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اإلهداء

جيلنا، من األمة حكماء إىل
عرص. يف التغريب عىل قضاء

حنفي حسن





األول: الفصل
الوافد متثل





التأليف أنواع أوًال:

وأعمق العقلية، البنية حيث من قسمًة أكمل فهو العرض؛ من أعىل مرحلًة التأليف يمثِّل
وتوجيه االستدالل، ُطُرق حيث من وأدلة برهنًة وأكثر املعاني، يف الغوص حيث من تحليًال
العربية املادة عىل تطبيقها ثم اليونانية الخصوصية نطاق من تخرج أعم نظريٍة نحَو املادة

األول. الخاص احتواء عىل قدرة أكثر بالعام، أشبه آخر كخاصٍّ منها وانطالًقا
واملوروث الوافد لنسبة طبًقا اإلبداع إىل النقل من التحول فيها يبدو أنواع وللتأليفعدة
الداخلية بنيته عىل النص يعتمد عندما الخالص اإلبداع إىل مًعا تجاوزهما عىل والقدرة
وطبًقا املوروث، أو الوافد من خارجية مصادر دون الخالص العقل تحليل عىل اعتماًدا
ثالثة منها، ست بني التمييز يمكن بالبنية التاريخ فيها يتَّحد التي املنطقية التأليف ملراحل

الرتاكم: يف أخرى ثالٍث إىل التأليف ل يتحوَّ ثم التأليف، يف

ترجمته بعد تمثُّله أجل من وحده الوافد عىل النص يعتمد عندما الوافد، تمثُّل (١)
يبقى وال داخلية ثقافٍة إىل ل يتحوَّ وحتى وعرضه، وجمعه وتلخيصه ورشحه عليه والتعليق

خارجيٍّا. وافًدا
ثم الخارجي املصدر عىل أوًال النص يعتمد عندما املوروث، تنظري قبل الوافد تمثُّل (٢)

استحياء. عىل الوافد مع ُمتفاعًال الظهور يف املوروث يبدأ
ا كمٍّ والخارجي الداخيل املصدران يتعادل عندما املوروث، تنظري مع الوافد تمثُّل (٣)
تعادًال ليس وهو واملوروث. الوافد يتجاوز جديد نص لخلق استعداًدا كيًفا ويتفاعالن
ويظهر املعنى. نفس يُفيدان «مع» أو «الواو» العطف وحرف تقريبي، ريايضٌّ بل حسابيٍّا،

املوروث. أولوية إىل الوافد أولوية من والتحول املعادلة بتغري الرتاكم
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عىل الداخيل املصدر بأولوية التحول يبدأ عندما الوافد، تمثُّل قبل املوروث تنظري (٤)
أن بعد عليه املوروث وسيادة كيل، ِشبه نحو عىل الوافد تمثُّل تم أن بعد الخارجي املصدر

الفلسفي. التاريخي الوعي وبداية الظهور يف الفلسفي الرتاكم بدأ
الداخيل، للمصدر تنظري النصإىل ل ويتحوَّ كليًة الوافد يختفي عندما املوروث تنظري (٥)
من ُمنتقًال ومساره نفسه عىل التاريخي الوعي ويفكر الداخيل، الفلسفي الرتاكم ويشتد

البنية. إىل التاريخ
عىل ذاته عىل النص ويعتمد كليًة، واملوروث الوافد يختفي عندما الخالص اإلبداع (٦)
داخيل. أو خارجي نقٍل إىل حاجة يف اإلبداع يُعد فلم العقل؛ بنية مع املتَّحدة املوضوع بنية
إىل الوافد نسبة متصلة. أنواٌع هي إنما الستة، األنواع هذه بني فاصل حد يوجد وال

اإلبداع. إىل النقل من التحول مسار يف بينها تميِّز التي هي املوروث
أسوًة اإلبداع وآليات واملوروث الوافد مكوِّناته، لبيان ِحدة عىل نص كل تحليل ويمكن
آليات يف خاصًة التكرار عيبه فني، فلسفي كعمٍل النصوحدته عىل يُبقي ما وهو بالعرض،
تمثِّل التي النصوص مجموعة يف مًعا كله الوافد ضمُّ األفضل من كان ربما لذلك اإلبداع؛
ا. نصٍّ ا نصٍّ وليس األدبي النوع هذا يف سقراط أو أفالطون أو أرسطو وضع ملعرفة الوافد

ا. نصٍّ ا نصٍّ يكون الوافد فعرض مًعا؛ الطريقتني الواقع يفرض وقد
الزمان يف تتاليًا تمثِّل أنها إال واحد، أدبي نوٌع الوافد تمثُّل نصوص أن من وبالرغم
ال فالبنية النفيس؛ وابن رشد ابن حتى امُلرتجمني مؤلَّفات من ابتداءً التاريخ، يف وتتابًعا
النهاية، إىل البداية من الوافد تمثُّل استمرَّ لقد بالبنية. ي يضحِّ ال والتاريخ بالتاريخ، ي تضحِّ
مع السابع، القرن يف النفيس ابن حتى الثالث القرن يف األوائل امُلرتجمني منذ يتوقف ولم
تنتهي أوىل ومرحلة مبدئية خطوٌة إال هو ما الوافد تمثُّل أن يقتضيان والتاريخ املنطق أن
هو التاريخي، الوعي يف يصب دائم مصدر هو الوافد تمثُّل أن والواقع الخالص. اإلبداع إىل
االستمرار دون اإلبداع يف استمرار وال نقل، بال إبداع فال الحق؛ إبداع لكل الرضورية البداية

النقل. يف
فهو واملراجعة؛ والنقد الرفض أيًضا يعني بل القبول، مجرد الوافد تمثُّل يعني وال
يتخارج لم وإن ثقايف، وجود لها فاألنا واألنا؛ اآلخر بني التفاعل بداية جديل، ال فعَّ تمثٌل

فعيل. ثقايف حضوٌر له آخر مواجهة يف بعُد
بالطريقة ليست الحكماء أسماء طريق عن الوافد تمثُّل عرض طريقة أن من وبالرغم
داخل التاريخي التتابع رؤية يف منها أفضل يوجد ال أنه إال للفكر، تشخيص ألنها املثىل
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التأليف أنواع أوًال:

ال حتى ُحذف وقد نصوصه. أو تأليفه بل شخصه، الَعلم اسم يعني وال املتصلة. البنية
املقصود هي الحضارة فإن تضعها، وال تعرضثقافة األعالم كانت وملا َعلم. كل أمام يتكرَّر

األعالم. توايل وراء من
تفاديًا الهامش يف منها ندر ما إال النصوص ِذكر عدم هي العادة أن من وبالرغم
بعض أن إال موقف، عىل والدالة العارضة نصوصه وأكثر الثورة»، إىل العقيدة «من لعيوب
هوامش شأن من واإلقالل املوقف الهامشإلبراز يف ِذكرها تم قد التأليف يف النصوصالدالة

الصامتة. الصورية األرقام
أو الشعوري الوعاء هو فاملوروث كليًة؛ املوروث إسقاط عىل الوافد تمثُّل يعتمد وال
العقل»، «معاني الفارابي رسالة يف الحال هو كما الوافد صبُّ فيه يتم الذي الالشعوري
األدبية األنواع كل ويف الشعبية. الثقافة يف وواحد املتكلمني، من وواحد أرسطو، من أربعة
بطريقٍة أو الخامسة، حتى الثانية من املراحل ِمثل مبارشة، بطريقٍة حاًرضا املوروث يظل

الخالص». «اإلبداع السادس والنوع الوافد»، «تمثل األول النوع ِمثل مبارشة، غري
والرازي (۲٥۲ه)، والكندي (٢٦٤ه)، إسحاق بن حنني تاريخيٍّا الوافد بتمثُّل قام وقد
(٣٨١ه)، والعامري (۳۳۹ه)، والفارابي (۳۳۱ه)، والسجستاني (ه)، والخازن (۳۱۳ه)،
ولكن (٥٩٥ه)، رشد وابن (٥٣٣ه)، باجه وابن (٤٣٠ه)، الهيثم وابن (٤٢٨ه)، سينا وابن
بحقٍّ فهو الكندي؛ ثم الثاني، املعلِّم بحقٍّ فهو أوًال؛ الفارابي يأتي والكم األهمية حيث من
رئيسمدرسة إسحاق بن حنني ثم الرئيس، الشيخ بحقٍّ فهو سينا؛ ابن ثم العرب، فيلسوف
األطبَّاء، كبري الرازي ثم فاس، دفني باجه وابن الثاني، بطليموس الهيثم وابن الحكمة،

األعظم.1 الشارح رشد وابن

الهيثم، ابن إسحاق، بن حنني ،(٦) سينا ابن ،(۷) الكندي ،(۸) الفارابي املحلَّلة: النصوص عدد حيث من 1

أربعني. حواَيل وكلها .(۲) رشد ابن الرازي، ،(٤) باجه ابن
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املُرتِمجون ثانًيا:

إسحاق بن حنني (١)

والتعليق الرتجمة يف أعمالهم تدخل الوقت، نفس يف ومؤلفون وُرشاح نَقلة املرتجمون
بداية يف كانوا وملا الغالبة. هي الرتجمة كانت وإن والتأليف، والعرض والتلخيص والرشح
الوافد. تمثُّل مؤلَّفاتهم عىل غلب النقل، طريق عن بالوافد اتصلوا من وأول الفلسفية الحركة
رئيسيٍّا يكن لم ألنه نظًرا كليٍّا؛ غاب أو املوروث تنظري قلَّ فقد النصارى، من كانوا وألنهم

والفارابي. عدي بن يحيى ِمثل بالحكماء، صلة عىل كانوا أنهم من بالرغم ثقافتهم يف
الفكر تاريخ ِضمن بل املسيحي، العربي األدب تاريخ ِضمن املؤلَّفات هذه تدخل وال
التحليل نفس يف تُشارك بل اإلسالمية، الحضارة داخل ُمستقالٍّ تيَّاًرا تمثِّل ال ألنها اإلسالمي؛
عدي؛ بن ليحيى األخالق» «تهذيب يف الحال هو كما باليونان، أسوًة لألخالق املثايل العقيل
الحضارية العمليات من جزء وهي واملرتجمني، الحكماء بني املشرتك القاسم هم فاليونان
إىل والتعليق الرتجمة من اإلسالمية، الحضارة يف اإلبداع إىل النقل من التحول ومراحل
اإلسالم؛ بنصوصحكماء الخالصأسوًة اإلبداع إىل والتلخيصوالعرضوالتأليف، الرشوح
ال كما ومجوس. ويهود ومسيحيني مسلمني مؤلِّفني بني تفرِّق ال الحضارية فالعمليات
الرشق بعد اإلسالمية العربية املرحلة يف العام، العلم تاريخ ِضمن املؤلَّفات هذه تدخل
حضارة فلكل العربي؛ العلم لتاريخ تمهيًدا املسيحي العرصالوسيط مع اليونان ثم القديم،
ليس اإلسالمي العربي فالعلم مركزيتها؛ عىل بناءً العام للتاريخ الخاصوتحقيبها تاريُخها
قبل خلدون ابن لها خ أرَّ التي اإلسالمية للحضارة األوىل املرحلة يف بل الوسيط، العرص يف
وحتى صات، وامللخَّ عرصالرشوح يف اآلن، وحتى خلدون ابن بعد الثانية املرحلة يف تأتي أن

الحديثة. العربية النهضة فجر
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من جزء ألنها األوىل؛ مصادره يف العربي العلم تاريخ من كجزء املؤلَّفات هذه تدخل وال
بالقياس وليس وعرصها، تراثها يف وإبداعها العلوم، باقي مع إسالمية حضارية ثقافية بنيٍة
جزء والرياضية الطبيعية فالعلوم الحكمة؛ علوم من جزء هي الحديث. الغربي العلم إىل
العلوم». «إحصاء يف بدأ الذي العام العلوم نسق عن مستقلة علوًما وليست الطبيعيات، من
صاحب وهو واستصالحها»، واللِّثة األسنان حفظ «يف (٢٦٤ه) إسحاق بن ولحنني (أ)
علمي تأليٌف وهو رشد، ابن قبل والجوامع والتفسري الثمار بني تأليفه أنواع بني التفرقة
يف طبيبان جالينوس، ثم أبقراط، استحياء؛ عىل فيه الوافد يظهر اإلنشاء، من خاٍل دقيق
األطباء جميع القيء موضوع ففي األطباء؛ وحكماء األطباء قدماء إىل واإلحالة طبيب، ذهن
الشهر يف يكون أن أمر وهو مرتني، الشهر يف القيء إىل يحتاج من يأمرون أبقراط خال

نني.1 للسِّ جالينوس وصف عىل حنني ويعتمد مرة.
إذ الهندي؛ الوافد أيًضا يشمل بل اليوناني، الوافد عىل حنني عند الوافد يقترص وال
شبه يف اليوناني الرتاث عىل سابًقا الهندي الرتاث كان فقد هندي؛ الساذج عن يتحدَّث

التجارة.2 عرب العربية الجزيرة
الناسخ أو املؤلف من أيًضا اإلسالمية البنية تظهر النصارى املرتجمني مؤلَّفات ومن
والحمدلة البسملة تظهر سواء. حدٍّ عىل والنصارى للمسلمني عامة حضارية بيئًة باعتبارها
األصلية الصفات بعض مع اإللهية، املشيئة عىل واالعتماد وآله، الرسول عىل والصالة

والحياة».3 العقل «واهب مثل الفلسفية،
عىل الحسن بن حبيش مسائل إليها املضموُم أيًضا، له الطبية» «املسائل ويف (ب)
الفيلسوف وباغلوس جالينوس يتصدَّر جماعي، عمٌل فالتأليف الطب؛ يف أبقراط مذهب
تراكم إىل ُمتحوًال بالتأليف حصاره تم قد الوافد وكأن ُمتتالية، فقراٍت يف وأندروماخوس
فكان األفاعي. سم لعالج واملركَّبة املفردة األدوية تاريخ يف كلهم ويُذَكر خالص.4 إبداٍع يف
ح املصحِّ جالينوس ثم له، ل واملكمِّ م املتمِّ أندروماخوس ثم الفيلسوف، باغلوس األول امُلبِدع

.٥١ ،٣٩ ص٤٠–٤١، األسنان، حفظ يف .(١) األطباء قدماء ،(١) جالينوس ،(٢) أبقراط 1
ص٧٠. السابق، املصدر 2

الحجج نقص يف الزينبي سعيد بن سعد عمر أبي إىل كتب ما نسخة .٧١ ص٣١، السابق، املصدر 3
بني الفصل تبيني يف مقالة للعباد. واكتساب هلل خلٌق األفعال إن القاتلني قول نرصة يف إليه أنفذها التي

العربي. والنحو الفلسفي املنطق صناعتَي
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امُلرتِجمون ثانيًا:

نفسه عن ُمتحدثًا نفسه املؤلِّف إسحاق بن حنني جاء ثم وفضائله، لحسناته وامُلظِهر له
الغلة لطالب البذر مثل وجعله ُمجَمًال، قوًال جالينوس من انتزع التاريخ، من جزء كآخر
اكتملت كما حنني، بيانها يف اجتهد ثم جالينوس عند الحقيقة اكتملت الرتياق. كتاب من

الترشيع.5 يف االجتهاد إال بعده يبَق ولم اإلسالم يف السابقة الديانات
اللغة. إىل اإلشارة الحالتني كلتا ويف «اليونانية»، وصفة «اليونانيون» اسم ويظهر
ترييون، اليونانيني لغة يف ينهش حيوان وكل أفطيفيوس، الدق حمى اليونانيون ي ويسمِّ
الحرارة، درجات الختالف طبًقا أسماء بأربعة الحمى اليونانيون ي ويسمِّ ترياق. دواء وكل
الصفراء املرة عفونة اسم ويُذَكر حرارتها، شدة أو مادتها لكثرة طبًقا باليونانية ى وتُسمَّ

باليونانية.6 البلغم وعفونة
التي الجغرافية األسماء بعض باستثناء موضوعات أو أعالم املوروث من يظهر وال
مثل الطبية، الجغرافيا علم أو الجغرايف الطب علم بذلك مؤسًسا محلية، بيئٍة عن تعربِّ

السودان.7 بالد سخونة عند والسواد الصقالبة، بالد برد عن البياض حدوث
خالص طبٌّ وهو البداهة، نصائحه عىل وتغلب الفلسفي، العقيل الطب عليه ويغلب
األعالم، من يخلو يكاد وواضح، بسيط سهٌل الفلسفية، املدارس أو الطبية املعارك من خاٍل
الطبية. الثقافة إىل أقرب وهو التعريف، مراحل أوىل وهي القسمة، فهم عىل التأليف ويعتمد
أدبية العرب معجزات أتت كما طبيًة، املسيح معجزات أتت القدماء ثقافة الطب كان وملا

املادية. لطبيعتهم نظًرا مادية اليهود ومعجزات األدبية، لثقاتهم نظًرا
العربي أسلوبه النص يفقد أن دون معرَّبًا زال ما واألدوية األمراض أسماء من وكثريٌ
يصل بل الغربي، الرتاث من نقلهم يف واملغاربة الشوام من ُمعارصينا خالف عىل األدبي،
والحمدالت. البسمالت من ويخلو يكذب».8 ال رسول «النبض مثل التشبيهات، إىل األمر

موىس، محمد جالل د. ريان، أبو عيل محمد د. وتعليق تحقيق الطبية، املسائل إسحاق، بن حنني 4

ولحبيش األوىل، الستة الفصول لحنني .۱۹۷۸ اإلسكندرية املرصية، الجامعات دار عرب، محمد مريس د.
والثامن. السابع الفصالن
ص۱۹۹-۱۹۸. السابق، 5

.٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،١٩٨ ص٢٢، السابق، .(٤) اليونانية اليونانيون، 6
ص٣٣٣. السابق، 7
ص٢١٣. السابق، 8
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

طب يف كتاب أقدم وهو أيًضا، له منسوب العني» يف مقاالت العرش و«كتاب (ج)
ثم أرباسيوس، ثم جالينوس، األعالم أسماءَ يتصدَّر العلمية.9 الطريقة عىل أُلِّف العيون
وأندراس، وقابيطون، وقراطيس، أبقراط، ثم ونيلس، نفسه، حنني ثم األجنيطي، بولس
وجالينوس أبقراط رأي عىل الكتاب هذا حنني ألَّف وقد كتاب).10 (صاحب وفيلوكسانوس
أو إضافة دون املنقول الوافد يف تأليف فهو اإلبداع؛ ادِّعاء دون العنوان يف وارد هو كما
بأوضح الحكيم جالينوس ورشحه بيَّنه ما عىل «مؤلَّف الكتاب تطوير.11 أو نقد أو إنقاص
بوضوح العرض إعادة ثم الفهم، إذن الوافد؛ تمثُّل يعني وأوجزه». القول من عليه قدر ما
القياس، مدرسة من وحدها، البداهة عىل يعتمد الذي العقيل الطب من نوع وهو وإيجاز،
الرازي نقله مما السادسة املقالة آخر النصيف ويكمل الطب. يف التجربة مدرسة من وليس
القدماء ويذكر العني.12 وظيفة يف النفساني» «الروح النفيس الجانب ويظهر «الحاوي». يف
يف وحبيش والعرب الرسيان يُذَكر له.13 وتجاوًزا واستئناًفا القديم الطبي الرتاث إىل إحالة

التوضيحية.14 بالرسوم مزوَّد والكتاب الوافد. ترجمة إطار
الصفة وتعني القدماء. ثم «اليونانيون»، اسم ثم اليونانية، صفة هو تردًدا األكثر ولكن
بعضاألسماء تُذَكر وأحيانًا بعدها.15 أو الرتجمة قبل معرَّبًا الداء املرضأو اسم ِذكر اللغة،
قدرًة تكشف املرتَجمة واألسماء كذلك. أنها واضحٌة ألنها اليونانية؛ صفة ِذكر دون املعرَّبة
العربي الصمغ ِمثل األدوية فأسماء املحيل؛ الواقع ويظهر املصطلحات. نحت عىل فائقة
أن عىل الربط عبارات وتدل الهندي.16 والتمر والرسيانيون والرسياني والعربية والعرب
يبدأ وكما تفسريه».17 أردنا ما «وهذا إيضاحه»، أردنا ما «وهذا اإليضاح؛ يف رغبة التمثل
عىل بالكتاب الناس وينفع وينفعه، السائل يحفظ أن هللا بسؤال ينتهي بالبسملة النص

.١٩٢٨ القاهرة، األمريية، املطبعة مايرهوف، د. تحقيق العني، يف مقاالت العرش كتاب إسحاق، بن حنني 9

قابيطون، قراطيس، أبقراط، ،(۲) نيلس حنني، ،(٥) األجنيطي بولس ،(٦) أرباسيوس ،(٩) جالينوس 10

.(۳) القدماء ،(١) فيلوكسانوس املرتجم، حبيش أندراس،
ص١٤٥. السابق، 11
ص٨٥. السابق، 12

.١٩٤ ،١٩٢ ،٩٢ السابق، 13
ص١٧٤. السابق، 14

.١٢٤ ،٨٠–٨٣ ص٧٤-٧٥، السابق، 15
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امُلرتِجمون ثانيًا:

اللجوءُ النصَّ ويتخلل الدعاء، حسن إال مكافأة يطلب وال كثرية، وسنني طويًال دهًرا يده
هللا». شاء «إن تعبري يف اإللهية املشيئة إىل

يف كتب الذي الوحيد فهو أبقراط؛ يتصدَّر أيًضا لحنني املولودين» «كتاب ويف (د)
إليه سبقه ما عىل حنني ويزيد أشهر».18 لثمانية املولودين «يف واسمه حنني، قبل املوضوع
من بالغرض وال أبقراط بلغة املعرفة لعدم الكتاب يشتهر ولم تعليالته.19 ويعلِّل أبقراط
أبقراط ملعاني شارح مجرد أنه حنني فيه ح يرصِّ جديد. من العنوان الكتاب وكرَّر كتابه.
مما أشهر»؛ لثمانية «املولودين يف أبقراط مسائل تحت الخاتمة ويف املذكور. كتابه يف
وهو والجواب، السؤال بطريقة املسألة ووضع والعرض التأليف بني التمييز معه يصعب
توظيف عىل يدل مما الكتاب؛ عنوان يف املؤمنني أمري خادم نفسه ي ويسمِّ تعليمي. أسلوٌب
املؤمنني أمري للسيد ألَّفها مسائل يف العنوان ويتكرَّر لهم. وخضوعهم السالطني عند العلماء
وسؤاله باهلل واالستعانة بالبسملة ويبدأ املتطبِّب،20 إسحاق بن حنني خادمه بقاء هللا أطال

باإليمانيات.21 ينتهي وال التوفيق،
إسحاق بن حنني فمقالة والعرض؛ الوافد تمثُّل بني املرتجمني تأليف يف فرق وال (ه)
عرًضا وعرضها كتابتها إعادة أرسطوطاليسبمجرد كتب من جمعها وحقيقته» الضوء «يف
نظري إطار وضع ثم ُمتفرقة أماكن من موضوع تجميع يعني هنا الوافد تمثُّل نسقيٍّا.22
منها تبدأ فقرات عرش ويضم واحدة)، (مرًة النفس وكتاب (مرتني)، أرسطو ويُذَكر له.
فقال» «احتج صيغة ونسبة االحتجاج. يسبقه فالقول فقال، احتج قال، القول: أفعال بأحد

الرسيانيون، ،(۲) هندي سنبل ،(١) عربي صمغ ،(٣) القدماء ،(٤) اليونانيون ،(٥٣) اليونانية 16
.(١) العربية العرب، الرسياني

.١٢٢ ،١١٦ ،٨٥ ص٧٣، السابق، (٤)؛ هللا شاء إن ،٨٨ ص٨١، السابق، 17
،١٨٧ ،١٨٠ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٤٣ ،١٣٣ ،١٢٧ ،١٣٨–١٣٠ ،١١٨ ،٨٤ ،٧٨–٨٠ ،٧٤ ص٧٣، السابق، 18

.١٩٥-١٩٦ ،١٩١
.١٩٧٨ بغداد، حبي، يوسف تحقيق املولودين، كتاب إسحاق، بن حنني 19

.٥٦ ص١٩–٢٤، السابق، 20
.٢٤ ،٢٣ ،٢٠ ص١٨، السابق، 21

وتعليق بنرشها سعى أرسطوطاليس، كتب عن نقًال إسحاق بن لحنني مقالة وحقيقته، الضوء يف 22

ص۱۱۰۸– ،۱۸۹۹ عام ،٢٤ العدد الثانية، السنة املرشق، مجلة اليسوعي، شيخو لويس األب حواشيها
.۱۱۱۳
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أسوًة وموقف، دليل وبرهان، حجة والقول فاالحتجاج فحسب؛23 «قال» صيغة من أعىل
أرسطو فكر املؤلِّفيف دخول ويبنيِّ الخصوم. اعرتاضات عىل مسبًقا الرد يف الفقهاء بأسلوب
الكيل الغياب من وبالرغم الخارج. من نقله وليس الداخل، من ورؤيته وبراهينه وحججه

حارضة.24 النهاية يف الحمدالت أن إال البسمالت وغياب للموروث

لوقا بن قسطا (٢)

املوروث، عن وأبعد إليه أقرب فهم الوافد؛ تمثُّل يف تقع املرتجمني أعمال أن الواضح ومن
العرض قبل والجامع والتلخيص الرشح إىل التعليق إىل الرتجمة من خرج من أول وهم
ربما أو لوقا، بن لقسطا والروح» النفس بني «الفرق رسالة ذلك مثال والرتاكم. والتأليف

حنني.25 بن إلسحاق
وخروستوس؛ وأبقراط، وجالينوس، ثاوفرسطس، ثم أرسطو ثم أفالطون إىل فيُحال
عن النفس استقالل النظر؛ وجهتَي عن ان يعربِّ النفس فيلسوفا هما وأرسطو فأفالطون
«طيماوس» محاورة إىل ويُحال أرسطو.26 عند مًعا وارتباطهما أفالطون، عند البدن
فتمثُّل غريهم. وبني بينهم تمايًزا اليونانيون واألطباء الفالسفة يُذَكر الِفرق ومن ألفالطون.

واآلخر. األنا بني املغايرة يقيضعىل ال الوافد
وأحكام التأليف يف العرب لعادة طبًقا أرخانشاه بن عيىس سؤال عىل بناء والتأليف
فيه. األوائل وأقوال والنفس الروح بني الفرق عن سؤاله الفقه.27 أصول يف والجواب السؤال
فالتعليق الناسخ؛ أو القارئ أو املؤلف املحقق من الهامش يف تعليق من النص يخلو وال
فالتأليف واإليجاز؛ االختصار غاية يف والجواب التأليف،28 عىل بل الرتجمة، عىل فقط ليس

.(۷) قال ،(۱۰) فقال أصبح 23
ص۱۱۱۳. السابق، واملنة. الشكر وهلل 24

لويس األب النارش توطئة يف حنني بن إسحاق من أكثر لوقا بن قسطا إىل إثباتها ترجيح حجج انظر 25
ص۱۱۷–۱۲۰. اليسوعي، شيخو

خروستوس أبقراط، جالينوس، ثاوفرسطس، ،(۸) أرسطو ،(۱۰) أفالطون .١٣٣ ص١٢١، السابق، 26
.(۱) اليونان األقوام ومن .(۱) فادن طيماوس، األعمال ومن .(۱) األطباء ،(۲) الفالسفة الِفرق ومن .(۱)

.١٣٣ ص١٢١، السابق، 27
ص١٢١. السابق، 28
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امُلرتِجمون ثانيًا:

التشابه أوجه والروح، النفس من كل ماهية بتحديد ويبدأ املرتجمني.29 عند أوله يف زال ما
التمايز. وأوجه بينهما االتحاد أوجه االختالف، وأوجه بينهما

من عالية درجٍة عىل يدل مما الخالص؛ النظري للتعريف كمحاولة أعىل، من والبداية
مراحل أُوىل وهو العرض، إىل أقرب أنه أي شارح؛ تأليٌف وهو الوافد. وتمثُّل التحديد
عند املتأخرة الرشوح يف الحال هو كما األلفاظ معاني تحديد منه والغاية التأليف،

للسائل.31 بالدعوة باهلل واالستعانات بالبسمالت الرسالة تبدأ وكالعادة املؤلفني.30

عدي بن يحيى (٣)

يف اإلبداع إىل النقل من التحول (٢٦٤ه) عدي بن ليحيى الفلسفية املقاالت عىل ويغلب
تنظري قبل الوافد تمثُّل الخالص، اإلبداع حتى الوافد تمثُّل والرتاكم، والتأليف العرض
الوافد تمثُّل قبل املوروث تنظري يغيب ثم املوروث، تنظري مع الوافد تمثُّل ثم املوروث،
الخالص؛ اإلبداع والسادس الوافد، تمثُّل األول النقيضان، الطرفان يغلب املوروث. وتنظري
مع الوافد تمثُّل والثالث املوروث، تنظري قبل الوافد تمثُّل الثاني الوسيطان، الطرفان ثم
تنظري والخامس الوافد، تمثُّل قبل املوروث تنظري الرابع الوسطان، ويغيب املوروث؛ تنظري

الجزئي.32 العرض يف مقاالت توجد وال املوروث.

ص١٢٢. السابق، 29
السابق، فيه. لفظة كل وأوضحنا رشحناه الذي رشحه مع النفس به حد الذي أرسطوطاليس حد فهذا 30

ص١٣٢. والنفس، الروح ماهية رشحنا قد وإذ ص١٣١.
وكرمه، بجوده واملمات، الحياة يف وأسعدك مكروه، كل عنك ودفع الهم، هللا كفاك … نستعني «وبه 31

.١٣٣ ص١٢١، السابق، الجواد.» هو وهللا
كاآلتي: والعرشون االثنتان الفلسفية املقاالت ع تتوزَّ 32

(۲) أرسطوطاليس. كتاب من األوىل للمقالة عدي بن يحيى تفسري (١) .(٢) والرشح التفسري أوًال:
واملادة. الجنس بني الفرق يف األفرودييس اإلسكندر مقالة معاني رشح

األمور وجوه تبيني يف مقالة (٢) املتناهي. غري يف مقالة (١) :(٩) الوافد تمثُّل (أ) التأليف. ثانيًا:
يف مقالة (٣) محمولة. تكون أن من به تخرج الذي والنحو محمولة، تكون عليه الذي والنحو العامية،
(٥) وعَرض. جوهر الجسم أن يف مناقضة (٤) تتجزَّأ. ال أجزاء من األجسام برتكيب القائلني قول تزييف
رسٌم الشخص أن تبيني يف مقالة (٦) املنطق. صناعة فضل ِذكره عند ذَكرها أشياء تفسري فيه قول
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ُمرتجًما عدي بن يحيى وكان الرتجمة، من القرب هو الوافد تمثُّل تغليب وسبب
الطبيعيات من أكثر املنطق املوضوعات عىل ويغلب وعارًضا. ناقًال واحد، آٍن يف وفيلسوًفا

الفارابي. تلميذ فهو واإللهيات؛
ثم الطبيعي، السماع ومؤلَّفاته، أرسطو يتصدر امُلتناهي» غري «يف مقالة ففي (أ)
تدخل ال التي الجزئيات أن ِمثل األولية، القضايا عىل بأرسطو يستشهد قاطيغورياس.33
قول يرشح كما قاطيغورياس، يف بذلك ح رصَّ كما لها، حارضًة الكليات تكون ال الكليات يف
ما إن الثالثة املقالة ويف كم، امُلتناهي غري إن الطبيعي السماع من األوىل املقالة يف أرسطو

اإليضاح. بمعنى هنا فالتمثل القولني؛ لغموض بنفسه قائم له نهاية ال
هو بل وقضاياه، العرص عن االنعزال املوروث تنظري وغياب الوافد تمثُّل يعني وال
نهاية ذو أنه بالعدد والظن القياس، وسوء الوهم ِقبل العرصمن ُمتفلسفة شكِّ إىل استجابة
هذا وبُطالن الرأي هذا فساد عدي ابن يُبني آخره. تلقاء من ُمتنهاٍه وغري أوله، تلقاء من
ذلك يف ويعتمد له. نهاية ال عدد أو التناهي غري معنًى العدد يف يوجد ال أنه وإثبات الوهم،
أوضح كما الالمتناهي بصفة هللا تفرُّد ذلك عىل الدافع يكون وقد العقل. يف األوائل عىل
تأييد بطلب تنتهي فإنها الناسخ من بالبسملة تبدأ الرسالة كانت وإذا قبل. من الكندي

بال دائًما تنقسم أشياء إىل ينقسم فإنما متصل كل أن يف القول (۸) املوجودات. يف مقالة (٧) مشرتك.
تنظري قبل الوافد تمثُّل (ب) لذلك. املخالفني حجج ونقض املمكن طبيعة إثبات يف كتاب (۹) نهاية.
يف مقالة (٣) مسائله. عن اليهودي برش أجوبة (٢) كثرية. َمعاٍن يف عدة تعاليق (۱) :(۳) املوروث
يف األحوى الجيش أبي كتاب من فصل عن جواب (۱) :(۱) املوروث تنظري مع الوافد تمثُّل (ج) التوحيد.

ُمتنهاٍه. غري العدد أن من ظنه
اإلبداع (ج) يشء). (ال املوروث تنظري (ب) يشء). (ال الوافد تمثُّل قبل املوروث تنظري (أ) الرتاكم. ثالثًا:
ال ما إىل ينقسم أن ممكن وغري منفصل إىل ينقسم إنما مثال كل أن تبيني يف مقالة (۱) :(۸) الخالص
النفس. تعريف يف رؤيا (٣) العرضية. املقوالت للتِّسع جنًسا هو ليس العَرض أن يف مقالة (۲) ينقسم.
والخاصة والنوع والفصل الجنس ماهيات معرفة إىل الحاجة يف كتاب (٥) واألجزاء. الكل يف مقالة (٤)
(٧) يشء. عن املضمر يسأل أن غري من املضَمر العدد استخراج يف مقالة (٦) الربهان. معرفة يف والعَرض
نقض يف الزينبي سعيد بن سعد عمر أبي إىل كتب مما نسخة (٨) امُلتناهي. غري من الثالثة البحوث يف
تبيني يف مقالة (۹) للعباد. واكتساب هلل خلٌق األفعال إن القائلني أول نرصة يف إليه أنفذها التي الحجج
وتحقيق دراسة الفلسفية، عدي بن يحيى مقاالت العربي. والنحو الفلسفي املنطق صناعتَي بني الفصل

.١٩٨٨ األردن عمان، األردنية، الجامعة منشورات خليفات، سحبان د.
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امُلرتِجمون ثانيًا:

العدل، ويلِّ والحول، والحكمة الجود ذي الخلق، عىل بالجود البادئ الحق، إىل الهادي «هللا
له. أهل هو كما والشكر الحمد له العقل»، وواهب

والنحو محمولة، تكون عليه الذي والنحو العامية، األمور وجود «تبيني ويف (ب)
ثم الربهان، ومؤلَّفاته، أرسطو الفيلسوف ر يتصدَّ محمولة» تكون أن من به تخرج الذي
وجود مُلنكري حجة أرسطو قول ويؤخذ والنفس.34 والفساد الكون ثم الطبيعي، السماع
باطل، فرٌع الصور إن «الربهان» يف لقوله الخارج؛ يف والنفسية الذهنية والصور املعاني
هي الخارج يف يوجد ما إن «النفس» يف ولقوله اضطراًرا؛ ليس الخارج يف إثباتها وإن
نقده إطار يف ذلك كل له. وجود ال العام الجسم إن والفساد» «الكون يف وقوله األشخاص،
الكلية املعاني وجود يُنكر أرسطو أن صحيٌح أرسطو. ألقوال تأويل سوء وهو امُلثل، لنظرية
ليس أن «قاطيغورياس» يف ح رصَّ كما منطقيٍّا، وجوًدا وجودها يُثِبت ولكنه الخارج، يف
وهي األجزاء، تضمُّ كلمات وجود بإمكانية «الربهان» يف ح ورصَّ موضوع، يف املوجودات كل
الربهان وأن الجزئي، عىل وليس الكيل عىل إال يكون ال الربهان أن أيًضا وبنيَّ العامة، األمور
فكيف بموجود، ليس بما يكون ال العلم كان وإذا الجزئي. عىل الربهان من أفضل الكيل عىل
إثبات إذن الواضح من وعاقل؟ ُمربز فيلسوف وأرسطو منطقي، وجود للكليات يكون ال
«السماع يف أرسطو به ح رصَّ ما وهو منطقي، وجوٌد لها واألنواع كأنواع، املعاني أرسطو
ومن وهم؛ مجرد ليست فالصورة تقبلها؛ واملادة باملادة، متصلة الصورة أن كما الطبيعي»،
أرسطو عند املوجودات النفس. يف إال توجد ال املعاني بأن أرسطو قول تأويل يفسد ثَم
الوافد تمثل يعني الطبيعي». «السماع يف بذلك ح رصَّ كما والصورة، املادة بني درجاٍت عىل
نصوص إىل والعودة الِفرق، مختلف من تأويلها سوء ضد أرسطو أقوال فهم تصحيح إذن
وهو الصحيح، التأويل إلعطاء والطبيعية املنطقية مؤلَّفاته من عديد يف امُلتقابلة أرسطو
توجد ال الناسخ أو املؤلِّف من البداية يف البسملة وباستثناء بعد. فيما رشد ابن كرَّره ما

وصلوات. دعوات أو حمدالت أو إيمانيات
يذكر ال تتجزَّأ» ال أجزاء من األجسام برتكيب القائلني قول تزييف يف «مقالة ويف (ج)
أن فيه تبنيَّ فقد رشد؛ ابن نقد ِمثل للمتكلمني نقد وهو الطبيعي»، «السماع إال الوافد من

الرسائل وعناوين ص١٣٥–١٤٠، السابق، .(١) قاطيغورياس ،(٢) الطبيعي السماع ،(٣) أرسطو 33
ق. املحقِّ وضع من

السابق، .(۱) قاطيغورياس النفس، والفساد، الكون ،(۲) الطبيعي السماع ،(٥) الربهان ،(۹) أرسطو 34
ص١٤٨–١٥٩.
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من تلبيس وهو منه، أصغر يف يوجد ال العظم من مقداًرا الطبيعية الصور من صورة لكل
الخصوم.35

جوهر الجسم أن يف ومناقضته الكاتب، عدي بن إبراهيم وبني بينه «مقالة ويف (د)
قضيٌة وهي فئاته، أي العالم فساد إلثبات عليه اعتماًدا واحدة مرًة أرسطو يذكر وعَرض»
وعَرض جوهر جسم كل أن هو الدليل فإن ذلك ومع برهان. إىل تحتاج ال العقل يف أولية
هو وما للعالم، الديني التصور عن عدي ابن ويكشف غريه. يف أو الدنيا هذه يف سواء
يف الفلسفي الرتاكم حدث وقد والعقاب. والثوب باملعاد القول من الديانات يف به مستقر

عدي.36 بن إبراهيم يُناقض عدي بن فيحيى املبكِّرة؛ الفرتة هذه
يُذَكر ال املنطق» صناعة فضل ِذكره عند ذَكرها أشياء تفسري فيه «قول ويف (ه)
مغاَلطات ضد املنطق عن دفاع وهو السوفسطائيون.37 ثم أرسطو الفيلسوف إال
أرسطو عىل ويعتمد الربجماتي. املنطق ضد املعياري للمنطق وإثبات السوفسطائيني،
املقدمات من الكاذبة والنتائج الكاذبة، اليقينية املقدمات من اليقينية النتائج إخراج يف
فاملقالة للسائل، العمر بطول الدعوة تتم الناسخ أو املؤلف من البسملة وبعد الكاذبة.
العقل، وواهب العدل، ويلِّ والحول، والحكمة الجود ذي هلل والدعوة سؤال، عىل إجابة

له. أهل هو كما دائًما له والشكر
وتعريفه فرفوريوس، إال يذكر ال مشرتك» اسٌم الشخص أن تبيني «يف مقالة ويف (و)
يدل أنه واعرتفوا الحق، عن زاغوا الذين امُلتفلسفني ضد واحد كل عىل يُطَلق الذي للشخص
خطأ تصحيح يعني هنا الوافد تمثُّل األشخاص. لجميع موجود عام بعينه واحد معنًى عىل
العربي املثل إال املوروث من يذكر وال معنيني. عىل يدلُّ مشرتك اسٌم فالشخص الفالسفة؛
مشرتك، الشخص اسم أن إىل املقال وينتهي شخص. اسم عىل املثل لرضب وعمرو زيد
وحني وتسديده هللا بتوفيق ُمتواطئة، وليست أسماؤها متفقٌة عليها يدل التي املعاني وأن
فاملوضوع هللا.38 من العون وحسن والتسديد بالتوفيق بالدعوة املقال وينتهي معونته.
األلفاظ مبحث من موروث القالب ولكن املرجعي، وإطاره املرتجم ثقافة من جزء وافد،

االسم.39 اشرتاك يف األصوليني عند

ص١٦٠–١٦٤. مقاالت، 35

ص١٦٥-١٦٦. السابق، 36
ص٢٠١–٢٠٥. السابق، .(۱) السوفسطائيون ،(۳) أرسطو 37
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امُلرتِجمون ثانيًا:

يذكر الطبيعي.40 السماع ثم أرسطو، الفيلسوف يذكر املوجودات» يف «مقالة ويف (ز)
اليشء يف وسكون وحركة مبدأ بأنها للطبيعة وتحديده كمال، بأنها النفس يف تعريفه
ن يتكوَّ عنه الذي يشء ليشء األول املوضوع بأنه للهيوىل وتحديده بالعَرض، ال بالذات
مبدأ بنفسه فيه ملا خلقة بأنها للصورة وتحديده العرض، بطريقة ال فيه وموجود اليشء
والزمان كذلك، هو بما بالقوة هو ما كماُل والحركة الهيوالنية. الصورة وهي الحركة،
هناك تكن لم ما أنه الطبيعي السماع يف بنيَّ كما واملتأخر. باملتقدم الحركة تعدُّها مدة
للسطح املادي الجسم من الداخل السطح بأنه املكان وعرَّف زمان، هناك يكون ال حركة
غري الخالء أن الطبيعي» «السماع من الرابعة املقالة يف وبنيَّ املحوي. الجسم من الخارج
وكلها املصطلحات، ببداية أشبه فالتعريفات معرَّبة؛ «األسطقسات» كلمة تزال وال موجود.

