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 سمخص ال
إن مؾضؾع السعاد مؽ السؾضؾعات السيسة في األديان بذكل عام والديؽ اإلسبلمي بذكل خاص 

ىتؼ ا فقد تداعيات  ميسة عمى صعيد مرير االندان في الدنيا واالخرة ؛ ولذا ب عميو مؽ رتلسا ت
ر يبيا جسمة مؽ العمساء والفبلسفة والستكمسيؽ ومؽ بيؽ الذخريات التي كان ليا دورًا مسيزًا في تفد

الظيراني الذي يعد مؽ كبار العمساء والعرفاء في القرن  لعبلمةمؾضؾع السعاد ىؾ اودراسة 
وقد بيؽ مؾقفو يذكل عرب الحركة اإلسبلمية الفكرية خبلل طرحو لسؾضؾع السعاد  ذالعذريؽ، ا

 l السعاد ( كتابو )معرفة فيمشو 
 

 الكمسات السفتاحية ) السعاد ، الحكيقة ، الؾجؾد ،الذفاعة ، الروح ، الجدد ( 
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 :السقدمة 
 

مؽ اصؾليا لسا  اميسً  اصؾل الخسدة السيسة عشد االمامية اذ يعتبر جزءً األصبل مؽ أل السعاد شك  
ليية عغيسة وقد اىتؼ عمساء الذيعة االمامية الى دراستيا ومؽ بيشيؼ الديد إيحؾيو مؽ رؤية كؾنية 

يبيؽ مؾقفو مؽ السعاد والذي يتكؾن مؽ عذرة اجزاء دمحم حديؽ الظيراني الذي لديو كتابا قيسو 
  -: تيةيتحدث عؽ السعاد وكل تفاصيمو وقد قدؼ البحث الى فقرات اآل

 _ السكؾن السعرفي لمعبلمة الظيراني 6
 _ حكيقة السعاد ٢
 _ نغرية السعاد عشد العبلمة الظيراني ٣
 ؽ  راء الفبلسفة والستكمسيآ_ مقارنة رأي العبلمة الظيراني ب٤
 
ّا_  6

 
ٌّّاملعريفّنهعاليتّانطهراَيملكى

 
 أ_ الديرة الذاتية 
ظيراني عارفًا وفيمدؾفًا وفقييًا شيعيًا عاصر الكثير منؽ العمسناء فني القنرن العذنريؽ لقد كان ال

(، فيننؾ يشتسنني إلننى أسننرة صىننن فنني مديشننة )طيننران( يرجنن  ندننبو إلننى الرسننؾل دمحم )6٣٤٥ولنند عننام 
 l(6)عريقة األصل

 
ّب_ الديرة العمسية 

والعرفانيننة  لكثيننر مننؽ العمننؾم الديشيننة  مننؽ خننبلل دراسننتوحنناز عمييننا لمظيراننني قنندرات عمسيننة قيسننة  إن  
والشجف( فقد تتمسذ  -)إيران       دراستو في الحؾزات العمسية في كل مؽ فزبل عؽ ذلػ والفمدفية 

، فكانؾا لو قدوة ومرجن  فني الكثينر (٢)وكسا يذكر في كتابو )الذسس السشيرة( عمى يد أبرع عمساء زمان
ىننننن( صنننناحب كتننننناب 6٤6٢-6٣٢6) (٣)مننننؽ العمننننؾم  ونننننذكر مننننشيؼ الدننننيد دمحم حدننننيؽ الظباطبننننا ي

 l(٥)، وقد لقب في عرره باسؼ العبلمة الظيراني(٤))السيزان(، وكذلػ الديد ىاشؼ الحداد
 

ّ عرفيتانثروةّاملج_ 
تعند مؾسنؾعات ومرنادر اساسنية فني مختمنف  التنيو إن لمظيراني الكثير مؽ السؤلفنات الكيسنة 

 كسا يأتي: العمؾم الدنية واالندانية ونذكر مشيا عمى سبيل االستقراء 
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6- lمعرفة هللا ويذسل ثبلث مجمدات 
٢- lمعرفة اإلمام، ويذسل ثسانية عذر مجمد 
٣- lمعرفة السعاد، ويذسل عذرة مجمدات 
٤- lرسالة الدير والدمؾك السشدؾبة إلى بعد العمؾم 
 السجردةl الروح -٥
 l(٦)الذسس الداطعة، والكثير مؽ العمؾم والرسا ل  والفقيية والتفديرية -٦

 
ّوفاتهّ-د 

ىنن فني مديشنة )مذنيد السقدسنة( بجننؾار 6٤6٦تنؾفي الظيرانني عنؽ عسنر الؾاحند والدنبعيؽ عنام 
، وارتحننل (٧)(ع) ( حيننث دفننؽ فنني أحنند تمننػ الرننحؾن السؾجننؾدة فنني السقننام السقنندس)عاإلمننام الرضننا 

 ا جسة ؛ يشتيل مشيا الباحثؾن وييتدي بيا العاممؾنl  اركا خمفو عمؾمً ر اآلخرة تإلى دا
 
 املعادّّقيقتح_  ٢

 املعادّيٍّحيثّانهغتّواالصطالحأ _ 
فيؾ "الؾجؾد الثاني  لؤلجدام وإعادتيا  اصظبلحا، وأما (٨)لغة  "لمعؾد ولمزمان الذي يعؾد فيو"السعاد 

 l(٩)بعد مؾتيا وتفريقيا"
ّ

ًّعادنهّانعاوّّيفهىوب _ 
حنننننننننننازم عمنننننننننننى اىتسنننننننننننام الفبلسنننننننننننفة               اذ إن مؾضنننننننننننؾع السعننننننننننناد منننننننننننؽ السؾضنننننننننننؾعات السيسنننننننننننة 

( ومنننشيؼ عأىنننل البيننن  ) يؽ ، وتظنننرل الكثينننر منننؽ عمسننناءمنننؽ أصنننؾل الننند والستكمسنننيؽ باعتبننناره أصنننبل
اآلخننرة عننؽ بأنننو انتقننال مننؽ دار النندنيا إلننى دار رفننو عفقنند ىننن( 66٩6-666٧) (66)الفننيض الكاشنناني

، (6٢)ىن( عمى أنو "حياة الدار التي نزل  مشيا"6٤6٢-6٣٢6الظباطبا ي )و ، وعرف(66)طريق السؾت
، وقنند (6٤)إلننى السعناد فنني كتابننو )السعنناد فني القننر)ن( وعرفننو بنن)السعاد مننؽ العننؾد( (6٣)الدننبزواري اشنار و 

فذنكم  جانبنًا ميسنًا منؽ  الفمدفات اإلليية وكذلػ جسي  األديان الدنساوية، عمى مدألة السعاد ت أكد
خننبلل مننؽ  ا السدننمسيؽ فقنند أكنندوا جسيعنن  عننؽ زننبًل ؼ فدييمؤلفنناتيؼ مؾضننحيؽ منندة أىسيننة السعنناد   لنن

عمى أن السعاد ىؾ السدؾدة واالنتقال مؽ دار الندنيا إلنى دار اآلخنرة وىنؾ انتقنال ال  تيؼتعريفا عرض
lفشاء 
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ّاألدنتّانثبىتيتّنهًعادج _ 
يننذكر بعننض العمسنناء أن السعنناد ذو وجننؾد عقمنني وشننرعي؛ ألنننو أىمننو مننؽ العننؾد  حيننث يكننؾن 
وجؾبو في الشغام الذي يذسل كل العؾالؼ عقميًا، وأن األرواح ىي خالدة وباقية وليد  فانية وىنذا منا 

كسننة أنفنق عميننو أ مننب العمسنناء والفبلسننفة، وأن تعظيننل ىننذه األبديننة لتمننػ األرواح ىننؾ قننب  عقننبًل، والح
، أما بالشدبة لمذرع فنأن تمنػ األرواح (6٥)إعيار جسي  مقتزيات لتمػ  األرواح عقمياً االليية تتظمب 

تحتاج إلى اآلالت جدسانية والتي بدروىا تديل جسي  األفعال مؽ سس ، وبرر، وقمب، و يرىا مؽ 
لجدننؼ طننؾال األفعننال التنني ترنندر مننؽ األرواح وىننذا الذننيء مننبلزم سننابقًا عشنندما كاننن  متحنندة منن  ا

    (6٦)حياتو وأن انفرم  عشو بعد السؾت
يدننتشد االيسننان بالسعنناد الننى دليمننيؽ أحنندىسا عقمنني واألخننر نقمنني تعبنندي وعمننى نحننؾ االجسننال فننانزال 
العقننل ينندلشا إلننى ضننرورة السعنناد ؛ ألنننو مقتزننى الحكسننة والعنندل االلينني ؛ اذ كينن  يامرنننا هللا بالعنندل 

وأن منؽ ، وىؾ تنارك لنو ؛ والسعمنؾم أن عندم وجنؾد ينؾم مؾعنؾد يسيند لغمنؼ الغنالسيؽ وجنؾر الجنا ريؽ 
  أىؼ األدلة التي تثب  السعاد ىي

ّانكتابّ)انقرآٌّانكريى(ّ_ 6
إن القر)ن الكريؼ ىؾ دليل قظعي وصري  عمى السعناد منؽ خنبلل اآلينات الكريسنة التني جناءت 

اب﴿السعاد  وننذكر منؽ جسمتينا قؾلنو تعنالى: صل مظابقة ال ََ ٌ   َم ُ ثَاذَََمم ، فسنؽ خنبلل ىنذه (6٧)﴾رَؼما٘دٗم
ّاالنتقال مؽ دار الدنيا إلى دار اآلخرة وليس الفشاءlو اآلية تبيؽ الشاس ليؼ عؾدة إلى هللا تعالى 

ّانعقمّ- ٢
نغام خاص يذسل العؾالؼ جسيعًا، فبل يسكؽ إىسالنو، ألننو منؽ  ينر الرنؾاب أن يكنؾن  عقل لم

ىننني تدنننير نحنننؾ و مقينننا هللا ىشننناك شنننيء واجنننب الؾجنننؾد  ينننر متحقنننق فننني الخنننارج؛ ألن السخمؾقنننات خ
االستكسال الدا ؼ وليس إلى الزوال، فيجب يكؾن ىذا االستكسال بغض الشغنر ىنل ىنؾ شنر أم خينر، 

، والنننذي يتعمنننق (6٨)،فننني اآلخنننرة السظمنننق  كسنننالالأكنننرم وأشنننرل السخمؾقنننات البننند منننؽ ىنننؾ فاإلندنننان 
السعاد يقؾم عمنى دليمني  ظرل لو في مظالب الحقة، وعميو فأننتسؾل ما ب)الحكسة والعدالة( وىذا 

ينندخل فنني إثبنات قزننية السعنناد، ومنؽ خننبلل وجننؾب العقنل والذننرع فنني  ىسنا العقنل والذننرع )القننر)ن( و 
lّالسعاد
ّ
ّ
ّ
ّ
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َّظريتّاملعادّعُدّانعاليتّانطهراَي_ ٣
ّ
 املعادّّّ-أ

وكذلػ يرفو  (6٩)يذكر العبلمة الظيراني أن السعاد ىؾ "العؾد والرجؾع إلى هللا تعالى"          
، ويفدر العبلمة الظيراني العؾدة ىشا (٢6)بن)زمان العؾد( وتارة أخرة برفة "محل العؾد إليو تعالى"

ىي ليد  أجر وجزاء األعسال واألفعال    بسعشى الرجؾع فأن ىذه السدألة أي السعاد كسا يؾض
كذف األعسال التي صدرت مؽ اإلندان بل ىي فكرة إعيار قدرة وعغسة هللا تعالى مؽ خبلل 

كذف الحقا ق  فزبل عؽ ذلػ ىي فكرة الرجؾع إلى هللا، و واآلثار التي تترتب عمييا الجشة والشار، 
وكذلػ الدبب والسدبب جعم   أن العمة والسعمؾل ذالتي كان  خافية عمى اإلندان في ىذا العالؼ ا

باأل بلل حال  بيشو وبيؽ السذاىدة الرادقة  كسا ذكرىا العبلمة  اإلندان في سجؽ مقيد  
 l(٢6)الظيراني

