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اإلهداء

جيلنا. من األمة حكماء إىل
عرص. يف التغريب عىل قضاءً

حنفي حسن





املوروثقبل تنظري األول: الفصل
الوافد متثل





ابنسهل، القوهي، حيان، بن جابر أوًال:
الفاطمي بازبار

مع التعامل كان حيث الوافد» «تمثل من ابتداءً أدبية أنواع ثالثة يف التأليف بدأ أن بعد
الخارج مع التعامل كان حيث املوروث» تنظري قبل الوافد «تمثل إىل وانتقاًال وحده الخارج
حيث املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل يف ونهاية للخارج، األولوية زالت ما ولكن والداخل
املكونان ينتهي عندما فلسفي تراكم إىل يتحول نفسه التأليف بدأ والداخل؛ الخارج تساوى
الفلسفي للوعي خارجيني كمصدرين والداخل الخارج واملوروث، الوافد للتأليف الرئيسيان
بدايته، يف وافًدا كان أن بعد نهايته يف موروثًا الوافد فيصبح داخليني. مصدرين ويصبحان
والرتاكم التأليف بني الفرق لبعض. بعضه الداخل بنقد داخليٍّا تراكًما املوروث ويحدث
الخارج أي والوافد املوروث الفلسفي، الوعي عن خارجيني مكونني مع يتعامل التأليف أن
أصبح أن بعد الفلسفي الوعي يف داخليني مكونني مع يتعامل الرتاكم أن حني يف والداخل
ذاته عىل بذاته ومتعاليًا بنفسه نفسه ناقًدا املوروث وأصبح األجيال، عرب موروثًا الوافد
من الفلسفي، الفكر إىل الديني الفكر من الفلسفة، إىل الكالم من طويلة فلسفية خربة بعد
بداية الوافد» تمثل قبل املوروث «تنظري الرابع األدبي النوع هذا يعني الربهان. إىل الجدل
مقابل يف املوروث، داخل واحتواؤه الوافد تمثل تم أن بعد املوروث إىل الوافد من التحول
تنظري مع الوافد «تمثل الثالث النوع وما املوروث». تنظري قبل الوافد «تمثل الثاني النوع
الوافد الرابع. النوع إىل الثاني النوع من وممر النوعني، بني متوسطة حلقة إال املوروث»
املحوي هو الوافد الغاية. هو واملوروث الوسيلة هو الوافد الدائم. هو واملوروث املؤقت هو
يف الثاني القرن منذ للغاية، متقدمة مرحلة يف النوع هذا بدأ وقد الحاوي. هو واملوروث
لقلة نظًرا مبكًرا يظهر أن الطبيعي ومن عرش. الحادي القرن حتى واستمر عرصالرتجمة،



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرابع األدبي النوع بهذا الفلسفي الرتاكم يبدأ وحضوره. جذبه وضعف وانتشاره املوروث
الغري، عىل وللذات الخارج، عىل للداخل األولوية تبدأ حيث الوافد» تمثل قبل املوروث «تنظري
ما الوسائل علوم من وامتلك كافية فلسفية خربات الوعي اكتسب أن بعد اآلخر عىل ولألنا
فشيئًا شيئًا الرتاكم يزداد ثم الغايات. علوم نحو فأكثر أكثر التوجه عىل قادًرا تجعله
التأليف ويعتمد كلية الوافد يختفي حيث املوروث» «تنظري الخامس األدبي النوع فيظهر
بنفسها، نفسها تنظِّر الغاية وظهرت الوسيلة دور انتهى وحده، الداخل عىل الفلسفي
واعتماد الذاتي التأمل بفعل الخالص» «اإلبداع السادس األدبي النوع يظهر النهاية ويف
واملوروث، الوافد نهائيٍّا، الخارجية املكونات عن واستغناء بموضوعه متحًدا ذاته عىل العقل

التاريخي. الفلسفي الوعي يف نهائيٍّا وذوبانها عضويٍّا تحولها بعد الرتاكمي واملوروث

حيان بن جابر (١)

الوافد» تمثل قبل املوروث «تنظري وهو الفلسفي» «الرتاكم يف األول األدبي النوع هذا مثال
صنعة يف رسالة عرشة أربع وهي (٢٠٠ه).1 حيان بن لجابر األعظم» اإلكسري «تدبري
بقرن. ذلك بعد اإلخوان رسائل مثل العرص ثقافة تمثل معارف دائرة وهي الكيمياء.
فال ذهب. إىل الخسيسة املعادن تحويل عىل القادر الفالسفة جوهر هو األعظم واإلكسري
الطبيعة. لقوانني والتسخري العناية يعني التدبري ولفظ الكيمياء. صنعة يستعيصعىل يشء
تاريخيٍّا.2 جابر وجود إنكار أو منحوًال منها جزء اعتبار حد إىل إنتاجه وفرة بلغت وقد
والعلم القيس. وامرئ واملسيح هومريوسواإلسكندر مثل التاريخ حدود تتجاوز فالعبقرية
لدني علم الطبيعي والعلم والعمل. النظر بني تجمع صنعة والحكمة الحكمة. من جزء
يف الرازي مثل السحر بلغة العلم لغة اختلطت حتى القارئ يفهمه كي صاحبه يدونه
الحجر عن الحديث قبل ذلك كل اإلرشاق». «حكمة يف والسهروردي الروحاني»، «الطب

الصنعة.3 عىل الحكمة أولوية أكد منهجي لوعي طبًقا

بيري لها وقدَّم حققها الكيمياء، صنعة يف رسالة عرشة أربع األعظم، اإلكسري تدبري حيان: بن جابر 1

۱۹۸۸م. دمشق، العربية، للدراسات الفرنيس العلمي املعهد لوري،
أربع إىل توزع جابر وكتب العرش. إال منها ينرش لم ۲٥۰ حوايل منها بقي رسالة ۳۰۰ حوايل له 2

.(٥٠٠) ،(١٤٤) (املوازين) ،(۷۰) ،(۱۱۲) مجموعات:
ص۱۰-۹. تدبري، 3
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الفاطمي بازبار سهل، ابن القوهي، حيان، بن جابر أوًال:

واللغة العلمي.4 مرشوعه وحدة يبني مما السابقة أعماله من عرشات إىل جابر ويحيل
العبارات وتكثر اليشء.5 إىل مدخل اللغة وألفاظ. مصطلحات فالعلم العلوم، لكل مدخل
الشعبي. الفكر مسار وتصحيح كتاب كل بالغرضمن والتعريف الفكر مسار تصف التي
نقًال وليس ذاتية، تجربة العلم أن عىل يدل مما الجمع أو املفرد املتكلم أسلوب ويظهر
والعمل املؤلف.7 من وليست الناسخ إضافة من القول وأفعال ومعلوم.6 مجهول غائب عن

عليها.8 وتدبريه الصنعة القارئ تعليم أجل من والقارئ املؤلف بني مشرتك
آريوس ثم وأمورش سقراط الوافد يتصدر املوروث. تنظري من أقل الوافد وتمثل
إىل املتقدمني من العلمي الرتاث جابر يستأنف وأفالطون.9 ومارية وفوثاغوراس وأندريا
هم والحكماء للعجائب. مصدر كيميائي فهومريوس التاريخي، الوافد يهم وال املتأخرين.

اآلخر. تلو واحًدا التدبري أسسوا الذين
فهو الصادق، جعفر تالميذ من جابر كان فقد الوافد تمثل من أكثر املوروث وتنظري
والوحي. الطبيعة بني والدين، العلم بني الكيمياء صنعة يف فرق ال الشيعة. علماء من
العهد، الباب، مثل الشيعة بمصطلحات وبعضها الباطنية بالحكمة الرسائل عناوين توحي
مًعا. والدين العلم عىل يدل األوىل الرسالة عنوان ولفظ الفصول.10 األركان، األرسار،

الكتب ،(۱۸) الصنعة وإثبات الربهان ،(۲۰) السبعون الكتب اآلتي: النحو عىل عمًال (٤٥) إىل يحيل 4

السبعة، (٥) النعوت كلمة، الثالثني ،(٦) املنى الباب، ،(۷) العرشة الالهوت، ،(۸) عرش واالثني املائة
األجسام اختالف بنفسه، املتحد القصائد، األعراض، ،(۳) األرسار األس، األسطقس، ،(٤) الهدى العهد،
الثاني، التدبري واألصول، األركان تدبري البلوغ، البالغة، اإليضاح، أندريا، الثالث، األصول، األدلة، ،(۲)
الصناعة، إبطال مبدأ عىل الرد الحي، الحياة، الحكومة، رسالة، ثالثني التعريف، كتبنا، قراءة ترتيب
النوبية القصيدة الثالثي، الفهرست األغراض، غرض الصغري، العمالقة، الصايف، املكنون، الرس الرياضة،

.(۱) املوازينة املنطقة، امللك، الكبرية،
.٢١ ،١٩ ،١١ ،١٨ ص٨، تدبري، 5

.٧ ،٦٧ ،٥٢ ،١٦ ص١١-١٢، السابق، 6
.١٨ ،١٥-١٦ ،١١-١٢ ص٨-٩، السابق، 7

.١٥٩ ،١٣ ،١١ ص٩، السابق، 8
،٢٤ ،٨٠-٨١ ص٨، تدبري .(۱) مارية أفالطون، فوثاغوراس، أندريا، آريوس، ،(۲) أمورش سقراط، 9

األنواع باقي يف للنسق اتباًعا املوروث تنظري أولوية من بالرغم الوافد بتمثل البداية فضلنا .١٤٤ ،٨٤ ،٣٥
أولوية عن النظر برصف املوروث تنظري قبل الوافد تمثل بتحليل تبدأ التي التأليف يف الثالثة األدبية

اآلخر. عىل أحدهما
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

النبي محمد يتصدر األسماء من الحال وبطبيعة كله.11 املوروث الكريم القرآن ويتصدر
وعيل أميل ابن ثم محمد أصحاب ثم جابر ثم (سيدي) الصادق جعفر ثم محمد آل ثم
أصحاب ثم األفالك أصحاب ثم الطبائع أصحاب يتصدر الفرق أسماء ومن يقطني.12 بن
والسند الهند أهل مثل املحلية البيئة وتظهر الكواكب.13 وأصحاب الحق أصحاب ثم الربوج

األسماء.14 اختالف لوصف واليمن ومرص واملغرب
هللا من موجب العلم زائد. نحو عىل والحمدالت البسمالت اإليمانية العبارات وتظهر
(جعفر النبي صفوة من ا ومستمدٍّ الفلسفة، صناعة شهوة عىل بناءً منه خاصة إلهاًما،
أرسار ومعرفة العالم، يف الروح الروحانيات، يف مغاٍل شيعي بجو يوحي مما الصادق)،
االستغفار. إال اإلنسان عىل وما وبمشيئة هللا من بتوفيق يشء وكل القوة. من ملزيد الطبيعة

األطهار.15 وآله النبي عىل والسالم والصالة

القوهي (٢)

املوروث تنظري يأتي (٣٣٥ه) القوهي سهل ألبي األسطرالب» صنعة كتاب «رشح ويف
سعد وأبو القوهي سهل أبو املؤلف املوروث يتصدر الحال وبطبيعة الوافد.16 تمثل قبل

تدبري السبعة، العهد، النعوت، العرشة، الصفات، الهدى، املنى، كلمة، الثالثون الباب، الالهوت، وهي: 10

الصايف. األرسار، هتك املنفعة، واألصول، األركان
أَْقَرُب َكِبريًا﴾،﴿َونَْحُن ُعلُوٍّا يَُقولُوَن ا َعمَّ َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك (۸) القرآن 11
َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ ﴿َواْلِجبَاِل َكَفُروا﴾، ثُمَّ آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ اْلَوِريِد﴾، َحبِْل ِمْن إَِليِْه
ص٧، تدبري ُكوَن﴾، يُْرشِ ا َعمَّ هللاُ ﴿َفتََعاَىل اْلَغُروُر﴾، ِباهللِ ﴿َوَغرَُّكْم َجُهوًال﴾، َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن

.٨٩ ،٣٩-٤٠ ،٣٣-٣٤
أميل، ابن ،(۳) محمد أصحاب ،(٥) جابر ،(۹) الصادق جعفر ،(۱۳) محمد آل ،(١٤) النبي محمد 12

.(١) يقطني بن عيل
الكواكب أصحاب الحق، أصحاب ،(۲) الربوج أصحاب ،(٤) األفالك أصحاب ،(٥) الطبائع أصحاب 13

.(١)
.١٣٩ ص٩، السابق، 14

،١٧٤ ،١٦٣ ،١٣٨ ،١١٨ ،١٠٥ ،٩٢ ،٧٨ ،٦٣ ،١٥٢ ،٣٩ ،٢١ ،١٩ ،١٧ ،١٠–١٥ ص٧-٨، السابق، 15
.١٥٣ ،١٢٩ ،١١٩ ،١٠٧ ،٩٣ ،٧٩ ،٦٥ ،٦٢ ،٥١

الهجري، الرابع القرن يف واملناظر الهندسة علم األسطرالب، صنعة كتاب رشح القوهي: سهل أبو 16
ص٢٥١–٢٦٨. ١٩٩٦م، بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز راشد، رشدي د.
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الفاطمي بازبار سهل، ابن القوهي، حيان، بن جابر أوًال:

املوروث يف الرتاكم ويبدأ املخروطات. يف وكتابه قرة بن ثابت ثم الشارح سهل بن العالء
وكتابه أبولونيوس إال الوافد يذكر وال اإلطالة.17 دون الرتكيز مع بعًضا بعضه يفرس
وتكثر «أقول».18 املفرد املتكلم صيغة تنكر لذلك يقول. الذي هو والقوهي «املخروطات».
والدعوة بالبسملة املقال ويبدأ توضيحية. رسوم عرشة مع والربهان والتفسري البيان أفعال
ونعم هللا وحسبنا وآله محمد عىل والصالة بالحمدلة وينتهي والتوفيق والعون بالتيسري

الوكيل.19

سهل ابن (٣)

ويأتي الوافد، املوروث يتصدر سهل» بن العالء سعد أبو حللها التي املسائل «كتاب ويف
وتوضيح عرضملوضوع لنص، رشح تأليف، عىل تأليف وهو أرشميدس.20 قبل سهل ابن
تكثر لذلك الربهان.21 طرق ل تسهِّ مقدمات إضافة مع األول املؤلف ألفاظ بنفس املسألة
أو بيانه» أردنا ما «وهذا تعبريات تكثر الربهان وبعد «برهانه». ذلك»، «برهان تعبريات
توضيحيٍّا. رسًما وعرشين واحد إىل باإلضافة البيان، أفعال أو نعمل» أن أردنا ما «وهذا
يمكن». ال خلف «هذا خلًفا الربهان كان وإال مقدمات النتائج اتساق عىل الربهان ويقوم

«أقول».22 املفرد املتكلم صيغة يف القول أفعال تظهر لذلك يقول. الذي هو واملؤلف
الرياضيات يف العقل عمل عىل تدل التي الفقرات بعض تظهر واآلخر الحني وبني
أو بتحليل دائًما تأتي وأنها للرياضيات النفيس واألساس البديهي العقل دور عن يكشف
الرسالة تبدأ وكما العلماء.24 وتواضع العلم أدب هو العلم الوقت نفس ويف اكتساب.23

النسخ.25 وتاريخ وأصحابه، وآله نبيه محمد عىل والصالة بالحمدلة وتنتهي بالبسملة

ص٢٦٠). (السابق، تركناه ولذلك يطول هذا يف والكالم 17

.(٥) ذلك برهان ،(۸) التفسري ،(۱) بينا وكنا بينا، كما ،(٥) نبني أن أردنا ما وذلك (٤) أقول 18
.٢٦٨ ص٢٥١، السابق، 19

ص٣٤٥–٣٧٤). (السابق، سهل بن العالء سعد أبو حللها التي املسائل تركيب كتاب سهل: ابن 20
ص٣٤٤-٣٤٥. السابق، 21

هذا ،(۱) نبني ،(١) نعمل أن أردنا ما وهذا ،(٥) بيانه أردنا ما وهذا ،(٣) برهانه ،(١٦) ذلك برهان 22

.(۱) يمكن ال خلف
يوصلنا مساًغا وجدنا ولو مقدمة، اكتساب وال بتحليل استخراجه بلوغ إىل العقول التجاه سبيل «فال 23

التعاليم يف النظر برباعة وقلل إال ملستهزئ بقي ما لكنه تبع. حتى شذ ما علم إىل بسببني لزمنا نيله إىل
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفاطمي بازيار (٤)

البزدرة أو والبيزرة النوع.26 نفس من (٣٨٦ه) الفاطمي» باهلل املعز لبازيار و«البيزرة
أي الفارسية بيزار من واملرض، الصحة حيث من الجوارح أحوال علم بل البيطرة ليس
املوروث عىل وتعتمد الخليج، يف الصقور تربية يف اآلن حتى قائًما زال ما وهو الباز. صاحب
عربية. وروايات ونوادر حكايات مع وثقافتهم العرب علم الوحي قبل فالشعر الشعري،
الشخصية، املالحظات عىل يعتمد كما أرسطو. من وليس للجاحظ «الحيوان» كتاب مثل
واملوروث. الوافد اختفاء بعد اإلبداع محك وهو تدريجيٍّا املبارشللواقع التنظري يظهر وبالتايل
ويستشهد الجاحظ. يفعل كما طباعه دون وعالجه وأمراضه ولونه وزنه الطري، ويوصف
الظباء وصفة الصيد يف نفسه امللك وابتذال بالفهد، والصيد العقاب عن قيل فيما بالشعر
ودوائها وعللها وصيدها وخصائصها والكالب ومنافعها، وصيدها وأسنانها ومواضعها
بالجدة املؤلف ويشعر والباشق. بالبازي القمر يف املاء طري وصيد عام، بوجه الجوارح ويف
الطري يظهر وال الكتب.27 يف أحد يدونه ولم أحد إليه يسبقه لم موضوع فهو واالبتكار
اإلنسان وعقل الحيوان. سيد فاإلنسان الصيد. يف مًعا اإلنسان عالقة يف بل كموضوع فقط
إنساني. بعد فالحيوان القوة. مظاهر من الحيوان مثل لديه ليس ما يكمل أن عىل قادر

ويزيد املوروثة. األعالم مئات من أرسطوطاليس هو واحًدا َعلًما الوافد يتجاوز وال
وشهرام.28 شوبيه وبهرام أنورشوان بذكر فارس خاصة الغربي الوافد عىل الرشقي الوافد
وثب وإذا ونمر، سبع من الفهد وتولد والفالحة البناء مثل كصناعة الصيد أرسطو ويذكر

يأكلها.29 حتى يتنفس ال فريسة عىل

عن فلنمسك فيه، اإللحاح إليه يؤدي عما ظاهر وعن بإطناب استفادته إىل يهدي فيما متظاهر سعي
ص٣٧٠). (السابق، بعينها) ألفاظه (هذه الغاية.» هذه تصدي

من باهلل نعوذ كالمه. من فصل كل يف خيالئه عن يتكلفه وما به يأتي ما جميع يف بنفسه «وإعجابه 24

ص۳۷۱). (السابق، نعلم.» ملا التوفيق ونسأله نعلم ال ما دعاء
.٣٧٤ ص٣٤٥، السابق، 25

دمشق، العربية، اللغة مجمع عيل، كرد محمد عليه وعلق فيه نظر البيزرة، الفاطمي: باهلل العزيز بازيار 26
١٩٨٨م.

.١٤٠–١٨٤ ،١٢٨–١٣٩ ،١٢٠ ص١١٤–١١٧، السابق، 27
.(۱) شهرام شوبيه، بهرام أنورشوان، ،(۲) أرسطوطاليس 28

.١١٩ ص٢٠، البيزرة 29
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الفاطمي بازبار سهل، ابن القوهي، حيان، بن جابر أوًال:

ثم الرسول محمد يتصدر واألماكن لألشخاص األسماء مئات تظهر املوروث ومن
الرتك يتصدر األقوام أسماء ومن آخرون.30 عرشات ثم هانئ بن والحسن القيس امرؤ
املرشق ثم النيل يتصدر األماكن ومن والروم.31 هاشم وبنو العباس وبنو كلب قبيلة ثم
البيئة وتتضح آخرون. وعرشات اليمن، والشام، برلس، ثم والعراق اإلسكندرية ثم واملغرب

مرص.32 من املؤلف ألن املرصية
وهو صائًدا أحمد بن الخليل وكان الرماة. من وإسماعيل إبراهيم مثل األنبياء كان وقد
الصيد يف وباألحاديث والحكماء وبامللوك املفرسين بأقوال ويستشهد فيه. مذهب صاحب
ويف ودمنة». «كليلة الشعبية وباملأثورات الصيد عىل يعيشون الذين والعباد الزهاد وكذلك
الجوارح. علم من مستمدة هللا صفات تظهر النبي عىل والصلوات والحمدالت البسمالت
أشواكها نفسها، عن ودفاًعا لها حماية وأجسامها وطباعها وأنواعها الطيور خلق الذي فهو

الخلق.33 يف هللا حكمة وزينة، طعاًما ولإلنسان ومناقرها، ومخالبها وريشها

السفاح، العباس أبو املنصور، جعفر أبو ،(٥) هانئ بن الحسن القيس، امرؤ ،(٧) الرسول محمد 30

املكتفي، املعتقد، املعتصم، السندي، الحسني بن محمود ،(٣) الهاشمي صالح بن امللك عبد الحسن، أبو
جهل، أبو الرقييش، بكر أبو الصويل، يحيى بن محمد الناشئ، محمد بن القاسم ربيعة، أبي بن عمرو
الصمد عبد الرشيد، رؤبة، الرمة، ذو برمك، بن خالد سعيد، بن الحارث مهجع، بن العبد األخشيد،

.(۲) غدرة حاتم، بن عدي الناشئ، املندل، بن
.(۱) الرشاة ،(۲) الروم هاشم، بنو العباس، بنو كلب، قبيلة ،(٤) الرتك 31

أنطاكية، ،(۲) اليمن الشام، برلس، ،(۳) العراق اإلسكندرية، ،(٤) املغرب املرشق، ،(٥) مرص النيل، 32
الحميمة، حلوان، الحرارات، الجيزة، الجزاز، املقطم، جبل الثريا، تنيس، ترنوط، بلبيس، بعلبك، برقة،
الصعيد، شربمنت، سلوق املرج، سفح الزعفران، القصري، دير دمشق، الخورنق، خراسان، الحوذان،
همذان، مكة، شمس، عني الدير، كوم القاهرة، أسد، بني فيايف فارس، قارص، عري عمان، عرفات، عرعرة،

.(١) اليمامة
.١٨٤ ص١٧-١٨، السابق، 33
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سينا، ابن البريوين، اهليثم، ابن ثانًيا:
نارصخرسو رضوان، عيلبن

الهيثم ابن (١)

عىل الفلسفة يف يظهر أن قبل والطبيعة الرياضية العلوم يف األدبي النوع هذا ويرتاكم
يهدف (٤٣٢ه).1 الهيثم البن املتكافئ» املجسم «مساحة ذلك مثال سينا. ابن عند استحياء
إلصالح استمرار فالرتاكم وطوله. وصعوبته لتكلفه قرة بن ثابت تجاوز إىل الهيثم ابن
نوعني بني ويفرق املوضوع الهيثم ابن يطور قبل. من ذلك الكوهي حاول وقد الرتجمة.
الهيثم ابن استوىف وقد صعبة، والثانية الكوهي، عرفها ميرسة األوىل املساحة، لحساب
ودافع.2 باعث له نص كل إن أي ومحرك هدف له قول فكل والربهان. بالبيان الطريقتني
املوروث أما املخروطات. كتاب يف بيَّنه وما الفاضل أبلونيوس إال الوافد من يظهر وال
الدائرة، قياس يف املوضوع بدأ الذي أرشميدس يذكر وال قرة.3 بن ثابت ثم الكوهي فيظهر
صعوبة من بالرغم الخلف برهان الريايض، الربهان منطق نصيف وهو واألسطوانة. الكرة
مقدمات، إىل يحتاج ال األول النوع أن من بالرغم االستدالل يف الفكر مسار ويظهر الرباهني.4
لبيان القول دون البيان أفعال وتظهر عددية. مقدمات إىل الثاني النوع يحتاج حني يف
تظهر والحمدالت البسمالت ويف املستقبل. يف بيانه سيتم وما بيانه يتم وما بيانه تم ما

للسلطان. مدح دون النبي عىل والصالة هللا من التوفيق اإليمانية، العبارات

الرتاث معهد العربية، العلوم تاريخ مجلة راشد، رشدي تحقيق املتكافئ، املجسم مساحة الهيثم: ابن 1
١٩٨١م. ،٢ ،١ العددان ،٥ املجلد سوريا، حلب، العربي، العلمي

.٥٥ ص٧-٨، السابق، 2



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

البريوني (٢)

والطبيعية. الرياضية البريوني أعمال بعض يف الوافد» تمثل قبل املوروث «تنظري ويظهر
(٤٤٠ه).5 للبريوني الكور» وتبطيح الصور «تسطيح الرياضية العلوم ومن (أ)
الخلل أصابها ما إذا رسمها أو تصورها الستحالة الكبرية الصور تصغري موضوع وهو
معروف واملوضوع الصويف. واملروروذي الكندي عند السابقة األدبيات وتراجع والتشويش.
والحروب. والصالة والسفر والزراعة املناخ ملعرفة العميل الجانب يف بطليموسوأهميته منذ
جداوله، مع املجسطي كتاب األرضيف صورة عن كتابه بطليموسيف الوافد يتعدى وال
فيُذَكر فيتجاوزه. املوروث أما سطح.6 يف األرض تصوير كيفية إىل إرشاده يف ومارينوس
البتامي جابر بن محمد ثم الكامل كتاب يف الفرغاني العباس أبو ثم الصويف الحسني أبو
بالهذيان. ويصفه الفرغاني البريوني وينقد والطربي.7 الكندي مثل أهمية أقل آخرون ثم
مدونة.8 مصادر عدة وتذكر الروم. مقابل يف والهند العرب مثل املحلية البيئات وتظهر
هلل والدعاء الشكر ثم الوحي، قبل الثقايف املوروث أي بالشعر والبسمالت الحمدالت وتبدأ
يف وأبقاه العز يف أطاله شاه، خوارزم النعم ويل العادل امللك السيد األمري موالنا وللسلطان
ويتقرب الكبري إىل الصغري يهدي والسلطان. هللا من يفيض يشء كل سلطانه. وأيد النرص

الضمري.9 يف املستكنة للعبودية إظهاًرا األمري إىل املأمور

.(٢) قرة بن ثابت ،(٣) الكوهي رستم بن يحيى سهل، أبو املوروث: .(١) أبلونيوس الوافد: 3
سينا وابن الفلك، يف والبريوني املوسيقى، يف والفارابي الرياضيات، يف عالم أعظم الهيثم ابن يعترب 4

الكالم علم يف واإليجي املعتزيل، الكالم علم يف الجبار عبد والقايض التصوف، يف عربي وابن الفلسفة، يف
األصول. يف والشاطبي األشعري،

معهد العربية، العلوم تاريخ مجلة برجرن، تحقيق الكور، وتبطيح الصور تسطيح كتاب البريوني: 5
١٩٨٢م. ،٢ ،١ العددان (٦) املجلد سوريا، حلب، العربي، العلمي الرتاث

.١٩٩ ،١٩٣ ص١٨٩، السابق، 6
سعيد الطربي، ،(٢) البتامي ،(٣) الفرغاني ،(٤) الصويف املوروث: .(١) مارينوس بطليموس، الوافد: 7

.(١) املروروذي الكندي، الخجوري، عراق، بن عيل منصور أبو الجليل، عبد بن أحمد
الصويف الكرة»، «صورة الطربي، الفرخان بن عمر املنجمني»، «محنة محمد بن عطارد كتاب مثل 8

العرب مذاهب ذكر عىل املقصورة األنوار» «أصحاب كتب إىل باإلضافة زيجه يف البتامي الثابتة»، «الكواكب
ص١٨٧–١٩٠). (السابق،

.٢٠٠ ،١٩٥ ،١٩٢ ص١٨٦-١٨٧، السابق، 9
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خرسو نارص رضوان، بن عيل سينا، ابن البريوني، الهيثم، ابن ثانيًا:

فيها».10 املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار «استخراج أيًضا وللبريوني (ب)
يفعل كما عنهم الصمت دون أصحابها إىل نسبتها مع الهندسية الطرق الرسالة يف جمع
صورية تبدو الرياضيات أن من وبالرغم عليها. املتعلمني تدريب أجل ومن سينا، ابن
فالرياضة الواقع. يف عملية فائدة ولها للنفس الغربة يف أنيس أنها إال لها مضمون ال الطابع
ثَم وِمن العلماء، بني مشرتكة تجربة فالعلم أيًضا. القارئ مخاطبة وتتم غاية. ال وسيلة
الرياضيات. يف شخيص بُعد إذن هناك والتصوف. الرياضة بني بعيدة املسافة تكون ال
يفقدها أن دون الطابع حدسية الرياضيات أن عىل يدل مما سنح» «خاطر عبارة وتظهر
يكتفي وال مسألة.11 كل يف توضيحية رسوم مع االستداليل املنطقي الفكري مسارها ذلك
ويراجع الدعاوى يصحح بل عنهم والحكاية السابقني الرياضيني عن بالرواية البريوني
الدعاوى يعرض والتعليل. اإليضاح أفعال وكل والذكر البيان أفعال استعمال مع الرباهني،

واملثال.12 والربهان
ذلك يبدو وكما الشخصية استقالل عىل يدل مما واآلخر األنا بني شديد تمايز ويظهر
يل»، «تهيأ يل»، «اتجه بألفاظ نفسه إىل ونسبته التعديل» حل «يف مثل كثرية عبارات من
لتحليل نحن «تركيبنا «استخرجته»، يل»، الخاطر «أنتجه يل»، «اتفق الفكرة» إليه «أدتني
ويصوب اليونانيني دعوى يصحح واملحدثني.13 القدماء بني جامًعا املسألة»، هذه يف لنا
الهندسة. وابتسار والدينونة الدين بقلة واتهامه الرازي خاصة املوروث ينقد كما أخطاءهم،
الفلسفة من خاليًا ليس الريايض فالعلم والصور. األشكال مع تتعامل كاملنطق وهي
النظرية ترتبط كما املؤمن. الريايض العالم البريوني عند الحال هو كما لإليمان وموصل

الدمرداش، سعيد أحمد تحقيق فيها، املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار استخراج البريوني: 10
للتأليف املرصية الدار والنرش، واألنباء للتأليف العامة املرصية املؤسسة لطفي، الحميد عبد مراجعة
إىل منها الدراسة إىل أقرب فهو البريوني. نص مع رشحه النارش وضع وقد ت). (د. القاهرة والرتجمة،
والرابعة. الثالثة املقالتني إىل متصلة بعناوين يشري والنص للرشح. وليس للنص املضمون وتحليل النص
والرسالة والتذكرة واملقالة الكتاب بني والفلك والهندسة الحساب يف عمًال وعرشين خمسة من يقرب ما وله

والغرب. والرشق واليونان الهند بني جمًعا
.٢٤٢ ،٢٣٥ ،٢٢٨ ،٢٦٧ ،٢٤٢ ،٤٦-٤٧ ،٢٤٥ ،٢٨٦ ص٣٢-٣٣، السابق، 11
.٢٤٢ ،٢٣٥ ،٢٢٨ ،٢٦٧ ،٢٤٢ ،٤٦-٤٧ ،٢٤٥ ،٢٨٦ ص٣٢-٣٣، السابق، 12

،٢٣٢ ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٣ ،٢٠٩ ،٢٠٥ ،٢٠٢ ،١٩٨ ،١٩٥-١٩٦ ،١٨٤ ص١٧٩، السابق، 13
.٢٨٥ ،٢٣٩
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وحدة يبني مما مؤلفاته باقي إىل البريوني ويشري اجتهاد. الرياضة ألن نظًرا بالشخص
املجهولة.14 األعمال وذكر العمل،

وأحيانًا واحد علمي تراث يف مًعا يظهران أحيانًا للموروث، بالنسبة الوافد ويقل
بطليموس ثم الدوائر كتاب يف أرشميدس يتصدر الوافد ومن الفصول. عناوين يف يتمايزان
الهندسة أصول كتاب يف الصابئي سارينوس ثم أبلونيوس ثم املجسطي إىل إحالة غري من
أحد وإىل موروث، بلفظ الوافد عن تعبريًا الشاهي املجسطي ويسمى بمفرده. وهريون
الرشقي الوافد ومن اليونانيني. أو اليانيني بعض أو الخصوص دون العموم عىل اليونانيني
اسم إىل واحدة مرة ويشار هند.15 والسند هند السند ومذهب الكبري هند السند زيج يذكر

يوسف. بن يوحنا وهو أبلونيوس ملسائل املرتجم
السمرقندي ثم البتاني ثم الشتني ثم السجزي ثم الخوارزمي يتصدر املوروث ومن
العالء وأبو والطربي والهاشمي الحبوبي ثم والفزاري وحبيش البرصي ثم والجعدي
والصباح الجود وأبو واملرصي هللا عبد أبو ثم والخازن، وبامشد نرص وأبو حشنش، ثم
ومنهم مشهور، هو من منهم سنان؛ وأبو عيىس وأبو موىس بن ومحمد والكاتب والفرغاني
قليلة واإليمانيات الرشق،16 عليهم يغلب ولكن األعالم رقعة وتتسع شهرة. أقل هو من
هللا من والهداية التوفيق والحمدالت، البسمالت فمع الطبيعيات. يف عنها الرياضيات يف
ِبِه يَْهتَُدوا َلْم ﴿َوإِذْ قرآنية آية وتذكر األنام. خري النبي عىل والصالة بمشيئته، يشء وكل

اإليمان.17 إىل طريق فالرياضيات َقِديٌم﴾ إِْفٌك َهذَا َفَسيَُقولُوَن
الوافد.18 تمثل املوروثعىل تنظري يتصدر أيًضا للبريوني الجواهر» يف «الجماهر ويف (ج)

يُجرب.19 بل يُرشح وال يشاهد، بل يُنقل ال فاملوضوع

.٧٢ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٣ ،٥٤ ،٤٧ ص٣٢، السابق، 14
املجسطي .(۲) ماناالوس ،(٣) هريون سارينوس، ،(۷) أبلونيوس ،(۸) بطليموس ،(۱۰) أرشميدس 15

.(۱) هند السند هند، السند مذهب ،(۲) الكبري هند السند زيج .(۸)
حبيش، البرصي، ،(٥) الجعدي السمرقندي، ،(٦) البتاني ،(۷) الشنتي ،(۸) السجزي ،(۹) الخوارزمي 16
،(۲) الخازن بامشاد، نرص، أبو حشنش، ،(۳) العالء أبو الطربي، الهاشمي، الحبوبي، ،(٤) الفزاري
.(۱) سنان أبو عيىس، أبو موىس، بن محمد الكاتب، الفرغاني، الصباح، الجود أبو املرصي، هللا، عبد أبو

.٢٤٥ ،٢٠٨ ،٣٣ ،٤١٨ ،٢٨٦-٢٨٧ ص٣٢-٣٣، األوتار استخراج 17
١٩٩٥م. طهران، الهادي، يوسف تحقيق الجواهر، يف الجماهر البريوني: 18

.٪٢٫٥ بنسبة أي موروث والباقي وافد ۱۰ علم اسم ٤٠٠ من 19
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خرسو نارص رضوان، بن عيل سينا، ابن البريوني، الهيثم، ابن ثانيًا:

الطبيب. الرازي ثم األصفهاني، ثم الدينوري ثم املقدمة يف الكندي يأتي املوروث ومن
نواس، وأبي تمام، أبي مثل وبالجواهر بالطبيعة للعلم مصدًرا باعتبارهم الشعراء ويكثر
األطباء ومن الجاحظ، املتكلمني ومن الرومي، وابن والبحرتي، القيس، وامرئ املعتز، وابن
منها أكثر رشقية وافدة الجواهر أسماء كانت وإذا وحشية. ابن الفالحة ومن جلة ابن
ألن عربية منها أكثر ومصطلحاته التعدين أدوات أسماء فإن عربية منها وأكثر غربية
والسالح الزينة أدوات وأسماء النقود أسماء يف األمر وكذلك محليٍّا.20 مصنوعة األدوات
أي وتركية وفارسية عربية كلها والطوائف والقبائل األمم أسماء أن كما واآلالت. والثياب
األماكن أسماء ومن اليوناني. الوافد من يأتي تقريبًا منها يشء وال اإلسالمية الشعوب من
مائة من أكثر إىل ويحال موروثة. كلها واألعياد يذكر.21 اليوناني الوافد يكاد ال والبلدان
عن للمعلومات كمصادر العربي بالشعر ويستشهد العرش.22 منها الوافد يتجاوز ال كتاب

و«وقتنا».24 «بالدنا» إىل ويشار الطبيعة،23
وما واألمثال النبوية واألحاديث القرآنية اآليات عرشات تذكر األوىل األصول ومن
من مشتقة هللا صفات وتبدو والحمدلة. بالبسملة كالعادة الكتاب ويبدأ مجراها. يجري
بخلقه. يشء فكل السحاب.25 وسري املاء منزل عامة، الطبيعة وعلم خاصة الجواهر، علم
يشء لكل الخالق فسبحان واملرجان. واللؤلؤ والفضة الذهب مثل بالجواهر خاصة وكلها

املستعان. وهللا املوفق، وهللا أعلم وهللا
بطليموس، ثم اإلسكندر ثم أرسطو ثم جالينوس ثم ديسقوريدس الوافد ويتصدر
وهراقليدس وديوجانس، وأفالطون، وأفلوطرخس، أرشميدس، ثم وبليناس وأريباسيوس،
بعض مع النصف من أكثر الفاريس الوافد يبلغ حني يف وغريهم.26 وهريودوت وهرمس،

الطبيب الرازي ،(٢٠) األصفهاني الحسن بن حمزة ،(٣٤) الدينوري يعقوب بن نرص ،(٥٣) الكندي 20
حيان بن جابر ،(١١) والحسني الحسن الرازيان األخوان ،(١٢) الغزنوي سبكتكني بن محمود ،(١٦)
،(٨) الشاعر الصنوبري القيس، امرؤ املعتز، ابن داريا، خطيب ابن ،(٩) نواس أبو تمام، أبو ،(١٠)
عمر رؤبة)، بن هللا (عبد العجاج الجاحظ، ،(٦) األعىش الدينوري، حنيفة أبو الرومي، ابن ،(٧) البحرتي
أحمد ابن ،(٤) عباد بن الصاحب دست، أبو برش)، بن الحسن القاسم (أبو اآلمدي ،(٥) الخطاب بن
الشافعي، الجاحظ، املأمون، العباس أبو سالم، ابن الجصاص، ابن البيطار، ابن الشاعر، بابك ابن الباهيل،
مائتي عىل يزيد وما ،(٢) السكيت ابن الطبيب، جزلة ابن السنداني، إبراهيم ،(٣) مروان بن امللك عبد
بطالن، ابن األعرابي، ابن األشرت، بن مالك بن إبراهيم الكاتب، إبراهيم مثل واحدة مرة منهم كل يذكر علم

إلخ. … وحشية ابن كرام، ابن ماسة، ابن قتيبة، ابن حوقل، ابن جناح، ابن
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لحداثة ونظًرا الغربي. الوافد من أكثر الرشقي الوافد حضور عىل يدل مما الهندية األسماء
الربع.27 من أكثر العربية األسماء تتجاوز فلم املوضوع يف العرب

الفلزات»، «يف والثانية أكربها، وهي الجواهر» «يف األوىل ثالثة؛ مقاالت الكتاب ويتضمن
ثم اللؤلؤ الجواهر وأكرب أصغرها.28 وهي بالصفة» واملمزوجات «املعموالت والثالثة
الجواهر من أخرى وعرشات البلور ثم الحديد، ثم الذهب، ثم والزمرد، األملاس ثم الياقوت.

واملصنوعات.29 والفلزات
وتُذَكر التوضيحية.30 الجداول تظهر كما واإلحصاء. والعد الجمع أسلوب ويظهر
يعتمد كما «ترويحة».31 مثل الالزمات بعض وتظهر املعادن حول الشائعة الخرافات
وتدرس باملنقول.32 يكتفي وال املبارشة واملعلومات والتجارب املشاهدات عىل البريوني
طاملا إنساني علم الطبيعي فالعلم واستعمالها. أسعارها، االجتماعي، إطارها يف الجواهر

العراق، ،(٢٣) الصني (٥٦) الهند وأهمها .(٢) اليوناني والوافد (٥٦٢) حوايل والبلدان األماكن أسماء 21
أصبهان، (١٢) بغداد (١٣) خوارزم الريس، (١٤) غزنة ،(١٨) رسنديب (٢٠) مرص ،(٢١) خراسان
،(٨) مكة طربستان، بخارى، ،(٩) نيسابور البرصة بدخشان، مينابور، (١٠) زوربان (١١) أصفهان
كابل، فارس، السند، جرجان، تركستان، الرتك، بالد آسيا، ،(٧) النبي مدينة كشمري، التبت، القلزم، بحر
هراة، املغرب، النهر، وراء ما جيجون، نهر عمان، السودان، الهند، بحر إيران، ،(٦) دفآن النيل، نهر
زابلستان، الزابج، الجبل، بلخ، البحرين، فارس، بحر أفغانستان، فارس، أرض البجة، أرض أذربيجان،
سودان سجستان، رخج، النهر، وراء ما بالد بست، األحمر، البحر (٤) قنوج عدن، شكنان، الزبح، سفالة
واحدة. ومرة مرتني األسماء وعرشات (٣) نهاوند املوصل، موزميبق، املاليو، كرديز، كران، فرغانة، املغرب،

.(١٠) اليوناني الوافد ،(١١٢) الكتب أسماء ،(٧) واملناسبات األعياد 22
.١٠١ ،٧٥ ص٧١، الجماهر 23

شعري. بيت ٢٠٠ حوايل 24

ص۱۲۲. السابق، 25
بليناس، أريباسيوس، ،(٥) املقدوني اإلسكندر ،(٦) أرسطوطاليس ،(۷) جالينوس ،(۸) ديسقوريدس 26

القيرصون كيكاوس، بن سياوش ديوجانس، أرمانيس، أفالطون، أفلوطرخس، أرشميدس، ،(۲) بطليموس
.(۱) هريودوت هرمس، هراقليدس، قيرص، بن

اليوناني يتجاوز ال منها اسًما ٥٥٤ حوايل وغريها والفلزات الكريمة واألحجار والآللئ الجواهر أسماء 27
الهندية. األسماء بعض مع النصف من أكثر الفاريس الوافد يبلغ حني يف ٪١٫٥ بنسبة أي أسماء ٧ منها
الجواهر ومجموع (١٠) بالصنعة واملمزوجات املعموالت ،(٥٢) الفلزات ،(٢٧٠) (الصفحات) الجواهر 28

.(٤٥) واملصنوعات والفلزات
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خرسو نارص رضوان، بن عيل سينا، ابن البريوني، الهيثم، ابن ثانيًا:

ترتيبًا البريوني يتبع وال والجواهر».33 اليواقيت يف «أخبار لالستعمال واملعادن النبات أن
األسماء.34 اشتقاق ملعرفة اللغة عىل االعتماد ويكون الجواهر. لقيمة طبًقا ترتيبًا بل أبجديٍّا
وليس وأدبي ولغوي وفني واجتماعي واقتصادي وتاريخي جغرايف عدة؛ أبعاد له فالجوهر

طبيعي. موضوع مجرد

سينا ابن (۳)

يتفاعل (٤٢٨ه) سينا البن جوهر» اإلنسانية النفس أن عىل العرشة والحجج السعادة و«يف
علماء القدماء، آراء ذكر هو السياق الخالص. اإلبداع نحو كخطوة املوروث داخل الوافد
املعاد وهو موروث املوضوع البدن. دون وقوامها النفس أمر يف وإحصاؤها وحكماء،
عىل ملراجعتها الوافد عن املذكورة واآلراء مفارقتها بعد النفس خلود الفالسفة سماه الذي
القدماء. لجهد وتقديًرا القديم للرتاث احرتاًما املخالف ونقد منها املتفق وقبول املوروث
عن اليشء بعد تتصور لم هيوالنية وهي فارقت إذا اإلنسانية النفس يف القدماء اختلف فقد

البدن. دون قوامها يف عقًال بالفعل تقوم بها التي املعقولة الصور
أنها أرسطو ُمَؤوًِّال اإلسكندر رأى فقد وثامسطيوس.35 واإلسكندر أرسطو ويذكر
البدن. فناء بعد تبقى أنها أرسطو أيًضا ُمَؤوًِّال ثامسطيوس يرى حني يف البدن بفناء تفنى
ويَُؤوِّله ماديٍّا، أرسطو قول اإلسكندر ل يَُؤوِّ سينا. ابن رأي مع يتفق الذي األصح القول وهو

املبذخيش، اللعل البلور، ،(١٢) الحديد ،(١٣) الذهب ،(١٤) الزمرد األملاس، ،(٤٩) الياقوت ،(٧٤) اللؤلؤ 29
الغريدزج، السنباذج، ،(٥) املغناطيس املومياي، ،(۹) امليتا الباذهر، البسذ، البيحاذي، ،(٨) الجزع
األرسب، الرصاص، النحاس، الفضة، األذرك، للمطر، الجالب الحجر الكهربا، الختو، اليشم، البشم العقيق،
حجر ،(٣) األسفيزردي الزئبق، والكوك، الخماهن السبج، الالزورد، الجمست، ،(٤) الشبه الخارصني،

.(۱) البرتوي الحلق حجر ،(٢) الطاليقون الصينية، القصاع الزجاج، الشاذنج، التيس
.٢٦٦ ،٢١٦ ،١٩٢ ،١٨٧ ص١٧٧، السابق، 30

.١٠١ ،٩٧–٩٩ ،٩٥ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٦ ،٨٤ ،٨٢ ،٨٠ ص٧٦–٧٨، السابق، 31
رأيت وقد ص٢٦٤)، (السابق، تطابقه لم التجربة فإن ص١٦١)، (السابق، مىض» فيما أسمع «وكنت 32

ص٣٨٨). (السابق، شاهد من وأخربني ص٢٦٧)، (السابق، شاه خوارزم مأمون مجلس يف أنا
ص۱۲۸–١٥٥. السابق، 33

.٢٨٧ ،٢٢٦–٢٢٨ ص١٩١، السابق، 34

.(۱) ثامسطيوس اإلسكندر، أرسطو، 35
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املادي التأويل عىل لثامسطيوس الروحي للتأويل سينا ابن وينترص روحيٍّا. ثامسطيوس
املتفق أرسطو، األصل، إىل بالعودة بينها ويحكم املفرسين اختالف ويرجع لإلسكندر.
األطفال بني والعلماء، الجهالء بني ذلك يف فرق ال البدن، بعد النفس بقاء املوروث، مع

والبالغني.36
نفس تفيد أربعة قرآنية آيات املوروث، يظهر الحكمة عن سينا ابن يتحدث أن وبعد
والثانية النادمة، السقيمة النفس عن األوىل لإلرشاق، تأييًدا السياق نفس ويف املختار املعنى
النفس عن والرابعة الذكية، النفس عن والثالثة البدن، ملذات إىل العودة تود التي النفس عن

اإلرشاقية.37 للفلسفة تأييًدا صحته عن النظر برصف حديث ويذكر امللكوت. ترى التي

رضوان بن عيل (٤)

(٤٦٠ه) رضوان بن لعيل مرص» بأرض األبدان مضار رفع يف الحيلة يف «رسالة أما
الطبية.38 الجغرافيا أو الجغرايف الطب هو الطب علم من جديد فرع نموذج فإنها
وهذا العالم. يف اإلنسان وجسد البيئة من الطب والجغرافيا. الطب بني عالقة فهناك
الحظ وكما حار مزاجها فإن الحار لجوها ونظًرا أوًال. مرص جغرافية تحديد يتطلب ما
الجغرافية البيئات مع مقارنة أرضمرصمع عىل عاشوا الذين واألطباء وأبقراط جالينوس
عىل ثم األسباب معرفة وعىل الوسيلة أي الحيلة عىل الفرع هذا ويقوم البلدان. لسائر
إىل األبدان أمراض وتتجاوز والحيلة، والتجربة القياس عىل أيًضا ويقوم الوقاية.39 طرق
األطباء أخالق له أيًضا والطب فزيولوجيٍّا.40 وتفسريها والرسور الفرح مثل االنفعاالت

املهنة.41 ورشف

ص١٣-١٤. السعادة يف 36

يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه يَْشتَُهوَن﴾، َما َوبنَْيَ بَيْنَُهْم ﴿َوِحيَل َصاِلًحا﴾، أَْعَمُل َلَعيلِّ * اْرِجُعوِن ﴿َربِّ هي اآليات 37

من لتنزل الحكمة «إن والحديث َكِبريًا﴾. َوُمْلًكا نَِعيًما َرأَيَْت ثَمَّ َرأَيَْت ﴿َوإِذَا نَاِظَرٌة﴾، َربَِّها إىل * ٌة نَاِرضَ
ص۱۸). (السابق، غد» هم فيه قلبًا تدخل فال السماء

األطرقجي. محمد رمزية د. تحقيق بأرضمرص، األبدان مضار دفع يف الحيلة يف رسالة رضوان: بن عيل 38

ولم منجًما بدأ وقد بغداد. يف بطالن البن بعدائه ومشهور بغداد، العربي، العلمي الرتاث إحياء مركز
وستون ثالث حوايل وله بنفسه نفسه علم التعبد. يف حيله إىل باإلضافة واملنطق الطب من شيئًا يقرأ
والرازي حنني مثل واملوروث وفليغوريوس، وفوسيدونيوس وبقراط جالينوس مثل الوافد مع ثلثها رسالة

بطالن. وابن
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خرسو نارص رضوان، بن عيل سينا، ابن البريوني، الهيثم، ابن ثانيًا:

وهو وأرسطوطاليس. بطليموسوغورس ثم أبقراط ثم جالينوس يتصدر الوافد ومن
بالنفس ذلك ومعاناة ومعرفتها عليها االطالع بعد موروثة أو وافدة السابقني، آراء ينقد
عىل واملوروث للوافد بالنقد يقوم بل بالنقل رضوان ابن يكتفي وال ونهاًرا.42 ليًال والبدن
لكسب بالجنس املزاج استعمال ونقد للرازي، نقده مثل اجتماعي مصلح وكأنه السواء،
وليس املغرب أهل من بأنه الجزار ونقد الطبية، للممارسات االجتماعي والنقد طبية، شهرة

البلد. أهل من
وأمراض وأبدان ومزاج أخالق املرصيون، مرصثم أرضمرصثم يتصدر املوروث ويف
سواحل مرصثم وأطباء الصعيد مرصوأهل مزاج مرصثم هواء مرصثم أهل ثم وطبيعة،
والبحار املدن أسماء تذكر إنه بل مرص؛43 وأمراض مرص وفسطاط مرص وطني مرص
الخاصة املحلية البيئة حضور عىل يدل مما مرص يف واملساجد والطوائف واألحياء واألنهار
الروم عند املجاورة البيئات من بغريها املرصية البيئة مقارنة وتتم تفصيالتها،44 بأدق
وبرقة.45 والشام والحجاز والحبشة والروم والفرس املغرب أهل مثل واملغرب املرشق يف
أكثر بالبيئة مرتبط فالطب األماكن، أسماء بعد الثانية املرتبة يف األعالم أسماء وتأتي
مع اإليمانيات ويف عالجهم.46 تم من أو الرازي ثم الجزار ابن ويتصدر األطباء. من
مرتبًطا بعضها جعل األشياء خلق ملا الجغرايف، التفسري يف هللا يدخل والبسملة الحمدلة

ص۲۲. السابق، 39
السيكوفيزيقا. أنصار وكل الغربية الفلسفة يف املوقف نفس ديكارت أخذ وقد 40

ص٥٧-٥٨. السابق، 41
األطباء أطباء، اليونانيني، بالد ،(١) أرسطوطاليس غورس، بطليموس، ،(١٦) أبقراط ،(١٧) جالينوس 42

.(٢) القدماء األوائل، ،(٣) والفالسفة
،(٨) مرص أهل ،(١٦) طبيعة أمراض، أبدان، مزاج، أخالق، املرصيون، ،(٢٨) مرص ،(٧٣) أرضمرص 43
مرص، فسطاط مرص، طني مرص، سواحل ،(٢) مرص أطباء الصعيد، أهل مرص، مزاج ،(٤) مرص هواء

.(١) مرص أمراض
الفيوم املقطم، ،(٤) تينس اإلسكندرية، ،(٦) الجيزة ،(١١) القاهرة ،(١٧) النيل ،(٢٤) الفسطاس 44
مرص شمس، عني املقس، أسوان، الفرما، العبيد، حارة الباطلية، رشيد، ،(٢) دمياط البشمور، أهل ،(٣)

.(١) نوح أوالد منفيس، القديمة،
الحجاز، الفرس، أطباء الحبشة، العتيق، الجامع الجزيرة، الصقالبة، املغرب، أهل ،(٣) الروم بحر 45

.(١) برقة الشام،
.(١) عالجه تم الذي الرشطة رئيس طاهر بن هللا عبيد الرازي، ،(٢٣) الجزار ابن 46
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفالسفة بني واملعتزلة، األشاعرة بني توفيًقا كثرية أسبابًا واملرض للصحة وجعل ببعض
السلطان رضوان ابن يستعدي وقد نبوية. أحاديث أو قرآنية آيات توجد وال رشد. وابن

له.47 مؤهلني غري وهم بالطب يتكسبون الذين األطباء عىل

نارصخرسو (٥)

عىل تأليف قصيدة رشح وهي ٤٩٨ه). ،٤٨١ ،٤٧٠) خرسو لنارص الحكمتني» و«جامع
من بالرغم واالتساع العمق يف الوافد عىل األولوية فيه للموروث فلسفي، تراكم أي التأليف
رشح إىل أقرب فهو ذلك ومع املشخصة. غري الحكمة بنية عىل حرًصا األعالم أسماء قلة
العقلية. والحكمة النقلية الحكمة بني الجامع الحكمتني» «جامع ويعني باملورَّث.48 الوافد
من التحول املهم سواء. حد عىل النقيل واملوروث اليوناني الوافد النقلية الحكمة وتشمل
كثرة من بالرغم وحدتها إىل الحقيقة ثنائية ومن التجربة، إىل النص ومن العقل، إىل النقل
أصيل شيعي تراث للحكمتني والجامع الحنبيل. الفقيه عند الحال هو كما النقلية الحجج
وحميد األكرب والعالم األصغر والعالم والرشيعة، الحكمة بني الجمع يف الصفا إخوان منذ
منه الكالم علم موضوعات إىل أقرب موضوعه كان لذلك امليزان». «علم يف الكرماني الدين

الحكمة.49 بنية إىل
القلم، وهو آلية املؤلف، وهو فاعلة خمسة، علل ومفتعل، ساذج سبب تأليفه وسبب
عليه يغلب وأحيانًا القارئ،50 وهو وغائية الكالم، وهو وصورية الورق، وهو وهيوالنية
مرشوع من جزء الحكمتني» و«جامع األخرية.51 الفصول يف والجوابخاصة السؤال أسلوب
واختيار اإلمام «اختيار العالم»، «لسان املسافرين»، «زاد الصنعة»، «عجائب يضم كيل

جوابه.52 مع للسؤال وضًعا املنطقية، والرباهني العقلية األدلة عىل اعتماًدا اإليمان»،
فيها يتداخل بينها، محكم نسق دون فصًال وثالثني أربعة إىل «الجامع» وينقسم
بعض تربز ثم األحدية. رشح ثم الصانع بإثبات يبدأ والفلسفي. الكالمي النسقان

.٥٩ ،٨٦-٨٧ ص٢٨، الحيلة 47
إبراهيم د. عليه وعلق له وقدم ترجم الحكمتني. جامع املروزي): القبادياني املعني (أبو خرسو نارص 48

١٩٧٧م. القاهرة، الثقافة، دار شتا، الدسوقي
جامع سميته فقد الفلسفية واملعضالت الدينية املشكالت تفسري عىل الكتاب هذا أساس كان «وملا 49

ص١٦٤). (السابق، الحكمتني»
ص١٥٥–١٦٤. السابق، 50
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خرسو نارص رضوان، بن عيل سينا، ابن البريوني، الهيثم، ابن ثانيًا:

والكالم النطق ثم والنوع الجنس ثم والحد، والرسم الخاصة الهيئة يف املنطقية املوضوعات
السبعة، واألنوار اآلنية، مثل الطبيعية املوضوعات بعض تربز ثم والجزء. الكل ثم والقول
خواص وبعض والشياطني، والجن واملالئكة الكلية، والطبيعة والرشور، والحق والدهر
واإلبداع الشخص، من األنواع وظهور القمر، خواص ويف واملالئكة، والحيوانات الجمادات
الشمس ومنازل الربيع وأصل وزحل والبيضة، والطائر والدائرة واألرض، السماء وخلق
تظهر ثم واإللهيات. املنطق عىل الطبيعيات مصدر وواضح األخرى. والسيارات والقمر
بني والفرق والعلم، والعقل والعقل، والنفس الجسد يف بالنفس، بداية اإللهية املوضوعات
املوضوعات ثم واألبد، والخلود والديمومة األزل اإللهية املوضوعات تظهر ثم واإلدراك. املدرك
والنحس السعد الكواكب، وتأثري الرتبية، إىل الناس واحتياج والنحس، السعد مثل األخالقية

الجاهل.53 وموت العالم وحياة النفسانيني، واألم واألب والجسد، النفس يف
الرازي يأتي ثم املوروث.54 باقي عىل والحديث القرآن األصيل املوروث ويتصدر
الشيخ ثم الجرجاني حسن بن وأحمد الراوندي، وابن اإللهي، العلم يف الفيلسوف
بالشافعي املثل ويرضب «املحصول». النجايشوكتابه والشيخ النخشبي، والشيخ النسفي،
القرآنية والشواهد اإليراني. والفيلسوف الصادق، وجعفر وزوجها، وبفاطمة حنيفة، وأبي
«الجامع» إن بل الشعر؛ عليه ويغلب له. وسنًدا ومكمًال منه جزءًا الخطاب، نسيج يف تأتي
الجرجاني الحسن بن أحمد الهيثم أبو السيد نظمها فلسفية شعرية لقصيدة رشح كله

الثاني.55 الفصل يف يعرضها والتي

إجابة عىل الشاعر عزم يف والثالثون: الثاني الفصل لها، جواب ال أسئلة يف والثالثون: الحادي الفصل 51
ص٢٩٢–٤٠١). (السابق، أسئلته عىل

ص۳۹۷. السابق، 52
الحسن ابن قصيدة عن والثاني وقسميه، الكتاب تصنيف سبب ذكر يف األول الفصل استبعد إذا 53
أسئلته إجابة عىل الشاعر عزم عن والثالثني والثاني لها جواب ال أسئلة عن والثالثني الحادي يف الجرجاني
املنطق كاآلتي: الحكمة أقسام عىل موزعة فصًال وعرشون تسعة بقي الكتاب، خاتمة يف والثالثني والثالث

.(٤) األخالقيات ،(٤) اإللهيات ،(١٦) الطبيعيات ،(٥)
الشيخ ،(٢) الراوندي ابن الجرجاني، الحسن بن أحمد الفيلسوف، الرازي ،(٦) الحديث ،(١٥٩) القرآن 54
جعفر وزوجها فاطمة حنيفة، أبو الشافعي، املحصول، النجايشصاحب الشيخ النخشبي، الشيخ النسفي،
عيىس موىس، إبراهيم، نوح، ،(٤) آدم األنبياء: .(۱) اإليرانشهري) (الحكيم اإليراني الفيلسوف الصادق،

.(١) الكرامية املعتزلة، ،(٤) الحشوية ،(٥) املتكلمون .(۱) محمد ،(۲)
ص١٦٥–١٧٤. الحكمتني جامع 55
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الكالمية الفرق ومن ومحمد. وعيىس، وموىس، وإبراهيم، ونوح، آدم، يذكر األنبياء ومن
مذاهب عىل تدل حرفة عرشة ثالث وهناك والكرامية. واملعتزلة، والحشوية، املتعلمون
أهل التعطيل، أهل التأييد، أهل التأويل، أهل االستجابة، أهل مثل: نظرية وطرق ومناهج
الظاهر أهل الظاهر، أهل الدعوة، أهل الحكمة، أهل الحقائق، أهل التقليد، أهل التفسري،
إىل يمتد بل فحسب الوافد عىل الحكماء لفظ يقترص وال النظر. أهل املنطق، أهل والباطن،
العربية اللغة وتظهر الحق. الدين حكماء الدين، حكماء التأييد، أهل حكماء يف املوروث
العام.56 باللسان أو والفاريسوالهندي العربي باملنطق مقارنة الوحدة، مثل ومصطلحاتها
للعني وكذلك واألجناس الطبيعي الجوهر بني للعالقة التوضيحية الرسوم بعض وتظهر

واألبراج.57 ولألفالك
السماء خلق مثل الحكمة بأوصاف هللا ووصف والحمدلة بالبسملة «الجامع» ويبدأ

األمني.58 رسوله ومرسل واملكني املكان وموجد واألرض،
الحكيم الفيلسوف، مثل شخصه إسقاط بعد ألقابه ثم أرسطو يظهر الوافد ومن
سيد فيثاغورس ثم أنبذقليس ثم وأفالطون، سقراط ثم الفيلسوف، الحكيم اليوناني،
الدين، وحكماء الهيوىل، وأصحاب والدهريون الفيلسوف، الحكيم وهو األرتيماطيقا
ويذكر الفلسفة. حكماء الفالسفة، حكماء القدماء اإللهيون الحكماء الطبائع.59 وأصحاب
األلفاظ بعض به زالت وما أرسطاطاليس».60 قول «يف لفصل عنوانًا بمفرده أرسطو
وأسماء املصطلحات تظل ولكن الهيوىل. أرتماطيقا، السقمونيا مثل اليونانية عن املعربة

اليرس.61 النزر إال الوافد يمثل وال موروثة مجموعها يف الفرق

.٢٩٥ ص٢٦٦، السابق، 56
.٣٨١ ،٣٧٤ ،٢٧٣ ص٢٧١، السابق، 57

ص١٥١. السابق، 58
سقراط، ،(۱) املنطق سيد ،(۲) الفيلسوف الفيلسوف، الحكيم اليوناني، الحكيم ،(٥) أرسطوطاليس 59
الفالسفة، من جماعة ،(١) الفالسفة حكماء ،(۱) فلوطرخس فيثاغورس، ،(۲) أنبذقليس ،(٤) أفالطون

الفالسفة.
ص٢٠٧–٢١٣. الجامع أرسطوطاليس، قول يف الرابع: الفصل 60

عن يزيد ال ما أي (٦) الوافد ،(٤٢٥) العربي وأسماء املصطلحات مجموع من ص١٥٨. السابق، 61
.٪١٫٧٥
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ابنطفيل باجه، ابن ثالًثا:

باجه ابن (١)

طفيل. وابن باجه ابن عند الوافد، تمثل قبل املوروث تنظري األدبي، النوع هذا ويستمر

يف واحدة)، (مرة أرسطو يظهر (٥٣٣ه) باجه».1 «البن الوداع رسالة ملحق ففي (أ)
ومالك حزم، وابن والفارابي الناسخ، لسان وعىل اإلمام، ابن لسان عىل باجه ابن يظهر حني
عىل الكيل شبه املوروث تنظري أولوية عىل يدل مما والغزايل سينا، وابن اإلشبييل، وهب بن
عىل يدل مما الفعال بالعقل اإلنسان واتصال «الوداع» رسالتي إىل ويحال الوافد. تمثل
حتى سينا ابن من الفلسفي الرتاكم مثل باجه ابن حتى الفارابي من الفلسفي الرتاكم
وتدوينًا فهًما املرشق يف الفارابي بعد بالفلسفة االشتغال يف استمرا اللذان وهما الغزايل،
الوعي وتكوين الفلسفي الرتاكم إحداث يف الجميع ساهم فقد أرسطو. أقاويل لفهم وحسنًا
الوحي تطور يف باألنبياء أسوة يحصد، واملتأخر يبذر املتقدم لالحق، يمهد السابق التاريخي
من جزء الناسخ عند هو بل أحًدا؛ يهاجم ال اإلمام وابن نهايتها. حتى النبوة بداية منذ
كما سلف عن انحرف خلف أو خلف، من أفضل سلف يوجد ال تدوينًا. الفلسفي الرتاث
ذكر عدم والعجيب الفارابي. مثل فيلسوفان والغزايل سينا ابن رشد. ابن عند الحال هو
التهافت» «تهافت يف له رشد ابن إشارة من بالرغم األندلس يف معروًفا يكن لم ربما الكندي.
العلم إىل أقرب كان أو التأليف إىل والعرضمنه والتعليق والرشح الرتجمة إىل أقرب كان أو

الفلسفة.2 إىل منه

حزم، ابن ،(٢) الفارابي الناسخ، لسان عىل اإلمام ابن اإلمام، ابن لسان عىل باجه ابن ،(١) أرسطو 1
.(١) الغزايل سينا، ابن اإلشبييل، وهب بن مالك



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ومؤلفاته عليه السابق التاريخ ذاكًرا اإلمام يصفه هكذا أندليس فيلسوف باجه وابن
اإللهيات. يف وليس والهندسة والطبيعيات املنطق يف تأليفه ومبينًا تأبينه يف شعًرا وناشًدا
إنسانية فلسفته أن عىل يدل مما «االتصال» ورسالة «الوداع» رسالة يف منها قليل وهناك
الفارابي.3 أستاذه فعل كما لغة إىل املنطق حول ثم منطق إىل الطبيعة ل حوَّ إلهية. منها أكثر
حياته أطوار عىل نفسه من الحقائق ارتسمت فائقة، نظرة صاحب اإلمام ابن الوزير يراه
بيان يف أهميته وترجع والعرص. النفس بني واملجتمع، الفرد بني جمًعا زمانه، أهل وعند
ضد فلسفة واإلسالم إسالمية الفلسفة وجعل الفلسفة، مع والدين العقل، مع النقل اتفاق
املغرب فالسفة الفلسفي الرتاكم ويتجاوز األندلس.4 يف العقلية العلوم عىل الفقهاء هجوم
طفيل وابن الفارابي، تلميذ باجه فابن املرشق. إىل رشد وابن طفيل وابن باجه ابن وحدهم،
يف «الرضوري يف وإيجابًا «التهافت» يف سلبًا الغزايل محاور رشد وابن سينا، ابن تلميذ
بعض لها يروج التي واملغرب املرشق بني املعرفية القطيعة نعرة عكس عىل الفقه»، أصول
وال الغرب. من الجغرايف والغرب الفرنيس الفكر أثر تحت املعارصين املغاربة املفكرين
املغرب إىل املرشق من الفلسفي الرتاكم بل الفردية عبقريتهم عىل والرتكيز األشخاص يهم

التاريخي. الوعي وبلورة
التقاء العريض، الفعل عىل وعمرو بزيد املثل رضب مثل لديه العربي األسلوب ويظهر
عىل والصلوات والحمدالت البسمالت يف اإلسالمية البيئة تظهر كما الطريق. يف وعمرو زيد
يكن ولم اإلنسان خلق والقوة. العون به واملعني، امليرس هو فاهلل النبيني. خاتم الرسول
مقلد غري مبدع … ووطنه ألقاب له حكيم شيخ باجه ابن الحكمة. وألهم مذكوًرا، شيئًا
الجهل، ظلمة وأباد الحكمة، أفق عىل اطلع فقد عرصه. اإلطراء يبلغ وقد عنه. هللا ريض
واملدح الشعر، مدحه يف قيل األصوليني. بلغة متشابهها وبنيَّ محكمها، وأظهر غايتها، ونال
وال املايض. من غنًى أكثر فاملستقبل عليه. ومصادرة التاريخ يف اإلبداع من إقالل ذاته يف

أحد.5 عند التاريخ يتوقف

ص١٧٨. الوداع رسالة ملحق 2

ص١٧٥–١٧٩. السابق، املصدر 3
وبعد قبله أرسطو رشاح أكرب فهو العقل. موضوع يف خاصة بفضله رشد ابن اعرتاف النارش يذكر 4

يف مشهوًرا كان رؤية. وأصدق نظًرا وأصح ذهنًا أثقب فهو بفضله. طفيل ابن يعرتف كما الفارابي.
باجه ابن إىل يشريان طفيل وابن رشد فابن الفارابي. ففضل والفلسفة اللحون علم باملوسيقى، األندلس

سينا. بابن وتنتهي نرص بأبي تبدأ املرشق يف الفلسفة وكأن الكندي إىل يشري أحد وال
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

العقل» وخلود البعيد والفاعل القريب الفاعل «يف رسالته يف باجه ابن ويعيد (ب)
العقل بخلود ويقول باملجاز. هو الذي والفاعل الحق القريب الفاعل الكندي، موضوع
رسالة يف يقرر كما بالعدد تتكاثر وال السعداء نفوس تتمايز ال إذ رشد.6 ابن قبل الكيل

العقالنية. الصور بفيض العقل ويخلد «االتصال».
الحقيقي، الفاعل هو األول الفاعل أن إلثبات «السماع» كتاب إىل إال يحيل ال الوافد ومن
«املشكاة»، يف الغزايل مثل صويف إىل تحول قد أرسطو وكأن له فعل ال القريب الفاعل وأن

املوروث.7 لصالح الوافد إنتاج إعادة
قرآنية وآية «املشكاة» يف والغزايل املسائل» «عيون يف الفارابي يتصدر املوروث ومن
الوجود يف أو اإلدراك يف ومبدعها األشياء بني نسبة بوجود الفارابي رصح فقد واحدة.
منفعة ذا الوجود يف الرش كان وإذا والطبيعة. والعقل الوحي التفاق نظًرا القيمة يف أو
ويرجع املعتزلة. عند الحال هو كما اإللهي الرتتيب يف له وجود ال الحقيقة عىل الرش فإن
حظر األول أن يف الغزايل بقول ويستشهد والذم. املدح العادل امللك مثل األول الفاعل إىل
أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك قرآنية بآية ويستشهد ينفعلوا. أن واملنفعلني يفعلوا أن الفاعلني جميع

والفضل.8 والقدرة الحكمة عىل دليًال الكون نظام عىل اْلَخاِلِقنَي﴾
نرص» أبي عن دفاع أو األخروية السعادة أو املدنية السعادة «يف باجه ابن ويدافع (ج)
إىل وإرجاعه املحسوس غري الوجود ونفي املعاد إنكار تهمة ضد املتقدمني عن باجه البن
املتقدمون أصاب وقد املوروث. خطأ من أفضل الوافد فصواب الضالني. الصفا إخوان قول

عليهم.9 الرشيعة خفاء من بالرغم
الدنيوية السعادة إكمال أجل من أرسطو إىل واحدة إحالة إال توجد ال الوافد ومن
«العقل ومقالة األخالق، رشح يف الفارابي يتصدر املوروث ومن األخروية. بالسعادة لديه
خرافات فهي املعاد. إنكار من الفارابي إىل ينسب عما ويدافع الصفا. إخوان ثم واملعقول»
نرص. أبي عىل مكذوبة باطلة وأقوال النبات، عن أو الحيوان عن الحيوان صدور مثل عجائز

ص۱۷۹. السابق، املصدر 5
.١٩١–١٩٤ ج۲، رسائل 6

.١٩١-١٩٢ ص١٠، السابق، 7
الحديثة. الغربية الفلسفة يف ليبنتز موقف أيًضا وهو ص١٩١–١٩٣ السابق، 8

.١٩٧–٢٠٢ ج٢، رسائل 9
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عن معربًا وليس اآلخرين عن راويًا عليه للرد التوبيخ جهة عىل القول هذا الفارابي يذكر
مدسوًسا يكون قد املحسوس. الوجود غري وجود إثبات يف الربهانية آراءه ويعرض رأيه،
يركزون إنهم بل أيًضا صحيحة غري الصفا إخوان إىل القول هذا ونسبة إليه. ومنسوبًا عليه
النزعة يف باجه ابن ويشاركون املدنية، الحياة ينسون بحيث يجب مما أكثر املعاد عىل
العقل مقالة يف نرص أبو ذكرها الفعال العقل عن فائضة إلهية قوة والبصرية اإلرشاقية.
وهو به أتت ما الرشيعة عىل يخفى وال يفسد. قد الذي الرشح تتجاوز هداية وهي واملعقول،
ما وهو الحيوان سائر بني من الوجود برشف يختص الذي املتقدم عن اإلنساني الكمال
املدني التدبري أن وتبني إرشاقيٍّا، دينيٍّا نحًوا الرسالة وتنحو العقل. وهو اإلنسان به خص
الذي الفاضل والتدبري الفاضلة املدينة سيما وال اإلنسان عقل وجود يف عظيمة معونة
ومخلوقاته. ورسله وكتبه ومالئكته هللا أولها كثرية بمعلومات العقل وجود األخرية غايته
لقوته. طبًقا منه قسط املدينة يف من لكل يكون حتى العلم مراتب بحسب درجات ولها
عمرو أو زيد مثل العربية التعبري وسائل يستعمل كما الرشيعة. لفظ باجه ابن ويستعمل
البرص صدق رشح يف قضية يف ومحمول كموضوع أو النحو يف خرب أو مبتدأ أو كفاعل

العقل. ودور

طفيل ابن (۲)

املوروث تنظري األدبي، النوع هذا (٥٨١ه) طفيل البن يقظان» بن «حي رسالة وتمثل
والسهروردي سينا ابن من رسائل لثالث موضوًعا يكون أن والعجيب الوافد. تمثل قبل
الفالسفة. من ثالثة عند بالدالئل محمًال يكون أن املثايل املوضوع استطاع فقد طفيل، وابن
طفيل وابن أوسطها، سينا وابن أقرصها، السهروردي ا، كمٍّ الثالث الصياغات وتختلف
العنوان بذلك يوحي كما منوالها عىل ونسج سينا ابن رسالة طفيل ابن عرف وقد أطولها.
نزعته عىل طفيل ابن ألقاب وتدل موضوعها. ومستخرًجا معانيها مميًزا ألفاظها من

والعارف. الكامل مثل الصوفية
الدين بني الصلة هو جوهري موضوع يف والوافد املوروث بني يجمع تأليف وهو
بينهما التوحيد إىل واالنتهاء الوافد، وأصل املوروث أصل بني والعقل، الوحي بني والفلسفة،
والوحي والطبيعة. العقل بني فرق ال بطبيعتها، خرية عاملة الفطرة الفطرة. خالل من
كانت لذلك للعامة. والثاني للخاصة األول الطريق فسادها. احتمال من للفطرة كمال
الحكمة طريق بني فرق وال فيلسوف. املؤمن وأن مؤمن الفيلسوف أن للقصة العامة الداللة
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

املعنى وبهذا الرشيعة. باسم الفلسفة يهاجمون الذين الفقهاء سطوة ضد الوحي وطريق
اإلرشاقيات من بالرغم والرشيعة الحكمة بني التوحيد يف طفيل ابن وريث رشد ابن يكون
تتحول أن عىل لها دفًعا بل العامة من يأًسا ذلك يعترب وال طفيل. ابن عند السينوية
متكلًما كان سواء أهله إال عليه يقوى ال العقيل فالعمل والكمال. للرقي طلبًا خاصة إىل
العامة. عند الجوارح عمل وليس الصويف عند القلبي العمل وهو فقيًها، أو فيلسوًفا أو
أو وتعليًقا ترجمة الكتاب، من وليس مبارشة الواقع من مستمد النحو هذا عىل والرتاكم
يصل الذي الصويف الرتاكم إىل أقرب هو وتراكًما. وتأليًفا عرًضا أو وجامًعا وتلخيًصا رشًحا
السلف لطريق مخالفة أهله، غري عىل به املضنون الكشف، طريق عن بنفسه الصويف إليه
العامة عن والدفاع العرص ملتفلسفة الفاسدة اآلراء نقد منه الغاية السرت. هتك يف الصالح
بفطرتهم. الحقيقة اكتشاف عىل ومساعدتهم السفهاء، تقليد إىل األنبياء تقليد طرحوا الذين
واإلمام والدعاة والدعوة والحجاب األرسار مثل الشيعي باالتجاه األلفاظ بعض توحي وقد
يزيد ال حتى بحساب األرسار طفيل ابن يكشف أهله. غري عىل به املضنون يف الغزايل وأثر
فتح دون مواربًا الباب ترك لها. أهل هو ملن اآلخر البعض عىل واإلبقاء بها إيهاًما الناس

وترغيبًا.10 ترهيبًا غلق، أو
ليصبح كافية وتكون الرواية، هذه إال معروفة مؤلفات طفيل البن تكون أال والعجيب
أي والفلسفة الدين بني الصلة هي أصيلة نقطة من بدأ ألنه فلسفي مرشوع صاحب
له تكون قد للمعرفة. مصدرين وظهور الرتجمة عرص بعد نشأت والتي والوافد، املوروث
روائي. بأسلوب فقط وليس برهاني بأسلوب رؤيته تدعيم أجل من ضاعت أخرى مؤلفات
يف االكتشافات بعض نسبة من بالرغم الرواية بهذه مكتفيًا التأليف عن عازًفا كان ربما
ثنايا من التاريخي الوعي ويظهر لديه، الفلسفي الرتاكم يتضح ذلك ومع له. الفلك علم
دون واملشاهدة التجربة عىل ويعتمد التدوين يحب ال صوفيٍّا كان ربما الفلسفي. الوعي

املتون. عىل والحوايش والرشوح املصادر يف البحث
املشهور يقظان؟ بن لحي وافد مصدر هناك هل ا: عامٍّ سؤاًال الوافد موضوع ويطرح
ثم السابق. الوافد النموذج كانت إسحاق بن حنني نقلها التي وأبسال» «سالمان قصة أن
يف وتاريخية صوفية ثنائية والتصوف، الفقه والباطن، الظاهر إىل وأبسال سالمان تحول

نموذًجا وأصبحت العامة اآلداب مختلف إىل ترجمت وقد ص١٢٢. يقظان بن حي رسالة طفيل: ابن 10
مشابهة. لروايات يحتذى
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أفالطونية وليست رصفة، محلية بيئة األندلس يف والصوفية الفقهاء بني الرصاع واحد، آٍن
وسالمان يقظان بن حي قصة هي القصة هذه بأن الخاتمة يف طفيل ابن ويرصح محدثة.
وأبسال سالمان اسمي طفيل ابن ويستعمل واحدة. رؤية يف والوافد املوروث ا ضامٍّ وأبسال،
يف والغزايل سينا ابن تصوف وريث طفيل فابن املوروث. خالل من الوافد سينا، ابن من
قبل والطبيعة العقل بني تجمع التي الفطرة موضوعها القصة أن مع املرشقية الفلسفة
وإلقائه موىس قصة القرآني، القصص يف اإلسالمي النموذج أيًضا وهناك اللدنية. املعارف
إىل طفيل ابن ويشري هللا. من بوحي الحقيقة اكتشاف ثم فرعون منزل يف وتربيته اليم يف

الصالح.11 السلف عن الرواية
ثم الغزايل ثم باجه ابن ثم سينا ابن املوروث ومن وحده. أرسطو يتصدر الوافد ومن
تتصدر املؤلفات أسماء ومن الحديث. ثم القرآن ويتصدر والجنيد. واملسعودي الفارابي
خالل من بل الوافد من مبارشة أرسطو يذكر وال سينا. ابن ثم الفارابي ثم الغزايل مؤلفات
تعد لم املوروث.12 خالل من الوافد له، سينا ابن أو الفارابي عرض خالل من أو كتبه
مرحلة بالغرضيف وافية فيها والتأليف وعرضها وتلخيصها رشوحها وال أرسطو مؤلفات
ألن ا كمٍّ تجاوزه يتم وأحيانًا ألرسطو عرض مجرد «الشفاء» الخالص. اإلبداع إىل التحول
أرسار به الذي املرشقيني» «منطق ففي كيًفا تجاوزه أما أرسطو. عند ليست أشياء فيه
املرشقية الفلسفة فهل الظاهر. مستوى عىل زالت ما والشفاء أرسطو كتب ألن الحكمة
لم ولكنها املقدمة يف سينا ابن عنها عرب نية فهي كذلك كانت إذا املرشقيني؟ منطق هي
وهنا تجاوزه. إىل منه أرسطو منطق عرض إىل أقرب أتى الذي نفسه الكتاب يف تتحقق
وتكتمل مًعا، سينا وابن أرسطو متجاوًزا املرشقية الحكمة أرسار إلبراز طفيل ابن يأتي
«أسطقس» لفظ زال وما اليونانية. الفلسفة يف أرسطو عند اكتملت كما يديه عىل الحقيقة

االستعمال.13 شائع وجمًعا مفرًدا املعرب

ص٦٠. السابق، 11
الجنيد املسعودي، الفارابي، ،(٣) الغزايل ،(٤) باجه ابن ،(٧) سينا ابن املوروث: .(٥) أرسطو الوافد: 12
العقلية، املعارف املنقذ، الجوهر، امليزان، التهافت، للغزايل: الكتب، أسماء .(٢) الحديث ،(١٣) القرآن ،(١)
كتاب املدنية، السياسة الفاضلة امللة وللفارابي: املشكاة. األسنى، املقصد مجموعة، مسائل التسوية، النفخ،

.(١) املرشقية الفلسفة ،(٦) الشفاء سينا: والبن .(١) األخالق
يف التاريخ نهاية أنصار وكل وجيمس وبرجسون وهيدجر وسارتر وهورسل هيجل عند اكتملت وكما 13

.(٥) أسطقسات ،(٤) أسطقس .(٩٧-٩٨ ص٥٧-٥٨، يقظان بن (حي الغربية الفلسفة
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

بداية عىل يدل مما ومؤلفات أعالم أسماء القصة، بداية يف الفلسفة تاريخ ويبدو
التاريخي الرتاكم حدث لقد لنفسه. يؤرخ وهو الحكمة، علوم يف وبزوغه التاريخي الوعي
تطوره، ويكمل مساره، يرصد التاريخي، الوعي تبلور بحيث السادس القرن يف الكايف
الجوهرية، املشكلة وهي عنه، مستقلة فلسفية مشكلة إىل التاريخ تحول لقد بنيته. ويحقق
الحكمة أو والدين الفلسفة بني أو املتكلمني بلغة والسمع العقل أو والنقل العقل بني الصلة
سينا وابن الفارابي من اإلسالمي املرشق يف الرتاكم حدث لقد الحكماء.14 بلغة والرشيعة
املرشق من طفيل ابن يذكر لم باجه. ابن عند اإلسالمي املغرب يف حدث مما أكثر والغزايل
لغلبة وربما املغرب، يف كتبهم لندرة ربما حيان، وأبا والبريوني والعامري والرازي الكندي
التيار وضع فقد اإلرشاقي. الصويف التيار من إزاحته تمت الذي العلمي العقيل التيار
معادًال الصويف اإلرشاقي التيار جعله بينما والطبيعة للعقل معادًال الوحي العلمي العقالني
له معاًرصا كان وقد رشد ابن طفيل ابن يذكر أال والعجيب الطبيعة. بعد وملا للقلب
ذكر أرسطو. بشارح يعجب لم الذي اإلرشاقي ألنه ربما يعقوب، ألبي قدمه الذي وهو
واملؤرخ الصوفية اإلرشاقية النزعة من ألنه نظًرا والتصوف الفلسفة بني الحكماء طفيل ابن
وليس مادًحا باجه وابن والغزايل سينا ابن مثل ممثليها إال يذكر وال اإلرشاق، لحكمة
وصًفا يقدم وال اإلرشاق. حكمة نظر وجهة من الفكر لتاريخ قراءة طفيل ابن يقدم ناقًدا.
كما التشويق. سبيل عىل ربما اإلرشاق، حكمة وهي مكوناته ألحد ابتساًرا بل موضوعيٍّا
املوضوع، إىل الذات من انتقاًال الروائي، الخط أجزاء بني ربط كأداة التاريخي الوعي يظهر
طفيل ابن يخرج حي ومقامات الصوفية حاالت وصف ففي التاريخ. إىل العقل ومن
يف عنها متأخرة ظهرت املغرب يف الفلسفة أن صحيح الجنيد.15 إىل ويحيل التاريخ إىل
أو متأخرة وصولها أو املغرب إىل املرشق من الكتب وصول عدم مادية، ألسباب املرشق
لظروف وربما الدين، من رشعيتها تستمد سياسية نظم يف وسيطرتهم الفقهاء لسطوة
عن الجغرايف البعد وربما الشمال، هجمات ضد الدولة عن والدفاع والفتح والجهاد الحرب
ويعرتف والهند. وفارس اليونان من الوافد نقل فيها تم التي املرشق يف الحضارية املناطق

بنيَّ عندما دقيًقا» علًما باعتبارها «الفلسفة ويف األوروبية» العلوم «أزمة يف أيًضا بذلك هورسل قام وقد 14

واملوضوع. الذات بني الصلة هو جوهري، موضوع يف الظاهريات يف واكتمالها الغربية الفلسفة تطور
تعيناته إىل الوحي تطور وصف من يخرج كان عندما الروح» «ظاهريات يف أيًضا هيجل فعله ما وهذا 15

األملانية. املثالية يف أو الفرنسية الثورة يف أو الوسيط العرص يف أو اليونان عند التاريخ يف
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من أنه الناس ظنه وصل وما الغزايل، كتب من كثري تصل لم األندلس يف أنه طفيل ابن
أهله.16 غري عىل به املضنون

اإلرشاقية. الفلسفة تعني التي اإلرشاقية الحكمة مؤسس طفيل ابن عند سينا وابن
تعني وقد إليه. تصل لم اإلرشاق حكمة ألن ربما السهروردي طفيل ابن يذكر يكاد وال
الحضاري. الجغرايف املعنى هو وهذا والرومان. اليونان املرشق، من يأتي ما املرشقية
املعنى وهو العقل، طريق عن يأتي ما مقابل يف الذوق طريق عن يأتي ما تعني وقد
وهي طفيل. ابن إىل الغزايل إىل سينا ابن من املرشقية الحكمة انتقلت وقد الخالص. املعريف
املعارف أصحاب ألرسطو، اح الرشَّ اظ الحفَّ وهم عرصه. يف الفلسفة منتحيل عىل فعل رد
يستبدل تجربة. دون يعلِّقون أو فهم دون ينقلون الذين املرشوع الوافد أنصار املنقولة،
اإلبداع. إىل النقل من تحوًال واملشاهدة الذوق وطريق والنظر البحث طريق طفيل ابن بها
نوعية نقلة بل أرسطو مذهب عىل ليس «الشفاء» بأن سينا ابن طفيل ابن ينقد ذلك ومع
بلوغ عند إال مقصده إىل يُفطن غامضال معقد «الشفاء» يقينًا. واضح بينهما والفرق فيه،
صاحب اإلرشاقي الحكيم نموذج سينا ابن إرشاقي. والشفاء عقيل، أرسطو التأويل. أرسار
عىل ويستشهد طفيل. ابن من قراءة أم بالفعل ذلك كان سواء النظر صاحب وليس الذوق
وصفها كما حي حالة طفيل ابن يصف مكانهما. تحديد دون سينا ابن من بنصني ذلك
حالة واملجاهدة، الرياضة بعد الصويف إليها يصل التي العرفان حالة وهي سينا، ابن
لنفسه ذاتًا فيها، ذاته يرى منهما كل اإلنساني، والذات اإللهي الذات بني املزدوجة املرآة
عن عرفها أو سينا ابن عند قرأها ثم الحالة هذه طفيل ابن عرف سواء لغريه وموضوًعا

بالتجربة.17 عليها يحصل أن قبل سينا ابن
لدرأ منه نصوص اقتباس مع املرشقية للفلسفة ثانيًا نموذًجا باجه ابن ذكر وقد
الحقيقة إىل الوصول فيمكن والتصوف. البحث بني الذوق، وطريق النظر بنيطريق املسافة
سينا ابن طريق وهو سينا ابن طريق عن وإما باجه ابن طريق وهو البحث طريق عن إما
لعله منها ليبدأ باجه ابن عند االتصال نظرية طفيل ابن ويختار طفيل. وابن والغزايل
هو باالتصال الحاصل العلم املرشقية. الحكمة وأرسار اإلرشاقي الرتاث إىل ضمها يمكن
التي اإللهية األمور إىل تكون ما وأقرب للمادة املباينة العقلية التصورات أو املعاني علم

ص٩٥. يقظان بن حي 16

.٥٤ ،٥٩ ص٥٢، السابق، 17
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

النظري العلم طريق عن باجه ابن إليها ينتهي رتبة وهي عباده. من يشاء ملن هللا يهبها
كاألعمى املعاينة دون الناظر وحال واملعاينة. الذوق إىل يتخطاها أن دون الفكري والبحث
والغزايل سينا ابن أما النظر. طريق عن وليس والرشح االسم طريق عن اللون يعرف الذي
الثاني الطريق من وقيمة قدًرا أقل األول والطريق الذوق. طريق اختاروا فقد طفيل وابن
يعلم، ما يشاهد إنه رشد: ابن قال حني عربي وابن رشد ابن بني الشهري اللقاء عكس عىل
التاريخي الفلسفي الوعي تطور طفيل ابن يصف يشاهد. ما يعلم إنه عربي ابن وقال
ولكن السابق. الجيل من وأكمل أحذق الحق جيل كل جيل، وراء جيًال باجه، ابن لحظة
حكمته. خبايا يبث ولم علمه، خزائن يُظهر ولم املنية. وافته حتى الدنيا شغلته باجه ابن
كتبه وما املتوحد»، و«تدبري «النفس» كتاب مثل أواخرها من مخرومة كتبه من بقي وما
كما رسيعة أي مختلسة رسائل وجيزة، فهي الكاملة كتبه أما الطبيعة. وعلم املنطق يف
شديد، عرس بعد إال معناها عىل العثور يمكن ال بأنه االتصال رسالة يف بذلك هو رصح
اطلع بتعديلها. لقام الوقت له اتسع ولو األكمل. الوجه عىل ليس عباراته ترتيب وأن
يف بينهما التقارب من بالرغم شخصه عىل يتعرف ولم باجه ابن كتابات عىل طفيل ابن
كان فهل تأليف. له يكن فلم مرتبته يف وكان عارصه من وأما (٥٣٣ه / ٥٨١ه). الزمان
كثر فهم له املعارصين من غريهم وأما عنده؟ اإلرشاقية الحكمة يف تأليف وغياب رشد ابن

أمرهم.18 حقيقة طفيل البن تصل لم أو كمال بغري
التصوف من طفيل البن أقرب لديه التأميل التصوف وكأن باجه ابن بعد الغزايل ويذكر
اللغة تعجز اللدنية والعلوم اإللهية املعارف عىل له ببيت ويستشهد الغزايل. عند العميل
إىل انتهى بالفلسفة طوف أن فبعد لها. والصياغات العبارات وانتقاء عنها التعبري عن
وإثبات األجساد حرش إلنكارهم «التهافت» يف الفالسفة ر وكفَّ لليقني. طريًقا التصوف
الرئييس املوضوع وهو املعاد، أمر يف الفارابي مثل تخبط وقد للنفوس. والعقاب الثواب
منها، بنصوص مستشهًدا شخصه إىل اإلشارة من أكثر مؤلفاته إىل ويشري طفيل. ابن عند
و«التسوية» و«النفخ» العقلية» و«املعارف و«الجواهر» و«املنقذ» و«امليزان» «التهافت» من
تغيري هو الغزايل الرئييسعند والعيب و«املشكاة». األسنى»، و«املقصد مجموعة»، و«مسائل
هو آخر خطاب وللخاصة الفقهي، الخطاب هو خطاب للعامة الجمهور. بحسب خطابه
به يشارك األول الصويف. الخطاب هو ثالث خطاب الخاصة ولخاصة الفلسفي، الخطاب

ص٥٥–٥٧. السابق، 18
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ال نفسه وبني اإلنسان بني والثالث ومسرتشد، سائل كل بحسب والثاني الجمهور، اإلنسان
بالحكمة رصح إذ الغزايل؛ خلط بداية وهذه اعتقاده. يف له رشيًكا كان من إال عليه يطلع
بني لتأرجحه لديه االضطراب ونشأ ربط. يف وأحل محل، يف ربط فاضطرب. الجمهور إىل
وإال البرص، أجل من والنظر النظر، أجل من بالشك والبداية للخطاب. الثالثة املستويات
بداية هو اإلرشاقية الحركة يف ممثًال إذن التصوف والضالل. والحرية العمى يف اإلنسان وقع
الكتاب ومن الذوق، إىل النظر ومن القلب، إىل العقل ومن اإلبداع، إىل النقل من التحول
يفصل الذي فهو املرحلة، هذه إىل الغزايل وصل وقد املشاهدة. إىل الفهم ومن التجربة، إىل
أهله». غري عىل به «املضنون ألنها واإلشارة بالرمز تحدث مرحلتني. إىل الفلسفة تاريخ
إىل يصل لم إشارة. بأبسط فهمها عىل القادر والبصرية البرص صاحب لها مؤهل هو ومن
مجموعة» و«مسائل والتسوية» و«النفخ العقلية» «املعارف باستثناء يشء منها األندلس
توحي وقد أهله. غري عىل به املضنون ضمن وليست اإلشارات، أقل بها األسنى». و«املقصد
يف بالكثرة يقول أنه الناس، فهمه أساء أهله. غري عىل به املضنون من بأنها «املشكاة»

السعداء.19 الواصلني من فهو ذلك ومع بالوحدانية. وليس الواحد
التيار، نفس إىل ومنتسبًا له، وعارًضا أرسطو شارًحا الفارابي إىل طفيل ابن ويشري
الذوق إىل يحتاج الذي الفلسفي اإلبداع يف كفايته لعدم تجاوزه برضورة النظر، وهو
كتبه من طفيل ابن يذكره مما بالرغم املنطق يف الفارابي مؤلفات معظم واملشاهدة.
من فيها ورد وما األخالق. كتاب ورشح املدنية» و«السياسة الفاضلة» «امللة مثل األخالقية
األبد إىل وبقاء آالم يف املوت بعد الرشيرة النفوس ببقاء يتعلق فيما الشكوك كثري الفلسفة
املدنية»، «السياسة يف العدم إىل سائرة إنها وقال عاد ثم الفاضلة». «امللة يف ذلك بنيَّ كما
السعادة أمر األخالق» كتاب «رشح يف بنيَّ ثم الكاملة. الفاضلة للنفوس إال بقاء ال وأنه
بنص عجائز وخرافات هذيان ذلك سوى ما وكل الحياة. هذه يف تكون وأنها اإلنسانية
والرشير الفاضل وجعل جميًعا، الخلق الفارابي أيأس لذلك ملكانه. تحديد دون الفارابي
ل وفضَّ خيالية بقوة النبوة جعل كما العدم. إىل الكل مصري جعل أن بعد واحدة رتبة يف
صحيح هل له؟ طفيل ابن قراءة أنه أم صحيح للفارابي التأويل هذا فهل عليها. الفلسفة
وساوى املوت، بعد النفس بقاء موضوع يف وتناقض املعاد أمر يف تخبط الفارابي أن
الغالب املوضوع كان وإذا الهالك؟ أو البقاء يف الخرية والنفوس الرشيرة النفوس بني

ص٥٢-٥٣. السابق، 19
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

األخالق، عىل منصبٍّا معظمه يف له طفيل ابن نقد يكون فكيف املنطق هو الفارابي عىل
الصويف اإلرشاقي أم املنطقي اللغوي الفارابي طفيل ابن قدم هل املوت؟ بعد النفس بقاء
الخيالية القوة فعل من النبوة تكون أن طفيل ابن يرفض هل طفيل؟ ابن لفلسفة طبًقا
الخلق أيأس الفارابي أن صحيح هل ذاته؟ العقل إىل للخيال تجاوًزا الفلسفة تكون وأن
العامة إىل العودة طفيل ابن مهمة وأن العامة دون للخاصة والدين الفلسفة وجعل جميًعا

لخالصها؟20
تختلط حيث والنهاية والوسط املقدمة يف قرآنية آيات بعدة طفيل ابن استشهد وقد
الدين بني يجمع موسيقي كإيقاع السجع يظهر األدبية.21 بالعواطف الدينية العواطف
األعلم، والعلم األقدم، والقدم األعظم بالعظم هللا ووصف والحمدلة البسملة فبعد واألدب.
والقلم العلم آيات تظهر األحلم، والحليم األكرم، والكريم األرحم، والرحيم األحكم، والحكيم
والباطن، والظاهر الوجود، ووحدة الشهود، ووحدة واملشاهدة والقلب والقصص والفضل
املرحلة يف الصويف االستغراق أوقات اآليات وتكثر الكون، يف هللا وسنن والطبع، والختم
الفقهاء سطوة أثناء ذلك كل واألخرية. السادسة املرحلة يف العامة مخاطبة ووقت الخامسة
القرآنية التعبريات وتظهر واالتحاد. الحلول يف ونظرياتهم الصوفية مواجيد ينكرون الذين
تغريت األسلوب. عىل نفسه يفرض نفيس، مخزون أدبي، إعجاز فالقرآن املبارشة. غري
النقص. إىل الكمال ومن الفاسدة، إىل الفائقة الِفَطر ومن فساده، إىل الرأي سداد الناسمن
بني يوحد الذي الشهري القديس الحديث ويظهر سبيًال. أضل هم بل كاألنعام فأصبحوا
كما االتحاد. حالة يف اإلنساني والبرص اإللهي والبرص اإلنساني، والسمع اإللهي السمع
اآلخر يرى كل واإلنسان، هللا بني املزدوجة املرآة صورته، عىل آدم هللا خلق حديث يظهر

ص٥٦-٥٧. السابق، 20
َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب َلُه َكاَن ِلَمْن ﴿ِذْكَرى َعِظيًما﴾، َعَليَْك ِهللا َفْضُل ﴿َوَكاَن مثل (١٣) اآليات 21
َخَلَق َمْن يَْعَلُم ﴿أََال َرَمى﴾، هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما َقتََلُهْم﴾، هللاَ َوَلِكنَّ تَْقتُلُوُهْم ﴿َفَلْم َشِهيٌد﴾،
﴿ِلَمِن َوْجَهُه﴾، إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ َفيَُكوُن﴾، ُكْن َلُه يَُقوُل َفِإنََّما أَْمًرا َقَىض ﴿َوإِذَا اْلَخِبريُ﴾، اللَِّطيُف َوُهَو
﴿َكالَّ َغاِفلُوَن﴾، ُهْم اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن اِر﴾، اْلَقهَّ اْلَواِحِد هلِلِ اْليَْوَم اْلُمْلُك
َوَلُهْم ِغَشاَوٌة أَبَْصاِرِهْم َوَعَىل َسْمِعِهْم َوَعَىل ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ ﴿َختََم يَْكِسبُوَن﴾، َكانُوا َما ُقلُوِبِهْم َعَىل َراَن بَْل
َمْقِضيٍّا﴾، َحتًْما َربَِّك َعَىل ﴿َكاَن َواِرُدَها﴾، إِالَّ ِمنُْكْم ﴿َوإِْن بَْعٍض﴾، َفْوَق بَْعُضَها ﴿ُظلَُماٌت َعِظيٌم﴾، َعذَاٌب
ص٥٢، (السابق، تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن َقبُْل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن ِيف ِهللا ﴿ُسنََّة له»، خلق ملا ميرس «وكل

.(١٢١ ،١٠٩ ،٩٢ ،٨٥ ،٦٠
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطاهر الخلق صاحب الرسول عىل والسالم بالصالة القصة وتنتهي وموضوًعا.22 ذاتًا
وصحبه آله وعىل النبوية املدائح يف وكأننا الشاهر والسيف القاهر والربهان الباهر واملعجز

عليهم. والتسليم
الطري» «رسالة يقظان بن حي رواية قبل معروف الرمزي الفلسفي أو الصويف واألدب
الجوانب بعض الفلسفة يف الصوفية. الفلسفة أي الفلسفي للتصوف كنماذج سينا البن
الفلسفية الجوانب بعض التصوف ويف والتنبيهات» «اإلشارات يف الحال هو كما الصوفية
العلوم وحدة يبني مما سبعني وابن عربي ابن عند اإللهية الفلسفة يف الحال هو كما
يف التمايز ويظل املتأخر. الكالم علم يف بالفلسفة الكالم اتحد وكما تمايزها، من بالرغم
وتيار رشد، وابن والرازي الكندي عند طبيعي عقالني تيار تيارين، بني قائًما الفلسفة
يف الصويف املنحى ويبدو طفيل، وابن باجه وابن سينا وابن الفارابي عند إرشاقي عقالني
واملقامات والباطن، والظاهر واإلشارة والتلويح الحقيقة واتساع األلفاظ ضيق إىل اإلحالة
موطن فآسيا الهند. طفيل ابن يذكر لذلك واملعاينة. واملشافهة والعقل، والقلم واألحوال،
يظهر ولم فارس. حكمة وأنصار مسكويه إىل منه البريوني إىل أقرب فهو املرشقية. الحكمة

املكان. لبعد الصني حكمة أنصار القدماء عند
فالحياة أبوه. ويقظان الحياة، من حي يقظان» بن «حي العنوان من اإلرشاق ويبدو
يف أساسه الشعور حياة بنت الحي الكائن وحياة موت، اليقظة دون والحياة اليقظة، بنت
الواقع يف لها املطابقة شخصياتها وليس األعالم أسماء داللة تلك العضو. يف وليس الوعي
تزويجها أخوها رفض أن بعد األم من ا رسٍّ تزوج الذي األب هو يقظان أن مثل الخيال، أو
بأن االسم العنوان، تفسري ويمكن األكفاء. بني الزواج االجتماعي، الحامل هو ذلك لألكفاء.
الفهم أعماق باختالف الدالالت وتختلف هللا. من والنطق هللا، هو ويقظان العقل هو حي

الخارج. يف وليس الداخل يف
يف اإلنسان نشأة يف مذهبان هناك يقظان. بن حي نشأ كيف بتفسري القصة وتبدأ
األول. اإلنسان بعد اإلنسان من اإلنسان توالد منشأ هي التي الطبيعية الوالدة األول الكون:
معينة ودرجة الحرارة من معينة درجة اجتماع من اإلنسان ونشأة الطبيعي التطور والثاني
أي الروح فيه نفخت ثم األرض أي طني من ُخلق الذي آدم يف الحال هو كما الرطوبة من

هللا أن اآلخر والحديث به. يبرص الذي وبرصه به يسمع الذي سمعه بعبارة: ينتهي الذي الحديث هو 22

ص١١٩). (السابق، صورته عىل آدم خلق
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طفيل ابن باجه، ابن ثالثًا:

الذاتي التوالد تم وقد والنفس. البدن بني والفلسفة، الطب بني الجمع أهمية وتلك الحرارة.
إىل الجغرافيا من القصة تتحول ثم واملطر. الحرارة حيث االستواء خط تحت الهند يف
الهند) (جزر االستواء خط مؤرًخا. املسعودي بني الخالف وذكر بدايتها، بمجرد التاريخ
طفيل ابن ومعارضة الرابع اإلقليم األعدل واعتبارهم واألطباء الفالسفة وبني األجواء أعدل
خيال مجرد أنه أم التعليل هذا املسعودي ذكر صحيح فهل للمسعودي. وانتصاره لهم

إرشاًقا؟23 أم طبيعية مجاًزا، أم حقيقة واالستواء بالنور التعليل وهل القص؟ ملتطلب
املتسقة وغري ا كمٍّ املتساوية غري األربع أقسامها يف تبدو القصة يف خطوط عدة وتتداخل
ثانيًا، القصة، فيه كتبت الذي العام الديني بالجو توحي التي الدينية االفتتاحية أوًال، كيًفا.
يقظان بن حي نشأة ثالثًا وأعمالهم، الحكماء أسماء ذكر مع اإلسالمية الفلسفة تاريخ
سن حتى الروحي والرقي الفلسفي التعليم رابًعا الطبيعي، والتولد الخلق وعرضاملذهبني،
الخمسني. يف ويكتمل السابعة يف الفلسفي الوعي يبدأ األنبياء. آخر عمر والستني، الثالثة
الحسم سنوات للعمر، مراحل ست وتوجد والثالثني. الخامسة كشف العمر سنوات وأطول
والثالثون، والخامسة والعرشون، والثامنة والعرشون، والحادية والسابعة، الثانية، فيها
عن والطبيعة الوحي من وكالهما الذاتي التولد أو الخلق بعد الرواية وتكشف والخمسون.
يف العقل وتسخري اللغة، ونشأة لألصوات اإلنسان تقليد عن وبالعالم بالذات الوعي مراحل
والنفس، والروح األربع، والجهات والسمك، والطاقة، والنار املوت، واكتشاف الطبيعة، فهم
حي يعرف بالطبع. مدني املجتمع ويف بالطبع، متوحد املعرفة يف واإلنسان الثالثة. واألبعاد
بالعقل أيًضا الرشيعة ويكتشف آخر. إىل ويؤسسها بها ويبلغ عنها يعرب بمفرده، الحقيقة

يوًما.24 أربعني صام فقد الصوم، مثل
هاربًا رجًال (الباطن) أبسال يظهر ثم حي. واحدة، شخصية عىل الرواية وتقوم
سالمان قصة من املسلمني، إىل اليونان من داليل تحول أول وهو (الظاهر). سالمان من
املحورية هي األوىل الشخصية والباطن، الظاهر ثنائي إىل واملرأة الرجل ثنائي وأبسال،
توجد بل اليوناني األصل يف الحال هو كما نسائية شخصية توجد وال هامشية. والثانية
الشخصية املوتى. دفن منه تعلم الذي والغراب حي، أمُّ الظبية حيوانيتان، شخصيتان

وسالمان.25 أبسال يظهر ثم الطبيعة وسط الحيوانات، مع واحدة، األوىل

ص٦٠–٦٢. السابق، 23
.(٦٣) والرابع ،(٣) والثالث ،(٩) والثاني ،(١) األول القسم الصفحات: عدد حيث من 24

.(١٠) سالمان ،(٦١) أبسال ،(٦٢) حي 25
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

طفيل ابن يخرج البداية فمنذ وتنقطع. تتواصل وتتمايز، روائية خطوط عدة وتتداخل
رواية، داخل رواية يضع الجغرافيا. إىل التاريخ من متنقًال الطبيعيات إىل املوضوع عن
الطبيعيات إىل ويعود الروائي والخط الذاتي التولد يرتك ثم حي. داخل والخلق الذاتي التولد
تأتي ثم الذاتي. التولد بعد لجوعه الطفل استغاثة وصف إىل القصة تعود ثم جديد من
عن الخروج ويتم والجغرافيا. التاريخ بعد الذاتي التولد بمناسبة والطب الترشيح يف فقرة
الناس تغري إىل وتنبيهه املادي الرشح من حي تعجب عىل طفيل ابن ويرد الروائي الخط
بل الحازمة والنفوس الثاقبة واألذهان الفائقة الفطر أصحاب يعودوا لم وأنهم والزمان
بني املفتعل الربط ويتضح الحزم. وضعف الرأي والنقصوسوء البالدة ذوي من أصبحوا
طفيل ابن وتذكر باستطراد، الروائي الخط تطويع وكثرة البداية يف خاصة القصة أجزاء
وأحيانًا أهميته. من بالرغم االستطراد ورفض األصيل الروائي الخط إىل العودة برضورة
تذكريًا املستقبل يف سيأتي بما الحارضوالوعد عىل والتنبيه فات بما للتذكري االنتقاالت تكون
البيان الربط عبارات تكون وأحيانًا بالبعض. بعضها لألجزاء وربًطا كله، الروائي باملسار

والتفصيل.26 والرشح والتوضيح
أو الغائب بضمري أو املخاطب بضمري سواء القارئ مخاطبة أسلوب طفيل ابن ويتبع
وبيان األرسار عن الكشف يف له االعتذار مع لنفسه املؤلف ومخاطبة الجمع، املتكلم بضمري
الطريق. لدخول والتشويق الرتغيب سبيل عىل األفهام إىل الكالم تقريب هو القصد أن
املقال». «فصل يف الحال هو كما الفتاوى بأسلوب سؤال عن جواب أنها عن تكشف بدايتها
محض كان أم بالفعل حقيقيٍّا السؤال كان سواء املجيب هو واملؤلف السائل، هو القارئ
وتصبح للرواية. الرئييس الخط عن الخروج حني القارئ طفيل ابن ينبه كما خيال.
والقارئ راويًا املؤلف ويصبح القصة، أجزاء بني الربط وسائل إحدى القارئ مخاطبة

موىس.27 مع الخرض قصة يف وكأننا الخامسة املرحلة يف االنتقاالت هذه وتكثر مستمًعا.

.١٠٧ ،٨١ ،١١٢-١١٣ ،١١٩ ص٦١–٦٦، السابق، 26
األول، الجزء الثالث. املجلد يف الروائي املضمون تحليل انظر ،١٠٩ ،١١١ ،٥٥ ،٥٢ ص١٢٢، السابق، 27

والرشيعة. الحكمة الثاني: الفصل
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رشد ابن رابًعا:

«تهافت األدلة»، «مناهج املقال»، «فصل والفلسفة الكالم يف الثالثة رشد ابن مؤلفات وتمثل
تحليل يف الشكل حيث من سواء الوافد تمثل قبل املوروث تنظري األدبي، النوع هذا التهافت»،
رد املقال» «فصل يف واملوضوع. املضمون حيث من أو الوافد عىل املوروث وأولوية املضمون
والقياس الحكمة علوم يف النظر وهو االعتبار ورضورة والرشيعة الحكمة لوحدة االعتبار
يف التأويل قانون مثل اإللهي» العلم يف «ضميمة نهايته ويف الرشيعة، علوم يف الرشعي
برهانيٍّا استعماًال النقل يف العقل الستعمال االعتبار رد األدلة» «مناهج ويف األدلة. مناهج
والقول الحكمة إىل كله الكالم علم وتجاوز األشاعرة عند والجديل الخطابي االستعمال ضد
أو استبعاده ضد الحكمة عن دفاًعا للوافد االعتبار رد التهافت» «تهافت ويف الربهاني.
وليس نفيها أو قضية إثبات عىل يقوم ملتزم تأليف إذن رشد ابن تأليف الحكماء.1 تكفري
املقال» «فصل يثبت سينا. ابن عند الحال هو كما الشكل حيث من األقل عىل عارًضا تأليًفا
األشعرية. براثن من الكالم علم األدلة» «مناهج ويخلص والرشيعة. الحكمة بني الصلة
قليلة مجموعها يف وهي عليها، الغزايل هجوم ضد الفلسفة عن التهافت» «تهافت ويدافع
يف النظرية وضع واحد، إطار يف الثالثة املؤلفات هذه وتنتظم كيًفا. ملتزمة ولكنها ا كمٍّ
عن دفاًعا «التهافت» يف وإيجابًا الكالم من تطهريًا األدلة» «مناهج يف وتطبيقها املقال فصل
ملعرفة بل الفكري رشد ابن تطور ملعرفة ال املؤلفات هذه تواريخ معرفة ويهم الفلسفة.

التهافت» «تهافت والتجديد الرتاث مرشوع يف الثالث الجبهات الرئيسية الثالث رشد ابن أعمال تمثل 1

القديم، الرتاث من املوقف األوىل، الجبهة يعادل األدلة» «منهج الغرب، من املوقف الثانية، الجبهة يعادل
التفسري. نظرية أو الواقع من املوقف الثالثة، الجبهة يعادل املقال» «فصل



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوافد فتمثل الرشوح. بعد املؤلفات أن الغالب ويف خالله. من وبواعثها الحضارة اهتمامات
اإلبداع. قبل والنقل املوروث، تنظري قبل

املقال فصل (١)

يف املتكلمني خالل من أفالطون وذكر والقدماء. أرسطو ثم أفالطون يذكر املقال» «فصل يف
متناٍه ألنه أزليٍّا محدثًا العالم يُسمي فأفالطون أسماء. قضية وهي الزمان، بتناهي القول
أجل املايضمن يف التناهي هو املسلمني يهم وما املستقبل. يف متناهيًا يكن لم املايضوإن يف
والنار. والجنة والعقاب الثواب ويف للخلق نظًرا يهم فال املستقبل يف التناهي أما الخلق،
العالم. خلق قضية وهي واملحيل، الخاص خالل من الفكر تاريخ عرض استمرار وهو

الوافد.2 قراءة أساس واملوروث العام، التاريخ معيار الخاص
نبيٍّا.3 وإبراهيم ثًا، محدِّ البخاري ذكر مع الحديث ثم القرآن يف األصيل املوروث ويبدو
املوجودات واعتبار القرآن يف املذكور االعتبار هي الفلسفة أن إلثبات اآليات وردت وقد
واألرض السموات وخلق السماء ورفع اإلبل وخلق واألرض السموات ملكوت يف والنظر
أيًضا هو االعتبار أو والنظر املوجودات، يف النظر بذلك، إبراهيم هللا خص وقد بالعقل.
املوجودات جميع يف النظر أي الرشعي العقيل أو العقيل القياس استعمال وجوب النصعىل
باهلل املعارف استنباط واألوىل الفقهي. القياس معرفة وجوب اآلية من الفقيه واستنباط
الظواهر بني الجامع التأويل يعلمون العلم يف الراسخون العقيل.4 القياس معرفة وجوب
الغامضة املوضوعات عن األسئلة والجوابعىل هللا، الوقوفبعد تستلزم والقراءة املتعارضة،
األمانة الصحيح، التأويل هو واألمانة هللا. إىل تحال الروح مثل الجمهور يفهمها ال التي
والزمان الوجود قدم عىل يدل اآليات ظاهر املوجودات.5 منها واشتقت اإلنسان حملها التي
شامل.7 محيط علم بالكليات هللا وعلم واآلخر.6 األول من الطرفني، من االستمرار وبقائه،

.(١) القدماء ،(١) أرسطو ،(٢) أفالطون ص٢١. املقال فصل 2

.(٤) الحديث ،(١٩) القرآن 3

هللاُ َخَلَق َوَما َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َمَلُكوِت ِيف يَنُْظُروا ﴿أََوَلْم ،(۲) اْألَبَْصاِر﴾ أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا :(٦) آيات 4
* ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل إىل يَنُْظُروَن ﴿أََفَال َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ َمَلُكوَت إِبَْراِهيَم نُِري ﴿َوَكذَِلَك ءٍ﴾، َيشْ ِمْن

َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن ُرِفَعْت﴾، َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل
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إىل الدعاء طرق الرشيعة وتتضمن التوحيد.8 إىل يؤدي الربهان ألن يرشك ال الربهان صاحب
واألضاحي.10 والصيام الصالة مثل الكتاب يف رصاحة الرشعية باألفعال التقوى وطلب هللا.9
أصًال الحكمة علوم بمنفعة التشبيه أن إلثبات أحاديث عدة رشد ابن استعمل كما
عارض، لسبب بالتجربة اإلسهال تزايد من بالرغم اإلسهال ضد العسل فرشب عرض، دون
مأجورون مصيبون إما النظرية املسائل عىل واملختلفون أصل.11 التجربة مع فالنص
تجعلهم العلم ألهل عرضت شبهة أجل من بالخطأ والصدق معذورون. مخطئون أو
والتأويل الربهان.13 أو الجدل أو الخطابة الثالث، اإليمان أيطرق من واإليمان مقدورين.12
الباطن حبس رضورة ثَم وِمن النزول وحديث االستواء آية تأويل مثل العامة عن محجوب
بعيل رشد ابن ويستشهد التأويل.14 أهل للخاصة والباطن لهم، الظاهر وترك الجمهور عن

النظرية.15 األمور عىل اإلجماع استحالة عىل السلف أهل من وبجماعة طالب أبي بن
املؤلف فيها يدعو مشرتكة وقضية والقارئ، املؤلف بني مشرتك خطاب والتأليف
ومنبه للقارئ ناصح املؤلف الكل. بني جامع موحد عنرص فالحضارة بالتوفيق. للقارئ

َوالرَّاِسُخوَن هللاُ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم َوَما … ُمْحَكَماٌت آيَاٌت ِمنُْه اْلِكتَاَب َعَليَْك أَنَْزَل الَِّذي ﴿ُهَو :(٥) آيات 5

َعَرْضنَا ﴿إِنَّا َقِليًال﴾، إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك اْلِعْلِم﴾، ِيف
.﴾… َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة

اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم اْلَماءِ﴾، َعَىل َعْرُشُه َوَكاَن أَيَّاٍم ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿َوُهَو :(٣) آيات 6

ُدَخاٌن﴾. َوِهَي َماءِ السَّ إىل اْستََوى َمَواُت﴾،﴿ثُمَّ َوالسَّ اْألَْرِض َغرْيَ
اْلَخِبريُ﴾. اللَِّطيُف َوُهَو َخَلَق َمْن يَْعَلُم ﴿أََال 7

َعِظيٌم﴾. َلُظْلٌم َك ْ الرشِّ ﴿إِنَّ 8

أَْحَسُن﴾. ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنَِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إىل ﴿ادُْع 9

لُُحوُمَها هللاَ يَنَاَل ﴿َلْن تَتَُّقوَن﴾، َلَعلَُّكْم َقبِْلُكْم ِمْن الَِّذيَن َعَىل ُكِتَب َكَما يَاُم الصِّ َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب :(٣) اآليات 10
َواْلُمنَْكِر﴾. اْلَفْحَشاءِ َعِن تَنَْهى َالَة الصَّ ﴿إِنَّ ِمنُْكْم﴾، التَّْقَوى يَنَالُُه َوَلِكْن ِدَماُؤَها َوَال

أخيك». بطن وكذب هللا «صدق 11

أجر». فله أخطأ وإن أجران فله فأصاب الحاكم اجتهد «إذا 12

بي». ويؤمنوا هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن «أمرت 13

مؤمنة». فإنها «اعتقها 14

ورسوله.» هللا يكذب أن أتريدون يعرفون. بما الناس «حدثوا قال: أنه عيل عن البخاري روى ما مثل 15

ص۱۸-۱۷). (السابق،
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السالم إلقاء ثم النوائب وحجب املخاطر من والحفظ والربكة بالقرة املؤلف له ويدعو له.
وكرمه. ورحمته املؤلف عىل هللا رضاء الناسخ يطلب كما الكتاب. نهاية قبل

األدلة» «مناهج (۲)

واليونانيون وجالينوس. وأرسطو أفالطون إال اليونان من يذكر لم األدلة» «مناهج ويف
ثم النبوية األحاديث ثم القرآن آيات األصيل، الغالب املوروث مقابل يف والحكيم والحكماء
والدين الفلسفة بني الصلة التأليف، صلب يف خارجيٍّا وليس داخيل فاملوضوع العرب.16
نفس وهو رشد. ابن بلغة والرشيعة الحكمة بني أو املتكلمني بلغة والنقل العقل بني أو
العقل بني الصلة اإليجاب، املقال» «فصل األشاعرة. نقد سلبًا، ولكن املقال» «فصل موضوع
العقل استخدام سوء السلب، هو األدلة» و«مناهج الرشعي القياس وهو النظر يف والوحي

األشاعرة. تفعل كما الوحي يف
فالسفة عن حديثني يف واحد، سياق يف وأرسطو أفالطون عن رشد ابن تحدث وقد
قضية وأرسطو أفالطون ذكر فقد باملوروث. للوافد حصاًرا والجويني، سينا ابن املسلمني،
أزليٍّا، أفالطون أجازه بنفسها، بينة غري مقدمة فهي فيها. اختلف محدث، الجائز خالفية،
وقرن بعلمه هللا خصهم الذين الربهان أهل عند املوروث يف إال له حل وال أرسطو. ومقدمه
نقيضني بني يجمع شاعًرا ميتافيزيقيٍّا أفالطون يبدو املالئكة. وشهادة بشهادتهم شهادته
والتصور الفعيل االتساق وراء ما إىل يذهب ال عامًلا عقليٍّا أرسطو يبدو حني يف الظاهر. يف
خصهم الذين العلماء هم الربهان أهل العتبار صوفيٍّا أشعريٍّا رشد ابن يبدو وهنا املنطقي.

اللدني.17 العلم أنصار بعلمه، هللا
ووضع بالعالم هللا عناية يف موقفه لتأييد الحكماء سائر مع جالينوس ذكر وقد
للتغذي األجسام يف هللا وضع من قوى هي الحيوان. لتدبري األجسام يف القوى جالينوس
بني إذن فرق ال إيجادها. بعد واحدة ساعة تبقت وملا األجسام لبطلت وإال واإلحساس

اإللهية. بالعناية القول يف رشد وابن جالينوس بني واملوروث الوافد
طريق لبيان الرشيعة الوحي أعطى اليونان. عند الحكمة مثل العرب عند والوحي
لنبي الوحي جاء النبي. لسان عىل هللا من بوحي بل حكمة وال بصناعة ال واملعرفة، السعادة

.(١) الحكيم الحكماء، اليونانيني، جالينوس، أرسطو، أفالطون، 16
.٢٣٠ ،١٤٦ األدلة مناهج 17
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اليونان فعل كما املوجودات يف تفحص ولم الحكمة وال العلم تزاول لم أمية أمة يف أمي
الكثري عند عادة كانت بل وحدهم اليونان عىل قارصة الحكمة تكن فلم األمم. من وغريهم
وظيفة مثل وغايته الوحي وظيفة كمال. من إليه وصلت ما إىل ووصلت الشعوب، من

ثالث.18 بآيات ذلك يف رشد ابن ويستشهد وغايتها. الحكمة
بقوله استشهاًدا اللقب إىل االسم ومن الرمز، إىل الشخص من تحوًال الحكيم ذكر وقد
حالة يف النفس أي اآللة بفساد املثل رضب سياق يف عمر كل يف بالعني الرؤية ارتباط عن

النوم.
اإلطالق عىل الفلسفية املؤلفات تكن لم إن رشد ابن مؤلفات أكثر األدلة» و«مناهج
األشعرية دحض يمكن حتى النبوي والحديث الكريم للقرآن األصيل املوروث عىل اعتماًدا
يف كان سواء األصل إىل يعود فقيه وألنه بسلطة. وسلطة بنقل، ونقًال بنص، ا نصٍّ بالنص،

تناثرها. من بالرغم رئيسية موضوعات عدة يف تجميعها ويمكن املوروث. يف أو الوافد
إىل تحتاج ال النفس يف بديهية فطرية معرفة ألنها هللا بوجود كلها العرب اعرتاف
منصوص عقلية بأدلة النظر إىل الناس القرآن يدعو ذلك ومع بها. النفس إلقناع دليل
من يقينًا، هللا الخواصملعرفة طريق إبراهيم، طريق وهو الباري. بوجود والتصديق عليها
ذلك ومع والكواكب. األجرام عن لأللوهية نفيًا الثبات إىل التغري ومن السكون، إىل الحركة
حادثة أنها تظهر بأال رصح بل حدوثها أو اإلرادة قدم يف الجمهور مع الرشع يتحقق لم
إلثبات الصوفية يحتج الوقت نفس ويف القديم. من الحادث صدور يفهم ال الجمهور ألن
علم من الرضورية فاملعارف أساسه. من النظر فيهدمون الرشع بظواهر الذوق طريق

النص.19 يف وارد هو كما األقل
أدلة وهي هللا. وجود عىل القرآنية لألدلة نموذجان االخرتاع ودليل العناية ودليل
عىل تأكيد والفطرة الفطرة، عىل منبه فالرشع الرشع. يف عليها منصوص الفطرة يف
عهد آدم بني عىل فيه هللا أخذ الذي األول الذر عهد هو رشد ابن عند والفطرة الرشع.
يتطلب عميل دليل هو الصوفية. يقول كما بوحدانية أنفسهم عىل وأشهدهم التوحيد،
الطريق هذه سلك ومن بلغته. كل بالتسبيح الكون مظاهر كل يف تشارك واالمتثال، الطاعة

ِيف بََعَث الَِّذي ﴿ُهَو اْلُمبِْطلُوَن﴾، َالْرتَاَب إِذًا ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو ُكنَْت ﴿َوَما وهي: 18

.٢٤٧ ص٢١٩، األدلة مناهج ،﴾ يَّ اْألُمِّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل يَتَِّبُعوَن ﴿الَِّذيَن ِمنُْهْم﴾، َرُسوًال يِّنَي اْألُمِّ
ص١٣٤-١٣٥. مناهج 19
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ومثل املالئكة مع لنفسه هللا شهادة مع بربوبيته هلل يشهدون الذين العلماء من يكون
مرض قلوبهم يف الذين لألقل ضار لألكثر نافع الرشعي والتعليم له. املوجودات تسبيح
العناية دليل من كل يقوم ذلك ومع والفتنة.20 التأويل ابتغاء املتشابه ويتبعون وزيغ
دليل يقوم فمثًال املنطقي. الدليل يف الحال هو كما ونتائج مقدمات عىل االخرتاع ودليل
من بنفسها معروفة مقدمة وهي مخرتعة. املوجودات أن األوىل مقدمتني. عىل االخرتاع
حقيقة يعرف لم من ألن مخرتع له مخرتع كل أن والثانية والحيوان. النبات مالحظة
وآيات وحده، العناية دليل تتضمن اآليات بعض وهناك االخرتاع. حقيقة يعرف لم اليشء،
والدليالن األكثر. وهي الدليلني بني تجمع ثالثة وآيات وحده، االخرتاع دليل تتضمن أخرى
ضد العناية عن املسلمون به دافع دليل إىل تحوًال والتدبري الحكمة بمعنى النصوص يف
الطبيعة. من اليونان وعند هللا من املسلمني عند الطبيعة حكمة الحالتني كلتا ويف اليونان.
لدورة والنهار الليل وموافقة األرض، لسكون الجبال اإلنسان، ملنفعة الطبيعة خلقت فقد
السماء اإلنسان، حياة األرضيف عىل يشء كل وموافقة والنبات، الحيوان عند واليقظة النوم
العناية القرآن ويثبت والهواء. والزرع والنبات واملاء والنجوم والكواكب والقمر والشمس
رضورة. األقل وهو االتفاق أو عليه هو ما غري عىل اليشء يكون أن جواز الجواز، ضد
لفظ رشد ابن ويستعمل ضده.21 من باليشء أوىل ليس فالجائز باإلتقان. يسمح ال والجواز
منطقية، صياغة يف دليًال تكن لم وإن عالمة أو إشارة مجرد إنها أي «دليل»، وليس داللة
أو «اإلبانة» يف األشعري عند الحال هو كما النصوص كثرة ويالحظ ونتائج. مقدمات
كما األشاعرة مع أشعريٍّا يكون أن يريد أنه ذلك يف والعذر التقديس». «أساس يف الرازي
األصوليني، مع أصوليٍّا الفالسفة، مع فليسوًفا املتكلمني، مع متكلًما يكون أن الغزايل أراد

الصوفية.22 مع صوفيٍّا
بنفس الرشع بنص سواه عمن ونفيها اآليات من بعديد هللا وحدانية رشد ابن ويثبت
ويعلم واحد. وقت يف إلهني وجود استحالة املمانعة، دليل األشعري بها صاغ التي اآليات
الجسد بمنزلة بعض أجل من بعضها أجزاء وكون العالم إيجاد من الدليل هذا العلماء
الدليل مقدمات من مقدمة كل عىل رشد ابن ويربهن الجمهور. يعلم مما أكثر الواحد

ص٢٥٣. السابق، 20
ص١٥١–١٥٣. السابق، 21

.٢٠١ ص١٩٥–١٩٨، السابق، 22
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مجموع من وينتهي الطبيعة. وتحقيق للعقل تحليل هو النص تأويل فأصبح بالنص
القيام يعرضصفة وأحيانًا األفعال. يف مختلفني أو متفقني إلهني وجود استحالة إىل اآليات
صفة تثبت ثم به.23 يقوم الذي العرش بل بالعرش يقوم ال فاهلل اإلنسانية. مع بالنفس
يعلم ال حدوثها. حني باملحدثات العلم قديًما. العلم يكون أن دون الحادثة باألشياء العلم
اإلرادة صفة وتثبت الفقيه. رشد ابن من رشعي حكم وهو بدعة. فهذه قديم. بعلم حادث
الكالم صفة وتثبت كونه. وقت غري يف لكونه مريد وغري كونه، وقت يشء كل يريد هللا بأن
بانكشاف بل لفظ واسطة بغري الوحي األوىل القرآن. عنها تحدث التي الثالث بالطرق
بواسطة رسوًال يرسل والثالث موىس. مثل ألفاظ بواسطة حجاب وراء من والثاني املعنى،
يلقيه ما العلماء كالم من يكون وقد هللا. كالم القرآن أن صح الجهة وبهذه محمد. مثل ملك
فرق ال مغرًقا، صوفيٍّا رشد ابن يبدو وهنا الرباهني. بواسطة األنبياء ورثة فهم لهم. هللا
اإلنسان عبادة العبث فمن والبرص. السمع صفتا وتثبت األولياء. وكالم العلماء كالم بني
من الكالم علم إىل ينظر رشد ابن وكأن التوحيد ملعرفة الرشعي الحد هو هذا يدرك. ال من

املتكلم.24 رشد ابن عىل يحكم الفقيه رشد ابن رشعي. منظور
آيات تأتي الوجود آيات فبعد عليه. يستحيل ما رشد ابن يقرر هلل، يجب ما إقرار وبعد
والعلم، والحياة الوجود الثالثة، األقانيم يف النصارى قول بتكفري رشد ابن ويبدأ األسلوب.
النص يف التنزيه يثبت ثم األشاعرة. عند الذات عىل الزائدة الصفات بتعدد القول عىل بناءً
والسهر والغفلة والنوم املوت النقصمثل صفات وهي املخلوق صفات وينفي الفطرة. ويف
يرصح فال الجسمية صفة أما األشاعرة. عند املشرتكة الصفات وهي والخطأ، والنسيان
الرشع يف كثرية شكوك إىل الجسم نفي يؤدي يشء. كمثله ليس هللا إثبات. أو بنفي الرشع
الحركة نفي يؤدي كما وصعودها. واملالئكة السماء من الوحي نزول عن يتحدث الذي
وال الجسمية بنفي الرشع يرصح ولم متشابهة. الرشيعة املعاد. مظاهر من كثري نفي إىل
التجسيم صفات وجميع والجهة الجسم نفي إىل املعتزلة مثل رشد ابن يذهب ال إثباتها.
كذلك الفقهاء. موقف إىل أقرب واملعتزلة األشاعرة بني فيصبح فيها يتوقف بل والتشبيه
أو بالنفس القيام صفة إثبات الجمهور عند يصعب ألنه النفس بماهية الرشع يرصح لم
يحيي بأنه هللا وصف عندما فعلها وصف بل بنفيها الخليل يرصح ولم بالذات القيام

ويميت.25
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والظاهرية األشعرية عند الحال هو كما الجهة إثبات الرشع ظواهر وتقتىض
الحق بعض ظاهريٍّا الخصم إعطاء خالًصا، جدليٍّا رشد ابن غرض يكون فقد والحشوية.
االقرتاب ذلك، بعد تفنيده يمكن حتى ببعضالصدق له واالعرتاف ذلك بعد نقده يمكن حتى
إىل املحسوس الوجود نسبة رضورة عىل الجهة فهم يمكن إذ التصويب سهولة أجل من
باألرشف رشًفا األقل تحدد هللا، وليس هللا غري تحدد فالجهة السموات. أي األرشف الجزء
ويحال باملطلب. الجهة ويحدد القيمة، حكم عىل الواقع حكم يسقط هنا رشد ابن وكأن
الرؤية تثبت التي اآلحاد أخبار تعارض وحني النص. يوجبه ملا الجهة إىل الرؤية موضوع

الظاهرية.26 تقول كما القرآن يرجح القرآني النص ظاهر
صفات نفي السلب، وطريق هلل، الكمال صفات إثبات اإليجاب، طريق إىل وباإلضافة
والتعبري العقيل، التصور من أفضل الفنية فالصورة تشبيه. طريقة هناك عنه، النقص
هللا وصف عندما أيًضا الرشع طريق وهو الربهاني. الدليل من للمعنى إيحاءً أكثر البالغي

واألرض.27 السموات نور بأنه
يجوز ال وبالتايل الشاهد. عىل قياًسا يشء من خلقه وأنه الزمان، يف مخلوق والعالم
والتي يشء من الخلق أن إلثبات القرآن آيات رشد ابن ل ويَُؤوِّ ذلك. خالف عىل التأويل
عدم من الخلق عن قائًما العامة سؤال ويظل العالم. قدم عىل قليد نقلية أدلة ً خطأ اعتربت

يشء.28 من الخلق من قدرة أكثر
التعارض يقع وقد االكتساب. عىل تدل أخرى وآيات والقدر القضاء عىل تدل آية وهناك
بني توسط الكسب األشاعرة يقول كما األمرين بني التوسط الرشع ويريد الواحدة. اآلية يف
يحيط الذي هو وحده فإنه لذلك وجودها. يف العلة هو باألسباب هللا وعلم واالختيار. الجرب
الغيب ألن بالغيب العلم هو األسباب معرفة الحقيقة. عىل بالغيب وحده العالم وهو بها.
املستقبل. يف املوجودات أسباب هي الغيب مفاتيح املستقبل. يف املوجود وجود معرفة هو
العالم. هذا يف والسارية والنباتية الحيوانية األجسام يف الطبيعية القوى هي األسباب هذه

ص١٦٠–١٦٥. السابق، 24

ص١٦٦–١٧٣. السابق، 25

.١٨٥ ص١٧٨، السابق، 26
ص١٧٤. السابق، 27
ص٢٠٥. السابق، 28
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أحد وهي له، وتسخريها اإلنسان لخدمة الطبيعة وقوانني للموجود الحافظة هي والطبيعة
وهو واألعيان. الجواهر خالق وهللا يشكرها. أن اإلنسان عىل التي والنعمة الحكمة مظاهر
إذا هللا إال خالق فال الجواهر. يف ال األعراض يف تؤثر أسباب من بها يقرتن وما مخرتعها
يعني الخالق والعقل. السمع به يشهد ما وهذا الجواهر. هي الحقيقة يف املخلوقات كانت
تجاوزه أشعريٍّا رشد ابن يبدو وهنا مخلوق فعله يف يشاركه ال للجواهر، املخرتع الفاعل
الطبائعيني عند الجواهر هللا خلق والكمون. بالطفرة القائلني املعتزلة من الطبائع أصحاب

األعراض.29 عن الجواهر تعري لعدم نظًرا األعراض الجواهر خلقت ثم
وكأنه أحواله أثناء ظهرت إنما والخوارق الكرامات من الرسول يد عىل ظهر وما
للموقف تجاوز وهو وحده. بالكتاب تحدى إنما أحًدا. بها يتحدى أن دون صويف أو ويل
صدق عىل وكأدلة الطبيعة ولقوانني للعادات خرًقا املعجزات يرى الذي التقليدي األشعري
وهم جميًعا، للناس العامة الرشائع األنبياء وضع األوىل بمقدمتني. النبوة وتثبت النبي،
املقدمتني إلثبات رشد ابن يذكرها التي واآليات نبي. فهو ذلك فعل من كل والثانية أميون.
عن وماذا األمي النبي عن تتحدث مطابقة أكثر أخرى آيات هناك تماًما. مطابقتني غري
التعلم إىل باإلضافة مدونة وليست شفاهية ثقافة يف علمته قد األسفار حياة بأن االعرتاض
الواقع يف الكالم تصديق أين والقادة؟ األبطال يفعل كما الذاتي اإلبداع عىل قدرته أو الذاتي
الفكري التحدي أي والسيايس االجتماعي التغري عىل وقدرته وفعاليته صحته وإثبات
الوحي من والفضائل الرشائع هذه وكل واملعارف العلوم هذه كل كانت وإذا والسيايس؟
حنبليٍّا فقيًها هنا رشد ابن يبدو واألجيال؟ الحضارات تناقلتها التي الشعوب حكمة فأين
الواقع يف تحقيقه أو تعقيله دون بنفسه دليًال النصويجعل يختار مالكيٍّا. فقيها منه أكثر
يصوغ ال وكأنه مقدمتني عن حديثه من أكثر أصلني عن يتحدث أنه كما العامة، للمصالح
يف الفيلسوف عىل الفقيه غلب لقد كفقيه. أصول عن يتحدث بل منطقي كفيلسوف برهانًا

تيمية.30 ابن رأسهم وعىل املتأخرين الفقهاء باقي مثل األشعري الكالم نقده
والقبح الحسن بإنكار األشاعرة موقف رشد ابن يرفض والعدل الجور مسألة ويف
كتابه يف نفسه هللا وصف فقد واملعقول. املسموع خالف ألنه العقليني والجور والعدل
والطبع والختم والهداية اإلضالل إىل تشري التي اآليات أما الظلم، نفسه عن ونفى بالقسط،

.٢٣٠–٢٣٤ ،٢٢٦–٢٢٨ ص٢٢٣-٢٢٤، السابق، 29
.٢١٨–٢٢٠ ،٢١٦ ص٢١٣-٢١٤، السابق، 30
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بظواهر معارضة ألنها ظواهرها عىل تحمل أن يمكن ال فإنه والخذالن والسداد والتوفيق
والكفر اإليمان تجعل والتي الظلم نفسه عن فيها هللا نفى التي تلك منها أخرى آيات
األول. الذر عهد منذ بفطرته اإلنسان ذلك ويعرف اإلنسان. فعل من والهداية واإلضالل
فإذا العقل. يوجبه ما نحو عىل للنصوص املتعارضة الظواهر هذه بني الجمع وجب لذلك
من فإما اإلنسان من كان وإن السابقة. باملشيئة ذلك كان هللا من والضالل الهداية كانت
الطباع كانت وملا مًعا. كليهما من أو (الخارج) األسباب من أو (الداخل) املخلوقة طباعهم
هللا من مبارش تصدٍّ دون اآلخر للبعض هادية للبعض مضلة اآليات تكون فقد مختلفة
الطبائع توسط خالل من بل مبارشة ليست هللا من والضالل الهداية الحالتني. كلتا يف
الحكمة من املالئكة عىل بل اإلنسان عىل خفي ما أحيانًا الرش فيكون الرشيرة. أم الخرية
فعًال يفعل ال فاهلل املعتزلة. عند العقلية الواجبات رشد ابن يرفض الوقت نفس ويف اإللهية.
الخواص أن إال الرش من بريئة املوجودات جميع أن الجمهور ظن وملا عليه. واجب ألنه
خلًقا لخلق شاء لو بل بالرش. مقرتنًا خلًقا يخلق أن هللا عىل يجب ال فإنه ذلك يفهمون
وواضح هداها. نفس لكل يكون وبالتايل بالخري املقرتن الخلق خلق بل بالرش. يقرتن ال
واالعتزال. األشعرية بني لتوسطه الحسم يستطع لم رشد ابن أن لألشعرية النقد هذا من
يف أم الداخل يف كانت سواء الرشك تهمة تحت واقًعا واألسباب بالطبائع القول زال فما
احتمالية هللا إرادة يجعل أماكن إىل املعتزلة عند العقيل الوجوب تحول أن كما الخارج.
قراءة يف النصبل يف ليس القضية هذه حل أن والحقيقة متحقق. غري علمه ويجعل نظرية
والثقافية والنفسية االجتماعية واألوضاع الفكرية للمواقف تخضع النص وقراءة النص.
الخارج. مع يتأقلم والداخل النص. داخل النصوليست خارج املشكلة للعرص. والحضارية
األصول. إىل والعودة شوائبه النصمن تطهري فيها يتم فرتة تأتي أن إىل الحضارة هي وهذه
جديد. وتكيف جديدة وحضارة أخرى ظروف فتنشأ وانهار. ضعف قد الخارج ويكون
الخصم موقف الظاهر أن يرى مفكر وكل مضاد. وتفسري تفسري األدلة» «مناهج وكل
سالح فالنصمجرد ظاهره. عىل إبقائه من بد وال الخصم هو امُلَؤوِّل وأن تأويله من بد وال
طبًقا املحارب يوجه الذي هو واملجتمع بذاته. محاربًا وليس املحارب بيد توجيهه يتم
«مناهج يف األشاعرة ضد رشد ابن جدل عىل املالحظ هو هذا والطبقي. االجتماعي لوضعه

األدلة».31

ص٢٣٤–٢٣٩. السابق، 31
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اإلنسان غاية إىل انتهوا الذين العلماء عىل وأثنى املعاد، موضوع عىل القرآن نبه وقد
نبه الحياة.32 يف رسالته وجوده، ثمرة منه، مطلوب لفعل اإلنسان وخلق الوجود، من
الفعل ويف كواقع الطبيعة يف موجود والتجربة، بالفعل العلماء يدركه معنًى عىل القرآن
النفس حرسة وتشتد املوجودات. جميع من فيه أظهر اإلنسان يف الغاية ووجود كمعنًى.
هذه يف والسعي البدن مع االكتساب ألن البدن مفارقتها بعد التزكية من فاتها ما عىل
عىل البعث مساويه، عىل املساوي قياس األول املعاد. إثبات عىل دليالن وهناك الحياة.
الفقهاء. بتعبري األوىل قياس وهو البدء عىل العودة األقل، عىل األكثر قياس والثاني الخلق.
القرن يف الفلسفي والرتاكم القياس بهذا قال من أول الكندي إىل اإلشارة عدم والعجيب
طفيل ابن وعند التهافت» «تهافت يف الذروة وصل قد رشد ابن عند الهجري السادس
تخرج ال النار ألن دقيقة غري الضد من الضد إخراج وصحة يقظان»! بن «حي يف معارصه
بقاء عىل الدليل أما أصعب. وليس أسهل وهو اليابس الشجر من بل األخرض الشجر من
واألكثر األسهل، عىل واألصعب األصغر، عىل األكرب قياس النوم، عىل املوت قياس فهو النفس
فلو النفس لفعل تعطيل والنوم فاملوت األوىل. قياس يف جديد من الحال هو كما األقل، عىل
وملا لفسادها. النوم يف فعلها تعطل لكان آلتها بتغيري ال لفسادها املوت يف فعلها تعطل
آلتها تعطل هو وإنما جوهرها لفساد ليس فعلها تعطل أن ثبت النوم بعد تعود كانت
كانت وربما كالنوم. اآللة تعطل فاملوت النفس. تعطل اآللة تعطل من يلزم وال فحسب،
أقيسة حول الفقهاء صاغه الذي املنطقي االستدالل هذا من إقناًعا أكثر ببالغتها اآليات

الرسول.33 وأقيسة القرآن
املوروث: وعاء يف الوافد تمثل من والغاية

لجذبه منًعا العام الثقايف اإلطار خارج مستقلة ثقافة ووجود االغرتاب عىل القضاء (١)
وأغلبية. أقلية قسمني إىل الثقافة وشق

بالرشع. إال يكتمل ال فالعقل الوافد، إكمال (٢)
الفقه دائرة من والخروج الوافد يشمل حتى واتساعه وتنظريه املوروث تنشيط (٣)

الفلسفة. دائرة إىل والكالم

الطبع). (تحت ٢٠٠٠ القاهرة، قباء، دار املقاومة»، فيلسوف «فشته، كتبنا لذلك 32
ص٢٤٢–٢٤٧. مناهج 33
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الحكمة إىل الوصول عىل وقدرته الحضارات عرب اإلنساني العقل وحدة تأكيد (٤)
جميًعا. الحضارات عليه يتفق ما الخالدة،

عن بحثًا الوافد بلغة املوروث وعن املوروث بلغة الوافد عن والتعبري األلفاظ تجاوز (٥)
واليشء. واملعنى اللفظ وجدل الكاذب التشكل ملنطق طبًقا األلفاظ وتعدد املعنى وحدة

ومنها قدسية منها الكالمية. املوضوعات نفس يف أحاديث تسع رشد ابن ويستعمل
وهي: الحكماء إىل منه الصوفية إىل أقرب تجعله صحتها، يف الشك دون نبوية

الخالق صفات عىل االستدالل يمكن وبالتايل ومثاله، لصورته طبًقا اإلنسان هللا خلق (١)
أساس وهو واإلرادة والقدرة والحياة العلم مثل اإلنسان وهو املخلوقات أرشف صفات من
يكون ثم ومن هللا، عىل صفاته اإلنسان إسقاط أو الصفات يف باهلل اإلنسان تشبيه التشبيه،
التأليه عقائد وكل وجوديٍّا.34 هللا خلق من اإلنسان أن كما معرفيٍّا اإلنسان خلق من هللا
يروى بما شبيه وهو الحديث، هذا من تخرج اإلسالمية العقائد علم يف والتشبيه والتجسيم
لصحته. رشد ابن يتعرض أن ودون ومثاله» صورته عىل اإلنسان خلق هللا «أن التوراة يف
األحاديث، من الغاية وهي واقعيٍّا ترشيًعا عمليٍّا وليس صويف تشبيهي غيبي حديث هو
هذا يؤيد ما الكريم القرآن يف يوجد وال املطلق. وتقييد املتشابه، وإحكام املجمل بيان
الصوفية عليه يعتمد ما وهو بالنور، وتشبيًها وسلبًا إيجابًا نفسه هللا وصف وقد التصور.
إىل الخاصة من والتحول الخيال، بصور وبراهينه العقل تصورات تجاوز عىل يدل مما
اإلرساء من املرويات ضمن الحديث وأن خاصة الرشعيات، ضمن الغيبيات وإدخال العامة،
خاصة الحديث صحة درجة رشد ابن يذكر وال الشعبي. الخيال من كبري قدر وبها واملعراج
مسلم صحيح إىل نحن حولناه الذي مسلم «كتاب» إىل ويحيل له. روايات عدة يذكر وأنه

له.35 والتقديس به الثقة يف زيادة
تأويًال تَُؤوِّله ولم الرشع ظاهر سلكت التي الظاهرية وهي الناجية الفرقة استعمال (٢)
سياسيٍّا استخدامه سوء يالحظ أو الحديث صحة يف رشد ابن يتشكك وال للناس. رصيًحا

ولكن ومثاله صورته عىل اإلنسان خلق هللا بأن متهكًما الغربية الحضارة يف فولتري أثبته ما وهو 34

الديني «االغرتاب دراستنا انظر املسيحية». «جوهر يف فيورباخ أيًضا حاوله ما وهو إليه. أعادها اإلنسان
ص٤٠٠–٤٤٥. ۱۹۸۷م، القاهرة، املرصية، األنجلو فلسفية، دراسات فيورباخ»، عند

.١٧٤-١٧٥ ص١٦٩، مناهج 35
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مما بالرغم بالظاهرية يعينها بل السلطان فرقة عىل الرشعية وإضفاء املعارضة فرق لتكفري
األندليس، حزم ابن يشكك حيث يف التجسيم، حد إىل أحيانًا يصل وتشبيه حشوية من فيها
عىل به ويستشهد التهافت» «تهافت يف رشد ابن عليه يعتمد كما فيه. رشد، ابن موطن ومن
رضورة عىل رابع بحديث مستشهًدا رشد ابن ينصح لذلك الفرق. وتشتت الرشع تمزيق
مع الخاصة تعليم وخلط لغريه بالتأويل الترصيح وعدم التعليم يف الرشع بحد االلتزام
عىل الفلسفة تحريم يف الفيلسوف رشد ابن عىل الفقيه رشد ابن يتغلب وهنا العامة. تعليم

للعلماء.36 وإباحتها الجمهور
كلهم السابقون والرسل واألنبياء للناس، عامة والرشيعة الرساالت، خاتمة اإلسالم (٣)
للبرش وشمولية عمومية الرشائع أكثر ألنها اإلسالم رشيعة التبعوا أحياءً كانوا ولو مسلمون،
اسم واستحقاقه الوحي يف النبي فضل وهذا وأقوامهم. أجناسهم عن النظر برصف جميًعا

املتكلم.37 رشد ابن عىل تغلب الذي الفقيه رشد ابن هو وهذا النبوة.
عىل مولود كل خلق مثل والقدر بالقضاء الخاصة األحاديث بعض وتتعارض (٤)
هؤالء وأعمالها، الناس هللا خلق الوقت نفس ويف األبوين، من والتنصري التهويد ثم الفطرة
إثباتًا الفطرة حديث األول، الحديث رشد ابن يختار ذلك ومع النار. يف وهؤالء الجنة يف
أن كما التأويل. طريق عن نصيٍّا أو عقليٍّا التعارض يحل أن دون للجرب ورفًضا للكسب
االجتماعية الرتبوية الحتمية إىل أقرب فهو وليسلألبناء. لآلباء الكسب يجعل الفطرة حديث

االختيار.38 حرية أو الكسب إىل منه
األول املوضوع هو القرآن أن مع أحاديث بأربعة التأويل قانون يف أمثلة رضب (٥)
اليشء، مثال أنه قريب بأن العلم وهو الثالث الصنف يف األربعة األحاديث وذكر للتأويل،
به املرصح املعنى يكون أال وهو املنقسم الثاني القسم من بعيد بعلم كذلك هو وملاذا
وضع ملاذا اآلن: والسؤال التمثيل. جهة عىل بدله أخذ وإنما املوجود املعنى هو الرشع يف

أنى «نور قال ربك؟ رأيت هل الرسول سئل عندما حديث وهو .١٧٤-١٧٥ ،١٩١ ص١٨٢، السابق، 36
نور.» من حجابًا «سبعني أخرى: رواية ويف أراه.»

ص٢٢٠). (السابق، واألسود.» األحمر إىل «بعثت اتباعي.» إال وسعه ما موىس أدركني «لو 37

الذي كان وإنما البرش جميع آمن مثله عىل ما اآليات من أوتي وقد إال األنبياء من نبي من «ما 38

يهوِّدانه فأبواه الفطرة، عىل يولد مولود «كل القيامة.» يوم تبًعا أكثرهم أكون أن ألرجو وإني وحيًا أوتيته
النار أهل وبأعمال للنار هؤالء وخلقت يعلمون، الجنة أهل وبأعمال للجنة هؤالء «خلقت انه.» ينرصِّ أو

.(٢٣٥ ،٢٢٤ ص١٢١، (السابق، الفطرة.» عىل يولد مولود «كل يعملون.»
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يف عبارة وآخر عليه؟ مبني كله والكتاب الختام عبارة بعد التأويل قانون رشد ابن
من والغرض التأويل قانون خاتمتان، للكتاب تكون وبالتايل اإلسالم ملة األدلة» «مناهج

الكتاب.39
الرشع ثم التأويل لفظ يتصدر األدلة» «مناهج يف املوروثة األلفاظ مضمون وبتحليل
الرسول، ثم اإلسالم ثم الحكمة ثم اإلجماع ثم النظر ثم هللا ثم الربهان ثم القياس ثم
الربهاني القياس إطار ويف الرشع بمعيار التأويل هو الرئييس املوضوع أن عىل يدل مما
وهذه الرشع. وطرق النظر مناهج بني وجمًعا والفقه، واإلجماع النظر مناهج عن دفاًعا
مثل أهمية أقل ألفاظ ذلك بعد تأتي ثم والرسول. الكتاب به أتى وما واإلسالم الحكمة هي
بالرشعي، النظر تخصيص ويتم والندب. والرشيعة والوجوب والفلسفة والتحليل العقل
فقه، أصول رشعية، أحكام متواتر، مأمور، إجماع، مثل: الرشعية تخصيصاأللفاظ يتم كما
وخطابي وجديل وبرهاني ورشعي عقيل إىل القياس تخصيص أيًضا ويتم رشعي.40 نظر

ويقيني.41 وظني ومغالطي
والخالق وتعاىل، تبارك الباري غري «هللا» لفظ يتصدر الرشعية األلفاظ وبتحليل
الكتاب ثم الشارع ثم الرشيعة، ثم الرشائع، ثم الرشع، ثم األلقاب، من وغريها وسبحانه
اإلسالم ثم واألنبياء والنبوة النبي ثم والرسالة والرسل الرسول ثم وكتابه والكتاب العزيز
ثم املوروث.42 يف الغوص عىل يدل مما واملالئكة، والوحي السمع ثم العقل ثم واملسلمون
ثم األشعرية ثم والكالم الكالم وصناعة املتعلمون ويتصدر اإلسالمية، الفرق ألفاظ تظهر

والنار.» الجنة يف هذا منامي يف رأيته وقد إال أره لم يشء من «ما األرض»، يف هللا يمني األسود «الحجر 39

عجب إال الرتاب يأكله آدم بني «كل حويض.» عىل ومنربي الجنة، رياض من روضة ومنربي حويض «بني
ص٢٤٨–٢٥٠). (السابق، الذنب.»