الحكيم. ولقبه أرسطو، من
جوهٌر بأنه أوًال الباري وتعريف الناسخ، أو املؤلف من البسملة يف فيظهر املوروث أما
ما كل من أقدم الحقيقة، غاية عىل ذاته، عاقٌل أزيل، قادر، حكيم، جواد، جسم، ذي غري
ويُنهي ن. متكوِّ كل وتكوُّن غريه، موجود كل وجود علة وبالرشف، وباملرتبة بالذات سواه

بالحمدلة. املقالة
يذكر ال نهاية» بغري دائًما تنقسم أشياء إىل ينقسم فإنه متصل كل إن «القول ويف (ح)
الجزء بوجود الترصيح دون قسمني منقسم خط كل أن عىل به استشهاًدا إقليدس كتاب إال
بالبسملة، املقالة وتبدأ الرياضية. الرباهني إىل أقرب تجريديٌّ واملوضوع يتجزأ. ال الذي

هللا.41 بعون وتنتهي
فسادها» عىل والتنبيه لذلك، املخالفني حجج ونقض املمكن، طبيعة «إثبات ويف (ط)
الحسن بن الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبي إىل هة موجَّ رسالة أنها من بالرغم
ثم أرمنياس، باري كتاب ثم أرسطو، الوافد؛ إال تذكر ال أنها إال العنوان، يف قريش بن
صها وعرضملخَّ (وفصول)، أبواب إىل مة املقسَّ الوحيدة الرسالة وهي القدماء.42 الفالسفة

ص٢٠٨–٢١١. السابق، 38
ص٢٠٨–٢١١. مقاالت، مشرتك، اسٌم الشخص أن تبيني يف مقالة عدي، بن يحيى 39

ص٢٦٦–٢٧٤. السابق، .(٢) الطبيعي السماع ،(٩) أرسطو 40
ص٢٧٥–٢٧٩. السابق، 41

ص٣٣٧–٣٧٤. السابق، .(۱) القدماء الفالسفة ،(۱) (العبارة) أرمنياس باري ،(١٣) أرسطو 42

25



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عن وحله املمكن، طبيعة حول القدماء الفالسفة بني الخالف حل هو واملوضوع سلًفا،
ضد الغلط َمواطن عىل والتنبيه األصول إىل العودة أي أرسطو»؛ كالم «اقتصاص طريق
فالتمثُّل وتوضيحه. أرسطو كالم من املستغلق وبيان إثباته، عىل الرباهني وإيراد له، النافني
األصول توضيح ثم اآلخر، إىل األنا من والذهاب اليونان اح الرشُّ بني الخالف إزالة يعني
النُّفاة وحجة األنا. تجاه واجبًا يكون أن قبل اآلخر تجاه واجٌب فهو اآلخر؛ عند ذاتها
بني الخالف نشأ اآلخر. وكذب النقيضني أحد ِصدق رضورة من أرسطو كالم من مأخوذة
القدماء بني والخالف أرمنياس. باري ألرسطو العبارة كتاب من ابتداءً القدماء الفالسفة
باقتصاص وحلُّه كلها؟ رضورية هي أم ممكنة املستقبل الزمان يف الجزئيات هل هو:
عىل نقص أو زيادة غري من إبطالها ثم للممكن، النافني حجة يف الفيلسوف أرسطو كالم
املعاني وليست والكذب، الصدق وبالتايل والسلب؛ اإليجاب فيها الكلية املعاني «قصته».
وألفاظ «اآلن»، مثل الزمان ألفاظ بتحليل معانيه حسب تفصيًال ذلك رشح ويتم الجزئية.
الوجود ويعنيان األمرين، مثل األلفاظ بعض مضمون وبيان واإليجاب، السلب مثل الُحكم
يف غرضه عدي ابن ويرشح إيجابًا. يُثبته ثم سلبًا للممكن النافني عىل أرسطو يردُّ والعدم.
هو النافني حجج يف الغلط مواضع بقصدها. العبارات يُلمَّ حتى العبارة من فصل فصٍل

اإلطالق. عىل وجوده وحال موجوًدا كان إذا اليشء وجود حال بني التمييز عدم
رضوري علٌم وهو اإللهي، العلم سبق وهو املمكن، نفي حجة يف الديني التصور ويبدو
أو (غائيٍّا) كماليٍّا أو فاعًال أو صوريٍّا أو (ماديٍّا) عنرصيٍّا ليسسببًا وهو املمكنات، من خاٍل
األرسطية العلل ألنواع السلب طريق عن للموضوع تحديد وهو مثاليٍّا، أو أداة) (من أدويٍّا
االستطاعة ونفي القدر إلثبات املتكلمني حجة هي املسبق هللا وعلم للممكن. نافية تكون أن
مرشوعه تكامل عىل يدل مما العلم؛ ماهية يف رسالته إىل عدي ابن يُحيل األفعال. وخلق
لألسلوب طبًقا والوجود املاهية بني الفرق لبيان وعمرو بزيد األمثلة وتَُرضب الفكري.
الرسالة عرض ويتم الضالون. يقوله عما وتعاىل اسمه، بجل الباري ويوصف العربي.
ونُعوتهم الحكماء صفات وهي العقل، وواهب العدل ويلِّ والحكمة، الجود ذي هللا بتأييد

هللا. عىل بالتوكل توفيقه وحسن هللا بمعونة البحث ويتم هلل.
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الكندي ثالًثا:

والطبيعة الفلسفية الرسائل (١)

ومن التأليف، إىل الرتجمة من تحوًال ويمثِّل الفالسفة، أول (٢٥٢ه) الكندي ألن نظًرا (أ)
مثل الكندي، تأليف يميِّز ما وأهم بوضوح. لديه الوافد» «تمثُّل ظهر الفلسفة، إىل الكالم
ساعده مما حد؛ أقىص إىل الوافد عىل انفتاحه األوىل»، الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل «رسالة
واالستقالل اآلخر عىل االنفتاح تجاوزه، عىل ساعد مما حد؛ أقىص إىل ونقُده تمثُّله، عىل
رضورة أقوالهم، وتصحيح األوائل أهمية عىل والتأكيد وتطويرهم، القدماء تقريظ عنه،
العرصبني بلغة أو والجديد، القديم بني الجمع الخلف، استمرار ورضورة بالسلف البداية
الحضارات، بتطور العام التاريخي الوعي هو إذن الكندي يميِّز ما أهم واملعارصة. األصالة
كذلك يشء، كل إىل تصل أن واحدة حضارٌة تستطيع ال وكما السابق. منها الالحق وإكمال
والتعاون والرتاكم التكامل رضورة أتت هنا ومن يشء. كل يعرف أن واحد فرٌد يستطيع ال
واحد إنسان استطاعة لعدم ونظًرا والعاديون. امُلربزون لها حضارة فكل الحضارات؛ بني
األعمار، وتراكم الجهود، تضافر لِزم الحقيقة، إىل الوصوَل املحدود وجهده القصري بعمره
وأُلفة الحضارات بني ِرشكة هناك الحضارات. وتكامل األمم، وتعاون األجيال، ومساهمة
فيما حضاريٍّا األمم تتعاون العمل. خالل من الحضارية الوحدة هذه وتتحقق الشعوب. بني
الرتاكم يحدث واحدة. شاملة إنسانية حضارة صياغة يف بدوره منها كلٌّ ويُساهم بينها،
عنه، والكشف الحق عن بحث مرشوع كلها البرشية البرشي. التقدم أجل من الحضاري
إجحاف أو لقوم، عنرصية أو إلحداها، مركزية دون املرشوع هذا يف أمة كل ومساهمة
تُكمل أمة كل عنها. بالدفاع وفضلها السابقة األمم بدور االعرتاف بل األخرى، األمم لحق
املتبادل. اإلنكار أو الهدم وليس األمم، بني تكامل هناك عندها. نقص ما السابقة، األمم



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

نحو تتجه فيه فاألجزاء شاملة؛ كلية نظرٍة يف ناقًصا القدماء ترك ما إكمال امُلحَدثني مهمة
يف أو الفكر، وليسيف اللسان، يف الحضارات بني الخالف فيه.1 األجزاء يضمُّ والكل التكامل،
ال إذ بفضلهم؛ واالعرتاف القدماء شكر لِزم لذلك إليه؛ الوصول أو وطلبه، الحق عن البحث
فإنهم الحق عن قرصوا وإن حتى والصغرى، الكربى املنافع أسباب أحد كانوا من ذمُّ يمكن
شعب يستأثر لم جميًعا. البرش منها استفاد التي فكرهم ثمار من أفادوه بما فيه رشكاء
ساهم ملن والكبري للصغري جميًعا لهم فالشكر الجميع؛ معرفته يف ساَهم بل كله، بالحق
يَضري وال والشعوب، األمم فوق والحق امُلحَدثون، كان ملا القدماء فلوال وبالكثري؛ بالقليل
﴿َوَجَعْلنَاُكْم آية عن يعربِّ الكندي وكأن القاصية، واألجناس البعيدة األمم من يُعَلن أن الحقَّ
والتحول وإكمالهم، بالقدماء البداية هو بالتاريخ الوعي بداية ِلتََعاَرُفوا﴾.2 َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا

اإلبداع.3 إىل النقل من

أسباب أكثر هم بالذين فكيف الهزلية، الصغار منفعتنا أسباب كان من أحَد نذمَّ أال الحق أوجب «ومن 1
فيما ورشكاء أنسابًا لنا كانوا فقد الحق، بعض عن قرصوا وإن فإنهم الجدية؟ الحقيقية العظام منافعنا
حقيقته، نيل من قرصوا عما كثري علٍم إىل يًة مؤدِّ وآالٍت ُسبًال لنا صارت التي فكرهم ثمار من أفادونا
بما الحقَّ ينَل لم أنه لساننا أهل غري من قبلنا امُلتفلسفني من امُلربزين وعند عندنا بنيِّ هو إذ وسيَّما
منه ينل لم إما منهم واحد كل بل جميعهم، به أحاط وال طلبه، بجهد الناس من أحٌد الحقَّ يستأهل
من واحد كل نال ما يسري ُجِمع فإذا الحق؛ يستأهل ما إىل باإلضافة يسريًا شيئًا منه نال وإما شيئًا،
فضًال الحق بيرس لآلتني شكرنا يعظم أن فينبغي جليل؛ قدٌر له يشء ذلك من اجتمع منهم، الحق النائلني
من أفادونا بما الحقية الخفية املطالب لنا لوا وسهَّ فكرهم، ثمار يف أرشكونا إذ الحق؛ من بكثري أتى عمن
هذه كلها مددنا يف البحث شدة من لنا يجتمع لم يكونوا لم لو فإنهم الحق؛ ُسبُل لنا السهلة املقدمات
السالفة األعصار يف اجتمع إنما ذلك فإن الحية؛ مطلوباتنا من األواخر عىل فرضنا بها التي الحقية األوائل
ممكن وغري ذلك. يف التعب وإيثار الدأب، ولزوم البحث، شدة مع هذا، زماننا إىل عرص بعد عًرصا امُلتقادمة
بمثل اجتمع ما الدأب، وآثر نظره، ولطف بحثه، واشتد مدته، اتسعت وإن الواحد املرء زمن يف يجتمع أن
الفلسفة الكثرية.» األضعاف الزمان من ذلك أضعاف يف الدأب وإيثار النظر وألطاف البحث شدة من ذلك

ص٧٩-٨٠. األوىل،
القاصية األجناس من أتى وإن أتي، أين من الحق واقتناء الحق، استحسان من نستحي أال لنا «وينبغي 2
ص١. السابق، املصدر الحق.» يُرشفه كلٌّ بل الحق، من الحق بطالب أوىل يشء ال فإنه امُلباينة؛ واألمم عنا
جميع يف عادتنا هذا كتابنا يف نلزم أن — ذلك يف لحق إذا — نوعنا تتميم عىل حراًصا كنا إذا بنا «يحُسن 3
هذه أبناء عىل سلوًكا وأسهلها ُسبُله أقرص عىل ا تامٍّ قوًال ذلك يف القدماء قاله ما إحضار من موضوعاتنا،
املصدر طاقتنا.» وبقدر الزمان وسنة اللسان عادة مجرى عىل ا تامٍّ قوًال فيه يقولوا لم ما وتتميم بل، السُّ

ص۸۲. السابق،
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الكندي ثالثًا:

وهي األوىل»، الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل «رسالة يف أرسطو الكندي يذُكر ولم
برضورة الخاصة الكندي فكرة عىل به استشهاًدا واحدة مرًة إال الفلسفية، رسائله عمدة
ضد والتشنج الذات عىل االنغالق دون كان مصدر أي من الحق أخذ أو القدماء، احرتام
يف القدماء عند سلطة أكرب عىل اعتماًدا داخلية لفكرٍة خارجية حجة مجرد ورفضه، اآلخر
األلفاظ أكثر كانت لذلك والجديد؛ القديم بني التواصل من نوع إليجاد القديمة الحضارات
الكندي يُشري وال القدماء».4 «حكماء «القدماء»، الوافد تتمثل التي الكندي مؤلَّفات يف ُوروًدا
إىل واإلشارة البرشية. الحضارة تطور عالمات فهم منهم؛ امُلربزين الحكماء كبار إىل إال
أو األغلب، هي اليونانية كانت وإن خاصة، حضارة تحديد دون العموم وجه عىل القدماء
التاريخ يف املناط وتحقيق األغلب. هي الرواقية كانت وإن خاص، فيلسوف أو لتيَّار تعيني

القصد. واالتجاه الفكرة املهم بل يهمُّ، ال
الحضارات، باقي تقبلها بفكرٍة حضارة تتحوَّل قد األقىص» الجرم «سجود ويف (ب)
البرش حكمة يف معقولة فكرًة وتصبح األكرب، العالم مع األصغر العالم تقابُل فكرة ِمثل
تطابق عنه، مستقلة ولكنها السبق، فضل له أوًال. بها القائل الشعب عن النظر برصف
النقل، ويدعمه والتجربة املالحظة تُسانده إنساني، تشبيه فنية، صورة والواقع، العقل
فيما الصفا إخوان وردَّدها وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف
يقبع إذ شعورية؛ ال بطريقٍة املوروث عىل انفتاح عىل أحيانًا يقوم إذن الوافد تمثُّل بعد.

الشعور.5 يف الوافد يستقبل الالشعور يف املوروث
والتجربة املشاهدة بعد اليونانيني من الحكماء القدماء أسماه ما إىل الكندي ويُشري
يمكن وال بها، التسليم قبل رضورية القدماء كتب فمراجعة أقوالهم؛ ويصدِّق والتعليل،
أسفاًرا، يحمل كالحمار لها الناقل كان وإال العلوم، أوائل معرفة دون القدماء كتب معرفة
من واالنتقال واملشاهدة، بالحس مراجعتها وتتمُّ كتابًا. يقرأ أو لغة يعرف ال الذي ي كاألمِّ
القدماء. كتب فهم يمكن ال ذلك ودون الواقع، إىل الخطاب ومن اليشء، إىل واملعنى اللفظ
ومن اللفظ، إىل اليشء من انتقاًال علم، كتاب قراءة قبل أوًال العلم معرفة الفهم رشط

ألفاظ قبل األعالم أسماء عرض عىل الثاني، املجلد من األول الباب ويف األول، املجلد يف العادة جرت 4

واالعرتاف القدماء احرتام سياق يف أدخل ألنها أوًال؛ املجموعات ألفاظ تبدأ وهنا والِفرق، املجموعات
ص۸۰. األوىل، الفلسفة بفضلهم.

ص٢٦٠-٢٦١. األقىص، الجرم سجود 5
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ضبطها يمكن ولكن لها، حرص ال التي املكتبية للمعرفة حدود إذن هناك الفكر. إىل الواقع
األسماء؛ وتعدُّد ى املسمَّ وحدة ى، واملسمَّ االسم بني الكندي يفرِّق لذلك املبارشة؛ بالتجربة
نفس إىل الحضارات تُشري لذلك اإلدراك؛ عىل سابق واملوضوع اللغة، عن مستقلٌّ فاليشء
يقوم الوافد تمثل حني العلم. يف مركَّبًا منهًجا إذن الكندي يستعمل متعددة. بلغاٍت اليشء

هي: خطوات، أربع عىل

يبدأ ال فالتمثل عليها؛ والصرب وفنونها وترتيبها الطبيعية، العلوم أوائل معرفة (أ)
ومن اللغة، إىل العالم ومن اللفظ، إىل اليشء من انتقاًال عليه، السابقة باملعرفة بل بالكتاب،

اآلخر. إىل األنا
والتعليم التحصيل عىل يقوم سلبيٍّا موقًفا ليس فالتمثل القدماء؛ كتب مراجعة (ب)

والتجربة. بالعقل املعروف من ابتداءً املنقول مراجعة عىل بل والنقل،
واآلخر، األنا بني التفاعل يسهل حتى يات واملسمَّ األسماء بني والتفرقة لغتها معرفة (ج)

جميعها. الحضارات بني مشاع هي والتي عنها، املستقلة واألشياء املنقول بني
ومن والشعوب. الحضارات إدراكها يف تختلف محدودة، نسبيٌة اإلنسانية العلوم (د)
املنقول.6 وراء املستقل للموضوع ُمتكاملة رؤية أجل من بينها التكامل رضورة أتت هنا

عرف ملا طبًقا القدماء أطاله ما اختصار الكندي عند الوافد تمثُّل أسباب وأحد
ما واستبقاء ِصدقها، من ق تحقُّ بل لألقوال، اختصاًرا ليس فهو بنفسه؛ وجرَّبه صحته
عند «الجوامع» بدور أشبه الواقع يُطابق ال وما واإلطالة، الحشو وحذف الواقع، طابَق
صحتها من والتوثق القدماء، ألقوال واملراجعة التجربة، عىل بناءً االختصار ويتمُّ رشد. ابن
علم مصطلح من شعوريٍّا ال مستَمدٌّ ِمقياٌس وهو لها، تمحيًصا التجارب عىل بمراجعتها
الكايف، العدد مع التواتر رشوط أحد الحس فشهادة الحس؛ عىل الخرب مراجعة الحديث،
الحكم أساس الحس مع املطابقة الزمان.7 يف الرواية انتشار وتجانس الرواة، واستقالل
األصول علم يف العلم نظرية يف الحال هو كما تاريخية، كروايٍة القدماء يقوله ما صحة عىل
من بد ال بل آرائهم، ونقل السابقني روايات مجرد العلم يف يكفي ال األخبار. يف واليقني
أحد، والتصديق املراجعة هذه عىل يشذُّ وال املبارش.8 بالعلم وزيادتها وتصديقها تمحيصها

أرسطو. كان ولو حتى

.٩٢ ص٢، الجو، ص٧٢؛ املطر، 6
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الكندي ثالثًا:

ذاب الجو يف بها ُرمي إذا السهام نُصول أن أرسطو روى والجزر» «املد ويف (ج)
التي املدة نار يف يذوب ال السهام رصاص ألن محرَّفة؛ روايٌة وهي بها، امللصق الرصاص
الذي الهواء أن كما النار، من أكثر الهواء يحمي أن يمكن وال الجو، السهم بها يخرق
والتجربة أرسطو، عن الرواية هذه تصدِّق ال فالتجربة جديد؛ بهواءٍ يتغري السهم يخرق
رواية ِصدق من للتحقق أرسطو ويذكر الخرب.9 ِصدق مقياس الحس ألن للتصديق؛ مدعاة
االحتكاك عن املتولِّدة الحرارة أن أثبتت التجربة ألن الجو؛ باخرتاقها رصاصالسهام ذوبان
االحتكاك حرارة يربد الجو يف الالصق البارد الهواء أن كما النار، حرارة من أقل بالهواء

بالرضورة. محرَّفة أرسطو عن فالرواية امُلحتك؛ بالهواء
وبطليموس، مارينوس أقوال القدماء من الكندي يُراجع الجو» «رسالة ويف (د)
وليس كمي، تحليٌل فالعلم بيئتهم؛ يف الجبال بارتفاع معلًَّال البخار الرتفاع وقياساتهما
بناءً اآلخر إىل فاإلحالة الرأي؛ مجرد عىل وليس القياس، عىل يعتمد كيفيٍّا؛ تحليًال فقط
ِذكر للكندي يمكن كان الذات، تجربة بعد اآلخر نتائج صحة ومراجعة الرتاث، سؤال عىل

غريه.10 دون بشخٍص اإلعجاب أو التشخيص يعني ال فالتخصص غريهم؛
لتمثل موروث لفٌظ وهو امُلتكلمني، الهيئة علم يف املقاالت أصحاب الكندي ي ويسمِّ
الداخل، يف أقوالها انترشت قد دامت ما كالمية بفرقٍة أشبه القدماء يصبح ثَم ومن الوافد؛
أشري القدماء مع اتفق ما فإذا املوضوع، الكندي يدرس اإلسالمية. غري الِفرق من وكأنها
يرجع وقد العلميني. غري العلماء من أي امُلنجمني؛ من القدماء كان إذا خاصًة إليهم،
أوًال تتمُّ املراجعة أن وواضٌح يات.11 املسمَّ نفس عىل األسماء اختالف إىل العلماء اختالف
قبل للعلم أوًال كان الوافد تمثُّل وأن اليونانية، الفلسفة يف تكون أن قبل اليوناني العلم يف
الطبيعيات يدرس وفيلسوًفا، وطبيعيٍّا ورياضيٍّا طبيبًا الكندي كان فقد للفلسفة؛ يكون أن

واإللهيات. لإلنسانيات دراسته والرياضيات
وضع فقد أصوليان؛ مفهومان وهما بالفروع، األصول صلة بامُلحَدثني القدماء وِصلة
القياس يف والفرع األصل أصولية، أيًضا نظرة وهي عليها، امُلحَدثون وبنى القواعد القدماء

ص١٠٩. العلم، نظرية الثالث، الفصل النظرية، املقدمات األول، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 7

ص٨٢. األوىل، الفلسفة ص٧٦؛ التصانيف، 8
ص۱۱۸-۱۱۷. والجزر»، «املد يف واحدة مرًة أرسطو ذكر 9

ص١٠٠. ج٢، رسائل، واحدة، مرًة الجو» «رسالة يف وبطليموس مارينوس يذكر 10

31



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يؤدي ال مقدمات بال والبحث النتائج، امُلحَدثون ويستنتج املقدمات القدماء يضع الرشعي.
امُلتفلسفني من امُلربزين القدماء ِمثل تعبريات، ظهور وإن والوقت. للعمر ومضيعة يشء، إىل
اليونانيني، من القدماء لساننا، أهل غري من القدماء حكماء لساننا، أهل غري من قبلنا
اليونان، أعالم من ِذكًرا ألكثُر اليونانيني، حكماء من القدماء املتقدمني، القدماء، الحكماء
القديم إىل الكندي يُحيل واإلسكندر. وأيسقالوس وبطليموس وسقراط وأفالطون أرسطو
عن النظر برصف بعُد فيما املوروث تنظري أجل من الوافد ويتمثل الجديد، تأصيل أجل من
تبعية وليس الحضارات، تفاعل عن يكشف عام حضاري تاريخي وعٌي وهو األشخاص،
يف الباحثون يفعل كما لحكيم، حكيم عشق أو بفيلسوف، فيلسوف إعجاب أو ملفكر، مفكر

العرص. هذا
آرائهم واختالف الفالسفة املجموعات من الكندي يذُكر الخمسة» «الجواهر ويف (ه)
الحركة إنه بعضهم قال املكان. يف فعل كما أرسطو، أو ألفالطون ِذكر دون الزمان يف
خطئه أو القولني أحد صواب من الكندي ق يتحقَّ ثم اآلخر. البعض ذلك أنكر بينما ذاتها،
األقوال عىل الكندي يحكم لغريهما. أو لهما ذكر أو أرسطو، أو أفالطون عىل االعتماد دون
السابقة، الكتب مع القدماء يفعل وكما الديانات، باقي مع اإلسالم يفصل كما بينها ويفصل
يفعل وكما َعَليِْه﴾، َوُمَهيِْمنًا اْلِكتَاِب ِمَن يََديِْه بنَْيَ ِلَما ًقا ﴿ُمَصدِّ للخطاب، وفصًال حكًما
املقوالت؛ لكتاب رشحه إىل ويُحيل اح. الرشُّ وهم امُلتخاصمني بني للفصل القايض رشد ابن

العرض.12 يف الحال هو كما مبارشًة الوافد وليس الوافد، ُمتمثًال األنا إىل أي
واحدة)، (مرًة وأفالطون (مرتني)، أرسطو إىل الخمسة» «الجواهر يف الكندي ويُشري
وليس بالقول، بدايًة أرسطوطاليس الحكيم «قال» صياغَة مرة ألول الكندي استعمل وربما
املؤمن، ضالَّة الحكمة أن االحرتام وسبب له. احرتام الحكيم بأنه ووصفه باليشء، بدايًة
إسالمية قراءًة الكندي ويقدِّم أوًال. اإلسالم عىل مرَّ فأرسطو هللا؛ صفات من والحكيم
واستشهاًدا للدقة، توخيًا ذلك أرسطو فيه قال الذي املوضع ويحدِّد اليوناني، ألرسطو
أرسطو مع أفالطون يظهر ثم ظن، أو هًوى عن شخص برأي فقط وليس ن، مدوَّ بعلٍم
البعض، أنكره فبينما وخفائه؛ غموضه سبب فيه الفالسفة واختالف املكان، تعريف يف
أرسطو وقال بجسم، ليس إنه ثالث فرٌد وقال جسم، إنه أفالطون مثل اآلخر البعض قال

ص١٢٦. والجزر، املد ج٢، رسائل، 11

.٢٣ ص٨، الجواهر، ج٢، رسائل، 12
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يمثِّالن ألنهما بل بشخَصيهما، وأرسطو أفالطون إذن الكندي يذُكر لم . وبنيِّ موجود إنه
من غريهما فيهما يُشاركان بل فقط، عليهما مقصورين وليسا املكان، يف بنيويَّني رأيني
القول لديه يكون قد إنه أي أرسطوطاليس»؛ «أما عبارة الكندي ويستعمل الفالسفة.
توضيحه دون النهاية يف الفصل القول هذا ألرسطو الكندي يرتك ال ثم النهاية، يف الفصل

تقليًدا.13 أو تبعية وليس ومراجعة، تحقق إذن هناك الربهنة. من بمزيد عنه والكشف
الصعوبة ومن الوضوح، إىل الغموض من انتقال هو الحديث إىل القديم من واالنتقال
اإليضاح من مزيد نحو هو الفلسفة تطور يف برز كما الحضارات تطور وكان السهولة، إىل
ولغته أسلوبُه عرص فلكل الزمان؛ أهل وعادة عرصه بلغة تأليف كل ويكون والسهولة.14
من املعرَّبة املصطلحات بعض بقاء من بالرغم البرشي للجهد وطبًقا ثقافته، ومستوى

«األسطقسات». ِمثل آخر عٍرص إىل عرص
األستاذ، مع التلميذ مرات)، (ثالث أفالطون مع واحدة) (مرًة أرسطو يذكر ثم (و)
اليونانيني حكيم ألفالطون تابٌع امُلربز الفيلسوف هنا فأرسطو والرؤيا»؛15 النوم «ماهية يف
املعلومة األشياء بجميع تُحيط وأنها بالطبع، علًما لها بأن النفس يف أقواله عنه راويًا
علم، من القدماء إليه وصل ما آخر اليونانيني، حكيم هو فأفالطون عقلية؛ أم كانت حسيًة
أرسطو لرواية طبًقا أفالطون انتهى وقد الجديد. بالعلم القديم العلم يستأنف والكندي
وتبنَّاه؛ اقتناه بل أفالطون، عن أرسطو فقط ينقله ولم قبل، من الكندي إليه وصل ما إىل
الراوي. العالم وأرسطو العالم، أفالطون مرتني؛ للقدماء العلمية السلطة تتأكَّد وبالتايل
فالكندي أرسطو؛ لرواية طبًقا قبله اليشء نفس قال أنه عىل بأفالطون الكندي ويستشهد
طبًقا أرسطو رواية طريق عن أفالطون العلم، تاريخ بحجة قوله ويتأكد العالم. هو
صحيٌح تبعية. أو تقليد دون والربهان بالعلم قاله ما تأكيد طريق وعن العلمية، لألمانة
والنبوة الرؤية أي التخيل، أو القوة ويعني املعرَّب، «فنطاسيا» لفظ يستعمل الكندي أن
بعُد يستقرَّ لم العربي املصطلح زال وما اإلسالم، حكماء أول الكندي ألن وذلك واألحالم؛
فنطاسيا، اليونان يُسميها التي هي الكندي عند املصورة فالقوة والتعريب؛ النقل بني

ص٢٩-٣٠. الجواهر، 13
ص٨١. األوىل، الفلسفة ذلك. بعد الغربية الفلسفة تطور يف وبرجسون وهورسل ديكارت الحظ ما وهذا 14

إبرازه ورضورة الوافد لقلة نظًرا العادة؛ جرت كما الهامش يف تفصييل مضمون تحليل إعطاء نَشأ لم 15

تمثُّله. يظهر حتى الصفحة صلب يف
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لديه الكندي املصورة. القوة الكندي يُسميها التي هي اليونان عند الفنطاسيا وليست
مقابل ويف العلم. لتاريخ واستمراًرا بالقديم، للجديد ربًطا االسم، لديهم واليونان ى املسمَّ
نرص بن حمزة هو محليٍّا، واقًعا باألصح أو موروثًا، مصدًرا الكندي ذكر وأرسطو أفالطون
الثقافة يف املرويات من وهو الكالم، وتخليط القول ونكس األحالم ألضغاث كنموذج وذويه

املوروثة.16 الشعبية
(مرتني)، وأفالطون مرات)، (ثالث أرسطو يذكر «العقل» يف الكندي رسالة ويف (ز)
الواقع، من سؤاٍل عىل بناءً اليونان إىل اإلشارة ت تمَّ وقد الذكر. يف األول هو وأرسطو
مع تعامل اليونان مع فالتعامل اآلخرين؛ عن نقًال أو ذاك أو الفيلسوف لهذا تبعية وليس
فالواقع النزول؛ وأسباب والواقع الوحي مع وكأننا منه، جزءًا الوافد أصبح أن بعد الواقع
ككلٍّ اليونان تُجيب، واليونان العقل يف قول رسم عن يسأل الواقع يُجيب. والواقع يسأل
األسئلة عىل اإلجابة حاولت ومن العلم، يف باع لها من الغري حضارة بعينه، واحًدا وليس
وثمار وإعالمهم منهم باملحمودين الوافد اآلخر يتخصص ثم عليها، الوحي إجابة قبل
أفالطون. هو وصانعها الزبد، هو أرسطو أفالطون. معلم أحدهم، وأرسطو أشجارهم،
قول فحاصل بينهما؛ التوفيق ويُحاول اآلخرين، فهم يف حتى بالجميل الكندي ويعرتف
عند بدايته بل جديًدا، ليس بعُد فيما الفارابي حاَوله ما إذن التلميذ؛ قول هو األستاذ
عَرصيها يف الغربية الحضارة يف أيًضا استمرَّ إسالمي حضاري مرشوٌع وهو الكندي،
ثم العقل يف ورأيه املقدمات هذه كل بعد بأرسطو الكندي يبدأ ثم الحديث، أو الوسيط
الذي العقل األول: أنواع؛ أربعة فالعقل سهًال؛ واضًحا بناءً ويُكمله، ويُطوره، عليه، يبني
من خرج الذي العقل الثالث: للنفس. وهو بالقوة، الذي العقل والثاني: أبًدا. بالفعل
بالحس العقل الثاني، الكندي يُسميه الذي العقل والرابع: الفعل. إىل القوة من النفس
بالفعل الذي العقل إن الكندي يقل لم العقل. يُسمى ذلك وعموم الحي، من الحس لقرب
الفكر إىل العقيدة ومن الفلسفة، إىل الكالم من التحول بداية يف اإللهي العقل أبًدا هو
عىل العرص، وثقافة القدماء سلطة بأرسطو، يستشهد ثم الكندي يتفلسف الخالص.17
هو وأرسطو املقروء، هو الكندي قبله. وليس الكندي بعد يأتي أرسطو تفلُسفه. ِصدق
بحججه الكندي يأتي الشارح. هو وأرسطو املرشوح، هو رشد ابن كان كما القارئ،
وليس الكندي، مع يتفق الذي هو فأرسطو خارجية؛ بحجٍج أرسطو يأتي ثم الداخلية

.٣٠٦ ،٢٩٥ ص۳۰۱-٣٠٢، والرؤيا، النوم 16
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تعني فاملوافقة عنه؛ ألعلن خالف هناك كان ولو أرسطو. مع يتفق الذي هو الكندي
املخالفة. احتمال

منها مرات)، (خمس اإلسكندر األحزان» لدفع «الحيلة يف الكندي ويذكر (ح)
وشخصية واحدة)، (مرًة ونريون مرات)، (ثالث وسقراط واحدة)، (مرًة اإلسكندر أم
والفيلسوف الفيلسوف امللك نموذج بأرسطو وعالقته اإلسالمي الفكر يف األكرب اإلسكندر
حول وأساطري وحكايات قصًصا اإلسالمي العربي الخيال نسج وقد الفكر. رفقة امللك،
القرنني، ذي قصة يف القرآن يف وُوروده بل وجنوده، وأستاذه بأمه وعالقته األكرب اإلسكندر
األحزان بدفع فيها يُوصيها رسالًة أمه إىل اإلسكندر كتب لالنتحال. ِخصبًا موطنًا وأصبح
اإلسكندر، لوصايا عربية قراءٌة هي وربما العرب. عادة هي كما إسكندر»، أم «يا بنداء بدايًة
لدفع الرابعة الحيلة يف املثل باإلسكندر الكندي ويرضب إبداعية. والنهاية تاريخية، البداية
عبارات وتظهر الجارف. الشعور بتيَّار واإلحساس باملايض، بالتأيس الشعور األحزان؛
يف اإلسكندر كان هل والفساد. الكون مثل اإلسكندر، لسان عىل ومصطلحاته أرسطو
أرسطية أو سقراطية قراءٌة أنها أم أرسطو، لتعاليم ُمخِلًصا ا، حقٍّ فيلسوًفا وأفعاله أقواله

مثال؟18 إىل وتحويله لإلسكندر
سرية يف لتصويره املنطقي الربهان بعد حكاية يف الالتيني سقراط إىل الكندي ويُشري
العواطف اقتناء أو األشياء اقتناء كان سواء لفقده، يحزن شيئًا يقتني ال ألنه يحزن؛ ال من
أخرى حكايًة الكندي يذكر كما اإلسالمي. للعربي امُلغاير أي باألثيني وتحديده الحب، مثل
باملوقف، اكتفاءً بشخصه الكندي يعيِّنه أن دون سنيكا وهو الفيلسوف مع نريون للملك
ولم فقده. عىل الحزن يُسبب الثمني اليشء بامتالك الظاهري الفرح املعنى؛ نفس وتفيد
عىل الحكاية وتدل للتاريخ. األخالقي الوضع احتمال بنيَّ بل ، معنيَّ بنصٍّ الكندي يلتزم
اليونان أقوال بتصحيح الكندي يقوم وأخريًا اليوناني. الوافد مع الروماني الوافد حضور
اختالفاتها ويُراجع املطالع، أبسقالسيف قول ح فيصحِّ األقدمني؛ تراث عن مسئوًال باعتباره
القدماء أرسطو وينقد ماهيتها، ومعرفة الكواكب حقيقة علم يف القدماء كتب مراجعة بعد

كبرش.19 تقصريهم بإمكانية اعرتاًفا

.٣٥٨ ص٣٥٣-٣٥٤، العقل، 17
واألقطاب واألولياء والقديسني الشيعة غالة عند وعيل واملسيح وبوذا الوتزي عند اليشء نفس حدث وقد 18

الوصية. هذه عىل بناءً اإلسكندرية بناء تم وقد واألبدال.
ص٧٥. التصانيف، ۲۱-۲۰؛ الحيلة، 19
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النص ونشأة للفكر منطق وضع محاولة يف العادة جرت وكما اإلبداع. آليات (۲)
يف أيًضا ذلك اتباع يمكن فإنه والعرض، والتلخيص الرشح يف اإلبداع آليات يف وتكوينه
فبالرغم واآلخر؛ األنا بني التمايز هو لإلبداع رشط وأول ُمتفاوتة. ِنسٍب وعىل التأليف
وتمايًزا تباينًا هناك أن إال وتعظيمهم، القدماء واحرتام الوافد تمثل عىل القدرة هذه من
لساننا، منافعنا، منفعتنا، الجمع، املتكلم بضمري األنا عن والحديث واآلخر، األنا بني وتقابًال
األدوات ومن خرجنا؛ أفادونا، أرشكونا، األفعال ومن مددنا؛ زماننا، شكرنا، مطلوباتنا،
مثل والفعل االسم والجمع، املفرد الغائب ضمري يف اآلخر مقابل وذلك قبلنا؛ عندنا، لنا،
املسلمني، فيلسوف وليس اليونانيني، فيلسوف وأرسطو ِفكرهم. لوا، سهَّ وا، قرصَّ إنهم هم؛

البرصي.20 أو البغدادي وليس األثيني، وسقراط واآلخر؛ األنا بني للتمايز وصًفا
«… أن «ينبغي وصفية؛ تقريرية وليست ِمعيارية، لغًة التقنني لغة الكندي ويستعمل
لذلك العقل؛ طبيعة عىل بناءً معياري أمٌر الفلسفة وكأن اح، الرشُّ لغة مثل «… بنا «يحُسن
فإن ذلك ومع للحكم.21 معياًرا بديهية عملية أخالقية بمصادراٍت الكندي يبدأ ما كثريًا
فال تفلُسف؛ عملية هي بل مسبقة، معرفًة أو جاهًزا نسًقا ليست الكندي عند الفلسفة
تواضًعا الحق عن البحث أي تفلُسف؛ بل فلسفة، توجد وال ُمتفلسفون؛ بل فالسفة، يوجد
كله اإلبداع ه ويوجِّ العرص، ُمتفلسفة الكندي وينقد اعتقاًدا، وليس تساؤًال غروًرا، وليس
القراء، بمخاطبة الرسائل وتبدأ فيه. الزيف أوضاع واكتشاف نقده أجل من العرص نحو
والتأليف رسالة، واملؤلفصاحب مشرتكة، تجِربٌة والفكر اجتماعية، فالقضية وفرًدا؛ جمًعا
مع موضوعات، بني عالقًة وليس ذوات، بني عالقة الخطاب والقارئ، املؤلف بني خطاب

الرسالة.22 له كتب ملن الدعاء مع اإلنشائية، األساليب من عديد استعمال
مركَّب مصطنَع كتأليٍف الوافد تمثُّل يف التأليف مراحل أوىل يف اإلبداع آليات وتبدو
«الفلسفة يف ذلك ويبدو الخالص، اإلبداع لغياب نظًرا الداخلية الوحدة تنُقصه مفكَّك
التأليف؛ بداية أنها إىل األوىل» «الفلسفة رسالة أهمية وترجع «العقل». رسالة ويف األوىل»،
وحده، الكم التفرقة مقياس ليس رسالة؟ أم كتاب هي هل موضوعات: عدة تُثار ثَم ومن
من يقرتب شخيص ال الكتاب جزئي. موضوٌع والرسالة ونسق، بناء الكتاب املضمون. بل

ص٧٩-٨٠. األوىل، الفلسفة 20
الغربية. الفلسفة يف وكانط فشته قبل وذلك 21

ص٧٥. التصانيف، ص١١٧؛ والجزر، املد ٣٥٣؛ ج۱، العقل ٨٨؛ ،٨٧ ،٧٩ األوىل، الفلسفة 22
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ودقيق، صغري عنواٌن له الكتاب األدبية. املحاولة إىل أقرب شخصيٌة والرسالة التجريد،
ورسالة به. تبدأ والرسالة «… أن «يف بحرف يبدأ ال الكتاب طويل. عنواٌن لها والرسالة

النوعني. بني تتأرجح الكندي
أنها الحقيقة للكتاب؟ املصطنَعة للبنية نظًرا أكثر أم رسالتان أم رسالة هي وهل
املصطنَع الربط ثم التأليف بداية يف دفعات عىل الفلسفي النص نشأة تبنيِّ نصوص عدة
سينا.23 ابن عند بعُد فيما ظهرت التي البنية عن النظر برصف األفكار من مجموعة بينها،
واملوقف واملنهج املوضوع ففيها الخطبة؛ وأهمها فنون، وأربعة خطبة من الكتاب ن يتكوَّ
الفن يبدأ ثم اجتماعي، يس مؤسَّ وكوضٍع كموضوع والدين الفلسفة بني الصلة الحضاري،
الوجود وأن والقسمة، املناهج عن األول الفن بمثابة كانت الخطبة وكأن األول، دون الثاني
يتلو ثم والكثرة. والريايضوالوحدة واملنطقي الطبيعي عن الثالث الفن يأتي ثم وجودان،
دون األوىل الفلسفة من األول الجزء من فنون أربعة وكلها الواحد، أي هللا؛ عن الرابع الفن
أوسطها، الثاني والفن أقرصها، الخطبة ا؛ كمٍّ األربعة الفنون تتناسب وال الثاني. الجزء
الثنائية من النفسبالرغم موضوع يظهر وال وُمتساويان.24 أكربهما والرابع الثالث والفنَّاِن
املوضوع وليسعن الفن، عن والحديث العامة. الخطة تغيب ثَم ومن رئييسللعالم؛ كتصوٍر
الفقرات بني املصطنَع الربط مظاهر ومن واآلخر. األنا بني بالتمايز إحساًسا الالشخيص؛
وعدم القول عن اإلعالن أو الدعاء، أو آٍت، هو ملا والتقديم فات بما التذكريُ خارجية بعباراٍت
وأحيانًا طبيعي،25 نحٍو عىل تلقائيٍّا املوضوع يتطور حتى نفسه عن يتحدث املوضوع ترك
واإليضاح.26 البيان أسلوب فيستعمل بنفسه نفسه ويرشح ذاته ح يوضِّ أن الفكر يحتاج
والطبيعة، والرياضة الفلسفة إىل العلوم بتقسيم تبدأ بينها، رابط بال املوضوعات وتتنوع
أرسطو الكندي يتجاوز للفلسفة. الحضاري اإلطار عن يكشف تاريخي باستعراٍض ثم
حاجة دونما بالخلق ويقول الِجرم، نهاية ويُثبت التوحيد، يف هللا مع العالم ويرفضإرشاك
والعربية االسترشاقية الدراسات يف شائع هو ما غري عىل سينا، وابن الفارابي فيض إىل