منننؽ  كنننل  النننى ذلنننػ ذىنننب د العبلمنننة الظيرانننني عمنننى مدنننألة السعننناد لمسؾجنننؾدات جسيعينننا و يؤكنننو      
جسيننن  السؾجنننؾدات األرضنننية والدنننساوية ذات أمننند معنننيؽ وحننند   ن  إالؾا قننن ذ الدنننبزواري والظباطبنننا ي ا

نننس وال عمنننى جسينن  السؾجننؾدات، فنننبل يخننتص عمننى األامل ل، وأن السعننناد شنن  تعننالىمحنندود عشنند هللا
"فالسعاد لكل مؾجؾد سؾاء كان أرضيًا  الجؽ بل يذسل حتى السبل كة والشباتات والجسادات بذكل عام

،  ويؤكد الظيراني عمى السعاد لمسؾجؾدات الحية كالحيؾانات سنؾاء كانن  (٢٢)أم سساويًا أم ما بيشيسا"
خمقيننا لغايننة معيشننة وىنني العننؾدة إلننى هللا  ذأو بحننرًا حاليننا كحننال اإلندننان فينني مذننسؾلة بالسعنناد ا بننراً 

ب﴿، كسا في قؾلو تعنالى (٢٣)الخالق ٍَ َٗ ِ اَل  ألسِض ٱ فِٜ دَاثَّخ ٍِ ِٔ  َِٝطٞشم  َطئِش َٗ ٌ   إِالَّ  ثَِدَْبَحٞ ٍَ م َ   ٌ ب ٍََثَبىمنم ٍَّ 

طَْب ِ  ىِنزتِ ٱ فِٜ فَشَّ ٌَّ  َشٜء   ٍِ ٌ إِىَٚ ثم ِٖ َُ  َسث ِ ٗ  l(٢٤)﴾ٝمحَششم
،  عمنى ثبنؾت مدنألة السعناد لجسين  السؾجنؾداتقمني والشقمني وذكر العبلمة الظيراني الندليل الع

وكي  أنو طرح األدلة الشقمية الذرعية  خبلل اآليات القر)نية التي تؤكد عمى السعاد والحذر، وكذلػ  
وىنذا يؤكند تظنابق  ينا العمسناء منؽ قبمنو،العدالة والحكسنة والحركنة كسنا تظنرل ل ؼدليل العقل الذي يز

كانن  عقمينة أم نقمينة فنبل اخنتبلل فيينا، وكنذلػ ذكنر أنغرية السعاد مؽ حيث التعري  واألدلة سنؾاء 
lلمسؾجؾدات جسيعًا معاد وحذر 

 
ّعالقتّاحلياةّاندَياّباملعادّب _ 

ش يمندارك عشنده وأنزلننو إلنى ىنذه الندنيا ليعننيننو بسدنتؾة خمنق االندنان وافناض عم إن هللا تعنالى
وقيننننده بسجسؾعننننة مننننؽ القننننؾانيؽ وفننننق تذننننريعات ديشيننننة وتكننننالي  تحنننند مننننؽ ترننننرفاتو ، كننننل مننننا فييننننا 
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l وعميننو فننأن هللا سننبحانو وتعننالى الخننالق الحكننيؼ قنند وضنن   ايننة مننؽ خمننق اإلندننان فنني (٢٥)ور ا بننو
بنالقؾانيؽ الذنرعية منؽ أجنل صنيانة الخمنق منؽ العبنث  حنث اإلندنان عمنى االلتنزامىي الحياة الدنيا، و 

ٌم﴿كسننا جنناء فنني ننص اآليننة الكريسننة وان الذننيؾة والغزننب تغرقنان ،والمغنؾ  ااب ََفََحِسااجز ََ  َػجَثااب َخيَقااَْنمٌ َََّّ

َََّّنماٌ َُ  إِىََْٞااباَل  َٗ ينذكر العبلمننة الظيرانني أن اإلندنان يقن  فنني دا نرة ىنؾة الننشفس ، ف      (٢٦)﴾رمشَخؼما٘
فتكننؾن باعثننا عمننى ايجنناد ىننؾة  مننارة بالدننؾء وتحنن  تننأثير تمننػ اآلمننال البعينندة واألفكننار الذننيظانية، األ

 l(٢٧)-وجؾد هللا تعالى بيؽ االندان ، تحؾل دون ادراكو لحكيقة 
وقد حدد العبلمة الظيراني أن األفكار التي تغمب عمى اإلندان وىؾ في مجنال العنالؼ الحدني 

ة، والغزب وتقؾم بإ رال اإلندان فني      عنالؼ األوىنام وتبعنده عنؽ والسحدؾسات يقرد بيا الذيؾ 
واشار الظيراني النى السذنركيؽ النذيؽ عسن  برنا رىؼ ،(٢٨)إدراك الحكيقة والغاية التي خمق مؽ أجميا

عؽ رؤية عغسة قدرة هللا ؛ بفعل انذنغاليؼ بخمنق هللا ؛ فاعرضنؾا عنؽ عبنادة هللا وعكفنؾا عمنى عبنادة 
 l(٢٩)ماخمق هللا 

فالسعناد حدنب نغرينة العبلمنة الظيرانني ىنؾ "االطنبلع عمنى عغسنة هللا وقدرتنو وعمسنو وحياتنو 
، فبل بد لئلندان أن يرحل مؽ ىنذه الحيناة لكني يشنال مقنام لقناء هللا وشنيؾده تفرنيبًل، (٣6)البلمتشالية"

الكريسننة ة فمننؼ تكننؽ الحينناة إال مجننرد بدايننة لحينناة أخننرة تحرننل فييننا الغايننة والدننعادة كسننا تؤكنند اآلينن
﴿  ٌ ب ََفََحِسجزم ََ ٌ  َخيَقَْ   َََّّ ٌ   بَػجَث   نم َََّّنم َٗ   ٞ َُ رمش   اَل  َْبإِىَ ،واثب  الظيراني أن أساس العالؼ  قا ؼ (٣6)﴾َخؼ٘م

ىنننؾ العبنننث الخنننارج عنننؽ القرننند،  ل؛ ألن الباطنننل عننند كنننل البعننند عنننؽ الباطنننبعمنننى الحنننق، وي
فننالتحرك نحننؾ الحننق ىننؾ الغايننة اإلراديننة لكننل فعننل وحركننة، ومننؽ خننبلل ذلننػ الفعننل  اإلرادي 

ة الفاعمنة لمتحنرك وذو عمنة منسؾل يبمغ الستحنرك إلنى الغاينة الباعثنة منؽ حركتنو، فناع ىنؾ الع
 (٣٣)السظينننري l فنننأن  اينننة هللا فننني أفعالنننو ىنننؾ كسنننا ذكنننره الذننني  مرتزنننى (٣٢)تحرينننػم ا ينننة ل

"إيرال كل مسكؽ إلى  ايتو" حتى يدتظي  أن يبمغ الخمق الكسال الحكيقي، فبلبد مؽ السعناد 
ألجننل تحقننق الحكسننة اإللييننة تجنناه البذننر، وكننذلػ يؤكنند العبلمننة الظيراننني كسننا أكنند مننؽ قبمننو 

مجنرد عنالؼ متحنرك ومتغينر ،ولنؾ كنان  الذي  مرتزى السظينري فني أن العنالؼ فني ىنذه الندنيا
ىننذه بأنيننا ، ولننؾ ركزنننا عمننى ىننذه الفقننرة (٣٤)عكننس لكننان نغننام النندنيا   واإلندننان عبننث ولغننؾال

الكساالت لؾ حرم  في الدنيا فيكؾن الشغام عبث، ونعمؼ أن ىذا العالؼ كسا يقنؾل  الظيرانني 
ق لميؾ أو لمعبث، فنإذا ركزننا عمنى الفشناء والنزوال النذي يدنؾد ىنذا العنالؼ دون مبلحغنة ملؼ يخ

السشغرات والحؾادث لتمػ الحياة األبدية، وعدم الشغر إلى طريق فزبل عؽ ذلػ مؾر ىذه األ
َُّ ﴿، كسنا فني قؾلنو تعنالى: (٣٥)لبمنؾ  تمنػ الحكيقنة الثابتنة يكنؾن العنالؼ بنبل شنػ عبنث إِ أ ٱ َٗ  ِخاَشحَ أل 
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 َٜ ، وقند تظنرل العبلمنة الظيرانني إلنى برىنان الحركنة النذي ىنؾ برىنان عقمني (٣٦)﴾قَاَشاسِ ى  ٱ دَاسم  ِٕ
وفمدفي في عدم بظبلن العالؼ حيث أن الحركة ىي خروج مؽ القؾة إلى الفعل، واستعداد إلنى 
الؾصؾل لمكسال الخاص،     فالحركة بدون أي ىدل تكؾن باطمة، وأن اليندل الحكيقني ىنؾ 

، وعمينو (٣٧)ثسا وجدت حركنة منا وجندت ىندل و اينة ليناويدكؽ عشد بمؾ و إذ حيالستحرك أن 
فأن جسين  الحركنات نتيجنة إلنى الدنكؾن السظمنق ويسينل ىنذا الييجنان إلنى الدنكؾن والرنس ، 

، ويؤكننند العبلمننننة (٣٨)واالسنننتقرار  وىنننذا التغينننر والتحنننؾل ىنننؾ عبنننارة عنننؽ بمنننؾ  جاننننب الثبنننات
؛ ألننو لنيس لينا ة ؾدعتسمػ معاد و  الظيراني أن السؾجؾدات التي ال تستمػ أي مبدأ لمحركة ال

نننزول ليكننؾن ليننا صننعؾد، ومننا دامنن  ىنني خاليننة فينني ال تبحننث عننؽ الدننكؾن والثبننات والتنني 
تجناه هللا تعنالى، فكنل منا ا، فحركنة العنالؼ  ب(٣٩)واالسنؼ األعغنؼ  تخص الرفات الكمية اإلليينة

الكيامة؛ ألن ىذا العالؼ في الؾجؾد ىؾ راج  إلى هللا تعالى بدون استثشاء وحتى الجسادات يؾم 
ىننننؾ عننننالؼ الحينننناة وتذننننسل أصننننغر ذرة فيننننو التنننني ال تسثننننل شنننني ًا فأنيننننا سننننؾل تشزنننن  بننننالعمؼ    

والحينناة، فننبل تتفنناوت فنني السعنناد والعننؾدة بننيؽ الرننغير والكبيننر أو الجاىننل والعننالؼ، أو الرجننل 
ِ  ﴿تعنالى  فني قؾلنو، كسنا (٤6)والسرأة وكل شيء يجب أن يرنل إلنى مرحمنة الكسنال والفعالينة ا ٍِ َٗ 

ِٔ َءاَٝ   ََ  ٱ قم َخي   ۦزِ َ ٱَٗ  دِ َ٘  ىسَّ ب ِض س  أل  ٍَ ب ثَثَّ  َٗ ََ ِٖ ِ فِٞ َ٘  ثَّخ   دَاأ  ٍِ ٕم َٗ   ٚ َ   َػيَ ٌ  َخ ِٖ  l(٤6)﴾قَِذٝش   ءم ََٝشبأ  إِرَا ِؼ
 

ّعالقتّاملعادّبانعدلّاإلهليّ-ج 
األوامننر   ة بنناع تعننالى ممتزمننة بكننلشننجننز يؽ أو ف تننيؽ األولننى: مؤم عمننى إن البذننر يشقدننسؾن 

اإللييننة والشننؾاىي وتزنن  أمنناميؼ كننل طننرل الخيننر والذننر، والثانيننة: عالسننة ترتكننب السعاصنني واآلثننام 
عشدما نظيل الؾقؾل عشد ىناتيؽ الف تنيؽ و حيؽ سمكؾا طريق السعرية، ومخالفة كل األوامر والشؾاىي 

تؾفنناه األجننل والثنناني نجنند أن ىشنناك فننرل بيشيسننا األول ممتننزم بكننل الؾاجبننات التنني أمننره هللا إلننى أن ي
عينند كننل بعننادل الممتننزم بالسعاصنني واالبتعنناد عننؽ هللا سننبحانو وتعننالى وأوامننره، فنناع الخننالق الحكننيؼ، 

