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املدى الثقايف
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مـــن أصــــــــداء أســـبــــــــوع املــــــــدى الـــثـقــــــــايف الــــــــرابـع
تنـشر (املدى) جمـيع األصداء واملتابعـات واآلراء والتعليقات حـول أسبوع املدى الثقـايف الذي اختتم أعمـاله السبت املاضـي يف مدينتي أربيل
والسليمانية التي نشرت أو ستنشر يف مختلف أجهزة اإلعالم.
(املـدى) ستلتـزم األمانـة يف نقل كتـابات اجلمـيع ،وعلى هـذا سيصـادف القراء اإليجـابي والسلـبي من اآلراء املتـعلقة بفـكرة األسبـوع أو سير
أعماله أو نتـائجه ..سيصادف القراء ما يتفق مع قنـاعات مؤسسة (املدى) ،وما يخـتلف معها .كما سيصادفون من اآلراء مـا هو مكتوب بدوافع ثقافية
حقيقية ،بغض النظر عن االتفاق واالختالف ،فيما سيصادفون آراء أخرى لم تستطع أن تخفي دوافعها الضيقة واملريضة.
فمثلمـا كان األسبوع مـساحة حـرة للجدل واالختالف والتعـدد ،تتعهد هـذه الزاوية املكـرسة لتغطـية ردود األفعال بـالتزام مسـاحة احلريـة نفسها،
ونترك لذكاء القراء وحصافتهم تقدير الصحيح والغلط ،الغث والسمني ،يف ما يطالعون من آراء وتعليقات.

املحـــــــرر

ملــاذا تنـاســى مهـرجـان املــدى القــوميــات العــراقيـة؟
كلنا يدرك حـاجة العراق االولى وامللحـة إلى مكافحة
اإلرهـاب وحتقيق األمن واالستقـرار واالطمئنـان على
حيـاة الفرد العـراقي ،سـواء أكان امـرأة أم رجالً ،صبـياً
كـان أم شيخـاً ،وحاجـة الشعب العـراقي إلى اخلـدمات
الع ــام ــة واألس ــاسـي ــة وإل ــى امل ــزي ــد مـن ف ــرص العـمل
ومكافحـة الفسـاد املالي واألداري .ولـكننا نـدرك أيضاً
أهمـية الـثقافـة االنسـانيـة الدميقـراطيـة البعيـدة عن
لغـ ــة العــنف واجل ــور واالضــطهـ ــاد مبخــتلـف اشكـ ــاله
وص ـيـغ ظه ـ ــوره ون ـ ــؤمــن ب ـ ــدور امل ـثـقف ــني يف كل ذلـك
وضـرورات ازدهــار املنـاخـات الـثقــافيـة الـسلـيمــة .كمـا
نحـت ــاج إل ــى احـت ــرام اآلخ ــر والـتع ــرف عل ــى ثق ــافـته
واالعتـراف بـه والعمل علـى تطـويـر ثقـافـة القـوميـات
اخملتلفة يف العـراق وازدهارهـا والعمل على املـزيد من
تفــاعله ــا وتالقحهــا ،إذ أنهــا الــوسـيل ــة التـي ال سبـيل
لغيرهـا لتعزيز وحـدة وتضامن العراقـيات والعراقيني
عل ــى امـت ــداد ال ــوطـن احلـبـيـب ال ــذي نعـتـ ــز به نحـن
سـكـ ــان العـ ــراق مـن كـ ــورد وكلـ ــدان آشـ ــوريـني سـ ــريـ ــان
وتــركمـان .ومـن هنـا جـاءت فـرحـتنـا بـانـتقــال أسبـوع
املدى الثقايف من دمشق الشام إلى مدينة أربيل بأمل
انتقاله إلـى مدن عـراقية أخـرى يف السنـوات الالحقة
ومنها بغداد العاصمة.
فـفي الفتـرة الـواقعـة بني  2006/4/28-/4/22عقـد يف
م ــدين ــة أربيـل ،أسبــوع املــدى الـثقــايف الــرابـع ،يف حني
كانت املـؤمترات الثالثة الـسابقة قـد عقدت يف دمشق،
حـيـث وج ــدت الكـثـي ــر مـن ق ــوى املع ــارض ــة الع ــراقـي ــة
حـينـذاك ملجـأ لهـا ومنـطلقـا لـنضـالهـا ضـد الـنظـام
اجلـ ـ ــائـ ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي سق ــط وإلـ ـ ــى األب ـ ـ ــد ،ومعـه سق ــط
الدكتاتور وهي عاقبة كل األشرار يف العالم.
شارك يف هـذا املهرجـان الربـيعي ،الذي حـظي برعـاية
كــرميــة ودعـم كـبـيــر مـن جــانـب ال ـسـيــد رئـيــس إقلـيـم
ك ــردسـت ــان ،م ــسع ــود ب ــارزانـي ،وال ـسـي ــد رئـيــس وزراء
حـكومـة إقليم كـردستـان املوحـدة ،نيجيـرفان بـارزاني،
الـ ـ ــذي اف ـت ــتح هـ ـ ــذا الـلقـ ـ ــاء ال ــثقـ ـ ــايف وع ـ ـ ــول عل ــيه
احلاضـرون وكل مـثقفي العـراق من مـختلف مكـونات
الـشعب العـراقـي كثيـراً وأعـاروه أهميـة خـاصـة ،شـارك
عـدد كـبيــر من املـثقفـني العـراقـيني مـن داخل العـراق
وخـ ـ ـ ــارجه إلـ ـ ــى جـ ـ ــانــب عـ ـ ــدد مــن امل ـثـقف ــني العـ ـ ــرب
املعروفني.
ك ــان اللقــاء حــافـالً ببــرن ــامج واسع ومـتن ــوع يتـضـمن
فقرات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية
وفـنية عـديدة ،إضـافة إلـى عروض مـسرحـية وحفالت
مـ ـ ــوس ــيقــيـ ـ ــة وغــن ـ ـ ــاء ومعـ ـ ــارض لـلفــن الــت ـ ـشـك ــيلــي