،(١٥) اإلجماع ،(١٨) النظر ،(٣٩) هللا ،(٥٦) الربهان ،(٦٦) القياس ،(٨١) الرشع ،(٩٠) التأويل 40
الوجوب التحيل، ،(٤) العقل ،(٥) الحكماء ،(٦) الرسول اإلسالم، ،(٨) الكتاب ،(٩) الحكمة ،(١٠) الفقه
الفقه أصول الرشعية، األحكام تواتر، مأمور، صباح، الرشعي، النظر ،(٢) الندب الرشعية، الفلسفة، ،(٣)

.(١)
املغالطي، ،(٢) الرشعي ،(٥) الفقهي ،(٦) الربهاني ،(١١) العقيل الخطابي، الجديل، ،(١٢) القياس 41

.(١) اليقيني الظني،
كتابه الكتاب، العزيز، الكتاب ،(٦) الشارع ،(٢٩) الرشائع ،(٤٨) الرشيعة ،(٩٨) الرشع ،(١٠٥) هللا 42

العقل ،(١٧) املسلمون اإلسالم، ،(٣٠) األنبياء النبوة، النبي، ،(٤١) الرسالة الرسل، الرسول، ،(٦٢)
.(٩) املالئكة ،(١١) الوحي السمع، ،(٢٠)
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تظهر ثم والدهرية.43 والخوارج الباطنية ثم الجربية ثم والحشوية الصوفية ثم املعتزلة
يضع مما األنبياء قصص ألفاظ وتظهر والتواتر.44 امللة مثل تردًدا أقل أخرى ألفاظ
األسلوب ويظهر وعيىس.45 وإبراهيم محمد ثم موىس السابقة، الديانات إطار يف اإلسالم
أجل من سلًفا االعرتاض عىل يرد الذي الفقهي األسلوب الفلسفي، التأليف يف اإلسالمي
قال فإن يقول»، أن لقائل «وليس مثل جوانبه كل من وتناوله نظريٍّا املوضوع إحكام
طابع عىل يدل مما لهم» يقال «فإنه «فنقول»، نقول»، «بل عليه ويرد قيل»، «فإن قائل،

الكالمي.46 السجايل الفكر

التهافت» «تهافت (٣)

عىل املوروث تنظري أولوية من بالرغم واضًحا واملوروث الوافد يظهر التهافت» «تهافت ويف
الوافد. تمثل

الوافد (أ)

الكون ثم والربهان والسماع النفس كتبه ومن الحكيم مع أرسطو يتصدر الوافد ومن
الفلكية والتدبريات والحروف والحيوان واملقوالت والعالم والسماء السفسطة ثم والفساد،
ثم أفالطون يذكر ثم بأرسطو. يتعلق فيما ذلك كل واملبادئ. والحيوان والجزئية
وأبقراط، ومالسيس، وبارميندس، وانكساجوراس فيثاغورس، ثم اإلسكندر ثم جالينوس
ثم السوفسطائيون يُذَكر الفرق ومن وثامسطيوس. وسقراط، الصوري، وفرفوريوس
ثم الحكماء يذكر ثم الفالسفة. من القدماء ثم القدماء الفالسفة ثم الحكماء ثم القدماء
واليونانيون املتقدمون ثم واملرتجمون املتأخرون ثم املشاءون ثم الدهريني، مع الدهرية

واألوائل.47
ألقابهم اليونان يهب الذي هو رشد فابن للفالسفة. األول الرئيس أرسطو سمى وقد
األنا رؤية عىل يدل فاللقب األعظم». «الشارح مثل ألقابه الالتني من يأخذ الذي وليس
حركة للحركة أن لو أنه إثبات مثل معقول فربهانه للربهان. رشد ابن عليه ويعتمد لآلخر.
«يرصح»، «يرى»، مثل بأفعال أرسطو ذكر رشد ابن يبدأ وأحيانًا الحركة. وجدت ملا

،(٣) الحشوية الصوفية، ،(٢٠) املعتزلة ،(٢٤) األشعرية ،(٢٥) الكالم الكالم، صناعة متكلمون، 43

.(١) النصارى اليهود، الدهرية، الخوارج، الباطنية، ،(٢) الجربية
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الصورة، وليس الهدف هو فاملضمون القول. بأفعال وليس «كذلك» إشارة بأسماء أو
عىل برهانًا أرسطو، برهان رشد ابن ويزيد القول. وليس اليشء اللفظ، وليس املعنى
عدد بأنه الزمان تعريف أو األربع السماء جهات مثل رؤيته صحة عىل ويدلل برهان،
استعماله أو اإلطالق عىل وليس لألفالك بالنسبة ولكنه صحيح أرسطو قول الحركة.
رشد ابن القرآنية. واآليات الرشع يف تصور اآلخر اليشء ألن عليه آخر يشء لقياس
معه. اتفاقه لبيان أرسطو يذكر ثم وينتهي. ويستنتج ويحلل يدرس الذي هو نفسه
املقروء. هو رشد وابن القارئ هو أرسطو املرشوح. هو رشد وابن الشارح هو فأرسطو
وهو محدث. فهو الوجود ممكن كل بأن كتبه من مكان غري يف أرسطو رصح لقد
شارًحا األنا وليس لألنا شارًحا اآلخر يصبح هنا املتكلمني. مقدمات إحدى يرشح بذلك
يوضحها ثم التدوير من الحدوث استنتاج وهو أرسطو بفكرة رشد ابن يبدأ لآلخر.
ويستعمل لإلبداع. مقدمة فالنقل العالم. خلق إثبات أجل من إسالميٍّا إياها قارئًا رشد ابن
اتفاق إلثبات الجزئي العلمي لتحليله تأييًدا أرسطو عند فاسد تركيب كل قضية رشد ابن
أو السابقني أقوال ولتأكيد والعلم، الفكر بتاريخ ولالرتباط العلمية الحقائق عىل العلماء
الحجة ولتقوية واملوروث، الوافد بني الثقافة الزدواجية منًعا له السابقني أقوال لتأكيد
رشد ابن يصل أن بعد لرضبه. الخصوم أيدي من الوافد سالح ونزع العلماء بإجماع
كتاب مثل مؤلفه اسم بذكر استشهاده مكان ويوضح بأرسطو، يستشهد الحق إىل
استدالالته ونتائجه، مقدماته األرسطي، الفكر مسار يف يدخل رشد ابن إن بل الربهان.
وإن واملشاهدة التجربة مع واتفاقه فكره معقولية يبني حتى خطوة خطوة وبراهينه،
الثقافات. وتمايز الحضارات الختالف نظًرا التشبيه طرق أو التصور أو العبارة اختلفت

.(١) السنة الصحابة، الرشعية، الحكمة التواتر، ،(٣) امللة 44
.(١) اإلنجيل التوراة، النبي، عيىس، إبراهيم، محمد، ،(٢) موىس 45

.٣٧ ،٢٦ ،١٦-١٧ ،١٥٠ ،١٧-١٨ ،١٣٤ ص١١، مناهج 46

انكساجوراس، فيثاغورس، ،(٣) اإلسكندر ،(٦) جالينوس ،(١٣) أفالطون ،(٧) الحكيم ،(٣٥) أرسطو 47
النفس، أرسطو: كتب ومن (١) ثامسطيوس سقراط، الصوري، فرفوريوس أبقراط، مالسيس، باميندس،
الحروف، الحيوان، املقوالت، والعالم، السماء السفسطة، ،(٢) والفساد الكون ،(١٤) الربهان السماع،
الدهرية ،(١٤) الحكماء ،(٣٧) القدماء الفرق: ومن .(١) املبادئ الحيوان، والجزئية، الفلكية التدبريات
الفالسفة، القدماء ،(٢) املرتجمون املتأخرون، القدماء، الفالسفة ،(٥) السوفسطائية ،(٦) املشاءون ،(٩)

.(١) األوائل اليونانيون، املتقدمون
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بعد األزلية إىل ينقلها حتى معلولة محدثة جعلها مستديرة األرض أن إثبات أراد فإذا
ذلك.48

الفالسفة أخطأ وقد له. املشائني تأويالت وينقد أرسطو مذهب حقيقة رشد ابن ويدرك
األصويل رشد وابن األصل. إىل العودة دون التأويالت هذه باتباعهم سينا ابن مثل املسلمون
كما واحد. املنهج الوافد. دراسة يف أيًضا بل املوروث دراسة يف فقط ليس األصل إىل يعود
التوسط هو علة الواحد أن يف السبب جعلهم مثل يقلها لم أقواًال ألرسطو املشاءون ينسب
من يكن ولم «ايزاغوجي» املنطق علم مدخل صاحب فرفوريوس عن إال هذا ينقل لم وأنه
لذلك حامد. أبو عليه ل تقوَّ كما وليس الكل مسئولية أرسطو عند العقل أن كما حذاقهم.
يف أرسطو مع ويتفق املشائني. تأويالت وبني بينه ويميز أرسطو، مذهب رشد ابن يراجع
وأحكام الطب مثل الطبيعي العلم فروع باقي وليس الثمانية الطبيعي العلم أقسام عدة
بعد خارجي كشاهد عليه يعتمد كما والكيمياء. والحيل والطلسمات والفراسة النجوم

اآللة. يف القوة كمال أن وعىل النفس، قوى عن العقل مفارقة عىل الداخيل الربهان
إحساًسا سينا ابن مثل املسلمني املشائني من أنصاره إطار يف أرسطو رشد ابن ويضع
بل الالتني اه سمَّ كما ألرسطو األعظم الشارح هو ليس رشد ابن وبينهم. بينه بالتمايز
مثل ممثليه ونقد اإلسالمية، الحضارة داخل وامتداداته املشائني ملذهب األعظم املراجع
أن سينا ابن عىل وكان أرسطو. من الركاكة غاية يف مذهب وهو النفس. يف سينا ابن
تأويالتهم. يلزمه وال علة. الواحد يكون كيف املشاءون يفهم لم كذلك ويصححه. يراجعه

للشاهد.49 طبًقا واحد فعل عنه يصدر الواحد فالفاعل
الغائب يف األول الفاعل ألن وذلك االسم. باشرتاك إال األول الفاعل عىل ذلك يقال وال
للمعقوالت الفاعل أرسطو جعل لذلك بتقييد. يقال الشاهد يف األول والفاعل بإطالق، يقال
جمع لذلك األصول. علم يف األلفاظ مباحث أحد واملقيد واملطلق املادة. من متربئًا اإلنسانية
الواحد، عن صدر واحد العالم إن وقال املعقول. والوجود املحسوس الوجود بني أرسطو
بالعلة يكون الخلق أن كما أخرى. جهة من والكثرة جهة من الوحدة سبب الواحد وأن
فأسباب املبارشة. بالعلة فقط وليس األول باملبدأ األوىل، بالعلة فقط وليس أيًضا الغائية
الصورية.50 والعلة الغائية، والعلة الفاعلة، العلة ثالثة: األول الفاعل من أرسطو عند الكثرة
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باملشائني أو بأفالطون بمقارنته الفلسفة تاريخ إطار يف أرسطو رشد ابن ويضم
OI يعادل ما وهو «آل» بإضافة التسمية عمل يف املسلمني بطريقة أرسطوطاليس آل
من الفارابي فعل كما وحدوثه العالم بقدم يتعلق فيما OS ل الجمع عالمة باليونانية
عند يكون أن قبل اليونان عند األصل يف فالخالف إليه. رشد ابن يشري أن ودون قبل
طبًقا صانًعا للعالم أن يف شك لديه يكن ولم العالم بحدوث أفالطون قال فقد املسلمني.
واتهموه عليه، أفالطون أصحاب شك العالم بقدم أرسطو قال فلما املسلمني. لقراءة
فهذه وفاعًال. صانًعا للعالم أن يرى أرسطو بأن أرسطو أنصار فرد الصانع. وجود بإنكار
للرؤية طبًقا اليوناني املوقف بناء وإعادة وأفالطون، أرسطو بني للخالف إسالمية قراءة
صانًعا، للعالم أن يرى وجعله الفارابي، فعل كما أرسطو بتربئة الخالف وانتهاء اإلسالمية،
ناقًصا. ثقافته يف كان وإن الكامل أرسطو اليوناني، أرسطو يكن لم وإن اإلسالمي أرسطو
يمثل منهما كل جميًعا. اإلنسانية العقول اتفاق هو يشء عىل وأفالطون أرسطو اتفاق وإن

العقل.51 جوانب أحد
واضًعا القدماء من ومالسيس برمنيدس صوت مع أرسطو صوت رشد ابن ويضم
الحديث مثل للقدماء ا عامٍّ موقًفا بل ا خاصٍّ موقًفا ليس أنه ليبني ثقافته تاريخ يف أرسطو
طريقة إىل أرسطو طريقة عن عدل أنه اإلسكندر ظن وقد والكثرة. الوحدة مسألة يف
صحيحة. الطريقتني وكال أرسطو. عرضها التي املبادئ عن الحقيقة يف تخرج لم أخرى
الوجود واجب طريقة وهي تفصيل. إىل حاجة يف عامة ولكنها أرسطو طريقة واألشهر
ولكنه اإلسكندر طريقة عىل أرسطو طريقة فقط يفضل ال فهو رشد. ابن بها ويقول
الفرق ولكن رشد ابن مع يتفقان واإلسكندر فأرسطو ويطورها. أرسطو طريقة يفضل
(خاص)، الواحدة بالقوة اإلسكندر يقول التوحيد. تصور نقاء يف والخصوص، العموم يف
يضع كما (األعم). بالوحدانية رشد ابن ويقول (عام). البسيط بالجسم أرسطو ويقول
الهيوىل. من بريئة صورة أي عقًال األول املحرك وضعه يف فيثاغورس مع أرسطو رشد ابن
بلغ فقد موحًدا. فيثاغورس يمدح موحد فأرسطو املوجودات. من بيشء ينفعل ال لذلك
املسيحية مصحًحا اليونان بعد اإلسالم أتى وقد اإلسالم. قبل العقيل التوحيد قمة اليونان
يف واإلسالم اليونان رشد ابن يفهم ثَم وِمن العقيل. اليوناني التوحيد ومؤكًدا وعقائدها
الذي فأرسطو القديمة.52 الثقافات تاريخ يف واإلسالم ثقافته تاريخ أرسطو تاريخي، إطار
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ليس الفلسفي. اإلسالمي أرسطو بل التاريخي اليوناني أرسطو ليس رشد ابن إليه يحيل
أو العالم وخلق هللا وحدانية التصورات، مستوى عىل املقروء أرسطو بل املكتوب أرسطو
فيه، النقص هللا بتدارك الصنع متقن الطبيعة يف يشء كل والعبارات. األلفاظ مستوى عىل
أرسطو قراءة يعيد رشد ابن إن بل اإلسالم. وتصور أرسطو قول بني ذلك يف فرق ال
بني بالتمايز يشعر أنه إال سينا البن رشد ابن نقد من وبالرغم تعاىل. الخالق مستعمًال
األجرام الرشق أهل عند املحدثني. بتعبري الغرب أهل اليونان، وحكمة املرشق أهل حكمة
الحركة. طريق عن األول املبدأ إثبات يف أرسطو طريق يضعفون ذلك ومع إلهية. السماوية
التجسيم يف يقعون الذين الرشق أهل من خالص عقيل نحو عىل توحيًدا أكثر فأرسطو

آلهة. السماوية األجرام باعتبار الرشك يكن لم إن والتشخيص والتشبيه
يستعملها. التي األقاويل نوع بمعرفة الصحيح وجهه عىل أرسطو مذهب فهم ويمكن
حرفيٍّا تؤخذ أن ال معاني عىل تدل التي والتشبيهات الصور رشد ابن يستعمل ما فكثريًا
األنا. خالل من اآلخر رؤية ألرسطو رشدية قراءة األقاويل نوع فتحديد املذهب. ملعرفة
تحول أن بعد «أسطقس» مثل رشد ابن عند املعربة املصطلحات بعض تظهر زالت وما

عربي.53 لفظ إىل
أصوله يف باملذهب معرفته عىل يدل مما ومواضعها أرسطو كتب إىل رشد ابن ويشري
والطبيعيات املنطق كتب إىل ويحيل الشائعة. واألفكار السماع طريق عن فقط وليس األوىل
وقع إذا مصححان عامالن الفطرة مثل املنطق امليتافيزيقيا.54 أي الحروف وكتاب والنفس
يتم بها التي املنطق يف والرشوط العالمات أو السليمة الفائقة الفطرة البرش، بني الخالف
مرادًفا املنطق جعل الذي سينا ابن رشد ابن يتجاوز وبالتايل واليقني. الظن بني التمييز
الوحي يف أعىل من املنطق يتأسس سينا ابن عند الخطأ. من الذهن يعصم فكالهما للوحي.
منطًقا ال نفسه العلم يعني املنطق عن الحديث إن بل الفطرة. يف أسفل من رشد ابن وعند
قرأ قد الغزايل كان فلو والربهان. واملقوالت السفسطة كتب إىل رشد ابن يحيل كما بعينه.
يتم الربهان يف املنطق. بقواعد جاهل فالغزايل مغالطاته. يف وقع كان ما السفسطة كتاب
إن بل العقول. أوائل مثل اليقينية واملقدمات األقوال مثل املشهورة املقدمات بني التمييز
أن من املقوالت، كتاب إىل قيل ما معنى يحال كما بينها. فيما تتفاضل اليقينية املقدمات
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كما بكلياتها. معقولة وأشخاصها بأشخاصها، موجودة صارت إنما املعقولة األشياء كليات
ماهية تدرك بها التي والقوة اليشء يدرك بها التي القوة بني النفس كتاب يف التمييز تم
إىل يحال كما مادة. يف ليس الذي والعلم مادة يف الذي العلوم بني التمييز وكذلك اليشء،
«السماء من والثانية «السماع» من الثانية املقالة وتعيني بل والفساد»، و«الكون «السماع»

والعالم».55
أرسطو تحول فقد األول. الحكيم وأحيانًا الحكيم ويبدأ الفرد أرسطو ينتهي ثم
الحكيم إىل رشد ابن يحيل املوضوع دراسة فبعد ذاته. العقل حكم إىل مثايل، نمط إىل
وإعطاء القدماء احرتام من كنوع النتيجة نفس إىل وانتهى اليشء، نفس درس الذي
واملكان الزمان عن النظر برصف الحق جماعة وتكوين للحق، الحق وتأييد ألهله، الحق
«السماع» مثل نصه أو كالمه أو كتبه يف املوضوع تحديد مع والقوم والحضارة والدين
جماعيٍّا فلسفيٍّا إبداًعا االنتحال كان ملا املنتحالت أحد وهو الجزئية» الفلكية «التدبريات أو
مؤرًخا.56 باعتباره وليس الكمال ناشًدا فيلسوًفا باعتباره الفيلسوف من إليه اإلحالة يمكن
أفالطون بني فالرصاع له. حامد أبي ذكر خالل من أفالطون رشد ابن ذكر وقد
والفلسفة اإلرشاقية الفلسفة بني والفالسفة، األشعرية بني الرصاع نفسه هو وأرسطو
عىل والقوي األقلية، عىل األغلبية حكم املعتزلة، وليس املتكلمون هم واألشعرية الربهانية.
دورات أن وأفالطون األشاعرة ظن وقد املعارضة. تراث عىل السلطة وتراث الضعيف،
املايض يف يقع ما أن عىل بناءً املايض يف متناهيًا كان وإن املستقبل يف لها نهاية ال الفلك
واألقرب برهانيٍّا. حكًما وليس خيايل حكم وهذا يتناهى. ال املستقبل يف يقع وما متناهي،
وقد املتكلمني. عند الحال هو كما نهاية له تكون بداية له العالم كان إذا أنه العقل إىل
وحدوث النفوس بقدم األبدان وتعدد النفوس وحدة يف أفالطون رأي عىل حامد أبو رد
رشد ابن فند وقد األوىل. وحدتها إىل عادت فارقت فإذا العالم. يف النفوس وانقسام األبدان،
ثم بالصورة. وواحد بالعدد اثنان وعمر زيد بأن أفالطون موقف عن دفاًعا الغزايل حجج
يمكن الذي التصور هو أنه مع النفوسرس ووحدة األبدان تعدد املوضوع، هذا بأن ينتهي
الرس هذا إنشاء يمكن ال وأنه للصور، النوعية والوحدة الكلية النفس خلود عن الدفاع به
بقاء عىل القدماء أدلة رشد ابن ويراجع والتأويل. الظاهرية بني جمع قد رشد ابن وكأن
التغري. إطار يف الثانية والوحدة املوت، إىل امليالد من األشخاص، يف جوهر وجود مثل النفس
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ويضيف له. واملصورة للبدن املخلقة هي وجعلها الصور إدخال إىل أفالطون اضطر لذلك
منهجي نقد وهو ذلك. من أقل أم برهاني هو حد أي إىل ملعرفة أفالطون أقوال رشد ابن
زمانه أهل مداهنة به أراد سوفسطائيٍّا قوًال أفالطون يستعمل موضوعيٍّا. نقًدا منه أكثر
نفسه. فيها يقرأ وكأنه رشد ابن محنة مثل كتبه يف محنته بعد خاصة قصده عن بعيًدا
الكثرة تخرج وكيف والكثرة، الوحدة موضوع يف أفالطون ويذكر اليقني. يفيد ال قول وهو
العقل أو النفس أو الفلك األول، املبدأ هو وما املتوسطات، يف أفالطون ورأي الوحدة من
مسائل كلها وهي األول. واملبدأ العقل بني أفالطون يميز حد أي وإىل هللا، أو جميعها أو

للتوحيد.57 الكيل التصور يف كعنارصجزئية تدخل
وجالينوس اإلسكندر. جالينوسثم وأفالطون أرسطو بعد ذكًرا اليونان فالسفة وأكثر
أقواله نوع أوًال رشد ابن يحدد الحكيم. شخصية يف رشد ابن مثل والطبيب الفيلسوف هو
من خري الحق يقول واحد رجل مثل اللغوية املنطقية الرؤية وهي الربهانية، ال اإلقناعية
وبهذا البدن. وتدبري التغذي مثل الحيوان يف الطبيعية القوى لتحليل يتعرضثانيًا ثم ألف.
مفارًقا، ً مبدأ البعض تصورها املصورة. القوة وبه ميتًا يكون وبدونه حيٍّا، يسمى التدبري
أو هللا كان سواء الخالق جالينوس ويسميها األول. أو سماويٍّا جرًما أو نفًسا أو عقًال
الوافد بني املعرفة مصادر الزدواجية منًعا اإلنساني العلمي بالرتاث رشد ابن يرتبط غريه،
فساد بأن بأبقراط يستشهد كما العلمي. واإلجماع العلماء سلطة عىل واعتماًدا واملوروث،
روًحا كان فلو واحد. يشء من وليس وبدن روح شيئني، من أنه وحدوثه وآالمه اإلنسان

تألم. ملا فقط مادة كان ولو الحدوث، عليه طرأ ملا بسيًطا، شيئًا فقط،
تقدًما أكثر انتقال هو ألرسطو بالنسبة فاإلسكندر جالينوس. بعد اإلسكندر ويأتي
تلته وصورة مادة من مركب غري بسيط لجسم املشائني وتصور الوحدانية إىل الكثرة من
متفقة وهي اإلسكندر األول طرق: ثالثة إذن هناك تمثله. سهل لذلك اإلسكندر. وحدانية
رشد ابن والثالث (األوسط)، شهرة األكثر وهو أرسطو والثاني (األصغر). أرسطو مع
من اإلسكندر وعند الوحدانية. إىل الواحد إىل البسيط من إذن الطريق (األعم). مجمل وهو
أجزاء يف كالقوة العالم أجزاء يف سارية روحانية ثورة هناك واحًدا. العالم صار الواحد
إنما عليها. الخروج دون أرسطو طريقة نفس وهي ببعض. بعضها أجزاءه تربط الحيوان
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رشد ابن ويتفق رشد. ابن طريقة الوجود، واجب طريقة واألصح أرسطو. طريقة األشهر
للحيوان الخيال بل خيال بها ليس السماوية األجرام أن يف سينا ابن ضد اإلسكندر مع

واإلنسان.58
األجوبة ذكر معرض يف انكساجوراس مثل آخرين يونان فالسفة رشد ابن ويذكر
انكساجوراس رأي وهو الهيوىل قبل من الكثرة الوحدة، عن الكثرة خروج لتفسري الثالثة
برميندس فيه تكلم الذي املوضوع نفس وهو املتوسطات. قبل من أو اآلالت كثرة قبل ومن
فيثاغورس وجعل صور. السماوية األجرام أن ثامسطيوس رأى وأرسطو. ومالسيس
من اقرتابًا املوجودات، من بيشء ينفعل ال الهيوىل من بريئة صورة أي عقًال األول املحرك

التوحيد.59
ذكره بمدى وذلك طفيل ابن عند ظهوره قدر رشد ابن عند التاريخي الوعي ويظهر
يحدث وأحيانًا األوائل. الفقهاء سماه وما الوافد املايض الرتاث اللفظ ويعني للقدماء.60
األصول يف املذهب وحدة أخرى، أشياء يف واختلفوا أشياء يف اتفقوا فقد بينهم. التمايز
من القدماء أو القدماء الفالسفة بأنهم التخصيص يتم وأحيانًا الفروع. يف واالختالفات
عىل الربهنة استطاعوا فقد قدحي. معنًى أي القدماء قول بالرضورة يعني وال الفالسفة.
أخرى. إىل حضارة الفحصمن ويختلف الفحص. لرشوط يخضع القدماء وفهم مقاالتهم.
الحضارات حوار يكون حتى هًوى أو تحيز دون الحق أهل من يكون أن لإلنسان بد وال
خاصة القدماء براهني يتبع فلم اإلسالم إىل ينتسبون ممن وغريه سينا ابن أما ممكنًا.
الوافد العقل فهم هو فال الدين، يف استخدامها لسوء تأويلها مسيئًا األول الحكيم براهني
مذهب تحصيلهم لقلة اإلسالم أهل من املتأخرون هم وهؤالء املوروث. الوحي يف وزايد
األشعرية لسيادة املتأخرون بل املتقدمون الفالسفة وال يخطئون، ال فالقدماء القدماء،
املضادة الرضبة وتوجيه واألشعرية الغزايل عىل جرأته يف رشد ابن أهمية وتلك والتصوف.
غاب يؤثر. ال سياسة بال الفكر ألن اإلسالمي العالم يف تؤثر ولم الغرب يف أثرت التي
رشد ابن يكون وربما التاريخ. ومسار الحضارية الحركة وغابت املساند الشعبي التنظيم

الثانية. العربية النهضة عىل وقدرة داللة أكثر اآلن
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يف أرسطو دور مثل قبله اإلسالمي اليوناني الفلسفي الرتاث مع رشد ابن دور وإن
عند التاريخي الوعي وكان مؤرخ. رشد وابن مؤرخ أرسطو قبله. اليوناني الفلسفي الرتاث
واملتحرك، املحرك مثل تفصيليٍّا املسائل يف القدماء بحث لقد الحضارة. بنهاية نذيًرا كليهما
الرتاكم ومهمة السوفسطائية. منها أقوال بعدة عنها وعربوا العويصة، املسائل وعرضوا
يف فقط ليس فالتطور الربهانية. األقوال إىل الربهانية قبل األقوال من التحول هو الحضاري
سلسلة يف والحضارات قديم. بال جديد ال ألنه إليهم رشد ابن ويلجأ القول. يف بل املوضوع
التطور ويتحول الحقائق تكتمل حتى تجاوزه أجل من السابق عن الالحق يأخذ متتالية،
يف القدماء الجذور. من الثمار اقتطاف بل للسابق الالحق تقليد ذلك يعني وال بناء. إىل

للموروث.61 والثاني للوافد األول اإلسالم. فالسفة قبل اليونان وقدماء الفالسفة مقابل
املنطق الثالثة: وأقسامها الحكمة موضوع يف القدماء مع ويختلف رشد ابن ويتفق
ونبوات إلهيات إىل الكالمية القسمة وكأنها القسمة تبدو وأحيانًا واإللهيات. والطبيعيات
ألن ونظًرا أعىل. إىل ومرة أسفل إىل مقلوبًا مرة واحد، علم فكالهما وسمعيات. عقليات أو
الخالف. محور هي واإللهيات الطبيعيات بقيت العقالء بني خالف موضوع ليس املنطق
يف لها املقابل إيجاد املرتجمون وحاول والعرض. الجوهر مثل األلفاظ القدماء وضع ولقد
مبحث يف أصولها عن ويبحث الرتجمة. عرص يف الحكمة يؤصل رشد فابن العرب. لسان
تلقاء من األشياء توجد حد أي إىل الرئيسية القضية وكانت األصوليون. يفعل كما األلفاظ
يف قضية وهي أول. سبب إىل ترتقي ال لها نهاية ال أسباب وجود أو فاعل دون نفسها
علة أول، سبب من املتناهية األشياء وجود الخلق، عىل يقوم ملوروث تصور يف تأتي الوافد
أنكروا فقد األوائل، الطبيعيون أنهم الظن وأغلب القدماء، من األوائل أما متناهية. ال أوىل
كما لها. وممحًصا ناقًدا، بل القدماء ألقوال ناقًال فقط ليس ألنه رشد ابن وينقدهم الفاعل.
الظن وأغلب محال. وهو تتناهى، أال يلزم ألنه دائم؛ سيالن يف املوجودات تكون أن يرفض
وجود يستحيل ألنه فاسد قول لها نهاية ال بدورات القول كذلك هرقليطس. يقصد أنه

قديمني.62
إشارات يف الخلق ونظرية القدم نظرية بني واملوروث، الوافد بني التفاعل ويستمر
يف بينهما الوافد وربط والكثري الواحد مثل فلسفية تصورات عدة يف القدماء إىل رشد ابن

.٦٨ ،٦٦ ،٦٠ ،٤٩ ،٢١ ،٣ ج٢، ،٦٣ ،١١٠ ،١٣١ ج١، تهافت 61
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النفيس املخزون باعتباره الكالم علم مصطلحات بعض وتظهر املوروث. يف فصلهما حني
تكن لم فإذا لها. مساوية أو عليها زائدة الصفات وهل الذات مثل املوروث. يف الرئييس
وال كمية. ذا جسًما بالرضورة السماوي الجرم كان الجوهر يف القوة مثل الذات يف الصفة
صار الذي هو بذاته قديم وجود لزم وبالتايل غريه من بل ذاته من قديم قسم وجود يجوز
أمور من الكل مبدأ هو بل بجسم ليس موجوًدا القدماء أثبت لذلك قديًما. القديم الجسم به
أن عىل القدماء اتفق وقد موجود. هو بما املوجود يف والنظر والزمان الحركة هي متأخرة
واحد نظام وينتظمه واحدة، غاية إىل يؤم كله العالم وأن الواحد، إال عنه يصدر ال الواحد
ثم سبع إىل ترد األربعني السماوية األجرام وكذلك واملدن، العسكر نظام يف الحال هو كما

سبحانه.63 هللا من األول األمر هو واحد إىل
الحيوان. يف القوة هذه عىل املخيلة اسم يطلقون إذ النفس. موضوع يف القدماء ويظهر
إليه توصل ما النفس، بقاء عىل األدلة موضوع يظهر ثم املفكرة. تسمى اإلنسان ويف
بالرغم ثابتًا الشخص يف الجوهر بقاء إىل القدماء توصل فقد املسلمون. أبدعه وما القدماء
أفالطون جعل مما دائم، سيالن يف ليست األشياء وأن الوفاة، وحتى امليالد من تغريه من
واإللهام النبوة موضوع يظهر ثم املفارقات. القدماء أثبت ثَم وِمن الثابتة. الصور يفرتض
لم لذلك الوافد. يف فرع املوروث يف أصل أنه مع الوافد فيه ليصب املوروث من واملعجزات
مبادئ وهي العالم، يف وظهورها انتشارها من بالرغم املعجزات يف القدماء من أحد يتكلم

الفضائل.64 مبادئ والرشائع الرشائع، تثبيت
أقل ولكن القدماء مثل األوائل واملتقدمون األوائل مثل للقدماء مقاربة ألفاظ تظهر ثم
يف نقدهم يمكن ثَم وِمن باطل. عىل أو حق عىل القدماء يكون قد مثالية. وأكثر تاريخية
فهم املتقدمون أما األواخر. عىل الفضل لهم دائًما، حق عىل قيمة، حكم األوائل أن حني
الفضل دون واقًعا الزمان يف األسبقية الوافد، يف وليس املوروث يف ولكن األوائل أو القدماء
املتقدمني من سينا وابن والفارابي فاعل. فعل لكل إن املتقدمون يقول ال مثاًال. الحكمة يف
عن الحكمة استقالل رشد ابن يريد امللة. أهل من للمتكلمني تبعية إال ذلك يقولون وال

املتكلمني.65 عن والحكماء الكالم،

.٥١ ،١١٥ ،١١٣ ،١٠٣ ،٧٣ ،٩٩ ،٩٣-٩٤ ج٢، السابق، 63
.١٢١ ،١١٩ ،١٣٣ ،١٣١ ،١٢٧-١٢٨ ج٢، السابق، 64
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الدهريون أو الدهرية لألهمية: طبًقا الطوائف من أربعة بالذكر رشد ابن يخص ثم
الدهرية، تياًرا، بل فرقة فقط الدهريون ليس والسوفسطائيون. والحكماء واملشاءون
وجود الحكماء يجوز ال إذ آخر. طرف يف والحكماء طرف يف الدهريون فلسفيٍّا. واتجاًها
ومتحرك نسيب، بال حسيب وجود فيستلزم الدهريون يجوزه كما لها نهاية ال أسباب
موجودات وافرتاض األسباب، سبب هو سبب نفي الصانع، نفي إىل فيؤدي محرك. بغري
علة له أو له علة ال عالم وجود افرتاض أو نهاية ال ما إىل علل افرتاض أو لها علة ال
يقول كما معلول الفلك أن حني يف الفلك خارج شيئًا وليس الكيل الفلك نفسه، العالم هو
وبامتزاج واليابس. والرطب والبارد الحار إال ظاهر سبب له ليس يظهر ما كل الحكماء.
متقوم قديم، الدهريني عند الزمان األمزجة. لتلك تبًعا األشياء تحدث األسطقسات هذه
واجب علة غري من أزيل واملجموع متناهية. غري ودوراته قديمة، وحركة محدثة، بأزمنة
أن مع الفالسفة» «تهافت يف الغزايل عند الحكماء صورة وهذه الوقت. نفس يف وممكن
يتعلق األمر أن والحقيقة ومتعمد. مقصود تشويه الحكماء، موقف وليس الدهريني موقف
حيث الطويل التصور واملعلول، العلة بني للعالقة تصورين بني باالختيار بل إثبات أو بإنكار
اختاره الذي التصور وهو أوىل علة إىل الوصول ورضورة نهاية ال ما العالقة تتسلسل ال
املعلول نفسها وهي للعلة، معلول نفسها هي علة معلول لكل الدائري، والتصور املتكلمون،
الذي الدهريني تصور وهو السحاب، علة واملاء املاء علة السحاب واملاء، السحاب بني كالعلة
بالقول رشد ابن رأسهم وعىل التصويرين بني الجمع الحكماء حاول وقد الحس. عىل يعتمد

واألشاعرة.66 املتكلمني ضد الحكمة عن دفاًعا الحركة قدم وبالتايل الزمان بتقدم
ويختلفون يتفقون ثانيًا. واملسلمون أوًال اليونان أرسطو أتباع فهم املشاءون وأما
العقل معنى يف فعلوا كما أخرى أحيانًا تأويله ويسيئون أرسطو فهم يحسنون بينهم. فيما
وبالتايل املشائني فهم يف أخطأ أنه يف بلة الطني سينا ابن زاد وقد البسيط. الجسم ومعنى
عىل الوادي فطم الغزايل جاء ثم مزدوًجا. ً خطأ أرسطو حق يف فارتكب أرسطو. فهم يف
رشد ابن مهمة ثالثًا. مضاعًفا ً خطأ فارتكب سينا وابن املشائني فهم يف وأخطأ القرى
ملعرفة له والغزايل سينا وابن املشائني فهم سوء الثالث، الدوائر هذه من أرسطو تخليص
والفالسفة ومسلمون. يونان العموم وجه عىل أرسطو أتباع هم املشاءون الحقيقي. أرسطو
املشاءون فهم الحكماء أما أرسطو. فهم يف وأخطئوا أصابوا الذين فحسب املسلمون هم

.١٠٣ ،٧٤ ،١٢٤ ،٧٠ ،٦٩ ،٢٨ ج٢، تهافت 66
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رشد. وابن اإلسكندر ومنهم أرسطو فهم يف أصابوا الذين ومسلمني، يونان الفالسفة،
ومنهم الخطأ من أكثر الصواب يكون عندما الذروة يف الفالسفة املشاءون هم الحكماء
أو التعبري يحسنون ال الذين الحكماء ضعاف وجود من يمنع ال وهذا رشد. وابن أرسطو
عن خارًجا شيئًا يعقل أو ذاته يعقل األول املبدأ هل سؤالهم إىل الناس فيضطرون الربهان
الحقائق إيصال عىل يقدروا أن دون للسؤال للمعارض الفرصة يرتكون الذين هم ذاته؟
يف لهم موافقته من بالرغم عليهم الغزايل حمل لذلك العقول. بداءات عىل اعتماًدا بوضوح
الجمهور. من الخاصة رشيعة، كل عليه تنبه كما التأويل أهل هم والحكماء آرائهم، أكثر
بما اإلسالم رشيعة وصلتهم ملا باإلسكندرية الناس يعلمون كانوا الذين الحكماء أسلم لذلك
أهل ملة كل يف الحكماء عيىس. رشيعة عرفوا ملا الروم ببالد تنرصوا كما الحق. من عرفوا

والخري.67 الفضيلة وأنصار والتأويل الحق
املجادلني، من مثايل نمط هم بل املسلمون أو اليونانيون هم ال والسوفسطائيون
من الخروج يف النمط هذا ويتمثل الناس. أرشار فهم ا. حقٍّ والباطل باطًال الحق يقلبون
وتطبيق الكالم مواضع تبديل حلول، إىل الوصول دون والحرية الشك مسألة، إىل مسألة
من الكثرة ونقل املركب، عىل البسيط عىل يصدق وما البسيط، عىل املركب عىل يصدق ما
اللسان تقابل يف اليونانيني لسان رشد ابن ويذكر الوجود. إىل العلم ومن العلم، إىل الوجود
«األسطقسات» لفظ زال وما خصوصيتها.68 لها لغة فكل واألنا. اآلخر بني تمايًزا العربي

املتأخر. العرص هذا حتى مستعمًال

املوروث (ب)

الفارابي طويلة مسافة بعد ثم سينا ابن ثم حامد أبو الحال بطبيعة فيتصدره املوروث أما
الحال بطبيعة يتصدر الفرق أسماء ومن البلخي.69 ثم العالف الهذيل أبو ثم حزم ابن ثم
ثم واإلسالم اإلسالم أهل ثم املعتزلة ثم الحكماء ثم األشعرية ثم املتكلمون ثم الفالسفة
املرتجمون ثم اإلسالم فالسفة وأهل والصوفية الكرامية ثم الظاهرية ثم اإلسالم فالسفة

.١٣٤ ،١٣٣ ،٨٥ ،١٠٤ ،٧٨ ،٦٨ ،٦٦ ،٥٣ ،٤٧ ص٢، السابق، 67
.٣٧ ،٩٢-٩٣ ،٨٦ ،٣٤ ،٢٩ ص٢، السابق، 68
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وموىس، سليمان ثم وعيىس إبراهيم يتصدر األنبياء ومن اإلسالم.70 علماء املسلمون ثم
والكلدانيون الصابئة ثم النصارى ثم إرسائيل بنو ثم العرب يتصدر والشعوب األقوام ومن
أسماء يف خاصة الوافد من أكثر املوروث حضور يكون النحو هذا وعىل السالفة.71 واألمم
الفارابي. وليس سينا ابن عىل والهجوم الفالسفة.72 عند الحضور مرات وعدد الفرق،
الهذيل أبو إال يذكر ولم األشعرية. لصالح كبرية والكرامية واملعتزلة األشعرية بني واملسافة
قرطبة. يف يعيشوسطهم رشد وابن اليهود دون النصارى يظهر كما املتكلمني. العالفمن
الكالم.74 وصناعة اإلسالم رشيعة عن يتحدث كما كبرية.73 والحديث القرآن بني واملسافة
الواحد إال يصنع ال الواحد أن قضية يف والفارابي سينا وابن الغزايل رشد ابن ينقد
الغزايل عىل رشد ابن يعتمد ذلك ومع «املشكاة». يف حامد أبو فهمها كما كاذبة قضية بأنها
املقتبسة األقوال يف حامد أبو ويتصدر «املشكاة»، إىل ويحيل الفالسفة، عىل هجومه يف
الربهان» «كتاب مثل الفارابي مؤلفات بعض إىل رشد ابن ويحيل الفالسفة». «تهافت من
وضع يف البداية أنه مع العرب فيلسوف الكندي ذكر عدم والعجيب الحروف». و«كتاب
يف رشد ابن فعل كما الدين باسم املوضوع مقابل يف الذات الطبيعة، مواجهة يف العقل
مثله كما اإلرشاق والنهاية، البداية بني االنحراف إىل التوجه آثر رشد ابن وكأن النهاية
العلم من والتحول عليها، يرشق الذي هللا مواجهة يف النفيس والدين سينا وابن الفارابي
جواز املوروث، تصورات يف الوافد رشد ابن ويضع الرأيس. إىل األفقي ومن التصوف، إىل
ولم الكرامية. عند القديم عىل الحادثة اإلرادة كون جواز عىل األوىل املادة عىل والفساد الكون
الدفاع ويجعل الهجوم، إىل الدفاع من تحول بل الفالسفة عن بالدفاع فقط رشد ابن يكتِف
األشاعرة تحول أن بعد األشاعرة يقول وال األشعرية. عىل للهجوم مناسبة الفالسفة عن
فاعل أو أول فاعل تصور مثل فكري نمط إىل األشعري أنصار األشخاص من مجموعة من

املعتزلة ،(١٤) الحكماء ،(١) األشعرية متأخرو ،(٤١) األشعرية ،(٥٣) املتكلمون ،(٢٩٣) الفالسفة 70
املرتجمون ،(٣) الصوفية الكرامية، ،(٤) الظاهرية ،(٥) اإلسالم فالسفة ،(٦) اإلسالم اإلسالم، أهل ،(٩)

.(١) اإلسالم علماء املسلمون، اإلسالم، فالسفة أهل ،(٢)
.(١) السالفة األمم الصابئة، الكلدانيون، ،(٢) النصارى ،(٣) إرسائيل بنو ،(٤) العرب 71
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أو الفاعل يف مستمرة متجددة حالة تصور يتطلب ما حادث، وفعل قديم فاعل قديم، أول
الرشط حدوث وقت إىل اللفظ يف الطالق وقوع تأخر كما أيًضا األشعرية رأي ويف الفعل. يف
ويهاجم الوقت. وهو الرشط حدوث وقت إىل الباري إيجاد عىل العالم وقوع تأخر كذلك

األشاعرة.75 واملقصود الغزايل شخص يف األشاعرة رشد ابن
ويخص والعلية. للسببية نموذًجا إبراهيم معجزة ويأخذ األنبياء رشد ابن ويذكر
األشاعرة تفعل كما الذات عىل زائدة وليست ذاتية الصفات جعلهم يف النصارى بالذكر
الرشقية الشعوب باقي ينىس وال بالفعل. واحدة كانت وإن بالقوة املتكثرة األقانيم لتربير
السماء يف ظهر ما فكل الكلية. لألمور نموذًجا التنجيم علوم يف برعوا الذين الكلدانيني مثل
السماوية. األجرام يف تكون أن فاألوىل الحيوان يف الغائية كانت وإذا غائية. حكمة موضوع
أن يستبعد فال عام ألف يف حكمة آالف عرشة نحو والحيوان اإلنسان يف ظهر قد كان وإذا
املايض يف غائية القادمة، السنني آالف يف السماوية األجرام يف األخرى الحكم آالف تظهر

الحقة.76 الفاعلة العلة هي الغائية العلة تكون وقد املستقبل. يف وغائية
واملسيحية اليهودية املقارنة الرشائع إطار يف اإلسالمية الرشيعة رشد ابن ويضع
النظرية املسائل عن السكوت اإلسالمية الرشيعة فموقف والكلدانيني. الصابئة ورشائع
حق لهم الحكماء أن حني يف الرشع. ظاهر الجمهور اتباع رضورة عىل والتنبيه الخالصة،
بني جوامع وهناك رشيعة. كل يف بل اإلسالمية الرشيعة يف فقط ليس والتأويل املعرفة،
عالم حزم ابن بذلك أقر وكما األعوام آالف منذ األجساد بحرش القول مثل كلها الرشائع
إرسائيل بني أبناء عنها عرب رشيعة لكل خصوصيات أيًضا وهناك األديان. بتاريخ األمة
إرسائيل بني يف كان وقد إليهم. املنسوبة الكتب وبعض الزبور يف واضح هو موىسكما بعد
وتواتر اإلنجيل، يف ورد وكما سليمان، إىل املنسوبة كتبهم بذلك تشهد كما كثريون حكماء
بها. وإيمانًا تعظيًما الناس أكثر وهم الرشائع. أقدم الصابئة قول أيًضا وهو عيىس، عن
التاريخي الوعي ظهور وواضح الطبيعي. التوحيد عىل يقوم الذي الطبيعي الدين وهو
مؤرخ حزم ابن خالل من الفنية األعمال يف الحال هو وكما التهافت»، «تهافت نهاية يف
دون الشعوب كل عىل تتفق التي الحقائق إلظهار التاريخي اإلجماع واستعمال األديان،
يفعل كما الخصوم حجج عىل الرد ودون النقلية أو العقلية الرشعية الحجج استعمال

املعارض.77 للرأي احتمال أي ونفي القطع، لدرجة واإليمان املتكلمون،
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اإلسالم ملة بني واآلخر، األنا بني بالتمايز قوي إحساس رشد ابن عند يوجد ذلك ومع
األخرى امللل باقي وبني ناحية من واإلسالم واملسلمني اإلسالم وفالسفة اإلسالم وعلماء
أخرى. ناحية من اليونانيني مثل الشعوب أو والكلدانيني والصابئة والنصارى اليهود مثل
أقل هم الذين الفالسفة هم واملتأخرون املتأخرون. ومنهم املتقدمون منهم اإلسالم وأهل
مذهب عىل وخرجوا األقوال، ببعض انفردوا فقد املتقدمني. من القدماء ملذاهب تحصيًال
لخصومهم سلموا والذين سينا نرصوابن أبو فهم اإلسالم أهل من الفالسفة أما املتقدمني.
مفعول إال منه يكون ال الواحد الفعل كان وملا الشاهد. يف كالفاعل الغائب يف الفاعل بأن
أصولهم. خطأ من وهذا اليومية. الحركة محرك هو األول يجعلوا أال األمر اضطرهم واحد
ويخرجهم الفالسفة صفة عنهم وينزع سينا. ابن خاصة اإلسالم إىل ينتسبون من يسميهم
األقاويل عىل خرجوا ألنهم كأمة اإلسالم أهل أو اإلسالم ملة من وليس كدين اإلسالم من
وعظم زمانه أهل فاق حتى الفالسفة كتب من أيًضا الغزايل استفاد وقد ألرسطو. الربهانية
من فقيه أو قديم شيخ وكأنه وأهلها الفلسفة يذم الوقت نفس ويف اإلسالم. ملة يف حديثه

السلطان.78 فقهاء
اإلسالم علماء بعض أو اإلسالم يف املتكلمون هم أوسع دائرة إىل رشد ابن ويشري
وهي الحكماء، طرق غري الخاصة طرقهم للمتكلمني بالعلم. املشتغلون اإلسالم أهل أو
اإلسالم علماء بعض أما برهانية. الحكماء أقاويل أن حني يف والجدلية الخطابية األقاويل
الشعبي اإلجماع العموم، عىل األمة علماء هم اإلسالم وأهل الفروع. يف اآلراء أصحاب فإنهم
أو اإلسالم لفظ ويذكر الخاصة. رأي ذلك يكن لم وإن العالم بقدم يسلم ال الذي العام
الكفر مقابل يف العام واإلجماع الشائعة، العقائد ويعني تحديد. دون اإلطالق عىل املسلمني
الدين باسم للفالسفة رفض كل أن والحقيقة والنبوات. الروحاني املعاد وإنكار والزندقة،
بالرضورة. العقل يف نقص هو اإليمان يف زيادة كل وكأن الدين يف عليهم مزايدة هي إنما
السلطان. معارضة عىل قدرة عدم هو عليه يعتمد الذي الفكر وتأييد السلطان مدح وإن
كثريًا إن إذ الخالص؛ العقل عن البحث إىل أقرب العقل باسم الفالسفة عىل مزايدة كل وإن

املتكلمني.79 خصومهم بمقدمات التسليم عن ناشئة الفالسفة أخطاء من
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الرشعي. العلم ليس وهو الراسخ. العلم التأويل أرباب الصوفية إىل رشد ابن ويشري
وتراث الحكماء تراث بني ويربط ظلم. أهله عن وكتمانه ظلم، موضعه غري يف إتيانه
هو. إال هو ال الصوفية قال لذلك الخاصة. وعلوم التأويل هو مشرتك عنرص يف الصوفية
عىل هللا أن حني يف األعظم اسمه عليها يدل ماهية هللا بأن األشعرية عىل الصوفية يمتاز بل
ذهب حني يف يفهم، ال لها ماهية ال ذات وجود ألن ذات وال أصًال له ماهية ال األشعرية مذهب
الصوفية أن كما املوجودات. سائر عن بها الذات تتميز خاصة ماهية له أن اآلخر البعض
رشد ابن يهاجم ال أحد. يكفرهم ولم املادي ال الروحاني باملعاد القول يف الفالسفة تشارك
نقد هو األشعرية عىل الهجوم أن أم األندلس يف لوجوده هل األشاعرة. يهاجم بل الصوفية
عليهم، والهجوم بنقدهم قبل من الفقهاء قام فقد أدوار، توزيع ذلك أن أم للصوفية، مبطن
للقاء طبًقا وليسدرويًشا فيلسوًفا عربي البن لصداقته وربما باألندلس، خطورتهم لعدم أم
«إنه نفسها» «هي يشاهد» ما أعلم «أني والذوق النظر املنهجني، واتفاق بينهما الشهري
الصواب إىل واألقرب له؟ قراءة يف ُمَؤوِّل باطني صويف رشد ابن ألن وربما أعلم»، ما يشاهد
منهما كل يغذي الغزايل، عند وضح كما للتصوف النظري األساس نقد هو األشعرية نقد أن
دون الثعبان رأس عىل القضاء هو وللتصوفضمنًا رصاحة لألشعرية رشد ابن فنقد اآلخر.
اختالفاتهم، عن واحدة مرة إال كثريًا الفقهاء إىل يشري ال رشد ابن الفقيه أن والعجيب ذنبه.

تفرق.80 التي الفروع عن وليس تجمع التي األصول عن يبحث األصويل رشد وابن
فيه املوروث حضور أن إال الحكمة علوم يف للنقد نقد التهافت» «تهافت أن من وبالرغم
رشد ابن وكأن وعباراته ومصطلحاته والرشع الرشيعة ألفاظ خاصة النقد أساس يجعله
الوافد وألفاظ الرشع، ألفاظ إىل الحكمة ألفاظ ويحيل الفقيه. بمنطق الحكمة مع يتعامل
الرشع سماه الفاعلة القوة الوافد سماه فما واحدة. املعاني دامت ما املوروث ألفاظ إىل
والعلل الطبيعية القوة مثل سلًفا موجودة وحقائق ملعاني بألفاظ الرشع أتى لقد اإلرادة.
واملصطلحات، األسماء يف اختلفا وإن املعاني يف والفلسفة الرشع يتفق ثَم وِمن الفاعلة.
الخلق باسم الرشع عناه ما عىل املوروث اسم الوافد أطلق كما الكاذب. التشكل بداية
الحكمة فهم يمكن ثَم وِمن عامة. الحكمة وألفاظ خاصة الرشع ألفاظ والتكليف. واالخرتاع
كما رشعي استعمالها املوروثة فاأللفاظ مصطلحاتها. معرفة طريق عن صحيًحا فهًما
بوجه حامد وأبي خاصة واألشاعرة عامة املتكلمني واستعمال حزم، ابن عند الحال هو
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والرشيعة والرشائع الرشع ألفاظ رشد ابن ويستعمل رشعي.81 غري استعمال أخص
واملؤنث، املذكر بني الصياغات اختلفت وإن متقاربة بمعاٍن ورشعي الرشعية والصفات

والصفة.82 واالسم والجمع، واملفرد
موضوع استعمال مثل الفلسفية املسائل لرشح الرشعية األمثلة رشد ابن ويستعمل
واألشعرية حامد أبي مثال رشد ابن رفض فقد بالعالم. هللا عالقة لرشح والرشوط الطالق
مثل الرشط حدوث حتى الخلق وتأجيل وحدوثًا، قدًما العالم لقياس الطالق يف ورائه من
الطالق يقع الظاهر أهل فعند الدار. دخول لحني اليمني إطالق بعد الطالق وقوع تأجيل
يف ظاهريٍّا رشد ابن يبدو وهنا العقليات. يف األمر غري الوضعيات يف األمر ألن الحال يف
لبيان حجج صياغة يف والوتر بالشفع األمثلة يرضب كما املرشق. يف عقليٍّا منه أكثر األندلس
العالم. قدم عىل األول الدليل معرض يف األفالك حركات فهم الفلسفي، املوقف استحالة
يف مبارش غري نحو عىل يفيد عقيل بناء مجرد ذاتها، يف غاية الفقهية األمثلة تكون وأحيانًا

الرشائع.83 من عديد يف ومقارنتها الصالة أفعال مثل الحكمة علوم
ونبه املقال» «فصل يف رشد ابن عرضه املوضوع هذا تناول يف رشعي حكم وهناك
أو يعلم ال فيما أفتى ومن األدلة». «مناهج يف بالفعل ومارسه التهافت»، «تهافت يف عليه
استعمال عىل الغالب املوضوع ويظل األرض. يف فساًدا يكون رشط بغري بفعل أتى من
رشد ابن يسميه الذي والنقل العقل من الكالمي املوضوع يف النقل معنى الرشع لفظ
يف املنهجية املسألة وهي والدين، الفلسفة قبله الفالسفة سماه ما أو والرشيعة الحكمة
نظرة املوضوع إىل ينظر فقيًها رشد ابن يبدو وهنا واألصول. والتصوف والفلسفة الكالم
«فصل يف ذلك بني وكما رصفة فقهية مسألة وكأنها املسألة يف الرشع حكم ملعرفة الفقيه
ما كل إن قوله عىل يوافق فهو كبرية. حامد أبي وبني بينه املسافة تبدو ال وهنا املقال».
للعقل، متمًما جاء الوحي وأن الرشع، إىل فيه يُرَجع اإلنسانية العقول إدراكه عىل قرصت
بسبب أو الفطرة نقص بسبب العجز هذا كان سواء الوحي أكمله العقل عنه عجز ما وكل
الرشع مدارك يف العقول بقرص يقول وهو عقالنيٍّا رشد ابن يكون وكيف التعلم. نقص

به؟84 إكماله أوجب مما
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وجمهور. حكماء وخاصة، عامة إىل الناس قسمة يف الحكماء موقف رشد ابن ويؤكد
النظرية املسائل عىل تقدر الخاصة الرشع. ظاهر وللجمهور التأويل، وحدهم الخاصة حق
الخاصة عند العملية. والتوجهات الخطابية األقوال إىل حاجة يف العامة أن حني يف الربهانية
التعليم ومستوى التلقي طبيعة إىل الثنائية هذه وترجع يقني. العامة وعند برهان اإليمان
عن يغني الرشع ظاهر املقروء. إىل وليس القارئ إىل ترجع ذاته. يف النص إىل وليس
وإن الوافد. وغموض الرشع وضوح بني وفرق الجمهور. عليه يقوى ال الذي الوافد كل
لقد الرشع. ظاهر وفقدوا الفلسفي، اليقني أضاعوا الوافد اتباع حاولوا الذين الفالسفة
كيفية أما عدم. من وحدوثها الكائنات تغري الشائع، باملعنى الحدوث عن الرشع تحدث
فإن وبالتايل الناس، أفهام عن لبعده عنه الرشع سكت فقد الرضوري من املمكن خروج
عن خارجة فإنها األشعرية محاوالت وأما الجمهور. لسعادة رضورية ليست معرفتها
فيما الدخول عن النهي هو ذلك يف الرشع وحكم برهان. عىل تقوم وال املسلمني رشيعة
قياس الرشع، عنه سكت ما عىل حكم إيجاد هو القياس أن من وبالرغم الرشع، عنه سكت

األصل.85 عىل للفرع
الفقهية الرشعية فالنظرة التهافت». و«تهافت األدلة» «مناهج بني فرق ال أنه والحقيقة
بعض عن الرشع سكت لذلك البرشقارصة. عقول الحكمة. علوم عن الدفاع داخل متضمنة
له كالطب الرشع وحدهم. الحكماء بل الجمهور لها يتعرض ال عنده. من وأكملها األمور
مقدار مثل العملية األمور يف سعادتهم لنيل الجمهور يحتاجه ما مقدار وهو نفعية، غاية
العمليات يف القياس الظاهرية نفت لذلك النظري. للبحث وليس للعالج الطبيب يحتاجه ما
الربهان أهل من يكن لم ومن الرشع. عليها نبه وكما النظرية األمور يف نفيه من أفضل وهو
ألهل يمكن إيمان دون الربهان أهل من كان وإن حرام. فيه والكالم بالرشع اإليمان عليه
عىل يجب ال عما الرشع سكوت رشيعة، كل بل الرشع موقف هو هذا حجاجه. الربهان
الظاهري املوقف هو هذا فهل وحدهم. الربهان ألهل ذلك ويحق فيه، الخوض الجمهور
العقلية؟ الحياة عىل وسيطرتهم الفقهاء سطوة عن تعبري أنه أم باألندلس سائًدا كان الذي
بعضالصنائع ويرفضنسبة النبوة. عىل معرضالدالئل يف حزم ابن رشد ابن ويذكر
العقل أحكام حزم. ابن من عقالنية أكثر رشد فابن حزم. ابن زعم كما األنبياء أو الجن إىل
بأن القول يف به يستشهد كما مختلفة. صفات هللا يخلق أن ويمكن جائزة حزم ابن عند
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ليس بشخصه حزم فابن ذلك ومع الرشائع. أقدم من األجساد بحرش تقول التي الصابئة
عن رشد ابن يتحدث الوقت نفس ويف بظاهريته. حاًرضا كان وإن الكايف بالقدر حاًرضا
لحظة الطالق موضوع يف رأيهم خالصويستعمل رشعي سياق يف الظاهر وأهل الظاهرية
حدوث عدم بدليل الفالسفة عند العالم قدم كقياسإلثبات الرشط انتظار دون اللفظ إطالق
حدوث لحني الطالق وقوع تأخري يف األشعرية برأي الغزايل استشهاد بعد هللا مع العالم
عند ورضورة الظاهر أهل عند احتمال برشطه الطالق فعالقة اللفظ.86 إطالق بعد الرشط
أو الرشع أفعال واحدة، فالبنية هللا. مع حدوثه عدم بدليل العالم قدم عالقة مثل األشاعرة
للقياس كنفي والظاهرية وخلقه. هللا بني العالقة أو وفعله اإلنسان بني العالقة هللا. أفعال

العلمية. األمور يف عنها العملية األمور يف حظٍّا أسعد تكون قد
داللتها، إىل الفنية الصور من واالنتقال التأويل، أهمية رشد ابن إدراك من وبالرغم
والعقول الفعال العقل هو املحفوظ اللوح املجازية، املعاني إىل الحرفية املعاني ومن
موقف وليس الحكماء تأويل هذا أن إال املالئكة هي األفالك تحرك التي النفوس أو املفارقة
التكلم يجوزون ال أنفسهم والحكماء الربهان. يتطلب مما أكثر الطاعة يتطلب الذي الرشع
بها التسليم يتم مبادئ لها صناعة فكل شديد. بأدب إال الرشائع مبادئ يف الجدل أو
اإلنسان تمثل تتطلب كذلك الرشعية العملية والصناعة إبطال. أو بنفي لها التعرض دون
جحدها أو فيها املناظرة دون وتقليدها عالم إنسان هو حيث من الرشعية الفضائل
تفوق إلهية مبادئها الزنادقة. قتل لدرجة اإلنسان وجود يبطالن والجدال املناظرة ألن
القدماء من أحد يتكلم لم لذلك أسبابها. جهلت وإن بها االعرتاف يتم اإلنسانية. العقول
والرشائع الرشائع، تثبت مبادئ ألنها العالم يف وظهورها انتشارها من بالرغم املعجزات يف
الرشعية الفضائل عىل اإلنسان نشأ فإذا املوت. بعد فيها الحديث يتم وال الفضائل. مبادئ
للجمهور. به الترصيح يجب ال فإنه ملبادئها التأويل استطاع فإن اإلطالق. عىل فاضًال كان
بعده. تيمية وابن قبله حزم ابن وكأنه رشد البن الرصف الفقهي املوقف هذا والغريب
إال منطقيٍّا معيبًا الجدل كان وإن اإلطالق؟ عىل الرشع مبادئ يف الكالم يجوز ال فكيف
التساؤل يتم وال الرشع بمبادئ التسليم يجوز كيف العقول. وإثارة الحوار يف مفيد أنه
بالزندقة ذلك يفعل من اتهام يجوز وكيف العملية؟ األمور ذلك يف بما فيها والحكمة حولها
علم أساس والعلة وأسبابها، عللها معرفة دون الرشائع تقليد يمكن كيف قتله؟ وإجازة

.(١) الظاهر أهل ،(٣) الظاهرية 86
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الناس؟ مصالح رعاية عىل تقوم وضعية رشائع وهي إلهية أمور تكون كيف األصول؟
وقد رشعية أمور املعجزات وهل النقل؟ أساس والعقل العقول الرشعية األمور تفوق كيف
تطابقها باطنية، أدلة عىل أم املعجزات عىل تقوم الرشائع وهل لها؟ نفسه هو تعرض
صحيح رشد؟ ابن عقالنية مع كله ذلك يتفق كيف حاجاتهم؟ وتلبيتها الناس حياة مع
معرفة يمكن الحكماء وعند غايات. والفضائل وسائل ولكنها الفضائل مبادئ الرشائع أن

أخرى.87 بوسائل أو مبارشة الغايات
عند العلم واملقصود للجمهور، تقريبًا والبصري بالسميع هللا الرشع وصف وقد
الفالسفة يكون ثَم وِمن أزليٍّا. إنسانًا باعتباره هللا املتكلمون تصور وبالتايل الحكماء،
ويبحث إقناعي. قول والكالم برهاني قول الفلسفة أن إىل باإلضافة منهم، تنزيًها أكثر
طريق يكون ثَم وِمن املبدأ، حيث من العقل مع متفق والرشع الرشع، أمور يف الحكماء
أيًضا ويصبح العقل مع ليتفق الرشع الحكماء ل يَُؤوِّ مختلفني ظهرا فإن واحًدا. املعرفة
التأويل. منهج يف الحكماء وموقف املعتزلة موقف بني إذن خالف ال واحًدا. املعرفة طريق
يتفق حتى بالتأويل يقومون الصوفية ألن له موضع ال الحكماء عىل الغزايل اعرتاض وإن

الذاتية.88 الصوفية الخربة مع الرشع
تركها فقد واملعجزات. النبوات باب القدماء، فيه يتكلم لم ما الحكماء أضاف وقد
يفحص كمن للعقوبة معرض فيها والباحث الرشائع مبادئ هي فحص. دون القدماء
نحو والسعي بالفضائل والعمل هللا وجود مثل الرشائع عليها تقوم التي العامة املبادئ
بجسم، ليس روحاني موجود بتوسط هللا من والرؤية الوحي جعلوا فقد ذلك ومع السعادة.
طبًقا ملًكا يسمى الرشيعة ويف الفعال، العقل منهم الحذاق يسميه اإلنساني. العقل واهب
وهي حامد، أبو عليه نبه آخر فطريق الخواصباألنبياء تصديق أما الكاذب. التشكل لعملية
واملفيدة للحق املوافقة الحقة الرشائع ووضع بالغيب اإلعالم النبي، عن الصادرة الصفة
وليست النبوة عىل خارجية أدلة فاملعجزات الناس. جميع سعادة بها التي األعمال من
والصيام. الصالة مثل للرشائع موضوًعا وليست الطبيعي للعلم موضوع وهي داخلية.
عىل عقوبة وال اإلرادة. وحرية الفكر استقالل بعد كذلك تعد ولم املايض يف موجودة كانت

فيها. الفاحص
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عرص منذ عام، ألف من أكثر منذ الرشائع كل يف منترش األجساد بحرش والقول
صحفهم من كثري ويف الزبور يف وواضح موىس، بعد إرسائيل بني من بداية رشد ابن
ومجادلة الصديقيني نفي من بالرغم اإلنجيل يف عيىس أقوال يف تواتر وقد إليهم. املنسوبة
التأمل عىل القائم الطبيعي الدين الرشائع، أقدم وهي الصابئة. رأي أيًضا وهو لهم. املسيح
وذلك بالنظر، اآلخرة ويف بالعمل الدنيا يف اإلنسان سعادة ذلك يف والحجة الكواكب. يف
دون الدنيا يف مقنعة أم مقنعة غري أو مقنعة حجة كانت سواء هللا بمعرفة إال يتأتى ال
تتحدد صورها يف اختلفت وإن للمدينة الرضورية الصنائع بمعنى الرشائع أن كما اآلخرة.
العلماء وتنبيه الجمهور تعليم الرشائع وتقصد املوت. بعد حياة وجود وهو قصدها، يف
فقد البرشية. تطور يف الفلسفة من أعىل مرحلة الدين يمثل ذلك ومع العامة. تأويل دون
رشائع من أعىل والعقل الوحي ورشائع اإلسكندرية. حكماء أسلم ثم الروم حكماء تنرص
اليهودية الرشائع مثل وحده الوحي رشائع أو والرومان اليونان رشائع مثل وحده العقل
قتله! يجب زنديًقا ويكون األجساد ينكر من أن يرى رشد ابن أن والعجيب واملسيحية.
إجماًعا الشعوب، لكل حكمه أصبح وما األديان تاريخ يف الحقائق تواتر رشد ابن يستعمل

التاريخ.89 عرب كلها للبرشية
معجز، إلهي أمر الرشائع عليها تقوم التي املبادئ أن إىل رشد ابن ينتهي أن والعجيب
الفضائل وهل موجودة، السعادة وهل موجود، هللا هل مثل إدراكها عن العقول تعجز
يجعل أن أيًضا والعجيب العامة. املصالح وضعية عىل تقوم وضعية الرشائع ألن موجودة
طريق عن بل الرواية طريق عن ليس إعجازه ولكن الكتاب مثل باملعجزات النبوة تصديق
خرق بمعنى املعجزات باقي القرآن إعجاز فاق ثَم وِمن القيامة. يوم إىل والتجربة الحس
لذلك األنبياء. تصديق خاصيف طريق الخواصفلهم أما واإلنسان. والعقل الطبيعة قوانني
من أحًدا يعصم وال األشياء. هذه وتفهيمه الجمهور تعليم عىل فقط الرشع يقترص لم
يقول وشيعيٍّا بل تقليديٍّا رشد ابن يبدو وهنا األنبياء. مثل هللا من مؤيًدا كان ما إال الخطأ

للخاصة. والثانية للعامة األوىل وبالحقيقتني، األنبياء، عصمة بالعصمة،
النبوية واألحاديث القرآنية اآليات األصيل، املوروث يف املوروث استعمال قمة وتبلغ
كمصادر سواء األدلة» و«مناهج املقال» «فصل من أقل أنها ولو الصحابة أقوال إىل باإلضافة
كل تشري ذاتها.90 واإلنسان وهللا للعالم العقائد تصورات عىل أو العقائد صحة عىل للربهان

.٨٨ ،١٢١-١٢٢ ،١٣٣-١٣٤ ج٢، السابق، 89
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لب واألفعال والصفات الذات الكالمية، العقائد نسق أو الربهان طرق عىل إما القرآنية اآليات
القرآن يستعمل الفلسفة. لب واإللهيات والطبيعيات املنطق الحكمة، أقسام أو الكالم علم
هللا وجود عىل عقلية براهني إىل اآليات تحويل املتكلمون استطاع لذلك لإلقناع. الربهان
والواقع. الذهن يف ثباتها هو وهذا وطبيعي. عقيل برهان فاآلية األجساد. وحرش ووحدانيته
االستعارة وتتضمن باملخرب. الخرب الحارضوربط عىل للداللة املايض يف تستعمل لغة وهي
أن يريد الجدار للعالم. إرادية حيوية نظرة يف األشياء وتشخص واإلقناع. التأثري أجل من
وصفاته هللا الذات تفهيم يف الجمهور لتعليم الفنية الصورة الرشع استعمل وقد ينقض.
يف الراسخون الخاصة أما الشاهد. عىل للغائب قياًسا اإلنسان، يف لوجودها نظًرا وأفعاله
من بالرغم الفائقة لفطرهم نظًرا الربهان طريق عىل التأويل علوم عىل األقدر فهم العلم
يرصح لم وما عنها. وسكت الغامضة األمور يف الدخول عن الرشع نهى وقد الناس. يف قلتها
الحث املعنى، لنفس حديثني رشد ابن استعمل وقد العلم. يف كالراسخني به يؤمن الرشع به
باب من هو الطلب هذا مثل إىل الجمهور بلوغ وإن ذاته. يف وليس هللا خلق يف التفكري عىل

اإليمان.91 بمحض ذلك يؤخذ ثَم وِمن الوسوسة،
تصور لوضع السياق ونفس املعنى لنفس مرة من أكثر اآليات من عديد ويُستعمل
رأي عرض بعد اآلية وتذكر واحد، نظام والطبيعة والعقل فالنص للعالم، ورؤية ذهني
ووضوًحا إقناًعا أكثر القرآن يبدو والطبيعة. والعقل العلم مع املتفق العلمي أرسطو
الفهم العويص والبحث واالستدالل التجريد من تعيينًا وأقرب تأثريًا وأعمق فهًما وأسهل
الربهان هو القرآن والعلماء. املناطقة من الخاصة إال يفهمه ال والذي وتأثريًا وضوًحا األقل
املتكلم يأتي ثم تحقيقه دون مضمونها تفرض صورة يبدو القرآن أن والحقيقة الشامل.
وتتعدد املناطات تختلف وقد مناطها. املفرسفيحقق أو األصويل أو الصويف أو الفيلسوف أو
* أَْعَماًال يَن ﴿اْألَْخَرسِ مثل واحدة والطبيعة العقل مع الوحي فيها يتحد التي البنية وتظل
واحدة الفكرة ُصنًْعا﴾ يُْحِسنُوَن أَنَُّهْم يَْحَسبُوَن َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َسْعيُُهْم َضلَّ الَِّذيَن

متعددة.92 واملواضع
والدعوة اإللهية والقدرة العالم نظام بني واإللهيات، الطبيعيات بني التفرقة وتصعب
والعالم. واملعلوم العلم واحدة، الحكمة فأقسام الخالق. إلثبات الخلق يف والنظر التأمل إىل

فذاك ذلك أحدكم وجد إذا هللا؟ خلق فمن هللا خلق هذا يقولون حتى يتفكرون الناس يزال «ال وهما 91

.(٩٩ ج٢، (السابق، أحد» هللا هو قل فليقرأ أحدكم ذلك وجد «إذا اإليمان»، محض
.١٢٧ ،١٢٣ ،٩٩ ج٢، السابق، 92
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لنظام، الكون وخضوع الخالق، بوجود فأيقن السماوية األجرام عىل إبراهيم اطلع ولقد
الكتاب يف ظاهر هو كما املحدثات أول بل محدثة واألرض السماوات وضعه، يف يشء كل
بعضها األسباب ارتبطت وملا فتقهما. قبل رتًقا كانتا واألرض السماء وأن آية، ما غري يف
تتحدث املحسوس. الوجود ومبدأ العلل علة محسوس، غري موجود إىل األمر انتهى ببعض
مخالف موجود إىل موجود من النفسية الصفات وانتقال الطني من اإلنسان خلق عن اآليات
واالنقطاع.93 التواصل بني واالنكسار، التطور بني جمع والفعل، واالسم والحد بالجوهر له
يتغذى الحيوان اإلنسان. ثم الحيوان ثم النبات منها تكون حتى األسطقسات ترتكب
القرآن يف فالحدوث آخر. حيوان يتكون والدم املني ومن ومني. دم منه فيتكون بالنبات
ما ذلك يف والخطورة وافدة. وليست موروثة أخرى وتعبريات ومصطلحات بألفاظ ولكن
والدين بالظني، واليقيني باملتحول، الثابت يرتبط حيث للقرآن العلمي بالتفسري يسمى
ويذكر ووحدانيته. وقدرته علمه ذاتهللاوصفاته، بالتوحيد الخاصة اآليات تأتي ثم بالعلم.
صفة الوحدانية التمانع. دليل طريق عن الوحدانية األشاعرة بها يثبت التي اآلية رشد ابن
وعلم بالشخص علم وهو وشامل. محيط وعلمه شامل، توحيد يف واملجتمع وللطبيعة هلل
عناية عىل اآليات نبهت وقد بالكيل. أو بالشخص تحديد دون اإلطالق عىل علم أو بالكيل
له مطيع يشء وكل يشء، لكل حافظ هللا له. السموات جميع لتسخري وباإلنسان بالعالم هللا

اآلمر.94 هو وهللا باألمر،
واألمر عليها، األرضواملؤتمن املكلفعىل املوجودات بنيسائر من الوحيد هو واإلنسان
ويعرتض بالحرية. بل بالرضورة ليس باإلرادة، بل بالطبيعة لإلنسان موجًها ليس اإللهي
متناهية، آنيات وليسالستكمال هلل طاعة وأنها األفالك لحركة سينا ابن تصور عىل رشد ابن
استدالالته رشد ابن وينهي اآلية. عىل ومعتمًدا الرشعية بالنظرة الكونية النظرة مقابًال
أفضل الجسمانية باألمور املعاد وتمثيل بالنوم، املوت وتشبيه النفس، معاد بإثبات النصية
النهاية ويف عباس. ابن عن مأثوًرا وقوًال حديثًا ويستعمل الروحانية. باألمور تمثيله من
هو الفقهي املثل زال وما القليل إال العلم من اإلنسان يُؤَت ولم هللا، أرسار من رس الروح

واملنكر.95 الفحشاء عن تنهى الصالة أن مثل للفلسفة تصور أفضل

بني حاد نقاش إىل ودفع املعارصة، الغربية الفلسفة يف برجسون عند الخالق بالتطور ذلك سمي وقد 93

املعارص. العربي الفكر يف وخصومه التطور أنصار
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املوروث ويف بل التهافت» «تهافت يف الرئييس واملفهوم املفتاح، اللفظ هو «هللا» ولفظ
أكثر اللفظ ذكر وقد الوافد. فهم يتم أساسه عىل الذي الجديد التصور محور ألنه كله
بني فرق ثمة فال الحكمة. علوم يف وليس الدين أصول علم يف الكتاب وكأن مرة مائة من
بالنبوة يتعلق ما ثم وأفعاله وصفاته ذاته ثم هللا وجود إثبات حيث من والفلسفة الكالم
والعلم ووحدانيتها الذات مثل معاٍن عدة يف كصفة اللفظ ويظهر والرشائع. واملعجزات
والرشيعة. والنبوة والطبع واإلرادة والصنع والخلق والنظام والجود األول واملبدأ والعقل
الوجود، واجب أصبح فاهلل املتكلمني. عند هللا وجود عىل الرباهني الحكمة علوم تجاوزت لقد
إثبات ويظل الصانع. عىل تدل فالصنعة ذلك ومع الوجود. علم إىل الذات علم وتحول
املمانعة دليل عىل اعتماًدا الحكمة علوم إىل الكالم علم من متواصًال االثنينية ونفي التوحيد
الفالسفة جعل الذي السبب هو وهذا الفالسفة. عند الدليل ضعف من بالرغم األشعري عند
والعالم هللا كائنني، وجود وافرتاض والرشك والتعددية لألثنينية نفيًا العالم بقدم يقولون
الواحد كان إذ الوحدانية إلثبات صعبة طريقة هي ذلك ومع واحد. فالقديم القدم. منذ
من تأتي فوحدته بالفعل أجزاء من مركبًا كان إذا أما وصورة. مادة من مركب غري بسيًطا
ويقال حادثة. الحيوان ويف قديمة العالم يف القوة أن الفرق إنما الحيوان. يف بالقوة ذاته
باشرتاك أيًضا حياة عليهما يقال كما النوع. يف تباينا إن االسم باشرتاك إله كليهما عىل
واإلنسان أزليٍّا إنسانًا اإلله كان وإال فاسدة والثانية أزلية األوىل الحياة أن حني يف االسم

فاسًدا.96 كائنًا إلًها
من غريه مع سينا ابن جعل لقد الصنعة. استعمال يف األوىل املكانة اإللهي العلم ويمثل
بالربهان اإللهي العلم إثبات يمكن القدماء. مذهب بذلك مغريين ظنية العلم صفة الفالسفة
العلم إثبات إن بل عامة. التعليمية العلوم ويف خاصة الهندسية األمور يف الحال هو كما
اعتقاد. فال وإال نتائج إىل تؤدي مقدمات له اإللهي العلم يف قول كل أوىل. بالربهان اإللهي
يف وليس العلوم بعض يف نافع الجدل الربهان. يف الجدلية املقدمات هذه تجريب ويمكن بل
ألنه العقل يكيفه ال الذي الجوهر مع للتكيف الجدل إىل املتكلمني بعض يلجأ اإللهي. العلم
إذن هللا عن الحديث واحد. يشء الفاسد والكائن األزيل العقل ولكن أزليٍّا، عقًال لكان فعل لو
ذلك ومع حامد. أبو الحظ كما ظني إىل الحديث تحول وإال جدليٍّا وليس برهاني حديث
من واالنتقال شكوك، من بها ما وإزالة مراجعتها يمكن واملتكلمني الفالسفة فاجتهادات
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82



رشد ابن رابًعا:

اإللهية العلوم يف الفالسفة يخطئ أن عجب فال اليقني. إىل الظن ومن الربهان، إىل الجدل
ولكن بالجهة يعلم ال فاهلل اإلنساني. العلم غري اإللهي والعلم مفيًدا. قوًال فيها يقولوا وأال
بالجهة. وليس باألرشف يتعلق هللا علم العلمني. بني االشرتاك لوقع وإال بها يعلم اإلنسان
واقع، هللا علم باألشياء. التجريبي العلم صفة عىل للتأكيد والبرص بالسمع مرتبط علم وهو
املتفقة الرباهني عىل واعتماًدا بعقولهم املوجودات الفالسفة ويعرف بعلمه. يقع يشء وكل
باشرتاك إال عقل عليهما يقال وال اإللهي. العقل غري اإلنسان عقل ذلك ومع املحسوسات. مع

االسم.97
املبارشة بني والطبع، اإلرادة بني والعالم، هللا بني الصلة يف الفالسفة اختلف لذلك
والفالسفة باإلرادة. العالم يف وبالتدخل باملبارشة يقولون والغزايل فاألشاعرة والتوسط.
وهي الطبع. أو األسباب طريق عن بالتوسط يقولون الطبائع أصحاب خاصة واملعتزلة
ممسكه يشء، كل خالق هللا بأن القول يمكن هذا وعىل وحدته. الحيوان تعطي التي القوة
للحوادث. علة القديم يكون املعنى وبهذا باألسباب. أم باإلرادة فقط والخالف وحافظه.
أساس الطبيعية الحكمة وأن فهمها، يف العقل قرص وإن بحكمته، العالم يف ما كل ويكون
يفتقر صنعه، لحكيم فإنه الحكمة غاية يف مصنوًعا العالم كان فإن الصناعية. الحكمة فهم
الخالق تنزيه بدعوى ويمكن لنفسه. علة ليس املصنوع واألرض. السماوات يف يشء كل إليه
رشد ابن لدفاع موجهة موضوعات والعناية والحكمة والخلق صفاته. وسلب حكمته إبطال
هللا بقدرة القول حد إىل ذهب البعض إن بل حامد. أبي هجوم ضد والفالسفة الفلسفة عن
لم الطبيعة. قوانني ضد هي كما العقل قوانني ضد اإلرادة فجعلوا املتقابلني. اجتماع عىل
طبيعة لديهم فأصبحت البرش اكتسبها ولكن املوجودات يف تنشأ ولم بالعادات، هللا يأمر

ثانية.
وأن الفالسفة ظن كما السماوية األجرام اضمحالل فيه يؤثر ال لنظام يخضع والكون
اإللهي األمر هذا املدينة. يف امللك يفعل كما وأنه هللا، وهو األول، املبدأ عن صدر النظام هذا
فاض وقد ناطًقا. حيوانًا باعتباره اإلنسان عىل وجبا اللذين والطاعة التكليف يف األصل هو
تنتظم التي والقوانني املبادئ خالل من األمر هذا ويتم واإلدراك. الحياة عليه اإللهي الجود
والكون هللا إرادة بني فرق ال ثَم وِمن واملسببات. األسباب من متتابعة سلسلة يف الكون
إلهي بعلم الطبيعي العلم تزييف يف حامد أبو أخطأ ولقد التوسط. إال واألسباب والعلل
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التشكل هنا ويبدو الصحيح. اإللهي العلم إىل يؤدي الصحيح الطبيعي العلم أيًضا. مزيف
إلخ.98 … األول العقل األول، السبب األوىل، العلة األول، املبدأ هو فاهلل واضًحا. الكاذب

إرادة، عالقة بالعالم هللا عالقة يجعل الذي األشعري للتصور بالنقد رشد ابن ويتوجه
تتحرك بها التي الطبيعية والقوى األسباب وجود إنكار إىل تؤدي والتي باملأمور، األمر
يلف مدينة حارس هللا وكأن العالم، فهم اإلنسان يستطيع بها والتي واملعقوالت األشياء
وهللا الحركة. ال السكون هللا يفرتضيف قول وهو فيها. الدخول دون متناهية بآيات حولها
والحقيقة أقرب. الحركة إىل فإنه التفضيل من بد ال كان وإن ساكن، وال بمتحرك ليس
الطبع إىل أنه إال والطبع، اإلرادة التصورين، تجاوز يف رشد ابن رغبة من بالرغم أنه
واملعتزلة األشاعرة وتجاوز أقرب، الفالسفة إىل ولكنه والفالسفة املتكلمني وتجاوز أقرب،
وهو رشد ابن يستعمل أن والعجيب أقرب. الطبائع أصحاب خاصة املعتزلة إىل ولكنه
يف هو والطبع اإلرادة بني والرصاع والبيان. للرشح الشعبية الخطابية األمثلة الربهاني
األشاعرة املتكلمون يثبت والتنزيه. التشبيه بني والفالسفة، املتكلمني بني رصاع الحقيقة
التدخل هذا الفالسفة يرى حني يف القائد، أو امللك يفعل كما باإلرادة العالم يف هللا تدخل
عن اإلرادة ينفون ال الفالسفة أن والحقيقة الكون. وسنن الطبيعة قوانني خالل من
أنهم مع هللا إرادة ينفون أنهم ظانني الفالسفة املتكلمون هاجم املحدثة. اإلرادة بل هللا
يسقطون إنسانًا هللا فيجعلون البرش يتصورون كما ويشخصونه إنسانًا هللا يتصورون
تقال بغريه ومعرفته بنفسه اإلنسان معرفة املعرفتني أن مع هللا عىل ألنفسهم تصورهم
معرفته مثل مًعا األمران عليه يصدق أو البرش نقائص عن منزه والباري االسم. باشرتاك
بها علمه اإلحصاء. بالعدد تجريبيٍّا يعلمها وال كليٍّا يعلمها يعلمها، وال يعلمها بالجزئيات،
حركة، ألنها إرادة وال قرس، الطباع ألن طباًعا يفعل ال هللا أن والحقيقة وجودها. عىل سابق
االثنينية.99 افرتاض وتجاوز واملوجودات، الباري بني البعض وحد ولهذا عنها. منزه وهو
إنما الفالسفة يريد كما بالطبع وال املتكلمون يريد كما باإلرادة هللا عن األشياء تصدر ال
املوقف يف الحال هو كما علم الرشعي السكوت وكأن هللا إال يعلمها ال أرشف نحو عىل

الظاهري.100
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رشد ابن رابًعا:

لسان بني تمايًزا اللغوي، باملوروث أيًضا بل وحده الديني باملوروث األمر يتعلق وال
والثقافات الشعوب بني واحدة الفلسفة يف املعاني كانت فإن اليونانيني. ولسان العرب
إيجابًا، أم سلبًا الفلسفي املصطلح وضع إىل ذلك أدى وقد مختلف. بينها اللسان فإن
املعرب أحيانًا يتغلب وقد منقول. عنرص ولفظ معرب «األسطقسات» لفظ نقًال. أم تعريبًا
واأللفة التكرار بكثرة وتتعرب العربي اللسان يف األجنبية األلفاظ وتدخل املنقول، عىل
متداخلة بل مغلقة عوالم ليست فاللغات وسفسطة. وفلسفة وموسيقى جغرافيا مثل
لغة ولكل املشرتك، والتبادل والرتجمة االتصال عرب الشعوب بني الحضاري للتداخل نظًرا
من ذلك الفارابي الحظ وقد الذاتي. وفكرها للعالم تصورها عىل تدل التعبري، يف طريقتها
اللغة يف املنفصل الضمري واستعمال واملحمول، املوضوع بني بالرابطة يتعلق فيما قبل
عندما غلطه وإنما أيًضا. ذلك سينا ابن وكرر اليونانية. يف الوجود لفعل كمقابل العربية
تعادل ألفاًظا املتكلمون وضع كذلك العرب. كالم يف الصادق عىل يدل الجوهر اسم رأى
اللغوي املخزون من «اللهم» شعري»، «ليت يف العربي األسلوب يبدو كما والعرض. الجوهر

العربي.101
بدأت كما التهافت» و«تهافت األدلة» و«مناهج املقال» «فصل رشد ابن ثالثية وتنتهي
ومصدرها الحضارة بؤرة عن تكشف والتي فيها كتبت التي الدينية البيئة عن باإلعالن
وآله. الرسول عىل والسالم والصالة والحمدلة بالبسملة بدءًا وجوها، وإطارها ومقصدها
مطوًال مختًرصا ذلك يكون وقد العون. وطلب بالدعاء تقرن وقد وحدها. البسملة تكفي وقد
من هللا واصطفاء الرسول اصطفاء عىل والرتكيز الوعظية املقاالت أو الدينية الخطب مثل
ومقصد الوحي وفهم العلم مكنون عىل واالطالع سنته واتباع ورشيعته لحكمته يشاء
عىل الرشع عنه سكت ملا املتأولني وتأويل املبطلني وتحريف الزائغني زيغ ضد الرسالة
بانطفاء يؤذن الذي الحضاري االغرتاب عىل والتنبيه الخطر نواقيس دق يف الفقهاء طريقة
الرسالة منتصف يف وأحيانًا والنهايات، املقدمات هذه تدعو كما املركز. وضياع البؤرة
وإقالة العذر وقبول بالصواب، أعلم وهللا الحق، إىل واإلرشاد الصواب إىل التوفيق إىل
زمانها تاريخها، يذكر فإنه وثيقة التأليف كان وملا وفضله. وجوده وكرمه بمنه العثرة
والتعرف منه، النسخ تم الذي واألصل ولقبه، ومذهبه وطنه ومؤلفها، ومكتبتها ومكانها
املحمية بأنها توصف مرص يف التأليف كان فإذا النسخة. ويف األصل يف الناسخ خط عىل
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطامعني طمع عن يكشف مما أباد-الدكن حيدر مثل الحديث العرص يف املحروسة أو
املؤلف بني املكان تعدد ويكشف والوطن. الفكر هموم عن ويعرب الحديث، الغرب من فيها
كما زادة.102 كربى طاش مثل ناسًخا يكون أن املؤلف يعيب وال األمة. وحدة عن والناسخ
الدول وقيام واألزمان العصور عن يكشف استامبول إىل القسطنطينية من األسماء تغري أن

التاريخ. ودورات الناس بني األيام وتداول وسقوطها

اإلبداع آليات (٤)

والحارض املايض يف الفكر مسار وصف يتم رشد. ابن ثالثية يف اإلبداع آليات وتتجىل
رشد ابن أن عىل يدل مما منطقي، نحو عىل االستداللية وخطواته مراحله وبيان واملستقبل
إىل والسابق السابق، إىل الالحق إحالة وتتم الكالم. وليسصياغات الفكر أفعال مع يتعامل
موضع إىل موضع من نفسه، إىل الفكر ويحيل وتصوره. املوضوع وحدة عىل دليًال الالحق
واإلقناعي الخطابي الكالم بني للمقارنة واالستطراد املوضوع عىل والخروج للتطويل منًعا
بالسكوت املوضوع عىل وحكمه الرشع يف أو الربهانية الفلسفة وبني أزيل» إنسان «هللا مثل
وأنه للمايض، واملوجه الحامل هو الحارض أن القوسني» «فتح أو االستطراد ويعني عنه.
قراءة والغاية. الوسيلة بني الربط من بد ال وأنه وسيلة مجرد واملايض الفيلسوف، هم هو
لفهم وتعميًقا الحارض، يف السلطة قهر من للنفس وحماية للمايض، واستمراًرا للرتاث،
السلفية بني الثقافة وقسمة االثنني، بني لالزدواجية ومنًعا فيه، املايض يقبع الذي الحارض
ويتم الفكر. وحدة لبيان والعلوم املؤلفات باقي إىل اإلحالة وتتم العرص. بلغة والعلمانية
فالوضوح بنفسه. األمر اخترب من لكل بيِّنًا يكون حتى والتحقق املراجعة يف القارئ إرشاك
وقاضيًا عدًال شاهًدا يكون أن برشط اإليصال وسائل عرب تنتقل ال فردية ذاتية تجربة
بتخيله مسبًقا االعرتاض عىل الرد يف اإلسالمي األسلوب ويستعمل رشد. ابن مثل منصًفا
املوضوعية، مراحله له فالفكر قلنا»، … قيل «فإن صيغة يف االتساق عىل حرًصا وافرتاضه
ويظهر متتالية. منطقية خطوات يف موضوع يف يصب وموضوع جزء، إىل ينتهي جزء

العقالني.103 والخطاب الربهاني القول من بالرغم أيًضا الديني الجو
عىل الغزايل ألحكام رشد ابن مراجعة يف التهافت» «تهافت يف اإلبداع آليات وتتجىل
عىل الدين باسم عليها الهجوم ضد الفلسفة عن ودفاعه صدقها من والتحقق الفالسفة
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باسم تشويهه ضد الكالم عن الدفاع األدلة» «مناهج يف تم كما األشاعرة. ممثل الغزايل يد
بني أو والدين الفلسفة بني العالقة تقنني تم أن بعد األشاعرة جمهور يد عىل الفلسفة
بني إذن جدلية عالقة هناك املقال» «فصل يف موروثان لفظان وكالهما والرشيعة، الحكمة
األول والتطبيق والفلسفة الدين بني التوحيد وهو املقال» «فصل يف املعيار الثالثة. املؤلفات
العقل استخدام سوء عىل أي الفلسفة باسم األشعري الكالم عىل الهجوم األدلة»، «مناهج يف
عىل أي الدين باسم الفلسفة عن الدفاع التهافت»، «تهافت يف الثاني والتطبيق الدين. يف
السلب املوضوع، ومركب املقال»، «فصل يف املوضوع الفلسفة. يف الدين استخدام سوء
عن دفاع املقال» «فصل إيجابًا. التهافت» «تهافت ويف سلبًا األدلة» «مناهج يف واإليجاب،
باسم الكالم عن دفاع األدلة» و«مناهج بالرشع. واجبًا النظر وجعل الفقهاء، ضد الفلسفة
هاجم وكما الدين. باسم لها املهاجمني ضد الفلسفة عن دفاع التهافت» و«تهافت النظر،
الكالم علم رشد ابن هاجم الفالسفة تهافت يف األشعري الكالم عن دفاًعا الفلسفة الغزايل
واحد، موضوعها إذن رشد ابن ثالثية الفلسفة. عن دفاًعا التهافت» «تهافت يف األشعري
و«مناهج واحد. يشء والفلسفة الدين أن إثبات املقال» «فصل والدين. الفلسفة بني الصلة
الفلسفة إىل اإلساءة نقد التهافت» و«تهافت الفلسفة. باسم الدين إىل اإلساءة نقد األدلة»
التهافت» و«تهافت األدلة» و«مناهج إيجابًا. النظرية إثبات املقال» «فصل الدين. باسم

الفلسفة. تناول يف أو الكالم تناول يف غيابها ونقد سلبًا، عنها الدفاع
أيهما والفالسفة، األشاعرة بني والحكماء، املتكلمني بني حوار إذن الثالثة األعمال
العقائد يف الدين فهم األشاعرة أساء لقد والدين. الفلسفة وحدة عن التعبري يف أصدق
وليس العقائد تربير التربير وجعلوا العقل. ووظيفة الفلسفة فهم أساءوا ألنهم األشعرية
العقل، باسم عنه دفاع وهي الدين ضد أنها ظنوا ألنهم الحكمة فهم وأساءوا فهمها.
اإليمان باسم العقائد لهم فربروا العامة مخاطبة األشاعرة أراد التربير، ال الفهم ووظيفته
لذلك الرصيح. العقل باسم العقائد لهم فأولوا الخاصة مخاطبة الحكماء وأراد الساذج.
املقال»، «فصل يف متصلة بطريقة مختلفة أنحاء عىل ولكن «الثالثية» يف نفساملسائل تتكرر
ويمل القارئ، ويتوه التهافت». «تهافت يف ومنقطعة األدلة»، «مناهج يف منفصلة ومتصلة

التهافت تهافت ،١٧٣ ،٢٣٩ ،٢٣٣ ،٢٥١ ،٢٤٧ ،٢٢٢ ،٢٠٧ ،١٩١ ،١٦٧ ،١٥١ ص٦٧، األدلة مناهج 103
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قراءة نفسه الفالسفة» «تهافت اآلخرين. الكتابني يف املوجودة البنية فتختفي التكرار.
كلها القراءة يجعل مما الفالسفة»، «تهافت ل قراءة التهافت وتهافت الفالسفة»، «مقاصد ل

السياق. عن واإلخراج والتأويل االنتقاء النصوص، لعبة يف الفكر ويقع نص، عىل ا نصٍّ
الرد ثم فكرة بداية منه، فقرة اقتباس عىل الغزايل عىل رده يف رشد ابن اعتمد وقد
سواء زيفها وكشف تحليلها يسهل حتى النصوص عىل معتمد النقد مسألة. مسألة عليها
يف والطعن عليهم التجني يف أو أقاويلهم تأويل سوء يف أو الفالسفة عن الرواية خطأ يف

مستويات: ثالثة عىل الغزايل نص مع رشد ابن يتعامل ثَم وِمن إيمانهم.

أنها إىل وينتهي (التاريخ)؟ صحيحة رواية الفالسفة عن الغزايل رواية حد أي إىل (١)
غري فهو صحيح غري الفالسفة عن النقل دام وما ُمَؤوَّلة. أو كاذبة صحيحة، غري روايات
عن الرواية يف الثقات من الغزايل ليس الفالسفة». «مقاصد كتاب من بالرغم لهم ملزم
الفالسفة، عن الرواية أخطأ فيه. له يأذن لم بما موكله عىل يقر سيئ موكل هو الفالسفة.
نسبة يف بل الفالسفة قول يف التلبيس ليس عمد. غري عن أو عمًدا أقاويلهم تأويل وأساء
الوحدة، دون بالكثرة قولهم يف عنهم حكاه ما مثل وذلك بأقوالهم. ليست لهم أقوال

العقول. يف كثرة فال صحيح، غري وهو األول املبدأ دون وبالتعدد
فإذا (الفهم)؟ صحيحة الرواية كانت إذا الفالسفة نص الغزايل فهم حد أي إىل (٢)

قصد. عن الفالسفة آراء لتشويه عمد عن فهمها الغزايل ييسء صحيحة الرواية كانت
وإذا (الفعل)؟ الفالسفة نص الغزايل فهم إذا الدين عىل أخطار توجد حد أي إىل (٣)
من الدين عىل خطًرا هناك أن الغزايل يدعي صحيًحا والتأويل صحيحة الرواية كانت

صحيًحا. للفلسفة فهمه كان إذا للدين فهمه مراجعة يتطلب مما الفلسفة

مستويات: عدة عىل الغزايل نص كتابة بإعادة رشد ابن يقوم كما

صحيحة. بطريقة ولكن حامد أبو يعرضه كما الفالسفة دليل عرض إعادة (١)
واضحة. بطريقة حامد أبي اعرتاضات عرض إعادة (٢)
ورشعيٍّا. فلسفيٍّا ا ردٍّ حامد أبي اعرتاضات عىل الرد (٣)

مستويات: عدة عىل رشد ابن نص أتى ثَم وِمن

ا. نصٍّ به يأِت لم الغزايل ألن افرتاضية)؛ (حالة األول الفالسفة نص (١)
والفهم. للنقل تشويًها روايته بعد تفنيده أجل من له حامد أبي تركيب إعادة (٢)
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رشد ابن رابًعا:

صحيًحا. فهًما فهمها بعد رشد ابن عن رواية حامد أبي اعرتاضات (٣)
ورشعيٍّا. فلسفيٍّا حامد أبي عىل رشد ابن رد (٤)

رشد ابن قراءة قراءة، عىل قراءة حامد، نصأبي من ابتداء توثيقي رد إذن رشد ابن رد
لذلك الفالسفة. عىل حامد أبي رد مستوى نفس عىل وهو للفالسفة. حامد أبي قراءة عىل
ألنه مدققة؛ خاضعة القراءة كانت مهما التهافت» «تهافت من نصوص اقتباس يصعب
إىل التهافت» «تهافت يف رشد ابن انتقل املعارص. النقد بلغة «تناص» أو مركب نص
«مقاصد بعد الفالسفة أرضية إىل الفالسفة» «تهافت يف الغزايل انتقل كما الغزايل أرضية
املقال» «فصل ويف املتكلمني، أرضية إىل األدلة» «مناهج من رشد ابن انتقل وكما الفالسفة».
ويف اليوناني، الوافد إىل والجوامع وامللخصات الرشوح ويف الفالسفة، األصوليني أرضية إىل
كل مع رشد ابن يتعامل األطباء. علم إىل «الكليات» ويف الفقهاء، أرضية إىل املجتهد» «بداية
بعيًدا والتجربة العقل عىل اعتماًدا علمي نحو عىل وتأسيسه بنائه وإعادة لتصحيحه علم

العقل. باسم الدين تأويل سوء أو الدين باسم والربهان العقل استخدام سوء عن
ولكنه البيان. غاية يف عرض وهو الفالسفة لحجج الغزايل عرض رشد ابن يقبل وقد
أمثلته عىل ويعرتض واالعرتاض الفكر يف حقه يعطيه عليه. تشوش التي أمثلته يرفض
لذلك القول. عىل فيشوش املثل يرضب ثم البيان غاية يف شيئًا حامد أبو يقول الشارحة.
يصح ال كذلك الطالق. من الوضعي املثال وأخذ الرشع عىل العالم قياس رشد ابن يرفض
الفالسفة عند بالعالم هللا بعالقة املثل الغزايل ويرضب العالم. عىل هللا قياس املوجودات يف

الفاضلة.104 باملدينة الرئيس بعالقة
الحقيقة عن البحث الغزايل، ضد رشد ابن يستعمله الذي الجديل املنهج إىل وباإلضافة
الحقيقة عن البحث الربهاني، املنهج أيًضا هناك التناقض يف الخصم إيقاع طريق عن سلبًا
عىل رشد ابن يعتمد السليمة. الفطرة إىل ولجوءًا اليقني وطلب العقل عىل اعتماًدا إيجابًا
الحس أيًضا بل فقط االستدالل واملنطق العقل يعني فال للعقل. مرادف وهو السليم الذوق
حاجة مثل املعروف، معرفة إىل السبيل هي والفطرة والبداهة. املشرتك والفهم السليم
اطلعوا الذين العلم يف والراسخون العلماء وهم الفالسفة بها ويتصف الدواء. إىل املريض
يتسق التي الهندسية باملقدمات أشبه الربهاني والقول الربهاني. بالطريق الحقائق عىل

.٧٦ ،٥٣ ،٤٦ ،٣٣ ،٦٨ ،٦١ ،٢٢ ،٤ ج٢، تهافت 104
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بعضها يتضارب التي واإلقناعية الجدلية األقاويل شهرة لها تكن لم إن بعض مع بعضها
مثل والحس العقل رضورة رشد ابن ويستعمل الكالم. أنواع أضعف وهما بعض. مع
بعيدة ألنها الجمهور وأقوال املشهور عن ويبتعد اليقني، ويطلب الشكوك، يزيح حزم. ابن
أنها العقل يكتشف ما رسعان ولكن محمودة. تكون قد الجمهور ومقدمات الربهان. عن
واليقني الظن بني والفرق واملعجزات. والجن الخرافات عن األقاويل مثل املستحيل قبل من

البرص.105 عند الشعر من أدق
هو وما النفس داخل هو ما بني ويميز النفس. مستوى عىل العلم رشد ابن وينقل
عد فال املمكنة أما الواقعة. لألشياء داخلها أو النفس خارج موجود فالعدد النفس. خارج
أحد يعلمها ال النفس خارج األشياء خارجها. وليس النفس داخل العد أن والحقيقة فيها.
يوجد بالنفس ما أن اإلنسان توهم ما إذا الخطأ يقع وقد كإدراك. إال توجد وال مدركة ألنها
يف يحدث ما كل وأن متناٍه املايض يف وقع ما كل أن النفس توهم مثل بالفعل خارجها
يف والبعد القبل النفس. خارج وليس النفس يف أي وهم نفسه الزمان متناٍه. ال املستقبل
النفسوما داخل هو ما ملعرفة الشعور رشد ابن يحلل الزمان. يف واملايضواملستقبل املكان،
وهميان، واألسفل الفوق األعيان. عالم يف هو وما األذهان عالم يف هو ما النفس، خارج هو
إىل واألسفل الفوق لفظ من انتقل عندما حامد أبو أخطأ وقد حقيقيان. والبعد والقبل
والثانية النفس، يف األوىل العظم. يف النهاية غري الزمان يف النهاية وكذلك والخارج، الوراء
عليه.106 هو عما أصغر أو أكرب العالم أن توهم الوهم، فعل من أيًضا وهو النفس. خارج
بنواياه يتعلق فيما الشخيص النقد مستويات: ثالثة عىل الغزايل رشد ابن وينقد
يف املوضوعي والنقد أقواله، وأنواع التفكري يف لطرقه املنهجي والنقد علمه، ومستوى
والثالث االستدالل، بطرق والثاني باملقدمات أشبه األول ذاتها. الفلسفية التصورات

بالنتائج.
سواء عنه» هللا «ريض له والدعاء حامد، أبي بكنيته الغزايل تسمية من وبالرغم
وغاياته ومقاصده ودوافعه شخصيته إىل يرجع كله فكره أن إال الناسخ أو املؤلف من
وتحليل واألسباب الدوافع بيان يف سب إىل املوضوعي النقد يتحول وأحيانًا الربيئة، غري
بنقد الفكر ونقد واالجتماعية. السياسية الظروف مع تفاعلها وطريقة ومزاجها الشخصية

.٨٩ ،٩-١٠ ،١٠١ ،٨٥ ،٣٧ ،٧ ،٢٢ ،٥ ،١٢١ ج٢، السابق، 105
.٢٨ ،٢٦ ،٢٣ ،٩ ج٢، السابق، 106
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علمه أخالقي. ال فالغزايل عليه. الدافع هو والعلم العلم، هو العالم أن من ناتج الشخص
نابه املجتمع. يف كعالم مكانته يراِع لم ولكنه صيته وعظم شهرته، فاقت الفالسفة. من
الفالسفة أقاويل إبطال بل الحق معرفة ليس قصده الحق. لخدمة ليس ولكن موهوب

اللسان. سليط اء هجَّ شتَّام متغرب، مجادل متحيز، متعصب
الجهل. إىل منه الرش إىل أقرب يكون أحيانًا مًعا. كالهما أو جاهل أو رشير إما وهو
رش. الرشير غري ومن جهل، الجاهل غري عن يصدر قد ذلك ومع الصفتني. من مربأ والعالم
وعرب حقائقها عىل األشياء فهم يكون قد بمثله. يليق ال ما وهو التأويل، ييسء جاهل هو
ال عما فيتحدث حقائقها عىل يفهمها لم وربما األرشار. يفعل كما حقائقها غري عىل عنها
قيمته كانت وملا جاهل. أو رشير احتمالني، من يخلو ال حامد فأبو الجهال. يفعل كما يعلم
ذلك يف السبب ولعل الفالسفة». «تهافت الغزايل وكبوة كبوة. جواد لكل فإن ذلك من أعىل
ظروفه إىل الكتاب رشد ابن يرد واملنصب. السلطة أي واملكان الزمان ونزوات الدنيا عرض
ليس النفس. يف والحقيقة الدافع، هو فاملوضوع للكاتب. والسياسية واالجتماعية النفسية
إعالمية قضية يف وكأننا بهم والتشهري الجميع عىل التشنيع مهمته مدقًقا. عامًلا الغزايل
واستدعاء الخصوم عىل الجماهري غضب استثارة بل الربهان غايته تكن لم العرص. بلغة
أراد البرش. أهواء الغزايل يف تتحكم والفقهاء. العامة لحفيظة استثارة عليهم السلطان
الخاصة مخاطبة يستطيع ولم فهاجمهم. الحكماء إىل االنتساب تهمة نفسه عن ينفي أن
ومصالح الزمان ألهل خضوًعا السلطان، إىل فتقرب املعارضة يستطع لم العامة. فتملق
أراد الحق. يطلبون الفالسفة أن حني يف الحق ال الغلط يقصد مدلس. ملبس هو العرص.
يكيل العلماء. شجاعة من ليس والتشويش نفسه، عىل فشوش الفلسفة عىل التشويش
من بأنهم اتُِّهموا بالكثرة قالوا وإذا بالكثرة يُتََّهمون موحدين الفالسفة كان إذا بمكيالني.
للفالسفة الغزايل نقد قائم. واالتهام متهمون، الفالسفة الحالتني كلتا ويف الوحدانية. أنصار
تدعيًما األشاعرة سلطة الدينية، السلطة عن الدفاع هو عليه الباعث بل هللا. لوجه بريئًا ليس
املريب «يكاد طريقة عىل مخصوًصا ينرصمذهبًا ال أنه ادعائه من بالرغم السياسية للسلطة
السلطة عن دفاًعا بل للفلسفة نقًدا يكن لم الفالسفة عىل الغزايل هجوم خذوني».107 يقول
يف «االقتصاد يف املعتزلة مثل العلنية املعارضة فرق كل عىل الهجوم يف قبل من فعل كما
يف الناجية الفرقة العقائد سلطة الباطنية». «فضائح يف الشيعة مثل والرسية االعتقاد»

.٣٤ ،٦٧ ،٤١ ،٥٢ ،٤٣ ،١٠٢-١٠٣ ،١٠٠ ،٩٦ ،٣٧ ،٩٩ ج٢، السابق، 107
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يف عنها دفاًعا الفلسفة عن رشد ابن دفاع كان ثَم وِمن الحقيقة. يف الدولة وسلطة الظاهر،
ويف فكرية ظاهرها يف املعركة القائمة. السلطة ونقد الحقيقة، يف املعارضة وعن الظاهر،
والفلسفة الدين بني التوحيد يف إذن الثالثي رشد ابن مرشوع يتجىل سياسية. حقيقتها
عن أي الفلسفة باسم الدين عن الدفاع ثم املقال»، «فصل يف واملعارضة السلطة بني أي
عن أي الدين باسم الفلسفة عن الدفاع ثم األدلة»، «مناهج يف املعارضة باسم السلطة
سلطة السلطة، نقد يف رشد ابن مرشوع يربز التهافت». «تهافت يف السلطة باسم املعارضة
العقل عن دفاًعا الغزايل جسدها والتي والشافعية، والتصوف األشعرية يف املمثلة الدين
الرشع ظاهر عىل اعتماًدا املالكية مثلتها التي املصلحة وعن والحنفية املعتزلة مثلته الذي

الحنابلة.108 عند الحال هو كما الصحيح وتأويله
الغزايل. يذكرها التي األقاويل بنوع يتعلق رصف، منهجي نقد للغزايل رشد ابن ونقد
عند الحال هو كما املوضوع فسد املنطق انهار وإذا املضمون. سقط الشكل سقط فإذا
بالغزايل األوىل كان لذلك املضمون. يف النظر قبل الشكل يف لفساد الدعوى رفض القايضيف
درجات األقاويل مراتب وتعني الفالسفة». «تهافت وليس بإطالق «التهافت» كتابه تسمية
حتى أو وسوفسطائية جدلية أو خطابية كحجج واإلقناع التصديق يف مراتبها أي الربهان
الرضوري إنكار والخطابي، والسوفسطائي الجدل من أشنع ركيكة الغزايل أقوال شعرية.
التمييز من بالرغم الخصوم مع الجدل إطار يف ممتنًعا والرضوري رضوريٍّا املمكن وجعل
والتعاند السوفسطائية. أو الضعيفة الخطبية باملعاندة املنطق يف يسمى ما وهو االثنني. بني
واليشء، القول بني رشد ابن لتمييز طبًقا الرشط وليسيف املجادل يف وليسموضوعيٍّا، ذاتي

وموضوعه.109 الخطاب
رشوط يراعي أن دون كتبه سائر ويف تهافته يف الفالسفة مذاهب حامد أبو نقل لقد
والجدل اليقني، دون الظن نقل خريه. من أكثر فرشه عنها. الناس يرصف كي أقاويلهم
الحكمة أن مع منه أعظم بمنكر املنكر عن ونهى أهلها، لغري الحكمة أبرز الربهان. دون
واملمتنع. واملمكن الرضوري بني وخلط الربهان. طبيعة تقتضيه ما بحسب األشياء يف النظر
أن والحقيقة رضورية. يراها ممتنعة وأشياء ممتنعة الخصم يراها رضورية أشياء هناك
ملنهج طبًقا ممكن كالهما واملعارضة السلطة املمكنني. بأوىل أحدهما وليس ممكن كليهما

١٩٩٩م. رشد، ابن عن الخامس العدد الفكر، عالم رشد، ابن فكر يف االشتباه دارستنا: انظر 108
.١٣١ ج٢، ،١٨ ج١، تهافت 109

92



رشد ابن رابًعا:

وعندما اآلخر. من أوىل أحدهما ليس واحد، الخصمني عند الرضورة وادعاء األدنى الحد
األوىل قياس من نوع وهو اآلخر، من أوىل أحدهما يكون ال احتماًال، موقفان يتساوى

سلبًا.110
تأويالتهم الفالسفة عىل وأنكر للعقائد، الساذج األشعري التصور يف الغزايل وقع وقد
سينا ابن خاصة — الفالسفة أقوال عىل مالحظاته من وكثريٌ املتأولني، أول وهو املجازية
يطابق ال بجواب عنهم يجيب وأحيانًا كيل. مذهٌب وكأنها الجزئية أفكاره بعض جعَلت —
وأن ضعيف، لهم الغزايل نقد أن يبني ولكن الفالسفة عن رشد ابن يدافع وال السؤال.
داللة كانت ثَم وِمن لهم. الغزايل نقد من أكثر صحيًحا نقًدا نقدهم عىل قادر رشد ابن
رشد ابن يدافع ال وحججه. مضمونه من أهم األقوى الحجج صاحب الطرفني أي الحوار،
وقد سينا. ابن ممثلهم كان إذا خاصة ينقدهم بل الخط طول عىل املسلمني الفالسفة عن
يكون وبالتايل منهم. بعضمقدماتهم تسلموا فقد املتكلمني. مع معركتهم من عيوبهم أتت
أصل الكالم الفلسفة. من يكون أن قبل أساًسا الكالم يف العيب للمتكلمني. نقد هو نقدهم
نموذًجا ليس سينا وابن الكالم. عىل هجوم الحقيقة يف هو الفلسفة عىل والهجوم الداء.
أقوال الفالسفة عن سينا ابن أجوبة من فكثري ألقوالهم، نموذًجا أقواله وال للفالسفة
غري أنه مع لهم. ممثًال سينا ابن اعتبار يف الحكماء عىل الغلط من وكثري سوفسطائية.
سيايس نقد أي رشد ابن إليه يوجه وال ظنيٍّا. صار حتى اإللهي العلم يف القدماء مذاهب
خالل من إبداعه يفرتض وال وعرصه، زمانه ظروف إىل يرجعه وال الغزايل، مع يفعل كما

واملرشوح.111 الشارح بني املطابقة رضورة خالل من ويفهمه القراءة،
أقاويل جنس من جدلية أقاويل أقاويله، جنس من الفالسفة أقاويل أن تصور لذلك
املتكلمني وأقوال الفالسفة أقوال الخالفبني وأن الربهان، يعني يعرفماذا ال ألنه املتكلمني؛
قاضيًا الغزايل يكن لم الجديل. والقول الربهاني القول بني الخالف القول، جنس يف هو
فجاءت الربهان. ضد الجدل إىل أي الفالسفة ضد املتكلمني إىل انحاز منحاًزا. كان بل
التي املعاني عن وقصور الربهان من أقل الجدل والتناقض. التهافت إىل أقرب أقاويله
اإللهي العلم عن الكثرة فنفي برهان. من الغزايل إليه وصل ما أقىص وهو العقل. يدركها
املنكرة أو املشهورة األقاويل الجدل من وأقل الجدل. طريق عن إال املعلومات عن ينفيه ال

.١٣ ،١١ ،١١٦ ،١٠١ ،٩٩ ج٢، السابق، 110
.٤٩ ،١٩ ،١٢ ج٢، السابق، 111
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عن ناتجة سوفسطائية الغزايل أقاويل معظم إن بل برهانية غري أقاويل وكلها الغريبة، أو
الجدل.112 مرتبة إىل بعد تصل ولم الربهان، عن األقاويل أبعد وهي االسم، اشرتاك

والركاكة بالشناعة الغزايل أقاويل لوصف عامة ألفاًظا رشد ابن يستعمل ما وكثريًا
بالفلسفة. االشتغال عليه محرم وهو الجمهور. إال التشهري يقرأ وال والتهافت. والسخف
كمن للجمهور بالحكمة يرصح ومن الربهان. إال يدركون ال الذين العلماء به يكرتث وال
غري إىل له وإخراج للمعلوم وتشويش شناعة كلها الغزايل أقاويل األغذية. يف السموم يدس
الذكر، لحسن إبقاء عليه، مسامحتهم رشد ابن يطلب العلماء من زلل وتهافت، تمويه أهله،

باألدنى. األعىل رشاء وعدم لآلخرة، الدنيا حجب وعدم
ضعيفة وأقاويل خرافات كلها مخيل. وكالمه كاذبة، وعلله باطلة، تشبيهاته من وكثري
صحيح غري ولكنه للجمهور مقنًعا يكون قد مختل وكالم هذيان املتكلمني، أقاويل من
الدنيا طلب حامد أبي عيب عليه. ويقيس اإلنسان بعلم الخالق علم يشبه الربهان. ألهل
الالدينية مواقفه عن يتوب أن بد ال وكأنه العلم، باسم السلطة إىل والسعي اآلخرة. باسم

والالأخالقية.113 والالرشعية
عليهم الهجوم هذا كل يستوجب ال الفالسفة خطأ فإن املوضوع ناحية من أما
وإخراجه املنطق وضع فخًرا يكفيهم تشهري. دون وحوارهم لهم النصح بل بهم والتشنيع
وال الفالسفة. إلهيات عىل الرد يف يستعمله الغزايل أن كما حزم. ابن فعل كما هللا كتاب من
العالم أزلية تعني وقد لهم. هللا لعصمة وحدهم لألنبياء العصمة اإللهيات. يف معصوم أحد
األشعرية عند والعالم هللا ثنائية ضد والزمان التاريخ يف والخلود املستمر التاريخ أبديته أو
هو يبقى ما وأن وبعده، اإلنسان قبل كتاريخ باٍق فالعالم التاريخ. يف للروح واسرتداًدا
يعلم بل وإحصاءً ا عدٍّ يعلمها ال أنه بالجزئيات هللا علم إنكار يعني وقد فيه. اإلنسان فعل
مما قبلية معرفة بتحققاتها معرفة هي القانون معرفة تنتظمها. التي الكلية بالقوانني
الفكري، املعنوي للخلود تأويًال األجساد حرش إنكار يعني وقد الشاملة. املعرفة فينا يقوي
الفردي البدني للمفهوم توسيًعا التاريخ، ويف الروح يف العظمى واألفعال الباقية اآلثار خلود
دور عىل تأكيًدا املعجزات وإنكار الطبيعة قوانني إثبات يعني وقد العام. الروحي املعنى إىل

،١١٩ ،١١٧ ،١١١-١١٢ ،٩٩ ،٨٣–٨٤ ،٧٥ ،٦٢ ،١٢٢ ،١١٣ ،٨٦–٨٨ ،٥٣ ،١٢٩ ج٢، السابق، 112
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من العرشون املسائل تتناسب وال وبالعلم، بالفعل وثقته له وتسخريها فهمها يف اإلنسان
عرش.114 الرابعة ثم العالم قدم عن الثالثة ثم األوىل فأطولها الكمية. الناحية

إما القولني صدق من والتحقق الخصمني بني الفصل يف القايض رشد ابن ويظهر
الروحاني املعاد عن دفاعه عدم من فبالرغم والفالسفة. املتكلمني بني أو املتكلمني بني
أنه إال األجساد حرش ينكر لم أنه من وبالرغم به. القائلني يكفر وال يستبعده، ال أنه إال
عليه اتفق وما بواقع إقراًرا والرشائع واألديان التاريخ حجة عىل واعتمد عنه، يدافع لم
مستشهًدا ألف، من خري واحد ورجل حامد، ألبي ويستغفر أهله، مع الحق يطلب العقالء.
الفالسفة ويتهم الحق بعض الغزايل يعطي الصناعة. أهل من يكون أن برشط بجالينوس،
كلها، الحقيقة يمتلك أحد وال املطلق، الصواب يمتلك أحد فال االثنني. بني للتقريب أحيانًا
من لكل الحق بعض رشد ابن يعطي الوقت. طول باطل عىل واآلخر حق عىل أحد وال
كل يف حامد أبا رشد ابن يخطئ ال الخط. طول عىل منهما واحد تخطئة وعدم الفريقني
ضد معانداته بعض مع ويتفق الفالسفة. إىل ومنحاًزا ضده متحامًال قاضيًا كان وإال يشء
حامد وأبو الفالسفة، ومرتبة الحق معرفة رشد ابن يريد صحيحة. معانداته ألن الفلسفة
الخصمني. أحد إىل االنحياز وليس التهافت» «تهافت يف األول املقصود هو فالحق منهم.
الفالسفة. أقاويل إبطال بل الحق معرفة ليس قصده بأن يعرتف الذي الغزايل عكس عىل
نبيه، مشهور كبري، عالم أنه من بالرغم السلطان، فقيه علمي، غري متحيز متعصب فهو
العلماء مع يتفق ال عليهم. انقلب ثم الفالسفة كتب من علمه استفاد الناس. باحرتام يحظى
أخطئوا. ولو حتى العقل وارتياض الوسع وبذلوا الفالسفة اجتهد حني يف األرشار. مع بل
الفالسفة. شناعات من أكثر املتكلمني وشناعات عليه. ويشكرون املنطق صناعة تكفيهم
كما انحاز وإال الخصمني من الحجج وطلب فريق كل شناعات ذكر الحكيم عمل ومن
األول املبدأ يف اعتقاداتهم إىل املتكلمني حركت التي الدوافع رشد ابن ويبني حامد. أبو فعل
الحق معرفة أجل من حكمتهم ومبلغ لهم، طرأت التي والشكوك املوجودات، سائر ويف
أقوال تساوي وهو النهائي، القايض حكم إىل رشد ابن وينتهى املتخاصمني. بني والفصل
بالظن اآلخر من أوىل أحدهما وليس الظن حيث ومن الحق حيث من الفالسفة مع املتكلمني

اليقني.115 أو

والحقيقة وصنائعه العالم فاعل هللا أن تلبيسهم يف (۲۸ص)، الثانية (۳۳ص)، األوىل ٨٨ ج٢، السابق، 114
عندهم. مجاز ذلك أن

.٥٩-٦٠ ،٥٢–٥٥ ،٤٠ ،١٣٥ ،٤ ج٢، السابق، 115
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سوفسطائية جدلية رشد ابن يسميها صورية التهافت» «تهافت موضوعات ومعظم
نوع األدلة»، و«مناهج املقال» «فصل عكس عىل اآلن، داللة بذي تعد ولم برهانية، وليست
بالرغم الفلسفي، الرتاكم من عالية درجة ويمحصعىل ويدقق ويوصل يحفر مستقل، أدبي
الطبيعة بعد ما تفسري يف رشد ابن كان املوضوع. ضياع إىل يؤدي مما الحجج تقطيع من
االستقالل، إىل التبعية ومن الداخل، إىل الخارج من توجًها الرشح النصعن بفصل أوضح،
أول يف حامد أبو ويظهر العقل. إىل السلطة من ثم األشعرية سلطة إىل أرسطو سلطة من

ماذا.116 قال من معرفة بعدها يصعب مما وسطها ويف الفقرة
الحكم يف معه واشرتاكه القارئ ينىس ال رشد ابن أن إال الطابع صورية من وبالرغم
السليمة فطرته إىل ويلجأ رشد ابن إليه ويحتكم بل إليه. والدعوة والفالسفة حامد أبي بني
حب أي والفراغ اليقني أي الثبات أهل ومن العلوم، لقبول املعدة الفطرة أهل من كان إن
حق من الفالسفة كتب يف ما عىل الوقوف أجل من والعقل، النقل أهل من لذاتها، املعرفة
إىل ينتسب ال الذي أما الحكمة. أهل من يكن لم إن الرشع ظاهر إىل يلجأ أن أو باطل أو
الفالسفة، عىل للتشنيع الغزايل يخاطبهم الذين هم فهؤالء الحكمة أهل إىل أو الرشع أهل
الخاصة. والباطنية للعامة الظاهرية بني رشد ابن يجمع وبالتايل والحكمة. الرشع أهل
بالرغم بنفسه الحق هو يقوله ما أن فريق كل ادعاء عىل الحكم يف القارئ رشد ابن ويرشك
من يكون بأن له ويدعو ضمريه، إىل واللجوء قلبه، باستفتاء ويطالبه األدلة. نقصان من
برهانية. حجج إىل اإلقناعية الحجج تحويل رضورة يف معه يرشكه واليقني. الحقيقة أهل
وصناعة الفكر، عمل الربهان ألن تعلمها يمكن التي العملية بالصناعة أشبه والربهان
الربهانية األقاويل أن الناس ظن صناعة بغري تأتي الربهانية غري األقاويل كانت وملا الذهن.
«تهافت بيان أجل من صناعية غري أي برهانية غري أقاويل «التهافت» استعمل وقد كذلك.

التهافت».117
الهجري التاسع القرن يف الفاتح محمد عرص يف رشد ابن بعد املعركة استمرت وقد
للدولة، العقيدة أهمية عىل يدل مما منه بتوجيه ثالث كطرف التهافتني بني للتحكيم
مًعا.118 لتجاوزهما أو الفريقني ألحد لالنتصار ربما السياسية، للسلطة الدينية والسلطة

.١٣٠ ،٤٣ ،٣٩ ،٣٥-٣٦ ،٣٣ ،٣١ ،٢٨ ،٢٠–٢٤ ،١٨ ،١٣-١٤ ،٢٠-٢١ ،٢ ج٢، السابق، 116
.١٠٥-١٠٦ ،١٢٧ ،٩٠ ،٣٧ ج٢، السابق، 117

عرصه يف الروم علماء أوحد (٨٩٣ه) زادة خوجه التهافت» «تهافت مع الفالسفة» «تهافت نرش 118

له وشهد العثماني، الفاتح محمد السلطان املقدس من بإشارة فيه اختلفا فيما اإلمامني بني للتحكيم
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رشد ابن رابًعا:

الفلسفة إىل االعتبار رد منها، الغاية تؤدي أن املضادة رشد ابن رضبة تستطع لم ذلك ومع
كان ألنه ربما الدين. تأويل وسوء الفلسفة فهم سوء ضد الدين مع وحدتها وإثبات
الثقافة عىل مسيطًرا زال ما الغزايل وكان الزمان. من قرن بعد بالغزايل العهد قريب
من وبالرغم للمحكومني. الطاعة وعقائد للحكام السلطة عقائد السياسية، والحضارة
القدماء بعده، وما قبله ما مرحلتني، إىل ينقسم التاريخ وأن بالنهاية، رشد ابن إحساس
إىل اإلحالة كثري فهو اآلن. حتى وربما رشد ابن منذ للقدماء كانت الغلبة أن إال واملحدثني
كما محدثيهم وأول اليونان قدماء آخر بأرسطو ارتبط لذلك مسلمني. أو يونان القدماء،

محدثيهم. وأول املسلمني قدماء آخر رشد ابن أن

هو كما إليه املوما السلطان من التقديم بذلك استحق حتى معارصيه وسائر الدواني العالمة بالتربيز
.١ ج، تهافت العثمانية»، الدولة علماء يف النعمانية «الشقائق ويف الظنون» «كشف يف مبسوط
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القالنيس، اخلازن، غيالن، ابن خامًسا:
التيفايش، الكاتب، الفاريس، اجلزري،

الربوة شيخ الطويس،

غيالن ابن (١)

العالم قدم عىل رد الهجري) السادس (القرن غيالن بن عيل بن لعمر العالم» و«حدوث
األعمال يف الحال هو كما رشح صورة يف يحدث الفلسفي فالرتاكم سينا. ابن عند
والغيالني الرازي الدين فخر مناظرة مثل مناظرة أو سهل بن العالء ألبي الرياضية
و«حدوث للغزايل، الفالسفة» «تهافت ا ردٍّ رشد البن التهافت» «تهافت مثل ونقض رد أو
سينا، البن زمانيٍّا» ً مبدأ للمايض املثبتني حجج يف «الحكومة عىل ا ردٍّ غيالن البن العالم»
للشهرستاني. الفالسفة» «مصارعة عىل ا ردٍّ الطويس الدين لنصري املصارع» و«مصارع
الراوندي ابن عىل «الرد مثل املتكلمون ابتدعها التي الردود هذه من الفالسفة يسلم فلم
مناقضات يف واألدباء بل تيمية، البن املنطقني» عىل «الرد مثل والفقهاء للخياط، امللحد»

والفرزدق. الجرير
األول وقسمني: الدين» أصول أمهات من املسألة هذه أن بيان «يف مقدمة عىل ويشتمل
شبههم ذكر «يف والثاني سينا»، ابن كالم ومناقضة العالم حدوث إلثبات االحتجاج «يف
للنقد.1 تصمد ال فإنها ثَم وِمن حججه سينا ابن لفق وقد العالم». بقدم القول إىل املؤدية

،١٣٧٧ طهران محقق، مهدي د. بنرشها املعلم العالم، حدوث غيالن: بن عيل بن عمر الدين أفضل 1
ص١–١٢٩.



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حجج يف الحكومة رسالة يف سينا ابن كالم ومناقضة العالم حدوث إثبات إىل الكتاب يهدف
جدل. إىل والربهان كالم، إىل الفلسفة تحولت ثَم وِمن زمانيٍّا.2 ً مبدأ للمايض املثبتني

نمط لها ليس فالفلسفة املتأخرين. إىل املتقدمني من التاريخ بتقدم إحساس وهناك
من الغزايل فعل كما الفالسفة املؤلف لتكفري نظًرا النكوص إىل أقرب التقدم ولكن ثابت.3
مستمر والهجوم الفلسفة، عن الدفاع يف حملته تنجح ولم رشد ابن ضاع ثم ومن قبل،
إثباتًا السابق إىل والالحق الالحق إىل السابق ويحيل السادس.4 القرن يف الغزايل مع عليها

الحجج.6 لنقض التوضيحية الرسوم بعض وهناك والقصد.5 املوضوع لوحدة
الفارابي. ثم اإلسالم حجة ثم البغدادي الربكات أبو ثم املوروث سينا ابن ويتصدر
النفوس أن كما يقول. كما العالم بقدم تقول ال التي أرسطو أقاويل سينا ابن خالف وقد
الفرق ومن اليوناني.7 الوافد تأويل ييسء سينا فابن أفالطون. رأي عىل متعددة ليست
واملتكلمون املنطقيون النظَّار ثم املوروث أو بالوافد تخصيص دون العموم عىل الفالسفة
ومن نيسابور. بلخ، النظامية، املدرسة األماكن ومن والفيلسوف.8 والدهري واملعتزلة
األقدام»، و«نهاية و«التهافت»، «الشفاء» ثم «املعترب» ثم والتنبيهات» «اإلشارات املؤلفات
اإلرشاقي املنحى عىل «اإلشارات» أولوية وتدل الحكومة». و«رسالة والشكوك»، و«األيام
عليه للرد سينا ابن مؤلفات مجموع إىل غيالن ابن يراجع وتالميذه. سينا ابن رشاح عند

.(١٤–٢٢ (السابق، الكتاب هذا أول يف املذكورة رسالته يف سينا ابن لفقها حجة ذكر يف األول الباب 2
ص٤. العالم حدوث 3

كيف وأنه للرشائع واألتقياء الرسل وتصديق اآلخر واليوم باهلل باإليمان لهم شهد لم أدري «فلست 4

(السابق، للصانع» وإثباتًا باهلل إيمانًا األول يف العالم وجود وكيفية األوىل العلة يف املذكور كالمهم يكون
ص٨-٩).

.٦ ص٣، السابق، 5
ص٢٩-۳۰. السابق، 6

الجوزجاني، ،(٣) املسعودي ،(٣) الفارابي (الغزايل)، اإلسالم حجة ،(۱۸) الربكات أبو ،(٤٤) سينا ابن 7
.٣٩ ص١٥، العالم حدوث (١) عدي بن يحيى الدين، رشف

املتكلمون، اإلسالم، أهل من املتكلمون الكالم، علماء والفالسفة، الحق أهل ،(٣) النظَّار ،(٢٠٧) الفالسفة 8
أهل األنبياء، والجماعة، السنة أهل من اإلسالم علماء (١) النظامية املدرسة الفيلسوف، الدهري، املعتزلة،
الدهري، املالحدة، الرباطة، القدماء، من النظار بعض الراصدين، بعض الباطنية، السلف أئمة الحق،
املسلمون، الفالسفة اإلسالم، علماء العلماء، الكالم، علم يف الشارحون املتعالية، الحكمة يف الراسخون

.(١) املسلمون
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الربوة شيخ الطويس، التيفايش، الكاتب، الفاريس، الجزري، القالنيس، الخازن، غيالن، ابن خامًسا:

فكره يف ودائمة ثابتة نظرية أنها وإلثبات منها بواحد يكتفي وال العالم قدم موضوع يف
واحد.9 عمل يف وليس

أساطني وكلهم وجالينوس. وبرقلس، سقراط، ثم أفالطون ثم أرسطو الوافد ومن
ذاته علم ذاته، إال يعلم ال تعاىل، هللا به وعنوا األول املبدأ عن تحدثوا اليونان. عند الحكمة
إسالمية قراءة وهي املعتزلة. عن الحال هو كما والصفات الذات بني توحيًدا علمه وذاته
هذا إظهار سينا وابن الفارابي استنكف وقد املوروث. قالب يف للوافد ووضًعا لليونان،
الحيوان» «طبائع إىل يحال كما أرسطو.10 عن الربكات أبو أيًضا نقله ما وهو االعتقاد.

والكتب.11 املوضوعات بني األعضاء» و«منافع
ِمْن َلنَا َوَهْب َهَديْتَنَا إِذْ بَْعَد ُقلُوبَنَا تُِزْغ َال ﴿َربَّنَا واحدة قرآنية بآية الكتاب وينتهي
والرجوع الهداية إىل وحاجته سينا ابن انحراف عن تعبريًا اُب﴾ اْلَوهَّ أَنَْت إِنََّك َرْحَمًة َلُدنَْك
وتتخلل نستعني وبه بالبسملة الكتاب يبدأ وكما بحدوثه. القول إىل العالم بقدم القول عن
النسخ.12 ونسبة الناسخ واسم للصواب للتوفيق بالدعوة هللاينتهي شاء إن تعبريات الفقرات
العالم» حدوث مسألة يف الغيالني الدين وفريد الرازي الدين فخر بني «املناظرة ويف
بدأه الذي سينا ابن تكفري ذاته، املوضوع إىل عود الهجري السادس القرن يف تمت التي
مثل األول للمناظر الفاضلة والسمات سمرقند، املكان، بوصف املناظرة وتبدأ الغزايل.13
بالرغم للغيالني الفريد الخلق وحسن التواضع وعظم القريحة وحسن الخاطر استقامة
اعتربها الذي الرازي للقاء الخروج يف تباطأ النظر عن بعيًدا الحاصل قليل كان أنه من
اإلشارات»، «رشح «امللخص»، الرازي تصانيف قرأ قد كان بأخرى. اإلهانة له فرد إهانة
رسالة وهي سينا ابن عىل للرد العالم» «حدوث رسالة صاحب وهو املرشقية». «املباحث

التنبيه الفالسفة، تهافت (٣) العالم حدوث ،(٥) املعترب ،(٩) الشفاء ،(١١) والتنبيهات اإلشارات 9
للتخطئة، التوطئة ،(٢) زمانيٍّا ً مبدأ للمايض املثبتني حجج يف الحكومة التنبيهات، كتاب تمويهات عىل

.(١) الهداية األقدام، نهاية النجاة، املعاد، والشكوك، املباحث العالم، قدم إثبات يف الشبهات،
العالم حدوث (١) جالينوس الحكيمان، إقليدس أبرقلس، ،(٢) سقراط ،(٤) أفالطون ،(١٢) أرسطو 10

الفالسفة. متقدمو الفالسفة، قدماء الفيلسوف، ص٩٩–١٠٣
ص١١٠. العالم حدوث 11

.١٢٩ ،٤ ص١، السابق، 12
١٣٧٧ه طهران محقق، مهدي د. بنرشها اهتم الغيالني، الدين وفريد الرازي الدين فخر بني املناظرة 13

الرازي. مناظرات من عرشة السادسة املسألة وهي ص١٥٦–١٥٨
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

غيالن. ابن أو الغيالني وهو سينوي وغري الرازي وهو سينوي بني فاملناظرة ضعيفة.
إال املسألة يف الكالم ويرفض ضعيف. دفاعه والغيالني بالهجوم يبدأ الذي هو والرازي
وجهه وتلون طويًال الغيالني وتوقف الرازي. لصالح املناظرة وُحسمت سينا! ابن مع
بعد جديد من سينا ابن يبعث لم ذلك ولكن الكالم. عن عاجًزا وبقي أعضاؤه واضطربت
وهجوم الرازي، دفاع من بالرغم الغيالني وهجوم رشد، ابن دفاع من بالرغم الغزايل هجوم

الطويس. الدين نصري دفاع من بالرغم الشهرستاني
ومن الطبيب. الرازي ثم الغيالني ثم سينا ابن الحال بطبيعة يتصدر املوروث ومن
يف الجسم أن احتمالية، وجوه يف الجدل يف أرسطو ويستعمل أرسطو.14 إال يظهر ال الوافد
بطل فإذا تحرك ثم ساكنًا كان أنه والثاني سينا، وابن أرسطو رأي وهو متحرًكا كان األزل
خاصة ليست ألنها املتناظرين بني القول أفعال تظهر الحال وبطبيعة الثاني. صح األول
املناظرة وتنتهي «قال».15 أقل والغيالني «قلت» يتكلم الذي هو والرازي وحده، بأرسطو

أجمعني.16 وآله محمد عىل والسالم والصالة بالحمدلة الرازي تحرير من هي التي

الخازن (٢)

الوافد تمثل قبل املوروث تنظري يقوم السادس): (القرن للخازن الحكمة» «ميزان كتاب ويف
إىل منه املوروث إىل أقرب الجامع شعور أن عىل يكشف مما سابقة مؤلفات من التجميع عىل
القرن منذ الحديث التأليف قبل حتى التجميع هذا ويستمر املتأخرة. العصور هذه يف الوافد
٥١٥ه. عام بذلك قام وقد تأليًفا.17 وليس تجميع الكتاب بأن الخازن ويعرتف املايض.
﴿هللاُ آية العنوان وفوق الحكمة» «ميزان قرآنيان: فاللفظان املوروث. عىل العنوان ويدل
واالستعانة البسملة بعد اإليمانية املقدمة وتكشف َواْلِميَزاَن﴾. ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب أَنَْزَل الَِّذي
عادل. قانون عىل واملعاد عادل، نظام عىل الكون أقام العدل. الحكيم هو هللا أن والتوفيق

.(٢) أرسطو ،(١) الطبيب الرازي ،(٣) الغيالني ،(٤) سينا ابن 14
.(٣) قال ،(٧) قلت 15

ص١٥٨. املناظرة 16
رحمهما الخازن محمد بن محمد بن عيل الحسن أبي العميد الشيخ حويل الخازني الرحمن عبد السيد 17
مطبعة األوىل، الطبعة ٥١٥ه، سنة شهور يف املتأخرون وبسطه املتقدمون الحكماء إليه أشار مما هللا

١٣٥٩ه. سنة واملحن الفتن عن تعاىل هللا صانها الدكن أباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة
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الربوة شيخ الطويس، التيفايش، الكاتب، الفاريس، الجزري، القالنيس، الخازن، غيالن، ابن خامًسا:

واالستقامة. القسط القرآن ذكر لذلك اإلنسان جسم واألرض، السموات قامت فبالعدل
السياسة، ويف األخالق يف واملجتمع، النفس يف والعدل هللا. صفات من والقسط والعادل
الرسول نواب الراسخون والعلماء املجتهدون األئمة والثاني الكتاب، ثالثة: العدل ومصادر
مظلوم». كل إليه يأوي األرض يف هللا ظل «السلطان الدين حماة عرص، كل يف وخلفاؤه
ومنافعه املطلق امليزان فوائد وتتعدد اإلنصاف.18 وترجمان العدل لسان امليزان، والثالث
املوزون اليشء وجوهر وتجاورها الفلزات وتداخل واملغشوش الصحيح والتمييز الدقة مثل

الجواهر. حقيقة ومعرفة والشعر
والنسب. والخفة الثقل مثل واملقدمات الكليات األول أقسام: ثالثة الكتاب ويتضمن
الدراهم ميزان التفصيالت، والثالث أعماله. من والتحقق وامتحانه امليزان صنعة والثاني
وهو واملقادير. األوزان يف الهندسية الرباهني عىل ويقوم والساعات واملسطحات والدنانري

ومبادئ. قواعد لها صناعة
الرازي ثم البريوني ثم والحديث القرآن األصيل املوروث يتصدر املوروث ومن
عيل، بن سند ثم اح املسَّ الفضيل بن أحمد ثم الطبيب الخازني ثم الخيام ثم واالسفزاري
بني فرق ال والكرماني واملأمون الدين نارص وآل الهيثم وابن سينا وابن يوسف بن ويوحنا
ففي واملتأخرين. املتقدمني بني فرق ال السامانية. أيام اليونان ورثوا وقد وامللوك. العلماء
بالوافد، املوروث فيها يختلط أبواب سبعة والطبيعية الهندسية املقدمات عن األوىل املقالة
وقوقس وماناالوس وأوقليدس أرشميدس ثم أوًال القوهي سهل وأبو املرصي الهيثم ابن
ويف قرة. بن وثابت االسفزاري أوًال يظهر الوزن بيان عن الثانية املقالة ويف ثانيًا. الرومي
املتقدمون يذكر املاء موازين عن الرابعة ويف البريوني. يظهر النسب عن الثالثة املقالة
ميزان عن الخامسة ويف والخيام. الرازي مثل املتأخرين قبل وماناالوس أرشميدس مثل
البريوني يذكر املخصوصة الصنجات عن السادسة ويف وحده. االسفزاري يذكر الحكمة،

جديد.19 من
الدولة أثناء العميد ابن فيه ونظر االثنيعرش، وسماه الطبيعي امليزان الرازي كتب وقد
الخيام وعمر الفلزات نسب استخرج والبريوني الدين، نارص آل أيام سينا وابن الديلمية،

ص٣-٤. السابق، 18
،(٤) الخازني ،(٥) الخيام ،(٦) االسفزاري الرازي، ،(١٢) البريوني .(٢) الحديث ،(١١) القرآن 19
الهيثم، ابن ،(٢) قرة بن ثابت والقوهي، يوسف، بن يوحنا عيل، بن سند ،(٣) املساح الفضيل بن أحمد

ملوك). ٤ علماء، ٩) الكرماني القاسم الدين، نارص آل العميد، ابن سينا، ابن
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الهيثم وابن القوهي سهل أبو يذكر األول الباب ويف االسفزاري. حاتم ألبي معاًرصا وكان
واختالله الوزن صفة يذكر الثانية املسألة من األول القسم ويف األثقال. مركز يف املرصي
والجواهر الفلزات بني النسب ويف لألسفرايني. القبان وصنعة األثقال ومراكز قرة بن لثابت
الوزن إىل الهوائي الوزن ونسبة املخروطة اآللة صنعة ويف بالتنبك ورصدها البريوني يذكر
لتقدير األثقال نسب لتحصيل املاء مقياس ويف الحجرية الجواهر رصد ويف بامليزان املائي
حروف ويذكر الجواهر». يف «الجماهر عىل اعتماًدا الجواهر قيم ويف املال، وحرز املساحة،
كانت إذا عليه والربهان به والعمل املاء ميزان يف الخيام وعمر الكرماني، القاسم عند الجمل
صنعة يف االسفزاري إسماعيل املظفر أبو حامد أبو ويذكر املاء. يف إحداهما أو الكفتان

عاموده.20 واتخاذ الحكمة ميزان أعضاء
الشطرنج بيوت تضاعيف دراهم يف صعصعة مثل الهند فالسفة أسماء بعض ويذكر
وهو الدراهم فيه تتفق الذي العمر وذكره سمع مثل وشعرائهم فيه يتفق الذي والعمر

العربية.21 إىل منقول شعر
وتستعمل الدراهم. فيه تنفق الذي العمر يف للعلم.22 كمصدر العربي الشعر ويستعمل
كثري تستعمل كما املوضوع.23 ووحدة نتائجه مع اتساقه ويظهر ومساره الفكر مقدمات
والهند بل وخوارزم جيجون مثل املحلية األماكن وتظهر والجداول. التوضيحية الرسوم من

السنجرية.24 املغيثة القاهرة الدولة مثل الدول وأسماء لقربها ورسنديب
الطغيان وعدم وامليزان واالستقامة والقسط العدل حول القرآنية اآليات وتظهر
من امليزان نحو فالتوجه واآلخرة. الدنيا يف املستقيم بالقسطاس والوزن فيه والخريان
امليزان إىل معمم هو كما العقول يف امليزان إىل املوضوعات يف امليزان من وتعميمه القرآن
ذهبًا.26 األرض مأل مثل لفصول موضوعات القرآنية اآليات بعض تصبح بل الكون.25 يف

.١٥١ ،١٣٧ ،٩٣-٩٤ ،٨٧ ،٧٧ ،٧٥ ،٧١ ،٦٤ ،٦٣ ،٥٨ ،٥٥-٥٦ ص۳۳–٣٨، الحكمة ميزان 20

.٧٧ ص٧٤، السابق، 21
.(١٩) والجداول (٤٢) املستقيم القسطاس يف األشكال عدد ص۷۸-۷۷ السابق، 22

.١٥٨ ،٦٨ ،٤٦ ص٤٣-٤٤، السابق، 23
ص۱۳۷). (السابق، (١) السنجرية املغيثة القاهرة الدولة ،(۱) رسنديب خوارزم، جيجون، ،(٣) الهند 24
أَنَْزَل الَِّذي ﴿هللاُ اْستََقاُموا﴾، ثُمَّ هللاُ َربُّنَا َقالُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ اْلُمْقِسِطنَي﴾، يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ﴿َوأَْقِسُطوا مثل 25

اْلَوْزَن َوأَِقيُموا * اْلِميَزاِن ِيف تَْطَغْوا أَالَّ * اْلِميَزاَن َوَوَضَع َرَفَعَها َماءَ ﴿َوالسَّ َواْلِميَزاَن﴾، ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب
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واآلخرة الدنيا يف البقاء يف الهندي الفيلسوف حصة عىل لالعرتاض القرآن ويستعمل
يف معروف هو وكما عمره أنه عىل والدر املمدوح منزل بأنها الدنيا وصف يف واملبالغة

زياد».27 «خاويد
من يربز لم اليونان.28 املسلمون ورث فقد واملتقدمني املتأخرين بني تواصل وهناك
ماناالوس يتصدر الوافد ومن الرازي. زكريا بن محمد بزه ثم ماناالوس إال اليونانيني
ماطيانوس، ذو ثم وأوقليدس اإلسكندر، ثم الرومي، وقوقس إياورن، ثم أرشميدس ثم
يف امليزان علم وضع الذي هو ميناالوس وامللوك. العلماء أيًضا األسماء يف يختلط ومالوس
قدر بها يعرف حيلة للملك املهندس أرشميدس استنبط كما ماطيانوس. ذو إىل رسالة
حسابية طريقة استخرج قرون بأربعة اإلسكندر بعد ماناالوس وكان والفضة. الذهب
مسائل الثالث ويف والخفة، الثقل يف أرشميدس مسائل الثاني الباب يف وتذكر للموازين.29
والخفة، الثقل ماناالوسيف مسائل الرابع ويف وقياساألجرام، أيًضا والخفة الثقل إقليدسيف
والخفة.30 الثقل يف املائعات قياس صنعة يف الرومي قوقس الحكيم مسائل السابع ويف
الفلزات أوزان يف الحكيم ماناالوس وتفسري به. العمل وكيفية أرشميدس ميزان ويذكر

معربًا. «األسطقس» لفظ ويذكر واملائي. الهوائي املطلق بامليزان
آخر يف الحمدلة تظهر الكتاب أول يف والتوفيق واالستعانة البداية يف البسملة وبعد
مثل إيمانية عبارات الفقرات وتتخلل الطاهرين. وآله محمد النبي عىل والصالة مقالة كل

ِليَُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكتَاَب َمَعُهُم ﴿َوأَنَْزْلنَا اْلُمْستَِقيِم﴾، ِباْلِقْسَطاِس ﴿َوِزنُوا اْلِميَزاَن﴾، وا تُْخِرسُ َوَال ِباْلِقْسِط
نَْفٌس تُْظَلُم َفَال اْلِقيَاَمِة ِليَْوِم اْلِقْسَط اْلَمَواِزيَن ﴿َونََضُع َشِديٌد﴾، بَأٌْس ِفيِه اْلَحِديَد َوأَنَْزْلنَا ِباْلِقْسِط النَّاُس

.٤ ص٣، الحكمة ميزان اْألَْلبَاِب﴾، أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر ﴿َوَما َشيْئًا﴾،
َلُهْم أُوَلِئَك ِبِه اْفتََدى َوَلِو ذََهبًا اْألَْرِض ِمْلءُ أََحِدِهْم ِمْن يُْقبََل َفَلْن اٌر ُكفَّ َوُهْم َوَماتُوا َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ 26

يَن﴾. نَاِرصِ ِمْن َلُهْم َوَما أَِليٌم َعذَاٌب
َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ َوْجَهُه﴾، إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ آيتني عىل االعرتاض هذا يف ويعتمد 27

ص۷۸). (السابق، َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل ذُو َربَِّك
.٨٦ ،٨٣ ،٧٨ ،٢٨–٣٣ ص۲۰–٢٣، السابق، 28

ذوماخيانوس، ،(٢) أوقليدس اإلسكندر، ،(٣) الرومي قوقس أيادرن، ،(٧) أرشميدس ،(٩) ماناالوس 29

واحد). وملك علماء (سبعة (١) ميالوس
.١١٢ ،٩٢ ،٧٨ ص٥٥-٥٦، الحكمة ميزان 30
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نرص (أبو الناسخ واسم والشكر بالحمد الكتاب ويختتم التوفيق وباهلل تعاىل، هللا شاء إن
(٥٨٥ه).31 النسخ وزمان محمد) بن محمد

القالنيس (٣)

القرون ففي عرصه. وبعد عرصه يف استمر بل رشد ابن عند الفلسفي الرتاكم يتوقف لم
ففي الغناء. مثل والفنية بل والطبيعية الرياضية والعلوم الطب ازدهر التالية الثالث
يظهر األدوية دستور أو املركبة األدوية يعني لفظ وهو (٥٩٠ه) القالنيس «أقراباذين»
الطب، من جزء الصيدلة اإلبداع.32 ويقل النقل، فيها يكثر فاألدوية والتجميع. النقل
باستثناء الفلسفية املسائل وتقل الدقيق. العلم إىل أقرب وهي وعالج. تشخيص والطب
ترتيب يتم كما الدواء. ضاع وإال النفيس الزمان وليس األدوية تركيب يف املوضوعي الزمان
باليونانية األسماء وتفرس ومرجعها. أصلها إىل املادة وترجع العلل.33 ترتيب عىل األدوية
جالينوس رأي ويعمم العقاقري، خواص وتذكر املصطلحات، استقرار من بالرغم والعربية
القدماء. لجمهور احرتاًما قوسني بني النص ويوضع الخاصة.34 اإلبداعات إىل باإلضافة
أدوية عىل املسلمون أضاف ولقد لشهرته. نظًرا وحده املصدر أو واملؤلف املصدر يذكر وقد

املحلية. البيئة من جديدة أدوية ديسقوريدس
بليناس ثم جالينوس يتصدر الوافد من الوافد.35 تمثل قبل املوروث تنظري ويظهر
ثاوفرسطس، ثم وقسطس وأطهورسقس، وأركاغينس، ديسقوريدس، ثم اإلسكندر، ثم

وأنتلس.36 وماريوس،
هندو ابن ثم قرة بن ثابت ثم الطبيب الطربي ثم الطبيب الرازي يتصدر املوروث ومن
إسحاق، بن وحنني وسلمويه، رسافيون، بن ويوحنا األصفهاني، مندويه بن أحمد ثم
الصغري.37 والبالذري والقالنيس، والقلعي، والبريوني، والكندي، نرص، أبو ثم سينا وابن
والرومية اليونانية عىل والفارسية الهندية املرشقية األدوية تتصدر األدوية أسماء ومن
يشء، كل بيده الذي باهلل واالستعانة والحمدلة، البسملة يف اإليمانيات وتكثر واملرصية.38

بالطبيعيات.39 ربطها دون املعز القاهر الحكيم

.١٦٥-١٦٦ ،١٢٠ ،٩٨ ،٥٤ ص٢، السابق، 31
الباب، زهري محمد د. وتحقيق دراسة أقراباذين، السمرقندي: القالنيس بهرام بن محمد الدين بدر 32

٥٩٠ه. ٥٦٠ه، بني وفاته يف والخالف ۱۹۸۳م، حلب، العربي، العلمي الرتاث معهد
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الجزري (٤)

تزدهر (٦٠٢ه) للجزري الحيل» صناعة يف النافع والعمل العلم بني «الجامع ويف
السابقة. املصادر من التجميع طريقة استمرار مع الحيل علم يف العملية الرياضيات
العارش حتى (الجزري) السادس عرب شاكر) (بنو الثالث القرن من الحيل علم استمر وقد

الدين). (تقي
هناك السابقني من النقل إىل وباإلضافة األلقاب.40 وتكثر اإلبداع، ويقل النقل، يكثر
األفكار بعض عىل العلم اعتماد من بالرغم العميل الطابع يغلب الشخصية. التجارب بعض
ويتم واملمارسة. األدبيات بني والعيان، الخرب بني يجمع واملكان، واملالء الخالء يف الفلسفية
عالية درجة عىل املعروضة املادة وتكشف البعضمنها. ومراجعة بالصور األدبيات توضيح

الرفيع. والفن الحضاري الرقي من
وحده.41 النجار أبلينوس ثم أرشميدس يتصدر الوافد من الوافد. املوروث ويتصدر
موىس وبنو أرنق آل ثم الحسني هللابن وهبة أرسالن ثم نفسه الجزري يتصدر املوروث ومن
املبدع هللا من والرحمة اليرس وطلب والحمدلة البسملة يف اإليمانيات وتظهر والحصفكي.42

السلطان.43 إىل الدعوة مع الحكيم الصانع

ص٤٣. األقراباذين 33
الذخرية، املنصوري، الحارس، الخليل، كتاب رسافيون، ابن كتاب الصناعة، كامل القانون، ،(٢) الكفاية 34

.(١) الحكمة فردوس
.(٢١) العرب ،(١١) اليونان 35

،(٢) قسطس أطهورسفس، أركاغينس، ديسقوريدس، ،(٣) اإلسكندر ،(٨) بليناس (١٦) جالينوس 36

.(١) ديمقراطيس أنتلس، ماريوس، ثاوفرسطس،
يوحنا األصفهاني، مندويه بن أحمد ،(۳) هندو ابن ،(٤) قرة بن ثابت ،(١٤) الطربي (١٦) زكريا ابن 37
القالنيس، القلعي، البريوني، الكندي، نرص، أبو ،(۲) سينا ابن إسحاق، بن حنني سلمويه، رسافيون، بن

.(١) الصغري البالذري
املكي، العراقي، ،(٢) الربمكي املعجون اليهود، حجر (٤) املرصي ،(٨) ثمر) (ملح، الهندية الفارسية، 38

.(٢) اليوناني ،(٢) الرومي ،(١) الصيني العربي، القطري،
.٥٠ ص١٧، األقراباذين 39

أحمد د. تحقيق الحيل، صناعة يف النافع والعمل العلم بني الجامع الجزري: إسماعيل بن العز أبو 40
العربي، العلمي الرتاث معهد تعمري، مصطفي امللوحي، مالك غانم، عماد د. مع بالتعاون الحسن يوسف

الزمان. بديع األعمال ريس الشيخ وألقابه ١٩٧٩م حلب
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الفاريس (٥)

السابع) وأوائل السادس (آخر للفاريس والبصائر» األبصار لذوي املناظر «تنقيح ويف
وإضافات رشوح فهو املوروث.44 مع أيًضا بل الوافد مع فقط ليس الفلسفي الرتاكم يظهر
بني أي العني وترشيح املناظر بني يجمع الثاني، بطليموس الهيثم البن املناظر كتاب عىل
وإقليدس جالينوس يظهر الوافد ومن الوافد. املوروث ويتصدر والطبيعيات. الرياضيات
أكمله بعضالقصور إلقليدسبه املناظر فكتاب نقدي. نحو املخروطاتعىل وأبولونيوسيف
لجالينوسرشح األعضاء منافع وكتاب تنقيح. إىل حاجة يف أبولونيوس وكتاب الهيثم. ابن
الطربي النفيسثم ابن يتصدر املوروث ومن املوروث.45 يف الوافد تراكم بعد صادق أبي ابن
صادق، أبي ابن ثم قرة بن ثابت ثم الهيثم ابن ثم الرئيس الشيخ ثم الطبيب الرازي ثم
من ويذكر عباد. وابن والجوهري، حنني، بن وإسحاق هبل، وابن املسيحي، خف وابن
لثابت، و«الذخرية» للرازي، الكبري والطب و«الشفاء»، القانون»، يف «الكليات املوروث
و«املعالجات العباس، بن لعيل الصناعة» و«كامل الكحال، عيىس لعيل الكحالية» و«تذكرة
لذلك واألمارات. املعرفة واالستقراء، القياس عىل الكتاب ويعتمد للطربي.46 البقراطية»
والرتاكم الفكر مسار عن القول أفعال وتكشف والتحقيق.47 املعرفة بألفاظ فقراته تبدأ

.(١) الهندي النجار أبلينوس ،(۲) أرشميدس 41
،(۲) الحسني بن هللا هبة الزمان بديع األسطرالبي أرسالن، قرا بن محمد بن محمود ،(٣) الجزري 42
أمري أحمد العباس أبو هللا لدين النارص عثمان، بن يوسف بن محمد الحصفكي موىس، بنو أرنق، آل

.(۱) املؤمنني
ص٣–٦. الجامع 43

مصطفى وتقديم تحقيق ج١ والبصائر، األبصار لذوي املناظر تنقيح الفاريس: الحسن أبو الدين كمال 44

١٩٨٤م. القاهرة للكتاب، العامة املرصية الهيئة مختار، محمود د. مراجعة حجازي،
.١٢٦ ،٤٦ ص٤٣، تنقيح ،(١) أبقراط أرخيجانس، أرسطو، أبولونيوس، إقليدس، ،(٤) جالينوس 45

،(۲) قرة بن ثابت ،(٥) الهيثم ابن ،(۱۱) سينا ابن ،(۱۳) الرازي ،(١٥) الطربي ،(١٦) النفيس ابن 46
محمد بن صاعد عباد ابن الجوهري، حنني، بن إسحاق هبل، ابن املسيحي، خف ابن الصادق، أبي ابن

(٢٩٨ه). الرتكمستاني السعدي مصدق بن
،٣٠٨ ،٢٩٨ ص٢٩٢، تنبيه ص٢٩٣، تمثيل ،٣٩٠ ،٣٨٨ ،٣٧٦ ،٣١١ ص۲۸۷-٢٨٨، اعتبار مثل 47

،٣٧٣ ،٣٦٩ ص٣١٦، حاصل ص٣١٢، تحصيل تلخيصص٢٩٥، ،٣٧٤ ،٣٢٨-٣٢٩ ،٣٢٦ ،٣٢١-٣٢٢
ص٣٩٢. وتنبيه تذكرة ص٣٤١، التأمل عىل تنبيه ص٣٨٢، تكملة ص٣١٨، وتحقيق تكملة ،٣٩٦ ،٣٨١
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مكور مثل املناظر علم من هللا صفات تشتق اإليمانيات ويف االستدالل. وأسلوب الفلسفي
ال نوًرا، والقمر ضياءً الشمس جعل األنوار، نور واألفالك، والقمر والشمس والنهار الليل
ورزقه خلقه الذي هو فاهلل السلطان. إىل الدعاء مع والنفس العقل نور وبني بينه فرق

بموىس.48 فعل كما وعلمه وهداه

الكاتب (٦)

للحسن الغناء» أدب «كمال ففي املوسيقى. مثل الرياضية العلوم كأحد الغناء ويظهر
النفس عىل األثر طريق عن بالطب املوسيقى ارتباط يظهر (٦٢٥ه) الكاتب عيل أحمد بن
ويكشف الذبذبات. يف بالحساب وارتباطها الكون، نغم يف بالفلك املوسيقى ارتباط وكذلك
الرتاكم عىل ويعتمد والعروضواملوسيقى. الشعر، موسيقى مثل العنوان جمال كله ذلك عن
الروايات عىل يعتمد كما التناص بطريقة الفارابي مثل القدماء نصوص بإيراد الفلسفي

الشفاهية.49
ثم ليصوماخوس ثم فيثاغورس يتصدر الوافد ومن الوافد. املوروث ويتصدر
وأرخوطس.50 وسقراطيس، وأدوسوس، ثاطس، ونيقوماخوسثم وايسليوس، أسادقليس،
مالك ثم املوصيل وإبراهيم الرسخيس، ثم الفارابي ثم املوصيل إسحاق يتصدر املوروث ومن

أخرى.51 وعرشات رسيع وأبي الكندي، ثم السمح بن
العرب وملوك واليونان والحكماء الفالسفة وببعض بالرتاكم إحساًسا القدماء ويظهر
وترضب والبغدادي.52 العربي الطنبور مثل املوسيقى آالت تظهر كما الفرس. وملوك
يف العمل وحدة الفكر مسار ويبدو مقاطع.53 أو كاملة أبيات يف املغنى الشعر من النماذج

األعمال.54 باقي إىل اإلحالة مع وبيانه رشحه ثم بعد، وما قبل ما إىل اإلشارة

التيفايش (٧)

من كجزء املعادن علم يظهر (٦٥١ه) للتيفايش األحجار» جواهر يف األفكار «أزهار ويف
من التجميع عىل أيًضا ويقوم الكريمة. األحجار هي األحجار فجواهر الطبيعية. العلوم
يف واملنصور املرشق، ويف األندلس يف واملخاطر الحروب من بالرغم السابق العلمي الرتاث

.٤٣٧ ،٤٨٣ ،٤٢١ ،٤١٣ ،٣٦٣ ص٣٩، تنقيح 48
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املنهج أن إال املوسوعات عرص يف التجميع من وبالرغم حطني. يف الدين وصالح األرك،
تقيص يف ومعاناة وأساطري، خرافات دون التجريبية املعرفة واقعية، نزعة عن يكشف
التصنيف عىل والقدرة الوصف ودقة الدقيقة الشخصية واملشاهدة والتجربة الحقائق
يعني ال القدماء عن فالنقل املعادن. أصل يف البحث وتأصيل العلمية املصطلحات وابتكار
من يخرج ما كل يعني معرب فاريس اسم والجوهر التجربة.55 أو القياس عن التخيل

واستدراكاته. إحاالته ونتائجه، مقدماته مساره، فللفكر التجميع، من وبالرغم البحر.
ثم اإلسكندر ثم بلينوس ثم أرسطو أوًال يظهر الوافد من الوافد. املوروث ويتصدر
األحجار يذكر الكتب ومن وأوفرسطس. وجالينوس، األنطاكي، وليانوس دياسقوريدس،

لبلينوس.56 الطبيعة ورس ألرسطو، والحيوان لثافرسطس،
مسويه بن يوحنا ثم الجزار ابن ثم الكندي ثم التيفايش أحمد يتصدر املوروث ومن
صهاربخت، وابن الجوهري، والرشيف والرازي، والطربي، املسعودي، ثم واملسيحي

محمود د. مراجعة خشبة، امللك عبد غطاس تحقيق الغناء، أدب كمال الكاتب: عيل أحمد بن الحسن 49
١٩٧٥م. القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الحفني، أحمد

أدوسوس، ثاطس، ،(٢) نيقوماخوس أيسلوس، أسادوقليس، ،(٣) ليصوماخوس ،(٨) فيثاغورس 50

.(١) ديونوسيس أرخوطس سقراطيس،
السمح أبي بن مالك ،(٦) املوصيل إبراهيم الرسخيس، ،(١٠) الفارابي ،(٢٩) املوصيل إسحاق 51

منصور خرداذبه، اإلخشيدي، كافور ،(٣) املعتصم جامع، ابن املصعبي، ،(٤) رسيج ابن الكندي، ،(٥)
سيف األخنف، بن العباس الشيخ، ابن ابن أنس الهاشمي، هارون بن صالح موىل ،(٢) معبد طلحة، بن
الواثق، املنجم يحيى ابن العبايس، إبراهيم الزعفراني، نواس، أبو املوصيل، موىس قابوس، أبو آدم، الشاعر،
القباني، نباتة، بن عمر النديم، األسمر محرز، بن علوية شكلة، بن إبراهيم الطاهري، هللا عبد بن هللا عبيد

.(١) خالد بن يحيى
ملك الفرس، ملوك البغدادي، العربي، الطنبور الحكماء، الفالسفة، بعض اليونان، ،(١٦) القدماء 52

.(١) العرب
ص٨١–٨٣. مقاطع ،۱۰۸-١٠٧ ،٧٠ ،٢٦–٢٨ ص١٨، الشعر 53

.٧٦ ،٩٤ ،١٠٠ ،١٢١ ،١٣٢ ،١٠٣ ،٧٣ ،٦٢ ،٩٥ ،٧١ ،٥٩-٦٠ ،٥٢–٥٤ ،١٣٨ ص٣٩-٤٠، كمال 54

،١٨٩ ،١٧٥ ،١١٢ ،١٩٠٣ ،٥٠ ،١٥٠ ،٨٥ ،٨٢ ،٤١ ،٢٠٦ ،١٨٢ ،١٧٦ ،١١٣ ،٥٢ ص٣٩، أزهار 55
يوسف محمد د. ورشحه عليه وعلق حققه األحجار، جواهر يف األفكار أزهار التيفايش: ،١٩٤ ،١٨٤ ،١٢٢

١٩٧٧م. القاهرة للكتاب، العامة املرصية الهيئة خفاجي، بسيوني محمد د. حسن،
جالينوس، األنطاكي، ليانوس ديسقوريدس، (٥) اإلسكندر ،(٩) بلينوس ،(٢١) أرسطوطاليس 56

.(١) الطبيعة رس الحيوان، ،(٥) األحجار الكتب: ومن .(١) أفرسطس
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والوزراء.57 والقواد األمراء من األسماء وعرشات وحنني، مطرق، بن أحمد الفتح وأبو
عىل تدل واألماكن البلدان أسماء من عرشات تذكر كما املوروثة.58 املصادر من عديد وتذكر

املحلية.59 البيئة
وحكماء األوائل الحكماء بعض الفرق من ويذكر فارس. ثم الهند ثم الصني وتتصدر
العلم وتفويض والحمدلة البسملة مع املقدسة األماكن تذكر اإليمانيات ويف الفالسفة.
إىل الدعاء مع صنعته، وآثار األرضحكمته يف ما وكل بمشيئته، يشء كل هللا. إىل والصواب

الكامل.60 امللك األعظم السلطان

الطويس (٨)

ا ردٍّ الطويس(٦٧٢ه) الدين لنصري املصارع» «مصارع «املناظرة»، األدبي النوع نفس ومن
ضد رشد ابن بدأها التي الفلسفة إلحياء محاولة للشهرستاني، الفالسفة» «مصارعة عىل
والنظر اليقينية واملعارف العقلية بالعلوم الطويس شغف واملناسبة عليها.61 الغزايل هجوم
حتى والباطل الحق بني للتمييز الناظرين كالم واقتفاء الفراغ أوقات يف علمائها كتب يف
والنظر السخيفة باألقوال مملوءًا الفالسفة مصارعة فوجد القلب. ويطمنئ النفس تسكن
املثال، يف وتمويه الجدل، يف وتخليط الشافية غري واملباحث الواهية واملقدمات الضعيف
العوام. إىل إال يتوجه وال األدباء. يستعمله ال قوله ورفث العلماء، منه يحرتز مازح وسفه