فبلبند منؽ نذنأة ثانينة تحقنق ومنؽ ىشنا ، (٤٢)إعظاء كل ذي حق حقنوسقتزى عدلو البعد عؽ الغمؼ، ب
كثيننر مننؽ اآليننات القر)نيننة بننيؽ ىننذه العدالننة فيكننرم السظينن  ويعاقننب العاصنني، وقنند فننرل القننر)ن فنني ال

ً  ﴿والعاصي كقؾلو تعنالى:  السظي  َِ ٱ ؼَوم َّد   ََ ا   ىَِّزٝ ْ٘م ٍَ ا   َءا ي٘م َِ َػ ف  ى  ٱمَ  ذِ ِيَح  ىصَّ  ٱ َٗ َِ َم َ ٱ فِاٜ ِساِذٝ ً   ِض س  أل  ََ 

َِ ى  ٱ ؼَااوم َّد   زَِّقااٞ اابسِ ى  ٱمَ  َم بننل يفننرل بننيؽ العبنناد  دهليدننؾا سؾاسننية عشننبننانيؼ l وىننذا تأكينند مننؽ هللا  (٤٣)﴾فمدَّ
اإلندان حدب العبلمة الظيراني يتجو إلنى الجشنة أو الشنار      وىشاك ثؾاب وعقاب وجشو ونار، فأن
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يجتسنن  منن  مننؽ يذنناركو فنني الدننمؾك، فننأن أصننؾل األنفننس الحدننشة سننؾل تستننزج منن  بعزننيا الننبعض 
 l(٤٤)حتى ترد الجشة وإما الشفؾس الدي ة فتستزج حتى ترل لمشار

ّ
ّجسًاَيّأوّروحاَيّاملعادّ-د 

ا فنني كننبلم سننابق حننؾل ضننرورة السعنناد لئلندننان ليشتقننل إلننى حينناة أخننرة يدننتظي  مننؽ لقنند بيش نن
تحقنق الغاينة العدلينة فزنبل عنؽ ذلنػ خبلليا الؾصؾل إلى الكسال السظمق والغاية الحكيكية مؽ خمقو 

ت حؾل أن كان ىذا ىشا تثار التداؤالو   مؽ خبلل إثابة السظي  وعقاب السذنب العاصي -تعالى-
ؤكد إلى عؾدة البدن في مدألة السعاد كسا في قؾلو تعالى: تاآليات القر)نية و السعاد روحي أم جددي 

بٝمح   قمو  ﴿ َٖ ٛأ ٱ ِٞٞ بأ  ىَِّز َٕ َ هَ  َََّشأ َّٗ ح    ََ شَّ عمى أن ىشاك نذأة أخرة لئلندان فترج  تمنػ  ، وتؤكد الفكرة(٤٥)﴾ٍَ
األجدناد             ترجن   الخنالق الؾحيند النذي يدنتظي  أنو  قنادر ىؾ  الروح، فاع سبحانو وتعالى

دنننتظي  مشننن  إرادة الخنننالق فكنننل العقنننؾل وقفننن  متحينننرة منننؽ عغسنننة خمنننق هللا اإلندنننان تقنننؾة  وال تؾجننند
، وينذكر الظيرانني (٤٦)وترؾيره فني األرحنام ىنذا منا اتفنق عمينو العمسناء ومنشيؼ صندر النديؽ الذنيرازي 

( عشندما عاإلمام الرادل ) ( عمى الشذأة الثانية كسا وض  ع)السعاد(، واتفق أىل البي  ) ابوفي كت
( قننا بًل: "نعننؼ حتننى ال يبقننى لننو لحننؼ وال عغننؼ إال طيشننة عسنن ل عننؽ السينن  ىننل يبمننى جدننده فيجيننب )

، (٤٧)التي خمق مشيا، فأنيا ال تبمى، تبقى في األرض مدتديرة، حتنى يخمنق مشينا كسنا خمنق أول منرة"
اااب﴿( تأكيننندًا لسشظنننؾل اآلينننة القر)نينننة عوجننناء قؾلنننو ) ََ َ   َم هَ  َّبأ ثَاااذَ َّٗ ااا ََ م  ق  َخي  ااا ۥ  ُِّّؼٞاااذٓم ػ  ٞ   ذًاَٗ  ممَّْاااب إَِّّاااب َْااابأ  َػيَ

َِ فَ   ( فيقنؾل "عجبنًا كنل العجنب لسنؽ أنكنر السنؾت، وىنؾ ع، وكنذلػ روي عنؽ اإلمنام الدنجاد )(٤٨)﴾ِؼِيٞ
لسنننؽ أنكنننر الشذنننأة اآلخنننرة، وىنننؾ ينننرة الشذنننأة ينننرة منننؽ يسنننؾت كنننل ينننؾم وليمنننة والعجنننب كنننل العجنننب 

( والظيرانني يؤكند عؼ العمساء الذيؽ يشتسؾن إلى مدرسة أىل البين  )جيليؼ نيج ن وتأكيدا (٤٩)األولى"
والذنؾاىد عمنى معناد اإلندنان وبأننو أمنر حتسني ال شنػ فينو  القرانينة بأن هللا تعالى قند وضن  باآلينات

وأن إحينناء السننؾتى لننيس أمننرًا عدننيرًا عمننى هللا تعننالى والعجننز يرنناحب السؾجننؾدات التنني تفتقننر إلننى 
باع فقط، وىكذا إحياء السنؾتى عشند هللا ىنؾ كسنا ابتدا نو أول  ةتعمقمالقدرة عمى إعادتيا فتبقى مدنألة 

، كسننا فنني قؾلننو (٥6)وال عدننر وال اسننتحالة بننل ىننؾ خاضنن  إلرادة هللا تعننالىالخمننق لننيس فيننو صننعؾبة 
اابأ ﴿تعننالى  ََ اا إَِّّ  ٍ ٓم ََ ٞ   َََسادَ  إِرَاأ  ۥأ شم ُم  ممااِ ۥىَاأم  َٝقماا٘هَ  ََُ ب  َشاا ، وأن إيجنناد شننيء مننا مننؽ مؾجننؾدات (٥6)﴾فََٞنماا٘

فني  ( عالدنجاد )قنؾل اإلمنام  من  الظيرانني متفرقة، أسيل مؽ إيجاد مؽ العدم السحض، وىشا يتفق 
ذكر خمقننو هللا تعننالى ورتبننو وأحدننؽ ينناإلندننان خمننق مننؽ العنندم لننؼ يكننؽ شنني ًا ن  بننأ ة اآلخننر    الشذننأة

خمقننو وأعظنناه مننؽ الدننس  والبرننر واألفكننار والعقننل بشغننر اإلندننان ىننؾ أمننر صننعب أكثننر مننؽ مننؾت    
د عمينو كيند القنؾل كسنا أك نl وتأ(٥٢)اإلندان ثؼ يجسعنو هللا منؽ خنبلل ذراتنو الستفرقنة وأحيا ينا منؽ جديند
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عدينندة حننؾل مدننألة اإلحينناء ة فيزننرب الظيراننني أمثمنن ،ى العمسنناء مننؽ قبمننو فنني مدننألة إحينناء السننؾت
تختمنننف فننني  ةالثبلثننن   ن  األمثمنننةإ(، فنننعومشينننا أصنننحاب الكينننف، وعزينننزًا، وفقنننو نبننني هللا إبنننراليؼ )

أخنرة بعند السنؾت كسنا يتعنرض ة العرض وليس  في الغاينة، فالغاينة ىشنا ثابتنة ىني إحيناء السنؾتى منر 
أخرة  ةىؾ عبارة عؽ مؾت وبعدىا إحياىؼ مر الذي العبلمة الظيراني عشدما يؾض  نؾم أىل الكيف 

العقنبلء وقنند ذكننرىؼ القننر)ن الكنريؼ فنني )سننؾرة الكيننف( فقند أبعننده هللا عننؽ أعننيؽ د فننة عشننو وقرنتيؼ معر 
شناس اخنرجيؼ لم( سنشة ٣66بعند )و ة ىنؾ مكنان اسنتراحة أول نػ الفتينو الكينف ووضنعيؼ فني الحاقديؽ، 

ىنا خاوينة عمنى أ عمى قرينة فر ر ن وعد هللا حق إلى يؾم الكيامة، والحال م  ذلػ الذي محتى يعمسؾا ا
عروشيا فتعجب أن يحييا هللا مؽ جديد فأماتنو هللا ما نة عنام وبعندىا أرجعنو إلنى الحيناة ورأة حسناره 

)ع( فانيننا تختمننف منن  القزننيتيؽ  هللا إبننراليؼ القزننية منن  نبننيأمننا كينن  بنندا خمقننو مننؽ جدينند أمامننو، 
مرىنا منؽ أ، فنأن أصنحاب الكينف وصناحب الحسنار  أحندث الدابقتيؽ وإن كان يحسبلن نفس الغاية 

، (٥٣)( فكان الفاعل في إحياء السؾتى فقال لو أعسل بشفدػ حتى تتنيقؽعقبل هللا تعالى  إما إبراليؼ )
ٞ   ََِسِّٜ َسة ِ ﴿فقال  ٘  ى  ٱ ِِ    ٜرمح   فَ َم ا ََ  ٚ ( ىنؾ إحيناء الظينؾر باسنؼ ع،  فقند كنان ننداء إبنراليؼ )(٥٤)﴾رَ

( االسننؼ األعغننؼ مننؽ خننبلل إرادة هللا، وعيننر اسننؼ عهللا، واسننؼ هللا ىننؾ أمننره تعننالى، فأصننب  إبننراليؼ )
السحيننني فننني وجنننؾده فعنننبًل، فكنننل السؾجنننؾدات خمقينننا هللا ىننني منننؽ مغينننر قننندرة هللا وعغسنننة وكنننل تمنننػ 

 وينذكر ،(٥٥)تعنالىهللا الكرامات والسعجزات التي مؽ قبل األنبياء واألولياء ىي معجزات مشدؾبة إلنى 
( قنال: "إذا أراد هللا أن يبعنث الخمنق عى اإلمنام الرنادل )الظيراني رواية الذي  الردول مشدنؾبة إلن

، وكنننذلػ ينننذكر (٥٦)أمظنننر الدنننساء عمنننى األرض أربعنننيؽ صنننباحًا فاجتسعننن  األوحنننال ونبتننن  المحنننؾم"
( فأخنذه فأخرجنو إلنى البكين  فنانتيى بنو إلنى عاإلمام الرادل رواية فيقؾل: "أتى جبرا يل رسنؾل هللا )

ن هللا! فخنرج مشنو الرجنل أبنيض النرأس والمحينة يسدن  التنراب عنؽ قبر قعدت براحبو فقال: قدنؼ بنأذ
وجيو وىؾ يقؾل: الحسد  وهللا أكبر فقال جبرا يل: عد بأذن هللا ثؼ انتيى بو إلى قبر )خر فقال قنؼ 

( عند عبأذن هللا فخرج مشو رجل مدؾد الؾجو وىؾ يقنؾل: ينا حدنرتاه! ينا ثبنؾراه! ثنؼ قنال لنو جبرا ينل )
ذن هللا فقال: يا دمحم! ىكذا يحذرون يؾم الكيامة، والسؤمشؾن يقؾلؾن ىذا القؾل، وىؤالء إلى ما كش  بأ
، ويؾض  الظيراني وبأذنو ترج  األجداد وتعاد بيا الحياة الخالق  أذن ىي إرادة (٥٧)يقؾلؾن ما ترة"

( فنننني مدننننألة أن الدنننساء تسظننننر عمننننى    األرض ويكدننننب السننننؾتى الحينننناة عاإلمننننام الرننننادل ) قنننؾل
رََشٙ﴿جديدة كسا ىؾ مؾض  في اآلية القر)نية ال َ ٱ َٗ ذَح   ضَ س  أل  ٍِ ب ٞ   َْبَََّضى   فَإِرَاأ  َٕ ابَػيَ ابأ ى  ٱ     َٖ د  ٕ  ٱ ءَ ََ  زَاضَّ

