص«   
من تالمذة فيث�غور�ص)33(.

اأي�ش�  وله  لحق�،  عنه  �شنتحدث  الذي  �شدرا،  املال  مريدام�د،  تالميذ  اأهم  ومن   
تالمذة اآخرون من اأهّمهم: اأحمد بن زين الع�بدين العلوي )املتوفى بني �شنة 1644 و1650م( 
الذي �شرح بع�ص كتب اأ�شت�ذه املعقدة، كم� �شرح ال�شف�ء لبن �شين� و�شم�ه »مفت�ح ال�شف�ء«، 
وحممد بن علي ر�ش� بن اآق�ج�ين، وقد �شرح كت�ب اأ�شت�ذه »القب�ش�ت« يف األف وم�ئتي �شفحة، 
1664م(  �شنة  بعد  )املتوفى  الالهيجي  واملعروف ب�خلطيب  الأ�شكوري  الدين حممد  وقطب 
وله كتب متعددة يف الفل�شفة والعق�ئد والتف�شري، واملال �شم�ش� الكيالين، الذي ح�شر در�ص 
الفل�شفية،  الر�ش�ئل  من  اأ�شت�ذه يف جمموعة  اأفك�ر  ب�شرح  وق�م  ل�شنوات عديدة،  املريدام�د 
وك�ن كثري ال�شفر، فقد زار يف حي�ته كل من�طق اإيران اإ�ش�فة اإىل العراق و�شورية واحلج�ز، 
وعلي الرغم من اختالف الأخري يف الراأي مع زميله الأكرب �شن� منه، اأي املال �شدرا، حيث 
ذهب املال �شم�ش� اإيل القول ب�أ�ش�لة امل�هية تبع� لأ�شت�ذه، بينم� ذهب املال �شدرا اإىل القول 
ب�أ�ش�لة الوجود، اإل اأن هذا الختالف مل يف�شد ق�شية الود بني الزميلني، فقد ك�نت بينهم� 

مرا�شالت ودية وحميمة جدا)34(.

)31(  ابراهيمى دين�نى، غالم ح�شني، م�جراى فكر فل�شفى در جه�ن اإ�شالم، ج2 �ص312-307.

)32(  خ�منه اى، حممد، مريدام�د، �ص116.

)33(  ابراهيمى دين�نى، غالم ح�شني، م�جراى فكر فل�شفى در جه�ن اإ�شالم، ج2 �ص316.

)34(  كوربن، ه�نري، ت�ريخ فل�شفه اإ�شالمى، �ص479-478.
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املريفندر�صكي

الذي   1640م(،  )ت  املريفندر�شكي  اأبوالق��شم  ال�شفوي،  الع�شر  فال�شفة  ومن   
الهند، حيث  اإىل  اإيران، وخ��شة رحالته  �شنوات عمره يف رحالت خ�رج  العديد من  ق�شى 
تعرف على العديد من حكم�ءه�، وك�ن يحظى ب�هتم�م خ��ص من قبلهم، حتى ق�م برتجمة 

بع�ص الن�شو�ص ال�شن�شكريتية اإىل الف�ر�شية)35(.

كت�بي  يدر�ص  ك�ن  فقد  والطب،  والري��شي�ت  للفل�شفة  اأ�شت�ذًا  املريفندر�شكي  ك�ن   
من  نوع  الفكري  انتم�ئه  حول  يحيط  ولكن  اأ�شفه�ن)36(،  يف  �شين�  لبن  والق�نون  ال�شف�ء 
بكل م� هو م�ش�ئي، فقد  يوؤمن  وك�ن  امل�ش�ئية،  الفل�شفة  يدر�ص  الغمو�ص، فهو من جهة ك�ن 
ج�نب  اإىل  يقف  وك�ن  الأفالطونية،  واملثل  واملعقول  الع�قل  واحت�د  اجلوهرية  احلركة  اأنكر 
امل�ش�ئني يف نزاعهم مع الإ�شراقيني، واإن اأجوبته على اأ�شئلة مظفر الك��شي توؤكد ميوله لأفك�ر 
لدى  اأفالطونية  نزعة  وجود  على  اإ�ش�رات  توجد  اأخرى  جهة  ومن  والف�رابي)37(،  �شين�  ابن 
املريفندر�شكي، ففي اإحدى ق�ش�ئده امل�شهورة، والتي نظمه� ب�للغة الف�ر�شية، تظهر النزعة 
الأفالطونية لديه ب�شكل وا�شح، فقد تعر�ص يف هذه الق�شيدة لفكرة املثل واأرب�ب الأنواع التي 