جربيل ،(٣) املسيحي مسويه، بن يوحنا ،(٤) الجزار ابن ،(٦) الكندي ،(١٤) التيفايش أحمد 57

أحمد الفتح أبو صهاربخت، ابن الجوهري، رشيف الرازي، الطربي، املنصوري، ،(٢) بختيشوع بن
.(١) الطبيب سلمويه حنني، طرف، بن

الرشاب. يف امللوك تحفة اللغة، يف الرتتيب اإلرشاد، األحجار، مثل: 58

رسنديب، العربي، الحجاز، بحر اليمن، ،(٥) العرب بالد إفريقية ،(٦) فارس ،(٩) الهند ،(١٧) الصني 59
املعزية، القاهرة مراكش، نيسابور، صنعاء، العرب، برية جستان، قربص، ،(٢) املغربي كرمان، الحبش،
بالد حلب، املوصل، قومس، بغداد، القلزم، عمان، قفصة بخارى، سمرقند، األندلس، أهل الحجاز، أرض

الروم.
،١٩٦ ،١٩٠ ،١٥٦ ،١٤٠ ،١٢٨-١٢٩ ،٨٩ ،١٥٦ ،٧٦ ،١٤١ ،٧٨ ،٤٩-٥٠ ،١٤٥ ،٣٩ ص٣٧، أزهار 60

.٢٠٦
القاهرة الثقافة، دار عون، بدير فيصل د. له وقدم حققه املصارع، مصارع الطويس: الدين نصري 61

١٩٩٦م.
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سينا. ابن ملذهب االنتصار دون هويهاته عن الكشف فأراد مهزوًما. مصارعته من وخرج
رشد ابن فعل كما والشهرستاني سينا ابن خصمني، بني النزيه القايض هو فالطويس
وينقد والغيالني. سينا ابن بني الفيلسوف والرازي والغزايل، سينا ابن بني قبل القايضمن
الدين مجد السيد وهو السلطان مدح إىل هللا عىل الثناء من الشهرستاني انتقال الطويس
أصغر بأنه نفسه الشهرستاني ووصف ترمذ نقيب املوسوي جعفر بن عيل القاسم أبو
وكأنه خصمه وبني بينه بالحكم السلطان مطالبًا له، وخدمته عليه يعرضبضاعته خدمه،
فيها نقض التي السبع املسائل عىل الطويس ويرد الحكماء. من واملربزين العلم أهل من
واجب توحيد الوجود، واجب وجود الوجود، أقسام حرص وهي: سينا ابن الشهرستاني
معضلة. وشكوك مشكلة ومسائل حرصاملبادئ، العالم، حدوث الوجود، واجب علم الوجود،
والطبيعيات اليقينية العلوم آلة وهو للمنطق غفل مع الشفاء إلهيات من صغري جزء وهو
هنا وعقابًا. ثوابًا ومعادها، البدن عن تميزها عىل واألدلة والنفس أحد، من يجاِرها لم التي
تجاوزه، أراد والذي الجدل إىل الربهان ويرجع منه خرجت الذي الكالم إىل الفلسفة يقود

القراءة.62 آلليات ثالث عدسات سينا، ابن قارئًا الشهرستاني الطويس يقرأ
أي «قال» بني القول أفعال صيغ كثرت فقد ورد نقد هو املوضوع كان وملا
مقرونًا «قال» يأتي قد بالضمائر. مشخص غري قوله الطويس، أي «أقول» الشهرستاني،
وليس القول عىل تركيًزا «قيل» للمجهول املبني صيغ تظهر كما تهكًما. «املضارع» بالفاعل
قال» «إن قائل»، قال «لو قيل»، «إن افرتاضية كحاالت الرشط صيغ تظهر كما القائل. عىل
فصيغ «اعلم». الحوار يف إلرشاكه القارئ ومخاطبة «اعرتض»، فعل يظهر كما إلخ. …

وحده.63 بأرسطو خاصة ليست القول أفعال
بطبيعة فإنه له النقد سهام توجيه يتم الذي الفالسفة نموذج هو سينا ابن كان وملا
كرام بن ومحمد والفارابي حنبل بن أحمد ثم الشهرستاني ثم املوروث يتصدر الحال
العبارة لكتاب الفارابي رشوح عىل الطويس ويعتمد عدي.64 بن ويحيى السجستاني

ص٤٨–٥٢. السابق، 62
قيل ،(١) قائل قال لو ،(٩) قيل إن ،(٦) قال إن ،(۲) قلت إن ،(٤٠) قوله ،(٢٣٠) قال ،(٢٣٥) أقول 63
املصارع قال .(١) قولك يقولون، قلنا، القول، املتكلمون، قال سينا، ابن قال يقول، ،(٢) قلت يقال، ،(٤)

.(٥) اعلم ،(٢) اعرتض ،(٥)
يحيى السجستاني، كرام بن محمد الفارابي، حنبل، بن أحمد ،(٢) الشهرستاني ،(٨١) سينا ابن 64

.١٢٥ ص١٠٣-١٠٤، مصارع ،(١) عدي بن
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سينا.65 البن والنجاة «الشفاء» إىل ويحيل موروثًا، أصبح فالوافد واملغالطات. والربهان
ويظهر األرسطي. القياس من أكمل وهو الرشعي القياس الفقهاء، قياس عىل يعتمد كما

الفطرة.66 عىل يعتمد الذي اإلسالمي املنطق
واملعتزلة.67 والرافضة والحشوية الباطنية ثم األشعرية ثم الكرامية تذكر الفرق ومن
الطاهر أيام يف كان الذي السجستاني كرام بن محمد هللا عبد أبي إىل نسبة والكرامية
ومن وحده. بالنقل السلف وأثبتها الكالمية األدلة بطريق تعاىل لألول وزمانًا مكانًا أثبت
بالبسملة الكتاب ويبدأ الحديث.68 من أكثر القرآنية باآليات يستشهد األصيل املوروث
وبعض تعاىل»، هللا شاء «إن الفقرات وتتخلل الطاهرين وآله محمد عىل والصالة والحمدلة

الصالحني.69 أدعية
فيثاغورس، ثم سينا ابن إليه ينتسب الذي أرسطو الحال بطبيعة يتصدر الوافد ومن
يف إال الوافد يذكر وال وفرفوريوس. وجالينوس، وبطليموس، األفرودييس، اإلسكندر ثم
يضعه لم منطًقا أرسطو عىل ادعى قد سينا ابن كان فإذا وعائه. وداخل املوروث إطار
إىل الطويس رجع وقد يضعه. لم منطًقا أيًضا سينا ابن عىل ادعى قد الشهرستاني فإن
جميع أن الطويس ويبني الشهرستاني.70 نقد صدق من للتحقق فرفوريوس إيساغوجي
واألشياء واملادية املفارقة األعيان، يف املوجودة واإلتقان األحكام من ليس أرسطو فعله ما
النفوس، وأفاعيل املعادن وخواص واملركبة البسيطة األجسام وأحوال غاياتها، إىل املتجهة
رصد من بطليموس أورده وما األعضاء ومنافع الترشيع كتب يف جالينوس ذكره وما
كما الصنع وإتقان هللا علم عىل بها االستدالل يمكن ذلك ومع وحركاتها، العلوية األجرام

النظار؟ حظرية عن سينا ابن يخرج فكيف املتكلمون. يريد

.(٢) النجاة ،(٢) الشفاء 65
ص١٤٨. مصارع 66

الفقهاء، ،(١) املعتزلة الرافضة، الحشوية، الباطنية، ،(٢) األشعرية ،(٩) املتعلمون ،(٤) الكرامية 67
املتصوفة. املعتزلة، من الحسن أبي أصحاب األشاعرة، املتكلمون

.١٩١ ،١٠١ ص٤٨، مصارع 68

مصارع املسلمني، من جماعة والكشف، الذوق أصحاب ،(١) الحديث ،(١٦) القرآنية اآليات 69

ص٢٠٠-٢٠١.
مصارع ،(١) فرفوريوس جالينوس، بطليموس، األفرودييس، اإلسكندر ،(٣) فيثاغورس ،(٥) أرسطو 70

.(٢) الحكماء ،(٣) القدماء ،١٠٢ ،١٨٠-١٨١ ،١٠٢ ص٧١،
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املتقدمني بني وفرق الرواق.71 وأصحاب امللطية، واملشاءون، الطبيعيون الفرق ومن
بعبادتها العالم حدوث األول ثالثة: إىل العالم يف اآلراء الطويس ويصنف واملتأخرين. منهم
املسلمني. من وجماعة امللطية من الحكمة أساطني األوائل، من جماعة رأي وهو ومركباتها
والزمان، الدهر فوق ألنها والبسائط واملفارقات والنفس العقل مثل املبادئ قدم والثاني
بقدم يقولون املسلمني من جماعة رأي وهو حادثة فهي الزمان يف املركبات بخالف
وأتباعه أرسطو رأي وهو الحركة ورسمدية العالم قدم والثالث الحروف. وحدوث املعاني
باإلسكندر املشككة األلفاظ معاني بيان يف الطويس ويستشهد اإلسالم.72 فالسفة من

عدي. بن يحيى نقل قاطيغورياس رشح األفرودييسيف
وأهرمن. يزدان بإلهني للقول األول ونمرود. زرادشت يتصدر الرشقي الوافد ومن

الثبات.73 إىل التغري من هللا وجود إثبات يف الخليل حاججه عندما والثاني

الربوة شيخ (٩)

وكأنه الجغرافيا علم يظهر (٧٢٧ه) الربوة لشيخ والبحر» الرب عجائب يف الدهر «نخبة ويف
وتاريخ والحساب والفلك والكيمياء واملعادن والنبات والحيوان للتاريخ الشامل العلم هو
الجغرافيا إىل أقرب فهو والشعر. والوحي واألدب واللغة والتصوف والحضارة األديان
العمران وعلم البرشية الجغرافيا علم بني فرق ال الطبيعية الجغرافيا إىل منه البرشية
الحال هو كما بالجغرافيا الرتباطه الطبيعية العلوم من جزء فالتاريخ والسياسة. والتاريخ

الجغرافيا.74 مع االقتصاد أي العلم من جزء األحجار يف والتجارة خلدون. ابن عند

الحكماء، بعض املنطقيون، ،(١) أثينية أهل الرواق أصحاب امللطية، املشاءون، الطبيعيون، الفالسفة 71
الفالسفة. قدماء التعليميون،

ص١٩٢. مصارع 72

.١٤٧ ص١٤٣، مصارع ،(١) االثنينية غرود، زرادشت، 73

نخبة الربوة: بشيخ املعروف الدمشقي الصويف األنصاري طالب أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس 74

املرحوم أوًال طبعه ١٩٢٣م. ليبزج مهرن، تحقيق بغداد، املثنى، مكتبة والبحر، الرب عجائب يف الدهر
وطبعه بتصحيحه وفاته بعد اعتنى ثم بطربورغ بمدينة اإلمرباطورية األكاديمية أعضاء أحد فربن
العظمى املدرسة يف الرشقية األلسنة مدرس مهرن املدعو يحيى بن أغشطش هللا رحمة إىل املفتقر العبد
اإلمرباطورية األكاديمية مطبعة يف املحروسة بطربورغ مدينة يف طبع املحروسة. جوبنهانغ بمدينة امللكية

املحقق. من التوضيحية والرسوم ١٨٦٥م/۱۲۸۱ه.
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من إما األسماء وتشتق لالستقرار. الفاتح الجيش قواد من املدن بناء العمران ويضم
التشيع، من فيها ما لكثرة الصغرى الكوفة مثل السكان مذهب من أو العسكر مضارب
األندلس إىل ونقل حوضدمشق مثل املغرب إىل املرشق عواصم ونقلت لقدسيتها. والقدس

التتار. أيدي عىل املدن تدمري وتم القديمة. الشام تنافس جديدة شام
وقلب الزمان، مركزية مثل املكان مركزية وبعده، قبله باإلسالم للتاريخ ويؤرخ
تاريخ هو األرض تاريخ كبريًا. ليس العلمني بني والفرق التاريخ، قلب مثل الجغرافيا
الناس برشي، التاريخ برشية الجغرافيا أن وكما األرض. وتعمري العمران خالل من البرش

واملسكون.75 الساكن واملوضوع
العيون مثل الجوفية املياه وطبائعها، املعادن األرضوهيئتها، أبواب: تسعة ويتضمن
وهي املحيطات وهي السطحية املياه السيارة، العذبة املياه وهي واألنهار والينابيع واآلبار
القديم، العالم وسط ومساحته الروم بحر وهو املتوسط األبيض البحر املالحة، املياه
وأخريًا آسيا، إىل وأوروبا أفريقيا من انتقاًال الصني وبحر الهندي واملحيط األحمر البحر
والتحول البرشية، الجغرافيا إىل الطبيعية الجغرافيا من واالنتقال األرض عىل األمم أنساب
سكان صفات وذكر واألمزجة، البقاع حسب وتقسيمها الشعوب أخالق إىل الجغرافيا من

واملعتدلة.76 املنحرفة األقاليم
العثمانيني فتح بعد الرشقية أوروبا يف الصقالبة الحديث، الغرب عن الحديث ويتم
اليونان بني التفرقة مع الصليبية. الحروب بعد الشمال يف اإلفرنج بوجود واإلحساس لها
الهند وراء ما كل الصني وتشمل وآسيا، والصني الهند الرشق عن الحديث ويتم والرومان.
والشمال والرشق الغرب بني وسًطا القديم، العالم قلب يف اإلسالمي العالم ويربز رشًقا.
نحو رشًقا العربية الجزيرة شبه من الفتوحات، عرص يف القلب مركز انطلق فقد والجنوب.
أفريقيا. نحو وجنوبًا والبلقان، تركيا نحو وشماًال وأوروبا، أفريقيا شمال نحو وغربًا آسيا،
الفتوحات يف األكرب اإلسكندر شارك وقد القديمة. الشعوب أصل والعروبة عرب، والفراعنة
للغرب التوحيد رسالة ومبلًغا هللا أنبياء من نبيٍّا لإلسالم، إرهاًصا القديم، العالم موحًدا

الداللة.77 إىل الشخص من انتقاًال العظمة، صفة اإلسكندر لفظ يعني وأحيانًا والرشق.
الطب علم يف الحال هو كما الطبيعية العلوم ضمن تضعه نظرية مقدمة العلم تنقص
عىل القديم الجغرافيا علم يقوم ذلك ومع واالعتدال. واألخالط األربعة العنارص ونظريات

.٢٠٥ ،٢٠١ ص١٨٧، نخبة 75
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نظًرا عمران، يوجد ال جنوبه يف وكأنه االستواء خط شمال سبعة أقاليم إىل العالم تقسيم
يف أوروبا الجنوب، وخراب الشمال عمران يفرس مما الحر، من أكثر بالربد العمران الرتباط
والدين بل التاريخية، الجغرافيا أو الجغرايف للتاريخ موجًها الدين ويظل أفريقيا. مقابل
عز هللا مخلوقات يف الحكمة أو والبحر الرب عجائب رؤية من تمكن التي الصوفية نزعته يف

الغزايل. بتعبري وجل
اتساع عىل املحلية الجغرافيا ووصف التاريخي واملوروث القديم الرتاث عىل يعتمد
الغرب. قبل كروي األرض شكل أن عىل لالستدالل وأفريقيا آسيا يف اإلسالمي العالم رقعة
العربي الشعر ذلك يف بما الشخصية واملقابالت والحكايات الروايات طريق عن املعرفة
أصحاب عىل ويرد املؤرخني.78 من وغريهم وصاعد املسعودي إىل ويحال لألخبار. كمصدر
مصنوع.79 معدن هو بل بذهب ليس يصنعونه الذي أن ويبني بالنقل، يكتفي وال الكيمياء،
واملشاهدة بالتجربة التحقق إليها يضاف بل املكتوبة املصادر عىل االعتماد يكفي وال
األذن. تكمل والعني الروايات، تكمل املشاهدات الوقائع ووصف الطب علم يف الحال هو كما

واألسفار. السياحة من التاريخية املعارف تستمد لذلك السمع. إىل يضيف والبرص
الجان بناء من مرص أهرام إن يقال إذ رواية. التاريخ فهم يف األساطري تتداخل وقد
كرواية ومأجوج ويأجوج جالوت عىل االعتماد وكذلك البحر، جزر بعض تكوين وكذلك
تاريخ التاريخ نوح. عن نقل وما األنبياء قصص ذلك إىل مضاًفا الدجال، واملسيح وهرمس
اجتمع فإذا دين. كل ماهية عىل الحكم مع وهنود ونصارى ويهود وصابئة مجوس أديان،

واإلعالن، والتوزيع للنرش الجماهريية الدار العربية»، مرص «آلهة يف خشيم فهم عىل دعوى أيًضا وهذه 76

١٩٩٠م. البيضاء، الدار الجديدة اآلفاق دار مرصاتة،
ص١٢–١٤. نخبة 77

أهل قال ص٥٨-٥٩، املحققون قال ص٩، الهيئة لعلم املحققون أجمع ص٣، األقدمون ذكره ما عىل 78

أهل قال ،٨٤ ،٢٩ ،٦١ ص٢٦، العلماء قال ،٣٩ ص١٤، العلم أرباب قال ص١٢، والحساب بالهيئة العلم
ص٨٣، املتكلمني بعض قال ،١٦٦ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٤٣ ،١٣٣-١٣٤ ،١٣١ ،١٢٧ ،٦٨ ،٥٥ ص٤٨، العلم
رواة قال ص٥٧، واملولدات الطبائع يف الكالم أصحاب قال ص٥٧، العلوية اآلثار يف الكالم أصحاب قال
،٢١٩ ،١٧٨ ،١٢٤ ،٩٦ ،٩٠ ،٨١ ص٤٤، الشعر ص٣٠، والتواريخ األخبار أهل قال ص٣٠، األخبار
والفلسفة التصوف وأهل األذواق أرباب قال ص١٣٧، الهندسة أهل قال ،٢٦٩ ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٢٥٤ ،٢٤٩

ص١٤٥. بذلك املعتنون قال ص٧٨،
.٥٢ ص٥٨–٦١، السابق، 79
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يف اإلسالم من لقربه املسلم السامري رافق ونرصاني وسامري ويهودي مسلم طريق يف
والرشيعة. العقيدة

الوافد الرئيسيان املصدران يظهر التاريخي الجغرايف املحيل الواقع إىل وباإلضافة
قسطنطني ثم بطليموس ثم القرنني ذو اإلسكندر ثم أرسطو يتصدر الوافد ويف واملوروث.
وأغسطس، (سيت)، أغاذيمون ثم وأبقراط وهيالني، هرمس ثم جالينوس ثم هيالنة بن
اليونان. الفرق ومن وقرطيانس. وفيثاغورس، وأقليمون، وإيالوس، وإقليدس، وأفالطون،
املالحة واملياه األحجار ومنتحالن، الحيوان، ثم لبطليموس املجسطي الكتب أسماء ومن
نص ومن واحد موضوع ويف واحد مكان يف تباًعا أرسطو ويكثر ألرسطو.80 وكلها والعذبة
فرنسا وملك واألوروبيون وأراجون أوروبا الظهور، يف أوروبا وتبدأ األحجار، عن منتحل

ورشملان.81
األثري ابن ثم األثري ابن وأخو الطيني ثم البكري ثم املسعودي يتصدر املوروث ومن
الرب عبد وابن الكلبي ابن ثم والخوارزمي والبلخي حشية ابن ثم واإلدرييس قدامة وابن
والسريايف، واضح، وابن لهيعة، وابن العربي، وابن دريد، ابن ثم امللك وعز وصاعد،
الوافد ومن القزويني. والسمعاني والسمرقندي، والزنجاني، الزمان، وبديع اليقظان، وأبو
ومن التاريخ.83 يف وغالبيتها املؤلفني. أسماء املؤلفات أسماء وتفوق أنورشوان.82 املرشقي

هرمس، ،(٣) جالينوس ،(٥) هيالنة بن قسطنطني ،(١٠) بطليموس ،(١٤) اإلسكندر ،(١٦) أرسطو 80
قرطيانس فيثاغورس، إقليمون، إيالوس، إقليدس، أفالطون، أغسطس، أغاذيمون، ،(٢) أبقراط هيالني،

.(١) والعذبة املالحة املياه األحجار، الحيوان، ،(٣) املجسطي ،(٥) اليونان ،(١)
.(١) اليونان رشملان، األوروبيون، فرنسا، ملك أراجون، أوروبا، 81

الطيني، أحمد ،(٧) الخطاب بن عمر البكري، عبيدة أبو ،(٩) الرشيد هارون ،(١٣) املسعودي 82
الفرج أبو األثري، ابن ،(٥) العاص بن عمرو بيربس، ،(٦) األثري ابن أخو املأمون، هللا عبد الحجاج،
عمر بن حسن حام، أردشري، الخوارزمي، البلخي، وحشية، ابن ،(٤) معاوية املتوكل، اإلدرييس، قدامة، بن
الدين نور الحسن أبو الرب، عبد ابن عمر أبو الكلبي، ابن ،(٣) سبكتني ابن داود، بن سليمان الخطاب، بن
لهيعة، ابن العربي، ابن دريد، ابن ،(٢) (٢١) إلخ … هللا عبد بن محمد امللك عز األندليس، صاعد عيل
السمرقندي، الزنجاني، الزمان، بديع اليقظان، أبو السريايف، القاسم أبو يعقوب)، بن (أحمد واضح ابن
رشوان أنو ،(٩٤) إلخ … (١) الصلت أبي بن أمية الغافقي، القزويني السمعاني، الكريم عبد سعد أبو

.(٥)
الطيني ألحمد (للمناهج) املباهج للبكري، واملمالك املسالك املؤلفات: ،(٢١) املؤلفون ،(٢٥) املؤلفات 83
الخراج األثري، البن الكامل ،(٦) األثري ابن ألخو الغرائب وطرفة العجائب تحفة ،(٩) الوراق واملرصي
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اإلباضية ثم اإلسماعيلية الفرق أسماء ومن إبراهيم.84 ثم وإسحاق إسماعيل األنبياء
والدروز.85 واألحمدية والصابئة والقرامطة

من يتضح الفكر مسار أن إال املوروث أو الوافد من املصادر كثرة من وبالرغم
وراء الفكر حضور عىل يدل مما والالحق السابق إىل املستمرة واإلحاالت املقدمات خالل

التجميع.86
مناط هو واملوروث الوافد تفاعل فيه يتحقق الذي للواقع املبارش التنظري كان وملا
يف األرض أقىص وأولها الصني فتربز الحضاريني. الرافدين ويتجاوز يتضخم فقد اإلبداع
الغربي الجنوب مرصيف ثم الشمال يف الشام ثم املغرب يف املركز من لقربها الروم ثم الرشق
ثم أقىصالغرب. يف أوروبا األندلسيف ثم الوسط يف خراسان ثم الرشقي الجنوب يف الهند ثم
أسماء تتداخل رئيسية. غري أخرى أربعة وجهات الرئيسية األربعة الجهات يف األماكن تدور
الجبال واألحجار، الخلجان واألقوام، الشعوب واألنهار، والبحار املحيطات واملدن، املناطق
توابل وجهات، قارات والخياالت، الوقائع والطوائف، الفرق واملذاهب، األديان والوديان،87

الفالحة ،(٤) وحشية البن والقمر الشمس أرسار لإلدرييس، اآلفاق اخرتاق يف املشتاق نزهة ،(٥) قدامة البن
الجمهرة ،(٢) الرب عبد بن عمر البن األمم أنساب معرفة إىل واألمم الفصل ،(٣) وحشية البن النبطية

.(٣) للغافقي املفردة األدوية للقزويني، العجائب للسمعاني، األنساب دريد، البن
.(١) برخيا بن آصف إبراهيم ،(۲) إسحاق إسماعيل، 84

الدروز، األحمدية، الصابئة، القرامطة، اإلباضية، ،(۲) اإلسماعيلية ،(۳) السالطني ،(٤) النبي صحابة 85

.(١) اإللحادية الصوفية، الشعراء،
.٢٧٣ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٢٠٢ ،١٢٥ ص٢٨، نخبة 86

عني شرياز، عني سمريم، عني (سيالن)، رسنديب .(۲۰) الشام .(۲۱) مرص .(٢٤) الروم .(٢٦) الصني 87
.(١٦) فارس سودان، خمدان، ترك، (الصني)، تربي .(۱۷) خراسان .(۱۸) الهند الذيل، حلب، شمس،
.(١٤) العراق الزنج، الروم)، (بحر طنجة .(١٥) الصقالبة الذهب، دمشق، الجنوبي. املحيط بحر األندلس،
الخزر، بحر الغربي، املحيط بحر .(۱۲) الخزر الفاريس، البحر أصفهان، .(۱۳) القمر غانة، الصابئة،
السند، الزئبق، دجلة، حمص، املديد، البرصة، األقىص)، (الرشق اصطيفون .(١١) اليمن كرمان، الفضة،
(اإلقليم سنان الالن، أفريقيا، الصني، أبواب .(١٠) الياقوت ومأجوج، يأجوج املوصل، (حرضموت) شمر
العرب، أبني، عدن، الروس، الحجاز، املقدس، بيت (جبال)، بلهرا الزنج، بحر األحمر، البحر السادس)،
مزانة، الكنك، نوح، كرك قنرسين. الفرس، غوطة، العرب. عراق .(٩) الكافور القلزم، القبط، عمان،
املحيط بحر إسطنبول، أرمينيا، (البحرين). هجر املنصورة، هندية)، (قبيلة امليد امللقان، الكبري، معبد
تهامة التتار، (التبت)، تاجة بعلبك، (بلخ)، بدغشان (امليت)، لوط بحرية (األسود)، بنطس بحر الرشقي،

118



الربوة شيخ الطويس، التيفايش، الكاتب، الفاريس، الجزري، القالنيس، الخازن، غيالن، ابن خامًسا:

األسماء هذه تجميع ويمكن اسم من بأكثر املكان يذكر وقد ترتيب. أو نظام بال وبخور
ثم إسبانيا ثم مرص ثم آسيا تتصدرها أصغر مجموعات إىل اسم آالف ثالثة عىل تربو التي
السوداء أفريقيا ثم والشام فارس ثم الصغرى آسيا ثم الهند ثم العراق ثم أفريقيا شمال
ثم وصقلية املتوسط األبيض والبحر الصني ثم واليمن الغرب ثم فلسطني ثم أرمينيا ثم
أسماء من عرشات ثم وكريت والسودان الصقالية ثم واألردن وتركيا والنوبة والروس لبنان

املفردة.88 املتفرقة األماكن
القرآني والقصص بالجغرافيا، املستعملة القرآنية اآليات األصيل، املوروث ويذكر
آيات تذكر القبائل.89 لوصف املعنوية أو النصية النبوية واألحاديث لألخبار، كمصدر
أَُجاٌج﴾. ِمْلٌح ﴿َوَهذَا اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك مثل عربي كأسلوب مرسلة القرآن
طبخ اقتضيت فلوال والتاريخ، واإلنسان الحيوان يف األرض، يف اإللهية الحكمة وتتجىل
ملًحا البحار هللا وخلق الحيوان. وأفسد وأجن ألنتن املحرقة األرض بمخالفة العذب املاء
هللا وأرسل للبحار. ومركبًا واألمطار للسيول ومعربًا لألنهار مفيًضا العالم، ملصالح أجاًجا

قسطنطينية، فلسطني، الفرات، طرابلس، طربية، طربستان، (املتوسط) البحر صف. سجستان، الحجاز،
حجر الخالدات، الجزائر جرجان، تبت، بغداد، أسوان، األردن، أذربيجان، .(۸) مهرة الحجراء، مقدشو
كوكو الكربيت، الفلفل، العنيف طنجة. األسود)، (البحر طرابنزندة الصعيد، األرني، سالسوس سجلماسة،
(الخليج)، أبلة األرض)، (وسط أرش األرض، .(۷) التوبة نجد، مهران، املغناطيس، لقمرانة (نجرد)،
الشامية الثغور السودان، تميم بلخ، برقة، البحرين، عدن، بحر (األسود)، الروس بحر (بخور)، البجاوي
الزاجات (سيالن)، الراهون (نجرو)، دمدم خوزستان، حماة، جيحون، الجزير، القمر، جبل (الجزرية)،
(األرنط)، الفامر طلغار، كريم)، (حجر السنباذج (االستواء)، رسيرة (القرم)، رسادق سبتة، (إسبانيا)،
امليد امللقان، الكبري، معبد مزانة، الكنك، نوح، كرك قنرسين. الفرس، غوطة، العرب. عراق (٦) عبدان
األهواز، اإلسماعيلية، األسود)، البحر عىل (قبيلة األزكشية (البحرين). هجر املنصورة، هندية)، (قبيلة
(موريتانيا)، العدوة بر السودان، بربر الرشقية)، (أفريقيا بربرا الصني، بحر بابل، (الخزر)، األبواب باب
القمر)، (جزر دهمى (األطلس)، درن (بكني)، خانعو حلب، لبنان، جبل (النجرو)، تكرور بندقة، بلغار،
(الفولجا)، القيجق فرغانة، فاس، غزة، طليطلة، (الزنج)، سقارة الزنج، سفالة سفاقس، (اليمن)، زبيد
.(٥) اليمامة الرافواف، هراة، األبلة، نهر النجايش، مكربان، مراكش، املحمدية، لحم، الكرخ، غانم، قربس،
الصغرى، آسيا ،(١٧) الهند ،(٢٢) العراق ،(٢٤) أفريقيا شمال ،(٢٨) إسبانيا مرص(٣١)، ،(٥٥) آسيا 88
،(٦) اإلفرنج فلسطني، ،(٧) أرمنيا الحجاز، ،(٩) السوداء أفريقيا ،(١١) فارس الشام. ،(١٦) األندلس
املغرب، ،(٣) النوبة األردن، الروس، لبنان، ،(٤) صقلية املتوسط، البحر الصني، ،(٥) اليمن العرب،
بريطانيا، سيالن، قريش، البحرين، عمان، روسيا، ،(٢) الحبشة كريت، السودان، الخليج، الصقالية،

أوروبا. الربتغال، النيل، الدانوب، النوبة، (أرقيانوس)، الغربي املحيط تونس، قبص،
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جنات األرض يف يكون أن يمنع وال األنهار. وزادت العيون فخرجت الصيف أيام يف زلزلة
للحيوان مقرٍّا منها البارز وجعل التضاريس بمنزلة للحيوان األرضمقرٍّا وخلق هللا. بنعمة
يقتل الحيات عىل وسلطه القنفذ األرض يف وبث عليه. سلًطا عدوٍّا للفيل هللا وجعل الربي.
رأسه يف وخلق الحمام، دون أبلق طائًرا هللا وأرسل العزيزا. املسمى النمس وكذا ويأكل
من اخرتاًعا واخرتعه اإلنسان هللا وخلق القطقاط. له ويقال شوكتني كتفيه ويف شوكة
واألقوام اإلنسان هللا وألهم للمسك. موطنًا الرسة هللا وجعل هللا. بإذن الجنني ن وتكوَّ الطني.
وأصاب املاء. له فأبرز اإلنيس بالعالم اللطف اإللهية العناية واقتضت لغة. وثالثني سبًعا
حام مكون بالسودان فجاءت نطفة هللا يغري أن نوح عىل فقدما السفينة يف امرأة رجل
الثالثة أوالده األرضبني يقسم أن هللا شاء نوح نسل كثر وملا يافث. هللا ويكثر سام ومبارك

فيها.90 هللا يعبد مساجد ثالثة فيها يكون جهة لسام شكًرا هلل نوح فسجد
الكافرين وهالك املؤمنني ونرصة وسقوطها، الدول قيام يف التاريخ يف هللا ويتدخل
والقدس مكة املقدسة املدن وباقي البلدان فاتح هو وهللا قصصاألنبياء. يف واضح هو وكما
الدين يوم إىل ومرصإسالمية السفاح، عباس بني من هللا استخلف ثم البالد املسلمني وملك
مرص وفسطاط القيامة. يوم إىل اإلسالم دار وجعلها تنام ال التي بعينه وحرسها هللا حماها
الرتك من املرصية الديار من جيًشا وأنقذ ويحرسها. هللا يحميها العاص بن عمرو بناها

القيامة. يوم إىل املؤيدون بالحق الظاهرون املحمدية العصابة وهم بنرصه، وأيدهم
القمر دون عبدها وملا الليل. جوف يف صيحة الكافرين عىل وأرسل فرعون. هللا وأغرق
يستسقون فخرجوا سنني ثالث القيت هللا فمنعهم فكذبوه هوًدا إليهم بعث هللا دون من
سبع هللا فسخرها السوداء فاختاروا وسوداء. وحمراء بيضاء سحائب ثالث تعاىل هللا فأنشأ
كفروا ثم خاوية. نخل أعجاز كأنهم رصعى هللا جعلهم حتى حسوًما أيام وثمانية لياٍل

َكَفُروا الَِّذيَن ثُمَّ َوالنُّوَر الظُّلَُماِت َوَجَعَل َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي هلِلِ ﴿اْلَحْمُد مثل: (٤) اآليات 89

َربِّي ِيل َغَفَر ِبَما * يَْعَلُموَن َقْوِمي َليَْت ﴿يَا أَُجاٌج﴾، ِمْلٌح ﴿َهذَا تَْكِسبُوَن﴾، َما َويَْعَلُم … يَْعِدلُوَن ِبَربِِّهْم
مثل: (٣) واألحاديث ٢٨٤ ،٢٠٦ ،١٢٩ ص١٥، نخبة اَها﴾، َدسَّ َمْن َخاَب ﴿َوَقْد اْلُمْكَرِمنَي﴾، ِمَن َوَجَعَلِني
أربعة. منهم وتشاءم ستة منهم تيامن العرب الولد من عرشة وله رجل ولكنه بامرأة وال بأرض «ليس
ومدحج وكندة وحمري واألشعر فاألزد يتيامنوا الذين أما وعاملة. وعشان وجزام فلخم تشاءموا الذين فأما
ألعدائنا» والجزع لناس، «العقيق «… فتطعمونا يشء معكم فهل إليكم هللا سامه رزق «هذا «… وأغار

.(٦٩ ،١٣٤ ص٢٥٣، (السابق،
.٢٥٦ ،٩ ،١٠٥ ،٩٢ ،٧٨–٨٩ ،١٥٧ ،١٢٩ ص١١٠، نخبة 90
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ألسنة بها تبلبلت بصيمة بلدة يف الرصع هللا ورضب رسوًال. صالًحا إليهم فأرسل هللا بنعمة
التاريخ. ذلك من بابل أرض وسميت الدهشة من الناس

عن وأخفاها البالد يف مثلها يخلق لم والتي العماد ذات إرم العجيبة املباني ومن
إال أهلها بعد األرض يعمر ولم بالصواعق. وأصاب للوعد. تحقيًقا السد دون الناس. أعني

الجن.91
هللا يرسل إذ املالئكة. رسله خالل من بل بمفرده والتاريخ الطبيعة يف هللا يفعل وال
عىل مكتوب شربين نحو طولها سمكة ومنه البحر. من السمك فتخرج واملالئكة السحاب
حول هللا»، رسول «محمد خلف من أذنيها بني ومكتوب هللا»، إال إله «ال بالعربية ظهرها
ويوشع. موىس نسل من ويعتربونها يأكلونها وال الصيادون بها يتبارك قسطنطينية. مياه
من واإلسقاط الشعبي، والخيال الخرافة بمظاهر والتاريخ الطبيعة يف األهيل الفعل فريتبط

والتاريخ. الطبيعة عىل النفس
البغل رأس عىل أراهم الشدة من والنجاح النجاة لهم أراد وإذا هللا. املؤمنون ويدعو
يف التوحيد ويتجىل وجل، عز هللا مخلوقات يف الحكمة تبدو النحو هذا وعىل أبيض. طائًرا
من إال العالم صور من صورة من ما والطبيعة اإلنسان بني فرق ال والتاريخ. الجغرافيا
العالم والثاني. األول واملحيط، املركز املعاني، معنى الصور، صورة فهو اإلنسان معاني

ذلك.92 عىل دليل خري والشعر وحيويته. العالم روح وهو وجسده صورة
سكن وجعلها العاملني، قوى فيها هللا أودع التي الطبيعة من هللا صفات وتستعار
األرض، لعمارة والغذاء الشهوة يف كالحيوان الكون، مركز فيها اإلنسان وجعل الدارين،
وهيأه أرضه وعمارة وخالفته لعبادته هللا رشحه واالهتداء. والعبادة العلم يف وكامللك
والدم. املني من اإلنسان بدن هللا ركب تخليقه. يف اإللهية الحكمة وتظهر جنته. يف ملجاورته
الرحمن خليقة الكامل اإلنسان الرب. حرضة يف املالئكة مع جلس الكمال إىل صار فإذا
والقرآن واملعلم األزمان يف ولنعرف اإلحسان أنواع املحسن من والقابل األكوان وزبدة

،٤٣ ،٣٣ ،٣٦ ،٣٠ ،٢٤٧–٢٥٠ ،٢٢٨–٢٢٩ ،٢١٥–١٢٨ ،٣١٢ ،٢٠٤ ،١٨٦ ،١٧٢ ص١٦٨، السابق، 91
.٢٧٨ ،٢٧٠ ،٢٦٥–٢٦٧ ،٧٠ ،٤٥

أربعة ،(١٨٠) بيوت ثالثة ،(٣٦٠) بيتان دفعات: عىل بيت ٨٠٠ حوايل ذكر .٢٨٤-٢٨٥ السابق، 92
،(٥) عرش أحد ،(١٠) عرشة ،(١٧) تسعة ،(٢٠) ثمانية ،(٢٧) سبعة ،(٤٢) ستة ،(٤٥) خمسة ،(٩١)

.(٢) عرش اثنا
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ومشيئته. بإذنه يشء وكل أعلم، وهللا والفرقان والزبور واإلنجيل بالتوراة واملراسل والبيان
الفلك وأدار أمرها، سماء كل يف وأوىص والنور، الظلمات وجعل واألرض، السموات خلق
ومىش اثنني زوجني كل من الثمرات، كل ومن وأنهاًرا روايس فيها وجعل األرض وفرش
األرزاق.93 وقدر دابة كل من فيها وبث وأعناب ونخيل متجاورات، قطًعا فيها وجعل األنهار

ص٢. السابق، 93
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الصبريي، الشعراين، الكايش، سادًسا:
ومؤلفجمهول املراكيش، الداماد،

الكايش (١)

الرياضية العلوم يف عرش الحادي القرن حتى التاسع القرن من األدبي النوع هذا ويستمر
ففي اإللهيات. مثل الفلسفية أو والنبات الطب مثل والطبيعة واملوسيقى الحساب مثل
إال يُذَكر ال الوافد من واملوروث، الوافد يقل التاسع) (القرن للكايش الحساب» «مفتاح
فقد الهند. من الرشقي الوافد ويظهر حسابه.1 من أدق حساب إىل لتجاوزه أرشميدس
أرشف إال يُذَكر ال املوروث ومن املشهورة. التسعة للعقود أرقام تسعة الهند حكماء وضع
صاحب البغدادي الخوام الدين عماد ثم عرش، التسعة استخرج الذي املسعودي الدين
ذلك يالحظ أن دون صحيحة غري ونسخها الحكمة ميزان كتاب من البهائية الرسالة
رأى الذي الكايش الدين لعماد البهائية شارح الفاريس الدين وكمال شارحيه. من أحد
وذكر الحكمة، ميزان كتاب من صححها قد الكايش أن مع الجداول تصحيح صعوبة
هذه استخراج يف وطريقته الخوارزمي عيل وأبو امتحانها، أراد ملن استخراجها كيفية

واستئنافه.2 املوروث تراكم ويتضح ل. تأمُّ بأسهل املطلوب منها يحصل التي املسائل
والتأخري. والتقديم املطلوب إثبات عبارات وتكرار ووحدته، الفكر مسار أيًضا ويتضح
بعد حسابية بصفات األخرية اإليمانيات يف هللا ويوصف للربهان. القياس عىل االعتماد ويتم

حمدي محمد د. الدمرداش، سعيد أحمد ورشح تحقيق الحساب. مفتاح الكايش: الدين غياث جمشيد 1

ت). (د. القاهرة والنرش، للطباعة العربي الكتاب دار لطفي، الحميد عبد مراجعة الشيخ، الحفني
.٢٥٥ ،١٩٨-١٩٩ ،١٧٣ ص١٤٧، مفتاح 2



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ومع األعداد. صنوف بتأليف وتفرد اآلحاد، بإبداع توحد الذي فهو والحمدلة. البسملة
ووله الرياضيات، يف ازدهار واملغفرة. العفو وطلب السلطان عىل الثناء هللا إىل الدعاء

بالسالطني.3

الشعراني (٢)

يف العارش القرن حتى الوافد تمثل قبل املوروث تنظري األدبي النوع هذا استمر وقد
لحظات يف فالعلم للشعراني.4 الطب» يف السويدي اإلمام تذكرة «مخترص مثل املخترصات
املوروث من وإما اآلخر أمام بالدونية إحساًسا الوافد من إما املشايخ عند اإلبداع توقف
أو للوافد تمثيل دون املصدرين من التجميع عليه يغلب النفس. أمام بالعظمة إحساًسا
بالرضورة الوقوع دون الشعبية الوصفات العميل، الطابع عليه يغلب كما للموروث. تنظري
الحكماء مجربات من االستحسان عىل الجمع ويقوم «البلدية». الوصفات خرافات يف

نفعه.5 فعم مراًرا تجريبه تم وما العلماء معالجات من واالختيار
األصيل النص صاحب املؤلف وليس الشعراني وهو املخترص مسئولية واالختصار
الزيادات هذه أصبحت والتخريجات واملتون وامللخصات عرصالرشوح ويف السويدي. وهو
أو النقل يف سواء سبعة أو خمسة مجموعات يف األطباء ذكر ويأتي األصيل. النص من أهم
النص. يف املوروث من أكثر العمق ويف االتساع يف حضوًرا أكثر الوافد أن ويبدو التجربة. يف
وأسطوخورس، وهرمس، أفالطون، ثم أرسطو ثم بقراط ثم جالينوس الوافد ويتصدى
بني فرق ال شخص، وكأنه هرمس مع التعامل ويتم وغاريقون.6 وأرطاميوس، ورفوس،
السويدي ثم رشد ابن وليس سينا ابن ثم الرازي يتصدر املوروث ومن والواقع. األسطورة
يدل مما والتميمي البيطار وابن عربي وابن ماسويه ابن مع الثالثة الدرجة يف يأتي املؤلف

خاقان املرشقني، سلطان والعجم، العرب سالطني موىل األمم، رقاب مالك األكرم األجل األعظم السلطان 3
بساط باسط العاملني، يف هللا آية والطني، املاء قهرمان األرضني، يف هللا ظل السالطني، أعاظم مالذ املنافقني،
عباد نارص وبحًرا، برٍّا هللا بالد حافظ والطغيان، الجور مباني هادم واإلحسان، العدل نارش واألمان، األمن
املؤيد حسابه، سهم عن الهيجاء يف األرض وتنشق مرامه، عىل الدوار الفلك يدار الذي وغربًا، رشًقا هللا
واألخالق اإلنسية، والكماالت اإللهية باإللهامات امللهم الربانية، بالتوفيقات املوفق السبحانية، بالتأييدات
خري بنرصة املنصور والتمكني والعز والشجاعة والشهامة والشوكة العدل ذي املحمدية، والشمم امللكية،

.(٢٧٠ ،٢٠٢ ص٣٨، (السابق، النارصين
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مجهول ومؤلف املراكيش، الداماد، الصبريي، الشعراني، الكايش، سادًسا:

يف مرة وألول له.7 التالية العصور يف رشد ابن واختفاء الطب مع التصوف تداخل عىل
تنظري أولوية فيها تتضح كأسانيد الكتاب آخر يف واملراجع املصادر تذكر النصوص تاريخ
املكتوب منهم املعروف، غري ومنهم املعروف منهم ضئيل، بفارق الوافد تمثُّل عىل املوروث
ضمن ومؤلفني مرتجمني النصارى األطباء ويدخل ذلك. من أقل ومنهم صحيح نحو عىل
كانوا وقد بالصوفية.8 بالصحابة بالحكماء باألطباء باملحدثني األنبياء يختلط كما املوروث.
يتضح واألماكن األدوية أسماء تحليل ومن الربع. إىل اختصارهم ثم ذلك من أكثر األصل يف
واألرمن والعرب والرومان، اليونان من أكثر والصني والهند الغرب، من أكثر الرشق حضور
توجد ال اإليمانيات، ويف الصقالبة.9 من ومرصأكثر واإلسكندرية وفارسوخراسان واليهود
مع الناسخ أو امللخص أو املؤلف من واحدة، آية باستثناء نبوية أحاديث أو قرآنية آيات

والحمدلة.10 البسملة

الصبريي (٣)

امتداًدا الطبيعية العلوم أوسع فهو املتأخرة. القرون إىل أيًضا استمر مبكًرا الطب بدأ وكما
عىل مؤلًَّفا ا نصٍّ يكون قد بل مؤلف نص اختصار يعني مخترص لفظ يعد ولم التاريخ. يف
«مخترص ذلك مثال مدون. النص وليس املدونة غري العلم ملادة فاالختصار مخترص. نحو
يعتمد وواضح وسهل مفيد مخترص وهو للصبريى.11 والحكمة» الطب يف الرحمة كتاب
عىل املتأخرة العصور يف األلقاب كثرة وتدل كالعادة. القارئ يخاطب والعقل، النقل عىل

األطباء. هم والحكماء للعلم. كرشط األخالق وأهمية علمية كسلطة العلماء تبجيل
يف بقراط إال الوافد من يذكر ال إذ واضحة؛ بطريقة الوافد عىل املوروث ويطغى
قبل النبوية األحاديث املوروث يف ويتصدر السموم.12 من كشفاء الثوم عن له قولني ذكر
قبل قيس بن واألحنف الخطاب بن وعمر الرسول، قبل طالب أبي بن وعيل القرآنية، اآليات

مخترص بالشعراني: املعروف املرصي الشافعي األنصاري عيل بن أحمد بن الوهاب عبد املواهب أبو 4
ت). (د. سليمان يوسف عيل صاحبها األزهر، بالصنادقية، القاهرة مكتبة الطب، يف السويدي اإلمام تذكرة

ص٢. مخترص، 5

أرطاميوس، رفوس، أرسطوخورس، هرمس، أفالطون، ،(٤) أرسطو ،(١٤) بقراط ،(١٨) جالينوس 6

.(١) غاريقون
.(١) التميمي بيطار، ابن عربي، ابن ماسويه، ابن ،(٣) السويدي ،(١٢) سينا ابن ،(٧١) الرازي 7
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

قبل النبوي الطب إىل العودة عىل يدل مما عباس، وابن والكسائي والشاطبي عبيدة أبي
الطلسمات.13 وطب بل العلمي، الطب

ولحومها، وأسمائها البقر ألبان مثل البيئة من األدوية أنواع الرسول أحاديث وتصف
الشفاء يتم كما كثرية. منافع به األدوية سيد والخل الجوف. يف الكامن للداء شفاء والحبوب
والقثاء. التمر تعادل مثل بينها فيما األدوية وتتعادل للعينني. شفاء الكمأة وماء بالعسل.
وعدم النار من الكية أو حجام من الرشطة مثل الصغرية الجراحية العمليات تضاف وقد
فالبطنة وقائيٍّا. العالج يكون وقد عام. طبي لقانون شخيصأو ملزاج الكي الرسول تفضيل
للماء، والثلث للطعام، الثلث يف وخريه البطن، وعاء وأرش الدواء، أصل والحمية الداء، أصل
يمكن وال بالصرب. العالج ويكون البدني، الطب مع النفيس الطب ويدخل للنفس. والثلث

أسطراطس، أرسباسيس، أرطاميدوس، أرسطوالوس، أرسطوطاليس، سقراس، بقراط، :(٤٠) الوافد 8
بليس، أفريادين، أقريطن، أفريقانس، أفالطون، أغسطس، طرسيس، أفردوري، إسكندر، أرميابيوس،
فرغامس، بوطارس، بديغورش، أرسطوماخوس، إيراقيطوس، أندروماخوس، أسطوغوس، أبوطانس،
قيرص، غاليوس، قفراطيش، شمويل، سقراطش، سقراطيس، سنديس، سندبيوس، سقوطش، بطالوس،

هرمس. كرافوطيس، رساطيس، قاطورا، قطيس،
سمعون، ابن ماجه، ابن جميل، ابن رضوان، ابن وافد، ابن ماسويه، ابن الخليل، إبراهيم :(٥١) املوروث
األشعث، ابن دحية، ابن الطيب، أبو جزلة، ابن مروان، أبو جريح، ابن سينا، ابن نوح، ابن بطالن، ابن
مرانوون، ابن رومية، ابن املالكي، عبدوس، ابن سهل، ابن البطريق، ابن الصوري، ابن الجزار، ابن
مهرون، ابن طالب، أبو حنيفة، بن إبراهيم صادق، أبي ابن عربي، ابن شامويل، ابن البلدي، ابن
الحالج، الدينوي، ضابط، أهون الزمان، أوحد التميمي، الرشيف االيالقي، البخيت، الربايني، الصفا، إخوان
أسطفن، أسقف، جربيل، بن هللا عبد القالنيس، البدر الجاحظ، أحمد، ابن التكرك، املسعودي، املسيحي،

توقدري. بولس،
(الدار، الصني ،(٣٦) الهند) السياسة، الرشطان، املاء، الجوز، التونيا، الخوالن، الثمر، (السنبل، الهند 9
خراسان، ،(٤) بالد (السنبل)، الروم ،(٢) الفاريس ،(٥) األرمني ،(٧) (الصمغ) العرب ،(٦) الصني)

.(١) اليونان الصقالبة، مرص، اإلسكندرية،
ص٢. مخترص، 10

والحكمة، الطب يف الرحمة مخترصكتاب الصبريي: إبراهيم بن باملهدي املعروف الحكيم الصالح الشيخ 11
ت). (د. القاهرة مكتبة

.١٠٣ ص٧٨، مخترص، 12

قيس بن األحنف الخطاب، بن عمر ،(٣) الرسول ،(٥) طالب أبي بن عيل ،(١) القرآن ،(١٤) الحديث 13
.(١) عباس ابن الكسائي. الشاطبي، عبيدة، أبو ،(٢)
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بها وأحجية طلسمات إىل الشعبي االستعمال يف النبوي الطب يتحول وقد السأم. عالج
الشعبية اآلداب يف املروية الحرة األحاديث بعض وتروى نبوية.14 أدعية أو قرآنية آيات

نباتي.15 أو حيواني كعالج
الشعبي. للطب مصدر الشعبي فالبطل للطب. كمصدر طالب أبي بن عيل ويظهر
دواء.16 دون الرسول تركهما حني يف دواء والغم وللهم والسكر. بالسمن العرب مداواة
أربعة إىل املأثورة أقواله وتشري والطب، والصنعة العمل بني قيس بن األحنف وصية وتجمع
املعدة تحميل عدم بالناس، الثقة عدم الشعبي:17 للخيال طبًقا حكمة ألف أربعني من حكم
أطباء الصحابة ويصبح العلم. من ينفع ما وتعلم كثر، وإن باملال االغرتار عدم تطيق، ال ما

مخترص، داء.» ولحمها دواء، وسمنها شفاء، لبنها فإن البقر بألبان «عليكم هي: األحاديث وهذه 14

يف الكامن الداء من شفاء فتكون الجهة تلك اإلنسان ليصادف حبها جميع يؤكل أن «ينبغي ،٧٧ ص٧٤،
للعينني.» شفاء وماؤها املن، من «الكمأة ص٧٩، كثرية.» منافع وفيه الخل أدمكم «سيد ص٧٤، الجوف.»
أكتوي.» أن أحب وما نار من كية أو حجام من رشطة أو عسل من لعقة يف ثالث، يف «الشفاء ص٨٨،
من ا رشٍّ وعاءً مأل «ما اعتاد.» ما جسم كل وعودوا الدواء، أصل والحمية الداء أصل «البطنة ص۸۱،
وثلث للرشاب، وثلث للطعام، فثلث محالة وال بد وال كان فإن صلبه. يقمن لقيمات آدم ابن حسب بطنه.
القرآن بالشفاءين: «عليكم ص٧٦، هذا.» برد يعدل هذا وحر هذا، حر يعدل هذا «برد ص٨٣. للنفس.»
«يف ،٨٠ ،٧٨ ص٧٧، السأم.» إال داء كل من الشفاء ففيها والسنوث بالسنا «عليكم ص٧٧. والعسل.»
الحجامة رشط عند الكريس وآية الفاتحة سورة قرأ «من ص٧٨، الشفاء.» والصرب الشفاء من األمرين
أمتك، وابن عبدك وابن عبدك إني اللهم فقال غم أو هم أصابه عبد من «ما ص٨١ علته.» من شافيًا كان
يف أنزلته أو نفسك به سميت لك هو اسم بكل أسألك قضاؤك، يف عدل حكمك، يف ماٍض بيدك، ناصيتي
قلبي، ربيع العظيم القرآن تجعل أن عندك الغيب علم يف به استأثرت أو خلقك من أحًدا علمته أو كتابك
آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل وغمي، همي وذهاب حزني، وجالء صدري، وشفاء برصي، ونور
الرحمن هللا بسم وليقل عليه إصبعه فليضع لعلة رضسه رضب اشتكى «من ص٨٧، وسلم.» وصحبه
شفي» يَْفَقُهوَن﴾، ِلَقْوٍم اْآليَاِت ْلنَا َفصَّ َقْد َوُمْستَْودٌَع َفُمْستََقرٌّ َواِحَدٍة نَْفٍس ِمن أَنَشأَُكم الَِّذي ﴿َوُهَو الرحيم

ص٩٢.
ص٩٢. الرضس.» وجع وأمن نكهته طابت ونام الكرفس أكل «من مثل 15

.٧٢ ،٧٠ ،٨٣–٨٥ ،٨٦-٨٧ ص٧٧، مخترص 16

مثل: 17

ال��س��ق��ام إل��ى ال��ص��ح��ي��ح دواع��ي��ة األن��ام م��ه��ل��ك��ة ع��ن ث��الث
ال��ط��ع��ام ع��ل��ى ال��ط��ع��ام وإدخ��ال وطء ودوام م��دام��ة دوام
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فيختلط القيامة، يوم ثوابًا الدين يف ال الدنيا يف املصائب منافع يف الخطاب بن عمر مثل
عندما الدنيوي عىل األولوية له الديني إن بل الرازي. منذ الروحاني الطب مع البدني الطب
النفيس الهدوء أي الدواء من كنوع دنيوي أو ديني عمل يف الناس يكون أال عمر يرفض
يف الحال هو كما وبعده اإلسالم قبل األطباء مع الشعراء ويتداخل البدن. لصحة الرضوري
عراقي كرسى، عند الحكماء من أربعة اجتمع فقد واحد. الشعوب وطب الطب.18 أراجيز
هذه يف القارئ إىل موجًها الخطاب زال وما الدواء. لوصف وسوداني، وهندي ورومي

الخطاب. من جزء فالقارئ املتأخرة، العصور
والدين بالطبيعة، هللا اتحاد يظهر األخرية والحمدالت والبسمالت اإليمانيات ويف
وخالق الطباع خالق وهو الحكمة. الطبيعة يف هللا أودع فقد بالصحة. واإليمان بالطب،
النص، يف القرآن إليه أشار الذي الطبيعة يف الجدل والرطوبة، الحرارة املزدوجة، العلل
الجنة واملالك، الشيطان والخري، الرش والسكون، الحركة والنور، الظلمات والنهار، الليل
هللا خلق باملخلوق. الخالق فيه يتحد ونموذج منوال الخلق إلخ. … والعقاب الثواب والنار،
يشء وكل أعلم وهللا بطباعها. تفعل كي واملرارة والكىل املعدة أسفل يف وما اللسان تحت ما
برء يف وأحاديثه الرسول عىل والسالم والصالة هللا، بمشيئة مجرب نافع والدواء بمشيئته.

العلل.19

الداماد (٤)

وأصبحت واملغرب املرشق يف وترسخت زادت بل املتأخرة العصور يف اإلرشاقيات تتوقف ولم
لباقر القبسات» «كتاب ذلك مثال والطبيعية. الرياضية العلوم كل فيه تصب الذي الوعاء
وعرفت املتأخرة العصور يف إيران يف اإلرشاقيات ازدهرت فقد (١٠٤١ه). الحسيني الداماد
صورا. ملال باسم املعروف الشريازي الدين صدر أستاذ وهو أصفهان. مدرسة باسم
الغربي. الجناح يف ضعفت أن بعد الرشقي، الجناح يف املتأخرة الفلسفة عىل فضل وإليران
وصاحب اإلرشاق فيلسوف يعترب سينا ابن إن إذ السينوية؛ املدرسة ازدهرت وقد
اإلرشاق». «حكمة صاحب السهروردي مدرسة وهي املرشقيني. ومنطق املرشقية الحكمة
مثل وهو واملرشق. املغرب يف رشد ابن اختفى حني يف وطنية كثقافة ازدهرت وربما

ص٦٧–٧٣. مخترص، األول، الباب األبواب، أكرب هو 18
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كرد الصويف والوجدان الخيال يف اإلغراق يشتد قد بل أدبي. كنوع «التعليقات» يف سينا ابن
«اليوتوبيا». نشأة يف الحال هو كما أفضل عالم خلق أجل ومن االضطهاد أوضاع عىل فعل

الفاضلة. الرياسة ومجتمع باملريد، الشيخ عالقة عليه تغلب مثايل مجتمع ويف
الومضات»، «القبسات، مثل كعناوين املستعملة املصطلحات يف اإلرشاق ويتضح
قديمة مصطلحات وتعود النفس، يف فالعلم وتنبيه، وهم تذنيب، تعليق، مثل: وأخرى
سينا ابن نموذج اإلرشاقيون وهم أصدقاء نوعان، واملفكرون الكندي. منذ األيس مثل

املتشككني. إمام الرازي نموذج الجدليون، العقليون واملتكلمون، املشاءون وهم وأعداء
يعقوب وأبي الصفا إخوان جو يبعث وجداني صويف إيماني قطعي فكر وهو
يخطئ الكرماني. عند الحال هو كما الفلسفي الشيعي الفكر يميز ما وهو السجستاني،
ال رشد البن ذكر وال والتكلف. الشك يف وزيادة واليقني والوجدان اإليمان يف لنقص الكل
أو املكانية أو الزمنية املسافة لبعد هل الطب. يف وال الفقه يف وال الكالم يف وال الفلسفة يف
اإللهية»، «اإلشارات يف التوحيدي حيان أبي مثل واملؤلف التيار؟ الختالف أو كتبه لحرق

«القبسات». اللفظ نفس من و«املقابسات»
النقلية واألدلة يشء، فاإلرشاق وأشاعرة. معتزلة الكالم، نقد يتم الحال وبطبيعة
الخارج بني والقلب، العقل بني والظن، اليقني بني الفرق وهو آخر، يشء والعقلية
عقالني ألنه املرشقية» «املباحث من بالرغم املتشككني» «إمام الرازي ويسمى والداخل.

استرشاقي. غري
مقتبسة نصوص املتأخرة، املؤلفات يف الحال هو كما التجميع طابع عليه يغلب
فالتجميع وتأويلها. قراءتها يف اإلرشاق ويظهر السنة، أهل عند املتأخرين الرشاح مثل
يظهر ذلك ومع املتأخرة. العصور يف السنة أهل عند فقط وليس الشيعة عند أيًضا
وبيان الالحق، إىل والسابق السابق إىل الالحق وإحالة والنتائج، املقدمات الفكر، مسار
من يكون أن ويرجو والعمل، العلم إىل ويدعوه القارئ ويخاطب ونهايته.20 الكالم بداية
بالخري له والدعوة والجهل.21 والغرور التوهم عن بعيًدا الحق عىل ثابتًا املستبرصين،

والبقاء.22

ص٦٨، تعاىل هللا شاء إن ،٩٠-٩١ ،٧٩ ،٧٥ ص٦٨–٧٠، أعلم وهللا ،٧٠-٧١ ص٦٧-٦٨، مخترص، 19

ص٦٩، وتعاىل سبحانه هللا شاء إن ص٧٣، أعلم تعاىل وهللا ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٤-٩٥ ،٩٠-٩١ ،٨٢ ،٧١
ص٧٤، الرسول أدوية ص١٠٤، تعاىل هللا بعون ص١٠٠، تعاىل باهلل والعياذ ص١٠٣، تعاىل هللا بإذن

.٩٧-٩٨
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وثامسطيوس أبرقلس ثم سقراط ثم أفالطون ثم أرسطو يتصدر الوافد ومن
فيلفوس، بن اإلسكندر ثم القرننيوهرمسالقدم األفروديىسوذو اإلسكندر وفرفوريوسثم
اليوناني الشيخ ناليس، بقراطيس، املقدم، أمريس انكسمانس، أنكساجورس، أنباذنليس،
الحكيم الحكيم، أرسطاطاليس أنه أرسطو وألقاب فيلفوس.23 فيثاغورس، أفلوطني،
املشائني معلم ومفيدهم، املشائني معلم املشائني، معلم الصناعة، معلم األول، املعلم املعلم،
املشائني مفيد ومعلمها، الصناعة مفيد الصناعة، مفيد اليونانيني، معلم اليونانيني،
فرقة ورئيس املنطق، وواضع األول واملعلم الحكيم أنه أرسطو صورة وتعطي ومعلمهم.
الحكمة، إمام املتأله، اإللهي الرشيف، فهو أفالطون ألقاب أما اليونانيني. ومعلم املشائني
الحكيمني، رأيي بني «الجمع يف الفارابي عرضها كما الصورتني بني الفرق وواضح
حتى أرسطو إىل تنسب أثولوجيا زالت وما الحكيم». وأرسطوطاليس اإللهي أفالطون
إماما هما وأفالطون أرسطو خطئها. عىل أرسطو تنبيه من بالرغم املتأخر الوقت هذا
اليوناني الشيخ وأفالطون األول القديم أي املقدم وهرمس الفلسفة. وإماما اليونانيني
صورة األنا وقرأت مثال، إىل الوافد تحول املوروثة. الصورة إىل الوافد للشخص تحوًال
خالدة حكمة يف واملوروث الوافد بني فرق ال ذاتها. مرآة يف اآلخر ورأت اآلخر، يف نفسها

االثنني. بني تجمع

.٢٣٤ ،٦٨ ،٤٧٥ ،٢٢٧ ،٢١٠ ،٨٧ ،٥٦ ،٥٢ ،٤٣-٤٤ ،٣٦ ص٢٠، القبسات 20
،٢٢٧-٢٢٨ ،٢١١ ،١٩٩ ،١٩٧ ،١٧٣ ،١٥٧ ،١٥٠ ،١١٢-١١٣ ،٧٧ ،٥٣ ،٣٩ ،٣٧ ص١١، السابق، 21
،٢٩٤ ،٢٤٩-٢٥٠ ،٢٣٤ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،٢٥٥ ،٢١٩ ،٢١١ ،٩٠ ص٤٩، فليتبرص ،٤٤٨ ،٣٠٥ ،٢٩٦
،٤٤٣ ،٣٦٧ ،٣٦١ ،٢١٦ ،١٧٩ ،١٦٧ ،١١١ ص٧٠، فليثبت ص٥٨، وليثبت فليتعرف ،٤١٨ ،٣٦٨
،٤٣٣ ،٤٢٣ ،٣٢٧ ،٣٢٤ ،٣١٠ ،٢٩٠ ،٢٧١ ص٢٢٣، فليعلم ،٣٩٩ ،٣٠٧ ص١٨٢، فليستيقن ،٤٧٥
،٣٩٢ ،٣٤٦ ،٣٠٢ ،٢٠٨ ،٢٨٥ ،٢٤٤ ص٢٤١، فليتعرف ،٢٤٤ ص٢٣٢، يتخبط وال فليثبت ،٤٥٢

ص٣٥٣. وليستبرص فليتبرص ،٣٦٦
الثالث القبسات يف واإللهيات التالية، الثالث القبسات يف والطبيعيات األوىل، األربع القبسات يف املنطق 22
والرش. والقدر القضاء رس يف العارش وأطولها النقلية. الحجج يتضمن ألنه الرابع وأصغرها األخرية.

كانط. قبل والبعدي والقبيل الذاتي السبق ألنواع الثاني القبس ويتعرض
اإلسكندر ،(٤) فرفوريوس ثامسطيوس، أبرقلس، ،(٧) سقراط ،(٢٦) أفالطون ،(٣٩) أرسطو 23

انكسمانس، انكساجورس، أنباذنليس، فيلفوس، بن اإلسكندر ،(٢) القدم هرمس القرنني، ذو األفرودييس،
.(١) فيلفوس فيثاغورس، (أفلوطني)، اليوناني الشيخ ناليس، بقراطيس، املقدم، أمريس
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ملطية، أهل ثم املشائني ثم األفالطونيني ثم األرسطوطاليسية يذكر الفرق ومن
الكتب أسماء ومن الفالسفة.24 من والرياضيني الفالسفة، ورواقية والديموقراطيسية،
الطبيعة، بعد وما الطبيعي، والسماع الكيان، سمع ثم والعالم السماء ثم أثولوجيا يذكر

سوفسطيقا.25 ثم وطيماوس
الرسول ثم الكليني ثم الفارابي ثم والطويس الرازي ثم سينا ابن يتصدر املوروث ويف
ثم والشهرستاني املرزبان بن وبهمنيار الصدوق جعفر أبو ثم الصادق هللا عبد أبو ثم
ثم موىس والنبي والغزايل البغدادي الربكات أبو ثم املؤمنني أمري وعيل الرضا الحسن أبو
وهشام والنظام البلخي مثل مرتني منها كل يذكر أسماء عرشة وهناك اليماني. ثعلب
منها كل يذكر األربعني تتجاوز أخرى وأسماء وإبراهيم. نوح األنبياء ومن الحكم. بن
حكيم ولكل والزمخرشي.26 والرومي والبيضاوي، والفارابي األشعري منها واحدة مرة
الرئيس، الرشيك الرشيك، الرئاسة، يف رشيكنا السالف، رشيكنا سينا فابن تراثه. يف صورة
شيخ الشيخ، اإلسالم فالسفة رئيس قزوين، وكاتب الرئاسة، يف الرشيك الرئايس، الرشيك
اإلمام، املتكلمني. من ألنه ورفضه نقده عىل تدل فألقابه الرازي أما اإلسالم. فالسفة
الفارابي ألقاب أن حني يف اإلشارات. شارح وإمامهم، املتشككني عالمة املتشككني، إمام
حجة اإلمام، والغزايل املعلم. الرشيك التعلم، يف رشيكنا التعليم، يف الرشيك التعليمي، الرشيك
صاحب املتكلمني، عالمة املتكلمني، إمام أنه إال متكلم أنه من بالرغم والشهرستاني اإلسالم.
الربعة، خاتم املحققني، بارع املحصلني، بارع والطويس املؤمنني. أمري وعيل والنحل. امللل
الربعة، املحصلني خاتم املحصلني، خاتم املحققني، برعة خاتم املحصلني، الربعة خاتم
اإلشارات، شارح الشارح، الفاضل البارع، الشارح الربعة، املحققني خاتم املحققني، خاتم
للرسول، التي التعظيم ألقاب نفس وهي التلميذ. مرزبان بن وبهمنيار الناقد. البارع املحقق

رواقية الديموقراطيسية، ملطية، أهل ،(٢) املشاءُون ،(٣) األفالطونيون ،(٤) األرسطاطالسيون 24

الفالسفة. من الرياضيون الفالسفة،
،(٢) طيماوس الطبيعة، بعد ما الطبيعي، السماع الكيان، سمع ،(٦) والعالم السماء ،(١٨) أثولوجيا 25

.(١) سوفسطيقا
هللا عبد أبو ،(٩) الرسول ،(١٠) الكليني ،(١٧) الفارابي ،(٣٥) الطويس الرازي، ،(٨٦) سينا ابن 26
أمري عيل الرضا، الحسن أبو ،(٧) الشهرستاني املرزبان، بن بهمنيار الصدوق، جعفر أبو ،(٨) الصادق
لقمان، الشريازي، الدين قطب اليماني، ثعلب ،(٤) موىس الغزايل، البغدادي، الربكات أبو ،(٦) املؤمنني

.(٢) البيضاوي األشعري، آدم، الحكم، بن هشام ،(٣) املأمون
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املرسلني. سيد الربايا، سيد النبيني، خاتم واملرسلني، األنبياء خاتم األنبياء، خاتم مثل محمد
حكمة شارح الشارح، الشريازي الدين وقطب األقدم. والشيخ املحدثني رئيس والقليني
شيخ والشهرزوري الرشيف، الشارح والجرجاني التلويحات، شارح كمونة وابن اإلرشاق.
صاحب الذوق، حزب شيخ والتغريد، الذوق أصحاب شيخ الذوق، أصحاب شيخ اإلرشاق،
تكثر وكلما التلويحات! صاحب املطارحات، صاحب واملطارحات، اإلرشاق صاحب اإلرشاق،
بابويه وابن اإللهية، الشجرة صاحب والشهرزوري التقليد. ويعظم التعظيم يزداد األلقاب
عالمة مطهر، بن يوسف حسن مىل وعالمة زمخرش، عالمة والزمخرشي الصدوق، القمي
اإلرشاقي التيار سيادة األلقاب تعاظم من وواضح تفتزان. فاضل والتفتازاتي فقهائنا،
ومنهم العقالنيني عىل والهجوم أيًضا الشيعة من وهم الصفا وإخوان سينا ابن من بداية
اإلرشاق. نقيض فالكالم املشائني. من البغدادي الربكات وأبي املتشككني زعيم الرازي
السنة وأهل الكمون أصحاب سام، آل ثم هاشم بنو ثم األشاعرة ثم املعتزلة ويخصبالذكر
واملتكلمون الحقيقة. حزب فيخالفون عقولهم أبصار تزيغ فاملعتزلة واملعطلة. والرافضة
واألشاعرة روحيٍّا. وليس مادي للطبيعة تصورهم مقلدون.27 جدليون مزيفون متكلفون
ذلك ومع التحصيل. قليلو الحكماء، مسلك عن هللا خلق أبعد وهم والتعليل. الغائية ينفون

سينا. ابن عن دفاًعا الغزايل هجوم ضد الفالسفة عن يدافع
األصول، ومن املرات.28 عرشات الوافد مؤلفات املوروث مؤلفات أسماء وتتجاوز
وإمكانية اإلرشاق طابع عليها يغلب وكلها النبوية. األحاديث ضعف القرآنية اآليات تذكر

.٣٠٣ ،١٢٧ ،٣٣٢ ،٣٤٢ ،٢٦٠ ،٢٤٦ ،٢٣٤-٢٣٥ ،٩١ ص٣٨، القبسات 27
،(٣٧) التعليقات ،(٥٦) الشفاء اآلتي: النحو عىل (٨٠) املوروث مؤلفات ،(٦) الوافد مؤلفات 28

اإلشارات، ،(١٦) املبني األفق املحصل، نقد ،(١٧) النجاة ،(٢٠) (الطويس) اإلشارات رشح ،(٢٤) القرآن
والترشيفات، اإليضاحات ،(١٠) التقديسات اإليمان، تقويم ،(١١) الكايف املطارحات، ،(١٢) املحصل
الحكمني، رأيي بني الجمع ،(٧) املرشقية املباحث ،(۸) التلويحات التحصيل، ،(٩) واملعاد املبدأ التوحيد،
الرصاط العلم، مسألة رسالة رشح (الرازي). اإلشارات رشح .(٦) والنحل امللل امللخص، اإلرشاق، حكمة
الشجرة امللكوت، خلسة (الفارابي)، التعليقات ،(٤) املحاكمات اإليقاظات، ،(٥) الفصوص املستقيم،
املعلقات الضياء، نرباس العالم، قدم يف السماوية، الروائح الحدود، (الرازي)، الكبري التفسري ،(۳) اإللهية
العلوم، إحياء القونوية، األسئلة أجوبة العقل، إثبات ،(۲) الكشاف املصارع، مصارع الشفاء، إلهيات عىل
تجريد رشح املنتهى، سدرة اإلشارات، حاشية واملواقيت، الجذوات الفالسفة، تهافت العلوم، أنموذج
الهياكل، رشح املواقف، رشح امللخص، رشح املقاصد، رشح املحصل، رشح اإلرشاق، حكمة رشح العقائد،
يف الفصول، القبسات، الحكمة، عيون الرضا، أخبار عيون مسلم، صحيح البخاري، صحيح الصحيح،
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ذاتهللا حول كلها اآليات وتدور النقل. عن الرابع القبس يف ومعظمها اإلرشاقي.29 التفسري
القرآن ويستعمل والقدرة. العلم مثل وصفاتها والتنزيه والبقاء الوجود مثل وأوصافها

نهاية البالغة، نهج الفريوزية، العالية، املطالب املصارعة، املثنوي، اإللهية، الكلمة الزيارة، الدعاء، فائدة
املعترب. والديانات، املناهج التنزيل، نقد األقدام،

﴿الرَّْحَمُن ص۲۲-۲۱ َشأٍْن﴾ ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ ص١٩ َوْجَهُه﴾ إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ الذات أوصاف 29

أَيْنََما َمَعُكْم ﴿َوُهَو ص٤٧٩ يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ اْلِعزَِّة َربِّ َربَِّك ﴿ُسبَْحاَن ص۱۲۸ اْستََوى﴾ اْلَعْرِش َعَىل
ذَِلَك ِمْن أَْدنَى َوَال َساِدُسُهْم ُهَو إِالَّ َخْمَسٍة َوَال َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثََالثٍَة نَْجَوى ِمْن يَُكوُن ﴿َما ص۱۲۲ ُكنْتُْم﴾
ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو ص٤٧٧ َواْألَْرَض﴾ َمَواِت السَّ ُكْرِسيُُّه ﴿َوِسَع ص۱۲۳ َكانُوا﴾ أَيْنََما َمَعُهْم ُهَو إِالَّ أَْكثََر َوَال
ص١٢٣﴿يَْمُحوا ُمِحيًطا﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاُ ﴿َوَكاَن والقدرة العلم مثل الذات صفات ص٤٦٣. َواْآلِخُر﴾
إِالَّ نُنَزِّلُُه َوَما َخَزاِئنُُه ِعنَْدنَا إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن ١٢٧ ص١٢٣، اْلِكتَاِب﴾ أُمُّ َوِعنَْدُه َويُثِْبُت يََشاءُ َما هللاُ
٤٥٨ ص٤١٣، تَْسِبيَحُهْم﴾ تَْفَقُهوَن َال َوَلِكْن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن ص١٢٤ َمْعلُوٍم﴾ ِبَقَدٍر
إَِماٍم ِيف أَْحَصيْنَاُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلَّ ص٣٩٩ اْلِكتَاِب﴾ ِعْلُم ِعنَْدُه ﴿َمْن ص٤٠٩ يَْسُطُروَن﴾ َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن
ِمْن ﴿َوهللاُ ص١٢٤ َفيَُكوُن﴾ ُكْن َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن القدرة وصفات ص٣٩٩. ُمِبنٍي﴾
ُكلِّ َعَىل َوُهَو اْلُمْلُك ِبيَِدِه الَِّذي ﴿تَبَاَرَك ص٤٧٧ ِعبَاِدِه﴾ َفْوَق اْلَقاِهُر ﴿َوُهَو ص٤٧٧ ُمِحيٌط﴾ َوَراِئِهْم
أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك ص١٧٩-١٨٠ َعَمًال﴾ أَْحَسُن أَيُُّكْم ِليَبْلَُوُكْم َواْلَحيَاَة اْلَمْوَت َخَلَق الَِّذي * َقِديٌر ءٍ َيشْ
َهَدى﴾ ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْعَطى الَِّذي ﴿َربُّنَا ص٤٥٩ اْلَحْمُد﴾ َوَلُه اْلُمْلُك ﴿َلُه ص١٧٩ اْلَخاِلِقنَي﴾
َعَىل إِنََّك اْلَخرْيُ ﴿ِبيَِدَك ص٢٧٨ يَْهِديِن﴾ َفُهَو َخَلَقِني ﴿الَِّذي ص۲۳۸ َفَهَدى﴾ َر َقدَّ ﴿َوالَِّذي ص۲۳۸
يََداُه بَْل َقالُوا ِبَما َولُِعنُوا أَيِْديِهْم ُغلَّْت َمْغلُوَلٌة ِهللا يَُد اْليَُهوُد ﴿َوَقاَلِت النبوة ويف ص٤٦٦. َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ
أَْهَل الرِّْجَس َعنُْكُم ِليُذِْهَب هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما ص١٢٥ ُموَىس﴾ يَا ُسْؤَلَك أُوتِيَت ﴿َقْد ص١٢٠ َمبُْسوَطتَاِن﴾
َسِميٌع هللاَ إِنَّ َواِحَدٍة َكنَْفٍس إِالَّ بَْعثُُكْم َوَال َخْلُقُكْم ﴿َما املعاد ويف ص٣٩٩، تَْطِهريًا﴾ َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت
﴿َويَُقولُوَن ص١٢٤ َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ِميَقاِت إَِىل َلَمْجُموُعوَن * َواْآلِخِريَن لِنَي اْألَوَّ إِنَّ ص١٢١﴿ُقْل بَِصريٌ﴾
َربَُّك يَْظِلُم َوَال ا َحاِرضً َعِملُوا َما َوَوَجُدوا أَْحَصاَها إِالَّ َكِبريًَة َوَال َصِغريًَة يَُغاِدُر َال اْلِكتَاِب َهذَا َماِل َويَْلتَنَا يَا
َزْجًرا َفالزَّاِجَراِت * ا َصفٍّ اِت افَّ ﴿الصَّ ص١٢٤ النَّاِر﴾ أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب َونَاَدى ﴿ ص١٢٤ أََحًدا﴾
اِبَقاِت َفالسَّ * َسبًْحا اِبَحاِت َوالسَّ * نَْشًطا َوالنَّاِشَطاِت * َغْرًقا ﴿َوالنَّاِزَعاِت ص٤٠٥ ِذْكًرا﴾ َفالتَّاِليَاِت *
ُمْختَِلُفوَن﴾ ِفيِه ُهْم الَِّذي * اْلَعِظيِم النَّبَِإ َعِن * يَتََساءَلُوَن ﴿َعمَّ ص٤٠ أَْمًرا﴾ َفاْلُمَدبَِّراِت * َسبًْقا
لِنَي اْألَوَّ إِنَّ ﴿ُقْل ص٤١٨ يُْسأَلُوَن﴾ َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ يُْسأَُل ﴿َال ص٤٦٣ اْلُمنْتََهى﴾ َربَِّك إَِىل ﴿َوأَنَّ ص٣٩٩
* َواتََّقى أَْعَطى َمْن ا ﴿َفأَمَّ والعمل: واإليمان ص١٢٤ َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ِميَقاِت إَِىل َلَمْجُموُعوَن * َواْآلِخِريَن
ُهَو﴾ إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد ص٤٧٧ اْلُقبُوِر﴾ ِيف َمْن ِبُمْسِمٍع أَنَْت ﴿َوَما ص١٢٦ ِباْلُحْسنَى﴾ َق َوَصدَّ

ص٤٤١. اْألَْلبَاِب﴾ أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم ص٤١٦ اْلَعاَلِمنَي﴾ َربِّ هلِلِ ﴿اْلَحْمُد ص١٨١
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الخطاب قوة بنفس القارئ ومخاطبة األسلوب لتقوية الخطاب داخل حر نحو عىل
القرآني.30

حول معظمها وتدور للعقائد. مبينة أو للقرآن رشًحا إما النبوية األحاديث وتستعمل
واألئمة الرسول وكلهم والرحمة. واملغفرة والعمل الفطرة حول وأقلها والقدر القضاء عقيدة
البسملة اإليمانيات وتضم الصحف.31 يف ومكتوب قبل. من مقدر يشء فكل السالم. عليهم

واألمر.32 والفضل واإلذن واملشيئة والتسبيح والحمدلة

املراكيش (٥)

الطب بني التغذية علوم أيًضا شمل بل والرياضية الطبية العلوم عىل الرتاكم يقترص ولم
بداية والنظر للحضارة، أساس فالعلوم ريايض. كعلم واألنغام طبيعي كعلم والنبات،

الخاطئني، من تكونن وال أمرت كما فاستقم املعتدين، من تكن وال املمرتين، من تكونن فال مثل: 30

.(٣٧٧ ص٢٩٠، (السابق، الجاهلني من تكونن وال الحق، عىل وتثبت
كان ما القدر قال أكتب؟ ما فقال اكتب له فقال القلم. هللا خلق ما «أول مثل والقدر القضاء أحاديث 31
«جف ص١٢٥، الصحف.» وطويت األقالم «جفت ص١٢٥، القبسات األبد.» إىل كائن هو وما يكون وما
منكم «ما ص١٢٥، كائنة.» وهي إال القيامة يوم إىل كائنة نسمة من «ما ص١٢٥، كائن.» هو بما القلم
اللوح خلق ثم معه يشء وال هللا «كان ص١٢٥، الجنة.» من ومقعده النار من مقعده وكتب إال أحد من
يف بقيت ساعات ثالث يف تعاىل هللا «إن ص١٢٦، القيامة.» يوم إىل الخلق جميع أحوال وأثبت املحفوظ
يرَض لم «من ص١٢٦، يشاء.» ما ويثبت يشاء ما فيمحو غريه فيه ينظر ال الذي الكتاب يف ينظر الليل
سواي.» ربٍّا وليطلب وسمائي أريض من فليخرج لنعمائي يشكر ولم بالئي، عىل يصرب ولم بقضائي
واإلغاثة والنهي األمر فيه فشأنه الدنيا. مدة هو الذي اليوم أحدهما يومان: هللا عند «الدهر ص٤٦٩،
يبىل آدم ابن «كل ص١٢٢، والحساب.» الجزاء فيه فشأنه القيامة يوم واآلخر واملنع. واإلعطاء واإلحياء
وإنما الفطرة، عىل يولد مولود «كل فمثل والرحمة والشمولية الفطرة أما ص٤١٤. الذنب» عجب إال
ميرس «فكل ص١٢٥، له.» خلق ملا ميرس فكل «اعملوا ص٤٧٠، ينرصانه.» أو ويهودانه يمجسانه أبواه
ذنبًا يغفر أن شأنه «من ص١٢٦، الشقوة.» لعمل فسييرس السعادة أهل من كان من أما له. خلق ملا
قبض يف كرتددي فاعله أنا يشء يف ترددت «ما ص١٢١، آخرين.» ويضع قوًما ويرفع كربًا ويفرج
قبورهم.» واملنرسة قلوبهم املنكرسة عند «أنا ص٥٦٩، ساعته.» وأكره املوت يكره املؤمن. عبدي روح

ص٤٧٧.
املشيئة ،٤٨٤ ،٣٨٧ ،٣١٥ ،٢٦٨ ،٢٢٢ ،٢٧٦ ،١٢٢ ص١١٧، القبسات والتسبيح، والحمدلة البسملة 32
،١٤٦ ،٣١٥ ،٣٠٠ ،١٧٣ ،١١٣ ،٧٢ ص٣٦، اإلذن ،٢٧٨ ،٢٣٧ ،٢٦٩ ،٢٣٣ ،١٥٧ ،١١١ ،٣٤٠ ص٣٤،

.٤٧٨ ص٣٢٣، واألمر الفصل ،٤٧٢
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مجهول ومؤلف املراكيش، الداماد، الصبريي، الشعراني، الكايش، سادًسا:

الصيفية الفواكه «أرجوزة ففي حياة. نمط واإلبداع حضارة، إىل يتحول والفكر العمل،
وآثارها فاكهة كل وميزات الفواكه ألنواع وصف هناك (١٠٦٥ه) للمراكيش والخريفية»
ونقد الطعام عن دفاع مع ومواسمها، السنة فصول يف ونباتها أكلها ومواعيد البدن عىل
ومدونهم العرب خطاب فالشعر شعًرا، العلوم من عديد كتابة تمت وقد عليه. الناس هجوم
واملوضوع وامللخصات. الرشوح يتجاوز كخطاب املتأخرة العصور يف الشعر عاد أن بعد
الرمان ذكر فقد واملاء.33 والخرضة والزرع الطبيعة نحو توجه أندليس، طبيعي قرآني
االجتماعية واستعماالتها الفواكه عن الحديث يتم كما القرآن. يف الفواكه من وغريه والتني

والتجربة. املالحظة عىل اعتماًدا رشائها، عىل االجتماعية الطبقات وقدرة وأثمانها
يورثه ما يف له لقول تصحيًحا واحدة مرة جالينوس اليوناني الوافد يتجاوز وال
الوافد مع ويتعامل زهر. ابن عىل اعتماًدا الغذائية قيمته عن دفاًعا سموم من البطيخ

زهر.34 وابن والغزايل النبي املوروث ويتصدر هند. السند ذكر يف الرشقي
امللك السلطان إىل والدعوة هللا إىل الدعاء يتم والحمدالت البسمالت بعد اإليمانيات ويف

بالعباد. والرحيم األعادي عىل املنصور الوليد املعظم

مجهول مؤلف (٦)

القرن من مجهول ملؤلف األنغام» ألصول الحاوية األكمام ذات «الشجرة املوسيقى ويف
الروح، انسجام يف النفس وبعلم الكون نغم يف بالفلك املوسيقى ارتباط عرشيظهر الحادي
الحروب، يف الشجاعة عىل والحث الفضائل معاني وأثر واالعتدال، التوازن يف األخالق وبعلم
وبالدين النفيس، العالج يف بالطب املوسيقى ترتبط كما واألصواب، األخالط يف وبالطبيعة
وبالرقص الشعر، موسيقى يف وباللغة واآلخرة، الدنيا نعيم إىل والوصول الصوفية سماع يف
أن من وبالرغم سينا. ابن عند املطلق الشعر مثل املطلق النغم ماهية وهناك االيقاع. يف

استحياء.35 عىل يظهران واملوروث الوافد أن إال الخالص اإلبداع إىل أقرب النص

ودراسة تحقيق والخريفية، الصيفية الفواكه أرجوزة املراكيش: األندليس إبراهيم بن عيل الحسن أبو 33
يف أخرى أراجيز وله .١٩٩٦ الخيمة برأس العلوم تاريخ ندوة إىل مقدم بحث العلوي. بنرص هللا عبد د.

العيون). أمراض (عالج األيارج ويف األمراض، شفاء يف وخواصها األعشاب ويف العيون، طب
.(١) زهر ابن الوليد، الغزايل، النبي، املوروث: (١) هند السند جالينوس، الوافد: 34

إيزيس د. خشبة، امللك عبد غطاس ورشح تحقيق األنغام»، ألصول الحاوية األكمام ذات «الشجرة 35

١٩٨٣م. للكتاب، العامة املرصية الهيئة هللا، فتح
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أبناء يستدرج وبها النفس. معشوق املوسيقى واعتباره أفالطون يذكر الوافد فمن
الفعل إىل قوة من بها ما وإخراج الفاضلة النفس يف تحدثه ملا العقل عالم إىل الفلسفة
األخرس. عىل الناطق كفضل الكالم عىل الغناء فضل وأن وفيثاغورس للثوب، كالصقال
علم ومعناها يونانية حكمة فهي اليوناني.36 ولفظها املوسيقى يف الفالسفة آراء تذكر كما
فيها. اليونان وألف يونانية أسماء وأعطوها خمس نغمات إىل اليونان أشار كما األلحان.

املتأخرين.37 إىل املتقدمني من وانتقلت
لنغمه الطري طرب الذي العود عازف املؤمن عبد الدين صفي يتصدر املوروث ومن
إنه ويقال داود. أبي بن أحمد عن رواية املعتصم مغني ومخارق األرض، عىل وقع حتى
يوسف أبا أن الجوزي أورد وقد به.38 فأعجب بغداد التتار اقتحم عندما لهوالكو غنى
سخر وقد اآلخرة. نعيم يف ويتفكر فيبكي الرشيد عند الغناء مجالس يحرض كان القايض
صفي يذكر كما املضلع العالء بن الدين رشف وللسيد املزامري. صاحب فهو النغم. لداود
والعرب الرتك من وأكثرها يونانية أقلها بالبلدان، األنغام ارتباط يف اإلبداع ويتجىل الدين.
مثل الفرس مدن أسماء من مشتقة ومقاماتها واإلفرنج. واملرصيني واملشارقة والكرد
من أو والحسيني الرهاوي مثل األشخاص من أو الحجاز مثل العرب أو ونهاوند أصفهان

والرتك.39 والعرب العجم بني املقامات أسماء وتختلف العشاق. مثل املستمعني
مرشوط فاإلبداع املوضوع، إىل والعودة باالستطراد اإلحساس يف الفكر مسار ويبدو
العمل من جزء فاملتلقي صدقها، من والتحقق التجربة يف لالشرتاك القارئ ويدعى بالرتكيز
فهو املوسيقى. علم من بصفات هللا يوصف والحمدلة البسملة بعد اإليمانيات ويف الفني.40
وغرس األهلية. حياتها القلوب عىل وأجرى خفية، أرساًرا األنغام يف وأودع أبدع الذي
حني الغصون يف األصوات أودع الذي وهو فروعها، إىل فاهتدوا أصولها، األلباب يف

اصطكاكها.41

.(٣) يونانية ،(٢) الفالسفة ،(١) املتقدمون ،(١) فيثاغورس أفالطون، 36
.٩٥ ،٢٥–٢٧ ص١٩، الشجرة 37

ص٢٩-٣٠، السجرة التأليفية، النسب يف الرشفية الرسالة كتاب املوسيقى، يف األدوار كتاب له وينسب 38

.٩١
.٩٥ ،٤٧ ،٣٤-٣٥ ،١٠٣ ،١٠٧ ص٢٧-٢٨، السابق، 39

.١٠٩ ،١٠٠ ،٩٥–٩٨ ،٦٩ ،٥١ ،٤٦-٤٧ ،٤٤ ،٣٦-٣٧ ص٢٩، السابق، 40
.٩٧ ،٩٥ ،٨٥ ،٧٨ ،١٠١ ،٤٥ ،٨٥ ،٥١ ،٣٧ ،١٩ ،١١٢ ص١٠٦، السابق، 41
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ففي األدبي. النوع هذا يف (١٠٥٠ه) الشريازي الدين لصدر رسائل ست وتقع (١)
وكتاب سينا) (ابن الشيخ الحال بطبيعة املوروث يتصدر واملعقول» العاقل «اتحاد رسالة
يعرف ما وكثريًا لإلشارات.1 الطويس رشح مع واملعاد»، «املبدأ ثم «الشفاء» ثم اإلشارات
الشريازي يحيل كما املقتول. السهروردي وهو التلويحات صاحب فيذكر بالتأليف املؤلف
من للموضوع، الناس فهم عدم التأليف وسبب األربعة.2 األسفار مثل أعماله إىل نفسه
والحكم الحق، إحقاق لذلك جهاًرا. البعض بعضهم عىل وشنعوا املتأخرين أو املتقدمني
يُذَكر الفرق ومن الفلسفي. الرتاكم مظاهر أحد وهو مختلفون، فيه هم فيما الناس بني

الحكماء.3 وسائر واملحققون واألقدمون، املتقدمون، ثم واملتأخرون املشاءون
يف والثانية الرسالة عنوان نفس واملعقول العاقل اتحاد يف األوىل مقالتني وتضم
عىل الشريازي برز تعقلها.4 عند الفعال بالعقل يتحد املعقوالت، كل البسيط العقل أن
اعتماًدا وغريه الشيخ كتب يف املذكورة الشبهة ويحل واملعقول العاقل بني باالتحاد القول
صاحب عىل ويعتمد بنصوصه.5 ومستشهًدا كالمه ملخًصا و«التنبيهات». اإلشارات عىل

واحدة. فلسفة اإلرشاق وحكمة اإلرشاقية فالفلسفة الوجود. تعريف يف التلويحات

تحقيق املتألهني، صدر فلسفي رسائل مجموعة واملعقول، العاقل اتحاد الشريازي: الدين صدر 1

ص٦٥–١٠٣. ١٣٧٥ه، طهران، أصفهاني، ناجي حامد وتصحيح
صاحب ،(٥) اإلشارات رشح الطويس، ،(١) واملعاد املبدأ ،(٢) الشفاء ،(٥) اإلشارات ،(١٢) الشيخ 2

ص١٠١). (السابق، (٢) األربعة األسفار ،(١) التلويحات
.(١) الحكماء سائر املحققون، األقدمون، املتقدمون، ،(٢) املتأخرون املشاءون، 3



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أو «نقول» الجمع أو «أقول» املفرد املتكلم صيغة أولوية مع القول أفعال وتظهر
ومساره الفكر اتجاه األسلوب من ويبدو القائل.6 عن القول الستقالل نظًرا «قوله» االسم
الفكر أن يبني مما «ينبغي» الكيل، القصد تعني التي «بالجملة» مثل ألفاظ عدة خالل من
االستدالل منطق يف النتائج مع املقدمات اتساق يظهر كما عقيل.7 ومطلب مثايل اقتضاء
إىل اللجوء ويتم علمت».8 «قد «علم»، بلفظ القارئ مخاطبة وتتم واالمتناع. للخلف منًعا
االستدالل وينتهي علمي. إجماع أو مشرتكة تجربة إىل الوصول أجل من كمخاطب الجمهور
السابق إىل والالحق الالحق، إىل السابق ويحيل «أن».9 وتحقق ثبت فقد إثباته، املطلوب إىل

مثل: الوحدة عىل كدليل الشعر ويستعمل إطناب.10 دون

واح��د11 ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع أن ب��م��س��ت��ن��ك��ر ال��ل��ه م��ن ل��ي��س

بعض الرسالة وتتخلل املجهول الفاعل إىل لإلشارة وعمرو بزيد املثل ويرضب
والصالة واملنة بالحمدلة وتنتهي التوفيق.12 وباهلل هللا، شاء إن مثل اإليمانية التعبريات

الطاهرين. محمد عىل
األول املعلم لقب الشخصمع عىل للعمل تقديًما وأرسطو أثولوجيا يتصدر الوافد ومن
عىل للتأليف تقديًما وإيساغوجي، األفرودييس، واإلسكندر والفيلسوف، املقدم، والفيلسوف
صاحب مع الشريازي يتفق اإلدراكية الصور وإنشاء اإلبصار كيفية ففي املؤلف.13
مدعم وذلك ويتفق، يوافق الذي هو وأرسطو يدرس الذي هو فالشريازي أثولوجيا

ص٦٣. واملعقول العاقل اتحاد 4
ص۸۰–٩٢. السابق، 5

.(١) يقال ال يقول، أن لقائل وليس (٤) قال ،(١) قلت إذا ،(١) قلنا نقول، ،(٤) أقول ،(۸) قوله 6

.٧١ ص٦٦-٦٧، السابق، 7
.٩٣ ،٧٦–٧٨ ،٧٢ ص٦٨، السابق، 8

ص٦٨. السابق، 9
ص٧٦. السابق 10
ص٧٠. السابق، 11

.٩٤ ص٨٣، السابق، 12
اإلسكندر إيساغوجي، الفيلسوف، املقدم، الفيلسوف األول، املعلم ،(۲) أرسطو ،(۳) أثولوجيا 13

.(۱) فرفوريوس األفرودييس،
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من ويقتبس الضوء قياس هو أرسطو يقول كما الفعال العقل وقياس بالنصوص.
اعتماًدا املقدم» «الفيلسوف بكتبه أرسطو ويذكر األول» املعلم «قال صيغة يف أثولوجيا
النظري العقل درجات وتتفق اإلرشاق.14 شيخ مع تعشيقه بذلك فسهل أثولوجيا عىل
الذي واملعقوالت العقل يف وكتابه فرفوريوس الخطأ وسبب اإلسكندر.15 ذكره ما مع
يذكر ما عىل زمانه أهل من رجل وناقضه يفهموه لم حشف. وكله املشاءون عليه يثني
املخيلة األقاويل استعمال عىل حريًصا وكان إيساغوجي صنف الذي وهو سينا.16 ابن

باطل. مذهب وهو الشعرية.
املوروث والشفاء الرئيس الشيخ كالعادة يتصدر الكاشانية» املسائل «أجوبة ويف (٢)
واألحاديث القرآنية اآليات األصيل املوروث ويتصدر نرص.17 وأبو التلويحات صاحب ثم
وأجاب عنها سئل خمس عويصة مسائل وهي الفقهاء.18 أحد من الرسالة وكأن النبوية
واملسألة واملخيلة. والصور واإلدراك والحواس بالنفس تتعلق الفقهية بالنوازل أشبه عليها
والشيخ الرئيس والشيخ الحواس؟ رشط أنه أم الحواس من هل الذاتي الوعي عن األوىل
املسألة أما والثالثة. الثانية املسألتان وكذلك األول الرأي مع التلويحات صاحب اإلرشاقي
والنامية الغاذية القوى من رشًفا أقل والخيال الوهم يكون أن استحالة عن الرابعة

املرشقية. األصول يف عيل وأبي نرص أبي الشيخني عند الحال هو كما واملصورة
اإلسالم حكماء من واملتأخرون املتكلمني، من واملتأخرون واألشعرية، املتكلمون ويُذَكر
بالقصد. وإما بالطبع إما األفعال أن املتكلمني فعند الثانية.19 النشأة يف واملثنوي واملولوي

الشهري.20 الكسب نظرية وهي طرفني أحد بني ترجيًحا الفعل يتم األشعرية وعند
التي املوضوعات بعض يف بالجدة إحساس ولديه الربهان.21 عىل الشريازي ويعتمد
تحصيل مثل: الطابع إرشاقية الفقرات وعناوين الربط وعبارات أحد.22 فيها يسبقه لم
السابق إىل والالحق الالحق إىل السابق إحالة وتتم قديس.23 تخلص تنبيهية، تتمة حكمي،

ص۱۰۰–۱۰۳). (السابق، املقدم» الفيلسوف كالم من ذكرنا ما عىل التنصيص «يف 14

.٧٧ ،٦٩ ،١٠٠–١٠٢ ص٦٥–٦٩، باملعقول العاقل اتحاد 15
ص٨١. السابق، 16

ص١٢٥–١٦٠. املتألهني صدر فلسفي رسائل مجموعة الكاشانية، املسائل أجوبة 17
املحققني سيد اإلرشاقي، الشيخ ،(٢) نرص أبو التلويحات، صاحب ،(١١) عيل) (أبو الرئيس الشيخ 18

.١١١ املرشقية األصول الشفاء، ،(۲) األحاديث ،(٥٤) اآليات رسه قدس واملدققني
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األبهرية». الهداية «رشح مثل أعماله باقي إىل الشريازي ويحيل املطلوب.24 إىل والعودة
كل وغاية ونفس عقل كل رب يا مثل الفلسفية هللا وصفات بالبسملة الرسالة تبدأ وكما
وتتخلل أجمعني. عليهم هللا وسالم املطهرين وآله محمد عىل والصالة وحس وحركة حياة
عىل والسالم والفصل، الوصل مقاليد بيده للحق، هللا بهدى وتنتهى هللا، شاء إن الفقرات

الهوى. عن النفس ونهى الهدى اتبع من
واإلسكندر املعلم لقب مع الفيلسوف أرسطوطاليس يتصدر الوافد ومن
صلة يف اليونان آراء الشريازي ويعرض يتناقضان. ال والشيخان فاملعلم األفرودييس.25
بالفعل تقوم بها التي العقلية بالصور بعد تتصور لم التي فالنفوس بالبدن. النفس
أرسطو تالميذ من األفرودييس اإلسكندر عند البدن بفساد تفسد مستقالٍّ روحانيٍّا جوهًرا
القوة أن يرى الذي ثامسطيوس ويخالف املعنى. هذا يف أرسطو قول ل ويَُؤوَّ الفيلسوف
املتأخرون اعتمد وعليه الصحيح، القول وهو الفيلسوف. قول أيًضا ويقول أبًدا الباقية
أقرب فثامسطيوس الرئيس. الشيخ مثل الحقة للرشيعة املطابق وهو اإلسالم حكماء من

بقرنني. له تاٍل والسالم عليه سابًقا عهده إىل أقرب ألنه اإلسكندر من اإلسالم إىل
وعي عىل يدل مما واألقربون الحكماء، من املتقدمون ثم الحكماء يتصدر الفرق ومن

الخالص.26 اإلبداع نحو كخطوة التاريخي الرضوري والرتاكم بالتقدم تاريخي
العجيبة التصويرات سبب أن يف ورأيهم الفرس حكماء يذكر الرشقي الوافد ومن
حكماء وبلغة حسن. عالم فاعل والحيوانية النباتية األجسام يف القريبة والتشكيالت
جزء الفرس فحكمة الطباع.27 ومالئكة األنواع أرباب بسبب األقدمني من وكثري الفرس

فوقية. كثقافة اإلسالمية الثقافة تحت حقيقة، كثقافة الوطنية، الثقافة من

.(١) األشعرية املتكلمون، 19
.١٤٩ ص١٤٠، الكاشانية املسائل 20

ص١٤١. السابق، 21
.١٥٩ ص١٣٠-١٣١، السابق، 22

.١٤٦ ص١٣٥، السابق، 23
.١٦٠ ،١٤٤ ،١٢٩ ص١٢٥، السابق، 24

ثامسطيوس. األفرودييس، اإلسكندر، املعلم، أرسطوطاليس، 25
ص١٥٢. السابق، 26
ص۱۳۷. السابق، 27
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معني.28 نسق يجمعها ال التي املتفرقة املسائل من مجموعة الربوبية» و«شواهد (٣)
كما وتجلياته، التوحيد حول كلها تدور اإلرشاقية. واإللهية الطبيعيات من خليط ولكنها
عىل الخاصة عامة أو العامة ولخاصة وللعامة للخاصة فالتوحيد الرسالة. اسم عليه يدل
بإمداد ثمينة فوائد إىل وتلميحات نفيسة، جواهر إىل إشارات هي األفالطونية. املثل طريقة
رباني فيض فهي الفكرية بالقوة واتضحت الصادقة، النفس يف ترسخت هللا. فضل من
الفقري بأنه نفسه يصف الوقت نفس ويف هللا. من بإلهام الفالسفة وينقد باطني. وتأمل
عىل قراءة الكتب، بني ساعات إىل أقرب هو الشريازي.29 الدين بصدر الشهري محمد
املعروفة الدين صدر مواقف تبني متناثرة جزئية موضوعات يف أدبيات ومراجعة قراءة،

األربعة». «األسفار إىل اإلحالة تكثر لذلك األخرى. كتبه يف سلًفا
فناء معرفة عىل ينبه تنبيه تنبيه، مثل: فرعية كعناوين اإلرشاقية الزماته ويستعمل
التي الحقيقة الدين صدر هللا ألهم فقد عريش.30 تأكيد قديس، وارد اآلخرة، وبقاء الدنيا

الصوفية. أكابر كتب يف منها ملعات وجد
الدواني الطويس ثم السهروردي ثم سينا ابن يتصدر الحال بطبيعة املوروث ومن
الخفري واملحقق املؤمنني أمري وعيل عربي، وابن والغزايل وبهمنيار والفارابي والرازي
رشاحه ضد عنه يدافع فهو مزدوج. موقف سينا ابن من وموقفه الجنان.31 روضة
حكمة وصاحب والحكماء واملتكلمني املسلمني وفالسفة والشريازي والدواني الطويس مثل
خاصة الشفاء نصوص ويستعمل يخطئ. ال الذي الكامل الحكيم هو سينا فابن اإلرشاق،
املذهب يظل حتى الطويس مثل ورشاحه سينا ابن بني ويوفق ذلك. إلثبات اإللهيات

ص٢٨٣–٣٦١ املتألهني صدر فلسفي رسائل مجموعة الربوبية، شواهد الشريازي: الدين صدر 28

مسألة. ١٨٦ ويشمل
.٢٩٠ ،٣١٦ ،٣١٣ ص٣٠٢، السابق، 29

ص٣٣٥–٣٣٩. السابق، 30
اإلرشاقيني، شيخ املطارحات، صاحب التلويحات، صاحب ،(٢٠) عيل أبو الرئيس، الشيخ الشيخ، 31
الشريازي، الدين صدر عيل وأبو الثاني، املعلم الفارابي، نرص (أبو الشيخان ،(٩) اإلرشاقي الشيخ
عربي، ابن الغزايل، الرازي، ،(٢٩) بهمنيار) الخفري، املحقق اإلرشاق، حكمة صاحب الدواني، العالمة
التحصيل، ،(٢) التلويحات األسفار، ،(٣) اإلشارات رشح القانون، الشفاء، الخان، روضة صاحب
رأيي بني الجمع ،(١) التجريد واملعاد، املبدأ الكليات، رشح التعليقات، األثريية، الهداية القدسية، الحكمة

العشق. يف رسالة الحكيمني،
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وهو البخاري بالروح بالقلب النفس تعلق جعله مثل بينهما والتوفيق متسًقا السينوي
مقالته وتزييف سينا ابن عىل رشوحه يف الدواني وينقد البدن. يجمع تعلق سينا ابن عند
يف بالطويس الرازي رضب مثل ببعض بعضهم الرشاح ويرضب بل الذاتي. العرض يف

الرازي. اعرتاض يسقط ثَم وِمن الثالثة، لألبعاد القابل بالجوهر الجسم تعريف
الحكمة التحصيل، التلويحات، األسفار، اإلشارات، رشح الشفاء، املؤلفات ومن
نهج الشارح، التجريد، واملعاد، املبدأ الكليات، رشح التعليقات، األثريية، الهداية القدسية،
توضيحها أجل من ويراجعها سينا ابن أقوال من الدين صدر يتحقق وأحيانًا البالغة.
إىل وتوجيهه «التعليقات» يف قاله ما تحقيق مثل سلبًا أم إيجابًا منها موقف أخذ دون

متى.32 مقولة يف الحركة نفي عن قاله ما وتحقيق الجمهور، عليه الذي املشهور غري
«القانون» يف قوله مثل اإلرشاقية املدرسة مؤسس سينا ابن عن الدين صدر ويدافع
الرشاح، يفهم لم ما وهو النفس يف تقع ألم من يقابلها وما والسمعية البرصية اللذة إن
اتهام فكل اإلشارات». «رشح يف له الطويس نقد ضد عنه اإللهي العلم عن ودفاعه
«رشح يف ذلك يف الدين أفاضصدر وقد له. فهم سوء عىل يقوم إنما بالتناقض سينا البن
العشق. رسالة يف وأيًضا الفاعلة العلة عىل الشفاء إلهيات يف ويستشهد األثريية». الهداية
له الرشاح تأويل سوء ضد عنه ويدافع مريداد وهو ظله» هللا «أدام أستاذنا عىل ويثني

الجنان.33 روضة صاحب فعل كما
الشفاء، إلهيات يف عذره فريفض استقالله. عىل يدل مما سينا ابن الدين صدر وينقد
جعله ويف املطول، الوجود وهو فقط، لبعضها بل املوجودات لجميع ليست املبادئ أن

الزمان. مع بالوضع يتشخص اليشء جعله ويف املوجود، غري الوافد
اإلرشاق، حكمة صاحب مقدمتهم ويف اإلرشاقية املدرسة ممثيل كل الدين صدر وينقد
روضة صاحب االشتباه نفس دفع ويف متحدين. غري والفصل الجنس كون يف قوله ووقع
يف وينقده بالتناقض. التلويحات صاحب ويتهم التجريد شارح عىل اعرتاضه يف الجنان
والتأخر التقدم تقبل ال املاهية وأن األعيان يف له صورة ال انتزاعي معنًى الوجود إن قوله

املشائني. نقد يف أحيانًا عليه الدين صدر يعتمد ذلك ومع والضعف. والشدة
الخاص الوجود بأن قوله ويبطل «التحصيل» يف بهمنيار مثل تالميذه آراء ينقد كما
التمييز يف عربي ابن الدين محيي األعظم الشيخ ينقد كما موضوعه. إىل بإضافته يتقدم

.٣٣٥–٣٣٩ ،٣١٨ ،٣٠٦ ص٣٠٢، السابق، 32
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البدن بمادة تتعلق النفس لجعله الغزايل وينقد الدنيا، يف والربزخ اآلخرة يف الربزخ بني
بالتناسخ.34 القول خشية للنفس باقيًا األول

باآليات الدين صدر يستشهد الحديث.35 ثم القرآن يتصدر األصيل املوروث ومن
بحسب مختلفة ولكنها الحقيقة بسبب وبسيطة واحدة الوجود طبيعة أن إلثبات القرآنية
فساد وال الكون طريق عن ال الجوهر مقولة من الحركة وتجوز املتعددة.36 املاهيات
إِالَّ ِهَي ﴿إِْن لها وجود ال التي الوهمية الثابتة األعيان وينقد االستكمال.37 منهج عن بل
ِمْن ﴿َما األقىص الخري إىل الطبيعية الحركات وتنتهي َوآبَاُؤُكْم﴾. أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءٌ

ِبنَاِصيَتَِها﴾.38 آِخذٌ ُهَو إِالَّ َدابٍَّة
وعبدة َكِبريًا﴾ ُعلُوٍّا يَُقولُوَن ا َعمَّ َوتََعاَىل ﴿ُسبَْحانَُه واملشبهة واملجسمة الحنابلة وينقد
ُكلَّ َوِسَعْت ﴿َوَرْحَمِتي الرحمة صفات ويثبت إِيَّاُه﴾ إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىض األصنام
بقول استشهاده من بالرغم ومشيئته بإرادته يشء وكل واألرض. السماء قطيعة ءٍ﴾ َيشْ
َلُكْم ﴿َسنَْفُرُغ َشأٍْن﴾، ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ األمرين. بني األمر بل تفويض وال جرب ال عيل

الثََّقَالِن﴾.39 أَيَُّها
َحِديٌد﴾. اْليَْوَم َك َفبََرصُ ِغَطاءََك َعنَْك ﴿َفَكَشْفنَا الباطني البرص بحدة معرفته وتتم
طريقة واملشهود والشاهد َجِديٍد﴾. َخْلٍق ِمْن َلبٍْس ِيف ُهْم ﴿بَْل باطنه ينبوع واإلنسان
بالحق، ينطق والكتاب بالقلم. يعلم الذي وهو الروح. عالم وهو واحد والعقل الصديقني.

ُروَن﴾.40 اْلُمَطهَّ إِالَّ ُه يََمسُّ ﴿َال

.٣١٩-٣٢٠ ،٣١٥ ،٣٠٥ ،٣٣٢ ،٣٢١-٣٢٢ ص٣٠٢، السابق، 33
.٣٠٦ ،٣٢٣-٣٢٤ ،٣١٢ ،٣٠٧ ،٣٢٠ ،٣١٦ ،٣٠٩ ،٣١٢ ،٣٠٨ ص٢٩٧، السابق، 34

.(٢) الحديث ،(٤٦) القرآن 35
ص٢٨٧). (السابق، اْلَقيُّوِم﴾ ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه وََعنَِت * ِعْلًما ِبِه يُِحيُطوَن ﴿َوَال مثل وذلك 36

ص٢٨٩). (السابق، َفُمَالِقيِه﴾ َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن أَيَُّها يَا أيها ﴿يا مثل 37

.٣٠٩ ص٢٩٤، الربوبية شواهد 38

﴿َوَما يُْؤَمُروَن﴾، َما َويَْفَعلُوَن أََمَرُهْم َما هللاَ يَْعُصوَن ﴿َال َكْرًها﴾، أَْو َطْوًعا ﴿ائِْتيَا ص٣٠٣ السابق، 39
.(٣١٧ ،٢٣٨ ص٣٢٥، (السابق، هللاُ﴾ يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما َرَمى﴾، هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت

ُكلِّ َعَىل َُّه أَن ِبَربَِّك يَْكِف ﴿أََوَلْم ُهَو﴾، إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد ٣٣٢ ،٢٩٩ ص٢٨٩، السابق، 40

(السابق، ِباْلَقَلِم﴾ ﴿َعلََّم ا﴾، َصفٍّ َواْلَمَالِئَكُة الرُّوُح يَُقوُم ﴿يَْوَم َواِحَدٌة﴾، إِالَّ أَْمُرنَا ﴿َوَما َشِهيٌد﴾، ءٍ َيشْ
.(٣٢٨ ،٣١٨ ،٣٠٠ ص٣١٢،

143



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واآلخرة فالدنيا والساعة. القيامة ومشاهد البعث يف اآليات تكثر الحال وبطبيعة
عرضها جنة مؤمن ولكل األرض. غري األرض تبدل البعث ويوم متضايفان.41 مفهومان
وتسري َجنَّتَاِن﴾، َربِِّه َمَقاَم َخاَف ﴿َولَِمْن تأويل وهو للمتقني أعدت واألرض السموات

البقاء.42 دار هي اآلخرة والدار ثابتة. اإلنسان ويراها كالسحاب الجبال
املؤمنني نعيم فيتم إليه. عائًدا هللا نحو يتجه يشء وكل بارئها. إىل الروح تعود
قردة وتحويلهم املؤمنني بأيدي يَْعِقلُوَن﴾. َال َفُهْم ُعْمٌي بُْكٌم ﴿ُصمٌّ الكافرين وعذاب
املعاد أمور يف أيًضا كلها أحاديث بعدة وتستشهد ورسله.43 ومالئكته هللا أعداء وخنازير،

والجنة.44 والنار واملالئكة
واإلرشاقيون املشاءون ثم الحكماء الفلسفة يف الرئيسية للتيارات ممثلة الفرق وتظهر
الوجود يف الجاعل أثر موضوع يف واإلرشاقيني املشائني الدين صدر ينقد واملنطقيون.
وجودها، ال املاهية نفس املجعول اإلرشاقيني جعل فقد الواجب. عن الصادر الخاص
ويعرضها أشياء الحكماء يفعل ماهيتها. ال وصريورتها وجودها املشاءون وجعلها

املتحققون.45 ويدركها املحققون
الخارج يف موجوًدا ليس الطبيعي الكيل إن قولهم يف الحكماء الدين صدر وينقد
الصفات بنفس قولهم ويف بالعرض، الخارج يف موجود فهو معدوم، أنه يف املتكلمني ورأي
كمال من ذلك فإن الصفات نفي قد عيل كان وإذا بإثباتها. بني الصفات األشاعرة وقول
مع والعيان الكشف معنى الحكماء يفهم لم اإلدراك». عن األفهام «عجز وبسبب التوحيد
توهم ضد البسيط للجسم الكرى الشكل إثبات يف عنهم ويدافع والربهان.46 الحجة إقامة

اْلِجبَاَل ﴿َوتََرى اْألَْرِض﴾، َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم تَذَكَُّروَن﴾، َفَلْوَال اْألُوَىل النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد 41

يَْعَلُموَن﴾. َكانُوا َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ َحاِب﴾، السَّ َمرَّ تَُمرُّ َوِهَي َجاِمَدًة تَْحَسبَُها
نُِعيُدُكْم﴾. َوِفيَها َخَلْقنَاُكْم ﴿ِمنَْها َراِجُعوَن﴾، إَِليِْه َّا َوإِن هلِلِ ﴿إِنَّا 42

.٣٢٨-٣٢٩ ،٣٢٧ ص٣٠٤، السابق، 43
وهي مرة» سبعني غسلت ناركم «إن وذريته»، آدم خلق هللا أن يعلمون ال مالئكة هلل «إن مثل 44

رشاك من أحدكم إىل أقرب الجنة «إن ولذاتها، الدنيا بأمور املرتبط النفس تحرق التي املعنوية النار
فواكههم وينضح الجنة أهل طعام يطبخ القدر بحجة املوقدة الجمرات «وبهذه ذلك» مثل والنار نعله

.(٣١٧ ،٣١٥ ،٣١١ ص٢٩٤، (السابق، نار من حجرات فالكواكب
من الصفائيون املعتزلة، املتكلمون، ،(٢) اإلرشاقيون ،(١٣) املنطقيون املشاءون، ،(١٣) الحكماء 45

اإلسالميون. األشاعرة،
.٣١٨-٣١٩ ،٣٣٤ ،٢٩٧ ،٣١٩ ،٢٩٩ ،٢٩٦-٢٩٧ ص٢٨٦، الربوبية شواهد 46
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يف سينا ابن ذكره وما الحدود بعض يف املنطقيون زه جوَّ ما الدين صدر ويقبل الناس.
الكل وإطالقهم الحدود، يف متشاركان والربهان الحد إن قولهم من ويتحقق «الشفاء».
اإلسالميون وقرص مرجح، غري من الرتجيح لتجويزهم املتكلمني وينقد العارض. عىل

الجسماني. املعاد مسألة يف والالحقون السابقون الحكماء
والالحقون. السابقون الحكماء واألقدمون املتأخرون هم التاريخ. يف الفرق وهذه
توصل أن بعد ووافد موروث بني فرق ال اإلطالق عىل الحكماء إىل الحكماء لفظ ويشري
ذهب الذي الخاص التوحيد معنى إدراك يف قرصوا ذلك ومع الحكمة. نفس إىل الفريقان

والعيان.47 الكشف منهم ألحد يتحقق ولم العرفاء. إليه
املتأخرين أفهام اضطربت فقد املتأخرين. إىل املتقدمني من تراجع حدث وقد
الوجود تقاسيم أي العامي األمور تعريف يحسنوا ولم بالوجود. املاهية اتصاف يف
املتأخرين أجلة بعض عىل األمور من كثري اشتبهت وقد سديدة.48 غري بتعريفات وعرفوها

واعتذاراتهم.
الحكيم الفيلسوف، األول، املعلم ثم األفالطونية واملثل أفالطون يتصدر الوافد ومن
فرفوريوس، ثم أرسطوطاليس، أتباع الفالسفة، أستاذ األقدم، الفيلسوف الفيلسوف،
للطبقة التوحيد نموذج ومثله وأفالطون األفرودييس.49 واإلسكندر الفيثاغورسيون، ثم
يف األول املعلم يقوله ما بني فرق وال والعامة الخاصة بني الناس من املتوسطة
بالعلوم يتعلق فيما عيل وأبي نرص أبي والشيخني الحكيمني بني ما أو «أثولوجيا»
اإللهي أفالطون بني فرق ال واحدة، الخالدة فالحكمة تعاىل. بذاته الحصولية التفصيلية
األربعة». «األسفار وصاحب الرئيس والشيخ الثاني واملعلم الحكيم وأرسطوطاليس
واإلرشاقيني، املشائني بني فرق ال الحكماء، جل يراها الربوبية وشواهد واحدة، الحقيقة
املعدوم بوجود والقائلني املعتزلة بني فرق ال اإلرشاق. واحدة، مدرسة إىل ينتسبان كالهما

السابقون الحكماء املعتزلة، املتكلمون، ،(٣) املنطقيون املشاءُون، ،(٥) املتأخرون (١٣) الحكماء 47
.(١) األقدمون اإلسالميون، والالحقون،

.٣٣٣ ،٣١٠ ص٣٠٢-٣٠٣، الربوبية شواهد 48

األقدم، الفيلسوف األول، املعلم االعظم، الفيلسوف الفيلسوف، أرسطوطاليس، ،(٥) الفيلسوف 49

اإلسكندر فيثاغورسيون، ،(٢) فرفوريوس ،(١) األفالطونية املثل ،(٤) أفالطون ،(۱) الفالسفة أستاذ
.(١) األفرودييس
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الحكماء وبني فرفوريوس عند باملعقول العقل اتحاد بني أفالطون، عند املثل وعالم
سينا. ابن نموذج االتصال ونظرية املتأخرين

وفرفوريوس وأفالطون واملعتزلة املشائني رأي الدين صدر يرفض ذلك ومع
املشاءون جعله فقد اختصايص. عريش وجه عىل باألشياء هللا علم تحقيق يف واإلرشاقيني
عنه، الخارجة باألشياء الذاتي علمه مناط اإلرشاقيون وجعله ذاته يف األشياء صور ارتسام
فرفوريوس وعند بذاتها.50 القائمة واملثل أفالطون ضد للمعدومات، ثبوتًا املعتزلة وجعله
الدين. صدر هللا أفاده ما والحقيقة اإلجمايل. العلم املتأخرين وعند واملعقول، العقل اتحاد
وتهذيب الباطن تصفية غري من والبحث الفكر بقوة إليها الوصول يمكن ال أشياء وهي
حكمة صاحب أوَّلها كما األفالطونية. املثل «الشفاء» إلهيات يف سينا ابن ل أوَّ وقد النفس.
خارج تأويل وهو العرض. سلسلة يف واقعة هي التي العقول بأنها السهروردي اإلرشاق
هللا من وإكرام بإلهام ذلك حقيقة الدين صدر عرف وقد اإللهي. أفالطون غرض عن
يف اإللهي أفالطون بعد جاءوا الذين الحكماء قرص كما األربعة». «األسفار يف وعرضه
وأوَّلوها األول املعلم عىل اعتماًدا عليها وتشنعوا أنكروه بل األفالطونية املثل تحقيق
هي العدد بأن بقولهم أفالطون مذهب من الفيثاغورسيون ويقرتب مرضية. غري تأويالت
أوقعوا فقد املناطقة أما األفالطونية. املعلقة كاملثل املوجودات فمبادئ املوجودات. مبادئ
ببقاء األفرودييس اإلسكندر وقال وجود. من وراءها ما وغفلوا والحدود األشكال يف أنفسهم
«أثولوجيا» يف األول املعلم قاله ما نفس وهو العقلية. للمعاني املدركة الناطقة النفوس
إال العالم يف يشء األرضفال نمو األول املعلم أثبت كما العقل. يف املعلومات صور بارتسام
واألرشف. اإلمكان طريقة دائًما هي الفالسفة أستاذ األقدم الفيلسوف وطريقة نفس. وله

عرًضا.51 الوحدة وجعلوا األستاذ طريق عن أرسطو أتباع الحكماء وخرج
من نور الوجود أن يف اإلرشاقيني مع الفرس حكماء يتصدر الرشقي الوافد ومن
بالبسملة الرسالة تبدأ وكما اإلسالمي.52 الفكر نشأة يف الشعبية الثقافات أثر يكشف
مبدع إىل بالدعاء تنتهي املتعالية الحكمة بأوصاف اإللهية الذات ووصف والحمدلة

القلوب. وتنوير النفوس تهذيب عىل العون وطلب الغرائب وصانع العجائب

ص۲۸۸-۲۸۷. الربوبية شواهد 50

.٢٣٤ ،٢٩٦ ،٢٩٠ ،٣٣١ ،٣٢٦ ،٢٨٤–٢٨٧ ،٣٢٩ ،٣١٧ ص٢٨٥، السابق، 51
.٣٤١ ،٢٨٥ ،٢٨٣ ص٣٢٥، السابق، 52
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الشريازي الدين صدر سابًعا:

سينا ابن املوروث ويتصدر الوافد.53 املوروث يتصدر أيًضا له «املزاج» ويف (٤)
الدواني واملحقق الرازي ثم الشفاء وطبيعيات الشفاء إىل إحالة مع الرئيس الشيخ أو
أورد أنه كما مذهبه عىل املعرتضني عىل قبل من سينا ابن رد وقد املشائني.54 والحكماء
غري عىل املفتوح الفيلسوف نموذج سينا فابن الربهان. تقوية أجل من نفسه عىل شكٍّا
الجسم عالقة يف املشائني حجج الدين صدر ويستعرض مغلق. نسق من عليه يبدو ما
الدواني اعرتاضات بني ويوازن تيار. إىل شخص من سينا ابن تحول فقد بالصورة.

الخصمني.55 بني والحكم القايض موقف ويقف سينا ابن وحجج
ذلك ومع الشفاء، طبيعيات يف التناقض يف وأوقعه الرازي اإلمام عليه اعرتض وقد
يف سينا ابن أورد وقد التناقض. يف بوقوعه يسلم وال سينا ابن عن الدين صدر يدافع
التأمل.56 عند مرضية غري بطريقة عنها وأجاب عليه املعرتضني حجة الشفاء طبيعيات
ويعتمد ديموقريطس.57 مذهب ثم املفرسون ثم األول املعلم يتصدر الوافد ومن
عىل وشنع بالقوة. ثابتة املخرتجات بأن األول املعلم قاله ما عىل الشفاء يف سينا ابن
ما الدين صدر ويبني قوله. ظاهر عند بوقوفهم األول املعلم تأويل أساءوا الذين املفرسين
صورة األجزاء املتماثلة الكيفية مبدأ أن وإثبات ديموقريطس مذهب إبطال يف الحكماء قاله
والعدل الحياة الواهب والحمدلة بالبسملة الرسالة وتبدأ متعددة.58 صوًرا إال متصلة واحدة
التقليدية.59 اإليمانية بالعبارات تنتهي أن دون أيًضا تنتهي واألهل، النبي عىل والصالة

القرآن يتصدر فبينما الوافد.60 املوروث يبتلع يكاد التوحيد» سورة «تفسري ويف (٥)
علم إىل لتحويله الحكماء فيه يدخل نقل علم التفسري ألن نظًرا كله املوروث والحديث
صدر ثم والرازي الثاني واملعلم الدواني املحقق ثم الحكمة بعلوم أسوة عقيل نقيل

ص٣٧١–٣٩٢. املتألني صدر فلسفي رسائل مجموعة 53

الشفاء طبيعيات الشفاء، ،(١) املشاءُون الحكماء الدواني، الرازي، ،(١٠) الرئيس الشيخ الشيخ، 54
.(٢)

.٣٨٤–٣٨٦ ،٣٨٠ ص٣٧٦، املزاج يف 55

.٣٨٠ ص۳۷۳-۳۷۲، السابق، 56
.(١) ديموقراطيس مذهب ،(۲) املفرسون ،(٣) األول املعلم 57

.٣٨٧ ص٣٧٩، املزاج يف 58

ص٣٧١. السابق، 59
ص٣٩٦–٤٣٩. املتألهني صدر فلسفي رسائل مجموعة (١) التوحيد صورة 60
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرسالة وتعتمد «الشفاء».61 يف الرئيس والشيخ «التحصيل» كتابه يف وبهمنيار املحققني
التوحيد وإثبات نزولها، وسبب أسمائها تعدد فهم يف التعقيل من مزيد مع املفرسين عىل
تعاىل. معرفته يف النظر ووجوب ومباحثها التوحيد كلمة معاني وتحليل والعقل بالنقل
إىل ويشري القلب. ويف اللسان يف التوحيد مراتب عد يف الغزايل عىل الدين صدر ويعتمد
يتجزأ ال الذي الجزء دليل عىل الدواني ويعرتض العقيل النظر بوجوب قولهم يف املعتزلة
حوله وقد الثاني. واملعلم الحكماء رجل بهمنيار عليه رد كما ديموقريطس تصوره الذي
أكثر امليتافيزيقيا مع يتفق ا وهامٍّ الوجود وممكن الوجود واجب دليل إىل الرئيس الشيخ
الجوهر أو يتجزأ ال الذي الجزء ودليل واألعراض، الجوهر دليل الطبيعيات، مع يتفق مما
وتبدأ الكبري. التفسري يف املرشوعة تساؤالته من بالرغم ضعيفة الرازي أدلة ولكن الفرد.

إيمانية.62 عبارات دون وتنتهي االستعانة، وطلب بالبسملة الرسالة

املحققني، صدر الغزايل، ،(٢) الرازي الثاني، املعلم الروائي، املحقق ،(١٦) الحديث ،(٤٢٩) القرن 61
.(١) املعتزلة الحكماء، (التحصل)، بهمنيار

.٤٣٠ ،٤٢٥-٤٢٦ ،٤٢٠–٤٢٢ ،٤١٠ ص٣٩٩، التوحيد سورة 62
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الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامًنا:
الطباطبائي أطفيش،

والثامن السابع القرنني يف املتأخرة العصور يف الوافد تمثل قبل املوروث تنظري واستمر
املوروث تنظري تحول وقد والطبيعة. البدن أي الجغرافيا علم إىل الطب علم من وانتقاًال
الوافد نقل إىل الوافد تمثل تحول كما عرص. عرصإىل من نقًال وتراكمه املوروث تجميع إىل
والتجاور التجميع الرتاكم عىل فغلب عرص. إىل عرص من منقوًال موروثًا أصبح أن بعد
يف وذلك الكيفي، اإلبداع إىل الكمي الرتاكم من الفلسفي الوعي يتحول أن دون والحفظ
من الرتاث عىل حفاًظا والفهارس واملعاجم املوسوعات وتدوين وامللخصات الرشوح عرص

الذاكرة. تعمل العقل توقف وإذا الضياع.
للذهبي النبوي» و«الطب (٨١٥ه) لألزرق املنافع» «سهل املتأخران الطبيان والنصان
ونهاية النبوي، الطب إىل والعودة العلمي الطب نهاية األدبي، النوع نفس من (٧٤٨ه)
علمية كموضوعات الطب نهاية والتجميع، والحفظ النقل إىل والعودة والتجربة العقل
قراط وأبو جالينوس الوافد سلطة عىل اعتماًدا ونصوص كأدبيات الطب وبداية للدراسة
عىل الطب فيه قام الذي اإلرشاقي الطبيب ألنه سينا ابن طب تقدير أكثر عىل أو خاصة

والتصوف.1 األشعرية

الطب يف املنافع تسهيل األزرق: بكر أبي بن الرحمن عبد بن إبراهيم العالمة العالم اإلمام الشيخ 1
الهمام لإلمام النبوي» «الطب كتاب وبهامشه الرحمة. وكتاب األجسام شفاء عىل املشتمل والحكمة

القاهرة. املرصية، الجمهورية مكتبة الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبي الحافظ املحدث



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العقيل والطب تجريبي، طب إىل النبوي الطب بتحويل بدأ قد العلمي الطب كان وإذا
مع التنزيل فيتقابل والطبيعة والعقل الوحي لتماهي نظًرا طبيعي عقيل طب إىل الوافد
اكتفى قد املتأخر النبوي الطب فإن النص إىل الواقع من مع الواقع إىل النص من التأويل،
التجربة من وليس استنباًطا النص من الطبية الحقائق واستنباط التأويل دون بالتنزيل

مجرب». نافع دواء «وهذا سابًقا يقال كان كما يقال ما فنادًرا استقراءً،
طبية حقيقة استنباط لتم صحيح غري الحديث كان فلو معاب. الطريقني وكال
يخضع قد موضوع، منها والكثري النبوي، الطب أحاديث اختيار أن كما علمية. غري
األمة داخل املتعددة الشعوب وثقافات للعصور طبًقا متغرية شعبية وثقافة شخص ملزاج
البعدية الطبية الحقائق لتغريت التاريخ يف العلم لتقدم طبًقا العلم تغري ولو اإلسالمية.
االفرتاض بدور النص يقوم أن فقط يكفي القبلية. الطبية الحقائق مع توفيقها تم أن بعد
أيًضا وهذه الفروض. صحة من التحقق بوسائل إال علمي قانون إىل يتحول ال إذ العلمي
ويظل حضارة. إىل حضارة ومن عرص، إىل عرص من العلمي البحث مناهج بتغري متغرية
يكون أن فإما التنزيل. مع التأويل التجربة، مع النص تعارض حالة يف قائًما اإلشكال

املشاهدة. وقوة التجربة جريان يف أو الفهم صحة أو النص صحة يف الخطأ

األزرق (١)

الرحمة» وكتاب األجسام شفاء عىل املشتمل والحكمة الطب يف املنافع «تسهيل ذلك نموذج
مجرد العنوان من يبدو كما وهو (٨١٥ه). األزرق بكر أبي بن الرحمن عبد بن إلبراهيم
املتأخرة العصور يف الرتاكم مرحلة يف الواقع وتمثل املوروث تنظري تحول أن بعد تجميع
مًعا يضم إذ األوىل. العصور يف كان كما تمثل أو تنظري دون املايض من نقل مجرد إىل
الجوزي البن «اللقط» إىل باإلضافة أيًضا للمقري الرحمة» و«طب األجسام» «شفاء كتابي
والتبيان، واملستعذب، الدرة، وكتاب الربكة، وكتاب السويدي، و«تذكرة» الساعة» و«برأ
بعض إىل باإلضافة العامة، الكتب وبعض األخرى، الطب كتب وبعض املسافر، وزاد

الطبية.2 املصطلحات من والقليل األدوية أسماء ملعرفة لغة قواميس

املفردات ،(١٢) للمارديني الحكيم رسالة .(١٣) اللقط كتاب ،(١٥) الربكة كتاب ،(٧٠) الرحمة كتاب 2

إسحاق، البن املهذب الدرة، التبيان، املستعذب، للرازي، الساعة برء ،(۲) األجسام شفاء البيطار، البن
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

أشياء «يف األول العلمي الطب إىل النظري الطب من ابتداءً أقسام خمسة إىل وينقسم
أمر الطب وكأن املتقدمة الطب كتب من اقتباسات كله بالتداوي»، واألمر الطبيعة علم من
يصلح «فيما والثالث التشخيص. قبل باألدوية بدأ واألغذية» الحبوب «يف والثاني رشعي.
وهو مخصوص»، عضو كل «يف والرابع العالج. من خري فالوقاية الصحة»، حال يف للبدن
التي العامة األمراض يف والخامس القدمني. أخمص إىل الرأس أعىل من التخصيص الطب

النفسية. األمراض ومنها عضًوا عضًوا تخص ال
جالينوس صدارة وواضح أرسطو. ثم أبقراط ثم جالينوس الوافد يتجاوز وال
شبة الطبيعي العالم أرسطو وتواري التجريبي الطبيب أبقراط عىل املنطقي الطبيب
من كلية الوافد اختفاء عىل يدل مما املنقولة أو املعربة اليونانية األلفاظ وتغيب التام.3
الحكماء لفظ ويطلق األصيل. باملوروث أسوة شعبي موروث إىل وتحويله التاريخي الوعي
يعني اللفظ فإن واملوروث الوافد بني الفرق غاب وملا املصدر. تحديد دون اإلطالق عىل

الشعبية. الثقافة يف اللفظ معنى يف الحال هو كما اإلطالق عىل بالطب املشتغلني
الطبيعي العقيل الطب تحول فقد القرآن.4 ثم الحديث يتصدر األصيل املوروث ومن
موضوع يف املنتقاة الحديث بكتب أشبه املتأخرة الطب كتب وأصبحت نقيل. نبوي طب إىل
فروع من كفرع الطب لعلم تحويًال أو البخاري صحيح يف الطب لكتاب توسيًعا الطب
املختارة الحديث علم ومجموعات «املساند» كتب وإىل الصحيحني إىل ويحال الفقه. علوم
والحكماء. واألطباء الفقهاء قبل املحدثون فيتصدر العصور مدى عىل املحدثني ملشاهري

املذاهب عىل الشافعية سيادة عىل يدل مما الشافعي والفقهاء املحدثني من فيتصدر
واملفرس املحدِّث عباس ابن ثم الكالمية الفرق يف األشعرية سيادة مثل املتأخرة الفقهية
مثل صحيحة مجموعات يف الحديث جماع مشاهري ثم األمة، وحرب العلم بحر األول،
ثم طالب، أبي بن وعيل الخطاب بن عمر مثل الصحابة من ورواته والرتمذي، النووي
عائشة ثم السمرقندي، ثم مسنده، يف حنبل بن أحمد مثل والحديث الفقه بني يجمع من

كامل ،(١) املخترص الديوان، السياسة، للجويني، والجمع الفرق إىل باإلضافة ،(٦) الطب كتب بعض
التهذيب، املهذب، عدي، البن الكامل جرير، البن اآلثار تهذيب املنتخبة، الدرة (املجويس)، الطبية الصناعة

للسمرقندي. السل .(٢) للجوهري الصحاح ،(۱۰) اللغة فقه للطربي، املبني الرشح التحقيق،
.(٢) أرسطو ،(١٤) أبقراط ،(١) جالينوس 3

.(١٠) القرآن ،(١٧٥) الحديث 4
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وجليسه الرسول صاحب هريرة أبو ثم الخاصة، الرسول حياة عن األحاديث راوية
الخضاب مثل منهم شهرة واألقل واإلسنوي، الجوزي ابن مثل املتأخرون الفقهاء ثم
ومسلم البخاري مثل بمفرده صحيح كل أو مًعا الصحيحان ويذكر عامر.5 بن وعقبة
مالك، بن أنس أشهرهم وصحابيٍّا وفقيًها محدثًا أربعني من أكثر يذكر ثم ماجه.6 وابن
سريين، وابن الصحابي، وعثمان مسعود، وابن والدارمي، جرير، وابن قيس، بن واألحنف
كثرة ومن وغريهم.7 محمد بن وجعفر وإسحاق، والدارقطني، قتيبة، وابن والبهيقي،
يرمز عندما الكتاب رموز تفسري يف أوىل مقدمة لها خصص الحديث كتب عىل االعتماد

الحديثة.8 باإلحاالت أسوة بحرف صحيح لكل
مثل اآليات عليهم تظهر والذين املعجزات املجرين األطباء كبار من األنبياء يصبح كما
شخصه.9 حول للشبهات تجنبًا ربما للمسيح ذكر دون ويوسف. وسليمان وداود موىس
يتصدر األطباء مقدمة ويف باهتة، ذكريات القديم الطبي املوروث من بقي ذلك ومع
فقد قرة.10 بن ثابت املرتجمني ومن والفارابي، سينا، ابن ثم البيطار ابن ثم الرازي
عرص يف الذروة وبلغ املرتجمني بفضل الطب فيه نشأ الذي الزمن ووىلَّ العرص انقىض
فرتتها يف اإلسالمية الحضارة بنهاية مؤذنًا النفيس ابن حتى الرازي منذ األطباء كبار
أن قبل واملعاجم واملوسوعات وامللخصات الرشوح عرص يف الثانية فرتتها وبداية األوىل،
والتصوف الفقه غلبة عن يكشف الحديث. الغربي بالطب باالتصال الثالثة املرحلة تبدأ

عائشة السمرقندي، ،(٥) حنبل بن أحمد ،(٩) الرتمذي ،(٧) النووي ،(٩) عباس ابن ،(١٢) الشافعي 5
األصمعي. البغول ،(٢) الهروى عامر، بن عقبة الخضاب، األسنوي، الجوزي، ابن ،(٣) هريرة أبو ،(٤)

.(١) مسلم ماجه، ابن البخاري، الصحيحان، 6
(ق). ماجه ابن (س)، النسائي (د)، داود أبو (م)، مسلم (خ)، البخاري 7

جمال عمر ابن مسعود، ابن الدارمي، مالك، بن أنس جرير، ابن قيس، بن األحنف املشهورين: من 8

ومن محمد، بن جعفر إسحاق، قطني، الدار قتيبة، ابن البيهقي، سريين، ابن عثمان، املحاسن، أبو الدين
قيس، بن علقمة السهيل، إسماعيل، بن أحمد سويد، بن طارق جبري، بن وائل شميل، ابن شهره: األقل
جعفر، بن هللا عبد السودي، محمد، الدين جمال الخطابي، أيوب، أبو هللا، عبد بن جابر الطيب، أبو
إسحاق يونس، ابن الجوهري، عبيدة أبو الخشام، هللا، عبد أبو أبحر، ابن املغرية، ابن هللا عبد شهاب، ابن

إلخ. …
.(١) يوسف سليمان، ،(٢) موىس ،(٣) داود 9

قرة. بن ثابت الفارابي، سينا، ابن ،(٣) نعيم أبو كلدة، بن الحرث البيطار، ابن ،(٩) الرازي 10
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

هو وهللا هللا، شاء إن أعلم، هللا مثل: عبارات يف فقرة كل يف األشعرية تظهر الفقه. عىل
أعلم».11 «هللا الفقرات وتتخلل األربع، الطبائع نظرية عرض من بالرغم الشايف

الذهبي (٢)

بحوايل لألزرق املنافع تسهيل عىل سابق (٧٤٨ه) للذهبي النبوي» «الطب أن من وبالرغم
إىل والعودة العلمي، الطب نهاية الطب، يف املتأخر االتجاه هذا يبلور أنه إال قرن نصف
إىل أقرب إجرائيٍّا، عمليٍّا طبٍّا املنافع» «تسهيل كان بذلك. العنوان يوحي كما النبوي الطب
«الطب أما العنوان. ذلك عىل يدل وكما النظري الطب إىل منه والعقاقري باألدوية العالج
ويزداد أقىصدرجة إىل الوافد يقل حيث الطب نوع عن رصيح إعالن فهو للذهبي النبوي»
بعض عىل اعتمد قد املنافع» «تسهيل كان وإذا الحديث. يف ممثًال أقىصدرجة إىل املوروث
تجميع وهو تماًما. أغفله النبوي» «الطب فإن مؤلفاته بني تجميًعا القديم الطبي املوروث
أو تنظري أو دراسة دون املوضوع يف األدبيات وبعض بالطب املتعلقة النبوية لألحاديث
التدوين وهو املتأخرة العصور هذه يف العلم عىل الغالب للطابع طبًقا قياس أو تجربة
العموم عىل الطبية املؤلفات بعض إىل ويحال اإلبداع. عن العقل توقف أن بعد الذاكرة من

الخصوص. عىل منها أي ذكر دون
األدوية يف والثاني والعميل، العلمي الطب قواعد يف األول فنون. ثالثة إىل وينقسم
وهو أبجديٍّا. ترتيبًا مرتبة واألدوية األغذية وأحكام األمراض عالج يف والثالث واألغذية،
فالطب الخمسة. الرشعية باألحكام الكتاب وينتهى عميل. طابع من له ملا الفصول أطول

األبدان.12 فقه هو
وهرمس وأرسطو أفالطون يأتي ثم جالينوس. عىل أبقراط يتصدر من الوافد ومن
األوائل والحكماء واألطباء الخصوص عىل اليونان ملوك إىل ويشار اليونان.13 حكماء مع
يظهر الرشقي الجناح ومن أسطوخودس. واحد، يوناني لفظ إال يذكر وال العموم.14 عىل

الفارسية. واللغة الهند، ملوك
عىل يعتمد النبوي فالطب املرات. عرشات القرآن الحديث يتصدر املوروث ومن
األطباء والصحابة والفقهاء املحدثون يتصدر ثم القرآن.15 عىل يعتمد مما أكثر الحديث

.(۸۰) أعلم هللا 11

153



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عباس ابن ثم الخاصة، الرسول لحياة الراوية املقدمة، يف عائشة وتأتي والحكماء. والعلماء
حنبل ابن ثم املوطأ، صاحب مالك بن أنس ثم الرسول، جليس هريرة أبو ثم األمة، حرب
يعود أن قبل الشافعي يأتي الفقهاء ومن مسلم. ثم صحيحه يف البخاري ثم مسنده يف
مسعود. وابن مجاهد مثل املحدثني وبعض ومجاهد وجابر عمر وابن عمر مثل الصحابة
الجوزي. وابن قتيبة ابن مثل الفقهاء، وبعض وعثمان، عيل مثل الصحابة بعض يظهر ثم
حنيفة وأبو والنسائي، النووي، مثل والصحابة والفقهاء املحدثني بعد أقل بدرجة يظهر ثم
النفوس لشفاء الصوفية بعض هم األطباء كان وملا تيمية. وابن بكر، وأبو سريين وابن
الثمانني عىل يزيد ما يذكر ثم النون. وذو الخدري سعيد أبو يظهر األبدان لشفاء كمقدمة
الشعبي باملعنى وعلماء وفقهاء رواة ولكنهم شهرة أقل وصحابيٍّا وصوفيٍّا وفقهيٍّا محدثًا
شعراء العرب بدأ فقد لبيد. مثل الشعراء ببعض يستشهد كما الدينية.16 العلوم حفظة أي
وأطباء والصوفية والنساء األئمة بعض ومنهم بدءُوا. كما شعراء وعادوا علماء وأصبحوا
الفرق مؤرخي بعض ويذكر الرسول. أدرك الذي كلدة بن الحارث مثل الجاهلية يف العرب

والنحل».17 «امللل يف الشهرستاني مثل

12

الطب النبوي

قواعد الطب العلمي والعميل

العميلالعلمي

األمور الطبيعية

أحوال البدن

األسباب

العالمات

مداواة الصحة

مداواة ا4رض

األدوية واألغذية

أحكام األغذية
واألدوية

األدوية أبجدي9ا

األدوية ا4فردة

األدوية ا4ركبة

عالج األمراض

.(١) هرمس أرسطو، أفالطون، ،(٢) جالينوس ،(١٢) أبقراط 13
.(١) أسطوخودس ،(١) األوائل الحكماء ،(١٢) األطباء 14

.(٢٢) القرآن ،(٢٨٤) الحديث 15
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

هو والرسول وإدريس.18 وسليمان وموىس نوح ثم آدم ثم داود يظهر األنبياء ومن
النفوس. وأسلم األبدان، وأصح األمزجة، أعدل

الطب اختفى والرازي. نعيم وأبو سينا ابن إال يظهر ال الطبي الفلسفي املوروث ومن
املمثلة القديمة العربية الثقافة من بقايا مع اإلرشاقي الطبيب سينا ابن باستثناء كله
البيئة ومن والحديث. القرآن خالل من واملعالج واملداوي الشايف هو وهللا الجاحظ. يف
الفنون خالل أعلم هللا تتكرر وكالعادة والحجاز، الشام أسماء تظهر العربية الجغرافية

املضادة.19 الدينية والنهايات والحمدلة بالبسملة والبداية والجمل،

القزويني (٣)

علم فروع باقي يف أيًضا بل وحده الطب يف الوافد تمثل قبل املوروث تنظري يظهر لم
وغرائب والحيوانات املخلوقات «عجائب كتاب يف وضح وكما الحيوان، علم مثل الطبيعة
عالم يف ما بل علًما باعتباره الحيوان علم الغاية ليست (٦٨٢ه). للقزويني» املوجودات
إىل العجائب حد يصل وقد الحيوان». «عالم برامج يف الحال هو وكما غرائب من الحيوان
تدخل لذلك الخيال؛ وإثارة االنتباه جذب هو املقصود دام ما والجن والعفاريت الخرافات

،(١٢) البخاري ،(١٤) حنبل ابن ،(١٥) أنس ،(١٨) هريرة أبو ،(١٩) عباس ابن ،(٢٤) عائشة 16

داود أبو عمر، عمر، ابن الشافعي، ،(٦) اللطيف عبد بن املوفق مسلم، ،(٧) املروي ،(٩) الرتمذي
قتيبة، ابن عثمان، عيل، ،(٤) مسعود ابن الخدري، سعيد أبو ماجة، ابن مجاهد، الخطابي، جابر، ،(٥)
تيمية ابن هللا، عبد أبو بكر، أبو سريين، ابن الدرداء، أبو حنيفة، أبو كلدة، بن الحارث ،(٣) الجوزي ابن

.(۲)
وقاص، أبي بن سعد البزار، قتادة، مسعود، ابن والنحل، امللل صاحب الشهرستاني مثل وذلك 17

هللا، عبد نافع، الحنفية، بن محمد املعز، ابن البهيقي، طلحة، حذيفة، ماجة، ابن حيان، ابن معاذ،
محمد شعيب، بن عمرو سويد، بن طارق إسماعيل، عكرمة، عائقة، العويف، قتادة، حذيفة، بن سهيل
الحربي، إبراهيم األرشم عمر، ابن العالية، أبو عوف، بن الرحمن عبد الضحاك، الشعبي، مقام، عيل، بن
الحصني، بن عمران هللا عبد بنت شفاء الحرث، بنت زينب معاذ، بن أسعد الدارقطني، رواحة، ابن
سلمة، أم قتادة، أبو األعرابي، ابن موىس، أبو املنصور، حنيفة، أبو كلثوم، أم ابن عمر، ابن األجمعي
املنذر، أم عياض، القايض قحافة، أبو الجوهر، زياد، ابن منصور، ابن شعيب، أبي ابن ذر، أبو

إلخ. … التميمي هللا عبد أبو إسحاق، صالح، أبو ثور، أبو القاسم، أبو صعصعة، أبي ابن
.(١) إدريس سليمان، موىس، نوح، ،(٢) آدم ،(٣) داود 18

.(١) الرازي ،(١٠) نعيم أبو ،(٩) سينا ابن 19
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بني فرق ال أصبح حتى األنبياء قصص حول التف الذي الشعبي والخيال اإلرسائيليات
الشعبيني. واألبطال األنبياء

ويصبح الحضارة. إىل العلم من الحيوان مثل الطبيعي العلم موضوعات ويتحول
الحيوان عن املرويات كل تجميع طريق عن الحيوان ثقافة بل الحيوان علم ليس املقصود
األنبياء وسري االجتماعي والفقه الشعبية والتفاسري املوضوعة واألحاديث والشعر األدب يف
كما لغته وفهم معه التعامل عىل قدراتهم مع الصوفية ونوادر الحيوان، مع وحكاياتهم
الرسول الشاة حادثت وكما سليمان، لغة النحل فهم وكما الهدهد، مع سليمان فعل
استئناس عىل عربي ابن وقدرة إليه، الشجرة جذع وحنني مسمومة، ألنها أكلها عن ونهته
الحيوان ورائًدا. نموذًجا «الحيوان» كتاب يف الجاحظ ويصبح مكة. شعاب يف الحيوانات

والنهاية.20 البداية يف العلم وعاء واألدب لألدب، موضوع
الحضارة طبيعة عن يكشف مما الطبيعي املوضوع وليس الرواية هو العلم مصدر
العقل من والتحول الثامن، القرن يف وبدايتها السابع القرن يف األوىل مرحلتها نهاية يف

والتدوين. الحفظ إىل الحضاري اإلبداع ومن الذاكرة، إىل
الفلك أثر مثل القديمة العلمية البواعث بعض عن يكشف املوضوع زال ما ذلك ومع
طب من النهاية يف الطبيعي فالعلم العلوي. بالعالم السفيل العالم وارتباط الجغرافيا يف
السماء علم األرض، علم واحد علم هو ونبات وحيوان وفلك وحيوان ونبات وصيدلة

والعالم.
والطري البحر يف األسماك يف والتدبر قائًما، الطبيعة نحو القرآني ه التوجُّ زال ما
الصوفية اه سمَّ ما وهو الطبيعي. العلم نشأة وراء كان والذي ومنافعها األرض عىل واإلبل
يف الحال هو كما الطبيعة مظاهر كل يف هللا ورؤية وجل» عز هللا مخلوقات يف «الحكمة،
باهلل، الطبيعة وتتحد بالطبيعة هللا يتحد بحيث الدينية الرومانسية والحركات التصوف

أعلم». «وهللا اللدني، العلم وإثبات اإليمانيات، من مزيد مع
العالم أثر بيان أجل من والسفليات العلويات قسمني «العجائب» القزويني ويقسم
والقمر، األفالك، العلوي: ويضم الجغرافيا. يف الفلك أثر أي السفيل العالم يف العلوي
األفالك، وفلك والربوج، والثوابت، وزحل، واملشرتي، واملريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد،

دار املوجودات، وغرائب والحيوانات املخلوقات عجائب القزويني: محمود بن محمد بن زكريا 20

للدمريي. الكربى) الحيوان حياة هامش (عىل ت) (ب. بريوت والنرش، للطباعة الحديث القاموس
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

وتضم والبرش. الكون بني والربوج، األفالك بني خليط والزمان، السموات، وسكان
وتنقسم كائنات. من عليها وما واألرض، والهواء، واملاء، النار، األربعة: العنارص السفليات
ونفسه حقيقته اإلنسان، إىل الحيوان وينقسم والحيوان. والنبات املعدنيات إىل الكائنات
والسباع، والنعم، والدواب، والجن، وخواصه، وقواه أعضائه وتشاريح وتولد الناطقة

والحرشات.21 والهوام، والطري،
جالينوس ثم بطليموس ثم اإلسكندر ثم أرسطو يتجاوز وال الوافد. تمثل ويقل
القرنني وذو وإقليدس أرطميدروس ثم لبطليموس، املجسطي ثم ديسقوريدس ثم
الرشقي الوافد ومن النبات. مثل املنتحلة مؤلفاته يف أرسطو ويذكر وفيثاغورس.22
الفرس عن تمايًزا اليونان ويذكر امللك. وأردشري النبطية الفالحة كتاب صاحب يتصدر

21

عجائب ا$خلوقات والحيوانات وغرائب ا$وجودات للقزويني

األفالك
القمر

عطارد
الزهرة

الشمس
ا$ريخ

ا$شرتي
زحل

الثوابت
الربوج

فلك األفالك
سكان السماوات

الزمان

السفليات

النار
ا$اء

الهواء
األرض

الكائنات

ا$عدنيات
النبات

الحيوان

اإلنسان
الجن

الدواب
النعم

السباع
Nالط

الهوام والحرشات

حقيقته
النفس الناطقة

تولده
تشاريح أعضائه

قواه
خواصه

العلويات

املجسطي ،(٣) ديسقوريدس ،(٥) جالينوس ،(٦) بطليموس ،(٧) اإلسكندر ،(١٦) بليناس أرسطو، 22
.(١) وهرمس فيثاغورس، القرنني، ذو إقليدس، أرطميدروس، ،(٢)

157



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تذكر كما أردشري امللك يذكر الفرس من النبطية، الفالحة بكتاب ويستشهد والنبط،
الهند.23

طفيفة أولوية مع النبوية واألحاديث القرآن آيات يتصدر. األصيل املوروث ومن
بطبيعة يتصدر األنبياء ومن للحيوان.24 تعرًُّضا أكثر الحديث ألن القرآن عىل للحديث

والخرض.25 وموىس إبراهيم ثم وإدريس آدم ثم سليمان الحال
الجاحظ ثم الرازي ثم الرئيس. أو الرئيس الشيخ أو سينا ابن يتصدر املوروث ومن
والشعراء والفقهاء واملحدثني الرواة أسماء وتكثر للحيوان.26 الرئييس املصدر باعتباره
العلم تحمل التي للثقافة كحاملني والخلفاء والقواد واألمراء والظرفاء واملؤرخني واألدباء
فبطبيعة عليه. باإلضافة تطويره السابق، تراكمه العلم، بتقدم علمي وعي دون الطبيعي
وكثريون الخدري، سعيد وأبو عباس ابن ثم الرواة كأحد األحبار كعب يتقدم الحال
واملتأخرون املتقدمون واملنجمون، واألطباء الحكماء يُذَكر والفرق الطوائف ومن غريهم.27
قزوين مثل اإلسالمية العربية املحلية البيئة تظهر الجغرافية األسماء ومن واإلسماعيلية.
استقى منها التي املدونة املصادر وتذكر أفريقيا.28 أرضجيالن، الرتعة، الري، نيساربور،

النبطية. الفالحة كتاب مثل مادته القزويني

الدمريي (٤)

طبيعي كعلم الحيوان يف ليس أنه إال الكربى» الحيوان «حياة مؤلفه اسم أن من وبالرغم
والتفسري والفقه والسرية والحديث القرآن يضم حضاري ثقايف كموضوع الحيوان يف بل
الطبيعية البيئة يف ليس الحيوان وضع أي والتصوف، والجغرافيا والتاريخ والشعر واألدب

.(٢٤) النبطية الفالحة أردشري، اليونان، ،(٢) الهند 23
.(١٤) القرآن ،(١٥) الحديث 24

.(١) الخرض موىس، إبراهيم، ،(٣) إدريس إبراهيم، ،(٥) سليمان 25

.(١٠) الجاحظ ،(١١) الطبيب الرازي ،(٩٣) سينا ابن 26
أسلم، بن أشعث عمر، ابن عمر، عائشة، ،(٢) الخدري سعيد أبو عباس، ابن ،(٥) األحبار كعب 27

الشافعي الرافعي، القاسم أبو األثري، ابن تكتش، بن محمد خوارزم فارس، أبو عيل جريح، ابن األعمش،
.(١) الخراز سعيد أبو االسرتاباذي، الخري أبو الزجاجي، إسحاق أبو

.(١) الري العراق، نيسابور، الروم، قزوين، أفريقيا، جيالن، أرض الرتك، 28
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اإلشارة تكثر ال لذلك الحيوان»؛ «كتاب يف قبل من الجاحظ فعل كما الثقافية البيئة يف بل
إليه.29

هو ما «الحيوان» موضوع أن إىل (٨٠٨ه) الدمريي الدين كمال املؤلف ألقاب وتشري
الحديث التأليف حتى ذلك استمر وقد املوضوع.30 حول املعلومات كل لتدوين مناسبة إال
وإضافة لإلبداع وليس العلم وحفظ للتدوين مناسبة فالتأليف العربية.31 النهضة عرص يف
املوسوعات حتى والحديث، القرآن يف األوىل األصول منذ للمايض اسرتجاع هو الجديد.

املتأخرة.
والتاريخية الطبيعية املعلومات من ممكن قدر أكرب تجميع هو الهدف كان وملا
صحة تهم لم املوضوع عن والصوفية والكالمية واللغوية واالجتماعية واألدبية والجغرافية
من املستمد األنبياء وقصص الشعبية والحكايات املوضوعة األحاديث كثرت بل الروايات.