كـــتـــــــــاب جـــــــــديـــــــــد
حتقيق وتقدمي:
قاسم محمد عباس
عرض :باسم عبد احلميد

يف م ـ ـشـ ـ ــروعه الـك ـب ـيـ ـ ــر اله ـ ــادف إل ـ ــى جــمع
وحتقيـق مصـادر الـتصــوف اإلسالمي أصـدر
البـاحث قـاسـم محمـد عبـاس حـديثـاً كتـابه
اجلـديـد (نصـوص إشـراقيـة :ثالث رسـائل يف
الرؤيـة واجملاز) لـشيخ اإلشراق شهـاب الدين
يحـي ــى بـن حـبــش ال ــسه ــروردي ،وق ــد وضع
احملقـق ثالث مقــدمــات للـكتــاب احملقـق هي
(السهـروردي كما رسمته املصـادر التاريخية)
و(املدونـة السهرورديـة :مقاربة مبثـابة عرض
ملـؤلفــات السهـروردي) و(كتـاب رسـائل الـرؤيـة
واجمل ـ ــاز) وه ـ ــو عـ ـ ــرض نقـ ـ ــدي للـك ـتـ ـ ــاب مع
ملـحق مل ـصــنف ـ ــات الـ ــسه ـ ــروردي ثـم ع ـ ــرض
ل ـط ـ ــريقـ ــة الـتـحقــيق وصـ ــوالً إل ـ ــى الغـ ــايـ ــة
املـت ــوخ ــاة وهـي ع ــرض الـنــص الك ــامل له ــذا
الكتاب مع حتقيقه.
وتــأتي أهـميــة املقـدمـات املـوضـوعـة مـن قبل
احملـقق مــن إنهـ ــا عـ ــرضـت بـ ـشـكل مـتـكـ ــامل
حليــاة الــسهــروردي ومك ــانتـه التــاريـخيــة يف