َسثَذ   َٗ   ّ ََ ِ جَزَذ  َٗ ٗ   ممو ِ  ٍِ ٞح   جِ  َص ِٖ ( ع، فميس معشى اآليات واألحاديث السروية عنؽ     األ سنة )(٥٨)﴾ثَ
والسظنننر لنننيس بنننالسظر النننذي نذننناىده النننذي ىنننؾ مدنننؤول عنننؽ نسنننؾ   بنننأن يشنننزل السظنننر عمنننى األرض

الحينناة والننروح فنني شننراييؽ   األرض مخزننرة، فنناع يرسننل السظننر لكنني يننشف رتيا فتننرة زنناألرض وخ



 

 

٦٩ 

 

السظر ىؾ نؾع مؽ إفاضة الرحسة هللا تعالى وذو تأثير متسيز يكؾن مؽ خبللو جس  ذرات و األرض، 
عمنى  الظيرانني ، وأكنده(٥٩)السحذنرينؾم  سنًا لتحزنر فني أجداد الشاس ووصل العغام حتى تكدؾ لح

ينننل أن السنننؾت ىنننؾ الفشننناء، ألن ترنننؾره يتخالسعننناد الجدنننساني ينننؾم الكيامنننة، فاإلندنننان الغافنننل النننذي 
وإدراكننو البدننيط يفدننر وجننؾده مجننرد )بنندن(، وجسينن  مراتننب وجننؾده مشحرننرة فيننو وبعنند السننؾت ينندفؽ 

(، فاإلندننان يعننؾد إلننى هللا ع( أو أىننل البينن  )عهللا )رسننؾل فقننط ويرننب  رميسننًا، فمننؼ يبمننغ أي أحنند 
لظيرانننني جدننندًا ا السعننناد بجسيننن  أرجننناء وجنننؾده فينننؾ يعنننؾد بروحنننو ويعنننؾد ببدننننو فالسعننناد عشننندبتعنننالى 

تعجننب مننؽ إحينناء م، فننبل داعنني لبدنننو   يعننؾدوكننذلػ وروحننًا، وأن روح اإلندننان تعننؾد إلننى هللا تعننالى 
بٝمح   قمو  ﴿قال تعالى ، و (٦6)األمؾات َٖ ٛأ ٱ ِٞٞ بأ  ىَِّز َٕ َ هَ  َََّشأ َّٗ ح    ََ شَّ يؽ تكؾ في ويؤكد عمى تجرد الروح  (٦6)﴾ ٍَ

إمنا النروح فأنينا وحدنب  اديتمنف البندن السنياإلندان الذي ىؾ بندن منادي وروح مجنردة فعشند السنؾت 
 l فيكننؾن كبلىسننا معنناً (٦٢)الساليننة السجننردة تدننتسر فنني الحينناة فحينناة اإلندننان تدننير ذاتيننًا عبننر الننروح

lالجدساني  والروحي يؾم السعاد وىذا ما اتفق عميو جسمة مؽ العمساء والعرفاء 
 

ّيقارَتّرأيّانعاليتّانطهراَيّبآراءّاملتكهًنيّوانفالسفتّنهًعاد_ ٤
 

ىشنا سنؾل و يسنا منؽ حينث التعرين  واألدلنة وأقدنام السعناد فلقد بيشا سابقًا محاور السعاد باختبل
 والفبلسفة حؾل مدألة السعاد وشبياتيؼ حؾلوlنتعرل عمى بعض )راء الستكمسيؽ 

 
ّاستبعادّاملعادّ-أ

إن فكننرة عننؾدة الشنناس بعنند السننؾت مننؽ األفكننار التنني أنكرىننا بعننض الشنناس والعجننب أن ترجنن  
ز   ََِءرَا﴿القر)ن دليل عمى إنكارىؼ لمرجؾع والعؾدة كسا قال  ذلػالعغام إلى سابق عيدىا كسا جاء   َْابٍِ

ممَّْاااب ااا َٗ ااا ِىااالَ رَ   ب  رمَشاث  يشفننني السعننناد فننناكتفؾا منننا فنننأن النننذيؽ يشكنننرون السعننناد لنننؼ يجننندوا  (٦٣)﴾ثَِؼٞاااذ   غم  َسخ 
يننذكر بعننض )راء الفبلسننفة والستكمسننيؽ الننذيؽ اختمفننؾا فنني  اذالسدننألة ي وضنن  ، فننالظيران(٦٤)باالبتعنناد
وشننرب عبننارة عننؽ أكننل النندنيا وىنني إلننى الحينناة  وقننالؾا لننيس ىشنناك معنناد فقننط الحينناة  ندننانإعننادة اال

ونننؾم، وكننذلػ لننيس ىشنناك إال معيذننة حيؾانيننة ثننؼ بعنندىا يسننؾت اإلندننان فييمكننو النندىر ىننذا مننؽ جيننة 
لكشو معاد روحاني وليس جدساني فاإلندنان يتكنؾن منؽ  ومؽ جية البعض اآلخر في أن ىشاك معاد

ؤكند أن الشفس السجردة تتحرك إلى مبد يا،      والبعض اآلخنر ي ذعقل ونفس وىسا مؽ السجردات ا
أمننا  - تعننالى– ؛ ألن البنندن ىننؾ الننذي يعننؾد إلننى هللا  عمننى أن السعنناد ىننؾ جدننساني ولننيس روحنناني

ؾل أن قن، ويندخل رأي )خنر لمنبعض يجسمنة وتفرنيبللمكسناالت العقمينة فقند رفزنؾىا وأنكروىا  بالشدبة
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يؤكننند  ذا الظيرانننني الظباطبنننا ي كسنننا ينننذكر دهر  ، وقننند(٦٥)لكنننل منننؽ البننندن والنننروح  لنننو معننناد يشتغنننره
الظباطبنا ي بقؾلنو: "إن الرواينات لننؾ صنح ، لنؼ يكننؽ مشناص عنؽ صنري  شننيادة اآلينة بقؾلنو: أول ننػ 

 قننند حنننددولl(٦٦)النننذيؽ حنننق عمنننييؼ القنننؾلl إنينننؼ كنننانؾا خاسنننريؽ، ولنننؼ يشفننن  شنننيء مسنننا دافننن  عشنننو بنننو"
لنى إفزنبل عنؽ ذلنػ الفبلسفة دليبًل عمى حذنر النروح ال الجدند منؽ خنبلل تجنرد النروح ويزينل البندن 

ترنننؾرىؼ حنننؾل أن هللا سنننؾل يخمنننق بننندن لمنننروح فتقنننؾم بنننو الترنننؾرات والرنننؾر والحدنننبان فننني البننندن 
ال يقنر بعنالؼ البنرزخ حينث أن  (٦٧)ر يس )ابؽ سنيشا(الالبديل، وقد ركز العبلمة الظيراني عمى الذي  

والسادة  العالؼ حدب استداللو ىؾ مجرد خالي مؽ السعشى فكان العالؼ عشده عمى جز يؽ األول الظب 
عالؼ البرزخ وما دام لؼ يررح فأنو يجعل   والثاني: عالؼ السعشى السجرد فمؼ يررح ابؽ سيشا بؾجؾد 

العمسنناء فنني مننؽ l ويعننرض الظيراننني الكثيننر مننؽ )راء ابننؽ سننيشا منن  جسمننة )راء (٦٨)مشننو أمننرًا معنندوماً 
ي  إقامننة النندليل حننؾل عنندم وجننؾد دليننل عقمنني عمننى السعنناد الجدننساني حيننث ال تدننتظ مدننألة السعنناد

( وكسنا عبالبرىان ومنؽ  خنبلل الذنرع يتفنق عمنى أننو أمنر ممنؼ بنو كسنا ىنؾ مشقنؾل منؽ الرسنؾل إلينو )
قال: "يجب أن نعمؼ أن السعاد مشو ما ىؾ مشقؾل في الذرع وال سبيل إلثباتو إال عؽ طريق الذريعة، 

"lll،ذكر الظيرانني أن ابنؽ ينو  (  ٦٩)وترديق خبر الشبي وىؾ النذي لمبندن عنؽ البنث وخينرات وسنروره
سيشا ليس مؽ مشكري السعاد الجدساني بل أنو كبلمنو ىنؾ ثبنؾت السعناد عنؽ طرينق الذنرع كسنا أثبن  

ابنؽ ذكر ، وين(٧6)الذنرع فزنبل عنؽ ان أن السعاد الروحاني ىؾ يحرل عنؽ طرينق البرىنان والكيناس 
وتنأثرات الكنافريؽ، فحنيؽ عؽ الظيرانني ان األبندان محنل ومؾضن  لترنؾر أننؾار السنؤمشيؽ  سيشا نقبل

يرحل اإلندان عؽ ىذه الدنيا يجب وجنؾد بندن لكني تحرنل لنو كنل السمنذات وكنذلػ العنذاب بؾاسنظة 
، الننذي (٧٢)وسننبق أن أحنند الستكمسننيؽ وىننؾ الغزالنني (٧6)البنندن وىننذا مننا عيننر فنني كتابننة اليبننات الذننفاء

يامة فقد أكد الغزالي عمى السعاد وابؽ سيشا في مدألة حذر األجداد يؾم الك (٧٣)انتقد كًل مؽ الفارابي
 l(٧٤)السعاد الروحي والجدساني معًا في كتابو )تياف  الفبلسفة(

في كتاب )السعاد( لمعبلمة الظيراني الكثير مؽ )راء العمسناء قنام بتمخيرنيا فني كتابنو ىنذا  ن  إ
ذا ن العننؾالؼ إد أ  عننؽ كننبلم الفننارابي الننذي أك نن (٧٥)رننو الذنني  نرننير الننديؽ الظؾسننيحيننث يننذكر مننا لخ  

فارقنن  البنندن وال تسمننػ  يننره فيذننغميؼ التعمننق باألشننياء البدنيننة والتنني بننذاتيا تتعمننق بيننا األنفننس ألنيننا 
طابة لمبدن فتكؾن ىذه األبدان أجرامًا سساوية فبل يسكؽ أن ترب  األنفس لتمػ األجرام، بل يدتخدم 

ينر أيزنًا بنأن ىنذا الجنرم تمػ األجرام لتخيل الرؾر التي كان  معتقدة عشده فني أوىامنو ويسكنؽ التعب
 l(٧٦)متؾلد مؽ اليؾاء ويكؾنا مقاربًا لمروح الذي يذػ بو الظبيعؾن 

، والذي يؤكند ىنؾ اآلخنر (٧٧)وقد نال  ىذه الفرضية استحدان الذي  شياب الديؽ الديروردي
عمنننى تعمنننق النننروح بالبننندن فننني أفنننبلك  ينننر متشالينننة وخاصنننة فمنننػ األفنننبلك أو كسنننا يدنننسو بنننن)الفمػ 
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وفي مقابل ذلػ تغير بعض اعتراضات لردر الديؽ الذيرازي والتي تخص الفمػ كمنزوم األطمس(، 
التشاس  بدبب تعمق الفمػ وتأثريو وكل ما يرؾن الجرم الدخاني مؽ خبلل التبدل والفداد فيرد عمى 
ىننذه االعترافننات السرحننؾم الدننبزواري وقننام بننالرد عمييننا مننؽ خننبلل قؾلننو بننأن وجننؾد األفننبلك وفرضننية 

اء ىننني أمنننؾر انتيننن  واضنننسحم  الينننؾم فننني وقتشنننا الحاضنننر وأن االلتنننزام بينننا سنننؾل ينننؤدي إلنننى القننندم
الذننرع نفدننو ال يرضننى بيننا وأن الذننرع ىننؾ ف ،النندخؾل فنني مظبننات ومشعظفننات يرننعب العبننؾر مشيننا

          ويننننننننذكر  ،(٧٨)االسننننننننسى واألقنننننننندس فيجننننننننب عميشننننننننا كعمسنننننننناء أن تشرننننننننر الذننننننننرع اإلسننننننننبلمي  الشننننننننؾر
حجننؼ ترننؾر السعنناد بحمننؾل الننشفس بعنند أن تفننارل البنندن تحننل فنني  ان  الفبلسننفةالظيراننني أن بعننض 