اإلرسائيليات.
النقلية. العلوم إىل العقلية العلوم من املوضوع وتحول النظري، العرض غاب لذلك
الحجم فزاد املوضوع. يف النصوص من ممكن أكرب قدر تجميع مجرد املوضوع وأصبح
إىل املوضوع من الداللة وتحولت املعلومات. من ممكن قدر أكرب تجميع هو الهدف دام ما
فلسفيٍّا النص يعد لم القديم. العلم وحفظ وجمع تكرار إىل الجديد العلم إبداع من املنهج،
املتأخرة العصور يف التأليف طبيعة عىل داالٍّ حضاريٍّا أصبح بل الحكمة علوم من جزءًا

الكربى.32 واملوسوعات وامللخصات الرشوح عرص يف التدوين وطرف
خارج كبريين استطرادين مع الياء حتى األلف من أبجديٍّا ترتيبا مرتب والحيوان
بعنوان «األرز» بعد األلف حرف يف األول املعلومات. تجميع هو الهدف دام ما املوضوع
الشيعي بالتوجه يوحي مما مخلوع» األمة بأمر قائم سادس كل أن تتضمن أجنبية «فائدة

ت). (ب. بريوت، والنرش، للطباعة الحديث القاموس مار الكربى، الحيوان حياة الدمريي: الدين كمال 29

… الشيخ امة الفهَّ والقدوة العالمة األستاذ األلقاب: 30
تخليص يف دراسة واآلخر، األنا جدل دراستنا: انظر اإلبريز». «تلخيص يف الطهطاوي عند مثًال وذلك 31

ص٢١٩–٢٥٠. املعارص، العربي الفكر ج۲، والوطن، الفكر هموم للطهطاوي، اإلبريز»
بآالف المتالئه نظًرا للدمريي الكربى الحيوان لحياة كامل مضمون تحاليل إجراء الصعب من كان 32

وأمراء، وخلفاء وأئمة ومتكلمني وأصوليني وفقهاء وصوفية ورواة ومؤرخني محدثني األعالم أسماء من
يتحول ال وحتى النتائج إلثبات وكافية املضمون عىل دالة بنماذج واكتفينا واألشعار، واألحاديث واآليات

ذاته. يف غاية إىل املضمون تحليل
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الحوت موضوع يف الحاء حرف يف والثاني شجون.33 ذو فالحديث التاريخ. كتابة يف
املقصود فليس وإعجاب. غرائب من يوحي بما ويوشع» موىس «حوت إىل االستطراد يتم

الحوت.34 ثقافة بل الحوت حيوان
بنود: خمسة إىل تقسيمه يتم موضوع كل ويف

علم املقصود فليس الحيوان عن العرب وأمثال الشعرية الشواهد أي األمثال (١)
الطبيعي العلم يف فقط وليس العربية الثقافة يف الحيوان أي الحيوان مرويات بل الحيوان

الثقافة. من جزء العرب عند فالعلم الحيوان. كتاب يف الجاحظ فعل كما
الكتب عىل اعتماًدا الطبيعي العلم إىل أقرب وهو الحيوان. طباع أي الخواص (٢)
واأللفة والسلوكية الجسدية بني الخواص وتجمع الحيوان. علم يف السابقة الطبيعية
والكلب الحصان خاصة خالصة، عضوية خواصَّ ليست فهي به. اإلنسان وعالقة والرتبية
الصحراء. يف العربي معها عاش التي الحيوانات وهي والحدأة والثعبان والهر والجمل

مثل سريين البن الرؤيا» «تعبري عىل اعتماًدا األحالم يف الحيوان مدلول أي التعبري (٣)
موطن فالنفس عجاف. بقرات سبع تأكلهن سمان بقرات سبع فرعون، حلم يوسف تأويل

النفس. لعالم رموز الحيوان عالم ويف الطبيعي. العلم
النجاسة، أو بالطهارة املوت، أو بالحياة الحيوان، عىل الفقهي الحكم أي الحكم (٤)
الخيل لإلنسان. مخلوق فالحيوان والرضر. باملنفعة منه، إخراجه أو املنزل يف معه بالعيش

والسكن. للدفء وجلودها للطعام، الطري والسمك والزينة، للركوب والحمري والبغال
يف أو األدوية يف أو الطب يف كانت سواء للموضوع النهائية النتيجة وهي الفائدة (٥)
فائدة وتكون اليومية. الحياة يف مؤثر كعامل للحيوان االستعماالت أي الحسد من الوقاية
تكون وقد الواحد. للحيوان فائدة من أكثر وهناك لطيفة. أو وصحيحة مجربة أو مجربة
من الباقية املعلومات كل تحتها توضع فرًعا، أو قاعدة وتذنيبًا، وإشارة وتتمة خاتمة

شجون، ذا الحديث كان «وملا الرسول مع خليفة وستني تسًعا وتتضمن ،٤٤–٩٦ ج١، السابق، 33
هنا أذكر أن أحبيت املجون، أيام الخليع ينيس ما لهم وتجدد يرجون، ما للطالبني تحقق العلم وإفادة
ذكروه، ما أذكر ذا أنا وها مخلوع، األمة بأمر قائم سادس كل أن وهو املؤرخون، ذكرها غريبة فائدة
بذلك لتكمل وعمره خالفته ومدة موته وسبب وأيامه منهم واحدة كل سرية من يسريًا قدًرا عليه وأزيد

والفائدة.» الجدوى وتحصل الفائدة
.٢٤٥–٢٤٨ ج١، السابق، 34
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األثر تبني غريبة أو عجيبة تكون وقد تدوين. دون علم يرتك ال حتى األوىل األربعة البنود
والخرافات والتعاويذ السحر حد إىل تصل متوقعة غري نتائج حدوث يف للحيان السحري

الشعبية.

ذكريات إىل ينتمي الدهر، سالف من أصبح وكأنه أقىصحد إىل اليوناني الوافد ويقل
الحيوان خصائص وصف يف عنه ينقل فيما الحال بطبيعة أرسطو يتصدر األوىل. الطفولة
هرمس.35 ثم جالينوس ثم والخطاطيف» النعوت «كتاب له منتحل كتاب إىل إحالة مع
املقصود فليس اليوناني. الوافد يف كبرية مساحة القرنني وذي اإلسكندر قصة تأخذ ثم
يف املذكور القرنني ذو هو املقدوني اإلسكندر وهل اليونان، قصص بل اليونان علم هو
الروم إىل ويشار العرب. ألفاظ تتواىل حني يف الفرس أو اليونان لفظ يظهر وال القرآن.36
العامة الثقافة من جزءًا موروثًا، وافًدا ويصبح عليه، املوروث يطغى الهند. إىل يشار كما

ثقايف. تباعد أو نقد دون تعريبه تم أن بعد
القرآن لتوجهات طبًقا النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات األصيل، املوروث ويسود
واإلبل والسمك والطري والهدهد والكلب والحمري والبغال فالخيل الحيوان.37 نحو والحديث
الحيوان ذكر فبعد واألحاديث.38 اآليات لها تعرضت موضوعات كلها والوحوش والجمل
األحاديث ثم القرآنية اآليات من ابتداءً حوله الروايات تجميع يبدأ األبجدي للرتتيب طبًقا
واملفرسين واألصوليني والحكماء والشعراء واألدباء والصوفية املؤرخني روايات ثم النبوية
آيات منها وكثري وتدوينه. حوله املوروث لتجميع مناسبة مجرد فاملوضوع والفقهاء.

معه. التعامل يف الخارقة القدرات وإىل الغيب عالم إىل تشري وأحاديثه الحيوان
ويمتد الطري. لغة فهم عىل قدرة من أوتي وما سليمان خاصة األنبياء قصص وتربز
اإلرسائيليات وتدخلت الرسي. للعلم مصدًرا أصبحا اللذين والخرض موىس إىل الرمز
باألنبياء يتعلق فيما خاصة والزمخرشي، كثري وابن الطربي التفسري: كتب من أو مبارشة

.(٤) الفرس ،(٤) اليونان ،(١) هرمس ،(٤) جالينوس ،(٧) القرنني ذو اإلسكندر، ،(١٠) أرسطو 35
والخطاطيف النعوت أرسطو: ،١٥٨-١٩٩ ،٣٠–٣٨ ،٢٦٨ ،١٨ ،١٠٢ ج٢، الكربى الحيوان حياة 36

.(٢٦٧ ج١، (السابق،
Human subservience of nature, Islam in the modemworld, Vol.1, Religion, دراستنا: انظر 37

.Ideology and Development, pp. 267–335
آية. مائتي حوايل والقرآن حديثًا، وخمسني مائتني حوايل األحاديث تبلغ 38
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املعجزات، من جزء فالحيوان وعيىس. وموىس وسليمان وداود إبراهيم مثل ومخاريقهم
لسليمان، والنحل الهدهد كالم الرسول، إىل الشجرة جذع حنني املسمومة، الشاة حديث
القدس، داخًال عيىس حمار صالح، ناقة إرسائيل، بني بقرة الكهف، أهل مع الكلب نوم

الصيد.39 ثقافة يف هريرة أبي هرة
علوم من الطبيعي العلم من جزء فالحيوان القديم، العلمي الفلسفي املوروث وقل
هو أصبح الذي الغزايل يتقدم ذلك بعد ثم سينا وابن الرازي إىل إال يحال ال الحكمة.40
باألشعرية التصوف ازدوج وملا العلم. وعاء فالتصوف الطبيب. العالم الفيلسوف الحكيم
األشعرية كانت وملا للعلم. الوحيد النظري األساس الباقالني يف ممثلة األشعرية ظهرت
ويظل الفيلسوف. الحكيم هو باعتباره الشافعي ظهر فقد للفقه النظري األساس هي
واألدباء والصوفية والرواة واملتكلمون واللغويون والفقهاء التاريخ أهل أو املؤرخون

عليه.41 والحفظة العلم حملة هم واملفرسون والعلماء
األول، الثقايف املوروث الشعر، ظهر القديم الطبيعي العلمي الرتاث ضعف وملا
أسوة الحيوان عن شعرية مجموعة إىل «الحيوان» كتاب وتحول الحكمة. منبع باعتباره
االستشهادات وصلت وقد العربية. واألمثال العربي األدب يف للجاحظ «الحيوان» بكتاب
شاهد من الكتاب من واحدة صفحة تخلو ال إذ باملئات والشعراء باآلالف.42 الشعرية
عىل وقدرته الصلت أبي بن أمية مثل النصارى الشعراء أهمية وتربز أكثر. أو شعري

الشعرية.43 تجربته خالل من الطبيعي الدين معرفة

.(١٠٤–١٠٦ ج٢، (السابق، والخرض موىس 39

.(١) سينا ابن الرازي، ،(٧) الغزايل 40
األثري. وابن والطربي، والصفدي، واملسعودي، خلكان، ابن مثل املؤرخون فقط: املختارة النماذج من 41

البهيقي، الذهبي الحافظ الصالح، ابن تيمية، ابن الجوزي، ابن السبكي، الشافعي، مثل: والفقهاء
عباس ابن املفرسين ومن وعيل، عائشة الصحابة ومن األشعري، خاصة األربعة والفقهاء املتكلمني ومن
ِسيَده، ابن اللغويني ومن النون، ذو الشبيل، السقطى، الرسي الجنيد، القشريى، الصوفية ومن ومجاهد،
الجاحظ األدباء ومن وحشية، ابن زهر، ابن الجوهري، القزويني، بختيشوع، ابن العلماء ومن البطليويس،

إلخ. …
األبيات عرشات إىل واحد بيت بني الشواهد وترتاوح شاهد. سبعمائة حوايل الشعرية الشواهد تبلغ 42

.(١٥٨-١٥٩ ،٧٨-٧٩ ،٢٨-٢٩ ،٩ ج١، (السابق، متتالية صفحات عدة إىل تصل
.١٥٤-١٥٥ ج٢، ،١٣٧ ج١، السابق، 43
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يف العلم أن عىل يدل مما ومرص والشام خراسان املحلية، الجغرافية البيئة وتظهر
أن بعد ثقافتها مستوى عن ومعربًا املحلية البيئة من نابًعا أصبح املتأخرة العصور هذه

العريض. املوروث خضم يف املحدود الوافد اختفى
دون املصدر بذكر أو واملؤلف املصدر بذكر إما املعلومات مصادر إىل النص ويحيل
الفقه بني املصادر وتتنوع املؤلف. أو املصدر لشهرة نظًرا املصدر دون املؤلف أو املؤلف

واألدب.44 والتصوف واللغة والطب والتاريخ
وطلسمات وسحر خرافات من فيها بما الرواية سادت فقد العقل لغياب ونظًرا
القرآن وآيات الرقية طريق عن والعالج املتأخر. الشعبي الطب يف الحال هو كما وأحاجيات
بالحيوانات. والقرابني «شمهورش» طريقة عىل والتعاويذ والرتانيم والحروف وباألعداد
يف بوضوح ذلك ويظهر النهاية. حتى الكتاب مقدمة يف البداية منذ ذلك ويتضح
القرآنية واآليات واألحجبة والتعاويذ السموم عالج وكيفية والعقارب والثعابني الحيات
مع والجن والعفاريت األعاجيب عن والقصص الحكايات وتتناثر الرقمية. والجداول
والفقهاء. والصوفية العلماء مع واألمراء السالطني حكايات بها وتشفع والرسل.45 املالئكة

السلطان. بالط يف يدور زال ما فالعلم
بسرت باهلل، إال قوة وال حول ال هللا، بإذن هللا، شاء إن مثل اإليمانية العبارات وتكثر

هللا. إىل يشء كل تفويض مثل وتفويضه العلم حدود عن لتكشف أعلم وهللا هللا،

أطفيش (٥)

مثل األخرى الطبيعية العلوم به اتسمت الذي الطابع بنفس املتأخر الطب اتسم وقد
املايض القرن حتى التأليف من النوع هذا واستمر والحيوان. والنبات والفلك الجغرافيا

كتب ومن السري. كتاب للجاحظ، األصنام كتاب الكامل، املسعودي، خلكان، ابن التاريخ: كتب من 44

جميع، البن اإلرشاد للتنوخي، القايض كتاب للطرطويش، امللوك رساج للبهيقي، واملساوئ املحاسن الفقه:
كتب ومن للتنوخي، الشدة بعد الفرج للرافعي. الحجج كتاب لليافعي، املنتقد ونهاية املعتقد كفاية
واملؤانسة اإلمتاع قانع، الباقي عبد معجم العني، كتاب واألدب: اللغة كتب ومن البستان. كتاب العلم:
هللا عطاء البن التدبري إسقاط يف التنوير للغزايل، الدين علوم إحياء التصوف: كتب ومن للتوحيدي.

البديع. الرس من النورانية اللمعة السكندري،
.١٨٥ ج٢، ،٢٧٢ ج١، الطلسمات ،٢٥٧ ج١، الحيات عالج ص١٨٥–١٩٦)، (السابق الجن 45
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرابع القرن علماء من أطفيش. يوسف بن ملحمد الطب» أصل يف الحب «تحفة يف عنه
يغلب صدقه، من واملتحقق العلم جامع أي املحقق العالمة أيًضا وألقابه الهجري. عرش
والصحابة واملفرسين واملؤرخني واملحدثني والرواة الفقهاء من والتدوين التجميع عليه
روايات، مجرد حنبل، بن وأحمد الشافعي خاصة األربعة املذاهب وأئمة األربعة والخلفاء
برهان إىل حاجة ما دون العلم مصدر بذاته، مستقل فالنص النبوي. الطب إىل عودة
الوهاب. عبد بن محمد منذ املعارصة السلفية الحركة يف الحال هو كما تجريبي أو عقيل
أقرب هو عرص. كل ومشاكل الحياة أمراض لكل عالج به الذي الشامل العلم هو والطب

العنوان.46 عليه يدل كما السحري املفتاح إىل
املوروث ومن ثالثًا.47 الشعر ثم ثانيًا القرآن ثم أوًال الحديث هو األصيل واملوروث
الفقهاء، يتواىل ثم والطحاوي.48 الرازي ثم الغزايل ثم سينا ابن يتصدر الفلسفي
مثل واملتكلمون ومحدثني، كرواة األربعة والخلفاء الشافعي مقدمتهم ويف األربعة األئمة
الرب عبد وابن والعسقالني تيمية وابن القيم ابن مثل الفقهاء ثم والجويني، األشعري
الطربي مثل واملؤرخون العربي، وابن الصالح وابن والطرباني والبيهقي حجر وابن
مثل واملحدثون والقرطبي الزمخرشي مثل واملفرسون والواقدي األثري وابن والثعالبي
األدباء ومن الخدري، سعيد وأبو املحاسبي، الصوفية ومن الخمسة، اإلصحاحات أصحاب
وعرشات البيطار، ابن العلماء ومن الفرزدق، الشعراء ومن وسيبويه، الجاحظ واللغويني
الروايات من وكثري العقلية العلوم عىل النقلية العلوم طغت بحيث والتابعني الصحابة من
والتعاويذ والسحر الخداع عىل وتقوم وعلله الطب جوهر يف ودخولها لطولها منتحلة
عىل وقدراته الحكيم سليمان يتصدر الحال بطبيعة األنبياء ومن والدعوات. واألحجية

التفسري. علوم قبل من دخلت إرسائيليات من به يلحق وما والعالج، املداواة
وأفالطون أرسطو ثم أبقراط ثم جالينوس مقدمته ويف ترتاءى الوافد بقايا زالت وما

مراجعة. أو نقد أو تحقق دون موروثة أصبحت أن بعد أقوالهم تذكر سقراط.49 ثم

عمان، سلطة والثقافة، القومي الرتاث وزارة الطب، أصل يف الحب تحفة أطفيش: يوسف بن محمد 46

١٤٠٥ه/١٩٨٥م.
.(٢٥) الشعر ،(٤٠) القرآن ،(٢٥٠) الحديث 47

.(١) الرازي ،(٢) الغزايل ،(٤) سينا ابن 48
.(١) سقراط ،(٢) أرسطو أفالطون، ،(٦) أبقراط ،(١١) جالينوس 49
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

وعرشين، خمسة متتالية، أبواب مجرد بل العلم وضع عن تنم بنية للكتاب وليس
واألحاديث القرآنية الشواهد معظم الطب» يف جاء «ما األول عىل يغلب األخري. أطولها
جاء «ما فيه الروايات تجمع بل املوضوعات تدرس ال أنها األبواب عناوين وتدل النبوية.
يف جاء ما وأطولها والرصع. الهموم لعالج النفيس الطب البدني الطب ويضم «… يف

قبل.50 من الفارابي الحظ وكما العرب عن للمأثور طبًقا والنكاح والرشاب الطعام
يف الحال هو كما املايض القرن حتى الوافد تمثل قبل املوروث تنظري استمر وقد
١٣٩٥ه. عام أتمه والذي الطبطبائي حسني محمد السيد العالمة لألستاذ الحكمة نهاية
املتأخر الكالم علم يف الحال هو كما والتنظري التجريد من عالية درجة عىل وهو
وأشكال العقل صور إال يتبقَّ ولم اإلرشاق جذوة انطفأت عندما املتأخرين سينا ابن ورشاح
إطار يف وال إنسانية تجربة يف ال والخطأ الصواب مقياس معرفة يستحيل بحيث الوجود،
وما املنطقي. االتساق غري آخر مقياس إىل بحاجة الذي النظري العقل إطار إال مرجعي
رشاح بعض مع أو املتكلمني مع السجال بعض هو الداخلية بنيته عن العقل يخرج
مع عليها الرد ثم واالعرتاضات الحجج ذكر عىل ويقوم الدواني. مثل املتأخرين سينا ابن
الهوامش. يف وليس املتن صلب يف الحديث بالتأليف أسوة وإحاالت وشواهد اقتباسات

«األنطولوجيا» إىل «الثيولوجيا» من انتقال هو الفلسفة إىل الكالم من التحول كان وملا
بالوضوح يتسم ذلك ومع الخالصة. األنطولوجيا أو امليتافيزيقيا الحكمة عىل غلبت فقد
يوحي مما مرحلة عرشة اثنتي عىل الحكمة» «نهاية تبويب ويتم املنطقي. والرتتيب
املبادئ إىل أقرب وهي بنيته.51 أي العقل داخل مراحل الحقيقة يف وهي الحركي. بالطابع

الفلسفة. من املستمد املتأخر الكالم علم يف الوجود نظرية أي العامة

(٤) العامة. األمراض مداواة يف جاء ما (٣) الطب. يف جاء ما باب (٢) الطب. يف جاء ما (١) وهي: 50

(٨) العدوى. يف جاء ما (٧) الحمى. يف جاء ما (٦) الطاعون. يف جاء ما (٥) العامة. األدوية يف جاء ما
طب يف جاء ما (۱۱) السحر. يف جاء ما (١٠) والحجامة. والقطع الكي يف جاء ما (٩) العني. يف جاء ما
(۱۳) والبهرتة. والقرصة اإلزالة وهو والندل الشق وهو بالبط والخراحات األورام يف جاء ما (۱۲) الهم.
ما (۱۷) الربص. يف جاء ما (١٦) السم. يف جاء ما (١٥) الحرق. يف جاء ما (١٤) الحكة. يف جاء ما
جاء ما (۲۱) العينني. يف جاء ما (۲۰) الشعر. يف جاء ما (۱۹) النوم. يف جاء ما (۱۸) الرصع. يف جاء
جاء ما باب (۲٥) الحلق. يف جاء ما (٢٤) الزكاة. يف جاء ما (۲۳) اللسان. يف جاء ما (۲۲) األسنان. يف

والرشب. األكل يف جاء ما (٢٦) العقل. والقلب الصدر يف
انقسام يف (٣) والروابط. املستقل الوجود يف (۲) الكلية. الوجود أحكام يف (١) هي: املراحل هذي 51

وأحكامها. املاهية يف (٥) االمتاع. واإلمكان الوجوب القضايا: مواد يف (٤) وخارجي. ذهني إىل الوجود
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الغالب هو املصادر عن الصمت أن إال الوافد من أكثر املوروث ظهور من وبالرغم
بعد الخالص اإلبداع إىل أقرب يكون بحيث واملوضوع العقل بنية عىل الرتكيز أجل من
باملعنى الحكمة» «نهاية داللته له نفسه واالسم قرنًا. عرش أربعة عرب طويل فلسفي تراكم
الغاية.52 تحقيق أيًضا يعني والذي وخاتمة مرحلة آخر يعني الذي «نهاية» اللفظ املزدوج
سينا ابن ثم القدماء الحكماء آخر باعتباره الشريازي الدين صدر املوروث ويتصدر
التصوف من ولكن مؤسيساإلرشاق من باعتباره السهروردي ثم اإلرشاقيني، زعيم باعتباره
الفارابي ثم سينا، ابن عند الحال هو كما التصوف إىل الفلسفة من وليس الفلسفة إىل
ثم والشهرستاني، شارًحا، باعتباره الدواني ثم سينا، ابن قبل اإلرشاقيني أحد باعتباره

الطويس.53 ثم سينا، ابن معارص وبهمنيار والنظام كمونة ابن
املتكلمون. يذكر الفرق ومن «األسفار» الحال بطبيعة تذكر املؤلفات أسماء ومن
القرن بعد الكالمية املؤلفات كل يف الحال هو كما والفلسفة الكالم بني يجمع فالكتاب
منطق عىل أحيانًا يضفى مما املعتزلة خاصة الفرق ضد سجايل كتاب أنه كما الخامس.
إليها ينتسب التي الفرقة وهي واإلرشاقيون، املشاءون ثم الحكمة، بعلوم الخاص الربهان
من واملنطقيون والطبيعيون ومحدثون قدماء فالفالسفة واملتأخرون، القدماء ثم املؤلف.

اإلرشاقية.54 مصدر والصوفية الحكمة، مصدر الفالسفة قدماء
تكثر الوقت نفس ويف هم. من تحديد دون العموم عىل «بعضهم» يذكر وأحيانًا
والشيخ للشريازي املتألهني صدر مثل الرمز إىل االسم من تحوًال األسماء وتختفي األلقاب
واملعلم اإللهي، وأفالطون للسهروردي، اإلرشاقي الشيخ أو اإلرشاق وشيخ سينا، البن

األول.55

يف (۱۰) والفعل. القوة يف (۹) واملعلول. العلة يف (۸) والكثري. الواحد يف (۷) العرش. املقوالت يف (٦)
الوجود بالواجب يتعلق فيما (۱۲) واملعقول. والعاقل العقل يف (۱۱) والحدوث. والقدم واللحوق السبق

املباحث. من
.Zweck االملاني للفظ املعنيني نفس وهما 52

اإلرشاقي الشيخ اإلرشاق، شيخ ،(١٢) سينا) (ابن الشيخ ،(١٨) املتألهني صدر الشريازي، الدين صدر 53

الطويس. (التحصيل)، بهنيمار النظام، كمونة، ابن ،(٢) الشهرستاني الدواني، ،(٢) الفارابي ،(٧)
سينا). (ابن التعليقات بهمينار)، (التحصيل ،(١٥) األسفار 54

املنطقيون، املتأخرون، القدماء، ،(٢) املعتزلة ،(٤٣) اإلرشاقيون املشاءُون، ،(١٠) املتكلمون 55

.(١) الصوفية الطبيعيون،
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الطباطبائي أطفيش، الدمريي، القزويني، الذهبي، األزرق، ثامنًا:

من بالرغم واألحاديث األدبيات من الكتاب يخلو العام، التجريدي الطابع وبسبب
الوافد. عىل فيه املوروث أولوية

اإلرشاقيني زعيم فهو «اإللهي» لقب ويأخذ الحال بطبيعة أفالطون يتصدر الوافد ومن
كناية األول املعلم لقب أو الثانية املرتبة يف أرسطو يأتي ثم املثل. إليه وتنسب اليونان،
الفرق ومن وتاليس. وفرفريوس أنبذقليس ثم للطبيعيني، نموذًجا ديموقريطس ثم عنه،
مذاهب روايات واحد، مكان يف الوافد ينحرص ويكاد الرواقيون.56 إال يذكر ال اليونانية
واختفاء املوروث» «تنظري نحو خطوة املوروث، محيط داخل محاًرصا يبدو حتى السابقني

الوافد.57

ديموقريطس ،(٢) أرسطو ،(٤) األول املعلم ،(١) األفالطونية املثل ،(٣) اإللهي أفالطون ،(٤) أفالطون 56
.(١) الرواقيون ،(١) (تاليس) امللطى فرفوريوس أنبادقليس، ،(٣)

ص٣٥٢–٣٥٥. الحكمة نهاية 57
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املوروث تنظري الثاين: الفصل





الشيعي للفكر اخلصائصالعامة أوًال:

«تنظري يف الفلسفي» «الرتاكم يف الشيعي الفلسفي الفكر يقع أن املصادفة بمحض ليس
أو املوروث» تنظري قبل الوافد «تمثل أو الوافد» «تمثل «التأليف»، يف وليس املوروث»
قبل املوروث تنظري الفلسفي»، «الرتاكم يف حتى أو املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل
تجعله معينة خصائص الشيعي للفكر يجعل مما الخالص». «اإلبداع أو الوافد» «تمثل
السيايس الواقع يكفي الوافد. عىل االعتماد دون املوروث» «تنظري خاص أدبي نوع يف يقع

أخرى.1 ناحية من القرآن، األصيل، واملوروث ناحية من
من مبارشة انتقلوا الذين الفلسفي الفكر مؤرخو إليها ينتبه لم مفقودة حلقة وهي
(٣٨١ه) العامري الحسن أبي ذكر باستثناء (٤٢٨ه) سينا ابن إىل (٣٣٩ه) الفارابي
الزمان من قرن عرب مبارشة سينا ابن إىل الفارابي من انتقل قد الفلسفي الفكر وكأن
يعقوب وأبي (٣٣١ه) الرازي حاتم ألبي معاًرصا كان الفارابي أن حني يف تطور. دون
إخوان وكان (٤٢٨ه). سينا البن معاًرصا كان (٤١١ه) والكرماني (٣٣١ه)، السجستاني
والفارابي؛ (٢٥٢ه) الكندي بني االتصال حلقة هم قبل من اإلسماعيلية من وهم الصفا
الثالث. القرن من الثاني النصف يف أي (٢٧٠ه) حوايل ظهرت أنها عىل الشواهد تدل إذ
حيان ألبي «املقابسات» يف الرئيسية الشخصية هو السجستاني سليمان أبو كان وقد

الثورة» إىل العقيدة «من يف الشيعية للعقائد تجاهلنا من علينا عيب ما استدركنا الفصل بهذا لعلنا 1

ال الشيعة عقائد بأن ذلك عن املقبول غري واعتذارنا السنة أهل كتب خالل من إال له تعرضنا وعدم
وتعظيم البيت آل حب السني، الوجدان يف الشعبية العقائد من جزء وهي القومي، وجداننا يف تعيش
وكل الخامس الفقهي املذهب الجعفري الفقه باعتبار شلتوت الشيخ وفتوى وذريتهما، والحسني عيل

التقريب. جهود



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تمثل بني الجامع الفلسفي الفكر بني ا حادٍّ ليس فالتقابل ذلك ومع (٤٠٣ه). التوحيدي
يمكن ال كما فحسب. املوروث تنظري عىل القائم الفلسفي والفكر املوروث وتنظري الوافد
ألن الشيعي الفلسفي والفكر السني الفلسفي الفكر يمثالن الخطني هذين إن يقال أن
إمامي شيعي وهو الفلسفة.2 بناء وقدم املنطقي النسقي بالعرض قام الذي هو سينا ابن
السني الفكر عن متأخر الشيعي والفكر اإلسماعيلية. من الصفا وإخوان عرشي. اثنا

(٣٣١ه). النسفي حتى (٢٥٢ه) الكندي من الزمان، من بقرن
مفكري أن هو السني الفلسفي الفكر تاريخ يف الصمت مؤامرة أسباب أحد كان وربما
املعارضني من كانوا ٣٣١ه. ثورة يف معظمهم استشهد الذين الثوار من كانوا الشيعة
فكر وليس املعارضة فكر يمثل كان البيت. آل من األئمة ثورة يف استمراًرا للسلطان،
السياسية بالسلطة واحدة فرقة استئثار ضد العريض السيايس الواقع عن يعرب السلطة،
الناجية؛ الفرقة ضد والسبعني االثنني الهالكة الفرق يمثلون كانوا السنة. أهل فرقة هي
بل معيته؛ يف يكونوا ولم السلطان. من رصًرا أو خلًعا يأخذوا لم والجماعة.3 السنة أهل
فالسفة املستوزرين، املأجورين والنفاس الحيض وفقهاء السلطان فقهاء ينتقدون كانوا

املجالس. وزينة الخلفاء وأطباء لألمراء اآلالت وعازيف ومنشدي البالط
عىل باجه ابن تعليقات يف الفلسفي الفكر يف ظهر قد الفلسفي الرتاكم كان وإذا
للفالسفة الغزايل ونقد سينا، ابن عند املرشقية الحكمة أللفاظ طفيل ابن ورشح الفارابي،
الفلسفي الرتاكم ظهر فقد التهافت تهافت يف للغزايل رشد ابن ونقد الفالسفة»، «تهافت يف
يف له الرازي خاص بوجه نقد ثم «املحصول» النسفي كتب أن منذ الشيعي الفكر يف
تلميذ الكرماني حكم ثم «النرصة» يف «املحصول» عن السجستاني دفاع ثم «اإلصالح»
يظهر ما كثريًا لذلك أستاذه.4 ناقًدا «الرياض» يف و«النرصة» «اإلصالح» بني السجستاني
وصاحب يقول، النرصة وصاحب يقول، اإلصالح صاحب «الرياض». يف الفلسفي التناص

يقول. الرياض

يف سينا ابن عند الفلسفة فبنية املعارصة. الغربية الفلسفة يف بهيجل أشبه اعتباره يمكن وذلك 2

الفلسفة بنية نفسها هي واإللهيات، والطبيعيات املنطق والتنبيهات»، و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء»
الروح. فلسفة الطبيعة، فلسفة املنطق، الفلسفية املعارف دائرة يف هيجل عند

والعمل»، «اإليمان الخامس، املجلد الثورة»، إىل العقيدة «من يف ونقده الحديث هذا تضعيف انظر 3
ص٣٩٣–٦٥٤. ۱۹۸۸م، القاهرة مدبويل الوطنية، الوحدة إىل العقائدية الفرقة من اإلمامة
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إصالحي غري شعبي عادي بخطاب مباًرشا رشًحا ورشحه املنقول لكثرة ونظًرا
املنربية والخطب السني الفقهي الفكر إىل أقرب الشيعي الفكر يصبح غالب وبحماس
تيمية وابن حنبل، بن أحمد عند السلفية املدرسة يف معروف هو وكما باآليات تزدحم التي
املصدر هو القرآن رضا. ورشيد الوهاب، عبد بن ومحمد الصالح، وابن القيم، وابن
أكثر القرآنية اآليات التاريخ. يف متحقًقا القرآن أي األنبياء قصص ذلك بعد ثم الرئييس
واالجتماعي السيايس الواقع مع متفاعًال األصل هو فالقرآن النبوية، األحاديث من وروًدا
قراءة مع أحيانًا تختلف والتي للقرآن الخاصة قراءتهم للشيعة يكون وقد نحوه. وموجًها
فاآلية ومشتقاتها. اآلية خارج إال العلم اسم يذكر وال اآلن. الحروف بعض يف السنة أهل
يف الحال هو كما كاٍف نظري عرض دون دليل بمفردها هي األعالم، أسماء مصدر هي
عرشية االثني اإلمامية من أنه من فبالرغم سينا. ابن أهمية تبدو هنا ومن الفقهاء. فكر

الخالص. العقل إىل الخام النص تجاوز استطاع أنه إال
إجابة فهو السائل، يطرحها أسئلة عىل إجابات الفقهي الفكر مثل الشيعي والفكر
وطابع املشيخة» «روح فيه تبدو لذلك مجرًدا؛ تنظريًا وليس الواقع يطرحها أسئلة عن
واإلجابة الخصوم، فعل من هي واملروق والخروج باالنحراف واتهامه الدينية. املؤسسة
فإن آية عن السؤال كان وإذا االجتهاد. لباب غلق أو جزم أو قطع دون اإلمكان قدر
اآلية تتحول وأحيانًا الكالم. علم نشأة يف الحال هو كما عقيل نظر إىل تحولها اإلجابة
القرآن ويتداخل الضمري. تغيري مع عرضها أسلوب وبني بينها فرق ال شارحة، عبارة إىل
الحريف القرآن يف دقة عدم وهناك بل بينهما. التفرقة يصعب إنه حتى اآليات مع الحر
والوحي نقًال الوحي بني مسافة توجد وال بينهما؛ الفصل عدم يسهل حتى الحر والقرآن
منزلة مثل موضوع أو فكرة عن أو آية معنى عن أو آية عن السؤال يكون وقد إبداًعا.
أو آية معنى أو بآية السؤال مثل اإلجابة وتكون الظاهر. وأهل وحدودهم النطقاء سائر
القضية أن عىل يدل مما املعنى وبنفس مرة من أكثر اآلية تذكر وقد موضوع. أو فكرة

عيل بن الحسني األمري الكبري الداعي تلميذ الربدغي النخشبي أو النسفي أحمد بن هللا عبد أبو 4

٣٣١ه، عام استشهد اإلسماعيلية. إىل السامانية الدولة مذهب حول والذي خراسان داعي املروروذي
الجماعات يف الحال هو كما السلطة قلب أجل من ربما العادة غري عىل والقواد األمراء من قريبًا كان
غربي شمال داعي الرازي حاتم وأبو «املحصول». مقدمتها ويف مفقودة مؤلفاته املعارصة. اإلسالمية
حجة الكرماني الدين وحميد «النرصة». يف «املحصول» عن ودافع «اإلصالح»، يف «املحصول» نقد فارس،

املواعظية». «الرسالة يف هللا بأمر الحاكم بألوهية قال الذي الفرغاني حسن عىل أيًضا رد العراقيني
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أقل.5 بصورة ولكن الحديث معنى عن أيًضا السؤال ويكون وتعود. تذهب نفسية، أزمة
الحديث من أكثر القرآنية اآليات األصيل، املوروث عىل الشيعي الفكر اعتماد من وبالرغم
القائمة والسلطة السنة أهل عند استعماله سوء مواجهة يف سلطة كحجة منها واإلكثار بل
﴿أَِطيُعوا بحجة النقل لتفسري السنة أهل احتكار مواجهة يف للنقل مكمًال العقل دور يأتي
عىل قدرة من له بما النقدي العقل يظهر بل ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ
سلطة ضد املعارضة سلطة سلطة، أمام سلطة وقوف عىل النقل كثرة وتدل االعرتاض.
الصفا. إخوان عند الحال هو كما النصوص بكثرة اآلخر عىل يزايد فريق وكل الدولة.

منتسب. هللا رسول إىل وكلهم
السجستاني ومن الرابع، إىل الثالث القرن من الشيعي الفكر تطور كلما املنقول ويقل
أكثر للكرماني العقل» «راحة يجعل مما الشيعي الفكر بداية يف اآليات تكثر الكرماني. إىل
سينا ابن نجح لذلك االستدالل. ومنطق الداخلية والبنية النظر ناحية من إحكاًما املؤلفات
إىل الشيعي الفكر تقديم يف الصفا إخوان ذلك يف بما الشيعي الفكر فيه ينجح لم فيما

وحده. العقل عىل اعتماًدا السنة أهل
من الخالص طريق هي بل نظرية تأملية فلسفة أو متعالية حكمة الفلسفة ليست
الفلسفة والسياسية. الدينية السلطتني؛ واحتكار والسياسة بالدين القائمة السلطة استئثار
التوفيق الغاية ليست للطغيان. ومقاومة السلطة عىل تمرد الفلسفة قيد. والدين تحرر،
وحدها بالفلسفة التمسك بل السلطان حكماء به يقوم ما فذاك والدين، الفلسفة بني
كانوا الذين السلطان حكماء عكس عىل الخصوم أيدي من كسالح ونزعه الدين لتأويل
باجه وابن سينا وابن والفارابي الكندي مثل الدين لصالح والدين الفلسفة اتفاق يدينون
حكماء كان حني يف العامة ثورات قادة من الشيعة حكماء كان رشد. وابن طفيل وابن
هي السياسة وكأن بوضوح السياسية الفلسفة ظهرت لذلك السلطان. خاصة من البالط
الحكمة حساب وعىل الدين باسم السنَّة عقائد تسييس مقابل يف والحكمة الدين أساس
تحولت ثم للعالم. الهرمي والتصور الفارابي فلسفة ويف األشاعرة عقائد يف ذلك بدا كما
األيام وتداول الشعوب ومصائر األمم دورات ملعرفة تاريخ فلسفة إىل السياسية الفلسفة
جعل أن بعد املهدي باسم والخالص والنهوض التقدم عىل تقوم فلسفة وهي الناس. بني

.٩١ ،٨١ ،٧٣–٧٧ ،٦٦–٦٩ ،٥٨-٥٩ ص٤٠، املذهبة النعماني: القايض 5
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ملتزم، فكر الشيعي الفكر رجعة. غري إىل قرني) القرون (خري منهاًرا التاريخ السنة أهل
ضد الحق عن الدفاع والطغيان، التسلط ونقد الدينية بالرشعية االلتزام قضية، صاحب

امللوك.6 ضد واألئمة الالرشعية، ضد والرشعية الظلم، ضد والعدل الباطل،
دخلت فقد العجم. من الشيعة معظم كان العرب من السنة أهل معظم كان وكما
العجم فانضم الظهور، يف التشيع بدأ حتى وعجم عرب بني فرق ال اإلسالم كثرية شعوب
قريش» يف «اإلمامة وبحجة قريش باسم السلطة عىل العرب استوىل أن بعد املعارضة إىل
من رجال لناله الثريا يف العلم كان «ولو فارس» يف «العلم أيًضا روي عليها فعل وكرد

فارس». أهل
واإللهيات الطبيعيات اإلنسانيات وتشمل املنطق. عىل األولوية ولإلنسانيات
استعماله، عىل الثورات تقوى ال تجريد املنطق والسياسيات. واالجتماعيات واألخالقيات
املجتمع يكون وعندما فيه. القوى ورصاع املجتمع حركة فهم عىل تقدر ال شكلية وأقيسة
تصورات إىل تتحول التي الدينية العقائد طريق عن التحرر يتم قهر يف والناس أزمة يف
املجتمع وضع أجل من األنبياء وقصص واإلمامة واملعاد والنبوة الكون إبداع مثل فلسفية
الصارم الثالثي النسق منها يغيب باملحكوم. الحاكم عالقة وتحديد التاريخ حركة يف
أجل من يتغري ال ثابتًا بناءً الفلسفة يجعل الذي واإللهيات والطبيعيات، املنطق، للحكمة:

والتاريخ. واملجتمع اإلنسان حركة عىل تقوم فلسفة
املوروثة أو الوافدة الفلسفية املصطلحات من خاٍل خطاب الشيعي الفلسفي والخطاب
وهو والباب. واألساس القائم مثل األئمة ألقاب من خالصة إبداعية بمصطلحات ومحمل
العقل، يخاطب مما أكثر القلب إىل يدخل مبارش التجريد، عن بعيد الفهم سهل خطاب
أقرب أحيانًا يكون بل رصني. عقيل تحليل عن يعرب مما أكثر معاشة حية تجربة عن ويعرب
وكثريًا املضطهدين. وحشد الجماهري تجنيد إىل يهدف الصفا إلخوان الشعبي الخطاب إىل
العربي واألسلوب الشعبية واألساطري الصفا إخوان مثل الشعبي الرتاث عىل يعتمد ما
االضطهاد أن ويبدو العجم. من أيًضا كانوا أنهم مع األعجام ركاكة عن بعيًدا القويم
خياليٍّا، أرسطو يبدو البالط. يف املستقرين الخاصة فيهقات ضد املبارش أسلوبه يفرض
وحياة األساطري بطوالت مثل اإلنسانية وامللحمة الفلسفي، الشعر إىل أقرب حامًلا مثاليٍّا
القرآن ويقدم املسيحية. الديانة مثل الديانات كل والخالصيف السقوط وأساطري الشهداء،

ص٧٢. الينابيع السجستاني: 6
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ومتشابه، محكم دون وتصوير تخييل فالبداية الناس، عىل للتأثري بليغة فنية صوًرا
إىل حاجة يف الناطق صامت. ناطق الكل ومبني. مجمل ل، وُمَؤوَّ ظاهر ومجاز، حقيقة
من املتخيلة االعرتاضات عىل الرد أسلوب ويظهر تخييل. إىل حاجة يف والصامت تأويل

بآية.7 عليها والرد بآية االعرتاض يكون وقد النظري. اإلحكام أجل
فقد السنة. أهل فعل كما عليه أو معه معه، حجاج دون الشيعي الفكر وصف ويتم
حجاج فال معارضة. فكر الشعبي الشيعي والفكر سلطة فكر الرسمي السني الفكر كان
املعارضة مع حجاج هناك يكون قد بل قديًما. الحال كان كما املعارضة ضد السلطة مع
االستقامة أهل فالسنة األلقاب. سالح ذلك يف يكفي حاليٍّا. الوضع هو كما السلطة ضد
أهل فإنهم الشيعة أما القويمة. والسنة املستقيم الرصاط عىل يسريون الذين والحديث
الناجية، الفرقة هم السنة أهل املستقيم. الطريق عن واالنحراف والتشيع وامليل الهوى
السنة أهل استعمله الذي الناجية الفرقة لحديث طبًقا الهالكة الضالة الفرقة هم والشيعة
واملعتزلة. والباطنية الشيعة من الدولة خصوم ضد االعتقاد» يف «االقتصاد يف الغزايل منذ
فكرية وحدة يمثل عليه. املؤلفني اختالف من بالرغم واحد نص الشيعي والنص
النص وحدة مؤلفه، عن النظر برصف بعًضا بعضه يكمل واحًدا. سياسيٍّا وموقًعا واحدة،
وهو منها، التأليف تم أوىل وحدات هناك أن عىل يدل النص نفس وتكرار مؤلفيه. وتعدد
موقًفا تخلق الواحدة فالظروف األفكار، يف واتفاًقا خواطر توارد يعني وقد األم. النص
وترتاكم األصم. التكرار دون فكرة نص يزيد قد واحد. نص يف تدوينه يتم واحًدا فكريٍّا
وكذلك ا نصٍّ ا نصٍّ املوروث تحليل يمكن واحًدا. ا نصٍّ وتصبح األم النص عىل الزيادات
فالفكر واحًدا. ا نصٍّ باعتباره تحليله يتم فإنه املضمون أما اإلبداع. وآليات التعبري أشكال
العلمي النرش يف الدقة عدم من الرغم وعىل األشخاص.8 عن مستقل فلسفي تيار الشيعي
اآليات وتخريج واألعالم للمصطلحات الفهارس وغياب الشيعية للنصوص أحيانًا املحقق
العامة. النصوتوجهاته مكونات ملعرفة املضمون تحليل من يمنع ال ذلك أن إال واألحاديث

.٤٢ ص٢٦، النبوات السجستاني: 7
الفكر مجموع وليس النصوص من مختارة مجموعة يف الشيعي الفلسفي الفكر من نماذج حللنا 8

بإحدى مبارش واتصال إقامة مع خاصة دراسة إىل يحتاج ما فذاك العصور. عرب الشيعي الفلسفي
بالعراق. األرشف النجف يف أو قم يف العلمية الحوزات
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الوافد املوروثوغياب حضور ثانًيا:

الوافد كان سواء واملوروث، الوافد اجتماع هي الحكمة علوم أن هي الشائعة الفكرة كانت
األصالة عىل بالوافد اليونان وخص رشًقا، والهند فارس من أو غربًا والرومان اليونان من
للموروث تنظري معظمه يف الشيعي الفلسفي الفكر أن والحقيقة منه. الرتجمة لكثرة نظًرا
واالجتماعي. السيايس الواقع نحو القرآن، األول، املوروث توجيه من نشأ الوافد. تمثل دون
الرتجمة أن مع األصويل الفكر مثل الخارج من وليس الداخل من الشيعي الفكر نشأ
نشأ قبل. من والفارابي والرازي الكندي وتمثلها الهجري الثاني القرن يف تمت قد كانت
تتضمنه وما الشيعة، حكماء مؤلفات عناوين من ذلك ويبدو والواقع.1 الوحي تفاعل من
والظلم والعدل والباطل، الحق بني والرصاع املقاومة، عن تعرب وثنائيات انفعاالت من
الداخيل، التأويل أي للسجستاني «الينابيع» ذلك مثال الوافد.2 وغياب املوروث وحضور
إبداًعا يكون وقد الخارج. يف السلطة عىل االستيالء ضد الداخل من الحقائق وانبثاق

والعرص الرتاث ج١ والوطن الفكر هموم النزول، أسباب يف دراسة والواقع»، «الوحي دراستنا انظر 1
ص١٧–٥٦. ١٩٩٨م، القاهرة قباء دار والحداثة،

مؤلفات ومن العالم. كون الرشع، أصول الناجية، الدعوة الدين، عنوان للنسفي: املفقودة املؤلفات بعض 2
رسائر النجاة. سلم األحزان، حيلة النبوات، إثبات السجستاني: مؤلفات ومن الجامع. الزينة، الرازي:
األرواح، تآلف األدلة، خزانة البقاء، أسس املستجيبني، تحفة الدعوة، املحجوب، كشف واملعاش، املعاد
مقدمة الينابيع، السجستاني: يعقوب (أبو الوعظ، االفتخار، الينابيع، املوازين، أساس الرشيعة، تأويل
ومن والبرصية. البغدادية املجالس مثل املحلية البيئة تظهر كما ص٤٧). املستجيبني تحفة ص٣٦–٤٥،
الهدى، معاصم كتاب واملستهدي، الهادي تنبيه املصابيح، رسالة البشارات، رسالة الكرماني: مؤلفات
وإبانة الخطاب فصل الرازي، حاتم أبي عن الدفاع يف الذهبية األقوال الصحابة، تفضيل يف اإلصابة
الحاوية، الرسالة النظم، رسالة الدرية، الرسالة رسائله: ومن العقل، راحة االرتياب، عن املتجيل الحق



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مواجهة يف الفلسفي الرتاكم قمة بلغ قد يكون وبالتايل املوروث، غياب حالة يف خالًصا
وأن أفالطون، ذكر عدم من بالرغم النزعة أفالطوني أيًضا جعله الذي االسترشاقي الحكم
مصادفة أفالطون حرض فإذا حضارة،3 كل يف اجتماعية نفسية روحية تجربة االسترشاق
بالعاطفة واملعارضة باالنفعال والغضب باملثال، الثورة ارتباط هو ذلك يف السبب فإن
مصادفة الوافد حرض وإذا بالحلم. واليأس بالخيال، والواقع الفاضلة، باملدينة والظلم
مثل األصيل ضد السلطان حكماء استعمله الذي الدخيل باعتباره نقد موضع يكون فإنه

ألرسطو. الرازي معارضة
عىل يعتمد أن الطبيعي من وكان الرتجمة. عرص بعد الشيعي الفكر ظهر وقد

عليه. األشعري ينقلب أن قبل انترش قد املعتزلة فكر كان واملنقول. املعقول
الوافد تمثل من تقريبًا يخلو يكاد ألنه الشيعي الفكر ملضمون كامل تحليل ويصعب
املوروث إىل الوافد نسبة قياس هو املضمون تحليل أهمية إن إذ املوروث؛ تنظري إىل وأقرب
الوافد عن الحضاري االستقالل مقدار يثبت وذلك خاصة. األعالم أسماء تردد طريق عن
األصول تفاعل يكفي وأنه بالخارج، استعانة دون الداخل من الفلسفي الفكر ونشأة
أن قبل اإلبداع أشكال أحد وهو االجتماعي. السيايس الواقع مع والسنة، الكتاب األوىل،

مًعا. واملوروث الوافد عن النص استقالل خالص، إبداع إىل يتحول

منصور بن جعفر أبو (١)

يحرض الثالث) (القرن اليمني منصور بن جعفر ألبي والغالم» العالم «كتاب ففي
القرن يف الرتجمة ازدهرت فقد مجهوًال كان الوافد ألن ليس الوافد.4 ويغيب املوروث
العاملية الثقافة إىل أقرب وكان الشيعة عرفه بل والرابع، الثالث حتى واستمرت الثاني
بالتفاعل مبارشة املوروث تنظري يريدون الشيعة حكماء كان البالط. حكماء يستعملها التي
بل والطغيان. الظلم حكم ضد لتثويرهم مبارشة الناس إىل واالتجاه املبارش الواقع مع

العقل، ميدان العقول، والحقائق، املقادير الفهرست، املعاد، رسالة الكافية، الرسالة الواعظة، الرسالة
ويكفي والخواص، الشعر رسالة والبرصية، البغدادية املجالس املقاييس، النفيس، الكيل واإللزام، النقد

الوافد. وغياب املوروث حضور عىل للحكم النصوص من عينة تحليل
كوربان. حكم هو هذا 3

ص١٥–٧٥. ١٩٨٧م، بريوت مجد، غالب. مصطفى د. وتحقيق تقديم حقانية، كتب أربع 4
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الوافد وغياب املوروث حضور ثانيًا:

إىل أي الحق إىل نسبتها عىل تدل «الحقانية» الرسائل من ملجموعة الجامع العنوان إن
وتاريخ األنبياء قصص ثم أساًسا القرآن هو واملوروث املوروث. أو الوافد إىل وليس الواقع
القرآن يأتي حديث. يوجد وال الصفا. إخوان يفعل كما السابقة املقدسة الكتب من األديان
ويوسف، ويونس، ويوشع، وإلياس، داود، ثم وإبراهيم عيىس ثم موىس األنبياء، ثم أوًال
مثل األنبياء أعداء يذكر بل ويعقوب. وإسحاق، وإسماعيل، وسليمان، وزكريا، ويحيى،
وتذكر طالب. أبي بن عيل يذكر البيت آل ومن الزبور، ثم واإلنجيل التوراة ويذكر جالوت.
الشعوب ومن األحبار، كعب الجبار، عبد البخرتي، مالك، أبي مثل للتخفي مستعارة أسماء

والسنة.5 الشيعة أي والعرب فارس يذكر واألقوام
وتوعية بالتاريخ، اإلحساس عىل يدل باملريد. الشيخ عالقة عىل يدل جميل والعنوان
الشعبي األدب إىل أقرب األجيال. عرب الرسالة واستمرار الالحق، للجيل السابق الجيل
إىل األسلوب يتجاوز وأحيانًا الجاحظ. عرص يف كتبت فقد الرصني، العربي واألسلوب
وهو السلطان، فقهاء وليس الصوفية عند الحال هو كما باملريد الشيخ عالقة يف الرمز
امللك والحرية، العتق للمضطهدين، مثايل عالم عن يعرب واإلنسان. هللا أو واملأموم اإلمام
خلق بها التي اإلرادة وهي «األوان» مثل املصطلحات إبداع عىل القدرة وتظهر واململوك.6
ومسارهم األئمة قيادة عن تعرب التي الشيعة ألقاب تظهر كما يشاء. بما وأمر أراده ما هللا
الحكم عن إزاحته عىل فعل كرد طالب أبي بن عيل واألساس اإلمام، هو هللا حبل التاريخي،
األحبار، كعب القائم، األساس، مثل: باأللقاب ويكتفى كلية األسماء تسقط وقد وتصفيته،
وموىس، وإبراهيم، ونوح، آدم، التاريخ: يف فلسفة إىل األنبياء قصص يتحول وأخريًا
جدل وضده، النبي روحي. نائب وله ضد، وله فرتة، له نبي كل والقائم. ومحمد، وعيىس،
األساس. يف أخذ لو النضال باستمرار تفاؤل الروحي والنائب األضداد. ورصاع التاريخ،
وشعيب ويونس ويوسف ويعقوب وإسحاق إسماعيل مثل الفرتات يف أنبياء تظهر وقد
وطالوت وإلياس يوشع يظهر موىس وبعد نبي. من جيل يخلو فال موىس. إىل إبراهيم من
املضطهدين األنبياء مع الشيعة ويتعاطف عيىس. حتى ويحيى وزكريا وسليمان وداود

سليمان، زكريا، يحيى، يونس، يوشع، إلياس، داود، ،(٣) إبراهيم عيىس، ،(٥) موىس ،(١٧) القرآن 5
،(١) طالب أبي بن عيل ،(١) جالوت ،(١) الزبور ،(٣) اإلنجيل التوراة، (١) يعقوب إسحاق، إسماعيل،

.(١) العرب فارس، ،(١) األحبار كعب الجبار، عبد البخرتي، صالح، مالك، أبو
ص١٣–٧٥. حقانية كتب أربع ،٤٥ ص١٥–١٧، والغالم العالم منصور: بن جعفر 6
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وتبدأ موىس. غيبة مثل األنبياء لتاريخ الشيعية القراءة وتبدو وإبراهيم. وعيىس موىس مثل
بالحمدالت.7 وتنتهي بالبسمالت الرسالة

السجستاني (٢)

الوافد ويحرض كلية اليوناني الوافد يغيب (٣٣١ه) للسجستاني «الينابيع» ويف (أ)
ثقافة باعتباره العربي الشعر يحرض كما الشيعة. لحكماء وطنية ثقافة باعتباره الرشقي
له أصل ال الرش أن بيان يف والبهافريذية واملجوسية الثنوية فرق فتظهر للسنة. وطنية
بالنور الثنوية قالت فقد والعرشين. الخامس الينبوع يف الرشق ديانات ضد اإلبداع يف
الرش جعل من واستنكفوا األهرمن. دون بالهرمذ والبهافريذية املجوس وقالت والظلمة.
أن أحدهما جعل فبينما الرشق. مذاهب اختلفت ثم الخري. مع أزليٍّا فجعلوه مخلوًقا
يف وقعوا الدجال، املسيح قتل مثل الزمان، نهاية يف الرش وصاحب يهلك الخري صاحب
كانت الفلسفة ألن الفلسفي؛ املوروث يغيب كما األزيل.8 إهالك يستحيل ألنه التناقض؛
فلسفي لرتاث قراءة دون للواقع املبارش التنظري عىل تعتمد األوىل، بدايتها يف تزال وما
والكتب األنبياء، وتاريخ قرآن، ولفظ الحديث، ثم القرآن األصيل، املوروث ويحرض سابق.
اتحد الذي األساس أي بالحقيقة هللا كالم هو القرآن اإلنجيل.9 مثل السابقة املقدسة
اإلنجيل نص من ويقتبس واإلنجيل. القرآن لفظا ويظهر التأويل. جهة من بالسابق
اليهودي. التصور ضد واملضار املنافع عن منزه وهللا واحد، فالدين األبدي. الثواب إلثبات
الحالية اللبنانية الرتجمات عكس سليمة عربية ترجمة لإلنجيل القديمة العربية والرتجمة

األوروبية.10 اللغات عن
السبعة. األتماء عىل والسني الياء اْلَحِكيِم﴾ َواْلُقْرآِن * ﴿يس مثل القرآن تأويل ويتم
هو القرآن والتصور. العبادة إىل لألنفس املحركون الدين حدود أدوار أصحاب وهم
داخل ذلك وكل البيت، آل من عليهم املنصوص واألئمة التأويل، صاحب والحكيم األساس،

ص٧١-٧٢. السابق، 7
١٩٦٥م. بريوت غالب، مصطفى وتحقيق تقديم الينابيع، السجستاني: يعقوب أبو 8

.(١) محمد آدم، ،(٢) عيىس األنبياء: تاريخ ،(١) اإلنجيل ،(٣) القرآن لفظ ،(٢) الحديث (٢٠) القرآن 9
.١٦٧ ،١٦٥ ،١٥٣ ص١٤٦، الينابيع 10
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الوافد وغياب املوروث حضور ثانيًا:

الجنة». مفتاح هللا إال إله «ال الشهادة معنى يف واحد حديث ويذكر الحروف. حساب يف
األشياء.11 أبدع بها التي تعاىل هللا كلمة والجنة

األمر بلغه فلما العقالء. إال يخاطب وال ﴿ُكْن﴾. يف هللا خاطبه مبدع. األول والعقل
وجعل َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿َخْلِق يف والتقطري الخلق أضاف السفيل العالم إظهار إىل
﴿ُكْن﴾ أمر إىل ال تَُراٍب﴾، ِمْن َخَلْقنَاُكْم ﴿إِنَّا واألرض السموات فاطر والنور، الظلمات
ولم عليه، يزد لم كن أمر العقل جاء إذا يفسد. ال والعقل بالعالم، هللا عالقة تعني التي
يف قرآنيتان آيتان وتذكر يفسد.12 ال والعقل كيفية الفساد بخالفه. أتى وال منه، ينقص
ذلك عىل القرآن دل كما واحد نسق عىل األزمنة جميع يف فاإلنسان اإلنسان. ابتداء كيفية
نُْطَفٍة ِمْن اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿إِنَّا وأيًضا َداِفق﴾، َماءٍ ِمْن ُخِلَق * ُخِلَق ِممَّ اْإلِنَْساُن ﴿َفْليَنُْظِر
من بالرضورة وليس واحدة دفعة عىل كثري خلق إبداع عىل قدرة لديه وهللا أَْمَشاٍج﴾.
دفعة واألرض السموات خلق كما واألبقار. الغنم يف الحال هو كما والتناسل األول اإلنسان
ألن أَيَّاٍم﴾ ِستَِّة ِيف َواْألَْرَض َمَواِت السَّ ﴿َخَلَق اآلية بنص أيام ستة يف العالم وخلق واحدة.
مبلغ تبلغ ال والنفس عددي. تفسري له فالقرآن الستة. هو األربعة يتلو الذي املركب الزوج

َربِّي﴾.13 َكِلَماُت تَنَْفَد أَْن َقبَْل اْلبَْحُر ﴿َلنَِفَد نفادها عدم من بالرغم املبدع
تشتهي. ما تنال نفس وكل املنقطعة. الحسية اللذة وليس الدائم العلم هو والثواب
عبثًا. كان وإال الكون خلق أساس والعقاب والثواب وتتفاضل. األنفس تتفاوت ذلك ويف

العقل.14 خالفت إن اللوم يلزم النفس وعىل لذلك. املعاد دار إىل النفوس وتبعث
لعيىس ويخصص ومحمد. آدم ثم عيىس يظهر األديان وتاريخ األنبياء قصص ويف
عن املصلوب املسيح يعرب مريم. ابن لعيىس الصليب معنى يف والثالثني الحادي الينبوع
ُجوِد﴾. السُّ إَِىل َويُْدَعْوَن َساٍق َعْن يُْكَشُف ﴿يَْوَم الكشف يوم صلبه كان وقد الكشف
من دوران ومحمد وآدم الرشائع. حقيقة كشف وعالمته القيامة يوم صاحب هو عيىس
الرسل من العزم أولو وهم ومحمد، وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح آدم الستة، األدوار
النطقاء أمر والهدى ستة.15 األربعة يتلو الذي املركب الزوج ألن ستة وهم املتكلمني. عند

.١٤٥ ص٧٥، السابق، 11
.٨٤-٨٥ ص٨٠-٨١، السابق، 12

.١٥٧ ،١٥٣ ،١٢٣ ص١٢٠، السابق، 13
.١٦٤-١٦٥ ،١٤١ ص١٣٥، السابق، 14
.١٦٨ ،١٥٩ ،١٥٣ ص١٤٦، السابق، 15
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الجسماني العالم يف ما جميع األنبياء كلمات احتوت وقد األقىص. املسجد وهو السبعة
﴿َوأَْكثَُرُهْم َجِميًعا﴾، النَّاَس َلَهَدى هللاُ يََشاءُ ﴿َلْو وحدود أقسام من الروحاني والعالم

َكاِرُهوَن﴾. ِلْلَحقِّ
كلية.16 اليوناني الوافد إىل اإلشارة تغيب أيًضا للسجستاني النبوات» «إثبات ويف (ب)
إحالة أي األنباط أو النطوط أو اليونان» «أهل تعبري يعني وال عام. لفظ «الحكماء» ولفظ
واألقاليم الشعوب سواء الرشقي الوافد ويحرض أمثلة.17 مجرد بل اليونان حكماء إىل
والجزر، والرتك والسند، الهند ثم والصني، السند ثم الهند ثم املجوس ثم العجم مثل
ثم ماني الرشق وملوك أنبياء ومن والخزر. الزنج ثم والعربية، والرسيانية، والصقالبة،

الثنوية.18 الرشق فرق ومن كرسى. ثم ومروى، وبهافريد وزرادشت، مزدك،
املرات عرشات القرآن ويتفوق القرآن. لفظ ثم الحديث ثم القرآن يظهر املوروث ومن
إسماعيل ثم نوح ثم آدم يذكر األنبياء ومن سياسية. سلطة مواجهة يف سلطة حجة ألنه
آدم إىل ومحمد املسيح من صعوًدا األنبياء أهمية وتزداد مريم. ثم هارون ثم وإسحاق،
التوراة شخصيات ومن وشيث. وأشعيا سام ثم شمعون إرسائيل بني أنبياء ومن ونوح.
ومأجوج، يأجوج األنبياء تاريخ شخصيات ومن ويحيى. ويوشع وزكريا، عمران، ابن
والزبور واإلنجيل التوراة املقدسة الكتب ومن يهوذا. اإلنجيل شخصيات ومن وهابيل.
ومرقون. ديصان املسيحية الفرق رؤساء ومن الصابئة. ثم اليهود الفرق ومن والفرقان.
األرض مدينة عىل لتقويته املنترصة السماء مدينة من أصوله الشيعي الفكر يستمد

الدولة.19 من أقوى والتاريخ الحارض، من أقوى فاملايض الطاغية.

.١٩٨٦ بريوت املرشق، دار تامر، عارف له وقدم حققه النبوات، إثبات السجستاني 16
الصني السند، ،(٤) الهند ،(٦) املجوس ،(٧) العجم ،(١) الروم األبناط، النطوط، ،(٢) يونان أهل 17
أنبياء ومن ،(١) الجزر الزنج، ،(٢) العربانية الرسيانية، الصقالبة، والجزر، الرتك والسند، الهند ،(٣)
.(٢) الثنوية الرشق، فرق ومن .(٢) كرسى (٤) مروى، بهافريد، زرادشتت، مزدك، ،(٥) ماني الرشق:
إسماعيل، ،(١٣) نوح ،(١٥) آدم األنبياء: ومن ،(١٨) القرآن لفظ ،(٦) الحديث ،١٩٩ (القرآن) 18

،(٢) شيث أشعيا، سام، ،(٣) شمعون إرسائيل: بني أنبياء ومن .(٢) مريم ،(٥) هارون ،(٧) إسحاق
يأجوج األنبياء: تاريخ شخصيات ومن .(١) يحيى يوشع، زكريا، عمران، ابن التوراة: شخصيات ومن
الزبور، اإلنجيل، التوراة، املقدسة: الكتب ومن .(١) يهوذا اإلنجيل: شخصيات ومن .(١) هابيل ومأجوج،

.(٤) مرقون ديصان، املسيحية: الفرق ومن .(٢) الصابئة ،(١٠) اليهود الفرق: ومن .(١) الفرقان
الصادق، الباقر، محمد الحسني، بن عيل ،(٢) عيل بن الحسني ،(٣) طالب أبي بن عيل األئمة: 19
غري الفرق ومن .(١) الجهمية الحرورية، الرافضة، القدرية، اإلسالمية: الفرق ومن .(١) جعفر
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عيل، بن الحسني ثم طالب، أبي بن عيل األئمة من يذكر اإلسالمي، املوروث ومن
القدرية، اإلسالمية الفرق ومن وجعفر. والصادق الباقر، ومحمد الحسني، بن عيل ثم
الشخصيات ومن النصارى. اإلسالمية غري الفرق ومن والجهمية. والحرورية والرافضة،
األسماء ومن قريش. القبائل ومن وخزيمة. وخالد حامد، ثم يزيد، اإلسالمي التاريخ يف
األماكن ومن أسد. بنو مدلج، بنو القطري، طلحة، مسيلمة، أمية، عدي، يتيم، أوالد العربية
كما واملدينة. وتهامة، والشام، قم، وغدير الطور، جبل ثم نيسابور، املقدس، بيت الشهرية
املوروث مع يتفاعل الذي الواقع هو هذا والعربية. العرب ثم واملسلمون، اإلسالم يذكر

اليوناني. بالوافد له صلة ال فلسفيٍّا فكًرا ليبدع األصيل
أو اليوناني للوافد ذكر يوجد ال كذلك للسجستاني املستجيبني» «تحفة ويف (ج)
املوروث ومن واملوروث. الوافد ليضم العموم عىل الحكماء لفظ ويستعمل الرشقي.20
وإبراهيم، نوح، يذكر األنبياء ومن ومحمد. القرآن لفظا ثم الحديث ثم القرآن يأتي األول
األئمة ومن وشمعون. سام، إرسائيل بني أنبياء ومن وعيىس. ويوشع، وموىس، وإسماعيل
وإسماعيل الصادق، وجعفر الباقر، ومحمد العابدين، زين وعيل والحسني، والحسن، عيل،

الرسل.21 خلفاء فاألئمة إسماعيل. بن ومحمد جعفر، بن

القايضالنعماني (٣)

كلية. والرشقي اليوناني الوافد يغيب (٣٦٣ه) النعماني للقايض املذهبة» «الرسالة ويف
ثم القرآن لفظ ثم القرآن، األول، املوروث ويذكر اإلطالق. عىل «الحكيم» لفظ ويذكر
إسماعيل، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم (املسيح)، عيىس ثم محمد ثم آدم األنبياء ومن الحديث.
ومن والخرض. وشعيب، داود، ثم وإسحاق، وزكريا، ويوسف، هارون، ثم سليمان ثم
املقدسة الكتب ومن فرعون. التوراتية الشخصيات ومن ومريم. يوشع إرسائيل بني أنبياء
اإلسالمية الشخصيات ومن الصادق. هللا عبد ثم محمد بن جعفر ثم عيل األئمة ومن التوراة.

.(١) خزيمة خالد، حامد، ،(٢) يزيد اإلسالمي: التاريخ يف الشخصيات ومن .(١) النصارى اإلسالمية:
القطري، طلحة، مسيلمة، أمية، عدي، يتيم، أوالد العربية: األسماء ومن .(١) قريش القبائل: ومن
قم، غدير الطور، جبل ،(٥) نيسابور املقدس، بيت الشهرية: األماكن ومن .(٢) أسد بنو مدلج، بنو

.(١٤) والعربية والعرب ،(٣٠) واملسلمون اإلسالم ويذكر .(٢) املدينة تهامة، الشام،
املستجيبني. تحفة السجستاني: 20
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واملسلمون والصابئة والنصارى املجوس الفرق، ومن الفاريس، سلمان ثم هللا لدين املعز
العربية الشخصيات ومن والشيعة. واملتقدمون واملتقلبة اليهود، ثم والروحانيون والعلوية،
بغداد األماكن ومن العباس. وبنو العرب األقوام ومن النعمان. املهدي الوليد، بن مصعب

قم.22 وغدير

عمران بن حاتم (٤)

ويظهر كلية اليوناني الوافد يغيب (٤٩٧ه) عمران بن لحاتم واألحكام» «األصول ويف
الحكماء لفظا ويُستعمل غابر. ثم أرمخشد ثم أسفاري الرشقي الوافد قليل نحو عىل
يف واحد. يوناني علم اسم يوجد وال وموروث. وافد بني تمييز دون اإلطالق عىل والفالسفة
ثم آدم األنبياء ومن الحديث. ثم القرآن األول املوروث طاغيًا. وحده املوروث يظهر حني
شعيب ثم يوسف، ثم إسماعيل، ثم هارون، ثم املسيح، ثم إسحاق، ثم موىس، ثم محمد،
القرنني، وذو ويحيى، وإلياس، صالح، ثم وسليمان، ولوط، وداود، يونس، ثم وزكريا
التوراة، شخصيات ومن واليسع. واملسيح، يعقوب، ثم الكفل، وذو وإدريس، ومريم،

وقارون.23 هامان
التاريخية الشخصيات بعض مع القرآن يف املذكورين غري إرسائيل بنو أنبياء ويظهر
وهابيل، ويوشع ونافور، سام، ثم الصفا، شمعون ثم شيث، مثل إرسائيل بني عند

عيىس ،(٢٩) محمد ،(٣٣) آدم األنبياء: ومن .(٢١) الحديث ،(٢) القرآن لفظ ،(١٦٥) القرآن 21

إسحاق زكريا، يوسف، هارون، ،(٤) سليمان ،(٧) إسماعيل ،(٢١) نوح ،(١٨) إبراهيم ،(٢٥) (املسيح)
،(٩) عيل األئمة: ومن .(١) يوشع مريم، إرسائيل، بني أنبياء ومن .(١) الخرض شعيب، داود، ،(٣)
سلمان ،(٥) هللا لدين املعز اإلسالمية: الشخصيات ومن .(١) الصادق بن هللا عبد ،(٣) محمد بن جعفر
اليهود، ،(٢) الروحانيون العلوية، املسلمون، الصابئة، النصارى، املجوس، الفرق: ومن .(١) الفاريس
ومن .(١) النعمان املهدي الوليد، بن مصعب العربية: الشخصيات ومن .(١) الشيعة املتقدمون، املتقلبة،

.(١) قم غدير بغداد، األماكن: ومن ،(١) العباس بنو العرب، األقوام:
محمد ،(٣١) آدم األنبياء: تاريخ .(٩) الحديث ،(٨٧) القرآن .(٢) الفالسفة ،(٥) الحكماء لفظ 22

شعيب ،(٦) يوسف ،(١٠) إسماعيل ،(١٣) هارون ،(١٥) املسيح ،(١٦) إسحاق ،(١٧) موىس ،(٢٤)
إدريس مريم، الكفل، ذو القرنني، ذو يحيى، إلياس، صالح، ،(٣) سليمان لوط، داود، يونس، زكريا، (٥)
الرشقي: الوافد ومن .(١) هامان قارون، التوراة: شخصيات ومن ،(١) اليسع املسيح، يعقوب، ،(٢)

.(١) غابر أرمخشد، ،(٢) أسفار
واألحكام. األصول عمران: بن حاتم 23
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ومرامش، ومهائيل، ومرقيا، وأرغو، شامخ، ثم وشحول، وحواء، والوي، قابيل. ثم وفالغ،
ونمرود، وتارخ، متوشالح، ثم وقتيدار، ودانيال، وأشعيا، وأرميا، وحرقيل، وحزقيل،
وبرد، ومهالئيل، بنيامني، بن وقيدار وفالع، وميخائيل، وأنوش، عمران، ثم وبختنرص،
ويهوذا، جرجس، املسيحية الشخصيات ومن اليهود. الفرق ومن والفراعنة. وفرعون،
محمد ثم الصادق، جعفر الشيعة أئمة ومن وفيثان. بقيانوس ثم إصطفانوس، ثم
اإلسالمية الفرق ومن العابدين. زين عيل ثم الحسني، ثم والحسن، إسماعيل، بن
وخزيمة، الكلبي، دحية ثم فاطمة، العربية واآللهة اإلسالمية الشخصيات ومن اإلسماعيلية.
املعز ثم العباس، وبنو ميمون، بن هللا وعبد املبارك، بن هللا وعبد سعيد، بن هللا وعبد
مكة، ثم املغرب، املحلية األماكن ومن ونرسى. ويغوث، وبرد، وحسام، وعمار، هللا، لدين

الطائف.24 ثم املقدس، وبيت والشام، اليمن، ثم

منصور بن قيس (٥)

اليوناني الوافد يختفي السابع القرن من منصور بن لقيس األسابيع» «رسالة ويف
ومن مًعا. واملوروث الوافد ويضم العموم. عىل الحكماء ويذكر اإلطالق. عىل والرشقي
ثم موىس، ثم آدم األنبياء ومن الحديث. ثم القرآن، ولفظ القرآن، يذكر األصيل املوروث
ومن وحواء. وشمعون، ويوشع، إسماعيل، ثم وشيث، وإبراهيم، نوح، ثم ومحمد، عيىس
وجعفر، وحسني، مهدي، ثم محمد ثم عيل، يذكر األئمة ومن فرعون. التوراة شخصيات

وإسماعيل.25

شعول حواء، الوي، قابيل، ،(٤) فالغ هابيل، يوشع، نافور، سام، ،(٥) الصفا شمعون ،(٦) شيث 24

متوشالح، ،(۲) قيدار دانيال، أشعيا، أرميا، حرفيل، حزقيل، مرامش، مهائيل، مرقيا، أرغو، شامخ، ،(۳)
ومن .(١) الفراعنة فرعون، برد، مهالئيل، فالع، ميخائيل، أنوش، عمران، ،(۲) بختنرص نمرود، تارخ،
فتيان يفيانوس، (٢) إصطفانوس ،(٣) يهوذا جرجس، املسيحية: الشخصيات ومن .(٢) اليهود الفرق:
عيل ،(٥) الحسني ،(١٦) الحسن إسماعيل، بن محمد عيل، الصادق، جعفر الشيعة: أئمة ومن .(١)
واإلسالمية: العربية واآللهة الشخصيات ومن .(١) اإلسماعيلية اإلسالمية: الفرق ومن .(٤) العابدين زين
املحلية: األماكن ومن .(١) نرسى يغوث، برد، حسام، عمار، هللا، عبد خديجة، الكلبي، دحية ،(٣) فاطمة

.(١) الطائف ،(٢) املقدس بيت الشام، اليمن، ،(٣) مكة ،(٦) املغرب
(٣) محمد عيىس، ،(٥) موىس ،(٦) آدم األنبياء: .(٣) الحديث ،(١) القرآن لفظ ،(٢٣) القرآن آيات 25
األئمة: ومن .(١) فرعون حواء، الشخصيات: ومن شمعون. يوشع، إسماعيل: ،(٢) شيث إبراهيم، نوح،

.(١) إسماعيل جعفر، حسني، مهدي، ،(٢) محمد ،(٦) عيل
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داود بن سعيد بن محمد (٦)

اليوناني الوافد يغيب التاسع القرن من داود بن سعيد بن ملحمد الكافية» «الرسالة ويف
وإسماعيل، محمد األنبياء، إىل ثم القرآن األول، املوروث إىل ويحال اإلطالق.26 عىل والرشقي
هللا وعبد ومحمد، وإسماعيل، جعفر، ثم عيل األئمة ومن وإسحاق. وموىس، يوسف، ثم

والحسني.27 األكرب،
الذهن يف يعمل فالقرآن به. لالستشهاد أو األمثلة لرضب استطراًدا القرآن ويأتي
كما روائي. أسلوب يف الحكيم عن بديًال ويتحدث للحوار، كأداة ويؤخذ ملمثول. كمثل
والتوبة. الشكر ومقامات الفيض، لنظرية طبًقا تأويلها يسهل التي النور آيات تظهر
تدخل حتى وتأويلها وتفسريها لرشحها متقطعة ومرة متواصلة كاملة مرة اآلية، وتكرر
النفس من يأتي وما موضوعيٍّا اآلية من يأتي ما بني التمييز دون العام الفكري النسق يف
نزل وكأنه برشية تجربة إىل النص تحويل التأويل، يف اإلنساني الجانب ويظهر ذاتيٍّا.
الرب أو باآلباء األبناء عالقة يف سواء الخارج يف وليس الداخل يف الواقع، يف وليس القلب
الكاف الخلق يف األصلني عىل الوالدان يدل كما وهللا. اإلنسان بني للعالقة كرمز بالوالدين
الرتبة لصاحب األمر تسليم هو الصالح فالعمل املذهبي. التأويل ويتضح ﴿كن﴾. والنون
كما األرض عىل هلل اإلمام خالفة يؤكد وما االختيار، حرية ينفي ما وهو هللا، مقام القائم
يقوى فال الظالم. اإلنساني الحكم عىل فعل رد أكرب وهو اإللهي. الحكم يف الحال هو
الحقيقة، هو والباطن اْلَماِكِريَن﴾. َخرْيُ َوهللاُ هللاُ َوَمَكَر ﴿َوَمَكُروا هللا إال الظلم رد عىل
والظاهر الحقيقية، الروحية السلطة الظلم، عىل الثورة هو الباطن الزيف. هو والظاهر
الرشيعة سلطة والعدل السلطة. واغتصاب واإلرهاب العسكر سلطة الظلم الحرف. هو
والكاتبني القائمني إىل مقاديرهم يردون الذين هم واملسلمون الرشعية، واسرتداد واملقاومة
املسبحون واملؤمنون األمويني. الظلم ألئمة لطاعتهم وانتزاًعا لهم لطاعتهم تأكيًدا األئمة إىل
هو كما هللا إىل كطريق الوسطاء يتضح كما واألنفس. واملالئكة باهلل املتصلون النقباء هم
وصور روحانية وسائط وهي والقس. والكنيسة املسيح السيد بتوسط املسيحية يف الحال

والروح.28 والتوسط الخيال طريق عن املقاومة فلسفة ذلك كل حقيقية.

الكافية. الرسالة داود: بن سعيد بن محمد 26

،(٢) عيل األئمة: .(١) إسحاق موىس، يوسف، ،(٢) إسماعيل ،(٣) محمد األنبياء: ،(٢٠) القرآن 27
.(١) الحسني األكرب، هللا عبد محمد، إسماعيل، جعفر،
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مجهول مؤلف (۷)

غياب أيًضا يالحظ أنه إال ناقصة أنها من بالرغم القرآن» أرسار عن السابعة «واملقالة
املوروث لرضب الوافد استعمال الشيعة بإمكان كان أنه مع الرشقي أو اليوناني الوافد
النقد وليس الداخيل النقد أي املوروث تأويل فضلوا ولكنهم السنة. أهل احتكره الذي

الخارجي.29

ص٩٤. السابق، 28
مجهول. ومؤلفها 29
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آلياتاإلبداع ثالًثا:

والقارئ الكاتب وجدل والبيان القول أفعال (١)

عىل قارصة فقط وليست املؤلفني كل لدى متبعة عادة ومشتقاته القول أفعال واستعمال
وتأتي والسنة. الشيعة حكماء املوروث، أيًضا تشمل بل اليونان فالسفة أو أرسطو الوافد،
«يقول». الغائب أو «نقول» الجمع أو «أقول» املفرد املتكلم ضمري يف القول قبل معظمها
املتكلم ضمري من أكثر الجمع املتكلم وضمري الغائب. اآلخر وليس يتكلم الذي هو فاملؤلف
بمفرده. املؤلف شخص وليس الجمعي والوعي الحضاري العقل هو املؤلف ألن املفرد
«لذلك بالتعليل أو القول تأكيد أجل من نقول» «كذلك باإلضافة مقرونًا يكون ما وعادة
يف وليس لحقيقة تأكيًدا املضارع زمن يف يكون ما وغالبًا السبب. بيان أجل من نقول»
القول وإحالة السابق، بالقول التذكري معرض يف إال «قلنا» صيغة يف لتاريخ إثباتًا املايض
صيغة يف القائل وقول املعرتض اعرتاض توقع يف القول فعل يظهر كما إليه. الحارض
جماعة من أو فرد من االعرتاض كان سواء له» «قيل بصيغة عليه والرد قائل» قال «فإن
فعل مع القول اسم يستعمل وأحيانًا «قيل». املايض يف أو «يقال» املضارع يف لهم» «يقال
صيغ من اآلليات هذه وتحليل القول». «ولنجمل الجمع املتكلم صيغة يف «أجمل» مثل آخر
يف ويكفي الفكر، مسار عن فقط يكشف بل ودقيق شامل إحصاء عىل يقوم ال العبارات
مبدأ عىل مبني ناقص باستقراء أو األصوليون يقول كما معنوي باستقراء الداللة إدراك
مجرد بل ذاته حد يف هدًفا ليس وهو املحدثون. الغربيون املناطقة يقول كما االطراد

جزئيٍّا.1 أو كليٍّا داالٍّ البعض يراه ال وقد ثقيًال، يكون قد الفكر. ملضمون كاشف

.(٢) القول ولنجعل ،(١٥) قائل قال فإن ،(١) قلنا ،(٤) أقول ،(١٧) نقول والنبوات: الينابيع يف 1
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أو ألرسطو خارجيٍّا فكًرا يرشح وال قوله، مضمون ويبني فكره، املؤلف ويوضح
وفعل املتكلم بضمري سواء والحارض املايض يف «البيان» فعل استعمال يكثر لذلك لغريه.
وهو نفسه، عن يكشف املوضوع وكأن أن» بان «فقد شخيص ال بفعل أو «نبني» إرادي
والقرآن أقرب.2 االختصار إىل ولكنه مطوًال أو مختًرصا البيان يكون وقد شيوًعا. األكثر
مستمر فعل فالرشح والتوضيح. الرشح أفعال تظهر كما املبني هو وهللا بيان، نفسه

فعلني.3 بني يجمع وقد وتوضيح. رشح مثل باالسم يذكر وقد للعقل.
برهاني فكر هو بل وسياسية اجتماعية أزمة عن تعبري مجرد ليس الشيعي والفكر
نهايات عبارات معظم وتنتهي ذلك. عن باإلعالن وينتهي املوضوع، إثبات عىل يقوم
أو «هذا» اإلشارة بأسماء أو الرياضية العلوم يف الحال هو كما «إذن» باألداة الفقرات
«ظهر»، «صح»، «ثبت»، أفعال تستعمل كما إثباته. املطلوب املوضوع عن لإلعالن «هذه»
وأحيانًا وصح». بان «فقد مثل بفعلني العبارة تبدأ وقد الغاية. لنفس «بان» «وجب»،
وتتم للقارئ، معروفة النتيجة تكون وأحيانًا إذن». «قلنا بالقول النتيجة عن اإلعالن يتم
واالستدالل فالنتيجة املضارع. يف «فتعلم» املايضأو يف و«فعلمت» «فاعلم» بفعل مخاطبته
الفكر إحالة عىل سبق، عاد، رجع، أخرب، أورد، قدم، ذكر، مثل األفعال بعض تدل كما له،4
إليها. النتائج يُرجع ثم املقدمات يضع وضع. ما إىل يعود ثم نفسه الفكر يضع نفسه. إىل
مسار إىل يشري مما وجوابه الرشط فعل الرشطية، العبارات صيغ يف االستدالل ويظهر
بني يربط الذي األوسط لبيان التعليل عبارات يف وأحيانًا النتائج، إىل املقدمات من الفكر

واملقدمات.5 النتائج

املذهبة ص١٧٣ الينابيع .٣٦ ،١٣٠ ،٥٥ ،٣٤ ،١٥ ،٨٢ ،٢٦ ،١٢٣ ،١١–١١٠ ص١٠٢، النبوات 2
.٦٤ ،١٣٢ ،٥٤ ص٤٣،

ص٦٣، املذهبة ٣٨ ،٦٠ ،١٥٥ ،١١ ،٥٣ ،٢٨ -٢٧ ص٢٢، النبوات ،(٢) وضح ،(٧) بني ،(١٤) رشح 3

.١٣٧ ،٦٤ ،٥٧ ،١٤٣ ،١٣٠ ،٦٤ ،٥٧ ،٤٩ ،٤٢ ،٣١
ص١٠١، إذن، النبوات، ،(٢) بان وجب، ظهر، ،(٦) صح ،(٧) ثبت ،(١١) هذه هذا، ،(٢٢) إذن 4
،١٥٨–١٥٩ ،١٤٢–١٤٤ ،١٤٠ ،١٤٦-١٤٧ ،١٦٢–١٦٨ ،١٣٦–١٣٩ ،١٣٢–١٣٣ ،١٢٩ ،١٠٩ ،١٠٣
١٢٧ ،١١٦ ،١٢٢ ،١٢٨ ص١٢٧، ثبت ،١٧٧ ،١٩٠ ،١٥٢–١٥٣ ،٢٠ ،١٨ ،٧٨ هذه هذا، ،١٧٤-١٧٥
،٨٢ ص٧٤، وصح بان ،١٦٢ ص٧٢، وجب ص٦٩، ظهر ،١١٤ ،١٨٥ ،١٦٧ ،١١٣ ،٤١ ص٩٨، صح

ص١٣٦. وافق ،١٢٨ ص١٠٧، تعلمت ص٧٩، قلنا
النبوات قدمنا، .١٧٤ ص١٠٨، واألحكام األصول ص٤٧، املذهبة ،١٨٢ ص١٢٨، ذكرنا النبوات، 5
نعود ثم ص٩٨. الينابيع ص٩٢–٩٣. الكاذبة .٨٢ ،٧٥ ،٦٥-٦٦ ،٦٠ ص٥٨، املذهبة ،١٢٢ ص٥٠،
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ال بطريقة الحيوان كتاب فيذكر له. ليست مؤلفات عدة إىل الشيعي املؤلف ويحيل
النظر برصف لعلم عنوانًا للجميع، ملًكا الكتاب أصبح فقد أرسطو. ذكر دون شخصية
الشيعة مفكري كتب إىل ويشار مستقل. موضوع إىل الوافد تحول مات. الذي صاحبه عن
مرشوعه وتكامل غرضه مبينًا عنه ويتحدث مؤلفه إىل يشار وقد عبدان. مثل اآلخرين
تخلو وال املوضوع. لنفس تعرض التي األخرى مؤلفاته باقي إىل يحال وقد الفكري.
املستجيبني»، «تحفة مثل والحضاري والنفيس الفكري املوقف عىل تدل جمل من العناوين
«راحة «النبوات»، «الكامل»، «املعاد»، «العالم»، «االبتداء»، واألحكام»، «األصول «الينابيع»،

إلخ.6 … العقل»
الناس. إىل إيصالها يريد رسالة صاحب فهو «اعلم». بفعل القارئ املؤلف ويخاطب
دون واملخاطب املتكلم بني شخيص طابع ذو والقارئ، املؤلف بني متبادلة رسالة والعلم
االثنني.7 بني األخوة لرابطة تأكيًدا أخي» «يا بالعلم يشفع وقد غريه. أو أرسطو الغائب،
إلعداد أطول بدعوة أو هللا» «أيدك مثل قصرية بدعوة «اعلم» األمر بفعل يشفع وقد
إخوان رسائل يف الحال هو كما بالخري له دعوة الرسالة، لقبول وتأهيله نفسيٍّا القارئ
عىل إجابة النص يكون وقد «تفهم».8 أو «اعرف» فعل «اعلم» بفعل يستبدل وقد الصفا.
كما عنه» سألت ما «وأما عن»، سؤالك «وأما عن»، سألت «لقد مثل صيغ عدة يف سؤال
صيغة يف أسئلة عىل تجيب التي اآليات يف القرآن ويف بل الفقهية الفتاوى يف الحال هو

سبق وقد .١٣٠ ،١٢٣ ،١٢١ ص١٠٨-١٠٩، واألحكام األصول ،٦١ ،٣٥ ص٣١، املذهبة ذكرناه، ما إىل
الصيغ ص٩٤. الكافية ص١٧٦، األسابيع ،١٣٠ ص١١٦، واألحكام األصول ص٦٤، املذهبة بينا، أن

ص١٧٧. الينابيع ،٢٤ ص٢٢، النبوات الرشطية،
.٥٧ ،٤٣ ص٤١، املذهبة ص١٤٦، املستجيبني تحفة ،٩٠ ص٢٨، النبوات 6

األصول ص٩٤، الكافية ،١٩٣ ص١٩٢، النبوات ،٨١ ،٦٦–٦٩ ،٥٤ ،٤٣ ص٣٢، املذهبة أن، اعلم 7
اعلم ،١٧٨ ،١٧١–١٧٣ ص١٦٥، األسابيع ،١١٨ ،١٢٤ ،١١٦-١١٧ ،١١٠-١١١ ص١٠٤، واألحكام
،١٠٧ ،١٠٣ ص١٠١، واألحكام األصول أن، الرحيم البار األخ أيها اعلم ،٤٧ ص٣٨، املذهبة أخي، يا

ص٩٥. الكافية األخ، أيها اعلم ص٩٧، الكافية
الخري هللا علمك فاعلم ص٣٨، املذهبة الخري، علمك اعلم ،٨٣ ،٨٠ ،٦٦ ص٥٨، املذهبة هللا، أيدك اعلم 8
،١٠٣-١٠٤ ،٩٩-١٠٠ ،٩٢ ،٨٣ ،٨٠ ،٧٨ ص٧٥، الينابيع فاعرفه، ص٣٥. املذهبة أهله، من وجعلك
،١٣٢ ،١٢٠ ،١٢٤ ،٩٦ ص٦٣، النبوات ،١٦٦ ،١٥٧ ،١٣٩ ،١٣٢ ،١٢١ ،١١٤ ،١١١ ،١٠٨-١٠٩
املذهبة هللا، رحمك فاعرف ،١٩١ ،١٨٨-١٨٩ ،١٨٢ ،١٧٦ ،١٦٤–١٦٦ ،١٦٢ ،١٥٨ ،١٤٥ ،١٣٤-١٣٥

ص٨٣. املذهبة وترشد، ذلك فافهم ص٢٨، النبوات ذلك، فتفهم ص٤١،
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«اعلم» فعل دون والقارئ للمؤلف واملخاطب، للمتكلم الدعاء يكون وقد عن».9 «ويسألونك
رجاء إىل الدعاء ويتحول واالحرتام. للتقدير تأكيًدا الجمع صيغة يف القارئ مخاطبة مع
واالعتبار، األوان وفوات الوقت ضياع خشية هللا رحمة إىل باملبادرة القارئ إىل املؤلف من

وسقوطها.10 نهضتها الدول، حال يف والنظر
يف مخاطبته أيًضا تتم املوضوع يف له إرشاًكا البداية يف القارئ مخاطبة تتم وكما
مثل الشيعي الفكر يف مغرق خالص، فلسفي خطاب وهو وتحذيره. لتوصيته النهاية
يلجأ كما علته. الكلمة ألن ظهوره بعد السابق وراء هوية طلب عدم من القارئ تحذير
جوهره وإرشاق املادية، الحياة يف وانغماسه الحياة، يف اإلنسان مأساة كشف إىل الخطاب
حتى البدن أثقال عن بالتجرد الصوفية يفعل كما القارئ ويطالب الروحية. الحياة من
اإلغراق هذا للذات. الذات مشاهدة الطباق والسبع القلوب، بواطن وتشاهد الروح تخف
أجل من املضطهدين فكر به يتسم ما وهو الحارض. مآيس عن تعويض التصوف يف
يف وإدخاله عامله، من وتخليصه إرادته من القارئ سلب والغاية املستقبل. يف الخالص
االعتماد ويتم املستقبل. يف النرص لها يكون جديدة قيادة لطاعة الوهمي الخالص عالم
وقائع وليست صور فالحقائق النفس. يف التأثري أجل من والبيان السجع األسلوب، عىل
نظرية يف الحال هو كما السفيل العالم يف توجد وال العلوي العالم من تهبط الخارج. يف
النور لغة وتظهر إلخ. … املنصت الزوج الثاني إىل املبدع العلوي الفرد األول، من الفيض،
إمام عن البحث ذلك إىل والطريق والبدن. النفس هبوًطا، والظلمة صعوًدا النور والظلمة،
باسم رسي تنظيم إقامة إىل يهدف فكر فهو أوامره. وطاعة دعوته، يف والسلوك الزمان،
أجل من وعاطفيات إنسانيات كلها القاهر، النظام تحت من البساط وجذب الحكمة،
هروبًا. أو تعويًضا العالم عن االنسالخ إىل والدعوة والخيال، الواقع عاملي بني التعارض
ال التي العقلية واملرتادفات واإلنشاء، والسجع النفسية، والتحليالت التشبيهات عىل تقوم
مًعا يجعلهما بأن والقارئ املؤلف بني مشرتكة الدعوات تكون وأحيانًا يشء. عىل تدل
اختيار وعدم العقل، عىل واالعتماد بالرسل، واإليمان الرشيعة. واتباع التأويل أنصار من

باألهواء.11 اإلمامة

سؤالك، وأما ،٧٤–٧٧ ،٦٣ ،٦٠ ،٨٥ ،٧٩–٨٣ ،٦٥–٧٣ ،٥٨ ،٤٩ ،٧١ ،٧٢ ص٦٨، املذهبة عن، سألت 9

.٧٠ ،٦٧-٦٨ ص٦٤، املذهبة أن، وسألت ،٦٠ ص٤٩، املذهبة عنه، سألت ما ص٥٥–٧٥، املذهبة
.١٠٧ ص١٠١، واألحكام األصول ،١١٧ ص١٢٥، النبوات ،٨٧ ،٧٦ ،٦٤ ص٣٧، املذهبة 10

.٥٦ ص٥٣، النبوات ص٩٤-٩٧، الكافية ص٧٢، الينابيع 11
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بالبسملة فتبدأ وأواخرها. الرسائل أول يف اإليمانية الدينية والنهايات البدايات وتظهر
للملهم» والشكر املوفق هلل «الحمد مثل الزمات عدة وتتكرر باهلل. االستعانة مع أو بمفردها
اللدني فالعلم املقاالت. قائمة يف الخالقني» أحسن هللا «تبارك أو تعاىل» هللا شاء «إن أو
والرصاعات األهواء عىل يقوم الذي البرشي العلم من صوابًا وأعظم يقينًا وأشد أثًرا أقوى
الرسول عىل وتسلم تصيل نمطية غري أخرى نهايات وهناك املتسلط. وتسلط الظالم وظلم
التوفيق» «وباهلل أو التوفيق» وباهلل تعاىل هللا شاء «إن مثل الزمتني تجمع وقد وآله.
املالك. أو القارئ أو الناسخ أو املؤلف من النهايات هذه كانت إذا يهم وال وحدها.12
طالبًا اسمه الناسخ يضع والصلوات والحمدالت الدعوات فبعد جماعي. عمل فالوثيقة
الرسائل كل يف توجد وال منها. الفراغ وساعة وبلده أحواله عن ومعربًا املغفرة أيًضا
للدعوة االنتساب عن التعبري وأحيانًا والصلوات الحمدالت فقط ولكن النساخ عبارات

اإلسماعيلية.13
السلطان إىل الدعوة يف والشيعة السنة أهل بني أحيانًا فرق يوجد ال قد الخاتمة ويف
هللا لدين املعز إمامة إىل الرسائل فتدعو سلطة. طالب كالهما واملعارضة فالسلطة القائم.
رأي وصاحب وكاتبًا مفكًرا اعترب إنه بل املتممني. وأبنائه الطاهرين آبائه وعىل الفاطمي
يف فقط ليس عليه منصوص وهو والتناسخ. اآللهة تعدد برفض للفكر ومقياًسا سديد
فإن عدنان بن املطلب عبد عىل دليًال الدري الكوكب كان فإذا الكون. يف بل األئمة سلسلة
بل الفاطمي؛ هللا لدين املعز املرصية الهجرة صاحب وهو املغرب من أتى الثاني السابع
والسلب، اإليجاب بني بالغيب اإلمام معرفة حول رجلني بني خالف ويف ومؤلف. كاتب إنه
أنواع: ثالثة عىل الغيب بأن أفتى الذي للسلطان تملًقا الخالف يف الفصل النعمان رفض

الرشيعة.14 يف إليه محتاج هو وما القيامة، لصاحب مخزون هو وما هللا، به احتفظ ما

واملصطلحات األلفاظ (٢)

لفظ وهو والجن، املالئكة لوصف «الكروبي» مثل املعربة األلفاظ بعض أحيانًا وتظهر
إىل اللفظ ترجم فلو خاصة. مناسبة ومعناه لفظ كل وبني عربي. أو تعريبه تم يوناني

الينابيع ص٩٠، الكافية ص١٥٨، األسابيع ص٢٠٠، واألحكام األصول ص١٤٩، املستجيبني تحفة 12

الينابيع ١٧٣ ،١٥٨ ،١٧٠ ،١٣٧ ،٣١ ،٩٨ ،٢٢ ،١٨٠ ،١٤٤ ،١١٨ ،٨٥ ص٤٨، النبوات ص٢٥،
.١٥٠ ،٥٦ ،٣١ ،٢٨–٢٩ ،٩٣ ،٧١ ،٢٧ ،١٦١ ص١١٧،
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وشاكالت روحانية مناسبات واللغات الخاطرات بني آخر، وبتعبري املعنى. يتغري قد آخر
عنها التعبري تم ما فإذا أسلوبها. منها ولكل بالعربية، أو بالعربانية أو بالرسيانية نفسانية،
السقمونيا األسطقس، مثل معربة أخرى ألفاظ وتظهر األسلوب،15 تغري أخرى مشكلة يف
اليوناني للفظ ترجمة «العنارص» تعني وال األصول. بمعنى األركان مثل مرتجمة ألفاظ أو

العالم.16 أركان مثل العام املعنى وهو يشء ألي الثانية األسس تعني بل «أسطقسات»
مفرًدا األيس لفظ هو الكندي عند تلقائيٍّا نحته تم الذي الغالب العربي واللفظ
الركاكة حد إىل االستعمال كثرة تصل وقد نفيًا، والليس فعًال وأيس جمًعا، واأليسيات
والحمدالت البسمالت مع األوىل األدعية يف يظهر بل األسلوب، سالسة عىل املصطلح وتغليب
والغالب اليومية. الحياة لغة إىل فلسفي مصطلح من وتحوله وألفته شيوعه عىل يدل مما
ليس. والنفي تأييس، الفعل اسم ثم مؤيس الفاعل واسم واأليسيات األيسية ثم األيس هو
اإلنسانية، واأليسية األرضية، واأليسيات األول، األيس مثل اللفظ إىل صفة تضاف وقد
عديد يف اللفظ يوضع أيس». «أول مثل االسم قبل الصفة توضع وقد الحيوانية. واأليسية
أيس وأول ليًسا، يصري ال واأليس ثانيًا. األيس تجعل املعاني مثل: الفلسفية العبارات من
هو وهللا متناهية. واأليسيات األيس. حيز يف متساوية واملوجودات كلها، األشياء صور
يف «خالد» «زيد»، مثل العربية األمثلة وتستعمل أيس.17 من ال اآليات بتأييس جاء الذي

إليه.18 مضاًفا أو محموًال أو موضوًعا القضية،
الرشقية اللغات من األلفاظ بعض تظهر بل وحدها اليونانية األلفاظ بعض تظهر وال
مخارج ويف بالعبارة مختلفة فهي والزنجية. والفارسية والرتكية والهندية السندية مثل
واملخارج الحروف يف االختالف هذا يعني وال والشفتني. واألنف واللسان الحلق حروفها،
الخاص، اللغة وعلم العام اللغة علم هناك األخرى. اللغة خالف وأداة آلة لغة لكل تكون أن

ص٩٧. الكافية ص١٧٩، األسابيع ص١٤٣، واألحكام األصول ص١٧٣-١٧٤، الينابيع 13
ص١٢٦. واألحكام األصول ،٨٢ ،٥٦ ،٥٣ ،٤٣-٤٤ ص٣٨، املذهبة 14

ص١٤٨-١٤٩. النبوات ،٥٤ ،٥٠ ،٨٠ ،٧٤ ص٥٧، املذهبة 15
.٦٧–٦٩ ،١٧٠ ص٦٤، الينابيع ص١١٣، واألحكام األصول ،١٤٦ ،٢٤-٢٥ ،٢ ،٩٦ ص٤٧، النبوات 16
تأييس ،(٤) مؤيسها ،(٦) أيسية ،(٧) أيسيات ،(١٣) أيس اآلتي: النحو عىل اللفظ يرتدد النبوات يف 17

.٧٠ ،٢-٣ ص٩٩–١٠٢، الينابيع ،٢ ،١٥٥ ،٧٠ ،٢ ،١٥٥ ،١٨٢ ص١٣٩، النبوات (١) ليس ،(٢)
ص١٦٢. األسابيع ،٧٠ ص٢، النبوات 18
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الرسل أوضاع تعددت ومهما النحو.19 وعلم اللسانيات علم بني املشهورة التفرقة وهي
واحًدا. وهدًفا واحدة ولغة يدعون، وإليه به يتصلون واحًدا معدنًا فإن رشائعهم وتباينت
بالفارسية تسمى فرضت صالة أول إن قيل وقد القصد. وحدة ينفي ال اللغات فتعدد

«مارنني».20
الوافد. اليوناني اللفظ وهو الفالسفة لفظ وليس املوروث اللفظ هو «الحكماء» ولفظ
وهم نادًرا. إال املفرد يذكر وال الربهانيني.21 أي املنطقيني بالحكماء تخصيصهم يتم وقد
يتم ما ونادًرا اإلطالق. عىل فيستعمل الفالسفة لفظ أما والروحانيني. املتقدمني مثل فرقة
محبة العتيق، اليوناني املعنى «الحكماء» لفظ يعني وال اليونانيني. بالفالسفة تخصيصه
الرسل، كالم من مستمد كالمهم السفهاء. الجهال مقابل يف العلماء يعني بل الحكمة
الرسل وكالم الحكماء كالم بني فرق وال واحد، يشء املتكلمني بتعبري والنقل فالعقل
فالحكيم الرسالة. فعلت كذلك وعمل علم إىل الحكمة الحكماء قسم وكما العزم. أويل
من ليسوا الفالسفة أن ومع الحكيم. مثل أستاذ له والرسول الرسول، وهو أستاذ له
والحكمة، الرشيعة بني والتأويل، التنزيل بني فرق فال إليها. توصلوا أنهم إال النبوة نسل
السلبي املعنى ومحايد. وسلبي إيجابي معنيني، يف اللفظ ويستعمل والعقل. الوحي بني
هو والسلبي الحكماء. لعلوم عرض مجرد واملحايد تأييد، موضع واإليجابي نقد، موضع
قسمة مثل املحايد واملعنى الشيعة،22 لحكماء النقدي املوقف عىل يدل مما شيوًعا األكثر
وهو والسفهاء. والجهال واألشقياء الفجار مقابل وحكماء وعلماء وأتقياء أبرار إىل الناس
لإلضافة وتعريفهم املناطقة أساًسا هم والحكماء النقل. يعارضه وال العقل يقبله معنًى
أقسام ثالثة والحكمة أقسام، أربعة والجنس أقسام، ثالثة الضد وتقسيمهم النسبة أي
وهو العلوية األجرام وحركات التنجيم وعلم اللدني، العلم وهو والصناعات، الطب علم
سياسة أقسام، ثالثة أيًضا فهو العمل أما األعىل. العلم وهو الالهوت، وعلم األوسط، العلم
والرسالة؛ للنبوة القسمة نفس وهي الخاصة. وسياسة الخاصة، العامة وسياسة العامة،

.Langue, Language بني املعارصة األجنبية اللغات يف املشهورة التفرقة هي 19

ص١٣٤. واألحكام األصول ص١٤٦، النبوات 20
اليونانيون الفالسفة الفالسفة، الروحانيون، املتقدمون، الحكيم، املنطقيني، الحكماء ،(١٩) الحكماء 21

.(١)
.١١٩ ص١١٤، النبوات 22
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ومعرفة فيها، والتفكر واألرض والنجوم السموات ومعرفة هللا معرفة أوجبت إنها إذ
والخاصة.23 العامة السياسات ومعرفة ومضارها، منافعها األبدان،

تعني الحكماء عند العامة فسياسة قائًما. والنبوة الحكمة بني التمييز يظل ذلك ومع
الزكاة وإيتاء هللا، وتسبيح الصلوات، إقامة النبوة يف أنها حني يف اللباس وكيفية املدن، بناء
فرق ال أنه والحقيقة الناس. صالح به رشعي ناموس ووضع الضعفاء، عىل وتوزيعها
النبوة يف والشعائر األرض، إعمار واألنبياء الحكماء عند العامة فالسياسة االثنني. بني
وضع كما للناس الفاضلة املدينة أساس الحكماء وضع وعمرانية. اجتماعية مؤسسات
الالحقة املعاني أن واألنبياء الحكماء بني الفرق يكون وقد لألمة. الرشيعة أسس األنبياء
املتعاونة املقرتنة والقضايا باملقدمات إليها وصلوا ألنهم كاملة غري الحكماء أنفس يف
غري تمييز وهو بالتنزيل. وليس بالتأويل املرسل، بالوحي وليس الربهان بأساليب أي
نفسه والتنزيل نفيه. يجب عليه دليل ال وما التنزيل، إىل الطريق هو فالربهان دقيق.
واألنبياء الحكماء بني آخر فرق يوجد وقد الواجبات. أول النظر ويجعل بالربهان، يطالب
عند وصور الحكماء عند معاٍن هي وميكائيل. جربيل مثل واملصطلحات العبارات هي
املفارقة والنفوس العقول الحكماء يسميه ما املعنى. يف وليس اللفظ يف فالخالف األنبياء.
الجديدة األلفاظ استبدال الكاذب، التشكل بعملية الحكماء قام املالئكة. األنبياء يسميه
املسمى غري االسم الحكماء بعض قال لذلك الدين. ألفاظ القديمة، باأللفاظ الحكمة ألفاظ
ألفاظ استعملوا الباري من بدًال اللغوي االستبدال بهذا وعي عىل وكانوا عليه. دليل وهو
العقل أسماء أيًضا الحكماء عليه أطلق ما وهو الفاعلة، القوة العقيل، املبدأ األول، املوجود
صور إحدى هو الحكماء عند فالفيض الكلية. النفس هي منفعل أثر منها فكان القلم أو
وأن الرسل، دون من موجودة املعارف بأن االعرتاض يمكن ذلك ومع األنبياء. عند الخلق
وما السؤال: يكون ثَم وِمن الحكمة إىل الرصيح بالعقل الوصول استطاعوا قد الحكماء
أستاذ يوجد وال أستاذ، إىل أستاذ من تلقني الحكمة أن والجواب الرسل؟ إىل الحاجة وجه
حجة وهي األستاذ. عن غنًى يف الذي الرسول من تعلم هناك النبوة يف أن حني يف أول.
بعض إىل الحكماء توصل وقد النهاية. ما إىل التسلسل واستحالة هللا وجود بإثبات أشبه

وموسيقيون.24 ومهندسون ومنجمون أطباء منهم املعارف.

.١٢٠ ،١١٤-١١٥ ،٨٦ ص٨٤، السابق، 23
.١٥١ ص١٣٠، واألحكام األصول ص١٥٥، املستجيبني تحفة ص١٧٠–١٧٣، النبوات 24
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وقصورهم حدودهم فلبيان اليونانيني الفالسفة إىل فيها أشري التي الوحيدة واملرة
من النبوة إدراك أراد من وكل حقائقها. إىل الوصول محاوالتهم من بالرغم النبوة عن
فالسفة وضع فقد أقىصالجهد. بذل لو حتى يستطع لم غريها أو يونانية األخرى، املذاهب
الرياضيات خالل من استطاعوا حتى والرياضيات الطبيعيات من كثرية أصوًال اليونان
والوعد والنهي، األمر والعبادة، النفس عالم إدراك يف قرصوا ولكنهم الروحانيات إدراك
أتى ما عكس عىل عليها برهان ال متناقضة ورموز حكايات إليه وصلوا وأقىصما والوعيد.
املعاد. صور هي املحك وكأن وخلقه إرادته باملبدع، وإقرارهم سبقوهم الذين الرسل به
والحكايات والرموز وعقابها. ثوابها النفس، خلود أثبتوا أيًضا ألنهم للحكماء ظلم وهذا
الرباهني الفالسفة استعمل كما والدين. الفلسفة بني والرشيعة، الحكمة بني مشرتكة
الفكر من انفتاًحا أقل هنا الشيعي فالفكر ووحدانيته. األول املحرك وجود عىل واألدلة
منه الكالم إىل أقرب ظل ثَم وِمن كلية، والدين الفلسفة بني وحد الذى الخالص الفلسفي
بالعمل، النظر عالقة يف مشخصة ال وبطريقة واحدة، مرة الحكيم ذكر وقد الفلسفة. إىل

العمل.25 أول الفكر ونهاية للعمل، ممهد النظر
السموات هللا خلق فقد خاصة. الشيعة حكماء أي أئمتهم بالحكماء الشيعة يعني وقد
هم الفعل صفات أن كما الست. النطقاء عىل وذلك الحكماء عند أيام ستة يف واألرض
أن طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري رصح وقد األربعة. وأوصياؤهم األربعة الحكماء
وهي وإثبات. نفي وهي هللا. حدود عىل تدل الشهادتني أن علموا لألئمة املطيعني الحكماء
نظًرا رشائع من سن وما هللا، خلق ما جميع تشمل إله وهاء والم ألف حروف: ثالثة
ولد، عن ولًدا اإلمامة توارث يتم الحكماء وعند والرشائع. واألشياء الحروف بني للتطابق
يجب ما أول أن الفالسفة أحد يذكر املعنى وبهذا بالتأييد. ولواحقهم حججهم يمدون
مثيل ال الذي اإلمام ومعرفة بها، واإلقرار ومراتبها الحدود هذه معرفة الحكمة، أبناء عىل
عىل حكًرا ليس األوائل مثل املتقدمني لفظ أن كما وزمان. عرص كل يف له نظري وال له
الرسول بينهم يحكم الذين أيًضا الروحانيون وهناك الشيعة. متقدمي يعني بل اليونان

واالنتهاء.26 االبتداء هو الرسول كان إذا اآلخرين ومن األولني من األئمة أو

ص٤٠. املذهبة ،١٧٠ ص١٥٦–١٥٩، النبوات 25
.٤٨–٥٠ املذهبة ص١٦٣، األسابيع ،١٢٦-١٢٧ ،١١٦ ص١١١–١١٣، واألحكام األصول 26
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التأويل (٣)

يف ما وتمثل النص يف عنه املسكوت إنطاق عىل قدرة ألنه اإلبداع آليات إحدى والتأويل
ورضورة املضطهدين، نفسية مع وتتفق االضطهاد واقع تطابق شعورية تجربة النصمن
حكماء استشهد لذلك للمقاومة. ويرشع القائمة السلطة يعارضتفسري جديد تأويل إيجاد
وقوع إىل التأويل حد يصل وقد السنة. حكماء من كثري استوزر بينما سجنوا أو الشيعة
يستأثر الذي الظاهر عن بعيًدا النص وأعماق النفس أعماق يف والدخول الباطنية يف
ضد والعمق الخارج، عىل الداخل فيه يثور يوم يأتي حتى البالط وحكماء السلطان به
ذلك عىل ويدل الثبات. ضد والحركة التقليد، ضد واإلبداع الواقع، ضد واإلمكان السطح،
ارتبط لذلك وآله. عيل املضطهدين، عىل القرآن تركيب يتم للسجستاني. «الينابيع» عنوان
مع املسيحية تتعاطف كما املسيح. وصلب الحسني استشهاد باملسيحية، الشيعي الفكر
يصلب واملسيح الحالج، صلب مثل املتكرر النموذج مع الفريد النموذج تعاطف الشيعة
وإن مكشوًفا الخشبة عىل املسيح صلب مثل السجود من الساق عن الكشف جديد. من

مستوًرا.27 قلبه كان
املذهبة التأويالت من مجموعة بل مجرد فكر وجود استحال التأويل كثرة ومن
نزلت وكأنها الواقعة مع اآلية اتفاق والعجيب السنية. املذهبة التأويالت ضد الشيعية
عىل أم حق عىل مظلوًما، أو ظامًلا قضية صاحب كل يد يف أداة التأويل يجعل مما عليها
أن ربما قراءة. أو ذاتيٍّا أو موضوعيٍّا الشيعة. مذهب مع القرآن اتفاق والعجيب باطل.
فالسفة به أعجب لذلك قارئ؛ لكل منقرئًا يكون أن عىل قادر أوجه حمال بطبيعته القرآن
اتفاق يوحي وربما املعارصة.28 الغربية الهرمنيطيقا مثل وغربًا الشيعة مثل رشًقا التأويل
أن عىل قادر مضمون، بال صورة القرآن أن واحد آن يف والسني الشيعي التفسري مع اآلية

التشابه. معاني أحد هو وهذا املمكنة. املضامني كل يحتوي
الواقع يف والنص النص، يف الواقع قراءة وحده، القرآن تأويل من الشيعي الفكر نشأ
وتقطيع تكراره حد إىل القرآن كثر وقد جديد. نزول سبب الخاص الشيعي الواقع وكأن
وأن خاصة واآلية النص بني فرق فال قوسني، بني النص يف اآليات توضع ولم اآليات.

ص١٤٦. الينابيع 27
ويونج. وهيدجر اإلسماعيلية بني يجمع الذي كوربان مثل وذلك 28
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اإلبداع آليات ثالثًا:

فاهلل اإلنساني. ألسلوبه نظًرا التشخيص عىل يساعد والقرآن أيًضا، شيعي النص محقق
جدار مثل األشياء ويشخص بل اإلنسان. يخاطب كما والجبال واألرض السموات يخاطب
الفني التصوير من كنوع َطاِئِعنَي﴾ أَتَيْنَا ﴿َقاَلتَا والسماء األرض وإجابة ينقض، أن يريد
تقوية ذلك ويكون الفصاحة. أهل وعند الشعر عرص يف األدبي واألسلوب البالغي والتعبري
النفوس.29 يف التأثري عىل وقدرة بالغة من اآلية به تتصف ملا نشأته يف الفلسفي للخطاب
التأييد من كنوع الضائع والعالم املتأزم النفيس الوضع إىل القرآن شد يف رغبة التأويل
والشك. التشابه يف ويقع اليشء، بحقيقة يحيط ال التأويل عن تخلف ومن للذات. املعنوي

واإلحاطة. باالنتهاء علم هو بالتأويل العلم كان لذلك
باكيًا أمه بطن من يخرج فاملولود الواقع. وتأويل النص تأويل التأويل ويشمل
يَُؤوِّل كما العالم عىل وحزنًا األطباء، عند الصوت وخروج الرئتني، الهواء لدخول نظًرا
العام من اإلنسان، إىل العالم من الرشع، إىل الكون من التأويل يكون وأحيانًا الشعراء،
خاص، إىل النص يحول العام. إىل الخاص من الكون، إىل الرشع من وأحيانًا الخاص، إىل
إىل يحيل فاللفظ اللغوية. بالداللة االكتفاء دون يشء إىل والنص أخص، إىل والخاص
الداخل، إىل الخارج تحويل يف التأويل جمال ويكمن اليشء، إىل يحيل واملعنى املعنى،
ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف القرآن ويف الشعراء.30 عند الحال هو كما الخارج إىل والداخل
َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف *
امليزان وعلم الصفا، إخوان عند الكبري والعالم الصغري العالم تقابل ،﴾ اْلَحقُّ َُّه أَن َلُهْم
قصة الحجاب، مثل وباطن ظاهر بها التي اآليات الشيعة يختار لذلك الكرماني. عند
الربط أي القران من القرآن لفظ اشتق لذلك والخرض، موىس وزكريا، ومريم عيىس
نفس من خرجت التي الصفا إخوان عند الحال هو كما طرفني بني والجمع شيئني بني
وما الكلمة بني املطابقة عىل يقوم شيئي هنا التأويل الظروف. نفس وتحت البيئة
مطابقة السنة. أهل عند التاريخي التفسري عن ذلك يختلف وال الخارج. يف إليه تشري
عند السلطة تاريخ املختار، التاريخ يف الخالف إنما التاريخي. للحدث القرآني الوصف
عند الشعوب وتاريخ السنة عند الدول تاريخ الشيعة، عند املعارضة وتاريخ السنة

الشيعة.

ص١٣٢. واألحكام األصول 29
قلبي.» يف تمطر كما السماء يف تمطر «إنها :Verlaine فريلني يقول 30
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

برهان دون معقول إىل املنقول تحويل أي التأويل عىل يقوم كله الشيعي والفكر
استعمال ويرتاوح السياسية. واملواقف النفسية التجارب باستثناء رصني عقيل أو علمي
الشواهد تظهر ثم البداية يف عقيل بإحكام يبدأ ما وعادة النص. ثنايا يف واملعقول املنقول
كل تصبح حتى تتكاثر ثم العقيل. الخطاب عن بديًال تصبح حتى متقطعة ذلك بعد النقلية
واالجتماعية الفردية النفسية األحوال إسقاط مجرد الشيعي الفلسفي الفكر ويصبح يشء،
اآليات تذكر وأحيانًا موروث. أو وافد من توسط بال عليها النصوص النصوصوقراءة عىل
يف وليست بذاتها معربة وكأنها الفلسفي الخطاب عن كبديل قوسني بني وضعها دون
الحوار. وعند املوقف بناء يف األسلوب عن بديًال وتستعمل عقلية. نظرية صياغة إىل حاجة
يف تدخل اآلية وكأن اآلخر الجزء يأتي ثم تفسريها يتم آية من جزءًا اآلية تكون وأحيانًا
حتى اآليات فكثر َمَعُه﴾ َوالَِّذيَن ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ آية مثل جزءًا جزءًا العقيل النسق
حر كأسلوب تستعمل بل قوسني بني توضع وال الفلسفي. الخطاب عن بديًال لتصبح إنها
العامة إليهام املعارصة اإلسالمية الجماعات عند أو الفقهية النصوص يف الحال هو كما
حدين. ذو سالح فالنص الظلم. أئمة استعمال مقابل النص سلطة باستدعاء وتجريدها

الحديد.31 إال الحديد يفل وال
كل يقوم إذ الفلسفي. والخطاب القرآنية اآلية بني فرق ال أنه عىل الحر القرآن ويدل
مصدره، من قريب الفلسفي الفكر أن عىل يدل كما التبادل. عىل اآلخر من بدًال منهما
عىل يدل كما موروث. أو وافد آخر مصدر أي الفلسفي والفكر املصدر بني يتداخل ال وأنه
اآلية تكون وأحيانًا قليلة. زالت ما مساحته بدايته. يف زال ما التلقائي العقيل التنظري أن
الخطاب يبدأ وأحيانًا نهاية. وال بداية بال الفلسفي الخطاب مع متداخلة ولكنها حرفية
يبدأ وأحيانًا نقلية. حجة وليس باملعنى النقل إىل أقرب القرآن ولكن تعاىل، هللا بقال
الفلسفي. الخطاب عن بديل هنا الحر القرآن وكأن حر بقرآن وينتهي حر بقرآن الخطاب
النعمان والقايض السجستاني عند الرابع القرن حتى العصور عرب ذلك ويستمر
النص بني كافية مساحة ومأل العقيل التنظري زاد كلما باالختفاء ويبدأ عمران. بن وحاتم
اآليات تعد لم التاسع القرن من وابتداءً له.32 كتنظري الفلسفي الخطاب وبني كمصدر
الخطاب لتكملة رصد مجرد خارجه، تظل بل الفكر منطق يف تدخل وال شيئًا، تثبت

.١٨٤ ص١٢٤، النبوات 31
ص١٢٧. واألحكام األصول ،٦٧ ،٤٥ ،٤٠-٤١ ص۳۷-٣٨، املذهبة 32
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اإلبداع آليات ثالثًا:

االجتهاد، تغلق عناوين مع اإلنشائيات لحظة وزادت اإلبداع قل الزمان تأخر وكلما الديني.
كل وبيان املناط وتخريج النص تفتيت طريقة وتستمر «الكافية». مثل الكمال وتعلن
بالواقع، التفسري يبدأ التفسري. علوم يف الشيعي التفسري مثل يشري يشء أي إىل جزء

الروحاني. املنتقى بالخيال، وينتهي الحي، واإلنسان
يف األوحد واملرجع الوحيد، املصدر أنه عىل يدل مما كثريًا «القرآن» لفظ ويستعمل
السبعة، األتماء مثل حي كائن وكأنه مشخًصا يبدو وأحيانًا الشيعي، الفلسفي الفكر
اللوح من منزل بالحق ينطق هللا. كالم وهو التأويل. وصاحب والحكيم، واألساس،
النبي يخاطب كما مؤمن كل ويخاطب الناس، قلوب عىل رشفه، جاء هنا ومن املحفوظ.
يتحرس وأحيانًا الخارج، ويف الداخل يف الطبيعة، ويف القلب يف املؤمنني، قلوب يف يدخل
وهو ورق. عىل حربًا ويصبح رسمه، إال منها يبقى فال الطبيعة عىل ويتحرس القلب من
بالغة الحكمة من وبه باألعاجيب، وميلء الكالم، رضوب من يشء منه يخلو ال ألنه معجز
يعطي استحقاقه، منزلة يف املستحق يخاطب بالتأويل. ويسمح وباطن، ظاهر له وأداء.
هيوىل وهو واحد. عالم والطبيعة فالقرآن موضعه. يف يشء كل ويضع وصفه، يشء كل
بالقسط للقائمني الروحانية الحدود معرفة ومعدن والعقلية، الرياضية العلوم لسائر
الدائرات خاتم محمد، دور هو القرآن ودور األنبياء. خلق يمدح ودليلهم. بمثالهم املؤمنني
القرآن: يف التي للسبعة طبًقا السدرة ومنتهى الدائرات، خاتم السابع، الدور هو العظمى.
مذكورة سبعة اسًما، عرش أربعة وله والضحى. واملدثر، واملزمل، ويس، وأحمد، محمد،

بها.33 هو أخرب وسبعة
يذكر القرآن أن من بالرغم سبعة العدد أولوية للقرآن العددي التأويل ويظهر
فالسموات واأللف. املائة وكذلك تفضيل، بال عرش الثاني حتى الواحد من كلها األعداد
القرآن. يف األعداد وجود يربره، ما له العددي التأويل السبعة. النطقاء أي طباق سبع
أخرى أعداد تخرج ونقص، سلب فالطرح طرحها، دون وقسمتها وجمعها وبرضبها
وتسليماتها وستون، أربع وتكبرياتها الخمس، الصلوات مجموع ركعة عرشة السبع مثل
التأويل نفس ويتكرر الحسنى. هللا أسماء عدد وتسعني، تسًعا املجموع فيكون خمس.
الحسابات وتتعدد سبعة. للعدد األولوية يعطي الذي هو نفسه والقرآن جديد. لنص

،٦٤ ص٥٥، املذهبة ،١٠١ ،١٧٠ ،١٥٣ ،١٣٤ ،١٢٨ ،١٩١ ص١٤٣، النبوات ،١٦٧ ص٧٥، الينابيع 33
.١٢١-١٢٢ ،١١٦ ص١٠٧، واألحكام األصول
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أيًضا يثبت قد الذي وتسعني تسعة العدد مثل إثباته املطلوب العدد إىل كلها وتنتهي
وست باطنة حجًجا نبيٍّا عرش واثني ظاهرة، حجًجا نبيٍّا، عرش واألربعة املثاني، السبع
التكليف ألحكام نقًال والحجة واملباح، واملأذون، واملحل، واملحرم، املؤمن، لإليمان: مراتب
وكالهما عرش، اثنا والربوج طوالع، سبع الكواكب وتسعني. تسعة العدد فيكون الخمسة
والسبع األرضية. والسبع سموات، السبع الحساب، يف الكواكب تدخل وأحيانًا عرش. تسعة
للمالئكة. ترمز ألنها بل تعقل ال ألنها بنفسها تدبر ال فالكواكب بينهما، وما الشداد
لم وإن النعمان القايض عند املصطلح يظهر مرة وألول املمثول. واملالئكة املثل، الكواكب
النار. لحراسة مالًكا عرش وتسعة روحانيٍّا، مالًكا عرش اثنا فهناك السجستاني. عند يظهر
ويتم وتسعون. تسع كالهما العدد. يف الطبيعة ومظاهر الحسنى هللا أسماء بني فرق فال
إىل الحساب ينتهي بحيث بينهما وما واألرض والسموات واألجرام املالئكة حساب تكييف
املدبرة. هي الظاهرة الكواكب هذه أن اعتبارهم يف املنجمون يخطئ ثَم وِمن العدد. هذا
املدبر؟ هو وهللا مدبرة تكون وكيف نفس؟ وال لها عقل ال جماد وهي كذلك تكون وكيف
نفوًسا جعلوها الذين الفالسفة تصور من أفضل للكواكب الشيعة تصور يكون ثَم وِمن
من السابع أن من وبالرغم الطبيعي.34 والعالم هللا بني متوسطة عوالم وحياة وعقوًال
املسيحيني قول يشبه ما وهو األوىل. الستة النطقاء خلق ألجله أنه إال اآلَخر هو النطقاء
تكرروا أو خلقوا أنهم إال آخرهم أنه من بالرغم إرسائيل. بني بأنبياء املسيح عالقة عن
استوى ثم أيام ستة يف الخلق الوسيلة. تخلق والغاية الغاية، إىل تؤدي فالوسيلة ألجله.
وبينهم عليهم. القائم والسابع ست، والنطقاء سبعة، األيام السابع. اليوم يف العرش عىل

مستوون. أئمة
يف منصور بن قيس ويستأنف شيعي. حكيم من أكثر عند العددي التأويل ويتكرر
تدل حرًفا عرش اثنا الرَِّحيِم﴾ ﴿الرَّْحَمِن حروف سبعة ِهللا﴾ ﴿ِبْسِم بدأه ما «األسابيع»
يظهر كما عرش تسعة بجهنم املوكلون واملالئكة عرش. االثني والحجج السبعة األئمة عىل
تسعة وبينهما النحر ويوم الصوم يوم بني التوحيد يف الرسول أحاديث يف العددي التأويل
عىل تدل أربع ألنها وأعالها الصفات أفضل الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن ِهللا ﴿ِبْسِم يوًما.35   وتسعون

األربعة. األصول

.٤٤ ،٣٦-٣٧ ص٣٤، املذهبة 34
ص١٣٣. واألحكام األصول ص٣٥، املذهبة ،١٥٨-١٥٩ ،١٦٨ ص١٥٨، األسابيع 35

202



اإلبداع آليات ثالثًا:

الواقع يف يربره ما له أن أم مصادفة والحروف األعداد بني التطابق هل اآلن: والسؤال
وأحيانًا االتساق؟ عن البحث يف الفصامي اإلنسان عند رغبة مجرد هو هل والحقيقة؟
عالمات وأن الناس، بني وتداولها األيام عن التاريخ يف فلسفة إىل العددي التفسري يتحول
فكل أقوامهم. بني األنبياء مثل السبعة النطقاء بل الحرفيون ليس ونهايتها بدايتها الدول،

تتغري.36 ال التاريخ وقوانني دور، ناطق وكل دور، نبي
ومشتقاته سبعة العدد املقدمة يف ويأتي والجمل. الحروف حساب عىل التأويل ويقوم
الياء وتشري رمزي. عدد لها ﴿يس﴾ يف والنون والسني الياء من وكل السبعوية. مثل
التي ل الُجمَّ حساب يف حدٍّا سبعني عىل تدل ﴿ُكْن﴾ وكلمة السبعة. األنحاء عىل والسني
الحادثة الجسمانية والسبعة العلوية حدود السبعة مقام تقوم التي أدوار السبعة عىل تدل
أحرف ثالثة عىل تدل فالكاف ذراًعا. سبعون ذراعها التي السلسلة وهي العلوية، عن
تدل أحرف ثالثة عىل تدل والنون والتايل. والسابق الكلية هي العلوية الحدود عىل تدل
واألساس، الناطق، ستة: السفىل والحدود والخيال. والفتح الجد هي العلوية الحدود عىل
تاريخ مع الجمل حساب مع الحروف وتتداخل والالحق. والداعي، والحجة، واإلمام،
محمد حروف وهي حرًفا عرش تسعة الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن ِهللا ﴿ِبْسِم وحروف األنبياء.
النطقاء مقام ستة األربعون الشداد. الكبار املالئكة عدد وهي وفاطمة. والحسن وعيل
سبعون والعدد النطق. حد بلغ الذي القائم بظهور يخربونه يديه بني ا حدٍّ أربعون أي
ومحرم، ومستأنف، ومستوجب، وصاحب، ومأذون، وداعي، وملحق، جناح، مثل: حجج
عىل وداللة حدود أربعة لها وتمامه. الكتاب أم والبسملة إلخ. … ومستعيذ ومستجيب،
أربع حجة، عرشة واالثنتي السبعة األئمة عىل داللة حرًفا عرش تسعة والقائم األصليني.
إىل تنسخ ال أربعون ومجموعها حرًفا. عرش وتسعة جواهر، وعرشة قطع، وتسع كلمات،
نفسية دالالت عىل فيها والعثور آية كل يف األعداد جمع يمكن الطريقة بهذه القيامة. يوم
الواقع عالم عن وتعويض كبديل النفس مع االتساق من نوع إليجاد الخيال صنع من

والتضاد.37
العددي. التأويل ضمن والجمل الحروف حساب ويصبح الحرف مع العدد ويجتمع
والفتح، والجد، النفس، هي: الروحانية األربعة والحدود خمسة، البسملة يف فاأللفات

ص٤٦. املذهبة 36
ص١٠٩–١١٢. واألحكام األصول ص٤٦ املذهبة ص٧٤-٧٥ الينابيع 37
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واحد إال الجسمانيني من أحد يناله ال الحد إن أي واحدة مرة البسملة يف والهاء والخيال.
ثالث: إال الجسمانية الحدود من يناله ال الخيال إن أي مرات ثالث وامليم الناطق. هو
والنون املتفرقة. األبواب وهي عرش، االثني اللواحق فيفيدون واإلمام. واألساس، الناطق،
من رمًزا واحد نوع عىل النجدين أهل إفادة األصلني من الناطق ناله ما أن تعني واحدة
البسملة يف ومرتبتني وحرفني بسني واألصالن تأويل. بال تنزيًال باطن، أو ظاهر رشح غري
رمًزا وباطنًا، ظاهًرا وجهني، عىل النجدين ألهل األصلني من األساس استفاده ما إن أي
األصلني من اإلمام ناله ما إن أي واحد، أصل واحدة، مرة والباء تأويًال. أو تنزيًال ا، رسٍّ أو
الالحق إن أي واحدة مرة والسني رشح غري من رمًزا واحد نوع عىل النجدين أهل إفادة
واحد. وجه عىل رمز غري من رشًحا متممه من يناله ما األجنحة من دونه هو ما يفيد
إىل مسرتشد كل يعمل وبه الرشاد. سبيل املستجيب ينال به ألنه الجناح عىل دليل والباء
رمز غري من رشًحا املستجيبني يفيد الالحق الجناح أي واحدة مرة األبدي والثواب البيان
إما حرف وكل منها. الحروف وسائر منها، أصلية وليست زائدة والباء واحدة. سبيل عىل
لغوي التفسري هذا أن والحقيقة عديدة. أوجه عىل أو واحد بوجه رمز، غري من أو برمز
مقابلته أو رفضه يمكن مذهب وهو واألوصياء. األئمة يف شخصيٍّا اشتقاقيٍّا وليس حريف
كانت ولو حتى طائفي الخيال، عالم يف وهمي عرص، لكل وليس خاص آخر، بمذهب
الجمع ويظهر االسم. عن اإلعالن يف أفضل الثوري التفسري ويكون املضطهدين. طائفة
اإلمام عىل دليل الباء الشيعة. حكماء معظم عند الحروف وتفسري العددي التفسري بني
به متصلة الروحانية النسبة ألن آخرها يف النسبة وحرف الكلمة أول يف نداء حرف ألنها

الكشف.38 عند الحدود جميع من
والكون الطبيعة معرفة دون واالستنباط للقياس معاديًا أحيانًا الشيعي الفكر ويبدو
فإن السيطرة يف السلطة أداة القياس كان وإذا القياس. القرآن ذم لذلك وعللها؛ واألجرام
من كأصل املعصوم اإلمام يقول الشيعة قال لذلك املعارضة؛ أداة يصبح منه التحرر
القياس. رفض يف الظاهر أهل وبني ذلك يف بينهم فرق ال القياس، من بدًال الدين أصول
اإليمان، ضد واالستدالل الوحي، ضد والعقل اآلية، ضد والقياس النص، ضد االستنباط
دون الظواهر عىل عكفوا الذين هم اإلنس شياطني الجسماني. عىل األولوية له والروحاني
األمور وإدراك الحق دون العقليات عىل اقترصوا الذين هم الجن وشياطني الحقائق.

ص۱۷۸. األسابيع ،١٤١-١٤٢ ص١٣٧–١٤٠، واألحكام األصول 38
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اإلبداع آليات ثالثًا:

اإلحساس ضد العقل وراحة البعد. أي الشطن من والشياطني السمع. عن فانفروا الخفية
الذات بني والنحن، األنا بني الوئام لتحقيق يتحقق لم ومثال مرفوض واقع بني بالفصام

الصوفية.39 عند الحال هو كما والوجود املعرفة بني واملوضوع.
تفسري إعادة التأويل مهمة موضوعية، غري والتأويالت دقيقة، غري واالستشهادات
اآلية عىل سابقة والفكرة التفسري، عىل سابق فالنسق املذهبي. النسق مع تتفق بحيث اآلية
وأصحاب الفقهاء عند الحال هو كما عليها وشهادة لها تالية واآلية منها، مستمدة وليست
داخلها، من وليست اآلية خارج من الفكرة كله، التفسري منطق هو هذا واألشاعرة. النقل

عليها. شهادة واآلية
يف واحد، نسق يف واحدة، لفرقة محدد، تأويل أنه هو املشخص التأويل وخطورة
أنه كما السبب. خصوص لصالح الحكم عموم عىل يقيض واحد واجتماعي نفيس موقف
حوادث يف تتكرر أن يمكن التي العامة الداللة عىل يقيض حدثي تاريخي وقائعي تأويل
التجربة تتوافر لم إذا واملوضوعية الشمول عىل يقيض ذاتي شخيص تأويل وهو مشابهة.
البداهة. وتأباه الفهم ويعارضه العقل، يرفضه بعيًدا أحيانًا التأويل يكون وقد املشرتكة.

والوجود. املعرفة بني التطابق يف يشء كل ليس النفيس فاملوقف

.١٨٤ ص٦٠، النبوات 39
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

إىل العقائد علم وتحويل فلسفة إىل الكالم علم بتطوير الشيعي الفلسفي الفكر نشأ
قراءة مع أو و«املعاد» «النبوة» مثل املصطلحات بنفس سواء العالم يف نظرية تصورات
اإلسالمية غري الفرق وتحويل والخلق، الخالق من بدًال و«اإلبداع» «املبدع» مثل لها جديدة
ويختفي التاريخ. يف فلسفة إىل األنبياء قصص وتحويل لألديان، مقارن تاريخ إىل
الكالم. علم من الحكمة علوم خروج الشيعي الفكر من يتضح بالظلم. للشعور العدل
بمصطلحات األوسع الفلسفة رحاب إىل العقائدي الكالم من تحولت واحدة، فاملوضوعات
املوضوعات وبعض التأويل. والنقل والعقل اإلبداع، والخلق املبدع، هو فالذات جديدة.
دون كله ذلك ويتم واإلمامة. واملعاد النبوة مثل بألفاظها الحكمة علوم يف بقيت الكالمية
املضطهدين. لجماعة واالجتماعية النفسية التجارب تحليل عىل اعتماًدا بل بالوافد استعانة
حول فلسفية نظريات إىل العقائد يحولوا أن أو للعقائد فلسفة يعطوا أن الشيعة استطاع

التاريخ. وفلسفة األديان وفلسفة واملعاد، والنبوة والخلق، اإلبداع
ا نصٍّ ا نصٍّ زمانيٍّا نصوصها استعراض دون واحدة مرة الشيعة فلسفة عرض ويتم
النظريات هذه وضع يمكن وكان تاريخيتها. عىل املحافظة الوقت نفس ويف التكرار لتفادي
وضعها تم ولكن والعملية النظرية الحكمة علوم يف اإلبداع عن األخرية الثالثة األجزاء يف
تنظري كيفية لبيان واملوروث الوافد من بتشكله وليس باملضمون خاصة أنها مع هنا
املبارش للتنظري كنموذج السياسية املعارك أتون يف بل الوافد عىل االعتماد دون املوروث
األخرية الثالثة بأجزائه الثالث املجلد أن كما وحدها. األولية النصوص عىل اعتماًدا للواقع
الجديد الغربي الوافد عىل بناءً القديمة الحكمة علوم كتابة بإعادة خاص اإلبداع عن
طبقات املضطهدين، فكر أيًضا باعتباره الحالية واالجتماعية السياسية العرص وظروف

وشعوب.



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والخلق اإلبداع (١)

عند والعدل التوحيد وأصيل األشاعرة عند واألفعال والصفات الذات نظرية يعادل ما وهو
خوًفا كشخص املبدع من أكثر كفعل اإلبداع عن والحديث القديم. الكالم علم يف املعتزلة
اإلبداع من أكثر كشخص املبدع عن يتحدثون الذين السنة أهل عكس عىل التجريد من
املبدع وليس العميل املبدع األمر، ونفاذ الفعل املبدع يف صفة فأهم التشبيه. من خوًفا كفعل
كما الحكمة عىل لإلرادة األولوية أتت لذلك ذاته؛ يف املبدع وليس إبداعه يف املبدع النظري،
يسرتد ال بالقوة أخذ ما الظالم، إرادة مواجهة يف املظلوم إرادة األشاعرة عند الحال هو
قبل واأللقاب واألسماء الصفات املبدع عىل وتتواىل الحديد. إال الحديد يفل فال بالقوة إال
ليس ذلك ومع مًعا. واللفظ واللقب والصفة االسم ويتداخل اإلبداع. أفعال يف يتجىل أن
ال من اعرتض الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن ِهللا ﴿ِبْسِم الرسول كتب فكما املضمون. بل اللفظ املهم
ألن نظًرا صغري موضوع وهو اللهم»، «باسمك الرسول وريض اللفظني، معاني يعرف
ما أن حني يف قليل املبدع عن قيل ما اإلمامة. وربما واملعاد والنبوة الخلق يف يتجىل املبدع
واألسماء فأكثر. أكثر واملعاد النبوة يف اإلبداع تجليات عن قيل وما أكثر، اإلبداع عن قيل

واإلبداع.1 التأويل فيها يسهل إذ الصفات، من أهم
والبخت القوة أي والجد والكلمة والوحدة العلم مثل القرآن يف الصفات ذكرت وقد
عند ومثلها والفتح الجد صفاته من الدنيوية الحدود تشبه ال وهي به. املتصلة القوة أي
﴿ِبْسِم وأعالها الصفات. وأفضل بالخيال. مركبة صفات وهي عربي. ابن مثل الصوفية
اإللهية الصفات تجسيد تم وقد واإلرادة. األمر عىل دالة كلمات أربع الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن ِهللا
ونفس وعني وجه له املنزل. كرب يجيء فإنه الرب جاء فإذا وحركاتهم. األئمة أشخاص يف
والحدان األصالن واألعني هللا. غري وهي بالكلمة متحد السابق، عىل دليل الوجه ويدان.
األصالن، هما واليدان الرسالة. نفس عيىس ونفس الكلية. النفس هي والنفس والخيال.
دليل بيمينه املطوية والسموات الظاهر. هو الشمال ألن الباطن عىل دليل يمني، وكالهما

التأويل. يف مطوية وفضالئهم فدعوتهم الظواهر. أرباب النطقاء عىل
والتيه العمى أهل وهم العامة علماء قال إذ اإللهي. العلم يف الشيعة علماء اختلف وقد
فقهاء السنة، أهل فقهاء هنا العامة علماء يعني وقد جهل. وهذا يشء كل آدم علم هللا أن

ص١٠٥. املستجيبني تحفة ص١٥٧، الينابيع 1
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

أن الشيعة علماء بعض وقال توقيف. فاللغة األشياء. أسماء آدم علم هللا أن وهو السلطان،
النعمان القايض ويرى كذلك. األمر وليس الجور، أئمة وأسماء الحق أئمة أسماء علم هللا
حجة.2 للناس يكون ال حتى الحجة عليهم ليقيم عباده من اختص من أسماء علم هللا أن
األئمة. إىل الحسنى األسماء وتشري اآلخر. البعض وجهلها البعض عرفها أسماء وهلل
الكشف وأصحاب وخلفاء وأتماء وأسس ونطقاء وأوصياء حكماء بني وتسعون تسعة وهم
التي وتسعني التسعة هللا أسماء لتأويل عليه االعتماد ويمكن الحديث. ذلك عىل نص كما
فرق أي دون فعل صفات فهي األئمة. عىل تطبيقها مع يحصيها من الجنة يدخل
والثانية اإلقرار، كور يف األربعة وأوصياؤهم األربعة الحكماء وهم واالسم. الصفة بني
الناطق ثم التعبد، كور يف األربعة النطقاء ثم اإلقرار، كور يف األربعة أدوارهم يف والعرشون
كور يف الثمانية والخلفاء الكشف، وصاحب دوريهما، يف عرش األربعة واألتماء وأساسهما

اآلتي: النحو عىل اسًما وتسعون التسعة فهؤالء العلم.

٤

٤

٤

٤

٢

٢

حكماء

أوصياء
كور االقرار

يف األدوار األربعة يف كور االقرار ٢٨

٢٨

نطقاء

أسس

أتماء

ناطقان

يف كور العلمأساسان

أتماء ١٤

صاحب الكشف١

خلفاء٨

اسًما٩٩

يف األدوار األربعة يف كور التعبد

الناجية الفرقة حديث زيادة مثل زيادة به املذكورة بصيغته الحديث أن الواضح ومن
وسبعون، اثنان واملسيحيون وسبعون، واحد اليهود والوزن، لإليقاع طبًقا السنة أهل عند

ص١٣٢-١٣٣ واألحكام األصول ،١٦٩ ص١٦١، األسابيع ،٦١ ،٥٩ ،٥٢ ،٤٦-٤٧ ص٣٠، املذهبة 2
.١٥٥ ص١٤٨، املستجيبني تحفة
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وحدها السنة أهل وفرقة الضالة، من الشيعة فرق وجعل وسبعون ثالث واملسلمون
الناجية.3

دبيب من أخف للحديث طبًقا والرشك والتشبيه. الرشك يف وقوع التأويل وإنكار
األساس. عىل دليل البسملة يف فالرحيم ظلماء،4 ليلة يف صماء صخرة عىل سوداء نملة
أساس إىل فيها يحتاج رشيعة للقائم ليس ألنه الستة األسس تعني الستة والحروف
من فيه فلتحم بما الحرم ألهل أرق األساس إن أي الرحمن من أرق والرحيم لتأويلها.

ظاهر. بيان
الرسول لحديث طبًقا الرحمة من مشتق والرحيم لهم. ورحمة عليهم تعطًفا الناطق
بها الفجار، دون ولألبرار املبطلني، دون للمحققني الرحم صلة األساس رحمة إن أي
األساس وصل من وهي الحديث. يف هو كما العمر يف تزيد الرحم فضلة املغفرة. ينالون
عىل التوحيد أحاديث الشيعي الفلسفي الفكر ل يَُؤوِّ ثَم وِمن باملتمم، والالحق بالناطق،

اإلمامة.5
أجل من األصول عن وبحثًا لألشياء، تأصيًال والنشأة واألصل بالقدم الشيعة ويهتم
عهد يف الصوفية عند الحال هي وكما األساس من ملزه وراءه ما إىل والذهاب الظلم ربق
وبالزمان، الخلق، مادة باملادة، الخلق ويرتبط ﴿ُكْن﴾ أمر يف الصفا إخوان وعند الذر
ال من أو قديمة مادة من ما واإلنسان، للطبيعة واألصول النشأة وتكون لخلق درجات
غري من األخسام بظهور النبات مثل األرض خلق فتم َفيَُكوُن﴾. ﴿ُكْن األمر بفعل مادة
واألرض السماء وأمر دخان. وهي السماء إىل استوى ثم إلهية. بقوة واألسواح منطقية،

الزواحف. ومنها ماء من دابة كل وخلق طائعتني. فأتتا كرًها أو طوًعا باإلتيان
أمشاج». نطفة من يمنى، مني من دافق، ماء «من مادية، اإلنسان نشأة تكون وقد
هي وهذه واحد. نسق عىل جميًعا اإلنسانية. أصل إنسان. هو حيث من اإلنسان نشأة وهي
وهنا االتصال. عىل تقوم التي التطور لنظرية طبًقا يشء من يشء خروج يشء، من النشأة

اإليمان الخامس: املجلد الثورة إىل العقيدة من أيًضا أنظر ص١٦٣، األسابيع ص۲۸–۳۰، املذهبة 3
ص٣٩٣–٦٥٤. الوطنية الوحدة إىل العقائدية الفرقة من والعمل-األمانة،

سوداء قطة عن امليتافيزيقي الباحث عن املعارصة الغربية املنطقية الوضعية تشبه نفس تقريبًا وهو 4

لها. وجود ال ظلماء ليلة يف
.١٣٤-١٣٥ ص١٣٢، واألحكام األصول 5
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

والحياة فاملوت الصفا، إخوان عند الحال هو كما الحياة بعلوم الشيعي الفكر ارتباط يبدو
االنتهاء ويف البداية منذ للطائف املستودع وهو السموم نار من فمخلوق الجان أما مرتان.
منهم ألن الروحانية حد عىل العايل الكروبية حد والنار للطائف، غاية والسموم األساس. هو
أربعة: املراتب فتصبح للوجود. اإلظهار والكره ابتداء، الحمل نهايته. وهم األدوار مبتدأ
أو صعوًدا األول اإلبداع إىل الكلية النفس إىل الروحانية الحدود إىل الجسمانية الحدود من

نزوًال.6 الجسمانية الحدود إىل الروحانية الحدود إىل الكلية النفس إىل األول اإلبداع من

اإلبداع األول 

النفس الكلية

الحدود الروحانية

الحدود الجسمانية

صعوًدا نزوًال

ألن القمر مثل والنفس الشمس، مثل والعقل طبقات. سبع عىل اإلنسان وخلق
لطيفان، اثنان مواضع، أربعة من اإلنسان يف يظهر والعقل حركتها. يف تختلف ال الشمس
واألول التأويل. والرابع الرشيعة، والثالث الرسول، والثاني العزيزة، األول كثيفان. واثنان
العمى يف يوقعان اآلخرين االثنني دون والثاني واألول التعطيل، يف يوقع الثالثة دون
فهو األربعة أما والتشبيه. القمة يف توضع الرابع دون والثالث والثاني واألول والضالل.

الوثقى. بالعروة التمسك

العقل

لطيفان

كثيفان

التأويل
الرشيعة

الرسول
الرشيعة

التعطيل
العمى

والضالل
القمة

والتشبيه
العروة 
الوثقى

بحسب األربعة وترتيب بالتأويل. واملعرفة بالرسالة والتدين بالعزيزة، الحكمة
الفلسفية واملقامات والتدرج املراتب وواضح طبيعيان. مفهومان وهما والكثافة. اللطافة

املذهبية ١٠٤ ص١٠٢، والحكام األصول ص١٤٧، املستجيبني تحفة ،١٢٠ ،١٤٦ ص٨٤-٨٥، الينابيع 6
.٨٠ ،٧٧ ص٤٢،
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والقمران الشمس بقوة الكون تمام فالكون عليه. دليل والشمس ساكن والظل الشيعة. عند
نور إىل الجهل ظلمة من نجاتها فيه ما إىل النفس عىل عهد هو والعلم واسمان. أصالن

املبني.7 الخرسان كان وإال الطبيعيات يف البقاء دون الروحانيات املستوى عىل العلم
نسبي؛ والزمان فرتات. عىل يكون وقد واحدة دفعة يكون فقد بالزمان الخلق ويرتبط
ظهرت لذلك الدور. صاحب يوم وهو البرش، يعد مما سنة ألف خمسون هللا يوم إن إذ
فيها وقدرت يومني. ويف أيام، ستة يف واألرض السموات خلقت إذ للخلق. أساًسا األعداد
النطقاء إىل إشارة أيام ستة ويف يومني، يف سموات سبع وخلق أيام. أربعة يف األقوات

الستة.
عرش. اثنا وهي الجسمانية بالحدود االتصال أي شهًرا ثالثون والفصال والحمل
ثابتة مقاماتها خارجها. وبعضها األحسام يف بعضها حرم، أربعة عرش؛ اثنا والشهور
قابل اإلنسان ذلك ومع الضالة. األشخاص أنفس به انتعشت الذي املحفوظ اللوح يف
حرم. أربعة الحدود من له أصبح الخامس الحد بلغ إذا حتى املقامات يف لالرتقاء
حتى العلوية الخمسة من الفيض به واتصل السفلية، الخمسة الحدود تسلم ويكون
ومثالتها جسمانية ألنها األدنى هللا عرش العرش، حملة هي التي الثمانية حد إىل يصل
والكمال بالرفعة يرتقي ثم األعىل. هللا لعرش الحاملة الباقية الحرضة يف العالية الحدود
حد إىل املتم بمنزلة وهي الشمس. حد إىل القمر بمنزلة وهي عرش األحد حد إىل
عن تعويًضا أعىل من العطاء نيل فالفيض الشمس. حجاب هو املتم وروح الكمال.
الحدود كرس عن تعويًضا أعىل من والرقي والنظام والحدود أسفل. من والقحط األشداد
الشداد والسبع املثاني السبع تفسري يتم وكذلك أسفل. من النظام استتاب والنفاق
البسيط، العالم يف موجودة وهي التمام. والسابع الستة األتماء هناك النحو. نفس عىل
الناطق هو والسابع مراتبها. ترتقى األتماء من رجال سبع وبواطن لطيفة، روحانية
نفس أو اللطيفة النفس هي عرش تسعة العدد وكذلك الشداد. السبع وهي عنها،
منازل شهًرا. والثالثون الرصاط، عىل الواقفة الحدود وهي بعرشة، تلوح الكامل الشخص
إىل املمتد الحقيقي القطب عىل الدائرة وتدور الثاني. بالشخص الثاني واالبتداء القمر،
الناطق واألربعون الوجود. يف املرتقية البرشية الصورة للجميع، املاسكة والعلة الثالثني،
ا. حدٍّ أربعون له ليشري الفعل إىل القوة من تحول الذي القائم الكشف صاحب السابع

ص٩٠-٩١. الكافية ص٦٤. املذهبية ،٥١ ص٤٨، النبوات ص١٥٩، األسابيع 7
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

االسم رفقاء العالية، املراتب حجاب أيًضا هي حسنة واألربعون الزمان. قائم مع تظهر
الجليل.8

مثل واحدة، دفعة يشء ال من يشء خروج االنفصال، عىل تقوم أخرى نشأة وهناك
أَيَّاٍم﴾ ِستَِّة ﴿ِيف آخر سياق يف أيًضا أنها مع َفيَُكوُن﴾ ﴿ُكْن بأمر واألرض السموات خلق
يشء. ال من يشء خروج اإلبداع، عىل بل يشء من يشء خروج أي التخالق عىل ليس ولكن

والكلمة.9 والعلم األمر واحدة، دفعة الخلق يكون
وإن العاملني. أمور استقامت الخلق يف التفاوت أجل فمن الخلق. جوهر واإلمامة
بني املوافقة أي له خلق ملا الخلق تفاوت عدم يعني ذلك فإن الخلق يف التفاوت استحالة
مطابقة بينهم الذين السبعة النطقاء يعني طباًقا سبًعا السماوات خلقت وكما النطقاء.
إيجاب، والسلب استقامة، التفاوت بعدهم. لألسس التأويل ومن باألصليني، املؤيدين
الخلق عىل داللة وللحروف بالقائم، يعود بآدم الخلق بدأ وكما الصوفية. بلغة ُرتق والفتق
القسم يتسم لذلك آدم دور يف الالحق عىل والنون السابق، عىل ﴿ُكْن﴾الكاف أمر يف

الخلق.10 أي والكتابة بالحروف،

8

عجائب القسمة = روح ا�تم

الشمس

القمر

الخمس العلوية

حملة العرش

الخمس السفلية

األشهر

الحرم

(١٢)

(١١)

(١٠)

(٩)

(٨)

(٧)

(٦)

(٥)

(٤)

(٣)

(٢)

(١)

ص١٤٧. املستجيبني تحفة ،١٥٣ ص١٢٣، الينابيع 9
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الضدين، فعل عىل قادر وهو األشاعرة. عند الحال هو كما الحق الفاعل هو وهللا
العالم أركان استقامة سبب األول والكالم األخرض. من النار والبعث، املوت واملوت، الحياة
عىل كشواهد األحاديث وتظهر هللا. بأمر يشء كل الناس. اختيار وليس وأحواله وأجرامه
القيامة آخر إىل كائن هو ما يكتب أن وأمره القلم، خلق الذي فهو الحق. الفاعل هو هللا أن
أمه، بطن يف سعد من السعيد تجعل التي العقائد علم يف املروية األحاديث باقي مثل
ملًكا قطرة كل مع األخبار تروي كما يبعث هللا أن كما أمه. بطن يف شقي من والشقي
تشخيص واملأثورات، األخبار إبداع يف الشعبي الخيال إىل أقرب وهو يشاء. حيث ينزلها
من القدرة وليست هللا من التأييد هو االستطاعة إن بل والسائط. هللا، وقدرة املطر،

اإلنسان.11
أو منبًها عامًال النبوة كانت لذلك التوحيد. عىل الخلق ساعة الخلق إشهاد تم وقد
من الغاية الصوفية. عند الحال هو كما ألست عهد الذر، عهد يف األوىل بالشهادة مذكرة
العدل إىل التوحيد أصل ضم لذلك النفس. يف وما التفاوت يف ما ورؤية اإلشهاد الخلق
واملالئكة توحيد. بال فعل وال فعل، بال أي عدل بال توحيد ال املعتزلة. عند الحال هو كما

واستكباره. لعصيانه إبليس طرد لذلك له. أبناء وليسوا هللا ألوامر مطيعون
املالئكة له تسجد األرض. يف هللا خليفة املخلوقات، وأرشف الكون، سيد واإلنسان
الحديث أن كما لإلنسان السجود بواسطة أيًضا تتم هللا فعبادة له. وتسبيًحا هلل تقديًسا
يزال ال فإنه منه أعىل ملن والشكر دونه، ملن اإلحسان ترك ومن بواسطة أيًضا يتم معه
والصور والعقلية الروحانية اللذات نحو للرقي امليرس هو وهللا الهالك. حتى انحطاط يف
لزمته لذلك تقويًما؛ وأحسن مزاًجا وأعدل تركيبًا، الحيوان من أفضل واإلنسان النفسية.
وعالم القدس عالم بني فرق فال تكذيبها. ليصعب إنه حتى والسياسات الرشائع أحسن
ال ذلك ومع الحيوان.12 وعالم اإلنسان عالم بني الطبيعة، وعالم الروح عالم بني اإلنس،

كارهون. للحق أكثرهم ولكن جميًعا لهداهم هللا شاء ولو البرش. شئون يف هللا يتدخل

.٨–١٠٩ ص١، واألحكام األصول ص٢٦-٢٧، النبوات 10
املستجيبني تحفة ص٢٧ الينابيع ،١٣٠ ،٩١ ،٥٥-٥٦ ص٣١، النبوات ،٣٩ ،٣٨ ص٣٠-٣١، املذهبة 11

ص١٥٠.
.٤٣ ص٣٨-٣٩، املذهبة ص١١٢-١١٣، واألحكام األصول ،٩٠ ،٨٥ ،٧٦ ،٦٨ ص٦٣، النبوات 12

ص٥٩. الينابيع
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

فالشيعة املعتزلة، عند الحال هو كما االستحقاق ثم التكليف وهو غاية وللخلق
يرتبط لذلك واملزاج؛ واملصادفة العبث ينتفي ثَم وِمن املعارضة، فرق من كالهما واملعتزلة
وبكاء املعاد. مقدمة والخلق الخلق، نتيجة املعاد بالنهاية. البداية ارتباط باملعاد الخلق
سكت بالقماط لف ما فإذا عاملها. فارقت التي للروح أمه بطن من خروجه بعد الطفل
من اإلنسان خلق سافلني. أسفل أو عليني إىل عقابًا، أم ثوابًا واملعاد، للمرشد. استجابة
املوت، من الحياة واملوت. الحياة بني دورة أخرى، تارة يخرج زمنه يعود. وإليه األن
جسمي، مادي فهم العامي والفهم أخرى. مرة املوت من الحياة ثم الحياة من واملوت
إىل الروح تنزل يعود. وإليه الروح، من خلق فاإلنسان الروحي. الفهم هو األعمق والفهم
الشيعة حكماء ويتفق مرتني. والحياة مرتني املوت معنى هو وهذا منه. تصعد ثم البدن
املصطلحات نفس وهي والكور. والدور واألساس، والقائم الناطق مثل مصطلحاتهم عىل

بالتشيع.13 صلتهم عىل يدل مما الصفا إخوان عند تظهر التي

النبوة (٢)

اإلبداع مثل األخرى العقائد كل تنبثق منه الذي األسايس املوضوع هي النبوة تكون قد
أقوى للعامة الشعبي والخيال العقليات، من أقوى فالسمعيات واإلمامة. والعدل والخلق
الصورة ألنها العقائد باقي عىل النبوة موضوع ويتضخم للخاصة. العقيل االستدالل من
والعدل التوحيد معرفة تتم طريقها ومن العقائد. لكل الجامعة هي النبوة لإلمامة. األوىل
من اغتصابها ضد الرشعية مصدر إىل العودة يف املوضوع أهمية وتبدو واإلمامة. واملعاد
إيقاف ومن املعارضة، رشعية إىل السلطة رشعية من تتحول حتى عرضها وإعادة األموية

التاريخ. تحريك إىل التاريخ
عىل ال املحسوس عىل قياًسا النبوات إنكار األول النبوة. من مواقف ثالثة وهناك
الطعام يأكل فالرسول الشعور، يف العقيل البعد عن الكشف وظيفتها إن إذ املعقول؛
كان وإال منها يأكل جنة أو كنز أو نذير أو ملك معه يكون أن بد وال األسواق، يف ويميش
املمتنعات من وهي املعجزات طلب عىل تقوم ألنها النبوات؛ إنكار والثاني مسحوًرا. رجًال
العقيل. الدليل لغياب أي إظهاره عن عجزه أجل من بل ذاته أجل من ليس املمتنع ألن

ص٤٢-٤٣. املذهبة ،١٦٤ ص٨٤-٨٥، الينابيع 13
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وتواصلوا موضعه، يف الحق وضعوا فقد والوحي. النبي عرتة من النبوة قبول والثالث
عىل القبول صدق عىل لهم وشهدت واأللفاظ. والرتاكيب واألنفس اآلفاق فشهدوا معه،
كما القبول يف مما بالرغم الربهان ثم القبول عىل يقوم الذي املوقف وهو ويقني. بصرية
اآلفاق أربعة: فاألدلة النبي. آل من ورثة لها النبوة وكان وتسليم تقليد من الشيعة يعرضه
وليس «النبؤة» بالهمزة السجستاني ويكتبها والرتاكيب. واأللفاظ، والنفس، الكون، أي
عقالنية وأكثر أكرب النبوات» «إثبات يف وهي املستقبل. معرفة يف دورها عىل تأكيًدا النبوة
املنكرون؟ هؤالء هم ومن منكريها؟ ضد وإثباتها النبوة عن الدفاع فلماذا «الينابيع». من
الشيعي الفكر هل الفرق؟ كتب يف املشهورون الرازي الراوندي، ابن املعتزلة، الرباهمة،
دون عنها غنًى العقل يف يرى من ضد النبوة إثبات عىل يقوم سجاليٍّا كالميٍّا فكًرا زال ما

الربهان؟ إىل السجال ومن العقل، إىل النقل زمن الفلسفة، إىل الكالم من يتحول أن
لدني، علم فالنبوة الرسول. قال كما لها تشهد والطبيعة النبوة إنكار يمكن وال
والنبي الشمس. من نوره يستمد فالقمر والقمر، الشمس عليها والدليل القلب، يف يلقى
كما الصفات وهي باألسماء الرسل ويتصل طبق. عن طبًقا راكبًا صاعًدا، إليها يرتقي
جماد بني فرق ال الطبيعية الفصول جهة من النبوة وتتأسس أيًضا. الجن بها اتصل
خصال من خصلة له حيوان وكل سفلية. وأجرام علوية أجرام بني وإنسان، وحيوان
رفعه يتوهم الذي هو والعرض الطبيعية. األعراض جهة من النبوة تثبت ثم ومن النبي.
العادات بعض رفع تم ولذلك تفسدها، ال أعراض لها النبوة وكذلك حامله. فساد عدم مع
معنى هو وهذا حواملها، رفع دون املقدس بيت إىل والصالة الخمر رشب مثل القديمة
الطبيعية الحركات جهة من أيًضا النبوة وتثبيت عليه. املحكوم وإبقاء الحكم رفع النسخ،
الخارج، إىل أو الداخل إىل الخلف، إىل أو األمام إىل أسفل، إىل أو أعىل إىل واتجاهاتها
حركتا وهما وتأويًال. تنزيًال وصعوًدا، هبوًطا ورفًعا، تأييًدا الوسط، إىل أو الطرف إىل
كانت وملا والخفة. للنقل طبًقا أيًضا األربعة العنارص حركة وهذه واألساس، الناطق
ويظل النبوة. تتحرك كذلك الوسط وإىل أسفل وإىل أعىل إىل حركات، ثالث تتحرك الطبيعة
املجتمع يف الثورة حصار وهل اجتماعية؟ ثورة أم طبيعية حركة النبوة هل السؤال:
الطبيعة. لحركة موازية الناطق وحركة الحصار؟ لفك والكون الطبيعة إىل تمتد جعلها
ال الروحانية فالصور الوقت. أقل وهما واليوم بالساعة الزمان، مع القائم يتشابه كما
ويف مكان، كل يف هللا يظهر لذلك املادية.14 الصور تحتاج كما طويل زمان إىل تحتاج

ص١٦٣. األسابيع ،١٣٠ ،١٠٩–١٣٠ ،١٠٣ ،٩٧ ،٧١ ،٩٤ ص٤-٥، النبوات 14
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سخرة الطبيعية األماكن وصارت بفردانيته. النبوة له تشهد رشيعة. كل ويف دين، كل
يف الخلق. وشهادة الفرد بشهادة النبوة تثبت والحج. للتجارة مكة مثل الدينية. لألماكن
يكون يشء فكل والفساد. الكون جهة من النبوة وتثبت األكرب، العالم ويف األصغر العالم
اتصال مستمر، تجدد النبوة، أدوار وهذه وتواصلها. الحياة تجديد أجل من آخر بفساد
السنية. الدولة يف وثباته الواقع األمر ضد واإلبداع والجدة التغيري عىل والتأكيد وانقطاع.
الضدين وقوع األول أنواع ثالثة عىل النبوة يف فالتضاد التضاد. بحجة أيًضا النبوة وتثبت
وقوع والثاني اإلسالم. رشيعة تحت للمسافر واإلفطار للمقيم كالصوم واحد جنس تحت
واليهود. للنصارى وإفطاره للمسلمني رمضان صوم مثل مختلفني جنسني تحت الضدين
النرصانية. الرشيعة عن كليًة اإلسالمية الرشيعة اختالف مثل الجنسني اختالف والثالث
برهان فاألضداد بمثل. مثًال وافقتها إذا الطبيعية أو األضداد جهة من ثابتة فالنبوة
وتثبت الثنوية. الديانات كل مثل الطبيعة ديانات صحة أيًضا ثبت وبه االتساق. وليس
بحركة تنبًؤا الفرس هزيمة يف املستقبل عن كإخباره الحرة األحاديث ببعض أيًضا النبوة
وألهل الظاهر ألهل واألسود، األحمر إىل وبعثه رسالته شمول تثبت كما ومساره. التاريخ
هللا» إال إله «ال الناس يقول حتى قتاًال لرسالته بالدعوة ويقوم والجن. لإلنس الباطن
إِْكَراَه ﴿َال أنه. إىل التفات دون والطغيان الظلم أهل ضد املسلح الكفاح برضورة إحساًسا
الرسول بمجيء يؤمن ال من وكل َفْليَْكُفْر﴾ َشاءَ َوَمْن َفْليُْؤِمْن َشاءَ ﴿َفَمْن الدِّيِن﴾، ِيف
والرسول الغائب. واإلمام الرسول بني ذلك يف فرق ال منه بريئًا يكون فإنه برجعته ويقر

القرآن. يشبه حديث يف أجر دون رسالته يؤدي
من للنطقاء أعطي ما مثل الرصيح الوحي األول طرق: بثالث يتم الرسول وخطاب
وحي والثالث بالرشيعة. األسس إىل الوحي مثل حجاب وراء من الوحي والثاني حقيقة.
أهل املفهوم رأس تغيري وهو الناطق. قبل من املتم إىل الخيال طريق عن الرسل بواسطة
واألساس املبارش، الوحي نموذج فالناطق الثالثة. األنواع يف األئمة لتدخل وذلك السنة
ألوهية نموذج هو الناطق من املتم إىل والخيال حجاب، وراء منه الذي الوحي نموذج
الزلل يقع ال حتى الرسول إىل املرسل من الرسالة قبول تسهيل الواسطة وسبب الرسالة.
متوسًطا الجبل كان ملا فاندك للجبل املرسل فتجىل موىس أراد كما واسطة بال اإليصال يف
سياق يف االستشهاد نفس ويتكرر الفكرة، وتتكرر للمرسل. املرسول رؤية رغبة لتحقيق

التبليغ.15 بل الواسطة ليس آخر

.١٤٣ ،١٣٨-١٣٩ ،١٣٣ ،١٤٩ ص٦٠–٦٢، النبوات 15

217



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بينهما، جامع والشعور الطبيعة. يف مشاهدة والنبوة كتاب، يف مقروء والوحي
انفصال النفس عالم عن تنفصل املنطق وعلوم النفس. يف ومسطرة اآلفاق يف مسطرة
عن معرب واألساس النفس، عالم عن فالناطق البيان. لغة واللغة املادي. عن الصور

القائم. حد هو الفصل ويوم بيانه.
الرسالة فتثبت للتبليغ. باللسان تنطق فإنها الناطق قلب يف الرسالة استقرت ما وإذا
يف الرغبة يف إنسانية عواطف وكلها وغلبتها. ومحبتها وتبليغها بها النطق بعد الجماعة يف
موىس، صفيه عىل هللا ألقاها التي املحبة مثل الدهور يف ضاعت أن بعد الصدور يف الحفظ
بينهم، األخوة ونعمة قلوبهم، بني والتأليف للمسلمني هللا مده الذي هللا بحبل واالعتصام
األفكار نفس إلثبات اآليات وتتكرر عليهم، ونرصته إخوته عىل يوسف غلبة مثل والغلبة
التعبري يتم نفسية أزمات فاملوضوعات واملجتمع. والطبيعة النطق يف الرسالة حفظ مثل

عقلية. تصورات يف عنها
الفساد عالم يف النطقاء ظهور من والغاية األرض، يف اإلصالح التبليغ من والغاية
موىس دور هو هذا كان عرص. كل يف األنبياء دور يكملون فالنطقاء اإلصالح. أيًضا هو
يستطيع ال حرة أفعال اإليمان فأفعال تسليًما. كان إنما فرعون قوم وسجود وفرعون
والباطل، الحق بني الرصاع املايض، يف الحارض الشيعة علماء يقرأ عليها. السيطرة القاهر
للناس.16 ولسان بلغة تبليغ ثم رؤية الرسالة واألموية. العلوية بني وفرعون، موىس بني
يف له املشاركون بحفظها أقام غيبته. بعد تبطل ولم النبي، عن محفوظة والنبوة
يف بل املحفوظ اللوح يف فقط ليست ثابتة الرسالة فيها. يجتهدون كثري، عدد النوع،
رفعته وسمو مرتبته، وعلو وجالله، هللا عظمة يذكرون الناس من نفر عند موجودة قوة
البرش. أحوال من بينهما وما واألرض السموات من الخلقة حال يف ويتفكرون وتنزيهه،
والخلق النبوة بني واإلمامة، النبوة بني واألساس، والناطق والقائم النبي بني إذن فرق فال
والحفظ الكون يف والحفظ القلب يف والحفظ السماء يف الحفظ بني بينهما، واسطة واإلمامة
محفوظة النبوة عليها. األموية استيالء األرضبعد يف اإلمامة ضياع عن تعويًضا التاريخ يف
وهذا الظلم. دولة لحساب الحارضمنها ضاع إن املايضوالحارضواملستقبل، األزمنة، عرب

الرسالة.17 تثبته الذي الذكر هو

ص٣٩-٤٠. املذهبة ،١٤٨-١٤٩ ص١٥٣-١٥٤، النبوات 16
ص١٣٤–١٣٧. النبوات 17
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فواقعية وجود. أيًضا هو بل فقط كالًما ليس وهو الهوى. عن ينطق ال والوحي
يف يتحقق لم إن الوحي كله. الكون من بل النزول أسباب من تأتي ال هنا الوحي
بالواقع علًما بل بالوحي علًما فقط ليس الرسول علم كان لذلك وحيًا. يكون ال الوجود
باملجتمع علًما أيًضا بل بالرشيعة علًما فقط ليس بالوحي والعلم وبالتاريخ. وبالطبيعة
الوقائع تتحول التاريخ ويف وقائع، إىل األفكار تتحول الرشيعة ففي والتاريخ. والطبيعة
األول الوجود درجاته، كل يف الوجود يف بل الرسول نفس يف فقط الوحي ليس أفكار. إىل
النطقاء قلوب يثقب الذي الثاقب النجم وهو الناطق ثم الجد، ثم الثاني، املعلول ثم
الصور إلخراج املواليد يثقب الجرماني النجم أن كما الربانية والعلوم الحكمة فيها ليثبت

الجسمانية.18
عىل تدل التي الروحانية الحدود هي والصفات فالذات التوحيد. األنبياء يعرف
صفات وهي هويته صفات إىل باإلضافة التوحيد إىل يدعو منهم واحد وكل هللا. وحدانية
منها عليه االستدالل ويمكن الطبيعة، يف يتحقق إبراهيم منذ سمعي علم وهو الفعل.
إىل سمعي من والفطرة، بالقلب لإليقان برصي إىل سمعي من فتحول إبراهيم، فعل كما
سدرة يف للنبي حدث وكما جديد من برصي إىل وربما للباطن قلبي إىل للطبيعة برصي
اليقني. عني إىل اليقني حق إىل اليقني علم من الصوفية عند العلم درجات يف وكأننا املنتهى

واألفئدة. واألبصار بالسمع القرآن إليه أشار ما وهو
بالشجاعة يتسمون لها معرفتهم بعد الدنيا يف يزهدون الجور. عن منزهون والرسل
يف األنبياء صفات من وهي والصدق، وبلوى، عناء من القوا مما بالرغم بأمتهم والرحمة
بعد األعمال عىل الجزاء وينالون االستحقاق. قانون أيًضا عليهم وينطبق العقائد. علم
ظهرت فإذا االستحقاق. قانون املعتزلة وضع وكما به أمتهم أجزوا كما الرسالة أداء
اختلفوا ما للملل ويبني فيها ليفصل بالحق القائم ظهر الناس بني واملنازعات الخصومات
ولكل الكشف. معنى والنور الحق معنى الطبيعة وتأخذ الرب، بنور األرض وترشق فيه.