والفــوتــوغــرايف .وقــد القـت تلـك البــرامج اسـتحـســان
املـشاركـني يف تلك الفعـاليـات .وال شك يف أن القـنوات
الـفضــائيـة العـاملـة يف كــردستـان العــراق وغيـرهـا قـد
استفـادت من هـذه املنـاسبـة الـطيبـة لتـنظـيم لقـاءات
كثيرة يف مخـتلف اجملاالت واالختصاصات .كما عاش
املشـاركـون فعـاليـات ولقــاءات صحفيـة ومـآدب أقـامهـا
املسـؤولون يف رئـاسة وحكـومة إقلـيم كردستـان العراق،
وخــاصــة املــأدبــة الـتـي أق ــامهــا ال ـسـيــد رئـيــس إقلـيـم
كردستان مسعود بارزاني.
ويف يـومـي  2006/4/30-28انتقل الـضيـوف القـادمـون
مــن الـ ـ ــدول العـ ـ ــربــي ـ ــة وجــمه ـ ــرة مــن ال ـضــي ـ ــوف مــن

محــافظـات العـراق اخملـتلفـة إلـى الـسلـيمــانيـة حـيث
نظمت الكثير من الفعاليـات التي أقامها بنات وأبناء
كـ ــردسـتـ ــان .واجلـ ــديـ ــر بـ ــاإلشـ ــارة أن الـ ـسـيـ ــد رئـي ــس
اجلمهـوريـة ،جالل طـالبـاني والـسيـدة عقـيلته ،أقـامـا
دعوات ومآدب على شرف احلضور.
وكـانت أجـواء املهرجـان الثـقايف علـى العمـوم إيجابـية
وطـيـب ــة س ــاهـمـت يف الـتق ــاء املــثقفـني وتـب ــادل ال ــرأي
واخلبـرة واحلـوار حـول أهـم القضـايـا التي تـشغل بـال
اإلنسـان العـراقي يف هـذه املـرحلـة احلـرجـة من تـاريخ
العراق اجلديد.
إال أن ما أثـار استغرابنـا حقاً وعـدم ارتياح الكـثير من

الناس عدة مالحظات ندونها يف أدناه آملني أن تؤخذ
باالعتبار يف اللقاءات الثقافية القادمة ،وهي:
عــدم دعــوة مـثقفــات ومـثقـفني مـن ابنــاء القــوميــاتغير العربـية ،أي أن الدعوات قد اقتـصرت عملياً على
مـجمــوع ــة من الــضيــوف الع ــرب من الــدول الع ــربيــة
وعلى ضيوف عرب من العراق ،يف حني ابتعد منظمو
مهـرجـان املـدى الثقـايف عن دعــوة املثقفـات واملـثقفني
مـن الكــورد ومـن الـكلــدان اآلشــوريـني ال ـســريــان ومـن
الـتــركـمــان ،رغـم إقــرار اجلـمـيع بــأن ه ــذه القــومـيــات
متتلك حضـارة وثقافة خاصتني .فقد خال املؤمتر إال
مـن ع ــدد ضـئـيل مـن املــثقفــني الك ــرد مـن امل ـس ــؤولـني

تـــــــــــــــصـــل أو ال تـــــــــــــــصـــل
ال بــد من تــوضيح ان هـذه الـرسـالــة ستـصل حـتمـا
بــالـتحـي ــة املفعـمــة بــاالكـب ــار واالجالل الــى اربـيل ،
امل ــدينــة العــريق ــة الك ــردست ــانيــة  ،شـعب ــا وحكــومــة
فدراليـة ومؤسسات ..وهـي العاصمة الثـانية لبالدنا
 ،االمنـة  ،املــؤمنــة من شـرور االرهـاب فـيمــا ستـصل
الـرسـالـة بـاحلـتم الــى مثقفـي اربيل والعـراق يف كل
مكـان  ،ولـكم متـنيـت ان تكـون فـرصـة لـلتعــرف بهم
ورؤيــة اربيل احلـرة ونـسيـان حـرائق بغـداد قـليال ...
ولكـن لتـصل او التـصل الــى منـظـمي مـؤمتـر اربـيل
الثـقايف الـذي يعقـد اليـوم يف هذه املـدينـة الرائـعة ،
وق ــد اســتكـث ــر املـنـظـمـ ــون مع االسف ت ــوجـيه دع ــوة
املـشــاركــة الــى بعـض زمالئـهم بــاصــرار مـسـبق علــى
التجـاهل واعـالن مضمـر عن غضـاضة مـتأصـلة ...
يـعبـرون عـنهـا بــالفـرصــة املنــاسبـة بـدعـوى يــرونهـا
منـطقيـة ورمبـا هي كـذلك  ،بـانهـم ليـسـوا مـؤسـسـة
عامة حتـى يعترض من يشاء او يـعتب ونسوا بانهم
يتعاملون بتصرفهم مع االمر وكأنهم شركة جتارية
ثقافية  ...تدعو املساهمني الثقافيني الى مجلسها
املنعقد بهذه املناسبة او تلك  ....واذا كان ذلك يبرر
حقا اعمالـهم يف عدم النشر والـشطب على مقاالت
ونصـوص ادبيـة تـرسل الـى جـريـدتهم  ،فقـط النهم