األجننننرام واألفننننبلك الدخانيننننة؛ ألنيننننا محننننل صننننؾر الشننننار بجيننننشؼ والشننننؾر أىننننل الجشننننة، وكننننذلػ صننننح  
األشننراقيؾن السعنناد الجدننساني لشفننؾس الستؾسننظيؽ مننؽ أىننل الدننعادة وأصننحاب اليسننيؽ والذننسال منننؽ 

 l(٧٩)ؾس تبقى نفديا دون أي تغير فييافأن الش ذ ؼ األشباح اعال أطمقؾا عميو اسؼ خبلل عالؼ
 

ّكمّواملؤكىلاآلّشبهت -ب 
حينناء إعمييننا الفبلسننفة والستكمسننيؽ ومشيننا كينن  يسكننؽ  ىننذه الذننبية مننؽ الذننبيات التنني أكنند   تعنند  

كننل ومننأكؾل يؤكنند الظيراننني أن كننل مننا فنني  الؾجننؾد ىننؾ )جسين  األمننؾات يننؾم الكيامننة منن  أنيننؼ كننانؾا 
حدب نغرية األكل والسأكؾل فالشار تأكل األشجار وتتحؾل إلى فحؼ ثؼ بدوره يتحؾل الفحؼ إلى رماد 

، فينذه ىني طبيعنة السنادة التني (٨6)س  التربة وبدوره يتحؾل ىنذا التنراب إلنى أشنجار وإندنان وحينؾانن
الزمنان فتحنؾل إلنى صنؾر وأشنكال مختمفنة يشنتج مشينا: اإلندنان  ىي في تبدل مدتسر في دا رة حركنة

ليكنؾن جنزءًا منؽ  اإلندان النذي يسنؾت سنؾل يرنب  رميًسنامؽ جية أخرة ف، و والساءlllال   والذجر
التربنة ويشننتج الشبننات النذي يأكننل مننؽ الحينؾان واإلندننان وىشننا تبشنى ىننذه الذننبو أن لنؾ كننان مننات رجننبًل 

والحيننؾان وخاصننة              وتحننؾل إلننى التربننة وأكننل مشننو اإلندننانل جدننسو بأكسمننو م ننحصننالحًا وت
 l (٨6)خرة عؽ األ  الؾاحدة  مدتقرةيا ن  إبدان مختمفة أي أو سؾل يحذر بن  إاإلندان الظال  ف

الظيراننني  عبننارة عننؽ دورة الحينناة ويسكننؽ التعبننر عشيننا بأنيننا  كننل والسننأكؾل حدننب رأين اآلإو 
  ندنننان بسدنننتقر وبسعنننزل عنننؽ اآلخنننر لكنننؽإسنننشة إليينننة فننني حركنننة دا سينننة فنننأن هللا سنننؾل يحذنننر كنننل 

؛ ألنننو معادىننا سننؾيًا ىننؾ  يننر  والسننأكؾل كننلحدننؽ األرواح وخاصننة اآل  الستذننككيؽ يؤكنندون  عنندم
دن واحننند أو كينننن  يعنننذب الذننننخص الكنننافر الننننذي أكننننل مسكنننؽ وإال الننننزم تعمنننق الشفننننؾس السختمفنننة ببنننن

الذننخص السننؤمؽ وىننذا خننبلل؛ ألن السننؤمؽ يجنننب أن يكننؾن مننؾردًا لمرحسننة والثننؾاب والكننافر منننؾردًا 
l ويننذكر الظيراننني كينن  أنننو صنندر الننديؽ الذننيرازي قنند رد عمننى ىننذه الذننبية مننؽ خننبلل (٨٢)لمغزننب

يس لشننا حاجننة إلننى ذكننره لركاكتننو، فيؾضنن  ؽ قنند جنناءوا بجننؾاب ىننذه الذننبية ولننيأسننفاره بننأن الستكمسنن
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الظيراننني أن صننار السنناء ىننؾاء، فيشننا ان الرننؾرة السا يننة أصننبح  صننؾرة ىؾا يننة ألنننو انقننبلب فنني 
فالسننادة ىشننا كاننن  فنني الزمننان األول منناء وتخمعنن  عشيننا تمننػ الرننؾرة لترننب  ىؾا يننة فنني   الحكيقننة

برنؾرتيا ال بسادتينا؛ ألن جسين  السؾجنؾدات  أن يذنبيو األشنياءا الزمان الثاني، وقد اثب  السبل صدر 
 l(٨٣)الظبيعة تذرك في السادة وتدسى بالسادة األولية

 
ّّ إعادةّاملعدووّشبهت -ج

واآلراء           سعاد الجدساني فيي عبنارة عنؽ عقا ند منؽ األوىنام لمإن ىشاك عقا د مختمفة 
بعزنيؼ كنالغزالي  فنالستكمسيؽ الجاىمية كالظبيعؾن والدىرية الذيؽ أكدوا  استحالة السعاد الجدنساني، 

عمنننى عننندم رجنننؾع األجدننناد أي أن السعننندوم  ألبعننناد وأكننندوا امتشننناع إعادتنننو إلنننى النننروح، وىشنننا اتفنننق 
اب السدرسنة األمامينة صنحان االسحققؾن مؽ الفبلسفة عمى حكيقة السعاد لكنشيؼ اختمفنؾا فني الكيفينة و 

والجدنننساني، فننناتفقؾا عمنننى  انيحنننكالظؾسننني والدنننيد مرتزنننى أجسعنننؾا عمنننى القنننؾل بالسعننناديؽ أي الرو 
ن البنندن السعنناد لننيس بننا  مبيننةاأل  فقنند تظننرل   السعنناد مننؽ جيننة البنندنباختمفننؾا      ؽ، لكننشيؼ ديالسعننا

َٗ ﴿، فاع قادر عمى الخمنق كسنا فني قؾلنو: (٨٤)البدن األول حدب الخمقة والذكل والجثة والثقل ََ   ٞ  سَ ىَا

ََ  ٱ َخيَقَ  ىَِّزٛٱ َ ٱَٗ  دِ َ٘  ىسَّ أ  ِذس  ثِقَ   ضَ س  أل   ٚ ث   يمقَ َٝخ   ََُ َػيَ ٍِ  ٌ ٖم  l(٨٥)﴾ يَ
الظيرانننني ىننني "عبنننارة عنننؽ جسننن  متفرقنننات أجنننزاء مادينننة  إن نغرينننة الستكمسنننيؽ كسنننا يؤكننندىاو 

أخننرة برننؾرة مثننل الرننؾرة الدننابقة لتتعمننق الننشفس بيننا ألعزنناء أصننمية باقيننة عشنندىؼ وترننؾيرىا مننرة 
ي الندنيا ال فني الشذنأة  األخنرة وال يخفنى عمنى النذي يستمنػ لبندن فنوقد ندنؾا ان ىنذا ا (٨٦)مرة أخرة"

طؾر السخمؾل مؽ تراب وماء وطيؽ حينث بيان البريرة أن الشذأة الثانية ىي وجو )خر لمؾجؾد فيؾ 
ىنني حركننة الرجننؾع إلننى هللا ال السقرننؾد الرجننؾع إلننى الخمقننة  أن السننؾت ىننؾ عبننارة عننؽ ابتننداء حركننة

ذكر الفخر الرازي نقبًل عؽ الظيراني بأنو اسنتدل عمنى السعناد والسحذنر منؽ يالسادية البدن الترابي، و 
خننبلل اآليننات القر)نيننة فكاننن  سننؾرة الؾاقعننة الجننؾاب الحاسننؼ عمننى رد الذننبيات التنني أثارىننا السفكننرون 

ٝ  ﴿ومشيا قؾلو تعنالى:  ب زٌمََفََشَء ٍَّ   َ َُ رم ٌ   ٨٥ْ٘م َّأم رَخ   َءََّازم ً   ۥأ يمق٘م ا ََ َُ َخ  ى  ٱ ِم َّح  الظيرانني يقنؾل و  (٨٧)﴾٨٥ِيقما٘
در منا وصنل لنو العمسناء فني إثبنات بقنقؾل السبل صدرا بأن أىل الكبلم لنؼ يبمغنؾا ولنؼ يرنمؾا لمحكيقنة ب

 l (٨٨)العبلمة الظيرانيالشذأة وحذر األجدام ىؾ مجرد جس  متفرقات األجدام كسا أكده 
 
مننؽ إننزال اآلينات القر)نينة، فننالغرض   هللا سنبحانو وتعننالى لنو  اينة إليينة ظيرانني  أن  لد اأك ن ذإ

اإلليي تشبيو عمى مدألة حكيقة السعاد مؽ خبلل دال ل اآليات، والعسل عمى ىداية البذر إلى العالؼ 



 

 

٧٣ 

 

عنالؼ السدنسى بعنالؼ الغينب والذنيادة اآلخر الذي ىؾ  ا ب عؽ جسي  الحؾاس ولمؾصنؾل إلنى ذلنػ ال
lّ(٨٩)أي عالؼ األرواح

ّ
ّانشفاعتّ-د 

أكثننر مننؽ ثبلثننيؽ مننؾردًا      بمغنن ذالذننفاعة ا خاصننةر القننر)ن الكننريؼ العدينند مننؽ اآليننات كننذ لقنند
ال يسكننؽ الذننػ بيننا، فالذننفاعة مننؽ السؾضننؾعات السيسننة فنني  بتننةوردت بيننا الذننفاعة فينني حكيقننة ثا

عمننؼ الكننبلم وعمننؼ التفدننير كاإلسننبلم، وتذننسل بنناقي األديننان اإللييننة فنندخم  فنني الكثيننر مننؽ العمننؾم، 
والحنننديث لسنننا فيينننا منننؽ الثبنننات عمنننى العفنننؾ والسغفنننرة، فيننني جننناءت منننؽ لفغنننة الذنننف  فيننني انزنننسام 

 l(٩6)السذفؾع لو م  السدتذف  لشيل الذفاعة
( لنبعض الذنيعة ع( واإلمنام عمني )عوقد بنرزت شنبيات حنؾل الذنفاعة كذنفاعة الرسنؾل دمحم )

ديشي النلتسينز منؽ التشجييؼ مؽ العذاب ويترك الباقؾن عمنى حناليؼ فني الشنار وأن ىنذا العسنل فينو ننؾع 
اعة ،فالذنف(٩6)اإلليني فتثنار حؾلينا الذنبيات سذىبي فبل يسكؽ أن يكؾن مؾجنؾدًا فني محكسنة العندلالو 

االجتسناع اإلندناني التني تعتسند عمنى الذنفي  والسذنفؾع  دا نرة   فني  ىي مؽ األسباب الستسسةبذاتيا 
تحسل نفس السعاني، ولكؽ الفرل  في األثر  ذن الذفاعة سؾاء كان  في السجتس  أو في اإلسبلم اإف

ة عشد هللا ىي دف  األكبر في اإلسبلم كسا يغير في يؾم الكيامة عكس الحياة التي نعيذيا، فالذفاع
العاصننيؽ أو زيننادة الثننؾاب لمعبنناد السظيعننيؽ فقنند بذننر الرسننل واألنبينناء مننؽ خننبلل  هالعقنناب عننؽ عبنناد

يجعمينا لسنؽ يذناء وفنق الحكسنة ، و  ثؾاب السظين  وعقناب العناص، فتقن  الذنفاعة تحن  يند هللا تعنالى
اء والعرفنناء ومننشيؼ مننبل ، وقنند عننرل الذننفاعة مجسؾعننة مننؽ العمسنن(٩٢)اإللييننة التنني تقتزنني ىننذا األمننر

،  (٩٣)صنندرا فيقننؾل "إن الذننفي  الحكيقنني  ىنني اليي ننة السشدرجننة فنني الننشفس مننؽ صننؾرة الذننفي  ومحبننة"