الرسول. خليفة فالقائم الفصل. يوم القائم ويعرفها بها، تعرف سمة ملة
السرت معنى وهذا والكتمان. بالسكوت الحق أهل قام الحق عىل الباطل غلب وملا
اللسان. إىل الوجه ومن القلب، إىل الجسم ومن الداخل، إىل الخارج من وتحويله والحجاب،
آمنوا الذين إال بردهم أحد يتقدم أن دون ظهورهم وراء الرشائع الباطل أهل نبذ فقد

ص١٧٥. األسابيع ،١٠٣ ،٩٩-١٠٠ ،٩٢ ص٦٢، النبوات 18
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األصل وينقلب اإلمامة خالل من النبوة إىل ينظر هنا الحق. أهل وهم الصالحات وعملوا
والقرآن النبوي الحديث بني فرق ال هللا، طاعة من الرسول وطاعة أصًال. والفرع فرًعا،

الحر.

املعاد (٣)

املوضوعان ارتبط لذلك املستقبل؛ إىل يشري املعاد فإن املايض إىل تميل النبية كانت إذا
من وكثري واإلمامة.19 والعمل اإليمان يف الخاص التاريخ ينظر أن قبل العام التاريخ يف
يف الناس جمع هي واملعاد وامليقات. والساعة اليوم مثل املعاد آيات حول تدور األسئلة
إعادة هو املادي البعث الروحاني. بالبعث وينتهي املادي بالبعث يبدأ معلوم. يوم ميقات
حروف تمام عند العام البعث هناك جديد. من ونرشهم تراب من خلقوا الذين البرش
ليس الروحاني. بالعالم االتصال انتهى ما إذا الجسم دور ينقض الشهر. وتمام املعجم
بجميع املحيطة الرشعية والصور النطقاء سابع به يأتي ما وهو الصور. يف النفخ بعد
أهل من فيها وما النطقاء وهم السموات. يف من يصعق الصور يف النفخ وبعد الرشائع
من باستثناء األمر سرتوا الذين الباطن أهل من فيها ومن األسس األرض، يف ومن الظاهر،
يد عىل األوىل الكشفة هذه وتتم والرضاء. الرساء عىل الصابرون املؤمنون وهم هللا، شاء
رشوق الساعة عالمات ومن الرب. بنور األرض وإرشاق القيامة، فهو الثانية وأما القائم.
بسكارى.20 هم وما سكارى الناس وظهور املرشق، من وغروبها املغرب، من الشمس
وكشًفا للعلم، كشًفا الدنيا، يف كشفها يتم كما اآلخرة يف الحقيقة كشف الروحاني واملعاد

للطبيعة.
يحاسب والواحد واحًدا، هللا يحاسب بإزائهم. ملك ويقوم ا، صفٍّ املالئكة تقوم ويوم
الحساب. يف هللا وإرشاك للسلطة، تفويض وهذا كلهم. العباد يحاسبون والستة ستة،
جميًعا األمم عىل شاهد وهو محمد دور ويتوارى الستة. هم والنطقاء اإلمام، هو والواحد
تقف جمعة ليلة كل يف األرض إىل تهبط واملالئكة أمته.21 عىل نبي كل يشهد أن بعد

واإلمامة. والعمل اإليمان الخامس: املجلد املعاد - النبوة الرابع، املجلد الثورة»، إىل العقيدة «من 19

ص١٥٦. الينابيع ،٧٤ ،٦٦ ،٥١ ،٤٨ ،٣٧-٣٨ ص٢٩، املذهبة 20
ص١٧٨. األسابيع ،٨٤ ص٤٥، املذهبة 21
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إىل محمد عىل الصالة وتكتب ذهب. من وألواح فضة من أقالم وبأيديها الطرقات، يف
التأويل. إىل باإلضافة الشعبي الخيال تدخل وواضح الحديث. يروي كما الصالة انقضاء
وكتابة الدعوة رب الوحي ومالكها الباطنة، الدعوة واألرض الدعاة، اإلمام حجج فاملالئكة
واإلمامة. بالنبوة الوصية اتصال والكتابة ووحيه. الرسول أساس عىل الوالية تأكيد املالئكة
املؤيدون، الحجج الذهبية واأللواح والحدود. واألئمة به الوحي اتصال النبي عىل والصالة
املوضوع، يضع الخيال املنهج. والتأويل املوضوع، الشعبي فالخيال واألئمة. والدعاة
من صنف وكل والدعاة. الحجج بني التقابل يف الدقة عدم من بالرغم ل تَُؤوَّ والروح
يوم منهم صف الثانية، النفخة وقت حده عن بمعزله القيامة يوم هللا يأتي املالئكة
وكل واملستجيبون واألجنحة واللواحق األئمة ثم األسس وهم وصف الرسل، وهم النشور

العالم. هذا فارق من
إرسال البرش فضائل فمن املعتزلة. عند املشهور االستحقاق قانون يتحقق املعاد ويف
والحساب والبقاء، النواميس، أصحاب ومحبة القصاص، منها سبع فضائل ولهم الرسل.
املعتزلة عند العقلية الواجبات إىل أقرب وكلها العقاب. أهل فيه بما أهله وإحاطة والثواب،
املعاد يف والرش الخري وثنائية الدنيا. يف النفس صفات عىل اآلخرة يف املعاد حسن يتوقف إذ
واملخلوقات، الطبائع عىل بل األعمال عىل فقط ليس فاملعاد الخلق. يف التفاوت عىل تؤكد

والطبيعة. الرشع بني فرق ال
األرواح وجود إليها، أقرب والشيعة التناسخ، أهل عقيدة يف السجستاني وينقد
قانون ضد ألنها جديد؛ جسم إىل عودتها يف والخالف األجساد. عالم قبل مسبًقا وجوًدا
التي القدسية األحاديث بعض من بالرغم واملسئولية. الفردية عىل يقوم الذي االستحقاق
بالرجوع يقولون الذين «العلوية» الشيعة غالة النعمان القايض ينقد كما تأويلها.22 يساء

الروحاني.23
ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َمْن قانون عىل االستحقاق ويقوم
ال املعاد ويوم جزاء. دار واآلخرة عمل دار فالدنيا االعتزال. يف الحال هو كما يََرُه﴾ ا َرشٍّ ذَرٍَّة
الدنيا يف السماء، ويف األرض يف والعقاب الثواب الوعد، ويتحقق والحرسة. الندم فيه ينفع
القيام هو وهذا درجته. بحسب استحقاقه مستوٍف مستحق كل هللا. أمر ويتحقق واآلخرة،

اختلف.» منها تنافر وما ائتلف، منها تعارف ما الرحمن، جند من مجندة جند «األرواح مثل 22

ص٤٧. املذهبة ٣٥-٣٦ ص٢٩، النبوات ص١٤١، الينابيع 23
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أو ثواب والجزاء العليا الصورة واالستحقاق السفيل الهيوىل هو الكتاب ويصبح بالقسط.
الحيس. الجزاء من اإلنسان عىل وأشد أقوى وهو معنوي. جزاء وهو عذاب. أو نعيم عقاب،
بلغت إذا برش قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال بما النفس عالم يف االلتذاذ
العدل. قانون هو االستحقاق وقانون بثقلها. ورمت هويتها، يف واستقرت غايتها، النفس
الجزاء. يقع ال حتى الظلم عدم املهم ولكن وشيًعا أحزابًا الواحد اليشء يف الناس يختلف
وأهل بالظلم اإلحساس عن طبيعي فعل رد والعقاب الثواب يف وقوانينه االستحقاق وإثبات
جردوا ما فإذا الدنيا. يف املال منهم ويؤخذ األذى، ينالهم والنصيحة، الكلم أهل هم الظاهر
واملستضعف، املؤمن، أقسام: ثالثة عىل والناس إيذائهم، إىل سبيل فال اإلمام مع سيوفهم
لها املعارضة وعظمت الدعوة، عن بالدعاة وأمسك واملحن البلوى طالت وإن والتائب.
أهل عىل وسيطرتهم املنافقون هم فالشيب وضعفه. زكريا شكوى مثل اإلمام حال يكون

للناس.24 الحديث وعدم الرمز طريق عن املحنة من والخروج الباطن،
إىل منقسًما العلم كان وإذا والعقاب. الثواب أجل من وعمل علم إىل الرسالة وتنقسم
األجرام، حركات معرفة وهو األوسط والعلم الالهوت، علم وهو األعىل العلم علوم: ثالثة
سياسة ثالث: إىل منقسًما أيًضا العمل وكان والصناعات، الطب علم وهو األدنى والعلم
األقسام بهذه هللا معرفة أوجبت الرسالة فإن الحاقة. وسياسة الخاصة، وسياسة العامة،
العالم. يف ظهورها من أكثر النفس يف الحكمة تظهر ذلك ومع وللعلوم. للعوالم الثالثة
املحمود املقام إىل والوصول اإللهية واآلثار العقلية الفوائد القبول آلة النهاية يف العلم

بالفوز. العالم هذا من والخروج
السنة أهل يركز حني يف جهل. علم بغري العمل واحدة. لعملة واجهتان والعمل العلم
أصحاب والشيعة العمل، ويريدون العلم أصحاب فهم العلم، عن تعبريًا العمل أهمية عىل
أشار الذي القيامة وبصاحب بمحمد التصديق واإليمان الراسخ. العلم ويريدون العمل
املستوى غري األفقي واملستوى القائم، ليست الساعة أن من بالرغم حديثه يف الرسول إليه
املحمود املقام إىل للوصول اإللهية واآلثار العقلية الفوائد لقبول آلة النهاية يف العلم الرأيس.
وتقبل وبواطنها. ظواهرها يشء، األعمال من يسقط وال بالفوز العالم هذا من والخروج
الذين املنافقني مقابل يف الجزاء بعد يف ويقفون الجرم، دور دخلوا الذين الواصلني أعمال

األسفل.25 الدرك يف

ص١٣٨. الينابيع ،٧١–٧٩ ،٤٥ ،٣٧-٣٨ ص٢٩، املذهبة 24
.٧٦ ،٦٤ ،٢١ ص٦٤، املذهبة ،١٢٢-١٢٣ ص١١٩-١٢٠، النبوات 25
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هو كما القلوب أفعال إىل الجوارح أفعال من الداخل، إىل أيًضا الرشائع تأويل ويتم
إىل النداء يتم وأحيانًا املظلومني. األئمة إىل املشخص، الخارج إىل أو الصوفية عند الحال
نفس من والعمل العلم أن مع تأويل. دون الظلم أئمة تفعل كما اإليمان عنه املعرب العمل
وامليم علم، يف امليم قبل الالم التبديل، مع الحروف تكوين ونفس االشتقاق، ونفس املصدر،
الراجعة اللطائف بأنها الطيب» «امللم تأويل مع بالعني يبدآن وكالهما عمل. يف الالم قبل
بأسمائهم. تسميتهم بعد باألئمة هنا واإليمان والوجود. الكلم بني فرق فال عاملها. إىل
املقرون الحي واإليمان العلم بل املادية الوسائل ليست البيت حج استطاعة إىل والسبيل

عمل. أي من الفارغ املذموم اإليمان غري بالعمل
ذلك يف بما فيها تأويل ال عادية فقهية رشعية نظرة وهي الصالة. األعمال وأفضل
بل دائًما، يوجد ال التفسري يف والجديد فقهية. رشعية نظرة أيًضا والحج الوسطى. الصالة
مسرتعيًا مشوًقا الجديد التأويل يبدو حتى الجديد بعدها يأتي عادية مقدمة مجرد يكون
الجديد كثرة من ويخاف وينفر القارئ يمل ال وحتى وبارًزا القديم التفسري أمام االنتباه
منقطًعا وليس به متصًال وليس القديم، من خارًجا الجديد ويقبل بذاته، يرتبط وحتى
الباطن وأن الدور لصاحب الظاهر بإقامة األمر أي األساس هو والسجود والركوع عنه.
اإلقرار الرأس عىل واملسح الوحي طاعة واليدان بالناطق، اإلقرار هو الوجه وغسل حجته.
كما والكتمان السرت هو والصيام األصلني بمعرفة اإلقرار الرجلني عىل واملسح بالسابق،

مريم.26 فعلت
كبداية الناس يألفه ما وعىل فيها جديد ال الرشعة أو اإلسالم أركان تكون وأحيانًا
الجنة مفتاح الشهادة بالغريب. واالنتهاء باملألوف والبداية للدعوة، وكوسيلة كنهاية وليس
الصماء الصخرة عىل السوداء النملة دبيب من أخفى يكون ما منه ستة. وجوه عىل والرشك
مشريًا أو قدرته يف معينًا أو ملكه يف رشًكا هللا جعل الرشك درجات وأكرب الظلماء. الليلة يف
ال له صالة ال ومن الدين عماد الصالة ساجًدا. هللا إىل العبد يكون ما وأقرب أمره. يف
من خري منقطع عالم من ركعتني وصالة تفرد. والوتر ووتر، شفع زاد، الصالة له. دين
والسجود، والركوع والتكبري، الوقوف، أركان: ستة الصالة تضمن صالة. ألف خمسني
الستة األركان لهذه يكون وقد الستة. النطقاء إىل إشارات وكلها النية. وسابعها والتحميد،
والتمجيد الناطق، حد والسجود األساس، حد والركوع العلم، تالوة فالتكبري أعمق. معاٍن

.٨٢-٨٣ ،٦٨ ،٥٧ ص٣٠–٣٥، املذهبة 26
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خداع. فهي الكتاب أم فيها يقرأ ال صالة وكل اإلجالل. درجة والتسليم العلوية، الحدود
وخمسة آيات، سبع فيه الحمد فيها. موجودة الحدود جميع ألن الحمد هو الكتاب وأم
فضل الجمعة وليوم الصالة رشط كلها معرفتها ا، حدٍّ وخمسون ومائة كلمة، وعرشون
الدواب كانت وإذا الناطق. ممثول وحدها الجمعة الرسول. أحاديث بذلك تدل كما خاص
يوم الدعاء أن كما ودعائه وحججهم هللا أولياء إىل تشري فإنها الجمعة يوم من مشفقة
موىس، وكز كما للمكائد نصب ألنها الخمر تحريم ثالثة، والحدود مستجاب. الجمعة
والدعوة واألنصاب، األزالم تحريم ثم امليرس، تحريم ثم املذموم، وامللك املذموم، والسحر
زوج بخمسة، النكاح بأن الرسول قال كما بالنكاح زالت ولكن مطلقة بالنساء للمتعة

رموز. من خمسة العدد به يوحي ما بكل وشاهدين، وويل وزوجة

اإلمامة (٤)

وهي الشيعي، الفلسفي الفكر يف مستقالٍّ رئيسيٍّا موضوًعا ليست اإلمامة أن والعجيب
ذلك ومع األئمة.27 ألوهية حول قائًما الرصاع كان ومنه الكالم. علم يف األول مرتكزه
النبوة ويف العقليات، لب والعدل، التوحيد يف كله، العقائد نسق يف منترشة اإلمامة فتبدو
من فهي رشعيات. من كجزء حريف رشعي كموضوع تظهر وال السمعيات. لب واملعاد

الفروع. من وليست األصول
طاعة السنة أهل عند الحال هو وكما األنبياء طاعة مثل واجبة لألئمة والطاعة
الجمهور نفس عىل تتنافسان سلطتان املعارضة، وطاعة السلطة طاعة واألمراء، الخلفاء
كلتا يف الخالق معصية يف ملخلوق طاعة فال هللا، بطاعة مرشوطة الحكام طاعة جعل دون

الحالتني.
العقب. نفس يف تكون اإلمامة كذلك وذريتهم املصطفني يف متوارثة النبوة أن وكما
النبوة أن مع املذهب شيعي القرآن وكأن والذرية األئمة بتوايل توحي التي اآليات وتجتزئ
الرسوَل هللاُ نصب لقد بالنسب. وليس األرض يف بالصالح مرشوطة والخالفة وراثة ليست
موالهم. املؤمنني أمري أن وأعلم لهم، البيعة عليهم وأخذ ربه، أمر عن وإقامة ووصيه،

«الرسالة يف هللا بأمر الحاكم بألوهية قال الذي الفرغاني حسن عىل الكرماني الدين حميد رد 27

العربية بالنصوص والحجج والرباهني باألدلة منه بد ال كون كواقع اإلمامة إثبات وحاول املواعظية»
املصابيح». و«رسالة البشارات» «رسالة يف السماوية الكتب من والرسيانية والفارسية
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ودعاؤه. وحججه هللا أولياء أيًضا هي الدواب إن بل وطاعته. الوحي بوالية اإلسالم فإتمام
قبل من الداعي عيىس فيه نفخ الذي الطائر هو الداعي، والطائر حجة، الجناح أو فالبداية
تفسري حيوان بأنها للدواب الحريف التفسري سليمان. قصة يف الهدهد هو وكذلك اإلمام
غاية وتحقيق الظلم ملقاومة والرسالة بالدعوة حاد إحساس إذن لديَّ للجهال. سطحي

والتاريخ.28 والطبيعة واملجتمع اإلنسان
ومنهم ظهوره. قبل خلفائه أيدي وعىل ذكره عىل القائم يف الرسول عىل والفتح
الحقيقة عن كشف ألنها املعنى بهذا فتح والقيامة بعد. يتم ولم قادم فالفتح حجته.
اتصاله بعد أتت التي بالقوة ينطق أي ينقض أن يريد الذي والجدار النبوة، بعد والنطق
بني فرق فال حي كائن وكأنه الجماد وتصف التشخيص تتحمل اآلية دامت وما بالنبوة.
أو حس أو لغة من دليل بال املناط تخرج ويتم مناطها. بتحقيق وتأويلها اآلية ظاهر

عقل.
العلم. تعني الصفراء والبقرة هارون. بولد وصلته نون بن يوشع مثل واملستودع
كشف عدم يعني والشعائر األئمة، غري هم والناظرون بالتأييد. املسارعة يعني والفاقع
والقالئد الخلق، بداية وهو األساس، كشف والهدى الناطق، هو الحرام والشهر هللا، حدود
الذين هم ألنهم بعدهم اإلسالم باطن الناطق بظاهر القائمون املستورون األئمة هم
من نوع كله وهذا القائم. هو الحرام. البيت واآلمون واملواثيق العهود الناس يقلدون

العقل.29 عىل وليس املذهب عىل الناطق تخريج
بابها. وعيل العلم مدينة بأنه نفسه الرسول وصف كما األساس عىل دليل والباب
النسبة وألن آخرها يف النسبة وحرف الكلمة أوله يف نداء حرف ألنها اإلمام عىل دليل والباء
األساس. عىل دليل الواحد والباب الكشف. عند الحدود جميع من به متصلة الروحانية

واألولياء والحدود النطقاء وكل كلها. الحدود لجميع مالك الرسول، وهو والقائم
األكرب. والعذاب األكرب الثواب ويعاقب يثيب الذي هو القائم لظهوره. موقوفون والنخباء

القضاء.30 فصل يوم الثانية، النفخة يف الروحانية الصورة يف بالقائم ظهور واليوم
يدعى كذلك نبيها، مع أمة كل تدعى وكما إمام. قوم لكل كذلك نبيٍّا، أمة لكل أن كما
من وأربعة منه ثالثة أتماء، السبعة إىل أشار قد الرسول كان وإذا قومه. مع إمام كل

منشته. جامعة الغائية الغرب فلسفات ونسبة ص١٢١، واألحكام األصول ،٨٥–٨٧ ص٣٠، املذهبة 28
ص١٢١. واألحكام األصول ،٨٢ ،٦٨ ص٦٦، املذهبة 29

.١٦٤ ص١٧٨، األسابيع 30
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وأخ واملختلس األحدث ذريته، وال عرصه غري من واألربعة ولده، وولد ولده فالثالثة غريه
يشري أن يعقل وكيف الصفا. إخوان رسائل واضعو الدعاة هم وربما والقداح. املختلس
والذرية ولد له وليس ذرية لرسول يكون وكيف بعده؟ أتوا وقد الصفا إخوان إىل الرسول
وهي الرسول، ذرية خارج من اإلمامة تكون وكيف العرب؟ عادة غري عىل البنات من
ألخي وأليس والقداح؟ واملختلس األحدث األلقاب: تعني وماذا سبعة؟ من أربعة األكثر،
للمضطهدين واالجتماعية النفسية الحالة عىل دالالت األلقاب لهذه هل اسم؟ املختلس
وكلهم والعلم. الحقيقة كان ولو حتى املختلس مثل سلبي منها البعض أن من بالرغم
بعده من فاألئمة قبله تقدم من رشائع بمبادئ محمد قام وكما هللا. إىل انتسابًا هللا عبد
آخر كانت مثلما لها وكاشفة للنبوة متممة فاإلمامة السنة. ومحيون الرشيعة متممون

قبلها. ملا وكاشفة متممة مرحلة
النبوة. منطق فاإلمامة بإمام. إمام عالقة هي ببعض بعضهم األنبياء عالقة إن بل
التبادل، عىل عليهما تجوز واحدة. ملة من إبراهيم، بعد إمامان وإسحاق إسماعيل
وصاحب عقبه. يف وجعلها إبراهيم رفعها التي القواعد هو ألنه إسماعيل أوالد يف ولكنها
زكريا إىل يصل لم ما التأويل أعطاها الذي مريم رسول هو الوقت وناطق العرص،
املستمر األمل عىل الكثرة تدل إذ أضداده كثرة تهم ال وداعيته. اإلمام رسول وهو
بظهور ها وبرشَّ خزيمة اإلمام رسول بها اجتمع وقد الخصوم. وكثرة املتواصل والجهاد

املسيح.31
فإن إماًما نبي لكل أن وكما األئمة. ورثة النطقاء فإن األنبياء ورثة األئمة أن وكما
عىل الناس اتفاق إليه ومضاف الناطق حد عىل الزمان أن عىل والدليل ناطًقا. إمام لكل
والقمر الشمس مرور حدة بالفاسد املراد ليس الفاسد. والزمان الصالح بالزمان القول
ولكن برشيٍّا، وصًفا وليست موضوًعا أخالًقا، وليست طبيعية ألنها العلوية والحركات
والزمان معادها، يف النفس صالح به الذي الجسماني العالم يف الناطق ظهور املراد
معنى وهو معادها. يف األنفس فساد وهو الناس، يصد الذي الضعف ظهور الفاسد
ظهور أي واألرض السموات خلق وقت كالهيئة الزمان استدارة إىل الرسول إشارة
بني تبادل هناك الرتاكيب. وخلق الخلق، حدود يجمع الذي وتنزيله ورشيعته حده

.١٢٩-١٣٠ ،١٢٥–١٢٣ ،١٢٢-١٢٣ ،١١٢ ص١٤٠، واألحكام األصول 31
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يف وكالهما األفالك. ودورات األنبياء أدوار بني واإلمامة، الكون بني والرشيعة، الطبيعة
الزمان.

يثيب الذي هو القائم الدنيا. يف منزلتهم يف كانوا كما اآلخرة يف النطقاء ويستمر
الروحانية الصور يف القائم ظهور يوم املعلوم واليوم األكرب. والعذاب األكرب الثواب ويعاقب،
كسبت ما نفس كل توىف حتى املقامات أهل يظهر ثم القضاء. فصل يوم الثانية النفخة يف
اآلخرة. يف أيًضا ويعاقب يحاسب الذي املسيح يف املسيحية تقوله ما وهو ظلم. دون

واحد. ومصريهما واستشهادهما املسيح وعىل اإلمام عىل وقع الذي فالظلم
للمستقبل والوالية للمايض النبوة تبدأ. واإلمامة والوالية والوصاية النبوة وتنتهي
وال تنسخ ال الرشيعة أن وختمها النبوة نهاية تعني العربية. اللغة يف األفعال زمن حسب
مسئولية مع يتناقض ما وهو الويل. إىل النبي من بتفويض عقبه يف باقية ذلك ومع تتبدل

ونسبه.32 عقبه عن النظر وبرصف الرشيعة تطبيق عىل الحفاظ يف العالم
تحقيق من كنوع وبنيه، عيل األئمة، عىل للنص تطبيًقا أي تحيينًا التأويل ويكون
ثَم وِمن ومستبعدون. مضطهدون واألئمة أزمة، يف الواقع الفقه. أصول علم يف املناط
السبعة، النطقاء إىل تشري القرآن يف األنفس سلطتهم. عىل وتأكيًدا لهم تحريًرا النص يأتي
اليهود. عند الحال هو كما هللا فيه يعبد الذي األقىص املسجد هو أحدهم وهو واملهدي
كما لألماكن التعيني يكون وقد والظالم. للمظلوم واحد نفسية بنية والتفوق فاالضطهاد
النص يرد التأويل الخالئق. أفضل مؤمنة، قلة القدس. أصحاب فاألئمة لألشخاص. هو
الرشعية ولزعزعة النص، نزول سبب هي وكأنها حقوقها عن والدفاع إلثباتها الذات إىل
بمضمون وملته القديم مضمونه النصمن تفريغ الغاية النص. نفس عىل يعتمد الذي عن

وبنوه. عيل املناط، تحقيق عىل التأويل يقوم جديد
األلواح تعني ال كاألعالم البحر يف املنشآت فالجواِر األئمة. عىل أيًضا الطبيعة ل وتَُؤوَّ
والصامت للنبوة، واإلمامة للسلف، الخلف رضورة من محمد بن جعفر قاله ما بل والسفن
إىل الوراء إىل إما اآلية مسار تحويل عىل التأويل حركة وتقوم للقائم. واألساس للناطق
السماوية األجرام عالم أعىل، إىل أو املنتظر، واإلمام العالم، نهاية األمام إىل أو األئمة

ممثول. إىل حاجة يف ممثل اآلية والطبيعة. أسفل إىل أو والكون

.٨١ ،٨٠ ص٧٤-٧٥، املذهبة ص١٠٥، النبوة 32
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األجرام السماوية

اآلية نهاية العالماألئمة السابقون
( اإلمام ا1نتظر)

 الطبيعة 
(عالم الكون والفساد)

ويتم ذاتيٍّا خارجه من أم موضوعيٍّا النص داخل من يأتي التأويل هل هو: والسؤال
مهمة هل مضمون؟ أو شكل هو هل النص تصور عىل اإلجابة وتتوقف به؟ النص ملء
الخارج من مضمونه يأتي شكل مجرد النص أن أم النص من املضمون إخراج املفرس
ألسباب طبًقا التفسري موضوعية بدعوى ضمنًا نة السُّ وربما رصاحًة الشيعة تفعل كما
كانت الصحابة. من عديد يف األحاديث هذه مثل قيلت وقد العربية. اللغة وقواعد النزول
عن ا عامٍّ الحديث كان إذا الشخص يف املناط تحقيق يتم ثم أصحابه مدح الرسول إعادة
الحد إىل يشري فإنه البيت خارج من شخص إىل الرسول أشار وإن النبوة. بعد املسئولية

القائم. دور يف املستودعة والنفس الجليل
دور جمعت واألرض السموات نور فاهلل الطريقة. بنفس النور آية تفصيص ويتم
املنتهى. فسدرة طوبى شجرة حتى العلويني الحدين من تمتد التي النبوة وشجرة محمد
والنور والجسمانية. الجرمانية والحدود الروحانية بالحروف القائمة املباركة والزيتونة
رس أي زجاجة يف واملصباح الوصية. هي املصباح يف واملشكاة واألساس. الناطق هو
القائم. إىل وولدها فاطمة من يوقد ما أي ظهر ما أي ويوقد الكلية، النفس يف النفس
واألسس النطقاء تجمع أزلية قدسية إلهية كونية بل غربية وال رشقية هي ال التي والشجرة
واملصباح الشمس. ظهور واملشكاة واملستجيبني. واملأذونني واألجنحة واللواحق واألئمة
أما املطلب. عبد الدري والكوكب إسماعيل. عن كنية الزجاجي والقنديل النبي اسم امليضء
الفاطمي. هللا لدين املعز اإلمام املرصية، الهجرة صاحب املغرب من القادم فهو السابع
نزوله، بعد أتى وقد ذكره قد القرآن وكأن والحكام السالطني تربير إىل األمر وينتهي
﴿ُكلََّما رزق جعل يف البعض فعل كما ويمكن إمام. كل عىل اآليات تطبيق يمكن وبالتايل
الجو وواضح رزق. يدعى شخص أي ِرْزًقا﴾ ِعنَْدَها َوَجَد اْلِمْحَراَب َزَكِريَّا َعَليَْها َدَخَل
كما املرشق من وليس املغرب من يرشق اإلمام الصوفيني. عند األثرية اآلية فهي الصويف.
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السالح بنفس الشيعة تحارب املرشقيني. الحكماء وعند اإلرشاقية الفلسفة يف الحال هو
ويجعل إمامه، عىل اآلية يطبق فريق كل املنابر. عىل السني لإلمام يدعون الذين السلطان
معارك يف اآلن يحدث كما بسالح وسالًحا بنص، ا نصٍّ أنصاره، واألولياء وخصومه األضداد
َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ مثل قائًما. االجتماعي الرصاع بقي طاملا تنتهي ال التي النصوص
ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب ََّها َكأَن الزَُّجاَجُة ُزَجاَجٍة ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه َمثَُل َواْألَْرِض
نَاٌر تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها يََكاُد َغْرِبيٍَّة َوَال ِقيٍَّة َرشْ َال َزيْتُونٍَة ُمبَاَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن يُوَقُد
َعِليٌم﴾. ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ ِللنَّاِس اْألَْمثَاَل هللاُ ُب َويَْرضِ يََشاءُ َمْن ِلنُوِرِه هللاُ يَْهِدي نُوٍر َعَىل نُوٌر
الناطق الوحي هللا قرن لقد وعيل. ومحمد وهارون موىس مثل ناطق مع نبي وكل
بأعني الفلك نوح صنع ومريم. وموىس نوح قصة يف ذلك عن عرب وكما الصامت بالدور
والحسني، الحسن بينهم والرحماء الكفار. عىل شديد عىل، محمد مع والذين وصية. هللا
يبتغون والذين والباقي، العابدين زين السجود والركع الوصاية. بعد األتماء من وهما
يكن لم الذين شطأه أخرج الذي والزرع وإسماعيل. الصادق ورضوانًا هللا من فضًال
من الثالث األعداء، عىل الظهور تقوية واالستغالظ اإلمامة، حيازة واملؤازرة نظري. لهم
أي الزراع وإعجاب اإلمامة. أي السوق عىل واالستواء الدعوة، نرشوا الذين املستورين
نهاية وهو القائم، بظهور آمنوا للذين والوعد املهدي. بظهور الكفار وإغاظة املستجيبون.
التاريخي، للواقع تأكيًدا األوصياء عىل املناط الشيعة يخرج األوصياء.33 وعلة النطقاء
جميع عند نمطية آيات هناك الظلم. ضد فالتعيني للظاملني. وإقالة للخراصني، وتثبيتًا
الصوفية، عند املشهورة النور وآية َمَعُه﴾ َوالَِّذيَن ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ مثل الشيعة حكماء
اآلية أن مع مجسًما املناط لتخريج األتماء أحد عىل منها عبارة كل وتطبيق تقطيعها، يتم
لكل عامة داللة تعطي بل أحكاًما تضمن وال بعينه. أحد عىل تنطبق ال واحدة فنية صورة
اسًما أنفسهم يقرءُون الشيعة حكماء جعل الضياع ولكن أشخاص. تعيني دون موقف
املطابق. الشخص إيجاد يف لصعوبة ربما تفتيت بال اآلية باقي وترتك النص، يف ووصًفا

ًدا ُسجَّ ُركًَّعا تََراُهْم بَيْنَُهْم ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ أَِشدَّ َمَعُه َوالَِّذيَن ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ آية تفسري هذا 33

ِيف َوَمثَلُُهْم التَّْوَراِة ِيف َمثَلُُهْم ذَِلَك ُجوِد السُّ أَثَِر ِمْن ُوُجوِهِهْم ِيف ِسيَماُهْم َوِرْضَوانًا ِهللا ِمَن َفْضًال يَبْتَُغوَن
هللاُ َوَعَد اَر اْلُكفَّ ِبِهُم ِليَِغيَظ الزُّرَّاَع يُْعِجُب ُسوِقِه َعَىل َفاْستََوى َفاْستَْغَلَظ َفآَزَرُه َشْطأَُه أَْخَرَج َكَزْرٍع اْإلِنِْجيِل
ص۱۲۱–۱۲۷. واألحكام األصول .(٤٨ : ٢٩) َعِظيًما﴾ َوأَْجًرا َمْغِفَرًة ِمنُْهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن
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ذرية يف أنفسهم الشيعة بني خالف هناك التاريخي الوعي خارج نفسه التاريخ ويف
التأويل. ببعض ولو عليها النبي نص من بالرغم إسماعيل أوالد إمامة البعض أنكر األئمة.
والخاصة، العامة الباطن، وأهل الظاهر أهل فيه، الخالف الشيعي الفلسفي الفكر يعكس
القبلية، أو الشعوبية أو العرقية ببعض يوحي قد الذرية وحديث واملتطرفون. املعتدلون
العامة. اإلنسانية القيم وباقي والفضل العلم يف اتفاقهم عكس عىل الناس فيه يختلف
فالنص وتؤيده. املذهب مع تتفق أنها طاملا تَُؤوَّل ولكنها ضعيفة األحاديث تكون قد
واالجتماعية السياسية لألزمة النفسية الرشعية يعطي التاريخية صحته عن النظر برصف
األحاديث مثل موضوعة أو ضعيفة الشيعة يذكرها التي األحاديث من وكثري للمضطهدين.
يذكر بل سبعة. إىل النطقاء يتم حتى غريه من وأربعة منه ثالثة بعده الوصاية عن

وعيل.34 سلمان مثل باألسماء البعض
ويعتمد األشعري. النسق من ثورية أكثر الشيعة عند العقائد نسق فإن ذلك ومع
مقابل يف املعارضة عقائد من واالعتزال فالتشيع االعتزال. أصول عىل والعدل التوحيد يف
وتعاطفوا األموي الحكم ضد األئمة ثورات إىل املعتزلة بعض انضم وقد األموية. عقائد
تاريخية صلة والتشيع، الرأي أهل بني الصادق، وجعفر حنيفة أبي بني والصلة معهم،
ثورة من السلطان ضد فاعلية أكثر الشيعة ثورة كانت ربما فكرية. ألفة فقط وليست
ثورة أن حني يف الحكم. نظام تغيري إىل تهدف ودم، حية تجربة الشيعة فثورة املعتزلة.

املنزلتني. بني املنزلة عن بحثًا املتطرفة، املواقف ملخاطر درءًا عقلية استنارة املعتزلة

األديان تاريخ (٥)

أن يمكن التي األوىل األصول عن لبحثه نظًرا املقارن األديان بتاريخ الشيعي الفكر ارتبط
األنبياء. ورثة واألئمة واألمراء، الخلفاء من أقوى فاألنبياء السنة. أهل مواجهة يف إليها يستند
وهم البيت آل أئمة انتصار عىل شاهد خري خصومهم عىل وانتصارهم األنبياء قصص ويف
األنبياء وتاريخ فرعون. موىسعىل انتصار مثل السلطة، يف خصومهم عىل األنبياء نسل من
حديث مقابل يف الظلم عىل والعدل الباطل، عىل الحق انتصار واحدة، غاية يف كله يصب
فعل وكما الناجية الفرقة والحديث، االستقامة أهل هم السنة أهل وجعل الناجية» «الفرقة

.٦٤ ،٥٩ ص٥٢، املذهبة ص١٢٧، واألحكام األصول 34

230



األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

نظًرا الدين فلسفة عن املقارن األديان تاريخ ينفصل وال النبوات». «إثبات يف السجستاني
الشعائر وأشكال واللغات التصورات يف بينها الخالف ويرجع واحد، األديان جوهر ألن

دين. كل عليها يقوم التي العقلية األصول وهي العدل، أو التوحيد يف وليس
منها: أسباب لعدة األديان لتاريخ الشيعة لجأ وقد

الشعوب ثقافات يف الحارض، السيايس النظام لزعزعة التاريخي العمق عن البحث (١)
الثقافة وأن خاصة للشعوب، الوطنية الثقافات عىل اعتماًدا اإلسالم، إىل تحولت التي
يزحزح وال املايض. إال الحارض عىل يقوى فال البالط.35 ثقافة عنارص أحد كانت الوافدة

التاريخي. الرتاكم إال االجتماعي النظام
تأويل عن الرشعية نزع أجل من التأويل عىل تساعد جديدة ثقافات إىل الحاجة (٢)

السابقة. األمم ولتجارب الفرق لتأويالت رصيد أكرب األديان وتاريخ السلطة.
بالسعادة الناس فيه يشعر جديد ثقايف عالم لبناء جديدة تصورات عن البحث (٣)
جديدة فاضلة مدينة إنشاء وبالتايل الظلم، دولة عليه تسيطر الذي األريض العالم خارج

الصفا. إخوان مثل تمارسها وفرق بل
العرص يف اإلسالم قبل العرب تاريخ من موروث داخيل مصدر األديان وتاريخ
اإلسالم قبل فارس يف منها وجد ما أو والنرصانية اليهودية أو العرب ديانات مثل الجاهيل
الشيعة فرق ذلك يف بما اإلسالمية الفرق مثل اإلسالم بعد أو املسلمون فتحها أن بعد
والتي عجمية أو عربية اإلسالم، دخلت التي الشعوب وثقافات ديانات وهي املتنبئون. أو
يف بما الوافد إىل منها املوروث إىل أقرب فهي اإلسالمية. غري الفرق املقاالت كتب يف سميت
نقله تم أن بعد الشام يف عربيٍّا موروثًا يعترب اليوناني الوافد إن بل الفاريس. املوروث ذلك
وديانات فارس ديانات مثل عربيٍّا ثقافيٍّا موروثًا أصبح الشام فتحت وملا الرسيانية. إىل

اإلسالم.36 قبل العرب
نظًرا خارجيٍّا مصدًرا وليس الشيعي الفلسفي للفكر داخيل مصدر األديان تاريخ
ثقافة من الجماهري إىل أقرب الشعبية والثقافة الشعبي. الثقايف املوروث عىل العتمادهم
الشعبية، الثقافة تثوير السهل ومن اليوناني. الوافد فيها ساد التي البالط ثقافة الخاصة،

رشد وابن امللك، ونظام والغزايل بويه، بني ودولة سينا ابن حمدان، بني ودولة الفارابي مثل وذلك 35

املوحدين. ودولة
.(١) غابر أرمخشد، ،(٢) أسفاري اآلتي: النحو عىل واملذهبة النبوات يف الرشقي الوافد يظهر 36
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فالفرق اليوناني. الوافد الخاصة، ثقافة ضد الناس قلوب يف حية ألنها الديني املوروث
وعىل إسالمية بيئة يف نشأت أنها بمعنى إسالمية فرق هي الكالم علم بتعبري اإلسالمية غري
وديانات والنرصانية، واليهودية، إبراهيم، آل دين الصابئة، مثل باإلسالم تاريخي اتصال
غري العربية الجزيرة شبه يف ديانات للروم يكن ولم فارس. وديانات اإلسالم، قبل العرب

النرصانية.
األكثر: عىل فرق سبع بني التمييز ويمكن

والزرادشتية النريان، عبدة واملجوسية الثنوية، مثل الفارسية الديانات (١)
واملزدكية. والبهافريذية،

األصنام وعبادة الكواكب، عبادة أي الصابئة مثل اإلسالم قبل العربية الديانات (٢)
الرشك. أي واآلثار

املقدسة. وكتبها وفرقها اليهودية (٣)
واملرقونية. الديصانية مثل وفرقها النرصانية (٤)

والرافضة، والقدرية، والتناسخية، والجهمية، املرجئة، مثل اإلسالمية الفرق (٥)
الفعل. ورد الفعل جميًعا ويحكمها والحنفية، والحرورية،

وعيل الصادق، وجعفر طالب، أبي بن عيل وأئمتها العلوية مثل وفرقها الشيعة (٦)
العابدين. زين

والقطري.37 وطلحة، مسيلمة، مثل املتنبئة (٧)

اليهودية، أربًعا: السجستاني عند امللل تصبح التصنيف مقياس النبوة كانت وإذا
تبدو وهنا الدينية. األنواع يف ذلك بعد تختلف ثم واإلسالم، واملجوسية، والنرصانية،
الشيعة. عند الفلسفي الفكر مكونات كأحد القديمة فارس يف الوطنية والثقافة الديانات
وليس اإلسالمية الفرق بني يفصل الذي هو القائم جعل يف التشيع يظهر كما
هللا رسول إىل وكلهم عليه. مختلًفا النقل كان ملا العامة املصالح أي الواقع أو العقل
الشيعة إمام السنية، الدولة بسلطة املعارضة سلطة بسلطة، سلطة استبدال منتسب،

السلطان. بفقيه

عند اإلمامة يف النبوة استمرار لعقيدة ربما األوىل بالست ويكتفي السابعة الفرقة السجستاني يذكر ال 37

.١٤٢ ص۸۷–٨٩، النبوات الشيعة،
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

االثنني األمة فرق يجعل الذي الناجية الفرقة حديث السنة أهل عند أن وكما
فرقة وهي الناجية هي والسبعني الثالثة منها واحدة باستثناء ضالة كلها وسبعني
تكون ال والرئاسة والعز السعادة ألن الناجية أيًضا هي فرقتهم أن الشيعة يبني السلطان
الذين كلهم العالم رؤساء وإن الرسل، جهة من إال علم يوجد وال الرسل، جهة من إال
وعلماء وجواليت وأساقفة وسوابدة براهمة أحكامهم، تحت جارون وامللك األحكام بأيديهم

وفقهاء.
ويتم الست. امللل مثل واألجناس األنواع هيئة عىل بينها فيما والرشائع امللل وترتاتب
ومن الداخل، إىل الخارج من الطبيعة، إىل الرشيعة ومن الرشيعة، إىل الطبيعة من االنتقال
يقومان والحد الخلق للخلق. بالحق الحدود وإقامة بالحق، فالحق الخارج. إىل الداخل

الحق. وهو واحد أصل عىل
والجنوب. والشمال والغرب الرشق األربع، الجهات مثل أربعة حدود له عقل والرسالة
رسائر عىل اطلع ما الرشقي وحدها السابق. بتأييد الرسالة خصوص الغربي حدها

للتأويل.38 األساس إقامة جنوبها ومن الرشيعة. تأليف شمالها ومن الرتاكيب.

الرشيعة

الرسالة الرتاكيباألنبياء

األساس

الثنوية (أ)

والرش، الخري بني املتضادة الثنائية عىل تقوم التي فارس ديانات لكل الجامع اللفظ وهو
دفاًعا لعقائدها ورفض لها نقد مع السجستاني ويعرضها والباطل. الحق والظلمة، النور
وليس للوجود أو للخري الرش ملساواة أو الرش عىل الخري النتصار ورفًضا التوحيد، عن

.١٢٥-١٢٦ ،١٠٧ ص٨٧، النبوات 38
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حكمه وسوء اإلنسان فعل من عليه طارئًا والرش األصل هو الخري يجعل الذي التوحيد
األساس هذا عىل الثنوية فرق تفريع ويتم آلدم. حدث كما وغوايته أهوائه واتباع وتقديره
الرش جعل أو الثنوية، مثل املساواة حد عىل الخري مقابل يف الرش وضع جميًعا، ورفضها
املبدع إىل الرش إضافة أو املجوس، مثل (األهرمن) الخري وليس األصل هو (الهرمزد)
ال األزيل اليشء ألن ممتنع بالخري الرش وهالك الهافريدية. مثل الخري مع أزليٍّا وجعله

تناقض. يف فلسفي كمذهب كله الدين فوقع يهلك.
هللا أسماء مثل والشعائر العقائد بعض يف األخرى الديانات الثنوية فرق وتشارك
بها. ويدعونه هللا أسماء والصابئة واملجوس واليهود والنصارى املسلمون يذكر إذ والحج.
يف والحج املمثول. دون واملثل املعنى، دون واالسم الباطن، دون الظاهر عرفوا ولكنهم
النريان وبيوت والنصارى، اليهود عند املقدس بيت مثل الحرام هللا بيت قصد اإلسالم
والنصارى واليهود املسلمني عند والصيام األوثان. لعبدة األصنام وهياكل املجوس، عند

للمجوس.39 والزمزمة
وحي ديانات وليست طبيعية ديانات بأنها الديانات هذه عىل السجستاني ويعرتض
ماني السجستاني يعترب وال امللل. لرؤساء الكثري القوم تبعية الدين يف الحجة دامت ما
من هم بل رسًال. أو أنبياء وغريهم ومرقون وديصان ومزدك فريد وبها وزرادشت
يميل العالم هذا عمارة يف كتبًا وضع الذي زرادشت باستثناء يشء إىل يتنبهوا لم املتنبئني.
الدعوة هذه انترشت ما فإذا ويثاب. صاحبها عليها ويؤجر الحسية، الشهوات إىل فيها
ديانات مثل ومبتدع وكاذب مخرتع نوع نوعان: إذن الرسالة إليها. وأدت بالفضائح أتت
الشيعة وجاء السنة أهل أيدي عىل انحرف أنه لوال اإلسالم دين مثل صادق ونوع هؤالء،
من خاٍل الطبيعي الدين وكأن حقة، الوحي وديانات باطلة، الطبيعة ديانات لتصحيحه.
أهل أن حني يف الطبيعة. أي والفطرة العقل عىل يقوم نفسه والوحي والفضيلة، العقل
َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم األنبياء زمرة إىل اليونان فالسفة يضمون السنة
الشيعي الفلسفي الفكر كان وإذا نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن َعَليَْك﴾، نَْقُصْص
والسلطان الثورة والتسلط، الرشعية والظلم، العدل والرش، الخري ثنائية عىل يقوم نفسه
يف الغرب فالسفة السنة أهل أدخل كما األنبياء زمرة من الرشق أنبياء إخراج فلماذا

األنبياء؟ حظرية

.٤٨ ص٢٩، املذهبة ،١٧٨ ص١٣٠، الينابيع 39
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

فرق بعض واملانوية والبهافريدية واملزدكية الزرادشتية، الثنوية، فرق وتشارك
وماني زرادشت الفرق هذه فرؤساء النقد. نفس يف واملرقونية الديصانية مثل النرصانية
بها الناس ألزموا ورشائع ملًال ألنفسهم اخرتعوا قد ومرقيون وديصان وبهافريد ومزدك
هللا من رسول يوجد ال رجاله. الدين مأساة للدين. تبعيتهم من أكثر تابعني لهم فصاروا
املسترشقون يقول وكما منه الدين اسم اشتقاق لدرجة تابعني له يكونوا أن الناس يطالب
به يتقربون ماني، بمذهب ومانني الصني بالد عامة آمن لقد «املحمدية». املعارصون
النار. لعبادة زرادشت مذهب والبالد الجبال سائر يف وانترش كتبه. ويدرسون هللا، إىل
مذاهب إىل الواحدة امللة تفرع وهو الحاالت، جميع عىل ينطبق ا عامٍّ قانونًا ذلك وسبب
عندما اإلسالم عىل القانون نفس وينطبق باطل. عىل واآلخر حق عىل بعضها كثرية،
والباطل الحق ومعيار واإلسالم. والنرصانية اليهودية مثل مذاهب إىل إبراهيم ملة تفرعت
املانوية يف ذلك حدث منه. ليس وهو لتربيره الدين إىل جزء وإضافة الرئاسة طلب هو
ودين إبراهيم دين تجديد بدعوى املسيح رشع ما إىل بإضافتهم واملرقونية والديصانية
قبل من الكندي الحظه ما وهو السلطان، وفقهاء اليهود أحبار عىل أيًضا وينطبق املسيح.
عن يدافعون الذين الدين لرجال نقده يف األوىل الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل رسالته يف

والدين. الفلسفة بني باطًال تعارًضا وضعهم يف املزورة مناصبهم

النرصانية (ب)

جرجس مثل األسماء بعض وتذكر لها. وإتمام إكمال النرصانية ألن نظًرا اليهودية وتشمل
املقدسة. بالكتب السجستاني ويستشهد وفينان. مثيانوس ثم إصطفانوس ثم ويهوذا،
وتصحيح الوحي لوحدة ونظًرا األصول، إىل والعودة القرآن بتوجه واإلنجيل، التوراة
املايض، يف الحارض تأصيل الشيعة يريد كما األخرية. املرحلة يف التاريخ يف مساره
العمق وإيجاد الحارض، يف وسقوطه انهياره عن املايض يف التاريخ بتقدم والتعويض
عىل باإلنجيل ويستشهد الحارض. يف السلطة عىل االستيالء ضد لتأييدهم الالزم التاريخي
والرضر املنفعة املجاز، سبيل عىل إال نفسه عن الرض ودفع املنفعة جلب عن هللا تنزيه
بِسفر االستشهاد ويتم والبرش. هللا بني املعنوي للتوحيد نظًرا هلل ورضر منفعة لإلنسان
اآليات جمال ويبدو البعري. راكبًا محمد مثل الحمار راكبًا املسيح بقدوم تنبأ الذي أشعيا
خاصة الغني اإلبداع طريق يف الطوباويات يف الحال هو كما والسلب اإليجاب تقابل يف
ترجمات من القرآني، النص يف الحال هو كما متواترة تاريخية رواية ليس النص وأن
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مثل اليهودية ورشيعة العماد، طقس مثل النرصانية رشيعة إىل ويشري رصينة. عربية
بذاتها خاصة رشيعة وكل خاصة. والنبوة عامة الحق عىل الفساد يطرأ ال حتى الختان
كانت وإذا منفصلة، الرشيعة فإن متصلة النبوة كانت وإذا أخرى. رشيعة إىل تضاف ال
هو العام ا. وخاصٍّ ا عامٍّ معنيني الرشيعة تعني وقد كثرية. الرشائع فإن واحدة األديان

والنواهي.40 األوامر مثل والخاص والزبور، واإلنجيل كالتوراة املنزل الدين

اإلسالمية الفرق (ج)

فاطمة تذكر اإلسالمية الشخصيات ومن وحدهم. السنة أهل فرق السجستاني بها ويعني
الكلبي، ودحية ميمون، هللا وعبد املبارك، بن هللا وعبد سعيد، بن هللا وعبد خزيمة، ثم
العرب. آلهة من ونرسى ويغوث، وبرد، وحسام، وعمار، هللا، لدين املعز ثم العباس، وبنو
كما الطائف.41 ثم املقدس، وبيت والشام، اليمن، ثم مكة ثم الغرب املحلية األماكن ومن
وثالثون ثالث فالعبادات الرسيانية. تضاف العربية ومع وبيانًا. لغة العرب إىل يشار
الشعائر بني للتقابل طبًقا األخرى اللغات يف وخمس الرسيانية، يف وعرشون ثمانية حرًفا،
قريش، لألمثلة، كمادة التاريخي الجغرايف املحيل الواقع إىل أيًضا ويشار والحروف.
عناء من بالرغم الناس يقصده الذي للحج كمثل ومكة املنطقي، للجنس بأمثلة ونيسابور
هجرة كدار بغداد تذكر كما غلبته. أسباب وأحد واالعتدال للخصب كمثل والعراق السفر،

لدفنه. مكانًا والجيزاية اإلمام، لوفاة مكانًا العباس، بني
فاعل. بفعل يكون ذلك فإن باملسلمني العالم وامتأل ظاهرة، اإلسالم ملة كانت وملا

الرسل. سائر عىل رسوله رشف يكون رشفه مقدار وعىل
اليهودي التصور وهو النبي، نسل من تخرج وال النبوة بيت أهل عىل قارصة والنبوة
يف األخرى القبائل ضد النفس تقوية من كنوع إرسائيل بني عىل وقًفا النبوة يجعل الذي
مهما وغريهم والقطري وطلحة الكذاب مسيلمة مثل املتنبئني فكل ثَم وِمن القوى. رصاع

.(١) فينان بثيانوس، ،(٢) إصطفانوس ،(٣) يهوذا جرجس، 40

هللا عبد املبارك، بن هللا عبد سعيد، بن هللا عبد خزيمة، الكلبي، دحية ،(٣) فاطمة الشخصيات: 41
الغرب األماكن: .(١) نرسى يغوث، برد، حسام، عمار، هللا، لدين املعز ،(٢) العباس بنو ميمون، بن
ص١١٠، النبوات ص١١٠، واألحكام األصول .(١) الطائف املقدس، بيت الشام، اليمن، ،(٣) مكة ،(٦)

ص٤٧. املذهبة

236



األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

يستطيعون ال فإنهم عقولهم يف ويستقر الناس قلوب من ينبع يشء وضع يف اجتهدوا
والحجية. بالعقول وليس والذرية بالنسب اإلقناع وكأن النبوة بيت من ليسوا ألنهم إقناعهم
وعدي تيم أوالد إىل خرجت فإذا النبوة. بيت وهو األئمة بيت عن أيًضا اإلمامة تخرج وال
الفروج. واستحلت األموال، ونهبت الدماء، وسفكت الشقاق ودب الفتنة ظهرت وأمية
ويرجع رسمه، إال القرآن ومن اسمه، إال اإلسالم من يبقى ال حتى يوم كل الرش وازداد
شئون يراِع ولم الجسدية، وشهواته الحسية، بلذاته اإلمام وانشغل الجاهلية، إىل الناس
مصالح يرعى فإنه النبوة بيت من كان إذا أما والجور. الظلم أنواع أشد سامها بل الرعية
واإلمامة. النبوة بيت يف إال تستقر ال فالناس السبيل. سواء ويهديهم الدنيا يف ويزهد العامة
منتسب. هللا رسول إىل وكالهما واإلمامة. النبوة بيت من أيًضا فهم العلويني. وصف وهو
بقع يف توجد فاملعادن واحد. نسل يف النبوة بقاء عىل الشيعة عند الطبيعة وتشهد
غريها دون خاصة بيئات يف موجود أيًضا والحيوان غريها. إىل تنتقل أن دون عديدة
مختلفة بقاع يف البرش يوجد وكذلك املغرب. يف والسباع الهند، يف والببغاء الفيل مثل
والخفة أسد، بني يف الطري وزجر مدلج، بني عند الضيافة مثل متغايرة خصائص مع
لكل اليونان. عند والفلسفة الصني، أهل عند العجيبة والصناعات الهند، أهل يف واللعب
عكس عىل بقاع إىل بقاع من متنقلة فغري النبوة أما غريه. فيها يشاركه ال خاصيته شعب
حني يف الفضل ذوو إال يستحقها ال الحكمة العالم، يف موضع منها يخلو ال التي الحكمة
ضد للنبوة محاباة وهذه وصقلبي. تركي من يستحقها ال ملن قرينة تكون قد الحكمة أن
والهند السند بالد رذيلة. والجهل فضيلة، العلم الفضيلة. عىل تقوم أيًضا فالحكمة الحكمة
ملك من تخلو وال النبوة من خالية كلها والروم والصقالبة والخزر والرتك والزنج والصني
مثل األسماء متعددة وهي املقدس. وبيت الشام إىل مكة عىل فقارصة النبوة أما يحكمها.
تحديد وهذا والثنوية. واملجوسية والصابئة والنرصانية اليهودية واألنواع، األجناس تعدد
وملاذا نَِذيٌر﴾؟ ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن الرشق؟ أنبياء استبعاد وملاذا للنبوة جغرايف
إىل الحجاز من املمتدة الجغرافية املنطقة خارج وهما النبوة ضمن والثنوية املجوس وضع
قبل؟42 من الشيعة بذلك أقر كما وحي ديانات وليسا طبيعية ديانات أنهما كما الشام؟
بني للتقابل نظًرا الخمس الحواس عىل بناءً خمسة أركان عىل اإلسالم ملة وتقوم
الجهاد األوىل إىل أضيف إذا سبعة أركان عىل أيًضا قائم وهو البدن. وعالم الرشع عالم

.١٧٢–١٧٤ ،١٥٨-١٥٩ ص١١٧، النبوات 42
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحاكم ضد يكون قد الجهاد ألن نظًرا متضادان ركنان أنهما والواقع األمر. أويل وطاعة
له النصيحة بعد عليه الخروج وجب وإال هللا بطاعة مرشوطة األمر ويل طاعة وأن الظالم،
يركزون السنة أهل أن كما القضاة. قايض إىل واللجوء املنكر عن والنهي باملعروف واألمر
ومن املعارضة. يف ألنهم الجهاد عىل تركز والشيعة الحكم، يف ألنهم األمر أويل طاعة عىل
املولد عن العقيقة إيجاب مثل الفساد وبعد التكوين عند باألشخاص إحاطتها النبوة آثار
من وتطوًرا هللا، إىل التقرب عىل دليًال الدماء سيل يف الساميني لعادة طبًقا شاة وذبح
العقيقة حتى الساميني عند بالحيوانات التضحية إىل القديمة الديانات يف للبرش التضحية
إبراهيم. دين لوحدة نظًرا أمته من كجزء الذمة أهل اإلسالم قبل وقد واإلسالم. اليهودية يف
بيت إىل الصالة وكانت ُحرِّمت. ثم حالًال الخمر كانت اإلسالم. رشيعة يف النسخ ووقع
فساد عىل يدل ال وهذا ركعات. أربع الكعبة إىل حولت ثم ركعتني ثم ركعتني املقدس
وفتحها. البلدان باقي غلب بلًدا دخل إذا اإلسالم أن كما وتثبيتها. تأكيدها بل الرشيعة
األقرباء. قبل الغرباء بني القلوب، بني التوحيد النبوة تستطيع كما األرض. يف قوة فهو

والرتك.43 السند من مملوكه ويحب وأخاه، ولده اإلنسان يبغض فقد

الشيعة فرق (د)

عيل مثل وأئمتهم إسماعيلية. أو عرشية اثني فرق من لديهم مما أكثر أئمة لهم والشيعة
زين وعيل إسماعيل، بن ومحمد والحسني، والحسن، الصادق، وجعفر طالب، أبي بن
والشعائر. العقائد عن الروايات من وعديد العلم مصدر هو طالب أبي بن عيل العابدين.
الزاني، وجلد السارق، يد قطع الرشيعة. طبق أنه كما كفر. املعنى دون االسم وعبادة
يروى كما الروحانية. بالعودة أحق وهو هللا. سبيل يف وجاهد الحدود، وأقام املفرتي، وحد
انفصام ال التي الوثقى وعروته املتني هللا وحبل الثاقب هللا نجم أنه ومناخبه مآثره عن
شك دون الرسول دعوة أي الحق بدعوة إال يتصل لم ألنه عني طرفة باهلل يرشك لم لها.
الذي الثاني وهو إليه. يشريان والوتر فالشفع عيل. يف اآلية مناط تحقيق ويتم ارتياب. أو
والتفويض بالتسليم له أمر ألنه النساء طالق رد أنه العامة تروي كما ويرجع. يبعث
غدير يوم الرسول نصبه الذي وهو ربها. هللا أن كما األمة هذه عالم وهو الناطق. ألنه

.١٧٣ ،١٣٨ ،١٢٧ ،١١٠ ص٨٨، النبوات 43
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األديان تاريخ إىل العقائد علم من رابًعا:

أن وصيه وأمر يساره. إىل يمينه من خاتمه وحول بعده. من واستخلفه مقامه أقامه قم.
اثنتي اليوم كان وإذا إليه. املنزلة بتسليم منه إشارة الشمال إىل يحوله وال باليمني يختتم
عن أعلن كما والوصاية الزمان بني للتقابل نظًرا الويص أن إىل إشارة فهذه ساعة، عرشة
أنفسهم منهم اشرتى بأنه التأويل إىل الناس أرشد عندما الوداع حجة يف الرسول ذلك
عيل حروف مجموع عىل عرش التسعة البسملة حروف تدل كما الجنة. لهم بأن وأموالهم

والحسني.44 والحسن ومحمد
الناطق يف له بقول استشهاًدا عيل بعد الثانية املرتبة يف محمد بن جعفر ويأتي
يناله الناطق فظاهر هللا. إال إله ال قال بمن الرحيم. والفاجر بالرب الدنيا بأهل الرحمن
يف الباء ظهرت لذلك املوحدون؛ إال يناله ال األساس وباطن والفاجر، الرب النجدين أهل
عيل وابنه األئمة ثاني اسم يف الصامت، اسم يف وظهرت الناطق. يف تظهر ولم الصامت
السبع يف تظهر ثم خاتمة. خامس أواله دون األئمة أول يف تظهر ولم العابدين، زين
الناطق من أي املغفرة من الرحيم من الرحمن جعل قد عليٍّا املؤمنني أجر وكان املثاني.
محمد بن جعفر ويرى والهداية. البيان الصامت ومن لهم، رحمة واإلنذار واإلنذار. اإليقاظ
آخر. ويحيا إال أحد يموت وال البحار، يف الجارية الفلك وهم القرآن يف مذكورون األئمة أن
دعا ومن وصدق. عدل وكلماته العليا، وأمثاله الحسنى، وأسماؤه الكربى هللا آيات وهم
ومن هللا، أطاع أطاعهم من العباد. عىل وحجته البالد، يف هللا آيات هم له. يجاب ال غريهم
مناطها ويتحقق األئمة يف اآليات وتثبت وشيعة. سنة بني ذلك يف فرق ال عىصهللا عصاهم
الدنيا يف بهم معرتف غري فهم والضياع الهزيمة عن نفسيٍّا وتعويًضا للذات، تأكيًدا فيهم
للثورة تدعيًما القرآن يف ومذكورون الرشيعة، عىل خارجون اآلخرة، يف مذكورون لكنهم
للعامل. البصرية أهمية بني كما القرآن. يف العلم يرى الذي الجاهل مثل لها وتأصيًال

مكانه.45 يربح وال النهار، طيلة يميش الطاحون، يف كالبغل بصرية بال فالعامل

عيل ،(٥) الحسني ،(٦) إسماعيل بن محمد الحسن، ،(٧) الصادق جعفر ،(١١) طالب أبي بن عيل 44

ص١١١-١١٢. واألحكام األصول ،٥٢ ،٤٧ ،٣٩ ص٣٠-٣١، املذهبة .(٤) العابدين زين
ص٣٠-٣١. املذهبة ،١٣٥ ،١٣٤ ص١١١، واألحكام األصول ص١٦٧، األسابيع 45
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

التاريخ مبادئ (١)

والثالث الثاني الفصلني السادسة، املقالة يف التاريخ يف فلسفة إىل األديان تاريخ ويتحول
من قدر أكرب بها الوافد. دون املوروث عىل كلها وتعتمد للسجستاني. «النبوات» كتاب من
األنبياء من األعالم أسماء وتكثر وداخلها. اآليات خارج األنبياء وأسماء النقلية الشواهد
إخراج يمكن ذلك ومع التاريخ. ومسار الفكرة استقالل من يحد مما واألئمة واألوصياء
األعالم أسماء تذكر وأحيانًا التاريخية. حواملها عن التاريخ يف مستقلة كفلسفة املسار هذا
الناطق بني الصلة يف نوح وقصة والنملة، سليمان مثل جزئية إشارات يف بل كلية داللة بال

والصامت.
إىل املايض من التاريخي، الوعي إىل القصص من األمة، تاريخ هو األنبياء وتاريخ
مدينة مثل التاريخ فلسفة رصاع. كميدان املجتمع إىل تحقق كميدان التاريخ من الحارض،
القصد التسلط. عىل والثورة الظلم، عىل والعدل الباطل، عىل الحق انتصار تثبت هللا،
السجستاني يهاجم لذلك الظاملة. األرضية املدينة من بدًال عادلة مثالية مدينة خلق منها
تفسري يريدون والذين النعمان القايض وال الشيعة علماء ال الظاهر، أهل العامة، علماء
عن تعويض التاريخ فلسفة والطغيان. الظلم دولة األرضية، املدينة لتربير النصوص
األرض، عىل ضاع أن بعد الخيال يف بالحق التشبث أجل من التاريخ يف السياسية النظم
للعمق تأصيل األديان وتاريخ املؤقتة. الحارض هزيمة من بدًال الدائم املايض انتصار
الظلمة. األمويني مرحلة النهائية، مرحلته وتحقيق التاريخ، نهاية دعاة ضد التاريخي
الحارض، دولة فقدان عن املايضتعويًضا يف دولة الصويف الفكر مثل الشيعي، الفكر ينشأ
عند املايض يف يتم أن إما الحارض فتعويض األرض. دولة ضاعت أن بعد السماء يف دولة



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كله األنبياء تاريخ استدعاء املنتظر. املهدي عند املستقبل يف وإما والنطقاء واألئمة األنبياء
االنحراف يجرف ومطرد ثابت للتاريخ، قانون وإلثبات مرحلة آخر عىل االعتماد من أقوى

األخري.1
يف أو العام قانونها يف التاريخ وفلسفة األديان تاريخ بني الصلة، عرض ويصعب
بني االثنني، بني الجمع ويمكن الخطابة؟ أم الجدل التطبيق، أم املنطق السبع، حلقاتها
األخرى الست الفرتات قياس ثم آدم األوىل الفرتة يف التفصيل ويمكن والخاص. العام
ارتباطها من أكثر الشيعة عند التاريخ بفلسفة النبوة موضوع ارتبط كذلك عليها.
اإلمامة ملحق السنة أهل عند العقائد علم يف التاريخ أن من بالرغم السنة أهل عند
يدل وكالهما أخرى. وراء طبقة التاريخ انهيار يف أو الناجية الفرقة حديث يف إما
تقدم عىل يدل مما إمامة إىل النبوة وتحول الشيعة عكس عىل التاريخ سقوط عىل

التاريخ.
أيًضا آياتها تفسري ويعاد التاريخ الفلسفة نظرية كأسس كلها العقائد توظيف يعاد
ومريم القرنني وذي وماروت هاروت امللكني عن السؤال مثل التاريخ فلسفة يف كآيات
البيت، من القواعد رفع وعن العهد، الظاملني نيل وعدم األنبياء، من وذريته وإبراهيم
والشفع العرش، والليايل والفجر والنهار، الليل وحجج وإمام نبي لكل الحرم األربعة وعن

والبلد. والليل والوتر،
املستودع مثل: علمية أوصاف منها األئمة. أوصاف إىل أقرب أخرى ألقاب وهناك
دخل الذي وهو والباقر السلطة، فقه يف ضاعت أن بعد بالعلوم يحتفظ الذي وهو
يقيم الذي وهو والحجة السلطان، عن مستقالٍّ يفكِّر الذي وهو واملجتهد وبقرها، العلوم
التسلط يبغي الذي الهوى صاحب الحاكم من بدًال هللا وروح الخصوم، ضد الربهان
للرسالة الحافظ وهو الويص مثل إمامية قيادية عملية أوصاف ومنها الشيطان. وروح
اإللهية العناية اختارته الذي وهو واملهدي مسارها، عن انحرفت أن بعد عليها األمية
وهو واألمني القويم، الطريق إىل ويهديهم الناس يقود الذي وهو والهادي الثورة، لقيادة
وخراب الكذب ضد الصادق مثل أخالقية صفات وهناك خيانتها. ضد األمانة عىل املحافظ
سليم، بقلب هللا وإتيان النفس، مع املصالحة وهو والرضا الحق، عن بالهوى وامليل الذمة

األخالق. وفساد البرش أهواء ضد الزكية والنفس

ص٥١-٥٢. املذهبة ،١٢٢ ،١٠٥-١٠٦ ص١٠٣، واألحكام األصول ص٢٠، النبوات 1
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

كمجتمع النفسية أوضاعهم إطار يف فهمها يمكن نفسها الشيعة عقائد إن بل
الرجعة فتكون الظروف تحني حتى لألئمة وحماية لالضطهاد نظًرا الغيبة مثل االضطهاد
من وكنوع االضطهاد من له حماية اإلمام شخصية وإخفاء اإلرادي التخفي وهو التقية أو
والقول والطغيان، الظلم حكام عىل البرش أهواء لسيادة نظًرا والعصمة األبيض، الكذب

املتبادلة. واملصالح األهواء عىل القائم البرش اختيار ضد لألئمة النص بتعيني
والقائم الباب مثل الوحي أصل من ومصطلحاته ألقابه الشيعي الفكر ويستمد
منقولة، أو معربة وافدة ألفاًظا وليست واملتمم واألساس، والقائم واإلمام والجد والجناح
بل وحده. املوروث عىل اعتماًدا املصطلحات وضع عىل إبداعية قدرة عىل يدل مما
كما والكور. والدور الفرتة مثل للغاية جديدة التاريخ فلسفة مصطلحات بعض إن
من والسطح والخط الحساب، من العدد مثل العلوم من املستقاة املصطلحات تظهر
لها شأن وال اللغة، من والقول الطبيعة، من والزمان واملكان الفلك، من والجرم الهندسة،

البالط. وحكماء الخاصة يستعملها التي الوافدة اليونانية باملصطلحات
يتشيعون. الذين أي الشيعة مثل الخصوم من عليهم املطلقة ألقاب الضد عىل وذلك
واألفضل والجماعة. السنة أهل املستقيم، الرصاط عن واالنحراف الهوى أتباع والتشيع
خروًجا فيها الرفض أصبح عصور يف ويغضبون ويثورون يرفضون الذين الرافضة لقب
يقولون الذين اإلمامية مثل املحايدة واأللقاب اإليمان. وعىل الجماعة وعىل النظام عىل
مؤسسيها بأسماء الفرق تسمية يف الفرق مؤرخي كعادة املنتظر اإلمام األئمة، باتباع
والحنفية املالكية مثل الفقهية واملذاهب والنجارية والواصلية والسبئية األشعرية مثل

والحنبلية. والشافعية
لقب كل ارتقائية. متحركة كاملقامات هي بل ساكنة ثابتة ليست األلقاب وهذه
عند الفناء مقام يف الحال هو كما املنتهى سدرة إىل الوصول والغاية اآلخر. إىل يؤدي
بعده الذي الناطق إىل األساس إىل اإلمام إىل الحجة إىل الداعي إىل املؤمن من الصوفية،
رأسية الحركة تكون الحالة هذه ويف املنتهى. سدرة إىل الوصول يستطيع وسائط
إىل أسفل من االتجاهني كال يف الحركة تكون وربما تاريخية. أفقية وليست تصاعدية
نظرية يف الحال هو كما األدنى إىل األعىل من وليست األمام، إىل الخلف من أو أعىل
مراحل إىل الفيض مراتب الشيعي. الفكر حول لقد الخلف. إىل األمام من أو الفيض

التاريخ.2
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل التاريخ فتطور آخر. دور بعده أتى دور انقىض وكلما دور. له إمام وكل
التايل. يثبت السابق واملراحل للتاريخ فلسفة يف واإلمامة النبوة ينتظم عام قانون مراحل،
دور: أساس أو ناطق وكل دور، نبي كل للرس. مقدمة والعلم للنطقاء، ممهدون األنبياء
يف والتدوين النفس، يف الكتابة النفس. ويعنيان واإلنجيل. التوراة بني ذلك يف فرق ال
إرهاص والنبوة للنبوة استمرار اإلمامة والنبوة. اإلمامة بني التمييز يصعب لذلك الشعور.

لإلمامة.
كيفي. تغري إىل يؤدي الكمي فالرتاكم كيف. إىل يتحول فالسابع ستة األئمة كان وإذا
بذاتها اإلنسانية وعي يف تراكم لحدوث الصفر من منها كل يبدأ ال والفرتات األدوار أن كما
وتتحقق املسار، ينتهي حتى اإلمام إىل حلزوني فالتقدم واألهواء. الطبيعة عن مستقلة

التاريخ. يف الوحي غاية
فخلق والبدن. الروح واملادة الصورة تطابق مثل الخلق يف تطور النبوة يف والتطور
والعلقة إبراهيم والنطفة، نوح والطني، آدم الست. بالنطقاء يكمل الروحانية الصور
الفرد فيتطابق اآلخر. والخلق والقائم واللحم، محمد والعظام، عيىس واملضغة، موىس
قبل ما فارس ثنائيات أثر ويتضح الظلمة، مع والنور الواقع، مع والفكر التاريخ، مع
إىل نسل من النبوة تنتقل وال الطبيعة. كمراتب النبوة ومراتب الشيعي. الفكر يف اإلسالم

2
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

بمعنى بل العرقية الذرية هنا االصطفاء يكون ال وقد مصطفى. نسل يف تظل بل نسل
الذرية أعقابهم. يف تبقى الكلمة أن تعني بعض﴾، من بعضها ﴿ذرية الروحية الذرية
السابق للرسول بالنسبة تقدًما يمثل الحق رسول وكل وروحاني. جسماني معنيان لها
فيما املراحل وتختلف أفقي. نحو عىل والدرجة واملرتبة العلو، بلغة لكن رأيس نحو عىل
أفضل واملتأخر واالنخفاض. االرتفاع بني العلو يف أو والقرص الطول بني التقدم يف بينها

السابق.3 من أفضل الالحق إن أي املتقدم من
يف عربي ابن مثل والبرش والعالم للوحي تطوري تصور عىل التاريخ فلسفة وتقوم
املعروف للعالم الرأيس التصور ويتحول ا.4 فصٍّ ا فصٍّ تتجىل فالحقيقة الحكم»، «فصوص
من أدنى، إىل أعىل من فيًضا فيها تتجىل التي الفيض نظرية خاصة اإلرشاقية الفلسفة يف
املايض ومن األمام، إىل الخلف من األفقي التصور إىل البدن إىل النفس إىل العقل إىل الواحد
وخاتم عرصه. عن يعرب نبي كل ألن عرص كل عىل شهادة النبوة تاريخ الحارض. إىل
لتوجهه نظًرا الشيعي الفكر يف تفاؤل رنة هناك النبوة. اكتمال بعد جميًعا للناس األنبياء
الباطل؛ عىل والحق الظلمة، عىل والنور الرش، عىل الخري بانتصار والثقة املستقبل، نحو
يف منه املعارضة، فكر الشيعي، الفكر يف حضوًرا أكثر واألضداد الرش مشكلة كانت لذلك
منه يستمد األول الخالفة وعرص املايض نحو املتوجه الرسمي الدولة فكر السني، الفكر

الحارض. يف رشعيته لنقص نظًرا املايض يف رشعيته
بالرشيعة، آدم رسالة أتم نوح ويكملها. السابق النبي رسالة يُتِّم الحق نبي وكل
رسالة أتم وموىس نوح، رسالة أتم وإبراهيم البرش. إىل املالئكة من الرسالة وبتحول
فله السابقني، األنبياء بأحد يعتد الحق نبي وكل موىس. رسالة أتم وعيىس إبراهيم،
ثاٍن دور فاالبتداء بآدم، اقتداء وليس بنوح اقتداء الغرب إىل موىس صىل فقد الخيار،
أمر محمد أتم وقد موىس. بعد وهو بنوح يقتِد ولم بآدم عيىس واقتدى استقالله. له
تخرج آدم. إىل القائم من واقتداءً القائم إىل آدم من تطور فالتاريخ بإبراهيم. ونوح آدم
سبق الخلف، إىل وحركة األمام إىل حركة بها، تقتدي الوقت نفس ويف البذرة، من الثمرة

الخلف. إىل ومراجعة األمام إىل

،١٦٨ ،١٣١ ص٦-٧، النبوات ص٥٨، املذهبة ص١٦٨، الينابيع ،١٣٩ ص١٣٦، واألحكام األصول 3
.٤٧

املعارصة. الغربية الفلسفة يف الخالق» «التطور يف برجسون عند الحال هو وكما 4
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نظًرا والنواهي األوامر ونسيان األوىل، الحرارة برودة هو الرسل تواتر يف والعلة
ودفع األوىل الحرارة لعودة آخر نبي فيأتي واالضمحالل، االنهيار وبداية العهد، لطول
هو وهذا منها، نذيًرا أمة كل يف هللا بعث لقد األمام. إىل أخرى خطوة التاريخ حركة
هنا فالتواتر التجديد، الرسل تواتر يف العلة الحرش. وهو األكرب البعث قبل األصغر البعث
الزمان لتغري نظًرا لرحمته هللا عىل واجب الرشيعة تجديد األنبياء. توايل أي التنجيم يعني
الرشيعة تفسد ثم التاريخ. وتدفع النبوة تنهض األول. الحيوي الدافع وهبوط واملصالح،

متتالية. دورات يف التاريخ وينهار
رأسيٍّا تفاضًال ليس فهو والدرجة. املرتبة يف وتفاوتهم األنبياء تفاضل معنى هو وهذا
هنا ومن الالحقة. النبوة وبداية ونهايتها السابقة النبوة دور يف أفقيٍّا تفاضًال بل سلم، يف
يف تلقائيٍّا التايل الحد إىل يسلم حد كل إن إذ كلها؛ النبوة بمراحل التسليم رضورة أتت
جوهر بالجنة. والفوز النجاة، دعوة الحق، دعوة واحدة، والدعوة واحدة. متصلة سلسلة
وحده هللا واالستسالم والطبيعة األفراد عبودية من التحرر أي اإلسالم وهو واحد الرساالت
فيما األمم تتفاضل كما بعض عىل بعضهم األنبياء يتفاضل الجميع. أمامه يتساوى الذي
ودرجاته أشخاصهم إىل وليس الوحي تطور إىل راجع تفاضل وهو الصفاء. يف بينها
باملعروف األمر يف رسالتها أدائها يف األمم تفاضل أن كما مراحله. آخر يف االكتمال من
هناك يكون أن ضري وال فيها. أبدية لصفات أو ألشخاصها وليس املنكر عن والنهي
سواء. حد عىل جميًعا بهم التصديق املؤمنني وعىل والرسل. األنبياء بني وتفاوت تفاضل
واملتمم األتم. يدرك الالحق األدنى. األعىل يدرك بينهم، فيما متفاوتون القدس أصحاب إن
األقىص املسجد وكأن اإلرساء، بدليل محمد وهو الناطق يدرك واألساس األساس. يدرك
وليس واملراتب والتفاضل التفاوت فلسفة عىل السجستاني ويركز الرسول. أيام موجود

واملكان. الزمان خارج املساواة فلسفة عىل
الخلق املستقبل، املايضوكور كور ونهايته، العالم بداية املعاد، مع التاريخ ويتداخل
بالنفخة القيامة يوم إىل آدم لدن من األشباح املالئكة فارق فقد والقيامة. آدم والبعث،
األوىل النفخة بالفعل، أنسابًا فيصريون طاقته حسب النفخ مادة منهم كل فيقبل الثانية.
الرسل، أدوار مجمع وهي العظيم، الدور انقضاء عند والثانية دور، كل انقضاء عند
القائم دور يف الستة الخلفاء من واحد وكل املستقبل. الكور وبداية املايض الكور انتهاء
النبات، ونوع املعدن، آدم الجسمانية. للصور الست، الدرجات من درجة له املهدي وهو
اإلنس والقائم املالئكة، وآله ومحمد الجن، وعيىس البرش، وموىس الحيوان، وإبراهيم
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أناس طبقات: ست عىل األنبياء تتفاضل كما املالئكة تتفاضل بل الجنة.5 أهل وهم بالعقل
وعباد مرسلون، ومالئكة روحانيون، وخرية مصطفون، ورسل مربون، وأمناء عاملون،

معلوم. مقام له وكل مكرمون.
معنى وهو األول. الحيوي الدافع يربد عندما وامللل، الفتور من الفرتة اسم اشتق وقد
من الجزئية النفوس اإلعياء يصيب عندما النهاية بداية واالنحطاط، االنهيار أي سلبي
يتصل زكية نفس بظهور العناء هذا يزول ثم التأييد، قبول عن فتعجز الجسماني العالم
بعصيانهم الناس كافة عىل الرضر يعود عندما أيًضا جماعي انهيار وهو التأييد، بها
ينقطع عندئٍذ األضداد. إىل وميلهم عرصهم يف ذريته من واألئمة األساس عن وإعراضهم
ويعم األسقام، فتظهر األجنحة ثم اللواحق األمر ويتسلم عنهم. التأييد ويزول اإلمامة، مدد
مدة العالم عن األمانة وتنقطع هللا، أولياء عىل للتكرب والهالك الفتن وتقع والبالء، القحط
الخلق ويأوي يسكنونها التي بيعتهم بل األئمة أواخر ليسوا واللواحق الناطقة. انقطاع
تنتهي ال والحجة الخلق. عىل الحجة ألنها عني طرفة العالم عن تنقطع ال واإلمامة إليها.
حتى بالنرص شديد وإيمان املستقبل يف أمل عىل يدل مما الهالك عمَّ وإالَّ العرص بفساد
يف والسقوط، النهضة الحركتان، هاتان الناس. ويهدى الرشيعة يقيم جديد إمام يظهر
والقحط، النماء واملرض، الصحة والجهل، العلم والضالل، الهداية والطبيعة، والبدن الروح
الالهوت يف الحال هو كما والخالص السقوط واملعصية، الطاعة واإلفساد، اإلصالح
السقوط ثم جديد من والنهضة السقوط النهضة بني التاريخ جدل يف فرق وال املسيحي.
اإلمامة. بنهضة إيذان النبوة فانهيار وخارجهما، بل منهما كل داخل واإلمامة النبوة بني
سبعة عىل موزعة علم وخمسمائة بألف وناطق ناطق بني الزمنية الفرتة وتحديد
املدة. أقل وهي عام. سبعمائة املجموع ويكون عام، مائة منهم لكل يكون متمني أو أئمة

ص١٠٣. واألحكام األصول ص۱۷۸-۱۷۷، األسابيع 5

القائم
محمد
موىس
عيىس

إبراهيم
نوح
آدم

اإلنس بالعقل
ا4الئكة
البرش
الجن

الحيوان
النبات
ا4عدن
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والدور نفسه. مع متسًقا الفكر يبدو حتى االتساق املهم سبعة. عن األئمة زيادة يجوز وال
السبعة أول صغرية. أدوار ومحمد وعيىس موىس وأدوار كبري. دور إبراهيم إىل آدم من
الختام.6 كان القائم وكذلك وافيًا فسمي دوره يف ثالثة ثالث إبراهيم القائم. وآخرهم آدم
إلبراهيم، والصالة لنوح، والطهارة آلدم، الوالية الشعائر. من شعرية نبي ولكل
هل الشهادة؟ عن وماذا للقائم. والجهاد ملحمد، والحج لعيىس، والصوم ملوىس، والزكاة
ملوىس والزكاة إلبراهيم؟ وصالة لنوح طهارة إىل الصالة انقسمت وملاذا الوالية؟ هي
والحج روحانيته. عىل دليًال لعيىس والصوم املادة، أرس من إرسائيل بني الشعور تنقية
سماته له ناطق وكل الظالم. الحاكم مقاومة أجل من القائم والجهاد ألمته. جمًعا ملحمد
الذي النداء ولنوح إبراهيم. وآل نوح له التالني عم الذي االصطفاء آلدم وخصائصه.
والكلمة ملوىس، والكالم إلبراهيم، والخلة وموىس، إبراهيم النطقاء من بعده من عم
يف الحال هو وكما عيل. للقائم واملحاسبة واملجازاة ملحمد، والرؤية عيىس، إىل والروح
عىل دراسة وكأنها الخلفاء، من سلسلة املسيح، بعد الكنيسة يف الوحي واستمرار املسيحية
السماء مدينة هذه األخرية. السمة إال نيص دليل سمة ولكل والبيزنطية. الرومانية نمط

الطغاة. وقوادها األرض مدينة عىل فعل رد فضالء، قواد لها مجتمعات
وملا الصحة. لحفظ بدنية سياسة والطب العباد. ملصلحة دينية سياسة والرشيعة
لتعدد نظًرا واحد من أكثر األطباء يكون أن لزم والبقاع البيئات حسب األمراض اختلفت
طب عن املمارسة يف يختلف قد والسند الهند فطب العالج. طرق واختالف األمراض،
الرسل. تعدد وجب لذلك واألزمنة. األمكنة حسب الرشائع تختلف وكذلك والخزر. الرتك
بوحدة ذلك عىل االعرتاض من وبالرغم النفوس. وطب األبدان طب بني تطابق إذن هناك
تقتيض الرشائع وتبدل التاريخ مراحل أن إال واملمارسة العالج طرق وتعدد النظري الطب
عكس عىل والرشيعة الوحي تطور يف واملكان الزمان لبعدي نظًرا التعددي التصور هذا
واملكان الزمان خارج املطلق يف والرشيعة الوحي يتصور الذي الطرف األحادي التصور
آخر ناطق يد عىل أخرى برشيعة الرشيعة تجديد هللا رحمة ومن التاريخ. خارج وبالتايل
واحد وقت يف رشيعتني وجود إذن يجوز ال الحق.7 طريق إىل تؤدي ومعاٍن غريبة بألفاظ
فيبقى فيها أو عنها البحث وجب ملا كلها الرشائع انقضت ولو عرصها. رشيعة لكل ألن

ص٦٩. املذهبة ص١٢٣-١٢٤، واألحكام األصول 6
.٧٣ ص٦٣، املذهبة ،١٨٦-١٨٧ ،١٦٢ ،١٦٥ ،١١٨ ،٨٤ ،٨٠ ،٨٧-٨٨ ،٧٣ ص٧٢، النبوات 7
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قانون ومعرفة بينها واملقارنة عنها البحث أجل من الرشائع تعدد وحرية. تيه يف الناس
الرتاكيب أن كما اآلخر وباليوم وبالرسول باهلل اإليمان عىل تقوم واحد. جوهرها تطورها.
العصور بتعدد النبوات تعددت كما النبوات بتعدد الرشائع تعدد وعمق. وعرض طول بها
للزيادة خاضع يشء كل والعصور. والرشائع النبوات أساس فاالختالف األزمان. واختالف
استقالل واحد، الكيف لكن الكون، يف والتغري الرشيعة يف النسخ وجد لذلك والنقصان؛

العامة. املصالح وتحقيق اإلنساني الوعي
إىل وهبوطه آدم هجرة الكشف، دور إىل السرت دور من انتقاًال هجرة، ناطق ولكل
وسمات الناطقية. حد إىل اإلمامة حد ومن الكشف، إىل السرت من القائم وانتقال األرض،
هبوطه يف السرت دور إىل الكشف دور من آدم انتقال سبعة: النطقاء أدوار يف االنتقال
السفينة من هبوًطا الناطقية حد إىل اإلمامة حد من نوح وانتقال األرض، إىل الجنة من
من الكليم وانتقال تهامة، أرض إىل رأسه ومسقط هجرته من الخليل وانتقال األرض، إىل
وانتقال السماء، إىل إياه هللا رفع املسيح، وانتقال التيه، ومجاورته املقدس بيت إىل الشام
من الناطق وانتقال املدينة، إىل مكة من هجرته الناطقية، حد إىل اإلمامة حد من محمد
وأقام توبته ُقبلت الجنة من آدم هبط فلما عليه. األساس إلقامة األعىل الحد إىل الحد هذا
ولد تهامة أرض إىل الخليل هاجر وملا الغرق. من أمن السفينة من نوح انتقل وملا الوحي.
واإليماء باإلشارة شمعون وأقام إليه. هللا رفعه نزل ما به املسيح نزل وملا إسماعيل. له
وأقام األجهار. رءوس عىل قم بغدير عليٍّا أقام املدينة إىل مكة من محمد هاجر وملا وصيٍّا.

خلفاؤه. الغيبة بعد القائم
باإلضافة السنة عند الستة الرسل من العزم أولو هم الشيعة عند السبعة والنطقاء
الشيعة أدرك الناطق. ظهور هو وتوبته العزم بانقضاء آدم دور وانقىض الناطق. إىل
ال ثوابتًا السنة وجعلها حركية. تطورية التاريخ، يف فلسفة إىل وحولوها بينهم العالقة
وإبراهيم، ونوح، آدم، الشيعة. عند سبعة وهي التاريخ. فلسفة لديهم فغابت فيها حركة
بعد وليس آدم قبل ليس باألخري. السنة أهل يقر وال والقائم. ومحمد، وعيىس، وموىس،

والنهاية. البداية واألخري، األول يمثالن فالطرفان نبي. القائم
حركة مقام، بعد مقاًما الصوفية، مقامات مثل دور وراء دوًرا التاريخ، يف واألدوار
القائم. عند النهاية يف الكشف إىل السرت ومن آدم، عند البداية منذ السرت إىل الكشف من
إىل دور من االنتقال فكذلك عالمات، له الصوفية عند مقام إىل مقام من االنتقال أن وكما
ومن وجيًها كان منذ السماء. إىل إياه هللا رفع املسيح انتقال سمة فمثًال سمات. له دور
املدينة. إىل مكة من هجرته الناطقية حد إىل اإلمامة حد من محمد انتقال وسمة املقربني.
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وهذا الغيبة. بعد ظهوره ثم غيبته الكشف دور إىل السرت دور من القائم انتقال وسمة
القهار.8 الواحد وبروز السموات، غري والسموات األرض، غري األرض تبديل معنى هو

العدد. آدم وهو النطقاء فأول والطبيعة. والحروف األعداد عالقة األدوار وعالقة
والجرم اإلمامة. عقبه يف سطح ألنه إبراهيم والسطح الرشيعة. تأليف خط نوح، والخط
القائم عالقة املسيح، والزمان بعده. وثالثة قبله ثالثة السبعة، النطقاء بني املتوسط موىس
وملا القائم. هو والقول واألديان. الرشائع صاحب محمد، واملكان األزمنة. عىل املستعان
محمد قسمني، إىل السادسة انقسمت فقد أقسام سبعة الدائرة قسمة الصعب من كان

باإلمام. والنبي بالكشف السرت الرتباط نظًرا والقائم

العدد

آدم

إبراهيم

القائم

موىس عيىس

الزمان

نوح الط,

النطفة خلق آخر

اللحم
محمد ا8كان

٧

القول

١

٢

٣
الخط

السطح

٤

الجرم
٥ ٦

ا8ضغةالعظم

العلقة

العرشات، ونوح اآلحاد، هو آدم العرشية. واألعداد السبعة األنبياء بني تقابل وهناك
والقائم األلوف، مئات ومحمد األلوف، عرشات وعيىس األلوف، وموىس املئات، وإبراهيم
ألوف بعد ماذا سؤال وال اآلحاد؟ قبل الصفر عن وماذا سؤال يطرح وال األلوف. ألوف

.١٨٧–١٨٩ ص١٨٤، النبوات 8
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

وفلسفة العدد منطق بني التقابل وكان الطرفني من متناهية األعداد كانت إذا األلوف
آدم، من سبعة سابع القائم أن مقالة «املذهبة» صاحب ويرفض ا؟ تامٍّ تطابًقا التاريخ
السبعة واألنبياء املثل هو الحساب الكون. يف هللا السنة إبطال أنها عىل من ثمانية وثامن

املمثول.
هو األحد يوم آدم السبعة. األسبوع أيام وعدد السبعة األنبياء بني تقابل وهناك
بالرسالة. وقام السرت. يف هللا عبد من أول آدم األول. للناطق األول والبعث االبتداء،
هللا أعطاه نوح. الثاني الناطق واالثنني الستة. واأليام واألئمة النطقاء لعدد هللا وعلم
الرابع الناطق واألربعاء العلوم. فيه هللا جمع إبراهيم، الثالث الناطق والثالثاء الحكمة.
األمثال. ورضب بالتأويل تكلم العزم. أويل من عيىس الخامس الناطق والخميس موىس.
واألوصياء والرسل العزم أويل من مىض ما علم جمع محمد السادس الناطق والجمعة
نسل من القائم السابع الناطق والسبت القائم، بظهور األرض ويملكه القيامة. يوم إىل
وضعفها السبعة األيام وتدل االستحقاق. ويتم اآلخرة، وتفتتح الدنيا، تختتم وبه محمد.
وسط ملحمد والجمعة ملوىس. البدر ليلة القمري الشهر منتصف عىل عرش أربعة العدد
ال وقد والجمعة محمد مثل الواقع مع هذا يتطابق وقد عيىس. وأحد موىس سبت بني
كان ربما آدم. وليس عيىس باألحد واألوىل القائم. وليس السبت بموىس فاألوىل يتطابق.
األنبياء. وأبو البرش أبو آدم أن كما اإلرسائيليات يف األسبوع أيام أول ألنه آلدم األحد
موىس ومدح عقلية. ال نقلية حجة التوراة، يف موىس بأقوال «املذهبة» صاحب ويستشهد
يوم املثال، إرسائيل عرفت موىس. من ونزعه للقائم لتخصيصه سببًا كان السبت ليوم
وتطابق السبت. يوم املسيح من باالنتقام يستشهد وكذلك القائم. املمثول، دون السبت،
ستة الجمعة وتبقى خمسة. الخميس حتى اثنان واالثنني واحد، األحد األعداد. األصوات

يتطابقان.9 ال سبعة والسبت
وطول األسبوع أليام طبًقا والعدد التاريخ. جدل يف ليتحكم األعداد منطق ويأتي
األرض، عىل اإلنسان تاريخ بداية ألنه دورته مدة معروف وغري األحد يوم فآدم الدورة.
إذا محددة غري مئات ودوره الثالثاء يوم وإبراهيم سنة، ٨٥٠ ودوره االثنني يوم ونوح
يوم وموىس املذهب. مع التاريخ اتفاق يكفي يقني. دون بالتحديد املغامرة أحيانًا يصعب
األلوف. عرشات ودوره الخميس، يوم وعيىس أيًضا. محددة غري ألوف ودوره األربعاء

ص١٠٨-١٠٩. واألحكام األصول ،٧٠ ،٤٤ ص٤٧، املذهبة 9
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والقائم املثاني، تمام وهو دور، أول والخلفاء األلوف. مئات ودوره الجمعة يوم ومحمد
العرشات إىل اآلحاد من تطول الدور فرتة أن ويتضح األلوف. عرشات ودوره السبت، يوم
العكس أن مع األلوف. ألوف إىل األلوف مئات إىل األلوف عرشات إىل األلوف إىل املئات إىل
أقرص فرتات إىل تحتاج ثم ومن اإلنساني. الوعي ويرتقى تتعلم، البرشية ألن األعقل هو
حتى اجتهاده عىل ويعتمد وإرادة، عقًال اإلنساني الوعي ويستقل النبوة اكتمال حتى
له فالتاريخ التاريخ. وفرتات األسبوع أيام بني توازي أو تقابل يحدث كما التاريخ. نهاية
والقرون والسنون والشهور واألسابيع واأليام والساعات والدقائق الثواني زماني، إيقاع
دور يف وقعت وقد املمكن. التاريخ هو والزمان املتحقق الزمان هو التاريخ والعصور.
عيىس دور ويف فرتتان، موىس دور ويف فرتات، ثالث إبراهيم دور ويف فرتات، أربع نوح
والفرتة. الدور بني تقابل أو تواٍز يوجد فال فرتة. أية محمد دور يف تقع ولم واحدة. قرتة
الوعي وارتقاء الكمال من اقرتابه عىل يدل مما التاريخ تطور كلما الفرتات وتقرص
دور وراء دوًرا النمط، وتكرار النص رتابة من وبالرغم وإرادة. عقًال واكتماله، اإلنساني

األعداد. فلسفة تحكمها التي التاريخ فلسفة طبيعة هذه أن إال حاسبة آلة وكأنها

العدد األئمة أصحاب
الفرتات

الضد األساس القائم

آحاد األحد شيث، هابيل،
مهالئيل، برد

فالغ

مالئيل برد،
الؤي

قابيل إبليس شيث آدم

عرشات االثنني رافخشد، سام،
هود، غابر،

صالح شالح،

تاريخ قابيل،
لوط أفور،

سام نوح

مئات الثالثاء أرنموس،
لوط، ناقور،
إسماعيل،

إسحاق، فيدار،
يعقوب،

عمار، يوسف،
يامني، بن
شعيب

يهوذا، إلياس،
الؤي

نمرود إسماعيل
إسحاق

إبراهيم
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العدد األئمة أصحاب
الفرتات

الضد األساس القائم

ألوف األربعاء عمران، هارون،
ذو يونس،

الكفل

زكريا يونس فرعون هارون،
يوشع،
أوالد

هارون

موىس

الخميس
األلوف عرشات

اليسع، املسيح،
قس فياليس،
ساعدة، بن

اآليادي

أصطيغانوس،
إلياس، مرقيا،

(اليا)

يهوذا شمعون
الصفا

عيىس

مئات الجمعة
األلوف

الحسن، عيل،
من الحسني،

إسماعيل، ذرية
محمد

إسماعيل بن

دور فتح
ابتداء القيامة
األخرى النشأة

جهل أبو
لهب أبو

عيل محمد

ألوف السبت
األلوف

        القائم

األعداد تطابق يشء، كل مع يشء كل تطابق التطابق، عىل التاريخ فلسفة وتقوم
وفرتات العمر مراحل تطابق واألسماء، واألصوات الحروف تقابل والرشيعة، والطبيعة
آدم فحروف والتاريخ. اللغة بني األنبياء، وأسماء الحروف بني تطابق هناك التاريخ.
الذي العربي للنطق طبًقا زائدة (األلف ستة إبراهيم وحروف ثالثة. نوح وحروف ثالثة.
اجتمعا ﴿كن﴾ يف ثالثة والنون ثالثة، والكاف براهيم). الحبيش النطق مثل بساكن يبدأ ال
حروف، ثالثة ألف حروف: ثالثة وهو األمر. أي الرشق إىل آدم وصىل إبراهيم. ستة يف
عىل والنون الكاف العرش. حملة حروف، ثمانية وهي حرفان. وراء حروف، ثالثة وميم
والستة واملستجيب. والداعي واإلمام واألساس الناطق عىل الباقية والستة العلويني األصلني

الحدود.10 عىل دالة حروف الستة مقام

ص١٠٩. واألحكام األصول 10
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التاريخ أسس (۲)

الثبات بني تجمع ستة أسس عىل تقوم التاريخ يف فلسفة إىل األديان تاريخ تحول وقد
التايل: النحو عىل والجدل املنطق بني والحراك،

شهًرا وثمانون ألفان فرتته عام. مائة عاش آدم. من ابتداءً النبي وهو القائم، (١)
ونسخ املغرب، قيلته وكانت نوح. ثم أمة. له كان وإن رشيعة له ليس يوًما. عرش وخمسة
ونسخ املغرب، قبلته وكانت موىس، ثم نوح. ونسخ البيت، قبلته وكانت إبراهيم ثم األمر.
اسًما، عرش أربعة وله محمد ثم األمثال. ورضب بالتأويل تكلم وقد عيىس، ثم إبراهيم.
تنتِه لم فالنبوة املنتهى. سدرة صاحب القائم ثم الحديث. يف وسبعة القرآن، يف سبعة
ومنه الرسول. خليفة وهو مستمرٍّا. زال وما بعد يمت لم القائم سبعة. واملجموع بمحمد.

بعد. أحد يمثله لم والقائم الثورة. تبدأ
بعد وسام بالطائف. عاش آدم. بعد شيث النبي، مقام يقوم الذي وهو األساس، (٢)
ويوشع موىس، بعد وهارون للظاهر، وإسحاق للباطن إبراهيم بعد وإسماعيل نوح،
الدعوة تقوم وعليه محمد. بعد وعيل عيىس، بعد الصفا شمعون هارون، أوالد ثم نون بن

السلطان. فقهاء بفتاوى ضاعت أن بعد
وفرعون إلبراهيم، ونمرود آلدم، وقابيل إبليس ضدان، أو ضد نبي لكل الضد. (٣)
وبالتايل الضد من أقوى ألنه ضد له ليس والقائم ملحمد. لهب وأبو لعيىس، ويهوذا ملوىس،
معاوية السلطة مغتصبي األموية مثل والعدو والخصم املعارض هو الند النبي. من أقوى

وعصابته. ويزيد وآله،
شخصيات عليه، ومؤرشات عالمات أي فرتات أصحاب نبي لكل الفرتة. صاحب (٤)
وتارخ وقابيل ألدم، بالنسبة والؤي ومهالئيل برد مثل ضوئه تحمل أو بقدومه تنبؤ
وزكريا ويونس إلبراهيم، بالنسبة والؤي ويهوذا (إلياس) وقيدرا لنوح، بالنسبة لوط أخو
الفرتة األخرى، النشأة ابتداء فرتة القيامة، دور فتح فرتة فهناك محمد. إىل بالنسبة
أصحاب له فليس القائم أما وانتهى. اكتمل قد فالتاريخ شخص. دون عالمة بنفسها

اإلطالق. عىل بدأ قد فالتاريخ فرتات.
يف يكون وال املثاني. السبع إلكمال الخلفاء لوجود نظًرا محمد يف فرتة توجد وال
أخرى رشيعة رشيعته بعد ليس املاضية. األدوار يف كان كما األئمة عن انقطاع دوره
األرشار من واالنتقام الرش لوقوع األئمة استتار الفرتة هذه وعالمة الدور. نهاية تحدد
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تتحقق أن بعد الدورة يكمل الذي وهو املتم إليه يضاف وقد عليهم. والخروج وعصيانهم
النهاية. عىل العالمة هو واملتم البداية عىل املؤرش هو الفرتة صاحب التاريخ. يف الدعوة

هابيل آدم بعد سبعة. أئمة نبي كل فبعد الهدى. إىل الناس يؤم الذي هو اإلمام (٥)
غابر ثم أرمخشد ثم سام نوح وبعد خمسة. وهم فالغ، ثم مهالئيل ثم برد ثم شيث ثم
إسماعيل وإلبراهيم تسعة. وهم لوط، ثم ثامور ثم أرغوس ثم صالح ثم ثالخ ثم هود ثم
سبعة. وهم شعيب، ثم يامني ابن ثم عمار ثم يوسف ثم يعقوب ثم إسحاق، ثم قيدار ثم
ولعيىس أربعة. وهم آخرهم، وجرجس الكفل ذو ثم يونس ثم عمران ثم هارون وملوىس
وملحمد اثنان. وهما إسحاق، ولد من وكلهم األيادي، ساعدة بن وقس (فياليس) اليسع
ثالثة. وهم محمد، بن إسماعيل حتى إسماعيل ذرية من وكلهم الحسني ثم الحسن ثم عيل
أيًضا وواضح لألعداد. طبًقا يسري ال فالتاريخ سبعة. عىل والعثور العد صعوبة وواضح
من عربي مسيحي كإمام ساعدة بن قس وإدخال للنسق، طبًقا التاريخية الواقع تكييف
الدور يف النطقية إىل اإلمامية من انتقل السابع اإلمام بلغ وإذا املسيح. بعد السبعة األئمة

التايل.
وجود يتطلب مما عرش اثنا وهم له. مصاحبًا يكون أو اإلمام يتلو من وهو الالحق (٦)
باألئمة تقول التي اإلسماعيلية بني يجمع أن السجستاني أراد وربما إمام. لكل الحقني

عرش. االثني باألئمة تقوم التي عرشية واالثني السبعة

برد إىل شيث إىل هابيل من الدور وينتقل إليه. هللا هبة شيث، أساسه يف آدم ورشف
األمر من آدم به جاء ما فينسخ الثاني الدور صاحب نوح حتى فالغ إىل مهالئيل إىل
قبلته نوح وجعل للرشيعة. فقط وليس لألمر يكون قد فالنسخ رشيعة. ألدم يكن لم وإن
شالح إىل هود إىل غابر إىل أرفخشد إىل ثم سام أساسه يف نوره منه اسرتق ثم املغرب
النور يرشق فاملغرب إبراهيم. ظهور وحتى وغريهم ولوط نافور إىل أرثمو إىل صالح إىل
عىل تدل التي والعربانية أرفخشد مثل الفارسية األسماء وتظهر التضاد. ملنطق طبًقا
وجعل نوح رشيعة إبراهيم نسخ ثم إبراهيم. ودين فارس ثقافة الشيعي، الفكر مصادر
وأصبحت وشعيب. يامني إىل قيدار إىل إسماعيل أساسه إىل النور انتقل ثم البيت. قبلته
عن الدفاع للنور التسلسل هذا من وواضح والؤي. ويهوذا قيدار إىل يعقوب أوالد فرتته
الفرتات وتتفاوت السلطة. عن دفاًعا املوضوعة لألحاديث السنة أهل رواية ضد املعارضة
إىل وتوجه إبراهيم، رشيعة فنسخ الرابع الدور صاحب وهو موىس ظهر ثم نوح. بعد
األمر رجع أئمة ستة وبعد هارون. ألوالد كفيًال يوشع إىل انتقل ثم بنوح. اقتداء املغرب
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وال للنبوة. رضوري فاالستقرار مستقرين، غري كانوا يوشع أوالد ألن هارون أوالد إىل
الكفل. وذو ويوسف عمران منهم الفرتات وأصحاب املتنقلة.11 الرعوية الحياة تكفي
صغرى مراحل والفرتة نبيني، بني الدور الفرتة. من أكرب والدور الدور، من أصغر الفرتة
وأصحاب الصفا. شمعون إىل وصية منه األمر انتقل آدم، مثل وعيىس نبوة. كل داخل
وأحيانًا الوحي هو الصفا شمعون يبدو وأحيانًا وإلياس. ورقيا إصطفانوس بعده الفرتات
مختلفة. أنحاء عىل ولو حتى املذهب مع التاريخ اتفاق رضورة عىل يدل مما األساس
مثل قبلته وجعل النطقاء، من تقدمه من رشيعة نسخ السادس. الدور صاحب ومحمد
ومحبني لرشيعته متممني بعده من واألئمة تقدمه. من رشائع بواطن وأظهر إبراهيم، جده
بمنزلة له كان الذي طالب أبي بن عيل أساسه رشيعته. أخرى رشيعة تنسخ ال لسنته.
وشمعون موىس، من وهارون إبراهيم، من وإسماعيل نوح، من وسام آدم من شعيب
العظيم، القرآن دور هو ودوره األشهاد. ظهور إىل النطق أصحاب وهم عيىس. من الصفا
حتى معرفتها يمكن هل محمد؟ بعد الفرتات هي ما اآلن: والسؤال السابع. الدور وهو
وقت وال ظهوره وقت معروف غري القائم كان وإذا معروف؟ غري بنفسه والقائم القائم
األئمة يأتي فهل الرشائع ببواطن أتى محمد كان وإذا فرتته؟ تحديد يمكن فكيف عودته
ليس األنبياء ساللة مفهوم ويتضح محمد؟ بعد األئمة هم ومن الرشائع؟ بواطن ببواطن
وهو بعد. فيما وراثيٍّا ملكيٍّا الحكم يكون أن عجب وال جسمانيٍّا. أيًضا بل روحيٍّا فقط

السقيفة. يف حدث كما واالختيار البيعة ظلم عىل فعل رد أكرب
دور فأول الرشيعة. إليها مضاًفا كيل نحو عىل والفرتات األدوار هذه وصف ويتم
الفطرة قوة من فيه ملا رشيعة له ليس السرت. وراء وأول النطقاء، مرتبة أول آدم، دور
ملا الكشف دور وصاحب وآخره تمامه القائم كان لذلك له. املالئكة وسجود والحكمة
يسرت. والقائم يكشف، آدم وأحيانًا يكشف. والقائم يسرت، آدم النطقاء. أدوار من استرت
وسبعة شيث، أساسه املستور. ويزول البيان، فيظهر القائم يعيده كي بآدم الخلق بدأ
كرشائع رشيعة له ليس اآلحاد. العدد يف ومرتبته اللواحق. من عرش واثنا بعده، من
رد أقوى املستور الضائع والحق الظاهر، عىل فعل رد أكرب واملستور بعده. من النطقاء
عرش االثنا ولواحقهم السبعة واألئمة نوح أما القائمة. الدولة الظاهر، الظلم عىل فعل

قبائل كونها ونفي فلسطني يف إرسائيل بني استقرار من حاليٍّا إثباته الصهيونية تحاول ما وهو 11

والجنوب. الشمال بني رحل سامية
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إال سنة ألف ودوره سام. ولده وأساسه العرشات. قوته الرشائع. وابتداء الرفع قوة فله
واألئمة الظاهر. وإسحاق الباطن إسماعيل وأساسه الثالث. الدور وإبراهيم أعوام. خمسة
الدور صاحب وعيىس املائة. من وقوته عرش. االثني ولواحقهم إسحاق ولد من السبعة
جرجس. وآخرهم إسحاق. ولد من السبعة واألئمة الصفاء شمعون وأساسه الخامس.
الدور من النور إليه يصل السادس. الدور صاحب ومحمد األلوف. عرشات من وقوته
إسماعيل بن ومحمد األلوف. مئات وقوته عرش. االثنا ولواحقه عيل. وأساسه السابق
دور أول األلوف. ألوف وقوته عرش. االثني ولواحقه عيل. ذرية من السابع الدور صاحب
وصاحب القيامة. دور وفتح األخرى، النشأة وابتداء الثاني، تمام ومنه األمجاد. الخلفاء
فرتة تتحدد وال أئمة. ثالثة وراءه وقام ألف. ألف وقوته القائم. هو الذي املنتهى سدرة
حجة عرش اثني له الذي الوحيد هو والسابع بعد؟ يظهر لم أنه أم حاليٍّا املوجود القائم
آخرون، تسعة واستمر منهم. واحد يهوذا ثالثة. نكص النصف. أي أئمة، ستة وليس
بل القائم ليس وهو إسماعيل. بن محمد والسابع ستة، أئمة محمد وبعد ثالثة. يف ثالثة
أصحاب ولده من مستورون أئمة ثالث بعده وقام واالستتار. الكهف أول السابع، اإلمام

يسبقونه.12 مستودعون ناطق كل وبني األدوار.
أعوام خمس إال سنة ألف نوح دور فتحديد للمذهب. طبًقا التاريخ قراءة كله وهذا
باقي من أمثلة يكفي ألنه مذكور غري موىس ودور مذهبيٍّا. بل تاريخيٍّا تحديدا ليس
واحدة، العددية فالحقائق تسعة. عن ومات زوجا عرش اثنتي الرسول وتزوج األدوار.
ليس املوضوع أن كما األزواج. مسئولية ليست والوفاة التاريخ. يف يتحكم الذي هو والعدد

عيل. ضد وقوفها عائشة إىل متضمنة إشارة بل استقامتهن
الفرتات، وأصحاب والضد، واألساس، القائم، رأسيٍّا: فقط ليس الجدول قراءة ويمكن
شيث، وأساسه القائم، هو فآدم السبعة. لألنبياء طبًقا أفقيٍّا أيًضا بل واللواحق واألئمة،
ثم شيث ثم هابيل واألئمة والؤي، ومهالئيل برد الفرتات وأصحاب وقابيل، إبليس وضده
الفرتات وأصحاب سام، أساسه ونوح اآلحاد. والعدد األحد واليوم فالغ. ثم مالئيل ثم برد
ثم صالح ثم شالخ ثم هود ثم غابر ثم أرفخشد ثم سام واألئمة لوط. أخو وتاريخ قابيل
سنة. وخمسون تسعة والدور عرشات، والعدد االثنني، واليوم لوط. ثم نافور ثم أرغوس
الفرتات وأصحاب نمرود، والضد للظاهر. وإسحاق الباطن إسماعيل أساسه وإبراهيم

ص۱۰۸-۱۰۷. واألحكام األصول 12
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إسحاق ثم قيدار ثم إسماعيل واألئمة يعقوب. أوالد من والؤي ويهوذا (إلياس) قيدار
املئات. والعدد الثالثاء واليوم شعيب. ثم يامني ابن ثم عمار ثم يوسف ثم يعقوب ثم
الفرتات وأصحاب فرعون. والضد هارون، أوالد ثم نون بن يوشع هارون، أساسه وموىس
والعدد األربعاء، واليوم الكفل. ذو ثم يونس ثم عمران ثم هارون واألئمة وزكريا. يونس
إصطفانوس الفرتات وأصحاب يهوذا. والضد الصفا. شمعون أساسه وعيىس األلوف.
واليوم األيادي، ساعدة، بن قس (فياليس)، أليسع املسيح واألئمة (اليا). وإلياس ومرقيا
وأصحاب لهب. وأبو جهل أبو والضد عيل، أساسه ومحمد األلوف. وعرشات الخميس
ثم الحسني ثم الحسن ثم عيل واألئمة األخرى. النشأة وابتداء القيامة دور فتح الفرتات
وأول األلوف. مئات والعدد الجمعة. واليوم إسماعيل. بن محمد حتى إسماعيل ذرية من
أئمة. وال فرتات، أصحاب وال ضد، وال له، أساس ال والقائم الثاني. تمام ثم الخلفاء دور
املنتظر. املهدي هو ربما محمد. مثل رسول وهو األلوف. آالف والعدد السبت، اليوم
التاريخ نهاية باهلل. الرشك حد إىل باإلمام الرشك حد وصل لذلك بعد. ينته لم فالتاريخ
يف ورغبة للمعارضة حركة التاريخ واستمرار الواقع، األمر عن ودفاع بالسلطة استنتار
يف الجسماني العاملني من الصفوة صفوة هم هؤالء أفضل. هو ما إىل القائم الوضع تغيري
يف أي نبيٍّا ثالثون وبينهما وحرام. حالل وأحكام، رشائع أصحاب وهم السبعة النطقاء
النطقاء. تابعوا بل شيئًا يغريوا لم رشعوه. ملا ومنذرون مبرشون أنبياء خمسة فرتة كل
شيئًا يغريوا لم بالرشيعة. عاملون ظاهرون أئمة السابع والقائم السادس الناطق وبني

الجارية.13 هللا سنة السادس ومع فيها.
أو واحدة يكون قد الضد أو واألساس الركن أن األفقية القراءة هذه من ويبدو
فسبعة، األئمة أما ثالثة. أو اثنني أيًضا الفرتات أصحاب يكون وقد ثالثة. أو اثنني أكثر،
ويظهر لنوح. إال الدورة الزمن تحديد يوجد وال نقصان. أو زيادة دون عرش اثنا واللواحق
ضد وال له أساس ال والقائم لعيىس. كأئمة واأليادي ساعدة بن قس مثل العرب النصارى
عمر تحديد ويتم املستقبل. عىل مفتوح ألنه وعدد يوم له إنما أئمة. وال فرتات أصحاب وال
أعمار باقي تحديد دون الدقة هذه بمثل نوح دور وتحديد واليوم، والشهر بالسنة آدم

ودوراتهم.14 األنبياء

ص٢٦-٢٧. املذهبة 13
سنة. وخمسون تسعمائة نوح دورة يوًما. عرش وخمسة شهًرا، وثمانون وألفان سنة، مائة آدم عمر 14
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وأصحاب الوحي، هو األساس ويصبح الستة. األركان ألفاظ تختلف آخر تصور ويف
األنبياء، كل يف كلية العدد غياب ويالحظ سبعة.15 األنبياء ويظل األوصياء. هم الفرتات
الكلبي دحية مثل واألئمة األوصياء يف البعض ويشرتك عيىس. باستثناء األئمة وغياب
الراهب) (بحريا ونوفل سطيح مثل عرب أوصياء ويظهر عيىس. يف الراهب وسطيح ونوفل
الحجاز، يف الراهب وسطيح ونوفل الكلبي دحية مثل عرب أئمة يظهر كما وجرجس.
وزرقاء فارس يف الفاريس وسلمان الشام يف وكعب املرقوني وصهيب الراهب وبحري
أضداد يظهر كما إرسائيل. بني تاريخ تعريب مع اليمن، يف الحزن ذي بن وسيف اليمامة
الحسن مثل ألقابا األئمة بعض ويأخذ ونرسى. ويعوق يفوت مثل العرب آلهة ومن
له. دورة وال عدد وال أئمة وال ضد وال له ويص ال والقائم املستقر. والحسني املستودع
املدني. كالسجل واليوم، والشهر السنة املتناهية، بالدقة العمر أو الفرتة تذكر وأحيانًا
وتدل اليوم. دون والشهر السنة أو بالسنة يكتفي أو اإلطالق عىل يشء يذكر ال وأحيانًا
األعداد وتظهر والتسلط، الظلم أئمة ضد السياسية القيادة وفرة عىل األئمة أسماء كثرة
عرش، االثنا فاللواحق بعًضا. بعضها التصورات وتكمل .٧ ،١٢ العددين مثل الرمزية

وشيث هابيل الويص بها. وُدفن بمكة ١٠٠ عاش يوًما. و١٥ شهًرا، و١١٤٠ سنة، ۲۰۸۰ آدم عاش 15

ومتو سفاري، وضده ومهائيل فينان، ثم بفياتوس وضده أنوش واألوصياء إبليس. والضد الطائف. يف
و١٥ أشهر، و٧ عاًما ٧٤٢ نوح وعاش عاًما. ٧٨ يغرد وعاش عاًما. ٥٦ فالغ وعاش وميخائيل. شالح
إدريس واألوصياء ونرسى، ويعوق ويفوت حام والضد سام. الويص بالجودي. عاًما ٩٥٠ عمره يوًما.
وصالح. (ميخائيل) وهود هود، وابن القرنني) (ذو وفالغ وغابر، (أريل) وإرفخد وهرمس، (إخنوخ)،
واألوصياء كنعان. بن نمرود الضد بمكة. عاًما ١٣ عاش أيام. و٨ أشهر، و٧ عاًما، ١١٥٠ عاش وإبراهيم
١١٣٦ عاش وموىس شعيب. بن وعمران (يامني) وناقور ويوسف، وإسحاق عاًما، ١٢٠ وعاش لوط
هارون بن طالب واألوصياء فرعون. والضد عاًما. ٤٤ وعاش هارون والويص يوًما. و٢٨ أشهر، و٧ عاًما،
أمه فيه حملت عاًما ٣٢ عاش يوًما. ١٧ عاًما، ٥٧٠ عيىس، ودورة وسليمان. وداود ودانيال وأشعيا
(حزقائيل) حزقيا واألوصياء يهوذا. والضد الصفاء شمعون الويص إبراهيم بن إسحاق من أشهر ٩
وصهيب الراهب وبحريا الكاهن وسطيح ونوفل الكلبي ووصية الصديق، وإرميا وبختنرص، وحرقيل،
عاًما، ٦٣ محمد وعاش اليمن. يف اليزن ذي بن وسيف اليمامة وزرقاء الفاريس وسلمان وكعب املرقوني
فرعون مثل لهب أبو والضد والسامري. والعجل واملوسوي النبي مثل عاًما ٦٣ وعاش عيل والويص
وعيل املستقر، والحسني عاًما ٤٧ وعاش املستودع الحسن واألوصياء ونرسى. ويعوق ويغوث وقارون،
ومحمد وإسماعيل عاًما، ٦٥ وعاش الصادق وجعفر الباقر، ومحمد عاًما، ٥٧ وعاش العابدين زين
ال املهدي. مثل صفة بل علم اسم ليس وهو ويص، له ليس والقثم األربعة. الصفا وإخوان إسماعيل بن

عنه. والضد للرشك نفيًا وكأنه له عدد وال أئمة وال أوصياء وال ضد
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وقبلته ودفنه والدته ومكان وعمره القائم وفرتة األئمة وتفضيل الدورات وحدة واأليام
وهم الباطن أهل عن العامة وهم الظاهر أهل ويختلف األدوار. كل يف مطردة ليست
البرش أهواء وتجمع أعدائه لكثرة نظًرا عىل عند األضداد وتكثر الشيعة. داخل الخاصة
األمر انتقل الذي يعقوب مثل جعفر األنبياء، تاريخ مع األمة تاريخ به وينشأ ضده. كلها
عىل يدل مما إسماعيل بن محمد السابع اإلمام من الصفا إخوان ويخرج ناقور، ولده إىل
مثل أفراد يف يتبلور أن قبل جماعيٍّا فكًرا كان وأنه الشيعي، الفكر عىل سابقون أنهم
بعد األئمة أحد باعتباره بل يونانيٍّا وافًدا باعتباره ليس القرنني ذو ويذكر السجستاني.

نوح.
آدم دور الواحد. الدور داخل الفرتات أصحاب من فرتة لكل دقيق حساب ويظهر
ظهر ما إذا الفرتة إنهاء أجل من ربما املتناهية الدقة بهذه يوًما ١٥ + أشهر ٤ + سنة ٢٠
ومكان سنة ١٠٠ وعمره إبليس ضده، تحديده يتم كما بالثورة. اإليذان أجل من القائم
عمر إطالة من الظاهر أهل يرى ما خالف عىل املرشفة بمكة قبيس أبي جبل سطح دفنه،
كتم الذي شيث وبعده هابيل وصيه كان الشعبي. الخيال عن تعبريًا عام ألف حتى النبي
التجيل من التاريخ فمسار آدم. دور يف بالرش ظهر من وأول واملواثيق. العهود وأخذ األمر
بالطائف. ودفن النهاية. يف املقام عند التجيل إىل السرت من ثم البداية يف آدم عند السرت إىل
ضده وكان آنوش، بعده أتي ثم بالواقع. الخيال لربط الزمان دون املكان تحديد ويكفي
اكتفاء مكاني أو زماني تحديد دون الخري مثل متوارث فالرش قابيل. ولده من بقيانوس
فرتة. أيام وأيامه سقاري، ضده وكان مهبائيل. وهو فينان بعده من قام ثم بالساللة.
متوشالح بعده أتي ثم الزمان. أو للمكان تحديد دون للعظمة تضخيًما اسمان له فالوحي
والثاني واحدة. فرتة يف وصيان يأتي وهنا عاًما. ١٥٠ عمره وكان فالغ، وهو فحائيل ثم
وهنا عاًما. ٧٨ وعمره لفرتة، إماًما يزد، بعده قام ثم الزمان. يف محدد وعمره اسمان. له
ثالثون عليه نزلت أخنوخ. وهو العظمة علو عند إدريس بعده قام ثم العمر. يتناقص
اإلشارة هي وهذه بالحكمة. املثلث هرمس الفالسفة سمته القلم، خط من وأول صحيفة.
لآلخر إحالة اليهود، عند وأختوخ املسلمني، عند إدريس باعتباره لهرمس ربما الوحيدة
الرفض. وليس املتمثل موقف األديان تاريخ من الشيعة موقف يبدو وهنا األنا. ثقافة إىل
األسماء مع العربانية األسماء وتتداخل اإلسالمية. الفرق من جزء اإلسالمية غري فالفرق

العربانيني.16 تاريخ هو األديان تاريخ ألن نظًرا العربية
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إىل آدم من يبدأ الكبري فالدور وقرصها. الفرتة طول حيث من األدوار وتتفاوت
ونبي. نبي أي وناطق ناطق كل بني الصغري والدور التاريخ. وكل الوحي كل القائم.
خلفاء فاألئمة وأسباب. لعلل تحدث التي الفرتات يف مستقرون أئمة سبعة الدور ويتخلل

الصوفية.17 عند مقامني بني كاألحوال الرسل

السابع الستة األئمة الصامت االسم النبي الرقم

الثاني الناطق إىل يرتقي ٦ شيث آدم ١
الثاني الناطق إىل يرتقي ٦ سام نوح ٢
الثاني الناطق إىل يرتقي ٦ إسماعيل إبراهيم ٣
الثاني الناطق إىل يرتقي ٦ هارون موىس ٤

هارون أم يوشع ٦ شمعون عيىس ٥
هارون أم يوشع كثريون عيل محمد ٦

دور هو محمد ودور أئمة. ستة بعده األول اإلمام الصامت.18 أساسه له نبي وكل
باقي مثل ومحمد القائم. بعده األنبياء، خاتم فمحمد، العظمى. الدائرات خاتم القرآن،
محمد. بعد األئمة قبول مثل عيىس بعد األئمة قبول أيًضا وواضح بيشء. يتميز ال النطقاء
منه قريبًا يكون صامت ناطق لكل محمد. بعد وعيل عيىس، بعد (بطرس) الصفا شمعون
رشيعة ينسخ الناطق وناطق. صامت اثنان دور كل ويف وهارون. موىس مثل له وأساًسا

جديد. بتأويل ويأتي قبله ما تأويل ينسخ والصامت جديدة. برشيعة ويأتي قبله من

التاريخ مراحل (٣)

سلسلة يف مرة التاريخ فلسفة إىل األنبياء تاريخ من التحول أجل من األفكار نفس وتكرر
وإبراهيم، ونوح، آدم، أدوار: سبعة فهناك دوًرا. دوًرا متقطع ومرة واحدة، متصلة

والقائم. ومحمد، وعيىس، وموىس،

.١٨١-١٨٢ ص١٩٣، النبوات 17
محمد جعفر، بن إسماعيل الصادق، جعفر الباقر، محمد العابدين، زين عيل الحسني، الحسن مثل 18

القائمني. إىل االرتقاء قبل رضورية معرفتهم إسماعيل. بن
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

آدم (أ)

مقدمة يف الفهرس يف حتى وظهوره إليه اإلشارة حجم من ذلك يبدو كما األنبياء أهم
الصفر مرحلة ربما الهندوسية، تدعي كما قبله يشء هناك يكن لم الربية. أبو هو الكتاب.
وصاحب واملستويف املختار هو آدم والنهاية. البداية من نهائيٍّا ال العدد دام ما اآلحاد قبل
هناك ذكر. دون أنثى من عيىس أن حني يف ذكر، من وال أنثى من ال وآدم االستحقاق.
عىل دله الكون. سيد األرض، يف هللا خليفة بآدم النبوة تبدأ البداية. منذ الخلق يف إعجاز
عىل استكرب الذي ه ضدُّ أضله ملا عزمه ضعف للمالئكة. عنها بالكشف وأمره األسماء،
الجهاد. رضورة ثَم وِمن والباطل، الحق بني الرصاع جدل وهو ضد. له يشء فكل السجود.
الحق أئمة أسماء أو والتيه العمى أهل العامة، علماء يقول كما العلوم هي ليست واألسماء
ليقيم عباده من اختص من أسماء وإنما الشيعة، علماء بعض يقول كما الجور وأئمة
إىل اإلشارات اللغة أي له، هللا علمها التي األسماء هي تكون وقد البالغة. الحجة عليهم
املعاني، فهم يف العقل دور عىل تأكيًدا املعاني هي وربما له. الطبيعة وإشارات الطبيعة
عرش التسعة األسماء هي تكون وربما يقظان. بن حي فعل كما بالطبيعة اإلنسان عالقة
ويظهرون يتغيَّبون السرت. يف وهم عرش. اثنا آلدم سجدت التي واملالئكة عليه هللا تاب التي
وإبراهيم، ونوح، آدم، وعرشون: ثمانية السبعة النطقاء وحروف وظهوره. القائم بغياب
وسام، شيث، السبعة: األوصياء أسماء حروف وكذلك والقائم، ومحمد، وعيىس، وموىس،
وعيل، وحسن، عيل، السبعة: األئمة وأسماء ومهدي. وعيل، وشمعون، ويوشع، وإسماعيل،
كانت بل قوم هناك يكن لم ألنه رشيعة له تكن لم ومحمد. وإسماعيل، وجعفر، ومحمد،
القبيح دون الحسن بها تختار حرة إرادات لهم مكلفون، املالئكة وكأن املالئكة عىل نبوته
الثواب. وبالتايل والطاعة الخري عىل مجربة املالئكة العقاب. دون الثواب تستحق حتى
يف الرشيعة عىل سابقة العقيدة بالطبيعة. أو باملالئكة وليس باإلنسان مرتبطة النبوة
أن للنظر يمكن نوح. هو رشع من وأول رشيعة. آلدم تكن لم لذلك والتاريخ. الزمان
رشق الذي ألن للغرب آدم ويرمز نظام. بال تصور رشيعة، بال حقيقة بذاته، يكتفي
وقد النبوة. فجر أوىل، للفجر أنه حني يف للمغرب يرمز آدم ركعات. تسع واملغرب غرب.
أول وآدم والجسماني. الروحاني الكشف آدم بداية الرحمة. تغىش منه ألن العشاء يعني
ناطق وكل أحرف. سبعة القائم حجة من مد أوصياء، وستة نطقاء ستة بعده «الكلمة».19

السكندري. فيلون وعند يوحنا إنجيل يف و«الكلمة» الشيعة عند «الكلمة» مقارنة يمكن 19
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

ثم حروف ثالثة القائم حجج حرًفا. وعرشون أربعة فإنه محمد إال حروف ستة واألئمة
دعاة وال حجج له يكن لم ألنه آدم دور من وأئمته نوح لحجج حرًفا وسبعون ستة
فمجموع هابيل. أجل من دعوته أيام وصعبت وحججه. ألياديه حرًفا وعرشون تسعة
القيامة يوم إىل الخلق حروف منها حدثت حرًفا ٧٣٠ واأليادي الحروف وبدأ الخلق
هل ٧٣٠حرًفا؟ العدد داللة وما الحروف؟ هذه هي فما الكشف. وظهور السرت وكشف
أو املقروء اللغة حرف فقط هنا الحرف ليس أحرف؟ سبعة عىل القرآن لنزول تفسري هذا
املتدرجة بالزيادة االختالف وملاذا املتجسدة». «الكلمة والكون، الطبيعة هو بل املسموع
السلطة، فكر مقابل املعارضة فكر سمات من ذلك كل وسبعني؟ ستة حتى ستة من
مقابل يف الوهم الواقع، مقابل يف الخيال الظاهر، ضد الباطن الوضوح، ضد الغموض

الحقيقة.
الدعوة، ولقيام األضداد لتفاعل نتيجة األرض إىل الجنة من وإبليس وحواء آدم هبط
الرجوع التوبة وتعني الشهادة. وكلمتي وحواء، آدم مثل والهداية للبيان الصامت من
القائم. وظهور النطق دور وانقضاء السرت، دور إىل العودة آدم، افتقدها التي الحالة إىل
ميض بعد القائم بظهور توبته وقبول الفاتحة. بإزاء الطوال السبع بعد التوبة أتت لذلك
الشيعة وضع تشبه األنبياء وباقي آدم حياة يف مأساوية رؤية هناك النطقاء. أدوار
املقاومة، الستمرار واألئمة األوصياء ظهور األضداد، رصاع املضطهدين: كمجتمع النفيس
أمره. وأظهر هللا عبد جسماني أول آدم آجًال. أو عاجًال إن التاريخ يف القائم وانتصار
سجود له وجب لذلك عليه. هللا أطلعه الذي بالعلم منهم وأفضل املالئكة من أعلم وكان
عن خرج واملنازل. املراتب وأصحاب عرش، اثنا وهم الكشف. دور حجج وهم املالئكة.
أمره فخالف آدم. منزلة يرقى أنه ظانٍّا هابيل عىل ه وتكربُّ لحسده وقابيل إبليس طاعة
يف اإلرسائيليات أثر وواضح والؤي. مهالئيل برد دوره، يف الفرتات وأصحاب وعصاه.
دعوته، والجنة محبته، ووجه الجنة. وزوجه هو يسكن أن هللا أمره األسماء. إطالق
البعض وعند عليه. التطاول آدم أراد الذي القائم حد البعض عند بيانه. والشجرة
يف األلوان رمزية وتتدخل األرجح. وهو دعوته ألهل كشفه يجوز ال الذي الرب اآلخر
هللا تاب ملا أبيَض أصبح ثم أسوَد كان مسخوًطا الجنة من آدم هبط ملا التصوير،
هللا كان وقد والنماء. التطور عىل تأكيًدا يوم، كل ثلثًا أيام، ثالثة عىل تدريجيٍّا عليه
ظاهر ولكل ممثول، مثل فلكل عني. طرفة ويف بل واحد يوم يف بياضه عىل قادًرا
عربية جماليات وهي واألسود.20 األبيض جدل يف القرآن من مستمدة رمزية وهي باطن.
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الفكر أن وواضح األبيض. املجتمع يف اإلفريقية الجماليات يف جميل األسود ألن خالصة
الحروف يشء، كل مع يشء كل يتطابق إذ واالختالف. الهوية منطق يحكمه الشيعي
كل يف والتضاد واالختالف التفاوت يقع الوقت نفس ويف واألكوان. واألفعال واألعداد

يشء.

نوح (ب)

نوح الكاف الخمسة. النطقاء عىل داللة أحرف خمسة فالكلمات الخمسة. النطقاء من
وامليم عقبه. يف واإلمامة النبوة ملعت الذي إبراهيم والالم السفينة، وكون الرشيعة لكون
لم الذي عيىس واأللف أربعون، ل الُجمَّ بحساب وامليم الرسالة. تربعت به الذي موىس
تمت به الذي محمد والتاء بحروف. تتصل ال األلف أن كما البرش. من أحد إىل ينسب
األول. السرت إىل ورجوعه آدم بتوبة نوح ظهور ويبدأ اآلخر، اليوم صاحب وتاله الرشائع.
يف هو كما الخمر إليجاد الكرم وغرس السفينة، من خرج من أول الثاني. الناطق فيظهر
أول هو نوح األذهان. ومدهشة العقول مخامرة منها التي الرشائع نبي إنه أي التوراة،
من أصغر وهو يوًما. ١٥ + أشهر ٧ + عاًما ٧٤٢ الثاني الدور ومدة الرشيعة. رشع من
يف الشعبي الخيال ويتدخل آدم. عاش مما أكثر عاًما ٩٥٠ عاش آدم. دور األول، الدور
حدود وهي عام مائة إىل املدة قرصت إذا ويختفي عام، ألف إىل املدة طالت إذا الحالتني
أويل من رسول أول ونوح والبقاء. العمر بطول ألحد دعي ما إذا اآلن الشعبي الخيال
الغرب فمعاداة األوصياء. هم والساميون الغرب. أي حام ضده مثله. آدم أن مع العزم
آلهة ونرسى، ويعوق يفوت الضد إن وقيل الغرب. ضد واليهود الغرب، ضد الرشق واجبة،
كنعان بن أنوش وضده سام، وصية بالجودي. دفن وقد اسم. من أكثر له الضد العرب.
له ويقال آريل. وهو أرفخشد بعده قام ثم عاًما. ١٦٨ عاش إنه يقال الذي يفوث أو
من ثم والباطن. الظاهر علم إىل وصل الذي القرنني ذو له ويقال فالغ إىل منه غابر.
فرتته صاحب وكان عاًما. ١٢٠ عمره وكان لوط. ثم صالح ثم ميخائيل وهو هود بعده
وهو بالسيف، عابر بن فالغ وقام الظلمة. اشتداد عند ساح وقد لوط. أخو وتارخ قابيل

واألحكام األصول ص١٨٤-١٨٥، النبوات ،٧٩-٨٠ ،٧١ ،٥٢ ص٤١١، املذهبة ص١٦٧، األسابيع 20
ص١٠٤-١٠٥.
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ويهوذا ونمرود فرعون مثل شهرتها وعدم األضداد تكرار ويالحظ هود. بن القرنني ذو
أي وفالغ غابر، أي آريل أي أرمخشد مثل اسم من أكثر لهم األوصياء وبعض لهب. وأبو
أصوات بها أرفشخد مثل األذن عىل ثقيلة األسماء وبعض ميخائيل. أي وهود القرنني، ذو
نفس يعيشون العربانيني وأن خاصة ميخائيل مثل عرباني رصيد له والبعض فارسية.
القرنني ذو وهل املضطهدين. فكر يف الشيعي للفكر تاريخيٍّا وتأصيًال االضطهاد، فكرة
بالنسبة امليالد الرابع القرن يف معارص وهو اإلسكندر هو والباطن الظاهر علم نال الذي
ومن امليالد. قبل العرشين القرن حتى األربعني القرن من وإبراهيم نوح بني ما الفرتة إىل
إال هًدى دعاة واألئمة بالسيف، الدعوة تنترش وكيف زمانيٍّا. التواريخ هذه ضبط الصعب

أشده؟21 بلغ قد الرصاع يكون أن

إبراهيم (ج)

ومحمد منه، وروح هللا كلمة وعيىس الكليم، وموىس الخليفة، آدم أن كما الخليل ولقبه
والعجم، العرب إليه ينتمي الشعوب. أبو هو بل األنبياء أبو فقط ليس وهو املصطفى،
مثل العرب غري كل بل الفرس هنا العجم تعني وال والباطن. الظاهر واملستور، الناطق
هي وهذه العجم. أبو وإسحاق العرب، أبو فإسماعيل اليوناني. إىل بالنسبة الرببري
الكشف دور ألن ذلك يف غرابة وال العجم، أبا االبن يكون وأن عربيٍّا، األب يكون أن القرابة،
الظاهر. أهل العاجمة والعجم الباطن، أهل العاربة العرب للعجم. السرت ودور للعرب،
وعيىس موىس خرج لذلك للمقلدين. ال للمبدعني واإلمامة مقلد. وإسحاق مبدع، إسماعيل
وقد الباطن. فأظهر إسماعيل صلب من محمد أتى حتى للظاهر املقلد إسحاق صلب من
ولم عظيًما، ملًكا عرش اثنا إسماعيل ولد من له يكون أنه اإلنجيل ويف التوراة يف هللا أخرب
والعجم الكشف، دور العرب إعطاء أن والعجيب محمد. إال إسماعيل ذرية من له يكن
الشائعة. الدراسات يف لزمته التي الشعوبية من الشيعي الفكر خلو عىل يدل السرت دور
الثاني، من أكرب دور وهو أيام. ٨ + أشهر ٧ + عاًما ١١٥٠ إبراهيم دور الثالث الدور
ودفن عاًما، ١١٣ عاش الجبابرة. ملوك أول كنعان بن نمرود وضده األول. من وأصغر
أخوه بعده من قام ثم بمكة. وقربه عاًما ٩٠ وعمره إسماعيل وصيه كان القدس. بيت يف

ص١١٨-١١٩. واألحكام األصول ص٥١، املذهبة ص١٨٤-١٨٥، النبوات 21
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وأصحاب شعيب بن عمران ثم يامني أو ناقور ثم يوسف ولده ثم يعقوب ولده ثم إسحاق
الزماني التحديد ليس املقصود أن هنا ويالحظ ولؤي. ويهوذا قيدار وهو إلياس الفرتات
وقد املقدس ببيت إبراهيم يدفن فكيف الخيايل. والنسق الذهني الرتتيب بل املكاني أو
العربية األسماء ويالحظ املقدس؟ ببيت وأبوه بمكة إسماعيل يدفن وكيف بمكة؟ عاش

التوراتية. وأصولها
إىل منه تخرج ثم محمد. ظهور حتى عقبه يف واإلمامة إبراهيم، ويص وإسماعيل
يف ودخلوا واألضداد، الفراعنة غلبة من تقية إسحاق أبناء واختفى بعده. من وولده عيل
ثم الظاهر. وإسحاق الباطن، إسماعيل السرت. وإسحاق الكشف، إسماعيل السرت. دور
من اإلمام البعض. خالف من بالرغم إسماعيل لولد وأبواب لواحق إسحاق أوالد صار
حتى إسماعيل بن قيدار ولد يف اإلمامة زالت وما يعقوب. ولد من ال إسماعيل بن قيدار
وخرج أمره، أخفى ثم لحكمته. تستشريه العرب وكانت املرتبة. عىل أخوه فحسده عدنان
شعيب وكان موىس. عرص يف اإلمام وهو املدينة. إىل مهاجًرا الرسول خرج كما الشام إىل
إسماعيل أوالد واسترت الشجرة. من ملوىس املخاطب وهو عرتته. وصاحب وحجته الحقه
فالخمر األحالم. تأويله يف يوسف ويذكر إسحاق. أوالد وظهر واألضداد. فرعون من تقية

الحقيقة. هو والباطن الظاهر، الحلم يف
يوسف. إىل ثم يعقوب إىل ثم إسحاق دور يف إسماعيل لولده وصايته إبراهيم أعلن
وهو شعيب. إىل ثم يونس إىل ثم بأيوب اإلمامة اتصلت أن إىل طويلة فرتة وقعت ثم
الشيعة حكماء بني اختالفات بعض توجد كما وقرصها. الفرتات لطول موضوعي مقياس
فلسفات كل يف الحال هو كما الواقع يف التعسف بعض يوجد كما تفصيالتها. وصف يف
أركان: األربعة أي البيت من القواعد إبراهيم ويرفع العامة. الرؤية مع تتفق حتى التاريخ
وإسماعيل إبراهيم متقدمان ركنان يشء، فيه إلسحاق وليس والقائم ومحمد إسماعيل
أربعة عىل الظهر صالة تقوم كما إسماعيل. ولد من والقائم محمد متأخران وركنان
وموىس والقائم. محمد مثل والسنة وإسماعيل، إبراهيم مثل الفرض واحد. بتسليم أركان

تاريخ.22 إىل والنبوة نبوة، إىل الرشيعة تتحول وهنا إسحاق. ولد من وعيىس
اآلن يحدث فإنه قبل من ونوح آدم ألدوار حدث كما لينهار يبدأ دور كل كان وملا
بفروضها، القيام عن وتقاعسوا أهلها. وتهاون إبراهيم. رشيعة خرقت فقد إبراهيم. لدور

ص٩٢. الكافية ،٦٩-٧٠ ص٦٦، املذهبة ،١٢٧-١٢٨ ،١٢٤ ص١١٩، واألحكام األصول 22
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القواعد

إبراهيم

متقدمات

الغرض

محمد

إسماعيل

متأخران

السنة

القائم

فالنطقاء يقيمها. آخر ناطق أيدي عىل أخرى برشيعة تبديلها إىل أدى مما فيها وفرطوا
اإللهية السياسات ويقيمون الخالق، بأمر املناسب الوقت يف يظهرون النفوس. أطباء
النطقاء األدران. عنها وتزال النفوس فتصلح الزمان لذلك يصلح مما الترشيعية واألحكام
سينا. وابن والفارابي الصفا إخوان عند شائع تشبيه وهو النفوس. أطباء األنبياء مثل
قبل فردي تطهر واإلصالح الثورة. ونضج التاريخ بقوانني أي الخالق بأمر يظهرون

الحكماء.23 عند الحال هو كما الخارج قبل والداخل االجتماعي، التغري
تجعل عرقية نظرة وهي له. هللا واستجابة طلبه عىل بناءً إبراهيم نسل يف اإلمامة
نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن القرآن عممها حني يف إرسائيل بني عىل وقًفا النبوة
ووالدة الدنيا والدة بني وفرق الظَّاِلِمنَي﴾. َعْهِدي يَنَاُل َال ﴿َقاَل مكتسبًا ا حقٍّ الذرية ليست
الوالدة من ال الدينية الوالدة من والنبوة الباطنة. والوالدة الظاهرة الوالدة بني الدين
إن بل والذرية. والقرابة النسب البدنية، الوالدة من وليست الروحية الوالدة من الدنيوية،

الطبيعي.24 الدين مؤسس ذاته إبراهيم من أكثر دورته تسود إبراهيم ذرية

موىس (د)

ونوح آدم قبله النطقاء. أوسط وهو يَره. ولم هللا مع تكلم فقد هللا. كليم هو ولقبه
بعد وما له. يمهد موىس قبل ما أقواهم. فهو والقائم. ومحمد عيىس وبعده وإبراهيم.
فإن خاصية نبي لكل كان وملا خصومه. ضد قويٍّا كان سليمان. مثل منه مستمد موىس
دخول أمته حظر كما الرسل. من غريه عن تميزه سياسة ووضع رشيعته موىس خاصية
مما هارون أخيه وألوالد لنفسه ذلك رخص حني يف املائدة عىل والجلوس زمنًا السكن

ص٢٢٧–٢٥٤. والسياسة الالهوت يف إسبينوزا الرسالة لرتجمتنا مقدمتنا انظر 23
.١٥٨ ص١٠، النبوات ص١٢٨، واألحكام األصول 24
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رشيعته غريهم. عن الفضل لهم وبمن باليهود خاصة رشيعته كانت القانون. عموم يكرس
رشيعة ضياع بعد جديد من بالرشيعة للنهوض موىس جاء إبراهيم. لرشيعة ناسخة
ضد ذلك عىل دهره وحكيم عرصه إمام عدنان مع واتفق نفسه طهر أن بعد إبراهيم
فرائضها وبني جديدة، رشيعة وألف إبراهيم موىسرشيعة نسخ واألضداد. الفراعنة تغلب
فأظهر وُمَؤوًَّال وعينًا وصيٍّا هارون أخاه وأقام قبولها. عن تخلف من ضد وجاهد وسننها،
من ناطق أول موىس الهداية. بنور العالم وأرشق التنزيل. معاني وأبان التأويل، حقائق
أركان أربعة وجعلها الكعبة بنى إبراهيم ألن وذلك واألركان األنبياء وأول إسحاق، بيت
اليسار، عىل إسحاق بيت من وعيىس ملوىس ركنان النطقاء، من بعده يأتي من عىل دليًال
عن ولًدا موىس إمام عدنان عقب يف اإلمامة أصبحت ثم اليمني عىل والقائم ملحمد وركنان

البيت. من القواعد إبراهيم رفع معنى هو وهذا باإلمامة. فقام خزيمة حتى ولد

محمد

القائم

موىس

اليساربيت إبراهيماليم%

عيىس

الباطن إىل الدخول عىل صربه وعدم الخرض مع قصته يف الظاهر العلم موىس ويمثل
القرنني وذي الغاضب امللك دالالت الجدار، وإقامة السفينة وغرق الغالم قتل سبب ملعرفة
دعوة السفينة الصفوة. ألهل الخفية باألسباب العلم يفقهون. ال الذين والقوم والسدان
عيىس موىس وكان نبيٍّا. بعد يكن ولم الفتح عهد منه موىس وتسلم موىس إىل شعيب
إذن. بغري منصوبة دعوة والسفينة االرتقاء. إىل سببه هو الخرض الصالح. العبد صاحبة
عرف الذي الغالم قتل وكذلك النطق. مرتبة إىل يصل لم ألنه السبب موىس يعرف لم
إىل فيشري غصبًا سفينة كل يأخذ الذي امللك أما جهله. عن واعتذر بعد فيما سببه موىس
الذي موىس فهو ينقض أن يريد الذي الجدار أما طاعته. تجب الذي موىس الدور صاحب
قصبة البحر يف كأنه الصالح العبد عىل حلًما موىس قص ثم أجر. دون ينطق أن يريد
والقصبة النطقاء. سادس فالبحر قطرة. ليأخذ البحر إىل ينزل أبيض طري عليها طويلة

موىس. والعصفور الصالح، العبد
القهر. ضد اإلمام نضال إلثبات وفرعون موىس قصة األمة، ذاكرة الشيعة ويستدعى
موىس فرعون هو الوليد بن مصعب نفسه، يعيد والتاريخ واملايض. الحارض بني فرق فال
إىل الظلمات من إخراجهم ١٦٢٤٠٠٠ وكلهم إرسائيل بني من موىس أراد استكباره. يف
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وكان الصالحة. األقلية والكهول، الرجال من ٢٠–٥٠ بني ما اإليمان يف فدخل النور.
وزمان، عرص كل اإلمام يفعله ما وهذا إليه. وانضموا موىس حاجهم .٤٢٠ فرعون علماء
باإلمام فاإليمان أرشك. فقد عنه بديًال أو لإلمام ا ندٍّ جعل من وكل هللا. من املؤيد الواحد

باهلل.25 اإليمان يعادل
الالحق. إىل بالنسبة اإلمام هو األساس أن كما السابق إىل بالنسبة الناطق، هو وموىس
الكتب. حامل وسليمان موىس. دور يف األتماء خامس وسليمان هارون. يخاطبه كان هكذا
اإلمام. وهو التايل من األساس هو وهارون السابق. وهو األب. من الناطق هو موىس
الحدود جميع إليه توكل الوارث الناكح الذكر هو األساس صار الناطق غاب ما فإذا

العلوية.
الدقة. بهذه يوًما، ٢٨ + شهًرا ١٧ + عاًما ١١٣٦ ومقداره الرابع الدور ودوره
مما سيناء يف تاه ألنه املقدس بيت يف وليس الطور جبل يف ودفن أعوام. ١٠٧ عاش
ولد من عمران بن موىس وهو اإلرسائيليات. يف املقدس بيت عىل الرصاع عن يكشف
٨٠ عاش الذي هارون وصيه الجبابرة. ملوك ثاني فرعون وضده إبراهيم، بن إسحاق
قام ثم عاًما. ٦٤ عاش الذي هارون ولد عىل كفيًال نون بن يوشع بعده وقام عاًما.
الظاملني عىل منه قام الذي وسليمان وداود ودانيال وأشعيا هارون بن كالب بعده من
داود أم بالسيف سليمان قاوم فهل وزكريا. يونس فرتاته أصحاب من وكان بالسيف.
وحجته الحقه شعيب وكان والقتال. الغبار يصور كريه اسم وهو غابر، بن فالغ مثل
قام الصالح. العبد وهو حجته بلسان الشجرة من ملوىس املخاطب وهو فرتته. وصاحب
يستجب لم ومن عنها. تخلف من وجاهد فرائضها، وأبان جديدة، رشيعة وألف بالرسالة،
حقائق فأظهر رشيعته وتأويل نبوته يف ومعينًا له وصيٍّا هارون أخاه أقام كافًرا. كان لها
عىل دليل األيمن والركن إسحاق. بيت من ناطق أول موىس التنزيل. معاني وبني التأويل،
التنزيل عالقة مثل بهارون موىس عالقة إسماعيل. ولد من وهما املنتظر والقائم محمد
ناطق ولكل بعيل. محمد باملستور، املكشوف بالصامت، الناطق بالباطن، الظاهر بالتأويل،
عىل العتماده نظًرا يصيب وقد العقيل التنظري يخطئ قد لذلك للمنقول. طبًقا ا حدٍّ أربعون

املنقول.26

ص١٢٩-١٣٠. واألحكام األصول ص١٣٨، النبوات ،٧٣ ،٦٧-٦٨ ص٣٩، املذهبة ص١٦٢، األسابيع 25
ص١٨٧-١٨٨. النبوات ،١٢٢-١٢٣ ص١١٩، واألحكام األصول ص٥٦-٥٧، املذهبة 26
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عيىس (ه)

وليس أنثى من عيىس خلق وغيبته. بخلقه يتعلق فيما آدم مثل خاص وضع ولعيىس
وقد مريم. بطن يف الروح بفعل خلق ذكر. من وال أنثى من ال آدم خلق كما ذكر من
بلواه تطول داعية كل حال وهذا يحيى. هللا فوهبه وحيًدا يبقى أالَّ زكريا دعاء بعد أتى
السماء، مسيح املقربني. ومن هللا عند وجيه أنه مرتبته عيىس. املسيح ألقابه محنته. وتشتد
والتعظيم فالتأليه الصادق. بن هللا عبد فجعلته الغالة أخطأت وقد محمد. آل ومسيح
ويستعمل املناط. تحقيق يف الحال هو كما شخص أي عىل تنطبق إنسانية عاطفة إذن
أي يتأيس وفعل املوجودات، أي واأليسيات الوجود، أي الكندي عند الشهري «األيس» لفظ
وبقاؤها. األيسيات علة هللا فكلمة عيىس. شخص لتصوير الوجودية، أي واأليسية يوجد،
منكر وكل هللا. وروح هللا كلمة عيىس عن فقيل الجسماني. العالم يف الكلمة محل والناطق

أيسيته.27 تزول للرسل
ولد من ويوم. شهر تحديد دون عاًما ٥٧ ومدته الخامس، الدور صاحب وهو
حاول اليهود. إىل سلَّمه الذي يهوذا ضده الصفا. شمعون وصيه إبراهيم. بن إسحاق
كفل الذي زكريا كان استرت فلما خزيمة. عرصه يف اإلمام وصيه. عىل والتكرب رشيعته تغيري
من املسيح بظهور وفاتحها خزيمة اإلمام رسول بها اجتمع وبابه. حجته فأصبحت مريم
ساعات ثالث يف تم قد حمله إن قيل الوقت. وناطق العرص صاحب أنه وأعلمها دعوتها،
وتسلم عاًما. ٣٢ عاش كاملعتاد. أشهر تسعة والحقيقة أشهر، ستة أو أيام سبعة أو
أصحاب الصديق. وإرميا وبختنرص وحزقيل حزقائيل له ويقال مرقص بعده من األمر
أليا. ثم اإليادي ساعدة بن قس وهو فياليس وربما أليسع، املسيح إصطفانوس، فرتاته
متمم ألن آليٍّا حجاب الراهب. بحريا ويقال ونوفل، وسطيح الكلبي دحية ثالثة: بني وكان
وسطيح ونوفل الكلبي دحية الحجاز يف لديه كان عيىس. لدور متمم آخر جرجس، الزمان
ويف الفاريس. سلمان فارس ويف وكعب. املرقوني وصهيب الراهب بحريا الشام ويف الكاهن،
بقيامه.28 ويبرش محمد بظهور ينادي ألنه يزن ذي بن سيف وقيل اليمامة زرقاء اليمن
يحيى. زكريا، سليمان، داود، عزير، اليسع، أئمة: ستة وعيىس موىس بني والفرتة
بعده اإلمامة واتصلت داود آل شعيبًا األمر بلَّغ فلما وصيته. بعد أولها من الفرتة ووقعت

.٧٨ ،٧٢-٧٣ ص٦٨، املذهبة ،١٥٧-١٥٨ ،٧٠ ص١١، النبوات 27
ص١١٩. واألحكام األصول ص۱۸۹-۱۸۸، النبوات 28
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وقعت ثم والنطق. التمام حد يف الخاص الناطق عيىس قام يحيى ثم زكريا ثم سليمان يف
الستة األئمة بني فالفرتات عيىس. دور يف متمم آخر جرجس يف اتصلت أن إىل طويلة فرتة
هذا عىل ويالحظ وقًرصا. طوًال بينها فيما تختلف التايل الناطق إىل االنتقال يتم حتى
مع امليالد قبل السابع القرن يف بختنرص وجعل الزماني، االضطراب التاريخي الوصف
حمل مدة يف الشعبي الخيال يتدخل كما امليالدي. األول القرن يف وأوصيائه عيىس خلفاء
ليس يهوذا دور ويتضخم الزمان. متمم جرجس ويف أيام سبعة إىل ساعات ثالث من مريم
أقىصحد. إىل كذلك يكون فالرشير ووصيته، رشيعته تغيري بل لليهود عيىس تسليمه فقط
وفياليس. اليسع املسيح هو أحيانًا يبدو وإصطفانوس وحزقائيل، مرقس أسماء وتتعدد
وبحريا الكلبي ودحية اإليادي ساعدة بن قس مثل لألسماء كبديل العربي الرتاث ويتدخل
يف اليمن ويف الحجاز ويف الشام يف عربي، دين فاملسيحية وكعب. الرومي وصهيب الراهب
يف واألتماء لألوصياء كوسط فارس تظهر كما يزن. ذي بن وسيف اليمامة زرقاء شخص

الفاريس.29 سلمان شخص
وقد بنفسه. ى وضحَّ صمد وحده، كان بل األنبياء دون هجرة دار لعيىس يكن لم
فالقتل األجساد. دون لألرواح البعث أن عىل للداللة والصلب القتل عن عيىس هللا نفى
التي والهوية اآلنية إىل إشارة َصَلبُوُه﴾ َوَما َقتَلُوُه ﴿َوَما آية يف والهاء األجسام. والصلب
عليها يصلب التي للخشبة اسم والصليب لألرواح. أي للهويات فالبعث إليه. هللا رفعها
الجاحدين الكافرين قتل يرفع لم املسيح أن والعجيب بها. أخرب عالمة وتلك اإلنسان.
إىل يحتاج ال الذي القائم مثل عالمته، تلك ألن بنفسه يجاهد لم كان وإن كليٍّا رفًعا له
رسالته ذلك. من يمنعه والحلم، اللني ُخلقه، أن كما الروح. تكفيه أعدائه. من أحد محاربة
الدين ويف ونحسان. سعدان الرتاكيب يف واحدة. علة واملواليد والرتاكيب الدين الحكمة.
إىل اللجوء وواضح األخالق. يف وموىس نوح بني إبراهيم أن كما ومحمد موىس بني عيىس

شائعة.30 شعبية كثقافة والفارابي الصفا إخوان مثل التنجيم
ومتحررة وحكمة، وعلوم وحقائق روحانية، صور وسياسته، رشيعته عيىس ونبوة
رشيعة لتجديد مريم ابن عيىس املسيح ظهر محمد. لدور انتظاًرا موىس رشيعة من

ص١٢٤. واألحكام األصول 29
،١٢٠ ص١٠١، واألحكام األصول ص١٤٦، الينابيع ،١٨٨-١٨٩ ،١٨٥ ،١٣٠ ص٧٠-٧١، النبوات 30
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أفسدوا الذين واألحبار الرومان املقصود وربما موىس. فراعنة مثل الفراعنة عرص موىسيف
وقام واختفى. خزيمة فاسترت بها. والعاملني عليها والقائمني األولياء وقتلوا الرشيعة
الباب. وزكريا الحجة، مريم وبيانه. حجته كانت التي مريم كفل الذي زكريا مقامه
هللا وأنالها العرص، صاحب أنه وأعلمها باملسيح، ها وبرشَّ خزيمة اإلمام رسول بها واجتمع
ألنه والحكمة والرأفة الرحمة أظهر موىس رشيعة نسخ وبعد زكريا. ينله لم ما تأويل من
وقائم إسماعيل، بيت هو الذي القيامات قائم سمي لذلك دوره. وقائم إسحاق ببيت كان
فالقوة والرحمة. واألمنة اللطافة موىس برشيعة استبدل بمحمد. ليبرش جاء وربما دوره.
وقوة داود، وخلق يوسف، وحسن آدم، حال به الناس. يخشاها قوة والرهبنة الروح. من
النفوس يف للتأثري األمثال رضب أخالقي. مثل فهو ربوبيته. يف الجاهلون أخطأ وقد عيىس.
سيأتي الذي وهو به باإليمان حوارييه وأمر السادس، بالناطق تنبأ املمثوالت. أجل من

لإلنجيل. القديمة العربية الرتجمات حسن وواضح التأويل. مهمة وتلك باملمثوالت.