اليحبــذون نشـرهـا  ،فـان االمـر مخـتلف كمـا اعتقـد
يف مــؤمتــر وطـنـي ع ــام للـثقــاف ــة العــراقـي ــة ويف ظل
وضعـن ــا االنـتق ــالـي ال ــراهـن عل ــى خ ــارط ــة املــشه ــد
الثقايف واالبداعي العراقي .
ملـاذا لم توجه الـدعوة الـى بعض املثقفني الـعراقيني
للمشاركة يف مؤمتر اربيـل للثقافة العراقية املفترى
عليها من قبل املنظمني يف مؤسسة املدى؟ .
ملــاذا لـم تــوجه الــدعــوة الـيهـم وهـم يف بغــداد اذا لـم
نقل  ،ب ــانهـم بعـيــدون يف االقــاصـي مـن ال ــداخل ...
مل ــاذا لم تــوجه الــدع ــوة واجلمـيع يــدرك مـن هم ،يف
االقـل كمـش ــاركني ع ــاديني ونــاشــطني يف الـصحــافــة
الثقــافيـة  ،ولـسنـا بحـاجـة لـذكــر االسمــاء االن من
اجـل التــأكيــد علــى ان النــسيــان او الـسهــو لـم يجــد
طريقا وعذرا لعدم دعوتهم .
اجل ــواب ببـســاطــة  ..م ــزاجي ــة املنــظمـني  ،االمنــاء،
الــذيـن يـنــوبــون عـن مـنـظـمـي الـب ــرامج االســاسـيــة،
ه ـ ــؤالء االم ـن ـ ــاء ال ـ ــذيــن ي ـ ـس ــتغـفل ـ ــون امل ـنـ ـظ ـمــني
االس ـ ــاس ـيــني جلـهل االخ ـي ـ ــريــن ال ـت ـ ــام ب ـ ــاالس ـم ـ ــاء
النــاشـطــة يف الـثقــافــة العــراقيــة ( السبــاب كـثيــرة ،
مـنه ــا م ـس ــوغ ــة وم ـش ــروع ــة ) وي ـسـتـثـم ــرون ح ـسـن
مقــاصــدهم الــسيــاسيــة الـثقــافيــة يف االيحــاء غيــر

الـ ــدقــيق ب ـصـ ــورة وخـ ــارطـ ــة امل ــشهـ ــد الــثقـ ــايف كـمـ ــا
يريدونه الكما هو .
اســألــوا من هــو علــى راس ايــة مــؤسـســة ثقــافيــة يف
الع ــراق من وزارة الـثقــافــة الــى رؤســاء الـتحــريــر يف
الـصحـف جمـيعهــا ومــديــري العالقــات العــامــة ....
اسـألــوهم  ،مــاذا تعـرفـون عـن اسمـاء املـثقفـني غيـر
الـذيـن يعملـون معكـم  ،يف االقل ،هل تعـرفـون احـدا
مـن الذيـن ينشـرون يف مطبـوعاتكـم  ،وياتـي اجلواب
من خالل اعتماد طريقة املسـتشارين الذين ينوبون
عنهم يف تقييم االسماء والقائها على ذمتهم .
حيـنمــا سـمع احــد الــزمـالء من الــذيـن يعـملــون يف
مـؤسسـة املـدى ( لم استـاذنه بـذكـر اسـمه ) بتجـاهل
اسمـاء لها حـضورهـا املتـواضع  ،انطلق بـدافع كرمي
مـنه الــى املـنـظـمـني لـتــذكـيــرهـم حـتــى لــو لـم تـنفع
الـذكــرى وحني لم يـأبهـوا بـاجـابـة معقـولـة  ....قـال،
انهــم وجه ـ ــوا ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـ ــى مـن ش ـ ــارك يف االب ـ ــادة
اجلماعية عبر روايات االنفال فيما يفتحون بوابات
حـلبجـة ( كـأحـد فعــاليـات املـؤمتــر ) ليـذرفـوا دمـوع
التماسيح عليها.