بسكال. «خاطرات» تأليف نهج نفسه وهو 23

.(۲۲) والرابع الثالث الفنَّاِن ،(١٦) الثاني الفن ،(۷) الخطبة 24
الفلسفة العلمية. للرسائل تحريره بداية يف املستجد الطالب يستعملها التي هي املصطنَعة الطريقة هذه 25

.١٠٧ ،١٠٠ ،٩٢ ،٩٠ ص٨٢-٨٣، األوىل،
.١٢٥ ،١٢٢ ،١٠٢ ،٩٧-٩٨ ص٩٣، األوىل، الفلسفة 26
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الصانع؛ إىل أقرب أفالطون ألن أرسطو؛ عىل أفالطون ل يفضِّ رشد. ابن ِقدم إىل أو املقلِّدة،
الخالق. إىل وبالتايل

وذكر واملقارنة التقسيم عىل تقوم والتي العقل»، «رسالة يف املصطنَع التأليف ويبدو
أرسطو رأي يذكر والسؤال الدعاء فبعد التأليف؛ بداية يف املتبَع املنهج وهو املتقابالت،
وأخريًا األربعة، العقول يف الكندي رأي ثم والنفس، والصورة باملادة رشحه ثم العقل، يف
«كالٌم أو خربي»، «موَجٌز وهو أدبيٍّا، نوًعا الكندي لها حدَّد وقد والحمدلة.27 الخاتمة تأتي
الربهان يف إفاضة دون العامة واآلراء األحكام تضع تقريرية قصرية رسالٌة وهي ُمرَسل».
أصول وعلم الحديث علم مصطلحات من املرسل الخرب ولفظ الفالسفة. بعض ذكر مع

املصطلحات.28 نشأة مصدر عىل يدل مما الفقه؛
يف تظهر الدينية البيئة أن إال ظاهريٍّا، الوافد إال يضمُّ ال وأنه الوافد تمثُّل من وبالرغم
والحمدلة البسملة فيه يتمُّ الذي العام الثقايف الجو عن وتعربِّ ونهاياتها، النصوص بدايات
والحمدلة البسملة بني وترتاوح أجمعني، وصحبه وآله الرسول عىل والسالم والصالة والدعاء
هلل، والحول القوة وإثبات البسملة أو هلل، العزة وإثبات البسملة أو باهلل، بالتوفيق والدعاء
وقد داخليٍّا. موضوعه ويبني تلقائيٍّا يعمل فالعقل نبوي؛ حديٌث أو قرآنية آيٌة توجد وال
وسط الديني الجو هذا يظهر وقد هللا، طاعة إىل بالتوفيق للُقراء الدعوُة البداية يف تظهر

الرسالة.29 بداية وقبل املقدمة بعد الرسالة
بعد كلها للرسالة كمفتاح للعالم الديني التصور بنفس أيًضا الرسائل وتنتهي
كنوع الواحد عن ر تصوُّ وهو الرياضيات، أو الطبيعيات يف العديدة العقلية التمرينات
هللا عن والحديث املوضوع، نوع من تكون ما وعادًة كلها، الرسالة فيها تصبُّ الخاتمة من
هلل الحمد هي: شيوًعا األكثر والخاتمة والقدرة، والقوة العقل مثل الفلسفية باملصطلحات
الخاتمة، مع الدعاء يكون وأحيانًا أجمعني. وآله النبي محمد عىل وصلواته العاملني، رب

ص٣٥٣-٣٥٤. العقل، يف أرسطو رأي (۱) ص٣٥٣. سؤال، (ب) ص٣٥٣. دعاء، (أ) العقل: يف رسالة 27

ص٣٥٧-٣٥٨. األربعة، العقول يف الكندي رأي (٣) ص٣٥٤–٣٥٧. والنفس، والصورة باملادة رشحه (۲)
ص٣٥٨. الحمدلة، الخاتمة

.٣٥٨ ص٣٥٣، العقل، يف رسالة 28

ص٣٥٣؛ العقل، ص٢٩٣؛ النوع، ص١١٠؛ والجزر، املد ص٧٠؛ املطر، ٢٦٥؛ جواهر، ص٢٤٤؛ سجود، 29

ص٧٦. التصانيف، ص٩٠؛ الجو،
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الكندي ثالثًا:

والدعوة هللاوحكمته، وحدانية الداالتعىل الكماالتوجميع لتتميم والسؤال بالتوفيق. الدعاء
علمها.30 وتوسيع طريقها، وإنارة آثارها، اقتفاء عىل النفس ملصابرة

ليس التملق، حد إىل ووصلت اآلن، حتى استمرَّت قديمة عادٌة للخلفاء بالدعاء والتوجه
فدور الدنيا.31 عن امُلتجردين الحكماء عند أيًضا بل السلطان، فقهاء املتكلمني، عند فقط
املنكر، عن والناهي باملعروف اآلمر والناصح، امُلرشد دور هو السلطان إىل بالنسبة املفكر
العمر بطول الدعوات وتكون السلطان. فقيه مثل املفكر أصبح وإال والداعي، اح املدَّ وليس
وتطهري األخالق، بحسن والدعوة الرشيف، والنسب الرفيع األصل عىل والتنبيه والبقاء،
عرب الدعاء كثرة تصل وقد صالحة. أعماًال لآلخرة والعمل الزلل، من والصون القلب،
املدح. عن االبتعاد عن والحث اْلَخرَّاُصوَن﴾، ﴿ُقِتَل من بالرغم السالطني مدح إىل السنني
املدح، من جزء املبالغة العقل، مع والوجدان العلم، مع واألدب املدح، مع اإلنشاء ويتداخل

مثل: املبالغة، حد إىل يصل وقد

س��اج��دي��ن��ا ال��ج��ب��اب��ر ل��ه ت��خ��رُّ ف��ط��اًم��ا ل��ن��ا ال��رض��ي��ع ب��ل��غ إذا

صفات مع هللا صفات وتتداخل الخلق. وأفضل أجمعني، الناس خري هو فالسلطان
واملدائح النبوية املدائح بني فرق فال التفضيل؛ أفعل يف السلطان صفات مع الرسول
سياسية مدائح وإىل الشعبي، الرتاث يف صوفية مدائح إىل مًعا يتحوَّال أن بعد السلطانية

ج١، النوم، ص١٦٩؛ ج١، جواهر، ص٢٦؛ ج١، سجود، ص۱۳۳؛ ج۲، والجزر، املد ص١٤٣؛ ج١، 30

ص٧٥. ج٢، املطر، ص٣٢؛ ج١، الحيلة، ص٣٥٨؛ ج١، العقل، ص٣١١؛
الدنيا دار يف سِعد بهديهم استمسك من الذين السعادات، وُعرى السادات، ذوي ابن يا بقاءك هللا «أطال 31
«أطال .٧٧ ج١، الفلسفة، الرذيلة.» طبع جميع من رك وطهَّ الفضيلة، مالبس بجميع وزيَّنك األبد، ودار
أجمعني، الخلق من هللا وخربة العاملني، ورشف الدين، منار الحكام، والقادة األعالم، ابن يا بقاءك هللا
سجود، حاله.» ويُسعده أفعاله، تُرىض من ك وصريَّ وحرزه، بإرشاده وتوفيقك بحياطته، صالحك وأدام
مرضاته إىل االنتهاء لسبل قك ووفَّ آفة، كل من وحاطك زلة، كل من املحمود األخ أيها «صانك .۲٤٤ ج۱،
هللا «أبان .٢٦٨ ج١، جواهر، لسبيله.» قك ووفَّ الحق، درك عىل هللا «أعانك .٦ ج١، الحيلة، ثوابه.» وجزيل
يف وأسعدك النافعات، هللا مك «فهَّ .٢٩٣ ج١، النوم، املمات.» ودار الحياة دار يف وأسعدك الخفيات، لك
سبيًال.» خري كل إىل لك وجعل مطالبك، جميع لك هللا «هيَّأ .٢٥٣ ج١، العقل، املمات.» ودار الحياة دار
ص۲، الجو، األمور.» خفيات عن لك وكشف الحق، لدرك وسدَّدك بتوفيقه، هللا «حاطك .٧٠ ج٢، املطر،

.١١٠ ج٢، والجزر، املد مستوعراته.» نيل عىل وأعانك الحق، لدرك هللا «سدَّدك .٩٠
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

القاهر، الغاشم الظالم الحاكم صورة تُقابلها للسلطان واحدة صورة وهي الحكم. ألنظمة
الحاكم عىل املدح يتوقف وال الشعبي. الرتاث يف أيًضا موجود وهو وأرذله»، الخلق «أرش
الجاهيل. القبيل املدح بقايا من وراثة الفضائل وكأن كلها، الرشيفة الساللة عىل بل وحده،
من والصون للحفاظ، ووجدانه املؤلف، لشحنات طبًقا أقرص، الدعاء يكون وأحيانًا
والوسط البداية يف مرة من أكثر الدعاء يصبح وقد لآلخرة. ابتغاءً وزلة ورش آفة كل
تكون وقد املفرد، املخاطب بضمري والدعوة املبارش الخطاب هي الصيغة وتكون والنهاية،
«أيها ذكر الدعاء يتجاوز ال وقد العويصة، املسائل وتفهيم العلم لفهم فلسفية الدعوات
وضاعت الدول، انهارت فلماذا الحكام، يف الخري هذا كل كان إذا هو: والسؤال املحمود»،

الظلم؟ وعم القهر، وساد الجهل، وعم األخالق، وفسدت الشعوب،
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والسجستاين واخلازن الرازي رابًعا:
والقوهي

الرازي (١)

عنه منفصًال وليس والرياضيات، الطبيعيات الفلسفي، الرتاث من جزء هو العلمي الرتاث
الحال هو وكما الحديث، الغربي العلم يف اكتماله قبل األوىل وبداياته العلم تاريخ باسم
عند العلم تاريخ من جزءًا ليس وهو اآلن، الغرب يف الدولية العلم تاريخ جمعيات يف
يف وليس عنه، ينفصل ال الفلسفي الرتاث من جزء هو بل االسترشاق، عىل فعل كردِّ العرب
الرتاث عىل املعارصة اإلسقاطات يف الحال هو كما الفلسفي أو الديني الرتاث مع مواجهة
الطبية، الرازي مؤلفات بعض ذلك ومثال والعلمانية، السلفية بني الرصاع من القديم

الفلسفية. والسجستاني الرياضية، والقوهي والخازن
للرازي األمراض» بني الفروق يف «كالم أو «الفروق» أو الفارق» «ما كتاب ففي (أ)
واإلبداع، النقل والنهاية، البداية بالرازي، متبوًعا (مرتني) جالينوس إال يذكر ال (٣١٣ه)،
عن يتحدث ال املؤلف ألن الناسخ؛ وضع من الرازي كان ولو حتى واملسلمني، اليونان
والناسخ والقارئ املؤلف بني املشرتك للعمل نظًرا قائمة الحضارية فالداللة نفسه؛1
عليها، ويدلِّل صحته عىل ويؤكِّد اإلسهال، يف جالينوس قاله ما الرازي ويستأنف واملالك.
صحة عىل يدلِّل الرازي فإن نحافته، من أرسع املحدَّب ورم أن جالينوس ذكر ما وإذا

سليمان د. ورشح وتحقيق تقديم األمراض، بني الفروق يف كالم أو الفروق، أو الفارق، ما كتاب الرازي، 1
عىل الشكوك أيًضا وله .٢٩٣ ،٢٩١ ،٨٥ ،١٨٩ ص١٨٥، حلب، العربي، العلمي الرتاث معهد قطاية،

جالينوس.



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العموم، عىل األطباء بعض يذكر كما املحدب. من الغذاء نفوذ لعدم نظًرا القول هذا
وكموضوٍع االعتبار، يف ُمشخًصا ال العلم، ر لتصوُّ بدايًة موروث، أو وافد تحديد دون

مستقل.
الطبيعيات، من جزء فالطب والجسد؛ الطبيعة بني التقابل عىل الكتاب ويقوم
كيل عالج أو تشخيص إليجاد األمراض بني واالختالف التشابه عن البحث ومنهجه
ظاهريٍّا التشابه يكون وقد بالحقيقة، وليس ظاهريٍّا االختالف يكون فقد األوىل؛ لألسباب
العلم. تأسيس أجل من أوًال واألسلوب واملنهج الغاية الرازي د ويحدِّ حقيقيٍّا. واالختالف
شعوري ال تصوٍر عىل بناءً أدنى، إىل أعىل من القدم، إىل الرأس من األمراض يصنِّف

القيم.2 ُسلَّم من أو الفيض من موروث
عام حتمي تصوٍر يف واملشاهدة، القياس والتجربة، العقل عىل التصور هذا ويعتمد
الطب كتب تأليف يف أليف هو وما والجواب، السؤال بطريقة والطبيعة، البدن لقوانني
وكان املعرَّبة. املصطلحات بعض وجود من بالرغم ولغة، أدبي ونوع أسلوب عن بحثًا
الطب نقل عىل فعل وكردِّ العرص، لحاجة وتلبية للواقع، املبارش التنظري هو التأليف سبب
بمنطق الكلية الطبية القوانني واكتشاف والتجربة، بالقياس العلم تأسيس دون الكتب من
نقل عىل فعل كردِّ البداية منذ اإلبداع أن إال جالينوس ذكر من فبالرغم واالختالف؛ التشابه
الوسع قدر اجتهدوا فقد ذاته، يف ليس فتقصريهم القدماء؛ عن الرازي ويعتذر األطباء.

العلم.3 وتقدُّم الزمان لتغريُّ ولكن والطاقة،

.١٣٨–١٤٠ ،٩٤ ،٦٤ ،٦٠ ،٢٦–٢٨ ،٢٣ ص١٧٥، السابق، 2
وكانت املذكورة، وأسبابه بدالئله الكتب عن تصوره ما إال األمراض من يعرفون ال الزمان أطبَّاء رأيت «ملا 3
بالقياس، بذلك العلم تحصيل عن قارصة الِهمم وكانت تتشابه، قد واألمراض تشرتك، قد والدالئل األسباب
واألمراض، والدالئل األسباب من يشتبه فيما كتابًا أجمع أن رأيت والقواعد، األصول من واالستخراج
وقوعه، عند وتذكُّره حفظه، يسُهل يشءٌ وهذا بينهما. فرق ثم منهما ومتشابهني مشرتكني كل فيه وأصبح
يسبق لم يشء وهذا الشبهة، عن واالحرتاز يشتبه، ملا الذهن تفطُّن جهة من املبارشة يف عظيمة وفائدته
ال كانوا ولعلهم وأمثاله، ذلك عىل القدرة ولهم االجتهاد، رتبة يف ألنهم بل لعجزهم، ال تقدَّم َمن ِمثله إىل
الكتب، من بالنقل إال يعلمون ال منهم فكثري املتأخرون أما له، املرتبة هذه كانت من إال طبيبًا يعدُّون
بكثرة العمل يف دقائق عىل منه ويِقفوا مثله، قبله وضع ليس إذ به؛ ليأخذوا هذا مثل أصنع أن فرأيت
يسع وال عظيم، وصفناه ما فإن األصول، من فذلك األصول تتبع عىل بني لهم حصار وربما فيها. الغلط

ص٧٦. السابق، املصدر جهلُه.» الطبيَب
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والقوهي والسجستاني والخازن الرازي رابًعا:

خريف

قلب-لبن
رطب

دم

دموي

هواء
ماء شتاء

بلغميبلغمبارددماغ

سوداوي/طحايل

مرة سوداء

يابس
طحال-خصيتان

ربيع

صفراوي
صفراء

حارمرة

ب
قل

دة 
كب

صيف
أرض

نار

الذاتي؛4 النقد َمعِرض يف واحدة مرًة إال جالينوس يذكر ال القولنج» «كتاب ويف (ب)
يعلم الرازي أن عىل يدل مما األولية؛ األعضاء يف كتابه يف موقفه جالينوس راَجع فقد
ومن منهم األطبَّاء أحكام مراجعة ورضورة وخطئه، صوابه الطب، يف االجتهاد مقدار
والتشخيص الوصف ويتضمن األسلوب، سهل دقيق، ومركٌَّز واضح نصٌّ وهو غريهم.
البيئة أن إال املوروث وغياب الوافد قلة من وبالرغم بالكيماويات. وليس بالنباتات والعالج
النِّعم، عىل والشكر والحمدلة، البسملة، للرازي؛ الطبيني ني النصَّ بداية يف تظهر الدينية
وآله النبي عىل والصالة والغفران، الرحمة وطلب والعلن، الرس يف الوحدانية عىل والشهادة
الفلسفية العبارات وبعض املشيئة، عىل وتعليقه بالتوفيق الدعوات تظهر كما أجمعني؛

العقل.5 واهب مثل

حلب العربي، العلمي الرتاث معهد حمامي، محمود صبحي د. وترجمة تحقيق القولنج، كتاب الرازي، 4
ص٣٦. ،١٩٨٣
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الخازن (٢)

وديوفنطس إقليدس فإن الوافد، نموذج هو الطب يف الرازي عند جالينوس كان وإذا
األوضاع» املنطلقة الزاوية القائمة «املثلثات يف الوافد نماذج هم الريايض ونيقوماخوس
بكتاب فيستشهد الهجري،6 الرابع القرن يف الرياضيات علماء من الخازن جعفر ألبي
نحو «عىل بعبارة يُتِبعها ثم نظريته الخازن يضع إذ عنه؛7 نقًال وليس إلقليدس األصول
إقليدس مؤلفه يذكر أن ودون األصول، كتاب من واملقال الشكل د ويحدِّ «… بنيَّ ما
اليونانية، للرياضيات خ ويؤرِّ العلم. بناء يف صاحبه عن العمل والستقالل لشهرته، نظًرا
إىل الخازن ويُحيل إقليدس. من وأصولها العدد صناعة نيقوماخوس استمدَّ كيف ويبنيِّ
ذاته املوضوع عرض أو العددية، القسمة عىل به االستشهاد الطريقة، بنفس ديوفنطس
كما غامًضا. ديوفنطس تركه ما ح توضِّ الخازن فدراسة ديوفنطس؛ أراده ما ح يوضِّ الذي
علمه عىل يدل مما االرتماطيقي؛ لكتاب وامُلفرسين االرتماطيقي أصحاب إىل الخازن يُحيل
هي أوائل له فالعلم املؤلفني؛ أشخاص عن النظر برصف الحساب علم حول باألدبيات
عن تكشف أنها إال للرسالة التجريدي الطابع من وبالرغم الجزئيات.8 يف وكماله كليات،
الدعوات ت خفَّ الدينية الدعوات ت خفَّ وكلما واالستدراك، التقديم عبارات يف الفكر مسار

للسلطان.9 الدعوات تختفي قد هلل الدعوات قلَّت وكلما السلطان، إىل

السجستاني (٣)

الرئييس واملصدر الفالسفة عن الراوي هو السجستاني سليمان أبا أن من وبالرغم
من األول» املحرك «يف رسالته أن إال الحكمة»، «صوان يف للفلسفة كمؤرخ حيان ألبي

.١٩٩ ص١، السابق، املصدر 5
معهد مجلة أبنوبا، عادل وتحقيق نرش األضالع، املنطلقة الزاوية القائمة املثلثات يف الخازن، جعفر أبو 6
يغلب اإلنجليزية واملقدمة ص٤–٢٤. ،١٩٧٩ األول العدد الثالث، املجلد حلب، العربي، العلمي الرتاث

ص٣٥٧–٣٥٩. التعالم، عليها
.(١) نيقوماخوس ،(٢) ديوفنطس ،(١) إقليدس ،(٣) األصول كتاب 7

.١٨–٢٠ ،٢٣-٢٤ ،١٤ ،١٠ ص٧، املثلثات، يف 8

.١٩–٢٤ ص٤-٥، السابق، املصدر 9
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والقوهي والسجستاني والخازن الرازي رابًعا:

باجه وابن سينا وابن الفارابي قبل الفلسفي الوافد تمثُّل فيها يظهر التي النادرة نصوصه
والسماع والفيلسوف األفرودييس واإلسكندر أرسطو إال النص يف يظهر ال رشد، وابن
يف الخالص واإلبداع الوافد تمثُّل بني توضع أن يمكن بحيث واحدة)، (مرًة الطبيعي
َمعِرض يف أرسطو ويذكر الطبيعة. بعد وما الطبيعة بني واملوضوع امُلبكر، الوقت هذا
اليونان ُرشاحه من بأرسطو أوىل فاملسلمون له؛ اح الرشُّ تأويل سوء ضد عنه الدفاع
بفهمها الطبيعي السماع من الثامنة املقالة تأويل سوء يف حدث كما اإلسكندر، مثل
وتسمية العقيل. والتجريد امليتافيزيقيا مستوى عىل وليس الحسية، الطبيعة مستوى عىل
تشخيص عىل القضاء مسار يف الرمز إىل الشخص من للتحول بداية الفيلسوف أرسطو
وتنتهي الفكر، مسار وصف عبارات تكثُر املقال ِقرص من وبالرغم العلماء. يف العلم

وآله.10 الخلق خري عىل والصالة بالحمدلة

القوهي (٤)

(٣٣٥ه)، القوهي رستم بن ويجن سهل ألبي بالربهان» األصطرالب صنعة «كتاب ويف
وكتابه أبولونيوس إال الوافد من يذكر ال املخروطات. موضوع يف الوافد يظهر
يف الخطوط عىل النقط «إحداث رسالتَيه إىل القوهي يُحيل الوقت نفس ويف «املخروطات»،

معلومة».11 زاوية عىل نقطة من الخطني و«إخراج السطوح» نسب
الربهان، عن والبحث والتوهم اإلرادة وأفعال األمثلة ورضب البيان أفعال وتغلب
الهنديس فالربهان بالتمام»؛ األعمال باقي نعمل أن «ونريد مثل عباراٌت أيًضا وتكثُر
والغاية. املقصد محدَّد أخرى، أغراًضا يستبعد محدَّد غرٌض وللكتاب ا. تامٍّ عمًال يتطلب
إىل حاجة فال قبُل من توضيحه تم ما توضيحيٍّا.12 رسًما عرش سبعة املقال ويتضمن

طهران بدوي، الرحمن عبد تحقيق الحكمة»، «صوان آخر األول، املحرك يف السجستاني، سليمان أبو 10
ص٣٧٢–٣٧٦. ،١٩٧٤

القرن يف واملناظر الهندسة علم بالربهان، األصطرالب صنعة كتاب القوهي، رستم بن ويجن سهل أبو 11
بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز راشد، رشدي د. الهيثم)، ابن القوهي، سهل، (ابن الهجري الرابع

ص٣٧٦–٤١٦. ،١٩٩٦
نقطة من الخطني إخراج السطوح، نسب يف الخطوط عىل النقط إحداث ،(١) املخروطات أبولونيوس، 12

.٤١٤ ،٤٠٢ ص٣٧٩، السابق، .(١) معلومة زاوية عىل
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

«أقول» صيغة إال تظهر ال الحال وبطبيعة بالتمام.13 يتم توضيٍح إىل يحتاج وما تكراره،
يف البسملة تظهر املوروث ومن يتحدث.14 الذي هو فالقوهي القول؛ أفعال صيغ من

األوىل.15 املقالة نهاية يف والحمدلة البداية،

نريد ،(١) ذلك مثال ،(١١) منا توهَّ وإن قبل، من بيَّنا كما ، نبنيِّ أن نريد ،(١٠) نبنيِّ أن أردنا ما وذلك 13

نعمل أن أردنا ما وذلك معلومة، الباقية األعمال ذلك برهان ،(٢) نعمل أن أردنا ما وذلك ،(٢) نرسم أن
الكتاب. هذا يف غرضنا ذلك ليس إذ ،(١)

.(٨) أقول 14
.٣٩٠ ص٣٧٦، األصطرالب، صنعة 15
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وابنسهل والعامري، الفارايب، خامًسا:

الفارابي (١)

الثاني، املعلِّم فهو الوافد؛ تمثُّل لديه يظهر الذي الفيلسوف هو (٣٣٩ه) الفارابي يُعترب قد
ستة له فالعقل بمفرده؛ مرات) ٨) أرسطو فيها يظهر التي العقل» «معاني يف ذلك ويبدو
معناه الثاني: عاقل. بأنه أحًدا تصف عندما الجمهور عند الشعبية الثقافة يف األول: معاٍن؛
جدًال. ويُثبته العقل ينفيه ما الجدلية، الثقافة إىل الشعبية الثقافة من انتقاًال امُلتكلمني عند
وما والنفس واألخالق املنطق يف أرسطو عند الوافد من فتأتي األخرى األربعة املعاني أما
النفيس والعقل األخالق، كتاب يف األخالقي والعقل املنطق، يف الربهاني العقل الطبيعة بعد
أسفل من صعوًدا النحو هذا عىل الطبيعة بعد ما كتاب يف اإللهي والعقل النفس، كتاب يف
والعقل الجديل، والعقل الفطري، أو البديهي العقل امليتافيزيقا، إىل الجمهور من أعىل، إىل
بالعقل االتصال عىل القادر اإلرشاقي والعقل الحيوي، والعقل العميل، والعقل النظري،

ال.1 الفعَّ
يف إدخاله بل لديه، األربعة العقل ومعاني أرسطو ذكر مجرد الفارابي هدف يكن لم
املوروث، مع الوافد يتزاوج ثَم ومن الكالمي؛ واملوروث الشعبية الثقافة من أوسع منظومٍة
معاني يف متكاملة نظرية لصياغة الفطرة وبداهة الشعبية الثقافة مع الداخل، مع الخارج
الشعبية؛ الثقافة يف الفلسفية للثقافة وترسيًخا للموروث، وتنظريًا للوافد، تمثًُّال العقل،
وأساس اليونانية الفلسفة إله العقل مبارشًة، الجوهر إىل الفارابي يدخل الواقع.2 يف أي

.٤٦ ص٤٥، العقل، معاني الفارابي، 1



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املعاش. الواقع يف وغرزهما املوروث وتنظري الوافد تمثل بعد ليبنيه اإلسالمية الحضارة

الربهاني. العقل لتأسيس الداخل، من واملتكلمني الوافد من أرسطو احتواء املقصود
والفضيلة؛ والدين التعقل إىل الجمهور عند الشائع للعقل الشعبي املعنى يُشري وقد
الذي املعنى وهو الرش، وتجنُّب الخري استنباط يف الرؤية جيد اإلنسان هو العاقل فاإلنسان
املتكلمني، عند العقل يُقابل وما الشعوب كل عند والسائد والتاريخ الحضارات يتجاوز
رشد ابن نقده والذي أرسطو، عند الجديل أو الخطابي العقل هو الرأي بادئ يف املشهور
أرسطو يذكره الذي «العقل الفارابي وصيغة والجدلية. الخطبية األقاويل صيغة يف
وضعه ويحدِّد املختلفة، معانيه الفارابي يعرف الذي ذاته العقل وليس «… كتاب يف
الكلية املقدمات من اليقني اإلنسان بها ل يحصِّ النفس يف قوة وهو أرسطو، ذكره فيما
مبادئ هي املقدمات هذه والفطرة. بالطبع بل وتعلُّم، قياس دون الصادقة الرضورية
من الفارابي عنه تحدَّث الذي النظري العلم أساس النظري العقل هو النظرية، العلوم
األسطقسات معرَّبتني، كلمتني إال الفارابي يستعمل وال أرسطوطاليس». «فلسفة يف قبُل

اآلن.3 حتى معرَّبتني زالتا وما وهيوالنية،
يظهر أظهر. الوافد تمثُّل أن إال املتكلمني عند العقل يف املوروث ظهور من وبالرغم
األول املعنيان فوقي. كإكماٍل وليس تحتي، كوعاءٍ النهاية يف وليس البداية يف املوروث
والثاني الخاص، الواقع يف لالستعمال الُعريف الشائع املعنى هو فاألول محليان؛ والثاني
قبل نشأ والذي الوافد، قبل األصيل العلم هو والكالم املتكلمني. عند املوروث املعنى
يف العقل معاني أرسطو، وتأصيل العقل معاني بتأسيس الفارابي يقوم الرتجمة. عرص
الفارابي ويستعمل الشعبية. الثقافة يف واملوروث الكالمي، املوروث يف األرسطي الوافد
الفضيلة؛ هو والدين التدين، هو والتعقل النقل، هو العقل العادي؛ باملعنى «دين» لفظ
عند واألخالق للعقل وُمرادف طبيعي إذن الدين العميل. العقل إىل أقرب معنًى وهو
ويستعمل داهيًا. أو ماكًرا بل عاقًال، يُسمى ال الرش يف العقل يستعمل ومن الناس، عامة

الرش.4 يف استعماله عن ويتوقف الفضيلة، معنى يف العقل الجمهور

االزدواجية ضد والواقع، واملوروث الوافد فكر، لكل الحضاري املوقف عن تعربِّ التي الثالث الجبهات وهي 2

الواقع عن االنعزال االنعزالية، وضد الجديد وأنصار القديم أنصار بني والعلمانية، السلفية بني واملعركة
والناس.

.٥٤ ص٤٥–٤٧، العقل، معاني 3

ص٤٥-٤٦. السابق، 4
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سهل وابن والعامري، الفارابي، خامًسا:

الجميع، عند الرأي بادئ يف املشهور أي املتكلمني؛ عند العقل هو الثاني واملعنى
فيه إشارة ال ِرصف محيل عقٌل وهو األمة، إجماع األغلبية، عقل األكثر، عند املشرتك الرأي
علم من تبدأ هنا الفلسفة خطأ. عىل تجتمع ال األمة أن عىل مبني غريه، أو أرسطو إىل
تفاعل من جديد نتاٌج فينشأ الوافد فيه يُوَضع كوعاءٍ استعماله بعد تتجاوزه كي الكالم
ليست مقدماتهم ألن النظري؛ الربهاني العقل هو ليس املتكلمني وعقل املوروث. مع الوافد
ويستعملون شيئًا يقصدون املشرتك، الرأي بادئ من مستَمدَّة بل صادقة، رضورية أوليًة
أخطاء لتصحيح الربهاني العقل يأتي ثم الربهاني، العقل غري الجديل والعقل غريه، شيئًا
خطأ تصحيح أي بالوافد؛ املوروث تصحيح للعقل، مزدوج جدٌل إذن هناك املتكلمني.
يف الخارج وضع والثاني الربهاني، بالعقل الجديل والعقل الفالسفة، بربهان املتكلمني

الجمهور.5 عند العقل هو أرسطو عند الشائع فالفعل الداخل؛
دون األخالق كتاب من السادسة املقالة يف أرسطو يذكره الذي هو العميل والعقل
عىل األخالق وتُذَكر املقال. مكان تحديد يكفي ثانية. مرًة ذكره أو أرسطو إىل إشارة
إىل أو العام األخالق علم إىل املحدَّد نيقوماخوس إىل األخالق كتاب يتحول بحيث العموم
يف ذاته الفارابي عنه تحدَّث الذي العميل العقل يُعادل ما وهو ذاتها، األخالق موضوع
يحصل النفس، من جزء وهو واالختيار، باملشيئة يتعلق والذي أرسطوطاليس، فلسفة
التأثري الفعل، عدم أو الفعل أجل من إرادية مقدماته التجربة. وبطول واالعتياد باملواظبة
ال أو افعل صيغتَي يف والنهي األمر األصوليني وبتعبري اإلحجام، أو اإلقدام االجتناب، أو
ويمكن الناس، فيه ويتفاضل بامِلران، وينمو العمر، طول مع العقل هذا ويتزايد تفعل.
للعقل التعقل هذا أن والحقيقة عليه.6 النظري الربهان طلب العمر نهاية يف ذلك بعد

العمر.7 مقتبل يف زال ما واإلنسان امَلشيب، قبل يحُدث قد العميل
وعقل بالقوة، عقل أنحاء: أربعة عىل النفس كتاب يف أرسطو يذكره النفيس والعقل
العقل يكون فقد وألفاظها؛ العقول أسماء تهمُّ وال ال. فعَّ وعقل ُمستفاد، وعقل بالفعل،
بالفعل. العقل هو امُلستفاد العقل يكون وقد الهيوالني، العقل أو باملَلكة العقل هو بالقوة
منهج، األول بناء. والثاني تطور، األول التعلم. إتمام بعد والثاني التعلم، مرحلة يف األول

ص٤٨-٤٩. السابق، املصدر 5
كانط. بتعبري النظري العميل العقل هو 6

ص٤٧-٤٨. السابق، املصدر 7
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوحي النفس، خارج األول املعرفة ومصدر ال الفعَّ العقل بني فرق وال موضوع. والثاني
أو التوراة وموىس، إبراهيم صحف األوىل، حف الصُّ أو اإللهي العلم أو املحفوظ اللوح أو
مثل العلم، مرحلة إىل الطبيعة مرحلة من االنتقال عملية املهم إنما القرآن. أو اإلنجيل
أو فالروح، فاللحم فالعظام فامُلضغة العَلقة مرحلة، إىل مرحلة من الرحم يف الجنني انتقال
البديهي العلم من البلوغ، سنوات إىل الطفولة سنوات من تعلمه مراحل يف الطفل انتقال
ملعاٍن متعددة ألفاٌظ يات، ملسمَّ تسميات وكلها التعليم، إىل الفطرة من املكتَسب، العلم إىل
نظرية، شعورية عمليٌة عضوية؛ أو كونية عمليًة وليست تعليمية، عمليٌة هي واحدة.
برتكيز تنشأ الحقيقة وكأن عليها، والنقش الشمعة مثل طبيعية بيولوجية عمليًة وليست
يف األوىل الثالثة العقول الحروف.8 كتاب يف املنطق نشأة يف الفارابي بنيَّ وكما العقل،
بنظرية الطبيعة بعد ما اختصاص من بالرغم الطبيعة، بعد ما يف وليس النفس كتاب
والشفافية واإلبصار البرص لغة واإلرشاق، الضوء لغة تظهر الرابع العقل ويف االتصال.
واألرشف األخس مقوالت وتصبح املعرفة، إىل األخالق من العقل ل فيتحوَّ واالنعكاس،
العقل يف فالصور الوحدة؛ إىل الكثرة من االنتقال ويتم معرفية، أخالقيًة مقوالٍت واألقدم

ُمنقسمة.9 املادة يف بينما ُمنقسمة، غري ال الفعَّ
يف إال أرسطو يظهر ال مسألة، وأربعون إحدى وهي الفلسفية»، «املسائل ويف (أ)
حد يف والثالثون والثانية اإلنساني. والرش الخري حد عن الثالثون املسألة األوىل: مسألتني؛
عنها سئل مسائل وهي واالختيار. اإلرادة بني الفرق عن والثالثني الواحد بعد النفس،
املقال»، «فصل يف رشد ابن فعل كما فلسفية، فتاوى وكأنها الشيخ الفيلسوف الحكيم
حصلت إذا التي اإلرادية واألفعال واملَلكات القوى الفارابي عرَّف النظر. حكم عن وسؤال
الخريات؛ وهي املقصود حصل حصلت إذا والتي الرشور، وهي الغرض حصول عن عاقت
هو الخري أن الخطابة كتاب يف أرسطو عند تعريفهما أن حني يف والتحقق، الغاية أي
أقل تعريٌف وهو ذلك. عكس والرش والحس، الفهم ذوي كل ويتشوَّقه لذاته يؤثَر الذي
أوًال حده الفارابي يضع الفارابي. تعريف مع يتفق ذلك ومع الغاية، به أن مع حركيًة
يكن ولم بالجديد. والقديم بالحارض، للمايض ربًطا معه أرسطو باتفاق يستشهد ثم
بأن جديًرا بالقوة حياة ذي آيل طبيعي لجسٍم أول استكماٌل بأنها النفس أرسطو حد

جديد. تأميل عقيل بديهي بأسلوٍب السابقني لروح مكرًِّرا ديكارت يكون وهنا 8
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سهل وابن والعامري، الفارابي، خامًسا:

كما النفس، مقوالت من كان ملا واالختيار اإلرادة سؤال مع باالقرتان ذُِكر ولكنه يُذَكر،
طبيعي إىل الجسم وقسمة وصوري، هيوالني إىل وِقسمته الجوهر موضوع باالقرتان ذُِكر
كاألسطقسات، حيوان له ليس وما كالحيوان، حياة له ما إىل الطبيعي وقسمة وصناعي،
وأخسهما، الهويات آخر الهيوىل ذكر ثم املركَّبة، الجواهر مبادئ وأنها األسطقسات ذكر ثم
الحديث يأتي ثم بالقوة، معدوًما كان أن بعد بالفعل معدومة لكانت الصورة قبولها ولوال
موجودة ألنها مالء؛ أو خالء أو يشء أو وراءها جوهر أي وجود وإنكار األفالك تناهي عن
الكندي قال كما بالقوة موجوًدا لكان ُمتناهيًا ال كان ولو ُمتناهية، فهي وبالتايل بالفعل؛
سقراط عن أفالطون بحكاية ويستشهد بالفعل. موجودة كلها السماوية واألجرام قبل، من
بالقوة يكون أن وجب ُمنتهاٍه غري الوجود كان لو فيقول تالمذته، عقول يمتحن كان أنه

اإلسالمية.10 الحضارة يف والخرب الرواية منهج أثر فيها ويظهر بالفعل. ال
العلم، إىل العالم من التحول إىل إشارًة واحدة) (مرًة الحكيم إىل الفارابي يشري كما
عمرو، أو زيد من بدًال قضية يف كمثٍل سقراط إىل يُحيل كما املوضوع، إىل الشخص ومن
وإيساغوجي، مرات)، (أربع قاطيغورياس مثل معرَّبًة أرسطو كتب أسماء إىل ويُحيل
املوضوعات الكتب، وليس العلوم مع تعامًال والخطابة، والقياس املقوالت مثل ترجمًة أو
فاإلحالة هللا؛ بمشيئة املقوالت كتاب تفسريه إىل الفارابي يُحيل كما األسماء، وليس
أفعاله كل وربط املسلمني، حكماء بطريقة أرسطو قراءته إىل الفارابي، عمل إىل هنا
بأسماء هو مؤلفه وإىل معرَّبة، كتبه بأسماء أرسطو إىل الفارابي يُحيل اإللهية. باملشيئة
مثل املعرَّبة، األلفاظ بعض تظهر كما والخطابة. والقياس املقوالت مثل موضوعاتها،
كما بالرتجمة. أشبه وأصبحت استقرَّت أن بعد و«األسطقسات»، و«الهيوالني» «الهيوىل»
من بقدر واعرتاًفا بالحارض، للمايض وربًطا للتاريخ، ذكًرا القدماء إىل الفارابي يشري
وتطوره بالزمن إحساًسا املتأخرين إىل اإلشارة مع لتحليالتهم، إكماًال أو لهم نقًدا سبقوه

امُلحَدثني.11 إىل القدماء من
املسألة يف أفالطون إال اليونان من أحًدا الفارابي يذكر لم املسائل» «عيون ويف (ب)
التناسخيون، ومعه البدن، قبل النفس وجود موضوع يف مسألة وعرشين اثنتني من األخرية

.٥٦ ،٥٤ ص٤٩، السابق، املصدر 9
ص۱۰۷–۱۰۹. الفلسفية، املسائل الفارابي، 10

.٩٧ ،١١٢ ،۱۱۰ ،٩٤ ،١٠١–۹۹ السابق، املصدر 11
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أبداٍن يف ُمتنقلًة البدن بعد وجودها وكذلك واملعارضة، واالستنكار الرفض معرض ويف
إذن أفالطون ذُِكر والعقاب. الثواب فردية عىل حرًصا التناسخيون يقول كما أخرى
مع له وتبعية وراءه جريًا وحده وليس النفس، تصورات يف األخطاء جمع معرض يف
اليوناني للتصور وتصحيًحا للمعاد، إثباتًا البدن بعد النفس وجود وهو جديد، أفق فتح
وعقاب؛ ثواب من تستحق بما املوت بعد النفوس مراتب وتتفاوت اإلسالمي. بالتصور
الفارابي ويسرتسل بدنه. صحة عن مسئول هو كما دنياه يف ذلك عن مسئول فاإلنسان
بكل املحيطة هللا عناية فيذكر املعياري؛ اإلسالمي التصور رشح يف ويفيض الوعاء، يف
محمود والرش ا. رشٍّ أو خريًا يشء كل يُحِدث وقدره وبقضائه كائن، بكل واملتصلة يشء
الرش من واليسري الخريات، كانت ملا الرشور ولوال والفساد، للكون الخاضعة للكائنات
مضمون عن يعربِّ الالشعور وكأن القليل، من أفضل الخري من والكثري الكثري، من أفضل
َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َلُكْم َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿َعَىس
يقول أشعري فهو واملعتزلة؛ األشاعرة بني ُمتكلم إىل الفارابي ل يتحوَّ وهنا تَْعَلُموَن﴾. َال
من والخري الرش يجعل أشعري هو الفردية. باملسئولية يقول ومعتزيل والقدر، بالقضاء
واإليجاب.12 السلب جدل يف اإلنساني الفعل نسيج يف والخري الرش يجعل ومعتزيل هللا،
ال للموضوع إظهاًرا شخصية ال بطريقٍة مرات) (أربع الحكيم إىل الفارابي يشري كما
ومنها والجزئي. والكيل والسالب املوجب أربعة: املطالب القدماء. لفضل وتقديًرا الشخص،
الحقائق عن يبحث والحكيم للجوهر. يَعِرض تغريُّ واالستحالة القياس. أشكال ن تتكوَّ
كله؛ اليوناني الرتاث إىل بل وحده، أرسطو إىل وليس القدماء، إىل يُحيل كما املوجودة.
املتأخرين؛ عند االختالف هذا وحل اختالفاتهم، وذكر السابقني، وبجهود بالتاريخ، اعرتاًفا
يف قاطيغورياس إىل يُحيل كما النبوة. تاريخ يف الحال هو كما البناء يف يكتمل فالتطور
الناس ثقافة من جزءٌ الحكيم فكتب املشرتكة، األسماء من كانت إن الحركة عن السؤال