محمد (و)

كانت تنقص وال أجزاؤه تزيد ال ا تامٍّ عدًدا السنة هو األربعة يتلو الذي املركب كان ملا
دعوتهم وكمال الروحانية. الصور تنشأ دور كل ويف محمد. إىل آدم من ستة األدوار
وفلسفة الحساب علم بني فرق فال الرياضيات، األدوار أساس بالقائم. أحوالهم واستقامة

التاريخ.
وأقام عاًما. ٦٣ عاش لهب. أبو ضده السادس. الدور صاحب الناطق، هو محمد
يف وتويف سنوات. عرش املدينة يف إماًما وكان عاًما. ٥٣ ابن وهو وهاجر املكرمة، بمكة
ثالث مكة يف الرسية الدعوة املتناهية. الدقة بهذه االثنني يوم من خلت ليلة يف األول ربيع
ترشيع من أطول التصور تأسيس سنني: عرش املدينة يف العلنية الدعوة من أطول سنوات
مراتب عىل محمد أطلع فقد درجتني. أو بدرجة تقدمه من يفضل رسول وكل النظام.
من أعىل سماء يف ناطق وكل الدنيا. السماء يف آدم ورأى واملعراج. اإلرساء ليلة النطقاء
السبعة، الحروف تقابل التي السبع السموات وهي املنتهى. سدرة بلغ أن إىل صاحبه
بني الحال هو كما صامت دور له ناطق دور محمد أفقيٍّا. ًما تقدُّ وليس رأسيٍّا ًما تقدُّ

وهارون.31 موىس

.١١٦-١١٧ ص١٢٠، واألحكام األصول ص١٥٣، الينابيع ص١١، النبوات 31
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من وسبعة القرآن، من سبعة اسًما، عرش أربعة له وكنًى. وألقاب أسماء وملحمد
الحديث ومن هللا. عبد الضحى، املدثر، املزمل، يس، أحمد، محمد، القرآن من الحديث.
إىل هللا أرسله الذي الكايف النبوة، ختم الذي الخاتم اإلسالم، به هللا فتح التي الفاتحة
الذي الحارش األنبياء، عقب الذي املعقب األنبياء، آثار اقتفى الذي املقتفي كافة، الثقلني
واملقتفي. املعقب مثل األسماء بعض تداخل ويالحظ ولده. طاعة عىل القيامة يوم يحرش
يشارك أسماء وله أعالًما. أصبحت الضحى، يس، طه، مثل: معانيها خفية أسماء وهناك
الشهيد. الشاهد، املنري، الرساج النذير، البشري، الرسول، النبي، مثل األنبياء من غريه فيها
ومن مىض من علم بني ألنه الداعي اإلمام، مثل األنبياء غري فيها يشارك أسماء وله
الشاهد مثل األسماء بعض وتكرر الفضائل. فيه هللا جمع الذي الجمعة يوم بقي،
أفعال صفات والباقي وأحمد. محمد باستثناء للنبي أسماء ليست كلها وهي والشهيد.
مثل أفعال وال أسماء ال والبعض املدثر. املزمل مثل الوحي نزول وقت معينة وحاالت
فنية صورة هللا وعبد إصباح، أو إرشاق أي عىل تنطبق فنية صورة مجرد الضحى،
تجعله للنبي متضخمة مشخصة وظائف والخاتم والفاتح واملاحي وللمسيح. البرش لكل
والبعض يس. طه، مثل حروف مجرد والبعض لإلمام. حدث كما هللا أفعال ببعض يقوم
يدل والبعض املقتفي. املعقب، الكايف، املاحي، الفاتح، مثل افتعاًال مشتق صحيح غري
مثل تشبيهية صورة والبعض والالحق. السابق األنبياء، وتاريخ التاريخي االستمرار عىل
والحمدالت البسمالت إطار ويف األئمة. باقي فيه يشارك والبعض والرساج. والنذير البشري
والتفخيم التعظيم عواطف عىل بناءً األخرى األلقاب بعض تظهر محمد عىل والصلوات
النبيني، خاتم الودود، الغفور فهو أسمائه. يف هللا مشاركة التأليه حد إىل تصل التي
سيد املصطفى، محمد الرشيعة، صاحب األمني، الصادق العاملني، رب رسول املتقني، إمام
هللا أسماء مثل لها نهاية ال واأللقاب األسماء تصبح الطريقة وبهذه واألواخر. األوائل

الحسنى.32
منزلة مثل النعمان القايض عىل املتقدمني لبعض طبًقا األئمة من الخامس ومنزلته
هللا، أمر يعيل كظهوره. وظهور كغيبته، غيبة وله النطقاء. من العزم أويل من الخامس
يف السماء نرص أمره. به ويتم األضداد، عىل وينرصه البالد، يف له ويمكن الناطق، وينرص

ص١٤٦. املستجيبني تحفة ،٨٧ ،٥٢ ص٢٨، املذهبة ،١١٦-١١٧ ،١١٢ ص١٠٠، واألحكام األصول 32
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يف كرسى إىل دعوته الرسول بلغ وقد جميًعا. للناس عامة ودعوته األرض.33 هزيمة مقابل
قام املستغلقات من صدره هللا رشح ملا األضداد. بفناء وتنبأ الغرب. يف واملقوقس الرشق
وحمل الصدر ضيق عنها ويذهب والضالل، الحرية من يهديها كي أمته بني ذلك بنرش
إقامة من فرغ فإذا منفتح. مستغلق كل وبعد املراتب. أعىل إىل ويرفعه االستغالق، وزر
ألفة الرسول خصائص ومن األمة. املنفعة الروحاني والخوض األساس إىل يلتفت الرشيعة
والشحناء الكراهية من وتطهريها القلوب تأليف الرسول استطاع لهم. وألفته له الناس
يقول ما عىل والصرب وأرواحهم، أنفسهم من باملؤمنني أوىل فالنبي والبغضاء. والعداء
غفر وقد يهلكون. يديه فعىل القائم. يأتي أن إىل وإمهالهم وهجرهم واملنافقون األضداد
عىل مصادرة تأخر وما بالتوبة، مرشوط تقدم ما تأخر. وما تقدم ما ذنبه من له هللا
باملوازنة، الحكم أن أو ذلك إىل يدفعان فهما والقصد النية حسن كان إذا إال املعصية
الكيف عىل األعراض، وليس الجوهر عىل أو املعتزلة يقول كما السيئات الحسنات موافاة
اإلسالم الثالث. الديانات من لكل املميز الزي وله املبني. والنرص الفتح وله الكم. وليس

واليهودية.34 والنرصانية
خمس وليلة. يوم كل يف ركعة وخمسون واحد الصالة بالرشيعة، هللا خصه وقد
وهي العظيم، والقرآن املثاني بالسبع خص كما محمد. دليل الظهر أولهن صلوات
عرش باثنى الرسول ج تزوَّ وقد املعنى. نفس ليفيد الحديث يضاف وقد السبعة. األدوار
النبي نساء إىل ه املوجَّ والخطاب الطريقة. عىل الثالث يستقم فلم تسع. عن ومات زوًجا
من انتقاًال عرش االثني إىل موجه وهو النساء. لباقي مشابهتهن وعدم تفرُّدهن يبني
ملا الظاهر. يف إحداهن أن من بالرغم األساس هي منهن واألخرية األئمة إىل األزواج
آخر إىل الخطاب يتوجه أن قبل ا مستحقٍّ وارثًا ذكًرا صار العلوية الحدود إليه آلت
األمر وهو بالقول، يسبق ال والسابع منري. ورساج وداٍع ونذير ومبرش كشاهد األنبياء
تهب ومن األربعة، فوق نكاح مثل الرشيعة يف رخصته األنبياء ولخاتم الباقون وهم
بتغيري الرسول خص كما الرسول. بنكاح املتعة زالت وقد الناطق. وهو له نفسها
النبي. عىل ذلك وتحريم الليل يف الصالة ترك ترخيص وألمته لزوجاته. إرضاءً الرشيعة
النهار يف وله الليل. من عليه وطأة أشد يكون من املنافقني من قلبه يف اختلج وقد

أوغسطني. القديس عند هللا» «مدينة يف الحال هو كما 33

.١٨٩ ،١٥٤ ص١٠٦، النبوات ،٧٨ ،٥٨-٥٩ ،٥١-٥٢ ،٤٧ ص٣٥، املذهبة 34
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ألمتهم عامة رشائع األنبياء ويضع األخالق. مكارم النبوة تجمع الظاهر. يف طويل سبح
وإعطاء اإلشباع وليس والتحريم واملتع الزجر النبوة مهمة وكأن الشهوات عن لزجرهم

الحقوق.35
بمكة إمام الزهراء، فاطمة زوج وصهره، عمه ابن عليٍّا، وصيه إال محمد يذكر وال
مثل سنة وستني ثالثًا عاش الصبية. من آمن من أول ألنه سنة؛ ١٢ أو واحدة سنة
من خلت عرشة ألربع الجمعة ليلة واستشهد الهجرة. من األربعني تمام يف وتويف النبي
فرعون والسامري، والعجل موىس ممثلهم ثالثة أضداده منه. األخري العرش ويف رمضان
بعده األمر توىل كلها. السابقة األضداد تجسد ونرسى، ويعوق يفوت وقارون، وهامان
املستقر. الحسني أخوه بعده قام ثم بالبقيع. وقربه عاًما ٧٤ عاش املستودع. الحسن ولده
عاش العابدين. زين ولده بعده من قام ثم محرم. من العارش يف كربالء يف استشهد
الصادق جعفر ولده ثم بالبقيع. دفن الباقر محمد ولده وبعده بالبقيع. وقربه عاًما ٥٧
حجته. يديه وبني حياته يف إسماعيل بن محمد ولده ثم بالبقيع. وقربه عاًما، ٦٥ عاش
دعاته وخرج ناقور. إىل ثم يوسف إىل األمر انتقال عند يعقوب حياة مثل جعفر حياة
هللا عبد املبارك، هللا عبد مثل الرشق أقطار وكافة واملغرب اليمن إىل مبرشين وحججه
أوالد أكمل إسماعيل وكان الحسني. بن سعد هللا عبد ميمون، بن هللا عبد حمدان، بن
ولده محمد إىل أوحى ثم باسمه العهد وأخذوا مكان. كل يف دعاته وأقام وأعلمهم. جعفر
دعوته وعظمت يعقوب. جده حياة يف يوسف مقام نافور قام كما أبيه مقام جده فقام
سرت محمد. بن هللا عبد املستور ولده الدعوة تسلم وبعده القيامة. صاحب إنه قيل حتى
العباس بني من واملتغلبون محنة. زمان كان زمانه ألن عرصه أهل من األضداد من نفسه
من إنهم قيل األئمة الستتار ونظًرا هللا. أولياء من وبغًضا حسًدا إليهم يشاء من يطلبون
سعيد بن هللا عبد أو الحكمة قداح القداح، ميمون بن هللا عبد إسماعيل، بن محمد ولد
إخوان رسائل كتبوا الذين وهم حمدان. بن هللا عبد أو املبارك بن هللا عبد أو الحسني
فاللقب للحسني. واملستقر للحسن املستودع مثل األئمة ألقاب دالالت ويالحظ الصفا.36
بايعه هل يزيد؟ بايع وقد كذلك الحسن يكون وكيف والرسالة. والدعوة الجوهر يعطي
تذكر والبعض الشهيد؟ للحسني املستقر لقب ملاذا له؟ املستودع لقب يليق وهل تقية؟

.١٧٦ ،١٧٣ ،٩٥ ص٧٦، النبوات ،٧٠-٧١ ،٥٩-٦٠ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٢ ،٣٧ ص٣٣، املذهبة 35
ص١٢٠-١٢١. واألحكام األصول 36
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للعموم منطًقا يتطلب مما ال والبعض وفاته وسنة وعمره استشهاده، وليلة أعماره،
محمد مثل االبن من بدًال الحفيد يأتي فقد التوايل. عىل مطلًقا ليس والنسل والخصوص.
وإذا االبن. وليس والحسن الحسني مثل األخ يكون وقد الصادق. جعفر من إسماعيل بن
مطلًقا، عامًال ليس إذن النسل أكملهم؟ يف هل الوصاية؟ تذهب فأين ولًدا الويص كان
مكتسبة الفضائل إسماعيل. أوالد أكمل فجعفر والوصاية. الوالية يف الحاسم والعامل
الشيعة دعاة تاريخ نفسه، يعيد والتاريخ القديم، الجديد ويشبه موروثة. فقط وليست
مع يوسف وصاية مثل جعفر والده مع إسماعيل وصاية إرسائيل، بني أنبياء تاريخ مثل
ولد من نابع فكرهم وإن اإلسماعيلية، الشيعة من الصفا إخوان بأن اإلقرار ويتم يعقوب.
واملغرب اليمن يف وانتشارها إسماعيل، بن محمد بعد والنسل األثر ضياع بعد إسماعيل
الشعبي مصدرها عىل العربية اللغة أخطاء تدل كما هناك. الرسائل وجود يفرس مما

العامي. واستخدامها
املورود والحوض املوعود اليوم صاحب طالب أبي بن فعيل ألقابهم. أيًضا ولألئمة
لألئمة ألقاب وهناك النفس. عىل للتأثري وتفخيم سجع مجرد وهو والعهود. واملواثيق
زين موجود، كل عىل حجج ذريتهما الشهيدان. السبطان والحسني الحسن للفرق، وألقاب
الصادق جعفر املحدود، اللواء صاحب اإلمام الباقر محمد املحمود، الطاهر اإلمام العابدين
مثل الفرق وألقاب املورود. املقام صاحب اإلمام إسماعيل املوجود، النور صاحب اإلمام
من املتسلسلة الطاهرة الفاطمية والذرية مطرود، حاسد كل أعني عن املستورين األئمة
الزمان صاحب الحجة والقائم معدود. عام ٥٠٠٠٠ عدته الذي املشهود اليوم إىل نسلهم
صاحب املوجود، الحارض واإلمام الدعاة. سائر منه امتد والعرص. الزمان صاحب باألمر،
الغفور املعهود، العهد صاحب املوجود، الحارض األمر ويل واإلمام الدعاة. سائر منه العهد
مفتوح والقائم والنريب. رسمني يف النزارين دون الباطنية اإلسماعيلية من وكلهم الودود.
محمد عىل والسالم الصالة إطار يف ذلك كل تحديد. بال للمستقبل ترًكا باالسم تحديًدا

البيت.37 وآل
طريقة عىل املناط تحقيق طريق عن األئمة هؤالء كل بتخريج الشيعة قام وقد
ذلك عىل القرآن ساعد وقد ﴾… ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ قرآنية آية رشح يف األصوليني
فيه أفاض الذي َربِّنَا﴾ ﴿َجدُّ مثل التأويل إىل رصاحة يدعو أنه كما أوجه. ال حمَّ ألنه

ص١٩٠-١٩١. النبوات ص١٤٦، املستجيبني تحفة ص١٠٠-١٠١، واألحكام األصول 37
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التاريخ فلسفة إىل األديان تاريخ من خامًسا:

كالنساء. فيه بالدخول اإلغراء معناه فالحرم بالتأويل. القرآن رصح وقد عربي. ابن
اآلية وظيفة هل السؤال: ويكون املناط. تحقيق يف مرة من أكثر الشخص نفس ويتكرر
واقع يف ملناطها تحديد دون وحركتها عمومها عىل إبقاؤها أم بتحقيقه املناط تثبيت
اجتهاد فالتأويل عرص. كل يف قائًما االجتهاد يظل حتى محددين أشخاص وعىل معني
بكناية، إال محدد غري الواقع النص ترك وقد بالنص. والواقع باألصل. الفرع ربط أيًضا،
عيل َمَعُه﴾ ﴿َوالَِّذيَن باسمه، املذكور الوحيد وهو الرسول، هو ٌد﴾ ﴿ُمَحمَّ اسًما ال رسًما
الحسني أي بَيْنَُهْم﴾ ﴿ُرَحَماءُ عيل بن الحسني هم اِر﴾ اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ طالب، أبي بن
هم هللا من فضًال واملبتغون عيل، بن محمد والسجود الحسني، بن عيل والركع عيل، بن
يف واملثل القائم السجود» أثر من وجوههم يف «سيماهم وال املبارك. والرضوان الصادق
آزر والذي عيل، بن الحسن شطأه أخرج والذي األساس، هو كالزرع واإلنجيل التوراة
والسوق الباقر، محمد استوى والذي الحسني، بن عيل استغلظ والذي عيل، بن الحسني
الَِّذيَن هللاُ و﴿وََعَد القائم. هو الكفار بهم ليغيظ املبارك الزراع يعجب والذي الصادق،
العظيم واألجر باألعداء، وكذبوا باألولياء صدَّقوا الذين املغفرة اِلَحاِت﴾ الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا
مرتبة لينال وعيل وامليم العني واألسماء الحروف بني التقابل ظهور ويالحظ الثواب.
وقائع إىل لتشري اآلية تقطع وهكذا واألساس والناطق الرسول إىل إذن اآلية تشري املعية.
عىل تنطبق عامة بواعث مجرد وليست الالهوت يف الحال هو وكما الخارج يف وأشخاص
محسوس. إىل واملجرد واقع، إىل واملعنى خاص، إىل العام تحويل هنا التأويل وقائع. أي
دليل ال ظني تفسري وهو عيل، بن الحسني مثل مرة من أكثر األشخاص بعض تتكرر كما
واستئصالها. املعارضة لحصار إليه اللجوء القاهرة، الدولة أي للمعارض، يمكن عليه

القائم (ز)

الحسن أن الرسول أخرب وقد الوصية. بعد باإلمامة القائم الحسن دور يف املتمني أول وهو
أم الزمنية الخالفة أقاما سواء إمامان إنهما أي قعدا، وإن قاما إن إمامان والحسني
والرابع العابدين، زين عيل الثالث واملتمم عقلية. وليست نقلية هنا الحجة عنها. قعدا
وأقام الجزائر، يف اللواحق وفرق وأحياها، وأظهرها العلوم بقر من أول ألنه الباقر محمد
إسماعيل والسادس الصادق. جعفر ولده والخامس الكفار. وجاهد البقاع، يف األجنحة
األئمة استرت ثم إسماعيل. بن محمد والسابع العباس. بني من عظمته لعلو الفرتة صاحب
كما الوعي يف ووجودهم التاريخ يف األئمة هؤالء بني فرق وهناك وغربًا. رشًقا لترشيدهم
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وباقي والحسني، والحسن طالب أبي بن وعيل الرسول من ابتداءً الشعبية األساطري مثلتها
انتظاًرا تقية، اإلمام ويغيب ويشتد، االضطهاد يعظم عندما الفرتة وتطول البيت. آل أئمة

محمد. دور يف األتماء انتهاء بعد النطقاء متمم والقائم لعودته.
يمثل ألنه أتمائه أوصيائه، أضداده، عمره، فرتته، القائم، عن الحديث ويصعب
صفة بل اسم له ليس واملجهول. املعلوم والغياب، الحضور واملوت، الحياة بني املستقبل،
الناطق بعد ما أي سلبًا عنه الحديث ويمكن غائبًا. قاعًدا وليس حارض، قائم ورسم،
ما هو السادس الناطق بعد ما السادس. الناطق وأوصياء أتماء مع ويتداخل السادس.

السابع. الناطق قبل
بعد األئمة يف إال بداية له ليس والسابع. السادس بني وبنوه عيل يدخل ثَم وِمن
إلهية إنسانية أفعاله قم. بغدير أيًضا يقيم الزمان. بنهاية إال نهاية وال السادس، الناطق
يف ومأجوج، يأجوج وخروج النجوم، وانكدار الشمس، تكوين مثل واحد آن يف كونية
وقياس اجتهاد صورة يف ليس النبوة استمرار القائم مهمة العالم. نهاية ويف العالم هذا
ومن النفوس، إىل األفعال ومن الشعوري، املنطق إىل العقيل الحيس املنطق من تأويل بل
التي املوضوعية ومن التاريخ، إىل الواقع ومن الشعوب، إىل الفرد ومن الكل، إىل الجزء

والكشف.38 الذاتية إىل مراجعتها يمكن

ص٥٨. النبوات ص٩٢، الكافية ص٥٦، املذهبة ص١٢٤-١٢٥، واألحكام األصول 38
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

الفلسفي املوروث تنظري (١)

الفكر أيًضا معه ساهم بل املوروث بتنظري قام الذي هو وحده الشيعي الفكر يكن لم
البالط. حكماء أيًضا بل وحدهم السياسية املعارضة قادة بذلك يقم ولم السني.

العامري الحسن أبو (أ)

املنقول ومن الفلسفة، إىل الكالم من طبيعي تحول والقدر» الجرب من البرش «إنقاذ يف
الخالصة الفلسفة أي املنطق، إىل الفلسفة ومن بل الحكمة، إىل االعتزال ومن املعقول، إىل
بل االسترشاق.1 يف الحال هو كما املحدثة األفالطونية أو أفالطون من أثر أي دون املجردة
السمع بطريقة ولو حتى األدبي الخطاب إىل الفلسفي الخطاب من للتحول محاولة هي
األديان تاريخ الشيعي، املوروث إىل أقرب فيها املوروث الطبيعي. الفلسفي التأليف وبداية
اإلسالمية، الثقافة إىل باإلضافة واملجوسية الثنوية مثل القديمة الفارسية الوطنية والثقافة
فقهاء من أو الصادق جعفر مثل الشيعة أئمة من أو واملجربة كالقدرية الكالم من سواء
القرآن.2 يف الوحي أصل إىل باإلضافة هذا حنيفة. أبي مثل التشيع مع املتعاطفني السنة

الفلسفية، وشذراته العامري الحسن أبي رسائل والقدر، الجرب من البرش إنقاذ العامري: الحسن أبو 1
ص٢٤٩–٢٧١. ١٩٨٨م، عمان األردنية، الجامعة منشورات خليفات، سحبان د. ونصوص، دراسة

،(١) املجوسية الثنوية، ،(١) القدرية املجربة، ،(١) طالب أبي بن عيل ،(٢) حنيفة أبو الصادق، جعفر 2

.(١) قرآنية آية



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بزوغ عىل دليًال الرشق مملكة للظهور، الرشق يعود التقدير» ألوجه «التقرير ويف
املعرب اللفظ إال يظهر ال الوافد ومن الجبلة.3 يف العالم يمني عىل وهي الجديد، الفكر
تتصدر املوروث ومن البلغمية. والكيموسات اإللهية» املعالم يف «الفصول يف «األسطقسات»
ومن الحكماء. من واإللهيون والطبيعيون الحكماء ثم األول املوروث أصل القرآنية اآليات
إدريس وإىل محمد الرسول إىل يحال كما والقدرية. الجرب فرقتا تظهر الكالمية الفرق
الظروف عىل يدل مما هللا عبيد الحسني أبي الشيخ إىل مكتوبة والرسالة هرمس. أو النبي
العامري مؤلفات باقي إىل ويحال التنجيم. ومبادئ والسند الهند جبال للتأليف، املحلية
لتصحيح و«اإلرشاد امليل» والتصوف العقيل «النسك مثل الفكر وحدة عىل يدل مما

االعتقاد».4

مسكويه (ب)

نظًرا الخالص» «اإلبداع إىل يتجه الذي املوروث لتنظري نموذًجا واآلالم» اللذات «يف وتمثل
عىل والطبيعيني الحكماء مثل عامة بألفاظ إال الوافد إىل يشار ال فيه. املوروث لضعف
وعمار طالب، أبي بن عيل اإلسالم فيلسوف مثل ظهوًرا أكثر فهو املوروث أما اإلطالق.
ببداية يوحي مما والرتكيز العقيل العرض عىل قدرة لديه االتجاه. شيعي وهو يارس.5 بن
إىل والسابق السابق، إىل الالحق إحالة الفكر، مسار ويظهر الخالص. اإلبداع إىل التحول
كما للخطاب. الداخيل والنسق االستدالل، ومنطق املوضوع وحدة عىل يدل مما الالحق
مذهب ضد موجه كله املقال ألن نظًرا الفلسفي الوعي وبداية الداخيل الرتاكم عن يكشف
النفس، عىل األلحان أثر يف واألخالق الرياضية العلوم بني وتربط اللذة. يف الرازي بكر أبي
أخالق. إىل والدين خري، إىل هللا تحويل يف املوروث أثر ويظهر األخالق. عىل واملوسيقى
وأرشف لذاته مدرك املطلقة، واللذة األكمل، الكمال وهو تعاىل، هللا هو املطلق فالخري
والنظام العالم وجود سبب وهي اإللهية، األمور يف عظيم إلهي مقصود واللذة املعشوقات.

ص٣٠٣–٣٤١). (السابق، التقدير ألوجه التقرير 3
(هرمس)، النبي إدريس محمد، ،(١) الحكماء من اإللهيون ،(٢) الطبيعيون ،(٣) الحكماء ،(٦) اآليات 4

.(١) والسند الهند جبال ،(١) والقدر الجرب ،(١) هللا عبيد الحسني أبو الشيخ
Extra it du Bulletin d’etudes Orientales de L’institut ص١–٩، واآلالم اللذات يف مسكويه: 5

.Francais de Damas, T. Xvii,-; M. Arkoun
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

النبي محمد عىل والصالة بالحمدلة والنهاية بالبسملة والبداية الربانية. والسياسة اإللهي
الوافدة.6 بالثقافة استعانة دون الداخل من له تنظريًا املوروث من صادر فالتأليف وآله.

سينا ابن (ج)

اإلبداع قبل ملا نماذج النفس ويف والطبيعيات الحكمة يف سينا ابن رسائل بعض وتمثل
من وكبقايا ندر فيما إال اإلطالق عىل الوافد تمثل دون وحده للموروث تنظريًا الفلسفي،
التفسري الرشح، مراحل يف الحال هو كما الوافد تمثل هو املطلوب يعد لم البعيد. املايض
املوروث. مع تفاعله أو الوافد تمثل يف والرتاكم والتأليف العرض أو والجامع والتلخيص
وافًدا أصبح حتى الفلسفية الثقافة من جزء إىل وتحويله كلية عليه اإلجهاز تم فقد
واملوروث الوافد تجاوز يمكن حتى فحسب املوروث تنظري بل وافًدا موروثًا أو موروثًا
وكان والسنة، الكتاب وهو الداخيل املصدر من واالبتداء الخالص، اإلبداع مرحلة إىل مًعا
العام بالتنظري بل والفرق والخصوم والدفاع بالحجاج له شأن ال جديد كالم علم الحكمة

للعالم. الكلية والتصورات
لم فالفلسفة الحية. التجارب وتحليل املبارش الشخيص األسلوب سينا ابن ويستعمل
وحياة. وتجربة معاناة بل واستيعاب وتمثل تجميع مجرد ليست إبداًعا. بل نقًال تعد
بحث النفسانية القوى عن البحث أن فوجد العلماء. كتب تصفح يف جهده استنفذ وقد
و«من ربه» عرف فقد نفسه عرف «من واألولياء الحكماء أقوال من واستدعى عويص.
ال سلبًا. ومرة إيجابًا مرة خالقه»، معرفة عن يعجز أن به فأخلق نفسه معرفة عن عجز
أصبح أن بعد املوروث هو واحد مصدر يف والقرآن اليونان بني والنبي، سقراط بني فرق

به.7 ا ومتحدٍّ فيه مكونًا الوافد
املقالة لصدر سينا ابن تفسري إىل واحدة إحالة إال توجد ال العشق» يف «رسالة ويف
يكشف وقد األوىل.8 والعلة الطبيعية العلل ملعرفة الطبيعي»، «السماع كتاب من األوىل
بعد ملا بل للطبيعة موضوًعا ليست األوىل العلة إن إذ للطبيعيات؛ إلهية قراءة عن ذلك

.(١) يارس بن عمار ،(٢) طالب أبي بن عيل ،(١) الطبيعيون ،(٢) الحكماء 6
ص١٤٧. النفسانية القوى سينا: ابن 7

ص۱–۲۷. العشق يف رسالة سينا: ابن 8
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األربعة العلل عن البحث وأن لإللهيات، مقدمة الطبيعيات أن عىل ذلك يدل وقد الطبيعة.
وأن أسفل إىل مقلوبة إلهيات الطبيعيات أن باختصار أو األوىل العلة إىل للوصول تمهيد
واحد حديثني، سينا ابن يذكر األصيل املوروث ومن أعىل. إىل مقلوبة طبيعيات اإللهيات
الرتكيب جودة عند إال يوجد ال الصورة حسن أن يقيد األول قديس. والثاني غريب،
والثاني القول. بنص حديث أنه عىل سينا ابن ويرص الحوائج. تقيض وبالحسن الطبيعي.

لإلنسان.9 معينة خلقية بمواصفات واإلنسان هللا بني املتبادل العشق عن
اليونان، فالسفة من أيٍّا وأحوالها» الناطقة النفس «معرفة يف سينا ابن يذكر ولم
الوافد، وغياب املوروث حضور يبني مما نبوية أحاديث وأربعة قرآنية آيات ست ذكر بل
من عدد أكرب وهو وحده. باملوروث يكون قد بل وحده بالوافد مرشوًطا ليس اإلبداع وإن
من بآيتني سينا ابن يستشهد البداية يف الست.10 النفسية الرسائل يف النقلية الشواهد
وأنها قليًال، إال العلم من يؤَت لم اإلنسان وأن هللا أمر من الروح أو النفس أن لبيان القرآن
أي التسوية معنى لرشح بالقرآن أيًضا ويستشهد سواء. حد عىل والدهماء العلماء عىل رس
تدل روحي» «من وإضافة به. الناطقة النفس لنطق ا مستعدٍّ األنيس باملزاج البدن جعل
جامع «أنا» فهناك الثالث. الربهان وهو البدن لجوهر مخالف جوهر من النفس أن عىل
اإللهي الكتاب القرآن سينا ابن ويسمي روحاني.11 فرد جوهر للبدن، مخالف لإلدراكات
آخر يف بالقرآن يستشهد كما النفس. جوهر عن السؤال يتضمن كوحي إليه اإلشارة بعد
والعمل والحكمة بالعلم الكمال طريق عن البدن بوار بعد النفس بقاء يف الثاني الفصل
اإلبرة تنجذب كما األعىل واملأل املالئكة وأنوار اإللهية األنوار إىل النفس فتنجذب الصالح
من عليها ينادي حتى والطمأنينة بالسكينة عليه وفاضت املغناطيس، من عظيم جبل إىل
والعمل العلم يف الكاملة األول عقًال. أقسام ثالثة إىل النفس سينا ابن ويقسم األعىل. املأل
يف الناقصة أحدها يف الكاملة والثالثة والعمل، العلم يف الناقصة والثاني السابقون. وهم
يف الكاملون هم امليمنة فأصحاب القرآن. لقسمة تنظري النظرية القسمة هذه األخرى.

وعشقته»، عشقني وكذا كذا كان إذا العبد «إن ص١٦)، (السابق، الوجوه» حسان عند الحوائج «اطلبوا 9

ص٢٦.
ص١٨١–١٩٢. النفس أحوال وأحوالها، الناطقة النفس معرفة يف سينا: ابن 10

موجود»، األنا «تعايل لكتاب ومقدمتنا ترجمتنا انظر األنا، هذا مثل وجود سارتر بول جان يرفض 11

١٩٧٦م. القاهرة، الجديدة، الثقافة دار
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

املتوسطة الدرجة أما والعمل. العلم يف الناقصون هم املشأمة وأصحاب والعمل، العلم
الكمال نحو املنافسة أي السابقون السابقون املقصود كان إذا إال اآلية يف واضحة فغري
حاجة يف قائًما املتوسطة الدرجة يف اإلشكال ويظل والعمل. العلم يف كاملني فيصبحون
العمل يف الكامل مع العمل يف الناقص النظر يف الكامل يتساوى هل التنظري. من مزيد إىل
أخرى بآيات مؤيًدا النظر يف النقص يجب العمل يف الكمال أن أما النظر يف والناقص
والشجاعة العفة إىل النفس خصال قسمة تعادل الثالثية القسمة هذه اْعَملُوا﴾ ﴿ُقِل مثل
إىل اإلشارة دون والعمل النظر يف الكاملني خصال وهي العدالة، ومجموعها والحكمة

الوافد.12 لتمثل وعاء املوروث وجعل املوروث يف للوافد عقليٍّا تعشيًقا ولكن أفالطون
تجاوًزا الحق قائل إىل ونسبتها الحقيقة يف األول أحاديث. بأربعة سينا ابن ويستشهد
نفسه» عرف «من األفقي البعد يكمل الحكيم هو وأرسطو الحق قائل محمد التشخيص.
كما هللا.14 إىل النفس ومن الخارج، إىل الداخل من ربه»،13 عرف «فقد الرأيس بالبعد
وليست النفس فمعرفة البدن. عن النفس تمايز عىل للربهنة الحديث سينا ابن يستعمل
يف املوت أخو النوم أن سينا ابن به يثبت والثاني هللا. معرفة إىل طريق البدن معرفة
كامليت. وصار الحواس، عنه بطلت اإلنسان نام إذا البدن.15 بوار بعد النفس بقاء موضوع
عن النفس جوهر تمايز عىل برهان وهو الصادقة. واملنامات الغيب يدرك نومه يف واإلنسان
واألطعمة العني الحور من السموات يف هللا خلقه الذي النعيم إلثبات والثالث البدن. جوهر
النفس، من الثالثة للمرتبة صورة قديس، حديث بأنه اإليحاء مع للطيور وألحان اللذيذة
بني متوسطة مرتبة القديس الحديث أن كما الحيس. النعيم أي املتوسطني مرتبة وهي
فوق مرتبة وأعالها العوالم أول هو العقل أن إلثبات والرابع الرسول.16 وكالم هللا كالم

.١٩٠ ،١٨٤–١٨٨ ص١٨٢، النفس معرفة 12

الصالحني لعبادي «أعددت املوت»، أخو «النوم ربه»، عرف نفسه عرف «من هي األربعة األحاديث هذه 13

أقبل له قال ثم العقل تعاىل هللا خلق «أول برش»، قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما
آخذ، وبك أعطي، فبك منك. أعز خلًقا خلقت ما وجاليل فبعزتي قال: ثم فأدبر. أدبر له قال ثم فأقبل

أعاقب». وبك أثيب، وبك
الغربية. الفلسفة يف وديكارت وأنسيلم أوغسطني، طريق هو هذا 14

.١٨٩ ،١٨٦-١٨٧ ص٨٢، النفس معرفة سينا: ابن 15
القاهرة الخامس، العدد املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة املتن، نقد إىل نَد السَّ نقد من دراستنا: انظر 16

ص١٣١–٢٤٣. ١٩٩٦م،
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مركزي مكان له العقل أن إلثبات القديس بالحديث سينا ابن يستشهد والجسم. النفس
عىل التصوف وزحف له الصوفية تأويالت من بالرغم الوافد يف الحال هو كما املوروث يف
سينا ابن كان لذلك الغزايل. حتى سينا وابن الفارابي وخالل الصفا إخوان منذ الفلسفة
واملنطق النحو إىل أقرب كان الفارابي أن حني يف اإللهيات إىل منه الطبيعيات إىل أقرب
أنه عىل الحديث سينا ابن ويرشح الفلسفة. عىل األصول علم فزحف رشد ابن أتى حتى
ذكره أو بذلك ترصيح دون أفالطون عند املعروفة الثالثية للقسمة طبًقا مقوالت ثالث

البعيد. املايض ذكريات من املعريف الالوعي يف أصبح الوافد ألن نظًرا
القرآن، األصيل، املوروث يذكر إنما الوافد. من يشء يذكر فال الصالة» ماهية و«يف
اآلية املوروث. يف وأصيل الوافد عىل جديد واملوضوع مرات). (ست والحديث (مرتان)
ومن واملنكر. الفحشاء عن تنهى الصالة أن والثانية والخلق، األمر هلل أن تثبت األوىل
لتصفية وأداة باألفالك االتصال وسيلة أنها الدين، عماد الصالة أن األول يفرس األحاديث
الصالة الدين. عماد والصالة التصفية، هو الدين السماوية. باألجرام بتشبهها النفس
والرابع والثالث له. إيمان ال له أمانة ال ومن له، إيمان ال له صالة ال ومن اإليمان، قاعدة
أن صياغته يف قديس حديث والخامس بالعقل. تتم واملناجاة للرب، مناجاة الصالة أن
طويلة. صيغة يف ومرة قصرية، صيغة يف مرتان مرات، ثالث ومذكور ربه، يناجي املصيل
الروحية الصالة مقابل يف الظاهرة العددية البدنية الرشعية الصالة بني يميز والسادس

الصوفية.17 عند الحال هو كما الباطنية القلبية
أي إىل إحالة دون مرتني واحدة قرآنية آية سينا ابن ينظر الذكر» عىل الحث و«يف
الذكر عىل بالفكر يزداد وأنه القلب، وإيقاظ النفس لقمع هللا ذكر سالح لبيان وافد
الواردين. تخييل إلذابة الفكر عىل الذكر وسلط املجادلني عادة من الذكر النية استخالص
واحدة. آلية تنظري ذلك كل العاملني. رب إىل باإلنابة الفكر وقوة الذكر أحوال عن ويتربأ
النسيان عن يخلص ال الذكر وأن الذكر، يف االستغراق يف الخلق نسيان اآلية تتضمن كما

َما يَْعَلُم َوهللاُ أَْكَربُ ِهللا َوَلِذْكُر َواْلُمنَْكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن تَنَْهى َالَة الصَّ ﴿إِنَّ َواْألَْمُر﴾، اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال اآليتان 17
أمانة ال ملن إيمان وال له، صالة ال ملن إيمان «ال الدين»، عماد «الصالة الست: واألحاديث تَْصنَُعوَن﴾.
طريًقا عيلَّ ويرس فأعطينها، هذه ليلتي يف غريبة لذة وجدت لقد رب «يا ربه»، يناجي «املصيل له»،
ص٣٣–٣٥، الصالة ماهية يف سينا: ابن أصيل»، رأيتموني كما «صلوا «… لذتي إىل وقت كل يوصلني

.٤١ ،٣٩
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

الرس يف يدخل وأنه النفس، هواجس مع يصفو ال وأنه شهواتها، يف الحواس انتشار مع
املراقبة بعد املشاهدة تتم حتى القلب يفتح اللسان وذكر القلب. يف عروقه وتربز (النفس)،

الناس.18 ذكر من والحق هللا وذكر السكينة. منزلة اإلنسان فيبلغ واملجاهدة.
تنظريه سينا ابن حاول بأكمله نقيل علم مبارش، موروث موضوع التفسري وموضوع
«الرسالة منها رسائل. عدة فيه كتب املعتزلة عند العقيل بالتفسري أسوة عقيل علم إىل
األول العنوان يف وواضح الهجائية». الحروف معاني «يف آخر عنوان ولها النريوزية».
موضوعها املوروث. من وكالهما العربية. الثقافة أثر الثاني ويف الفارسية، الثقافة أثر
لطف للحق، واضحة رؤية وليست رس كشف البرشية، املصلحة وليست اإللهية الحكمة
رضب ما وهو السور، فواتيح فهم منها الغرض العميل. األثر وليس النفس من الواقع
العلم، سطح تمثل الفرقانية. سينا ابن ويسميها بسببها. عنها السائل الخطاب بن عمر
طريق عن معقول إىل املنقول تحويل يعني املوروث تنظري العمق. يف زالت ما واألرسار
الكون، إىل الحرف ومن الباطن، إىل الظاهر ومن العمق، إىل السطح من والذهاب التأويل،
الفيض نظرية العرص، ثقافة من يبدأ التأويل.19 إىل التنزيل ومن الطبيعة، إىل اللغة ومن
هذا عىل بناءً السور أوائل تفسري قبل بها املفردة الهجائية الحروف تأويل ثم اآلخر الحتواء
املوجودات ترتيب األول أقسام: ثالثة الرسالة قسم األنا. وعاء يف لآلخر وإدخاًال التأويل
الحروف داللة والثاني موروثة. أصبحت أن بعد الفيض نظرية الوافدة، الثقافة وهي
هنا الوافد املوروث. إىل الوافد ضم هدف أي الغرض والثالث املوروث. الوعاء وهو عليها
ومنشئ املبدعات، مبدع الوجود، واجب األلف تعني علماء أو كتابًا أو شخًصا وليس ثقافة
وعلم وخري حق منه، أفضل يوجد ال بسبب. متقدم أو متكثر أو متجزئ غري ذات الكل،
عىل التنزيه مؤثرة الكالم، علم من والصفات الذات أعادت قد الفلسفة وكأن وحياة وقدرة
أبدعه ما أول العقل، الباء وتعني واحد. معنى الحكماء عند منها املفهوم إن بل التشبيه.
وهو الطبيعي. الجسماني العالم الدال وتعني األفالك. وموادها النفس، الجيم وتعني هللا.
هللا. إىل شوق يف وكلها وصورة. مادة من املكون والعنرصي املستدير، األثريي نوعان:
والزاي العقل، والواو الباري، تعني الهاء التالية: األربعة الحروف يف الرباعي يتكرر ثم

َلَمَع هللاَ َوإِنَّ ُسبَُلنَا َُّهْم َلنَْهِديَن ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن آية وهي ص٢، الذكر، عىل الحث يف سينا: ابن 18
اْلُمْحِسِننَي﴾.

.١٣٧ ص١٣٤-١٣٥، النريوزية سينا: ابن 19
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تحتها إضافة لها ليس والياء الهيوىل، تعني الطاء األفضل. وهي الطبيعة، والحاء النفس،
اآلتي: النحو عىل

ي ط ح ز و ه د ج ب أ
تحتها إضافة لها ليس الهيوىل الطبيعة النفس العقل الباري الطبيعة النفس العقل هللا

والجمع الرضب طريق عن الجمل وحساب الحروف حساب إىل األمر يتحول ثم
الباري الثانية، واألربعة آحاد. أو ذوات والطبيعة والنفس والعقل هللا األوىل، فاألربعة
األول إضافة من اإلبداع يكون اآلحاد بعد دونها. ما إىل مضافة والطبيعة والنفس والعقل
والتكوين الطبيعة، إىل األول إضافة والخلق العقل، إىل األول إضافة األمر أن كما العقل. إىل
والكاف والقاف والنون وامليم الالم وتشمل الحروف وتزيد الطبيعة. إىل الباري إضافة
الكامل.20 اإلحصاء وليس الداللة هو املهم ولكن الحروف. باقي دون والصاد والسني
يف الرمزي املنطق يف الحال هو كما كلمات دون رصفة حروًفا املعادلة تكون وأحيانًا
التحقق يمكن ال مقنعة غري أحجيات وهي املراجعة، تستحيل كما الفهم فيستحيل الغرب
والجمل الحروف حساب الغرض عن الثالث القسم يف سينا ابن يطبق ثم صدقها.21 من
اإلعجاز موضوع وهو التنجيم. علم خرافات مثل وأوهام تخيالت وكلها السور. أوائل عىل
مذكورة. كلها ليست السور أوائل يف الحروف أن ويالحظ املتكلمني. عند البالغة وأرسار
دامت ما تكاثرها إمكانيات عىل يدل مما القرآن يف ليست مذكورة أخرى حروف وهناك

و. × ه = العقل ب، × ه = ي = مضاف غري العقل 20
العقل. عىل األول إضافة = األمر

ح. × ه = م مضافة الطبيعة إىل األول إضافة = الخلق
د. × ه = ن = الطبيعة + الباري = التكوين

س. = ن + م = التكوين + األمر
س. = ن + م = التكوين + الخلق

ص. = ه + م + ل = والتكوين والخلق األمر
ق. ضعف د = الكل مبدأ

ل = ع د، × ه = ك ح، × ه = م و، + ه = ل ي، + ص = ق = ي خ، × ح = ه × ي = ح × ي 21

ص. = ه + م + ال ن، = م + ي ك، + م = س م، +

286



السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

روحانية إما املوجودات كانت وملا ممكنًا. منوالها عىل والنسج معروفة أصبحت حساباتها
تسخري.22 بكل الخلق ويتعلق إدراك، ذي بكل األمر يتعلق جسمانية، وإما

تشري التي املعوذتني مثل السور قصار بعض سينا ابن اختار املعوذتني» تفسري «ويف
وتعميًقا الصلة، هذه عىل تأكيًدا التأويل منهج فيها ليمارس واإلنسان هللا بني العالقة إىل
الكالم، لعلم تطوير هنا الحكمة علوم االنفصال. وليس االتصال طريق عن لألشعرية
سينا ابن للعالم. عامة تصورات إىل خاصة دينية عقائد من وتحويلها للعقائد، وتنظري
وليس مستقل كعلم عقيل علم إىل نقيل علم من فلسفي، موضوع إىل التفسري حول من أول
َرأَيْتُُهْم َواْلَقَمَر ْمَس ﴿َوالشَّ آية تفسري يف قبل من الكندي فعل كما جزئي كموضوع فقط
ألنه املعوذتني سينا ابن اختار وقد األقىص». الجرم سجود «يف رسالة يف َساِجِديَن﴾ ِيل
املعوذة ففي اإلرشاقية. األحاديث اختيار مثل االتصال نظرية خالل من تفسريهما يسهل
وليس العناية هو والرب الخري، األول املوجود هو الفلق رب اْلَفَلِق﴾ ِبَربِّ أَُعوذُ ﴿ُقْل األوىل
الخالق. يف ال الخلق يف والرش اليونان. عند الحال هو كما بالعالم يعتني ال الذي اإلله
حسد إذا حاسد ورش والنباتية. الحيوانية القوى خالل من العقد يف النفاثات هي والفاسق
إىل تشري والسوءة وإبليس. آدم بني النزاع رمزه كان الذي والبدن النفس بني النزاع هو
حديث ويستعمل والحديث القرآن سينا ابن ويرشح اإللهي. القضاء يف الرش دخول كيفية
يف الغزايل يستعمله كما لها» فتعرضوا إال رحمته من نفحات دهركم أيام يف لربكم «إن

التايل: النحو عىل وذلك 22

والخلق. األمر ذي باألول قسم م ل ا
الفائي. واملبدأ الفاعيل، املبدأ واآلخر، األول والخلق، األمر ذو األول = ر ل ا

الكل. منشئ والخلق، األمر ذو األول = ص م ل ا
الكلية. العناية = ص

الكل. عىل املستمر اإلبداع = ق
اإلبداع. بنسب األول املبدأ إىل التكوين عالم أي للكاف القسم = كهيعص
التكوين. عىل املشتمل الخلق وهو وآخره اإلبداع وهو الفيض أول = يس

الخلق. يف الواقع الطبيعي العالم = حم
الخلق. وساطة مدلول = عسق حم

الخلف. يف الواقع التكوين يف الواقع الهيوالني العالم = طس
التكوين. عىل املشتمل الخلق يف الواقع يف الهيوالني العالم = طسم

ص١٤٠-١٤١. النريوزية اآلخر، وعالم التكوين عالم = ن
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أصبحت التي العرص ثقافة دخول عن تكشف ظنية تفسريات وكلها الضالل». من «املنقذ
املحيط بني واألصل، الفرع بني والداخل، الخارج بني والصلة واملوروث، الوافد من مزيًجا
األوائل علوم بني املتصارعة االزدواجية من للثقافة حماية والعقل النقل بني واملركز،
الثقافة وحدة عن دفاًعا والتجديد املحافظة بني والعلمانية، السلفية بني األواخر، وعلوم

عرص. كل يف يحدث كما
والناس والعناية. الرتبية هي الربوبية النَّاِس﴾، ِبَربِّ أَُعوذُ ﴿ُقْل الثانية املعوذة ويف
بحساب الرب النفس. قوى باعتبارها هللا أسماء سينا ابن ل ويَُؤوِّ األمة. أو الشعب هم
الذي الخناس والوسواس النفس. شوق بحسب واإلله النفس، فيض بحساب وامللك املزاج،
كما النفس علم عىل التفسري يعتمد وهنا املتخيلة. القوى هي الناس صدور يف يوسوس
يْتُُه َسوَّ ﴿َفِإذَا بآية االستشهاد مثل بالقرآن القرآن يرشح كما والباطنية. الشيعة تفعل

املزاج.23 الرتبية وتعني ُروِحي﴾. ِمْن ِفيِه َونََفْخُت
بأسلوب أو القرآن بلغة القرآن مفًرسا حر، بقرآن سينا ابن يبدأ «الصمدية» تأويل ويف
«أحد» ولفظ التوحيد. واملوضوع والحمدالت. بالبسمالت والبداية واإليقاع، السمع القرآن،
«إلهي» ألفاظ وتظهر التأكيد. فقط وليس مبالغة فيه القرآن وكأن الوحدة يف مبالغة
صفات استعمال كذلك الكالم، علم يف األول املوضوع استمرار عىل يدل مما كثريًا و«إلهية»
هو كما العقيل التنظري من مزيد نحو للكالم دفع إذن الفلسفة اإليجاب. وصفات السلب
اعرتاض نفسه إىل سينا ابن يوجه لذلك مجرد. فلسفي عرض املتأخر، الكالم علم يف الحال
نجاة به تكون فكيف الفهم. صعب النهاية يف التفسري جاء ثم الربهان. بطلب معرتض
التأويل هذا فهم العامة تستطيع هل القرآن؟ ثلث «الصمدية» حينئذ تعادل وكيف الناس.
وتأويلها. رشحها من أفضل وتركيزها ومبارشتها ببساطتها اآلية، إن الخالص؟ به وتنال
العرص ثقافة واستعمال للوافد، حضاريٍّا استيعابًا كونه لآليات الفلسفي التفسري يعدو ال
عن تخرج ال قد الثقافة. الزدواجية تجاوًزا منعزًال تركه وعدم األصيل املوروث عرض يف
من كان سواء الخاتمة أو املقدمة يف يظهر عام أشعري إطار يف القرآن الصويف التفسري
يتجاوز عام حكم وهو نقل. إىل حاجة يف والعقل جماعي. فالعمل النارش. أو الناسخ

الحكمة.24 علوم دور سينا ابن

ص٢٩–٣٢. الثانية املعوذة ص٢٤–٢٩، رسائل تسع األوىل، املعوذة املعوذتني، تفسري سينا: ابن 23
.١٥-١٦ ص٢٠–٢٤، الصمدية سينا: ابن 24
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

حضور عىل يدل مما (مرتان) والحديث مرات)، ٧) القرآن يذكر «العرشية» ويف
وهي فيها. العقلية النقلية العلوم من الكالم علم حضور قدر الحكمة علوم من التفسري
اإلنسان يف املطلقة هللا بقدرة كلها تتعلق ألنها أشعري؛ نحو عىل تفسريها يسهل آيات
أم يف واالنفعال للتغيري قابل غري الوحي أن وتثبت التعدد، تنفي األوىل اآلية والطبيعة،
املتحول. والثاني الثابت، يؤثر األول واالستبدال. النسخ آخر، تفسري مقابل يف الكتاب
ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ وجهه، إىل هالك يشء كل من يخرج األول
تثبتان والرابعة والثالثة َشأٍْن﴾. ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ من يخرج والثاني َواْإلِْكَراِم﴾، اْلَجَالِل
يريد وأنه هللا من الخري تجعل والسادسة والخامسة األفعال، هللا وخلق والقدر، القضاء
املاء، إنزال الطبيعة، مظاهر عىل هللا سيطرة تبني والسابعة العرس. ال باإلنسان اليرس
الخاصبصدور القديس الحديث سينا ابن ويفرس واإلنسان. الحيوان وخلق املوات، وأحياء
ويستعمل العقل. هو فالقلم القلم. أم رصاحة العقل هو كان سواء األول العقل من األفعال

املبارش.25 غري بالقرآن املبارش للقرآن تفسري للتعبري، كأداة الحر القرآن
باإلضافة أحاديث) ٤) والحديث آية) ١٣) القرآن يذكر واالنفعال» «الفعل رسالة ويف
النفس بني الصلة لتنظري محاولة كلها اليوناني. للوافد ذكر أي ودون واحد، مأثور قول إىل
االنفعال الفعل عالقة النفيس، يف الجسمي وأثر الجسمي يف النفيس أثر وبيان والجسم
التاريخي الوافد انضوى أن بعد القرآني واملوروث اليوناني الوافد بني ذلك يف فرق ال
املوروث التنظري املعريف املخزون هذا يستعمل الوقت نفس ويف املعريف، الالوعي أعماق يف
واملؤثرات والعني والسحر واملنامات واآليات والكرامات واملعجزات واإللهام الوحي مثل
فيه. املوروث الجديد العنرص هذا بإدخال يسمح حتى والحيل، والطلسمات والنرينجيات
حضارية رؤية يف الخلف وعلوم السلف علوم األواخر، علوم مع األوائل علوم فتجتمع
الرسول يعلمه يكن لم الذي الوحي وهو الجديد العلم املذكورة اآليات معظم تفيد واحدة.
ذلك يف بما الحس أو العقل مقابل يف النقل أو السمع املتكلمون أسماه ما قبل، من

اْلِكتَاِب﴾، أُمُّ َوِعنَْدُه َويُثِْبُت يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحوا ،﴾ ِباْلبََرصِ َكَلْمٍح َواِحَدٌة إِالَّ أَْمُرنَا ﴿َوَما هي: اآليات 25

ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد َقِديٌر﴾، ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل إِنََّك اْلَخرْيُ ﴿ِبيَِدَك تَْعَملُوَن﴾، َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ ءٍ﴾، َيشْ ُكلَّ ﴿َخَلَق
َخَلْقنَا ا ِممَّ َونُْسِقيَُه َميْتًا بَْلَدًة ِبِه ِلنُْحِيَي * َطُهوًرا َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َوأَنَْزْلنَا ،﴾ اْلُعْرسَ ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ
آية وكذلك القلم. هللا خلق ما أول العقل، هللا خلق ما أول القدسية واألحاديث َكِثريًا﴾. َوأَنَاِيسَّ أَنَْعاًما

.١٨ ،١٥ ص١٢، العرشية تَْحِويًال﴾، ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن تَبِْديًال ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َفَلْن

289



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل تفسري اآليات وبعض املروية. األحداث زمن حارض غري أميٍّا الرسول كان القصص.
األنوار».26 «مشكاة يف الغزايل رشحها التي املشهورة املشكاة آلية اإلرشاقي الصويف التفسري
بآيات ويستشهد الفرس. عىل الروم وبانتصار باملستقبل التنبؤ إىل تشري أخرى آية وتذكر
الناس صدور يف يوسوس الذي الخناس الوسواس مثل النفس انفعاالت إىل تشري أخرى
وبآية هللا، إىل قربى األصنام عبادة البعض اتخاذ عن تعرب أخرى وبآية األعني، سحر أو
سينا ابن ويفرس الداخل. ويف الخارج يف النفس، ويف الطبيعة يف الربهان أن عن تكشف
النوم. حال يف الروح يف والنفث اليقظة حال يف يتم الوحي بأن األول القديس الحديث
يقول كما النبوة من جزءًا وأربعني ستة من جزءًا الصالح الرجل رؤية بأن الثاني ويفرس
ببالغة الثالث ويفرس الحدس. يف والفالسفة االتصال، يف والحكماء اإللهام، يف الصوفية
سينا ابن يستشهد كما كرسى. بقتل الرسول تنبؤ التنبؤ، عىل بالقدرة والرابع الرسول،
الجمهور بثقافة الفلسفة ترتبط حتى الشائعة الشعبية وبالثقافة املروية واألخبار باآلثار

الرسول.27 حياة ومن منه نابعة وتصبح
باعتباره سينا ابن أسلوب يف الحديث أو املرسل القرآن يظهر الطري» «رسالة ويف
السياسة» «كتاب يف يظهر كما التقليدية. الدينية النهاية عن كبديل أدبيٍّا بالغيٍّا مخزونًا

والالمعقول». «املعقول يف محمود نجيب زكي أيًضا رشحها وقد 26

يُْظِهُر َفَال اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم َقْلِبَك﴾، َعَىل * اْألَِمنُي الرُّوُح ِبِه ﴿نََزَل ِعْلًما﴾، َلُدنَّا ِمْن ﴿َوَعلَّْمنَاُه اآليات: 27
ُروًحا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿َوَكذَِلَك تَْعَلُم﴾، تَُكْن َلْم َما ﴿وََعلََّمَك َرُسوٍل﴾، ِمْن اْرتََىض َمِن إِالَّ * أََحًدا َغيِْبِه َعَىل
َقْد ﴿َوُرُسًال إَِليَْك﴾، نُوِحيَها اْلَغيِْب أَنْبَاءِ ِمْن ﴿ِتْلَك اْإلِيَماُن﴾، َوَال اْلِكتَاُب َما تَْدِري ُكنَْت َما أَْمِرنَا ِمْن
نَاٌر﴾، تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها ﴿يََكاُد َعَليَْك﴾، نَْقُصْصُهْم َلْم َوُرُسًال َقبُْل ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَاُهْم
﴿اْلَوْسَواِس ِسِننَي﴾، ِبْضِع ِيف * َسيَْغِلبُوَن َغَلِبِهْم بَْعِد ِمْن َوُهْم اْألَْرِض أَْدنَى ِيف * الرُّوُم ُغِلبَِت * ﴿الم
َواْسَرتَْهبُوُهْم النَّاِس أَْعنُيَ ﴿َسَحُروا َوالنَّاِس﴾، اْلِجنَِّة ِمَن * النَّاِس ُصُدوِر ِيف يَُوْسِوُس الَِّذي * اْلَخنَّاِس
أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم ُزْلَفى﴾، ِهللا إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم ﴿َما َعِظيٍم﴾، ِبِسْحٍر َوَجاءُوا
حتى تموت لن نفًسا أن روعي يف نفث القدس روح «إن القديس: والحديث .﴾ اْلَحقُّ َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى
ستة من جزء الصالح الرجل من الصادقة الرؤيا «إن الطلب.» يف وأجملوا هللا، فتقوا أال رزقها تستكمل
لسحًرا.» البيان من «إن الحديث ومن البارحة.» قتل «ربي الكلم جوامع ومن النبوة.» من جزءًا وأربعني
القرآن به نطق مما ذلك غري إىل قال كما فكان … كرسى رسول إىل وقوله النجايش، بموت وإخباره
عليه األمة اجتمعت وما … واألخبار اآلثار بصحته وشهدت الصحيحة، األحاديث عليه واشتملت العزيز.
واالنفعال الفعل سينا: ابن األمي. الرسول أنه أمره من اشتهر ما مع اآلخرين علوم أوتي قد ملسو هيلع هللا ىلص أمة من

.٦–٩ ص٣-٤،
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

«الزيارة» يف ويظهر الغليظ. وامليثاق املشط، كأسنان الناسسواسية وأن والتقدير، التفكري
القرآني األسلوب يظهر يقظان» بن «حي ويف وإحاطته. اإللهي العلم شمول عن فنية صور
الحامئة والعني الكاتبني والكرام والحفظة الربزخ مثل بالغي وتعبري أدبية كوسيلة الحر
املرسل.28 القرآن استعمال يف طفيل وابن السهرودي من أقل سينا وابن الغليظ، وامليثاق

باجه ابن (د)

عىل اعتماًدا االستمرار عىل الفلسفة قدرة يبني مما املوروث تنظري يف باجه ابن ويستمر
يف خاصة الخارجية العنارص دون الذاتية املكونات وعىل الخارج، دون وحده الداخل

عقلية. علوم من بها يتعلق وما املوروث، بؤرة باعتباره الناطقة النفس موضوع
ويذكر والزرقالة الفارابي إىل يحال والناطقة» املتخيلة القوة تصور «ارتياضيف ففي
املوروث إىل العودة ومن والزرقالة الفارابي من الفلسفي للرتاكم نموذج وهو القرآن.29
الفارابي من موروثًا الوافد أصبح أن بعد للموروث التنظري من ملزيد القرآن األصيل،
مقاييس عىل تأكيًدا نرص أبو الشيخ هو باجه ابن ذهن يف الفارابي وصورة والزرقالة.
إىل أقرب صويف باجه ابن ذهن يف فالفارابي للصدق. كمقاييس اإلنسانية والعقل الحس
إليه املشار املصنوع من التعلم عىل املثل الزرقالة، عىل اعتماًدا باجه، ابن ويرضب الغزايل.
من هنا فالعلم القريبة. األمور يف سيما ال املستنبط نفس إىل ينتقل ثم والبحث بالفكر

الذات.30 إىل املوضوع
أصل تنظري أن عىل يدل مما مكررة األوىل قرآنية، آيات بثالث باجه ابن ويستشهد
تحول أن بعد املستمر الداخيل مصدره له الفلسفي الفكر وأن مستمرٍّا، زال ما املوروث
املعقوالت إلدراك تدعيًما واألرض السموات خلق يف التفكري ومنها الكبري. املوروث إىل الوافد

وقدر، وفكر ثبت فإذا ص٤٨، الطري يَنَْقِلبُوَن﴾، ُمنَْقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم مثل: وذلك 28

مثقال عن يرضب ال ص٩، غليًظا، هللا من موثًقا ص٩، املشط، كأسنان سواء هم بل ص٨، السياسة
يقظان بن حي منهما، والكاتبني الكرام الحفظة ويقال ص٤٦، الزيارة السماء، يف وال األرض يف ذرة

ص٩. غليًظا، هللا من موثًقا يأتينك أو حمئة. عينًا اإللهي الكتاب يف سمي وقد ص١٨،
الزرقالة الفارابي، ص١٦٠–١٦٩ ج٢ رسائل والناطقة، املتخيلة القوة تصور يف ارتياض باجه: ابن 29

.(٣) اآليات ،(١)
.١٦٨ ص١٦٣، السابق، 30
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ومالئكته هللا إىل للوصول املخلوقات رؤية بها تتم موهبة بالفعل الناطقة القوة وحصول
الخالق، إىل املخلوق من للطريق تدعيًما التفكُّر آية تأتي وهنا اآلخرة. والدار ورسله وكتبه
فإن الهدى إىل يؤدي ورسله وكتبه باهلل العلم كان وإذا الفعال. بالعقل االتصال موهبة
أو عليهم املغضوب من فيكون باهلل الهدى استبدال إىل يؤدي ألنه الضالل إىل يؤدي نسيانه
يصبح حتى الهادف أو املوجه النقل أي والتعوُّد التعليم يعني االرتياض ولفظ الضالني.

تأويًال.31 يصبح التنزيل املوروث. من جزءًا
السابق نقده من بالرغم له ويستسلم الغزايل عن باجه ابن يرىض املوضوع هذا ويف
النهضوي املرشوع عىل وقضت األشعرية مع ازدوجت التي الجرثومة التصوف، ويقبل له.
فقد منتسب. هللا رسول إىل وكلهم واإلرشاقيني، الصوفية رئيس هو النبي الغرب. يف
واالنضمام املشاركة إىل القارئ باجه ابن ويدعو اإلرشاق. إىل املنطق من الفارابي تحول
إدراك العقيل للحدس ويمكن والظلمة. والنور الشمس تشبيهات ويستعمل الزمرة. إىل
وفيض هللا من وبموهبة رياضية بديهية املوضوعات كانت إذا اإلرشاقي العقل يدركه ما
املخلوقات يف النظر اإلنسان ويكرر الحرة. القرآنية التعبريات بعض يستعمل كما منه.
والطريق الصاعد الطريق فيتحد لألنبياء. ينكشف الذي العلم وهو الخالق إىل يصل حتى
تشوًقا أشد املعقولة األمور يف واإلنسان واحًدا. علًما والتنزيل التأويل ويصبح النازل.
هللا إىل اإلنسان يصل األسباب طريق فعن وأنفع. وأرفع أعىل نظر ألنه أسبابها ملعرفة
ما بحسب املعرفة موهبة يف متفاوتة والناس اآلخرة. والحياة ورسله وكتبه ومالئكته
ليسا والنطق، االستعداد واملوهبتان لقبولها. االستعداد من الخلق أول يف هللا يعطيه
به أتى بما إال يتم وال اإلنساني، الكمال هو وهذا للعمل، هللا من بالتوفيق إال مكتسبني
هو وطاعتهم األنبياء سماع والضالل. الشقاء إىل الهوى اتباع ويؤدي هللا. من الرسل
والطبيعة. الوحي بني والبرص، البصرية بني فرق ال املخلوقات، يف التفكر طريق نفس
عىل قائمة وقدرته األشياء، من مستمد اإلنسان وعلم يشء. كل ويقدر يشء كل هللا يعلم
ويحاول االغرتاب. بداية وهو النظر، إىل العمل من األسباب باجه ابن ويحول األسباب.

* اْألَْلبَاِب ِألُوِيل َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ هي: الثالث اآليات هذه 31

َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم وََعَىل َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن الَِّذيَن
الَِّذيَن اَط ﴿ِرصَ بَِعيًدا﴾، َضَالًال َضلَّ ﴿َفَقْد نفسه نيس ومن أَنُْفَسُهْم﴾، َفأَنَْساُهْم هللاَ ﴿نَُسوا بَاِطًال﴾،

.١٦٨-١٦٩ ص١٦٥، االرتياض الِّنَي﴾، الضَّ َوَال َعَليِْهْم اْلَمْغُضوِب َغرْيِ َعَليِْهْم أَنَْعْمَت
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

إرشاقي صويف إطار يف اإللهية واملعرفة اإلنسانية املعرفة بني واإلرشاق، العقل بني الجمع
منه طفيل وابن سينا ابن عند اإلرشاق حكمة وإىل الفلسفة، إىل منه التصوف إىل أقرب
يف والجرب الحرية بني التوفيق يحاول كما رشد. وابن الفارابي عند الربهان منطق إىل
منها كمواهب هو كما الصوفية أحوال إىل وأقرب غموض من به تتسم بما الكسب نظرية
الخلق ويتم االستحقاق؟ يكون فكيف فطريٍّا التفاضل كان وإذا كمكاسب. حقائقهم إىل
ألن االستقراء من أرشف واالستنباط بالقوانني. أي باألسباب والصنع باإلرادة، ال بالعلم
املوضوع من العلم من أرشف الداخل أي الذات من والعلم املوضوع. من أرشف الذات
أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف آلية واٍع ال تنظري ذلك كل الخارج. أي
خطاب يتعدَّد املوروث. يف للوافد وصب وأفالطون، أرسطو بني واٍع ال وجمع وَن﴾، تُبِْرصُ
الريايض الخطاب وينتهي والتصوف. الحكمة بني والقلب، العقل بني ويتنوع باجه، ابن
باجه ابن ويستعمل الطبيعة. بعد فيما صويف عقالني خطاب إىل الطبيعي املنطقي
املوضوع أو النحو يف الفاعل أو الخرب أو للمبتدأ وكمثل وعمر زيد مثل العربي األسلوب

املنطق.32 يف واملحمول
الطريق يف للمشاركة له ودعوة للقارئ نداء مع باإليمانيات وتنتهي الرسالة وتبدأ
تكون وقد والقارئ. املؤلف بني فرق ال أشعرية، دعوة أو صوفية طريقة الفلسفة وكأن
الصوفية جماعات إىل إشارة بل حمدلة أو بسملة أو دعاء أو م ترحُّ مجرد من أكثر النهاية
حلقة يجعالنه وعقالنيته باجه ابن فتصوف شيعي. داعية وكأنه واملؤمنني وعقائدهم
ذلك يأتي وال مرسة. وابن الفارابي بني رشد، وابن الغزايل بني واملغرب، املرشق بني اتصال
التصوف من املوروث، من بل والتاسوعات أفلوطني أو الخري وإيضاح إبرقلس الوافد، من
االسترشاق يف الحال هو كما أصل إىل والفرع فرع، إىل األصل ل تحوَّ وإالَّ اإلسالمي

وتوابعه.33
يحيل العلم» مراتب يف أو اإللهي والعلم الثواني والعقول اإلنساني العلم «ويف
التي وامليكانة املوضوع قبل الذات من التعليم عىل املثل منه ا مستمدٍّ الزرقالة إىل باجه ابن

املوضوع.34 مع الذات يعقل ذلك بعد ثم أستنيطها،

.١٦٣ ،١٦٠-١٦١ ص١٦٦–١٦٨، االرتياض 32
العلوي. الدين وجمال بدوي، الرحمن عبد مثل وذلك 33

ص١٨٧. اإلنساني العلم 34
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املعدل حسن الشيخ (ه)

ففي املتأخرة. القرون حتى التاريخ فلسفة إىل الديانة تاريخ محوًال الشيعي الفكر واستمد
تاريخ ل يتحوَّ (٦٥٩ه) العدل حسن للشيخ الغامضة» والعلوم الناطقة النفس «معرفة
السيايس والرصاع الخارج عن وانحساره البدن وقوى النفس قوى إىل الداخل إىل األديان
يقابلون القائم مع األنبياء من العزم فأولو والطغيان. الظلم ودولة القادمة الثورة بني
واملميزة، السبع النفس قوى والقائم ومحمد، وعيىس، وموىس، وإبراهيم، ونوح، آدم،
الجاذبة، السبع البدن وقوى واملتخيلة، والذاكرة، واملفكرة، العاقلة، والناطقة، والحافظة،

اآلتي:35 النحو عىل والنامية والغاذية، والهاضمة، واملصورة، والدافعة، واملاسكة،

األئمة األنبياء النفس قوى البدن قوى

عيل آدم العاقلة الجاذبة
السبطان نوح املفكرة املاسكة

الحسني بن عيل إبراهيم الذاكرة الدافعة
الباقر محمد موىس املتخيلة املصورة
الصادق جعفر عيىس املميزة الهاضمة

جعفر بن إسماعيل محمد الحافظة الغاذية

والسبطان املوعود، اليوم صاحب فعىل الودود، الغفور محمد بعد لقب له إمام وكل
ومحمد املحمود، الطاهر الحسني بن وعيل الوجود، كل عىل الحجة ذريتهما وعىل الشهيدان
جعفر بن وإسماعيل املوجود، الرس صاحب الصادق وجعفر املوقود، النور صاحب الباقر

املشهود. اليوم إىل الطيبة والذرية املورود، املقام صاحب
انطالًقا األوىل التاريخ فلسفة تعود والتقية» السرت دور وبدء العوالم «مبتدأ ويف
ثم نوح ثم (الخليل) إبراهيم ثم آدم فيذكر وحده. للموروث وتنظري الدين، تاريخ من
عيىس وتاريخ هند ثم وحام وسام هابيل ثم والنمرود موىس ثم إسحاق ثم إسماعيل

وتقديم تحقيق حقانية، كتب أربع الغامضة، والعلوم الناطقة النفس معرفة املعدل: حسن الشيخ 35
ص١١٥–١٢١. ۱۹۸۷م، مجد، غالب، مصطفى

294



السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

مرة بن الحارث ثم إبليس ثم اإلمام يذكر كما األضداد. مع األنبياء فيتداخل وعدنان.36
ويركز وبوسباط.37 رسنديب يذكر املحلية الجغرافية البيئة ومن األرض. عىل إبليس وهو
كلهم واليهود عيىس وفرعون، موىس ونمرود، إبراهيم وإبليس، آدم واألضداد: األنبياء عىل
املشيئة دور ينتهي حتى آدم منذ دور نبي ولكل لهب. وأبو ومحمد فحسب، يهوذا وليس
ويستعمل الكيل، العقل مثل الوافد مصطلحات توظيف ويعاد والتقية. السرت دور ويبدأ
الشعر يعود أن بعد والنثر الشعر بني للتعبري كأساليب الجمع ويتم الحر. القرآن أسلوب
املؤلف يعرب لآلداب. حافًظا الوحي قبل الحال كان كما للعلوم حافًظا املتأخرة العصور يف
الحاالت عن التعبري عىل أقدر والشعر نثًرا. شعره ويرشح والنثر، بالشعر فكره عن
الفكر يف لترشكه القارئ الرسالة وتخاطب للتعبري. كأداة الصوفية فضله لذلك النفسية.

بالحمدالت. وتنتهي بالبسمالت وتبدأ الدعوة. يف إرشاكه نحو كخطوة

(٦۲٦ه)38 الوادعي املحفوظي حنظلة بن عيل (و)

الدين يف فلسفة إىل الكالم علم تحويل طريق عن املوروث تنظري يف الشيعي الفكر ويستمر
يتم العلوم» ومصباح الحلوم «ضياع ففي التاريخ. يف فلسفة إىل الدين فلسفة تحويل ثم
التوحيد واملعاد، التوحيد عقيدتني، عىل الكالم ويرتكز الفلسفة، إىل الكالم علم من التحول
واملعاد الخلق. مبدأ والتوحيد النبوات. أو السمعيات لب واملعاد العقليات أو اإللهيات لب
الخلق. من بدًال بالعالم هللا لربط الفيض نظرية وتسود محمود.39 ومنه مذموم منه
الحقيقة، والعلوم الذكية، والدعوة األلفية، القامة هي فاإلمامة الكون، مع اإلمامة وتتداخل

الروحانية. واملرتبة اإلمامية والذرية
األئمة بني التواصل طريق عن التاريخ يف فلسفة إىل الدين فلسفة ل تتحوَّ ثم
وسليمان املؤمنني وأمري والحسني والحسن وفاطمة وعيىس وموىس آدم بني واألنبياء،

ص١٢٣-١٢٤. السابق، املصدر 36
(٣) النمرود موىس، ،(٧) إسحاق ،(٨) إسماعيل ،(١١) نوح ،(٢) الخليل ،(١٥) إبراهيم ،(٢٥) آدم 37
.(٢) مرة بن الحارث ،(٤) إبليس ،(٧) اإلمام ،(١) عدنان عيىس، تاريخ، هند، ،(٢) حام سام، هابيل،

.(١) بوسباط رسنديب،
ص٧٩–١١١. السابق، 38

املذموم. املعاد املحمود، املعاد املبدأ، التوحيد، أبواب: أربعة عىل الكتاب يدور 39
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واألئمة األنبياء بني واحد جدل يف وإبليس عيل مخاطب األعور والحارث وداود ونوح
خدم إسحاق وأوالد إلمام. اإلمام يويص كما إلسماعيل إبراهيم وىص ولقد واألضداد.
ثالثون إسماعيل وجده محمد وبني محمد. ثم الرشيعة صاحب وعيىس إسماعيل. ألوالد
بالتوراة أيًضا يستشهد والحديث بالقرآن يستشهد وكما للنبوة. تكرار فاإلمامة إماًما،
إسماعيل للمضطهدين، النفسية األحوال عن النصوص وأكثر رصينة. عربية ترجمة يف
للفكر األول واملصدر األصيل، املوروث هو القرآن ويظل الصليب.40 عىل وعيىس الذبيح،
تنتهي بالبسمالت تبدأ وكما الكاتب. مع للتواصل القارئ إىل الرسالة وتتوجه الشيعي.

بالحمدالت.

الطويس (ز)

يتم (٦٧٢ه) الطويس محمد الدين نصري خواجة للمحقق العلم» مسألة «رشح ويف
افرتايض حوار صيغة يف والفلسفة الكالم بني مشرتك موضوع وهو العلم، ملسألة التعرض
األشعرية ثم والحكماء املعتزلة ثم املتكلمون يتصدر الحال وبطبيعة يقول».41 … «قال
وفخر البرصي الحسن مثل اإلعالم أسماء ذكر قبل كالمية كفرق املنطقيون ثم واألوائل
يف آيتان تذكر األصيل املوروث ومن املخترص.42 وصاحب الحكم بن وهشام الرازي الدين
ُكنَّا َلْو ﴿َوَقالُوا مثل هللا عىل قياسهما يمكن وهل اإلنسان يف والعلم اإلدراك بني الصلة
وَن﴾. يُبِْرصُ َال َوُهْم إَِليَْك يَنُْظُروَن ﴿َوتََراُهْم ِعرِي﴾، السَّ أَْصَحاِب ِيف ُكنَّا َما نَْعِقُل أَْو نَْسَمُع

آدم، ،(٢) محمد إسحاق، ،(١) الخليل ،(٥) إبراهيم ،(٨) إسماعيل ،(٣) الحديث ،(٨٠) القرآن 40
.(١) إبليس األعور، الحارث داود، نوح، سليمان، املؤمنني، أمري الحسني، الحسن، فاطمة، عيىس، موىس،
مطبعة نوراني، هللا عبد له وقدَّم حققه العلم، مسألة رشح الطويس: الدين نصري خواجة املحقق 41
العاميل، العاملي السند، السيد الكريم، الجناب ألقاب: عدة وله ش. ١٣٤٥ ق، ٣٨٥ مشهد، جامعة
للسائل األلقاب وتتكاثر ص١٧-١٨)، (السابق، إلخ … الكساىل الجمايل املدقق، املحقق الفضيل الفاضيل
كمال املحققني، جمال واملتكلمني، الحكماء لسان األنام، عالمة اإلسالم، سيف الهمام، اإلمام مثل واملسئول
أرباب قطب البيان، ورباني الزمان وحمداني سعادة. سعيد بن عيل بن أحمد جعفر أبو والدين، امللة
الحق مشكاة عن الناطق املتألهني، مسارح يف السارح عليني، أفق أعايل إىل الناهض والربهان، العرفان

ص١٨-١٩). (السابق، العلويني مناصب أعىل وامللة الحق نصري واملتكلمني، الحكماء سلطان املبني،
هشام ،(١) املنطقيون ،(٢) األوائل األشعرية، ،(٣) الحكماء ،(٥) املعتزلة ،(٩) املتكلمون 42

.(١) املخترص صاحب الرازي، الدين فخر البرصي، الحسن الحكم، عبد بن
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واملعدوم، املستقبيل واملعلوم العلم أقسام عن مسألة وعرشين أربًعا الرسالة وتضم
إىل االنتقال يتم ثم والعلم. واإلدراك والنتيجة باملتقدمني والعلم والنظري، البديهي والعلم
واإلرادة، بالقوة العلم وصلة بالجزئيات، والعمل الذات، عىل زائدة كصفة اإللهي العلم
كالمية موضوعات وهي الصفات. وباقي والجود والهداية واللطف والعناية بالكالم وصلته

بالوافد.43 لها شأن وال املوروث أصل من نابعة رصفة.
إىل املتأخر الكالم تحول عىل تدل واحد آٍن يف الفلسفة ويف الكالم علم يف والرسالة
«قال والجواب، والسؤال للحوار، أقرب وهي كالم. إىل املتأخرة الفلسفة وتحول فلسفة
املوروث جمد لو العرب ثقافة فالشعر الشعر. من أبيات بعرشة ويبدأ يقول».44 …

وتحجر.45
الحكم بن هشام ينقد كما يشء. املعدوم وإن الثابتة، الحقائق لقولهم املعتزلة وينقد
عند باملعلوم العالم شعور إضافة العلم اعتبار وينقد لالعتقاد. تابًعا العلم لجعله
العلم مثل تساؤالت صيغة يف املوضوع ويصاغ الرازي. الدين وفخر البرصي الحسني أبي
غري ففعيل هللا علم أما وانفعال، فعل العلم أن التأكيدات تأتي ثم بتابع.46 ليس أم تابع
والوجود اإلدراك بني للصلة ويعرض السابقة. التعريفات مع العلم حقيقة ويعرف انفعايل
أربع ذلك بعد تأتي ثم اإلضافة. هو العلم أن ونقد هللا، وعلم اإلدراك وأقسام والذهن،
حول أكثر أو اآلخر والنصف اإلنساني العلم حول نصفها من أقل تدور مسألة وعرشون
يف مطروح الغالب يف اإلنساني والعلم املسائل. بعض يف العلماء يتداخل وقد اإللهي. العلم
أكثر يف أيًضا اإللهي العلم إن بل مختلفة. نظر وجهات فيه األمر دام ما تساؤلية صيغة

ص٣٧. العلم مسألة رشح 43

سعيد من عيل بن أحمد جعفر أبو واملسئول البحراني، ميثم بن عيل بن ميثم الدين كمال اإلمام سؤال 44

لإلجابة. الطويس إىل رفعها الذي سعادة بن
ص١٧. السابق، 45

وجد إذا بوجوده العلم نفس هو هل سيوجد اليشء بأن العلم (۲) بتابع؟ ليس أو تابع العلم مثل 46

يف يكفي هل باملقدمتني العلم أن يف (٦) ال؟ أم نبوة يقتيض هل باملعدوم العلم أن يف (٣) آخر؟ علم أو
بالقوة بالنتيجة علم هو الكلية باملقدمة العلم أن يف (۷) آخر؟ علم عىل يتوقف أم الثالث العلم حصول
يصح هل العلم أن يف (١١) العلم؟ نفس هو أو العلم عىل زائد أمر الحيس اإلدراك أن يف (٨) العقل. أو
يكون أن يصح فهل كالقدرة مؤثًرا يكن لم وإن العلم أن يف (١٢) ال؟ أم كالقدرة مؤثًرا يكون أن

ال؟ أم كاإلرادة مخصًصا
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العلم موضوعات تعرض وأحيانًا تساؤلية.47 بصيغة أيًضا معروض مسائله نصف من
اإلنساني.48 العلم موضوعات بعض مثل إيجابية تقريرية بصيغة اإللهي

النفيس ابن (ح)

مع كلية الوافد يختفي (٦٨٧ه) النفيس البن النبوية» السرية يف الكاملية «الرسالة ويف
وأبسال» «سالمان إىل أصولها يرجع والتي سينا ابن عند يقظان» بن «حي يف أصولها أن
وفاضل سينا. ابن ذكر دون النبيني خاتم النبي، إال املوروث من يظهر وال اليونانية.49
أسماء من يظهر ولم الخيايل. السرية صاحب هو وكامل الخيايل املؤلف هو ناطق ابن
وهاشمي ويهودي زهراني صفات مع وإسماعيل، وعيىس والعيص يعقوب إال األنبياء
بآية إال يستشهد وال مكة. تظهر البلدان أسماء ومن واليهود.50 ومجويس وخارجي وكافر
صفات من النبي به يأتي فيما اْلبَِصريُ﴾ ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس واحدة قرآنية
ومع الحكمة، أصول إىل منها الدين أصول ومن الفلسفة، إىل منها الدين إىل أقرب هي هللا.
فقال».51 تفكَّر «ثم مثل عبارات ذلك عىل تدل كما «مونولوج» النفس حديث هو ذلك

اإلدراك أن يف (١٠) ال؟ أم تعايل للباري إثباته يصبح فهل العلم عىل زائًدا كان إن اإلدراك أن يف (٩) 47

عليه يعلمها الذي الوجه عىل بالجزئيات عامًلا يكون أن الباري يف يصح فهل العلم عىل زائًدا يكن لم إن
أو واحد الزم هو وهل ذاته الزم أو ذاته هو سبحانه علمه أن يف (١٤) كيل؟ وجه عىل إال يعلمها ال أم
زائد وصف أو عامًلا تعاىل كونه إىل يرجع هل حيٍّا تعاىل كونه أن يف (١٥) دفعي؟ أو مرتتبة كثرية لوازم
تعاىل أنه يف (١٨) عليه؟ زائد أمر هو هل عامًلا كونه إىل يرجع مريًدا تعاىل كونه أن يف (١٦) ذلك؟ عىل
أن يصح فهل مؤثًرا يكون أن صح إن تعاىل الباري علم أن يف (١٩) ال؟ أم أزًال متكلم بأنه وصفه يصح

ذلك؟ يلزم وال أوًال الجرب ويتحقق كلها املمكنات لوجود سببًا علمه يكون
معنى يف (٢٢) تعاىل. ووجوده حكمة معنى يف (٢١) وهدايته. ولطفه عنايته يف (٢٠) إلهي: العلم 48
سلبية كلها أو حقيقة صفاته جميع أن يف (٢٤) ووحدانيته. أزليته معنى يف (٢٣) فاعليته. أو قدرته
يف (۱) اإلنساني العلم ص٤٥-٤٧)، (السابق، املذكورين القسمني إىل صفاته إىل تنقسم أو إضافية أو
يف (٥) حصله؟ سبب ما بهيئة الحاصل العلم يف (٤) له. تكون أن ينبغي التي األقسام إىل العلم قسمة

ص٣٣–٣٦). (السابق، لزومه وكيفية النظري العلم حصول
مراجعة عمر، محمد املنعم عبد وتحقيق تعليق النبوية، السرية يف الكاملية الرسالة النفيس: ابن 49

١٩٨٧م. القاهرة، هريدي، املجيد عبد أحمد د.
.(٤) مكة ،(٥) ناطق بن فاضل ،(٤٧) كامل ،(٨٧) النبي النبيني، خاتم 50

ص١٦٢. السابق، 51
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النفيس ابن فيها ويبدو كل من جزء فهي النفيس. ابن مؤلفات باقي إىل القصة وتحيل
الطبيب.52

طفيل، والبن سينا البن يقظان»، بن «حي من الفلسفية الناحية من قيمة أقل وهي
بطريقة وليس املتكلمني بطريقة النبيني وخاتم النبوة، عن رصيح دفاع عىل تقوم
عن هللا وجود إثبات وليس الكاملة سريته إثبات هللا، وليس النبي موضوعها الفالسفة.
السرية علم إىل أقرب هي يقظان». بن «حي يف الحال هو كما الطبيعة يف التأمل طريق

الحكمة. علوم إىل منها
الولد نظرية عىل وتحتوي الجزيرة. يف كامل وجود كيفية رباعية. قسمة عىل وتقوم
بالحوادث التنبؤ ثم رشيعته ثم الرسول سرية ثم والنبوات العلوم عىل تعرفه وكيفية الذاتي
الحال هو كما واحدة شخصية عىل وتقوم الرسول. شخص عىل مركزة فالقصة بعده.
الوحي طريق الطريقني إىل لإلشارة طفيل ابن مثل شخصيتني عىل وليس سينا ابن عند
عىل داللة «كامل» داللته له نفسه واالسم الحكمة. وطريق النبوة طريق العقل، وطريق
يقظان»، بن «حي وليس النطق ابنة الفضيلة أي ناطق» بن «فاضل واملؤلف النبيني، خاتم

يقظة.53 دون حياة وال اليقظة، بنت الحياة
بالحوادث والتنبؤ الرشائع تربير مثل فيه دخل ال فما العقل إدخال والعجيب
وأحوال الكفار وحال وعقوبتها أمته يف واملعايص بعده، يحدث وما موته بعد املستقبلة
السفيل. والعالم العلوي العالم يف يحدث وما لها، املتاخم امللك وهذا وسلطانهم بالدهم،
عىل املصادرة عن نوًعا لكان السيايس االستقرار وعدم اإلسالم بداية يف األمر كان ولو
وال يمكن. ال وعما يمكن عما النظر برصف الدين لتربير أداة مجرد هنا فالعقل التاريخ،
تعاىل فاهلل مقدمة. واعتباره هللا وجود وهو إثباته املطلوب عن يعلن أن البداية من حرج
لهذه يوجد أن بد وال يستعدمه.54 ما مستعدم كل ويعطي حقه ا مستحقٍّ يمنع ال لكرمه
فاملطلوب يشء. بكل معتنيًا الصنع، متقن عامًلا يكون وأن تعاىل هللا وهو موجد املوجودات
يف بما والصنعة الخلقة أحكم الذي هو وهللا البداية. يف عنه اإلعالن تم النهاية يف إثباته
رشعه يبلغ أن النبي هللا أخرب وقد الحكيم. القاص الطبيب يظهر وهنا العانة. شعر ذلك

ص١٥٧). (السابق، الكتاب هذا غري يف بيَّناه ما عىل 52

الرابع. وأصغرها الثاني ثم الرابع أكربها ص١٤٩، السابق، 53
ص١٦٩-١٧٠. السابق، 54
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الحاجة وجه فما النبي من مبلًغا ذلك دام وما املعاد. وبأحوال بجالله الناس ويعرف
بالحس إليه يشار وال جهة، يف وال خارجه وال العالم داخل ليس تعاىل وهللا عنه؟ للبحث
كقواعد برهان بال القصة وتذكره استحالته، وبيان عليه الربهنة الفالسفة حاول ما وهو

اإليمان.
هللا عفا تعاىل، هللا إىل الفقري هو فاملؤلف والنهاية. البداية يف الدينية العبارات وتكثر
باالستعانة الكتاب وينتهي واملرسلني. األنبياء خري عىل والصالة والحمدلة البسملة مع عنه
للنبوة بالنسبة يقال اليشء ونفس وأصفيائه، وصحبه أنبيائه خري عىل والصالة وحده باهلل
املحدثني، الوعاظ سري من تقليدية سرية مجرد القصة وكأن العقل يثبته فيها جديد ال

وكتابه.55 واسمه، ودعوته، وأوالده، وعمره، وهيئته، وحاله، وتربيته، وموطنه، نسبه

القريش(٨٧٢ه) الدين إدريسعماد (ط)

فلسفة إىل الكالم لعلم ًرا ومطوِّ للموروث منظًِّرا التاسع القرن حتى الشيعي الفكر ويستمر
إلدريس املعاني» زهور «كتاب ففي التاريخ. يف فلسفة إىل الدين فلسفة محوًال ثم الدين، يف
املوروث خالل فمن خافتًا ظهر وإن اإلطالق.56 عىل الوافد يظهر ال القريش. الدين عماد
النبي باعتباره هرمس إىل واإلشارة عليه، املجسطي بعرض األئمة أحد املأمون اختبار مثل
املرتجمني.57 من لوقا بن وقسطا معرَّبًا، لفًظا «السسوفسطائية» لفظ واستعمال إدريس،
وأضدادهم. واألئمة واألنبياء والحديث القرآن األصيل املوروث عىل إال يعتمد وال
الفلسفي والرتاكم والرسول محمد يتصدر ومن أضعاف. ثالثة الحديث القرآن يتجاوز
ويتم التأويل ويتم التاريخي الواقع مع النص ويتفاعل املضطهدين، ملجتمع التاريخي
السند. وليس املتن فاملهم الضعيفة، األحاديث بعض وتذكر للعالم.58 التصور نسيج
الراوي.59 أو القائل قول مع مطابقته يف وليس النفس مع مطابقته يف املثنى املتن وصحة
الشعر يف الحال هو كما املأساة عن التعبري إىل أقرب ألنه بالشعر أحيانًا التعبري يتم
إلثرائه الفلسفي الخطاب من كجزء الحر والحديث الحر القرآن أسلوب ويستعمل امللحمي

.٢٤٤ ،١٤٩ ،١٩٣ ،١٦٢–١٦٦ ،١٥٨-١٥٩ ص١٥٢، السابق، 55
بريوت، مجد، غالب، مصطفى وتحقيق تقديم املعاني، زهور كتاب القريش: الدين عماد إدريس 56

۱۹۹۱م.
.٣٣١ ،٢٩٦ ،٢٨٦ ص٢١٢، السابق، 57
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خاصة ليست إذن القول أفعال الداخل. أقوال الرواية القول أفعال وتظهر وفنيٍّا. بالغيٍّا
القرآن يستعمله اآلخرين، عن النقل يف التعبري، يف أسلوب هو بل غريه أو أرسطو بالوافد،

والعقلية. النقلية العلوم كافة يف وظهر والحديث،
أطلقت وإذا اليونان. ليسوا الفضالء والحكماء أرسطو، ليس الفاضل والحكيم
الوافد أصبح الذي املوروث إىل تشري العموم عىل أصبحت للوافد، نشأت التي األوىل األلقاب
استقرت أن بعد والصورة الهيوىل مثل الوافد مصطلحات بعض تظهر كما منه. جزءًا
بفعل واملوروث الوافد بني فيه تمايز ال الذي العام الثقايف املوروث من جزءًا وأصبحت

التاريخي. الرتاكم
به استشهاًدا التوراة يف املوروث أيًضا يظهر القرآن يف األصيل املوروث يظهر وكما
أبنية تهز أن يمكن حتى الجذور إىل وعوًدا القديم يف للجديد تأصيًال األنبياء تاريخ عىل
األحاديث وبعض الربهان. ينقصها وتخيالت ظنون الروايات من وكثري الحارض. يف الظلم
أحاديث وهي البخاري يف الخلق» «بدء كتاب مثل بالخيال تسمح ألنها موضوعة القدسية
هو كما عملية بيانات إىل تهدف وال إبداعه. يف املنطلق الخيال صنع من ألنها طويلة
النصوص وتركيب املناط لتحقيق التأويالت وكل القصار. الصحيحة األحاديث يف الحال
تتعني لذلك الجديدة. املواقف هذه يف نزلت النصوص وكأن واألضداد واألوصياء األئمة عىل
حدودها من وإطالقها لتعميمها الرشائع تأويل يتم بل األشخاص. أسماء يف النصوص
بحركتني يقوم فالتأويل الخمس. اإلسالم أركان تأويل مثل العامة حدودها إىل الخاصة

الحدود.60 تأويل يف العام إىل الخاص ومن املناط، تحقيق يف الخاص إىل العام من
الرشعي اإلمام ومن الفيض، إىل الخلق من الفلسفة، إىل الكالم من التحول ويتم
ارتقاء ثم والكمال واإلبداع التوحيد عىل ذلك، عىل كله العنوان ويدل الكوني. اإلمام إىل
يتحقق حتى املخلوق يف الخالق أي اإلبداع يف التوحيد ويتجىل الروحاني.61 إىل الجسماني
جوهر إىل تحوَّلت التي واألفعال والصفات الذات نظرية نقد ويتم الكونية.62 اإلمامة يف
الكون يف اإللهية الذات تجليات بيان أجل من الحسية األصنام عن بديًال عقيل صنمي

.(١٠٠) الحديث ،(٢٩٢) القرآن 58
مرص وفضل الحنابلة، عىل السعودية وفضل الخوارج، عىل عمان فضل أو الشيعة، عىل اليمن فضل 59

الدين عماد الطيبة الدعوة وأمني اليمنية الجزيرة داعي وسيدنا «موالنا هو واملؤلف األمة: وحدة عىل
تأييده». هللا أدام املوحدين العلماء عمدة
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منه الفني التصور إىل وأقرب والفيض، الخلق بني وسط اإلبداع ولفظ الصوفية. بالطريقة
اإلمامة. لصالح والعمل اإليمان يقل كما النبوة. لصالح املعاد ويقل الوصفي. التقرير إىل
الظلم. عىل التوحيد وثورة الدنيا يف العدل لغياب نظًرا العدل حساب عىل التوحيد ويتضخم
االختيار. وسوء التأويل سوء من أفضل وراثة وامللك العلم االختيار. من أفضل والوراثة
ثم العقل» «راحة الشهري وكتابه الكرماني الدين حميد يتصدر الفالسفة ومن
ومؤلف «الجامعة»، خاصة ورسالتهم الصفا وإخوان النبوة»، «إثبات يف السجستاني
لعيل املحصول» وزبدة العقول «جالء «الروضة»، مؤلَّفني: إىل ويحيل العقول». «ضياء
مما املائة يفوق بما والعلماء واألمراء الخلفاء أعالم أسماء وتكثر الوليد.63 بن محمد بن
واإلقصاء االستبعاد عىل فعل رد ذلك كل املوروث.64 مع الشيعي الفكر تفاعل مدى عىل يدل
املحلية الجغرافية البيئة ومن التاريخ. يذكرهم الذين املعارضة لرجال السلطة رجال من
والقريوان وبرقة العاص، بن عمرو ومسجد والقاهرة واإلسكندرية، مرص، ديار تذكر

املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة الحديث، علم يف دراسة املتن، نقد إىل السند نقد من دراستنا: انظر 60
ص١٣١–٢٤٣. ١٩٩٦م، القاهرة، الخامس، العدد

وحصول والثاني األول كمال ومعرفة سبحانه املبدع توحيد يف املعاني زهر «كتاب الكامل العنوان 61
الروحاني». العالم إىل وارتقائه الجسم عالم

يف عرش الحادي حتى الرابع ومن التوحيد، يف األوىل الثالثة بابًا، وعرشين واحد من الكتاب يتكون 62

حتى عرش الثامن ومن األنبياء، تاريخ يف عرش السابع حتى عرش الثاني ومن الطبيعيات، أي اإلبداع
اإلمامة. يف والعرشين الواحد

يف للمؤيد العماد» «رسالة منصور، بن لجعفر الزكاة تأويل واالنتهاء»، «االبتداء كتاب أيًضا ويذكر 63

.(٣١٥ ،٢٩٣–٢٩٥ ،٢٨٧ ص٢٧٣، (السابق، واملستهدي» الهادي «تنبيه املؤلف ولنفس الدين،
األنصاري هللا عبد بن جابر ،(٢٣) قيس الدين حميد ،(١٢) العقل راحة ،(٣٥) الكرماني الدين حميد 64

باهلل املستنرص ،(١٦) باهلل املنصور ،(١٧) املهدي ،(٢٠) هللا ويل املعز، موالنا ،(٢١) إسماعيل ،(٢٢)
املستعيل خديجة، ،(٩) بكر أبو ،(١٠) جعفر بن إسماعيل نزار، إسحاق، ،(١١) املطلب عبد ،(١٢)
هشام ،(٤) عمر عيل، أبو املنصور ،(٥) باهلل العزيز ،(٦) جعفر بن موىس ،(٧) املأمون ،(٨) باهلل
إسماعيل، بن قيدار اليمني، منصور بن جعفر الحامدي، الحسن بن إبراهيم عائشة، مناف، عبد بن
عثمان، الحسن، بن عيل يزيد، زيد، بن يحيى القاسم، أبو إبراهيم، بن حاتم هللا، بأمر الحاكم الفضل،
(إثبات السجستاني الفاريس، سليمان زياد، بن كميل عمر، بن زيد ،(٣) قحافة أبي بن محمد ذر، أبو
عيل، بن محمد الجعفي، زيد بن خالد رواحة، بن هللا عبد القداح، ميمون املنصور، بن عيل النبوات)،
وحوايل ،(۲) هللا عبد بن أحمد كرسى، سنان، ابن الفاريس، سلمان جهل، أبو إسماعيل، بن محمد

واحدة. مرة منهم كل علًما خمسني
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لهذا ونظًرا والعجم، العرب األقوام ومن الروم، وملك وأنطاكية، والشام، الشام، ومدن
الرتاكم فيه يظهر اإلبداع، إىل منه التجميع إىل أقرب الفكر جعل األسماء من الضخم العدد

النوعي. النقل فيه يظهر مما أكثر التاريخي
إبراهيم، ثم عيىس، ثم آدم، ثم موىس، ثم الرسول، محمد يتصدر من األنبياء ومن
ثم يحيى، ثم سام، ثم نون، بن ويوشع إسحاق ثم هارون، ثم نوح، ثم إسماعيل، ثم
األنبياء أضداد ويذكر وشعيب.65 وشيث لوط ثم وداود وفنحاس زكريا ثم وتوما، مريم
واليهود إرسائيل وبني النصارى يذكر كما لهب، وأبي جهل وأبي ويهوذا إبليس مثل
املقيم والضد النبي قديم تقليدي نحو عىل التاريخ فلسفة بناء ويعاد وماورت. وهاروت
تمثل وكلها التاريخ مراحل تمثل أدوار فاألنبياء وهابيل، قابيل مقيم، نبي لكل والويص.
عىل يقوم الذي السنة أهل تصور عكس عىل الباطن إىل الظاهر من وانتقاًال وتقدًما ارتقاءً
إىل التابعني إىل الصحابة من العضوض، امللك إىل الخالفة إىل اإلمامة من املستمر االنهيار
الصوفية، وطبقات املعتزلة، طبقات الطبقات، كتب يف معروف هو كما التابعني تابعي

إلخ. … الحنابلة وطبقات

الضد املقيم الويص النبي

إبليس هنيد سام آدم
ابنه الفح   نوح

النمرود صالح   إبراهيم
فرعون جدعان   موىس

يف النبوة الستمرار نظًرا النمط نفس عىل للتاريخ الجديل التصور هذا ويستمر
كل يف املوقف هذا ويتكرر قحافة. أبي بن محمد أو نزار ضده باهلل فاملستنرص اإلمامة.

وضده.66 اإلمام بني الرصاع شحذ أجل من عرص

،(٢١) إسماعيل ،(٣٤) إبراهيم ،(٤٠) عيىس ،(٤١) آدم ،(٤٢) موىس ،(٦٢) الرسول ،(٦٧) محمد 65

زكريا، ،(٣) توما مريم، ،(٥) يحيى ،(٧) سام ،(١٠) نون بن يوشع هارون، إسحاق، ،(١٥) نوح
.(١) سليمان أيوب، الكفل، ذو يعقوب، شعيب، شيث، لوط، ،(٢) داود فنحاس،

ص٣٢٢. السابق، 66
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الصادق، جعفر ثم وفاطمة الحسني ثم املؤمنني أمري يتصدر البيت وآل األئمة ومن
والنرصانية التشيع وبني املسيح. السيد حواري مثل املعجزات إجراء عىل قادرون وهم
واألديان املسترشقون. ينرصه ما كثريًا لذلك قربى؛ عنارص هناك واليهودية التشيع وبني
بالقدماء اإلشادة حد ويصل مراحلها، تعدد من بالرغم واحدة غاية إىل تهدف كلها
مع يتناىف ما التقديس درجة إىل األمر ووصول النقد، غياب إىل وعلماء وأوصياء أئمة
تصوران مغلقان، عاملان الشيعي والفكر السني والفكر التاريخ وارتقاء والتطور االجتهاد
يف والتغيري الواقع األمر وخصومها، الدولة واملعارضة، السلطة تضاد للعالم، متضادان
والحمدالت بالبسمالت يبدأ وحدته له باب وكل املستقبل. املايضورشعية رشعية املستقبل،

لعنارصه.67 وتنظري املوروث من خارج الفكر أن يبني مما بها وينتهي

اإلبداع آليات (٢)

العقول وتجاوز املعنى عىل والرتكيز التطويل دون االختصار عىل املوروث تنظري ويقوم
إىل وتحويله به اإلمساك عىل قادر والعقل جليٍّا، واملوضوع واضحة الفكرة كانت إذا

به.68 والتذكري االستطراد حالة يف باستمرار إليه العودة تتم لذلك نظرية.
املحال وبيان والجهل األوهام عىل والتنبيه والتمحيص النقد أسلوب يظهر كما
يدل مما األوهام تبديد إىل ترمي ومراجعة، ونقد وبرهان، تحقق عملية فالفكر والتناقض.
أوهام إىل أقرب إنها أي عامية، بأنها األوهام وتوصف الوهم. وتبديد املعرفة أهمية عىل
والخلف والفساد الجهل لفظ ويفضل الخاطئة.69 واألحكام الشائعة واألفكار السوق
يوجه بل الربهان. إىل والعودة الفكر وتصحيح الوهم، تبديد والغاية والبطالن. واملحال
الطعام يف السعادة أن يظن والذي الشائعة األفكار هذه ضحية وقع إن القارئ إىل النقد
ويكثر لرتكيزها نظًرا القصرية يف يغيب الرسائل. يف النقد ويتفاوت والنكاح. والرشاب
الوافد بني للعالقة السابقة األشكال باقي يف أيًضا يوجد إنه بل إلسهابها.70 الطويلة يف

محمد الباقر، ،(١٥) منصور بن جعفر ،(٣٠) فاطمة الحسن، ،(٤٦) الحسني ،(٨٧) املؤمنني أمري 67
.(٢) الحسني بن عيل جعفر، بن محمد ،(٤) العابدين زين ،(٨) جعفر بن إسماعيل ،(١٢) إسماعيل بن
الفعل ص٣٧٢، النفيس الجوهر ص٤٦، الزيارة ص٤٠، الصالة ص١٩٩، الناطقة النفس سينا: ابن 68

ص٥٠. املوت ص٣٠، واالنفعال
الحديثة. الغربية الفلسفة يف املعروفة األربعة أوهامه يف بيكون حاوله ما وهو 69

ص١٨٣. النفس معرفة ،٢٠٧ ص٩٣، النفس أحوال سينا: ابن 70
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وتنبيه»، «توهم مثل فرعية عناوين تظهر مثًال والتنبيهات» «اإلشارات ففي واملوروث.
وتنبيهات».71 «أوهام

يمكن حتى مسبًقا عليه والرد االعرتاض تخيل يف األصويل اإلسالمي األسلوب ويظهر
سائل، سأل فإن السؤال: فعل طريق عن ذلك ويتم نفسه. مع متسًقا نظريٍّا الفكر بناء
العموم عىل يكون وقد للمؤلف، ًها موجَّ السؤال يكون وقد قائل. قال فإن القول: فعل أو
يكون وقد القائل، القول يكون قد املستقل. املوضوعي للفكر تأكيًدا ألحد، ًها موجَّ ليس
االحتمال. بصيغة ألنه متخيَّل قول وهو القائل. عن النظر برصف للمجهول مبنيٍّا الفعل
كل أدق. واالعرتاض قول. مجرد وليس اعرتاض القول أن لبيان االعرتاض لفظ ويظهر
والتيقن. التحقق بعد إال االعرتاض عىل يرد وال اعرتاًضا. قول كل وليس قول اعرتاض

والتنبيهات».72 «اإلشارات عىل أيًضا ذلك وينطبق
ورؤيته محاوره وفكر فكره يصف املؤلف أن التعبري وطريقة األسلوب يكشف كما
يظهر حتى الحق هو بما ويخرب سبق بما يذكر واستدالله. ومنطقه ووحدته ملساره
هو وقصد غاية نحو واتجاهه والنتائج، املقدمات بني والعالقة الفكر مراحل بني التواصل
عندما تقل ثم البداية يف الفكر وحدة بيان أجل من الربط عبارات وتظهر ذاته. املوضوع

التأليف.73 أشكال باقي عىل ذلك وينطبق املوضوع. يربز
والقارئ والناسخ النارش بني وأحيانًا والقارئ املؤلف بني متبادلة عالقة والرسالة
نفس يف الشرتاكهما تصاعدي نحو عىل املؤلف موقف يتمثالن والناسخ النارش كان ملا
الرغبات، بنيل له والدعوة العمر، ومديد بالسعادة للقارئ املؤلف من فالدعوات القضية.
مخاطبة تصبح وقد السالمة. ودوام املكروه ورصف الدارين يف والسعادة األمنيات وتحقيق
أفقية، مرة هللا، مناجاة إىل تنقلب سعيد، أبي مثل الصوفية من كان إذا له مناجاة القارئ،
بال فرديٍّا عمًال وليس والقارئ الكاتب بني مشرتكة تجربة نفسه الفكر رأسية.74 ومرة

العشق ،٢١٦ ،٢١٣ ،٨٥ ،٥٧ ص١٧، والتنبيهات اإلشارات ،(١) وتنبيهات أوهام ،(١٧) وتنبيه وهم 71

ص١٣٦. البريوني أجوبة ص٢٢٠، البواعث ص١٩،
ص٩٤، النفس أحوال ص٢٠، الصمدية ص١٩٠-١٩١، النفس معرفة ص١٥٨، النفسانية القوى 72

ص٢٦. اإلشارات
،١١٩ ،١٠٥ ،٧٣ ،٤٥ ،١٥٣ ،١٥٠ ،١٢٢ ،٧٨٩ ،٦٨ ص٦٥، النفس أحوال ص١٨٥، النفس معرفة 73

ص١٨. السعادة ص١١، العشق وأيًضا ،١٥٥ ،١٥٣ ص١٥٠، النفسانية القوى
.١١٩-١٢٠ ،١٤٧ ص١٢١، البريوني أجوبة ص٤٤، الزيارة ص١، القدر 74
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العلم. ومعيار النظر ومحك اليقني مقياس هي املشرتكة التجربة هذه جمهور. أو قضية
لديه تكن لم وإن والرواية. السمع طريق وعن بفطرته القارئ يعلمه املؤلف يقوله ما
مشاركة ورشط التوضيح. يف الزيادة املؤلف دور إياه. املؤلف يعطيها سابق علم أو تجربة
وصفاء األهواء من والتخلص الشهوات كبح والتأمل الفهم ورشط وتأمله. فهمه اآلخر
وهللا عليه، ويرد املستمع شك ويقبل املعرفة. تسبق والطهارة العلم. رشط األخالق النية.
يكون وأحيانًا لشعوره. وإيقاًظا له تنبيًها واالعتبار بالعلم القارئ املؤلف يأمر وقد أعلم.
األمر وينتهي األبدية. للسعادة طلبًا شقيقني بني ومناجاة بل مناشدة صيغة يف األمر
مسجد، يف وعظ ومسرتشد، مرشد ومريد، شيخ بني عالقة وكأنها القارئ إىل بالدعاء
بغية االسرتشاد وخري النصح خري لالثنني، الخري وطلب وتناصح، نصيحة وجزاء، مكافأة
مناجاة إىل تتحول القارئ مخاطبة فإن أدبيٍّا صوفيٍّا العمل كان وإذا الدارين. يف النجاة
اإلطالق عىل الثالث للشخص الخطاب يكون وأحيانًا واألخوة. بالصداقة ومناشدة وابتهال
إىل هللا وفقه السرية بهذه يسري أن هللا عاهد فمن أمة. كقضية املخاطب بل املحدد غري
وأحيانًا عليه. تسهيًال آخر باعتباره الغائب القارئ عن سينا ابن يتحدث وقد يتمناه. ما
يف املؤلف مع اشرتاًكا الشيخ بقال ويصدره فقرات إىل املؤلف نص بتقطيع الناسخ يقوم

واملستمع.75 املقرئ بني العالقة مثل مساره
وحدة تظهر حتى الجزئية مؤلفاته باقي إىل اإلحالة يف سينا ابن عمل وحدة وتظهر
تحيل كما املوضوع نفس يف آخر إىل الكتاب يحيل كما العام. واملذهب الكلية الرؤية
فقد العمل. من مختلفة مراحل عىل النفس» «معرفة رسالة إىل الناطقة» النفس «رسالة
فالكتابة البحثية. الحكمة أهل بطريقة عاًما بأربعني األوىل قبل الثانية سينا ابن كتب
وتنظريًا للوافد تمثًال أو للوافد تمثًال طريقة، من بأكثر تكون قد املوضوع نفس يف
الحكمة أو البحثية الحكمة طريق عن خالًصا إبداًعا أو فقط للموروث تنظريًا أو للموروث
يتبني إذ كاألخالق. العلوم باقي إىل النفس علم مثل بأكمله العلم يحيل وقد الذوقية.76
املللية والسنن الرشعية الوظائف ويشمل البدن، ملزاج تابعة والعادات أنها األخالق من

ص٣، الرعد ،٤٣٧ ،١٥٥ ،١٥٣ ص٢٨٣، (١) اإللهيات ٤٢-٤٣؛ الطري ،٦٧ ص٩٤، النفس أحوال 75
ص٢٥٨، الجوهر ،١٥١ ص١٤٧، البريوني أجوبة ص١٧، السياسة ص١٥٩، العهد ،٥ ص٢١، السعادة

.٢٧٤–٢٧٥ ،٢٦٠–٢٦٣
ص١٤. العشق ،١٩٩ ص١٩٧، الناطقة النفس 76
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الطبيعية العلوم إىل التنفس موضوع يحيل وقد الرشع. أي واملالية البدنية والعبادات
تثبت علم فكل السفيل. العالم يف العلوي العالم وتأثري العلوية باألجرام الرتباطه نظًرا

آخر.77 علم يف مقدماته
أول يف والوسط، والنهاية البداية يف والحمدالت البسمالت يف الدينية البيئة وتظهر
الرسول عىل والتسليمات الصلوات تظهر كما املؤلفات. كل يف آخرها يف أو مقالة كل
هو كما اإلرشاق وغايات ومصطلحات الصوفية الدعوات بعض تظهر كما وصحبه. وآله
هللا ودعوة بالخري، واإلتمام بالتيسري الكريم ودعوات األشعرية، الكالمية املؤلفات يف الحال
القادمة الفصول تأليف يف اإللهية باملشيئة يشء كل وربط وكرمه، وجوده بمنه بالتوفيق
شاريًا. أو بائًعا واملالك والقارئ والناسخ املؤلف بني ذلك يف فرق وال بها. واالستعانة
عن ذلك ويكشف عامة. دالالت عن يكشف جماعي وكعمل حضارية كوثيقة النص فاملهم
الجميع بحرش ودعاء الذوقية الحكمة طريق إىل للهداية طلبًا للتأليف العام الديني الجو
وإدراك والتوفيق واالستعانة واإلنابة بالتوفيق الدعوة البسملة عىل يزداد وقد أهلها. مع
الدارين يف والسعادة الغايات وبنيل بالعلم واملنفعة الحساب يوم والنجاة العالية املطالب

خصم. عىل شهادة أو دعاء عىل الدينية الخاتمة تحتوي أن ويمكن السالمة. ودوام
والكمال. العقل واهب أو العقل واهب مثل الفلسفية األوصاف من بكثري هللا ويوصف
مثل البالغية الصور وتتواىل الكل. مبدع إىل باإلضافة الرسائل، معظم يف الوصف ويتكرر
من عديد مع القوة واهب بأنه ويوصف الصواب. ملهم الوجود، بنور العدم خلق الذي
واملواعظ واالبتهاالت الدعوات يف الحال هو كما اللفظي واإليقاع السمع ذات العبارات
تكشف كما بالعدل. واملتكفل العقل، واهب األلباب، ومنور الصواب، ملهم هللا واملواجيد.
واإلنسان مخاطب، فاهلل اإلرشاقية. الفلسفة يف الشهرية االتصال نظرية عن الدينية املقدمات
العامة عند يحدث ال وذلك الصواب. ومالزمة الخطأ ملدافعة خطاب واإلرشاق مخاطب،
كما ضمائرهم وصفت رسائرهم، خلصت والذين منه املؤيدين األولياء قلوب يف فقط بل

السعادة ص١٨١، النفس معرفة ص٢٩، الثانية املعوذة ص١٤، األوىل املعوذة ص١١٥، الصمدية 77
ص١٢٠، النبوات إثبات ص١٠٤، العلوم أقسام ص٣٨-٣٩، العلوية األجرام ص٥، العرشة والحجج
النفس ص٢٤٥، النفس أحوال ،٣٤ ص٣٠، األضحوية ص١٤٧، النفسانية القوى ص١٣٢، النريوزية
العرشية ص٢٨، الصالة ص٤٨، املطر ،١٥٦ ص١٠٨، األخالق علم ص١٤٢، العهد ص١٩٩، الناطقة
ص٢٥١، واملعاد املبدأ ص١٤٩، القدر رس وأيًضا ص٣، الذكر ،٢٢ ،٦ ص٢، يقظان بن حي ص٢،

ص٤٩. املوت ص٢، السياسة ص١١٩، البريوني أجوبة ،١٦٣ ص١٥٢، األرض قيام علة ،٢٥٥
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خص ثم الحيوان وأكمل النبات، وأنشأ األركان، وخلق األفالك، فأبدع املوجودات عىل أرشق
اإلنسان. فضالة من يشء كل خلق أنه ليبدو حتى والبيان والفكر املنطق برشف اإلنسان
الرابط هو فاألدب أدبي. أسلوب يف ذلك كل صياغة وتتم والترضع. التعبد استحق لذلك

العلمني.78 كال يف وقصده الكون مركز واإلنسان والتصوف، الفلسفة بني
صفات وتتجدَّد الرشيعة. صاحب مثل الصفات ببعض الرسول يوصف وكذلك
مالح الحمد، لواء الحامل الفضل، جيد قالدة العدل، عقد واسطة مثل أيًضا الرسول
تصبح وقد العقلية. التصورات إىل منها البالغية الصور إىل أقرب وهي الرشد. سفينة
أعالم الهداية، بدور الداللة، شموس مثل مجردة عامة بل شخصية ال والصور الصفات
األمي، النبي الثقلني، رسول والنهاية، البداية يف والسعادة والرش الخري ينبوع إىل الدعوة
األولني سيد البرشية، كدورات من واملطهرين الربية خري املرسلني، سيد الربية، أكمل
واملوىل السيد مثل الرسول تعظيم كثرة عن سينا البن الشيعة األلفاظ وتكشف واآلخرين.
اسمه إن بل وباطنًا. وظاهًرا وأخريًا أوًال هللا وحمد وحزبه لرشيعته الدعاء وكثرة واملالذ
الحسني عيل أبو فهو والحسني، عيل مثل البيت آل من الشيعة إىل املحببة األسماء يتضمن

سينا.79 بن
رشعية وثيقة باعتباره العمل املحيل، التأليف أسلوب عن النهايات بعض وتكشف
أيًضا وللقراء بل له املغفرة وطلب للناسخ والدعوات منه الفراغ وزمن كتابته وقت يتحدد
فلم هجريٍّا. وفاته وتاريخ ومذهبه، ونسبه، واسمه، هلل، الفقري العبد وضعه، تحديد مع
بآية رسالة كل تصدر وقد اإلسالمي.80 التاريخي الوعي يف بعد ظهر قد امليالدي يكن
والحامل الحل هي فاآلية الداخل. إىل الخارج من الحكمة رد أي قرآنيٍّا موضوعها تجعل

الزيارة ص١٠، واالنفعال الفعل ص١٨، العرشية ،٢٩ ص٢٤، األوىل املعوذة ص٢٤، الصمدية 78

.٥٧ ص٤٩، املوت ص١٢٨، الصالة ص١٦٤، األرض قيام علة ص٤٨،
رس ،١٠٣ ص٧٢-٧٣، الحدود ،١٤١ ص١٣٥، النريوزية ،١٤٢ ،١٤٠ ،١١٧ ص١١٠، النفس أحوال 79
الرعد ص١٥٢، األرض قيام علة ص٢، الذكر ص٢٥١، واملعاد املبدأ ص٢، العرشية ص٢٤٥، القدر
،١٩٥ ،١٩٢ ،١٨٢ ص١٨١، وأحوالها الناطقة النفس معرفة ص٢٥٨، الجوهر ص٢، املوسيقى ص٢،
إثبات ص١١٨، العلوم أقسام ص٥٩، العلوية األجرام ص٦٠، وإدراكاتها اإلنسانية القوة يف ،١٩٩

ص٣٨. الحكمة عيون ص٧٠، اإلنسانية القوى ص١٣٢، النبوات
،٤٣ ص٢٨-٢٩، الصالة ص٢٧، الفسق ص٢٥٨، الجوهر ص٤-٥، الرعد ،١٧ ص١٢، السياسة 80

ص١٩٩. الناطقة النفس ص١، واالنفعال الفعل ص١، املوسيقى ص٢٥، القدر ص٤٥، الزيارة
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

ويصدرها الرسالة ملوضوع املناسبة اآلية النارش يختار واملثل، والنموذج واملوجه واملوضوع
«الفعل رسالة عنوان فوق يََشاءُ﴾ َما يَْفَعُل ﴿هللاَ وضع مثل األصيل، عنوانها فوق بها
من لحراستها الدعوة مع أباد حيدر يف املنشورة سينا ابن رسائل وباقي واالنفعال».81
بني واملدينة، العمل بني واملوقع، النص بني فرق فال والخارجية. الداخلية واملخاطر الفتن
التاريخ ذكر مع الدينية البيئة هذه يف الطبع عن ويعلن والتاريخ. العقل بني واألمة، الفكر
مكانها وتحديد القديمة النسخة عىل الطبع ومقابلة الرسول عىل والسالم والصالة الهجري
وألقابه املصحح وذكر أخرى، أماكن يف األخرى النسخ مع ومقابلتها وتصنيفها ورقمها
نفسه املسترشق فسمى ذلك املسترشقون قلد لقد بل بالسالمة. له والدعوة واسمه وخربته

املحروسة. ليدن سمى كما ربه. رحمة إىل الفقري العبد
فعل كما اسمه من الرسالة اسم ويشتق السلطان. إىل الدعوة هللا إىل بالدعوة وتقرتن
عزه إلدامة الدعوة مع نريوز موالنا السلطان لخدمة النريوزية» «الرسالة يف سينا ابن
املوىل، ألقاب: أربعة وإعطائه له، البالط حكيم سينا ابن خدمات وعرض اليد، جود ومدح
لدرجة سينا ابن يتواضع ثم الرسالة. مقدمة يف مرتني ويكررها والسيد. واألمري، والشيخ،
يريد األعظم، السواد من الرعية، من القوم، من واحًدا نفسه ويعترب والتذلل، الخضوع
وليس الكريمة للخزانة ومعلبات صناديق الفكر وكأن دنيوية وليست فكرية هوية إعطاء
بها، ملشافهته األمري مقابلة إىل سينا ابن يحتاج بل األمة. ملجموع وليس لألمري للعقول،

امللكية.82 الحرضة يف السنية األعتاب عىل والوقوف

والعلمي املنطقي املوروث تنظري (٣)

امتد بل والنفسانيات واإللهيات الطبيعيات وحدها الحكمة علوم عىل التنظري يقترص ولم
والتي الطب مثل والطبيعة الفلك مثل الرياضية العلوم وإىل املنطقية العلوم آلة إىل أيًضا
إىل الوافد ل تحوَّ أن بعد وافدة بداياتها يف كانت ولو حتى خالصة موروثة علوًما أصبحت

والحجج السعادة يف رسالة فوق َمْرِضيًَّة﴾، َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا آية 81
َكاَن ﴿َلْو وآية القدر»، «رس فوق ﴾ ِباْلَحقِّ يَْقِيض ﴿َوهللاُ وآية جوهر، اإلنسانية النفس أن عىل العرشة
أصانها الدكن، أباد حيدر وصفاته» تعاىل توحيده يف العرشية «الرسالة فوق َلَفَسَدتَا﴾ هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما

والفتن. الرشور من هللا
.١٤٠ ص١٣٤-١٣٥، النريوزية 82
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العربية النهضة فجر بداية عرش الثالث القرن حتى السادس القرن من واستمر موروث.
رشد. ابن بعد انتهت الفلسفة أن الشائع الحكم عكس عىل

املنطقي املوروث تنظري (أ)

وملخص وشارح للوافد متمثل وأكرب األعظم بالشارح املعروف رشد ابن عند ذلك ويبدأ
ال نرص» ألبي «العبارة كتاب ففي الصغرى. مقاالته يف بذلك رشد ابن ويقوم له. وجامع
العنوان.83 يف واضح هو وكما الفارابي من الفلسفي الرتاكم عىل كدليل املوروث إال يظهر
الشارح املنهج نفس رشد ابن ويستعمل بكر.84 وأبو والفرَّاء وهيب ابن نرصثم أبو يظهر
للوافد. وليس للموروث للخارج، وليس للداخل ألرسطو، وليس للفارابي املرة هذه ولكن
وداللة بالوافد، له شأن ال رصف محيل لغوي واملوضوع للفارابي، املقال يف عبارة فأول
الفعل عىل تدل فالكلمة باليشء. باملعنى اللفظ وصلة واملوضوع، املعنى عىل املشتق االسم
تشري ألنها املشتقة األسماء املعنى يشارك وال واملوضوع. املعنى وعىل املحصل الزمان يف
إىل رشد ابن ويتجه اليشء. هذا إىل يحيل القضية ورباط معنى. إىل فقط وليس يشء إىل
حكيمها إن إذ املنطقي؛ الفيلسوف يعارض ال الربهاني فالفيلسوف الفارابي. تخطئة عدم
سينا. ابن أو الفارابي كان سواء اإلرشاقي الفيلسوف ويعارض الربهان. منطق يف يشارك
بداياته الفكر، مسار ويصف املقدمات، من النتائج يستنبط الرشح يف رشد ابن وكعادة
العون وطلب بالبسملة املقال ويبدأ أحكامه. ويراجع استدالله، منطق ويتتبع ونهاياته،

أعلم. باهلل وينتهي محمد عىل والسالم والصالة هللا من
ثم نرص، أبو املوروث، إال يحرض وال كليًة الوافد يغيب القضايا» «انعكاس ويف
أو مؤلفات إىل إحاالت توجد وال اليونان.85 رشاح من أحد أو أرسطو دون سينا ابن
أو الوافد من لهويتهم، تحديد دون الفاضلني لبعض واحدة إشارة هناك مجموعات،
سينا ابن ملذهب نقد كله املقال أن إال ذكًرا أكثر الفارابي أن من وبالرغم املوروث.86
رد كما عنه. يرَض ولم املمكنة يف الفارابي عىل سينا ابن رد فقد القضايا. انعكاس يف

ص٨٣–٨٦. مقاالت نرص، ألبي العبارة كتاب من رشد: ابن 83
.(١) بكر أبو الفراء، وهيب ابن ،(٣) نرص أبو 84

ص١٠٠–١٠٥. مقاالت 85

.(٤) سينا ابن ،(٥) نرص أبو 86
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إىل الفارابي من املتأخر، إىل املتقدم من رده ويراجع لتشنيعه. وفًقا سينا ابن عىل رشد ابن
الفارابي إىل سينا ابن إىل رشد ابن ومن الفهم، يف االنحراف لبيان رشد ابن إىل سينا ابن
املتقدم. إىل املتأخر من تراجعي، نحو عىل األصول إىل والعودة االنحراف هذا لتجاوز
من يحارصه والثاني النهاية من يحارصه األول سينا. ابن ضد نرص أبي مع رشد فابن
يعاند سينا ابن الوليد. أبي القايض حكم هذا متهم. سينا وابن بريء نرص وأبو البداية.
حكم. أو نقد أو محص ملا ألرسطو وتابًعا مقلًِّدا رشد ابن كان لو عناده، يفك رشد وابن
رشد ابن ينقد املتخاصمني. بني والحكم الحقيقة عن البحث يف رشد ابن إبداع يتمثل
ألرسطو سينا ابن ملعاندة نظًرا الفارابي مذهب وهو القضايا، انعكاس يف سينا ابن مذهب
ويأخذ بجديد، يأتي بل يعرض وال الفروع، من لألصول تطهري بعملية ويقوم فيه.
يشك الحنابلة. فقهاء عند الحال هو كما تطهري إىل حاجة يف هو ما كل ويتناول موقًفا،
الرضورية يف وكذلك ممكنة، تنعكس املمكنة املوجبة الجزئية إن أرسطو قول يف سينا ابن
أرسطو قول ويعاند كليًة. تنعكس املطلقة السالبة ويف تنعكسرضورية، املوجبة الجزئية
من الفارابي حاول كما املادي املستوى إىل الصوري املستوى من املنطق ناقًال باملواد
يبحث عليها. الرد أمكن قديمة شكوًكا ويكرر السياق، من ويخرج نفسه، ويناقض قبل،
الحق هو وقوله أرسطو. فقط وليس يقول الذي وهو القياس. أشكال صحة عن رشد ابن

أعلم. هللا وبأن بالحمدلة ينتهي أنه إال بالبسملة املقال يبدأ لم وإن تعصب. دون
ويظهر املوروث.87 ويحرض كلية الوافد يغيب نرص» ألبي الربهان كتاب «من ويف
كتاب إىل ويحيل والفراء. وهيب وابن باجه ابن إىل الفارابي من املنطقي الفلسفي الرتاكم
داعي فال نرص. أبي ألفاظ هي الكتاب وألفاظ العنوان.88 يف يتضح نرصكما ألبي الربهان
نرص. أبي بألفاظ عنه التعبري يمكن الجديد املعنى ألن املعنى إصالح بدعوى عنها للحيد
عرض كما أوًال محموًال يكون أن الفصل جنس يف اشرتط فيما نرص أبو أصاب وقد
خطأ إىل وأرجعها القراءة يف الفارابي لفظ باجه ابن أصلح وقد «الربهان». كتاب يف لذلك
للموضوع جنًسا املقوم الفصل جنس يكون أن يمكن فليس منه. أستاذه وبرأ الناسخ،
يف الجائز معناه من وأخرجوه اللفظ، البعض استكره وقد أوًال. محموًال يكون ألن مانًعا
وهيب بن مالك هللا عبد أبي بكتاب مقابل كتاب يف اإلصالح هذا بمثل قام وقد العربية.

ص٢١٥–٢١٩. مقاالت رشد: ابن 87
.(١) الفراء وهيب، ابن باجه، ابن ،(٣) الفارابي 88
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بعيًدا الفكري والوضوح املنطقي االتساق عن رشد ابن ويبحث الفراء. صاحبه كتاب وهو
أو زيادة دون الحال ملقتىض الكالم اقتضاء يف الدقة ويتوخى والغموض. التناقض عن
أسلوب بل له التبعية تعني ال أرسطو فقال واالعرتاض. القول أسلوب ويستعمل نقصان.
للحجج تقطيًعا الناسخ من أحيانًا تكون قد عادة إنها بل واآلخر. األنا بني والتمايز الجدل
واملالك. والقارئ والناسخ املؤلف بني مشرتك حضاري عمل فالنص فهمها. عىل ومساعدة
ويجعل جمًعا. أو مفرًدا الغائب، أو املخاطب أو املتكلم بضمري القول يكون وأحيانًا
يف اللغوي االستهجان أو االستحسان أساس اليونانية اللغة وليس العربية اللغة رشد ابن
والسالم والصالة الرب هللا من العون وطلب بالبسملة املقال يبدأ وكما املنطقية. القضايا

بالحمدلة. ينتهي محمد عىل
–٧١٦) عرفة البن املنطق» يف «املخترص يف السابع القرن يف املوروث تنظري واستمر
عن كبديل باملنطق الدين رجال اشتغال عىل يدل مما الزيتونة جامع إمام وهو ٨٠٥ه).89
اقتباسات عىل يعتمد العلوم. يف تداخل أن بعد املنطق تعليم تعليمي هدفه الكالمي. الجدل
األسماء كثرة يف التاريخي الرتاكم ويظهر و«قلت». «قال» أسلوب يف يظهر مما كثرية
بني والتمايز التاريخي الوعي ظهور مع اإلمام، الشيخ مثل األلقاب مع للكتب أو لألعالم
الرساج يتصدرهم وعامًلا. مؤلًفا وعرشين خمس من أكثر ويظهر واملتأخرين، املتقدمني
ثم الفخر ثم سينا ابن الغالب يف وهو الشيخ ثم األثري ثم واصل وابن الخونجي ثم
الحباب، وابن الحاجب، ابن ثم السمرقندي. الدين ونصري الكابتي ثم الكيش ثم الفارابي
والشريازي، والقرايف، األشعري، ثم البديع. وابن واألييل، األندرايس، وابن التلمساني، وابن
الكشف، مثل املنطقية املؤلفات من عديد إىل يحال كما السالم.90 عبد بن الدين وعز
ويكثر اإلشارات. ورشح واإلشارات، والشفاء، وامللخص، والرسالة، واملجمل، واملوجز،
يُذَكر وال الفلسفي. الوعي ارتقاء عىل يدل مما املحدثني ثم املتأخرين ثم األقدمني ذكر
وباإلضافة املسلمون. ورثهم أن بعد البعيد املايض ذكريات من واحدة مرة إال اليونانيون

املنطق. يف املخترص عرفة: ابن 89
الفارابي ،(١٥) الفخر ،(١٦) الشيخ ،(١٧) األثري ،(٣٣) واصل ابن الخونجي، ،(٣٧) الرساج 90

التلمساني، ابن الحباب، ابن الحاجب، ابن ،(٣) السمرقندي الدين نصري الكابتي، ،(٥) الكيش ،(٨)
(١) اإلمام السالم، عبد بن الدين عز الشريازي، القرايف، األشعري، ،(٢) البديع بن األييل األندرايس، ابن
اإلشارات رشح اإلشارات، الشفاء، الرسالة، امللخص ،(٢) املجمل املوجز، ،(٧) الكشف املؤلفات: ومن

.(١) اليونانيون املحققون، ،(٢) املتأخرون ،(٥) األقدمون الفرق: ومن ،(١)
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عىل والصالة البسملة اإليمانيات، تظل العرص سمة وهي العلماء ألقاب من اإلكثار إىل
العون.91 حسن بطلب والدعاء بالتوفيق والدعوة الدين يوم إىل وصحبه وآله محمد

يف املنتظمات «الجواهر يف عرش الثاني القرن حتى املنطقي املوروث تنظري ويستمر
شيخ حاشية مع نفسه املؤلف ورشح ١١٩٧ه) (ت السجاعي ألحمد املعقوالت» عقود
املتأخر العرص هذا طبيعة عن يكشف مما ١٢٥٠ه) (ت العطار حسن الشيخ اإلسالم
وحاشية متن، عىل رشح تأليف، عىل تأليف ذاته، عىل الفكر وعيش الفلسفي الرتاكم وظهور
َعَليِْهْم﴾ اْلَمْغُضوِب ﴿َغرْيِ مثل الرشح يف القرآن ويستعمل حاشية. عىل وتخريج رشح، عىل
فالكالم باملنطق. تعليقه من أكثر بالكالم ويتعلق املعرفة.92 إىل املعرفة اإلضافة كمثل
لتداخل نظًرا بالطبيعيات يتعلق إنه بل العلم. آلة هو املنطق أن كما العقيدة منطق
ويعتمد واألعراض.93 الجوهر هو فاملوضوع والطبيعيات. املنطق بني املقوالت موضوع
واألشاعرة واملعتزلة الفالسفة ثم الحكماء ثم املتكلمني عىل الفرق من وحده، املوروث عىل
التفتازاني، والسعد الخفاجي، والشهاب والزركيش، السبكي، ابن األعالم ومن و«شيوخنا»،
ورشح الطوالع، ورشح املقاصد، رشح عىل املؤلفات ومن دريد. وابن سينا، وابن والنظام
عرص يف املتون عىل االعتماد من أكثر الرشوح عىل االعتماد وواضح واملواقف. التجريد
هللا ويأخذ بالبسمالت. يبدأ كما بالحمدالت كالعادة العمل وينتهي وامللخصات. الرشوح
الجن شيطان من االستعاذة إىل باإلضافة والكيف، الكم عن تنزيهه مثل املنطق صفات

الثناء.94 ويوم الدنيا يف واإلنس
«حاشية مثل الحوايش يف حتى عرش الثالث القرن يف املنطقي املوروث تنظري واستمر
مخترصالعالمة عىل الباجوري إبراهيم الشيخ املرحوم املريدين رب واملسلمني اإلسالم شيخ
عىل يدل مركب طويل عنوان وهو املنطق». فن يف السنويس محمد الشيخ سيدنا املحقق

وفريد وحده، نسيج األصيل، املتفنن النبيل، الخري الشهري، والصدر العالمة العالم الفقيه الشيخ مثل 91

ص٥٩). (السابق، … فسيحه الجنان أعىل من وأسكنه رضيحه، هللا برد … عرصه
١٣٥٧ه. القاهرة صبيح، املعقوالت، عقود يف املنتظمات الجاهر السجاعي: أحمد 92

املؤلفات: ،(١) شيوخنا األشاعرة، املعتزلة، الفالسفة، ،(٦) الحكماء ،(٩) املتكلمون ص١٥، الفرق 93
الزركيش، السبكي، ابن األعالم: .(٢) التجريد رشح ،(٣) املواقف الطوالع، رشح ،(٤) املقاصد رشح

.(١) سينا ابن دريد، ابن النظَّام، التفتازاني، السعد الخفاجي، الشهاب
.٣٨ ص٥-٦، املنتظمات الجواهر 94
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والتخريجات والحوايش والرشوح املتون بني الداخيل الفلسفي والرتاكم النصوص تداخل
مع حلقات حوله كمركز األول النص أضعاف الرشوح تصبح بحيث التناص بطريقة
عند الكبري الرشح يف الحال هو كما لها املغلفة األوراق وبني القلب أو النواة بني فصل
تستلهم ذاتها، عىل تعيش حضارة ذاته، عىل مغلق معريف تراكم فهو للوافد. رشد ابن
والرخاء. الوفرة أيام قبل من طعم ما والجفاف القحط عرص يف يجرت جمل ذاكرتها،
السابق الالحق قراءة طويل، نحو عىل وليس املركز من ابتداءً دائرة نحو عىل الرتاكم يتم

عرص. إىل عرص من بنائه وإعادة ونقله وتطويره

استفادة الباجوري

محمد الفضايل

عطية األجهوري
رشح السنوس

السنويس

حد ويصل والتقرير.95 التقييد مثل األدبية األنواع بهذه تاريخي وعي هناك وكان
والتخريجات والحوايش الرشوح من بطبقات وتغطيته األول النص ضياع إىل الرتاكم
رشح حتى تجديد أو الفائدة من يخلو الذي التطويل لدرجة والكالمية والفقهية اللغوية
املعنى غياب عىل يدل مما بلفظ لفظ رشح بل جديدة، مادة لغياب نظًرا وإعرابها البسملة
األول، النص ضياع لدرجة التأويل أو للقراءة فعل أي دون اللفظ لحساب اليشء وضياع
أو قديم مضمون دون مساحة تغطية فراغ، ملء لغوي، حشو مجرد الرشوح فتصبح
عن الحضارة وتوقف الذهنية وأوضاعه للعرص العقلية الحالة عىل يدل ذلك كل جديد.
التي الثانية االستدعاء مرحلة إىل العقل عىل قامت التي اإلبداع مرحلة من واالنتقال اإلبداع

الذاكرة.96 عىل تقوم

العالمة مخترص عىل الباجوري إبراهيم الشيخ املرحوم املريدين رب واملسلمني، اإلسالم شيخ حاشية 95

املرحوم بن صالح محمد صححه الخريية، املطبعة املنطق، فن يف السنويس محمد الشيخ سيدنا املحقق
تاريخ). (بدون شاه جعفر محمد املرحوم بن أكرم محمد

314



السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

مجرد اإلبداع، عن توقف قد العقل أن طاملا النقلية العلوم من الرشوح مادة وتأتي
العرب ثقافة العربي، الشعر ويربز صوفية. أو ولغوية وفقهية كالمية مواد من تجميع
حفظ أجل من تعليمي شعر إىل ويتحول اإلسالم. قبل العربي الوعي من نابًعا األوىل
املسائل بعض إىل املنطق موضوع عن الرشح ويخرج الشعر. األول، العرب بأسلوب املادة
العرب منطق هو والنحو اللغة وعلوم النحو إىل أو وحدوثه، العالم قدم مثل الكالمية.
املوروث الستمرار نظًرا الطبية املواد بعض تظهر وربما اليونان. نحو هو املنطق أن كما

العملية. لفائدته متأخر عرص إىل الطبي
النبوية. األحاديث أو القرآني األصل سواء املوروث، لصالح كلية الوافد وينتهي
مثل األعالم أسماء أو وللحوايش كمواد الدراية عىل الرواية لغلبة القرآن يتصدر والحديث
فيختلط والشافعي. الفارابي ثم الحرمني، إمام ثم سينا، وابن عرفة، ابن ثم اليويس،
القيس وامرؤ األجهوري ثم العرص، حكماء أصبحوا الفقهاء، ألن نظًرا بالفقهاء. الحكماء
يختلط ثم املسلمني. علماء انجسار بعد الثقافة مراكز يحتلون العرب شعراء لعودة نظًرا
بني بالتمايز إحساس مع بالفرق أو وأضدادهم باألنبياء باملناطقة باملتكلمني الفقهاء
واملوروث الرشقي املوروث واليونانية، الفارسية الثقافات وبتنوع واملتأخرين املتقدمني
«رشح مثل الوافد ظهر فإذا العام. املوروث من جزءًا كالهما أصبح أن بعد الغربي،
محلية أمثلة تظهر كما وافًدا. يعد ولم موروثًا أصبح فألنه اإلسالم شيخ أيساغوجي»
العربي. األسلوب عادة عىل وعمرو بزيد املثل ويرضب والجرجيس. والزنجي الرتكي مثل
ألقاب يف العنوان ويف بل والنهاية البداية يف والحمدلة البسملة يف اإليمانيات وتظهر
لحساب تم قد التنظري ويكون النقلية، العلوم من علم إىل املنطق تحول ثَم وِمن الشارح.

النقل.97

الشيخ تقرير من لخصتها املخترص، رشح عىل غرر تغيريات هذه الباجوري. إبراهيم الفقري يقول 96

الفضايل. محمد شيخنا تقرير من زيادة مع األجهوري عطية
إمام ،(٥) سينا ابن عرفة، ابن ،(٦) الحديث ،(٢) القرآن ،(٣) الحديث األوىل: األصول من 97

السنويس، الفضايل، الباجوري، ،(٢) القيس امرؤ األجهوري، ،(٣) الشافعي الفارابي، (٤) الحرمني
األصبهاني، الزركيش، سهل، بن الحسن اآلمدي، الحاجب، ابن الثعلبي، يعقوب، ابن عيل، بن الحسن
الرشيف، أبي ابن الكمال السعد، الكاتبي، خونجي، العقباني، مرزوق، ابن الحباب، ابن التلسماني، ابن
أهل الحشوية، الفرق: ومن ،(١) «النمرود» وضده ،(١) إبراهيم األنبياء ومن اإلسالم. شيخ امللوي، عيل
الفارسية، الثقافات ومن ،(٣) واملتقدمون ،(٤) املتأخرون التاريخ ومن .(١) الفالسفة املعتزلة، السنة،

.(١) اليونانية
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العلمي املوروث تنظري (ب)

العلوم هذه املوروث تنظري عمَّ فقد طبيعية وعلوم رياضية علوم قسمان، العلوم كانت وملا
لفائدتها نظًرا الطبيعية العلوم من الطب وعلم الرياضية. العلوم من الفلك علم خاصة
عبيد وأبي سينا البن بطليموس» عند السري معدل «قضية الفلك علم ففي العملية.
مما النارش من العنوان يف بطليموس ووضع الفلكي املوروث لتنظري نموذج الجوزجاني
إذ العلمي؛ املوروث وتنظري الفلسفي الرتاكم إىل منه الجزئي العرض إىل أقرب يجعله
واالنحراف وااللتواء امليل ومعنى السري معدل فلك معنى يف «مخترص األصيل العنوان إن
عبيد أبي الجليل الشيخ مصنف األفالك تركيب كيفية كتاب من استخرجته التداوير ألفالك
التلخيص، إىل أقرب وبالتايل اختصار أنه عىل يدل وهو الجوزجاني». محمد بن الواحد عبد
من خاليًا كان وملا للجوزجاني. األفالك» تركيب «كيفية آخر كتاب من سينا ابن به قام
حاًرضا الوافد كان وإال بطليموس اسم وضع للنارش يجيز ال مما تماًما اليوناني الوافد
لرتاكم املوروث تنظري إىل أقرب كان موروث لنص وتلخيص محيل، سؤال عن وإجابة فيه
نص فهو العرض. صاحب سينا ابن إىل النص صاحب الجوزجاني من داخيل فلسفي
واحد. نص خلق أجل من نصني بني تناص هو الجماعي. للتأليف كبداية مؤلفان له
محيل التأليف فسبب واحدة. نتيجة إىل وانتهيا املؤلفان لها تعرَّض واحدة مشكلة وهي
تنظريًا فلسفيٍّا، تراكًما فأصبح للجوزجاني ذكره لوال خالص إبداعي تأليف هو رصف.

فصوله.99 يف الفرغاني إىل ويشار للموروث.98
ناحية من والطبيعي الريايض التصور بني التناقض خالصة، فلسفية مشكلة وهي
يف والرسعة فالبطء بطليموس». عىل «الشكوك يف الهيثم ابن أثارها الذاتي. والتصور

معهد مجلة صليبا، جورج بطليموس، عند السري معدل قضية الجوزجاني: عبيد أبو سينا، ابن 98
ص٢٥٤–٢٦٩. ١٩٨٠م، الثاني، العدد الرابع، املجلد سوريا، حلب، العربي، العلمي الرتاث

إىل فيه املصنفة الكتب قراءة عىل ومتوافر الهيئة، علم معرفة إىل امليل شديد كنت أزل لم «إني 99

أعرف أكن فلم التداوير. ألفالك واالنحراف وااللتواء امليل ومعنى السري معدل فلك معنى إىل بلغت أن
ذلك تعاىل هللا يرس أن إىل طويًال زمانًا وأجتهد ذلك يف أتفكَّر فأخذت وجهها يل يبني يكن ولم ذلك،
مثل لها يفطنوا لم أم غريهم عىل بذلك أتجلو أدري ال وأنا كيفيتها وتبينت وتصورتها عيلَّ وانفتح يل
جهد بعد املسألة هذه تبينت إني فقال املسألة هذه عن سألته فإني هللا. رحمه عيل أبي الرئيس الشيخ
إىل سبقت ما أني وأظن يل. انكشفت كما لك انكشفت فربما فيها أنت فاجتهد أحًدا. أعلم وال كثري وتعب

ص٢٥٧). (السابق، املسائل.» هذه معرفة
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املتكلم ضمري املؤلف ويستعمل الرائي، من بعدهما أو لقربهما بل ذاتهما يف ليسا الحركة
أيًضا ذلك ويتضح اإلبداع. من عالية درجة عىل يدل مما «يقول» الغائب وليس «أقول»
والنتائج، واملقدمات والالحق، والسابق والتفصيل اإلجمال بني الفكر مسار وصف يف
وهللا الناس عىل والرتحم بالحمدلة وينتهي بالبسملة املقال ويبدأ واملسببات. واألسباب

أعلم.100
الخلخايل الحسيني لحسني القبلة» سمت معرفة يف الهندية الدائرة «رشح ويف
رسنديب رصد يتم وفيها الرشقي.101 الوافد الهندي، املوروث تنظري يتم ١٠١٤ه) (ت
كليًة. اليوناني الوافد ويغيب وطوًال. عرًضا مكة وترثها املعمورة منتصف يف النهار نصف
وكان والفجر.102 الليل وعشق الشمس عن كونية قرآنية آيات بثالث للموروث تنظري وهو
يف بها تعاىل هللا وأمر اإليمان بعد الطاعات أرشف الصالة كانت ملا رصًفا، محليٍّا الدافع
تميز التي املمكنة والتفخيم التعظيم ألقاب كل مع مفًرسا الواحدي إىل يحيل كما أوقاتها
سيد محمد نبيه عىل بالصالة تنتهي والحمدلة بالبسملة الرسالة تبدأ وكما العرص.103 هذا
مع ونسخها تأليفها بتاريخ الرسالة وتختتم أجمعني. وأصحابه آله وعىل واآلخرين األولني

املمكنة.104 اإليمانية التعبريات كل
النهاية يف أصبح أنه إال الرتجمة عرص منذ البداية يف وافًدا كان الطب أن من وبالرغم
الدين لنجيب األدوية» تركيب «أصول ففي الوافد. عىل االعتماد دون تنظريه يتم موروثًا
ويتحوَّل تقرصالفصول. كليًة. الوافد يغيب ٦١٩ه) (ت السمرقندي عمر بن عيل بن محمد
الذي لديسقوريدس ذكر دون صيدلة إىل ويتحول الطبية املمارسة يف عميل علم إىل الطب
البرصي، الهليج األدوية: أسماء يف املحلية البيئة تظهر بل املعريف. الالشعور إىل انزوى

.٢٦٩ ،٢٥٦-٢٥٧ ص٢٦٥، السابق، 100
دريد وتحقيق تقديم القبيلة، سمت معرفة يف الهندية الدائرة رشح الخلخايل: الحسيني حسني 101

العراقية. الجمهورية الدينية، والشئون األوقاف وزارة ١٩٨١م، بغداد، نوري، القادر عبد
َشْطَر َوْجَهَك ﴿َفَولِّ اْلَفْجِر﴾، َوُقْرآَن اللَّيِْل َغَسِق إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك َالَة الصَّ ﴿أَِقِم القرآنية اآليات 102

ِهللا﴾. َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما َشْطَرُه﴾، ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكنْتُْم َوَحيْثَُما اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد
ص٣٤). (السابق، الحنيفية امللة سماء بدر العالمة الويل مثل 103

بيننا افتح ربنا املنتجني، وعرشته الطاهرين وآله محمد نبيه عىل والسالم والصالة لوليه، «والحمد 104

الشام، بدمشق الطالوي محمد الفقري العبد يد عىل كتابتها تجدد القائمني. خري وأنت بالحق قومنا وبني
ص٦٥). (السابق، محمد.» عىل والصالة هلل والحمد
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واألنطاكي، العربي، والصمغ الهندي، وامللح هندي، والتمر هندي، والعود الهندي، واألسود
وشماًال والصني، والهند فارس إىل رشًقا اإلسالمية الحضارة انفتاح عىل يدل مما واألرمني
النبوي الطب أحاديث وتعود أفريقيا. إىل وجنوبًا األندلس، إىل وغربًا وتركيا، اليونان إىل
اإليمانية التعبريات ويف باملاء». فأبردوها جهنم فيح من فيح «الحمة مثل الظهور إىل
إلهي بأنه الدواء ووصف واملربئ، واملداوي الشايف مثل طبية بصفات هللا عن يعرب األخرية
بالصواب وأعلم املوفق هو هللا وأن التقليدية، التعبريات إىل باإلضافة نافًعا كان ما إذا

والثواب.105 املرجع وإليه
تنظري يقوم القسائي يوسف بن عمر األرشف للملك البيطرة» يف «املغني ويف
السمع يتخلَّلها مخترصة صيغ ويف اليوناني الوافد دون الشخصية التجربة عىل املوروث
البيئة لظروف نظًرا الحيوانات باقي الخيل ويتصدَّر املتأخرة. العصور يميز الذي
رؤية من الطب يخلو وال بالعالج. وينتهي بالعالمات ثم باألسباب يبدأ العربية.106
يف باأللوان قرآني إحساس عىل وبناءً بالجاحظ،107 أسوة وطباعها الحيوان أللوان أدبية
املحمودة العالمات مثل املوروث من جزءًا أصبح فقد الرشقي الوافد أما الطبيعة.108
القرآنية اآليات عىل يقترص فإنه األصيل املوروث أما الهند.109 لحكماء املذمومة والعالمات
القرآني التوجه أو اإلسالمي التصور ويظل األعالم. أسماء دون النبوية واألحاديث
أجل من خلق فالحيوان النظري. وأساسه الطبي املوروث لتنظري املوجه العامل هو
والخيل والفضة والذهب والبنني النساء مثل له ومنافع الدنيا للحياة زينة اإلنسان،

قاسم نجالء وتحقيق دراسة األدوية، تركيب أصول السمرقندي: عمر بن عيل بن محمد الدين نجيب 105
١٩٨٩م. بغداد، بغداد، جامعة العربي، الرتاث إحياء مركز عباس،

مركز األطرقجي، محمد رمزية د. تحقيق البيطرة، يف املغني الغساني: يوسف بن عرس األرشف امللك 106
البيطري الطب كلية يف يدرس منهجي كتاب وهو ١٩٨٥م. بغداد، بغداد، جامعة العربي، الرتاث إحياء

اليمن. يف
يف اليمن أهل من الخيل حكماء من الخربة أهل وجربه جربناه فيما جمعناه مخترص الكتاب «فهذا 107

ص٨). (السابق، الخيل.» أمراض
العرص الرتاث ج١ والوطن الفكر هموم الكريم»، القرآن يف واألصفر «األخرض دراستنا: انظر 108

ص٥٧–٦٨. ١٩٩٨م، القاهرة، والحداثة،
ص٤١-٤٢. السابق، 109
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السني الفكر إىل الشيعي الفكر من سادًسا:

األشعرية ازدواج عن تعرب التي اإليمانية التعبريات تكثر الحال وبطبيعة املسومة.110
تعاىل وهللا العالج يف اإللهية املشيئة عىل االعتماد خاصة املتأخر العرص هذا يف بالتصوف

أعلم.111

ِة َواْلِفضَّ الذََّهِب ِمَن اْلُمَقنَْطَرِة َواْلَقنَاِطرِي َواْلبَنِنَي النَِّساءِ ِمَن َهَواِت الشَّ ُحبُّ ِللنَّاِس ﴿ُزيَِّن آية وهي 110

اْلُمَسوََّمِة﴾. َواْلَخيِْل
أعلم وهللا ،(١١) تعاىل هللا شاء إن ذلك فافهم ،(١٥) أعلم تعاىل وهللا ،(١١٩) تعاىل هللا شاء إن 111
أعلم تعاىل وهللا أعلم، وتعاىل سبحانه وهللا تعاىل، هللا شاء إن تعاىل، هللا بإذن ،(٣) هللا شاء إن ،(٥)

.(١) تعاىل هللا من حادث الشايف، وهللا بالصواب،
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اخلالص اإلبداع الثالث: الفصل





جتلياتاإلبداع أوًال:

إذ املوروث. عىل وال الوافد عىل ال تعتمد ال فلسفية نصوص وجود الخالص اإلبداع يعني
املوضوع. وبنية الرصيح، العقل عىل اعتماًدا بذاته قائًما ا نصٍّ ويضع بذاته العقل يستقل
أصبح بل خطابه يصوغ كي الداخل من أو الخارج من مكوِّنات إىل بحاجة النص يعد لم
الوافد من خارجية دعائم إىل يحتاج ال خطابًا ينسج أن الذاتية بمكوناته قادًرا العقل
عوامل إىل بحاجة العقل يعد لم املوروث. وتنظري الوافد تمثل تم أن بعد املوروث من أو
واالستقالل النضج من ا حدٍّ بلغ فقد عليهما. يستند خارجيني «عكازين خارجية، مساعدة
يعتمد الخارجية. مكوناته إىل إحاالت دون املستقل خطابه يبدع أن عىل قادًرا تجعله
نتائج، إىل واالنتهاء املقدمات ووضع املوضوع بناء عىل وقدرته طبيعته عىل فقط العقل

لالستدالل. محكم بمنطق بينهما والربط
الوافد وجدل املضمون تحليل ملنهج طبًقا خالص شكيل هنا الخالص اإلبداع مقياس
للوافد نقل مجرد الحكمة علوم أن االسترشاق، شبهة األوىل لشبهتني. درءًا واملوروث،
بالدين والتلوين الفهم وسوء والخلط التشويه بعض مع اإلسالمية الحضارة يف له وامتداد
األصول إىل وعاد اليونانية، الفلسفة عىل اإلسالمية الرشوح هذه ورفض الغرب أتى حتى
شبهة والثانية الحديثة. األوروبية النهضة عليها ويؤسس منها ينهل ذاتها اليونانية
دفاًعا الكالم لعلم موازية تقليدية إسالمية فلسفة الحكمة علوم يف يرون الذين اإلسالميني
خالدة والنفس مخلوق، والعالم موجود، فاهلل واملتكلمني. الحكماء بني فرق ال العقيدة، عن

لألعمال. طبًقا الجزاء تنال
املناطقة االختصاص، أهل مهمة فتلك اإلبداع. مواطن إىل الخالص اإلبداع يتعرض وال
يف اإلبداع مواطن معرفة عىل األقدر هم فاملناطقة الطبيعة. وعلماء والرياضيون والحكماء
إضافة الحكمة علوم يف املسلمني إبداع معرفة عىل األقدر هم والفالسفة العربي. املنطق



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الهندية. الفارسية الرشقية أو الرومانية اليونانية الغربية للعالم القديمة التصورات إىل
معرفة عىل واملوسيقى والفلك. والهندسة، الحساب، ميدانه، يف كلٌّ األقدر، هم والرياضيون
املتحركة، واألكر والحيل، واملناظر، الجرب، مثل املوازية العلوم ويف بل فيها العرب إبداعات
إضافات معرفة عىل األقدر هم الطبيعة وعلماء التطبيقية. الرياضية العلوم أي واملنجنيق

واملعادن. والحيوان والنبات والصيدلة والطب والكيمياء الطبيعة علوم يف العرب
قرنًا لإلبداع التاريخي التتبع األوىل طرق. بعدة الخالص اإلبداع إىل التطرق ويمكن
حيث املتأخر العرص حتى مبدعني املرتجمون كان فقد األول، الرتجمة عرص من قرن وراء
مراحل تتبع الطريقة هذه وميزة القديم، اإلبداع عىل حفاًظا الواعية بالذاكرة العقل اتحد
إىل ل تحوَّ ومتى النقل ساد متى التاريخ، عىل والحكم العصور، عرب تطوره ومعرفة اإلبداع
اإلبداع من وتنتقل اإلبداع، ميادين تقطع أنها وعيبها خالًصا. إبداًعا أصبح ومتى إبداع،
التاريخ. لصالح بالعلوم التضحية فيتم العصور. عرب الفلسفي إىل العلمي إىل املنطقي

«التاريخانية». النزعة لحساب العلم وحدة فتتجزأ
طبيعيات والحكمة، املنطق، للعلوم: طبًقا الخالص اإلبداع عرض الثانية والطريقة
كان علم أي يف الحكم يسهل حتى والطبيعية الرياضية والعلوم ونفسانيات، وإلهيات
تاريخ من كجزء دخل والذي والطبيعية الرياضية العلوم يف كان أنه ويالحظ أكثر. اإلبداع
الغربي للتحقيب طبًقا اإلسالمية الحضارة توضع حيث الوسيط العرص يف الغربي العلم
الحضارات وتاريخ كله العالم تاريخ هو والحديث، والوسيط القديم الغرب، تاريخ وكأن
نحو عىل علم كل يف اإلبداعات عرض الوقت نفس ويف له. واملعارصة الغرب عىل السابقة
الحرص الوقت نفس ويف التاريخي املنهج ميزة بني الجمع ثَمَّ وِمن تطوره. ملعرفة تاريخي

آخر. إىل علم من جزئيٍّا التنقل وعدم علم كل وحدة عىل
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املنطقي اإلبداع ثانًيا:

عدي بن يحيى (١)

املوروث. وتنظري الوافد تمثل مرحلة انتظار دون املرتجمني عند املنطقي اإلبداع بدأ
متأخًرا. يكون وقد مبكًرا يكون قد بالزمان. مرشوط غري فاإلبداع

العربي» والنحو الفلسفي املنطق صناعتي بني الفصل تبيني «يف مقالة ذلك مثال (أ)
إىل املقال ويهدف سواء.1 حد عىل واملوروث الوافد من تخلو (٣٦٤ه)، عدي بن ليحيى
والغرض العرض. يف الحال هو كما مادة تجميع مجرد وليس وقصد غرض تحقيق
املناظرة موضوع نفس وهو العربي، والنحو الفلسفي املنطق بني التمييز املوضوع، هو
والنحو اليوناني املنطق بني الصلة عن السريايف سعيد وأبي يونس بن متى بني الشهرية

العربي.2
عليه ويغلب اليونان. منطق إىل وليس العرب نحو إىل عدي بن يحيى ويشري
األلفاظ صناعة والنحو الكلية. األمور عىل األلفاظ داللة فاملنطق واملعنى». «اللفظ مشكلة
التعريفات أي الحدود معرفة واملنهج دالة. غري أو دالة كانت سواء وتسكينها لتحريكها
الربهان، االستنباطي الفكر مسار البيان أفعال تحليل ويبني األوىل. املنطقية الخطوة وهي

العربي، والنحو الفلسفي املنطق صناعتي بني الفصل تبني يف زكريا: بن حميد بن عدي بن يحيى 1

ص٤١٤–٤٢٤. مقاالت وأيًضا إندرس، جريهارد حققها
يونس بن متى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة واملوروث، الوافد جدل دراستنا: انظر 2

١٩٩٨م، القاهرة، قباء، دار والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم السريايف، سعيد وأبي
ص۱۰۷–۱۱۸.