وممـن ساهم يف الـتحضيـر لهذا اللـقاء من املـسؤولني
املكلفني بدعم الفعالية ،يف حني خال اللقاء من بقية
القــوميــات بــاعـتبــارهـم ممثـلني لـثقــافــات القــوميــات
اخملتلفة يف العراق.
عـ ـ ــدم دعـ ـ ــوة جــمهـ ـ ــور م ـ ــديــن ـ ــة أرب ـيـل لالس ـت ـمــت ـ ــاعبـاحملـاضــرات والنــدوات والفعــاليـات لـكي تـعم فـائـدة
نشـر الثقـافة وبـلورة أهـداف ودور وأهميـة املثقفني يف
احلياة الثقافية والعامة يف العراق.
عـدم التنـسيق مع املـؤسسـات واملنـظمـات العـاملـة يفكردستـان من أجل جتنـب عقد أكثـر من لقاء سـياسي
وصحفـي وثق ــايف يف ك ــردسـت ــان يف ذات الفـت ــرة ،كـم ــا
حــصل بــالـن ـسـبــة إلــى احـتفــال الــصحــاف ــة الكــرديــة
ب ــال ــذك ــرى  108ملـيـالد أول صحـيف ــة ك ــردسـت ــانـي ــة يف
القــاه ــرة ،واللقــاء الـثقــايف ملــؤس ـســة كــاوة الـثقــافـيــة
الكردية على سبيل املثال ال احلصر.
عدم تنظيم العالقة بني املدى والفضائيات العراقيةالعـ ــاملـ ــة يف كـ ــردسـتـ ــان والعـ ــراق أو دعـ ــوتهـ ــا ودعـ ــوة
امل ـســؤولـني فـيه ــا للـم ـشــارك ــة يف تغـطـيــة أعـمــال هــذا
اللقاء الثقايف املهم.
عـ ـ ــدم تق ـ ــدمي الـك ـثــي ـ ــر مــن ال ــبح ـ ــوث ال ـتــي أع ـ ــدتخـصيـص ـاً لهــذا اللقــاء يف جلـســات اللقـاء ،ممــا خلق
أجواء ومنغصات غير ضرورية كان باإلمكان جتنبها.
إنـنا يف الـوقت الـذي نؤكـد أن مالحظـاتنـا تنـطلق من
مـ ـ ــواقع احل ـ ــرص علـ ــى مــثل هـ ــذه الـلق ـ ــاءات املهـمـ ــة
والـغنيـة بـاملعلـومـات ،نـؤكـد بـأن إغفـال دعـوة املـثقفني
الـكل ــدان اآلش ــوريـني ال ـس ــري ــان خ ـس ــارة كـبـي ــرة لـن ــا
وللمـؤمتــرين ،خـاصـة وأن شعـبنــا الكلــداني االشـوري
الـســريــاني يــشكل جــزءاً أصيـالً من الـشعـب العــراقي
املـتع ــدد القــومـيــات والـثقــافــات أوالً ،كـم ــا أن ثقــافـته
وحـضارتـه متتد إلـى عمق الـتاريخ الـعراقي ثـانياً ،وأن
هـناك كثـرة من املثقفني الـذين كانـت رغبتهم تـتجلى
يف ضرورة وأهمية املـشاركة للتعبير عن وحدة العراق.
إنـن ــا إذ نحـيـي جـمــيع الع ــاملـني وامل ـش ــاركـني يف ه ــذا
اللـقاء نـؤكد حـرصنـا واهتمـامنـا علـى أن ال ننـسى يف
اللقـاءات القـادمـة ألسبـوع املـدى الثقـايف أو غيـره من
اللقاءات الفكرية العامة والتخصصية.