( عشدما يرسل نؾر الرحسة اإلليية ألمتو ليشجييؼ مؽ العنذاب، وكسنا عوىشا يقرد شفاعة رسؾل هللا )
، (٩٤)السقنننربيؽ منننؽ مقنننام الربؾبينننة"عرفينننا الكاشننناني فيقنننؾل: "بأنينننا مغفنننرة النننذنؾب بؾاسنننظة أو تؾسنننط 

وعرفيا الظباطبا ي فيقنؾل: "بأنينا تبنديل ذننؾب السذنفؾع بالحدنشات مسنا ينؤدي إلنى تفدنير مؾضنؾعو 
، ومؽ جية أخرة تظرل العبلمة الظيراني إلى مدنالة الذنفاعة (٩٥)إلى مؾضؾع )خر ويرتف  العقاب"

  ( فقندعات القر)نية وروايات أىنل البين  )ويؤكد عمى أنيا أفزل أبحاث السعاد وأرقاىا مؽ خبلل اآلي
أمنر مشكنرًا  وىنذاورف  العقاب اإلليي عشو  نؾع مؽ التقاضي حؾل السجرم  أنكرىا البعض واعتبروىا 

و  الظيراننننني ىاخننننبلل اآليننننات القر)نيننننة والروايننننات الرننننحيحة وقنننند أينننندمننننؽ  ةالذننننفاع بنننناتويسكننننؽ أث
ة شيء أو شخص ضعي  محتاج إلى السدناعدة الظباطبا ي في مدألة الذفاعة فيي تقؾية ومداعد

إلننى أن يرننل إلننى الكسننال الشيننا ي، وعميننو فننأن الذننفاعة مننؽ السرنناديق الدننببية التنني تؾسننط سننبب 



 

 

٧٤ 

 

منؽ كنل قريب بيؽ الدبب األول البعيد وبيؽ مدببو أي األسباب الخارجة أم األسباب التذنريعية وأن 
ؾ ومغفننرة هللا تعننالى فيننؾ الذننفي  الحكيقنني، فيننؾ ؽ التكؾيشيننة والتذننريعية ىسننا يؾقعننان فنني عفننيالذننفاعت

الذي يشذر كل أنؾاع الرحسة والشعؼ والؾرل إلى عبادة فيي ال تعدو وال تحغى وىي جزء مؽ كرم هللا 
اَل ﴿، وأن مؽ اآليات التي نذكر شفاعة هللا تعالى: (٩٦)تعالى عمى السخمؾقات  إِالَّ  ۥأ ِػْاذَٓم  ؼَخم ىشَّفَ  ٱ رَْفَغم  َٗ

  ِ اا ََ َُ  ِى أن الذننفاعة تخننص هللا وحننده وأمننا الننبعض اآلخننر فينندل عمننى إمكننان بننفيننذا ينندل  (٩٧)﴾ ۥ  ىَاأم  ََِر
( فتكؾن الذنفاعة األولنى ع( وأىل البي  )عاآلخريؽ أن يذفعؾا لمعباد بأذن هللا تعالى كالرسؾل دمحم )

فذنفاعة  ىي باإلحالة إلى هللا تعالى دون السذاركة م  أي شنخص والنبعض اآلخنر يشدنب إلنى  ينره
( فأن شنفاعتيؼ ع( ىي متؾازنة عمى الحياة الدنيا واآلخرة كذلػ األ سة )عوالرسؾل وأىل البي  )  هللا

، وعمينو فقند (٩٨)( لمبذنرعفي الندنيا مؾجنؾدة وكنذلػ فني اآلخنرة وىنؾ دلينل عمنى كرامنات أىنل البين  )
 قدؼ العبلمة الظيراني الذفاعة إلى الشحؾ التالي:

 ص هللا وحده م  العبدlخالتي تالذفاعة التكؾيشية  -6
٢- lالذفاعة التذريعية في الحياة الدنيا 
الذفاعة التذريعية الحاصمة في عالؼ اآلخرة، فناألولى: ىني تخنص هللا منؽ خنبلل النرابط أو  -٣

الؾسنننناطة بننننيؽ هللا والعبنننند وكننننل السؾجننننؾدات وتعنننند مننننؽ األسننننباب الؾاقعننننة فنننني طريننننق إيجنننناد 
ينننة والقؾالننب الخارجينننة وانتذنننار تؾحيننند هللا فننني عنننؾالؼ السؾجننؾدات مننن  مشيسنننا السالينننة اإلمكان

، والثانية الذفاعة الستحققة في ىذه الحياة برؾرة عامة دون شنػ فني أمرىنا كنل (٩٩)اإلمكان
َٛ َٝ   قمو  ﴿ما تدتؾجب الغفران لئلندان عمى خظاياه وذنؾبو كسا تبيؽ اآلية القر)نية  َِ ٱ ِؼجَبِد  ىَّاِزٝ

اا ا  ََس  أ  َشف٘م  ٚ ٌ   َػيَاا ِٖ ااِ َْطماا٘ا  رَق   اَل  ََّفمِساا ح   ٍِ ااخِ سَّ ِ  ٱ ََ َُّ  للَّ َ ٱ إِ ةَ ٱ ِفااشم َٝغ   للَّ ٘م ٞؼًااب   ىاازُّّ َِ َ٘  ۥإَِّّاأم  َخ اا  غَفماا٘سم ى  ٱ ٕم

ٌم ٱ ِحٞ ، ويؾض  الظيراني أن هللا يغفنر كنل النذنؾب حتنى اإلشنراك وىنذا ال يعشني أننو (666)﴾ىشَّ
َُّ ﴿تأتي مخالفة لآلية  َ ٱ إِ ِٔ  َشكَ ٝمش   ََُ ِفشم َٝغ   اَل  للَّ ىشا يقرد هللا السذرك السرر عمى  (666)﴾ ۦثِ

قننننؾا التؾحينننند و فننننر هللا ليننننؼ ذنننننؾبيؼ تشإشننننراكو حتننننى السننننؾت؛ ألن الكثيننننر مننننؽ السذننننركيؽ ع
غفنر النذنؾب  ت لتنياألعسنال الرنالحة ا فزنبل عنؽ تمنػوالسخمرنيؽ ، وأصبحؾا منؽ الزىناد 

َػاذَ ﴿كدب الحدشات ورفعة الدرجات كسا يقنؾل تو  م ٱ َٗ َِ ٱ للَّ ْما٘ا   ىَّاِزٝ ٍَ يما٘ا   َءا َِ َػ اٱ َٗ اٌ ذِ ِيَح  ىصَّ  ٖم  ىَ

غ   ََخ   ِفَشح  ٍَّ فزنبل  مؽ صبلة وصؾم وزكاة كميا تعسل عمى زيادة العبلقة باع (66٢)﴾َػِظٌٞ ش  َٗ
زيادة الحدشات، وإما الثالثة: فيي عمى طا فة معيشة تدسى الذفعاء فيؼ أصحاب القؾل عؽ 

السرضي عشد هللا والذي يكؾنؾن منأذونيؽ منؽ هللا لتمنػ الذنفاعة فينؼ السرضنيؾن والسظينرون 
–النننذيؽ فشنننؾا فننني حنننب هللا وعبادتنننو وتخمنننؾا عنننؽ كنننل ممنننذات الننندنيا فننني سنننبيل إرضننناء هللا 

ل والديؽ والعمؾم مكانة فني الندنيا ومقنام فني اآلخنرة فؾصنمؾا إلنى فيؾ حسمة األخبل -عزوجل



 

 

٧٥ 

 

مقننام التؾحينند بنناع والفشنناء لظيننارتيؼ الذاتيننة األصننمية فترتبنن  عمننييؼ كننل صننفات الذننفي  فيننؼ 
ااابأ ﴿( كسنننا بيشننن  اآلينننة: ع( وأىنننل البيننن  )ع( واأل سنننة )عرسننؾل هللا ) ٍَ اااخ  َسح   إِالَّ  لَ َْ  َساااي  ََس   َٗ ََ 

ي   َِ ؼَ  ى ِ ٞ َِ  (lعأىل بيتو ) م l  فكان ىؾ شفي  الذفعاء (66٣)﴾يَ
 
 

ّالخاتسة
ّ

 :التيةاجسمة مؽ الشقاط إلى  لباحث ا ؾصل ت
متننناز اسنننمؾب الظيرانننني بدنننسة عمسينننة يتشنننا ؼ مننن  جسيننن  السدنننتؾيات ولعمنننو يقنننارب الدنننيل ا -6

 اىتسامنو بنالعمؾم الذنرعية فزنبل عنؽ أحتل مفيؾم السعاد الجزء األكبر منؽ اىتسامنوالسستش  و 
l 

اىنننتؼ العمسننناء والسفكنننريؽ بسدنننالػ السعننناد كالكاشننناني ، والظباطبنننا ي ، والدنننبزواري  ، فاخنننذ  -٢
l السعاد جزء مؽ الرؤية الكؾنية وال يسكؽ تجاوزىا بحال 

لننؼ يخننالف الظيراننني اآلراء السذننيؾرة مننؽ الفبلسننفة والستكمسننيؽ لنندة عرضننو لشغريتننو حننؾل  -٣
 lالسعاد 

كننل السؾجننؾدات مننؽ نبننات وحيننؾان وإندننان التنني تخننص الظيراننني الننى مدننالة السعنناد  تظننرل  -٤
lحتى شسل كل السؾجؾدات سؾاء كان  في البر أو البحر أو الدساء فيي خاضعة لمسعاد 

خننبلل القننؾانيؽ الذننرعية التنني  العبلقننة التنني تننربط الحينناة النندنيا بالسعنناد مننىأكنند الظيراننني ع -٥
 االلتزام بتمػ القؾانيؽlتؾجب عمى أن اإلندان خمق لغاية معشية ال خمق بحثًا م  

أن السعنناد حدننب نغريننة العبلمننة ىننؾ االطننبلع عمننى عغسننة هللا الخننالق وعمسننو وقدرتننو فبلبنند  -٦
lلئلندان الرحيل إلى هللا لشيل لقاء هللا تعالى وتحريل  اية السعادة 

أكد العبلمة عمى برىان الحركة الذي ىؾ أحد األدلة عمى عدم بظبلن العنالؼ       فالحركنة  -٧
 lالستعداد لمؾصؾل إلى الكسال الخاص ىي ا

بيؽ السعاد وبيؽ العدل اإلليي خبلل إثابة السجتس  وعقاب العاصني لتحرنل  يرانيربط الظ -٨
l العدالة اإلليية في ىذا العالؼ ليدؾد العدل بيؽ الشاس 

  االشنننارة النننى ان  تأكيننند أن السعننناد يحرنننل خنننبلل السعننناديؽ  الروحننناني والجدنننساني معنننًا مننن -٩
 سؾل تقف بيؽ يدي جبار الدسؾات واالرض lالخبل ق 

 



 

 

٧٦ 

 

شار الظيراني الى ان ابؽ سيشا لنؼ يشكنر السعناد الجدنساني منؽ الؾجينة الذنرعية وان صنرح ا -66
بننذلػ فنني ا مننب مشاعراتننو ولعمننو يرننرح نفيننو خذننية مننؽ الدننؽ القننؾم باتيامننو بننالسرول  عننؽ 

 lالديؽ
الفبلسنفة   والستكمسنيؽ  اوسناط اثارت جندال فني كل والسأكؾل مؽ الذبيات التياألة تعد شبي -66

عميينا الظيرانني  في كيفية إحيناء جسين  األمنؾات ينؾم الكيامنة ألنينؼ كنانؾا أكنل ومنأكؾل فأكند
خبلل أكل الشار لبلتجار وتحؾلو إلى فحؼ وبندوره إلنى رمناد تحن  مؽ صفة في العالؼ كؾنيا 
lالتربة 

جسنن  متفرقننات أجننزاء ماديننة نغريننة الستكمسننيؽ كسننا أكنند عمييننا الظيراننني ىنني عبننارة عننؽ  ن  إ -6٢
lألعزاء أصمية باقية وترؾر مرة أخرة لتتعمق الشفس بيا 

دال ل اآلينات بن  سدنألة السعنادل القرانية ىنؾ تشبينو لمشناسل اآليات زو ن سبب ن  أد الظيراني أك   -6٣
lالقر)نية والعسل عمى ىداية البذر 