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إيمانية. بتعبريات ينتهي وال بالبسملة املقال ويبدأ النتائج. إىل املقدمات من واالنتقال
عن النظر برصف إليها ينتمي التي للحضارة العام الثقايف الجو عن األول اإلعالن يكفي

طائفته.
الوافد يغيب أيًضا له العرضية» املقوالت للتسع جنًسا ليس العرض أن «مقالة ويف (ب)
املنطق بني مشرتك واملوضوع وحده. الخالص العقل عىل االعتماد ويتم كلية، واملوروث
األول. والجوهر واألعراض، والجوهر العرش، املقوالت بني الطبيعة، بعد وما والطبيعيات
العرض أن إثبات والغاية الطبيعة. بعد وما الطبيعة إىل منها املنطق إىل أقرب واملقالة
مفضًال الخمس لألسماء الهرمي التصور يف يقع ال حتى التسع للمقوالت جنًسا ليس

املركزي. الدائري التصور أو الشميس. التصور واملحيط، املركز تصور

التصور الشميس التصور الهرمي

الجنس

النوع

الفصل

الخاصة

العرض العام

استعمال يكثر لذلك الربهان. منطق وعىل الخالص العقل عىل عدي بن يحيى يعتمد
أردنا ما «وذلك إىل واالنتهاء كذلك»، ذلك كان «إذا واالستدالل ،« البنيِّ «ومن البيان أفعال

األوىل.3 البسملة عن اإليمانية العبارات تزيد وال .« نبنيِّ أن
يف والعرض والخاصة والنوع والفصل الجنس ماهيات معرفة إىل «الحاجة ويف (ج)
بني الصلة عن السجستاني حاتم أبي من سؤال عىل إجابًة أيًضا؛ له الربهان» معرفة

.(١) ذلك برهان ،(٢) كذلك ذلك كان إذا ،(٣) البني فمن ص١٤٤–١٤٧، مقاالت 3
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املنطقي اإلبداع ثانيًا:

املسلمون بها وأعجب فرفوريوس وضعها التي األسماء وهي والربهان، الخمسة األسماء
املقدمتني يف املحمول اشرتاك أوسط، حد إىل يحتاج القياس املنطقي. الريايض لنسقها
يف ومشرتكة بينها فيما متداخلة أيًضا الخمسة األسماء أن حني يف والصغرى. الكربى
حاجة يف الربهان خمسة. أسماء إىل وليس فقط مقدمتني إىل يحتاج القياس واحد. مركز
والنهاية البسملة والبداية املفرد. املتكلم بضمري عدي بن يحيى ويتكلم أكثر. ال طبقتني إىل
مثل: الحكمة بصفات هللا ويتصف له. التوفيق وطلب للسائل الدعوات مع بالحمدلة

العقل.4 وواهب العدل، ويل والحول، والجود الحكمة ذو

الساوي سهالن بن عمر (٢)

يف الرابع القرن إىل عدي بن يحيى عند الثالث القرن من املنطقي اإلبداع ويستمر
درجة ويبلغ (٤٥٠ه). الساوي سهالن بن لعمر املنطق» علم يف النصريية «البصائر
له عبده محمد تحقيق يف أهميته وتبدو فيه. األمثلة بعض من بالرغم التجريد من عالية
من فيه ملا ليس ربما ١٣١٦ه عام تدريسه تقرير بل األزهر يف تدريسه يف واستعماله
التقليدي الواضح النسقي العرض إىل أقرب ألنه بل الخالص النظري العرض عىل قدرة

ومركز.5 مخترص نحو عىل سينا البن «الشفاء» منطق مثل التعليمي
بلغت الذي العرص نفس من وكالهما مصادره. عن الصمت يف سينا ابن مثل وهو
اإلبداع. رشط املتقدمني معرفة أن مع الحضاري، اإلبداع يف الذروة اإلسالمية الحضارة فيه
كما عليه للرد االعرتاضمسبًقا تخيل ويتم واضح. الفكر مسار أن إال التجريد من وبالرغم
الرغبة عىل البيان أفعال وتدل القديمة. اإلسالمية العلوم يف التدوين أسلوب يف الحال هو
الالحق ويحيل الخطاب. من جزء فهو القارئ، تساؤالت عىل مسبًقا واإلجابة التوضيح يف

شديدين.6 وتركيز وباختصار االستدالل بوحدة تذكريًا الالحق إىل والسابق السابق إىل
والخطابة الجدل الظن منطق واستبعاد اليقني منطق إىل كله املنطق تحويل ويتم
عرض يتم وموضوعه املنطق ماهية عن مقدمتني فبعد الربهان. بمنطق واالكتفاء والشعر،

ص٢٦٣–٢٦٥. مقاالت 4

عبده، محمد الشيخ املرحوم العالمة تحقيق املنطق، علم يف النصريية البصائر الساوي: سهالن بن عمر 5

ت). (د. صبيح
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرباعية القسمة وليست والتصديق والتصور املفردات عنارص، ثالثة يف اليقني منطق
والربهان وموادها والحجج املفردات عرض يتم التصديق ويف الربهان. بإضافة الشهرية
املنطق لصلة والتعرض املنطق، من كجزء العلوم تقسيم ويضاف القياس. يف واملغالطات
يكفيه املنطق. عن يستغني بفطرته، الطبيعي، فاإلنسان الفطرة. إىل وإحالته بالطبيعة،
تكون وقد املنطق.7 إىل الحاجة ظهرت الخطأ يف وقع إذا حتى والبداهات والعقل الحس
وأنها خاصة القديم املوروث من الطبيعي الوحي عن املعريف الالوعي يف تعبريًا الفطرة

قرآني.8 لفظ
الوافد أن إال أعالم أسماء صيغة يف رصاحة املوروث أو الوافد وجود عدم من وبالرغم
إىل رصيحة إشارة دون باريرمنياس قاطيغورياس، مثل املعربة األلفاظ بعض يف يبدو

اليونان.
فيشار الخالص. العقيل التنظري وراء خافت نحو عىل وضوًحا األكثر فهو املوروث أما
هو اللقب إىل االسم من والتحول سينا. ابن عبده محمد رأي يف وهو املتأخرين. أفضل إىل
اإلبداع. إىل النقل ومن العام، إىل الخاص ومن الرمز، إىل الشخص من انتقال ذاته حد يف
ومن األول، املعلم أو الحكيم إىل أرسطو من االنتقال فحسب، اليونان مع ذلك يحدث ولم
أفالطون ومن البرش، أحكم إىل سقراط ومن واملتأخرين، املتقدمني فاضل إىل جالينوس
واحدة قرآنية بآية ويستشهد اليوناني. الشيخ إىل أفلوطني ومن والنور، األيِد صاحب إىل
يظهر كما الفقه.9 أصول علم يف العادة هي كما املجاز عىل كمثل اْلَقْريََة﴾ ﴿َواْسأَِل
أصول وعلم املنطق بني مشرتك مبحث وهو العلل أقسام مثل للمنطق كمادة املوروث
األول املعنى من والصوم الصالة انتقال مثل الفقهية األمثلة بعض تعطي كما الفقه.
مسميات عىل يطلق الذي الخمر واسم االصطالحي، الثاني املعنى إىل اللغوي االشتقاقي
هللا، عبد مثل املوروث من التناقض وأمثلة العرب. ولغة النحويني إىل يشار لذلك كثرية.

تسعة بعد عليه وإضافة للمنطق تطوير وال فيها جديد ال أزهرية تقليدية عبده محمد وتعليقات 6

قرون.
.٣٢٥-٣٢٦ ص٣٠٧-٣٠٨، السابق، 7

من ص٢٨٧، الفطرة مقتضيات من هذا وليس ص٤، األشياء تحقق عن خاٍل الفطرة مبدأ يف اإلنسان 8
ص٢٨٨. فطرية غري أنها نعرف مشهورة هي حيث

،٧ ،٥ ،٢٩٠ ،٢٨٥ ،١٢٢ ،٣٦ ،٣٤ ،١١ ،٣٤٩ ،٣٥ ،١٧٠ ،١٤٢ ص٢٠، (السابق، املتأخرين أفضل 9
.(٨٨
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املنطقي اإلبداع ثانيًا:

بيت من الصالة تغري مثل الزمان يف أو مسكر الخمر مثل والفعل القوة يف واالختالف
من األقيسة املقدمات واملشهورات التواتر من نماذج تعطى كما الحرام. البيت إىل املقدس
إىل التوصل هو ذاته املنطق من الهدف إن بل مظلوًما».10 أو ظامًلا أخاك «انرص حديث
منطق فهو الكالم. علم يف املعروف الجدل إىل أقرب إنه أي العقائد يف والخطأ الصواب
والنجاة العاملني رب جوار إىل الدائم النعيم ونيل العقيدة صدق إثبات إىل يهدف عميل
البداية وكالعادة اإللهية. العلوم يف الغلط يف الوقوع عدم وسيلة فهو واآلخرة. الدنيا يف
واالتكال باهلل باالستعانة والنهاية الفرتة، وآل الخلف خري محمد عىل والصالة بالبسملة
آفة والنهاية البداية بني وما والعمل. القول يف والخلل الزلل من للعصمة والدعوة عليه
حسن لنيل وسيلة أنه كما املنطقي فاإلبداع السلطان. مدح إىل هللا مدح من االنتقال العلوم،
سمي لذلك الدين. نصري السيد األجل موالنا مجلس إىل للتقرب وسيلة هو اآلخرة يف الدار
اآلخرة يف والسلطان، هللا من الرضا ونيل الدولة، بهاء اإلسالم ظهري «النصريية»، البصائر
أن للخادم املنيفة والسدة الرشيفة الحرضة صاحب له فأذن الحسنيني. بني جمًعا والدنيا

املنطق.11 كتاب يحرر

رشد ابن (٣)

يف النظر بأنها الحكمة عن ودفاعه وعقالنيته (٥٩٥ه) رشد ابن شهرة من وبالرغم
واملوروث الوافد من الخالية اإلبداعية مؤلفاته أن إال الربهان طبيعة تقتضيه كما األشياء

.(٨٥ ،٦٦ ص٣٢، (السابق، (٢) باريرمنياس قاطيغورياس، 10

السيد األجل موالنا مجلس إىل للتقرب االنتهاَض تتقاضاني العزيمة ومبادئ الهمة دواعي كانت فقد 11

زاده توبة أبي بن محمود القاسم أبي خراسان، عني امللك، كايف الدولة بهاء اإلسالم، ظهري الدين، نصري
تناله ما أفضل وإهداء الحقيقية، العلوم بعض يف كتاب بجمع األمر ونفاذ الذكر وحسن القدر عظم هللا
باعي قصور الجزم اإلجماع عرى ويحل العزم، قوى فينكث … الُقَدر غايات إليه وتنتهي البرش قوى
ولم لثامها، يحدر ولم زمامها يملك لم العلمية الفضائل من فضيلة إىل االنتهاض عن خطوي وضيق
إال األدب وجه يشوه القرب جدوى عن املستغني إىل والتقرب وأنوارها. ظلمها تستبن ولم أغوارها، تسرب
شارفه ما إمضاء عن الحزم رصفني جرم فال التزيني. بحيل الرضا وتلقاه بالتحسني اإلذن تداركه إذا
أمره بالخادم اتصل أن إىل املنيفة وسدته الرشيفة حرضته عن الصادر اإلذن لتأشري متطلًعا العزم
بأسبابه إليه وتوصًال ألقابه بيمن تفاؤًال النصريية» «البصائر وسميته … املنطق يف كتاب بتحرير العايل

ص٣-٤). (السابق،
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطبيعية كتبه يف إبداعاته عىل تقال التي العامة األحكام من الرغم عىل للغاية. قليلة
التي األحكام وهي السابقني، ألحكام الجزئية املراجعات إىل أقرب هي التي والفلكية
يف األدبي نوعها ملعرفة بذاتها قائمة كوحدة عمل لكل املضمون تحليل عىل تعتمد ال
عارض أو وأفالطون ألرسطو جامع أو ملخص أو شارح إما فهو واملوروث. الوافد جدل
الشخص» «حد يف رسالته فإن ذلك ومع املوروث. يف فقيه فيلسوف متكلم أو لجالينوس
الرسالة وتتسم سواء. حد عىل واملوروث الوافد فيها يغيب الصغرية املنطقية رسائله من
التناقض. وإزالة الحدود عن الشك رفع ويف القول يف الغلط وجه وبيان واالتساق بالوضوح
االستدالالت ويصوغ املقدمات، مع املتسقة النتائج إىل وينتهي املقدمات، رشد ابن يضع
الكلية لألمور تكون الحدود وأن الشخص، حد يف قيل عما الشك يرتفع وبالتايل والرباهني
كل أن وهو الحكم، إىل وينتهي دفعه، يحاول ثم وألسبابه للشك يعرض لألشخاص. ال

كليٍّا.12 يكون آخر شخص مع دخل وإذا حكم. له يشء

الخونجي الدين أفضل (٤)

عىل ال يعتمد ال الذي الخالص اإلبداع بدأ السادس القرن بعد املتأخرة العصور ويف
غياب لدرجة التجريد من عالية ودرجة خالصة صورية عىل قائًما املوروث عىل وال الوافد
فنائه عنارص عىل يحتوي املستقل النظري البناء وكأن واإلشكال واالتجاه والقصد الهدف
بمادة التأليف يمدان كانا واملوروث الوافد وكأن الفارغة، الصورية وهي نهايته ومؤرشات
وامللخصات الرشوح حاولت مهما املصب جف الرافدان انقطع فلما ومتجددة. خصبة حية
النقلية أو والفقهية اللغوية النقلية، العلوم بإدخال لها الحياة إعادة من املتون عىل

للرشح. كمادة والتصوف، الكالم العقلية،
للغاية مركز نص فهو (٥٩٠–٦٤٦ه). الخونجي الدين ألفضل «الجمل» ذلك مثال
والتقسيم التبويب من ويخلو بل قصد؛ أو هدف نحو يصوب ال حديد. من صب وكأنه
تعطي التي األمثلة من يخلو وبنيته. تطوره ونتائجه، مقدماته املوضوع، أقسام يبني الذي
الوافد من يخلو الحال وبطبيعة األشياء. عالم إىل وتعيده حيوية للفكر الشكيل الوصف
أو داللة أية من ويخلو بل واألحاديث. واآليات األعالم أسماء من يخلو كما مًعا. واملوروث

ص۲۲۱-۲۲۰. الطبيعي، والعلم املنطق يف مقاالت الشخص، حد رشد: ابن 12
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املنطقي اإلبداع ثانيًا:

محمد موالنا عىل وصالة بالبسملة اإليمانية، والنهايات البدايات باستثناء حضاري، مؤرش
بمنه التوفيق حسن يف هللا عىل واالعتماد املؤلف، عىل والرتحم البداية، يف وصحبه وآله
التجريد الطاهرين. وآله محمد بسيدنا تزلًفا إليه يقرِّب ما عىل منه العون وطلب وفضله

آخر.13 جانب من األقىص الحد إىل واإليمانيات جانب من األقىص الحد إىل

العسال ابن (٥)

يف «مقالة يف السابع) (القرن العسال بن هللا هبة الفرج أبو أسعد املنطق يف أبدع وقد
ورشوط وجهاتها والقضايا األلفاظ مبحث وتتضمن وحده. العقل عىل تعتمد املنطق»
الخالص الصوري العقيل الطابع ذلك عىل ويساعد والنظر.14 والدليل والقياس التناقض
جهاتها املنطق، لب والقضايا الحضاري. وإطاره الفكر خصوصية فيه تظهر ال الذي
فهي مادته أما املقالة. كل يستغرق ما وهو الفكر. صورة فاملنطق ورشوطها. وتناقضاتها
أو الخطابة وهي املظنونات أو الجدل يف العامة املسلمات أو الربهان، يف اليقينيات إما
الكالمي التقابل يظهر الدليل ويف الشعر. وهو املخيالت أو املغالطة وهي بالحق املشبهات
يف الحال هو كما عقلية أدلة من قياس تركيب ويمكن العقيل. والدليل النقيل الدليل بني
ألن نقلية أدلة من تركيبه يمكن ال ولكن األصول يف الحال هو كما نقلية عقلية أو املنطق
يفيد ال النقيل والدليل العقول. بأوائل أو بالحواس بل بالنقل أو بالعقل يثبت ال النقل
النقيل فالدليل العقيل. املعارض من والخلو النسخ وعدم اللغات نقل عىل مبني ألنه اليقني
الصحيح النقل تأويل يمكن بل العقل يعارض ال والظن قطعي، العقيل والدليل ظني
موجب والدليل ثالثًا. علًما يفيد علمني ومجموع العلم، يفيد والنظر الرصيح. بالعقل

استقراءً. أو استنباًطا حسيٍّا، أو عقليٍّا الدليل ويكون العلم.

الكاتبي (٦)

املعروف القزويني عيل بن عمر الدين لنجم املنطقية» القواعد يف الشمسية «الرسالة ويف
لالستقالل إمكانية العلوم أكثر فاملنطق الخالص. اإلبداع يتضح ٦٧٥ه) ،٤٩٣) بالكاتبي
العلوم بعكس داخلية أو خارجية إحالة إىل حاجة ما دون تجريد من فيه ملا فيه العقيل

االقتصادية واألبحاث الدراسات مركز غراب، سعد وتقديم تحقيق الجمل، الخونجي: الدين فضل 13

ص٢٩–٣٩. التونسية، الجامعة واالجتماعية،
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والدقة والرتتيب بالوضوح يمتاز لذلك ومادته. الفكر صورة نحو املنطق يتوجه الطبيعية.
قدرة من إال محدودة دالالته ذلك ومع حشو. أو زيادة دون الريايض واألسلوب والرتكيز
التجريد من املستوى هذا عىل الناس وبحياة بالعالم املرتبطة الفقهية الدينية العقلية
لحظة يف اكتماله حتى تقدمه ووصف العلم مسار لوضع املتقدمني إىل فقط يشار العقيل.
يصعب التي القياس ألشكال خاصة وشارحة عامة جداول وضع مع الخالص اإلبداع
رضورة مع االتباع وعدم واألصالة بالجدة إحساس وهناك بيانية.15 رسوم دون استيعابها
ماهية عن املقدمة فبعد لقبوله.16 املحسنة الزيادات بعض وإضافة العلم بأصول االلتزام
والقياس. وأحكامها، والقضايا املفردات، ثالثية، بنية عىل املنطق يقوم وموضوعه املنطق
فاملفردات العلوم. وتصنيف املنطق مادة أي العلوم وأجزاء األقيسة مواد يف خاتمة مع
الذي الربهان إىل أقرب وأحكامها والقضايا لغوي، بمصطلح ولكن التصورات تعادل

الرباهني. إىل األلفاظ من الفكر، إىل اللغة من املنطق فمسار القياس. يسبق
املنطقية هللا صفات تظهر والحمدلة البسملة بعد التقليدية، والنهايات البدايات ويف
وأنشأ الجود، بمقتىض األشياء ماهيات واخرتع الوجود، نظام أبدع الذي هللا مثل الطبيعية
عىل والصالة السماوية، األجرام محركات برحمته وأفاض العقلية، الجواهر أنواع بقدرته
سيدنا عىل الصالة الوقت نفس ويف اإلنسانية، الكدورات عن املنزهة القدسية النفس ذوات
بني جمًعا والبينات، للحجج التابعني وأصحابه آله وعىل واملعجزات اآليات صاحب محمد
عىل والتوكل العقل، واهب من التوفيق بحبل واالعتصام الحيس. والتشبيه العقيل التنزيه
من ويرس بسهولة االنتقال يتم ثم ومعني. موفق خري فهو والعدالة للخري املتعني وجوده
هللا صفات ومن السلطان، عىل الثناء إىل هللا عىل الثناء ومن السلطان، مدح إىل هللا مدح
والزلفى التقرب إىل هللا إىل والزلفى التقرب ومن الكاملة، السلطان صفات إىل الكاملة

١٩١١م، بريوت، املرشق، مجلة شيخو، إده، معلوف، نرش املنطق، يف مقالة العسال: ابن 14

ص١٣٤–١٤٧.
رشح مع املنطقية، القواعد يف الخمسية الرسالة بالكاتبي: املعروف القزويني عيل بن عمر الدين نجم 15

محمد بن عيل الرشيف السيد حاشية املنطقية، القواعد تحرير الرازي: محمد بن محمود الدين قطب
.١٥٤–١٥٨ ،١٥١ ص١٤٩، الثانية ط١ ١٩٤٨م، القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى الجرجاني،

مستلزًما وكتابته ثبته يف ورشعت … وضوابطه ألصوله حاٍو لقواعده، جامع املنطق يف كتاب تحرير 16

ألحد تابع غري عندي من لطيفة ونكت رشيفة، زيادات مع والضوابط، القواعد من به يعتد بيشء أخل أالَّ
ص٣). (السابق، خلفه» من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال «الذي الرصيح. للحق بل الخالئق من
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املنطقي اإلبداع ثانيًا:

القايص له يتجه والذي الخلق كافة من املؤيد السلطان من بإشارة تم فالتأليف للسلطان.
القبول الفاضل العالم املعظم الصاحب الصدر الويل والعايص، املطيع ويتبعه والداني،
والقطب، واملالك والبهاء الشمس واملفاخر، املناقب ذو النسيب، الحسيب املحسن، املنعم

والسلطان.17 هللا بني فرق يبدو ال بحيث املبالغات هذه آخر إىل والصاحب، والصدر
ثانيًا تدونه كي بالعقل أوًال أبدعته ما تجرت ذاتها، عىل اإلسالمية الحضارة عاشت وملا
من تقلل قديم نص عىل والتخريجات والحوايش وامللخصات الرشوح ظهرت الذاكرة من
النقلية العقلية أو الفقهية خاصة السائدة النقلية العلوم من مواد إليه وتضيف تجريده
الدين قطب فرشح املتأخرة. العصور هذه يف مًعا اتحدا أن بعد والفلسفة الكالم خاصة
ثم املنطقية» القواعد «تحرير يف الشمسية» «الرسالة (٧٦٦ه) الرازي محمد بن محمود
املنطقية» القواعد تحرير عىل «حاشية (٨١٦ه) الجرجاني الرشيف السيد إليه أضاف

اآلتي: النحو عىل

الجرجانيحاشية عىل تحرير القواعد ا�نطقية

الرازيتحرير القواعد ا�نطقية

الكاتبيالرسالة الشمسية يف القواعد ا�نطقية

للمنطق الفلسفة حد ويضاف صورته. عىل الفكر مادة توضع والحاشية الرشح ويف
أتت إنما الخطأ. من الذهن تعصم آلة فاملنطق القرآنية.18 اآليات من املنطق إخراج ثم

الداني جانبه إىل ومال الخلق، كافة بني من بتأييده وامتاز الحق، بلطف سعد من إىل فأشار 17

القبول الفاضل، العالم املعظم، الصاحب الصدر، الويل وهو والعايص، املطيع بمتابعته وأفلح والقايص،
قدوة واملسلمني، اإلسالم بهاء والدين، امللة شمس واملفاخر، املناقب ذو النسيب، الحسيب املحسن، املنعم،
األعظم، الصدر املوىل، بن محمد املعايل، فلك األعايل، قطب واألفاضل، الصدور ملك واألماثل، األكابر
بهاء املمالك، ديوان صاحب والغرب، الرشق وزراء ملك الزمان، أصف اآلفاق، دستور األعظم، الصاحب
وضاعف ظاللهما، هللا آدم محمد، والسالطني امللوك قطب واملسلمني، اإلسالم علماء ومؤيد والدين، الحق
الجميلة بالفضائل واختص الرسمدية، والكرامات األبدية بالسعادات فاق سنه حداثة مع الذي جاللهما

ص٣-٤). (السابق، الحميدة» والخصال
اْلُمْستَِقيِم﴾. ِباْلِقْسَطاِس ﴿َوِزنُوا مثل وذلك 18
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وقد الفالسفة». «مقاصد يف قبل من الغزايل الحظ كما تطبيقها سوء من الفلسفة أغالط
الفلسفة من سواء اإللهيات من أو السعيدية» «الحكمة مثل الطبيعيات من املادة تأتي
املوروث يستعمل كما سبعني. ابن عند اإللهية الفلسفة من أو األفالطونية» «املثل نموذج
وأن اسمه، عز الباري كرشيك الخارج يف الكيل امتناع مثل املنطق ألفاظ لرشح الديني
الناطقة. كالنفس متناٍه غري الوجود وأن اسمه، عز كالباري غريه امتناع مع واحد الوجود
اإليمانية والنهايات البدايات إىل باإلضافة هذا القضايا. يف كأمثلة الحر القرآن يستعمل كما
والصالة العقل، واهب مثل املنطقية هللا صفات ظهور مع والحمدلة، البسملة التقليدية،

الدراية.19 أهل من وأصحابه الغواية، من الخالئق منجي وآله، محمد عىل

الجرجاني (٧)

«الغرة» والعارشمثل التاسع القرنني يف العمدة النص نفس عىل املتتالية الرشوح واستمرت
عيىس و«رشح (٨٥٠ه) الرازي» عيل بن محمد بن خرض «رشح مع (٨١٦ه) للجرجاني
خاصة رشد ابن بعد املنطق ازدهر (٩٥٣ه).20 الصفوي» اإليجي هللا عبد بن محمد بن
من خالية وامللخصات الرشوح أن الشائع الحكم يخطئ ثَم وِمن الشيعة. عند املرشق يف
وحده، العقل عىل اعتماًدا املوضوع وبناء والتنظري التجريد عىل قدرتها يكفي اإلبداع.
علم من املعريف الالوعي يف املوروث بقايا استعمال من إال واملوروث الوافد روافد واختفاء
املوروث العربية، اللغة تحليالت بعض مع الفقه وأصول الدين أصول بشقيه، األصول
األوائل أي واملتأخرين القدماء عن الحديث باستثناء كلية الوافد يغيب املستمر. الثقايف
الرشق. أو الغرب من لغريهم أو لليونان تحديد دون عام تاريخي مسار يف واألواخر
كما للمنطقة. الثقافية البيئة من باعتباره واحدة مرة إال الرازي الدين فخر يذكر وال
والنص املرشوح النص بني فصل يوجد وال الخرب. مثل املوروثة املصطلحات بعض تظهر
دون تأليف وإعادة عرض وإعادة فهم إعادة للمرشوح، كتابة إعادة الرشح بل الشارح
مخروج» «رشح ذلك ويسمى النهاية. إىل البداية من مساره بتتبع بل بنيته عىل الخروج

خرس. يف اإلنسان مثل 19

.(١٧٠ ص٨٩، (السابق، خرس يف ليس اإلنسان
هللا عبد بن محمد بن عيىس ورشح الرازي، عيل بن محمد بن خرض رشح املنطق، يف الغرة الجرجاني: 20

١٩٨٣م. بريوت، املرشق، دار نادر، نرصى ألبري د. وأعده له وقدم حققه الصفوي، اإليجي
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املنطقي اإلبداع ثانيًا:

البن الطبيعة» بعد ما «تفسري يف الحال هو كما النصني بني فصل دون كتابة إعادة أي
األلقاب مجرد بل املوروث من أعالم أسماء تذكر وال األخرى. التفاسري باقي ويف رشد
بناء يعاد وقد العلماء.21 عن مستقلة بنية إىل العلم تحويل عىل خطوة السيد، اإلمام، مثل
النفس قوى بتحليل الصفوي رشح بداية مثل التحليل من جديد مستوى عىل املوضوع

الحكماء.22 مذهب عىل لها قوتان واإللهام املنطق ألن الناطقة
عىل الرد عىل يقوم بالكتاب. تليق ال مباحث وحذف استطراد دون موجز واألسلوب
والتدبر والفهم للتأمل ودعوته القارئ إرشاك مع الفكر، التساق إثباتًا مسبًقا االعرتاضات
البدايات ويف املوضوع.23 لوحدة بيانًا لالحق والسابق للسابق، الالحق رد مع الغلط، وعدم
يف املكتسبة للمعرفة املنطق يماثله، أو يقابله أو املنطق الوحي يوازي اإليمانية والنهايات
واالبتهاالت الصوفية التعبريات ذلك إىل يضاف واإللهام، الوحي طريق عن املعرفة مقابل
وهللا والحمد الشكر مع والصواب والعون التوفيق طلب مع العرص عىل الغالبة الدينية

أعلم.24

السنويس (٨)

وانتهى املوضوع غاب طاملا فكر، عىل وفكًرا نص، عىل ا نصٍّ نفسه، برشح املؤلف يقوم وقد
هللا عبد أبي «رشح ذلك مثال األجيال. تواصل وتوقف األقىص، حده إىل الفلسفي الرتاكم
رشح الهدف املنطق».25 فن مخترصه عىل (٨٣٢–٨٩٥ه) السنويس يوسف بن محمد
فائقة قدرة عىل يدل مما فاألقل األكثر من أو فاألكثر األقل من الرشح، اختصار املخترصأو
العبارة، عن العلم استقل فقد وتطويًال. اختصاًرا وإسهابًا، تركيًزا العلم عن التعبري عىل
وإرشاد األخروية الرشعية املقاصد يف منه االستفادة الرتكيز غاية الخطاب. عن واملعنى
ولكن املنطق، ملادة بالنسبة جديًدا يتضمن ال قد األنظار. وتشتت التحري من بدًال العقل

واملوروث. الوافد يف الرئيسيني مصدريه عن املوضوع واستقالل الشكل يف فيه اإلبداع

.١٠٠ ،٨١-٨٢ ،٤٧ ،٣٧-٣٨ ،٣١-٣٢ ص٢١، السابق، 21
.٢٠٠ ،١٨٨ ،١٧٧ ،١٧١-١٧٢ ،١٥٨ ،١٣٠ ص١٠٤، السابق، 22

.(١) تغلط فال ،(٢) تغفل فال ،(٣) فاحفظه ،(٦) فتأمل ،(۸) فتدبر ،(١٣) فافهم 23

.٢١٧–٢٢٨ ،٢١٤ ،١٦٦ ،١٨٠ ،١٥٨ ،١٠٠ ،٩٦ ،٧٥ ،٦٨ ،٢٣ ص٢١، السابق، 24
ذمة «عىل النهاية يف ذلك ومع النرش. سنة أو محقق أو نارش بال العنوان بنفس أزهرية طبعة 25

ص١١٤). (السابق، أكرم» محمد املرحوم بن صالح محمد وملتزمه مصححه
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األول املعلم ذكر باستثناء الغابر الزمن بقايا من حتى وال كلية الوافد يغيب
املناط تحقيق من كنوع الرشح يف واحدة مرة منهما كل واإلسكندر أرسطوطاليس،
يغيب كما املحدثني. إىل القدماء من واالنتقال بالتاريخ إحساًسا األقدمني عن والحديث
الحديث، مثل النقلية العلوم بعض عىل اعتماًدا الرشح يف زيادة من إال الرشح يف املوروث
تركيب عىل مثنى» مثنى «الليل بحديث واالستشهاد عرفة، ابن واإلمام مسلم، صحيح
تظهر كما لبعضألفاظه. استعماًال بل محددة آيات ذكر دون القرآن القياسوعىل مقدمات
واألصلح والصالح واالستحقاق والرازق، الخالق صفات مثل الكالم مصطلحات بعض
وتظهر الحفيد.26 رشد وابن سينا ابن ثم والخونجي الفارابي أسماء وتظهر املعتزلة. من
يكثر لذلك لالستعمال. منطق وهو والنصارى. والباطنية كالحشوية الفرق أسماء بعض
املنطق، يف التناقض عىل الشهري املثل ويرضب القارئ. ومخاطبة فوائده عىل التنبيه
قضية يف والكذب الصدق بني الجمع واستحالة مكة يف الكعبة إىل املقدس بيت من التوجه
يف التقدم عىل والصحابة بالنبي املثل ورضب والحدوث، القدم إىل يشار كما واحدة.27
طلب مثل اإليمانية التعبريات ترد بالحمدلة، وينتهي بالبسملة العمل يبدأ وكما الفضيلة.
الشارح أو املؤلف من كانت سواء ألقاب وتكثر عليه. والتوكل واالعتماد هللا من التوفيق

القدماء.29 تقليد بذور تكمن الخالص اإلبداع قمة يف أنه عىل يدل مما الناسخ.28 أو

.(٥٦ ،٥٣ ،٣٥ ،٣٤ ص٩، (السابق، القرآن .(١) رشد ابن سينا، ابن ،(٢) الخونجي الفارابي، 26
ص٥–٨. الحديث

.٦ ص٣٧، واعلم ص٣٤، تنبيهات ،(٤٠ ،٣٢ ص١٧، (السابق، فايدة 27

.١١٣ ،٤ ،٢ ،٩٠ ،٧٦ ،٢١ ،٥ ،٦١ ،٣٩ ،١٥ ،٩٤ ،٤٣ ،٣٤-٣٥ ،١١٢ ،٣٤ ص١٢، السابق، 28
ص٢). (السابق، املحقق العالمة، املعلم الرباني، القطب باهلل، العارف اإلمام، الشيخ مثل 29
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الفلسفي اإلبداع ثالًثا:

الرازي (١)

والدولة» اإلقبال أمارات «يف الصغرية مقالته أن إال التأليف يف مقل الرازي أن من وبالرغم
الحكمة علوم عىل جديد موضوعها إن بل الوافد. وال املوروث فيها يظهر ال خالص، إبداع
تحيل هي بل زمانه أهل أمراء إىل التقرب منها املقصود ليس التاريخ فلسفة وهو
والصدق، والحلم، والرياسة، واألخالق، والنظام، بالعلم، نشأتها وسقوطها، الدول لنشأة

التاريخ.1 محرك هي فاألخالق والعدل. والصفاء الناس، وميل والصداقة

السجستاني سليمان أبو (٢)

املبارش والتنظري املوروث بتنظري (٣٣١ه) السجستاني سليمان أبي ارتباط من وبالرغم
الخالص. اإلبداع أصحاب من أيًضا أنه إال التاريخ مع النص وتفاعل للواقع

املوضوع وضع يتم ناطقة» أنفس ذوات العلوية األجرام أن «يف رسالة ففي (أ)
حركة له طبيعي جسم فكل موروث.2 أو وافد إىل حاجة ما دون الذهن عىل بالرتكيز
األجرام أما اتجاهات. أربعة يف مستقيمة حركة املركز إىل املركز من تتحرك تخصه.
وال خفيفة ال خاصة، حركة تتحرك إنها إذ االستقامات؛ لطبيعة مخالفة فهي السماوية

ص١٣٥–١٣٨. فلسفية رسائل والدولة، اإلقبال أمارات يف مقاالت الرازي: 1
الرحمن عبد تحقيق الحكمة، صوان أنفس، ذوات العلوية األجرام أن يف السجستاني: سليمان أبو 2

ص٣٦٧–٣٧١. ١٩٧٤م طهران، بدوي،



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوقت نفس ويف املستقيم. من أرشف والدائري دائرية. حركة املركز عىل تتحرك ثقيلة،
إىل والسابق السابق إىل الالحق إحالة ونتائج، مقدمات ونهاية، بداية الفكر، مسار يظهر
خاتم عىل والصالة الحمدلة إيمانية، خاتمة مع الجهد وبذل الوسع استيفاء مع الالحق،

وآله.3 محمد الرسالة
باستثناء موروث وال وافد ال أيًضا، له اإلنسان» الخاصبنوع الكمال «يف رسالة ويف (ب)
وبداية خاصة، إحاالت دون عامة كثقافة العموم عىل ومذاهبهم السالفة األمم عىل االعتماد
الشخص ووصف اإلنسان بنوع الخاص الكمال عن اإلبانة فالغاية التاريخي. بالوعي
تولِّد فالحاجة العالم. سياسة أجل من الزمان هذا يف الكمال ذلك جوامع فيه ظهرت الذي
مذاهب استعراض يتم الذات عن البحث ويف املايض.4 إىل يحيل املستقبل وهم اإلبداع.
شخصية يف الحال هو كما والصوفية النصارى بها يقول التي املتحدة الذات فيها؛ القائلني
والقائلون اإلنساني، العقل مع الفالسفة بها يقول التي السماوية واألجرام املسيح، السيد
قوى تحليل يبدأ ثم التاريخي. الوعي يف فلسفي كرتاكم ذلك كل واملتكلمون، بأصلني
األعداد؛ لرمز طبًقا قوة عرشة تسع ويرصد والتفريط. اإلفراط بني التوسط عىل النفس
والوهم، والتخيل والحس والشوق والنزاع املوافقة مثل اإلنسان الحيوان فيها يشارك ستٍّا
والذكاء، والحدس، والعزيمة، والرأي، والفكر، التصور، اإلنسان: بها يختص عرشة وثالث
إيمانية. فلسفية والبداية والعقل. والعلم، والظن، واإلنارة، والذكر، والحفظ، والذهن،
وجود بضياء العدم ظلمته صبح «فالق مثل الحمدلة مع اإلبداع بصفات هللا ويوصف
السلطان إىل أيًضا الشيعة يدعو وأحيانًا الوحدانية». وبراهني اإللهية حجج ويثبت الجود،

سلطانه».5 وأيد وعلوه دولته هللا أدام امللك موالنا «ليتبني

عدي بن يحيى (٣)

ويف والرتاكم، للتأليف األدبية األشكال معظم يف مشرتك قاسم عدي بن يحيى أن ويبدو
والفلسفي. املنطقي اإلبداع

إىل ينقسم أن ممكن وغري منفصل إىل ينقسم إنما متصل كل أن تبني «مقالة يف (أ)
املرتجمني من واملؤلف مًعا. واملوروث الوافد يغيب (٣٦٤ه) عدي بن ليحيى ينقسم» ال ما

ص٣٦٩–٣٧١. السابق، 3
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

بعد وما الطبيعيات بني واملوضوع أدبي. كشكل الوافد تمثل إىل عادة وأقرب الفالسفة
«نقول» يتحدث الذي هو واملؤلف منقسم متصل كل أن بيان املقال من والغرض الطبيعة.
البيان أفعال تكثر لذلك الظاهر. البني عىل ويعتمد املعنى، يرشح «يقول». غريه وليس
عىل ويعتمد الريايض. الربهان يف الحال هو كما نبني» أن أردنا ما «وذلك إىل وينتهي
عقيل موضوع وهو بالقوة. ومنقسم بالفعل منقسم إىل املنقسم قسمة مثل القسمة منهج
ال ما الفعيل، التوحيد إثبات يف بعيدة داللة له ربما الخالص بالعقل تناوله يتم خالص
بالبسملة املقال ويبدأ مبارش. غري عقيل توحيد وهو الغالبة، هي امليتافيزيقيا ولكن ينقسم،
ويل والحول والحكمة، الجود ذو مثل: الحكمة بصفات هللا ويتصف بالحمدلة. وينتهي

العقل.6 وواهب العدل،
يحيى ويعتمد املوروث.7 أو الوافد يظهر ال أيًضا، له النفس» تعريف يف «رؤيا ويف (ب)
القسمة، منهج استعمال مع الخالص بالعقل عليها والرتكيز شخصية تجربة عىل عدي بن
عن يسأله شخص رؤية، رأى فقد األصوليني. عند والتقسيم للسرب املشابه واإلحصاء والعد
لتجاوز ذلك إلثبات عرشحجج الرائي ويعطي كثرية. أي؛ مثارة أنها ويقول النفس ماهية
مقابل يف املتعالية وهي يتناثر. ال والجوهر جوهر فهي كيف. إىل والكم الوحدة، إىل الكثرة
والثبات العدم، وراء والوجود التنوع، وراء والوحدة الفروع»، مقابل يف و«األصل السفل،
يف والبقاء االنقطاع، مقابل يف والتواصل االختالف، مقابل يف والهوية التحول، مقابل يف
من والجواب مادي من فالسؤال املتغذي.8 البدن مقابل يف القائم والروح الفناء، مواجهة

النهاية.9 يف وال البداية يف ال حمدلة، أو بسملة إيمانية، عبارات توجد وال مثايل.
موضوع وهو كلية.10 واملوروث الوافد يغيب أيًضا له واألجزاء» الكل «يف مقالة ويف (ج)
ميتافيزيقية مقوالت لتداخل نظًرا أقرب امليتافيزيقيا إىل ولكنه وامليتافيزيقيا املنطق بني
وصيغة القول أفعال وتكشف والقياس. القضايا موضوع وغياب والصورة كالهيوىل أخرى

ص٣٧٧–٣٨٢. السابق، 4

ص٣٧٧–٣٧٨. السابق، 5
ص١٤١–١٤٣. مقاالت 6

ص١٤٤–١٤٧. السابق، 7
ص٢٠٦-٢٠٧. السابق، 8

٣٥١ه. سنة اآلخرة جمادى ١٤ السبت يوم صبيحة يف الرؤية هذه كانت 9

ص٢١٢-٢١٩. مقاالت 10
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وليس الدارس فهو ويصف. ويحلل يتكلم الذي هو عدي بن يحيى أن املفرد املتكلم ضمري
مشتقني. كاسمني والجزء الكل تحليل طريق عن القضية يف اللغوي البعد ويبدو الناقل.
عنها؟11 مستقل أنه أم أجزائه إىل الكل يرد هل البرشي، الفكر تاريخ يف معروف واإلشكال
وهو قسمني إىل قسم كل ثم قسمني إىل اليشء قسمة املتداخلة، القسمة هو املتبع واملنهج
عرضيٍّا. وليس ذاتي والدليل خارجه، وليس املوضوع داخل والربهان التحليل. يعادل ما
رد بعدم يقولون الذين املثاليني العقليني رأي إىل عدي بن يحيى ينضم الحال وبطبيعة
إىل يشار إذ بالعالم. هللا أو بالبدن النفس لصلة شعوري ال لتصور ربما األجزاء إىل الكل
قدر أقل يف بالحمدلة وينتهي بالبسملة املقال ويبدأ النهاية. يف النفس وإىل البداية يف هللا

اإليمانية. العبارات من ممكن
زالت ما الكالمية املوضوعات بعض فإن الكالم لعلم تطويًرا الفلسفة كانت وملا (د)
رسالة ففي عدي. بن يحيى عند والكسب الكندي عند االستطاعة مثل الفلسفة يف مطروقة
واكتساب هللا خلق األفعال أن القائلني قول نرصة يف إليه أنفذها التي الحجج نقض «يف
يحيى ينقض الزيني سعيد بن السعدي عمر أبي إىل املوجهة عدي، بن ليحيى للعباد»
خلق عن األشعري خرج أن بعد سادت التي األشعري الكسب نظرية الفلسفة باسم
كما النقلية الحجج من أي عىل يحيى يعتمد ال الفلسفة وكعادة املعتزلة. عند األفعال
من املشكلة كانت وكما وحدها. العقلية الحجج عىل يعتمد بل الكالم علم يف الحال هو
الخلف، منطق طريق يحيى ويستعمل اإلطالق. عىل الوافد يظهر فلم الكالمي املوروث
فلم السبب لنفس الجرب واستحالة هللا. إىل العباد أفعال نسبة ألنه الكسب استحالة إثبات
مسبًقا واالنتهاء العقلية القسمة طريق عن لذلك يحيى ويصل للعباد. األفعال خلق إال يبق
أسماء من اسم أي يذكر وال عليها يرد ثم الخصم حجة أوًال يعرض نظريات. ثالث إىل
األلفاظ تحليل منهج ويستعمل أقول». … «يقول تقابل مع معتزلة، أو أشاعرة املتكلمني،
املقدمات من واالنتقال االستدالل، منطق ويظهر والعني. واالكتساب والخلق الفعل مثل
الدعوة مع بالحمدلة والنهاية بالبسملة والبداية السابق. إىل الالحق وإحالة النتائج، إىل
واهب العدل ويل واملوىل والحكمة الجود ذو مثل: الحكمة صفات هللا وإعطاء بالتوفيق

العقل.12

الكل باستقالل يقولون الذين العقليني بني والخالف لهورسل منطقية بحوث من الثالث البحث وهو 11

أجزائه. إىل الكل برد يقولون الذين والحسيني األجزاء عن
ص٣٠٣–٣١٣. مقاالت 12
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

األشكال كل يف ألف قد (٣٦٤ه) عدي بن يحيى أن واضح األخالق» «تهذيب ويف (ه)
والتلخيص الرتجمة منذ كبريًا فضًال له وأن الخالص، اإلبداع حتى الوافد تمثل منذ األدبية
موروث، أو وافد إىل فيه يحال ال الخالص، اإلبداع نموذج األخالق» «تهذيب فكتابه والرشح.
ما بعد الشهري مسكويه كتاب عنوان نفس وهو نص.13 أو علم اسم نرصاني، أو يوناني

قرن. نصف من يقرب
اإلنسانية النزعة تظهر املقدمة ويف أقسام.14 وثمانية وخاتمة مقدمة الكتاب ويتضمن
الكمال. يف والرغبة التمييز عىل قدرته هو واإلنسان باإلنسان. األخالق وارتباط البداية منذ
والعاقلة. والغضبية الشهوية ثالث: إىل النفس قوى تحليل من ابتداءً األخالق تحديد يتم ثم
فطرية فاألخالق الوافد. من تعد ولم الخالص العقل قبلها أن بعد أفالطون قسمة وهي

ورذائل. فضائل النفس، يف مغروزة
اإلنسان بني مشرتكة الشهوانية النفس النفس. قوى تعدد هي األخالق اختالف َفِعلَّة
وقوامها والحيوان اإلنسان بني مشرتكة أيًضا الغضبية والنفس اللذة. وقوامها والحيوان
قائمة وإدراك التمييز وقوامها وحده باإلنسان خاصة الناطقة والنفس والقوة الشجاعة
يف األخالقيني عند املعروفة والرذائل الفضائل وهي بالرديئة، وأخرى الحسنة، باألخالق
وأطرها االجتماعية وبيئاتها العملية ممارساتها عن مستقلة عقلية كماهيات حضارة كل
الرئيس بني والرذائل الفضائل هذه تتميز إذ الرئاسة يف الوحيد الخالف إنما الحضارية.15
للرئيس، وليست للمرءوس فالقناعة حديثًا. الطبقة هي قديًما والرئاسة واملرءوس.
فالسخاء والندب. الوجوب يف للرئاسة طبًقا الفضائل تختلف وقد للكبري. وليست للصغري
مثل بهم أخص فضائل للملوك يكون وقد واجب. الرئيس وعند مندوب املرءوس عند
عىل امللوك يعني الذي الرشه مثل للرؤساء وليست للصغار تكون قد والرذائل الهمة. عظم
هو واألهم والجبن، والبخل السفه مثل امللوك عند أقبح بعضها يكون وقد األعباء. أداء

بريوت. املرشق، دار حاتم، جاد بقلم ونص دراسة األخالق، تهذيب عدي: بن يحيى 13

النارش. وضع من األقسام 14
أداء الوفاء، الرحمة، الود، الحياء، الوقار، الحلم، التصون، القناعة، العفة، مثل: الحسنة األخالق 15
الصرب املنافسة، الشجاعة، السخاء، النية، سالمة اللهجة، صدق البرش، التواضع، الرس، كتمان األمانة،
القحة، الخرق، السفه، التبذل، الغدر، الفجور، مثل: الرديئة واألخالق العدل. الهمة، عظم الشدائد، عند
البخل، الحقد، الخبث، الكذب، العبوس، الكرب، النميمة، الرس، إفشاء الخيانة، الغدر، القساوة، العشق،

الجور. الهمة، صغر الشدة، عند الجزع الحسد، الجبن،
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ويف فضيلة الناس بعض يف تكون قد فاألخالق الرئاسة. إىل باإلضافة األخالق نسبية تقرير
واإلكرام الكبار، عند ذلك من وأقل األحداث عند فضيلة الكرامة، حب مثل رذيلة بعضهم

والزهد.16 املدح، عىل واملجازاة الزينة، وحب والتبجيل،
الوسائل إىل االنتقال يتم النظري املستوى عىل والرذائل الفضائل قوائم رصد وبعد
نظري علم فاألخالق األخالق». «تهذيب يسمى ما وهو الثانية وتجنب األوىل لتحقيق العملية
والتفاضل فيه، الرذائل تجتمع قد ولكن واحد إنسان يف الفضائل تجتمع ال عميل. وعلم
جبنًا األقل وليس السلب. يف وليس اإليجاب يف الرذائل، يف وليس الفضائل يف الناس بني
أن الرياسة معنى وهو بنفسه نفسه يهذب أن عىل قادر واإلنسان جبنًا. األكثر من أفضل
فحسب، لألموال ليس فاالكتساب الذاتي. التهذيب طريق عن بنفسه نفسه اإلنسان يسوس
والغضبية الشهوانية النفس تذليل طريق عن الفضائل عىل والتعود االرتياض طريق وهو
أن تذكر هو الشهوانية النفس قمع وطريق ذلك، يف والتدرج الناطقة النفس وتهذيب
وأهل والرهبان والنساك الزهاد مجالسة من واإلكثار عليها الحصول ذروة يف رذيلة اللذة
وتجنب والسياسة، األخالق كتب يف النظر وإدامة العلم، وأهل والرؤساء والواعظني الورع
املوقف عن يعرب ولكنه رشيعته يف بحرام َكر السَّ ليس نرصاني عدي بن ويحيى السكر.
كما إباحته. من الفضيلة إىل أقرب اإلسالم، حكم وهو الخمر، فتحريم له. العام الحضاري
وهو للشهوات املثريات واملتصنعات الشابات النساء، من خاصة السماع من اإلقالل يمكن
العفة.17 إىل الدائم والتيقظ الشبع، من واإلقالل الخليعة، باألغاني عرصنا يف إليه يشار ما
وسفههم يسايرونها الذين أحوال تدبر هو الغضبية النفس عىل السيطرة إىل والطريق
العبيد. من الغضبية النفس عىل السيطرة عىل قدرة أكثر فاألحرار والعبيد. الخدم يفعل كما
اإلنسان تخيل إىل باإلضافة العبودية أو الرئاسة إما زالت ما األخالق يف االختالف فمعايري
الفتن، وأماكن السالح، حمل تجنب الغاضب وعىل الغضب. من عليه املجني هو أنه نفسه
الفكر واستعمال السكر، وتجنب السفهاء، ومعارشة األرشار، ومجالسة الحروب، ومواضع
والسياسات، األخالق كتب يف والنظر العقلية، بالعلوم وتقويتها الناطقة النفس وسيطرة
من والتخلص النفس فمجاهدة وإال العلم، أهل ومجالسة الحقائق، بعلوم واالرتياض

والخبث.18 والحقد الحسد

ص٦٤–٦٦. السابق، 16
ص٦٦-٧٢. السابق، 17
ص٧٢–٧٦. السابق، 18
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

وتحليتها الرذائل من النفس تصفية باألخالق، اإلنسان وتحقق االرتياض تم ما فإذا
لم الذي اإلنسان وهو الصوفية، بتعبري الكامل اإلنسان أي التام اإلنسان ظهر بالفضائل،
الكمال هذا ويحتفظ بالناس. منه باملالئكة أشبه فكان رذيلة تشنعه ولم فضيلة تفته
الشهوة وتجاوز سلوكه، يف معتدًال العلم، بأهل محاًطا الحقيقية، العلوم يف بالنظر
وقوًرا حليًما فاضًال برٍّا يكون وأن الناس، محبة عىل متعوًدا اإلخوان ومواساة والغضب،
بالرياسة. الناس أحق كان إليه وصل ما فإذا للكمال.19 محبٍّا الرؤساء من كان إذا خاصة

مخلًدا. الذكر جميل اإلنسان يظل حتى تتبعها يجب وال العيوب سرت يمكن وال
واالتساق واالستدالل اإلبداع، مناط وهو الخالص العقل عىل األخالق» «تهذيب يقوم
اإلنسانية التجربة عىل الوقت نفس يف يقوم كما العقليني. والقبح والحسن الداخيل
الغائبة لإللهيات داليل تحويل األخالقية املثاليات هذه الخري. والُخلق والفطرة والطبيعة
شعائر، وال عقائد وال جزاء، وال إلزام بال الدين، عن مستقلة أخالق إقامة يمكن إذ تماًما؛
يحيى كان فقد الفارابي. روح فيها تظهر األديان. بني فيها تمايز ال عامة إنسانية أخالق
التكرار، عليه يغلب قد األوصاف. وكمال الفاضلة الرئاسة يف خاصة تلميذه عدي بن
سريبط الذي ومن هو: التحدي ويكون كائن. هو ما وصف دون يكون أن يجب ما ووضع

القط؟ رقبة يف الجرس

العامري الحسن أبو (٤)

سواء حد عىل واملوروث الوافد يغيب (٣٨١ه) للعامري اإللهية» املعالم يف «الفصول ويف
الذاتية املعاني حول متداخلة فصًال عرشين وتضم «األسطقسات». املعرب اللفظ باستثناء
يف األشياء ومراتب الوجود.20 عىل املاهية كسبق منها أسبق وتكون املوجودات جواهر يف
مع باإلبداع موجود والثاني وقبله، الدهر فوق بالذات موجود األول خمس: الوجود حقيقة
بالتسخري موجود والرابع الزمان، وقبل الدهر بعد بالخلق موجود والثالث وقرينه، الدهر
وتلوه. الزمان بعد بالتوليد موجود والخامس الطبع، التسخري ويعني وقرينه الزمان مع
واللوح. العرش والثالث واألمر. التعلم والثاني الباري هو األول التكوين. التوليد ويعني

ص٧٦-٨٧. السابق، 19
ص٣٦٣–٣٧٩. الفلسفية وشذراته العامري الحسن أبي رسائل 20
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الفالسفة وبلغة األربعة. األسطقسات والخامس األولية. واألجرام الدائرة األفالك والرابع
الفلك والعرش الكلية، النفس واللوح الكلية، الصور واألمر الكيل، العقل القلم يسمى
التشكل خالل من الخالص اإلبداعي الخطاب تكوين يبدو وهنا األفالك. وفلك املستقيم
عىل قادر تجريدي، عقيل خطاب يف الوافد بلغة املوروث مضمون عن التعبري الكاذب،
املنطقي، واالتساق االستدالل عىل يقوم واحد عقيل خطاب يف الخطابني بني الجمع
موقف وللعامري ظهر». «فقد مثل أفعال استعمال مع النتائج، إىل املقدمات من واالنتقال
أنا «أما أحيانًا يقول لذلك معه. ويتفق يختلف موجود، عارضتصور مجرد خاصوليس
القوة لألعىل وتجعل مراتب، عىل الوجود تضع العقلية املثاليات من نوع وهي أن». فأرى
دون وأخالقيٍّا، ووجوديٍّا معرفيٍّا الفيض نظرية يف معروف هو كما األدنى عىل والسيطرة
يرجع ال واإلبداع الخارج، إىل يحال ال فالداخل محدثة»، «أفالطونية بالرضورة تكون أن

والوجود. املعرفة بني والذوق، العقل بني يجمع الذي اإلرشاقي التوحيد هو النقل. إىل
العقل عىل يفيض كلها. باملوجودات املحيط هو تعاىل الباري هو بالذات واملوجود
اللوح أي النفس جوهر يف الصور هذه وتوجد األمر. أي العقلية الصور القلم أي الكيل
جهة. من متناهية وال جهة من متناهية فهي تفسد. أن دون والتكثر التجزيء بحسب
النفس أو كالعقل ليس األكوان. ومولد الطبيعة، ومسخر النفس، وخالق العقل، مبدع هو
املدركات أو الطبيعية األكوان أو العقلية الصورة أو العرض أو الجسم أو الطبيعة أو
مثل، أو شكل أو شبيه وال نظر له ليس نهاية. أو قوة أو صورة أو مادة وليس الوهمية.
كلها. األشياء مدبر العالم، محدث وهو محض. وتمام وخري، محض، وإنِّيٌّ محض، حق
بالخري، يفيض بالنقص. يوصف وال التمام فوق واألمر، الخلق له ملن األكرب الغني وهو

الحياة. معطي للكل، املوجد هو للكل. واملدبر
العقائد اختالفات من بالرغم الصانع بإنِّيَّة كلها معتقدة الناس من القويمة والرتاكيب
واملتكثر. الوحداني والوجود والجسماني الروحاني والوجود والزماني الدهري الوجود بني
وهي الحقيقة. عىل لألفعال املؤدية وهي املواد. وليس الصور هي الحقيقة عىل والجواهر
من يكون حصوله فإن املوجد بذات قائم جوهر وكل طبيعية. أو صناعية أو إلهية إما
مفارقة أو والحكمة للعلم قابًال كان ملا جوهًرا اإلنيس العقل يكن لم ولو الكمال إىل النقض

املادة.
وال بجسم ليس يتجزأ. ال جوهر وهو الكيل العقل وهو القلم، هو باإلبداع واملوجود
تدركها ا كمٍّ ال الحسية األشياء يتصور لالنفصال. يتعرض إنما تجزيء. وال زمان وال عظم
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اإللهية بالقوة بل بعللها ال الجسمانية األعراض ويتصور نفسه. جوهر بنوع الحواس،
سبب ألنه يعلمه الحق. األحد له، املتمم أعىل من الفرقان يستفيد وبكماله وبفضيلتها. فيه
أي الطبيعة عىل وباملستويل الطبيعة وبذات الطبيعية باألكوان ويحيط وكماله. وجوده
جوهره له. مستجيبة وهي للنفس مدبر جوهر هو به. قائمة بقوة ال بجوهريته النفس
الثواني. العقول يف عنها األوىل العقول يف أكمل هي التي العقلية بالصور مملوءًا يكون أن
يقبل فحسب عقل ومنها واألنبياء، الرشائع أرباب البرش صفوة عقول وهي إلهي عقل منها
بالفعل ذاته يعقل عقل كل الراشدين. األئمة عقول مثل األوىل العقول بواسطة الصور

ومعقوًال. وعاقًال عقًال فيصبح
خواص: بثالث تتسم التي الكلية النفس وهي واللوح. العرش هو بالخلق واملوجود
األجسام تعطي ألنها وذاتية بحقائقها، األشياء تعلم ألنها وعقلية الطبيعة، لتدبريها إلهية
ومنها بالعقل، متعلقة ألنها عقلية نفوس منها الكمال. عىل حياة أي ونسيًما صورة
العرش وحملة أعىل من بالوحدانية يوصفان واللوح والقلم الحس. تتجاوز ال فقط نفوس
أول كمال والثالث للعقل اثنان ثالثي، النفس وجوهر ثمانية. وهم أسفل من بالكثرة
خالص. عقيل تصور إىل تحول وافد تعريف وهو بالقوة، حياة ذي إىل طبيعي لجسم
ومن الزمان، تحت واقعة تكوينها جهة من والنفس وحياة. وعقل وجود ذات والنفس

الدهر. تحت واقعة بالعقل تكاملها جهة
األربعة املستويات أقل وهو األولية. واألجرام الدائرة األفالك بالتسخري واملوجود
جواهر العلوية األجرام والطبيعة. والنفس والعقل الواحد خارج ألنه وعرًضا تحليًال
الدهر، حيز يف بثرواتها املوجودة، الصور يف وكمالها تسخريية، الزمان، يف وديمومتها
التوليدية وهي الزمان يف لها ديمومة ال التي السفلية الجواهر أما الزمان. حيز يف وبأفعالها
زائل. والثاني ثابت، األول وزماني. دهري نوعان: فالدوام العالية. باألجرام مدتها فتتعلق
هي ما الطبيعة ومن األربعة. األسطقسات من يتكون ما جميع بالتوليد واملوجود
قواها اجتمعت إذا فقط. طبيعية هي ما ومنها األنفس لتدبري تخضع ألنها نفسانية
الطبيعية والقوى رباعية. والطبيعة وضعفت. انحلت تفرقت وإذا عظيمة، أفعاًال أدت
وتشمل للمثل. واملولدة واملنمية املغذية وهي للحيوانية، كاألساس اإلنيس الجوهر يف
شبيهة أو اإلنسان يف اضطرارية وهي للرياضة. واملتكلفة واملتخيلة الحساسة الحيوانية
صغري النفس» «كبري الشائعة والتعبريات الحيوان. يف بالطبع وتتكامل باالضطرارية.
«بليد النفس» «ذكي وكذلك والشعوب، األمم كل عند وعامة النفس حقيقة عن تعرب النفس

النفس». «عفيف النفس» «رشه النفس»
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تظهر كما للصواب. املوفق وهللا أعلم، وهللا مثل: اإليمانية العبارات الفقرات وتتخلل
املقالة وتنتهي اسمه» «عز جالله»، «جل مثل الحق الواحد إىل باإلشارة اإللهية الصفات
وصحبه الطاهرين وآله محمد خلقه خري عىل والصالة صنعه وجميل ومنِّه هللا بحمد

الدين. يوم إىل والسالم األكرمني

سينا ابن (٥)

الرتجمة ليس لديه فالنقل اإلبداع، إىل النقل من االنتقال مرحلة يمثل فيلسوف كل كان وملا
فيلسوف كل يف لزم وبالتايل التأليف؟ أو العرض أو التلخيص أو الرشح بل التعليق أو

اآلتي:

الحضارة وعىل عليه الغالب املحور ملعرفة التأليف نسبة والتلخيصإىل الرشح نسبة (أ)
اإلبداع. مرحلة إىل النقل مرحلة من انتقاًال ككل

اإللهيات إىل الطبيعيات إىل املنطق نسبة معرفة والتلخيص الرشح مرحلة يف (ب)
والنفس الطبيعيات مع والحيوان والنبات واإللهيات، الطبيعيات بني العلوية اآلثار ووضع

ميتافيزيقي. أو علمي أو منطقي فكر عليه، الغالب املحور ملعرفة اإللهيات مع
والتأليف العرض مثل النقل بمرحلة مرتبطة هي هل التأليف موضوعات هي ما (ج)
الوافد بني يجمع الذي املستقل التأليف أو املوروث يف والتأليف اإلبداع بمرحلة أم الوافد يف
نصوص دون ذاتها املوضوعات رؤية إىل أقرب يكون الذي الخالص التأليف أو واملوروث

للواقع؟ املبارش التنظري أي
املخطوط ونسبة منها، للموجود بالنسبة الضائعة الفيلسوف نصوص نسبة (د)

الفيلسوف. عىل األحكام تعميم يمكن حدٍّ أي إىل ملعرفة للمطبوع

وتقلصه وتمدده اليشء والتلخيص، والرشح الرتجمة بعد طبيعية مرحلة والتأليف
بالنقل الشعور مأل بعد عليه. والقضاء وتبخريه كلية تفتيته ويتم اليشء عىل يقىض حتى
مرحلة الرتجمة املعطي. الشعور إىل القابل الشعور من والتحول بالتأليف العطاء يتم
والتلخيص. والرشح التعليق بعد تلقائيٍّا تنتهي الحضاري والوعي الفردي للوعي محدودة
وحياة. استمرار اإلبداع إىل النقل من االنتقال أن حني يف وموت إجهاد النقل يف واالستمرار
لكانت التعليق ولوال التأليف. قراءة من الذهن عىل وأشق النفس عىل أصعب الرتجمة قراءة
والتمثل االحتواء األوىل، الحضارية التجربة إعادة حيث من إال دالة غري الرتجمة قراءة
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بدن هدًفا، وليست طريق نهاية، وليست مقدمة غاية، وليست وسيلة الرتجمة واالكتمال،
روًحا. وليس

الذهبي العرص عىل سابق ألنه شارًحا (٢٥٢ه) الكندي يكون أال الطبيعي من كان
بالرتجمة مرتبًطا بالرضورة ليس التأليف أن عىل يدل وهذا الثالث. القرن وهو للرتجمة
عىل السابقة املراحل وهي الوافد يف والتأليف والعرض والتلخيص والرشح والتعليق
الرسالة. يف األصول علم الشافعي إبداع مثل النقل عن مستقل الكندي فإبداع اإلبداع.
علمي.21 مجتمع يف علميٍّا الواقع كان الرشوح. قبل للواقع املبارش للتنظري محاولة كان
اشتغل عما مستقل إبداعه ولكن الوقت بعض والرشوح بالرتجمة الكندي اشتغل لقد
مثل العلمي الفكر كان عليها الغالب ولكن والرشح بالرتجمة معتنية مدرسته وكانت به
الفكر تحول لقد الفلسفات، نحو اتجاهه من أكثر والصناعات العلوم نحو الكندي اتجاه
ازدهار بعد الفلسفي الفكر إىل والرازي الكندي عند األول العلمي الفكر من اإلسالمي

الثالث.22 القرن يف الرتجمة عرص
الذي والتلخيص الرشح تجاوز الذي العارض نموذج هو فكان (٣٣٩ه) الفارابي أما
يسهل حتى ويرس بسهولة النصوص معاني قدم التعليقات. خالل من املرتجمون به قام
وهو الثاني» «املعلم لقب أتى هنا ومن الحضارة. داخل عمليٍّا ذلك بعد معها التعامل
وموضوعات كمعاٍن الفلسفة املسلمني علَّم ألنه بل له تلميذًا أو األول من فضًال بأقل ليس
معناه يعطيه الذي هو ألنه األول املعلم من أفضل الثاني املعلم يكون ما وكثريًا مستقلة.
ولوال الثاني. املعلم وأفالطون األول املعلم هو سقراط يكون املعنى وبهذا للناس. ويربزه

سقراط. كان ملا أفالطون
للمسلمني. بالنسبة األول املعلم ولكنه لليونان بالنسبة الثاني املعلم بحق يعد الفارابي
األصلية.23 الرتجمات من فهم مما أكثر وتلخيصاته الفارابي رشوح من سينا ابن فهم لذلك
القرن يف للرتجمة الذهبي العرص يف عاش ألنه والتلخيص الرشح إىل الفارابي يحتج لم
إىل حاجة يف كانت إنما التعليقات. خالل من فهمها وتم استقرت قد كانت أن بعد الثالث

العرض. إعادة

أتممت حكايته: هذه ما املوضع هذا يف وبخطه يحيى الفاضل نسخة يف وجدت سوار بن الحسن قال 21

وثالثمائة عرشة سبع سنة األول ربيع شهر من بقني لياٍل ألربع السبت يوم األشكال الثالثة هذه قراءة
.(١) ص١٣٢ العبارة ج١، منطق (٣١٧ه)،
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الوافد يف مؤلًفا وال عارًضا وال ملخًصا وال شارًحا يكن فلم (٤٢٨ه) سينا ابن أما
الفارابي رشوح عىل اعتمد الذي Per excellence الكلمة بمعنى املؤلف بل مؤلًفا، كان بل
األداء، له وسهل املعنى، له وقدم الطريق، الفارابي له مهد فقد وعروضه. وتلخيصاته
عن صمت الذي الجامع هو سينا ابن سينا. ابن كان ملا الفارابي فلوال الوسيلة. وأعطاه
الحكمة بنى الذي هو وموروث. وافد بني تمييز دون الفلسفة بناء وحاول مصادره،

صورها. أوضح يف الكاذب» «التشكل ظاهرة أسفاره يف وتجلت وأكملها،
وتصحيح األوىل للنصوص البداية، من ليعود الحكماء آخر (٥٩٥ه) رشد ابن أتى ثم
لدى استخدامه ساء أن بعد واتجاهه معناه النص إىل يعيد حتى وتلخيصاتها رشوحها
والتلخيص الرشح الرئيسية مهمته جعل ثم ومن سينا. ابن خاصًة اإلرشاقيني الفالسفة
سماه حتى التأويل سوء من لها وإنقاذًا األوىل، النصوص عىل حرًصا التأليف وليس
أو حضاري تأويل دون عليه هو كما أرسطو تقديم أعاد ألنه األعظم؛ الشارح الالتني

العالم. العقالني التاريخي، أرسطو محلية، قراءة

الكيل اإلبداع (أ)

أن إال الثالث، موسوعاته يف منازع بال الكيل العرض فيلسوف هو سينا ابن أن من بالرغم
الوافد وتمثل الوافد، تمثل مثل التأليف يف األدبية األشكال من عديد عىل منترشة مؤلفاته
قبل املوروث تنظري يف الرتاكم ويف املوروث، تنظري مع الوافد وتمثل املوروث، تنظري قبل

الخالص. اإلبداع حتى املوروث تنظري ويف الوافد، تمثل
وحدها الثالث املوسوعات يف سينا البن النسقي العرض يف واملوروث الوافد ويظهر
وهي واملوروث، الوافد تزاوج فيها يظهر التي سينا ابن مؤلفات ثلث تتجاوز ال التي
وحده الوافد تمثل فيها يظهر التي سينا ابن مؤلفات مجموع خمس تتجاوز ال بدورها
فهناك موروث.24 أو وافد إىل يحيل ال الذي الخالص اإلبداع أو وحده املوروث تنظري أو
يزيد ثم واملوروث الوافد بني العضوي املزج مع يتساوى الوافد تمثل من طبيعي تحول
وتزيد الوافد عىل املعتمدة املؤلفات تقل كما الخالص.25 اإلبداع يزيد ثم املوروث تنظري

الداخل.26 إىل الخارج من التحول عىل يدل مما املوروث عىل املعتمدة املؤلفات

(الخطابة الخطابة كتب نقل الذي من يذكر لم الرسخيس الطيب بن أحمد وهو الكندي تالمذة أحد 22
ز). ص
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واإللهية والطبيعية املنطقية الحكمة، ألقسام الثالث املوسوعات تغطية من وبالرغم
العرض بطريق ليس فيها التأليف تم قد الحكمة هذه أن إال املنطقية إىل الرياضية وضم
تزاوج أو الوافد تمثل يتم حيث التأليف، بطريقة ولكن املذهبي املجرد املنطقي النسقي
أدخل األعمال هذه تكون وبالتايل الخالص. اإلبداع أو املوروث تنظري أو واملوروث الوافد
املنطق الكم. حيث من بينها فيما األقسام هذه وتختلف العرض. يف منها التأليف يف

أكربها.27 اإللهيات ثم أوسطها الطبيعيات ثم أصغرها والرياضيات

الفارابي عرف فهل ح). ص (الخطابة مجلًدا عرشين يف «الخطابة» كتاب فرس الفارابي أن ذكر 23

اليونانية؟ يعرف كان أنه الروايات بعض ذلك عىل تدل كما اليونانية من مبارشة الخطابة كتاب
ط). ص (الخطابة

24

الخالص اإلبداع املوروث واملوروث الوافد الوافد  

اإلنسانية القوى النريوزية القدر رس السماء وسط األرض قيام ١
الحكمة عيون الطبيعيات الصمدية والحجج السعادة البريوني أجوبة ٢

األخالق املعوذتني العرشة النفيس الجوهر ٣
املوسيقى الفعل النبوات العلوية األجرام ٤

واملعاد املبدأ واالنفعال الشفاء الحدود ٥
السياسة العرشية النجاة العقلية العلوم أقسام ٦

الرعد أسباب الذكر والتنبيهات اإلشارات املوت ٧
العهد العشق األضحوية النفس أحوال ٨

يقظان بن حي الصالة النفسانية القوى التقويم يف رسالة ٩
الطري القدر القانون   ١٠
الزيارة الناطقة النفس     ١١

الناطقة النفس       ١٢

.(١٢) الخالص اإلبداع ،(١٠) املوروث ،(۸) واملوروث الوافد ،(٨) الوافد 25

.(١٨) املوروث عىل املعتمدة املؤلفات ،(١٦) الوافد عىل املعتمدة املؤلفات 26
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اآلتي: إىل الحكمة ألقسام طبًقا له املنسوبة سينا ابن مؤلفات تقسيم ويمكن

والعرض الجزئي العرض إىل أقرب منها البعض مؤلًفا عرش أحد ويضم املنطق. (١)
رشوح مثل والكبري واملتوسط الصغري واملخترص املوجز بني اآلخر والبعض الكيل،28
املنطقية.29 األعمال ثلث من أكثر وتمثل والجامع، والتلخيص التفسري الثالثة: رشد ابن
املنطق ويكتب و«الفاتح».30 «اإلشارة» العروضمثل أيًضا هناك املخترصات إىل وباإلضافة
بأداة املنطق فهم يسهل حتى الشعبية الثقافة يمثل فيما الشعر ثقافية بيئة يف بالشعر
يعطي املنطق أن من وبالرغم األقل). عىل (عمالن املوروث.31 بأدوات الوافد فهم بيئية،

لالستعمال.32 واملنطق للتطبيق فالعلم فردية فيه الناس علوم أن إال العامة، القوانني
رشد ابن تلخيص مثل الوافد اختصار بني مؤلًفا عرش أحد أيًضا ويضم الريايض. (٢)
الحالة يعني قد العلم يف شائع لفظ االختصار الكيل.33 العرض أو الجزئي العرض أو
مثل املوضوعات.35 يف التأليف إىل أقرب أي للموضوعات دراسة والباقي له.34 الراهنة
الرياضيات وارتباط النهاية، وبني بينها والصلة والالنهاية والحدود والجهة الزاوية دراسة

بالجسم.
يقوم طبيعي كعلم الفلك حول تدور محالٍّ وعرشين أربعة وتضم الطبيعيات. (٣)
السماوية األجرام مثل الطبيعية الجغرافيا موضوعات تضم كما باآلالت.36 الرصد عىل

٪١٠٫٦ = (١٢) الطب ٪٢١٫٢ = (٢٤) الطبيعيات ٪٩٫٧ = (١١) الرياضيات ٪٩٫٧ = (١١) املنطق 27
٪٤٨٫٧ = (٥٥) اإللهيات

قاطغورياس. غرض الجدلية، املواضع تعقب مثل 28

الكبري. املوجز املتوسط، املخترص النجاة)، (أول الصغري املوجز املوجز، مثل: 29

الخزائن. مفاتيح (مقالة)، املنطق علم إىل اإلشارة مثل 30

بالشعر. املنطق املزدوجة، القصيدة مثل 31

عمرو. علم غري زيد علم أن رسالة مثل 32

(الحساب). األرتماطيقي مثل الكيل العرض أوقليدس، مخترص مثل الجزئي العرض 33
لها. كمية ال واملماس املحيط من التي الزاوية أن مخترص مثل 34

الالنهاية (مقالة)، الجسم حد الحدود، (مقالة)، الجهة ذوات عكوس الجهة، ذوات بيان الزاوية، مثل 35

ذاتية. غري الجسم أبعاد أن يف رسالة والالنهاية، النهاية (مقالة)،
آلة يف مقالة (مقالة)، الطبيعي للعلم ومطابقته الرصد كيفية الرصدية، اآللة الكلية، األرصاد مثل: 36

.(٤) رصدية.
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

املمالك مثل السياسية والجغرافيا االستواء.37 خط وخواص السماء وسط األرض وقيام
علم إبطال يتم الحال وبطبيعة عمل. من أكثر يف املوضوع يتكرَّر وقد األرض. وبقاع
العلوم مع الكيمياء علم ويدخل والتنجيم.38 الخرافة عىل يقوم الذي النجوم أحكام
بني تجمع ألنها أو الرياضية العلوم من أنها مع املوسيقى تدخل كما الطبيعية.39
(الطنني) الذبذبات دراسة املعارصة، الطبيعيات يف الحال هو كما والرياضة الطبيعيات
موضوع يستغرق ثم الطبيعيات. نصف األعمال هذه وتمثل الفارابي.40 فعل كما رياضيٍّا
والنفسية الطبيعية قواها تحليل مع طبيعيٍّا موضوًعا باعتبارها اآلخر النصف النفس
وقد الرمزية.41 األقاويل بعض مع وخلودها ورؤياها والعشق الحزن مثل وانفعاالتها
الفلسفي الرتاكم يظهر قد كما الرشح.42 مثل السابقة األدبية األنواع بعض تتبقى
حول النيسابوري مع سينا ابن حوار مثل نفسه مع املوروث حوار خالل من الالحق

النفس.43
الطب ويضم بالطبيعيات. ملحق الطب كذلك باملنطقي ملحق الريايض أن وكما
ووظائف النظرية ومسائله الطب لعلم الكلية القوانني بني ترتاوح عمًال عرش اثني
ورسالته الطبيب ومهنة األدوية وأصناف العالج وطرق األمراض تشخيص وبني األعضاء
عىل يعلق عندما أو نفسه الحكيم يرشح عندما الفلسفي الرتاكم ويظهر وتواضعه.44

السابقني.45
نظًرا الطبيعية املوضوعات بعض تضم عمًال. وخمسني أربعة وتضم اإللهيات. (٤)
إىل ومرة أعىل إىل مقلوبًا مرة واحًدا. علًما يكونا لم إن باإللهيات الطبيعيات الرتباط
والطبيعيات.47 املنطق عىل اشتمالها من بالرغم اإللهيات يف الثالثة واملوسوعات أسفل.46
يف بما لإللهيات شاملة نظرة تعطي املوسوعات مثل أصغر أخرى مجموعات وهناك

من األرض هيئة (مقالة)، األرض وبقاع املمالك السماء، وسط األرض قيام السماوية، األجرام مثل: 37

.(٥) االستواء خط خواص (مقالة) الوسط يف وكونها السماء
.(١) (مقالة) النجوم أحكام إبطال 38

.(١) الكيمياء 39
.(١) املوسيقى صناعة إىل املدخل 40

اإلنسانية القوى الطبيعية، القوى (الفصول)، النفس يف مقالة وطبيعيات، النفس يف فصول مثل: 41

الشبكة الطري، رسالة النفس)، (يف واملعاد، املبدأ الرؤيا، تأويل العشق، وأسبابه، الحزن وإدراكاتها،
.(١٠) والطري
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ويرتبط األخالقية.49 املوضوعات أساًسا اإللهيات وتشمل العلوم.48 أقسام موضوع ذلك
واملعاد والقدر القضاء مثل الكالمية املوضوعات بعض تظهر كما باألخالق.50 التصوف
املوضوعات ونقل املرشقية.52 الحكمة يف واآلخر األنا بني التمايز ويظهر النفس.51 وخلود
املوضوعات بعض وتظهر والفلسفة.53 الدين بني والصلة األول مثل الدقيق باملعنى اإللهية
الالهوت مرتبة إىل تصل أن دون الغيبية املوضوعات ببعض مرتبطة القليلة السياسية
يكثر كما والرواية.55 والخطبة الشعر مثل املؤلفات يف األدبية األنواع وتتباين السيايس.54
أن عىل يدل مما الرسائل أو التعليقات أو وحده السؤال أو والجواب والسؤال األدبي، النوع
مثل محلية أسئلة وكلها املوروث. أو الوافد من وليسفقط أيًضا الواقع من مستمدة الحكمة
حكماء باقي مع حواراته كثرة يف سينا ابن عند الفلسفي الرتاكم ويتضح الفقهية.56 النوازل

.(١) ألرسطو النفس كتاب رشح مثل 42

.(١) النيسابوري) (مع النفس يف مناظرات مثل 43

مخترص طبية، عدة مسائل طبية، ومعالجات قوانني القانون، مثل: النظرية واملسائل الكلية القوانني 44
،(٣) الهندبا السكنجبني، القلبية، األدوية مثل: والعالج .(١) القولنج مثل: واألمراض (٤) النبض يف

.(٢) التدبري خطأ األنواع التدارك الطبيب، رسالة تعرض يف مقالة مثل: الطبيب مهنة
الطب). (يف حنني مثل تعاليق القانون، عىل الحوايش مثل 45

.(٢) وعرًضا جوهًرا واحد يشء يكون أن يجوز ال أنه يف رسالة والعرض، الجوهر مثل: 46

.(٣) والتنبيهات اإلشارات النجاة، الشفاء، وهي: 47

تقاسيم الحكمة، أقسام الحكم، عيون واملحصول، الحاصل اللواحق، اإلنصاف، املجموع، مثل: 48

.(٩) تعاليق املباحث، والعلوم الحكمة،
.(٣) (مقالة)، السعادة تحصيل واإلثم، الرب األخالق، مثل: 49

.(٣) الحق علم إىل يوصل ما الهداية، لنفسه، به هللا عاهد عهد 50

.(٤) العرشية الحكمة املعاد، أمر يف األضحوية الرسالة والقدر، القضاء املعاد، مثل: 51

.(۲) املرشقية الحكمة بعض املرشقية، الحكمة مثل: 52

.(١) األول إثبات يف الهيئة فصول مثل: 53

الخطب وأسجاع، وتمجيدات خطب العظمة، يف القصائد الزهد، يف وأشعار قصائد عرش مثل: 54

.(٦) يقظان بن حي الكالم، خطب التوحيدية،
.(١) وسلطانية إخوانية رسائل املمالك، وخراج وأرزاقهم والعساكر واملماليك الجن تدبري مثل: 55

عرشون العلم، فنون يف الفضالء بعض وبني بينه جرت مسائل لعدة جواب كثرية، مسائل جواب مثل 56

الخطب من إليه نسب فيما االعتذار يتضمن جواب مسائل التذاكر، العرص، أهل بعض عنها سأل مسألة
.(٧)

352



الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

وقليل بالعربية، ومعظمها الهمذاني. مثل الحكمة يدعي من عىل الرد مع بأسمائهم املوروث
وواضح الوافد. يف واحد تأليف يوجد وال السجن.58 يف كتبها والبعض بالفارسية.57 منها
الكيف. حيث من أهمهم رشد ابن كان وإن الكم حيث من تأليًفا الحكماء أكثر سينا ابن أن
«النجاة»، «الشفاء»، اإلرشاق: طابع كلها سينا ابن مؤلفات أسماء عىل ويغلب
حية كائنات أنها عىل األفالك تصور اإلرشاق مظاهر ومن والتنبيهات».59 «اإلشارات
عىل وقدرتهم بالعلم الحكماء ولع إىل التاريخ كتب تشري الوقت نفس ويف ناطقة.60
النظر وبرصف املكتبات. حرق درجة إىل مصادرهم وإخفاء أنانيتهم وربما االستيعاب،

واردة.61 تظل الحضارية داللتها فإن الروايات صحة عن

اإلبداع آليات (ب)

كمصدرين موروث أو وافد دون الربهان عىل العقل قدرة تظهر الخالص اإلبداع يف
تأليف، أو عرض من بعضها عىل يبدو قد مما بالرغم ذاتها.62 يف الفلسفة خارجيني،
أو الحكمة. عيون يف الطبيعيات يف مثل الوافد عىل عناوينها بعض تدل مما وبالرغم
الفلسفي باإلبداع اإلحساس ويبدو والعرشية. والصمدية الطري» «رسالة مثل املوروث عىل
األوائل.63 من أحد يبلغه لم مبلًغا فيه بلغ الذي املنطق يف سينا ابن عند واضًحا الخالص

العامري، الحسن أبو الهمذاني، الطيب الفرج أبو الصويف، الخري أبي بن سعيد أبي إىل رسالة 57

مقالة عىل الرد سهل، بن الحسني هللا عبد أبو بهمنيار، الحسن أبو (مرتان)، البريوني الريحان أبو
همداني رجل وبني بينه اإلنصاف فيها يسألهم بغداد علماء إىل رسالة (٨) الطيب الفرج أبي الشيخ

.(٨) صديق) إىل (رسالة الحكمة يدعي
ومكاتبات ومخاطبات والعربية بالفارسية رسائل العلم)، (أصل ماير دانش العالقي، مثل: الفارسية 58

.(٣) وهزليات
الهداية. مثل 59

األفالك أن عىل بربهان أتى فإنه عليه نارصخرسو ورد الحراني قرة بن لثابت أيًضا الرأي هذا ينسب 60
األجساد، أرشف جسده أن أجل من وتعلق حياة ذو اإلنسان إن قال أنه وذلك ناطقة، أحياء والكواكب
مقدمة وهذه ناطقة. حية النفس وهذه اإلنسان. جسد هو الذي جسد أرشف يف حلت نفس أرشف وألنه
ثانية مقدمة وهذه الطهارة نهاية ويف واللطافة، الرشف بغاية والنجوم األفالك أجساد إن قال ثم صادقة.
الذي الربهان فهذا ناطقة. أحياء وأنها ناطقة أنفًسا والنجوم لألفالك أن املقدمتني هاتني ونتيجة صادقة.
ص١٧٨. رسائل ناطقة، أحياء هذه وأن والكواكب، األفالك هم املالئكة أن عىل الفيلسوف هذا به أتى

353
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أن من يمنع ال وهذا املوسوعات. يف يتجىل مما أكثر الرسائل يف سينا ابن إبداع يتجىل كما
والدافع. الباعث هو املوروث يكون

محيل موضوع يف رصف محىل سؤال عىل إجابة سينا البن العشق» «رسالة ففي
شأن ال محيل سؤال عىل إجابة الصالة ماهية يف سينا ابن ورسالة التصوف. هو رصف
سعيد الشيخ عىل جواب أيًضا الزيارة» «معنى ورسالة إصالحي.64 والدافع بالوافد. لها
وافد ال وإدراكاتها» اإلنسانية القوى و«يف الدعاء. إجابة سبب عن الصويف الخري أبي بن
موضوع واملعاد» املبدأ «ورسالة رصف. عقيل تحليل بل قرآن وال يونان ال موروث، وال
واألرض السموات مادامت مثل الحر القرآن من إال قرآن، وال يونان ال رصف، فلسفي ديني
ليمحص املوازين، ثقل مثل القرآنية الصور بعض أو يريد ملا فعال ربك إن هللا شاء ما إال
يرد لم مثل للموروث أصيل كمصدر القرآن إىل ويشار الكافرين. ويمحق آمنوا الذين هللا
وكالهما اللغة حجة مع الرشع حجة وتدخل مفصل. رصيح إىل وال األمر هذا من القرآن يف
واستبعاد والنتائج املقدمات بني العقيل االتساق الربهان ويتطلب محليان.65 موروثان
متفقة فروع إىل تنتهي أوىل مبادئ عليها املتفق فاألشياء واالستحالة.66 والخلف التناقض
اإلبداع يف والرؤية الفكر وحدة وتظهر االستنباطي.67 النسق يف لالتساق طبًقا معها
كما النفس. كتاب إىل واالنفعال الفعل إحالة أخرى، أعمال إىل العمل إحالة يف الفلسفي
يف الخاص موضعه موضوع الكل يكون وأحيانًا العلوم.68 إحصاء كتب إىل األخالق يحال

األذن سأل منصور بن نوح باألمري اتصاله عند سينا ابن أن الحكمة صوان تتمة يف البيهقي يروي 61

ما وطلب األوائل كتب فهرست جملتها من فطالع اإليجاب، فنال الكتب بيوت فيها له دار دخول يف له
الكتب، تلك فقرأ وغريه. الفارابي نرص ألبي اسمه الناس أسماع يقرع لم ما الكتب من فرأى إليه. احتاج
الكتب واحرتقت الدار، تلك اخرتاق فاتفق املتقدمني. من علمه يف رجل كل مرتبة وعرف بفوائدها، وظفر
ويقطع نفسه إىل والنفائس العلوم تلك ليضيف الكتب أحرق إنه عيل أبي خصماء بعض وقال بأرسها.

ص١٩٩. عياد عيل، كرد ملحمد ج١، اإلسالم حكماء تاريخ أعلم، وهللا أربابها عن الفوائد تلك أنساب
يف (٤) العهد. يف (٣) وإدراكاتها. اإلنسانية القوى يف (٢) الحكمة. عيون يف الطبيعيات يف (١) 62

يف (٨) واالنفعال. الفعل يف (٧) الطري. رسالة (٦) الناطقة. النفس عىل الكالم يف رسالة (٥) األخالق.
العرشية. (١٠) الصمدية. (٩) السماء. وسط األرض علة

األرض قيام املستعان، وهللا األوائل، من أحد يبلغه لم ذلك يف مبلًغا املنطق يف صنفته فيما بلغت وقد 63

ص١٦٢.
ص٤٢. الصالة رشحها، فرأيت بواطنها يف تأملوا وما بظواهرها يتهاونون الخلق رأيت فلما 64
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

السابق تذكري يف الفكر مسار أيًضا ويظهر التطويل.69 أو للتكرار داعي فال متكامل نسق
الثالثة.70 األزمنة يف البيان أفعال يف باملستقبل وتنويها الحارض، عن وإعالنًا

ملل من خوًفا التطويل دون االختصار يف بالرغبة أيًضا الفلسفي اإلبداع ويتميز
كان ولو حتى والدالالت، اإلشارات فهم عىل والقدرة والذكاء بالفطرة اكتفاء القارئ،

واالنفعال.71 الفعل موضوع مثل الفاضل الحكيم عند أثريًا املوضوع
الخالص الفلسفي اإلبداع رسائل يف والنهايات املقدمات يف الدينية الدالالت وتبدو

هللا.72 من العون طلبة مثل اإلسالمية، للحضارة العام الثقايف بالجو لتذكر
املثبتني حجج يف الحكومة من عنده تقرر فيما سينا بن عيل أبي الرئيس رسالة ويف
مصادره عن سينا ابن يصمت (٤٢٨ه) القياسات إىل وتحليلها زمانيٍّا ً مبدأ للمايض
غري بطريق وال مبارش بطريق ال موروث، وال وافد يظهر فال خالص.73 إبداع إىل ويتحول
املثبتني حجج تحويل يف اإلبداع عىل القدرة وتتمثل الحكم. تعني هنا والحكومة مبارش.

ص٦٠–۷۰. رسائل تسع وإدراكاتها، اإلنسانية القوى يف ص٢٨-٢٩، الصالة ص١، العشق 65
محال خلف ١٥٩وهذا ،١٥٧ ص١٥٥، املجال وهذا ص١٥٤، السماء وسط األرض خلف، وهذا 66

ص١٥٥.
ما جميع ويكون فيها تختلف معاني لها توجد ال التي هي املتفقة األشياء أن الواضح البني من 67

يف ومغايًرا مباينًا بعضها يكون أن يجوز ال أنه وتحقيقه للثاني. موجوًدا األحوال من منها للواحد
ص١٥٥. السماء وسط األرض فنقول، هذا تقرر فإذا لبعض، الحقيقة

بالعلوم النظرية قوته تكميل عليه يجب ص٧. واالنفعال الفعل النفس، كتاب يف عرف ما عىل 68

ص١٠٢. األخالق العلوم، إحصاء كتب يف منها واحد كل غاية إىل املشار املحصاة
وتجنب الفضائل تحصيل يف التدبري وجه فأما ص١٥١. األخالق موضعه، يف ذكره تمام الكالم ولهذا 69

ص١٤٥. فيه الكالم طول موضعه يف رشح فقد الرذائل
الصمدية تحقيًقا، أشد أخر نمط من الكالم هذا فلنذكر ص١٥، العرشية ذلك، استحالة بينا وقد 70

ص١٦. ورشح، زيادة لذلك وسيأتي ص٨، العرشية بعد فيما سنبني كما ص١٨،
فيه بصرية الناظر ويزيد الكالم به يطول ما ذلك من ألوردت الفصل لهذا القارئ مالل مخافة ولوال 71

التأثري، من النمط بهذا كثريها عىل اإلشارة يسري من وراءها ما عىل اللمعة مع تستدل الفطرة أن إال
عني قرة كان وإن وإضجاره القارئ ماللة إىل يفيض أيًضا ذلك يف والكالم ص٨، واالنفعال الفعل
الرسالة تطويل غري من الباب هذا يف القدماء العلماء أقاويل تعديد ويف ص٩. وإيثاره، الحكيم الفاضل
املطولة، الطرق فنتجنب األبني الظاهر القول األبواب هذه يف نستعمل باهلل مستعينني اآلن بمناقضتهم

ص١٥٧. الكتاب هذا يف فيه القول بل تطويل إىل نحتاج وال ص١٥٣، العرشية
ص١٥٣. العرشية باهلل، مستعينني ص١٦٢، األرض قيام املستعان، فاهلل 72
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

منطق، إىل امليتافيزيقيا تحويل أو وموادها بصورها قياسات إىل زمانيٍّا بعًدا للمايض
والسبعة القياسات يف منها أربعة فصًال، عرش إحدى من وتتكون رياضة. إىل والفلسفة
زيادة عىل ذلك يساعد لم وربما للمايض.74 الزماني املبدأ موضوع عىل تطبيقها يف األخرى
إىل املادة ومن أخرى، خطوة امليتافيزيقيا من املنطق إىل التجريد لدفع املوضوع فهم
الحسية التجارب من التحول هو اإلبداع مسار وهل الهدف؟ ما السؤال: ويظل الصورة.

الفارغة؟ الصورية إىل

هندو ابن (٦)

يذكر فلم العرض.75 أو التأليف إىل منها اإلبداع إىل أقرب هي املشوقة. الرسالة (أ)
عرضه الذي التعليمي الرتتيب هذا احتذى أرسطو إن حيث واحدة مرة إال أرسطو
الشارح هو هندو ابن وليس له، واملؤيد هندو البن الشارح هو فأرسطو هندو. ابن
يونانيٍّا وليس الشعوب بني مشرتك وهو الخالص العقل عىل يعتمد له.76 والتابع ألرسطو

طهران محقق، مهدي د. بنرشها اهتم زمانيٍّا، مبدأ للمايض املثبتني حجج يف الحكومة سينا: ابن 73
ص١٣٣–١٥٢. ١٣٧٧ه،

غري موضوعها التي القضية حال (۲) موادها. جهة من املقدمات أصناف (١) هي: الفصول هذه 74

القياسات رد (٤) األوىل. املنطقية القياسات صور (٣) فيها. واإليجاب السلب يكون وكيف موجود
األمور أشخاص تكون أول بال املايض كان إذا املشرتكة املقدمة (٥) املنطقية. القياسات إىل الفلسفية
له نهاية ال وما الفعل إىل األمور أشخاص خروج مقدمة (٦) لها. نهاية وال الوجود إىل الخارجة املاضية
تعرض التي الجمل بعض مقدمة، (٨) كله. يخرج الفعل إىل بعضه خرج ما مقدمة (۷) بالقوة، يظل
(٩) تصنيف. وال فيه زيادة ال له نهاية ال ما وأن بعض وضعف بعض من أزيد املاضية لألشخاص
املايض كان إذا مقدمة (١٠) القطع. هذا رجال له نهاية ال ما قطع فقد له أول ال املايض كان إذا مقدمة
جدلية لقياسات اإلنتاج (١١) ذلك. وكيفية له نهاية ال ما لوجود يتوقف أن وجوده يف احتاج كذلك

أريد. ما بالحجج وهو يلزم وأنه الخصوم يسلمها مقدمات من مؤلفة
سريته الحسني، بن عيل الفرج أبو هندو ابن خليفات: سحبان د. يف املشوقة الرسالة هندو: ابن 75
الستنباط األوائل حرك الذي السبب يف فصول: سبعة من وتتكون ص١٩٨–٢٠٤. ج٢ الفلسفية وآراؤه
رشف يف منه، والغرض وتسميته وحده املنطق صناعة يف الفلسفة، أقسام يف الفلسفة، حد يف الفلسفة،

الفلسفة. كتب ترتيب يف إيساغوجي، وذكر املنطق، كتب تفصيل يف املنطق،
ص٢٠٤. السابق، املصدر 76

356



الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

الثقافة كانت فألنها التحليل مادة هي أرسطو كتب كانت وإذا بالرضورة. أرسطيٍّا أو
للعرص. الفلسفية

الوافد. عىل املوروث أولوية إىل أقرب أيًضا هي الفلسفي» املعاد «يف ورسالته (ب)
النموذج نفس يف يشاركان كليهما ألن تشابه من ملسكويه األصغر الفوز وبني بينها وما
الخالص اإلبداع إىل أقرب تكون وقد الحكماء.77 كل فيه يساهم الذي الجماعي الحضاري
فمن قيل». «فإن بأسلوب السبعة االعرتاضات عىل والرد العقيل النسق عىل العتمادها نظًرا
األشياء هذه يف الفالسفة مذهب أن يف الرشع مع الفلسفة اتفاق إثبات القوية الدالئل
كدليل الجثث حرق يف الهند مع ويقارن السالم. عليهم الرشائع أصحاب به جاء ملا موافق

والبدن.78 النفس تمايز عىل

املرزبان بن بهمنيار (٧)

تلميذه فإن مصادره عن والصمت التجريد يف درجة أعىل إىل وصل قد سينا ابن كان وإذا
بعد «ما مثل رسائله بعض يف الخالص اإلبداع إىل التحول استطاع قد (٤٥٨ه) بهمنيار

املوجودات». و«مراتب الطبيعة»

األشياء وأول العلم، موضوع فصًال: عرش اثتي الطبيعة» بعد «ما رسالة تضم (أ)
والواجب الحكمة بني والتمييز بالوجود، املاهية وصلة واملاهية، الوجود، وهو املنصورة
وقبول والتنفس واالنفعال، والفعل والفعل، والقوة واملتأخر، املتقدم ومعنى واملمتنع،
عىل ويتأسس املفيد». غري الكالم «حشو يستبعد للغاية مركز خطاب وهو املعقوالت.

واملمتنع.79 والواجب املمكن تحديد يف الدور يف الوقوع وينقد الداخيل الربهان
والعنوان وأحوالها». املفارقات و«إثبات الوجود» «مراتب عنوانان الثانية وللرسالة (ب)
مراتب أربع املفارقات. األول فصول خمسة وتضم للفارابي. رسالة بعنوان شبيه الثاني

العظيم بني «وقد واحدة مرة أرسطو فيها ص٢٦ ص٢٣٤–٢٥٩، الفلسفي املعاد وصف يف 77

ومرة قرآنية آيات وثالث هندو ابن لرأي تأكيًدا (ص٢٣٨) وجسم» بعرض ليست أنها أرسطوطاليس
طالب). أبي بن (عيل املؤمنني أمري

ص٢٣٤). (السابق، بقاءه هللا أطال بطربستان، مكتوبة وهي ،٢٥٧ ،٢٥٥ ص٢٣٦، السابق، 78
سكرتري سعد الجيل عبد األفوكاتو وتصحيحها بنرشها اعتني الطبيعة، بعد ما املرزبان: بن بهمنيار 79

ص٢–١١. ١٣٢٩ه، املحمية، مرص العلمية، كردستان مطبعة الحديدية، السكة مصلحة وكيل
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفعالة العقول والثاني واحد، وهو له سبب ال الذي املوجود األول الحقائق: مختلفة
النفوس والرابع بالنوع. أيًضا كثرية وهي السمائية النفوس والثالث بالنوع، كثرية وهي
وال تموت وال بأجسام ليست صفات، بأربع وتتصف باألشخاص. كثرية وهي اإلنسانية
إثباتها. عىل الرباهني والثاني للمادة. مفارقة سعادة منها ولكل ذواتها، وتدرك تفسد،
النفوس إثبات والخامس السمائية، النفوس إثبات والرابع الفعالة. العقول إثبات والثالث
الرياضية.80 بالرباهني أشبه مجردة عقلية براهني وكلها وسعادتها. ومفارقتها اإلنسانية

باجه ابن (٨)

الفلسفة عىل الغزايل هجوم بعد الفارابي تراث استأنف املغرب يف فيلسوف أول وهو
بالرغم خلدون وابن رشد وابن طفيل البن بعده الطريق أفسح املرشق. يف والفالسفة
الفلسفة ترك فقد وهيب مالك أما قبله، بالفلسفة حزم وابن وهيب بن مالك اشتغال من
باجه. ابن يصل لم الفالسفة تهافت ألن ربما صقلية، يف ازدهرت بل بدمه. طالبوا ملا
يف يذكرها منه مقتطفات حتى أو الضالل» من «املنقذ إال كتبه من يعرف لم إنه بل
عيل الحسن أبي الشيخ نسخة وجود باملرشق املغرب صلة عىل ويدل الوداع». «رسالة
املغرب، تراث حفاظ يف فضلها فلها مرص. يف قوص مدينة يف اإلمام بن العزيز عبد بن
(العلوي) بالفارابي باجه ابن مقارنة رفض وإن الصعيد.81 إىل القارئ رحلة خالل من

إثبات يف رسالة املرزبان: بن بهمنيار ص١٣–١٩)، (السابق، املوجودات مراتب املرزبان: بن بهمنيار 80

ص٤٣–٥١. ١٩٩٥م، القاهرة، الزهراء، مكتبة الجندي، عىل محمد د. وتحقيق تقديم وأحوالها، املفارقات
الغوص ولطف الذهن نقابة يف وكان الفلسفية، العلوم يف بكر أبي أقاويل من قيد ما مجموع «هذا 81

الفلسفية الكتب هذه فإن زمانه يف الفلك ونادرة دهره أعجوبة الدقيقة الرشيفة الجليلة املعاني تلك عىل
من ونقل باملرشق صنف ما غرايب ومستجلب مستجلبها الحكم زمان يف األندلس ببالد متداولة كانت
عنهم نقيد وما سبيل، قبله لناظر انتهج فما فيها النظر وتردد وجهه، هللا نرص وغريها، األوائل كتب
يقدم لم وأكثرهم زمنه نظار أجل من وكان اإلشبييل حزم ابن عن تعدد كما وتبديل ضالالت إال فيها
يف النظر سبل انتهجت وإنما تمييًزا لنفسه وأثقب نظًرا منه أحسن وكان خواطره من يشء إثبات عىل
إال عنه يتقيد لم مالًكا أن غري متعارصين كانا فإنهما اإلشبييل وهيب بن وبمالك الحرب بهذا العلوم هذه
فيها التكلم وعن العلوم هذه يف ظاهًرا النظر عن الرجل أرضب ثم الذهنية الصناعة أوائل يف تزر قليل
عىل وأقبل املعارف، فنون يف محاوراته جميع يف الغلبة ولقصده بسببها دمه يف املطالبات من لحقه ملا
فيها قيد وال املعارف هذه ضياء أقواله عىل يلوح يكن لم لكنه ذلك زاحم أو فيها فرأس الرشعية العلوم
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

يف إرشاقي باجه ابن فإن وسياسية. تاريخية أخطاء يف وقوع هو عقليته لخصوصية
الفارابي إرشاقيات قدر الفعال العقل اتصال عن ورسائله الوداع ورسالة املتوحد تدبري
عن تقل ال عربي ابن عند املغرب يف التصوف وسيادة الفاضلة. املدينة أهل آراء يف
أجل من بالتاريخ تضحية املغربية فالخصوصية الغزايل. عند املرشق يف التصوف سيادة
والفرنسيس، الغرب أجل من واملسلمني وبالعرب السياسة، أجل من وبالعلم الجغرافيا،
وغربًا رشًفا املسلمني حضارة األندلس املغاربة، بكمال املشارقة أمام النقص عن وتعويض
يف عنها تقل ال الفقهاء وسيطرة املغرب يف والتقليد واملحافظة إلينا، ردت بضاع فتلك
املعارصين املغاربة دعوة من بالرغم الغرب عىل وسباق باستمرار رائد املرشق املرشق.

للخصوصية.82
عىل يدل مما السلطة عن بعيًدا اإلمام ابن تلميذه من باجه البن أخرى صورة وهناك
فعند الكفر. مع اإليمان الخيانة، مع البطولة فيها تتساوى نماذج خلق عىل املؤرخني قدرة
أعجوبة الرشيفة، الجليلة املعاني عىل القوص لطيف الذهن، ثاقب باجه ابن اإلمام ابن
فاق بل األندلس، إىل الواردة الفلسفة لقب توضيح استطاع زمانه. يف الفلك ونادرة دهره،
العلوم إىل لها مالك ترك من بالرغم إشبيلية. من وكالهما وهيب، بن ومالك حزم ابن
الفلسفة إحياء األندلس، يف إنقاذه يمكن ما إنقاذ باجه ابن مرشوع كان ربما الرشعية.
والتجديد» «الرتاث مرشوع يحاول ما وهو بعده. من استكماله رشد ابن حاول ما وهو
صورة أم خلكان ابن صورة باجه. البن وأصدق أحق الصورتني فأي بعدهما. استكماله

اإلمام؟ ابن
القرآن. يف الحال هو كما الحكمة. علوم يف املمثلة املعرفة وحدة باجه ابن ويمثل
جزء فاألدب والفقهاء. حزم ابن مثل واألدب الحكمة بني يجمع وشاعر فيلسوف فهو
بما واإلنسانيات واإللهيات والطبيعيات واملنطق الرياضيات بينهما ويجمع الفلسفة من
أو العلم من محايًدا موقف يأخذ لم الحكمة. علوم من كجزء والفلك املوسيقى ذلك يف

والتنتيج النظر يدع ولم الفائقة فطرته به فنهضت هللا رحمه بكر أبو وأما موته. بعد ألقى شيئًا باطنًا
ص٨ مقدمة من زمنه» به نعرف ما وكيف أحواله أطوار عىل نفسه يف حقيقته ارتسمت ما لكل والتقييد

ص١٧٥-١٧٦. ملحق
نظرة واتهام محمود) نجيب (زكي والخرب اإلنشاء بني الفرق تحليل يف الرشق، عىل يعتمدون وهم 82

املقررة الثانوية كتب البعض تجاوز أن بعد العربي، العقل تحديث وادعاء تحريضية أنها للرتاث املرشق
سويف. بني من جدي إىل تعود املغربية أصويل وربما العلوم. فلسفة يف
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والعقل العجائز، خرافات ضد والطبيعة اإلنسان من عقالنيٍّا موقًفا بل العالم من أسطوريٍّا
بالرغم التأليف يف املقلني من كان واألخالق.83 املعرفة يف معها، العميل العقل أو النظري
ليس فهو ثم ومن وكتابًا مقاًال أربعون حوايل له املنشور بالعرشات. مصنفاته قوائم من
له يذكر ما مجموع تبلع التي املنشورة مؤلفاته عن عليه الحكم ويمكن ثانويٍّا. فيلسوًفا

مصنًفا. وخمسني سبع حوايل ومجموعها مصنفات من
الحكماء ومذهب بالتعطيل يقول ملحًدا، الرتاث يف باجه ابن صورة كانت وقد
والعلل والفلك الرياضية والعلوم العلم ضد الدين وكأن العقيدة، وانحالل والفالسفة
إال لهم هم ال السلطان.84 مؤرخي املؤرخون كان وقد العقل. ضد النقل وكأن املبارشة،
يعيب كتبه، نهاية يف صفحات ست من أكثر يف هاجمه الدين. يف واملزايدة اللغة يف السجع
القرآن ظاهر عن ابتعد وأنه بالعلم، اشتغل وأنه اإلنسان، من أهوى البهيمة جعل أنه عليه
طفيل وابن باجه ابن عند الفلسفي املرشوع أن مع السلطوية. الحسية لألشعرية تأييًدا
الشاطبي عند واألصويل األزرق، ابن عند والفقهي عربي، ابن عند والصويف بل رشد وابن
يف تضيع أن قبل الحضارة عىل والحفاظ الجسد، يضيع أن قبل الروح إلنقاذ محاولة
ولكنه بالسم، قتل ثم مرة. من أكثر الوزارة بمنصب حظي أن بعد حساده كثر األندلس.

رشد. وابن طفيل ابن أنجب
كل نقد دون دوًرا يؤدي منهم كل متعددين، نارشين النصوصمن نرش هو يهم وما
أكثر أو علًما أقل واآلخرون فقط واحًدا العالم يكون حتى الطريق عن له إزاحة لآلخر منهم
واالعرتاف واجب، السابقني جهد احرتام أن مع هالكون.85 والباقي واحد، الناجي جهًال،

كانط. موقف نفس وهو 83

… ومصوره بباريه أقر وال األعيان وفيات يف خلكان وابن العقيان قالئد يف خاقان ابن قال ما هذا 84

يف نظر اإلنسان. من أهوى عنده والبهيمة اإلحسان، من أجدى إليه اإلساءة تهوره، يف باريه قرعن وال
ظهره وراء من ونبذه الحكيم، هللا كتاب ورفض األقاليم، وحدود األفالك أجرام يف وفكر التعاليم، كتب
أن وأنكر الهيئة، عىل واقترص خلفه، من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال ما إبطال وأراد عطفه، ثاني
النهي سماع عند واجرتأ الخبري، اللطيف هللا عىل واجرتم بالتدبري، للكواكب وحكم فيئة، هللا إىل لنا يكون
دور الزمان أن يعتقد فهو معاد﴾. إىل لرادك القرآن عليك فرض ﴿الذي تعاىل بقوله واستهزأ يعاد، وأال
رسم، فيه له فما قلبه من اإليمان محيى قد خطاف واختطاف ثمامة، حمامة نور أو نبات اإلنسان وأن
يف املسلمني نفوس وباتت اإلسالم، يد من رسقسطة فاتت وملا اسم، عليه يجر فما لسانهم الرحمن ونيس

.١٤٦ ص١٤٢، العلوي … االستسالم يد يف منها فرقا
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كل يستحقان وكالهما له مربر ال وقنواتي بدوي خاصة معهم والعنف سنة. بفضلهم
وعدم علمي غري القديمة، املخطوطات يف بحث أو تحقيق بال النقل أن صحيح تقدير.
املصادر إىل واإلحالة والتمحيص البحث يكون ثم ومن األمانة تنقصه أيًضا إليها اإلشارة
حتى محلهم واإلحالل الوطن الزمالء إزاحة أو ادعاء أو تعال دون وأمانة علمية أكثر
فضل هللا السابق العلم. سبيل يف خطوة وتحقيق نرش وكل تشهري. أو نقد دون كان ولو
النرش مثل علميٍّا يكن ولم حتى األول، النرش الهدف االكمال. فضل له والالحق البداية،
العلمي والنرش النصوص. معرفة منه الغرض العثمانية. الجامعة يف الهندي أو األزهري

ومناهجه. العلمي البحث أدوات استيفاء بعد ضبطها منه الغرض الالحق
نرشات كل يعرف وال نفسه.86 إىل يتوجه لآلخرين نقده كأن كثرية الناقد وأخطاء
املسترشقني مقدمات وتحقيق ونماذجها.88 املخطوطات.87 كل عىل اطلع وال باجه ابن

املوضوع: نفس يف مقالتني النفس كتاب إىل يضف لم ألنه املعصومي العلوي الدين جمال ينقد 85

ينقد كما منفصلني. بدوي نرشهما مقاالن وهما النزوعة القوة يف قوله ومن النزوعية القوة عن الفحص
التاريخي النقد قواعد وضعت التي والحضارة خالص فلسفي إبداع االنتحال أن والحقيقة املنحول، نرش
من نموذج وهو سلًفا املنشور ينرش ألنه بدوي الرحمن عبد ينقد كما النسبة. تخطئ ال الحديث علم يف
وضع بدوي أن كما النحو. هذا عىل النرش كثر لذلك مراجعة. أو جديد تحقيق دون الفلسفي السطو
فالعلوي أرسطو. فيه خالف فيما جالينوس عىل الرد يف الفارابي مقال آخر يف باجه ابن من صفحتني
جمال سابًقا منشورة وهي النزوعية النفس نفسه العلوي نرش وقد التجميع. يريد وبدوي النسبية يريد
رسائل نرش ألنه فخري ماجد وينقد .١٢٣ ،٢٢–٣٦ ،٤٥ ص٣٢، باجه ابن مؤلفات العلوي: الدين
من أكثر الطب خاصة والطبيعيات باملنطق وعنايته اإللهية» باجه ابن «رسائل عنوان تحت باجه ابن
وتشويش. خلط من فيه وقع ما الهوامش يف راصًدا رسيع، بشكل تم قد نرشه ويجعل باإللهيات، عنايته
عىل الحصول يستطع ولم وطشقند وأكسفورد اإلسكوريال مخطوطات معرفة السهل من أنه صحيح
العلماء واحرتام وعاداته. ظروفه مجتمع فلكل صعبًا. ليس عليه الحصول ولكن القاهرة، مخطوط
عىل سنوات عرش من أكثر مرور من الرغم «وعىل مثل منهم والسخرية عليهم واللمز الغمز دون واجب
سالم سليم نرشها ملاذا العلوي الدين جمال يدري وال العبارة مباحث اإلسكوريال وبمخطوط بشارته».

.(١٢٧ ،٧٥ ،١١٢-١١٣ ص١٢٤، (السابق،
باألملانية. البداية تعني أنها مع املخطوط من جزء وكأنها باجه ابن عبارات ضمن Anfang وضع 86

ثم ومن برلني ملخطوط أو طشقند أو العام، املخطوط من ١٩٧٦م عام سالم سليم تحقيق مثل 87

بدوي. إىل هو يوجهه الذي النقد نفس إليه يتوجه
مؤلفات (٢) ١٩٧٠م. بغداد، اآلداب، دار محفوظ، وحسني يسن آل لجعفر الفارابي مؤلفات (١) 88

الكويت، بدوي، الرحمن لعبد الغزايل مؤلفات (٣) ١٩٥٠م. القاهرة، املعارف، دار قنواتي، لألب سينا ابن

361



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

جدل. إىل العلمي البحث ويحول نفسه، النص يتطلب مما أكثر وجهدا وقتًا تتطلب
نظر تعكس تأويل قراءة وكل املتعسفة، التجزيئية القراءة إىل النرش أحيانًا النقد ويتجاوز
الخالية التاريخية املصمته االسترشاقية القراءة ذلك يف بما القداءات تتعدد كذلك الباحث.
الالحق، كان ما السابق فلوال رضوري السابقني جهد وتقدير حضارية. داللة أية من
لها التجريبية الدراسات أن كما واإليجاب.89 السلب جدل يف الصواب، كان ما الخطأ ولوال
األمانة من جزء أصحابها بأسماء باجه ابن عن الدراسات ذكر وإن وعيوبها.90 محاسنها

العلمية.91
املسترشقني. املالحظات الحضارية الداللة بل االسترشاق ليس النص يف يعنينا وما
عليه اسمه بدون كل واملالك، والقارئ والناسخ املؤلف بني جماعية حضارية فالنصوثيقة
إضافة دون هو كما املخطوط ترك واألفضل وألقابه.92 وأساتذته نسبه لذكراه، تخليًدا
عن تخرج أنها النارشين أسماء وعيب لفعل. تسميتها أراد مؤلفها كان فلو لها. أسماء
التحول يحدث وقد املضمون. تحليل يصح حتى قصده غري قصًدا تربز وقد املؤلف قصد
العنوان يكون وقد وعناوينه.93 املخطوط يف الحكيم إىل أرسطو من الرمز إىل الشخص من

يحيى، لعثمان عربي ابن مؤلفات (٥) ۱۹۷۸م. القاهرة، قنواتي، لألب رشد ابن مؤلفات (٤) ١٩٧٧م.
ليبيا للكتاب العربية الدار ١٩٧٩م، بدوي، الرحمن لعبد خلدون ابن مؤلفات (٦) ١٩٩٤م. دمشق،

فحسب). األخري هذا (مدح
ويتهكم ص٢٣، الكالم، من لغًوا تكون أن تعدو ال رسيعة مقاالت بأنها سابقيه مجهود العلوي يتهم 89

ص٨٦. العلوي، أوقليدس عند والخطوط سيده ابن عند القطوع مقارنته يف حلمي مصطفى عىل العلوي
العدد الباحث، مجلة الراهنة، العربية األيديولوجية ومالمح األندليس باجه ابن فلسفة زيناتي: جورج 90

ص٢٤. ١٩٧٨م، األوىل، السنة الثاني،
باجه ابن ونصوص األندلس يف التعليمية املؤسسة بتحليل والعلم الثقايف وتكوينه باجه ابن شخصية 91

قريبًا، وستنرش الصدد هذا يف بمحاولة الزمالء أحد قام وقد الهامش: ويف مفصلة. دراسة موضوع
ص١٠. العلوي

املرصي جاد أبي تلميذ اإلمام بن الحسن أبي نسخة من النرض بن محمد بن الحسن املخطوط ناسخ 92

الفضل، أبو الشيخ ملك إىل البالذري بن محمد كاتبه من الرشعي االبتياع انتقل ص٤٣. (األقرص)
األبرار وصفوة األخيار عصمة التقى العدل الرب الزاهد الورع العالم الشيخ التلميذ األلقاب ومن ص٤٧.

ص٤٤. الوزير، السيد
التي القضية نجد املخطوط محتويات الناسخ فيها يذكر التي الورقة يف اإلسكوريال مخطوط يف 93

املترصفة، يسميها مستقبل أو مايض محمولها والتي املستقيمة الحكيم يسميها حال فعل محمولها
ص٧٤. العلوي
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مجرد ميالده سنة يف والبحث الحديث. النارش يفعل كما املؤلف من وليس الناسخ من
ومسترشق السادس. وأوائل الخامس أواخر يف ومات ولد أنه املهم استرشاقي.94 جهد

١١٣٨م.95 بامليالدي لوفاته يؤرخ آخر عربي
مادة حضارية، داللة بال نيص مادي استرشاق باجه البن الفلسفية املسائل ونرش
سابًقا، نرشت التي باجه ابن أعمال اإللهية» باجه ابن «رسائل وتضم تأويلها. يمكن أوىل
أنه وفضله الغربيون املسترشقون قبل من نرشه ما نرش يعيدون العرب فاملسترشقون
مرسة ابن مثل الصوفية بعض وجود من بالرغم الرشق يف الكندي مثل أندليس فيلسوف
ارتباط مثل باليونانية ارتبطوا الذين وهب بن ملك مثل ونصارى حزم ابن مثل وفقهاء

املرشق.96 نصارى

الكيل اإلبداع (أ)

جمًعا أو للوافد تمثًال كان سواء والتلخيص، الرشح من أكثر التأليف أعماله عىل ويغلب
الرشح مؤلفاته عىل يغلب الذي الفارابي عكس عىل للموروث تنظريًا أو واملوروث للوافد
رشوح. باجه ابن أعمال بأن القبول خطأ يبدو ثم ومن التأليف. من أكثر والتلخيص
ويبدو املوروث. وتنظري املوروث خالل من الوافد عرض وإعادة الوافد لتمثله تأليف هي
النصوص إىل وليس واملوضوعات املعاني إىل تشري التي املؤلفات عناوين يف التأليف
وفصًال ورسالة وكالًما وتعليًقا قوًال بل كلها رشوًحا باجه ابن يسمها لم والعبارات.
حضاري عمل فالنص الناسخ. من كانت ولو حتى إلخ … وجمًال وكتابًا ونبيذة وذكًرا

الخامس القرن أواخر يف تويف أنه عىل السابقون أجمع وقد (٤٧٥ الجابري (عند ٥٣٣ أنه والغالب 94

ولده لو شابٍّا يموت وكيف ٤٨٠ه، حوايل سيد بن الرحمن عبد إىل وكتب ٥٠٠ه كسوف شاهد ألنه
استرشاقية. مسائل كلها ٥٣٣ه؟ وتويف ٤٧٥ه

تعليقات باجه: ابن أيًضا، بامليالدي وفاته تاريخ سالم سليم محمد ويذكر ص١٦. فلسفية رسائل 95

بامليالدي وفاته تاريخ الفارابي منطق عىل باجه ابن تعاليق يف فخري ماجد ويذكر بارمنياس. كتاب يف
مرسة بن هللا عبد بن محمد قبله الغربية، الحضارة مسار يف اإلسالمية الحضارة واضًعا ١١٣٨م
صاعد ويذكر (١٠٦٤م). الظاهري حزم بن عيل (١٠٠٨م)، املجريطي أحمد بن ومسلم (٩٣١م).
وله فتحون، بن سعيد عثمان وأبو أرسطو، منطق تلخيص وله اإلقليدي، إسماعيل بن الرحمن عبد

اإلشبييل. وهب بن وملك الحكمة، شجرة
بالثيوس. أثيني نرش بعد فخري ماجد نرشها 96
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األوىل األربعة املقاالت يلخص باجه أن كما واملالك. والقارئ والناسخ املؤلف بني مشرتك
يرشح وال الطبيعي العلم يف يؤلف رشًحا، وليس تأليف فهو واحدة، مقالة يف السماع من
لذلك عليه. قول أو فيه بكتاب وليس مبارشة بالعلم البداية يف والقوة الطبيعي. السماع
والتأليف التبعية. عىل دليًال االسترشاق اتخذه والذي أرسطو قال الشهري التعبري يظهر ال
أي حدودا املقال ويتضمن املرئي. املحسوس الطبيعي الواقع يف أي الطبيعي العلم يف
بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا خالًصا قرآنيٍّا التوجه وكان شارحه. أقاويل وليست تعريفات
املقالة بداية يف بأنه نفسه باجه ابن ويعرض ِلْلُموِقِننَي﴾. آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف ُسبَْحانََك﴾،
وقد والساكن. للمتحرك دراسة تأليًفا، بل شارًحا قوًال ليس الطبيعي السماع الخامسة.97
املوروث: أو الوافد إىل إحاالت من فيها مما بالرغم اإلبداع من اقرتابًا أعماله أكثر تكون
تتم. لم قصرية أعمال بأنها كلها وتتسم الوداع. ورسالة االتصال، ورسالة التوحد، تدبري

اإلحالة.98 عبارات عليه تدل كما إليه يحيل بآخر ويبدأ إال عمل ينتهي ال
أن إال التأليف آليات أو والواقع واملوروث الوافد املوضوع تواصل من وبالرغم
من التحول مراحل ملعرفة رضوريٍّا كان والتأليف، الرشح األدبية، لألنواع طبًقا التصنيف
يمنع ال وهذا عرضيٍّا. وليس طوليٍّا املوضوع، وليس املنهج هو فاملهم اإلبداع، إىل النقل

األدبية. األنواع تخرتق للموضوعات أخرى دراسات وجود من
أعمال خمسة فهناك واملوروث. الوافد عىل التأليف يغلب مؤلفاته لقائمة وطبًقا
موروث أو وافد إىل إشارة بال عمًال عرش وسبعة املوروث، يف وخمسة الوافد، يف
عناوين عىل ويغلب مًعا. ضعفهما واملوروث الوافد عن املستقل فالتأليف رصاحة.99

النفس. الربهان، مثل: الوافد موضوعات التأليف
أو الجديدة القوائم أو القديمة للفهارس طبًقا باجه ابن مؤلفات تصنيف ويمكن
إىل النقل من التحول ملعرفة األنسب ولكن الفكرية. مراحله حسب أو للنارشين طبًقا

وليس ساكن متحرك هو حيث من والساكن للمتحرك ذاتية وأحواًال حدوًدا تضمنت املقالة هذه 97

يسرية إال تصديقية أقاويل فيها وليست بوجودها اليقني يقع حدودها تؤدى عندما فإنها شارحة أقاويل
السماع وبداية ص٤٦. جهات. ثالث عىل يقال املتحرك الحدود. أجزاء تعريف يف إليه يضطر ما بمقدار
أجزائها سائر تتقدم أصناف ثالثة املبادئ من أخر مواضع يف عدد ما فلها نظرية صناعة كل الطبيعي

ص١٢. هي. الرتبة يف
ذلك، يف فسنقول له أفرغنا إذا فيه، فسنقول فيها، القول نرجئ فإنا أخرى، املناسبة هذا ونرتك مثل: 98

ص١١. مقدمة معن، هللا، شاء إن انتهينا إذا
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إىل تقسيمها ويمكن وأنواعهما. التأليف أو الرشح األدبي، للنوع طبًقا تصنيفها اإلبداع
تمثله، أجل من وعلومه الوافد موضوعات يف والتأليف والتعليق، الرشح، أنواع: خمسة
ثم املوروث يف والتأليف الفلسفي، للرتاكم نظًرا املوروث خالل من الوافد يف والتأليف
قوائم ست وهناك األدبية.100 األنواع هذه تداخل من بالرغم الخالص اإلبداعي التأليف
مما لتحقيقها وجهًدا وقتًا وتطلب وصعبة دقيقة غري املكتبات وفهارس معروفة؟101
جماعية حضارية وثيقة والنص والنرش، التحقيق يف النظر وإعادة التوثيق أهمية يبني
واملالك يعلق، القارئ يخرج، والناسخ يكتب املؤلف واملالك. والقارئ والناسخ املؤلف بني

االسترشاق. مهمة فتلك ضبطه، وليس داللته يهم ما يوقع.102
وال اإلبداع ثم (الوافد) بالنقل تبدأ اإلمام ابن فقائمة تصنيفها. معيار لها قائمة وكل
املنطق. يف الفارابي رشح عىل وتركز األطراف. دون العمل قلب بل كامًال إحصاء تعطي
أجزاء ويضم التكرار، ويتفادى (الوزير)، العمل إليه يرسل الذي اآلخر الطرف وتذكر
التأليف اتجاهات معرفة يريد املصنف وكأن األم الكتاب إىل الطبيعي السماع مقاالت

عىل قول (٢) ألرسطوطاليس العلوية اآلثار كتاب (١) الوافد: يف سالم. سليم محمد قائمة يف 99

الحيوان كتاب من األخرية املقاالت بعض عىل قول (٣) ألرسطوطاليس والفساد الكون كتاب بعض
املفردة األدوية كتاب من يشء عىل كالم (٥) األرسطوطاليس النبات بعض عىل كالم (٤) ألرسطوطاليس

الجالينوس.
هندسة عن سئل ملا جوابه (٢) الذهنية الصناعة يف نرص أبي كتاب عىل تعاليق (١) املوروث: يف
واقد ابن أدوية عىل التجربتني كتاب (٤) للرازي الحاوي اختصار (٣) وطرقه املهندس سيد ابن

حسدار. بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبي إىل رسالة (٥) سفيان الحسن أبي مع باالشرتاك
باإلنسان العقل اتصال كتاب (٢) وماهيته الطبيعي التشوق فيه ذكر قول (١) (الواقع): التأليف يف
الفحص يف كالم (٥) النفس كتاب (٤) الفعال العقل عىل الوقوف بها يمكن التي األمور يف كالم (٣)
الوداع رسالة يتلو قول (٧) الوداع رسالة (٦) تنزع ومما تتزع ولم هي وكيف النزوعية النفس عن
فصول (١١) املتوحد تدبري كتاب (١٠) وحقيقته الربهان أسباب (٩) متفرقة وجدت حكمة تعاليق (٨)
يف كالم (١٣) اإلنسانية الغاية يف كالم (١٢) فيها املتوحد وحال املدن وكيفية املدنية السياسة يف قليلة
األسطقسات يف كالم (١٦) والهيئة الهندسة يف يسرية نبذة (١٥) واملسمى االسم يف كالم (١٤) الربهان

ص٢٧. سالم سليم محمد املزاج، يف كالم (۱۷)
وقام العلوي، من القسوة هذه إىل تحتاج وال رضير من عام تعليق مجرد حلمي مصطفى قائمة 100

مثل موضوع أو عنوان بال له املنسوبة األقوال بعض وهناك العارفني». «هدية يف الرتاث بحفظ األتراك
بها كتب رسالة يف وقال الطبيعي، للسماع كمالحق معن) ماجد، (أكسفورد، إليه املنسوبة األقاويل من

الوداع). رسالة (وهي إخوانه بعض إىل
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وحدة لبيان (اإلنسانيات) واإللهيات والطبيعيات املنطق بني لديه فرق ال باجه، ابن عند
جديد من الطبيعيات إىل ويعود (اإلنسانيات) باإللهيات وينتهي بالطبيعيات يبدأ املذهب.
مقلوبة، طبيعيات واإللهيات طبيعية، أساًسا أنها للحكمة باجه ابن رؤية أن عىل يدل مما
تدل وحروف بأفعال األعمال بني اإلمام ابن ويربط آلة. واملنطق الطبيعة، يف واإلنسان
العمل إىل سابق عمل كل يؤدي واحد، فكرى مسار له باجه ابن وكان العمل وحدة عىل
عنه اشتهر الذي املتوحد كتاب أن ويبدو بالزمان. يوحي الذي الرتتيب ذكر مع الالحق
ناقًصا، أم كامًال كان وإن النص سالمة عىل املصنف يركز كما املؤلفات. عرشات من واحد
أو رسالة أو ذكًرا أو كالًما أو تعليًقا أو قوًال أو رشًحا كان إذا األدبي النوع يحدد كما

جمًال. أو نبذة أو كتابًا أو فصًال
أو األهمية ملقاييسه، طبًقا منها وينتقي املؤلفات، مجموع بتقديم الناسخ ويقوم
والطبيعيات باملنطق البداية أو باإلبداع التثنية ثم بالنقل البداية أو عفوية أو قصدية املزاج،
األندلس من يد، إىل يد من املناولة الكتابي، النقل الناسخ يذكر كما بالسياسيات. التثنية ثم
واملكان التاريخ وذكر واملالك للناسخ األلقاب حفظ مع مرص.103 صعيد إىل املغرب إىل

للجميع. والدعوة

هي: الست القوائم هذه 101

.(۲۰) (أكسفورد) اإلمام ابن مجموع خالل من النرض ابن القايض حرصها كما املؤلفات قائمة (١)
.(٢٧) أصيبعة أبي ابن قائمة (٢)

طفيل. ابن قائمة (٣)
.(١٠) العارفني هدية (٤)
فخري. ماجد قائمة (٥)

حلمي. مصطفى محمد قائمة (٦)
نسخة عن نقله الذي النرض بن محمد بن الحسن هو وناسخه ٥٤٧ه، إىل يرجع أكسفورد مخطوط 102

ص٤٧، … الرشعي باالبتياع انتقل ص٤٧، مدفعي الخط وبنفس باجه، ابن تلميذ اإلمام بن الحسن أبي
ص٤٧. العلوي ص٧، عربي غري كالم فيه وورد

الجزء هذا يف ما جميع قابلت مثاله: ما وجدت األصل من املوضوع هذا مثل إىل انتهيت وحيث 103

وصفوة األخيار عصمة التقي العدل الرب الزاهد الورع العالم الشيخ بخط وهو منه املنقول األصل بجميع
املحبوبة أصله يف ينظر وهو الرسقسطي اإلمام بن العزيز عبد بن الحسن أبي الوزير السيد األبرار
املعروف الصانع بن يحيى بن محمد بكر أبي زمانه يف الفلك ونادرة عرصه وبشري دهره فريد يد من
ومستفاد عليها عامل يومئٍذ عزه هللا أدام املذكور والعزيز بإشبيلية. املصنف عىل بقراءة قراءة باجه بابن
تاريخ يف عليه الجزء هذا قراءة من عزه هللا أدام الوزير فراغ وكان إليها العمل من أضيف وما لخراجها
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طبًقا الفيلسوف مؤلفات ترتيب يمكن هل ذلك ومع كتب. ما آخر ربما املتوحد تدبري
ومواقفه ومزاجه حياته يف مأساة عىل بناءً التأليف ليس تطوره؟ ملعرفة الزماني للرتتيب

العلوم.104 إحصاء يف عليه سابقة حضارية بنية عن تعبريًا بل
وتفحصه الطبيعي، السماع عىل تركز رسالة، وثالثون اثنتان أكسفورد مجموعة ويف
الحضارة بؤرة وهو األول املحرك عن والثامنة السابعة عىل الرتكيز مع مقالة مقالة
عىل الطبيعة بعد ما أو املنطق من أكثر كلها الطبيعيات أجزاء استعراض مع اإلسالمية
باجه ابن ويعود بدا. عىل عوًدا الكل رشح الذي رشد وابن باملنطق بدأ الذي الفارابي عكس
واالشياء. األلفاظ بني املتوسطة الحلقة املعاني يف القول ويكون الفارابي. مثل املنطق إىل
يقول لذلك باملنحول الناسخ ويشعر الظن. منطق دون اليقني بمنطق باجه ابن ويكتفى

إليه». «املنسوبة
هو فقط أرسطو فليس والرشح. والكالم القول بني للرسائل األدبي النوع ويختلف
للتبعيض نظًرا أقواله كل وليس قول، وله يقول باجه ابن أيًضا بل قول وله يقول الذي
قبل بالوافد املصنف ويبدأ للموضوع. تحديد دون والنظر الكالم وأحيانًا قوله» «من يف

املتوحد.105 تدبري يف ممثًال اإلبداع وقبل املوروث
الهدف وتوضيح القصد بيان عىل تقوم رسالة، وعرشين أربًعا برلني مخطوطة وتذكر
السابقة إىل رسالة كل تؤدي إذ كله الفلسفي العمل وحدة عن وتكشف رسالة، كل من
والقارئ. املؤلف بني رسالة فالعمل فهمه. عليه لتسهل القارئ وتخاطب الالحقة، أو
يف ولذلك الدوام»، «رسالة نهاية يف الحال هو كما رصاحة الديني البعد عن تكشف كما
للقارئ. بالدعاء تبدأ كما الدوام». «معطى وهو وجل عز هللا هو بالدوام األشياء خلق
العمر قرص بهموم إحساس مع قراط، ألبو جالينوس إيضاح عملية باجه ابن ويكمل
رسالة السماع وأن الطبيعيات، يف كلها أنها ويالحظ املتقدمني يذكر التاريخي وبالوعي

عمر بن محمد بن الحسن وكتب وخمسمائة. ثالثني سنة رمضان شهر من عرش الخامس اليوم آخره
نافًعا علًما سبحانه هللا نسأل ومائة وأربعني سبع سنة اآلخر ربيع شهر يف بقوص النرض بن محمد بن

ص٨٧. سيد ابن قدير، يشاء ما عىل أنه واآلخرة، الدنيا يف
بنيوي. والثاني تاريخي األول .expose فإنه اإلسالمي أما Pose ألنه تطور الغربي الفيلسوف 104

الغزايل). (باستثناء
ص١١٧–١٢٩. بدوي 105
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العقل وأن املعنى، يف ومرة املوضوع يف مرة رسالتان، والحيوان رسالتان، واملزاج واحدة،
رسالتني وأن شتى، فنون عنوان تحت املتناثرة املوضوعات بعض هناك وأن رسالتان،
اإلسكوريال مخطوط ويف وأرسطو). (اإلسكندر العنوان يف أعالم أسماء يحمالن فقط
الطبيعيات.106 يف مقاالت أربع طشقند مخطوط يضم بينما املنطق يف مقاالت خمس يضم
رسالة عرشة إحدى األول قسمني، إىل والعرشين الثالث الرسائل تقسيم مقياس وما
األول القسم يف العنوانني باستثناء النارش من العناوين وكل رسالة؟ عرشة اثنتا والثاني
املؤلف. قصد يكن لم قصد نحو عمل توجيه أو إظهاره املؤلف يشأ لم قصًدا يظهر قد مما
األشخاص عىل املوضوعات غلبة عىل يدل مما أعالم ثالثة فقط بها األول القسم وعناوين
رسائل وأطول الثاني.108 من أكرب األول والقسم كلها.107 منها خلو الثاني القسم بينما
القسم رسائل وأطول األلحان. يف كالمه ومن «وأصغرها» والواحد الوحدة يف األول القسم
العقل بني كالمه ومن وأصغرها: الناطقة» القوة تصور يف ارتياض كالمه «من الثاني
يف كالمه ومن اإللهي، العلم فيض آخر نظر باألول، اإلنساني العقل واتصال املخيلة والقوة
األول القسم وظهورها. العقول تراتب يف اإللهي، والعلم الثواني والعقول اإلنساني العلم
االتصال نظرية يف ممثلة العقليات عليه يغلب والثاني والطبيعيات، املنطق عليه يغلب
وباإلضافة الطبيعيات. ففي األول املحرك بمعنى اإللهيات أما اإللهيات. تعادل ما وهي
من املعروف مجموع فيكون أخرى رسالة عرشة سبع هناك رسالة والعرشين الثالث إىل
بإصدار يسمح مما الثلثني من أكثر رسالة، وخمسني سبع من أربعني باجه ابن أعمال

فلسفته. مجمل عىل حكم
التأليف وآليات واملوروث الوافد جدل ومعرفة عمل كل وحدة عىل الحرص واألفضل
مًعا الوافد فتجمع كلها لها العريض االخرتاق من بدًال التكرار يف ذلك يوقع مما بالرغم
ال ولكنه باجه ابن عىل الحكم إصدار عىل يساعد مما مًعا التأليف وآليات مًعا واملوروث

التأليف. آليات عن يكشف
عليها يغلب األوىل حياته. يف مراحل لثالث طبًقا باجه ابن أعمال تصنيف ويمكن
األعمال عليها يغلب والثالثة الطبيعية، األعمال عليها ويغلب والثانية املنطقية، األعمال

ص١٢٨-١٢٩. السابق، 106
(٤٩ص). الثاني (٧٣ص)، األول 107

(٢ص). واألقرص (١٢ص)، األطول 108
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العمر. مراحل عن تعرب واإللهيات والطبيعيات املنطق الثالثة، الحكمة أجزاء وكأن اإللهية،
صعوبة إىل باإلضافة الشباب، مرحلة يف جميًعا ألفت أنها ضمان يوجد ال ذلك ومع
مراحل جعلت التي املصادفة أنها أم طبيعي تطور عىل املراحل هذه تدل وهل تحديدها.
يف املوروث أو الوافد يف التأليف ويالحظ الثالثة. الحكمة أقسام تطابق الثالث العمر

واإلبداع.109 النقل بني متوسطة والثانية الثالثة، املرحلة يف واإلبداع األوىل، املرحلة
املوسيقى ودخول واملنطق، بالرياضة البداية األوىل املرحلة مجموعة عىل ويالحظ
كما وحده. املوروث أو املوروث الوافد ويظهر الوافد، ويغيب الرياضيات. ضمن والفلك
والعبارة املقوالت، ولواحق مرتني املقوالت مثل الكتب بعض عىل التعليق تكرار يظهر
واملدخل مرتني، والربهان التحليل، كتاب يف وارتياض والقياس، العبارة، وكتاب مرتني
وهو اليقني، منطق ويحرض شاعر أنه مع الظن منطق ويغيب وإيساغوجي. والفصول
أو اإلنسانيات يف الطبيعي» الشوق ماهية «يف تصنيف ويصعب رشد. ابن أكمله ما
عن الحديث من بالرغم األوىل املنطقية الرياضية املرحلة يف الطبيعيات أم النفسانيات

الربهان.110 منطق إطار يف األربعة األسباب
والعالم. اإلنسان والواقع، العقل أي والطبيعيات املنطق باجه ابن عىل الغالب ويظل
بنيوي ثالثي يف وهللا الوحي مثل الطبيعيات يف مبارشة بطريقة تأتي فإنها اإللهيات أما

اآلتي: النحو عىل

اإلنسان
العالم
الله

العقل
الواقع
الوحي

ا-نطق
الطبيعيات
اإللهيات

املوضوعات بعض فيها تتكرر املراحل. أكرب وهي الطبيعية املرحلة الثانية واملرحلة
يف والتأليف مؤلفات، خمسة يف الطبيعي السماع تفصيل ويتم املزاج. خاصة أيًضا
وطبيعية فلكية طبية موضوعات وظهور الطبيعيات. من كأجزاء والحيوان والنبات الطب
والحميات، املفردة، واألدوية واملزاج، واألسطقسات، واملادة، الصورة، مثل املستقل للتأليف

الثانية أكربها رسالة. ٥٨ مجموعها رسالة، ١٢ الثالثة رسالة، ٢٧ الثانية رسالة، ١٩ األوىل املرحلة 109
الثالثة. وأصغرها

.٦٤ ص٥٣، العلوي 110
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلمام بن والحسن والرازي وافد ابن وذكر الوافد، من وجالينوس أبقراط وذكر والنيلوفر،
املرحلة يف املدني العلم مسائل بعض ظهور والغريب األمة. من جزء واليهود املوروث، من

واالجتماعيات.111 اإلنسانيات إىل أقرب وهي الطبيعة
موضوعاتها بعض تتكرر املراحل. أصغر وهي اإللهية املرحلة وهي الثالثة املرحلة
عنوان نفس وهو مرتني النزوعية والنفس الوداع، رسالة يتلو وقول الوداع رسالة مثل
مثل والعقليات النفسيات اإلنسانيات، عليها ويغلب عنها اإللهيات لفظ يغيب رشد. ابن
من تخلو واملتحرك. النفس يف الطبيعيات مع تتداخل ذلك ومع الرشق. يف الصفا إخوان
ال أسئلة. عىل األجوبة إىل منها املوضوعات إىل أقرب واملؤلفات. والسماء األعالم أسماء
وهموم وشجن حنني من يثريه بما الوداع» «رسالة مثل جمال من العناوين بعض تخلو

العمر.112 قرص
وتمثل الوافد، تمثل األربعة، لألنواع طبًقا والعرشين الثالث الرسائل تصنيف تم وإذا
نجد فإننا الخالص واإلبداع املوروث، وتنظري وبعده، وقبله املوروث تنظري مع الوافد

اآلتي:

والفارابي الكندي منذ قبل من تم قد كان التمثل ألن (رسالتان) الوافد تمثل (١)
سينا. وابن

املزدوج. التأليف، قمة رسالة)، عرشة (اثنتا املوروث وتنظري الوافد تمثل (٢)
واألصول. والتصوف الكالم مهمة تلك كانت فقد (رسالتان)، املوروث تنظري (٣)

دون الخالص اإلبداع رقعة اتساع عىل يدل مما رسائل) (سبع الخالص اإلبداع (٤)
موروث. أو وافد إىل إحالة

املالحظات بعض استنباط يمكن والواقع واملوروث الوافد اإلبداع، ملكونات وبالنسبة
العامة:

اإلبداع. مرحلة يف أكثر والعربي أقل املوروث أن حني يف أقل واليوناني أكثر الوافد (١)
املوروث الثاني القسم ويف وطبيعة) ورياضة (منطق أكثر الوافد األول القسم يف (٢)

وإلهيات). (عقليات أكثر

ص١٦٤-١٦٥. السابق، 111
ص١٦٦. السابق، 112
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

اإلبداع. إىل أقرب الثاني والقسم النقل، إىل أقرب األول القسم (٣)
تركيز. واإلبداع إسهاب، فالنقل الثاني. من أطول كما األول القسم (٤)

أقرص.113 الثاني ويف أطول، األول القسم يف الرسائل (٥)
اإلبداع ارتباط عىل يدل مما األول الجزء من أكثر الثاني الجزء يف املوروث ظهور (٦)

باملوروث.

كاآلتي: الثالثة اإلبداع مكونات عىل باجه ابن مؤلفات توزيع يمكن ثَم وِمن

وإعادة املعنى، إىل اللفظ من التحول وهو وعلومه. الوافد موضوعات يف التأليف (١)
املزاج، مثل: مرة من أكثر فيها والتأليف األعمال بعض تكرار عليها ويالحظ املعنى. بناء
نفسه ويف األمر اليشء، إىل الذهاب أي موضوعات بل عناوين توجد وال النزوعية. والنفس

مبارشة.114

وإقليدس اإلسكندر، ثم (٢٢) أرسطو يتصدره وعرشين الثالث الرسائل مجموع يف الوافد ويحرض 113

الكتب ومن .(٢) وأبولونيوس ثامسطيوس، ثم (۳) بطليموس ثم (٤) أفالطون ثم (٥) وسقراط
والعالم والسماء السماع، من والثامنة العلوية اآلثار ثم (٥) والفساد الكون ثم (١١) السماع يتصدر
وما وقاطيغورياس، والحيوان، وأرمنياس، والربهان، وتيقوماخيا، املخروطات، ثم (٢) الخري وإيضاح
األلفاظ من واملفرسون (١) لإلسكندر والحروف ألرسطو، األوىل والفلسفة الحروف، وكتاب الطبيعة، بعد
املوروث أما .(١) اليونان وشاعر (١) واملفرسون (١٦) والكتب ،(۸) األعالم من النتيجة: وتكون .(١)
ثم (٢) مسلم، أبو ثم (۳) سيد وابن الغزايل ثم (٤) املنصور ثم (٦) الزرقلة ثم (١٥) الفارابي فيتصدر
ومن .(١) عيل بن هللا وعبد القيس وامرؤ النرض وابن الصائغ وابن اإلمام وابن الهيثم وابن حسداي ابن
امللة وكتاب املتغرية، واملوجودات الخطابة، ورشح بطليموس، عىل الشكوك ثم (٢) السائل عيون الكتب:
أشعار ،(٢) الرشيعة (٥) القرآن املوروث: ألفاظ ومن واملعقول. العقل ومقالة األخالق ورشح واملشكاة
.(١) إشبيلية تبع، الصوفية، السنن، الرشع، العرب، لسان العرب، العرب، لغة العرب، نحويو العرب،
فاملوروث .(٢) والصوفية الصفا وإخوان (١٣) املوروث واأللفاظ (٨) والكتب (١٧) األعالم فالنتيجة:

الكتب. يف املوروث يزيد بينما واأللفاظ واملجموعات األعالم يف الوافد يفوق
مثل: وذلك 114

ماجد). األهواني، (بالثيوس، باإلنسان العقل اتصال رسالة (أ)
(ماجد). الفعال العقل عىل الوقوف (ب)

(بالثيوس). النبات يف بكر أبي قول ومن (ج)
(املعصومي). النفس كتاب (د)

ومساوقة األوىل الصورة يف (٢) الحركة. كتاب (١) أهمها: (املعصومي) والفساد الكون كتاب (ه)
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الوافد يف التأليف وهو الفلسفي). (الرتاكم املوروث خالل من الوافد يف التأليف (٢)
نفس ويظهر الفارابي. خاصة املسلمني الحكماء أيدي عىل موروث إىل تحوله تم أن بعد
إيساغوجي رشح ويتقدم املنطقي، الفارابي ويظهر املؤلفات.115 فهارس بتحليل اليشء
كتاب عىل سابع قول إىل باإلضافة رشوح ستة له واحد كتاب الفصول، أو املدخل أي

العبارة.116

النيلوفر. (٧) النبات. يف مقالة (٦) املزاج. يف (٥) املزاج. يف (٤) األسطقسات. يف (٣) للمادة. الصورة
الوحدة يف (١٢) املتحرك. يف (١١) النزوعية. النفس (١٠) النزوعية. النفس يف (٩) املدني. العلم يف (٨)
باإلنسان. العقل اتصال عىل القول تتضمن فصول (١٤) الفعال. العقل عىل الوقوف يف (١٣) والواحد.
(١٩) النجوم. صناعة يف أقاويل (١٨) الهيئة. يف (١٧) األلحان. يف (١٦) الناطقة. القوة يف القول (١٥)

الطبيعي. الشوق ماهية يف
(ماجد). للفارابي إيساغوجي عىل باجه ابن تعليق (أ) 115

(ماجد). للفارابي املقوالت كتاب عىل باجه ابن تعاليق (ب)
(سالم). العبارة) كتاب (من أرمنياس باري كتاب يف باجه ابن تعاليق (ج)

أو املدخل يف ورد ما عىل تعليق (٢) نرص. ألبي إيساغوجي من األوىل الكلمات عىل تعليق (١) 116

رشح (٤) نرص. ألبي إيساغوجي من األوىل الكلمات عىل آخر تعليق (٣) نرص. ألبي املنطق يف رسالة
آخر جزء عىل تعليق (٦) نرص. ألبي الخمسة الفصول رشح (٥) نرص. أبي عند فصول كلمة معنى
اإلسكوريال مخطوط ويضم العبارة. كتاب عىل عنه هللا ريض قوله ومن (٧) نرص. ألبي إيساغوجي من

ستة: وهي املنطق يف الفارابي كتب عىل باجه ابن تعاليق
املنطق. يف نرص أبي كتاب عىل الصائغ بن يحيى بن محمد بكر أبي تعاليق (١)

إقليدس. كتاب من األوىل املقالة يف مصادره رشح (٢)
أيًضا. له الخامسة صدر رشح (٣)

التحليل. كتاب عىل الجرجاني كالم من تعاليق (٤)
املقوالت. كتاب عىل تعاليق (٥)
العبارة. كتاب عىل تعاليق (٦)

باجه. ابن من الفارابي قرب عىل يدل مما أيًضا الفارابي فمن ٢–٨ من النصوص أما
الفارابي محمد بن نرص أبي كتاب عىل الصائغ بن يحيى بن محمد بكر ألبي أكسفورد مخطوط ومن

إيساغوجي: من والفصول املدخل يف
(٤) املقوالت. كتاب عىل االرتياض (٣) إيساغوجي. عىل تعليق (٢) والفصول. املدخل يف منها (١)
(٨) العبارة. كتاب من (٧) العبارة. كتاب (٦) املقوالت. لواحق يف القول (٥) املقوالت. كتاب عىل تعليق
قول (١١) الربهان. كتاب أول عىل كالم (١٠) التحليل. كتاب يف ارتياض (٩) القياس. كتاب عىل تعليق

أرمنياس. باري كتاب (١٣) املقوالت. كتاب (١٢) الربهان. وكتاب يحيى بن محمد بكر أبي
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يف الوافد، تنظري مستوى عىل يكون حتى له التنظري وهو املوروث. يف التأليف (٣)
يوسف بن وجعفر األندليس، يحيى بن إبراهيم والزرقالة سيد بن الرحمن عبد فضل إبانة
بني فرق ال بمعارصيه، ارتبط فقد اإلمام. الحسن وأبو والرازي، وافد، وابن حسداي بن
باملوروث فاالرتباط مؤلفاته. تتخلل ذاتية سرية يف وفكره حياته بني أو وفكرهم حياتهم

األوىل. املرحلة منذ بالوافد ارتبط قد
إىل األستاذ من ورسالة األمة، من جزء واليهود املوروث، من كجزء الطب ويظهر
الزرقايل ويظهر أرسطو. شارح فقط وليس املستقل املؤلف الفارابي يظهر كما التلميذ.
ظهر املوروث فمن املحيل. الهيئة عالم وهو شيخ، أنه عىل يدل مما اإليمانية النهايات مع
اإلمام بن والحسن حسداى بن الرازي، الوافد، ابن سيد، بن الرحمن عبد أعالم خمسة
من جزء واليهود أرسطو. يظهر ولم وجالينوس. قراط أبو اثنان الوافد من حني يف

الحضارة.117
واحد آن يف واملوروث الوافد عن املستقل التأليف وهو الخالص. اإلبداعي التأليف (٤)

كبري.118 حد إىل

اختصار كتاب (٣) وافد. ابن أدوية عىل التجربتني كتاب (٢) سيد. بن الرحمن عبد فضل إبانة يف 117

ويف األمام. الحسن أبي إىل رسالة (٥) حسداي. بن يوسف جعفر أبي إىل رسالة (٤) للرازي. الحاوي
كالمه ومن (٢) حسداي. بن يوسف جعفر ألبي به بعث ما كالمه ومن (١) كاآلتي: أكسفورد مخطوط
أيًضا، قوله ومن (٥) اإلمام. بن الحسن أبي الوزير إىل عنه هللا ريض وكتب (٤) وغريه. نرض ابن عىل
يوسف بن جعفر ألبي به بعث ما كالمه ومن األخروية). السعادة يف الفارابي نرص أبي عن (دفاع
عليه الهيئة صناعة طريق يف قط يقع فلم األندليس يحيى بن إبراهيم الزرقالة «أما بدايته حسداي بن
من يراسله له صديًقا وكان ص٣. العلوي أقواله»، فتضطرب ولوائحه سوانحه بحسب يقول فهو أمرها

الهيثم. ابن نقد مع املشهورين الهيئة علماء ومن القاهرة
(ماجد). الوداع رسالة يتلو قول ماجد)، (بالثيوس، الوداع رسالة (أ) 118

ماجد). دنلوب، (بالتيوس، التوحد تدبري (ب)
(ماجد). اإلنسانية الغاية يف (ج)
(بدوي). والواحد الوحدة يف (د)

(بدوي). املتحرك يف (ه)
(بدوي). النزوعية القوة عن الفحص يف (و)
(بدون). النزوعية القوة يف قوله ومن (ز)
األلحان. يف عنه هللا ريض كالمه ومن (ح)

النيلوفر. يف كالمه (ط)
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الخالص الفلسفي اإلبداع (ب)

اعتماًدا املوضوع وبنية الرتكيز عىل لقدرته نظًرا الفلسفية إبداعاته (٥٣١ه) باجه والبن
دون أرسطي موضوع وهو الطبيعي». الشوق ماهية «يف كالمه مثل الخالص العقل عىل
فيه يظهر صويف أسلوب يف علمي طبيعي موضوع وهو النيلوفر». «يف وكالمه أرسطو.
اإلنساني العقل واتصال املتخيلة والقوة العقل «بني كالمه ويف األسطقسات. املعرب اللفظ
املوضوع لنفس تطرق وقد للنبوة. شعبي كمدخل والكهانة الرؤية موضوع يتناول باألول»
بخاتمة وينتهي الطبيعي. الشوق وماهية الفعال العقل عىل والوقوف النزوعية النفس يف
وعملوا ورسله، وكتبه وبمالئكته به وآمنوا هللا هداهم الذين الصالحني إىل وإشارة إيمانية
التقابل وواضح واملعجزات. الرؤيا يف املالئكة بتوسط عليهم يفيض فإنه يرضيه بما
تعارض دون صوفية إيمانية وخاتمة املوضوع يف التنظري عىل عالية قدرة بني املزدوج
تقدم» ما تصور يقوى آخر «نظر يف املوضوع نفس باجه ابن ويكرر والذوق. العقل
وليس العقل طبيعة عىل معتمًدا حضارية، روافد مع ليس موضوعات مع يتعامل فهو
باجه ابن أن إال صويف املوضوع أنه من بالرغم اإللهي» العلم «فيض ويف مكوناته: عىل
ومخلوقاته موجوداته عىل علمه من هللا فيض عن ومركز قصري خطاب يف عقليٍّا يبنيه
باجه ابن يعتمد الوجود» واملمكن الوجود الواجب «يف آخر نظر ويف العمل. أو العلم من
األجرام أن حني يف الزمان مع ال الدهر مع اإللهية العقول أن إلثبات الخالص العقل عىل
الزمان. فحسب والفساد الكون أما للزمان. محدثة ألنها زمان يف ال الزمان مع السماوية
وتظهر والزمان.119 الخلود ثنائية الوجود، وممكن الوجود واجب بني الحكماء ثنائية وهي
ويقني. وظن شك من االعتقاد وأنماط الفكري املسار ووصف البيان أفعال يف اإلبداع آليات
تحديد مع الخالص، اإلبداعي النص بتقطيع يقوم وهو هللا ريض للمؤلف الناسخ ويطلب
وتبدأ اإليمانيات يف فتغرق الدينية املقدمة تطول وقد الهجري، والتاريخ إشبيلية، املكان،
ويتعرف واألصل، الصورة بني الناسخ ويقارن وصحبه. الرسول عىل والصالة بالحمدلة
الشيخ عىل والقراءة واملناولة، اإلجازة املدونة، الرواية لطرق طبًقا منه املنقول الخط عىل
الناسخ. واسم واملكان الزمان ويحدد الفقه. أصول علم يف معروف هو كما الشيخ وقراءة

التاريخي.120 باملوقف مرشوط النظري فاإلبداع

.١٨٨–١٩٠ ،١٧٩–١٨٠ ،١٧٠-١٧١ ،١٥٤-١٥٥ ،١٠٦-١٠٧ ص٩٧–١٠٢، ج١ رسائل 119

.١٥٤-١٥٥ ،١٠٢ ،٩٧ ،٨٢ ،٧٢ ،١٠٦-١٠٧ ص١٠٢، السابق، 120
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الفلسفي اإلبداع ثالثًا:

الطويس الدين نصري (٩)

يف (٦٧٢ه) الطويس الدين نصري عند السابع القرن يف الخالص الفلسفي اإلبداع ويستمر
خاٍل والنص الزنجاني.121 هللا عبد أبي الشيخ رشح الجسد» فناء بعد النفس بقاء «رسالة
بحجج وعقلية حسية إىل املوجودات الخالصوقسمة العقل عىل يعتمد واملوروث. الوافد من
العرض والكيف، الكم البرشي، الذهن يف الشهرية الثنائيات إلثبات صورية وبراهني عقلية
البدن فناء إثبات يسهل الذي التصور وهو والالمرئي.122 املرئي والزمان، املكان والجوهر،
قصري املتن املضاد. الطرف يف تقع والنفس طرف يف يقع البدن ألن عليه؛ النفس وخلود
والحديث القرآن املعريف، الالوعي يف املوروث من حتى يخلو وكالهما طويل. والرشح
الكبري الفيلسوف مثل األلقاب يف والتعظيم التفخيم زيادة وتبدو والفرق. األعالم وأسماء
الفاضل، العالم املوىل رسم والدين، امللة نصري العالم، عالمة الطويس، الشهري والفلكي
الشيخ األستاذ النحرير واملصلح الكبري والعالمة املهندسني قدوة والدين الدولة مؤيد
العقل فيه يبلغ الذي الوقت نفس يف القدماء واحرتام التقليد بداية عىل يدل مما الزنجاني
ملهم فاهلل األعمال. لصوالح والتوفيق العصمة هللا بسؤال كالعادة النص وينتهى استقالله.