محمد خضير سلطان
جريدة الصباح

جورج منصور
مدير عام قناة عشتار الفضائية
عن إيالف

نصوص إرشاقية يف (الرؤية واملجاز) للسهروردي

م ـظـ ــان اإلشـ ــراق وآراء الـكـتـ ــاب والـبـ ــاحـثـني
واملسـتشـرقـني فيه ،وقـد سبق لقـاسـم محمـد
عبـاس أن أصـدر عـشـرات الـكتـب احملققـة يف
هـذا اجملــال املهم مـن الفكـر اإلسالمـي منهـا
(ديـ ـ ــوان احلالج) كـ ـ ــامالً
ومحـقق ـ ـاً واجملـمـ ــوعـ ــة
الصـوفية الكـاملة ألبي
ي ـ ــزي ـ ــد ال ـب ـ ـسـ ـط ـ ــامــي
ملـحقـ ـ ـ ـاً بهـ ـ ــا ك ـتـ ـ ــاب
تأويل الشطح ،وكتاب
(خ ـ ـتـ ــم الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــة)
حمل ـيــي ال ـ ـ ــديــن بــن
ع ـ ـ ـ ـ ــربـ ــي و(احت ـ ـ ـ ـ ــاد
العـ ــاقل واملـعق ــول)
لـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ــدي ــن
الشيرازي وغيرها
ك ـث ـيـ ـ ــر وقـ ـ ــد درج
ال ـبـ ـ ــاح ــث علـ ـ ــى
إيـراد مقـدمـة أو
ع ــدة مق ــدم ــات
يف ح ـيـ ـ ــاة رجل
الـ ـ ـت ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
وعـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
والـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــات
املدونة حوله
مـع حتق ــيق
شـامل لهذه
ال ـ ــرواي ـ ـ ــات
اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة
لـتـحقـ ــيق
ون ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـن ـص ـ ــوص االش ـ ــراق ـي ـ ــة

املتعلقة بذلك املفكر اإلسالمي أو ذاك.
يف فـصل (الــسهــروردي كـمــا رسـمـته املـصــادر
الـت ــاريخـيــة) ،ذكــر احملـقق مجـمل الــروايــات
التـاريخية عن شخـصية شهاب الـدين يحيى
بـن حبـش بـن اميـرك الـسهـروردي املـولـود يف
قـ ــريـ ــة سهـ ــرورد بـ ــالقـ ــرب مـن زجنـ ــان
شـ ـم ـ ـ ـ ــال ــي ش ـ ـ ـ ــرق
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
امل ـ ـ ــولـ ـ ـ ــود
سـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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مـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــالدي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم يف
سج ــن حلــب
س ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــة 1191
لـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــالد
وعـمره ثـمانـية
وثالثــون عــام ـاً
بـأمــر من صالح
ال ــديـن األي ــوبـي
بع ـ ــد مح ـ ــاكـم ـ ــة
أجـ ـ ـ ــري ــت لـه م ــن
ق ـبـل الفـقهـ ـ ــاء يف
مسجد حلب حيث
(ظـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـيـه ـ ــم
وأحـرجـهم) ،فكـتبـوا
مح ـض ـ ــراً بخ ـ ــروجه
عــن الـ ـ ــدي ــن لل ــملـك
الـظــاهــر ح ــاكم حـلب
إال أنه رف ــض إقـ ـ ــامـ ـ ــة
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـقـ ـ ـتــل ع ـلـ ـ ـيــه
فـالتمـسوا الـتنفيـذ من