قدننؼ مدننالة السعنناد و  فنني أوسنناط بعننض الفبلسننفة كؾنيننا تشننافي ثننارت شننبية الذننفاعة جننداًل أ -6٤
فنني رتبط بالننذات االلييننة ،وأخننرة تذننريعية التنني تنن يننةالعبلمننة الظيراننني الذننفاعة إلننى تكؾيش

 لسعرنؾمييؽوالرندورىا منؽ قبنل الخنالق فني اآلخنرة  يةخبلل العسل الرال ، وتذنريع الحياة
 (lع)
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ّاهلىايش:
                                      

 6٢٨lىن، ص6٤٢٦الديد دمحم حديؽ الظيراني: الذسس السشيرة، دار السحجة البيزاء، بيروت،  (6)

 6٢٨lالسردر نفدو، ص (٢)

الكثينر ىؾ أبرز فبلسفة والعرفاء ومفكنري الذنيعة فني القنرن العذنريؽ عنرل برناحب كتناب )تفدنير السينزان( لنو  (٣)
مننؽ الكتننب الفمدننفة والفكريننة والعمسيننة أثننر بكثيننر مننؽ الفبلسننفة مننشيؼ السظيننري والظيراننني و يننرىؼ كننان لننو األثننر 
األكبر في تؾثيق عمؾمو الديشية والفكرية، نذنأة وترعنرع فني تبرينز فني إينران منؽ أسنرة عريقنةl لمسزيند راجن  الذني  

، ٢66٣، 6باطبنننا ي، جسعينننة القنننر)ن الكنننريؼ، بينننروت، طعنننارل ىشنننديجاني فنننرد، عمنننؾم القنننر)ن عشننند العبلمنننة الظ
 ٧lص

ىؾ الديد ىاشؼ بؽ الديد قاسؼ بؽ الدنيد حدنؽ بنؽ الدنيد داوود يشتيني ندنبو إلنى الدنيد إبنراليؼ السجناب ولند فني  (٤)
( تسيننز بأسننمؾب الفكننري الستسيننز عىننن ترعننرع فنني أجننؾاء العذننق اآللنني والننؾال ي ألىننل البينن  )6٨٩٨مديشنة كننرببلء 

م ودفنننؽ فننني كنننرببلءl لمسزيننند يراجننن : الظيرانننني، النننروح السجنننردة، تعرينننب: عبننند النننرحيؼ مبنننارك، دار 6٩٨٤ تنننؾفي
 ٢٣l، ص٢66٢، ٢السحجة البيزاء، ط

 6٢٨lالظيراني: الذسس السشيرة، ص (٥)

 6٢٨lالسردر نفدو، ص (٦)

 6٢٨lالسردر نفدو، ص (٧)

، 6الظعيسني، دار إحيناء التنراث العربني، بينروت، ط الرا ب األصفياني: مفردات في  ريب القر)ن، ضنبط ىينثؼ (٨)
 ٣٦٤lم، ص٢66٨

 ٣٦٤lالسردر نفدو، ص (٩)

( في كاشان، أبؾه الذاه مرتزى محسؾد  لكبو الذيرازي بالفيض وبالشدبة لؾالدتو فقد قيل 66٩6-666٧ولد ) (66)
منف النرأي منؽ حينث النؾالدة فتنارة أنو عربي بالشدنبة إلنى القبيمنة، و ينر عربني لكبنو إلنى بمدتنو التني ولند فيينا، واخت

يقؾلننؾن فنني قننؼ وأخننرة فنني كاشننان ويعنند واحنند مننؽ أعننبلم الذننيعةl لمسزينند يشغننر: الدننيد يؾسننف البحراننني: لؤلننؤة 
؛ وكننذلػ يشغننر: قاسننؼ شننييد دمحم عينناض: الفننيض الكاشنناني 6٢6البحننريؽ، مظبعننة الشعسننان، الشجننف، بlت، ص

 6٢l، ص٢666شجف األشرل، وجيؾده في تفدير الرافي، الكبة العمؾية، ال

محدنننؽ الفنننيض الكاشننناني: السحجنننة البيزننناء، ترنننحي  عمننني أكبنننر الغفننناري، مؤسدنننة األعمسننني لمسظبؾعنننات،  (66)
 ٢6٢l، ص٢66٩، 6بيروت، ط

الدننيد دمحم حدننيؽ الظباطبننا ي: اإلندننان والعقينندة، تحقيننق الذنني  صننباح الربعنني والذنني  عمنني األسنندي، مظبعننة  (6٢)
 6٧٧lم، ص٢66٥، 6سرور، إيران، ط

م منؽ عا منة عريقنة ومعروفنة كنان عسنو منؽ كبنار 6٣٢٨ىؾ الديد عبد األعمى ولد بسديشة سبزوار بإيران سنشة  (6٣)
(، تشقنل منا بنيؽ إينران العمساء ورث عشو العمؼ والحكسنة ترنل شنجرة ندنبو إلنى دمحم العابند بنؽ اإلمنام الكناعؼ )

ىنن ودفنؽ فني الشجنفl لمسزيند يراجن : شني  الشسنازي 6٤6٤منؽ صنفر سنشة  ٢٧والشجف إلكسال دراسنتو، تنؾفي فني 
 66٩l، ص٧ىن، ج6٤6٥، 6الذيرودي: مدتدرك عمؼ الرجال، مظبعة حيدري، طيران، ط

 ٧٧l، ص٢666، 6الدبزاوري: السعاد في القر)ن، دار الكتاب العربي، بيروت، ط (6٤)
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 ٧lالسردر نفدو، ص (6٥)

 66l-٨السردر نفدو، ص (6٦)

 ٢٩lاآلية: سؾرة األعرال،  (6٧)

 66lالدبزاوري: السعاد في القر)ن، ص (6٨)

الدنننيد دمحم الحدنننيؽ الظيرانننني: معرفنننة السعننناد، تعرينننب عبننند النننرحيؼ مبنننارك، دار السحجنننة البيزننناء، بينننروت،  (6٩)
 ٧٣l، ص٥، ج6٩٩٩

 ٧٣lالسردر نفدو، ص (٢6)

 ٧٤lالسردر نفدو، ص (٢6)

 ٨l، ص٩السردر نفدو، ج (٢٢)

 ٨l، ص٩السردر نفدو، ج (٢٣)

 6٣٨lسؾرة األنعام، اآلية:  (٢٤)

 6٢l، ص٥الظيراني: معرفة السعاد، ج (٢٥)

 ٢lسؾرة السمػ، اآلية:  (٢٦)

 ٧٥l، ص٥الظيراني: معرفة السعاد، ج (٢٧)

 ٧٤l، ص٥السردر نفدو، ج (٢٨)

 ٨٤l، ص٥السردر نفدو، ج (٢٩)

 ٨٤l، ص٥السردر نفدو، ج (٣6)

 66٥lسؾرة السؤمشؾن، اآلية:  (٣6)

 ٦l-٥، ص٩معرفة السعاد، جالظيراني:  (٣٢)

، فني مذنيد تتمسنذ عمنى يند كبنار العمسناء ومنؽ أبنرزىؼ 6٩6٩ىؾ مؽ أشير مفكري القرن الراب  عذر ولند عنام  (٣٣)
، ولننو الكثيننر مننؽ 6٩٧٩الظباطبننا ي، وىننؾ كننان أحنند مؤسدننيؽ كتيبننة اإلرشنناد ا تيننل مننؽ قبننل مشغسننة الفرقننان عننام

عبد الرحيؼ العكيقي البخذايذي : كفناح عمسناء سبلميl لمسزيد يراج : اآلثار شكم  ثؾرة عسمية ومعرفية لمعالؼ اإل
lوكنننذلػ ، صنننادل نذنننأة  ٢٥6 -٢٤٩، ص  6٩٩٨االسنننبلم فننني القنننرن العذنننريؽ ، مظبعنننة نؾيننند اسنننبلم ، قنننؼ ،

 l  ٢٣، ص 6٩٦6ومرظفى حجازي : صفحات مؽ ايران ، مظبعة مخيسر ،القاىرة ،

 ٤٣l، ص٢666عمي كدار، دار الحؾراء، إيران،  مرتزى السظيري: السعاد، ترجسة جؾاد (٣٤)

 ٥l، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٣٥)

 ٣٩l افر، اآلية:  (٣٦)

 ٦l-٥، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٣٧)

 ٦l-٥، ص٩السردر نفدو، ج (٣٨)

 ٦l، ص٩السردر نفدو، ج (٣٩)

 ٢٨l، ص٩السردر نفدو، ج (٤6)

 ٤٢lسؾرة الذؾرة، اآلية:  (٤6)



 

 

٧٩ 

 

                                                                                                             
 ٣٩l، ص٢66٦، 6العاممي: بداية السعرفة، دار الستقيؽ، لبشان، طالديد حدؽ مكي  (٤٢)

 ٢٨l، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٤٣)

 6٣l، ص٩السردر نفدو، ج (٤٤)

 ٧٩lسؾرة يس، اآلية:  (٤٥)

الذيرازي، السبدأ والسعاد في الحكسة الستعالية، ت: دمحم ذبيجي وجعفنر شناه نغنري، مشذنروات الجسنل، بينروت،  (٤٦)
 ٤٣٣l-٤٣٢، ص٢666

، ٤٣، ٤، ٢66٨، 6الذننني  دمحم بننناقر السجمدننني: بحنننار األننننؾار، مؤسدنننة األعمسننني لمسظبؾعنننات، بينننروت، ط (٤٧)
 ٢6lج

 66٤lسؾرة األنبياء، اآلية:  (٤٨)

 ٢6l، ج٤٣، ٤السجمدي: بحار األنؾار،  (٤٩)

 ٤l، ص٦الظيراني: السعاد، ج (٥6)

 ٨٢lسؾرة يس، اآلية:  (٥6)

 ٧l، ص٦الظيراني: السعاد، ج (٥٢)

 66l-٦، ص٦السردر نفدو، ج (٥٣)

 ٢٦lسؾرة البقرة، اآلية:  (٥٤)

 6٧l، ص٦الظيراني: السعاد، ج (٥٥)

 66٧lىن، ص6٤6٧الردول: األمالي، مؤسدة البعثة، قؼ،  (٥٦)

 ٣٩l، ص٧السجمدي، بحار األنؾار، ج (٥٧)

 ٧lسؾرة الحج، اآلية:  (٥٨)

 ٣٣l، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٥٩)

 ٣٦l، ص٩السردر نفدو، ج (٦6)

 ٧٩lسؾرة يس، اآلية:  (٦6)

 ٣٦l، ص٩الظيراني، السعاد، ج (٦٢)

 ٣lسؾرة ل، اآلية:  (٦٣)

 ٤٦l-٤٥، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٦٤)

 ٤٢l-٤6، ص٩السردر نفدو، ج (٦٥)

 ٢٢٦l-٢٢٥، ص6٨، ج٢الظباطبا ي: السيزان، مؤسدة األعمسي، بيروت، ج (٦٦)

( لنو 66٣٧-٩٨6بن)الذي  النر يس( ولند فني قرينة )أفذنشة( )ىؾ أبؾ عمي الحديؽ ابؽ عبد هللا بؽ سيشا، ولقب  (٦٧)
مكانننة عمسيننة فنني الفمدننفة اإلسننبلمية إضننافة إلننى عمؾمننو الرياضننية والسشظكيننة والظبيعيننة لننو مؤلفننات كثيننرة صننفا 
الذننفاء والشجنناة و يرىنناl لمسزينند راجنن : فننت  هللا خميفننة، الفمدننفة اإلسننبلمية، دار الجامعننات السرننرية، اإلسننكشدرية، 

l٣؛ وكنننذلػ: جسينننل صنننميا، تننناري  الفمدنننفة العربينننة، دار الكتننناب العنننالسي، بينننروت، ط6٩٦٣-6٥٨ت، صب ،
 ٢66٦l-٢6٣، ص6٩٩٥
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 ٤٧l، ص٦الظيراني، معرفة السعاد، ج (٦٨)