تعد من اأ�ش�ص الفكر الأفالطوين.

اإن من اأهم تالمذة املريفندر�شكي، هواملال رجب علي التربيزي، الذي ق�م ب�إن�ش�ء   
للفل�شفة امل�ش�ئية، كم� ك�ن يوؤمن ب�ل�شرتاك  تي�ر فل�شفي م�ش�د ملال �شدرا، فقد ك�ن ت�بع� 
اللفظي للوجود، وينكر احلركة اجلوهرية واأ�ش�لة الوجود واملثل النورية والوجود الذهني)38(، 
ومن بني تالمذة املال رجب علي، ن�ش�هد ا�شم الق��شي �شعيد القمي، الذي طرح اأفك�ر اأ�شت�ذه 
يف كتبه، وخ��شة يف كت�به »�شرح توحيد ال�شدوق«، واأي�ش� من تالمذته حممد ح�شن القمي، 

)35(  امل�شدر ال�ش�بق، �ص480.

)36(  ن�شر، ح�شني، �شنت عقالين اإ�شالمى در اإيران، �ص377.

)37(  �شدر الدين ال�شريازي، حممد بن ابراهيم، ال�شواهد الربوبية، مقدمة  جالل الدين ال�شتي�ين، �ص67-66.

)38(  ح�شينى كوه�ش�رى، ا�شح�ق، ت�ريخ فل�شفه اإ�شالم، �ص254-253.



110

 

المشهد الصوفي والفلسفي في العهد الصفوي

المسبــار

اأخ الق��شي �شعيد، واملال عب��ص املولوي، واملال حممد التك�بني، واملري قوام الرازي، وحممد 
رفيع بريزادة.

قلي  علي  اأ�شت�ذهم،  اأفك�ر  ن�شر  اإىل  �شعوا  الذين  املريفندر�شكي  تالمذة  بني  ومن   
بن قرچغ�ي خ�ن، الذي األف كت�بً� �شخمً� ب�للغة الف�ر�شية، بني فيه اآراء اأ�شت�ذه الفل�شفية، 
ح�شني  املريفندر�شكي،  تالمذة  من  واأي�ش�  احلكمة«)39(،  »اإحي�ء  اأي  حكمت«  »احي�ي  و�شم�ه 
اخلون�ش�ري )ت 1686م(، الذي ك�ن اأ�شت�ذًا م�هرًا يف الري��شي�ت والهيئة والفل�شفة والفقه 
والتف�شري والكالم واحلديث، حتى اأطلق عليه لقب »اأ�شت�ذ الكل يف الكل«، ومن كتبه: ر�ش�لة 
يف اجلرب والختي�ر، و�شرح على ال�شف�ء والإ�ش�رات لبن �شين�، و�شرح على التجريد لن�شري 

الدين الطو�شي، و�شرح على ر�ش�لة يف الهيئة للقو�شجي.

ور�شي  اخلون�ش�ري،  الدين  جم�ل  ولداه  منهم  عديدون،  تالمذة  وللخون�ش�ري   
اخلون�ش�ري، واملال م�شيح� الف�ش�ئي )الف�شوي( ال�شريازي، وحممد ب�قر ال�شبزواري له �شرح 
الك�يف)41(  فل�شفي على  �شرح ذوط�بع  له  الن�ئيني  رفيع�  واملرزا  والإ�ش�رات)40(،  ال�شف�ء  على 

للكليني، وتعليقة على �شرح الإ�ش�رات لن�شري الدين الطو�شي)42(.