صالح الـدين فـأودعه الـسجن وأمـر بـإعـدامه
حيث يشيـر العماد األصفـهاني إلى ذلك وإن
اخ ـتـلف ال ـ ــرواة يف طـ ـ ــريق ـ ــة اإلع ـ ــدام ال ـتــي
تذكرنا مبحاكمة احلالج وإعدامه على نفس
الـشـاكلـة بـتهمـة املـروق حـيث يـشيـر الـدارس
إلـى ضـرورة دراسـة طـريقـة احملــاكمـة وحـالـة
ال ــسهـ ــروردي املقـت ــول ب ـشـكل م ـش ــابـه ملقـتل
احلالج.
يف فــصل (املـ ــدونـ ــة ال ــسهـ ــرورديـ ــة) يـنـ ــاق ــش
املـ ـ ــؤلـف الفـكـ ـ ــر الـ ـ ــسهـ ـ ــروردي ومـ ـ ـش ـ ـ ــروعه
اإلشـ ـ ــراق ــي يف محـ ـ ــاولـ ـ ــة ل ــتقـ ـ ــدمي (صـ ـ ــورة
واضحـة املعالم عن املـدونة السهـروردية التي
ت ــرب ــو عل ــى اخلـم ـسـني كـت ــابـ ـاً) حـيـث يـت ــابع
احملقق م ــؤلف ــات الــسه ــروردي اسـتـن ــاداً إل ــى
عـدة مصـادر منهـا الثـبت غيـر املـصنف الـذي
قـدمه تلميذه الشهرزوري ثم احملاولة اجلادة
التي تقـدم بهـا لـويس مـاسنيـون الـذي بحث
يف عالقـة تــرتيـب كتـب شيخ اإلشـراق بـتطـور
فلـسفـته (وفتح بـاب اجلـدل والـبحث يف هـذا
االجت ـ ـ ــاه) ح ـيــث قـ ـ ـســم م ـ ـ ــاس ـن ـي ـ ـ ــون ك ـتــب
السهروردي إلى ثالثة أقسام هي:
 -1الق ـسـم األول املـتـعلق مب ــرحل ــة ال ـشـب ــاب
ومنهـا كتب :األلواح العـمادية –هيـاكل النور
–الرسائل القصيرة.
 -2القـسم الثـانـي املتعلق بـاملـرحلــة املشـائيـة
وك ـتــب ف ــيه :ال ــتلـ ـ ــويح ـ ــات –املق ـ ــاوم ـ ــات –
املطارحات –املناجيات.
 -3القـسـم الثــالث وهـو مـا يـتعلق بـاملــرحلـة
ال ـ ـس ـي ـنـ ـ ــويـ ـ ــة األفالطـ ـ ــون ـيـ ـ ــة وف ــيهـ ـ ــا ك ـتــب
ال ـ ــسه ـ ــروردي :حـك ـم ـ ــة اإلش ـ ــراق –كل ـم ـ ــات
الصوفية –اعتقاد احلكماء.
وقـ ـ ــد ف ــتح هـ ـ ــذا ال ـتـ ـص ـن ــيف ال ـبـ ـ ــاب أمـ ـ ــام

مناقـشات البـاحثني أمثـال (سبيـز) و(ختك)
والـبـ ــروفـيـ ـسـ ــور كـ ــوربـ ــان الـ ــذي اعـتـمـ ــد يف
الـتصـنيف علـى الـوحـدة اجلـوهـريـة ملـؤلفـات
السهروردي ومـسارها املعنـوي مهمالً التتابع
الـت ــاريخـي مقـتــرحـ ـاً تق ـسـيـم ـاً ربــاعـي ـاً آخــر
نـاقـشه البـاحث اإليـرانـي سيـد حـسـني نصـر،
وأضـاف إليـه فيمــا نسـبه البـاحـث املصـري د.
محمـود أبو ريـان إلى أن يـبدأ الـقارئ بـقراءة
كتـاب التلـويحــات ثم كتـاب املقـاومـات وبعـده
املطـارحــات وذلك علـى أســاس تصـنيف كـتب
السهروردي تصنيفاً تعليمياً.
وينـاقـش احملقق آراء مـاسـنيــون ومغـالـطــاته
الـتــاريخـي ــة وذلك عـبــر تـثـبـته الـتــاريخـي يف
سل ــسلـ ــة الكـتـب الـتــي ألفه ــا شـيخ اإلش ــراق
مـؤكـداً أن كتـاب األلــواح العمـاديـة أجنـز بعـد
كـتاب حكمـة اإلشراق مـؤكداً يف الـوقت نفسه
صعـوبــة إخضـاع هـذه املـؤلفـات إلـى تـسلـسل
زمـنـي (ألن أعـم ــال شـيخ اإلش ــراق تـت ـضـمـن
صبغـة إشراقـية بـوجه عـام) الفتقـار البـاحث
واحملقق إلــى ت ــواريخ محــددة إلثـبــات سـيــرة
الــسهــروردي وتــسلــسل مــؤلفــاته لــذا يـنبـغي
االعـتمــاد يف التـسلـسل علـى دراسـة فلـسـفته
وسـ ـي ـ ـ ــرتـه ال ـ ـ ـشـخ ـ ـصـ ـي ـ ـ ــة ذلـك أن (الـكـ ـت ــب
العقــائــديــة بــوجه عــام تـهيـئ العقل وتـظهــر
قــدرته علـى الـتجـريــد ولكـن ال يتـوفــر لهـذه
القــدرة أن تـتحقق بــدرجــة كـبيــرة دون عــزلــة
روحـيــة) حـيـث يعـتـمــد الـبــاحـث يف امل ــرحلــة
األولى علـى القراءة املـشائيـة ثم يتحـول إلى
املسلك اإلشراقي لكن ذلك لم مينع الباحث
من تقـدمي فـصله الثـانـي بعنـوان (مـصنفـات
ش ــيخ اإلشـ ـ ــراق) ح ـيــث ج ــمع ف ــيهـ ـ ــا أربعـ ـ ــة
وســبعـني كـتـ ــاب ـ ـاً ون ـص ـ ـاً دونهـ ــا ال ــسهـ ــروردي
بـالعربـية والفـارسيـة تبـدأ بـ(أدعيـة متفـرقة)