بالفعل.13 موجود يشءٍ إىل ويحيل نفسه، تلقاء من يستدعيها وال الفارابي عنها يُسأل
باألساطري الفارابي يستشهد الصويف، الكتاب وهو الِحكم»، «فصوص ويف (ج)
إال الطعام إىل يتُوق جوعان كل ليس أنه عىل كدليل (مرتني) بوليموس جوع اليونانية؛

األمثلة.14 منها تُستقى شعبية ثقافٍة إىل اليونانية األساطري ُمحوًال الغطاء، كشف بعد

ص٧٥. السابق، املصدر 12
.٩٧ ،٩٠ ،١٠٣ ،١٠٠-١٠١ ص٩٧، السابق، املصدر 13
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واحدة) (مرًة أفالطون إال القدماء من أحًدا يذكر لم «السياسة» كتاب ويف (ه)
يف وليس القدماء، من وأمثال ونوادر كحكايات بأقاويله واستشهاًدا للرسالة، كخاتمة
موَجزة أقواٌل وهي الرسالة، به تُختَم أدبي كنوٍع مأثورة أقوال مجرد الرسالة، صلب
صيغة يف القول فعل ويظهر املحيل. املوروث يف يُشابهها ما لها الرسول، أحاديث وكأنها
«قال» أو أفالطون»، «قال املثىل الصيغة وهي املفرد، الثالث الشخص للمعلوم، املبني
املبني يف قيل وصيغة تاريخية. صحة إثبات إىل أو دقة إىل يحتاج ال القول ألن فحسب؛
التي املواضيع تحديد لعدم أو التاريخية، الصحة من تهربًا استعماًال؛ أكثر للمجهول
ُمفٍت أفالطون وكان للمجهول، املبني يف «سئل» صيغة واستُعملت األقوال. منها اقتُبست
مجموع تصنيف ويمكن األصوليني. عند والجواب السؤال ألحكام طبًقا فيُجيب يُسأل
خمسة يف أخرى أطراٍف مع اإلنسان عالقات تحدِّد التي مأثوًرا قوًال وثالثني االثنني
املرءوسني. ومع الرؤساء، ومع األْكفاء، ومع النفس، ومع هللا، مع اإلنسان موضوعات:

الفطرة.15 وتُحسها والبديهة، بالعقل ومقبولة املوروث، يف واردة معاٍن كلها وهي
فيه يذكر لم الفاضلة» املدينة أهل «آراء هو للفارابي املدني العلم يف كتاب وأهم (د)
معرض يف (مرتني) القدماء ويذكر الكتاب، آخر يف وبارميندس أنبادقليس إال اليونان من
وسائر والغضب الشهوة مثل النفس، أهواء إىل وإرجاعها الضالة املدن عن الحديث
والبعض أنبادقليس. يقول كما الفاعلني تعارض فينشأ الناطق، للجزء ة املضادَّ عوارضها
موت موتان؛ عندهم فاملوت بارميندس؛ عند الحال هو كما الحوار تضادِّ إىل ذلك أرجع
من النفس عوارض إبطال والثاني الجسد، النفس مفارقة األول إرادي. وموت طبيعي،
عوارض والسعادة. الكمال أجل من وأخالقية، طبيعية نوعان، فالحياة والغضب. الشهوة
وانبثقت القدماء، من أتت ضالة آراءٌ وهي اإلنسان، يف قرس والغضب الشهوة من النفس
يقول وال الطبائعيني، من ليس بارميندس ولكن الضالة، املدن من كثري يف ِملل منها
فساد الفارابي يبنيِّ العام. الوجود يف يتأمل الذي الخالص امليتافيزيقي وهو املواد، بتضادِّ
أمانة والعلم الحارض، أمانة والنقد املايض، أمانة العرض فقط. يَعرضها وال اآلراء هذه

املستقبل.16

ص١٤٢. الحكم، فصوص الفارابي، 14
.(٨) سئل ،(٢٠) قيل ،(٤) قال 15

ص۱۱۳-١١٤. آراء، الفارابي، 16
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امللك بالرضورة فامللك (مرتني)؛ القدماء إال الفارابي يذكر ال امللة» «كتاب ويف (و)
الجاهلة الرئاسة عىل يُطِلقون ال ألنهم بالقدماء ويستشهد الجاهل. يُقال وال الفاضل،
كما اإلنسانية، تاريخ يف كمرحلة السابقة الحضارات وبحجج التاريخ عىل اعتماًدا ملًكا
بحسب االستنباط عىل اإلنسان بها يقدر التي القوة القدماء تسمية الفارابي يستعمل

واحد.17 آٍن يف والتجربة باملعرفة تحصل والتي والتعقل، املشاهدة
العقل مثل الكاذب، التشكل مصطلحات إىل يُشار املدنية» «السياسات كتاب ويف (ز)
اعتبار وإىل النفس، كتاب يف الحال هو كما ال، الفعَّ والعقل امُلستفاد والعقل امُلنفعل

الحقيقة.18 عىل امللك هو بالفعل بالعقل يتصف من القدماء

العامري (٢)

بصورٍة تم قد كان الوافد تمثُّل أن إال (٣٨١ه) العامري مؤلفات كثرة من وبالرغم
املوروث. تنظري مع للتأليف األخرى املراحل مؤلفاته عىل فغلبت الفارابي، عند أشمل
فيها يذكر واملبرص»، «اإلبصار هي بمفرده، الوافد تمثُّل فيها واحدة رسالٌة وللعامري
وينقد واحدة)، (مرًة وثامسطيوس واإلسكندر وأرسطو وجالينوس وبطليموس إقليدس
االتصال أن زعموا الذين وأتباعهما وبطليموس، إقليدس مثل املهندسني، حكماء العامري
إىل املوضوع من مخروطي، شكٍل يف املحسوس إىل الحس من الضوء بخروج إال يكون ال
واإلسكندر وأرسطو لجالينوس األخرى النظرية ويؤيد الرياضية. النظرية وهي الذات،
املوضوع، إىل الذات من املرئي، إىل الرائي من الشعاع بخروج تقول التي وثامسطيوس
النفس كتاب رشح إىل ويُحيل الوجود. عىل واملعرفة املوضوع، عىل الذات أولوية مؤيًدا
كما غريه. أو هو الشارح من تحديد دون ألرسطو الربهان كتاب تفسري إىل واحدة) (مرًة
هو وهذا امُلحَدثني، إىل القدماء من االستمرار لبيان (مرتني) واملتأخرين الحكماء يذكر

الوافد.19 تمثُّل معنى

سهل ابن (٣)
ال الهجري) الرابع القرن من الثاني (النصف سهل بن للعالء الحراقات» «كتاب ويف (أ)
وتحويل واملراجعة، العقل عىل العرض بل واالستيعاب، النقل مجرد الوافد تمثُّل يعني

ص۷۸–٥٩. امللة، كتاب الفارابي، 17
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سهل وابن والعامري، الفارابي، خامًسا:

تمثل الطرفان؛ يلتقي ثَم ومن الخالص؛ العقل أو اإلسالمي العقل إىل اليوناني النقل
يف الثالث األدبي النوع الخالص، اإلبداع مع التأليف، يف األول األدبي النوع وهو الوافد،

الرتاكم.20
عبارات تكثُر لذلك التناقض؛ واستبعاد الربهان وإيجاد البيان الوافد تمثُّل ويعني
إيجاد يعني كما تقدَّم»، فيما بيَّنا ما «ملثل ،« نبنيِّ «وكذلك ،« نبنيِّ أن أردنا ما «وذلك
ذلك»، «برهان عبارات أيًضا تكثُر لذلك التناقض؛ واستبعاد الوصف صحة عىل الرباهني
صيغة يف القول أفعال تظهر التأليف، من نوًعا الوافد تمثُّل كان وملا ُمحال».21 «وهذا
إىل والالحق الالحق، إىل السابق يُحيل العمل لوحدة ونظًرا «أقول».22 املفرد املتكلم

األشعة.24 انكسار تبنيِّ توضيحية رياضية برسوٍم مزوَّد واملقال السابق.23
القدرة التعاليم، أصحاب من فاملوضوع والقدماء؛ أرشميدس إال الوافد من يذكر لم
فاللجوء األعداء؛25 سفن أرشميدس أحرق كما بعيدة مسافٍة عىل بضوء جسم إحراق عىل
بضوء اإلحراق وصف يف فيه وفضلهم القدماء وجهد العلم بتاريخ املعرفة من جزء إليه
الذي الشمس بضوء اإلحراق وصف القدماء، تركه ما وإكمال مرآة، عىل امُلنعكس الشمس
لتوليد لم السِّ يف أيًضا يكون أن ويمكن حربي، فالسياق الهواء؛ يف وينعطف آلة يف ينفذ

الطاقة.
نعمه وقدر السلطان، إىل بالكتاب بالتوجه العرب املؤلفني عادة تظهر ذلك ومع
واالستعانة بالبسملة املقال يبدأ وكما ذكرها.26 الناس يف يشيع حتى العلوم إظهار يف

ص٥٣. املدنية، السياسات الفارابي، 18
ص٤١١–٤٣٧. واملبرص، اإلبصار العامري، 19

القوهي، سهل، (ابن الهجري الرابع القرن يف واملناظر الهندسة علم الحراقات، كتاب سهل، بن العالء 20
ص۱۸۷–۲۳۷. ،۱۹۹٦ بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز راشد، رشدي د. الهيثم)، ابن

.(٦) محال وهذا ،(٥) ذلك برهان 21
.١٩٥ ص١٨٩، الحراقات، 22

ص٢٢٥. السابق، 23
.(٢٩) الرياضية األشكال 24
.(۱) القدماء أرشميدس، 25

حتى العلوم إظهار عنايته يف النعمة قدر عرف من عىل امللة، وشمس الدولة، صمصام امللك، حق «من 26

ويتهنئوا فائدتها من الوافر بالحظ طالبها نأخذ وحتى خطرها، عندهم ويعظم ذكرها، الناس يف يشيع
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وآله محمد عىل الصالة ثم النسخ، ووقت الناسخ، الرشعية؛ بالوثيقة أيًضا ينتهي باهلل
أجمعني.27

أيًضا، سهل بن للعالء الصفاء» غاية يف هو ليس الفلك أن عىل «الربهان ويف (ب)
تصفح من ابتداءً املناظر يف بطليموس إليه ذهب ما صحة عىل الرباهني إيجاد التمثل يعني
ضمري يف واحدة مرًة إال القول أفعال صيغ تظهر ال ذلك ومع منه،28 الخامسة املقالة

«قال». الغائب املفرد
العلم مسار إلكمال بداية كنقطة املناظر29 يف بطليموس إال الوافد من يذكر ال لذلك
فمسرية اإلسالمي؛ العقل إىل اليوناني النقل من والتحول الربهان، من بمزيد التاريخ يف
واالستعانة بالبسملة املقال يبدأ وكما العقل. إىل النقل من التحول هو اإلطالق عىل العلم
ثم النسخني، بني واملقابلة منه، واملنسوخ الناسخ خط الرشعية؛ بالوثيقة ينتهي باهلل

أجمعني.30 وآله محمد عىل والصالة الحمدلة
هندسية» «مسألة مثل فقرتني، مجرد للغاية، قصرية الرسالة تكون وقد (ج)
31.« نبنيِّ أن أردنا ما «وذلك بعبارة بيانه والثانية املوضوع، األوىل الفقرة أيًضا. سهل البن

يُعنى ال وكيف النعمة، هذه شكر بعض إليه السبيل يجد ما بكل ذلك يف خدمته يجعل أن بعائدتها
غائبها ويتألف عليها، قيامه يُحسن يرعاها ومن لها، ويعتده فضلها، يعرف من به القت وقد بإظهارها
ورأيه رابحة، وتجارتها قائمة، وسوقها عزيز، ونارصها قوي، اليوم فسببها لحارضها؟ مجاورته بكرم
ص۱۸۷. السابق، له.» يُقىض أن السقيم يرجو وال يُقىضعليه، أن الربيء يخاف فلن هواه؛ عىل ذمام فيها
من فرغ الغندجاني، جعفر بن أحمد بن أحمد بخط وكانت عنها، املنقول بالنسخة املقابلة «بلغنا 27

تسعني سنة اآلخر ربيع عرش حادي الخميس يوم املغربي الشكر أبي بن محمد بن يحيى بن عيل تشكيله
ص٢٣٨. السابق، أجمعني.» وآله محمد سيدنا عىل هللا صىل وستمائة،

ص۲۳۹–٢٤٢. السابق، 28
.(٣) املناظر بطليموس، 29

كتبه أنه آخره يف وذكر ببغداد، املرخم ابن القايض خط من وكتبته املقالة هذه من وجدت ما «آخر 30

محمد نبيه سيدنا عىل وصلواته العاملني، رب هلل والحمد هللا، رحمه الهيثم ابن عيل أبي خط من وقابله
ص٢٤٢. السابق، أجمعني.» وآله

ص٣٧٥. السابق، 31
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سينا ابن سادًسا:

الفلسفية الرسائل (١)

يف النسقي العرض صاحب وهو مصادره، عن (٤٢٨ه) سينا ابن صمت من وبالرغم
أرسطو خاصًة استحياء، عىل رسائله بعض يف يبدو الوافد تمثُّل أن إال الثالث، املوسوعات

واحدة. مرًة منهم كلٌّ يتجاوز وال وفرفوريوس، وجالينوس وأفالطون الحكيم أو
كتاريخ أرسطو واحدة)، (مرًة وفرفوريوس أرسطو ذكر «الحدود» رسالة ففي (أ)
وجوده ذات، كل عىل الجوهر لفظ استعمال مثل مراحلها، من ومرحلة اليونانية الفلسفة
(مرًة الحكيم ذكر ثم أرسطو، عهد منذ ذلك عىل الفالسفة واصطالح موضوع، يف ليس
القول أنه عىل الحد يف «طوبيقا» كتاب إىل وإحالة املثال. إىل الشخص من تحوًُّال واحدة)

اليشء.1 ماهية عىل الدال
الثمانية العقل معاني أحد إىل إشارًة «الربهان» كتاب يف الفيلسوف إىل يُحال كما
وصاحبها األبقى فهي وحدها؛ الكتب إىل يُشار وقد العلم. وبني بينه والفرق الحكماء، عند
للحديث «الربهان» كتاب وإىل العقول، أنواع يف «النفس» كتاب إىل اإلحالة مثل الزائل، هو
الفيلسوف الحكيم فأرسطو ُقواه. استكمال بعد باملَلكة العقل هو الذي بالفعل العقل عن
املنطق ارتباط مدى عىل يدل الكتاب إىل واإلحالة والحكماء، القدماء الفالسفة مع مذكور
الجنس حد املضاف، حد يف فرفوريوس يذكر كما العقل.2 مَلكات تحليل يف بالنفس

بالنوع.3

ص۸۰-۷۹. الحدود، سينا، ابن 1
.(١) النفس كتاب ،(٢) الربهان كتاب 2



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املرتَجم كالمهم من القدماء رأي عن تعربِّ أنها من بالرغم النفيس» «الجوهر ويف (ب)
ففي واحدة)؛ (مرًة ديمقريطسية صفة إال اليونان من يذكر ولم أرسطو، يذكر لم أنه إال
الكالم علم يف شاعت ثم تتجزَّأ، التي األجزاء هي الديمقريطسية األجسام كانت البداية
ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمْن الذرة، ألفاظ يف يُشابهه فيما تعشيقه تم أن بعد علميٍّا وافًدا فأصبحت

يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل *َوَمْن يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة
واإلبداع، والفساد الكون يف (أفالطون) اإللهي قول إىل (أرسطو) الحكيم قول ويرد
الوقت نفس ويف اليوناني، الفلسفي الفكر وحدة بيان أجل من باألستاذ التلميذ رشح
وجعلوه قوله، حرَّفوا الذين امُلتفلسفة العامة من ُرشاحه ضد أرسطو عن سينا ابن يُدافع
ضد ال ألنها فاسدة؛ وال مكونة غري السماء إن أرسطو قال فقد بالدهر؛ يقول ُملحًدا
عن هللا وتعاىل براء، ذلك عن وأرسطو العالم، بأزلية قول أنه عىل العامة ذلك َل فأوَّ لها.
(أفالطون) واإللهي واحدة) (مرًة الحكيم ذُكر بل األقدمون ذُِكر حني يف كبريًا، علوٍّا ذلك
مجرد املنقول، يف تأليف الرسالة الظاهر. يف واحدة) (مرًة املتفلسفة من والعامة والقدماء
هة موجَّ الحقيقة يف ولكنها والتمثل، العرض إىل النقل من انتقال األكثر عىل أو عرض،
نقده يف الطبيعة» بعد ما «تفسري يف رشد ابن يفعل كما الكالم علم نقد إىل الداخل، إىل
حديث أو قرآنية آية وجود عدم من بالرغم أرسطو، تفسري خالل من األشعرية لعلم
املحيل الفلسفي الواقع من واليشء املعنى أي املضمون ولكن القدماء، من اللغة نبوي.
األقدمني ألفاظ بتكرار اآلخر مع بالتغاير إحساس وهناك الكاذب. التشكل لظاهرة طبًقا
«هيوىل»، مثل مستعملًة، املعرَّبة األلفاظ بعض زالت وما امُلحَدثني، مقابل يف والقدماء
قوى تحليل يف كتبه باقي إىل واالنفعال الفعل موضوع سينا ابن ويُحيل اآلن. وحتى
بل تصوًرا، فقط ليس القرآن يظهر كما والتصور، الرؤية وحدة عن يكشف مما النفس؛

تعبري.4
مرًة أفالطون إال أحد اليونانيني من يُذكر ال املوت» من الغم «دفع رسالة ويف (ج)
النفس، مصري جهل األول املوت؛ من الخوف من والثالث الثاني السببني عرض يف واحدة
الطبيعية والحياة اإلرادية الحياة بني التمييز وبعد البدن، انحالل مع الذات انحالل والثاني
إماتة هو اإلرادي املوت الحكمة. لطالب رسمه، هللا ح روَّ الحكيم، أفالطون بوصية استشهد

ص۷۸-۷۷. الحدود، 3
.٢٦٠ ص٢٥٨، النفيس»، «الجوهر 4
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سينا ابن سادًسا:

األبدية. الغبطة يف النفس بقاء الطبيعية والحياة لها، السعي اإلرادية والحياة الشهوات،
إن الخلود، بيد الخلود يكون ثَم ومن الطبيعية؛ الحياة عىل تبعث إراديٍّا الشهوات إماتة

بدَّده.5 شاء وإن عليه، حصل شاء
يف واحدة) (مرًة باسمه جالينوس إال يذكر ال الُعلوية» األجرام «يف رسالة ويف (د)
حكمة، دليل آالف أربعة الحكمة كتب يف فيه عد الذي األعضاء»، منافع «يف كتابه إىل إشارة
الطب ازدهار يف السبب وكان الطب. طريق عن للعناية إثباتًا واإلنسان الحيوان يف وحكم
البحث نظري؛ سبٌب بل الحروب، يف الجرحى ُمداواة يف إليه الحاجة عمليٍّا، سببًا فقط ليس
يُشار فإنه أرسطو أما اإللهية. العناية عن يكشف الطبيعية العلوم ميادين من ميدان يف
نحو كخطوٍة املوضوع، إىل املؤلف ومن النمط، إىل الشخص من تحوًُّال الحكيم أنه إليه
أرسطو قول عن سينا ابن ويُدافع النص.6 إىل املؤلف ومن الحكمة، إىل الحكيم من االنتقال
امُلتفلسفة من العامة ولكن لها. ضد ال ألنها فاسدة وال يشء من مكونة غري السماء إن
سينا ابن يربِّئ العالم. بِقدم والقول اإللحاد يف وأمضوا معناه، غري إىل القول هذا حرَّفوا
بعد العالم، بِقدم القول وهو رشد، بابن لصقت كما به لصقت التي التهمة من أرسطو
واملوروث. الوافد بني خالف ال ثَم ومن اإللهية؛ العناية والرباهني باألدلة جالينوس إثبات
جوهر يف ورأيهم الوافدة، القديمة الحضارة باعتبارهم «األقدمني» سينا ابن ويذكر
القديم الرتاث يُراجع عليهم. اطالعه بمقدار منهم عنده املحقق واملذهب السماوية األجرام
هو وهذا اآلراء، صحة من التحقق ذلك من يتفرغ كي الرواية صحة من التحقق بعد
الفلك؛ جوهر يف رأيهم عن باحثًا األوائل يهم يسمِّ وأحيانًا الوافد،7 يف التأليف عىل الباعث
التصور عىل املغلق اليونان مذهب لفتح الفلك عن البحث يف مقدمة الطبيعة يف فالبحث
القديم، الغرب اآلخر، عن حديث هو الطبيعيني الحكماء أو الطبيعيني عن والحديث الديني.
بل يونان، غري أو يونان بأنهم تعيينهم دون ِصدقه من للتحقق املوروث، ُمقابل يف الوافد
وباقي واليهودية املسيحية مع اإلسالم فعل كما للقدماء احرتاًما السابق الفلسفي الرتاث

ص٤٩–٥٧. املوت، من الغم دفع سينا، ابن 5
األلوهية إىل مريم ابن عيىس املسيح يسوع شخص من االنتقال الكنيسة آباء عرص يف تم «كما 6

(بالفرنسية)، التفسري» «ظاهريات رسالتنا انظر السيد.» اإلنسان، ابن املعلم، األلقاب، خالل من تدريجيٍّا
ص٤٢٨–٥٦٩.

والتجديد». «الرتاث مرشوع يف الثانية الجبهة يمثِّل الذي هو 7
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املشاهدة، عىل واعتماًدا االطالع، عىل وقدرة تام، تواضٍع يف قبُل، من عليه السابقة الديانات
وصًفا العام، الديني التصور يف املوروث يف زرعه إعادة أجل من املجرد القول عىل وليس
السماوية، األجسام ملوضوع تعرُّضه الُعلوية األجرام عن الحديث وسبب الجديد. يف للقديم
عن سينا ابن ويتحدث وموروث. وافد وداخيل، خارجي إذن الباعث ديني؛ موضوٌع وهو
فكر تاريخ مجرد وجعله محليته، إطار يف ووضعه تسميته دون اليوناني الفكر تطور
انتقاًال نفسه، ح يصحِّ والتاريخ القديمة. الحضارات من الجديدة الحضارة وِرثته برشي
ومن واملادة، الصورة الطبيعة، مبادئ إىل يتجزأ ال الذي الجزء من الصواب، إىل الخطأ من
النقص من املنطقي الفكر تطور عن قبُل من الفارابي تحدَّث كما اإلجماع. إىل التشعب
تطور والربهان. القياس إىل والجدل الخطابة ومن الحكمة، إىل االنفعال من الكمال، إىل
وكما الحقائق، وكشف الكمال، نحو واتجاهها كلها، اإلنسانية تطور هو البرشي الفكر

الحكم».8 «فصوص يف عربي ابن فعل
طبًقا واحدة النفس قوى أن يف الفهرس يف أرسطو ذكر النفس» «أحوال ويف (ه)
ويوصف ُمخالف. رأٌي له والذي النص يف املذكور هو أفالطون أن حني يف ألرسطو،
النفس قوى بتعدد أفالطون يقول فهل الفارابي، عند الحال هو كما اإللهي بأنه أفالطون
قوى بتعدد يقول وهو بالتوحيد أي باإللهي يوصف وكيف بوحدتها؟ وليس حقيقًة
ألرسطو. انتسابه عن رضورًة اإلعالن دون أفالطون أحيانًا سينا ابن ويُعارض النفس؟
واقعية عىل تأكيد أنه أم أرسطو، واقعية وعن ذاته أرسطو عن دفاع أرسطو عن الدفاع وهل
حني يف املعقول؟ مع للمنقول واتفاًقا بالوافد، للموروث تدعيًما أرسطو عىل اعتماًدا اإلسالم
وتعويًضا، ضعًفا اإلسالم لروح ُممثًال اإلرشاقي الصويف اإللهي أفالطون يف آخرون قرأ
لبيان «طوبيقا» مثل املنطقية أرسطو كتب بعض إىل سينا ابن يُحيل كما وخلوًدا. فناءً
وال واحدة. جهٍة من ال جهاته كل ومن اليشء، عىل مطلًقا يُجعل أن يجب أن الجنس

مرات).9 (ثالث والنبطاسيا أسطقسات، لفظ إال النفس أحوال يف معرَّبة ألفاظ تظهر
املوروث تحليالت من تخلو ال أنها إال للوافد تمثُّل النفس أحوال أن من وبالرغم
سينا ابن يُكِثر وعاء. بال محتوى وال صورة، بال مضمون فال وموضوعاته، وألفاظه
بل اإللهيات، يف فقط ليس االسم، اشرتاك أي والتشابه، املجازية املعاني استعمال من

ص٥٦–٦٠. العلوية، األجرام يف سينا، ابن 8
.٧٥ ،٣١٨–١٢٠ ص٥٦، النفس»، «أحوال سينا، ابن 9

60



سينا ابن سادًسا:

املقطوعة واليد االسم، باشرتاك املساكن يف اجتماًعا عمل كل ي فيُسمِّ اإلنسانيات؛ يف أيًضا
باشرتاك نفس املفارقة والنفس االسم، باشرتاك إنسان وامليت االسم، باشرتاك يد ء والشالَّ
عقل والعاملة العاملة النفس قوة من واحدة وكل االسم، باشرتاك البدن صورة وهي االسم،

االسم.10 باشرتاك
يف فقط ليس فالتواتر النفس؛ أحوال يف التواتر مثل املحلية املوضوعات وتظهر
عنه، تستغني ومتى بالبدن النفس تستعني كيف بيان يف النفس علم يف أيًضا بل املنطق،
أصول علم يف قبُل من واستعارته الحديث، علم من ُمستعاًرا ها، يرضُّ ومتى ينفعها متى
لها فتحدث الجزئيات الحس يورد أن منها أشياء، يف النفس الحيوانية القوى تُعني الفقه.
إيقاع والثاني: التجريد. طريق عن الجزئيات من الكليات النفس انتزاع األول: أربعة؛ أمور
املقدمات تحصيل والثالث: االستدالل. وهو وإيجابًا، سلبًا الكليات بني مناسبات النفس
اإلنسانية فالنفس التواتر. والرابع: قياًسا. أو حسيٍّا االستقراء، أو التمثل وهو التجريبية،
إىل يرجع ال بالتواتر والتصديق والتصديق، للتصور املبادئ لتحصيل بالبدن تستعني
زاحم فإن والعملية.11 العلمية النفس لقوى ومطابقته املتن ِصدق إىل بل السند، صحة
فالتواتر التواتر؛ صح امُلسيطر هو املنطق كان وإن التواتر، ضُعف النفس قوى الخيال
املعارف حصول هل اآلن: والسؤال الناطقة. النفس خالل من الصحيحة للمعرفة مصدر
املعارف وحصول بالبدن النفس وجود هل النفس؟ علم من جزءًا املعرفة يجعل النفس يف
يصبح املعرفة مصادر أحد التواتر ألن هل املعرفة؟ نظرية من جزءًا البدن يجعل بالنفس
وتطهريها النفس علم موضوع يف يدخل التواتر هل النفس؟ علم موضوع من جزءًا بذلك
سينا ابن يستعمل والخيالية؟ الحسية النفس قوى مع يدخل هل البدن؟ من وخالصها
رمٌز وكأنه اليقينية، األخبار به ويعني يقظان»، بن «حي يف العادية اللغة يف التواتر لفظ

املحيل.12 التأليف عىل يدل مما العربية؛ واألمثلة العربي األسلوب يظهر وأخريًا معريف.
واحدة). (مرًة بقوله استشهاًدا جالينوس إال يظهر ال «القولنج» رسالة ويف (و)
والطول. الِقرص بني وسط والرسالة االستثناء. إال مصادره عن صامت كالعادة سينا وابن

.٦٣ ص٥٢-٥٣، السابق، املصدر 10
ص۲۳۱– ،۱۹۹ العدد املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة املتن»، نقد إىل السند نقد «من دراستا انظر 11

.٢٤٣
.٧ ،٧ ص۷۸–٩، النفس، أحوال 12
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مكتوبة فالرسالة والسلطان؛ هلل والدعوة اإليمانيات عليها تغلب ذلك ومع قصرية، فصولها
العام.13 للصالح وليس السلطان، لِخزانة

اإلبداع آليات (٢)

والتلخيص التفسري منذ األدبية األنواع باقي يف عنها الوافد تمثُّل يف اإلبداع آليات تختلف وال
وإيجاد الفكر، مسار ووصف واإليضاح، البيان أفعال أو القول أفعال تحليل من والعرض،
من واالنتقال غريه، إىل أو نفسه إىل واإلحالة وحدته، وبيان العقيل، واالتساق الرباهني
العلوم باقي إىل العلم ويُحيل املستقبل.14 إىل الحارض إىل املايض من الالحق، إىل السابق
العلوم، تقسيم يف حتمية نظريٍة عىل اإلحالة وتقوم واحد. منظوٍر يف العلوم لوحدة تأكيًدا
ومبادئ آخر، علٍم يف مبادئه س تتأسَّ علم فكل العلوم»؛ «إحصاء الفارابي يُسميها والتي
عىل الربهنة يمكن ال ألنه األوىل؛ الفلسفة هو كيل علٍم يف كلها تتأسس الجزئية العلوم
إذ النطق؛ كتب إىل النفس موضوع فيُحيل ذاتها؛ الجزئية العلوم من العلوم مبادئ
النفس مع الحيوانية النفس فيها تداخل التي الخمسة الناطقة النفس قوى تحليل يعتمد
وهو نفسها، إىل النفس قياس أي املشهورة؛ الذاتية املقدمات يف املنطق كتب عىل اإلنسانية
بني التوسط عن التفصيل من ملزيد األخالق كتب إىل يُحال كما النظري. العقل يُعادل ما
الرسائل يف خاصًة التطويل، واستبعاد االختصار هم أيًضا ويظهر الضدين.15 الخلقني

وأجىل.16 أوضح املوضوع لجعل آخرون يُطيل قد ذلك ومع أدبي، كنوٍع
أعلم، وهللا الِعرب، إىل الدعوة مثل الوافد، تمثُّل يف اإليمانية والنهايات البدايات وتظهر
لتقوية األخرى تلو واحدًة الحرة القرآنية األساليب بعض الرسالة وسط يف تظهر وقد
أدبي.17 كمخزوٍن األصيل املوروث واستعمال الخارج، مع التعامل من واإلقالل األسلوب،

ص١٥٧–١٧٥. القولنج، يف رسالة سينا، ابن 13
.٨٥ ،٦٩ ،٩٠–٩٢ ،١١ ،٦ ،٨٣ ص٨٤، النفس، أحوال 14

.٣٣٦ ،٦٣ ص١١٤، السابق، املصدر 15
.٢٦ ،٣٠٧ ،٩٥ ،٨٦ ،٧٩ ،١٠٨ ص٤٥-٤٦، النفيس، الجوهر 16

.١٠٧ النفس، أحوال ص٢٦؛ السابق، املصدر 17
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رضوان وعيلبن اهليثم، ابن سابًعا:

الهيثم ابن (١)

يف الطبيعيات من جزء والرياضيات الريايض، الوافد بتمثل (٤٣٢ه) الهيثم ابن ويقوم
وتدل إقليدس، ثم أرشميدس ثم أرسطو ثم بطليموس املقدمة يف ويأتي الحكمة، علوم
تمثُّل أن بطليموس»، عىل «الشكوك االلتفاف»، حركة شكوك «حل مثل العناوين، بعض
النقد أيًضا يعني قد بل املوروث، يف الوافد تعشيق أو العرض بالرضورة يعني ال الوافد

ِصدقه. من والتحقق واملراجعة الوافد يف والشك
ونقد الخارج، عىل الداخل يف الحوار يتم االلتفاف» حركة شكوك «حل ففي (أ)
«موالي مع الهيثم ابن يفعل كما تأويله، وأساءوا الوافد مع تعاملوا الذين السابقني
بطليموس؛ فهم يف وحرفيته ظاهريته من بالرغم كبريًا احرتاًما له يُكنُّ الذي الشيخ»
يستشهد وال فهم. غري من نقًال تأويل، أو تأمل غري من بطليموس كالم الشيخ أخذ فقد
مزدوج، نصٍّ بطليموسيف عىل الشيخ موالي بأقوال بل فقط، بطليموس بأقوال الهيثم ابن

بطليموس. قارئًا الشيخ موالي الهيثم ابن يقرأ
إىل ل يتحوَّ أن بعد الوافد سلطة أو الوافد، سلطة القديمة، السلطة الهيثم ابن يهزُّ
تقديس ضد العلم يتقدم حتى والتجربة الواقع عىل النصني مراجعة ويُعيد موروث،
ذلك يف يكفي وال تجريبيٍّا. ناَقضها ثم نظرية أصوًال وضع أنه بطليموس وخطأ القدماء.
الواضح، الربهان دون الغامض اإلحساس أي الشيخ؛ استعمله الذي االستشعار منهج
التقريب عىل تأويل، دون ظاهره عىل الكالم الشيخ أخذ كما اليقني.1 دون بالظن والحكم

العلمي الرتاث معهد مجلة صربة، الحميد عبد تحقيق االلتفاف، حركة شكوك حل الهيثم، ابن الحسن 1
ص۱۸۳–۱۰. ،١٩٧٩ الثاني ترشين الثاني، العدد الثالث، املجلد حلب، العربي،



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عن النص يُخِرج قد مما الخصوص؛ عىل وليس العموم عىل التحقيق، عىل وليس
قصده.

يخرت لم أنه الشيخ خطأ يرجع إذ املعاني؛ بني التمييز منهج الهيثم ابن ويستعمل
ألقوال والتوضيح البيان ومهمته الحق.2 عن ويبعد يتشكَّك جعله مما معاٍن؛ ثالثة بني
االثنني قراءة ُمعيًدا بطليموس ألقوال الشيخ فهم سوء وتبديد بطليموس، وألقوال الشيخ
مسار ويُراجع والنتائج، املقدمات بني االتساق عن الهيثم ابن يبحث الخطأ. أين ملعرفة
الصحيحة النتائج إىل واالنتهاء فيه، واملجاالت والشناعات التناقض يكتشف حتى الفكر
نسخ عدة وجود الهيثم ابن يفرتض بل القراءة،3 يف الصحيحة املقدمات عن االستدالل يف

فهمها. يف االختالف سبب هو اختالفها يكون قد املقروء للنص
وعدم النص تأويل رضورة األول: خطوات؛ ثالث عىل يقوم منهًجا الهيثم ابن ويقدِّم
مقوالٌت واملئوَّل والظاهر رشد. ابن فعل كما الحشوية، موقف ينقد إنه أي حرفيٍّا؛ فهمه
يقينها من والتوثق ظن، دون بيقنٍي وفهمها شك، دون املعاني أخذ والثاني: أصولية.
الجهد يتطلب مما دقيًقا؛ فهًما وفهمها الغامضة املعاني توضيح والثالث: بالربهان.

مغرب. عنقاء وهم، مجرد إىل املوضوع ل يتحوَّ الثالث الخطوات هذه وبدون والعناء.
كتاب يتصدَّى الكتب ومن الشيخ، موالي ثم أرسطوطاليس ثم بطليموس ويتصدَّر
إىل متِجًها نفسه بطليموس الهيثم ابن ويُراجع املناظر.4 ثم املجسطي ثم «االقتصاص»
عمل يف املوهومة التناقضات لريفع الشيخ» «موالي برشح التوسط دون األوىل األصول
باالقتصاص، املجسطي بالكتاب، الكتاب وُمصحًحا أعماله، بباقي ُمستعينًا بطليموس،
واكتشاف املعنى، نفس تفيد ال أخرى ألفاٌظ بها تُستبدل حتى ألفاظه نفس واستعمال
يتحدث ال حتى واملكان املقالة الكتاب يف ويحدِّد يقله.5 لم وما بنفسه بطليموس قاله ما

اإلطالق. عىل انطباًعا
عنها يعتذر نفسه بطليموس ألن بطليموس؛ أخطاء بعض عن الهيثم ابن ويعتذر
مصادر إىل الهيثم ابن ه يتوجَّ بل ويستدل، ويفكر يتأمل كيف ويصف فكره، يف ويدخل

.٢٠١ ،١٨٩ ص١٨٥، السابق، املصدر 2
.٢٠٢–٢٠٨ ،١٩٨-١٩٩ ،١٩٥ ص١٩٣، السابق، املصدر 3

،(١٣) االقتصاص كتاب ،(٩) الشيخ موالي ،(١٦) أرسطوطاليس ،(٨) املجسطي ،(٦٤) بطليموس 4

.(١) املناظر كتاب
ص۱۸۸–۱۹۱. شكوك، حل 5
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رضوان بن وعيل الهيثم، ابن سابًعا:

أرسطو قصد يُبني منهما. كلٍّ عند بالحركة القول بني والتمييز أرسطو عند بطليموس
ويُهيمن مًعا، النصني يقوِّي الهيثم فابن واختالفهما؛ اتفاقهما ومدى بطليموس وقصد
ألفاظهما.6 ح ويصحِّ مضمونهما يصدِّق والتوراة، اإلنجيل عىل القرآن يُهيمن كما عليهما
الدارس، هو الهيثم ابن وأن الهيثم، ابن يرشح الذي هو بطليموس أن عىل ذلك ويدل
وتصحيحها ومراجعتها نقدها أو ُمطابقة، كانت إن له تأييًدا بطليموس أقوال ويستعمل
الهيثم فابن خطأ. غلط، تصحيح، صحيح، ألفاظ: تردد يكثُر لذلك ُمخالفة؛ كانت إن
املوضوع.7 عىل لرُياجعه النص إىل يعود ثم يراه، حتى املوضوع نحو ويتجه النص يرتك
فهو آخر؛ مستًوى إىل للرشح تجاوز الوافد تمثُّل أن إال بالرشح، الوافد تمثل يرتبط هنا

عليه. هو ما عىل له فهم مجرد الرشح أن حني يف التأليف، مراحل من مرحلة أول
بطليموس يصدق ولكنه يشء، كل بطليموسيف تصديق هو الشيخ» «موالي خطأ وإن
يكونوا أن يصحُّ ال الحديث أصحاب وكأن ونقًال، تقليًدا بل حجة، وال برهان غري من
الربهان منهج عىل وليس النقل، منهج عىل تعوَّدوا الرسول، عن نقلة مجرد ألنهم علماء
مع نبي، وكأنه بطليموس تغليط عليه ويصعب التعاليم. أصحاب عند الحال هو كما
املجسطي يف أقواله من فكثري كتبه؛ من كثرية مواضع يف كثرية أغالًطا لبطليموس أن
كتاب تأليف الهيثم ابن نية يف كان وقد يُناقضها، ثم للهيئات أصوًال يضع ُمتناقضة،
والربهان املناظر كتاب يف أغالًطا له أن كما بطليموس، أغالط فيه يرصد الهيئة علم يف
الهيثم ابن وألَّف ف. ويضعِّ أكثرها يُبطل «االقتصاص» كتاب معاني املرايا. أشكال عىل

التدوير.8 ذلك يف بطليموس غلط يُبني العاجل يف منشورين

ص۲۰۱–٢٠٥. السابق، املصدر 6
.٢٠١–۱۹۹ ص١٩١–١٩٦، السابق، املصدر 7

ال بطليموس أن كالمه من ويظهر منه، ويمتعض لبطليموس تغليطي عليه يصعب أيًضا «ووجدته 8

املجسطي يف كالمه أن فمنها كتبه؛ من كثرية مواضع يف كثرية أغالٌط ولبطليموس الغلط، عليه يجوز
أتي ثم يذكرها التي للهيئات أصوًال قرَّر أنه وذلك ُمتناقضة؛ كثرية أشياء فيه ُوجد النظر فيه ق ُحقِّ إذا
أن أحب فإن كثرية. مواضع بل واحًدا، موضًعا وليس قرَّرها، التي لألصول ُمناقضة للحركات بهيئات
أوًال فيه وأبنيِّ الهيئة، علم من الحق تحقيق يف كتابًا أعمل أن عزمت كنت وقد فعلت. وأبيِّنها أكشفها
املواقع تحقق كيف أبنيِّ ثم منه، الصحيحة املواضع أبنيِّ ثم املجسطي، كتاب من امُلتناقضة املواضع أين
تصوره. ضعف عىل يدل املرايا شكل يف الربهان يف غلط منها املناظر، كتاب يف أغالط وله امُلتناقضة.
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هو يصبح كي اإلطالق عىل بطليموس يتقدم بطليموس» عىل «الشكوك ويف (ب)
مجرد الوافد تمثُّل يعني وال املناظرة.9 ثم االقتصاص ثم املجسطي ويتقدم الوحيد، العَلم
العنوان؛ يدل كما وتجاوزه، ونقده الوافد يف الشك يعني بل والتعلم، واالستيعاب القبول
التيَّار هذا استمرَّ وقد العلم. لتقدُّم مضادٍّ اعتقاٍد إىل وتحوُّله تقليده، عىل القضاء أجل من
وهو أجيال، لعدة حضاري مرشوٌع فالنقد املتأخرة.10 العصور يف حتى للوافد النقدي
املتقدمني كتب قارئ هو ليس الحق فطالب الهيثم؛ ابن عنه يعربِّ مقصود، واٍع موقف
لقيل املتبع ال والربهان، الحجة عن الباحث لفهمه، الناقد هو بل بهم، الظن وحسن
القدماء، كالم يف والباطل الحق يدرك حتى تسامح أو تحامل دون للكل والخصيم وقال،

أقوالهم.11 خطأ أو صدق من ويتحقق
اتساق منهج أوًال: والتصحيح؛ واملراجعة للنقد مناهج عدة الهيثم ابن ويستعمل
وقد والشناعة.12 وامُلحال التناقض يف الوقوع وعدم املقدمات، مع النتائج وتطابق الفكر،
هو إذن املقياس املصطلحات. دقة وعدم األلفاظ، استعمال وسوء اللغة، الغلط سبب يكون
للكواكب بطليموس فرضها التي فالهيئة القياس؛ قواعد واتباع نفسه، مع الفكر تطابق
خارج أيًضا مجردة دوائر عىل الحركة وفرض القياس، خارج ألنها باطلة الخمسة
واألصول والتصورات واألقوال املعاني يف التناقض الهيثم ابن يرفض لذلك القياس؛13
مع التناقض هو املقياس يكون وقد وفحش. ُمحال من ينتج ما يرفض كما الصحيحة،