�صدر املتاألهني )املا �صدرا(

ال�شخ�شية  هو  1640م(،  )ت  �شدرا  ب�ملال  املعروف  ال�شريازي،  املت�ألهني  �شدر   
الفل�شفية الأهّم يف العهد ال�شفوي، الذي متكن من ت�أ�شي�ص مدر�شة فل�شفية جديدة يف مق�بل 
املدر�شتني الرئي�شيتني يف الع�مل الإ�شالمي، اأي املدر�شة امل�ش�ئية والإ�شراقية، وقد اعتمد مال 
�شدرا يف بن�ء هذه املدر�شة على العقل الربه�ين، والك�شف العرف�ين، والنقل القراآين، ح�شب 

)39(  ابراهيمى دين�نى، غالم ح�شني، م�جراى فکر فل�شفى در جه�ن اإ�شالم، ج2 �ص333-331.

)40(  ال�شف�ء وال�ش�رات كت�ب�ن فل�شفي�ن ه�م�ن لبن �شين�.

)41(  الك�يف هو اأحد امل�ش�در احلديثية الأربعة الرئي�شية لل�شيعة.

)42(  كوربن، ه�نرى، ت�ريخ فل�شفه اإ�شالمي، �ص481-480.
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تعبريه، واأهم كت�ب اّلفه املال �شدرا هوكت�ب »احلكمة املتع�لية يف الأ�شف�ر العقلية الأربعة« 
الفل�شفة، وككت�ب  ك�أهم مرجع يف جم�ل  والذي م� زال متداوًل  »الأ�شف�ر«،  بكت�ب  املعروف 

درا�شي يف احلوزات العلمية ال�شيعية.

ولد �شدر الدين حممد بن ابراهيم القوامي ال�شريازي يف �شنة )1571م( يف �شرياز،   
اأبوه  القوامي ذات نفوذ �شي��شي واقت�ش�دي، وقد �شغل  اأ�شرة  اأ�شرة مرموقة، فقد ك�نت  يف 
على  الذي حثه  والده،  مكرمً� يف حجر  معززًا  ون�ش�أ حممد  ملدة طويلة)43(،  الوزارة  من�شب 
طلب العلم، ف��شتغل ب�لدرا�شة يف �شرياز، ومل� تويف والده ذهب اإىل اأ�شفه�ن ع��شمة الدولة 
ب�ل�شيخ  املعروف  الع�ملي،  الدين  به�ء  اأ�شفه�ن يف در�ص  اإىل  ال�شفوية، وح�شر فور و�شوله 
امل�شتوي�ت  اأ�شح�ب  اإل  در�شه  يح�شر  يكن  ومل  العلي�،  الدرو�ص  يدر�ص  ك�ن  الذي  البه�ئي، 

العلمية الرفيعة، وبعد ذلك انقطع اإىل در�ص املريدام�د اأكرب فال�شفة ع�شره)44(.

وميكن تق�شيم حي�ة املال �شدرا العلمية اإىل ثالث مراحل:  

البحث وتتبع  واأ�شفه�ن، ومرحلة  الدرا�شة يف �شرياز  اأول:  مرحلة الطلب: وهي مرحلة 
اآراء املتكلمني والفال�شفة ومن�ق�ش�تهم، وقد اأبدى ندمه واأ�شفه على م� اعتربه �شي�ع� 
مرحلة  اإىل  و�شل  عندم�  وذلك  والفال�شفة،  املتكلمني  بحوث  ا�شتق�ش�ء  يف  للعمر 
الن�شوج الفكري، ولكنه مع ذلك ا�شتف�د من هذه املرحلة ف�ئدة كبرية، ويبدو اأنه مل 

ين�شج يومئذ م�شلكه العرف�ين.