تنهـى بـ(رسـالـة يـزدان شــاخت  -معـرفـة اهلل)
قـام بنـقدهـا موضـوعيـاً وذكر أمـاكن وجـودها
يف مكـتـب ــات وأوراق وكـتـب ثـم ت ــأتـي مق ــدم ــة
احملقـق لكتـاب (رسـائل الـرؤيـة واجملــاز) وهي
رســائل قـصـصيــة رمــزيــة كتـبهــا الـسهــروردي
لـتكــشف عـن ج ــزء مـن الـتج ــرب ــة ال ــروحـي ــة
لإلسالم الـتـي اكـت ـسـبـت عـنــد شـيخ اإلشــراق
اجتـ ـ ــاه ـ ـ ـاً م ـت ـم ـيـ ـ ــزاً أو يف هـ ـ ــذه الـ ـ ــرس ـ ـ ــائل
القصـصية بـنية تـقترب مـن حكايـات القرون
الوسـطى الـرمزيـة حيـث مييط اللـثام يف كل
قصـة عن جتـل من جتليـات احليـاة الروحـية
بالنسبة له ويكـشف عن جتربة جوانية تفيد
من مجموعة الرموز املدونة.
ويـق ـ ـ ــدم احملـقـق ب ـتـحـل ـيـل ق ـ ـص ـ ـ ــة (حـف ـيـف
أجنحــة جبـرائـيل) وفق محــددين أسـاسـيني
أولهمـا بطل القصة وهو املـريد الذي يتخيل
احلكيـم أو النبـي املضمـر يف أعمـاقه وثـانيـها
حتـول لغـة املـريـد حـينمـا يطـلب من مـرشـده
تعلـيـمه أس ــرار علـم اجلــو وه ــو علـم املعــانـي
البـاطـنيـة الـتي تقـوم علـى الـرمـوز العـدديـة
للحروف والكلمات.
إن ه ــذا الــتلخـيـص لــتحلـيل الـب ــاحـث يــظل
تلخـيصـاً مخالً بجهـده الـكبيـر الـذي عــايش
التـجربـة الروحـية اإلشـراقيـة لشـهاب الـدين
الـسهـروردي وهـو يقـدم حتقـيقه علـى أسـاس
األص ـ ـ ـ ــول املـ ـتـع ـ ـ ـ ــارف عـلـ ـيـه ـ ـ ـ ــا يف حتـقـ ـيـق
الـنصـوص ليقـدم لنـا النـص الكـامل للـرؤيـة
واجملـاز حيث ازدان الكتـاب احملقق بتعـليقات
وشـروح وإيـضـاحــات البـاحـث األستـاذ قــاسم
محمـد عبـاس الذي يـقدم لـلمكتـبة الـعربـية
جهــداً جــديــداً مـثـم ــراً يف مجــال الــدراســات
والتحـقيقـات اإلشــراقيـة وهـو جهــد محمـود
دون شك.

