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يف مــــشــــــروعه الـكــبــيــــــر الهـــــادف إلـــــى جــمع
وحتقيـق مصـادر الـتصــوف اإلسالمي أصـدر
البـاحث قـاسـم محمـد عبـاس حـديثـاً كتـابه
اجلـديـد )نصـوص إشـراقيـة: ثالث رسـائل يف
الرؤيـة واجملاز( لـشيخ اإلشراق شهـاب الدين
يحـيـــى بـن حـبــش الـــسهـــروردي،  وقـــد وضع
احملقـق ثالث مقــدمــات للـكتــاب احملقـق هي
)السهـروردي كما رسمته املصـادر التاريخية(
و)املدونـة السهرورديـة: مقاربة مبثـابة عرض
ملـؤلفــات السهـروردي( و)كتـاب رسـائل الـرؤيـة
واجملـــــاز( وهـــــو عــــــرض نقــــــدي للـكــتــــــاب مع
ملـحق ملــصــنفـــــات الــــسهـــــروردي ثـم عـــــرض
لــطـــــريقــــة الـتـحقــيق وصــــوالً إلـــــى الغــــايــــة
املـتـــوخـــاة وهـي عـــرض الـنــص الكـــامل لهـــذا

الكتاب مع حتقيقه.
وتــأتي أهـميــة املقـدمـات املـوضـوعـة مـن قبل
احملـقق مــن إنهــــا عــــرضـت بـــشـكل مـتـكــــامل
حليــاة الــسهــروردي ومكـــانتـه التــاريـخيــة يف

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
العـــامـــة واألســـاسـيـــة وإلـــى املـــزيـــد مـن فـــرص العـمل
ومكافحـة الفسـاد املالي واألداري. ولـكننا نـدرك أيضاً
أهمـية الـثقافـة االنسـانيـة الدميقـراطيـة البعيـدة عن
لغـــة العــنف واجلـــور واالضــطهـــاد مبخــتلـف اشكـــاله
ــــدور املــثـقفـــني يف كل ذلـك ــــؤمــن ب وصــيـغ ظهــــوره ون
وضـرورات ازدهــار املنـاخـات الـثقــافيـة الـسلـيمــة. كمـا
نحـتـــاج إلـــى احـتـــرام اآلخـــر والـتعـــرف علـــى ثقـــافـته
واالعتـراف بـه والعمل علـى تطـويـر ثقـافـة القـوميـات
اخملتلفة يف العـراق وازدهارهـا والعمل على املـزيد من
تفــاعلهـــا وتالقحهــا، إذ أنهــا الــوسـيلـــة التـي ال سبـيل
لغيرهـا لتعزيز وحـدة وتضامن العراقـيات والعراقيني
علـــى امـتـــداد الـــوطـن احلـبـيـب الـــذي نعـتـــز به نحـن
ـــدان آشـــوريـني ســـريـــان سـكـــان العـــراق مـن كـــورد وكل
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 4/22/-2006/4/28 عقـد يف
مـــدينـــة أربيـل، أسبــوع املــدى الـثقــايف الــرابـع، يف حني
كانت املـؤمترات الثالثة الـسابقة قـد عقدت يف دمشق،
حـيـث وجـــدت الكـثـيـــر مـن قـــوى املعـــارضـــة العـــراقـيـــة
حـينـذاك ملجـأ لهـا ومنـطلقـا لـنضـالهـا ضـد الـنظـام
ــــــد، ومعـه سقـــط ـــــى األب ــــــذي سقـــط وإل ـــــر، ال اجلـــــائ

الدكتاتور وهي عاقبة كل األشرار يف العالم. 
شارك يف هـذا املهرجـان الربـيعي، الذي حـظي برعـاية
كــرميــة ودعـم كـبـيــر مـن جــانـب الــسـيــد رئـيــس إقلـيـم
كـــردسـتـــان، مـــسعـــود بـــارزانـي، والــسـيـــد رئـيــس وزراء
حـكومـة إقليم كـردستـان املوحـدة، نيجيـرفان بـارزاني،
ـــــذي افــتـــتح هـــــذا الـلقـــــاء الـــثقـــــايف وعــــــول علـــيه ال
احلاضـرون وكل مـثقفي العـراق من مـختلف مكـونات
الـشعب العـراقـي كثيـراً وأعـاروه أهميـة خـاصـة، شـارك
عـدد كـبيــر من املـثقفـني العـراقـيني مـن داخل العـراق
ـــــى جـــــانــب عـــــدد مــن املــثـقفـــني العـــــرب وخــــــارجه إل

املعروفني. 