ثانيا:  مرحلة العزلة والنقطاع اإىل العبادة: انقطع املال �شدرا يف اإحدى قرى قم 
الن�ئية، وتدعى »كهك«، حيث انقطع فيه� للعب�دة والري��شة الروحية، وذلك لإمي�نه 
ب�أن الطريق ال�شحيح لتح�شيل العلوم هو تروي�ص النف�ص، واإعداده� لتلقي املعرفة 

)43(  ن�شر، ح�شني، �شنت عقالين اإ�شالمى در اإيران، �ص403.

)44(  �شدر الدين ال�شريازي، حممد بن ابراهيم، احلكمة املتع�لية، مقدمة حممد ر�ش� املظفر، ج1 ال�شفحة: )ج( و)د(.
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وا�شتيع�به�، وك�ن ال�شبب الآخر الذي دع�ه اإىل اختي�ر العزلة، هوال�شغوط التي ك�ن 
يتعر�ص له� من قبل بع�ص الفقه�ء الإخب�ريني وغريهم، ب�شبب بع�ص اآرائه الفل�شفية، 

التي ل تروق للكثريين، حتى و�شل الأمر اإىل تكفريه.

ثالثا:  مرحلة التاأليف: بعد مرحلة الن�شوج العلمي والتجربة الروحية، بداأ املال �شدرا 
يوؤ�ش�ص  اأن  الكت�ب  ا�شتط�ع يف هذا  الأربعة«، حيث  »الأ�شف�ر  اأهم كتبه، وهو  بت�أليف 
الإ�ش�رة  املتع�لية)45(، ولبد هن� من  ملدر�شة فل�شفية جديدة تعرف مبدر�شة احلكمة 
اإىل معنى كلمة »الأ�شف�ر«، فقد ظن البع�ص من اأمث�ل »الكونت دوغ�بينو«، الذي زار 
اإيران يف القرن الت��شع ع�شر، اأن الأ�شف�ر جمع »�شفر«، مبعنى »رحلة«، وبهذا ظن اأن 
املال �شدرا ك�ن رح�لة يجوب البلدان، بينم� ظن البع�ص الآخر مثل »اي. براون« اأن 
الأ�شف�ر جمع »�شفر« مبعنى »كت�ب«، وبهذا ظن اأن كت�ب »الأ�شف�ر الأربعة« عب�رة عن 
جمموعة حتتوي على اأربعة كتب، ولكن ال�شحيح اأن الأ�شف�ر جمع �شفر، مبعنى رحلة، 
رحالت  املق�شود  بل  واملدن،  البلدان  بني  امل�دية  الرحالت  به�  املق�شود  لي�ص  لكن 
معنوية وعرف�نية، فم�شطلح الأ�شف�ر الأربعة م�شطلح عرف�ين معروف لدى العرف�ء، 
وقد اأ�ش�ر املال �شدرا نف�شه اإىل هذه الأ�شف�ر يف مقدمة كت�به حيث ق�ل: »واعلم اأن 
اإىل احلق،  اخللق  ال�شفر من  اأحده�:  اأربعة:  اأ�شف�را  والأولي�ء  العرف�ء  لل�شالك من 
وث�نيه�: ال�شفر ب�حلق يف احلق، وال�شفر الث�لث: يق�بل الأول لأنه من احلق اإىل اخللق 

ب�حلق، والرابع: يق�بل الث�ين من وجه لأنه ب�حلق يف اخللق.«)46(.

وبهذا ا�شتع�ر املال �شدرا هذا امل�شطلح العرف�ين لكت�به، فرتبه على اأربعة اأق�ش�م،   
اأن كت�ب الأ�شف�ر كت�ب فل�شفي ل عرف�ين، لذلك اأ�ش�ف اإىل كلمة »الأ�شف�ر« كلمة  لكن مب� 
الأ�شف�ر  املتع�لية يف  العرف�نية، و�شمى كت�به »احلكمة  الأ�شف�ر  »العقلية«، لكي ل تختلط مع 

العقلية الأربعة«)47(.