واملنشورات، باألكر قرَّرها التي والهيئات الثانية املقالة يف ذكرها التي املعاني فإن االقتصاص كتاب فأما
هذا يف غلطه بيَّنت قد الحال عاجل ويف (ص٢٠٦-٢٠٧). واضمحل» أكثرها بطل فيها النظر ق ُحقِّ إذا
أنه عىل وبيَّنت فيه، شك ال الذي بالربهان وأوضحته التدوير، لذلك فرضهما اللذين املنشورين يف الجواب
يقرِّر أن أمكن «فإن (ص٢٠٧). فيه عذر ال الذي امُلحال منهما عرض املنشوران ُفرض وضٍع أيِّ عىل
له واعتذرت دائًما، شكًرا عليه شكرت عليه، ووقفت إل أنفذه إذا فإنه صحيًحا، وضًعا املنشورين لهذين
عىل ووجب غلط، بطليموس أن صحَّ فقد أقاويله؛ من يشء يف بطليموس أغلِّط أن بعده من وأتوب به،
من تقليده من ويتوب له، االمتعاض من يتوب أن عليه ووجب بطليموس، بخطأ يعرتف أن الشيخ موالي

(ص۲۰۷). حجة» وال بربهان معها يأتي ال التي أقاويله من يشء يف تصديقه
والوثائق الكتب دار الشهابي، نبيل صربة، الحميد عبد تحقيق بطليموس، عىل الشكوك الهيثم، ابن 9
،(٢٨) املجسطي ،(٤٤) بطليموس .١٩٧١ القاهرة العربية، مرص جمهورية الرتاث، تحقيق مركز القومية،

.(٦) املناظر ،(١٨) االقتصاص
الغرب. يف الحديث العرص يف وكوبرنيقس الشاطر وابن بطليموس نقد مثل وذلك 10
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رضوان بن وعيل الهيثم، ابن سابًعا:

تتبنيَّ االستدالل أوجه ولكن صحيحة، املعاني تكون وقد القول.14 خالف فالوجود الواقع؛
التناقض ألفاظ: تكثُر لذلك املناظر؛ كتاب إشكاالت بعض يف الحال هو كما أخرى، برباهني
الصحيحة، لألصول املناقض الظاهر، أو التصور يف الغلط الوجود، يف امُلحال املعنى، يف
لبطليموس الهيثم ابن يجد وأحيانًا الربهان.15 البني، الصحيح، مقابل يف الفاحش امُلحال
الذي والسهو املقدمات، عىل والقفز الرباهني، نقص مثل أخطائه، أو نسيه ما لبعض العذر
قصًدا. فيها الخطأ ارتكب مواضع يف عذر له ليس أخرى وأحيانًا منه. البرش يعرتي ال
أجل من آخر كتاٍب يف قاله ما عىل مثًال املجسطي كتاب يف قاله ما الهيثم ابن ويُراجع
بالنصوص، منهجه ويدعم الكيل. ونسقه املذهب وحدة ببعضيف بعضه كله العمل تفسري
لتأويٍل لبطليموس فرصة وإعطاء والوصل، القطع موضع إىل واإلشارة األقوال، واقتباس
ملعرفة فكره مع خطوة خطوًة السري مع والتجربة، العقل عىل عرضها بعد ألقواله صحيح

الرشح.16 أو األصل يف فيه القفز وأين مساره،

طالب بل بهم، الظن حسن يف طبعه مع امُلسرتسل املتقدمني، كتب يف الناظر هو ليس الحق «طالب 11

هو الذي القائل قول ال والربهان، الحجة املتبع عنهم، يُفَهم فيما امُلتوقف فيهم، لظنه املتِهم هو الحق
غرضه كان إذا العلوم كتب يف الناظر عىل والواجب والنقصان. الخلل برضوب ِجبلَّته يف مخصوص إنسان
حواشيه، جميع ويف متنه يف فكره ويجعل فيه، ينظر ما لكل خصًما نفسه يجعل أن الحقائق معرفة
فيه؛ ح يتمسَّ وال عليه، يتحامل فال خصامه عند نفسه أيًضا ويتهم ونواحيه، جهاته جميع من ويخصمه
التقصري من تقدَّمه من كالم يف وقع عساه ما وظهر الحقائق، له انكشفت الطريقة هذه سلك إذا فإنه

ص٤٠٣. الشكوك، والشبه.»
وألفاًظا ُمشبهة، مواضع فيها وجدنا منه، الحق وإنصاف إنصافه وتحرَّينا وميَّزناها خصمناها «وملا 12

اإلمساك يف أن فرأينا الصحيحة؛ املعاني من فيه أصاب ما جنب يف يسرية أنها إال متناقضة، ومعاني بشعة،
األمور أوىل ووجدنا عنه، ذلك سرتنا يف كتبه يف بعدنا ينظر ملن وظلًما عليه، وتعديًا للحق هضًما عنها
أن يمكن وجه بكل معانيها وتصحيح خللها سد يف ذلك بعد من يجتهد ملن وإظهارها املواضع هذه ذكر

ص١٤. السابق، املصدر حقائقها.» إىل يؤدي
التي واألغالط امُلتناقضة، املواضيع نذكر وإنما كتبه، يف التي الشكوك جميع املقالة هذه يف نذكر «ولسنا 13
قرَّرها، التي املعاني انتقضت مطردة وهيئاٌت صحيحة وجوٌه لها ج يخرَّ لم حتى التي فقط، فيها تأويل ال
من تنحلُّ وهي املقرَّرة، لألصول متناقضة غري فإنها الشكوك بقية فأما لها؛ حصَّ التي الكواكب وحركات

.٤٣ ،٣٧ ،٣٣-٣٤ ص٢٣، القياس، عىل الخروج ص٥، يتغري.» وال األصول من يشء ينتقض أن غري
.٥٩ ،٥٢ ،٥٠ ،٢٧ ،٢٢ ،٢٠ ،١٠ ،٧ ص٦، السابق، املصدر 14

ص٦. السابق، املصدر 15
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مخترصة فالرسالة وحده؛17 أرشميدس يتقدم املسبَّع» ِضلع «مقدمة ويف (ج)
براهني الهيثم ابن ويُكمل املسبع. ضلع يف أرشميدس مقدمة عىل باملعنى اإلرضار دون
توظيفه إعادة يمكن املسبع منه ُعمل الذي املثلث أرشميدسهو برهان فأساس أرشميدس؛
أرشميدس إليه يحتاج ما وهو ويُكمله، املوضوع الهيثم ابن ع يوسِّ كما منه. املربع لعمل
الهيثم ابن يجد كما املقدمات. وضع إعادة يف يفيد النتيجة فإكمال املسبع؛ ضلع إلثبات

التاريخ.18 بتقدم يتقدم فالعلم التاريخي؛ سياقه يف إياه واضًعا ألرشميدس العذر
كتاب من الخامسة املقالة من أيًضا الهيثم البن املحرقة» الكرة يف «رسالة وتبدأ (د)
«شعاع العلمي؛ باملوضوع واالكتفاء التاريخي للسياق ذكر دون لبطليموس،19 «املناظر»
فإذا للشمس. ُمقابل مشفٍّ جسم كل يف وينُفذ مستقيمة، خطوٍط عىل الشمس من يخرج
الذي الجسم لشفيف الشفيف ُمخالًفا ا ُمشفٍّ آخر جسًما لقي ثم ، مشفٍّ جسٍم يف نفس
ينُفذ ولم انعطف قائمة، زوايا عىل الثاني الجسم سطح عىل قائًما يكن ولم فيه، هو
نقطٍة من بدايًة الخالص النظري العرض عىل القدرَة هذا التمثل يعني استقامة.»20 عىل
يبقى وال كليًة، الوافد ينتهي عندما الخالص اإلبداع إىل تتحول اليونان، عند تاريخية
داخل املقال ويوضع واملناظر. بطليموس ال الوافد من يذكر ال لذلك الخالص؛ العقل إال

الساعات».21 و«خطوط «املناظر» مثل الهيثم، ابن أعمال مجموع

تتبني لكن صحيحة، أنفسها يف املعاني أن إال صحيحة، برباهني بيَّنها أشكاًال املناظر يف كتابه «ووجدنا 16
.٦٢ ،٥٩ ،٥٤ ص٥٠، السابق، املصدر ص٧، نذكرها.» ولم فيها له فتأوَّلنا بها، بيَّنها التي الرباهني بغري
املجلد حلب، العربي، العلمي الرتاث معهد مجلد راشد، رشد تحقيق املسبع، ضلع مقدمة الهيثم، ابن 17
املسبع، عمل يف املسبع، ضلع مقدمة رسالتان: الهيثم والبن ص۲۱۸–۲۲۷. ،۱۹۷۹ الثاني العدد الثالث،
دون الرياضية باملعلومات مملوءة واملقدمة املسبع، ضلع مقدمة عىل كالمه يف أرشميدس مع حوار وهو

الهيثم. ابن عند اإلبداع مكونات عن أو العقل، إىل النقل من التحول لكيفية تحليل
التي الصفة عىل املربع نعمل كيف يبنيِّ ولم قدَّمه، الذي املربع عىل املسبع ضلع بنى أرشميدس «إن 18

قطوع عن شيئًا آخره يف املسبع يذكر الذي كتابه يف ذكر يكن ولم املخروطات، بقطوع يكون إنما رشطها
املسبع.» ضلع عليه وبنى مقسًما املربع فأخذ جنسه، من ليس ما الكتاب يخلط أن يَر فلم املخروطات،

ص٢٢٠-٢٢١.
ص۲۹۷–۳۱۸. السابق، 19

ص۲۹۷. السابق، 20
.(٢) الهيثم) (ابن املناظر ،(١) الساعات خطوط ،(٣) املناظر بطليموس، 21
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بل قوًال، يرشح ال الهيثم ابن ألن البيان؛ ألفاظ صيغ وتكثُر القول، ألفاظ تغيب
من مزيد أجل من البيان بيان يتم عندما مزدوًجا البيان فعل يكون قد بل برهانًا، ح يوضِّ
البيان ويقوم للموضوع.23 الداخيل املنطق عن للبحث أي للربهان؛ بيان وهو اإليضاح.22
الربهان بناء أجل من الخطوط م توهُّ الرياضية، الرباهني يف الحال هو كما االفرتاض، عىل
باإلضافة امُلحال، استبعاد يمكن وحتى منا»، توهَّ «وإذا تعبري يظهر لذلك عليها؛ الهنديس
إىل والسابق السابق، إىل الالحق يُحيل كما التوضيحية، واألشكال الرسوم من عدد إىل
يبدأ وكما قدَّمنا». «وإذ مثل عباراٍت يف االستدالل ووحدة املوضوع وحدة لبيان الالحق،
والصالة بالحمدلة ينتهي والسعادة، بالخري واإلتمام بالتيسري والدعوة بالبسملة املقال

أجمعني. وآله الرسول عىل
الفاريس الدين كمال تحرير أيًضا، الهيثم البن املحرقة» الكرة «رسالة ويف (ه)
من مزيد نحَو تمثٍُّل عىل تمثًال والفاريس، الهيثم ابن بني مزدوًجا التمثل يبدو (٧١٨ه)،
الهيثم ابن يتمثل الفاريس الخالص.24 العقل إىل الوافد من العقل، إىل النقل من التحول
الكرة يف مبارشًة املوضوع يف يدخل ثم ذكرها التي املقدمات يستبعد بطليموس.25 ُمتمثًال
ربعها؛ من وأكرب العطفية نصف من أصغر الزجاج يف االنعطاف زاوية أن وهي املحرقة،
خطوط يف وكتابه الهيثم ابن ثم املناظر، وكتابه بطليموس إال الوافد من يذكر ال لذلك
«قال» بني القول ألفاظ تتعادل أيًضا ولذلك الهيثم؛ ابن عمل وحدة عىل يدل مما الساعات؛
الرتاكم، يقع أيًضا الوافد تمثل ففي الفاريس.26 أي و«أقول»؛ الهيثم، ابن أي و«يقول»؛
الفاريس ويعتمد الرتاكم. يف نوع آخر واإلبداع التأليف، يف نوع أول فالتمثل اإلبداع؛ بداية

النص.27 صحة من ليستوثق الهيثم ابن مقال من نسخة من أكثر عىل

فيتبني هذا، من تبنيَّ فقد ذلك، تبنيَّ قد وإذ ،(٢) املقدمات يف ذلك تبنيَّ ملا ،(٥) نبنيِّ أن أردنا ما وذلك 22

وقد األول، الشكل يف تبنيَّ وقد ، تبنيَّ فقد بيَّناه، مما تبنيَّ فقد البيان، هذا من تبنيَّ وقد ذلك، جميع من
.(١) الرابع الشكل يف تبنيَّ

.(٥) التوضيحية األشكال ،(١) ُمحال وهذا ذلك، برهان بالربهان، ذلك فلنبنيِّ 23

ص٣١٩–٣٤٤. السابق، 24
.(١) الساعات خطوط الهيثم، ابن ،(٢) املناظر ،(٣) بطليموس 25

.(١) قال ،(١٤) يقول ،(١٩) أقول 26
ونبَّهت وجدته، ما عىل وأوردت أوردته ما عىل فيها فوجدت هذه، مقالته من نسختني حت تصفَّ «وقد 27

ص۳۳۷. املحرقة، الكرة فيه.» ما عىل
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توضيح يف الثاني امُلتمثل رغبة التحرير أن عىل لتدلَّ واإلرادة البيان أفعال وتظهر
ق يحقِّ اإلرادي والفعل إرادي. فعٌل الثاني والتمثل عقيل، فعٌل األول التمثل األول؛ امُلتمثل
الحاصل، ويستقري صالنتائج، ويلخِّ والتناقض، امُلحال ويستبعد إليه، يحتاج وما املطلوب
واملقال والرشح. الرتكيز يف وكمي البيان، يف كيفي فعٌل فهو والحاشية؛ التكملة ويُضيف
هللا، رحمه الهيثم، ابن إال املوروث من يظهر وال واحد. وجدول توضيحية رسوم ستة به

حمدلة.28 أو بسملة دون الوافد ُمتمثًال
الهيثم ابن تلقيب لدرجة املقدمة، يف إقليدس يأتي الحكمة» ثمرة عن «مقالة ويف (و)
الرأي إقليدس اه سمَّ ملا الهيثم ابن ويعرض الثاني.29 بطليموس بعد الثاني بإقليدس
مما اآلخر؛ البعض مع ويختلف بعض، مع يتفق نقدي، موقٍف مع اإلشكال أو العام

ل.30 وتأمُّ صرب فالعلم تأمله؛ عىل الصرب يتطلب
االسترشاق، سؤال فهذا عليه؛ ُمنتَحل أنه أم املقال مؤلف هو الهيثم ابن كان إذا يهمُّ وال
من تحليله وحياته. ووفاته ميالده مؤلفه؛ عن النظر برصف الداخيل استقالله له فالنص
مثل الرياضيات يف الهيثم وابن اإلبداع. إىل النقل من التحول يف مكانه عىل التعرف أجل
الخالص اإلبداع من االقرتاب لدرجة التنظري عىل القدرة يمثِّل الحكمة، علوم يف سينا ابن
ثم وإقليدس، وبطليموس وجالينوس أرسطو حياته بداية يف درس وتمثله. الوافد ذكر لوال
ويستعمل األخرى. رسائله بعض يف الخالص اإلبداع إىل الوافد تمثل من وانتقل تجاوزهم
بني التمايز عىل حرًصا املوسيقى اليونانيون يُسميه الذي التأليف علم مثل املنقول االسم
الوافد أو املوروث أو الوافد كان سواء املنقول، يف الشك عىل يعتمد منهجه واآلخر.31 األنا
وصحة املتن صحة والتأويل، الفهم صحة أو النقل صحة صحته، من يتأكد حتى املوروث
التجربة بطريق أو والربهان العقل طريق عن إما التصديق ويتم الحديث. علم بلغة السند

فإذا املقالة، هذه يف إليها امُلحتاج هي وهذه املطلوب، فتعنيَّ ،(۲) ُمحال وذلك ،(٤) أردناه ما وذلك 28

.(١) تكملة حاشية، الحاصل، حاصل الحاصل، .(١) تبنيَّ
.۱۹۹۱ القاهرة ريدة، أبو الهادي عبد محمد وتقديم تحقيق الحكمة، ثمرة عن مقالة الهيثم، ابن 29

ص۳۳-۳۲. السابق، املصدر 30
بالنظر ذلك وإتباع لها، والتفهم املقالة هذه عىل بالوقوف الريايض العلم هذا طلب رشع من «فليبتِد 31

أو ذلك من يستهجنه عما واإلعراض للنفور ُمطرًحا وتصوره، تأمله عىل الصرب معتمًدا إقليدس، كتاب يف
عىل يحُدوه السعادة أجزاء من عظيًما جزءًا بذلك يفيد فإنه ِرسله؛ عىل فيه ويميض منه، فهمه عىل يدق

ص۳۳. السابق، املصدر أجزائها.» يف ما إفادة إىل التواصل
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رضوان بن وعيل الهيثم، ابن سابًعا:

اإلنسانية. أو الطبيعية أو الرياضية العلوم بني ذلك يف فرق ال واملشاهدة، واملالحظة
واللغو اإلنشائيات عن بعيًدا مخترص وبأسلوٍب دقيقة علمية بلغٍة النتيجة عن والتعبري
ِقرص وهموم النهاية بحتمية الشعور من بالرغم رضورية العمل يف واملثابرة والتطويل.

العمر.
العلوم أساس وهي الرياضة، منطق الهندسة واملنطق، الرياضة بني تجمع والهندسة
يف األعداد وخواص الهندسة، يف الهندسية األشكال خواص تُعطي األربعة، الرياضية
أساس وعىل الفلك. يف الهيئة علم وخواص املوسيقى، يف التأليف علم وخواص الحساب،
إىل الحكمة قسمة يف املنطق عن بديل والرياضة الصناعية.32 العلوم باقي تنشأ الهندسة

ومنطقيات. وطبيعيات رياضيات
واملعتزلة والرازي الراوندي ابن عىل الرد يف ألَّف وفيلسوف، ُمتكلم الهيثم وابن
كان ولو حتى رضوري، برهاٍن عىل تقوم ال فاسدة املتكلمني أدلة أن وإلثبات واملتكلمني،

بعد. فيما رشد ابن فعل كما العالم حدوث إثبات املوضوع
الهنديس التأصيل من بالرغم عميل أخالقي جانٍب من الهيثم ابن فكر يخلو وال
النفس، قوى تقسيم يف ألفالطونيتها الحكمة» «ثمرة صحة يف الشك لدرجة الطبيعي،
منها أراد والرياضية. واإللهية الطبيعية العلوم بني وجمعها األحالم، موضوع وتناول
تستطيع إذ الهندسة؛33 أصول عىل اعتماًدا الحكمة أصول املبتدئني تعليم الهيثم ابن
الحكمة هي التي الطبيعية، األمور إىل الوصول الرياضيات، منطق وهي الهندسة،
واألرض السماء هيئة يف وِذكره هللا حكمة اإللهية، األمور وإىل وأسبابها، وعللها ومبادؤها

خبريًا.34 قادًرا حكيًما الباري إثبات فلِزم بينهما، وما
ابتداءً باإليمانيات، بطليموس» عىل «الشك دون منها ثالثٌة تنتهي األربع الرسائل ويف
واالستعانة والخلل، والتقصري الزلل، من للعصمة ودعوته باهلل، والثقة والحمدلة، بالبسملة
الشيخ ملواله الهيثم ابن ويدعو له. رشيك ال وحده هلل، العزة عليه، والتوكل بمشيئته،

الفرائض حساب (٤) واملقابلة. الجرب (٣) املعامالت. حساب (۲) املساحة. (١) علًما: عرش خمسة هي 32

أصل هي التي الرياضية املسائل استخراج (٧) األثقال. مراكز استخراج (٦) املناظر. (٥) والوصايا.
واألرض السماء هيئة (۹) والجور. العدل يف يحتال كما الحيل (۸) الهندسية. األمور من مطلوب كل
املقاييس ظالل (۱۱) (التقويم). األرض عن وأبعادها (الزيجات) أجرامها وأقدار والكواكب األفالك وعدد
(الشفاء األلحان تأليف (١٤) املاء. آالت استخراج (۱۳) (األصطرالب). الكرة سطح (۱۲) (الساعات).

األنهار. وحفر والجسور والقناطر األبنية (١٥) باملوسيقى).
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

قرآنية بآيٍة ويستشهد نقده. من وامتعاضه لبطليموس تقليده من بالرغم له، هللا بحراسة
الهيثم البن ويُحمد اليقني. إىل الظن من االنتقال رضورة إلثبات إِثٌْم﴾ الظَّنِّ بَْعَض ﴿إِنَّ

هللا.35 دعاء بعد للسلطان يدُع لم أنه

رضوان بن عيل (٢)

العنوان يدل (٤٥٣ه)، رضوان بن لعيل والصنائع» العلوم يف املنطق من «املستعمل ويف
قواعد يف فقط ليس وأنه لالستعمال، منطق إىل صوري منطٍق من املنطق تحويل عىل
علمي ومنطق قديم تقليدي منطق بني فرق ال والصنائع، العلوم يف أيًضا بل الفكر،
املقوالت ويضمُّ العرشة، األجناس عن األول: عناوين؛ بال ثالث مقاالٍت إىل وينقسم حديث.
واملغالطة الجدل عن والثالث: اليقني. منطق أي والربهان؛ القياس عن والثاني: والعبارة.
والتقليد، والنقل التكرار مجرد الوافد تمثل يعني فال الظن. منطق أي والشعر؛ والخطابة
وبني بينه الرتتيب باختالف وعي عىل وهو الحضاري. والنقل اإلبداع بداية يعني بل

فحسب.36 العمل يبغي رضوان وابن والعمل، العلم يبغي فأرسطو أرسطو؛
الرابع الفصل مثل أرسطو، منطق يف موضعه يبنيِّ ثم املوضوع رضوان ابن يدرس
الجدل صناعة تعليم يف إطالته سبب ويبنيِّ أرسطو، منطق ويركِّز العبارة،37 كتاب من
دامت ما خمٍس إىل املخاطبات الفيلسوف تقسيم ويؤيد مقاالت،38 ثماني يف واستقصائها

.٢١ ص۱۸-١٩، الحكمة، ثمرة 33
ص۳۳. السابق، املصدر 34

الحكمة، ثمرة ١٩٦؛ ص١٩١، االلتفاف، حركة شكوك حل ٧٠؛ ،٥٠ ص٣، املسبع، ضلع مقدمة 35

.٣٤ ص١٧،
النهضة مكتبة القايض، عرفات أحمد د. والصنائع، العلوم يف املنطق من املستعمل الرضوان، بن عيل 36

.١٩٩٦ القاهرة املرصية،
وقصد والعلوم، الصنائع يف منها يُستعمل ما بيان قصدنا كان إذ الفيلسوف؛ ترتيبها يف خالفنا «وقد 37

«ونحن ص٢٣. السابق، فقط.» علمها أعني منها؛ يُستعمل ال وما منها يُستعمل ما تلخيص الفيلسوف
املنطق، صناعة جميع إىل مدخًال هذا كتابنا ليكون الصنائع هذه من واحدة كل الكتاب هذا يف نُفرد
الصناعة هذه فهم ملن تذكرة ذلك ليكون والصنائع العلوم يف استعماله يكثر ما ذكر عىل قلنا كما ونقترص

ص٩٦. السابق، الفيلسوف.» كتب من
ص٤٢. السابق، 38
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رضوان بن وعيل الهيثم، ابن سابًعا:

من املنطق بتقدم وعي عىل رضوان ابن وكان واملوضوع.39 العقل مع تتفق القسمة
عند املنطق فيها نشأ التي األوىل اللحظة عىل الثبات ليس التمثل امُلحَدثني. إىل القدماء
جرت «وقد تعبريهم طرق يف املناطقة ويختلف املحدثني. عند واستيعابه تمثُّله بل القدماء،
التأمل يتضمن بل واستيعاب، تحصيل مجرد الوافد تمثل يعني وال أن».40 القدماء عادة
االستدالل ويظهر صنا».41 لخَّ قد «وإذ لنا»، تأمَّ «وإذ صيغ ذلك عىل تدل كما والفهم،
عليه يكون أن ينبغي ملا معياري استدالٌل وهو النتائج، إىل املقدمات من االنتقال يف
توضيح التمثل أن عىل يدل مما البيان؛ أفعال تظهر كما تفهم». أن ينبغي «ولذلك الفكر
ورسالٌة مشرتكة، تجربٌة فالتمثل هذا»؛ عرفت «وإذا القارئ مخاطبة وتتم ورشح.42

والقارئ.43 املؤلف بني واحدة حضارية
ثم وأرسطوطاليس النموذج إىل الشخص من تحوًال الفيلسوف يذكر الوافد ومن
الفالسفة جميع إىل ويُشار املنطق. صناعة أرسطو استخرج فقد وأبقراط؛44 إقليدس
املوروث.45 أو الوافد من تحديد دون منهم النباهة ذوي أو الفالسفة من واملشهورين
«كليلة بكتابَي املثل ويرضب اللغة. مباحث إىل أقرب ألنه بمفرده؛ العبارة كتاب إىل ويُحال
أسطقس مثل مستعملًة، املعرَّبة األلفاظ بعض زالت وما والعرائس». و«العرس ودمنة»

وأسطقسات.
مما الشتاء؛ يف األجواف يف تكثر الحرارة إن أبقراط، من طبية بموادَّ املثل ويرضب
املقدمات عن النتائج اختالف أي ُخْلف؛ فهذا يكثر؛ البلغم أن حني يف البلغم، قلة يتطلب
لالستعمال فاملنطق أخرى؛ طبية بأمثلٍة املثل يرضب كما الربهان. أمثلة يف وذلك تجريبيٍّا،
وهو والصنائع، العلوم يف يُستعمل ملا إقليدس بربهان املثل يرضب كما تجريبي. منطٌق
مثل الطبيعية، العلوم سائر يف يجري الهندسة يف يجري وما مقدمتني. من ن مكوَّ برهان

السماوي. الِجرم

ص١١٤. السابق، 39
ص٧٢. السابق، 40
ص٤٠. السابق، 41
.٢١ ،١٨ السابق، 42

.٦١-٦٢ ،٥٠ ص٤٨، السابق، 43
ودمنة، كليلة ،(١) العبارة ،(١) سقراط أبقراط، ،(٣) إقليدس ،(٢) أرسطوطاليس ،(٦) الفيلسوف 44

.(١) والعرائس العرس

73



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املثل يرضب كما وعمرو. بزيد املجهول إىل اإلشارة عادة يف العربية اللغة وتظهر
جزئية. أشخاٍص عىل أو كعرض، «متى» لرشح الطريقة بنفس وسقراط، بأرسطوطاليس

رضوان.46 بن عيل الحسن أبا الشيخ الناسخ ويذكر
التخلق يف نافًعا يكون فإنه لالستعمال املنطق دام فما تلقائيٍّا؛ املوروث مادة وتظهر
ُمواساة مثل عاقل، كل إليه يُذعن ما وهي عقلية: رضبان؛ والرشائع الصالحني. بأخالق
وهي امُلنعم، وشكر بالوالدين، والرب النفس، حب مثل الغري وحب قريب، أو صديق
ومنها صنعة، أو أمة بكل الخاصة الرشائع وهي وضعية، والثانية: أمة. كل يف متواترت
اإلمام بني والفرق الفقيه. أو اإلمام ومن هللا من وحي أو نبوة عن اإللهية الطوائف رشائع
بالحالل يُعنى والفقيه عليها، الناس ويحمل الرشيعة بأمر قائم اإلمام أن واملتكلم والفقيه
عالم بني فرق ال بأقاويل، الدين ونرصة الفقه أصول يف يتكلم الذي هو واملتكلم والحرام،
الخصام حالة يف الوضعية الرشيعة إىل االحتكام ويتم الدين. أصول وعالم الفقه أصول
يبدأ وكما البرش.47 بني الخالف حالة يف العامة العقلية الرشيعة إىل أو طائفتني، بني
يف وأحيانًا بالحمدلة، ينتهي وصحبه، وآله محمد عىل والسالم والصالة بالبسملة الكتاب

مقال.48 كل آخر

.٩٤ ص٢، املستعمل، 45
.١٤٢ ،٩٤ ،٩٢ ،٤٤-٤٥ ص١، السابق، .(٦) رضوان ابن 46

.۱۳۷-١٣٦ ،١٠ ،٧ ص٨، املستعمل، 47
.٩٢ ص١، السابق، 48
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رشد وابن باجه ابن ثامًنا:

باجه ابن (١)

بقول باجه ابن يستشهد إذ فقط؛1 والحكماء أرسطو إىل يُحال اإلنسانية» «الغاية ويف (أ)
والنفس وآالمها الطبيعة مجاهدة من نجا فقد الكمال عىل اإلنسان حصل إذا إنه أرسطو
وتوافق اآلراء، يف اتفاق مجرد دائمني. ورسور فرح يف أرسطو يقول كما وصار وقواها،
لفظ يستعمل كما الحضارات. بني الخربات وتبادل العقالء إلجماع كنموذج الخواطر، يف
إىل ويُحيل موروثًا. الوافد أصبح أن بعد املوروث أو للوافد انتمائهم تحديد دون الحكماء
مذهب أن عىل يدل مما مجتمعني؛ والحكماء أرسطو إىل يُحيل مما أكثر املتوحد» «تدبري
من بل اآلخر، تمثُّل أجل من ليس الوافد تمثُّل وأن أرسطو، مذهب قبل يأتي باجه ابن

اآلن. وحتى املستعَمل، هو معرَّبًا «األسطقسات» لفظ زال وما األنا.2 إبداع أجل
القرن يف أتى فقد الوافد؛ فيها يتمثل صغرية أعماٌل (٥٣٣ه) باجه والبن (ب)
الوداع»3 رسالة يتلو «قوٌل ففي ت؛ تمَّ قد الوافد تمثل عملية كانت أن بعد السادس
والسماء الطبيعي، السماع ثم الحيوان، إىل أعماله من يُحيل ثم فحسب، أرسطو إىل يُحيل
بأرسطو، يستشهد املوضوع بدراسة باجه ابن يقوم أن فبعد والفساد.4 والكون والعالم،
وهو واحد جوهرها ألن الكواكب؛ ألسطقسات ُمجانس البذر يف أبدي حيس وجود مثل

.(١) والحكماء أرسطو 1
.١٠٤ ،١٠٢ ص١٠٠، اإلنسانية، الغاية يف .(٣) املتوحد تدبري 2

ص١٤٩-١٥٠. الوداع»، رسالة يتلو «قول 3

.(١) والفساد الكون والعالم، السماء الطبيعي، السماع ،(٢) الحيوان ،(٧) أرسطو 4



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واآلخرة. األوىل يف للنعم الحياة ذي طبيعي لجسٍم استكمال بأنها النفس حد ومثل العقل،
أعمال إىل بالنسبة أما أرسطو. عند النفس لتعريف املشهور التقليدي التعريف غري وهو
كتاب من عرشة السادسة إىل ويُحيل إلهي، عقٌل الفاعل جوهر أن يبنيِّ فإنه أرسطو
فإنه الروحانيني، َمسكن السماء أن األوائل رأى كما روحانية، به أن يبنيِّ فإذا «الحيوان»،
الرتداد بني «التمييز يف يُحيل كما الطبيعي». «السماع وإىل والعالم» «السماء إىل يُحيل
مؤلفات إىل باجه ابن يُحيل وال والفساد». «الكون من الثانية املقالة آخر إىل والرتدد»
املتوحد» و«تدبري و«النفس» الوداع» «رسالة مثل هو، مؤلفاته إىل يُحيل بل وحده، أرسطو

بالكل.5 الجزء وتفسري باجه، وابن أرسطو املذهبني، لوحدة تأكيًدا و«النبات»؛
أن دون واحدة) (مرًة الحكيم إال يذكر ال األوىل» واملادة األوىل «الصورة ويف (ج)
إلهي طبيعي موضوٍع يف املوروث أو الوافد من حكيم أي بل بالرضورة، أرسطو يعني
مقلوبة طبيعياٌت واإللهيات أسفل، إىل مقلوبة إلهياٌت فالطبيعيات واحًدا؛ علًما باعتبارهما
سينا. ابن وإرشاقيات الفارابي، ومنطق الكندي، علم جامًعا باجه ابن فيها ويبدو أعىل.6 إىل
أشخاًصا، وليس نصوص إىل الوافد ل تحوَّ فقد أرسطو؛ مؤلفات بعض إىل يُحيل كما
إىل العلمي الرتاث ومن العلم، إىل الشخص من للتحول بدايًة مؤلفني، وليس مؤلفات إىل
بسائط ألنها األسطقسات صورة هي املادة يف تحصل الصورة أول كانت فإذا ذاته؛ العلم
والعالم»، و«السماء الُعلوية» «اآلثار ثم والفساد» «الكون إىل باجه ابن يُحيل املوجودات،
يف األدبيات صاحب هو وأرسطو الدارس، هو باجه ابن السابقة.7 األدبيات من كنوع

معرَّبًا.8 «األسطقسات» لفظ يُستعمل زال وما قبله. املوضوع
(مرًة الخري» «إيضاح كتاب الوافد من يذكر وخلودها» العقول «تراتب ويف (د)
من كنوع العلم، إىل النص ومن النص، إىل املؤلف من تحوًال عَلم، اسَم وليس واحدة)،
الرابع لألبواب تحديد مع قبُل من باجه ابن درسه الذي املوضوع من والتثبت التأكيد
يذكر وال بالكتاب. دقيقة معرفٍة عىل يدل مما واملائة؛ والسادس واملائة والخامسة واملائة
من أكثر إىل النص نسبة وإمكانية الشخص، عىل النص ألولوية لشهرته نظًرا مؤلفه

.٢٦ ،٨٠ ص٨٢، السابق، .(٦) ،(١) النبات املتوحد، تدبري ،(٢) النفس ،(٣) الوداع رسالة 5

ص١٠٣-١٠٤. اإللهية، الرسائل النارش، من العنوان األوىل»، واملادة األوىل الصورة «يف 6

.(١) والعالم السماء العلوية، اآلثار ،(٢) والفساد الكون 7
ص١٠٣–١٠٥. الرسائل، 8
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رشد وابن باجه ابن ثامنًا:

النسق عىل واملنتَحل البغدادي، إىل املنسوب املحض» «الخري كتاب هو وربما شخص،
باللسان ذكره هللا، إىل للتقرب أمور ثالثة تبنيِّ الطابع، دينية والرسالة األفلوطيني.
يشغل أو ذكره عن يُنهى ما وتجنَّب القلب، يُعطيه بما الجوارح وأخذ تعظيًما، أو تمجيًدا
القارئ بمخاطبة الرسالة وتنتهي معه. الدوام عىل بالصرب إال يتم ال كله وذلك عنه، القلب

إدامته.9 عىل بالصرب إال ذلك يتم وال هلل، امُلخلصني من كان فيها ما أخذ إذا وتبرصته،

رشد ابن (٢)

يقوم أنه أي األعظم»، «الشارح أنه (٥٩٥ه) رشد ابن عن الشائعة الصورة من وبالرغم
لنقد الوافد استعمال الحقيقة يف كانت والجوامع صات وامللخَّ الرشوح أن إال الوافد، بتمثل
ولكن سينا، ابن خاصًة اإلرشاقية، والفلسفة الكالم، أي األشعرية؛ علم خاصًة املوروث،
ال فيما مقاًال) عرش (ثمانية والطبيعية املنطقية الصغرية مقاالته يف الوافد تمثل يظهر

والزروع». البذور و«يف املزاج»، «يف طبيعيني مقالني يتجاوز
ويختفي أرسطو. ثم وطبيعيٍّا، منطقيٍّا باعتباره جالينوس يتقدم املزاج». «يف (أ)
إىل ويُحال أرسطو. وليس الطبيب، هو وجالينوس الطب، يف املقالة ألن نظًرا اح الرشُّ
ربًطا نفسه املزاج» «يف إىل يُحال كما العموم. عىل واملفرسين الفالسفة إىل ثم القدماء
ويُدافع العلوية».10 و«اآلثار والفساد» «الكون إىل ثم بالكتاب، للكتاب وتفسريًا ألجزائه
الحرارة، أربعة؛ املفاعالت جعل عندما له جالينوس تأويل سوء ضد أرسطو عن رشد ابن
جالينوس أخطأ فقد فقط؛ اثنان أرسطو عند أنهما مع والرطوبة؛ واليبوسة، والربودة،
فاعلتان، والربودة الحرارة أرسطو عند وُمنفعل. فاعل اثنني، يف اثنني برضب األربعة ر تصوُّ
وخطأ بامُلنفعل. الفاعل عالقة هي بالهيوىل الصورة وعالقة ُمنفعلتان، والرطوبة واليبوسة
الحكم بدور رشد ابن ويقوم كأضداد. وُمنفعل فاعل أنه عىل الكل قياسه جالينوس
أدلة ملعرفة القايض يفعل كما التأويل سوء سبب عن ويبحث الواحد، واإلمام والقايض
يمكن حد أي إىل رشد ابن وسؤال أرسطو. وبراءة جالينوس، اتهام الرباءة، أو االتهام

ص١٩٥-١٩٦. السابق، املصدر 9
العلوية اآلثار والفساد، الكون ،(١) املفرسون الفالسفة، ،(٣) القدماء ،(٦) أرسطو ،(١٧) جالينوس 10

.(١)
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عن البحث عىل ويدل الطبيعية، األصول يُوافق املزاج يف القديم الرأي إىل جالينوس إضافة
األصوليني.11 عند الحال هو كما األصل،

هو التأليف عىل فالدافع تسع؛ األمزجة أن فيها يبنيِّ «املزاج» يف مقالة ولجالينوس
عند الحال هو كما أربع أم جالينوس، عند الحال هو كما تسع األمزجة هل املوضوع،
وطرف الكف جلد يف اللحم يف املوجود وهو املعتدل، إىل باإلضافة ثماٍن واألمزجة أرسطو؟
ُمتساوية، بمقادير األسطقسات كيفيات فيه وتوجد النوع. أطراف يف فاملعتدل السبابة؛
الكيفيات إىل امُلعتدل إضافة يف جالينوس غلط وقد واليابس. والرطب والبارد، الحار من
جالينوس، من طبيعية أكثر فأرسطو الصناعية؛ باألمور الطبيعية األمور شبَّه ألنه األوىل؛
األمزجة ائني للمشَّ وبالنسبة وُمنفعل.12 فاعل منها واحد كل أن ر وتصوَّ بينهما، قايَس
املعنى هذا يفهموا لم وأتباعه جالينوس ولكن البسائط، يف وجودها نحو عىل مركَّبة األربعة
وأوَّلوا فاعلة، األربعة من واحدة كل وجعلوا واليبوسة، الرطوبة يف والربودة الحرارة فعل يف
جالينوس.13 عنهم ينقل الفلسفي للتاريخ ُرواة مجرد اءون واملشَّ بعيًدا. تأويًال أرسطو

الفالسفة جميع فات ما استدرك وأنه الحكماء، تاريخ مع جالينوس رشد ابن ويضع
بينه ويحكم صنيعه، حسن عىل رشد ابن ويشكره بعده، أتى من وتابَعه قبله، واألطباء
صاحب غلط عىل وينبِّه الحق صاحب ويشكر باطل، وأيهما حق أيهما القدماء، وبني
مستوى وعىل اإلطالق. عىل ً خطأ القدماء يقوله ما كل فليس بالقدماء؛ ويستشهد الباطل.
ومثنٍّى مفرًدا «األسطقسات» املعرَّب اللفظ أيًضا يستعمل رشد ابن زال ما املصطلحات
والسفسطة.14 والفلسفة والجغرافيا املوسيقى مثل ، استقرَّ أن بعد املرتَجم وليس وجمًعا،
حيث من والتأليف والعرض والجامع والتلخيص الرشح بني اإلبداع آليات يف فرق وال
واملسار والنتائج، املقدمات بني والتطابق االستدالل، ومنطق املعريف، الشعور أفعال تحليل
يبدأ ال التأليف ألن القول؛ أفعال باستثناء املعياري واملنطق والنهاية، البداية بني الفكري
أفعال تظهر إنما الوافد. تمثل أثناء التأليف مكوِّنات كأحد أرسطو يظهر أقوال. برشح
البيان أفعال تظهر كما الفقهي. لألسلوب طبًقا سلًفا عليه يرد الذي للُمعرتض القول

.٥٧ ،٢٤٩ ص٢٤٧، املزاج، 11
.٢٥٧ ص٢٤٥-٢٤٦، السابق، املصدر 12

.١٤٩ ص١٤٧، السابق، املصدر 13

.٢٥٠ ص٢٤٦، السابق، املصدر 14
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رشد وابن باجه ابن ثامنًا:

الشعور أفعال وتظهر تجميع. مجرد وليس قصدي فالتأليف والقصد؛ للغرض واإليضاح
إضافات عدد فحص رشد ابن فغرض القصدي. اتجاهه يف الفكر أفعال تبنيِّ التي املعريف
أو نقص لذي كانت سواء األجزاء، امُلتشابهة األجسام من نوع كل يف واملوجود املزاجات
وينتهي القصد، عن باإلعالن ويبدأ جسميٍّا. أو ذاتيٍّا يكون املزاج يف النظر فإن تكن؛ لم
بالبسملة والنهاية، البداية يف كالعادة الدينية البيئة وتظهر القصد. تحقيق عن باإلعالن