ابؽ سيشا، إلييات شفا، مراجعة: إبراليؼ مدكؾر، تحقيق األب قشؾاتي وسعيد زايد، اليي ة العامة لمشذر، القاىرة،  (٦٩)
 ٤٢٣lصم، 6٩٦6

 ٤٢٣lالسردر نفدو، ص (٧6)

 ٤٣٢lالسردر نفدو، ص (٧6)

(: ولد في قرية ) زالة( وتنؾفي فني )طنؾس( لقنب بنن)حجة اإلسنبلم( لنو ثنروة 6666-66٥٩أبؾ حامد الغزالي ) (٧٢)
فكريننة وىننؾ صنناحب كتنناب تيافنن  الفبلسننفة النندىر ىننؾ عبننارة عننؽ رد حجننة الفبلسننفة، أىننؼ مؤلفاتننو: إحينناء عمننؾم 

الفبلسنننفةl لمسزيننند راجننن : ىشنننري كؾربنننان، تننناري  الفمدنننفة اإلسنننبلمية، ت: نرنننير منننروة قيدننني، مl النننديؽ، مقاصننند 
؛ وكذلػ: عبد الرحسؽ بدوي، ٢٧٩، ص6٩٦٦مؾسى الردر واألمير عارل ثامر، مشذؾرات عؾيدات، بيروت، 

 ٨6l، ص٢66٧مؾسؾعة الفمدفة، ذوي القربى، إيران، 

( ولد في مديشة )مارب(، تعمؼ المغة الفارسية والتركية والعربية ارتحل ٩٥6-٨٧6أبؾ دمحم بؽ طرخان الفارابي ) (٧٣)
إلى بغداد وترل بدي  الدولة الحسداني لقب بنالسعمؼ الثناني نينة لسكانتنو العمسينة فني اإلسنبلم منؽ أبنرز مؤلفاتنو، 

، ٢الفمدفة العربينة، جإحراء العمؾم، أداء أىل السديشة الفاضمةl لمسزيد يراج : حشا الفاخؾري وخميل الجد، تاري  
، وكذلػ بدوي: الفمدفة والفبلسفة في الحزنارة العربينة لمظباعنة، ٩٤-٩6، ص6٩٩٣، ٣دار الجيل، بيروت، ط

 ٢6٣l-6٩٥، ص6٩٨٧، 6بيروت، ط

 ٣6٧l، ص٢66٧، ٩الغزالي: تياف  الفبلسفة، ت: سميسان دنيا، دار السعارل، القاىرة، ط (٧٤)

( عالؼ ومتكمؼ وفيمدؾل ولد فني )طنؾس( فني إينران 6٢٧٤-6٢66أبؾ جعفر دمحم بؽ دمحم بؽ الحدؽ الظؾسي) (٧٥)
ولد مؽ عا مة تبعية تعمؼ كل العمنؾم السعنارل رةبنة فني وفناء رةبنة والنده الفمدنفة كنان لنو دور بنارز فني مجناالت 

العقا ند والسشظنقl لمسزيند منؽ التفاصنيل  العمؼ والسعرفة في مجال مؤلفاتنو فني الفمنػ والرياضنيات ومنؽ كشينة تجديند
 ٥٩٧lىن، ص6٤٢٤يراج : جعفر الربحاني، السمل والشحل، مؤسدة الشذر اإلسبلمي، قؼ، 

 ٥٣l-٥٢، ص٦الظيراني، معرفة السعاد، ج (٧٦)

أبؾ الفت  يحيى بؽ حبش بؽ أميرك الذيرودي أشتير باسؼ الديروردي السقتؾل تسيزًا لو عؽ باقي السترنؾفة،  (٧٧)
ىن( في إيران درس عمؾم الحديث والشحؾ إلى جانب دراسنتو الفقنو واألصنؾل والفمدنفة ٥٨٦-٥٤٩د في شيرود )ول

والسشظق قتل عمى يند صنبلح النديؽ األينؾبي يتيسنو فدناد السعتقند وبنأن يفنتؽ ابشنو بنالكفر والخنروج عنؽ النديؽ قتنل 
، دار ٢، ترجسنة عبند النرحسؽ بندوي، طفي قمعة حمنبl  لمسزيند منؽ التفاصنيل يراجن : ىشنري كؾربنان: الدنيروردي

 ٥6l، ص6٩٩٥سيشا، القاىرة، 

 ٥٤l-٥٣، ص٦الظيراني، السعاد، ج (٧٨)

 ٥٦l-٥٥، ص٦السردر نفدو، ج (٧٩)

 ٩6l-٩6، ص٦السردر نفدو، ج (٨6)

 ٨٤l، ص٦السردر نفدو، ج (٨6)

 ٨٤l، ص٦السردر نفدو، ج (٨٢)

 ٨٤l، ص٦السردر نفدو، ج (٨٣)
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 ٩٢l، ص٦السردر نفدو، ج (٨٤)

 ٨6lسؾرة يس، اآلية:  (٨٥)

 ٩٤l، ص٦الظيراني، السعاد، ج (٨٦)

 ٥٨lسؾرة الؾاقعة، اآلية:  (٨٧)

 ٩٥l، ص٦الظيراني، السعاد، ج (٨٨)

 ٩٧l، ص٦السردر نفدو، ج (٨٩)

 6٦6l-6٥٩الدبزواري، السعاد في القر)ن، ص (٩6)

 6٦6l-6٥٩السردر نفدو، ص (٩6)

 6٦٤l-6٦٣السردر نفدو، ص (٩٢)

، ٣ىننن، ج6٣٧٩صنندر الننديؽ الذننيرازي، تفدننير القننر)ن العغننيؼ، ترننحي  دمحم جننؾاىري، مشذننؾرات بينندار، قننؼ،  (٩٣)
 ٣٢٣lص

 66٩٧l، ص٢الكاشاني، عمؼ اليقيؽ، ج (٩٤)

 6٨٤l-6٨٣، ص6، بlت، ج٢الظباطبا ي: تفدير السيزان، مؤسدة األعمسي، بيروت، ط (٩٥)

 ٣٥l، ص٩الظيراني، السعاد، ج (٩٦)

 ٢٣lية: سؾرة يس، اآل (٩٧)

 ٩٣l، ص٩الظيراني: السعاد، ج (٩٨)

 ٧٤l، ص٩السردر نفدو، ج (٩٩)

 ٥٣lسؾرة الزمر، اآلية:  (666)

 66٦lسؾرة الشداء، اآلية:  (666)

 ٩lسؾرة السا دة، اآلية:  (66٢)

 66٧lسؾرة األنبياء، اآلية:  (66٣)
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ّملصادرا

ّ

- lالقر)ن الكريؼ 

ضننبط: ىيننثؼ الظعيسنني، دار إحينناء التننراث األصننفياني، را ننب: مفننردات فنني  ريننب القننر)ن،  -6

 م٢66٨l، 6العربي، بيروت، ط

ابننؽ سننيشا: الييننات الذننفاء، مl إبننراليؼ منندكؾر، ت: األب قشننؾاتي وسننعيد زاينند، اليي ننة العامننة  -٢

 6٩٦6lلمشذر، القاىرة، 

٣- lتlالبحراني، يؾسف: لؤلؤة البحريؽ، مظبعة الشعسان، الشجف، ب 

، كفناخ عمسناء االسنبلم فني القنرن العذنريؽ ، مظبعنة نؾيند البخذاشي ، عبد الرحيؼ العكيقني  -٤

 l 6٩٩٨اسبلم ،قؼ ، 

 ٢66٧lبدوي، عبد الرحسؽ: مؾسؾعة الفمدفة، ذوي القربى، إيران،  -٥

بننندوي، عبننند النننرحسؽ: الفمدنننفة والفبلسنننفة فننني الحزنننارة العربينننة، السؤسدنننة العربينننة لمظباعنننة  -٦

 6٩٨٧l، 6والشذر، بيروت، ط

 فة اإلسبلمية، دار الجامعات السررية، اإلسكشدرية، بlتlخميفة، فت  هللا: الفمد -٧

 ىن6٤٢٤lالدبحاني، جعفر: السمل والشحل، مؤسدة الشذر اإلسبلمي، قؼ،  -٨

 ٢666l، 6الدبزواري، عبد األعمى: السعاد في القر)ن، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -٩

، 6طينننران، طالذننناىرودي، الذننني  عمننني الشسنننازي: مدنننتدرك عمنننؼ الرجنننال، مظبعنننة حيننندري،  -66

6٤6٥lىن 
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الذننيرازي: حينندر الننديؽ، السبنندأ والسعنناد فنني الحكسننة الستعاليننة، ت: دمحم ذيبجنني وجعفننر شنناه  -66

 ٢666lنغري، مشذؾرات الجسل، بيروت، 

الذنننيرازي، صنننندر الننننديؽ: تفدننننير القننننر)ن العغنننيؼ، ت: دمحم جننننؾاىري، مشذننننؾرات بينننندار، قننننؼ،  -6٢

6٣٧٩l 

 6٩٩٥l، ٣الكتاب العالسي، بيروت، ط صميا، جسيل: تاري  الفمدفة العربية، دار -6٣

 ىن6٤6٧lالردول: دمحم بؽ عمي بابؾيو: األمالي، مؤسدة البعثة، قؼ،  -6٤

الظباطبا ي، دمحم حديؽ: اإلندان والعقيدة، ت: الذي  صباح الربيعي والذي  عمي األسدي،  -6٥

 ٢66٥l، 6مظبعة سرور، إيران، ط

 مسي، بيروت، بlتlالظباطبا ي، دمحم حديؽ: تفدير السيزان، مؤسدة األع -6٦

 ٢666lالظيراني: دمحم حديؽ: معرفة السعاد، ت: جؾاد عمي كدار، دار الحؾراء، إيران،  -6٧

 ىن6٤٢٦lالظيراني: دمحم حديؽ: الذسس السشيرة، دار السحجة البيزاء، بيروت،  -6٨

الظيراننني، دمحم حدننؽ: الننروح السجننردة، تعريننب: عبنند الننرحيؼ مبننارك، دار السحجننة البيزنناء،  -6٩

 ٢66٢l، ٢بيروت، ط

عينناض، قاسننؼ شننييد دمحم، الفننيض الكاشنناني وجيننؾده فنني تفدننير الرننافي، العتبننة العمؾيننة،  -٢6

 ٢666lالشجف األشرل، 

 ٢66٦l، 6العاممي، الديد حدؽ مكي: بداية السعرفة، دار الستقيؽ، لبشان، ط -٢6

، ٩الغزالننننني، أبنننننؾ حامننننند: تيافننننن  الفبلسنننننفة، ت: سنننننميسان دنينننننا، دار السعنننننارل، مرنننننر، ط -٢٢

٢66٧l 
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 6٩٩٣l، ٣الفاخؾري، حشا: تاري  الفمدفة العربية، دار الجيل، بيروت، ط -٢٣

، ٢الكاشنناني، محدننؽ الفننيض: عمننؼ اليقننيؽ، مراجعننة: محدننؽ بينند ارمننز، مشذننؾرات بينندار، ط -٢٤

6٤٢٦l 

الكاشنننناني، محدننننؽ الفننننيض: السحجننننة البيزنننناء، ترننننحي : عمنننني أكبننننر الغفنننناري، مؤسدننننة  -٢٥

 ٢66٩l، 6األعمسي لمسظبؾعات، بيروت، ط

بان، ىشري: تاري  الفمدفة اإلسبلمية، ت: نرير مروة قيدي، م: اإلمنام مؾسنى الرندر كؾر  -٢٦

 6٩٦٦lواألمير عارل ثامر، مشذؾرات عؾيدات، بيروت، 

، 6السجمدننني، الذننني  دمحم بننناقر: بحنننار األننننؾار، مؤسدنننة األعمسننني لمسظبؾعنننات، بينننروت، ط -٢٧

٢66٨l 

 ٢666lؾارء، إيران، السظيري، مرتزى: السعاد، ت: جؾاد عتمي كدار، دار الح -٢٨

نذننننأة ، صننننادل ومرننننظفى حجننننازي : صننننفخات مننننؽ ايننننران ، مظبعننننة مخيسننننر ، القنننناىرة ،  -٢٩

6٩٦6 l 

 
 