كـــان اللقــاء حــافـالً ببــرنـــامج واسع ومـتنـــوع يتـضـمن
فقرات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية
وفـنية عـديدة، إضـافة إلـى عروض مـسرحـية وحفالت
ــــــاء ومعـــــارض لـلفــن الــتـــشـكـــيلــي مـــــوســـيقــيـــــة وغــن
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مـــن أصــــــــداء أســـبــــــــوع املــــــــدى الـــثـقــــــــايف الــــــــرابـع

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. 
ــــة أربــيـل لالســتــمــتــــاع -عــــدم دعــــوة جــمهــــور مــــديــن
بـاحملـاضــرات والنــدوات والفعــاليـات لـكي تـعم فـائـدة
نشـر الثقـافة وبـلورة أهـداف ودور وأهميـة املثقفني يف

احلياة الثقافية والعامة يف العراق. 
-عـدم التنـسيق مع املـؤسسـات واملنـظمـات العـاملـة يف
كردستـان من أجل جتنـب عقد أكثـر من لقاء سـياسي
وصحفـي وثقـــايف يف كـــردسـتـــان يف ذات الفـتـــرة، كـمـــا
حــصل بــالـنــسـبــة إلــى احـتفــال الــصحــافـــة الكــرديــة
بـــالـــذكـــرى 108 ملـيـالد أول صحـيفـــة كـــردسـتـــانـيـــة يف
القــاهـــرة، واللقــاء الـثقــايف ملــؤســســة كــاوة الـثقــافـيــة

الكردية على سبيل املثال ال احلصر. 
-عدم تنظيم العالقة بني املدى والفضائيات العراقية
ـــة يف كـــردسـتـــان والعـــراق أو دعـــوتهـــا ودعـــوة العـــامل
املــســؤولـني فـيهـــا للـمــشــاركـــة يف تغـطـيــة أعـمــال هــذا

اللقاء الثقايف املهم. 
-عـــــدم تقــــدمي الـكــثــيــــر مــن الـــبحــــوث الــتــي أعــــدت
خـصيـصــاً لهــذا اللقــاء يف جلـســات اللقـاء، ممــا خلق
أجواء ومنغصات غير ضرورية كان باإلمكان جتنبها. 
إنـنا يف الـوقت الـذي نؤكـد أن مالحظـاتنـا تنـطلق من
ـــى مــثل هـــذه الـلقــــاءات املهـمـــة مــــواقع احلــــرص عل
والـغنيـة بـاملعلـومـات، نـؤكـد بـأن إغفـال دعـوة املـثقفني
الـكلـــدان اآلشـــوريـني الــســـريـــان خــســـارة كـبـيـــرة لـنـــا
وللمـؤمتــرين، خـاصـة وأن شعـبنــا الكلــداني االشـوري
الـســريــاني يــشكل جــزءاً أصيـالً من الـشعـب العــراقي
املـتعـــدد القــومـيــات والـثقــافــات أوالً، كـمـــا 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.

إنـنـــا إذ نحـيـي جـمــيع العـــاملـني واملــشـــاركـني يف هـــذا
اللـقاء نـؤكد حـرصنـا واهتمـامنـا علـى أن ال ننـسى يف
اللقـاءات القـادمـة ألسبـوع املـدى الثقـايف أو غيـره من

اللقاءات الفكرية العامة والتخصصية. 

جورج منصور 
مدير عام قناة عشتار الفضائية 
عن إيالف
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الناس عدة مالحظات ندونها يف أدناه آملني أن تؤخذ
باالعتبار يف اللقاءات الثقافية القادمة، وهي: 

-عــدم دعــوة مـثقفــات ومـثقـفني مـن ابنــاء القــوميــات
غير العربـية، أي أن الدعوات قد اقتـصرت عملياً على
مـجمــوعـــة من الــضيــوف العـــرب من الــدول العـــربيــة
وعلى ضيوف عرب من العراق، يف حني ابتعد منظمو
مهـرجـان املـدى الثقـايف عن دعــوة املثقفـات واملـثقفني
مـن الكــورد ومـن الـكلــدان اآلشــوريـني الــســريــان ومـن
الـتــركـمــان، رغـم إقــرار اجلـمـيع بــأن هـــذه القــومـيــات
متتلك حضـارة وثقافة خاصتني. فقد خال املؤمتر إال
مـن عـــدد ضـئـيل مـن املــثقفــني الكـــرد مـن املــســـؤولـني