املؤلف.15 عن الرضا وطلب الرسول، عىل والسالم والصالة والحمدلة،
فيلسوف أي أو شارح أي دون وحده أرسطو يظهر والزروع» «البذور ويف (ب)
بذاتها. ُمكتفية ألنها نظًرا رشد؛ البن أو ألرسطو مؤلفات إىل إحاالت توجد وال آخر.16
العقل لوحدة نظًرا املوضوع؛ بنية نفس وهو فكره، مسار ملعرفة بأرسطو املقال ويبدأ
طريق عن الداخل من أرسطو يعرض واضًحا. سهًال بسيًطا املقال أتى لذلك والطبيعة؛
ألحد، نقد يوجد وال والجوامع. صات وامللخَّ الرشوح يف القول ُمتجاوًزا املوضوع عرض
تمثًال الحقيقة موضوعية أو املوضوع وحقيقة الداخيل الفكري االتساق بيان فقط بل
يتحرك والذي ذاته من يتحرك الذي بني أرسطو فهم يف االشتباه رشد ابن ويرفع للوافد.
ديني؛ حقيقته ويف طبيعي، ظاهره يف املوضوع لالشتباه. مقدمة والشبه األول، باملحرك
الحركة األول، النوع عىل األول باملحرك الحركة الثاني، النوع يفضل الديني الفكر ألن
وجود إثبات يمكن ثَم ومن يتحرك؛ ال أول محرك بوجود يسمح الثاني النوع ألن الذاتية
بني النتائج يف االتفاق لبيان أرسطو تأليف إىل يُحيل ثم املوضوع يف رشد ابن يؤلف هللا.
اتفاق أرسطو، عند جزئي مختلفني؛ بمنهجني وربما مختلفتني، حضارتني يف حكيمني
هو الوافد تمثُّل والطبيعة. والعقل الوحي اتفاق رشد، ابن عند وكيل والطبيعة، العقل
اليشء دفع السطور، بني ما قراءة الكامن، إظهار الوافد، يف بالفعل ما إىل بالقوة ما إخراج
الجديدة الحضارة بؤرة إىل نقله ثم ومعاركه استدالالته يف القول األخرية، نتائجه إىل

اإلبداع.17 إىل النقل من التحول مراحل من كمرحلة
البذور يف املوجودة القوى عن الفحص املقال، بداية منذ غرضه رشد ابن ويبنيِّ
وكل ن، يتكوَّ أن قبل املحمول الجنني فاسدة، غري أم فاسدة ووجودها، جوهرها والزروع،
ونتائجه، مقدماته أرسطو، فكر بمسار رشد ابن ويشعر معرفته. إىل النفس تتُوق ما

.٢٤٤ ،٢٤٩ ،٢٥٠-٢٥١ ،٢٤٥ ،٢٥٦-٢٥٧ ،٢٥٢–٢٥٤ ،٢٦٤ ،٢٦١-٢٦٢ ص٢٥٩، السابق، املصدر 15
ص٦٠. النفس»، قوى يف «مقالة بعنوان الغنويش املجيد عبد نرشها وقد ،(٦) أرسطو 16
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فليس رشد. ابن ويقول أرسطو يقول الكل. إىل األجزاء ويُحيل مذهبه. ووحدة خطواته
أرسطو.18 قول من أكثر رشد ابن قول إن بل أرسطو، عىل حكًرا القول

قرآنيٍّا موضوًعا كان وإن مباًرشا، قرآنيٍّا موضوًعا والزروع البذور عن الحديث ليس
العقل مع أرسطو فلسفة اتفاق فإن ثَم ومن القرآن؛ يف الصورة لوجود نظًرا مبارش؛ غري
فالطبيعة التاريخ؛ أي الشعبية؛ والحكمة الوحي مع اتفاقها السهل من يجعل والطبيعة
«أكرم الطبيعة»، جسد وصف يف «أكرم ِمثل تعبريات استعمال من ذلك ويظهر قيمة.
الكرم به يكون التفضييل املعنى بهذا إلهي لفظ واستعمال األربعة»، األسطقسات من
أو طبيعي أو خالص عقيل وعاء إيجاد طريق عن يتمُّ الوافد تمثُّل أن ويبدو والرشف.
مستوى وعىل الوافد. الستقبال ومهيَّأ مَعدٌّ فالوعاء املؤلف؛ وعي يف الالشعوري الوحي من
بعد العنارص، املرتجم وليس «األسطقسات»، املعرَّب اللفظ رشد ابن يستعمل املصطلحات

منه.19 البعض القرآن ويف أجنبي، أصله عربي لفٍظ إىل االستعمال بطول تحوَّل أن
العون وطلب بالحمدلة، والنهاية بالبسملة، البداية يف للتأليف الدينية البيئة وتظهر
يف إيمانيات للمؤلف. والرضا الرحمة وطلب وآله، الرسول عىل والسالم والصالة الرب، من
فالنص القارئ؛ أو الناسخ أو املؤلف من ذلك يكون أن بني فرق ال طبيعية، موضوعاٍت

واحد.20 موقٍف عن تعربِّ حضارية وثيقٌة مشرتك، حضاري عمٌل

ص٢٥٨–٢٦٢. السابق، املصدر 17
.٢٦٣ ص٢٥٨-٢٥٩، السابق، املصدر 18

ص٢٥٨–٢٦٣. السابق، املصدر 19
.٢٦٣ ،٢٥٨-٢٥٩ ص٢٢٥، السابق، املصدر 20
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الثاين: الفصل
املوروث تنظري قبل الوافد متثل





قرة، ثابتبن املرتمجون: أوًال:
عدي بن وحييى

قرة بن ثابت (١)

تنظري قبل الوافد تمثل يف أيًضا ساهموا فإنهم الوافد تمثل يف املرتجمون ساَهم وكما
القرن قبل املوروث تنظري قبل الوافد تمثل يظهر ولم األوائل. املؤلفون فهم املوروث؛
يف الفلسفي الرتاكم وقلة الوافد نقل أي الرتجمة، عرص بداية الثاني القرن كان فقد الثالث؛
الجديدة القائمة الحضارة لحاجة الطب علم التأليف من النوع هذا عىل ويغلب املوروث.
عند الطبيعيات من جزءًا نظريٍّا علًما يكون أن قبل عميل علٌم فهو الجند؛ ُمداواة يف إليه
الطب يتجاوز الوقت ذلك يف املوروث يكن لم سينا. ابن عند الحكمة علوم بنية اكتمال

الرسول. عن الطب يف املرويات النبوي،
التأليف. من النوع هذا (٢٨٨ه) قرة بن لثابت الطب» علم يف «الذخرية كتاب ويمثِّل
وال حيل، أو تجربة أو قياس منهج، دون علم تجميع مجرد قرة، ابن سنان ابنه جمعه
الطب.1 بممارسة تُوحي شخصية تجارب أو وتأليفه، العمل وحدة عن يعربِّ أسلوب يوجد
بداية فيه تبدو بالسابق.2 لالحق ربًطا أحيانًا تبدأ فات بما التذكري عبارات بعض أن ولو
واألعشاب النباتات أسماء عىل ويغلب الدواء. تركيب أي الصفة؛ مثل الطبية املصطلحات

مبارشًة. اليونانية عن التعريب أسلوب فيه

توجد وال .١٩٢٨ القاهرة األمريية، املطبعة املرصية، الجامعة الطب، علم يف األخرية كتاب قرة، بن ثابت 1
اقرتاح عىل بناءً صبحي لجورج إنجليزية مقدمة باستثناء املؤلف، شخص عن محقق أو لنارش مقدمة به

إبراهيم. عيل



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يليه املقدمة، يف جالينوس ويأتي املوروث، عىل الحال بطبيعة الوافد ر ويتصدَّ
بدايًة الفاضل، لقب وألبقراط الفاضل، أو الحكيم لقب لجالينوس ويُعطى أبقراط.3
الكندي عند سيظهر الذي للوافد وتقديًرا النموذج، إىل الشخص من الشخيص للتحول
األهوية الربء، حيلة اء، األصحَّ تدبري إليها: امُلحال جالينوس مؤلفات ومن حضاري. كموقٍف
طيماوس مثل الخالصة الحكمة خروج وواضٌح طيماوس. أغلوقون، امليامري، والبُلدان،
مثل معرَّبًة األلفاظ بعض وتبدو «الفصول». يذكر أبقراط مؤلفات ومن الطب. ثنايا من

اإليلهسيا. املاليخوليا،
الحارث ثم إسحاق، بن حنني ثم الصدارة، يف ماسويه ابن فيأتي املوروث أما
مؤلفات يف أيًضا اإلسالمية الدينية البيئة وتظهر رسابيون.4 ابن ثم العرب، طبيب كلدة بن
أو املؤلف من ذلك كان سواء للجميع، يومية ثقافٍة إىل اإلسالم لتحول نظًرا النصارى
وهو والتوفيق العصمة وطلب باهلل واالستعانة البسملة مثل املالك، أو القارئ أو الناسخ
مثل النصارى تعبريات بعض وتربز األكرمني. وآله الرسول عىل والصالة والحمدلة األغلب،

ارحم».5 «ربِّ وتأويله «إيالوس»،

عدي بن يحيى (٢)

والقيام به، ومعرفتهم منه لقربهم نظًرا الوافد تمثل عىل فقط املرتجمون يقترص لم
الوافد ثقافتني، ذوو املؤلفني ِمثَل فاملرتجمون اإلبداع؛ إىل النقل من التحول خطوات بأوىل
حتى املوروث وعاء يف الوافد بوضع املؤلفون املرتجمون بدأ الوافد. غلب وإن واملوروث،

الحاوي. من أكرب املحوي كان ولو
الكندي بعد (٣٦٤ه) عدي بن ليحيى كثرية» معاٍن يف عدة «تعاليق ذلك مثال (أ)
املصطلحات يف برسالة أشبه لتعريفها، متفرقًة موضوعاٍت وتشمل والفارابي.6 والرازي

الفلسفية.

.١٦٢ ،١٣٣ ص١٢٧، السابق، 2
.(١) روفس (١٠) أبقراط ،(٤٤) جالينوس 3

.(۱) رسابيون ابن كلدة، بن الحارث ،(۲) حنني ،(٤) ماسويه ابن 4
ص٨٤. السابق، 5

منشورات خليفات، سحبان د. وتحقيق دراسة الفلسفية، عدي بن يحيى مقاالت عدي، بن يحيى 6

ص١٦٧–٢٠٠. ،۱۹۸۸ عمان األردنية، الجامعة
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عدي بن ويحيى قرة، بن ثابت املرتجمون: أوًال:

مثل ومؤلفاته أرسطو ويتصدر املوروث، تنظري عىل الوافد تمثُّل يتصدر
الطبيعة، بعد وما األوىل)، (أنالوطيقا القياس ثم أرمنياس، باري ثم قاطيغورياس،
تعريف يف أرسطو يذكر وأسطقس.7 اليونانيني لفظ ويذكر وأفالطون. فرفوريوس ثم
الشكوك، ويبدِّد الرباهني، من مزيد إلعطاء عدي ابن يعلِّق ثم قاطيغورياس، يف امُلتقابالت
حد أيًضا ويبنيِّ معناه، ويبنيِّ أرسطو أورده ما عىل الرسياني يف املضاف حد ويُعطي
قاطيغورياس يف قوله يف ويستشهد الحمل، يف برأيه ويستشهد واإلضافة، للكيفية أرسطو
بالواجب إنه قاطيغورياس يف قوله يرشح ثم الجن، موضوع يف الجنسية الذوات عن
ويفرسِّ الثواني، والجواهر األول كالجواهر غريها دون وحدها واألجناس األنواع صارت

أن كما مفردة. معاٍن لها املفردة األلفاظ بأن قاطيغورياس، إىل والعودة بقوله، قوله
اه وسمَّ العرش، املقوالت فيه تشرتك مشرتًكا اسًما قاطيغورياس يف املوجود جعل أرسطو
املعلوم، ُرفع العلم ُرفع إذا العلم، هو املعلوم أرسطو وجعل جنًسا. الطبيعة بعد فيما
أرسطو بيان عدم عدي ابن ويربِّر تربوي. عالٌم فأرسطو أفكارهم؛ امُلتعلمون يشحذ كي
مختلفة. مراتب عىل أوساط أنها كتبه باقي يف فعل كما قاطيغورياس كتاب يف غرضه
األوسط الحد استخراج لرشح جدوًال عدي ابن ويضع لها. والتأخري التقديم يف شكَّ وربما
واملمتنع الرضوري القضايا، جهات يف رأيه ويرشح والنتائج، املقدمات بني القياس يف
يف رأيه يبنيِّ كما باألسوار. يُقرن إنما السلب حرف أن أرسطو عىل ويُالحظ واملمكن.
ح ويوضِّ تضادها، أو لتناقضها تصدق أن يمكن وال بعًضا، بعضها يكذِّب التي املقدمات
يف أرسطو رشح كما املعنى. وليس كيل الحكم أن عىل يدل الكل إن أرسطو قول معنى
القضايا ترتيب عىل عدي ابن ويعلِّق املحمول. هو العموم عىل الكلمة أن أرمنياس باري
وكأنه الوافد تمثل يبدو تجريدي. منطقيٌّ واملوضوع والسلب. اإليجاب بني أرسطو عند
أما تمثله. قبل الوافد هضم يتم حتى جزءًا جزءًا والتقطيع والفهم لإليضاح محاولة
عدي ابن عليه يعتمد ما وهو بطبيعته، غريه خلف ما بأنه اآلخر عرَّف فقد فرفوريوس
غري الكائنات عىل بالجن املثل أفالطون ويرضب مشرتك. اسٌم بأنه الشخص تحديد يف
مع معرَّبًا، «أسطقس» لفظ زال وما الفصلني. تنايف عدم وبالتايل املائتة؛ وغري الناطقة

ناظًرا. اإلنسان يُسمون الذين اليونانيني إىل اإلحالة

األوىل) (أنالوطيقا القياس الطبيعة، بعد ما ،(٤) أرمنياس باري ،(٥) قاطيغورياس ،(٢٤) أرسطو 7
.(١) اليونانيون ،(٢) أسطقس .(١) أفالطون فرفوريوس، ،(١)
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل السجستاني املنطقي سليمان أبي تعليق عىل عدي ابن فيعتمد املوروث أما
يعلِّق كما اإلضافة. تصحَّ حتى بالفعل، ما إىل بالفعل وما بالقوة، ما إىل بالقوة ما إضافة
وال عويص.8 تفسريٌ أنه وكيف القياس، مقدمات عىل يونس بن متَّى برش أبي تفسري عىل

املمكنات. ُموِجد هو تعاىل فاهلل املنطقي؛ التجريد وراء ُمتخفيًا الديني الدافع يغيب
إىل إحاالت مع أرسطو يتصدَّر مسائله» عن اليهودي برش أجوبة «كتاب ويف (ب)
والعالم، والسماء والالم والربهان أرمنياس باري ثم الطبيعي، السماع ثم قاطيغورياس،
يف «الكبري إىل إحالة مع وجالينوس «العناية»، مقاله إىل إحالة مع اإلسكندر يظهر ثم
وأفالطون وثامسطيوس أنكساجوراس ثم أفالطون، ثم النبض»، يف و«الصغري النبض»
وبرقلس وأفيقوس، وديمقريطس، «الفصول»، إىل إحالة مع أبقراط ثم وفرفوريوس،
قسمني؛ وتشمل الفالسفة.9 ثم اإلسكندرانيون، ثم الحكيم، يأتي الفرق ومن األفالطوني.
اليهودي، املوروث من السؤال عدي.10 ابن أجوبة والثاني: اليهودي. برش سؤال األول:

الوافد. حول النرصاني املوروث من والجواب
األشياء مبادئ أن يف أنكساجوراس رأي عن السماع يف أرسطو رواية عن السؤال كان
أرسطو وقام املاء. مثل األغلب فيها ويظهر بعض، من بعضها األجزاء ُمتشابهة نهاية بال
بنيَّ كما أنكساجوراس؟ أفحم فهل أرسطو، نقد ثامسطيوس رشح ثم الرأي، بتفنيد
تكون فكيف يحويه، ما نهاية هو املكان أن الطبيعي السماع من الرابعة املقالة يف أرسطو
وال خالء وراءهما ليس أنه والعالم» «السماء يف وبنيَّ املكان؟ يف الثابتة الكواكب كرة
حركة بال زمان يوجد أال بالزمان، الحركة حد وملا لها؟ مكان ال فهل الكل، وهو مالء،
جالينوس، رواه كما اإلسكندر رأي وهو تقدره، والحركة بنفسه قائم جوهٌر الزمان أن أم
السماع يف أرسطو يرى جالينوس؟ أم أرسطو مع الحق فهل أيًضا؟ أفالطون رأي وهو
أنها مع ُمتناهية، الفلك قوة تكون أن عنه يلزم مما ُمتناهية؛ فقوَّته ُمتناٍه جسم كل أن

.١٩١ ص١٨٥، السابق، .(١) برش أبو سليمان، أبو 8
ص۳۲۹–۳۳٦. أبواب، ص۳۱٤–۳۲۸؛ السؤال، الفلسفية، عدي بن يحيى مقاالت عدي، بن يحيى 9

الربهان، أرمنياس، باري والعالم، السماء ،(٤) الطبيعي السماع ،(٢) قاطيغورياس ،(٢) أرسطو 10
النبض يف الصغري النبض، يف الكبري ،(٧) جالينوس ،(١) العناية ،(٦) اإلسكندر ،(٣) الحكيم ،(١) الالم
،(١) األفالطوني برقلس فرفوريوس، ،(٢) أنكساجوراس ،(٣) أبقراط ثامسطيوس، ،(٤) أفالطون (١)

.(١) الفالسفة ،(٣) اإلسكندرانيون ،(٥) الحكيم
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عدي بن ويحيى قرة، بن ثابت املرتجمون: أوًال:

الربهان يف العلل م قسَّ أنه مع العلل، علة هللا أن «الالم» مقالة يف بنيَّ كما كذلك. ليست
أرسطو أن كما ُمفارًقا؟ العقل مثل وهللا علة يكون وكيف هللا؟ يكون علة فأي أربعة، إىل
وأثبت لها. عناًدا أشد املناقضة السالبة أن ويرى املوجبة، عن يبحث أرمنياس» «باري يف
وأرسطو أرسطو. حجج وينقضون العكس، ويرون ذلك، يف أرسطو خطأ اإلسكندرانيون
قاطيغورياس يف املوجودات أرسطو م قسَّ كما أقواله. يفهموا لم واإلسكندرانيون حق، عىل
واألنواع؟ األجناس هي هل القسمة؟ هي فما أقسام، عرشة وإىل وعَرض، جوهر إىل
يف أرسطو تحدَّث كما عليها؟ اإلسكندرانيون يزيد وهل عرشة؟ املوجودات صارت ولَم

فرفوريوس؟ يعتقد كما الكواكب هي فهل مائت، غري ناطٍق عن «قاطيغورياس»
مثل البعض يُنكرها عنها. مقالة يف العناية يف اآلراء د عدَّ فقد لإلسكندر، بالنسبة أما
اإلسكندر يرويه ما وهو والجزئيات، الكليات يف البعض ويُثبتها وأفيقوس، ديمقريطس
ويُحيص الجزئيات. دون بالكليات يُعنى هللا أن يرى اإلسكندر مع وأرسطو أفالطون. عن

فريق. كل حجج اإلسكندر
عانته، شعر نبات قبل الرصع له عرض من بأن «الفصول» يف ح رصَّ فقد أبقراط أما
به، يموت فإنه والعرشين الخامسة سن إىل وصل فإذا السن، بتقدم يكون بُرأه فإن
أجناس أن النبض» يف «الكبري يف جالينوس ح ورصَّ جالينوس. عن وال منه ذلك بيان دون
ذلك وبرَّر فقط، سبعة النبض» يف «الصغري يف ذكر حني حتى برهان، دون عرشة النبض

برهان.11 ذكر دون الثالثة لهذه امُلتعلمني ل تحمُّ بعدم النحوي يحيى
لكالم ثامسطيوس رشح طريق عن األوىل املسألة عن عدي بن يحيى ويُجيب
بتحليل الثانية املسألة عن والجواب اليوناني. بالشارح عدي ابن من ثقًة أنكساجوراس
مكان، يف جسم كل بأن الظن الثالثة عن والجواب الحكيم. رأي صواب يتضح املساواة لفظ
ما صواب يف الرابعة عن والجواب الحكيم. يلزم ال وهٌم جسميتها األجسام مكانية علة وأن
الحكيم أن هو النحوي، يحيى شك الخامسة، عن والجواب الزمان. تحديد يف الحكيم قاله
السادسة عن والجواب وقوَّته. الجسم بني وفرَّق الجسم، وليس ُمتناهية، القوة بأن قال
بنيَّ كما والحدوث، التكوين بني وفرَّق منه، وأقدم له ن ومكوِّ للفلك فاعلة علٌة هللا بأن
لإليجاب املعاند أن الحكيم رأي صواب السابعة عن والجواب قاطيغورياس. يف الحكيم
برش أبي رشح من الثامنة عن والجواب برش. أبو رشح وكما ضده، إيجاب دون سلبي

ص٣١٤–٣٢٨. السابق، 11
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل الربهان قوة التاسعة وجواب مقوالت. للتسع جنًسا ليس العرض أن لقاطيغورياس
الدق ى حمَّ يف الشك حل يف اإلسكندرانيون قاله ما العارشة وجواب عرش. املقوالت أن
أقسام يستعملوا لم الفالسفة أن عرشة الحادية وجواب واملعقول. القياس عىل اعتماًدا
كل تعمُّ العناية أن عرشة الثانية وجواب فصول. بل أنواع، أو أجناس أنها عىل الجسم
دون للبعض أنها يظن البعض جعل مما ُمتساٍو؛ قدٍر عىل تكن لم وإن املعلولة، األشياء
ظن من الرغم عىل وأرسطو أفالطون الجليالن الفيلسوفان يتفق هذا وعىل اآلخر. البعض
إنما الفلسفة، حقيقة وال الفيلسوفني عظمة مع يتفق ال ما وهو مختلفان، أنهما البعض
أرسطو عند أنها حني يف املعلوالت، لكل شاملة العناية أفالطون ظن الرؤية؛ يف الخالف
الشاملة فالعناية لإلرادة؛ األول هلل؛ تعظيم وكالهما الفاسدة، الكائنات كليات إىل تنتهي
هذا أفسد وقد كلياتها. طريق عن الفاسدة للجزئيات العناية للعقل، والثاني والجزء، للكل
عىل أفالطون إيمانيات عن ُمدافًعا أرسطو عىل أفالطون بتأييده األفالطوني برقلس اللقاء
بهذه خبري غري ألنه الطبيتني املسألتني عىل الجواب عن عدي ابن ويعتذر أرسطو. عقليات

العلمية.12 وأمانته تواضعه عىل يدل مما الصناعة؛
وعدم املوصيل، سعيد بن عثمان بن عرس اليهودي السائل يتعدَّى ال فإنه املوروث أما
سعيد. أبا عدي ابن شيخ وال تساؤالته، عىل الرد بكوس بن إبراهيم إسحاق أبي استطاعة
عرس سعيد أبي ابن كتاب عىل اعتماًدا اليهودي سمعان بن برش هو السائل يكون وقد
عن أسيد بن عيىس سأل وقد عمران. بني صاحب املوصيل اليهودي سعيد بن عثمان بن
عن السياق ويكشف أرسطو. لرأي طبًقا أكثر أنها إىل وميله عرشة، املقوالت كون سبب
مراَسالت هناك وكانت وحدهم. النصارى وليس اليوناني، بالوافد أيًضا اليهود اشتغال
شفاًها املسائل هذه مناقشة عدم عن عدي ابن ويعتذر أرسطو. عىل الشكوك حول بينهما
بالرد واالكتفاء ذلك، يف سعيد أبي الشيخ واستفتاء بكوس، بن إبراهيم إسحاق أبي مع
يونس، بن متى برش أبو يظهر كما والتدوين. الشفاه بني تُزاوج ثقافة يف املكتوب
ويحيى بمشيخته.13 واعرتاًفا قاطيغورياس، خاصًة ألرسطو، شارًحا عنه، هللا ريض

واملوروث. الوافد بني النحوي

ص٣٢٩–٣٢٦. السابق، 12
سعيد، بن عيىس النحوي، يحيى ،(٣) املوصيل اليهودي سعيد بن عثمان بن عرس سعيد أبي ابن 13
السابق، .(١) بكوس بن إبراهيم بن إسحاق أبو ،(٢) يونس بن متى برش أبو اليهودي، سمعان بن برش

.٣٣٣ ،٣٢٩-٣٣٠ ص۳۱٤،
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عدي بن ويحيى قرة، بن ثابت املرتجمون: أوًال:

واألسلوب، الشكل حيث من فقط ليس واألجوبة، األسئلة يف الدينية الدوافع وتتضح
بحسبنا وتنتهي بالبسملة تبدأ واألجوبة فاألسئلة والتصور؛ املضمون حيث من أيًضا بل
ال له. املستحق الحمد وله وُمعينًا، كافيًا حسبه وهو التسديد، ويل وهللا الوكيل، ونعم هللا
األسئلة ه تتوجَّ كما والقارئ. الناسخ وإسالم امُلجيب، ونرصانية السائل، يهودية بني فرق
العلم، يف وزيادة هللا، وبتأييد والبقاء، العمر بطول وامُلجيبني للسائلني بالدعوات واألجوبة
املشيئة إىل واللجوء الحق، ملعرفة التشوق عىل باهلل والعشم هللا، وعز به، الناس ونفع
من هللاُ يزيد وأن الحكمة، نور من السائل عىل هللا يُفيض بأن دعوة اإلجابة ويف اإللهية.
تقدَّست اسمه، جل الباري وتعاىل، جل مثل التنزيه، بعبارات إال هللا يوصف وال علمه،

خالئقه.14 إىل ثناؤه جل أسماؤه،
هل اإللهية، العناية موضوع يف للعالم الديني التصور فيتَّضح املضمون حيث من أما
به اتهم ما وهو أرسطو؟ يقول كما الفاسدة الجزئيات دون الباقية للكليات شاملة هي
العلم. إىل العناية من تحوًال أرسطو، قال كما بالجزئيات، هللا علم بإنكار املسلمني حكماء
عند الشهري الرصاع وهو له، ُمفارًقا أرسطو ويراه العالم، يف فاعلة علٌة هللا أن أفالطون يرى
الغزايل بني والعقل، اإلرادة وبني واملعتزلة، األشاعرة عند والتنزيه التشبيه بني املتكلمني
العلمية للنظرة إيثاًرا مًعا والجزئيات بالكليات كلها العناية أنكر من وهناك رشد. وابن
صفر فالعناية وديمقريطس؛ أفيقورس عند الحال هو كما بنفسها، الطبيعة تفسري اآللية،
تتجزأ ال التي األجزاء اتفاق باالتفاق، يجري يشء كل وإن البتة، لها وجود وال لها معنى ال

التغاير.15 من العالم يف ما كل يفرسِّ ما وهو األشكال. من
واحدة، مرًة الطبيعي والسماع أرسطو يذكر الوافد من «التوحيد» مقالة ويف (ج)
املضمون لتحليل طبًقا الشكل حيث من فهو واحدة؛ مرًة عرصنا» «ُمتكلمي املوروث ومن
الخالص اإلبداع إىل أقرب املضمون حيث ومن املوروث، تنظري قبل الوافد تمثل إىل أقرب
أو العرب، عند وعمرو زيد يذكر كما سقراط، ويذكر اإلحالة.16 وقلة الرسالة لطول نظًرا
الناس». من «أحد بمعنى املجهول الشخص عىل للداللة املعارص، الغرب يف وبولس بطرس
إىل الكالم من للتحول محاولة والرسالة «التوحيد»، املوروث، من فاملوضوع ذلك ومع
الحكمة إىل اإلسالمية العقيدة ومن العقل، إىل النقل ومن التنزيه، إىل التشبيه ومن الفلسفة،

هللا، أيَّدك ٣٣٠؛ ص٣١٤، بقاءك، هللا أطال .٣٢١–٣٢٨ ،٣١٩-٣١٨ ،٣١٧ ،٣١٦ ص٣١٤، السابق، 14
ص٣٢٣، هللا، شاء إن ٣٢٨؛ ،٣١٩–٣٢٥ ،٣١٦-٣١٧ ص٣١٤، هللا، أعزَّك ص٣١٤؛ هللا، زادك ص٣١٤؛

.٣٣٢ اسمه، جل الباري ٣٢٥؛ ،٣٣٢ وتعاىل، جل الباري ٣٣٢؛ ،٣٢٧ ،٣٢٥
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ال أنه الوحدانية؛ معنى يف الناس اختلف فقد والنرصانية؛ اإلسالم بني تجمع التي الخالدة
املعاني أحد وأنه العدد، مبدأ وأنه عرصنا، متكلمي أحد يقول كما موجود وأنه له، نظري
أم الجهات، كل من وحدانيته؛ يف اختلفوا كما املوجودات. من سواه بها يوصف التي
كل عدي ابن ويُراجع (الصفات)؟ أخرى جهٍة من وكثري (الذات)، جهة من واحد أنه
وجدله. املتكلم بإيمان وليس وبرهانه، الفيلسوف بعقلية صحتها من للتثبت األقوال هذه
نظري ال وأنه الكثرة، نفي تعني الوحدانية أن السابقة، اآلراء هذه كل عدي ابن ويُبطل
أنه أو ذاته، يف موجود معنًى اسم من مشتق أنها أو املعدودات، مبدأ املوجود وأنه له،
دفاًعا ربما الوحدة، داخل الكثرة إثبات اإلثبات، يأتي النفي وبعد وجه. كل من واحد
فمن فيلسوف؛ صورة يف ُمتخفيًا ُمتكلًما عدي ابن يبدو هنا موجه. كعامٍل التثليث عن
بالقوة واحٌد فهو كثرية؛ جهاٍت يف الفعل إىل يخرج بالقوة واحًدا هللا يكون أن املستحيل
هللا. عىل يجوزان ال وتغري حركة من التخارج هذا نه يتضمَّ قد مما بالرغم بالفعل، كثريٌ
شائًعا كان وربما إليه، ونُِسب األشعري صاغه املتكلمني، عند شائًعا التمانع دليل كان وقد

والفالسفة. املتكلمني بني النقاش يف قبله
وتعاىل، جل الخالق اسمه، تبارك الخالق مثل اإلسالمية، بالتعبريات مملوءة والرسالة
داخل اإليمانية العبارات تبدو كما وجل. عز العلة ِذكره، جل الخالق ِذكره، تعاىل الباري
وعليه املستعني الخليقة، جميع بنفع البادئ حقيقة، لكل الهادي «هللا مثل: الفقرات،
واملحل، والحكمة الجود ذي هللا «بحمد املقالة وختم وُمعينًا»، كافيًا حسبي وهو أتوكل،
عليه، فالتوكل ومعونته». توفيقه حسن عىل دائًما متصًال حمًدا العقل، وواهب العدل، ويل
وال حول وال يستحقه، الذي الشكر وله والكفاية، والحسبان العون وبه به، واالستعانة

باهلل.17 إال قوة

تأصيًال ديمقريطس عند الذرة فلسفة عن رسالته ماركس كتب لذلك .٣٢٦ ص٣٢٠-٣٢١، السابق، 15
اليونانية. مصادرها يف العلمية للنظرة

السابق، ص٣٢؛ الرسالة، .(١) عرصنا متكلمي ،(٢) سقراط ،(١) الطبيعي السماع أرسطو، 16

ص٣٧٥–٤٠٦.
.(٢) النحوي الجيش أبو ،(٥) فيثاغورس .٤٠٦ ،٤٠٤ ،٣٩٢ ،٣٨١ ،٣٧٩ ص٣٧٥-٣٧٦، السابق، 17
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والبلدي، اجلزار، وابن الرازي، ثانًيا:
هندو وابن والعامري،

الرازي (١)

يف الجنود ُمداواة يف إليه للحاجة نظًرا الطب؛ يف كان األوىل مراحله يف التأليف أن ويبدو
بكتابَيه األوائل األطبَّاء مقدمة يف (٣١٣ه) الرازي يأتي الحال وبطبيعة األوىل، الفتوحات

و«الحاوي». «املنصوري»
ويحتاج وسياسته، الجسد تدبري صناعة وعميل، نظري علٌم الطب «املنصوري» يف (أ)
إىل يحتاج غامض علٌم هو اإلنسان، إليها يحتاج التي الصناعات يف التدريب إىل العقل
وتدبري الوقائي، الطب مثل الصحة حالة يف الصحيح الجسم تدبري قسمان؛ وهو فهم،
ودراسة النظري التحليل بني يجمع العالجي. الطب وهو املرض حالة يف السقيم الجسم
واضح مقاالت. عرش عىل اتساعه من بالرغم واإليجاز االختصار عليه يغلب الحاالت.1
داللته خالص. علمي األدب. يف كتابًا ليس فهو أعجميته؛ من بالرغم واألسلوب الوصف
األعضاء شكل ويف الطب، يف املدخل يف األوىل املقالة كبرية. ليست الطبيعية الفلسفة عىل
األسطقسات مثل الطبيعية، األشياء معرفة أي الطب؛ فلسفة عىل تحتوي وهيئتها،
الدالئل.2 معرفة ثم العلل، معرفة ثم واألفعال، واألرواح والقوى واألعضاء واملزاجات
بالكتاب.3 الكتاب تفسري مثل بالسابق، الالحق وتذكري بعض، إىل الكتاب بعض ويحيل
ثم أبقراط ثم جالينوس املقدمة يف ويأتي أعالم)، (أربعة العمق يف الوافد عليه يغلب
اعرتاًفا الطب مصادر عن واحدة فقرٍة يف كليًة الوافد ذكر وقد ومادريوس.4 أرماسوس

ص٣٧. املنصوري، 1



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

باألسطقسات. القول يف مادريوس خالف مثل بينهما، الخالفات ورصد القدماء، بجهد
ممن أحًدا يَر لم أنه جالينوس زعم عندما لجالينوس «زعم» فعل يستعمل أن غرابة وال
انتهى ما تؤكد التي أقواله فقط وليس جالينوس، عن تجارب وتُروى الدواء، هذا يشفي
من أكثر كان الحضارة بداية يف اإلبداع وكأن نسبيٍّا، قليلة أعالٌم وهي بنفسه.5 الرازي إليه
عىل االتساع يف املوروث عليه يغلب ولكن البيطار، ابن عند الحال هو كما النهاية، يف النقل
ماسويه، بن ويحيى إسحاق، بن وحنني وأهرون، بولس، أعالم) (خمسة واحد، مستًوى
باقي عن الرازي صمت وربما الطب. تاريخ يف وموروث وافد بني فرق وال والخمار.6
النقل يكون وقد الوافد، تمثل بعد ُمبكًرا اإلبداع يكون وقد سينا. ابن صمت كما املصادر
إىل الوافد تمثُّل من درجاٍت عىل فاإلبداع الكايف؛ الداخيل الرتاكم يحدث أن بعد السائد هو
ويُحيل الخالص. اإلبداع حتى بينهما، النِّسب اختالف عىل املوروث، وتنظري الوافد تمثل
اليونانيني؛ إىل ويُحال القدماء. بعض الحكماء، األطباء، قدماء العلماء، بعض إىل الرازي

واآلخر.7 األنا بني التمايز عىل يدل مما
العربي الطب تاريخ طول عىل األدوية بعض أسماء يف والصني، الهند الوافد، ويظهر
بالبيئة مرتبط فالطب العربي؛8 والصمغ صيني، والدار الهندي، الساذج مثل اإلسالمي،
الحبشاء، عند الشعر تجعيد األجسام، يف الحرارة ألثر نظًرا البُلدان؛ وأحوال الجغرافية
الجهة واألنف والحاجب الشعر ودالئل العيون، بألوان األخالق وارتباط العرب، وأُدمة
املؤسسات لبعض ويتعرض بل الِفراسة،9 علم بدايات وكأنها واألسنان، والشفة والفم

املماليك،10 ي ترسِّ مثل االجتماعية،

.٢١٠ ،٩٢ ،٦٤ ص٤٧، السابق، 2
قسمة وجود وصعوبة والرتاكم، التأليف بابَي لعرض وسيلة أفضل كان األعالم أسماء حسب التصنيف 3
يكشف التاريخي الرتتيب أن كما أدبي، نوٍع من أكثر يف الواحد العلم انتظام معرفة أوًال وميزته أفضل.