)45(  امل�شدر ال�ش�بق، ال�شفحة: )د( و)ز(

)46(  �شدر الدين ال�شريازي، حممد بن اإبراهيم، احلكمة املتع�لية يف الأ�شف�ر العقلية الأربعة، ج1 �ص13

)47(  ن�شر، ح�شني، �شنت عقالين اإ�شالمى در اإيران، �ص407.
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بعد �شنوات من العزلة ق�ش�ه� املال �شدرا يف قرية »كهك«، وكتب فيه� اأهّم واأكرث   
ت�أليف�ته، اأر�شل اإليه ح�كم �شرياز »اهلل وردي خ�ن«، ودع�ه لت�شلم رئ��شة مدر�شة اخل�ن التي 
بن�ه�، فقبل الدعوة، وقفل راجعً� اإىل م�شقط راأ�شه �شرياز، حيث ق�شى فيه� �شنني عديدة، 
م�شتغال ب�لبحث والتدري�ص والت�أليف، وحّول مدر�شة اخل�ن اإىل مركز لتدري�ص العلوم العقلية 

يف اإيران، وقد تخرج على يده جمموعة من الفال�شفة، نذكر اأهّمهم فيم� يلي:

»الوايف«  نحو:  الكثرية  الت�ش�نيف  �ش�حب  الكا�صاين:  الفي�س  حم�صن  املا   
و»اأ�شول  والعرف�ن،  الأخالق  يف  البي�ش�ء«  و»املحجة  التف�شري،  يف  و»ال�ش�يف«  احلديث،  يف 
املع�رف« يف الفل�شفة والعق�ئد، وله اأي�ش� ديوان �شعر ب�للغة الف�ر�شية، اتبع فيه اأ�شلوب ح�فظ 

ال�شريازي، ال�ش�عر ال�شهري العرف�ين، يف التع�بري عن اآراءه العرف�نية وجت�ربه الروحية.

الغ�لب  وله كتب فل�شفية وكالمية كثرية، والط�بع  املا عبدالرزاق الاهيجي:   
عليه� هوالكالم الفل�شفي، واأهم كتبه هي: »�شوارق الإله�م يف �شرح جتريد الكالم«، و»ح��شية 
و�شرح  ب�لف�ر�شية،  املراد«،  اأي »جوهر  »كوهر مراد«  وكت�ب  للطو�شي،  ال�ش�رات«  �شرح  على 
ر�ش�لة »هي�كل النور« لل�شهروردي، مم� يدل على اإمل�مه ب�لفل�شفة الإ�شراقية، وقد ك�ن �ش�عرًا 

وله ديوان �شعر ب�للغة الف�ر�شية.

املا ح�صني التنكابني: وله ح��شية على »ال�شف�ء«، وعلى »ح��شية اخلفري على   
التجريد«.

»القب�ش�ت«  كت�ب  على  �شرح  وله  اآقاجاين:  بن  ر�صا  علي  بن  حممد   
للمريدام�د)48(.

)48(  خ�منه اي، حممد، �شري حكمت در اإيران وجه�ن، �ص279-277.
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�شبع  احلرام  اهلل  بيت  وقد حج  الدني�،  عن  معر�شً�  ع�بدًا  زاهدًا  �شدرا  املال  ك�ن   
مرات، ويف اأكرثه� يحج م�شيً� على الأقدام، وك�نت يف �ش�بعته� منيته، حيث تويف يف الب�شرة 

ودفن فيه�، وذلك يف طريق عودته من مكة اإىل اإيران �شنة )1640م(.