محــافظـات العـراق اخملـتلفـة إلـى الـسلـيمــانيـة حـيث
نظمت الكثير من الفعاليـات التي أقامها بنات وأبناء
ـــاإلشـــارة أن الـــسـيـــد رئـيـــس كـــردسـتـــان. واجلـــديـــر ب
اجلمهـوريـة، جالل طـالبـاني والـسيـدة عقـيلته، أقـامـا

دعوات ومآدب على شرف احلضور. 
وكـانت أجـواء املهرجـان الثـقايف علـى العمـوم إيجابـية
وطـيـبـــة ســـاهـمـت يف الـتقـــاء املــثقفـني وتـبـــادل الـــرأي
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
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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 أقـــامهــا الــسـيــد رئـيــس إقلـيـم

كردستان مسعود بارزاني. 
ويف يـومـي 28-2006/4/30 انتقل الـضيـوف القـادمـون
ــــدول العــــربــيــــة وجــمهــــرة مــن الــضــيــــوف مــن ـمــن ال ـ ـ ـ ـ

نصوص إرشاقية يف )الرؤية واملجاز( للسهرورديكـــتـــــــــاب جـــــــــديـــــــــد

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؟

ال بــد من تــوضيح ان هـذه الـرسـالــة ستـصل حـتمـا
بــالـتحـيـــة املفعـمــة بــاالكـبـــار واالجالل الــى اربـيل ،
املـــدينــة العــريقـــة الكـــردستـــانيــة ، شـعبـــا 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 ،
وقـــد اســتكـثـــر املـنـظـمــــون مع االسف تـــوجـيه دعـــوة
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

تـــــــــــــــصـــل أو ال تـــــــــــــــصـــل
الــــدقــيق بــصــــورة وخــــارطــــة املـــشهــــد الــثقــــايف كـمــــا

يريدونه الكما هو .
اســألــوا من هــو علــى راس ايــة مــؤسـســة ثقــافيــة يف
العـــراق 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 وجهـــــوا الـــــدعـــــوة الـــــى مـن شـــــارك يف االبـــــادة
اجلماعية عبر روايات االنفال فيما يفتحون بوابات
حـلبجـة ) كـأحـد فعــاليـات املـؤمتــر ( ليـذرفـوا دمـوع

التماسيح عليها. 
محمد خضير سلطان
جريدة الصباح

اليحبــذون نشـرهـا ، فـان االمـر مخـتلف كمـا اعتقـد
يف مــؤمتــر وطـنـي عـــام للـثقــافـــة العــراقـيـــة ويف ظل
وضعـنـــا االنـتقـــالـي الـــراهـن علـــى خـــارطـــة املــشهـــد

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 ، بـــانهـم بعـيــدون يف االقــاصـي مـن الـــداخل ...
ملـــاذا لم تــوجه الــدعـــوة واجلمـيع يــدرك مـن هم، يف
االقـل كمـشـــاركني عـــاديني ونــاشــطني يف الـصحــافــة
الثقــافيـة ، ولـسنـا بحـاجـة لـذكــر االسمــاء االن من
اجـل التــأكيــد علــى ان النــسيــان او الـسهــو لـم يجــد

طريقا وعذرا لعدم دعوتهم .
اجلـــواب ببـســاطــة .. مـــزاجيـــة املنــظمـني ، االمنــاء،
الــذيـن يـنــوبــون عـن مـنـظـمـي الـبـــرامج االســاسـيــة،
هـــــؤالء االمــنـــــاء الـــــذيــن يــــســـتغـفلـــــون املــنـــظــمــني
االســـــاســيــني جلـهل االخــيـــــريــن الــتـــــام بـــــاالســمـــــاء
النــاشـطــة يف الـثقــافــة العــراقيــة ) السبــاب كـثيــرة ،
مـنهـــا مــســـوغـــة ومــشـــروعـــة ( ويــسـتـثـمـــرون حــسـن
مقــاصــدهم الــسيــاسيــة الـثقــافيــة يف االيحــاء غيــر