اإلسالمية. الحضارة تطور عىل بناءً وهبوًطا صعوًدا األدبي النوع هذا تطور عن
.(١) مادريوس أرماسوس، ،(٢) أبقراط ،(٧) جالينوس 4

والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة البكري، حازم د. وتعليق رشح الطب، يف املنصوري الرازي، 5
ونزهة األفكار «نهاية قبُل من املحقق نرش وقد الهند. طبعة إال الحاوي من توجد وال .۱۹۸۷ الكويت

األبصار».
.١٨ ص٢٩، السابق، 6

.٣٦٨ ،٣٥٦ ص٣٢، السابق، 7
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

فالطبيب الطبيب»؛11 «محنة يف الطب ملهنة االجتماعية األوضاع عن الرازي يتحدث بل
واملعقول املنقول بني يجمع إنه أي والنظر؛ االطالع بني واملشاهدة، القراءة بني يجمع
الرازي عن شائع هو ما عكس عىل الدنيا، وليست اآلخرة غايته املوروث، باصطالح
علم يحوِّل أن يُحاول أنه كما البدن. عن املستقلة النفس وإنكار املادية من رشد وابن
الوعي يف املساهمة يمكن حتى والنكت الجوامع بأسلوب عامة شعبية ثقافٍة إىل الطب
امُلمتنع. السهل إىل أقرب والخاصة، العامة به يُخاطب أدبيٍّا أسلوبًا وضع لذلك الطبي؛12
وأدخل الكتاب موضوع خارج أنه ولو عرصه، يف الجاهلة املمارسات ينقد الوقت نفس ويف

االجتماعي.13 النقد يف
فقد وجل؛ عز هللا كخلق البدن يوصف عندما نفسه العلم داخل املوروث ويبدو بل
دائمة غري ُمتحللة ما أجساًما اإلنسان جثة يف وركَّب ودعامته، البدن عماد العظام جعل
النوع لبقاء التناسل آالت هيَّأ كما دائًما، الواحد الشخص يبقى ال حتى والثبات؛ البقاء
بالحمدالت، ينتهي بالبسمالت الكتاب يبدأ وكما لبن.14 إىل الدم ل ليحوِّ الثدي وخلق بحاله،

وإذنه.15 مشيئته وعىل هللا عىل والتوكل بالتوفيق، والدعوة
جالينوس الصدارة يف ويأتي عمًقا.16 يفوقه ولكنه عدًدا، املوروث مع الوافد ويتعادل
األفعال وتتعدد الحكمة.17 وزنبور بولس ثم روفس ثم ديسقوريدس ثم أبقراط ثم
والتمايز النقد يعني الذي «زعم» فعل إىل باإلضافة والظن، والذكر القول أفعال بني
بعض لجالينوس ويذكر مراجعة. بل تحصيل، مجرد ليس الوافد فتمثُّل املنقول؛ عن

ص٣٤٠. السابق، 8
ص١٦٣-١٦٤. السابق، 9

.٩٠ ص٩٥–٩٩، السابق، 10
ص۲۳۳-٢٣٤. السابق، 11

ص٥١٠. السابق، 12
.٣٧٩ ص٣٠٤، السابق، 13

.٧٦ ،٤٠ ،٣٧ ص٣٤، السابق، 14
هلل، الحمد ٤٠٣؛ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،٣٣٩ ،٣١٣ ،٢٨٢ ،٢٥٢ ص١، هللا، شاء إن ص۱۷-۱۸؛ السابق، 15

ص٤٥٩. عليه، واالعتماد والتوكل ٣٠٠؛ ص٣٧٥، هللا، من والعون ٢٨١؛ ،٣٣٦ ،٢٣٦ ص٧٨،
.(٦) املوروث ،(٦) الوافد األعالم: عدد حيث من 16

.(١) الحكمة زنبور بولس، ،(٢) روفس ،(٦) ديسقوريدس ،(٨) أبقراط ،(٣٠) جالينوس 17
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أبقراط ويُعطي «الفصول»، كتاب وألبقراط الرهبان؛ نصائح مقاالت، العرش مثل مؤلفاته،
للوافد ربًطا العربي اسمها بعد اليونانية املرصية األلفاظ بعض تُذَكر كما الحكيم. لفظ
بالسابق العمل ويذكر العربي، والصمغ هندي التمر يذكر الرشقي الوافد ومن باملوروث.18

وحدته.19 عىل تأكيًدا
وبختيشوع الكندي ثم عمران ابن إسحاق ثم ماسويه ابن يتصدَّر املوروث ويف
األدوية تأليف سياق يف معظمهم ويذكر املؤلف،20 عم بكر وأبو لوقا بن وقسطا جربيل بن

الطبية.21 للروايات كمصادر أو إصالحها أو
املوروث.22 تنظري قبل الوافد تمثُّل النوع، نفس من للرازي الطب يف و«الحاوي» (ب)
أو الكامل باالسم بدايتها، ويف الفقرة وسط يف املقدمة، يف جالينوس يأتي الوافد ومن
حيلة مثل اسمه، دون مؤلفاته وتُذَكر قسطا، مثل آخرين عن رواية يذكر وقد بالحرف.
نظًرا خالله من وأفالطون أبقراط ويذكر نسبة. إىل الحاجة دون لشهرتها نظًرا الربء؛
وبعد صحتها. يف للشك نظًرا جالينوس إىل تُنَسب املؤلفات وبعض بينهما. ملقارنته
ثم روفس، ثم واألدوية، األمراض ذكر عليها والغالب ديسقوريدس، يأتي جالينوس
أمام كليًة أرسطو تواري ويتضح فاألقل. ترداًدا األكثر تباًعا، األطباء عرشات ثم أبقراط،

اليونان.23 أطباء
واملوروث. الوافد بني الوصل حلقة النصارى، األطباء عليه يغلب فإنه املوروث أما
منهم واألقلية الوافد. إىل منهم املوروث إىل أقرب كانوا العرب النصارى من كانوا وملا

.١٠٩ ،١١١ ،٨٧ ص٤٠، السابق، 18
.٢٠١ ،١٥٢ ،١٤٧ ،١٣٧ ص٧٠، السابق، 19

بكر أبو لوقا، بن قسطا جربيل، بن بختيشوع الكندي، ،(٩) عمران بن إسحاق ،(١٣) ماسويه ابن 20
.(١)

.١٠١ ،٩٧ ،٨٥ ،١١٦ ،١١٤ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٠ ص٦٣-٦٤، السابق، 21
.١٩٥٥ ١٣٧٤ه، أباد حيدر جزءًا)، ۲۱) الطب يف الحاوي كتاب الرازي، 22

،(٧٢) خليفوريوس ،(٧٣) أبقراط ،(١٢٥) روفس ،(٥٥٢) ديسقوريدس ،(٥٩٣) جالينوس الوافد: 23
أرجيجانس ،(٢٥) بديغورس ،(٢٧) أوريباسيوس ،(٢٨) طهورسفوس ،(٣٥) أنطليش ،(٣٨) اإلسكندر
هرمس قاطاجانيس، طالوس، ابن ،(٨) إشليمن أرسطوطاليس، ،(١٤) إيالوس ،(١٥) ميسوسن ،(١٩)
عوس، أبولو هرادس، ،(٢) بليناس ،(٣) أرسطراطيس ،(٤) أفالطون قاطاريون، أركغانيس، ،(٥)

.(١) ذيوقليس طيماوس، أويباطش، أسقريوس، طوثرن، أورياسلس، فالذيوس،
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

بل اسم دون اليهودي ثم القس،24 أهرن ثم ماسويه، ابن املقدمة يف ويأتي اليهود. من
ثياذوق ثم طبيبًا، الكندي ثم الطربي، ربن بن عيل ثم إسحاق، بن حنني ثم امللة، تكفي
املوروث يغيب وال وجرجس، مارسجويه ثم بختيشوع، ثم الدمشقي، مسيح ثم وشمعون،
بني بالفرق وعي عىل الرازي وكان األدوية.25 أسماء يف خاصًة والهندي الفاريس الرشقي
الرازي حداثة من وبالرغم القديم. الطب إىل اإلشارة وكثري القديم، والطب الجديد الطب
مثل املسلمني أطباء بل اليونان، نصارى فقط ليس واضح، لديه التاريخي الرتاكم أن إال
يف اإلبداع يقلُّ إذ واإلبداع؛ النقل بني الحاوي أجزاء وتتفاوت مصادره. عن إعالنًا الكندي
جزء كل يبدأ وكالعادة النقل. ويقل النهاية يف اإلبداع يزداد حني يف النقل، ويزداد البداية
أحاديث أو القرآن آليات ذكر دون الرسول، عىل والصالة بالحمدلة وينتهي بالبسملة،

اإللهي. والتوفيق اإللهية املشيئة مثل التقليدية، الدينية العبارات تظهر كما النبي.
الكتب يف جالينوس األطباء فاضل كالم عىل للرازي «الشكوك كتاب ويدل (ج)
من بالرغم وتجاوزه، الوافد نقد عىل املوروث قدرة عىل أيًضا للرازي إليه» نُسبت التي
عن دفاع وهو بطليموس»، عىل «الشكوك الهيثم ابن بكتاب ذلك ويذكِّر بفضله. االعرتاف
التناقض ورفع بينها، والتأليف نصوصه، عىل اعتماًدا حوله الشكوك وتبديد جالينوس،
مناقضة يستعذب بأنه واتهامه وتعنيفه، ولومه للرازي الناس استجهال من بالرغم منها،
له وأستاذيته جالينوس يقدر فالرازي صحيح؛ غري اتهاٌم وهو جالينوس، بقامة رجل
ما وهو وتقليدهم، لألساتذة التبعية من أوىل الحق فإيثار ذلك ومع بمؤلفاته، ومنفعته
برهان. بغري منه يقبل من وبَّخ عندما األعضاء» «منافع كتاب يف نفسه جالينوس فعله
وشكره؛ لحمده بل الشكوك، هذه عن اإلفصاح عىل الرازي الم ملا حيٍّا جالينوس كان ولو
املتأخرين أن ذلك يعني وال أعظم.» للحق حبي ولكن أفالطون، «أحب أرسطو: قال لذلك
بالبرش، املوكلة والغفلة للسهو معرَّضون املتقدمني أن يعني بل املتقدمني، من أفضل

ربن بن عيل ،(٧٨) إسحاق بن حنني ،(١٠٠) اليهودي ،(١٠٥) أهرن ،(٢٩٤) ماسويه ابن املوروث: 24
مسيح ،(٣٢) ثياذوق شمعون، ،(٣٣) الكندي ،(٤٠) سريابيون ،(٦٢) سريابيون ابن ،(٧٠) الطربي
عيىس ،(٢٦) جورجيس ،(٢٧) عبدوس مارسجويه، ،(١٨) بكر أبو ،(٢٨) بختيشوع ،(٣٠) الدمشقي
حنني، بن حكيم ،(٤) اللجالج ابن سابور، ابن ،(١) الحميص طالل أبو ،(٥) حبيش ،(٧) ماسة بن
البطريق، بن يوحنا داود، ابن الفاريس، خالد أبو نرص، أبو الطاهري، أيوب حنني، بن إسحاق ،(٢) عمر أبو

.(١) بكر أبو يوشع، سلمويه، إرسائيل، جوارش، متى،
.(١٠) القديم الطب ،(١٠) الفارس ،(٣٠) الهندي 25
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ناقض وقد األيام. عىل الكمال من وتقرتب تزداد الصناعات وأن الرأي، عىل الهوى وغلبة
وبنيَّ املنطق. هو الذي الهندسة بعد الفلسفة أجزاء أوضح يف أرسطوطاليس ثاوفرسطس
وقدر الحكيم. عىل ذلك ذهاب من ب ويتعجَّ املواضع، من كثري يف غلطه ثامسطيوس
فيهم. الكالم وأطال عليهم، وصربه زمانه أهل من واألجلَّة القدماء عىل نفسه جالينوس
إال النقد من يسلم وال حق. عليهم وكالمه األطباء، أو الفالسفة من أحٌد نقده من ينُج ولم

بيانه.26 يف يقرصِّ لم ا حقٍّ بها امُلخِرب دام ما مراعاتها يجوز ال التي املنزَّلة هللا كتب
وتجاوًزا اإلبداع، إىل النقل من تحوًال «أقول»، ومعه «قال»، القول أفعال تكثر لذلك
«فإن رشطية صيغٍة يف عليه ويرد سلًفا االعرتاض الرازي ويتخيَّل املعقول. إىل للمنقول
أفعال باقي تأتي القول فعل ومع «قيل». الرشط جواب ثم قائل»، قال «إن أو قيل»،
أفعال تظهر وأحيانًا إلخ.27 … «ظن» «بان»، «نظر»، «أخذ»، «أتى»، مثل املعريف، الشعور

ألعلم «إني ص٣–١. ١٤١٣ه، طهران محقق، مهدي د. له وقدَّم قه حقَّ جالينوس، عىل الشكوك الرازي، 26
يجري كان أو ويعنِّفونني، يلومونني، منهم وكثريًا الكتاب، هذا تأليف يف يستجهلونني الناس من كثريًا
جاللته يف جالينوس مثل رجل مناقضة إىل لذلك منه واستلذاذ باستغنام يقصد من بحلية تحليتي إىل
كنت إذ نفيس؛ يف مضًضا هللا، يعلم لذلك، وأجد منها. ومكانه الفلسفة أجزاء جميع يف وتقدمه ومعرفته
بحره ومن اقتفيت، وأثَره اهتديت، وبه منفعة، يل وأكثرهم ِمنَّة، عيلَّ الخلق أعظم هو من بمقابلة بُليت قد
يشهد ويودني، نعمته. ويلَّ عليه واملنَعم أستاذه، والتلميذ سيده، العبد له يُقابل أن ينبغي ال بما استقيت
قدره، العظيم الفاضل، الحرب الرجل هذا كتب يف يكن لم الكتاب هذا يف أذكرها التي الشكوك هذه أن هللا،
للرؤساء التسليم تحتمل ال والفلسفة الطب صناعة لكن ِذكره، بالخري الباقي نفعه، العام خطره، الجليل
واملتعلمني تالميذه من ذلك يحب الفيلسوف وال عليهم، االستقصاء وترك مساهلتهم وال منهم، والقبول
وإن برهان. بال منهم القبول وأشياعهم أتباعهم يكلِّفون الذين وبَّخ حيث … أيًضا ذلك ذكر قد كما منه
الكتاب، هذا تأليف عىل يلمني لم حاًرضا حيٍّا كان لو الجليل الرجل هذا بأن عيلَّ ل وسهَّ جرَّأني ما أكثر
بخري يسترشع كان بل لها، أواخر وبلوغ املباحث لنقص وحبٍّا للحق، منه إيثاًرا عليه ذلك يثقل ولم
يكون ألن سببًا ِرصت أن عىل وحِمدني فيه، التي الشكوك جميع حل إما فيه، والنظر تصفحه إىل ونشاط
قبل، عليه كان ما عىل املطاعن من وحراسة بيان فضل له صار فيها املشكوكة املواضع هذه يف كالمه
بالبرش، املوكلة والغفلة السهو عىل له ُمنبًها ِرصت إذ أكثر؛ حمًدا لني يحمِّ فكان كلها، عنها رجع أن وإما
هذه استخراج يف لني وجهَّ المني من وإما األمران، فيه يل يجتمع وكان بعض، عن ورجع بعًضا حل وإما
ظهره، وراء الفالسفة سنة نبذ قد كان إذا فيلسوًفا أعدُّه وال به، أرتفع ال فإني فيها، والكالم الشكوك

ص٢-١. السابق، املساهمة.» وترك عليهم االعرتاض وترك الرؤساء تقليد من الرعاع بسنة وتسكَّت
(٤) يقول أن لقائٍل ،(٨) قائل قال إن ،(٩) قيل فإن ،(٣) قلت ،(٢) تقول ،(١٧) أقول ،(٥٦) قال 27

.(١) كالمه ،(٢) قوله ،(١) رأى بان، نظر، أتى، ينبغي، أخذ، ظن،
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

يظهر كما األقوال. مع وليس املوضوعات مع التعامل أي «قوله»؛ مثل كأسماء، القول
كله. الفكر ملسار ُموجًها عامًال والغاية القصد

ثم أرسطوطاليس، ثم جالينوس، أوًال يأتي الوافد من املوروث. الوافد ر ويتصدَّ
ثم وخروسيبوس، وثاوفرسطس، أرسطراطس، ثم أبنادقليس، ثم وأفالطون، أبقراط

وديوقلس.28 وديسقوريدس، وثامسطيوس، وثاليس، وأسقليباوس، أبرخس،
الفالسفة ثم الحكماء، ثم والطبيعيون، األطباء يظهر اليونانية الِفرق أسماء ومن
وأصحاب اإللهي، العلم وأصحاب التعاليم، أصحاب واملهندسون واليونانيون والقدماء
وتتم الحكمة.29 ومحبو واملتفلسفون والروم والخطباء، والجدليون النظر، وأهل املظلة،
لغة إن قوله جالينوس عىل الرازي يعيب إذ العربية؛ واللغة اليونانية اللغة بني املقارنة
بصياح أشبه هي التي األمم لغات سائر عكس عىل وأطلقها اللغات أعذب اليونانيني
الروم. لغة يستثقلون إذ بلغتهم؛ العرب إحساس نفس وهو الضفادع، نعيق أو الخنازير

الهند.30 وملوك والهند الرباهمة يتصدر الرشقي الوافد ومن
بفكره علم عىل أنه عىل يدل مما جالينوس؛ أعمال من عمًال أربعني إىل الرازي ويُحيل
فقط وليس عمل، من أكثر خالل عرًضا املوضوعات ويحلِّل كلها، أعماله خالل من كله

األعمال.31 عرض خالل من طوًال

أرسطراطس، ،(٣) أنبادقليس ،(٩) أفالطون أبقراط، ،(١٢) أرسطوطاليس ،(٨٦) جالينوس 28

.(١) ديوقلس ديسقوريدس، ثامسطيوس، ثاليس، أسقليباوس، أبرخس، خروسيبوس، ثاوفرسطس،
أصحاب ،(٢) اليونانيون الحكماء، ،(٣) األطباء الفالسفة، القدماء، ،(٤) املهندسون ،(٧) الطبيعيون 29
متفلسفة املتفلسفون، الفالسفة، أفاضل املتأخرون، اإللهي، العلم أصحاب الراهنة، اليهود، التعاليم،

.(١) الهند ملوك املنجمون، املغرمون، الحكمة، محبو الخطباء، الجدليون، اإلسالم،
لغة إن الكتاب هذا يف قوله به، تفوَّه ِمثله يكون أن هللا، عىل ومسألتي جالينوس، عىل نعيبه ومما 30

سائر لغات ألن زعم؛ وذلك النطق. لذوي وأشكلها األلسن، بلغة وأشبهها وأطلقها اللغات أعذب اليونانيني
هذا وليس املخارج. ثقيلة ذلك من وهي الضفادع. نعيق وبعضها الخنازير، صياح بعضها نسبة األمم
تخفُّ إنما األلفاظ أن إال يدري، ال ومن الناس عوام كالم هذا فإن وامليل؛ الهوى من عري لو جميًال كالًما
كما الروم، لغة يستثقل العرب وأن عندهم، اليونانيني كلغة العرب عند العرب لغة وأن باالعتياد، وتعذُب
استعمالها كثر إذا حتى بها، التكلم عليه ويعرس لغته، غري يستثقل اإلنسان وأن العرب، لغة الروم يستثقل
ويحب الحق، يعنيه فمن عدل. بعني الكتاب هذا يف اآلن فلننظر العرس. بعد وسهلت الثقل، بعد عنده ت خفَّ
والحكمة. العدل وويل العقل لواهب منه فيه يشكك بما مطالعتنا به عنايتنا ثواب ويجعل لنفسه، العلم

ص٨٧. السابق،
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موىس بن محمد جعفر أبو ثم الرازي، ثم إسحاق، بن حنني يتصدر املوروث ومن
وجيه رجل مثل معينني، غري وشخصان الرسخيس، الطيب بن وأحمد العرب، فيلسوف
اإلسالم، متفلسفو العرُب، الِفرق أسماء ومن ومرشده.32 معلمه أنا ورجل السالم، بمدينة

الري.33 الجبل، العراق، بغداد، واألقاليم املدن أسماء ومن اليهود. املعزمون،
عرش سبعة إىل يُحيل كما الحاوي. وهو الجامع، أو الكبري الجامع الكتب أسماء ومن

الفكر.34 وحدة عىل يدل مما له؛ عمًال
والحكمة العدل وويل العقل لواهب بالحمدلة وينتهي بالبسملة، الكتاب يبدأ وكما
مثل: اإليمانية، التعبرياُت الفقراِت تتخلل ومستحق. أهل هو كما نهاية بال حمًدا والفضل،

هللا.35 يعلم هللا، عىل ومسألتي منه، والكفاية الهداية هللا أسأل هللا، شاء إن هللا، يشهد

الجزار36 ابن (٢)

الفتوحات، يف الجند مداواة أو النظري التحليل فقط الطب يف التأليف يف الهدف يكن لم (أ)
يف طويلة والطُّرق الة، رحَّ والعرب السفر، وقت خاصًة لم، السِّ يف املرىض مداواة أيًضا بل

باردة. أو حارة صحراوية، بيئاٍت
الرابع،37 القرن أطباء من الجزار البن الحارض» وقوت املسافر «زاد ذلك مثال (أ)
واالتجاهات. املدارس وتعدد الثقافة وحدة عىل يدل مما الطبية؛ قريوان مدرسة من وهو
النوازل، فقه يف الحال هو كما الخاصة، البيئات عىل الطبية القوانني تطبيق يميِّزها ما وأهم

(يف األسطقسات ،(٨) األعضاء) منافع (يف األعضاء منافع آرائه)، (يف رأيًا جالينوس ،(١١) الربهان 31
كتاب تفسري اإلنسان، طبيعة يف أبقراط كتاب تفسري البحران، ،(٦) أبقراط) رأي عىل األسطقسيات،
يف جالينوس كتاب األخالق، وأفالطون)، أبقراط آراء (يف وأفالطون أبقراط آراء ،(٤) املزاج الفصول،
الطبية، التجربة األغذية، املفردة، األدوية املسهلة، األدوية إبيذميا، ،(٣) الربء حيلة الصحة، حفظ األخالق،
أبقراط كتاب تفسري يف البدن، ملزاج تابعة النفس قوى أن يف الذبول، املعرفة، تقدمة األصحاء، تدبري
األعضاء الحميات، أصناف ،(٢) الكبري النبض الطبيعية، القوى يف اإلنسان)، (طبيعة اإلنسان طبيعة يف
الرعشة يف واألعراض، العلل (أفالطن)، طيماوس الحيوان، ترشيح الحادة، األمراض أغلوقون، إىل اآلملة،
فينكس، السوداء، املرة يف الطبية، الصناعة يف املختلف، املزاج سوء يف الفصل، حركة يف والنافض،

.(١) امليامر املني، قاطاجانس،
.(١) اليهود اإلسالم، متفلسفي ،(٢) العرب 32

.(١) السالم مدينة ،(١) بالعراق البيمارستان ببغداد، البيمارستان بغداد، ،(٢) الري العراق، 33
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

التحليل من أكثر العميل التطبيق عليه يغلب كما العربي. املغرب يف السائد املالكي والفقه
الصيدالني. وعمل العيادة يف الطبيب عمل بني والصيدلة، الطب بني والفصل النظري،
أربع عىل ويقوم الصناعي، والقانون الطبي املنهاج عىل الكتاب صياغة ت تمَّ ذلك ومع
من وبالرغم ومفًرسا. واضًحا مختًرصا فأتى والعالج. والربهان، وحدُّها، العلة، خطوات:
فالتجربة الطبية؛ للمعرفة مصدر التجربة أن إال الفالسفة، بأفاضل التشبه هو الغاية أن
عملته وقد وحمدته، أنا جرَّبته وقد جرَّبناه، وقد الجزار: ابن يقول لذلك الحكمة؛ من جزء
تركيبه؛ الدواء تأليف ويعني نافًعا.38 فوجدته وجرَّبته ألَّفته نافع دواء وهو وجرَّبته،

الطب. صناعة يُمارس الذي أي امُلتطبب؛ الطبيب يُسمى لذلك صنعة؛ فالطب
إذا هللا إن فيُقال النفسية؛ أو الجسمية الطبية الظواهر تفسري يف هللا يتدخل كما
جالينوس، عند العلمي باليقني ذلك مواجهة ثم بالرصع، رماه خلقه من أحٍد عىل غضب
دفاًعا للموروث نقًدا يكون قد املوروث وتنظري الوافد فتمثُّل الدين.39 مواجهة يف العلم

ابتداء يف االستفراغ يف واألهوية، األزمنة يف الكيان، سمع الكبري، النبض كتاب اختصار ،(٦) الحاوي 34
الطيب بن أحمد عىل الرد يف األرساب، جو يف الربد، ينبوع األرض مركز أن يف األسطقسات، يف الحميات،
التي العلة يف ممرًضا، الحزيف صار التي العلة يف اإلنسان، طبيعة يف املر، الطعم أمر يف الرسخيس
املبادئ يف اللذة، يف االغتناء، كيفية يف اإلبصار، كيفية يف الظلمة، يف ويتسع النور يف النظر يضيق لها
ذلك، يقل لم ومن ناطقة أحياء إنها قال من عند النجوم يف يستدرك أن يمكن ما مقدار يف والكيفيات،

النفس.
.٨٧ ،٤٩ ،١٤ ص١، جالينوس، عىل الشكوك الرازي، 35

الثقافة وزارة منشورات قطاية، سليمان د. تحقيق ومداواتها، وأمراضها املعدة يف كتاب الجزار، ابن 36
وتدريبهم، بيان الصِّ سياسة أيًضا وله .۱۹۸۰ بغداد للنرش، الرشيد دار العراقية، بالجمهورية واإلعالم
األدوية تشمل مؤلفاته أن كما صحتهم. وحفظ الشيوخ طب واملساكني؛ الفقراء طب ١٩٨٣؛ تونس

والقضاء. التاريخ إىل تتعدى بل والعقاقري،
املدرسة الحجازي، الرايض د. سوييس، محمد د. تحقيق الحارض، وقوت املسافر زاد الجزار، ابن 37
العربية الدار ،(٢) العربي الرتاث إحياء سلسلة الحكمة، بيت والدراسات، والتحقيق للرتجمة الوطنية
۳۸۰ه، ٣٦٩ه، ٢٦٥ه، بني ترتاوح التحديد، وجه عىل وفاته تاريخ يُعَرف وال .١٩٨٦ تونس للكتاب،

٤۰۰ه. ٣٩٥ه،
،١٥٥ ،١٤٥ ،١٤٠ ،١٢٠ ،٢١٩ ،١٨٨ ،١٧٩ ،١٧٢ ،١٤١ ،١٢٣ ،١١٧ ،١١٤ ،٩٦ ص٩٢، السابق، 38

.١٧٧ ،١٥٠
ص٨٧. السابق، 39
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ينتهي بالبسملة الكتاب يبدأ وكما املوروث. عن دفاًعا للوافد نقًدا يكون وقد الوافد، عن
وتجنُّب املنفعة بجلب الدعاء يف الطب لغة وتظهر والتوفيق. العون وطلب بالحمدلة
والصالة املحيط، اإللهي والعلم املشيئة عبارات وتتكرر يشء. كل صنع هللا وإتقان الرضر،
بني النفيس البناء يف فرق فال السلطان، مدح يأتي هلل الدعاء ومع النبيني.40 خاتم عىل

االثنني.41
الطب أن يبدو أيًضا، الجزار البن ومداواتها» وأعراضها املعدة «يف كتاب ويف (ب)
الطب ربط الجزار ابن عن فمعروف الترشيحي؛ الطب ينفيان ال واالجتماعي الجغرايف
وال والشيوخ. بيان الصِّ وطب واملساكني، الفقراء طب واالجتماعية، الجغرافية بالبيئة
للطب العامة املبادئ وتعرض الذاكرة. وتقوية النسيان لعالج النفيس الطب أيًضا يغيب
املاسكة والقوة يابسة، حارٌة وهي الجاذبة القوة مثل الطبيعيات، فروع أحد تجعله التي
رطبة. حارٌة وهي الهاضمة والقوة رطبة، باردٌة وهي الدافعة والقوة يابسة، باردٌة وهي
االختبار وعىل السابقني، ألقوال املراجعة عىل السابق الكتاب يف الحال هو كما أيًضا ويعتمد
عباراٍت يف املنفعة تحقيق والقياس املركَّبة، وأدويتهم السابقني تجارب وإصالح والتجربة،
وهو امتحنتها، وقد بنفيس، ذلك اختربت وقد اختربناه، وقد جرَّبناه، وقد مثل: كثرية،
العمل أجزاء إىل ويُحال إلخ. … النجاح رسيع املنفعة، عظيم وهو نافع، وهو مجرَّب،

العمل.42 وحدة عىل وحرًصا بالسابق، لالحق تذكريًا
جالينوس، أوًال يأتي الوافد ففي املوروث؛43 تنظري يتصدر وعمًقا اتساًعا الوافد وتمثُّل
وتقلُّ وأفالطون.44 وديسقوريدس أسقليبيادس ثم أبقراط، تلميذ فولس ثم أبقراط، ثم

.٢٣٢ ،٢٧٠ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١٠٧ ،١٠١ ،١٦٠ ،٨٥ ،٤٩ ،٤٨ ص٤٢، السابق، 40
الفضائل، من به ك وخصَّ املحاسن، من عرَّفك ما استتمام يف هللا إىل ونرغب نعمتك، بدوام ندعو «إننا 41

املعايل، دولة ويحصل املعايل، أبنية وينرش السيادة، عز ويُديم السعادة، طالع يُنري أن يف هللا إىل نرغب فإنا
ذريعة يده من لك يسهل ما وجعل الدهر، ِغرَي من أمٍن يف العمر، مدة وطول العز ببقاء هللا وأمتعك
ما أوصل أن فضلك من هللا عرفني عندما فرأيت بقوله. وحافًظا بفضله، ُمكرًما لك وكان تجريده، إىل
الرشيف نفسك إليه يميل بما وأُناجيك وبقائك، ظلك يف الوقوف إىل سببًا وأجعله منك، الدنو به ألتمس
أطال إليه، املهدي عند موجود هو ما موثٍق من تكون أن الهدية النسف من كان إذ النفسية؛ العلوم من
ويجري بموافقتك، األمور من وينفع اختيارك، ويقدمه رأيك، يقبل مما يجعله أن أسأل وهللاَ بقاءك، هللا
إنه منك، الدنو به ونلتمس إليك، به يقربنا ما سمعك يف ويزين عينيك يف يحسن وأن طاعتك، سبيل منها

ص٣٣. ُمجيب.» قريب
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

كما الوافد. مراجعة عىل يدل مما والزعم؛ الرشط أفعال وتزيد جالينوس، يف القول أفعال
عن واإلبانة العلل مواضع عىل االستدالالت من املجردة الكناشات أصحاب الجزار ينقد
ويُحال خاص. معميل علٌم الطب وكأن األدوية، برتكيب واالشتغال بها، املولدة أسبابها
الصنعة اإلشباع، مداواة اآلملة، األعضاء واألعراض، العلل مثل جالينوس مؤلفات بعض إىل
املتقدمني؛ األطباء مرٍة من أكثر جالينوس خالف وقد إلخ. … أغلوقون إىل رسالة الصغرية،
لذلك املحدثني؛ إىل القدماء من مراحله بني تقدًما يمثِّل الطب تاريخ أن عىل يدل مما
كما ذاته. العلم أو العلم كل وليسوا محدودة، تاريخية فرتٌة أنهم عىل اليونانيون يُذكر
الحكماء بعض إىل يُحال كما األضداد». «تدبري ولفولومس «الفصول»، ألبقراط يُذكر
احرتاًما ألبقراط الفاضل مثل ألقابًا، األعالم بعض ويأخذ القدماء. واألطباء األطباء وبعض
مثل املعرَّبة، اليونانية األلفاظ بعض وتُستعمل الرمز. إىل الشخص من وتحوًال للسابقني،
لذلك والقياس؛ النظر مع متفًقا فيجده جالينوس قاله ما عىل الجزاز ويُراجع فيوطس.45

والفالسفة.46 األطباء ُحذاق قوله إىل يُحيل
املؤلف، عم أحمد بن محمد ثم ماسويه، بن يحيى يتصدر املوروث تنظري ويف
وشمعون بطالن، وابن سهل، بن وسابور إسحاق، بن حنني ثم عمران، بن وإسحاق
الطب.48 صناعة يف الُحذاق ومن الفالسفة من بأنه إسحاق بن حنني عىل ويُثني الراهب.47
بالصحة، العروق صدرت املعدة ت صحَّ فإذا البدن، حوض «املعدة نبوي حديٌث ويُذكر
الداء». بيت «املعدة بقوة وليس املتن، ضعف فيه ويبدو بالعلل.»49 صدرت اعتلَّت وإذا
اليشء. نفس إىل ينتهيان املوروث وتنظري الوافد فتمثُّل جالينوس؛ قول مع الحديث ويتفق

.٢١٥ ،٢٠٤ ،١٩٨ ،١٨٤ ،١٧٤ ص١٦٩، السابق، 42
أفالطون، ،(٢) أبقراط تلميذ فولس ،(١٤) أبقراط ،(٤٣) جالينوس ،(٥) املوروث ،(٧) الوافد 43

.(١) روموس فرفوريوس، امللك، ديمطريوس ديسقوريدس، أسقليبيادس،
.(١) أهرن ماسويه، بن يوحنا الراهب، شمعون جورجيس، األحمق، الذوق 44

.١٥٩ ص٨٨، املعدة، يف 45

ص١٠٢. السابق، 46
سهل، بن سابور إسحاق، بن حنني ،(٢) عمران بن إسحاق أحمد، بن محمد ،(١١) ماسويه بن يحيى 47

.(١) الرشيد طولون، بن أحمد الراهب، شمعون بطالن، ابن
ص٩٠. السابق، 48
ص٨٧. السابق، 49
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اإللهية، باملشيئة والتسليم باهلل، واالستعانة بالحمدلة، ينتهي بالبسملة الكتاب يبدأ وكما
فلم السلطان؛ مع الصفات هللا يتبادل ثم عليه، والتوكل بالتوفيق، والدعوة هللا، وبقدرة
واألرشبة، األدوية من فيه ما استيعاب عن لعجزهم نظًرا الناس وعوام للعامة الكتاب يؤلف

هللا.50 طاعة من السلطان فطاعة الطاعة؛ الواجب للسلطان ألَّف إنما

(۳۸۰ه) البلدي (٣)

واألطفال الحباىل «تدبري مثل اليومية، الناس بحياة ارتبط بل خالًصا، نظريٍّا الطب يكن لم
األطفال، بطب الخاص للبلدي لهم» العارضة األمراض ومداواة صحتهم وحفظ بيان والصِّ
يبدأ الحديث. بالطب وأشبه الجديدة، األمراض كل ويرصد باألم، خاص بوجٍه ويعتني
والتحقق األقوال، بني التنسيق أجل من واملرشحني األطباء بني االتفاق ثم االختالف بذكر
به، التقيد دون العلم تاريخ من جزء السابقة األدبيات معرفة علمي. بأسلوٍب صدقها من
التصنيف وعىل واملشاهدة، والقياس الحس عىل تقوم التي بالتجربة صدقه من للتحقق بل

تكرار.51 أو إطالة دون األلفاظ وتعريف
جالينوس، ثم أبقراط، يتصدر املوروث. تنظري عىل واتساًعا عمًقا الوافد تمثل ويتقدم
ثم وأطمورسقس، اإلسكندر ثم ثاوفرسطس، ثم أرسطوطاليس، ثم رفوس، ثم فولس، ثم
مما حكيم؛ كل مؤلفات إىل ويُحال وهرمس.52 وديسقوريدس، الحكيم، وديرقيس باليس

األصلية.53 املصادر عىل االطالع عىل يدل

ذكرنا ما صنوف استعمال عن الطاقة بهم تعجز الناس، عوام إىل الكتاب لهذا بتأليفنا نقصد «ولم 50

أو هللا، باسم ومحبته مواالته األمة عىل وفرض طاعته هللا أوجب ملا ألَّفناه وإنما واألرشبة، األدوية من فيه
ص١٣٣. «… قدير ويلٌّ إنه عنده، هللا مواهب وبشكر نعمه بتعداد مشغوًال ِعشت ما يجعلني

ومداوة صحتهم وحفظ بيان والصِّ واألطفال الحباىل تدبري كتاب البلدي، يحيى بن محمد بن أحمد 51
،١٩٨٧ بغداد واإلعالم، الثقافة وزارة أحمد، قاسم الحاج محمود د. تحقيق لهم، العارضة األمراض

بمرص. استقر املوصل شمال من واملؤلف
أريباسيوس ،(۷) سقالوس أرسطوطاليس، ،(۱۲) روفس ،(۲۸) فولس ،(٤٣) جالينوس ،(٦٠) أبقراط 52

.(۱) أرقليس هرمس، ديسقوريدس، الحكيم، ديرقيس باليس، ،(۳) أطمورسقس اإلسكندر، ،(٥)
،(١) الجنني إبيديميا ،(٢) والبلدان األهوية ،(٤) املعرفة تقدمة ،(٧) األجنة ،(١٥) الفصول ألبقراط 53

واألعراض العلل الفصل، املساكني، طب ،(٢) املفردة األدوية ،(٤) الوجود املسهلة األدوية ولجالينوس
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املسلمني، العرب واألطباء اليونان األطباء بني انتقال مرحلة الرسيان األطباء ويُعترب
فيتصدَّر العربي املوروث أما كتبهم.54 إىل واإلحالة األنطاكي، والباب املسيح مثل وذلك
سابور كتاب إىل واإلحالة واليهودي، وسلمويه سابور ثم حنني، ثم (الطبيب)، الطربي

األقرباذين.55
والوصف والتلخيص الذكر أفعال عىل القول أفعال غلبت تجميٌع الكتاب ألن ونظًرا
وينتهي بالبسملة، الكتاب يبتدئ وكالعادة والعربية. اليونانية بني التمايز مع والتلخيص،
ومدح هللا دعاء بني فرق ال وتوفيقه، عونه وعىل اإللهية، املشيئة عىل واالعتماد بالحمدلة،

السلطان.56

العامري الحسن أبو (٤)

تمثل إىل الوافد تمثل من التأليف يف التحول هذا (٣٨١ه) العامري أعمال بعض وتمثِّل
مثل: منها، الباقية الشذرات وهي املوروث، تنظري قبل الوافد

طبًقا التأليف يف منه الرشوح يف أدخل وهو ألرسطو». املقوالت كتاب «رشح (أ)
النص بني الفصل أي رشد؛ ابن عند الكبري التفسري نموذج عىل وهو األدبي.57 للشكل
املوروث. الوافد يتصدر التأليف، أو الرشح الحالتني، كلتا ويف الشارح. والنص املرشوح
سنبقليوس ثم وأرمينس، قويري ثم فرفوريوس، ثم اإلسكندر، ثم الوافد، أرسطو ويتصدر
ما كل يصبح ثَم ومن وأفلوطني؛ أفالطون ويغيب وسقراط. ثامسطيوس ثم ويابليخوس،

برهان. بال قوًال الفارابي عىل امُلحَدثة األفالطونية أثر عن يُقال

وألرسطوطاليس ،(٢) األحجار كتاب ولثاوفرسطس ،(٣) كناش ،(٤) وتربيتهم األطفال تدبري ،(١)
،(٤) أرسطو فلسفة مثقالوس)، (سقالوس، وألسقالوس ،(٢) األطفال تربية ولروفس ،(٣) الحيوان

.(٢) الحشائش كتاب ولديسقوريدس
والرومي األحجار، األنطاكي الباب كتاب إىل واإلحالة ،(٢) األنطاكي الباب ،(٥) بولس ،(١٧) مسيح 54

الطبيعيات. كتب من
األقرباذين. سابور كتبه ومن ،(١) اليهودي سلمويه، سابور، ،(٢) حنني ،(٩) الطربي 55

ونعماءه. علوه وأدام بقاءه، هللا أطال يوسف، أبي يعقوب الفرج أبي األجل الوزير سيدنا عن صنَّفه 56

ص٥٩. السابق،
سحبان د ونصوص، دراسة العامري، الحسن أبو يف ألرسطو املقوالت كتاب رشح العامري، الحسن أبو 57
التفسري. األول الفصل الرشح، الثالث الباب النقل، ج۱، أيًضا انظر ص٤٤٢–٤٦٧؛ ،١٩٨٨ عمان خليفات،
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الرشاح باقي ويذكر للنقل، النمطية الصياغة وتلك الوافد، تمثل القول فعل ويتصدر
أو اتفاًقا أرسطو، عن مستقلني حكماء باعتبارهم وليسوا رشاًحا، باعتبارهم ألرسطو
فرفوريوس أو قويري بموافقة يتأكد ثم أوًال، العامري رشح يأتي وأحيانًا معه. اختالًفا
املوروَث ويتصدر سمبلقيوسويامبليخوس.59 ويُوافقه أرسطو، قول يفرسِّ اإلسكندر له.58
أولوية من وواضح والخازن.60 السجستاني ثم يونس، بن متى برش أبو ثم الفارابي،
فهو الوافد؛ تمثل استطاع الذي املوروث هو وأنه التأليف، يف تحول نقطة أنه الفارابي
وُمتمثًال للوافد، شارًحا باعتباره املوروث ويذكر واإلسالمية. اليونانية الحكمتني، جامع
أرسطو، شارًحا اإلسكندر يرشح فالفارابي لهم؛ ورشاًحا بل اليونان، بالرشاح أسوة له
وتلخيص تفسري من يتضمنه بما الرشح أن يؤكد مما اح؛ الرشُّ بني نفسه العامري ويضع

املبكرة. التأليف أشكال أحد هو وجوامع
إذ الشارحة؛61 العبارة بطريقة املرشوح للنص الشارح النص تبعية الرشح يعني وال
جعلها التي املتضادات يقبل أنه الجوهر بصفة يتعلق فيما أرسطو عىل الفارابي يستدل
فقط. األَُول الجواهر خاصية الفارابي عند أنها حني يف املطلق، الجوهر خاصية أرسطو
كامل الحد هذا أن الفارابي يعترب إذ أرسطو؛ عىل اعتماًدا املفرسين الفارابي ينقد كما
األمكنة.62 تضاد يف بذلك أرسطو ترصيح ويكفي املفرسين. إىل حاجة دونما للمتضادين
وما فيه ما ن، مدوَّ نصٌّ هو حيث من األرسطي بالنص دقيق علٍم عىل املوروث ويبدو
الخازن جعفر أبو يبنيِّ إذ والعربية؛ الرسيانية ترجماته يف أو األصيل النص يف فيه، ليس
أن متى يُالحظ كما الناسخ. حاشية يف إنما أرسطو، نص يف ليس الدائرة تربيع مثال أن
أرسطو. قول يشكل مما لغريها؛ تُقال املاهيات وأن والرسياني، اليوناني يف األول الرسم
أدق العربية فالرتجمة قصده؛ يُخالف ال العربية الرتجمة يف واملوجود الفساد. ظاهر وهو

اليوناني.63 األصل إىل وأقرب الرسيانية من

.٤٤٨-٤٤٩ ص٤٤٤، السابق، 58
.٤٤٤ ص٢٤٢، السابق، 59

.(١) الخازن جعفر أبو السجستاني، ،(٧) يونس بن متى برش أبو ،(٨) الفارابي 60
.Paraphrase الشارحة العبارة 61

.٤٥٩ ص٤٥۲، ألرسطو، املقوالت كتاب رشح 62

ص٤٦٢-٤٦٣. السابق، 63
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

الوافد ويتصدر كذلك، املوروث الوافد يتصدر الخلقية» الفلسفة يف «شذرات ويف (ب)
وعلة املستقيم، الفلك ودوامها، واألنواع األجناس علة يف والعالم» «السماء كتاب يف الحكيم
أو بالرمز واكتفاء الشخص أرسطو ذكر دون املائل الفلك وحدوثها، األشخاص كون
فالسؤال الكفايتني، ذي الفتح أبي السائل، يف ممثًَّال املوروث يأتي ثم الحكيم.64 الصورة،
«أسباب يف الحال هو كما الوافد، من وليس املوروث من الخارج، من وليس الداخل من
ومعرفته األقدمني، تراث مجرد الوافد أيًضا. بالداخل أي قرآنية؛ بآيٍة واإلجابة النزول»،
طبًقا والجواب السؤال هو واملوروث األنبياء، قصص يف الحال هو كما بالرشع واجبه

األصول.65 علم يف والجواب السؤال ألحكام

هندو ابن (٥)

نماذج ومن نظري. كعلٍم والطب عميل، كعلٍم الطب بني الطبية النصوص وتتأرجح
الذي (٤٢٠ه) هندو البن الطالب»66 ومنهاج الطب «مفتاح الفلسفي النظري الطب
ص املخصَّ وحده العارش الفصل حتى الطب فلسفة يف األوىل التسعة الفصول يف يبدأ
النظرية فالفلسفة النهاية؛ يف وتقل البداية يف األطباء أسماء تكثُر لذلك الطب؛67 لصناعة
الطب حول كتاب فهو األطباء؛ بني اتفاق بها الطب وصناعة واتجاهات، مدارس بها
تزوير أو البحث عىل اعتماًدا عرصه يف املزيَّف الطبيب ينقد أنه كما الطب، يف وليس
الجهال والعوام العلوم، يف األدعياء وينقد لألطباء.68 حسًدا أو لإلطالة إثباتًا الصناعات،
علمي واضح كتاٌب وهو واملوسيقى، بالتنجيم ويربطونه ويُزيفونه الطب يُبطلون الذين

ص٥٠٥–٥٢٤. العامري، الخلقية، الفلسفة يف شذرات العامري، الحسن أبو 64
.٥١٨ ،٥١٧ ص٥١٣، السابق، 65

تقي، محمد محقق، مهدي تحقيق الطالب، ومنهاج الطب مفتاح هندو، بن الحسن بن عيل الفرج أبو 66
تكون وقد الروحانية. الكلم يف اليونانية الحكم صاحب وهو ص١–٦، فارسية، مقدمة ١٣٦٨ه، طهران

لالسم. طبًقا هندية أصوله
الطب، حد يف الطب، صناعة إثبات يف خصوًصا، الطب وتعلم عموًما الصناعات تعلم عىل الحث وهي: 67

تقدير يف الطب، صناعة استُنبطت بها التي الطرق ذكر يف الطب، فرق يف الطب، أقسام يف الطب، رشف يف
بذكر للطب املتعلم تدريج كيفية يف صناعته، يف كامًال ليكون العلوم من معرفته الطبيب عىل يجب ما

الطبية. والحدود العبارات يف فيه، الكتب مراتب
.٩٦ ص٥-٦، السابق، 68
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اإلسكندرية، مدرسة عظمة عن ويكشف باملوضوع، اهتمامه قدر باملنهج يهتمُّ دقيق،
اطالع رضورة من يمنع ال وهذا االتجاه. جالونيس اإلسالمي العربي الطب أن وكيف
علوم تكامل يف بالطب العلوم هذه الرتباط والفلك؛ الهندسة وبعض األخالق عىل الطبيب
لذلك وحدهم؛ لألطباء وليس للعوام، أو للجمهور الُقراء، ملجموع مكتوب وهو الحكمة.
جالسة عمياء كامرأٍة البخت وتصور املجتمع، بجسم اإلنسان جسم التشبيهات، به كثُرت
فاملرأة مربعة؛ قاعدٍة عىل جالس حسن كشابٍّ وعطارد سفينة، ُسكار بيدها أخذ كرٍة عىل

الشعبي. الكتاب اسم يربِّر ما وهو الحكمة، وعدم بالخرق تتميز
التجربة، ثالثة: وهي واتجاهاتها، ملناهجها طبًقا الطب فرق هندو ابن ويفصل
الطب اختصار يف احتالوا وقد والقياس.69 التجربة بني تجمع التي والحيلة والقياس،
الفلسفة من جزء فالطب أساًسا؛ فيلسوف هندو ابن أن وواضٌح والتجربة. القياس وادعاء
من جزء الطب يف ومؤلَّفه والحكمة، الطب يف والرشقي الغربي الوافد يعرف الطبيعية.
فهو الفلسفة»؛ علم إىل املدخل يف «املشوقة كتابه إىل ويُشري الحكمة. يف الكلية منظومته
الفلسفة تضع له. املدخل أي الطب»؛ «مفتاح كتابه ى سمَّ لذلك ومقدمات؛ مداخل يكتب
التحليل، دقيق األسلوب، واضح جاء لذلك منها؛ الجزئيات الطب ويستنبط الكليات،