مدرسة الحكمة المتعالية

املدر�شتني  مع  املنهج  يف  تختلف  جديدة،  فل�شفية  مدر�شة  �شدرا  املال  اأ�ش�ص  لقد   
وحيد  ك�أ�ش��ص  العقل  تعتمد  امل�ش�ئية  املدر�شة  ك�نت  فقد  والإ�شراقية،  امل�ش�ئية  الرئي�شيتني 
اأهمية  والك�شفي  العرف�ين  البحث  تويل  الإ�شراقية  املدر�شة  ك�نت  فيم�  املعرفة،  لكت�ش�ب 
اأ�ش��شية، وتعترب البحث الربه�ين بحثً� ت�بعً�، بينم� ق�م املال �شدرا ب�ل�شتع�نة بكل م�ش�در 
املعرفة وهي: الربه�ن والعرف�ن والقراآن، فح�ول اأن يثبت احلق�ئق الإلهية عن طريق امل�ش�هدة 
والك�شف العرف�ين، وي�شتدل عليه� بدليل عقلي بره�ين، ويوؤيد تلك احلق�ئق ب�لآي�ت القراآنية 
والأح�ديث ال�شريفة)49(، فهو يوؤمن بوجود تط�بق ت�م بني هذه الطرق الثالثة للمعرفة، ويعتقد 
الإلهية  احلقة  ال�شريعة  »ح��شى  ق�ل:  وقد  وال�شرع،  العقل  بني  ت�م  تط�بق  بوجود  خ�شو�شً� 
البي�ش�ء اأن تكون اأحك�مه� م�ش�دمة للمع�رف اليقينية ال�شرورية، وتبً� لفل�شفة تكون قوانينه� 

غري مط�بقة للكت�ب وال�شنة.«)50(.

وبهذا ا�شتط�ع املال �شدرا اإبداع مدر�شة فل�شفية من نوع جديد، ولكن عندم� نق�رن   
هذه املدر�شة ب�ش�بق�ته�، نرى اأن املدر�شة ال�شدرائية تقوم على اأ�ش��ص جتميع اآراء خمتلفة 
من املذهبني امل�ش�ئي والإ�شراقي يف الفل�شفة، واملدر�شتني الأ�شعرية والعتزالية يف الكالم، 
من  انتق�ءات  جمموعة  ت�شكل  احلقيقة  يف  فهي  النظري،  العرف�ن  يف  العربي  ابن  ومدر�شة 
اأنه يقوم يف بع�ص الأحي�ن بنقل �شفح�ت  مدار�ص متنوعة فل�شفية وكالمية وعرف�نية، حتى 
الرازي،  لفخرالدين  الع�لية«  اأو»املط�لب  للغزايل،  الدين«  علوم  »اإحي�ء  كت�ب  من  كثرية 

)49(  جوادى اآملى، رحيق خمتوم ، ج1 �ص19-16.

)50(  �شدر الدين ال�شريازي، حممد بن اإبراهيم، احلكمة املتع�لية يف الأ�شف�ر العقلية الأربعة، ج8 �ص303.
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و»الفتوح�ت املكية« لبن العربي، وكتب اأخرى، مم� اأث�ر بع�ص الفال�شفة امل�ش�ئني مثل »احلكيم 
جلوه« بنقد مال �شدرا، وتوجيه اته�م ال�شرقة الأدبية له.

وعلى الرغم من ذلك ل ي�شتطيع الق�رئ املت�بع لكتب مال �شدرا اأن يغ�ص النظر عن   
الأ�شلوب البديع يف جتميع الآراء، واإعط�ء وجه�ت نظر بديعة اأحي�ن�، فلم يقت�شر اإبداع مال 
اإثب�ت الكثري من الأفك�ر الدينية والعرف�نية  �شدرا على املنهج فقط، بل تعداه اإىل حم�ولة 
ب�لدليل العقلي، بعد اأن عجز الفال�شفة والعرف�ء عن اإثب�ته�، مثل م�ش�ألة املع�د اجل�شم�ين، 
التي اأظهر ابن �شين� عجزه عن اإثب�ته� ب�لعقل، ف��شطر اإىل الكتف�ء ب�إثب�ته� بوا�شطة النقل، 

بينم� متكن املال �شدرا من اإق�مة بره�ن عقلي عليه�)51(.

لقد اأحدثت اأفك�ر املال �شدرا قفزة يف الفكر الفل�شفي الإيراين، حيث فر�شت فل�شفته   
نف�شه� على احلي�ة العقلية يف اإيران اإىل هذا الع�شر، اأي حوايل اأربعة قرون)52(، ويف م� يلي 

ق�ئمة ب�أهم البداع�ت الفل�شفية التي اأ�ش�فه� املال �شدرا:

1- اإثب�ت اأ�ش�لة الوجود واعتب�رية امل�هية.
2- الت�شكيك يف الوجود.