تنهـى بـ)رسـالـة يـزدان شــاخت - معـرفـة اهلل(
قـام بنـقدهـا موضـوعيـاً وذكر أمـاكن وجـودها
يف مكـتـبـــات وأوراق وكـتـب ثـم تـــأتـي مقـــدمـــة
احملقـق لكتـاب )رسـائل الـرؤيـة واجملــاز( وهي
رســائل قـصـصيــة رمــزيــة كتـبهــا الـسهــروردي
لـتكــشف عـن جـــزء مـن الـتجـــربـــة الـــروحـيـــة
لإلسالم الـتـي اكـتــسـبـت عـنــد شـيخ اإلشــراق
اجتــــــاهــــــاً مــتــمــيــــــزاً أو يف هــــــذه الــــــرســـــــائل
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.
ويـقـــــــدم احملـقـق بــتـحـلــيـل قــــصـــــــة )حـفــيـف
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 أســـرار علـم اجلــو وهـــو علـم املعــانـي
البـاطـنيـة الـتي تقـوم علـى الـرمـوز العـدديـة

للحروف والكلمات.
إن هـــذا الــتلخـيـص لــتحلـيل الـبـــاحـث يــظل
تلخـيصـاً مخالً بجهـده الـكبيـر الـذي عــايش
التـجربـة الروحـية اإلشـراقيـة لشـهاب الـدين
الـسهـروردي وهـو يقـدم حتقـيقه علـى أسـاس
األصـــــــــول املـــتـعـــــــــارف عـلـــيـهـــــــــا يف حتـقـــيـق
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 مـثـمـــراً يف مجــال الــدراســات
والتحـقيقـات اإلشــراقيـة وهـو جهــد محمـود

دون شك.

مناقـشات البـاحثني أمثـال )سبيـز( و)ختك(
والـبــــروفـيـــســــور كــــوربــــان الــــذي اعـتـمــــد يف
الـتصـنيف علـى الـوحـدة اجلـوهـريـة ملـؤلفـات
السهروردي ومـسارها املعنـوي مهمالً التتابع
الـتـــاريخـي مقـتــرحـــاً تقــسـيـمــاً ربــاعـيــاً 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
الـتــاريخـيـــة وذلك عـبــر تـثـبـته الـتــاريخـي يف
سلـــسلــــة الكـتـب الـتــي ألفهـــا شـيخ اإلشـــراق
مـؤكـداً أن كتـاب األلــواح العمـاديـة أجنـز بعـد
كـتاب حكمـة اإلشراق مـؤكداً يف الـوقت نفسه
صعـوبــة إخضـاع هـذه املـؤلفـات إلـى تـسلـسل
زمـنـي )ألن أعـمـــال شـيخ اإلشـــراق تـتــضـمـن
صبغـة إشراقـية بـوجه عـام( الفتقـار البـاحث
واحملقق إلــى تـــواريخ محــددة إلثـبــات سـيــرة
الــسهــروردي وتــسلــسل مــؤلفــاته لــذا يـنبـغي
االعـتمــاد يف التـسلـسل علـى دراسـة فلـسـفته
وســـيـــــــرتـه الــــــشـخــــصـــيـــــــة ذلـك أن )الـكـــتـــب
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 املـــرحلــة
األولى علـى القراءة املـشائيـة ثم يتحـول إلى
املسلك اإلشراقي لكن ذلك لم مينع الباحث
من تقـدمي فـصله الثـانـي بعنـوان )مـصنفـات
شـــيخ اإلشــــــراق( حــيــث جـــمع فـــيهــــــا أربعــــــة
وســبعـني كـتــــابــــاً ونــصــــاً دونهــــا الـــسهــــروردي
بـالعربـية والفـارسيـة تبـدأ بـ)أدعيـة متفـرقة(

صالح الـدين فـأودعه الـسجن وأمـر بـإعـدامه
حيث يشيـر العماد األصفـهاني إلى ذلك وإن
اخــتـلف الـــــرواة يف طــــــريقـــــة اإلعـــــدام الــتــي
تذكرنا مبحاكمة احلالج وإعدامه على نفس
الـشـاكلـة بـتهمـة املـروق حـيث يـشيـر الـدارس
إلـى ضـرورة دراسـة طـريقـة احملــاكمـة وحـالـة
الـــسهــــروردي املقـتـــول بــشـكل مــشـــابـه ملقـتل

احلالج.
يف فــصل )املــــدونــــة الـــسهــــرورديــــة( يـنــــاقـــش
املــــــؤلـف الفـكــــــر الــــــسهــــــروردي ومـــــشـــــــروعه
اإلشــــــراقـــي يف محــــــاولــــــة لـــتقــــــدمي )صــــــورة
واضحـة املعالم عن املـدونة السهـروردية التي
تـــربـــو علـــى اخلـمــسـني كـتـــابـــاً( حـيـث يـتـــابع
احملقق مـــؤلفـــات الــسهـــروردي اسـتـنـــاداً إلـــى
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
االجتـــــــاه( حــيــث قـــــســم مـــــــاســنــيـــــــون كــتــب