الحال.123 بحقيقة أعلم وهو املعاد. وإليه املبدأ منه الخري. ووىل العقل

الشريازي الدين صدر (١٠)

الذوق عىل الخالص اإلبداع يعتمد (١٠٥٠ه) الشريازي الدين لصدر «الخلسة» رسالة ويف
وعر طريق يف سائًرا النوافل بعض صالة بعد جده لسان عىل املنام يف برؤية تبدأ الصويف.
يسلكه الذي الطريق األعىل، امللكوت طريق أنه وأدرك فاستيقظ بهية. طلعة رأي حتى

سينا.124 البن الطري» «رسالة مثل املنطقي الروح

٦٧٢ه. سنة املتوىف الوزير الطويس محمد بن محمد الدين نصري الشهري والفلكي الكبري الفيلسوف 121
هللا عبد أبي الشيخ األستاذ النحرير واملصلح الكبري العالمة رشحها الجسد فناء بعد النفس بقاء رسالة

ت). (د. مرص القاهرة، بمدينة الفجالة شارع رمسيس، عمارة الزنجاني،
برجسون. حتى ديكارت من الغربية الفلسفة يف املشهورة الثنائية وهي 122

ص٣١. النفس بقاء 123

ص٢٦٥-٢٦٦. رسائل مجموعة الشريازي: الدين صدر 124
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الريايض اإلبداع رابًعا:

بني العلوم وباقي واملوسيقى والفلك، والهندسة، الحساب، الريايض، اإلبداع أن واضح
املوجه الخالص العقل لقدرة ربما اإلبداعات أكثر هو املناظر علم مثل والطبيعة الرياضة
فال والالمحدود. والالنهائي الالمتناهي إدراك إىل العقل ودفع التنزيه إدراك عىل بالتوحيد
التجسيم ورفض البحتة الرياضيات بني التوحيد، يف والتنزيه الرياضة صورية بني فرق
يتحد أن الطبيعي فمن الوحي نسق هو العقل نسق كان فإذا العقائد. يف والتشبيه

الهندي.1 واملنطقي الريايض اإلبداع وراء الدافع نفس وهو واحد. نسق يف النسقان
الطبيعية، العلوم تاريخ وبني الحكمة علوم يف الطبيعيات بني التمييز يصعب وكما

الرياضية. العلوم تاريخ وبني املنطق من كجزء الرياضيات بني التمييز أيًضا يصعب

والجرب الحساب (١)

أيًضا أنهم إال ثانيًا تمثله وأحيانًا أوًال الوافد نقل كان املرتجمني دور أن من وبالرغم
الخالص. اإلبداع يف ساهموا

عدي بن يحيى (أ)

عدي بن ليحيى يشء» عن املضمر يسأل أن غري من املضمر العدد «استخراج يف مقاله ففي
املضمر العدد فيقسم الخالص. العقل عىل االعتماد ويتم واملوروث، الوافد يغيب (٣٦٤ه)

كامًال النص عىل حكًما يصدر املضمون تحليل ألن الشذرات مجرد وليس الكاملة النصوص تحليل تم 1

واإلبداع. النقل بني مكانه ملعرفة



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بالبسملة، والبداية معرفته». أردنا ما «وذلك جميًعا منها املطلوب إلثبات أنواع عرشة إىل
هللا.2 عون النهاية ويف هللا بمشيئة والوسط

اإلطالق. عىل واملوروث الوافد يغيب أيًضا له املتناهي» غري عن الثالثة «البحوث ويف
أو النفي وجوب يف واملتبوع التابع بني فرق ال أنه املتناهي غري لوازم من أن إثبات غرضها
وبعد قبل هناك يكون أن يلزم ال وأنه واآلخر، األول من متناهيًا يكون وأن وجوبه، عدم
األلفاظ رشح من ابتداءً اللبس عن عاريًا معناها لبيان حدة عىل الزمة كل رشح ويتم له.
هو ويحيى نبني». أن أردنا ما «وذلك إىل واالنتهاء العقول، وأوائل الوضوح عىل اعتماًدا
ونقل اآلخرين. أقوال عىل االعتماد دون املوضوع دارًسا املفرد املتكلم بضمري يقول الذي
للصواب التوفيق إىل والدعوة باهلل واالستعانة البداية يف البسملة باستثناء الدينية العبارات
يستحق ما حسب هلل والشكر النهاية، يف الحمدلة ثم الوسط يف حقيقة كل إىل والهداية

الخلق.3 جميع عىل بإنعامه

القبييص (ب)

اليوناني الوافد عن استقالًال الرياضية اإلبداعات أكثر هو الحساب علم يف اإلبداع أن ويبدو
املشهور الفلكي (٣٢٥–٣٨٠ه) للقبييص األعداد» أنواع جميع «يف رسالة ففي الهندي. أو
التاريخي املوروث أي القدماء جميع إىل فحسب يشار بل املوروث. أو الوافد يظهر ال
لدى فقط ليس فاإلبداع العربي. الحساب إىل الهندي الحساب تجاوز رضورة مع العلمي
كنقطة رسنديب لجبل إال الهند إىل يحال وال كحضارات. الشعوب لدى بل كأفراد العلماء

األرض.4 قطر ملعرفة إحالة
الهندسة كلها، الرياضية العلوم أساس هو بل بذاته مستقًال علًما ليس هنا والحساب
نظام والحساب له. ومؤسًسا الفلك لعلم مقدمة القبييص يعتربه لذلك واملوسيقى. والفلك

ص٤٠٨– معرفته أردنا ما وذلك ص٤٠٨، أردنا ما معرفة بذلك كملت فقد ص٤٠٧–٤١٣، مقاالت 2

أردنا ما وذلك عرفناه وقد ص٤٠٩، هللا شاء إن وتبني خرج ص٤٠٩. مرادنا وذلك عرفناه، فقد ،٤١٠
ص٤١٠. نعرف أن أردنا ما وذلك ،٤١٢ ص٤١٠،

.٤٣١ ص٤٢٦، نبني أن أردنا ما وذلك ص٤٢٥–٤٣٢، السابق، 3
معهد العربية، العلوم تاريخ مجلة أنبوبا، عادل وتقديم تحقيق األعداد. أنواع جميع يف القبييص: 4
ص٨١–٩٤. ١٩٨٢م، عام ،٢ ،١ العددان السادس، املجلد سوريا، حلب، جامعة العربي، العلمي الرتاث
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الريايض اإلبداع رابًعا:

نظام أيًضا بل الطبيعة ونظام العقل نظام بني للتماهي ونظًرا عقيل نظام ألنه طبيعي
األعداد «أنواع هو الكامل فالعنوان والعمل. النظر بني يجمع الحساب علم أن كما الوحي.5
من تجميع الرسالة الشطرنج. بيوت يف العميل الحساب ويتحقق األعمال». من وطرائف
وتجاوز القدماء تمثل العرص، هذا يف التأليف سمة عن تعرب املحدثني، من وإضافة القدماء
العقل عىل اعتماًدا الحساب وبنت الرافدين، تجاوزت ألنها خالص إبداع هي املحدثني.
وآله محمد رسوله عىل والصالة كالعادة بالحمدلة وينتهي بالبسملة ويبدأ الخالص.

الدولة.6 سيف موالنا للسلطان، دعاء بينهما وما أجمعني،

الكرجي (ج)
٤٢٩ه).7 ،٤١٩ ،٤١٠) الكرجي الحسن بن محمد بكر ألبي الحساب» يف «الكايف ويف
الخالص، العقل عىل واالعتماد التجريد، عىل القدرة الريايض، اإلبداع سمات نفس تظهر
والتخلُّص الهندسية األشكال ورسم الفرعية العناوين صياغة يف املتناهية واملوضوعية
األعالم أسماء تغيب ثَم وِمن املوروث. أو الوافد عىل يعتمد ال والفلسفات. اإلرشاقيات من
فقد النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات املوروث، أصل عىل يعتمد وال ورشًقا. غربًا والفرق
ومع وحده. سلطته عىل اعتماًدا املوضوعات مع التعامل عىل قادًرا وأصبح العقل، استقل
والحركة والهدف القصد يختفي كما املبارشة. الفلسفية أو الدينية الداللة تختفي ذلك
مسار يتَّضح ذلك ومع نهايته.8 أي العلم اكتمال مرحلة يف املجردة البنية لصالح والغائية

والعرص، الفلسفة مجلة سينا، البن الطب يف القانون يف قراءة والطبيعة، والعقل الوحي دراستنا: انظر 5
ص١٠٧–١٣٠. ١٩٩٩م، أكتوبر األول، العدد للثقافة، األعىل املجلس

رشيف أدب كل عن يبحث قريحته وفاضل همته بعلو بقاءه هللا أطال الدولة سيف موالنا كان ملا 6

بلغ قد رأيته النظر أدق من فيه والنظر العلوم أحسن من الحساب بصناعة العلم وكان لطيف، وعلم
إال املوصوفني الحساب من جماعة عليه يقدر ال ما الحساب من الغالية بيده يعمل أن إىل الدربة من
قد وكان اللطيفة. ومعانيه الرشيفة محاسنه من إيلَّ يقع ما بجميع خدمته من التقرب فأحببت بالهندي.
وأضفت الرسالة، هذه يف جمعتها شتى مواقع يف متفرقة األعداد أنواع جميع اختصار يف أبواب إىل وقع
من ورأيت الشطرنج، بيوت بأضعاف ذلك واتبعت تقدمني، ألحد أقرأها ولم استخرجتها أبوابًا إليها

ص٨١. األعداد أنواع بابًا، عرش أحد وجعلته الناس، من كثري نفوس يف يكرب ما العدد هذا عظم
الرتاث معهد شلهوب، سامي د. قه وحقَّ درسه الحساب، يف الكايف الكرجي: الحسن بن محمد بكر أبو 7

ص٣٥–٢١٠. ١٩٨٦م، سوريا، حلب، جامعة العربي،
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أجل من القارئ مخاطبة تتم كما الالحق. إىل والسابق السابق، إىل الالحق إحالة من الفكر
والحمدالت األوىل البسمالت وبني الفهم.9 بحسن له والدعوة والتفكري التأمل يف اشرتاكه
الكامل امللك فخر املنصور املؤيد السلطان مدائح إىل االنتقال يتم هللا ومدائح الثانية

الوزراء.10 وزير الجاللتني ذي

الفاريس (د)

يذكر ال (٦٦٥–٧١٨ه).11 الفاريس الدين لكمال التحاب» بيان يف األحباب «تذكرة ويف
واالستنتاج الربهان عىل الربهان ثم باملشهور بداية واحدة مرة إقليدس إال الوافد من
الفاريس يستويف روافده. عن مستقالٍّ املوضوع يصبح حتى العقيل العمل من بمزيد منه
أهمية من بالرغم الروافد عن النظر برصف املوضوع ويبني املبادئ، ويؤسس املقدمات
وبالرغم موضوعاته.12 وتتحدد بنيته، تنكشف أن قبل العلم تطور ملعرفة القدماء معرفة
من السابق الريايض الرتاث اسرتجاع فذلك أقول»، … «قالوا القول، أفعال صدارة من
ذلك بعد ثم أوًال األشكال يعرض املوضوع. بنية يف وصبه وتصحيحه مراجعته أجل

.٨٨ ،١٢٧ ،٧٦ ،٦٨ ص٥٧، السابق، 8
.٢٠٠–٢٠٩ ،١٦٨ ،١٠٥ ،١٠١ ص٣٥، السابق، 9

الجاللتني ذي الكامل امللك فخر املنصور املؤيد األجل السيد موالنا بقاء إطالة يف تعاىل هللا إىل الرغبة 10
ونرصة نعمه، وإدامة وأفضاله األنام عىل وفضله وحراسه املؤمنني أمري موىل غالب أبي الوزراء وزير
نضارة يف العام وإنعامه زمانه ألهل الشامل إحسانه شكر ثم وأعداءه حسدته وكبت وأوليائه، دولته
متصلة الظالل، ضافية السعود، طالعة العود، غضة األصل، راسية الفرع، عالية دولته زالت فال أيامه.

ص٣٥). (السابق، واإلكرام الجاللة ذي هللا بحول األنعام، دائمة األيام، مرشقة األفضال،
تاريخ مجلة راشد، رشدي وتقديم تحقيق التحاب، بيان يف األحباب تذكرة الفاريس: الدين كمال 11

بذكر أبتدئ أنا «وها ص١٥–٥٢ سوريا، حلب، جامعة العربي، العلمي الرتاث معهد العربية، العلوم
ص١٥). (السابق، واستنتاجها.» عليها االستدالل يف أرشع ثم استخراجها يف املشهورة الطريقة

غري كافيًا وبرهانًا شافيًا عدديٍّا بيانًا املتحابة األعداد استخراج يف القدماء سلكها التي الطريقة تبني 12

الصناعة أصول هي التي إقليدس أشكال بعض إال اللهم يحرز، لم ومبدأ تنكر لم مقدمة إىل مفتقر
عىل االطالع قليل واملباني املبادئ يف الترصف عن الباع قصري بأني عارًفا رسمه وامتثلت حكمه فطاوعت
االعتذار قدَّمت فقد األفكار سهام طاشت وإن اإلشارة تلك ميامني فمن أصبت فإن واملعاني. الحقائق
ليكون املقالة هذه من تبدو ما وينظموا فسد ما يصلحوا أن فيه الناظرين الفضالء مكارم من واملأمول

ص١٥). (السابق، موفوًرا وجزاؤهم مشكوًرا سعيهم
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الريايض اإلبداع رابًعا:

البسملة إىل وباإلضافة والتناقض.13 الخلف واستحالة االتساق عىل القائم الربهان يوضع
الخطاب بفصل الداعي محمد ونبيه عبده عىل والصالة النهاية يف والحمدلة البداية يف
يتم وكالعادة عليه والتوكل باهلل واالستعانة الحساب، يوم إىل والصواب الرشاد إىل الهادي

السلطان.14 مدح إىل هللا مدح من االنتقال

املراكيش (ه)

واملوروث الوافد يغيب (٦٥٤–٧٢١ه) املراكيش البناء البن الحساب» أعمال «تلخيص ويف
العدد قسمة عىل تقوم الخالص، العقل عىل تقوم للحساب خالصة عقلية قسمة وتحرض
وكفات نسبة إىل واملجهول وجذور، وكسور صحيح عدد إىل واملعلوم ومجهول، معلوم إىل

ومقابلة.15 جرب ثم مستقلة قسمة يف وضعهما دون

املقديس (و)

بطبيعة الوافد يغيب املقديس(٧٥٣–٨١٥ه) هائم البن الفرائض» يف االضطراب «ملجأ ويف
والسدس والثلث النصف إىل املرياث قسمة كيفية وهو خالص محيل املوضوع ألن الحال
وهو واألخت واألخ واالبنة واالبن واألم األب وجود احتماالت وكل الوفاة حالة يف والثمن
الحسن أبو املؤلف أستاذ إىل إال يشار وال املرياث.16 آية عىل اعتماًدا يوناني، غري موضوع
بالجرب، الحساب ارتبط مجهولة الحاالت بعض كانت وملا بفضله.17 اعرتاًفا الجالوي
بنصيب للرتكة املستحقون بها يعرف التي والحساب الفقه قواعد هي اصطالًحا واملرياث
اإلبداع إىل املوروث التنظري تجاوز حساب. والفقه ريايض، علم فاملرياث مستحق. كل
مثل الحساب علم مصطلحات رشح يتم فإنه مصطلحاته علم لكل كان وملا الخالص.

،٥٢ ،٤١–٤٨ ،٣٨ ،٣١ ،٢٨ ،٢٥-٢٦ ،١٨–٢٣ ،٢٦ ،٢٤ ،١٦ ،٤٥ ،٤٠ ص٣٥-٣٦، السابق، 13

.٣٥-٣٦ ،٢٨ ،٢٠–٢٤
يف تعاىل هللا أيده مروم، رشف يل عني ورضاه محتوم فرض عيلَّ طاعته َمن إيلَّ أشار فقد وبعد 14

الرشيفة ومباحثه اللطيفة محاوراته أثناء يف لقائه وطيب بقائه طول من ومتعنا وارتقائه استكماله
ص١٥). (السابق،

منشورات سوييس، محمد د. عليه وعلق وترجمه حققه الحساب، أعمال تلخيص املراكيش: البناء ابن 15
١٩٦٩م. تونس، التونسية، الجامعة
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

جداول وتوضع والتباين. والتوافق والتداخل التماثل مثل األعداد بني والنسب الناسخات،
٣ / ١ + ٢ / ١ بني املقام توحيد بعد واملقابلة الجرب عىل اعتماًدا االحتماالت لكل مسبقة
وصحبه وآله محمد عىل والصالة بالبسملة املقال يبدأ الحال وبطبيعة .٨ / ١ + ٦ / ١ +

منه. الهداية واستمداد العقل بواهب واالستعانة وبالحمدلة
قصد أو داللة دون البناء البن تلخيص مجرد أيًضا له الحساب» يف «الحاوي ويف
صورية إىل أيًضا ينتهي واملوروث، الوافد الرافدين، الخالصدون العقل عىل االعتماد وكأن
والسالم والصالة والحمدلة البسملة يف تبدو التي الدينية العواطف يف مادتها تجد فارغة

التلخيص

يف العدد ا"علوم

يف القوان+ التي يمكن
الوصول بها إىل ا"جمل

ا"طلوب من ا"علوم
الجرب وا"قابلةا"فروض

يف الجذور

يف الكسور

يف أعمال العدد الصحيح

أقسام العدد ومراتبه
الجمع
الطرح

الرضب وتقريب ملحه
القسمة

الجرب والحط

أسماء الكسور وبسطها
جمع الكسور وطرحها

رضب الكسور
القسمة والتسمية

الجرب والحط
التعريف

جذور العدد الصحيح وجذور الكسور
جمع جذر األعداد وطرحها

رضب جذور األعداد
قسمة جذور األعداد

العمل بالنسبة
العمل بالكفات

معاني القبل وا"قابلة ورضوبه
العمل بالرضوب الستة

الجمع والطرح
الرضب
القسمة

نجالء املنشداوي، محمد عباس خضري تحقيق الفرائض، يف االضطراب ملجأ املقديس: الهيثم ابن 16
.١٧ ص١٣، ١٩٨٩م، بغداد، بغداد، جامعة العربي، العلمي الرتاث إحياء مركز الربيعي، عباس قاسم
٦ / ١ األب ٦ = ٦ / ١ االبن بنت + ٢ / ١ ١ / البنت + ٦ األم + ٦ / ١ األب كاآلتي: االحتماالت بعض 17

= ٢ / ١ بنات ست + ٦ / ١ األم + ٦ / ١ األب + ٤ / ١ الزوج .٦ = ٣ / ٢ بنات ١٠ + ٦ / ١ األم +
يجوز. ال .٢٦ / ٢٤
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الريايض اإلبداع رابًعا:

النقص. عن واعتذار جم تواضع مع الفضلة والسادة وصحبه وآله األنبياء خري عىل
وحده.18 هلل فالكمال

القلصاوي (ز)

يستمر ٨٠٣–٨١٩ه) ،٨١٥) للقلصاوي الغبار» حروف علم عن األرسار «كشف ويف
االحتماالت يضبط للمواريث عقيل نسق إيجاد هو الحساب يف الخالص اإلبداع عىل الدافع
نسق أي الطبيعة نسق مع الوحي نسق مع متماهيًا العقل نسق دام ما كلها الفقهية
بطبيعة الوافد ويغيب العقيل. للوحي تتويج الخالص العقيل فاإلبداع والفطرة.19 القرابة
الحساب وعلم فقهي، ألنه نظًرا املوروث أيًضا يغيب ولكن رشعي املوضوع ألن نظًرا الحال
هو الحساب املواريث. فقه عىل هو يستند وال املواريث فقه إليه يستند خالص عقيل علم
رمز يدل يشء أي وعىل «الغبار» معنى عن قائًما السؤال ويظل الفرع. واملواريث األصل
إىل حاجة يف والتي كالغبار املتناثرة الفقهية والحاالت الطبيعة عىل يدل هل الغبار؟
هو يكون إن بل بالحساب، عامًلا يكون أن املواريث فقيه رشط من لذلك حسابي؟ قانون
واضح هو كما التوازن املعرفة العالم يف والسياحة والرحالت العلوم، آله باملنطق، العالم
باألمثلة مملوء للمبتدئني، والجرب الحساب يف وجيز ملخص وهو القلصاوي. مؤلفات من
مسائل عىل الكسور أعمال تطبيق منه الغاية الدينية. األمثلة دون للتوضيح الرياضية
النصف للزوج فيكون وشقيقني زوج عن امرأة وفاة مثل املواريث وقسمة الفرائض
بما املرياث قسمة يعاد هنا الصحيح. الواحد القسمة فتتجاوز الثلث الشقيقني من ولكل
ُسبُعان.20 الشقيقني من ولكل ثالثة للزوج فيكون سباعيٍّا التقسيم ويتم النقل، مع يتفق

محمد عباس خضري الصالحي، الرازق عبد رشيد تحقيق الحساب، يف الحاوي املقديس: الهائم ابن 18
ت). (د. بغداد. بغداد، جامعة العربي، العلمي الرتاث إحياء مركز املنشداوي،

وع��ال ع��ي��ب الق��ي��ه م��ن ج��ل ال��خ��ال ف��س��د ع��ي��بً��ا ن��ج��د أن

ص٤٩). (السابق،
للرتجمة الوطنية املؤسسة سوييس، محمد د. تحقيق الغبار، حروف علم عن األرسار كشف القلصاوي: 19

١٩٨٨م. قرطاج، الحكمة، بيت للكتاب، العربية الدار والدراسات، والتحقيق
الثاني الشقيق + ٧ / ٢ األول الشقيق + ٧ / ٣ الزوج خطأ، .٦ / ٧ = ٣ / ٢ الشقيقان + ٢ / ١ الزوج 20

صواب. .٧ / ٢ = ٧ / ٢
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فردية كانت إذا أما زوجية القسمة كانت إذا إال حسابيٍّا يكون ال املواريث يف فالنصف
ووضع الحساب علم بناءً ذلك تطلب وقد أسباع، الثالثة مثل تقريبيٍّا النصف فيكون
والكسور، والقسمة، والرضب والطرح الجمع يقبل الذي الصحيح العدد له: رباعية قسمة
والحمدلة البسملة وبعد اآلخرة. يف النجاة العلم من والغاية املجهول. واستخراج والجذور،
والسداد والتوفيق واإلرشاد اإلعانة هللا وسؤال الثقلني، سيد محمد عىل والسالم والصالة
القاهرة النسخ، مكان ثم الحساب رسيع مثل الحساب صفات هللا يأخذ واملعاد الدنيا يف

الهجري. وتاريخه الوفاء أبي ابن زاوية املحروسة،

العاميل (ح)

كان (٩٥٣–١٠٣١ه) العاميل الدين لبهاء واملقابلة» والجرب الحساب علم يف «الخالصة ويف
من كثريًا الحساب شمل لذلك القبلة. جهة تحديد أيًضا هو الخالص اإلبداع عىل الباعث
الرياضة علماء وكان واملساحة.21 واملقابلة والجرب الهندسة مثل األخرى الرياضية العلوم
وربما النقلية. العلوم يف أيًضا أبدعوا العقلية العلوم يف أبدعوا والذين الدين. علماء هم
عىل السيطرة يف املضطهدين لرغبة نظًرا املتأخرة العصور يف السنة من أكثر الشيعة أبدع
الشريازي الدين صدر حتى املرشق إىل رشد ابن بعد املغرب من الفلسفة وتحول العالم،
عن والطبيعية الرياضية العلوم انحرست أن بعد اليوم حتى املجتهدين الشيعة وأئمة
املتأخر التصوف عمت التي الوجود وحدة كانت وربما والقرويني. والزيتونة األزهر علماء
والوجود، العقل بني والكون، الروح بني فرق فال الرياضية. العلوم ازدهار أسباب أحد
الذهن لطبيعة طبًقا النظري العلم بنية بني الرياضيات يف الخالص اإلبداع ويتفاوت
وكان العقل.22 بنية من إحكاًما أقل وهو وأبواب. فصول يف مادته تجميع وبني واملوضوع
أن إال فارًغا صوريٍّا كان ولو حتى العقل بنية إىل والحفظ التجميع من التحول باإلمكان
وامللخصات. الرشوح عرص املتأخرة، العصور يف أقوى كانت بالذاكرة التدوين يف الرغبة
يف قاعدة عن الرسالة ملحق مثل للعلم، شامل كيل نسق إىل القواعد تحويل أسهل وما
فال واملتأخرون املتقدمون تاريخ، مجرد إىل واملوروث الوافد يتحول الغرماء. قسمة بيان

للثقافة العربية املنظمة شوقي، جالل د. وتحليل ورشح تحقيق الرياضية، األعمال العاميل: الدين بهاء 21
ص٣٢–١٧٩. ١٩٨١م، القاهرة، الرشوق، دار والعلوم،
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الريايض اإلبداع رابًعا:

ملزيد الحساب» «بحر مثل األعمال باقي إىل ويحال نقل.23 بال إبداع وال تاريخ، بال بنية
الرباهني. من

يف الواردة واملساحة والجرب الحساب «مسائل ثانيًا قسًما الرياضية األعمال وتشمل
صفات بني والربط القديم العددي الحساب بقايا فيها زال وما أيًضا. له الكشكول» كتاب
آدم، بمنزلة ٩ العدد آلدم، األيرس الضلع من حواء خلقت كما األعداد وخواص وحواء آدم
يخل لم الريايض فاإلبداع مًعا. وحواء آدم إىل إشارة طه والحرفان حواء، بمنزلة ٥ والعدد
تستعمل والنهاية البداية يف والحمدلة البسملة ومع والحروف.24 الجمل حساب بقايا من
من مستقاة إنسانية لغة هي هللا مخاطبة لغة أن عىل يدل مما هللا الرياضية الصفات
بها تحيط ال اإللهية فالنعم مقلوبة. إنسانية علوم اإللهية العلوم وأن اإلنسانية العلوم
يوم بالصواب النطق إىل والدعوة متناسية، أربعة األئمة ومن القسمة، تضاعيف أو األعداد

الحساب.25

22

فصول

أبواب

جمع
تصنيف

تفريق
رضب
قسمة

استخراج الجذر
يف حساب الصحاح، ا<قدمة الثالثة يف التجنيس والرفع

يف حساب الكسور
استخراج ا<جهوالت باألربعة ا<ناسبة

استخراج ا<جهوالت بحساب الخطأين
استخراج ا<جهوالت بالعمل بالعكس

يف ا<ساحة

فيما يتبع ا<ساحات من وزن األرض إلجرائه
القنوات ومعرفة ارتفاع ا<رتفعات وعروض األنهار

وأعماق اآلبار
قواعد رشيفة وفوائد لطيفة البد للمحاسب وال غنى له عنها 

مسائل متفرقة بطرق مختلفة

جمع الكسور وتصنيفها
تصنيف الكسور وتفريعها

رضب الكسور
قسمة الكسور

استخراج جذر الكسور
تحويل الكرس من مخرج إىل الخرج
مساحة السطوح ا<ستقيمة األضالع

مساحة بقية السطوح
مساحة األجسام

مقدمات
ا<سائل الست الجربية

.١٠٠–١٥٩ ص٣٢–٣٤، السابق، 23
نجان موىس رشف الشيخ مطبعة الرشقية، املعارصة املطبعة ١٨٨٤م، املوافق ٢–١٣ مرص طبعة 24

.١٨٧ ،١٨١ ص١٨١–٢٢٤، مرص طاقية، أبو
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطويس (ط)

الطويس الدين رشف مؤلفات فإن والهندسة الحساب بني الصلة حلقة هو الجرب كان وإذا
يف الخالص لإلبداع نموذًجا تمثل السادس) القرن من الثاني القرن من الثاني (النصف
ورسالة يلتقيان» وال يقربان اللذين الخطني «يف ورسالة «املعادالت» عن رسالتني يف الجرب
برصف األدبي، الشكل حيث من واملوروث الوافد فيها يغيب هندسية».26 مسألة عمل «يف
الستبعاد آخر شخص به قام تلخيص املعادالت، ورسالتا املضمون. يف اإلبداع عن النظر
املوجب الزمان طول واستدعاء الطبع عن لبعدها الحسابية الجداول وإسقاط التطويل
وتعقيدها الرياضيات بصورية يشعر كان فامللخص والربهان. العمل بني جمع للملل

تلخيصها.27 رضورة أتت هنا ومن وطولها.
وال يدرس الذي هو فالطويس «أقول».28 املفرد املتكلم ضمري يف القول أفعال وتظهر
عبارة وتكرار البيان أفعال عليه تدل الذي بالربهان يقوم أنه كما السابقني. أقوال يروي
لذلك التناقض. واستحالة االتساق، عىل يقوم الربهاني والفكر بيانه». أردنا ما «وذلك

الخلف. برهان يكثر
وترتتب برهاني نسق فالرياضة بعض. فوق بعضها الرياضية املسائل وتقوم
ويحيل األصغر. أو األعظم املطلوب إىل واالنتهاء نتائج إىل االنتهاء أجل من املقدمات
املوضوع من بالرغم القارئ مخاطبة وتتم السابق. إىل والالحق الالحق، إىل السابق

التجريدي.29 واألسلوب النظري

محمد سيدنا عىل ونصيل أحد، إىل قسمة تضاعف ينتهي وال عدد نعمه بجميع يحيط ال من يا «غورك 25

ص٣٢). (السابق، العباد» أصحاب املتناسبة األربعة سيما ال وعرتته املجتبى النبي
العربية، الوحدة دراسات مركز راشد، رشدي د. وتقديم تحقيق مؤلفات، الطويس: الدين رشف 26

بامليالدي. فيها والتاريخ ١٩٩٨م، بريوت،
الحساب عمل يف رسمها التي الجداول وأسقطت االعتدال، حد إىل التطويل إفراط من كالمه تحويل 27

استخراج كيفية وتثبيت للمالل، املوجب الزمان طول واستدعائه الطبع عن لبعده املسائل واستنباط
ص٤٣٥). (السابق، والربهان العمل بني وجمعت بالتخت، املسائل

،٦٤١-٦٤٢ ،٦٢٥ ،٦١٦ ،٦٠٤ ،٥٧١ ،٥٦٤ ،٥٦٢ ،٥٥٥ ،٤٤٣ ،٤٤٠-٤٤١ ص٤٣٧، (السابق، أقول 28
املسألة وتكون ،٦١٧ ،٦٠٢ ،٥٩١ ،٥٨٠ ،٥٧٥ ،٥٢٨ ص٥٠٥، أن تبني فقد ،(٦٩٢ ،٦٨٦ ،٦٦٦-٦٦٧

ص٥٥٣. مستحيلة
،٥١٩ ،٥٠٨ ،٥٠٤ ،٤٩٠ ،٤٨٢ ،٤٧٩ ،٤٧٠-٤٧١ ،٤٥٣ ،٤٤٤ ص٤٣٨، بيانه أردنا ما وذلك 29

يقع وال ص٤٤٨، أردناه ما وذلك ،٦٧٩ ،٦٢٢ ،٦٠٠ ،٥٨٦ ،٥٤٩ ،٥٤٤ ،٥٣٩ ،٥٣٢ ،٥٣٠ ،٥٢١
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الريايض اإلبداع رابًعا:

املعني.30 نعم وهو توفيقه وحسن باهلل واالستعانة بالحمدلة وتنتهي بالبسملة وتبدأ
نوع املقدمة تبني وكما الوهاب. العزيز وهو واملآب، املرجع وإليه بالصواب، أعلم وهللا
األخطاء بعض تقع قد املعنى. نفس الخاتمة تعيد وتجريده، طوله الريايض، الخطاب
واالرتياض والدربة بالحساب. الهندسة واختالط املقدمات لكثرة والرباهني الحسابات يف
مندوحة وال الرياضية الرباهني يف رضورة املقدمات وتطويل الخطأ. من األمان عىل قادران
ألنه الريايض الخطاب يف حتى السلطان مدح إىل هللا مدح من االنتقال يتم ثم ذلك. من

عام.31 ثقايف نمط

الهندسة (٢)

سواء أيًضا هنديس إبداع حدث املتصلة املساحة عىل للحساب تطبيًقا الهندسة كانت وملا
التطبيقية. الهندسة أم النظرية الهندسة يف

الكندي (أ)

الساعات» عمل «يف رسالته يف الهندسة يف إبداعه تمثل فقد مبكًرا الكندي إبداع كان وملا
األشكال ببعض مصاحبة الهندسة يف الحال هو كما املسطحات عىل للحساب تطبيًقا
تدرك آلة صنعة كيفية «رسم سؤال عىل إجابة وهي التوضيحية.32 والرسومات الهندسية
طلب فالسؤال برهان». غري من خرب بالخطوط األفق لسطح مواٍز سطحها الساعات بها
الجميع يدركه حتى السهولة الربهان رشوط ومن خرب. مجرد العلم يكون وأال للربهان
الساعة إىل أقرب وهي الرياضيات. وعىل الصناعة عىل املدربون املرتاضون فقط وليس
دون الخالص العقل عىل وتعتمد والهندسة. والحساب الفلك علوم تتطلب التي الشمسية

،٥٨٢ ،٤٥٧ ص٤٥٤، املطلوب فهو ص٥٣٨، الخلف فيلزم ص٢٤٣، خلف هذا ص٥٤٩، املستحيل فيه
،٥٢٧ ،٥٢٥ ،٥٢٣ ،٥٠٤ ،٤٩٢ ،٤٨٤ ،٤٧٦ ،٤٦٤ ص٤٦٠، املطلوب الجزء وهو ،٦٩٦ ،٦٤٧ ،٦٣٩
ص٤٦٩، املسألة إىل املسألة فرتجع ،٤٧١ ص٤٥٣-٤٥٤، مسألة إىل أيًضا فريجع ،٥٦٦-٥٦٧ ،٥٤٧
ص٤٧٧)، (السابق، العمل ونعمل ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٩٨ ،٤٨٨-٤٨٩ ،٤٧٩ ص٤٦٣، مر ما البيان وبقية
أن واعلم ص٤٩٧، القياس هذا عىل املطالب سائر وإعمال ،٦٤٤ ص٦١٠، املسألة هذه يف مطلوبنا وهو

.٦٢٨ ص٦٢١، املسألة هذه يف الكالم فحاصل يف ،٦١٨ ،٦١٨ ص٦١٥،
.٦٩١ ،٦٨٨ ،٦٨٠ ص٤٣٥، السابق، 30
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وظيفة يف املعريف الالوعي يف املوروث يبدو وقد موروث. عىل اعتماد أو وافد إىل إحالة
«كيفية يف ميكانيكا إىل والهندسة عمل إىل النظر يتحول ثم املواقيت.33 معرفة يف األهلة

وتنتهي.34 باإليمانيات الرسالة تبدأ أن ضري وال اآللة». نصب

البوزجاني (ب)

الهندسة ترتبط (٣٢٨–٣٨٨ه) للبوزجاني الهندسة» علم من الصانع إليه يحتاج «ما ففي
اإلنشائيات إىل اللجوء دون العملية بتطبيقاته النظري والعلم العملية، بالهندسة النظرية
الذهن يف ينشأ فالعلم الوافد. يغيب كما اإلطالق عىل املوروث يغيب إذ الدينية.35 واملواعظ
قيل هو األسلوب أن ومع الطبيعة. ونظام العقل نظام التحاد نظًرا الواقع يف ويطبق
ال املتن هو يهم فما أصحابها. إىل منسوبة غري األقوال أن إال القول أفعال وكثرة وقال
األمثلة من العديد تعطى املجرد والعرض الشديد للرتكيز ونظًرا العالم. ال العلم السند،
وكيفية الهندسية اآلالت برشح الرسالة تبدأ بالعمل النظر الرتباط ونظًرا التوضيحية.

الهندسية.36 النظريات يف الدخول قبل عملها

عن ويصفح الشكل هذا يف والتأمل بالنظر ينعم أن علوه هللا أدام واملنعم املخدوم كرم من «واملأمول 31

عليه فينبهنا براهينه بعض يف خطأ عىل عثر وإن فقط. الجزئية حساباته بعض يف وقع إن القليل السهو
التطويل كثرة ينكر وال بالحساب. فيها الهندسية واختالط املقدمات لكثرة علينا عمي فقد ادعاؤه. مفيًدا
إن الغلط من العصمة مع وباملتوسطة املقدمات بكثرة الربهاني املطلوب إىل الوصول فإن مقدماتها يف
براهينها مقدمات بالرضورة يكثر املعقوالت يف اإلصابة أن عىل وأدل واالرتياض، بالدربة إليه يكون كانت
براهني مقدمات يف التطويل عن تميزت ولقد ذلك. هو إنما الرياضية العلوم فوائد وأعظم ومتوسطاتها.
سائر فسأعرض املنعم املخدم أشار إن ثم املطلوبة. النتيجة إفادة يف رضورية ا حقٍّ كونها مع الشكل هذا

ص٦٩٧). (السابق، والسالم» تعاىل هللا شاء إن العايل الناقد رأيه عىل الطرق
بالفوستات يوسف زكريا نرشها بودليان مكتبة يف خطية رسالة الساعات، عمل يف رسالة الكندي: 32
السطح عىل تنصب صفيحة عىل الساعات عمل يف رسالته كتاب الفهرست يف وعنوانها ١٩٦٢م عام

أصيبعة. أبي وابن القفطي عند تقريبًا العنوان نفس وهو برهان. غري من جري لألفق املوازي
.﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك آية مثل 33

األمور مهمات هللا «كفاك والنهاية الحقيات». بنيل وأسعدك الخفيات، جميع هللا «أفهمك البداية 34
ص١٩٦–٢٠٥. أهل»، له فهو دائًما كثريًا العاملني رب هلل «والحمد الناسخ ومن محذور»، كل ووقاك

له وقدم حققه الهندسة، علم من الصانع إليه يحتاج ما البوزجاني: محمد بن محمد الوفا أبو 35
١٩٧٩م. بغداد، بغداد، جامعة العربي، الرتاث إحياء مركز العيل، أحمد صالح د.
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الريايض اإلبداع رابًعا:

سهل بن العالء (ج)

واملوروث الوافد يغيب الرابع) (القرن سهل بن للعالء الثالثة» القطوع «خواص ويف
سهل ابن أن أي «أقول» استعمال عىل القول أفعال وتدل الخالص.37 العقل عىل اعتماًدا
أو «برهانه» صيغة يف الربهان لفظ استعمال يكثر كما ويربهن. ويحلل يدرس الذي هو

التوضيحية. الرسومات تتخلله خالص تجريدي والخطاب ذلك».38 «برهان

الدين تقي (د)

املناجنيق، مثل الحربية واآلالت امليكانيكية الهندسة التطبيقية الهندسة مظاهر ومن
لتقي الروحانية» اآلالت يف السنية «الطرق كتاب ففي الرمح. رمي خاصة والفروسية
اآللة عمل إن أي الروحانية اآلالت امليكانيكية الهندسة تسمى ٩٩٣ه) ،٩٣٢ ،٩٢٧) الدين
عىل البرشي العقل قدرة بل غرائب إىل فقط ترتاح فالروح الروح.39 عمل عن ينفصل ال
البدن يف الروح عمل مثل فيها ذاتية طاقة أي روًحا وكأن بذاتها تسري آلة يخرتع أن
الهندسة علم هو إذن امليكانيكية الهندسة واحدة. عقلية رؤية وللطبيعة اللوحي فالرؤية
استخدامها يمكن طاقة تولد متحركة آالت يف الهندسة تطبيق أي الحيل إىل باإلضافة
وشاعر. وفيزيائي، وفلكي، وريايض، ميكانيكي، مهندس الدين وتقي العملية. الحياة يف
معروفة فلسفية فكرة عىل امليكانيكية الهندسة وتقوم استانبول. مرصد بني الذي وهو
العلم يخلو ال لذلك مكان. كل يف هللا ألن الخالء عدم رضورة وهي والفلسفة الكالم يف

ينبغي التي األصول يف (٢) والكوينا. والربكار املسطرة يف (١) فصًال: عرشة ثالثة الرسالة تتضمن 36

عمل يف (٥) الدوائر. يف األشكال عمل يف (٤) األضالع. املتساوية األشكال عمل يف (٣) ذكرها. يقدم أن
يف (٨) بعض. يف بعضها األشكال عمل يف (٧) األشكال. يف الدائرة عمل يف (٦) األشكال. عىل الدائرة
يف (١١) املختلفني. وعكسها مربعات من مربعات عمل يف (١٠) املربعات. قسمة يف (٩) املثلثات. قسمة

الكرة. عىل األشكال قسمة يف (١٣) املتماسة. الدوائر يف (١٢) األضالع. املختلفة األشكال قسمة
سهل، (ابن الهجري الرابع القرن يف واملناظر الهندسة علم الثالثة، القطوع ضواحي يف سهل: ابن 37
ص٢٤٣–٢٥٠. ١٩٦٦م، بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز راشد، رشدي د. الهيثم) ابن القوهي،

ص٢٤٨. ذلك برهان ،٢٤٩-٢٥٠ ص٢٤٣–٢٤٦، برهانه ،٢٤٨-٢٤٩ ،٢٤٥ ص٢٤٤، أقول 38
الرتاث معهد الحسن، يوسف أحمد د. وتقديم تحقيق الروحانية، اآلالت يف السنية الطرق الدين: تقي 39

طباعة. وليس تصويًرا املخطوط نرش وقد ١٩٨٧م. حلب، جامعة العربي، العلمي
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عقيل والنص موروث. وال وافد يوجد وال والجور». العدل «كأس مثل الكالم ألفاظ من
تحديد أو القبلة سمت يف الحال هو كما الديني الباعث يظهر وال بل خالص. مجرد عميل
الدين تقي ويعرتف العملية. الحياة يف النظري العلم تطبيق الهدف إنما الصالة. أوقات
واستنبط اجتهد ثم شفاًها، وعلماء مشايخ وسمع متعددة، سابقة كتب عىل اعتمد أنه

ذهنه.40 وقدح
املاء إخراج وحيل األثقال، جر وآالت الساعات، أي البنكامات أبواب: أربعة ويتضمن
القرارات من ذلك وغري والتقاءات الدائم الزمر وعمل واألوضاع)، (األشكال العلو جهة إىل
أنه وكيف العاشق» «رسير عن الكالم يف حرج وال النفخ. وآالت املوسيقى علم أي املختلفة
الجماع، أثناء للرسير معينة اهتزازات لتحقيق امليكانيكية الهندسة لتطبيق مجال أيًضا
مراكز املحرقة، املرايا املناظر، األبنية، عقود تطبيقيٍّا: علًما عرش اثنا الهندسة وتشمل
(البامة)، املالحة (الرمي) الحربية اآلالت األثقال، جر املياه، أنباط املساحة، االنتقال،
عىل الثناء يتحول والحمدلة البسملة وبعد الروحانية. اآلالت واملوازين، األوزان البكامات،

الناس.41 عن والبعد الدنيا يف بالزهد أشعار وتلحق السلطان. عىل الثناء إىل هللا

بذهني «وافرتضته بفكري، ولدته وما مشايخ، من استفادته وما متعددة، كتب من التقطته مما 40

االنتقال جر وآالت ورملية، مائية الساعات، «وهاتان الدرية» «الكواكب مقدمة يف ويقول الجامد».
األزمان سالف يف فيه بالتأليف اعتنوا ومما اليونان مخرتعات من كانت و(الحلزون)، (الونش) بالدواليب
الخلل» طروق عن صونه عىل الدواعي تتوافر وبه العمل العلم نتيجة اآلن اندرست مؤلفاته أن إال

ص٣٥). (السابق،
الجور جناح كارس واألمان، العدل نارش القرآن، صاحب ودستور واألوان العرص لصاحب الدعوة 41
املرجية، الظاهرة والسمات العالية، الطاهرة والصفات الفلكية، والهموم امللكية، الشمم ذي والطغيان،
العيل، الباشا األفخم الوزير فأنت العايل قدرك تعاظم األجىل. الباهر والسناء األصيل، العاطر والثناء

الشعر: يأتي ثم عيل. يا حزبك هللا وحزب مستدير حولك السعد نطاق

وال��ق��در ال��ج��اه وص��ون ت��ب��ق��ى أن أح��ب��ب��ت إذا
غ��در وم��ن م��ك��ر م��ن ال��ن��اس ف��ي م��ا ت��أم��ن وأن
ب��در إل��ى ت��ط��م��ح وال م��ال ع��ل��ى ت��ح��رص ف��ال
ت��دري ام��رؤ ك��ن��ت وإن أدري ال ق��ول وأك��ث��ر

ص٣). (السابق،
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الريايض اإلبداع رابًعا:

الزردكايش (ه)

نيك» «جه اللفظ من يتضح (٨٦٧ه) الزردكايش أرنبغا البن املناجنيق» يف «األنيق ويف
يدل موروث. أو وافد إىل يشري ال خالص إبداع فالنص ذلك ومع الفاريس.42 األصل
املنجنيق هيكل إىل باإلضافة املسافة قياس أدوات فيه بالحساب. الهندسة ارتباط عىل
قسمني: ويتضمن موروث. أي و«سلطاني» وافد أي «إفرنجي» نوعان وهو (امليكانيكا).
والعرض السيوف. وسقايات النفط عبارات والثاني عليها، والرماية املنجانيق األول
البسملة وبعد األمثال. الرضب واألشكال الصور إليه تضاف مجرد، علمي موضوعي
الواحد الجنود، ومؤيد الوجود، مدبر فاهلل العلم، من مشتقة هللا صفات تظهر والحمدلة
مشتقة أيًضا الرسول وصفات يريد. ملا الفعال الشديد، الرأس ذو الجبار، العزيز القهار،
محلولك وعشقه بالعصايب، منشور الكفر وجيش هللا بعثه الذي محمد الحرب، صفات من
اإلسالم، بدر أرشق حتى جهاد حق هللا يف وجاهد االجتهاد، ساق عن فشمر الغياهب،
التحول يتم ثم أعلم.43 وهللا هللا واملشيئة اإليمان. أنوار وسطعت الظالم، غياهب وانجلت

السلطان.44 مدح إىل هللا مدح من

األحدب (و)

–٦٣٦) باألحدب املعروف الرماح حسن الدين لنجم الحربية» واملناصب «الفروسية ويف
يقتدى الذي الرمح رمي مثل التقليدية الحربية العلوم إىل الهندسة علم ينتقل ٦٩٥ه)

العلمي الرتاث معهد هندي، إحسان د. وتحقيق دراسة املناجنيق، يف األنيق الزردكايش: ارنبغا ابن 42
١٩٨٥م. حلب، جامعة العربي،

.٢٣٠ ،٢٢٨ ،٢٢٦ ،٢٣٠ ،٢٢٥ ،٣٩–٤١ ص٩-١٠، السابق 43
وتسهلت األفالك، درر يف سعوده نجوم وأزهرت السماك، هامة العلية همته سمت من كان فلما 44

الحكم واإلتقان والتدبر البأس ذو حالك، كل السديد رأيه بنور وانجىل املسالك، صاحب السعيد بتدبريه
أوانه، يف الفريد زمانه، يف الواحد فضيلة، كل يف السبق قصب الحايز جميلة، حيلة بكل املتحيل والتحرير
بفا متكلًما العال شمس السيفي يف األرشف املقر هي املحمدية، العملة مؤيد اإلسالمية، العساكر أتابك
بأوفر فن كل من أخذ ممن به وأودا أحبائه بإسعاد متكفلة أعدائه بهالك قاضية األقدار زالت ال الشمس،
والقلم، والسيف والحكم الحكم فضيلتي بني وجمع قريب، منه وهو املتناول بعيد بكل وأضحى نصيب،

ص٤٠). (السابق، … املمالك نظام يحفظ فيما النظر إمعان إىل دواعيه وأكثر مساعيه أعظم وأريت
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الدوافع وتظهر واملوروث. الوافد يغيب الدفع. وقوة والزوايا واالرتفاع املسافات تقدير
وفتوحاتها. العثمانية الدولة عن الدفاع الجهاد، عرص يف النظري اإلبداع وراء العملية
التي املفرقعات تكوين يف منه ويستفاد «الرماح». صاحبه سمي أن اإلبداع حد بلغ ولقد
الخطاب طابع من لإلقالل التوضيحية الرسوم وتضاف الهندسية. القوانني لنفس تخضع
إضافة مع أيًضا األعداء يعرفها التي النصائح بعض مع الخالص التجريدي النظري
العبارات وتكثر اإليمانيات وتزدهر القديم. العرب تراث إىل عوًدا النهاية يف األشعار بعض
البسملة بعد ثالث قرآنية آيات فتذكر األول. التجريد هذا عن تعويًضا النهاية يف الدينية
الصناعة هذه تأصيل ويتم والعلم.45 والشهادة هللا سبيل يف الجهاد إىل تشري والحمدلة
تتطلب الفروسية وصناعة والفتح، الجهاد صناعة والتابعني، والصحابة الرسول حتى
اإليمانية العبارات وتكثر سلوك. بل مهارة فقط ليست فالصنعة الفروسية. أخالق قبلها
واالستعانة الصرب، مثل املتأخر العرص هذا يف والتصوف األشعرية تزاوج عن تكشف التي
به، إال قوة وال حول ال املعني هو وهللا بقدرته. واإليمان وإذنه، مشيئته عىل واالعتماد باهلل،

يشء.46 بكل أعلم وهو منه، إال توفيق وال

الطويس(٦٧٢ه) الدين نصري (ز)

شامًال للنص الكتابة إعادة أي «التحرير» وهو الطويس وضعه جديد أدبي نوع وهناك
واالنتقال املرتجمة للعبارة إصالح ألنه للوافد تمثل فهو معا. املوروث وتنظري الوافد تمثل
ألن للموروث تنظري الوقت نفس يف وهو العقل، مستوى إىل النقل مستوى من بالرتجمة
السابقة املوروثة الرشوح عىل واعتماًدا اإليضاح من ملزيد الداخل من سؤال عليه الباعث
يحيل ال ألنه خالص إبداع الوقت نفس يف وهو الخالص. اإلبداع إىل مًعا وتجاوزهما
أرشميدس مثل الوافد أسماء يضم العنوان أن من بالرغم موروث أو وافد إىل النص يف
قرة بن ثابت موىس، بني مثل املوروث أو ماناالوس أيسقالوس، أوطولوقوس، أرسطخرس،

الصابئي.47 الحراني،

َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ َمْن يُْؤتِيِه ِهللا َفْضُل ذَِلَك َالِئٍم َلْوَمَة يََخاُفوَن ﴿َوَال ِهللا﴾، َسِبيِل ِيف ﴿َوَجاَهُدوا هي 45

الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل تَْشُعُروَن﴾، َال َوَلِكْن أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواٌت ِهللا َسِبيِل ِيف يُْقتَُل ِلَمْن تَُقولُوا ﴿َوَال َعِليٌم﴾،
ص٢٦-٢٧). (السابق، يَْعَلُموَن﴾ َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن
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األستاذ وتفسري قرة بن ثابت ترجمة ألرشميدس» «مأخوذات كتاب ذلك مثال
فيها يحال ألرشميدس. منسوبة مقالة وهي النسوي. أحمد بن عيل الحسن أبي املختص
القوهي، سهيل ألبي املأخوذات» يف أرشميدس كتاب «تزكية مثل الشارح املوروث إىل
«قال بني تقابًال ويضع الخالص. العقل بنية إىل واملوروث الوافد يتجاوز الطويس ولكن

«برهانه». الربهان إىل يلجأ ثم و«أقول» األستاذ»
النص كتابة إعادة الطويس تحرير يعني ألرشميدس» واألسطوانة الكرة «كتاب ويف
العلمي املوضوع نحو االتجاه مع التجريد من عال مستوى وعىل التأليف بطريقة املرتجم
نقص ما وإضافة للرتجمة إصالح التحرير األصيل. النص إىل والعودة إضافات بال مبارشة
عىل التحرير ويعتمد الجيد، حنني بن إسحاق ترجمة عكس عىل النسخ وإصالح منها،
التحرير ينتقل ثم العسقالني. مثل مسلمني أو أوطوقيوس مثل يونان السابقني الرشاح
املوضوع يكون حتى أصوله ترتيب بإعادة املوضوع النص ومن املضمون، إىل الشكل من
إذن التحرير براهني. من فيه نقص ما وإكمال منه التحقق ثم املنطق مع اتساًقا أكثر
الرشاح، عىل أشكل ما ورشح املصادرات، وبيان املعاني، وتلخيص األصول، ترتيب إعادة
نصوص وإلحاق املختلفة لرواياته طبًقا املوضوع وإثبات والرشح، النص بني والتمييز

املصادرات.48 بعض بيان يف مفيدة ألنها ألرشميدس مقالة مثل أخرى

،١٣٧ ،١٣٢-١٣٣ ،١١٥ ،١٠١ ،٨٨ ،٨٦ ،٧٥ ،٧٣ ،٦٣ ،٥٧ ،٥٣ ،٤٧ ،٤٤ ص٣٠–٣٢، السابق، 46
.١٥٠ ،١٤٨ ،١٤٤ ،١٤٢

األستاذ قال ص٢–١٧. الطويس الدين نصري العالمة تحرير ألرشميدس، مأخوذات كتاب مثل: الوافد 47
.(٤) برهانه ،(٣) أقول ،(٥)

إىل ناقله فهم لقصور املصادرات بعض عنها سقط التي وهي قرة بن ثابت أصلحها التي «النسخة 48

بقدر فسددته ناسخه لجهل سقيًما الدفرت وكان فطالعها، النقل، ذلك بسبب وعجزه إدراكه عن العربية
أهمله ما عىل وعثرت الثانية املقالة إىل انتهيت أن إىل فيه املذكورة املسائل تحقيق يف وجهدت اإلمكان،
فظفرت تحصيله عىل حريص وزاد فيه، فتحريت عليه مطلبه بعض بناء مع املقدمات من أرشميدس
إىل حنني بن إسحاق نقله الذي الكتاب هذا ملشكالت للعسقالني أوطوقيوس رشح فيه عتيق بدفرت
عرش الرابع الشكل آخر إىل صدره من الكتاب من أيًضا الدفرت ذلك يف وكان بصرية. عىل نقًال العربية
مطابًقا الكتاب ضمن من رشحه أثناء يف أوطوقيوس يذكره ما وكان إسحاق. نقل أيًضا األوىل املقالة من
وألخص الرتتيب، عىل الكتاب أحرر أن ورأيت أطلبه، كنت ما الدفرت ذلك من فوجدت النسخة لتلك
وأذكر فيه، إليها املحتاج املقدمات وأورد الهندسية، باألصول تتبني إنما التي مصادراته وأبني معانيه،
وأميز الصناعة، هذه أهل كتب سائر من استفدته أو أوطونيوس الشارح أورده مما منه أشكل ما رشح
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اشتقاق برشح الطويس يكتفي ألرسطوخس» وبعدهما النريين جرمي «يف كتاب ويف
وبعد الرأس. ومعناه وأرخس الصالح ومعناه أرسطو وأصله أرسطوخس العلم اسم
مفهوًما النص يصبح حتى إيضاح هنا فاإلبداع تخفيًفا. والواو األلف أسقطت الرتكيب

األعالم.49 أسماء اشتقاق يف حتى
أحيانًا التحرير يجعل مما القديمة الرتجمة إصالح مجرد عىل التحرير يقترص وقد
ال خالص نظري عرض أنه لوال التعليق وقبل مبارشة الرتجمة بعد مرحلة وكأنه يبدو
ذلك مثال الخالص. اإلبداع إىل أقرب أيًضا يجعله مما وحده العقل طبيعة عىل إال يعتمد
ترجمة إصالح إىل فقط فيه التحرير يهدف الذي الوطولوقس» والغروب الطلوع «كتاب

ثابت.50
الكندي أصلح ما مراجعة فيه التحرير يعني اليسقالوس» املطالع يف «كتاب وكذلك
الخالص. اإلبداع نحو املراحل أوىل إال هو ما إذن فالنقل البعلبكي. لوقا بن قسطا نقل من
إىل والنص اليشء، إىل العبارة يتجاوز حتى والرشح واإلصالح النقل مراجعة والتحرير

املوضوع.51
نوًعا التحرير يعني الطويس عند التحرير كتب أطول وهو ماناالوس» «كتاب ويف
«األصول» كتاب مثل التعليمي الرتتيب يف املتوسطة الكتب عرض إعادة وهو محدًدا أدبيٍّا
العلوم بني ترابط نسق إيجاد هنا التحرير يعني لبطليموس. «املجسطي» وكتاب اإلقليدس
بطليموس، وفلك إقليدس هندسة بني يربط الذي مانوس كتاب مثل العلم وحدة أجل من
عىل واالستقرار املختلفة النسخ ومقارنة العبارة إتقان أي الشكل إصالح إىل باإلضافة
اإلصالحات من التخلص مع املحدثني عند النصوص تحقيق يف الحال هو كما موحد نص
إصالح مثل آخر إصالح وإيثار والهروي املاهاني مثل السابقون بها قام التي الخاطئة
املوضوع. رؤية أجل من األصيل النص إىل عود هو إذن التحرير منصور. أبي األمري

حاشيتها عىل األشكال أعداد وأثبت ذلك، إىل باإلشارة منه ليس ما وبني الكتاب متن من هو ما بني
مقالة بآخرها وألحقت ،٤٣ إسحاق نسخة ويف ٤٨ ثابت نسخة يف األوىل املقالة أشكال فإن بالروايتني
واألسطوانة الكرة كتاب املذكورة»، املصادرات بعض عىل مبنية كانت فإنها الدائرة تكسري يف أرشميدس

ص٢). (السابق، ألرشميدس
ص٢–٢٠). (السابق، ألرسطوخس وبعديهما النريين جرمي يف كتاب 49

ص٢–٢٨). (السابق، ألورطولوقس والغروب الطلوع كتاب 50

ص٢–٦). (السابق، اليسقالوس املطالع يف كتاب 51
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بالنسبة السابع القرن يف الطويس يقوم وهنا غامًضا. املوضوع يجعل امللتبس والنص
النص إىل بالنسبة السادس القرن يف قبل من رشد ابن به قام ما العلمي للنص
وليس الكتابة إىل ذاته، النص إىل أي النسخ أصحاب إىل النص يف واإلحاالت الفلسفي.52
يف نظرية التحرير أن عىل يدل مما والبيان والعلم القول ألفاظ وترتدد القراءة.53 إىل

اإليضاح.54
املوضوع إىل الطويس يتجه موىس». لبني األشكال مساحة معرفة «كتاب املوروث ومن
عن تخليًا والرموز األشكال مستعمًال التجريد من مستوى أعىل عىل عقًال ويبنيه مبارشة
صابئي بني فرق ال الصابئي»، الحراني قرة بن لثابت املفروضات «كتاب وكذلك اللغة.55
الديانات.56 لجميع مشرتًكا قاسًما أصبح الذي العلم ومجويسيف ويهودي ونرصاني ومسلم
يف الشك عن الشافية «الرسالة مثل التأليف إىل التحرير الطويس إبداع يتجاوز وقد
املوروث أو إقليدس ثم سنبليقوس مثل للوافد محدودة إشارات مع املتوازية» الخطوط
املوضوع ويدرس يقول الذي هو الطويس أن عىل القول أفعال وتدل الهيثم. ابن مثل

«اعلم».57 القارئ ومخاطبًا الرشاح وهم ويبدد

يف تتوسط أن شأنها من التي الكتب أعني باملتوسطات املوسومة الكتب أحرر أن أريد كنت «إني 52

كتاب إىل وصلت فلما لبطليموس. املجسطي كتاب وبني إلقليدس األصول كتاب بني التعليمي الرتتيب
محبطة لها وإصالحات املسائل محصلة غري مختلفة كثرية نسًخا له وجدت الكرية األشكال يف مائالوس
غري وبعضها تام، غري بعضها وغريهما، الهروي سعيد أبي بن أحمد الفضل وأبي املاهاتي إصالح
منصور أبي األمري إصالح عىل عثرت أن إىل الكتاب مسائل بعض إيضاح يف متحريًا فبقيت صحيح،
كتاب استطاعتي.» بقدر الكتاب فحررت فيه، متوقًفا كنت ما منه يل فاتضح عليه، هللا رحمه عراق بن

ص٢–١٤٨). (السابق، مانالوس
مانالوس قال (٤) ماناوس ،(١) املاهاني ،(٢) الهروي ،(١) الهروي نسخة ،(١٣) عراق ابن نسخة 53

.(٢) امللك أيها الالذن باسليوس يخاطب
.(١) يستبني أعلم، أقول، 54

محمد الدين نصري الخواجة الفيلسوف العالمة تحرير موىس، لبني األشكال مساحة معرفة كتاب 55

ص٢–٢٧). (السابق، ١٣٠٩ه الدكن، أباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة الطويس، الحسن بن محمد بن
.(٢–١٤ ص (السابق، الصابئي الحراني قرة بن لثابت املفروضات كتاب 56

حل أوقليدس، كتاب سنيليقوس، ص٢–٤٠) (السابق، املتوازية الخطوط يف الشك يف الشافية الرسالة 57
يوحنا (٣) الهيثم ابن ،(۱) األصول كتاب إقليدس مصادرات من أشكل ما رشح إقليدس، كتاب شكوك

.(١) توهم ،(٢) أقول .(١) الجوهري القيس،
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تبدأ إذ للحكماء؛ السياسية واألوضاع اإليمانيات عن الخالص اإلبداع مرحلة وتكشف
عىل والصالة وآخًرا أوًال والحمدلة توفيقه وحسن هللا بعون وتنتهي كالعادة بالبسملة
والدعوة املؤلف، عىل الرتحم مع األخيار وأصحابه األطهار آله وعىل وباطنًا ظاهًرا الرسول
العلم وحي من األوصاف وبعض ومعني، موفق خري وهو هللا، رضاء الكتساب بالتوفيق
إضفاء من ضري وال الصواب. ملهم العقل، واهب الصعاب، مسهل األبواب، مفتح مثل
قطب العرص، فريد الدهر، وحيد الهمام، الحرب اإلمام، مثل املؤلف عىل األلقاب بعض
عن واإلعالن النسخ وتاريخ الناسخ توقيع ثم له والدعوة الشريازي، والدين وامللة الحق
ووضعه الشام، وموطنه الحنفي الناسخ مذهب وإعالن الوهاب، هللا بعون الكتاب نهاية
املحققني، والعلماء الحكماء سلطان مثل له املدائح بعض مع السلطان موىل االجتماعي،
تظهر كما واملتأخرين. املتقدمني أفضل واملسلمني، اإلسالم برهان والدين، امللة نصري
وبدور بازغة، إفاداتها شموس زالت ال استقاللها عن ودفاعها الدكن أباد حيدر أوضاع

النسخ.58 تاريخ مع الزمن آخر إىل طالعة إفاضاتها

الفلك (٣)

الرياضيات بني يجمع الذي املناظر علم مثل الرياضية العلوم من العديد جامع علم وهو
خالًصا. رياضيٍّا علًما اليونان عند كان أن بعد والطبيعيات

الهيثم ابن (أ)

الخالص اإلبداع نموذج وهو (٤٣٢ه).59 الهيثم بن للحسن املناظر» «كتاب ذلك مثال
علم باستثناء املوروث أو الوافد من أعالم أسماء توجد فال واملوروث. الوافد من الخايل

قرة بن لثابت املفروضات كتاب ،(٢٧ ص٢، (السابق، موىس لبني األشكال ماهية معرفة كتاب 58

النريين جرمي يف كتاب ،١٧ ص٢، ألرشميدس مأخوذات كتاب ،(١٤ ص٢، (السابق، الصابئي الحراني
،(١٣٢ ص٢، (السابق، ألرشميدس واألسطوانة الكرة كتاب ،(٢٠ ص٢، (السابق، ألرسطوخس وبعدهما
كتاب ،(٦ ص٢، (السابق، إليسقالوس املطالع يف كتاب ،٢٨ ص٢، ألوطولوقس والغروب الطلوع يف كتاب
ص٢–٤٠). (السابق، املتوازية الخطوط يف الشك يف الشافية الرسالة ،(١٤٨ ص٢، (السابق، ماناالوس
حققها والثالثة، والثانية األوىل املقاالت االستقامة، عىل اإلبصار يف املناظر، كتاب الهيثم: بن الحسن 59

١٩٨٣م. الكويت، صربة، الحميد عبد الالتينية الرتجمة عىل راجعها أو
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إىل الفرق أسماء وتحولت الكاتب.60 جعفر بن محمد بن أحمد هو املوروث من واحد
إىل اليشء من شعاًعا البرص يتصورون الذين الطبيعة أصحاب مثل ونظريات مذاهب
اإلبصار. يتم حتى اليشء إىل العني من الشعاع يجعلون الذين الرياضيات وأصحاب العني،
أرسطو بني الناس تصوره الذي القديم الخالف نفس وهو الشعاع. أصحاب وكالهما
بني الجمع ثانية مرة الهيثم ابن حاول كما بينهما. الجمع الفارابي وحاول وأفالطون
يقوم الهيثم وابن الفارابي بني يجمع للعالم واحد تصور وجود عىل يدل مما النظريتني
الشعاع تصور يف بينهم فيما الرياضيون اختلف وقد التفريق. عىل وليس التوحيد عىل
يف الخالف نورية. قوة أو مستقيمة خطوط أو متصل مصمت جسم آراء: ثالثة إىل
النفس بعلم الطبيعي العلم عالقة يف ولكن الضوء أي الطبيعي العلم يف ليس إذن املناظر
االستقامة». عىل اإلبصار «يف فرعيٍّا عنوانًا الهيثم ابن وضع لذلك اإلبصار. كيفية يف
ويعيد الفاسد ينقد منهما، كل يف والصحيح الفاسد ويبني النظريتني الهيثم ابن ويراجع
بالشعاع القائلني التعالم أصحاب خطأ يرجع وقد رأي.61 كل علة مبينًا الصحيح تركيب
يف فالخطأ الشعاع. ويسمونها متوهمة خطوًطا وبراهينهم مقاييسهم يف يستعملون أنهم
العني عمل كيفية التحليل الترشيح كتب يف الترشيح أصحاب عن أيًضا ويتحدث الربهان.
حكيم إىل أو أول حكيم إىل إحالة توجد فال طبيعيٍّا. علًما باعتباره الطب علم عىل واالعتماد
الخالص العقل عىل يعتمد إذا والبريوني. سينا ابن مثل أقرانه ألشهر ذكر حتى وال ثاني
االعتبار الهيثم ابن يسميه ما وهو والتجريب الربهان يقتضيه كما العقيل النظر وعىل
آراء وهي باملايض. تاريخي كوعي جملة املتقدمني آراء إىل ويحيل االستقراء. أيًضا ويعني

أصحاب ،٢٤٤ ص١٧٨، الطبيعة أصحاب ص١٩٥)، (السابق، الكاتب جعفر بن محمد بن أحمد 60
،١٥٨-١٥٩ ص١٥٥، الشعاع أصحاب ،٣٢١ ،٢٩٠ ،٢٧٣ ،١٥٩-١٦٠ ،١٥٣ ص٦٠-٦١، التعاليم

.١٦٦ ص١٣٦، الترشيح أصحاب
الطبيعي العلم أصحاب من املحصلني لرأي موافق اإلبصار، كيفية أعني بيناه، الذي املعنى وهذا 61

صحيحان املذهبني وأن محقان القبيلني أن منه تبني وقد التعاليم. أصحاب رأى من عليه للمتفق وموافق
دون بأحدهما اإلحساس يتم أن يصح وال باآلخر، إال أحدهما يتم ليس أنه إال متناقضني غري ومتفقان
هورسل يسميه ما وهو ص١٦٠). (السابق، املعنيني بمجموع إال اإلبصار يكون أن يصح وال اآلخر،
ومن املوضوع، إىل الذات من يخرج الذي املزدوج الشعاع نظرية الغربية الفلسفة يف الظاهريات يف
L’ Exegese de la Phenomenologie, Paris 1965 دراستنا: انظر الرؤية. تتم حتى الذات إىل املوضوع

.Le Caire, 1976, pp. 261–64
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حسية. واملقدمات متباينة، واملقاييس كثرية، والشبهات غامضة، فيها الحقائق مختلفة،
بمعني وليس الضوء أي علمي بمعنى اإلرشاق مثل املوروثة املصطلحات بعض تظهر وقد
ويحلل انعطاًفا. أو انعكاًسا أو استقامة يكون أن إما واإلرشاق التنفس. يف أي صويف
وآالته، األبصار كيفية يف بينهما والعالقة البرصوالضوء خواص األوىل املقالة يف الهيثم ابن

الحواس. خداع أي البرص أغالط الثالثة ويف الشعاع، أصحاب نظرية الثانية ويف
كما والربهان.62 التوضيح مهمته ألن البيان أفعال استعمال من الهيثم ابن ويكثر
ومنطق الفكر مسار عن يكشف مما السابق إىل والالحق الالحق إىل السابق يحيل
الذي هو الهيثم وابن الرباهني.64 واستيفاء العلل باستقراء البيان ويكون االستدالل.63
وضوح إىل باإلضافة هذا السابقني.65 أقوال ينقل وال يتحدث الذي هو غريه. وليس يقول
الخالص العقل عىل واالعتماد العلمي التحليل ودقة األسلوب وسهولة واملصطلحات، اللغة
نحو عىل املناظر علم يف مقاًال قبل من الهيثم ابن كتب فقد الربهان. عىل الذاتية وقدرته
الرسوم بعض ويستعمل برهاني.66 نحو عىل كتابته يعيد املناظر كتاب يف ولكن إقناعي،
أسماء ذكره عدم من وبالرغم الرمزي التجريدي الخطاب حدة من لإلقالل التوضيحية
يف املعرفة يؤسس أنه إال املوروث أو الوافد من نقلية شواهد وال قرآنية آيات وال أعالم

املعريف. النفس علم يف العقل ويف النفس
باستثناء والنهاية البداية يف اإليمانية التعبريات من قدر أقل الهيثم ابن عند ويوجد
واستمداد آخرها، ويف مقالة كل أول يف وآله النبي محمد عىل والصالة والحمدلة البسملة
وبديع ورأفته الصانع حكمة الطائف إىل مرتني ويشار األمور. جميع يف هللا من العون
فيها تظهر التي املعاني أحد املناظر فعلم آثارها. ولطيف الطبيعة نظام وحسن صنعه
الهيئة البرص آالت تهيئة يف الطبيعة وتلطف صنيعه، ولطف عظمته جلت الصانع حكمة

املبرصات.67 تتميز وبها اإلحساس يتم بها التي

،١٥٩-١٦٠ ،١٥٤ ،١١٩-١٢٠ ،٢١٥ ،١١٤-١١٥ ،٨٤ ،٢٤٣ ،٨١ ص١٣٧، املناظرة كتاب الهيثم: ابن 62
.٣٩ ،٣٨٥ ،٣١٨ ،١٧٤-١٧٥

.١٥٣ ص١٣٧-١٣٨، السابق، 63
.١٢٧ ص١٠، السابق، 64

.١٥٤ ،١٣٨-١٣٩ ،٨٢ ،١١٨ ص١١٤، السابق، 65
.٣٥٦ ،١٢٩ ص٦٣، السابق، 66

.٥٣٢ ،٣٣٨ ،١٩٥ ،١٨٧-١٨٩ ،٦٢ ص٥٩، السابق، 67
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العقل عىل اعتماًدا الخالص اإلبداع يستمر الكري» «الكارس من السابعة املقالة ويف
الخلف برهان واستعمال الربهان، ولفظ البيان أفعال تكثر لذلك وبراهينه.68 املحض
التوضيحية. الرسوم التجريدي الخطاب طابع من وتقلل النقيض.69 استحالة إثبات وهو

الكرية».70 «العدسة يف األمر وكذلك
فيها يغيب مبارشة. الفلك موضوع يتناول فإنه أيًضا له اإلرصاد» «كيفية يف أما
ثم مبارشة املوضوع إىل ويتوجه والقال، القيل الهيثم ابن يرتك تماًما. واملوروث الوافد
عن الهيثم ابن يتحدث وكالعادة التجربة.71 عىل بمراجعتها األقوال صحة من التحقق
نصوص وهناك أماكن. أو أعالم أسماء يذكر وال الهيئة علم يف الناظرين من ومذاهب فرق
لألفالك عالمات لوضع املالك أو القارئ أو الناسخ من إضافة األول النص عىل زائدة
منذ املراصد وذكر الفائدة ولتعميم الشاطر ابن عن نقًال للنص التجريدي املستوى من
إىل وإحالة مرص، يف والحاكم الشام يف والبتاني بغداد يف واملأمون وبطليموس إبرخس
وتقويم يونس البن الحاكمي الزيج من النريين تقويم وذكره الطحان السيد املشايخ شيخ
والرسالة مرصاملحروسة.72 يف بالعني ذلك ومراجعة الغيبك، الشاهي من املتحرية الخمسة
دقيق. علم إىل الفلك تحويل أجل من النظري الفلسفي واملدخل الخالص العقل عىل تعتمد
التوجه من املنبثق للعالم اإلسالمي التصور يف املعريف الالوعي يف املوروث يظهر وقد
الذهن عمل من هو الذي الفلك فعلم ذاته. الكون لنظام واملطابق الكون نحو القرآني
نظام إدراك من بالقياس أي باالعتبار ينتج وما للعالم الوحي تصور بني يربط الذي هو
املراصد تغري االعتبار يف األخذ مع الحقائق معرفة إىل النفوس اشتياق بدافع الطبيعة
الهيثم ابن ويضيف باملكان.73 مرتبط الزمان وأن املرشق أو املغرب يف األماكن بتغري

الرابع القرن يف واملناظر الهندسة علم الكري)، (الكارس السابعة املقالة املناظر، كتاب الهيثم: ابن 68
ص٢٧٦. بيناه مما تبني وقد ص٢٦٩–٢٩٠، راشد رشدي د. الهيثم) ابن القوهي، سهل، (ابن الهجري
ص٢٧٠ ذلك برهان ،٢٨٩ ،٢٨٢ ،٢٧٨ ص٢٧٥، نبني أن أردنا ملا وذلك ص٢٦٩، ذلك تبني قد وإذ 69

.٢٨٨ ،٢٨٥-٢٨٦ ،٢٧٥ ص٢٧٢-٢٧٣، محال وهذا ص٢٩٠، بيناه ما ذلك وبرهان
ص٢٩١–٢٩٦. السابق، 70

املجلد العربية، العلوم تاريخ مجلة صربة، الحميد عبد د. تحقيق اإلرصاد، كيفية يف الهيثم: ابن 71
۱۹۷۸م. حلب، جامعة العربي، العلمي الرتاث معهد األول، العدد الثاني

ص٣٤. السابق، 72
.٣١ ،٢٦-٢٧ ،٢٣ ،١٤ ص١٢، السابق، 73
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التي البيان أفعال يف الفكر مسار ويبدو واحد. علم والنظر فالعمل الرصد، إىل اآلالت
أو املتخصصني دون املتعلمني إىل موجه واملقال والربهان.74 التوضيح هدف عن تكشف

املحققني.75
علم أن إال والحمدلة البسملة باستثناء التقليدية اإليمانية العبارات قلة من وبالرغم
بأهل الظن يحسن الرتبة، ورشف املنزلة بعلو يتسم لذلك اإللهية. األمور من قريب الفلك

معرفته.76 يف واجتهادهم للحق ومحبتهم الصناعة
وطرح واملناظر، الفلك بني جمع أيًضا له القمر» وجه يف الظاهر «األثر رسالة ويف
أم موضوعي وجود له القمر وجه عىل ظاهرة يرى ما هل والذاتية، املوضوعية إشكال
حول كله العلمي الرتاث يراجع بل املوروث أو الوافد عىل يعتمد ال ورؤية؟77 إدراك أنه
أسماء يف لها تشخيص دون بالتجربة بطالنها ويبني السابقة اآلراء جميع وينقد املوضوع،
هذا أن أوًال: خاطئة، كلها ستة آراء املوضوع يف نقلت فقد ومذاهب. فرق أسماء أو أعالم
عن خارج أنه ثانيًا: خشنًا، أو شفاًفا القمر جرم نفس هو القمر وجه يف الظاهر األثر
سطح عىل باالنعكاس تظهر صورة أنه ثالثًا: والبرص، الجرم بني ومتوسط القمر جرم

لجملة ،(٢٣ ص١١، (السابق، الربهاني بالنور يلزم ملا مطابًقا ذلك من بالحس يدرك ما ووجود 74

ذلك جميع يف تحار أنواعه ولجزئيات أتلف اختالفها مع أجزائه وألنواع نظامه أحواله، تغري مع العالم
ص٤-٥. الخربة، إدراكها عن وتعجز الحرية، تأملها عن وتكثر األفهام، فيها وتضل األفكار

.٣١ ،٢٦-٢٧ ،٢٣ ،١٤ ص١٢، السابق، 75
كيفيات من أدركوه ما جميع الهيئة علم يف الناظرون أدرك به الذي الطريق هو رشحناه الذي «فهذا 76

ونهاية أدركوه ما غاية هي ذكرناها التي والهيئات اختالفاتها وأنواع أفالكها وهيئات السمائية الحركات
املسلك وصعوبة الغموض من املطلوب هذا عليه ما جذب يف لعظيم ذلك من أدرك ما وأن إليه، بلغ ما
ص٣٤). (السابق، اإللهية.» األمور إىل والقرب الرتبة ورشف املنزلة علو من به هو وملا املرام وتفند
وجدوه ملا موافق ألنه النظام هذا عىل تجري الكواكب أمور بأن قطعوا واستقر، ذلك جميع تبني «فلما
وسريوا الكتب، يف ودونوه اإللهية لألمور مالئم الفساد من بعيد البقاء دائم هو بما وشبيه حركاتها من
ومعرفة الهيئة علم إىل اشتاق من كل إليها ينظر صناعة وصار عليه، واعتمدوا بحسبه، الكواكب
واجتهادهم للحق كان وملحبتهم الصناعة هذه بأهل الظن حسن بغلبة هذا بعد من ونقول الحقائق.
الهيئات، من ورتبوه الحركات، من لهم ثبتوا ما الكواكب من واحد كل من رصدوا كله هذا بعد من أنهم

ص٣١-٣٢). (السابق، له.» وتيقنًا به ثقة ليزدادوا وحصلوه واعتربوه
العلوم تاريخ مجلة صربة، الحميد عبد تحقيق القمر، وجه يف الظاهر األثر الهيثم: بن الحسن 77

١٩٧٧م. األول العدد األول، املجلد حلب، جامعة العربي، العلمي الرتاث معهد العربية،
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صورة أنه خامًسا: باالنعكاس، األرض يف البحار صورة أنه رابًعا: األرض، الصورة القمر
هذه وكل باالنعكاس. األرض من قطعة صورة أنه سادًسا: باالنعكاس، األرض يف الجبال
الذاتي والوجود والثاني، األول الرأيان للظاهرة، املوضوعي الوجود بني تتأرجح اآلراء
الوجود أنصار من الهيثم وابن األخرية. األربعة اآلراء البرص، يف انعكاسية صورة لها،
البيان أفعال تكثر لذلك بالدليل. ذلك عىل ويربهن اإلبصار.78 عالم وهو للظاهر املوضوعي
ويكمله. العلم يطور ويحكم، ويتحقق يبحث الذي فهو املتكلم بضمري ويتحدث والدليل،

والحمدلة.79 البسملة تتجاوز ال حد أقىص إىل اإليمانيات وتقل

املهندس هللا عبد نرصبن (ب)

واملوروث الوافد يغيب املهندس هللا عبد بن لنرص القبلة» سمت استخراج «يف رسالة ويف
استطالع حب مجرد وليس عميل واقع وهو الخالص.80 اإلبداع عىل الدافع ويتضح
الفلك ارتبط لذلك املساجد. لبناء الكعبة واتجاه القبلة سمت عن البحث وهو نظري.
قصري.81 وبرهان عملية وسائل عن والبحث سهلة طريقة إيجاد ذلك ووسيلة بالهندسة،
بالتوفيق والدعوة النبي عىل والصالة والحمدلة البسملة تكفي اإليمانية. العبارات وتقل

نبني ثم اآلراء هذه جميع فساد نبني ونحن النظر. تحقيق عند وتضمحل تبطل اآلراء هذه «وجميع 78

(السابق، آراؤهم.» وتشتت فيه الناس ظنون ترصفت «وقد ص٨). (السابق، األثر.» هذا مائية ذلك بعد
نفس هو األثر أن أيًضا تبني وقد ذكرها. قدمنا التي اآلراء فساد بيناه ما جميع من تبني «وقد ص٧).

ص١٣). (السابق، صورة.» وال جرمه عن خارج ملعنًى وليس القمر جسم
.١٧ ،١٥ ،١٣ ص٧، السابق، 79

العلمي الرتاث معهد ،Richard Lorch تحقيق القبلة، سمت استخراج املهندس: هللا عبد بن نرص 80

١٩٨٢م. عام ،٢ ،١ العددان ،٦ املجلد حلب، جامعة العربي،
عنه بالسمت املعرفة إىل حاجتهم كذلك فيها واملساجد املدن بناء إىل الناس تدعو الرضورة «فألن 81

البيت نحو وجهه األمام يكون أن هو املحراب نصب يف الغرض أن وذلك رضوريٍّا املحراب نصب يكون
وقد صعب. الحساب طريق من املعنى هذا وطلب وراءه يصيل من صالة هو اإلمام صالة فإن الحرام
غري يف الطريقة هذه ذكرت هذا قبل وكنت كرة نصف شبه تتخذ بألة املأخذ قريبة سهلة طريقة يل اتفق
الرسالة هذه شبه يشء خالف وإن ذلك، أنها يعلم أن فيجب الطريقة تلك إليه تقع فمن الرسالة. هذه
(السابق، هنا.» ها من اآلله بهذه العمل لك أصف وأنا ثانيًا: الرسالة فعملت أتذكره لم العهد بعيد فإني

ص١٥٣-١٥٤).
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مع الناسخ خط ومقابلة ومكانه، النقل تاريخ رشعية، كوثيقة الرسالة وتنتهي للصواب.
األصيل. الخط

املوسيقى (٤)

باجه. وابن سينا وابن والفارابي الكندي فيها ألف الحكمة، علوم ضمن املوسيقى كانت

باجه ابن (أ)
األلحان».82 يف عنه ريضهللا كالمه «من يف (٥٣١ه) باجه ابن عند املوسيقي اإلبداع ويتمثل
وإستانبول وبغداد البرصة يف مثلها األندلس يف الرئيسية املوضوعات من املوسيقى كانت
اإلنسان يف األلحان واألفالك، التأليفية النغم بني الربط هو باجه ابن عند املهم بعد. فيما
املوسيقى تدخل هل هو: والسؤال الكون. يف والنغم النفس يف النغم الطبيعة، يف واأللحان
تذوًقا باعتبارها اإلنسانية العلوم يف أم للذبذبات تحليًال باعتبارها الرياضية العلوم يف

واملقامات؟ لألنغام

األرموي الدين صفي (ب)

البغدادي األرموي املفاخر أبي بن املؤمن عبد الدين لصفي املوسيقى» يف األدوار «كتاب ويف
يف األسباب عن بحثًا واألدوار األنغام تأسيس ويتم مًعا واملوروث الوافد يغيب (٦٩٣ه)
تكثر القدماء.83 عن املنقولة األدبيات عىل اعتماًدا وليس الصوت داخل من والتناظر التناغم
ومع كعلم. املوسيقى يف الداخلية الرباهني إيجاد أجل من الرياضية والرسوم التقسيمات
املصطلحات يف الفاريس املوروث خاصة املعريف الالوعي يف الرشقي املوروث يحرض ذلك
والراهوبي افكند والزير والزنكولة والنوروز والبوسليك والنهفث الرست مثل املوسيقية

ص٨٢-٨٣. الرسائل 82
غطاس تحقيق املوسيقى، يف األدوار كتاب البغدادي: األرموي املفاخر أبي بن املؤمن عبد الدين صفي 83

القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الحفني، أحمد محمود د. وتصوير مراجعة خشية، امللك عبد
املقتول، املعتصم نديم كان أنه مع األوقاف وزير عينه الذي هوالكو برضا املؤلف حظي وقد ١٩٨٦م.

الغربية. املوسيقى مصادر من وأصبح الالتينية اللغة إىل تُرجم وقد
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الريايض اإلبداع رابًعا:

املحلية املدن أسماء تظهر كما املصطلحات. نصف حوايل تبلغ التي والكواشت والبزيك
مثل أعالم أسماء أو والحجازين نهاوند أصفهان، عراق، مثل املصطلحات ثاٍن كمصدر
الشعر يستعمل كما وعزال. ومحري ونوى عشاق مثل خالصة عربية أسماء أو الحسيني
علم املوسيقى األصوات. شعر واملوسيقى الكلمات، موسيقى فالشعر كشواهد. العربي
والدساتني النغم يف فصًال عرش خمسة من الكتاب ويتألف واحد. آٍن يف رصيف ريايضوعلم
منها، واملشهور واإليقاع وطبقاتها األدوار ونسب والتالئم التنافر وأسباب األبعاد ونسب
مثل رياضية عربية مصطلحات وضع عىل قدرة مع منها األدوار واستخراج األوتار وأحكام
اإليمانية العبارات وثقل والهزج. الرمل وخفيف والرمل الثقيل، وخفيف والخفيف الثقيل

السلطان.84 مدح إىل كالعادة التحول ثم هللا ومدح البسملة باستثناء األدنى الحد إىل

أضع أن خواطره مرامي مسالك يف بالسعي والتيمن أوامره، امتثال عيلَّ يجب من أمر فقد بعد، «أما 84

والعمل العلم، يفيد نهج عىل وأنواعه اإليقاع وأدوار وأدواره أبعاده ونسب النغم معرفة يف مختًرصا له
ص٨٩). (السابق، فيه.» للخاطر سنح مما ويبث ممتثًال به أمر ما إىل فبادرت
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العلمي اإلبداع خامًسا:

الطبيعي اإلبداع (١)

بالسجستاني مروًرا الفالسفة أو (٢٥٢ه) الكندي عند للغاية مبكًرا اإلبداع ظهر الكندي:
اإلبداع ظاهرة وتبقى (٦٧٢ه). الطويس الدين رشف حتى (٥٣١ه) باجه وابن (٣٣١ه)
عادة فاإلبداع تفسري. إىل حاجة ويف االنتباه تسرتعي فريدة ظاهرة الكندي عند الفلسفي
اإلبداع الكندي عند ثانية. لحظة التحول ثم أوىل، لحظة النقل بعد ثالثة لحظة يكون ما
جيل يف بل مبارشة اإلبداع مرحلة إىل النقل مرحلة من الفلسفة تنقل لذلك أوىل. لحظة

العرب. فيلسوف بحق ُسمي لذلك نفسه. الكندي هو واحد، وشخص واحد،

املبكر اإلبداع (أ)

أرسطو منها، ٪١٤ يف إال الوافد أعالم يذكر ال إليه املنسوبة الكندي رسائل مجموع فمن
وأسقالوس، أرشميدس، مثل الرياضيني باقي ثم أفالطون ثم إقليدس ثم سقراط ثم
وجالينوس.1 أبقراط مثل أطباء أو بطليموس مثل وجغرافيني فرفوريوس مثل ومناطقة
تحول عىل يدل مما مؤلفيها دون الوافدة الكتب بأسماء الرسائل بعض تذكر وأحيانًا
رسائل مثل املؤلف مات املؤلف، عاش مؤلفه. دون مثايل موضوع إىل الوافد الكتاب

املحض».2 و«الخري «أثولوجيا»

مما التأليف مجموع من ٪١٤ حوايل أي منها رسالة ٢٦ يف الوافد يذكر رسالة، ٣٦١ الكندي إىل ينسب 1
أرشميدس، ،(۲) أفالطون ،(۳) إقليدس ،(٥) سقراط ،(٦) أرسطو يذكر اإلبداع. من كبري قدر عىل يدل

.(١) جالينوس أبقراط، بطليموس، فرفوريوس، أسقالوس،



الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من وافدة عناوين عىل تحتوي رسائل توجد ال حاليٍّا، واملطبوعة املتاحة الرسائل ومن
رسالتان، إال األحزان» دفع يف «رسالة ذلك يف بما عرشة الخمس الفلسفية رسائله مجموع
حضارية بيئة يف فحسب أرسطو اسم بها والثانية وأفالطون، أرسطو اسًما بها األوىل
إال علم اسم أي إىل إشارة أية توجد ال العلمية رسائله ويف والخرب.3 الرواية عىل تقوم
إال اليونان إىل إشارة أي املخطوطة أو املطبوعة األخرى رسائله يف توجد وال القدماء.4
أثولوجيا والثانية له. تبعية وليس أسقالوس قول تصحيح أجل من األوىل رسالتني، يف
الرسائل مجموع ومن الديني.5 بالنسق العقيل النسق إكمال أجل من أرسطوطاليس
يدل مما عام بوجه القدماء إىل تشري والرابعة ثالثة، يف إال الوافد أسماء تظهر لم والكتب
عام. حضاري إطار يف تتم وأسقالوس وأرسطو أفالطون إىل املشخصة اإلشارة أن عىل
الفلسفية الرسائل مجموع ومن وعلميٍّا.6 فلسفيٍّا األشهر ألنهم الثالثة هؤالء ذكر وقد
أبقراط ثم فيثاغورس ثم واإلسكندر، سقراط ثم أرسطو ثم أفالطون يتصدر والعلمية
وفيثاغورس الفلسفة، يف واإلسكندر وسقراط وأرسطو أفالطون يذكر ونرين. ومارينوس
ال املنشورة والعلمية الفلسفية الرسائل نصف من وأكثر الطب، يف وأبقراط الرياضة، يف
وال رصاحة ال الصلب، يف وال العنوان يف ال خاصة، وال عامة ال اليونان إىل إشارة بها توجد
العقل «بقدرة املوروث، أو الوافد الغري، دون ممكن والعلمي الفلسفي اإلبداع إن أي ضمنًا

اليونان.7 دون ممكن الفلسفي اإلبداع الطبيعة. يف والتأمل موضوعه، عىل الرتكيز عىل

كتاب مخترص أثولوجيا، كتاب تفسري الكيان، سمع يف رسالة العرش، املقوالت يف رسالة مثل: 2

الثاني، (أنالوطيقا أبوديقطيقا كتاب رشح (املغالطني)، سوفسطايقا كتاب تفسري (الشعر)، أبوطيقا
مخترص (العبارة)، أرمنياس باري كتاب مخترص القياس)، (تحليل األوىل أنالوطيقا تفسري الربهان)،
تفسري املحض، الخري كتاب التفاحة، كتاب الحروف، كتاب (املقوالت)، قاطيغورياس كتاب (جامع)،

املجسطي. كتاب
ص٢٧٢–٢٨١، ج۱، الرسائل الفالسفة، وسائر وأفالطون أرسطو كتاب املخترصمن النفس، يف القول يف 3

ص٣٦٣–٣٨٣. الفلسفة تحصيل يف إليه يحتاج وما أرسطوطاليس كتب كمية يف
ص٥٤–٦٣). ج۱، (السابق، األسطقسات، إىل الخمسة األشكال القدماء نسبت له الذي السبب يف رسالة 4

أرسطوطاليس أثولوجيا، ص٧٥، وتصانيف (مخطوط)، املطالع يف أسقالوس قول تصحيح يف رسالة 5

ص٦٩. (مخطوط)،
،(٣) فيثاغورس ،(٤) اإلسكندر سقراط، ،(١٦) أرسطو ،(١٧) أفالطون ،(٨٣) الرسائل مجموعة 6

.(١) نرين مارينوس، أبقراط،
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العلمي اإلبداع خامًسا:

كما كبري حد إىل عنه مستقالٍّ أيًضا اإلبداع بدأ فقد املوروث إىل بالنسبة أما
هللا لفظ يحمالن فقط اثنتان الفلسفية الكندي رسائل فمن الوافد. عن مستقل هو
واحدة ورسالة العلمية.8 الرسائل يف يشء وال وجل»، عز هللا «طاعة هللا»، «وحدانية
املطبوعة املؤلفات يف املوروث موضوعات فنسبة الرؤيا.9 مثل عام قرآني لفظ بها
الوافد عىل اإلبداع أولوية عىل يدل مما الرؤية موضوع إضافة بعد حتى للغاية قليلة
فرض عىل قليًال النسبة تزيد االعتبار يف واملرتجم املخطوط أخذ فإذا مًعا.10 واملوروث
املطبوعة الكندي إىل املنسوبة املؤلفات كل أخذت وإذا أرواح.11 مثل روحانية أن
التوحيد عن ضئيلة نسبة إال لعناوينها طبًقا املوروث يتجاوز أال واملفقودة واملخطوطة
اعتزالية. كالمية موضوعات وهي الحظر. قبل العقلية واإلباحة واالستطاعة والعدل
وامللحدين والثنوية املنانية عىل والرد قرآنية. موضوعات والفأل الزجر وموضوعات
واملنانية اإلسالمية. الحضارة داخل الفرق من كجزء إسالمية غري فرق والنصارى
وموضوع التوحيد.12 عىل الثنائية لخطورة نظًرا رسائل أربع موضوع وهي أهمها
األرواح واستحضار والطب والكواكب والروحانيات كالمي، موضوع وإثباتها النبوات
وجل. عز هللا تذكر وأخرى قرآنية، بآية تستشهد واحدة ورسالة موروثة. موضوعات
الرسائل معظم ويف وروحانيات.13 وفرق كالمية موروثة: كلها ثالث الرسائل فموضوعات
﴿َوالنَّْجُم معنى عن السؤال يف منها ثمانية يف إال قرآنية آيات توجد ال الفلسفية
إذن فالغاية أرسطوطاليس. كتب كمية عن رسالة داخل والثانية يَْسُجَداِن﴾. َجُر َوالشَّ
يف اإلسالمي التصور هو املهم مادة. مجرد أرسطو القرآني. التوجه بل أرسطو ليس

النص.14

باملجاز. هو الذي الناقص والفاعل التام األول الحق القريب الفاعل يف (١) الست: الفلسفية الرسائل 7
ال يقال الذي وما له نهاية ال يكون أن يمكن ال ما مائية يف (٣) العالم. جرم تناهي إيضاح يف (٢)
للكون القريبة الفاعلة الصلة عن اإلبانة يف (٥) العالم. جرم وتناهي هللا وحدانية يف رسالة (٤) له. نهاية
الفلك طبيعة أن عن اإلبانة يف (١) الثماني. العلمية والرسائل أجسام ال جواهر توجد إنه (٦) والفساد.
الثلج علة يف (٣) الشكل. كرية األقىص والجرم العنارص أن يف (٢) األربعة. العنارص الطبيعة مخالفة
األربعة العنارص من اللون بطباعه الحافل الجرم يف (٤) والزمهرير. والرعد والصواعق والربق والربد
(٦) األرض. من قرب ما ويسخن الجو، أعىل يربد لها التي العلة يف (٥) غريه. يف اللون علة هو والذي
لها التي العلة يف (٧) السماء. لون أنه ويظن السماء جهة يف الجو يف يرى الذي الالزوردي اللون علة يف

الضباب. كون تلوُّن يف رسالة (٨) تمطر. تكاد ال املواقع بعض تكون
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تزيد ال موضوًعا أو علًما عرش سبعة يف الكندي مؤلفات كل تصنيف ويمكن
والسياسيات والنفسانيات والجدليات واملنطقية الفلسفية الدقيق، باملعنى الفلسفية العلوم
والطبيعية. الرياضية العلوم يف كلها األخرى أرباع والثالثة املؤلفات، ربع عىل والتقدميات
مرتبطة وتبدو العلمية، املؤلفات عن تنفصل ال الدقيق باملعنى الفلسفية املؤلفات إن بل
بالصناعة مرتبطة املنطقية الكتب أن كما والصناعة، وبالرياضيات وبالحس بالطبيعيات
املوضوعات ببعض ترتبط العلمية املوضوعات وبعض وباألصوات.15 وبالطبيعيات
والرد الطبيات، يف املدينة ورئيس البدن رئيس بني التشابه مثل العام باملعنى الفلسفية

هلل وطاعته األقىص الجرم سجود عن اإلبانة يف رسالة العالم، جرم وتناهي هللا وحدانية يف رسالة هما: 8

وجل. عز
والرؤيا. النوم ماهية يف رسالة 9

النسبة تصبح واملرتجم املخطوط أضيف وإذا تقريبًا. ٪٥ أي ٣ : ٤٢ الرؤيا وبإضافة ٢ : ٤٢ النسبة 10
من ٪١٣ نسبة أي رسالة ٢٧ منها املوروث موضوعات رسالة ٣٦١ الكندي رسائل كانت وإذا .٪١٠

خالص. إبداع ٪٨٧ أن حني يف التأليف مجموع
يف رسالة (٣) الروحانية. األرسار يف الحكمية الرسالة (٢) النصارى. عىل الرد يف مقالة (١) وهي: 11

ص٧٠–٧٩. تصانيف واملنام، الرؤيا يف رسالة (٥) األرواح. استحضار يف رسالة (٤) الكواكب. روحانيات
يف رسالة (٢) والفلسفة، املنطق أصل عىل تثليثهم وإبطال النصارى عىل الرد يف القول (١) مثل: 12

كتاب (٤) املنانية، عىل الرد يف رسالته كتاب (٣) الفلك، موضوعات يف مسائل العرش يف املنانية عىل الرد
امللحدين. مسائل نقض يف رسالته كتاب (٥) الثنوية، عىل الرد يف رسالته

بعد ما يف رسالته (٧) النوعيني، باألصلني القائلني الضاللة فرق إحدى املنانية، عىل الرد يف كتاب 13

التكوين (ِسفر سنة ١٢٠ هي التي الطبيعة لسني كماله دون موته يف (٨) املنانية، عىل الرد يف الطبيعة
املعروف التوحيد كتاب (٩) سنة».) ١٢٠ أيامه وتكوين جسد ألنه أبًدا اإلنسان عىل روحي تحل «ال ٣ :٦
(٢) والتوحيد، الطبيعيات دون فيما األوىل الفلسفة يف كتاب (١) مثل: الكالمية املوضوعات الذهب، بفم
جهة من التوحيد يف رسالته كتاب (٣) فيها، جور ال عدل كلها اسمه جل الباري أفعال أن يف كتاب
كونها، وزمان االستطاعة يف رسالته كتاب (٥) السالم، عليهم الرسل تثبت يف رسالته كتاب (٤) العدد،
التوحيد يف املال افرتاق يف رسالته كتاب (٧) القرآنية)، (اآليات بتفسريات التوحيد يف رسالته كتاب (٦)
مع له كالم (٩) النبوة، إثبات يف كتاب (٨) صاحبه، خالف قد وكل التوحيد عىل مجمعون وأنهم
رسالة (١٢) األول، املبدع يف كالم (١١) املتكلمني، بعض عىل ُدوِّن كالم (١٠) التوحيد، يف الراوندي ابن
إليه باإلنسان ما أن يف رسالة (١٣) به، دعا ملن وجل عز هللا من الدعاء تجويز يف املعتصم بن أحمد إىل

يحظر. أن جل العقل يف له صالح حاجة
َجُر َوالشَّ ﴿َوالنَّْجُم معنى عن سؤال وجل، عز هلل وطاعته األقىص الجرم سجود عن اإلبانة يف رسالة 14

َرِميٌم﴾. َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي َمْن ﴿َقاَل … أرسطوطاليس كتب كمية ويف يَْسُجَداِن﴾
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األنواعيات يف الوفاء مثل األخالق موضوعات وبعض الفلكيات، يف والجدل املنانية، عىل
علمية بدأت الفلسفة وكأن العقلية النزعة الكندي مؤلفات عىل والغالب (الكيمياء).16
الرياضيات أكثرها الكم حيث من عنها. ومتأخرة عليها طارئة اإلرشاقيات وأن عقلية،
النفسانيات وأقلها والجدليات. والجغرافيا الطبيعيات ثم الفلسفة ثم الكيمياء ثم والفلكيات

السياسيات. ثم والتقدميات
رشد ابن فعل كما جوامع أو تلخيص أو رشح دون التأليف هذا بكل الكندي قام وقد
وربما الرتجمة من مبارشة به معرفته كانت واستيعابه. الوافد تمثل أجل من بعد فيما
سوء من فهم تصحيح أو رشح إىل تحتاج ال جديدة الرتجمة كانت مرتجًما. هو كان
يفكر عامًلا كان ألنه وربما بعد. فيما ذلك إىل الحاجة رشد ابن شعر كما الرشاح تأويل
الوافدة النصوص توسط دون مبارشة الطبيعية الظواهر يف ويتأمل العلم، معطيات عىل
ينسق كان الذي سينا وابن الوافد، يعرض كان الذي الفارابي عكس عىل املوروثة أو
أوًال املوروث يتلقى وموروثة. وافدة ثقافتني، ذا الفيلسوف كان املوروث. وينظر الوافد
الدخيلة، العلوم الوافد، ثم واألدب اللغة ثم والكالم والدين القرآن علوم الكندي تلقى كما
بأرسطو. زمانه أهل أعلم كان واليونانية. الرسيانية باللغات علم عىل وكان الفلسفة. مثل
الكالم، وإباحة املأمون، مثل الخلفاء أباحها التي الحرية ذلك، عىل يساعد العرص وكان
الوافدة الثقافة موضوعات يف التأليف أن من وبالرغم الشعوب. وثقافات األديان وامتزاج

العلمية. املادة بتطويع والتأليف العرض قام أن بعد االحتواء قمة يمثل أنه إال
الواقع من أسئلة عىل ا ردٍّ أيًضا تنبت إنما الخالصة العلمية اإلبداعية الرسائل ومعظم
نهاية ال يكون أن يمكن ال ما مائية «يف رسالة يف الحال هو كما للوافد تبعية وليس
املقدمة يف والجواب السؤال وتكرار والفهم، النظر عىل املسائل لقدرة طبًقا واإلجابة له».
الفارابي اتبعها التي الطريقة نفس وهي والتوفيق. بالسداد للسائل الدعوة مع والخاتمة

،١٨ يف وبالحس ،١٧ ،١ يف وبالطبيعيات ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ الرسائل يف العلمية املسائل ببعض االرتباط 15
٢٩٠ يف وباألصوات ،٣٠ يف وبالطبيعيات ،٣١ يف بالصناعة املرتبطة املنطقية والكتب .١٩ يف وبالصناعة
والجدل املنانية عىل الرد الفلكيات ويف .١٢٥ يف املدينة ورئيس البدن رئيس بني التشابه الطبيعيات ويف
والعلمية الفلسفية املنشورة الرسائل يف األفضل من وكان .٢٥ يف (الكيمياء) األنواعيات ويف ،٢٥ يف
والتصور (رسالتان)، الطبيعة بعد وما املنطق وتشمل الفلسفة املوضوعات: أو العلوم حسب تصنيفها
العلوية. واآلثار والفلك بالطبيعيات يتعلق فيما والعلمية (٦رسائل)، والنفس رسائل)، ٧) للعالم الديني

علمية). ١١ + فلسفية ١٤ رسالة ٢٥ الجزأين (يف
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رسالة وكانت والسهيل». البريوني أسئلة عىل «اإلجابة يف سينا وابن املتفرقة» «املسائل يف
باقي ويف سؤال.17 عىل بناءً األوىل» الكيفيات من شيئًا يقبل ال الفلك جرم أي عن «اإلبانة

16

املوضوع أو العلم النديم ابن القفطي أصيبعة أبي ابن

الفلسفية (١) ٢٢ ٢٠ ٢٢
املنطقية (٢) ٩ ٩ ١١

الحسابيات (٣) ١١ ١١ ١٠
الدوائر) (حساب الكريات (٤) ٨ ٨ ٨

املوسيقيات (٥) ٧ ٦ ٨
النجوميات (٦) ١٩ ١٨ ٢٣
الهندسيات (۷) ٢٣ ٢١ ٢٥
الفلكيات (۸) ١٦ ١٤ ٢٠

الطبيعيات (٩) ٢٢ ٢٤ ٣١
(املواليد) األحكاميات (۱۰) ١٠ ٩ ٩

الجدليات (۱۱) ١٧ ١٦ ٢١
النفسانيات (۱۲) ٥ ٥ ٥
السياسيات (١٣) ١٢ ١٢ ١٢

(األرصاد) اإلحداثيات (١٤) ١٤ ١١ ١٨
(الجغرافيا) األبعاديات (١٥) ٥ ٨ ٩

األخبار) (التاريخ، التقدميات (١٦) ٥ ٤ ٥
(الكيمياء) األنواعيات (۱۷) ٣٣ ٣٢ ٤٢

املجموع ٢٤١ ٢٢٨ ٢٨١
الفلسفية العلوم مجموع ٦٥ ٦٢ ٦١
الفلسفية العلوم نسبة ٪٢٧ ٪٢٧ ٪٢٥

ص٤٨. ج٢ العنارص ص٤٦، الفلك طبيعة ،١٩٨ ،١٨٤ ص١٩٤، ج٢ رسائل مائية، يف 17

410



العلمي اإلبداع خامًسا:

الرياضيات يف والجواب، السؤال النوع، هذا من رسائل عرشات هناك املفقودة املؤلفات
يف الحال هو كما العملية املسائل يف وليس العلمية املسائل يف أي واملنطق والطبيعيات

الفقه.18
العلة عن السؤال يف الفلسفي، اإلبداع يف والجواب، السؤال األدبي، النوع هذا ويربز
فموضوع يَْسُجَداِن﴾. َجُر َوالشَّ ﴿َوالنَّْجُم آية معنى عن أو هللا وحدانية وعن القريبة، الفاعلة
من الجمعي الوعي يف ينتج ما أو أيًضا املوروث يكون بل الوافد بالرضورة ليس السؤال
ولساننا، لسانهم عن األنا، وعن اآلخر عن فالسؤال واملوروث. الوافد بني الجمع حصيلة
والجواب مسئوًال. الحكيم فيصبح الحكيم يسأل السائل والتوفيق.19 بالسداد الدعاء مع
هذه يف الكندي فرصة وتكون الطويل. املسهب الجواب من عمليٍّا أفيد القصري املخترص
واستعمال األدبي السجع يف العنان لعواطفه فيطلق الركيك. األسلوب من التحرر الدعوات
سينا، ابن عند املنطقي النسق مرحلة يف تماًما تختفي التي والتشبيهات والصور املرتادفات
فاإلجابة رشد. ابن عند العقلية واملراجعة الغزايل عند السلفية املراجعة مرحلة يف وتعود
مشكلة وهي الروحانيني. عىل عويصة واملسائل سؤال. عىل بناءً الدعاء وقت تحديد عن
الفضالء عىل الفالسفة، غري وعىل الفالسفة عىل صعبة مسألة الوافد، يف وليست الواقع يف

العويصة.20 املسائل لكل حل به فاملوروث املوروث. يف املوضوع عرفوا ملن إال واألراذل
ال فالسؤال أسئلة. عىل كإجابات كتبت أيًضا الخالصة العلمية املوضوعات إن بل
علة عن السؤال مثل الخاص باالهتمام أيًضا يتعلق بل العام االهتمام عىل فقط يقترص
عىل وقدرته السائل اهتمام قدر واإلجابة السماء. لون أنه يظن الذي الالزوردي اللون
الجرم عن السؤال وكذلك نهايتها. ويف الرسالة بداية يف بالتوفيق له الدعوة مع الفهم
السائل فهم قدر واإلجابة منها، مركب وهو األربعة العنارص من اللون بطبعه الحامل

أحوال عن عنها سئل مسائل يف (۲) الرياضيات، منفعة يف عنها سئل مسائل (١) هي: الرسائل هذه 18

له عرض ما رشح من عنه سئل فيما (٤) نجومية، كيفيات يف طبيعية مسائل جواب يف (٣) الكواكب،
عرشة أربع جواب يف (۷) املسائل، عىل األحكام مدخل يف (٦) املسائل، يف (٥) املواليد، صور يف االختالف
يف كثرية مسائل (٩) عنها، سئل مسائل ثالث جواب يف (۸) إخوانه، بعض عنها سأله طبيعية مسألة
،٤٠ ،٢٧ ،١٧ ص١١، تصانيف وغريها، األنهار مساحة يف مسائل (١٠) والفلسفة، وحده ونريه املنطق

.٤٦ ،٤٤
ص٢٠١-٢٠٢. ج١ هللا وحدانية ص٢١٥-٢١٦، ج١ العلة 19

ص٦٥. مهداة، فلسفية نصوص 20
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الضباب عن السؤال وكذلك بالتوفيق. الدعاء مع وعامة خاصة مستويات، لها اإلجابة وكأن
االستطالع، حب من فيها ملا العادي واإلنسان العالم نظر تسرتعي ظواهر وهي والثلج،
واإلجابة الصحراء. من قدموا أناس يالحظها الجبال قمم عىل والثلج الصباح، ضباب
والصواعق والربق والرعد الربد عن السؤال يكون الثلج ومع باملخلة. وال باملسهبة ال كافية،
موضع بحسب أيًضا واإلجابة الكون. يف هللا وضعها أسباب تكون قد التي والبعيدة القريبة

بالتوفيق.21 له والدعوة العلم من السائل
العلة عن «اإلبانة يف الحال هو كما الفلسفي اإلبداع يف حتى املصطنع التأليف ويبدو
نهايته. يف يستقر شكل عن يبحث بدايته يف فاإلبداع والفساد». للكون القريبة الفاعلة
املنهج عن واملقدمة الدعاء فبعد الخطاب. شكل عن يبحث زال ما املبدعني أو والكندي
يف ثم واإللهيات الطبيعيات يف الحديث يتعني. ثم له. العقلية القسمة تبدأ واملوضوع
ثانية. وخاتمة بدأ، عىل عوًدا املنهج من الخاتمة تأتي ثم والعمران. والنبات الحيوان
العموم. وجه عىل إال بينها التمييز ويصعب لألخرى. نتيجة قسمة وكل متداخلة. فاألقسام
«وحدانية يف أيًضا املصطنع التأليف ويبدو األول. الفن إال بها يوجد ال ناقصة والرسالة
األوىل املقدمات واإلجابة. السؤال ثم الدعاء الرسالة تتضمن إذ العالم». جرم وتناهي هللا
يمكن حتى املصطنع التأليف هذا يقل وقد املوضوع. إلثبات تطبيقاتها ثم املنهج عن
إىل الكندي «رسالة مثل البنية، حد إىل بعد تصل لم والتي فيه املتضمنة األقسام اكتشاف
ثالثة عىل التعرف يمكن إذ العالم». جرم تناهي إيضاح يف الخراساني محمد بن أحمد
املصادرات ذكر والثاني الريايض. الفكر منهج عن الحديث ثم القصري الدعاء األول أقسام
الربهان ويف الفلسفي املوضوع يف الريايض الربهان تطبيق والثالث األربعة. الرياضية

أيًضا.22 الفلسفي

والكيمياء املعادن يف (ب)

الكيمياء. علم ويف املعادن علم ويف الطبيعية العلوم يف مبكًرا (٢٥٢ه) الكندي إبداع ويبدو
املوروث أو الوافد من تخلو رسالة وهي وأجناسها». «السيوف رسالة املعادن علم ففي

ص٨٠. الثلج ١٦٨ ص٦٤، ج٢ الحامل الجرم ،١٠٨ ص١٠٣، ج٢ اللون 21
أحمد إىل الكندي رسالة ص٢١٤–١٣٧، ج١ الرسائل والفساد، للكون القريبة الفاعلة العلة عن اإلبانة 22

ص١٨٦–١٩٢. ج١ رسائل العالم، جرم تناهي إيضاح يف الخراساني محمد بن
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ولكنها فصوًال، أو أبوابًا تنقسم وال مباًرشا.23 تنظريًا للواقع تنظر ولكنها علميني ككونني
العتيق وأنواعها والفوالذ الحديد السيوف، منه تصنع الذي الحديد عن عامة بمقدمة تبدأ
منها تشتق التي الجغرافية البيئة وتظهر التعريف.24 طرق أوىل فالقسمة العتيق وغري
قلبها، ويف األوطان حدود عىل ورسنديب فارس مثل محلية أسماء وكلها السيوف أسماء
تكون وقد وبغداد. ومرص ودمشق وخرسوان واملنصورة وخراسان والبرصة والكوفة
وقد والفرنجة. والرشاة الروم مثل األقوام أسماء وتظهر زيد. مثل شخص إىل النسبة
قدر والهند فارس الرشقي الجناح ويظهر الجاهلية. مثل واألزمان العصور إىل يحال
أوصاف يرسم أن اإلمام موالنا بأمر تبدأ وكما والفرنجة روما الغربي، الجناح ظهور

والبقاء.25 العمر بطول له بالدعوة تنتهي أجناسها يعم بقول السيوف
فال والسيوف الحديد عىل يطرح «فيما ثانية رسالة الكندي كتب الكيمياء علم ويف
قبيل مجتمع يف اإلسالم قبل العربي الشعر منذ أصيل عربي واملوضوع تكل».26 وال تتثلم
يف معاناة من له وقعت وما العملية الكيمياء الكندي ومنهج فاتح. وإسالمي محارب،
السيوف صناعة يف فالرسالة نظريٍّا. بحثًا منها أكثر عملية ممارسة فالكيمياء املوضوع.
والزجاج. السيوف قطع وآالت وسقاياتها، الحديد برادة من ابتداءً تتأكل وال تتلم ال بحيث
إىل الذكر انقسام ثم وأنثى ذكر لونني، إىل الحديد قسمة مثل القسمة منهج عىل تقوم كما

الطبيعة. إىل مدخل والعقل للعلم آلة فاملنطق قسمني، إىل واألنثى قسمني،
آخر» «نوع بتعبري الفقرات من كثر تبدأ إنما والفصول. األبواب من الرسالة وتخلو
«نوع باب كالهما» «أو آخر» «باب والقليل والسيوف. الحديد أنواع يف الرسالة أن طاملا
والحجاز الفرس مثل األسماء اشتقاق يف املحلية البيئة وتظهر فحسب، «آخر» أو آخر»

اآلثار. بمعهد املنتدب املدرس زكي، الرحمن عبد أخرجها وأجناسها، السيوف الكندي: 23
ليس وما واملحدث العتيق إىل ينقسم والفوالذ الفوالذ. أي بمعدن ليس وما معدن إىل ينقسم الحديد 24
أربعة إىل تنقسم والرسنديبية رسنديبي. مولد وغري سليماني مولد غري إىل ينقسم محدث وال بعتيق

أقسام. خمسة إىل واملولد أقسام،
املولدة، الفرنجية، البيض، الرسنديبية، السلمانية، القلعية، اليمانية، وهي: نوًعا عرش أحد األنواع 25

الزمان. املرصية، الدمشقية، البرصية، املحدثة
املتن يف وعنوانها ص١٥٩–١٧٦ تكل، وال تتثلم فال والسيوف الحديد عىل يطرح فيما رسالة الكندي: 26
السيوف بها تطبع التي الحديد وأنواع وسقاياتها األسلحة من وغريها للسيوف الحديد جواهر اتخاذ يف

فيها. يطرح وما
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برادة مثل الهندية الرشقية البيئة وتظهر واحد. واملسمى األسماء تختلف وقد ورسنديب.
كما العربي التأليف ناحية من بعد يستقر لم واألسلوب الهندية. السيوف وصفة الزماهن
له والدعوة املؤمنني أمري املعتصم إىل موجهة والرسالة الكندي. خطاب يف معروف هو
«إن مثل الرسالة خالل اإليمانية العبارات وتظهر أيامك». وحرس عزك، تعاىل هللا «أدام

وسلم. وآله محمد عىل بالصالة وتنتهي الفقرات. من كثري آخر يف تعاىل»، هللا شاء

الطبي اإلبداع (٢)

والكيمياء كالطبيعة الطبيعية العلوم باقي من أكثر الطبي اإلبداع يف العميل اإلبداع ويرتكز
من جزء والعلم اآلفاق. العربي الطب شهرة بلغت وقد واملعادن. والحيوان والنبات
حية تجارب كانت بل مجرًدا علًما الفلسفة تكن ولم الفالسفة.27 هم والعلماء الفلسفة
نيابة تالميذهم كتبها أو الفلسفة مسارهم عن تعرب ذاتية سرية كتبوا الذين للفالسفة
السابقة األدبيات وضع اإلضافة، ثم الجمع إىل أقرب كان التأليف أن من وبالرغم عنهم.28
الوافد يتجاوز واضح العلمي اإلبداع أن إال العلم، من جزء العلم فتاريخ املوضوع، مع
ليس املتقدمني. أو القدماء عن الحديث إىل واملصنفات األعالم أسماء يف املشخص واملوروث
العلم أزمة فلعل ومراحله. العلم تطور ملعرفة أيًضا تاريخه هو بل فيه مرحلة آخر العلم
معه ينقطع وال ويتجاوزه القديم من يخرج الجديد تاريخه.29 يف لها حالٍّ تجد عرص يف
املسيحية، من واإلسالم اليهودية من املسيحية ومراحله، الوحي تطور نمط وهو ويناقضه.
باقي وطب اإلغريق طب العربي الطب ضم لذلك واحد. آن يف واالنقطاع التواصل نموذج

العرب. طب مع الشعوب

الرازي (أ)

«تقرير أن إال األخرى التأليف أشكال يف و«املنصوري» «الحاوي» دخول من وبالرغم
لإلبداع نموذًجا يمثل (٢٥١–٣١٣ه) للرازي الورد» تفتح عند املزمن الزكام حول الرازي

نقيضها. وعىل الفلسفة ضد العلم أن الغربية الحضارة يف سائد هو ما عكس وهذا 27

سينا. ابن عن البوزجاني وسرية والغزايل. الرازي، إسحاق، بن حنني سري مثل وذلك 28

الصمت مؤامرة رضب أجل من والعلم العلم تاريخ بني يفصل الذي الحديث الغرب عكس عىل هذا 29

سابق. منوال غري عىل الذاتي العبقري اإلبداع ألسطورة والرتويج مصادره عن
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العلمي اإلبداع خامًسا:

السؤال شكل ويأخذ سواء.30 حد عىل واملوروث الوافد من يخلو الطب. يف الخالص
يف والجواب السؤال أحكام يف معروف هو كما الفقهي التأليف شكل وهو والجواب،
﴾… َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك صيغة يف أسئلة عىل اإلجابة يف القرآن وأسلوب الفقه، أصول علم
البلخي زيد أبي ملعالجة الرازي وضعه تقرير فهو النزول. أسباب بمصطلح عرفت والتي
الطب اكتشاف إىل الرازي وانتهى الزكام. من يعاني كان الذي أستاذه (٢٣٦–٣٢٢ه)
العبارات من يضم وال البيئة. طب أي النباتات وطب األربعة الفصول طب الجغرايف،
محمد خلقه خري عىل والصالة والحمدلة البسملة من أكثر والنهاية البداية يف الدينية

وصحبه. وآله املصطفى

سينا ابن (ب)

من بالرغم الطبي العلمي اإلبداع من نماذج الصغرى الطبية سينا ابن أعمال وتمثل
الرسائل هذه تمثل املؤلفات.31 باقي يف ظاهر نحو عىل مصادره عن سينا ابن صمت
يف الحال هو كما تجميعية أعماًال وليست باألصالة إبداعية فلسفية أعماًال الصغرى
الشعر، أو الفقه يف النوازل يف الحال هو كما والجواب السؤال إما وصيغتها «الشفاء».
الطب يف التخصص بدأ الذي وهو لوراثته. القرآن جاء الذي األول العربي التعبري شكل
فلسفية أسس عىل الطب إقامة حاول الوقت نفس ويف «االختصاص». يف ذلك وضح كما
ألقابه للعالج. عميل علم مجرد الطب فليس بعد. فيما «الكليات» يف رشد ابن فعل كما
أرسطو العرب، أبقراط األطباء، أمري العقالء، رئيس الحق، حجة مثل: ومتعددة كثرية
كثري دخلت الوزارة). تقلد أن (بعد امللك رشف الرئيس، الشيخ الثالث، املعلم اإلسالم،
قادًرا كان أنه إال الشيعي املوروث إىل باإلضافة مؤلفاته يف والغربية الرشقية األفكار من
الرياضيات ثم الطب أعماله عىل يغلب الخالص. اإلبداع إىل وتجاوزه كله ذلك تمثل عىل
مراسالت إىل باإلضافة التفسري، ثم املنطق ثم النفس علم ثم الفلسفة ثم الالهوت ثم

العلوم تاريخ مجلة زهاو، فريدون، د. تحقيق الورد، تفتح عند املزمن الزكام حول تقرير الرازي: 30
١٩٧٧م. األول، العدد األول، املجلد حلب، جامعة العلمي، الرتاث معهد العربية،

األدوية كتاب اإلنسانية، األبدان عن الكلية املضار دفع كتاب الطبية: سينا ابن مؤلفات من سينا: ابن 31
وتحقيق دراسة األربعة، الفصول يف الصحة تدبري يف أرجوزة إىل باإلضافة الطب يف األرجوزة الطبية،

١٩٨٤م. حلب، جامعة العربي، العلمي الرتاث معهد البايا، زهر محمد د.
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لم العرب» «لسان من نوًعا ووضع واملوسيقى.32 والعشق والقصص الزهد يف ومؤلفات
يتم.

يف الواقع الخطأ أنواع تدارك أو اإلنسانية األبدان عن الكلية املضار «رفع رسالة ففي
يف الحال هو كما بالكليات بداية الكلية األمراض يحيص (٤٢٨ه).33 سينا البن التدبري»
اإلنسانية النزعة عىل اإلنسانية» «األبدان تعبري ويدل املنطق. عىل الطب ويؤسس الفلسفة،
العنوان من الثاني النصف أن كما رصفة. عضوية آالت مجرد ليست فاألبدان الطب. يف
يف الخطأ أنواع سينا ابن ويصف العالجي. الطب عىل السابق الوقائي الطب إىل يشري
من الرسالة وتخلو واالستفراغ. والحركات واملرشوبات واملاء والطعام والحمام الهواء
يرجع مصادره. بإخفاء املعروف وهو ذلك عىل قادر سينا وابن تماًما، واملوروث الوافد
يبدأ وجمًعا. تصنيًفا الكلية األمور برصد ويكتفى السابقة. األدبيات إىل التفصيالت يف
واضًعا العمل، نحو متوجها شديد، تركيز يف ويعرب اآلخر، وليس املؤلف فهو بالقول.
يف الحمام أهمية ومدرًكا الطبية، الجغرافيا أو الجغرافيا الطب مكتشًفا بيئته، يف الطب
الغرض ويتحدد الفكر. وحدة لبيان الالحق إىل والسابق السابق، إىل الالحق يحيل العالج.
اإلبداع. رشط وهو سلًفا. معروف هو ما تكرار دون الربهاني ومسارها للرسالة الكيل

السلطان.34 مدح إىل هللا مدح من االنتقال يتم التقليديني والحمدلة البسملة وبني

،(٢٣) النفس علم ،(٢٦) الفلسفة ،(٣١) الالهوت ،(٤١) الرياضيات ،(٤٣) الطب األعمال: عدد 32

.(٢) التفسري ،(٢٢) املنطق
دون العمل وإفادة االختصار به أمرنا كما الكتاب هذا يف غرضنا أن «إال ،٧٣ ص١٢-١٣، السابق، 33
نشتغل لم فلذلك به. العناية فيه للمتقدمني وسلف كفيناه فيما الكالم نجتنب وأن العلم، حقيقة إفادة
عىل بل التقسيم سبيل عىل ال فيها الواقع الخطأ أصناف اآلن فلنعد باملعدالت. واشتغلنا باملجتنبات،

ص٥٣). (السابق، كيل» بوجه والجمع التصنيف سبيل
ومحبة األرومة، ورشف الهمة، بعلو عرف من وهو السهيل، محمد بن الحسن أبا الجليل الشيخ «إن 34

واحًدا كانوا حيث من عنده وتحصيلهم فيها املربزين وارتباط األوفر بالحق فيها واألخذ الحقيقية، العلوم
الحكمية األوامر من أمر فيما أمرني زمرته إىل وضمني جملته، عقد يف بنظمي اصطنعني ملا واحد بعد
فيها رصف قد فوجدها الطبية الكتب تأمل إذ اإلنسانية. لألبدان الكلية املضار رفع يف كتابًا أعمل أن
الواقعني للمتهورين يقع ما تدارك يف التقصري كل فيها وقرص الضارة، األمور تحذير إىل العناية أكثر
تنتج أن ورجوت االستطاعة، بقدر بالطاعة العالية أوامره فتلقيت به. أمروا ملا املخالفني حذروه فيما
املعني.» نعم باهلل واستعنت مقدرتي، ذات عنها يقرص التوفيق من رضوبًا نعمتي لويل طاعتي بركة

ص١١). (السابق،
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العلمي اإلبداع خامًسا:

عن الحديث باستثناء واملوروث، الوافد من أيًضا له القلبية» األدوية «رسالة وتخلو
التي العامة الفلسفة والرؤية الخالص العقل عىل وتعتمد العموم. عىل واألطباء الحكماء
واألجسام األفالك ودور الحياة، ومفهوم الخلق، نظرية مثل الطب علم عليها يتأسس
الطبيعة.35 غائية هي هللا فغائية لوظيفة. هللا خلقه اإلنسان بدن يف يشء وكل السماوية.
وينعى األلفاظ، معاني ويحدد الفكر، تناقض ويزيل ذلك، عىل الربهان سينا ابن ويجد
االنتقال يتم كاملعتاد والحمدلة البسملة ومع املتكلم.36 بضمري ويتحدث األطباء، جهل

السلطان.37 مدح إىل هللا مدح من بسهولة
يف «أرجوزة» سينا ابن نظم التعبري، يف ووسيلتهم العرب ديوان هو الشعر كان وملا
تخترص بيت الف من أكثر عىل تحتوي وعمل. علم إىل الطب وتقسيم الطبيعية األمور ذكر
تكن لم التعليم. سهل الرجز وبحر حفظه. يسهل حتى شعًرا وتصوغه «القانون» كتاب
الحفظ، فقطرضورة عيبها السيمياء. يف يزيد بن خالد قصيدة سيقتها علمية. قصيدة أول
ذلك ومع الجزئي. واالنتحال النساخ، من الكلمات واستبدال الشاعرية، وعدم واالختصار،
بقراط ذكر واحدة مرة إال موروث وال وافد فيها يذكر لم األطباء. من كثريون رشحها
بعد نظريته تصحيح من إطار ويف الشعر ولرضورة واإليقاع الوزن عىل للحفاظ بيت يف
األدب يخضع وأديب فيلسوف سينا فابن استعمالها. أو عليها االعتماد دون مراجعتها

العلم. أدعياء وينقد وشعًرا نثًرا للفلسفة
وأحوال الطبيعية، األمور أمور: أربعة العلمي ويشمل وعميل. علمي إىل الطب وتقسم
املرض.38 ومعالجة الصحة، حفظ أمرين: العميل ويشمل والعالمات. واألسباب، البدن،

والقيمة.39 والطبيعة العقل مثل سينا ابن عند الطبيعية الفلسفية املصطلحات وتربز
إىل هللا مدح من كالعادة االنتقال يتم بالحمدلة وتنتهي بالبسملة األرجوزة تبدأ وكما
الحاجة طلب إىل هللا دعاء ومن واألمراء، امللوك خدمة إىل هللا طاعة ومن السلطان، مدح

الروح وخلق لتولده. ومعدنا للروح خزانة القلب تجويفي من األيرس التجويف خلق تعاىل هللا إن 35
ص٢٢١). (السابق، الجسدانية األعضاء يف بها ترس النفسانية للقوى مطية الحيواني

.٢٤٧–٢٤٩ ص٢٣٥-٢٣٦، السابق، 36
أمر عىل ورد الحسيني. الحسني بن عيل بن الحسني أبي السعيد الرشيف إىل … الرئيس الشيخ كتب 37

بالطاعة، فتلقيته االختصار فيها أتحرى القلبية األدوية أحكام عىل تشتمل مقالة ملجلسه أجمع أن السيد
وهلل تتميمها عىل القوة الواهب حامدين املقالة نتمم أن لنا حان وقد … والعصمة التوفيق هللا وسألت

.(٢٩٤ ص٢٢١، (السابق، الوكيل ونعم حسبنا وهو واملنة الحمد
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل املوك ويطلع املجالس به يزين حتى شعًرا الطب عن سينا ابن عرب كما الخلفاء. عند
سني بني ذلك يف فرق ال الطب، يفهمون مما أكثر الشعر يفهمون والذين الطبية، القوانني

وشيعي.40

األمزجة بلغم)، سوداء، دم، (صفراء، األخالط نار)، تراب، هواء، (ماء، األركان هي: الطبيعية األمور 38
وحيوانية نفسية، (عوامل األرواح الترشيح)، الجنني، الطمث، (املني، األصلية األعضاء مزدوجة)، (مفردة،
ذاك. وال هذا وال واملرض الصحة هي: البدن وأحوال والدفع). (الجذب واألفعال القوى وطبيعية)،
والنوم وسكونها، النفس وحركة وسكونه، البدن وحركة والرشاب، والطعام الهواء، هي: واألسباب
واألنوثة، والذكورة الشحم، وكثرة اللحم، وكثرة الشعر سواء والعالمات واالقتباس. واالستفراغ واليقظة،
العميل والطب وقلته. النوم وكثرة ولونه، الرباز ورائحة وضعفه، ولونه البول ورائحة النبض، ورسعة
وتشمل التنفس وحاالت والفصول، واألمكنة واألفعال، والدواء، والرشاب، الغذاء الصحة حفظ يشمل
واالستحمام، والدواء، الفصد بني الجمع وعدم املركب، والدواء املفرد، والدواء األغذية املرض معالجة

ص٧–١٠). (السابق، إلخ … والسن والنوم،
مثل: 39

ب��ال��س��وي��ة وال��ح��ي��اة وال��ح��س ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ل وق��س��م
ال��ب��دي��ع��ة ح��ك��م��ت��ه ف��أك��م��ل��ت ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ج��م��ي��ع واع��ت��ل��ق
ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ن ال��ن��ف��س ن��زه م��ن ب��ال��ف��ض��ي��ل��ة ف��از ذل��ك ف��ع��ن��د

ص٩). (السابق،
القضاة ورؤساء والوزراء والخلفاء واألمراء امللوك بخدمة القدماء وفضالء الحكماء عادة جرت «ملا 40

ما كثريًا فإنهم األطباء شعراء سيما ال والعلوم الصنائع تواليف ويف واملنظوم، املنثور بتصانيف والفقهاء
اطالع ذلك فأنتج عاجزهم من وماهرهم راجزهم من ألكنهم ليتبني الكنانيش وألقوا األراجيز، وضعوا
محارضات عن عارية فارس بأرض الطب صناعة رأيت وملا الحكمية، واملناهج الطبية القوانني عىل امللوك
له معرفة وال فتونه، من له مادة ال من الطب استباح وقد واملدارس البيمارستانات ومناظرات املجالس
الصناعة يف له يكن لم من وتشيخ فتصدر درسه، قلة مع سيما وال نفسه، يف له صورة وال بقانونه،
األجل الفقيه الوزير سيدنا حرضة فخدمت الحكماء، سنن واتبعت القدماء، سنن عىل جريت لذلك رسخ.
من املشتملة األرجوزة بهذه وعداه حسدته وكيت وعاله، عزه وأدام بقاءه، هللا أطال املحل السني القايض
وخفة املضمون، بسهولة الجمال وحلة الكمال، دار وكسوتها بديعه، عىل تقسيمه ومن جميعه عىل الطب
فيها استعان علمه خزائن يف وحصلت بفهمه، إليها نظر إن وهو تعبًا. وأقل طلبًا أيرس لتكون املوزون
وإىل واملمخرق، واملحقق واملنتهي، واملبتدئ والرعاع الصناع بني وحاز القليل بالجرم الجليل العالم عىل
ص٨٩). (السابق، التكالن.» وعليه املستعان، فهو لديه، ويزلفه إليه يقرب ما إىل املعونة يف أرغب هللا
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العلمي اإلبداع خامًسا:

أرجوزة من أصغر فهي أيًضا له األربعة» الفصول يف الصحة تدبري يف «أرجوزة أما
الفصول هللا نظم فقد الطبية.41 الجغرافيا أو الجغرايف الطب يف تخصًصا وأكثر الطب
البسلمة الناسخ ويزيد فوائد. واألدوية لألغذية أن كما طبائع لألزمنة فأصبحت األربعة،

والناسخ.42 املؤلف بني مشرتك كعمل أبيات سبعة حوايل والحمدلة،

النفيس ابن (ج)

األخرى التأليف أشكال يف مساهمته قدر الطبي اإلبداع يف (٦٨٧ه) النفيس ابن ساهم وقد
والتلخيص.43 الرشح من ابتداءً

لبيان واحدة مرة سينا ابن باستثناء واملوروث، الوافد يغيب األعضاء» «رسالة ففي
النص يف وليست خارجية إشارة الطب يف «القانون» لكتاب النفيسورشحه ابن عمل وحدة
والعقلية. النقلية املعرفة وحدة عىل الحديث لعلم رشحه ويدل داخلية.44 كإحالة نفسه
الرئيسية األعضاء إىل اإلنسان احتياج بيان «يف للطب تصوره يف اإلنسانية النزعة وتظهر
ويف أعضائه»، بقية من أخالقه عىل واالستدالل اإلنسان نواحي «يف وأيًضا ومواضعها»،
ويبدأ طبيعيٍّا.45 علًما يكون أن قبل إنساني علم فالطب والحيوان». اإلنسان بني «املقارنة
أعىل من اإلنسان ويتصور األجزاء. قبل الكيل بالقول رشد وابن سينا ابن مثل النفيس ابن
فهناك له. الخادمة األعضاء إىل الدماغ أو القلب من املرءوس، إىل الرئيس من أسفل، إىل

فقط. بيتًا ١٤٧ تشمل 41

يقول: 42

م��س��ت��ع��ي��نً��ا ب��ال��ل��ه ي��زل ول��م س��ي��ن��ا اب��ن رب��ه راج��يً��ا
أب��دع��ه س��رٍّا ال��ل��ه ف��ي��ه��ا أودع أرب��ع��ة ال��وج��ود أس��ط��ق��س��ات إن
ب��ق��درت��ه ق��ائ��م��ة ط��ب��ي��ع��ة ب��ح��ك��م��ت��ه أب��دع��ه��ا س��ب��ح��ان��ه

ص١٩٥). (السابق،
١٩٩١م. القاهرة، اللبنانية، املرصية الدار زيدان، يوسف تحقيق دراسة األعضاء، رسالة النفيس: ابن 43
الرئيس للشيخ القانون كتاب رشح يف كتابنا يف بيَّناه فقد فيه رأينا وأما املشهور. املذهب هو هذا 44

ص٩٢). (السابق، روحه هللا قدس سينا ابن عيل أبي
.١٧٥–١٧٨ ،١٦٩–١٧١ ،١٦١–١٦٦ ص٩٧–١٠١، السابق، 45
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

دقيق واألسلوب األنثيان. والكبد، والدماغ، القلب، أربعة: وربما والدماغ، القلب مركزان،
وليس وحده العلم عىل الرتكيز قصرية الفصول جاءت لذلك إنشاء أو حشو بال واضح
الذي فهو القول. أفعال يف املفردة املتكلم ضمري النفيس ابن ويستعمل االجتماعي. سياقه
يف فلسفة النفيس ابن ويقدم لألقوال.46 ورشح نقل دون األشياء. ويصف ويحلل يدرس
تبارك الطبيعة. رضورة أي الوجوب بلغة البدن ووظيفة األعضاء وصف عىل تقوم الطب

الخالقني.47 أحسن هللا
تزيد بل السلطان صفات إىل هللا صفات من التحول يتم والحمدلة البسملة وبعد
الفقري العبد تحقري زاد والسلطان هللا تعظيم زاد وكلما هللا. صفات عن السلطان صفات

تعاىل.48 رحمته إىل
التوجه ويتم اإلطالق.49 عىل واملوروث الوافد يغيب أيًضا له األغذية» من «املختار ويف
ف ِرصْ إحصائي رصدي عميل نحو عىل األمراض ألصحاب األغذية مبارشة، املوضوع إىل
ديسقوريدس مثل الفكر إىل منه القاموس إىل أقرب دالالت، أو تصورات أو أفكار دون
والحمدلة البداية يف البسملة تتجاوز ال للغاية قليلة اإليمانية والعبارات البيطار. وابن

النهاية. يف وآله محمد عىل والصالة
يغيب إذ مداه.50 إىل الطبي اإلبداع يصل (٦٨٧ه) النفيس البن الطب» «املوجز ويف
املعرَّبة الكلمات بعض تظل ذلك ومع سينا.51 ابن وال جالينوس ال كلية، واملوروث الوافد
املستقرة املعربة األسماء باقي مثل الطب يف استقرت التي ديابيطس كيموس، مثل
الطب» يف «القانون لكتاب موجز يكون فإنه ثم ومن وهندسة. وجغرافيا موسيقى مثل

.١١١–١١٣ ص١٠٥–١٠٧، السابق، 46
والوجود الجسم فلسفة يف ميولوبونتي موريس مع النفيس ابن مقارنة ويمكن ،١٣٥ ص٩٢، السابق، 47

العالم. يف
اللبريي املولوي، العايل، املقدم إن عنه: هللا عفا القريش الحرم أبي بن عيل تعاىل هللا إىل الفقري قال 48

حسام الحسامي، العاديل، العاملي، املنصوري، املظفري، املؤيدي، املرابطي، املجاهدي، السفهسالري،
الدنيئة باألشياء يخدم أن من أجل الركاب، عايل الجناب، محروس زال ال املؤمنني أمري خليل الدين
(السابق، برسمه. قدرها وأُعيل باسمه، ألرشفها العالية جرايته (الرسالة) بها أقدم أن فرأيت … الديناوية

ص٨٧-٨٨).
القاهرة، اللبنانية، املرصية الدار زيدان، يوسف د. وتحقيق دراسة األغذية، من املختار النفيس، ابن 49

١٩٩٢م.
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العلمي اإلبداع خامًسا:

ألن التلخيص يف أدخل يكون ثَم وِمن األعضاء ووظائف الترشيح باستثناء سينا البن
باقي يف الحال هو كما مقدمة وال اسًما ال اختصار املوجز أن يرصح لم النفيس ابن
ينقده بل سينا، ابن آراء يعرض ال إنه بل سينا». ابن ترشيح «رشح مثل الشارحة مؤلفاته
بالعي جالينوسويصفه كالم يفيضمن كان بل والرئتني. القلب عمل جالينوسيف نقد كما
نسق يف الطب علم يضم مستقل، إبداعي مؤلف هو طائل.52 تحته ليس الذي واإلسهاب
وليس الذاكرة من يكتب كان العميل. الطب يف حتى الكلية القوانني وبطريقة محكم عقيل
واألغذية األدوية من املعالجات أمر يف املشهور مراعاة الدافع وكان سابقة. طبية مصادر من
مؤلفه تفرد عىل األلقاب كثرة وتدل تطوره. بعد العلم اكتمال العامة، الطبية القواعد أي
والبيان.53 والنحو والسرية والحديث الفقه وأصول الفقه يف ألف فقد وشموله. وإبداعه

أكربها جديد. من الكيل إىل ثم الجزئي إىل الكيل من تبدأ رباعية قسمة عىل ويقوم
املفردة واألغذية األدوية عن الثاني ثم عضو، بكل الخاصة األمراض عن الثالث الفن
النظري الطب قواعد األول وأخريًا العضو، تخص ال التي األمراض عن الرابع ثم واملركبة،

والعميل.54
أحوال ثم الطبيعية األمور تحليل عىل يقوم والنظري والعميل. النظري بني يجمع كما
البدن وبتفاعل أكرب. إنسان والعالم أصغر، عالم اإلنسان الطبيعة، من جزء فالبدن البدن،

والدالئل.55 األسباب تظهر الطبيعة مع

األعىل املجلس عمار، أحمد د. مراجعة الغرباوي، الكريم عبد تحقيق الطب، يف املوجز النفيس: ابن 50
١٩٨٦م. القاهرة، اإلسالمية، للشئون

وغريه جالينوس دواء واستعملوا دواء، كصاحب الكتاب يف سطر آخر يف واحدة مرة جالينوس يذكر 51

ص١٢٦). (السابق، املذكور العالج من
ورشح مجلًدا عرشين يف كله سينا البن الطب يف القانون كتاب رشح فقد شارحة. أخرى مؤلفات له 52
التعليقات ايل باإلضافة إسحاق بن حنني مسائل رشح كما كلها. بقراط كتب ورشح القانون. مفردات

ص١٢–١٦). (السابق، املعرفة» تقديمات «رشح يف تكهناته وعىل ألبقراط األوبئة كتاب عىل
وحده ونسيج عرصه، فريد الحكماء، ورئيس العلماء، قدوه الكامل، الحرب العالم، اإلمام الشيخ مثل: 53

ص٣١). (السابق، املتطبب
(٢) .(٤٦) كيل بقول والعميل النظري الطب جزأي قواعد يف (١) فنون: أربعة عىل الكتاب رتب 54

وعالماتها وأسبابها عضو بعضو املختصة األمراض يف (٣) .(٦١) واملركبة املفردة واألغذية األدوية يف
ومعالجتها وعالماتها وأسبابها عضو دون بعضو تختص ال التي األمراض يف (٤) .(١٤٥) ومعالجاتها

ص٣١). (السابق، (٥٤)
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وتدل واضح، فيه االستدالل منطق أن إال للكتاب القامويس الطابع من وبالرغم
توضيح أجل من التشبيهات وتستعمل والتجربة. القياس بني يجمع البيان. أفعال عليه
فيه يبلغ الذي الوقت وهو «البحران»، مثل اليوناني اشتقاقها بعد الطبية املصطلحات
الصحة.56 إىل املرض من أو املرض إىل الصحة من اإلنسان يتحول بحيث شدته املرض
والبحران عنها املدافع السلطان والطبيعة املدينة، هو والبدن الباغي، العدو هو فاملرض

الفاصل.57 القتال يوم
وهي فاألرواح كيل. شبه غيابًا تغيب بل الدينية واملوضوعات التصورات فيه تقل
يف بها يراد كما النفس تعني ال النظري الطب يف الطبيعية األمور من الخامس القسم
األعضاء كتكون األخالط لطافة من يتكون بخاريٍّا لطيف جسًما تعني بل اإللهية الكتب
اإليمانية العبارات وتظهر القليل، أقل ويف وأصنافها.58 للقوى، الحاملة وهي كثافتها عن
«وهللا الشهري بالتعبري األجزاء بعض وتنتهي والعصمة التوفيق هللا سؤال الكتاب خالل
القوى بعضوصف املؤمن العالم ويروح العلم. لتقدم مفتوًحا املجال وترًكا تواضًعا أعلم»

اْلَخاِلِقنَي﴾.59 أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك والوحي والطبيعة العقل بني بالتوافق واإلحساس
لإلبداع نموذًجا أيًضا يمثل (٦٨٧ه) النفيس» البن املجرب الكحل يف و«املهذب
والثانية للمناطقة األوىل مرتني جالينوس باستثناء واملوروث الوافد فيه يغيب الخالص.60
فوائد عن الرسول قول معنى إىل وإحالة كألفاظ مرات ثالث اليوناني ولفظ دواء، اسم

باألسباب، العلم اإلنسان، بدن بأحوال العلم الطبيعية، باألمور العلم أربعة: أجزاءً يشمل النظري 55
األفعال. القوي، األرواح، األعضاء، األخالط، املزاج، األركان، سبعة: الطبيعية واألمور بالدالئل. العلم
وعلم الصحة حفظ يشمل العميل والطب مرض. وال صحة وال واملرض الصحة البدن أحوال وتضم
والبحران، الحميات، ستة: عضًوا عضو تخص ال التي العامة واألمراض واليد). واألدوية (التدبري العالج

والسموم. والزينة، والكرس، واألورام،
.(٧٨ ص٢٨٤، (السابق، ذلك سنبني مثل: 56

ص٢٩٠. السابق، 57
ص٣٥. السابق، 58

وآله محمد رسله خري عىل ومصلني هلل حامدين الكتاب فلنختم ١١٢ ،٤٦ ،٣٦ ص٣١، السابق، 59
(السابق، الوكيل ونعم هللا وحسبنا وستمائة وتسعني ثالث سنة العقدة ذي شهر يف نجز وصحبه.

.(٦ ص٣،
جي، قلعة رواس محمد د. الوفائي، ظاهر محمد د. تحقيق املجرب، الكحل يف املهذب النفيس: ابن 60

١٩٨٨م. البيضاء، الدار والعلوم، والثقافة للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات
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العلمي اإلبداع خامًسا:

وهو النجايش نعش يثرب يف وهو رؤيته إىل وأيًضا الشعر، وينبت البرص يحد إنه إثمد،
بالعني.61 الرؤية خارج وهي الحبشة يف

الرياضيون، الشعاع أصحاب مثل األشخاص دون الفرق أسماء تذكر ذلك ومع
التجريد، عىل حرًصا األعالم أسماء تذكر وال اآلخرون. األطباء، الفالسفة، الطبيعيون،
القائلني إىل اإلحالة مثل العلماء وتاريخ العلم بناء بني وصاحبها، النظرية بني والتمييز
خطني، بخروج والقائلني املصمتني، غري باملخروطني والقائلني املصمتني، باملخروطني
إليه إحالة البيطار ابن علم اسم فيها ذكر التي الوحيدة واملرة والشبح.62 بورود والقائلني

املخطوطات.63 أحد يف زيادة الناسخ، من كالمه من االقتباس بعد
املخترص أي فاملهذب املجرب». الكحل يف «املهذب املنهج عىل يدل نفسه واالسم
أن وكيف التجربة منهج إىل إشارة واملجرب العني، يف فالكتاب العني، أي والكحل املفيد،
عىل االعتماد دون صدقها من للتحقق التجربة عىل السابقني أقوال يعرض النفيس ابن
ظهًرا القانون يحفظ كان الذي وهو املوروث، من سينا ابن أو الوافد من جالينوس سلطة

قلب. عن
وبتطابق متسق. عقيل نظري بناء فالعلم القياس. عىل أيًضا النفيس ابن ويعتمد
املذاهب يعرض الوحي. لصدق ظاهًرا املوروث كان ولو العلم، يصدق والعقل التجربة
حججهم ويدحض املخالفني، آراء يبطل ثم فريق. كل حجج ويذكر الرؤية، يف العلماء
حوله تقال التي الشبه عىل ويرد صحته، عىل األدلة ويورد مذهبه، هو الذي الحق وينرص

الحقيقة. تكتمل ثم اآلراء تتواىل بالبنية. وينتهي بالتاريخ يبدأ شكوكه.64 ويحل
الحيوانات اختالف يف أيًضا بل العضوية بالعني يكتفي وال التحليل. بؤرة هي العني
وأعني جاحظة، كحل السودان وأعني العني، أمر يف اإلنسان خواص ويف العني، بحسب

األنوف.65 كرب فوق صغار املرصيني وأعني متسعة، نجل األعراب وأعني ضيقة، الرتك
كل وينقسم والفروع. األصول أي والتفاريع القواعد نمطني، إىل الكتاب وينقسم
أبواب، إىل جملة كل وتنقسم العمل. وقواعد جملتني إىل األول جمل، عدة إىل نمط

ص٢٠٨)، (السابق، الرسول ،٢٧٤ ،٢٥٧ ص٧٣، اليوناني لفظ ،(١٤٦ ص٥٧، (السابق، جالينوس 61

ص٨٣). (السابق، الرسول رؤية
ص٨٦-٨٧. السابق، 62
ص٢١٠. السابق، 63
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والثانية وعالماتها، وأحوالها، وأمراضها وفعلها، العني خلقة أربعة: إىل األوىل والجملة
إىل كما األكرب وهو الثاني، النمط وينقسم األمراض. وعالج الصحة حفظ بابني إىل
املقلة، أمراض الوسط، أمراض الخارجية، األمراض العملية، األصول األدوية، جمل: سبع
ما إىل األوىل الجملة تنقسم ثم العني. باقي أمراض املقلة، أحوال البارصة، القوة أمراض
الجفن أمراض بابني: إىل الثانية الجملة وتنقسم األدوية. وأحكام العملية األصول بني
وأمراضالقرنية، امللتحمة، أمراضالطبقة أبواب: أربعة إىل الثالثة والجملة وأمراضاملوق،
عقلية بنية عىل تقوم عقلية فالقسمة املقلة.66 وأمراض الحدقة وأمراض العنبية، وأمراض
مفرد-مركب، وقاية-عالج، داخل-خارج، أحوال-عالمات، أصل-فرع، نظري-عميل، مثل

كيل-جزئي.
والتنبيه.67 والتأخري والتقديم بالتذكري السابق، إىل والالحق الالحق، إىل السابق ويحيل

العقل.68 بنية يف االعتبار بعني ويأخذه مسبًقا، االعرتاض عىل يرد أنه كما
فال ومتنوعة. كثرية اإليمانية العبارات أن إال الخالص اإلبداعي الطابع من وبالرغم
و«هللا أعلم»، تعاىل «وهللا مثل: عقل واإلبداع تقوى اإليمان واإلبداع. اإليمان بني تعارض
باهلل «مستعني ويصبح التعبري يكرب وقد للصواب». املوفق هو «وهللا هللا»، شاء إن أعلم»،
يف توجد ألنها الناسخ من زيادة العبارات هذه من وكثري أعلم». وهو له رشيك ال وحده
العقل ببناء النشغاله النفيس ابن نص يف قلتها عىل يدل مما األخرى دون النسخ بعض

الخالص.69

القليوبي (د)

الحادي القرن من الشافعي القليوبي سالفة محمد بن أحمد الدين شهاب «تذكرة» ويف
القديم الكناش إىل أقرب وهو الجامع.70 بعد «التذكرة» هو جديد أدبي نوع يظهر عرش
نظري أساس أي ودون عميل توجه ذات مبارشة طبية وصفات أقوال، تجميع مجرد أي

السادس: اآلراء. بهذه القائلني حجج ذكر يف الخامس: الرؤية. يف العلماء مذاهب يف الرابع: الفصل 64
تحقيق يف الكالم بسط يف (٧) مذهبنا. هو الذي الحق ونرصة حججهم ودحض املخالفني آراء إبطال يف
(السابق، الشكوك هذه حل يف (٩) األبصار. يف مذهبنا عىل إيرادها يمكن شبه يف (٨) وتثبيته. مذهبنا

ص٨٦-٩٧).
ص٤٢–٤٦. السابق، 65
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العلمي اإلبداع خامًسا:

وهو الروافد، دون املصب استيعاب عىل القدرة أي بالذاكرة إبداع فهو فكرية. داللة أو
أسماء من يخلو السند. دون املتن عىل رواته، دون اليشء عىل الرتكيز عىل قدرة يتطلب ما
إىل أقرب تجربة، أو قياًسا املنهج، يغيب الوقت نفس ويف رشد. ابن جوامع مثل األعالم
والنتائج، املقدمات الفكري، املسار يغيب ثَم وِمن عنها: البحث إىل منه الجاهزة النتائج
بدًال «الشافعي» املؤلف ألقاب يف واضح هو كما األطباء الفقهاء ويرث االستدالل. ومنطق
وتحول للعالج كوسيلة والخرافات الطالسم بعض تدخل لذلك الفاضل»؛ «الحكيم من

شعبي.71 طب إىل العلمي الطب

66

ا�هذب يف الكحل ا�جرب

قواعد

العميلالنظري

عالجصحةعالماتأحوالأمراضخلقة

تفاريع

أدوية

األصول
عملية

أمراض
خارجية

أحكام
األدوية

أمراض
الوسط

ا�وقالجفن

الحدقةالعينCالقرنيةا�لتحمة

أمراض
ا�قلة

أمراض
البرص

أحوال
ا�قلة

أمراض
Cباقي الع

إلخ. … ذلك» قبل ذكره، قدم «ملا ستعرفه»، «كما ذلك»، «وستعرف مثل: عبارات يف وذلك 67

نحن». نقوله «والذي يقول»، أن «ولقائل يقول»، أن لقائل «وليس عبارات: من ذلك ويتضح 68

أعلم تعاىل وهللا وأعلم، أحكم تعاىل وهللا وأحكم، أعلم وهللا ،(٣٨) أعلم وهللا ،(٥٠) أعلم تعاىل وهللا 69

،(٣) للصواب املوفق هو وهللا للصواب، املوفق وهللا ،(٢) هللا شاء إن ،(٦) تعاىل هللا شاء إن ،(١) وأحكم
للصواب، املوفق وهو وأحكم أعلم تعاىل وهللا بالصواب، وأحكم أعلم وهللا ،(٢) بالصواب أعلم تعاىل وهللا

.(١) هللا بإذن ،(١) التوفيق وباهلل املوفق، وهللا للصواب، املوفق تعاىل وهللا
اإلمام تذكرة مخترص هامش عىل تذكرة، الشافعي: القليوبي سالفة محمد بن أحمد الدين شهاب 70

ت). (د. سليمان يوسف عيل لصاحبها باألزهر، بالصنادقية القاهرة، مكتبة الطب، يف السويدي
.٨٨-٨٩ ص٨، السابق، 71
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الرتاكم (٣) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

شقرون ابن (ه)

محاولة آخر عرش الثاني القرن من شقرون بن القادر لعبد الشقرونية» «األرجوزة وتعترب
إىل عوًدا بل املوروث، أو الوافد إىل إحالة دون شعًرا الطب عن للتعبري املغرب طب يف
العربي العقل أبدعه ملا العربية الذاكرة اختزنته ا عمَّ للتعبري كأداة األوىل العرب ثقافة
يف انتكاس العرص بالشعر. سؤال عىل بالشعر إجابة الرجز، وزن من وهي سلًفا.72
شعر إىل التقليدي العربي الغنائي الشعر تحول خالص. إبداع األدبي الشكل ولكن الطب
ويغلب للتعبري. كأداة الوحي بعد الحضارة احتواء الوحي قبل الشعر واستطاع تعليمي.
الطب يف الحال هو كما باألعشاب والعالج والصحة التغذية العميل، التوجه األرجوزة عىل
مفهوًما.73 يكون حتى والقياس العقل عىل األرجوزة يف الطب يعتمد ذلك ومع املتأخر.
البيئي الطب محلية، كلها واملوضوعات والذَّكر. للجماع فصول تخصيص من حرج وال
املأكول عىل واملجريات التجربة ومنهج والطبع كالخلق أصيلة عربية بمصطلحات املبارش
مضمون عن التعبري ويتم الفصول.74 فواكه عن األبيات مثل وذلك وامللبوس. واملرشوب
فاهلل األشعرية. العقائد أساس عىل والنهاية البداية يف شعًرا التقليدية الدينية العبارات
للهداية. هللا ودعوة النفس، من والرش هللا، من الخري بأمره، تعمل والطبيعة يشء، كل خالق
الرسول عىل والسالم بالصالة والنهاية والطبيعة، والنبات الطب من هللا صفات وتشتق

األتباع.75 وخري

العامة املرصية الهيئة التازي، بدر د. وتعليق تحقيق الشقرونية، األرجوزة شقرون: بن القادر عبد 72

بيتًا. ٦٧٤ من وتتكوَّن ١٩٨٤م، القاهرة، للكتاب،
73

ال��ع��ق��ول ح��ك��م��ة اق��ت��ض��ت��ه ك��م��ا وال��ب��ق��ول ال��خ��ض��ر ف��ي ال��ق��ول (٣٧٤)
ال��ق��ي��اس اق��ت��ض��ى ك��م��ا ك��م��أة م��ن ال��ت��رف��اس ك��ذا ط��ب��ع��ه ال��ب��رد (٤٣٣)

.(١٥٧ ،١٤١ ص١٢٣، (السابق،
.١–٢١ من األبيات 74

.٦٦١ األبيات 75
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