3- اإق�مة بره�ن جديد على وحدة الوجود.
4- اإبداء تف�شري جديد للعالقة بني العلة واملعلول على اأ�ش��ص الوجود الرابط.

5- نظرية الإمك�ن الفقري وتقرير جديد لربه�ن الإمك�ن والوجوب.
6- تقرير جديد لربه�ن ال�شديقني.

7- حل م�شكلة علم الواجب ب�لأ�شي�ء قبل وجوده�، ب�عتب�ر العلم به� هوعلم اإجم�يل يف 

عني الك�شف التف�شيلي.
8- نظرية ب�شيط احلقيقة هو كل الأ�شي�ء.

9- نظرية احلركة اجلوهرية.

)51(  اآ�شتي�نى، جالل الدين، �شرح ح�ل  واآراى فل�شفى مال �شدرا، �ص29-19.

)52(  �شدر الدين ال�شريازي، حممد بن ابراهيم، ال�شواهد الربوبية، مقدمة جالل الدين ال�شتي�ين، �ص60.
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10- نظرية احت�د الع�قل واملعقول.

11- نظرية اأن النف�ص ج�شم�نية احلدوث وروح�نية البق�ء.

12- نظرية اأن النف�ص يف وحدته� كل القوى.

13- اإق�مة بره�ن عقلي على املع�د اجل�شم�ين.

14- حل م�شكلة الوجود الذهني عن طريق التمييز بني احلمل الأويل ال�ش�ئع.

15- اإ�ش�فة وحدة احلمل اإىل وحدات التن�ق�ص الثم�ن.

16- تعميق بحث املف�هيم امل�هوية والفل�شفية واملنطقية)53(.

خاتمة

اإىل  اإيران  يف  ال�شوفية  احلركة  اأو�شلت  الت�شوف،  جم�ل  يف  ال�شفوية  الفرتة  اإن   
قمته�، كم� اأن ال�شل�شلة ال�شفوية اأقيمت على اأكت�ف اأتب�ع الطرق ال�شوفية، ولكن بعد ا�شتقرار 
احلكم وظهور خالف�ت بني الطرق ال�شوفية وال�شالطني ال�شفوية من جهة، وبينهم والفقه�ء 
من جهة اأخرى، حتملت الطرق ال�شوفية �شرب�ت عنيفة و�شديدة، مم� �شبب انح�ش�ر دوره� 

مت�م� يف املجتمع الإيراين، وتقوية دور الفقه�ء يف املق�بل.

ويف املج�ل الفل�شفي اأي�شً�، �شهدت هذه الفرتة حم�ولت ه�مة يف ا�شتخدام الفل�شفة   
فل�شفي،  واأ�شلوب  ببي�ن  وال�شيعية منه� خ��شة،  الالهوتية  املعتقدات  وتو�شيح  ل�شرح  كالميً� 
وهكذا ميكنن� اعتب�ر هذه الفرتة، مرحلة ت�أ�شي�ص عهد جديد يف الالهوت ال�شيعي الإيراين، 
حيث حتول الإيرانيون من الت�شوف -الذي ك�ن بدوره من اأ�شب�ب انتق�ل الإيرانيني من الت�شن 
اإىل الت�شيع- اإىل اخلط�ب الفقهي واملوؤ�ش�شة الفقهية ال�شيعية، وركبوا منظومة متن��شقة من 
الأفك�ر الكالمية والفل�شفية للمذاهب املختلفة ال�ش�بقة، مطّعم� بروؤية عرف�نية، م�شتخدمني 

اإي�ه� دعم� للروؤية ال�شيعية.

)53(  امل�شدر ال�ش�بق، واأي�ش� راجع: ن�شر ، ح�شني، �شنت عقالين اإ�شالمى در اإيران، 425-411.