السهروردي إلى ثالثة أقسام هي:
1- القــسـم األول املـتـعلق مبـــرحلـــة الــشـبـــاب
ومنهـا كتب: األلواح العـمادية  –هيـاكل النور

 –الرسائل القصيرة.
2- القـسم الثـانـي املتعلق بـاملـرحلــة املشـائيـة
وكــتــب فـــيه: الـــتلــــــويحـــــات  –املقـــــاومـــــات –

املطارحات  –املناجيات.
3- القـسـم الثــالث وهـو مـا يـتعلق بـاملــرحلـة
الــــســيــنــــــويــــــة األفالطــــــونــيــــــة وفـــيهــــــا كــتــب
الـــــسهـــــروردي: حـكــمـــــة اإلشـــــراق  –كلــمـــــات

الصوفية  –اعتقاد احلكماء.
وقــــــد فـــتح هــــــذا الــتـــصــنـــيف الــبــــــاب أمــــــام

املتعلقة بذلك املفكر اإلسالمي أو ذاك.
يف فـصل )الــسهــروردي كـمــا رسـمـته املـصــادر
الـتـــاريخـيــة(، ذكــر احملـقق مجـمل الــروايــات
التـاريخية عن شخـصية شهاب الـدين يحيى
بـن حبـش بـن اميـرك الـسهـروردي املـولـود يف
قــــريــــة سهــــرورد بــــالقــــرب مـن زجنــــان
شـــمـــــــــالـــي شـــــــــرق
إيــــــــــــــــــران
املـــــــولــــــــود
ســـــــنــــــــــــــــــــة
1153
مـــــــــــيـــــالدي
والـــــــــــــــــــــــــذي
اعـــــــــــــــــــدم يف
سجـــن حلــب
ســــنـــــــــــة 1191
لـــلـــــــــــمـــــــــــيـــــالد
وعـمره ثـمانـية
وثالثــون عــامــاً
بـأمــر من صالح
الـــديـن األيـــوبـي
بعـــــد محـــــاكـمـــــة
أجــــــــريـــت لـه مـــن
قــبـل الفـقهــــــاء يف
مسجد حلب حيث
)ظـهــــــــــــر عـلـــــيـهـــــم
وأحـرجـهم(، فكـتبـوا
محــضـــــراً بخـــــروجه
عــن الــــــديـــن للـــملـك
الـظــاهــر حـــاكم حـلب
إال أنه رفـــض إقــــــامــــــة
حـــــــــــــد الــقـــــتــل عــلـــــيــه
فـالتمـسوا الـتنفيـذ من
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مــظــــان اإلشــــراق وآراء الـكـتــــاب والـبــــاحـثـني
واملسـتشـرقـني فيه، وقـد سبق لقـاسـم محمـد
عبـاس أن أصـدر عـشـرات الـكتـب احملققـة يف
هـذا اجملــال املهم مـن الفكـر اإلسالمـي منهـا

)ديــــــوان احلالج( كــــــامالً
ومحـققــــاً واجملـمــــوعــــة
الصـوفية الكـاملة ألبي
يـــــزيـــــد الــبــــســـطـــــامــي
ملـحقـــــــاً بهــــــا كــتــــــاب
تأويل الشطح، وكتاب
)خــــتــــم الــــــــــواليــــــــــة(
حملــيــي الـــــــديــن بــن
عـــــــــــربــــي و)احتـــــــــــاد
العــــاقل واملـعقـــول(
لـــــصـــــــــدر الـــــــــديـــن
الشيرازي وغيرها
كــثــيــــــر وقــــــد درج
الــبــــــاحـــث علــــــى
إيـراد مقـدمـة أو
عـــدة مقـــدمـــات
يف حــيــــــاة رجل
الـــــتـــــــصـــــــــــــوف
وعــــــــــصـــــــــــــــــــره
والــــــــروايـــــــــات
املدونة حوله
مـع حتقـــيق
شـامل لهذه
الـــــروايــــــات
اضــــــــافـــــــــة
لـتـحقـــيق
ونــقــــــــــــــــــــد

الــنــصـــــوص االشـــــراقــيـــــة
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