القارئ.70 مخاطبًا حشو، بال مختًرصا
أفالطون، ثم أرسطو، ثم أبقراط، ثم الصدارة، يف كالعادة جالينوس يأتي الوافد ومن
لجالينوس، مؤلفات عرشة يُذكر كما واإلسكندرية.71 اليونان من طبيبًا عرشين حواَيل ثم
القديم الطب تاريخ عن راويًا جالينوس ذكر ويكثُر ألبقراط.72 الفصول هو واحد وعمٌل

أبقراط، القياس: وأنصار سجنجس. اإلسكندراني، رسابيون أبولونيوس، أفرن، التجربة: أنصار 69
األوريف، ثانوذيوس الحيل: أصحاب جالينوس. أنقليبيادوس، أرسطوطاليس، أفراكساغورس، ديافورس،

.٦٠ ،٥٦ ،٣٧ ص٣٣-٣٤، السابق، ثاوسلس.
.١٧٢ ،١٣٣ ،١١٨ ،١٠٣ ،٩٩ ،٥٨ ،٥ ،١٣٦ ،١٥ ص١٧٢، السابق، 70

أسقليداوس، يوذالرييوس، بروقلس، مالقس، ،(٢) أفالطون ،(٢) أرسطو ،(١٣) أبقراط جالينوس(٢٧)، 71

نانونيوس أسقليباذوس، أفراكساغورس، دياقورس، سنجنجس، السكندراني، أرسابيون أبولونيوس، أفرن،
امللك)، (مرتوديطوس الطرطويس، خوليون السكندراني، ثاون اإلسكندر، ثاسلس ثاوسلس، األرويف،

.(۱) يثوجانس
(الصناعة الربء حيلة الصغرية، الصناعة الفرق، كتاب الصناعات، عىل الحث جالينوس: كتب من 72

عىل األسطقسات أغلوقون، إىل كتاب الكبري، النبض الصغري)، (النبض لوترس إىل النبض كتاب الكبرية)،
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

يف هندو ابن ويضعه والرواية. والذكر القول أفعال تظهر لذلك كطبيب؛ ذكره من أكثر
رئيس فثالسس عرصه؛ ألطباء نقده ويذكر اجتماعي. علٌم الطب ألن نظًرا وزمانه عرصه
يستحقون هؤالء ومثل احتياله، لكشف حوار يف جالينوس معه دخل املحتالة، الفرقة
فيلسوًفا. جعله واملنطق، الطب بني لجمعه ونظًرا الطبيب، جالينوس لتعظيم ونظًرا القتل.
فقد الخري؛ أبي رشح عىل واعتماًدا كتابًا، كتابًا جالينوس كتب أغراض هندو ابن ويصف
املوروث. تنظري وبداية الوافد تمثل عملية ل سهَّ مما وافًدا؛ يعد ولم موروث إىل الوافد ل تحوَّ
وقد اليونان. عند أيًضا الفلسفي الرتاكم عىل يدل مما ألبقراط؛ شارًحا جالينوس ويبدو
فعل ما الخري أبو وينقد جالينوس. أصول عن تُغني جوامع اإلسكندرانيون لها جعل
الرتتيب عنهم وغاب واألهوية، واألدوية األغذية نقصهم فقد بجالينوس؛ اإلسكندرانيون
إىل األظهر من يتدرج الذي الصناعي الرتتيب والقياس، املنطق عىل يقوم الذي الصحيح

اإلسكندرانيني.73 جوامع إلكمال أخرى كتبًا وأضاف األخفى.
الكتب معظم يف مكرَّرة بالطب، تتعلق ال عامة حكمة ألبقراط، مشهور قوٌل ويُستعمل
من وهو النفس، مع تعامله البدن مع أبقراط ويتعامل السياسة. يف أنورشوان حكمة مثل
ويمدح املنطقية. املدرسة إىل ينتسب الذي جالينوس عكس عىل الطب يف الطبيعية املدرسة
ورفض بوطنه، ارتباطه عىل ويُثني بالفاضل، به ويلقِّ العلمية أبقراط شخصية هندو ابن

املال.74 من كبريًا مبلًغا عليه وعرضه الستدعائه الُفرس ملك عرض
تتوافر ال هؤالء ومع رشوطه، له فالحوار الطب؛ ُمنكري مجادلة أرسطو منع وقد
البرشية. الطاقة بقدر بالباري امُلتشبه بأنه الفيلسوف أفالطون عرَّف كما الحوار. رشوط
لحقائق والفيلسوف لألبدان، فالطبيب أفالطون؛ عىل اعتماًدا الخمار ابن هندو ابن وينقد

املوجودات.75
العربي والطب اليوناني الطب بني االتصال حلقة اإلسكندرية يف الطب ويبدو
أبقراط عن اإلسكندراني ثاون فريوي الشام؛ يف الرسياني الطب كان كما اإلسالمي،

البحران، أيام البحران، اآلملة، املواضع واألمراض، العلل الترشيح، الطبيعية، القوى املزاج، أبقراط، رأي
ص٦١–٦٣. الطب، مفتاح الصحة. تدبري الحميات،

ص٦٤-٦٥. السابق، 73
.٩٢ ،٥٦ ،٣٤ ،٢٨ ص١٢-١٣، السابق، 74
.٥٣ ،٤٥ ،١٧-١٨ ص۱۲-١٣، السابق، 75
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واملجموعات، الفرق أسماء تُذَكر لذلك باملوسيقى؛ األمراض يُعالجون كانوا املتقدمني أن
والهند فارس من الرشقي الوافد ويُذكر بل والرسيانيني، واإلسكندرانيني اليونانيني مثل
والرشقي. الغربي الوافد حضور حيث من الُفرس مع اليونانيون ويتعادل والروم.76
يف كامًال ليس فالعلم املحدثني؛ إىل القدماء من الطب بتطور القدماء عن الحديث ويوحي
الحضارات مساهمة من وبالرغم العلم. تقدم يف تاريخي تراكٌم هو بل واحدة، حضارٍة
نتاٌج فالعلم ذلك ومع وألفاظه، مصطلحاته له واحد العلم أن إال الطب يف وغربًا رشًقا
حضارٍة يف به يرتبط وقد الدين، عن حضارة يف ينفصل وقد بتكونها، يتكون حضاري،
خاطئ ولكنه القصري، األمد عىل يصحُّ قد الدين عن الطب اإلسكندر ففصل أخرى؛
عند باملنطق يرتبط قد فالطب حضارة؛ كل داخل العلم يتنوع بل الطويل، األمد عىل
البابليني عند والهندسة املوسيقى أو التنجيم وبعلم أبقراط، عند وبالطبيعة جالينوس،
اليونانية اللغة مثل اللغة، مستوى عىل يكون إنما الحضارات بني والتقابل واملرصيني.

طالءً. الخمر العرب ي وتسمِّ العربية.77 واللغة
وغريه.78 برزويه ثم الخمار، ابن الخري أبو هندو ابن أستاذ يتصدر املوروث ومن
ومن الطب. فضيلة عىل عملية فاألدلة فمات.79 الطب رفض املتكلمني من واحد ويُذكر
ويتحد أكثر املوروث يظهر ولكن للخليل، العني وكتاب ودمنة، كليلة يُذَكر الكتب أسماء
البدن؛ أو املَلكة أو والطبيعة هللا بني الصلة يف بل األعالم، أسماء يف ليس الوافد، مع
ملًكا هللا جعله إنسانًا طبيبًا كان أسقليبيادس ألن فنظًرا والعلم. الدين بني الصلة أي
الهنود. اعتقد كما إلهاًما أو وحيًا هللا، من توفيق الطب أن العوام اعتقد املالئكة. من
الطبيعة.80 وقوانني هللا قدرة بني الطبيعي، والعلم اإللهي العلم بني فرق ال املوروث ويف
فقد الرشيعة؛ يف قدح بل االجتماعية، السياسة يف قدًحا فقط ليس الطب يف فالقدح
حافظه. القرآن أن يدَّعي وهو فمات فلدغته بحيٍة متصوف للقرآن حافظ شيٌخ أمسك

اليهود، العرب، ،(٣) الرسيان ،(٤) الروم ،(٦) الهند ،(٨) اإلسكندرانيون ،(١٠) فارس اليونانيون، 76
.٤٨ ،١٦٤-١٦٥ ،١٥٦ ص٩٢، السابق، .(١) املرصيون

.١٦١ ،١٥٠ ،١٥٣ ،١٣٠ ،١٢٧ ،١١٥ ،٦٦-٦٧ ،٥٢ ،٥٠ ص٢١-٢٢، السابق، 77
.(١) بكرة أبي بن هللا عبد وكيل سليم برزويه، ،(٨) الخمار ابن 78

.١٧٢ ،٨٨ ،٧٢ ،٥٧ ،٤٨-٤٩ ،٢٧ ،١٩ ص١٦، املفتاح، اإلسكايف. هللا عبد بن محمد هو 79

الحديثة. الغربية الفلسفة يف اسبينوزا عند الحال هو وكما 80
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هندو وابن والعامري، والبلدي، الجزار، وابن الرازي، ثانيًا:

لتملق نتيجًة فمات فيه السلطان فجرَّبها السلطان، مع حدثت املعجزة نفس أن وذُِكر
القريبة، والعلل البعيدة العلة بني الثانية، والعلل األوىل العلة بني إذن تعارض ال السلطان.
إىل سبيل فال بالطبيعي اإللهي ارتبط فإذا إلهية.81 قوٌة فالطبيعة الطباع؛ نفي يمكن وال
ينتهي بالبسملة الكتاب يبدأ وكما العلوم، أساس هو فاملنطق باملنطق، إال الطبيعي فهم

والعون. باملشيئة واالرتباط بالتوفيق والدعوة بالحمدلة

قضائه يف تعاىل هلل مزاحمة األوصاب وإزالة األمراض شفاء عىل اإلنسان قدرة أن توهًما يفعله وبعضهم 81

وهي وطبيعة، طبًعا تُسمى التي هي القوة وتلك ص۸. السابق، بعبده. أراد ما بخالف والناس وقدره
أنكروا الذين وأما ص٩. األكوان، هذه وتتم االستحاالت بها ليقع األجسام هذه يف تعاىل هللا ركزها بها قوة
قوة، كل عىل املسيطرة العقل قوة من لإلنسان تعاىل هللا وهبه ما قدر عىل يقفوا لم رعاع فهم الطب وجود
يُعادي للطباع النافية الفرقة زعيم كان وقد ص١٩. صحته، يحفظ فيما اإلنسان بدن يف هللا جعل ص١٦.
يضع أن فأمره الخري، أبي إىل فذهب مرًضا فاشتكي بإيذائه، العامة ويُغري الفيلسوف، الخمار الخري أبا

ص١٦. السابق، فمات. هللا ليشفيه رأسه تحت كتابًا
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مسكويه ثالًثا:

املوروث، تنظري قبل الوافد تمثل يف أوًال الغالب هي التأليف يف الطبية األعمال كانت وإذا
سينا ابن عند والرياضيات الفلسفة بني ترتاوح ثم بمسكويه، تبدأ الفلسفية األعمال فإن
رضوان وابن بختيشوع ابن عند والطبيعيات والرياضيات الطب إىل تعود ثم والِبريوني،
عند والحكمة الطب إىل ثم باجه، ابن عند جديد من الحكمة إىل ثم والطغرائي، والخيَّام
عند الرياضيات إىل ثم البيطار، ابن عند األدوية إىل الرتاكم يف تنتهي ثم رشد، وابن زهر ابن
ومقلِّديه. األنطاكي داود عند بدأت كما الطب إىل وتنتهي األكفاني، وابن والفاريس الطويس
تمثُّل أولوية فيه تتَّضح أخالقي تأليٌف (٤٢١ه) ملسكويه األخالق» و«تهذيب (أ)
أسس وضع يُحاول الذي األول التأليف هو وربما أدبي، كنوٍع املوروث تنظري عىل الوافد
إخوان ذلك حاول كما اإللهيات، بعد النسق داخل مستقالٍّ علًما باعتباره األخالق علم
رابع كقسٍم والرشعية الناموسية اإللهية العلوم بإضافة الشعبي النسقي العرض يف الصفا
النصف يُذَكر ما وعادًة األعراق»، وتطهري األخالق «تهذيب وعنوانه الحكمة. أقسام من
الكتاب، مضمون من يتجزأ ال جزء وأنه أهميته، من بالرغم اختصاًرا الثاني دون األول
العميل الطابع عىل األخالق» «تهذيب األول ق الشِّ دلَّ فإذا أهميته؛ عىل نفسه مسكويه نبَّه
من النفس تطهري اإلرشاقي، الجانب يبنيِّ األعراق» «تطهري الثاني ق الشِّ فإن التأديبي،
الجنس معنى من املعارص العربي الفكر يف عرق لفظ يدل مما بالرغم؛ البدن شهوات

العنرصي.1 باملعنى

،۱۹۸٥ بريوت املرشق، دار حاتم، جاد بقلم ونص دراسة األعراق، وتطهري األخالق تهذيب مسكويه، 1

ص٧٥-٧٦.



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفكر بوحدة يتميز أنه إال سبع مقاالٍت إىل األخالق تهذيب ب تشعُّ من وبالرغم
الالحق. إىل والسابق السابق، إىل الالحق إحالة البعض، بعضه إىل املستمرة واإلحالة
والتكامل والرؤية املرشوع وحدة عىل يدل مما أعماله؛ باقي إىل مسكويه يُحيل كما
مخترصة صيٌغ وله املقدمة، يف العلوم» و«منازل السعادات ترتيب ويأتي أجزائه. بني
امُلسعدة» «الرسالة إىل ويُحال فقط. «الرتتيب» أو العادات»، «مراتب أو العادات»، «ترتيب

العدد».2 و«صناعة
املقالة ففي ُمتفاوتة؛ بنِسٍب واملوروث الوافد فيها يتداخل مقاالت سبع من ويتكوَّن
التأليف أن عىل يدل مما األصيل؛ املوروث ويحرض الوافد يغيب النفسية األخالق عن األوىل
وليس بالداخل املوروث، من يبدأ قد بل بداية، كنقطة بالوافد بالرضورة مرتبط غري
األولوية أيًضا الثالثة املقالة ويف املوروث. عىل للوافد األولوية الثانية املقالة ويف بالخارج.
الرابعة، املقالة ويف املوروث. داخل وتفاعله امتصاصه يسُهل حتى املوروث عىل للوافد
عىل قدرته إىل املوروث اطمأنَّ أن بعد املوروث ويغيب الوافد يحرض العدالة، عن ومعظمها
والسياسية، االجتماعية األخالق عن الخامسة املقالة ويف الوافد. أمام والوقوف االستيعاب
املوروث ظهور بعد والثالثة الثانية املقالتني يف الحال هو كما املوروث، عىل للوافد األولوية
املوروث عىل الوافد أولوية تستمر السادسة املقالة ويف للفكر. مستمر ثاٍن كمصدر
األولوية تنقلب الرذائل عن السابعة واملقالة كليًة. واستيعابه الوافد لتمثل محاولة كآخر
الوسائل. علوم الوافد أن حني يف الغايات، علوم املوروث أن باعتبار الوافد عىل للموروث
بينما الوافد، عىل للموروث األولوية والنهاية، البداية يف أي والسابعة، األوىل املقالتني ففي
الوافد وكأن املوروث، عىل للوافد األولوية السادسة حتى الثانية من الوسطى املقاالت يف
عند أن والعجيب والنهاية.3 البداية يف والسندان امِلطرقة بني الرحى، دفتَي بني موضوع
بل الفاريس، الوافد عىل اليوناني الوافد يتصدر الفارسية، الحكمة ممثِّل وهو مسكويه،

نفسه. املوروث ويتصدر
واإلسكندر وسقراط أبقراط ثم وجالينوس، أفالطون ثم أرسطو، يتصدر الوافد ومن
مسكويه ويُشري وإيرقليطس. وفيثاغورس وفرفوريوس بروسن ثم والرواقيون، املقدوني

.(١) العدد صناعة ،(٢) املسعدة الرسالة ،(٤) العلم منازل 2

.٣ : ٨ والثانية صفر : ٢. األوىل: اآلتي: النحو عىل مقالة لكل واملوروث للوافد اآلتية النِّسب عمل يمكن 3

.٤ : ٢ السابعة .٣ : ٤ السادسة .٢١ : ٨ الخامسة ٧ : صفر. الرابعة .٢ : ١٩ الثالثة
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مسكويه ثالثًا:

إىل األخالق الصغري، أم الكبري األخالق هو هل تحديد دون ألرسطو األخالق كتاب إىل
تأسيس يُحاول مسكويه أن إىل اإلحاالت وتدل أوديموس. إىل األخالق أو نيقوماخوس،
التأسيس فمثال العميل)؛ (التأسيس الرتبية وعىل النظري)، (التأسيس املنطق عىل األخالق

لألخالق: املنطقي

تغريه. يمكن خلق كل (١)
بالطبع. هو تغريه يمكن مما يشء ال (٢)

بالطبع. منه واحًدا خلق ال ∴

بعد فيما رشد ابن سيفعل كما منطقيٍّا مقدمة كل صحة إثبات مسكويه يُحاول بل
يُحيل لذلك الكالم؛ علم يف األشاعرة حجج من مقدمة وكل استدالل كل زيف إثبات يف
العميل التأسيس أما واحد. آٍن يف ألرسطو «املقوالت» وكتاب األخالق كتاب إىل مسكويه
بالطبع أخياًرا ليسوا الناس أن ومسكويه، جالينوس مثل أرسطو، فريى الرتبية عىل
إىل أحدهما من االنتقال ويمكن وهؤالء، أولئك فيهم بل بالطبع، أرشاًرا وال كالرواقيني،
الناس مراتب ففي ببطء؛ اآلخر البعض وعند برسعة، البعض عند والتعليم بالتأدب اآلخر
وليس األطفال، تربية يف والعيان املشاهدة منهج أرسطو عىل مسكويه يزيد التعليم يف
بني مسكويه عند لالتفاق نظًرا يكون؛ أن ينبغي ما لوضع للفضائل عقيل تحليل مجرد
عند «األخالق» كتاب كان فإذا كائن؛ هو وما يكون أن ينبغي ما بني والطبيعة، العقل
يُحاول مسكويه فإن وحدهم، الحكماء بل كثريًا، الحسيون األحداث به ينتفع ال أرسطو
ومن العامة، إىل الخاصة من انتقاًال وللحكماء، لألحداث لالثنني، مفيًدا ويجعله تعميمه،
لصوت لألحداث وإسماًعا الخلقي، الكمال إىل العقيل التأمل ومن الجمهور، إىل النخبة
اآلخر بني للتمايز وإبراًزا مراتب، عىل إليها والصعود إليها تشويقهم يتم حتى الحكمة
والحكيم؛ املربِّي ومسكويه فقط، الحكيم أرسطو فأقول»؛ أنا أما يقول «أرسطو واألنا؛
إىل اليونان من انتقاًال والعمل، النظر صاحب ومسكويه فقط، النظر صاحب وأرسطو
أجل من اإلنسانية والسعادة امُلطَلق الخري تناول يف ُخطبه مسكويه ويعقد املسلمني.4
فيها؛ معه أرسطو اتفاق يبنيِّ ثم اإلرادية، باألفعال تُطَلب التي القصوى الغاية معرفة

بروسن، ،(٢) الرواقيون املقدوني، اإلسكندر سقراط، أبقراط، ،(٤) جالينوس أفالطون، ،(٢٥) أرسطو 4
.(۱) إيرقليطس فيثاغورس، فرفوريوس،
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املقروء؛ هو ومسكويه القارئ، هو أرسطو املرشوح؛ هو ومسكويه الشارح، هو فأرسطو
ثم واحد، كتاب أثر اقتفاء وليس املوضوع يف أرسطو قاله ما كل بتجميع مسكويه يقوم ثم
االستعانة مع االثنني بني االتفاق مدى ليُظهر مسكويه يعرفه الذي املوضوع عىل يُسلطه
والسعادة الخري بني الفرق بذكر مسكويه يبدأ وعندما املفرسين. بأقوال أرسطو فهم يف
طبًقا واألشياء املعاني دون وحدها األلفاظ لحقه، وتوفيًة به اقتداءً أرسطو ألفاظ يذكر

الكاذب.5 التشكل ملنطق
واملمدوحة، الرشيفة، فرفوريوس؛ يرويها كما أنواع أربعة إىل الخريات أرسطو م ويقسِّ
ومعيار الخمسة. الرشعية األحكام تقسيم يف األصويل يفعل كما والنافعة؛ بالقوة، والتي
ذلك مسكويه ينقل ثم مادة،6 بال صورة الرشيفة فاألفعال واملادة؛ الصورة لديه القسمة
للناس، وموهبة هللا من عطيًة الصورة أرسطو اه سمَّ ما فيجعل اإلسالمية، الحضارة إىل
بالبداهة اليوناني العقل ويتأكد اإلسالم. يف وكذلك الدنيا يف أرسطو عند السعادة وتتحقق
مثل واضحة، فكرة إلثبات بأرسطو واالستشهاد النقل. أساس فالعقل اإلسالمية؛ العقلية
الناموس ويفعل اْلَخرَّاُصوَن﴾. ﴿ُقِتَل زيف، فاملدح يُمَدح؛ أن من أجلُّ الفاضل اليشء أن
عند من أنه كما هللا عند من والناموس عادل. ناموس الدنيا إن قوله: يف اليشء نفس
لسنن إسالمي تصوٌر وهو كلها، لها قدوة اإللهي الناموس ويظل الدنيا، من أو الحاكم

الرشيعة.7 وسنة الكون
التي القصوى للغاية نظًرا اإلسالمية؛ األخالق يف أرسطو أخالق تعشيق ويسُهل
البنية ويُوفقه. اإلنسان يُعني الذي هللا وهو بجهده، إليها للوصول الحكيم إليها ى يرتقَّ
نفسها هي أرسطو عند العقل بنية الكاذب. التشكل ملنطق طبًقا األلفاظ يف والفرق واحدة،
لذلك والوحي؛ العقل اتفاق عن تكشف واحدة بنيٍة يف تركيبها يسُهل لذلك الوحي؛ بنية
يعرفه ما إلثبات له بنص يستشهد بل «يقول»، أرسطو لفظ مسكويه يستعمل ما نادًرا
وسريتها رشيفة، أرسطو عند فالسعادة ويؤكِّده؛ الوحي يُثِبت العقل قبل. من مسكويه
غري كامنًة ظلَّت وإال بها، تظهر حتى خارجة أخرى سعاداٍت إىل محتاجة ولكنها ألذ،
الكامن؛ تُظهر فإنها اإللهية السعادة أما فعله. يظهر ال كالنائم صاحبها وكان ظاهرة،

.٦٢ ،٧٦ ص۲۷-٢٨، السابق، 5
كانط. عند الحال هو وكما 6

.٩٥ ص٦٧-٦٨، تهذيب، 7

114



مسكويه ثالثًا:

تعرض التي لألشياء اإلنسان ل تحمُّ مدى يدل ال وكذلك له. وإكمال للعقل ازدهار فالوحي
التحمل عىل القدرة فإن إليها، ووصل السعادة يعرف لم من أما النفس. عظمة عىل للبحث
ببقاء أرسطو يقول وكذلك وتعاسة. شقاءً وإما وهناءً، سعادًة إما اختبار، موضع تكون
اإلنسان بأن نفسه عىل أوردها التي الشكوك ويحل األعمال، عىل جزاءً ومعادها، النفس
الفاضلة. ألعماله طبًقا املوت بعد هو بسريته يتأثر أن فاألوىل أوالده، بسرية حي وهو يتأثر
للعقل إكماًال املوت بعد النفس بقاء يف الشك ضد أرسطو لحجج إسالمية قراءٌة فهذه
السعادة ليست ثَم ومن ُمتغري؛ واإلنسان ثابت، يشءٌ السعادة بالوحي. وللفطرة وبالدين،
تحويل إذن السهل من املوت.8 بعد حياة وجود عىل يدل مما الحياة؛ يف بل املوت، يف

اإلسالم.9 حكماء عند قديًما إسالمية رؤيٍة إىل اليونانية املثالية
الوحي، من إكمال إىل حاجة دونما معقولًة أرسطو عند العقلية القسمة كانت وإذا
أعظم جائٍر إىل الجائر تقسيم مثل شيئًا، عليها يُضيف أن دون يؤكِّدها مسكويه فإن
يغتصب بل يكتسب، ال وجائر العادل، الحاكم قول يقبل ال وجائر الرشيعة، يقبل ال
أن كما االقتصاد. يف والثالث السياسة، يف والثاني الدين، يف مجدِّف األول الجائر األموال.
الناس إىل الناس من وإما األحياء، الناس إىل الناس من وإما هللا، إىل الناس من إما العدالة
مسكويه يُثِبت أن وبعد التاريخ. يف والثالثة املجتمع، يف والثانية الدين، يف األوىل األموات.
العبادة فيذكر به؛ ويُكملها الوحي يف يُعشقها والطبيعة العقل مع أرسطو قسمة اتفاق
والصيام، والصالة الرشع، ومصطلحات واملخلوق الخالق ألفاظ ويستعمل هللا، إىل املوصلة
يعلن العربية. باللغة أرسطو وقراءة املوروث، بلغة الوافد كتابة وإعادة بالربوبية، واإلقرار
ثم قالبه، يف يضعه ثم املوروث، يف الوافد يتمثل حتى البداية يف أرسطو عن مسكويه
أعىل من أرسطو عند فالعبادات االثنني؛ بني التمييز ذلك بعد يصعب حتى باملوروث إكماله
وهياكل وخدمة وصيام صلوات ثم ومراتب، طبقاٍت الناس باختالف تختلف أدنى، إىل
هللا، معرفة تكمل حتى اإللهيات ثم بتزكيتها، النفس إىل اإلحسان ثم وقرابني، ومصليات

االستطاعة.10 بحسب والتمجيد باإلحسان واالعرتاف بالربوبية اإلقرار وأخريًا

ص٨١–٨٣. السابق، 8
املفكرين بعض عند أيًضا إسالمية رؤيٍة إىل حديثًا الرتنسندنتالية املثالية تحويل السهل من وكان 9

الرؤية مع فيها يتفق ما ليجد الحديثة أو القديمة املادية اختيار للبعض يمكن كما املعارصين. العرب
املاركسيني وبعض قديًما، رشد وابن املعتزلة من الطبائع أصحاب فعل كما الطبيعية، الواقعية اإلسالمية

حديثًا. املعارصين العرب املفكرين من
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كبناءٍ أرسطو من البداية املحبة. موضوع يف أيًضا املوروث يف الوافد تعشيق ويتم
للوافد تمثًال إسالمية، قراءًة قراءته ت تمَّ أن بعد أرسطو أيًضا والنهاية خالص، عقيل
أو الوله أو الصداقة أو املحبة ل فتتحوَّ املعشوق؛ يف للعاشق وإدخاًال املوروث، داخل
إيرقليطس عن حكايًة أيًضا أرسطو ذكرها التي اإللهية املحبة إىل أرسطو عند العشق
ذلك عىل أرسطو ويستدل وتتباين. تختلف ال وتتشاكل األشياء تتشابه عندما تقع أنها
يتعاهد وكذلك النعمة، وسبغ والبقاء بالسالمة املعروف لصانع يدعو املعروف صانع بأن
حاجة عىل يدل وهذا املحبة، ال القرض إليه يعود حتى سالمته عىل امُلقرتض مع امُلقرتض
إىل اء الرضَّ ويف املؤانسة، إىل يحتاج اء الرسَّ يف اء؛ والرضَّ اء الرسَّ يف الصديق إىل اإلنسان
للمالئكة ثم هلل الخالصة الخاصة السعادة إىل كلها األلفاظ هذه أرسطو تجاوز ثم املعونة،
التي األمانة وهي الفضائل، طريق عن وحده واإلنسان اإلنسان، إليها يصل التي وامُلتألهني
وهما واملقيَّد، امُلطَلق جدل ويستعمل واألرض. والسموات الجبال وأبَتها اإلنسان اختارها
املوروث، وعاء يف تصبَّ حتى أرسطو ألفاظ لتقييد األصوليني، عند األلفاظ مباحث من
سبحانه وهللا املالئكة عن أرسطو يتحدث للوافد. تتسع حتى املوروث ألفاظ وإطالق
اإلسالم عن التعبري ويتم والصيام.11 الصالة وعن والعناية، اإلبداع وعن وعز، جل تعاىل،

والخري.12 والعقل والصداقة والسعادة املحبة بلغة
يصبح املثال، إىل الواقع ومن النموذج، إىل الشخص من أرسطو ل يتحوَّ أن وبعد
املتقدم األول يعني وقد الفاضل. الرجل أو الرجل، هذا أو الحكيم، أو األول، الحكيم
الرتبة يف األول يعني وقد املتأخرين، مقابل يف املتقدمني بمعنى األولية مثل الزمان، يف
قول أو استشهاد أو كمثال األول الحكيم ويُستعمل األخري. أو الثاني مقابل يف والرشف
بني الفصل لنقد اقتباس أو استعارة أو تشبيه مجرد قبل، من مسكويه يعرفه يشء إلثبات
لها الجميلة األفعال محبة إىل فالدعوة والفعل؛ النية بني والجهد، الرغبة بني والعمل، القول
خمسة إىل السعادة أنواع تقسيم يف الحكيم إىل يُشار كما والبطالة. ف الرتَّ مجاهدة يف ثمنها
مرتَّبة وهي الفاضل، الرجل هذا مذهب عىل الكامل السعيد هو كان له اجتمعت من أقسام،
الثروة والثاني: املزاج. واعتدال الحواس، ولطف البدن، صحة األول: األعىل؛ إىل األدنى من

.٩٨–١٠٠ ص٩٦، السابق، 10
ص٢٤٢. السابق، لغتنا. يف مطلق غري شيئًا بالعلة ذلك بعد أطلق فإنه أرسطوطاليس وأما 11

.١٢٩ ص١١٤، السابق، 12
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الفضائل، أهل بني ذكره ونرش الناس، يف اإلنسان أحدوثة ن تحسُّ والثالث: واألعوان.
جودة والخامس: وعزم. رويَّة عن األمور يف التنجيم والرابع: عليه. مثنيٍّا محموًدا فيكون
تاريخية كمرحلٍة الرجل هذا يستعمل وأحيانًا االعتقاد. وسالمة الفكر، وصحة الرأي،
وأبقراط فيثاغورس مثل عليه السابقني الفالسفة عند قبله ما اليونانية، الفلسفة يف
إىل اليونانية الفلسفة يقسم الذي هو فأرسطو منه؛ ابتداءً بعده وما وغريهم، وأفالطون
السعادة. يف قبله الفالسفة اختلف فقد والحقيقة؛ االجتهادات والبناء، التاريخ مرحلتني،
الحقيقة يف الفالسفة اجتهادات بني والبناء، التطور بني الرأيني، بني مسكويه ويجمع
اإلسالم، يف واكتمل املسيحية إىل اليهودية من الوحي تطور انتهى كما انكشافها. وبني
هما حقَّ والنفس البدن من كالٍّ ويُعطي واآلخرة، الدنيا يف السعادتني بني أرسطو يجمع
والذليل والسالمة، الصحة يف واملريض واليسار، الثروة يف الفقري يراها اإلسالم. يفعل كما
املعروف. يف والفاضل املعشوق، يف والعاشق الشهوات، يف والخليع والسلطان، الجاه يف
وسائل أرسطو عند كلها وهي إليها، الحاجة عند مرتبتها يف منها كالٍّ يضع والفيلسوف

الحقة.13 السعادة هي أخرى لسعادٍة
الواحد فالخطاف التعبري؛ يف حسية كأداٍة أرسطو تشبيه نفس مسكويه ويستعمل
مدير خصَّ وإذا كذلك. به يبرشِّ واحد معتدل يوم وال الربيع طبيعة عىل يدل ال ظهر إذا
كل من يشء وجذب الرياسة، اسم يستحق ال فإنه طائفة دون بالنظر طائفًة املدينة
املغشوشان. والدرهم الدنيا تفسد كما املغشوشة املحبة وتفسد وينقطع، ينشق الجهات
لالستشهاد واملواعظ، واألمثال بالِحكم امُلوَلع وهو أرسطو، ِحكم مسكويه يستعمل وقد
بالسعادات ينشغل فال الحقيقة السعادة وجد من مثل: نفسه، هو إليه وصل ما عىل بها
تلميذًا املقدوني اإلسكندر كان وملا لإلبداع. تأييد والنقل للجديد، تأكيد فالقديم الظاهرية،
عليه والسيطرة الغضب أسباب موضوع يف له نادرة يستعمل مسكويه فإن ألرسطو
وأعذر لسانًا، أبسط ألنه عليه؛ وعيبه منه وانتقاصه له لنقده أصحابه أحد تأديب برفض

عليه.14 الخارجني أعدائه بعض عن وعفوه الناس، عند
أرسطو لغة يف ويعني الناموس،15 مثل املعرَّبة، اليونانية األلفاظ بعض زالت وما
النفس فضائل لكتاب الدمشقي عثمان أبي لنقل مدحه من بالرغم والسياسة، التدبري

.٧٥ ،٧١ ،٦٥–٦٨ ص٤٦، السابق، 13
.١٦٨-١٦٩ ،١٧٢ ،١٥٢ ،١٢٤ ،١٠٩ ص٧٧، السابق، 14
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يف دقيق والعربية، اليونانية اللغتني يف فصيح ألنه عنه وينتقل العربية، إىل ألرسطو
من النقل وعند أخرى.16 إىل لغة من واملعاني األلفاظ نقله يف حريص املصطلحات،
مسكويه ترك كما واإلبداع. النقل بني الشديد للوعي نظًرا ذلك عن مسكويه يعلن أرسطو
مثًال به يستبدل أن دون أيوب، مثل اآلالم نموذج وهو أرسطو، ذكره الذي اليوناني املثل

الخطابة.17 تلخيص يف رشد ابن فعل كما عربيٍّا
التوسط اقترص وقد املنطقي. أو الطبيب ال األخالقي، هو مسكويه عند وجالينوس
كما بالطبع ورشير الرواقيون، يقول كما بالطبع خريِّ اإلنسان امُلتعارضني؛ املذهبني بني
خريِّ هو من منهم األفراد، طبيعة عىل األمر ويتوقف وينقدهما، السابقون؛ الفالسفة يقول
حاَجج وقد اإلسالم. إىل أقرب جالينوس كان ثَم ومن بطبعه؛ رشير هو من ومنهم بطبعه،
الثاني؛ النقيض يثبت حتى النقيض فساد إثبات الُخلف، بربهان املذهبني كال جالينوس
الرش إىل تشتاق قوًة بهم ألن أنفسهم من إما الرش، لتعلَّموا بالطبع أخياًرا الناس كان فلو
من تعلَّموه أو الرش، إىل تشتاق قوًة بهم أن وإما الخري، إىل تشتاق التي القوة من أقوى
أو أنفسهم من الخري لتعلَّموا بالطبع أرشاًرا الناس كان ولو بالطبع. أرشار ألنهم غريهم
قواعد عىل األخالق ًسا مؤسِّ مسكويه يبدو وهنا الخري. وجود يثبت وبالتايل غريهم؛ من
الرتجيح من مزيد مع جالينوس عند املتوسط الرأي نفس إىل وينتهي والربهان. املنطق
كالهرم؛ ثالث مراتب عىل الناس تصور ويمكن والربهان. املنطق بعد والتجربة بالبداهة
للخري استعداد عىل من وهم الوسط، ويف بالطبع؛ أرشار الناس األكثر، وهم القاعدة، يف
يؤيد الذي هو جالينوس النحو هذا وعىل بالطبع. األخيار األقلية، وهم القمة، ويف والرش؛

جالينوس.18 يؤيد الذي هو مسكويه وليس مسكويه،
تتواتر ثم الوجود بنعمة بالطبيعة تبدأ فاألخالق الطب؛ إىل األخالق جالينوس ويجمع
«الترشيح» كتابَي جالينوس كتب لذلك باإلجادة؛ ذلك بعد ثم بالجسد تبدأ ذلك، بعد
أهل موافقة يبنيِّ النفس» «أخالق كتابه ويف لألخالق. مقدمة فالطب األعضاء»؛ و«منافع

.٨٢ ،٧٥ ص٩٥، السابق، 15
عليه. منحوًال يكون وقد العنوان، تغيري مع ألرسطو يكون قد 16

رأٌي وهو مجاًزا، استُعمل ثم الصغرية، الحرشة اسم وهو عربي، لفٌظ «الناموس» لفظ أن آخرون يرى 17
ضعيف.

ص٢٦-٢٧. السابق، 18
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فيه ويُشاركهم بل الرأي، بهذا ُمتفردين غري أنهم ألنفسهم األعذار إليجاد لألرشار الرش
عىل املرء تعرُّف جالينوس عىل مسكويه يزيد ثم واإلقناع، الجدل لقواعد طبًقا غريهم
أن وجب ثَم ومن عليه؛ خافية إنسان كل نفس عيوب إن إذ يعرفها؛ أن بعد نفسه عيوب
يغضب بل رصاحته، من يغضب أن دون له يبيِّنها أن منه ويطلب فاضًال صديًقا يختار
من أنفع هذا يف العدو ولعل يترضر. أو يتضجر أن دون املزيد منه ويطلب كتمانه، من

جاهل.19 صديٍق من خريٌ عاقل فعدوٌّ الصديق؛
النفس عىل األخالق س يؤسِّ عندما وفيثاغورس وسقراط أفالطون إىل مسكويه ويُحيل
واالنعطاف، اللني يف الذهب مثال البهيمية، والنفس الناطقة للنفس تشبيًها منه ُمستعريًا
والجبن، التهور موضوع يف بقراطس من مقاًال استعمل كما واالمتناع. الصالبة يف والحديد
وتالطمت الرياح بها عصفت إذا السفينة مثال النفس، جماح كبح عىل فنية صورة مجرد
القضبان عىل السيطرة من أكثر حني املالَّ طريق عن عليها السيطرة يمكن األمواج، عليها
عىل أجمعوا وقد أرسطو، يف اكتمالها قبل الفلسفة تطور يمثِّلون الثالثة وهؤالء امُللتهب.
قوى يف والعدالة، والعفة والشجاعة الحكمة السعادة، وأقسام النفس، يف كلها الفضائل أن
يشء. يف البدن إىل تحتاج ال بذاتها قائمة فضائل وهي والشهوية، والغضبية العاقلة النفس
فتنهض فضائلها، مجموع ألنها النفس قوى من قوة كل بها أرشقت العدالة أرشقت وإذا
بني ط توسُّ والعدالة اسمه. تقدَّس هللا من السعيد اإلنسان قرب يف غايتها وتؤدي النفس
يف بالطبيعة يحيا حتى باإلرادة يموت بأن الحكمة طالب أفالطون أوىص لذلك األطراف؛
بالنفس، أفالطون عند األخالق ارتباط من الرغم وعىل املوت. من الخوف عالج موضوع
إىل ُمضافني االثنني بني يجمع مسكويه أن إال بالبدن، وأبقراط جالينوس عند وارتباطها
وسالمة النفس وطهارة الربهان قواعد عىل تقوم لألخالق، ُمتكاملة نظريٍة يف أرسطو

البدن.20
النص ويقطع بألفاظها، الصداقة موضوع يف سقراطيس من ا نصٍّ مسكويه ويقتبس
والحروب امللوك أخبار أوالده يعلِّم مما ُمتعجبًا وتمثلها، استيعابها يسُهل حتى فقرات إىل
خري من للجميع يحدث وما األلفة، وأحاديث املودة أمور يعلِّمهم أن دون والضغائن
كلها الدنيا كانت ولو حتى مودة، دون يعيش أن أحٌد يستطيع ال إذ واألنس؛ باملحبة

.١٥٦ ،١٠٠ ،٣٧ ص٣٦، السابق، 19
.١٧٥ ،٦٦ ص١٦٠، السابق، 20
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كانت لو حتى الدنيا يف يشءٌ املودَة يُعادل وال أشد، املودة إىل حاجته تكون بل ضده،
يعلم يكن لم فسقراطيس النص؛ انتحال عىل يدل مما قارون؛ وكنوز امللوك جميع ذخائر
يُعادل يشء وال إبداع. وكالهما صحيح، لقوٍل إسالمية قراءًة تكون وقد قارون، خزائن
الرعية أمور يُبارش بها ألنه أحوج؛ إليها والسلطان مقامه. يقوم يشء وال صديق، لوعة
يُقابله ما له والنص األمن. عيون من أفضل الصديق عيون أعوانه. عىل االعتماد من أكثر

الواسع.21 املحيط يف وابتالعه تمثله منه الغاية ولكن املوروث، يف
ثاٍن، لنص وقارئًا ُمعلًقا يكون ومتى ا، نصٍّ ناقًال يكون متى تماًما مسكويه ويعي
األحداث «تأديب فصل يف رصاحًة ذلك عن ويعلن ثالث. لنصٍّ وُمبدًعا ُمكمًال يكون ومتى
دونما بأكمله عنوانًا كان ولو حتى، بروسن كتاب من أكثره نقل أنه يعلن بيان»، والصِّ
متفقني كله، الكتاب من صفحتني وأقله نقًال أكثره كان ولو قلت، قال، من بحرج شعور
الكتاب، بمنطق اإلخالل دون حذفه يمكن ، كلٍّ يف جزء تطبيقية، نقطٍة يف العام الجو مع
النصائح هذه بداهة وتصل حذفها. أو وعرضها تلخيصها يمكن عارضني قوسني مجرد
ومن فرد، إىل فرد ومن حضارة، إىل حضارة من اختالفها من بالرغم البساطة حد إىل
متفًقا دام ما مبارش غري تأليٌف أيًضا واالنتقاء غاية. إىل غاية ومن مذهب، إىل مذهب
تأديب ِرصف، عميل موضوٌع وهو اآلخر. بلسان النفس عن الحديث والناقل، املنقول بني
واملصلحة. العقل يف متفق ولكنه املوروث، يف يُقابله ما يوجد ال قد بيان، والصِّ األحداث
فضائل العملية، واألخالق اإلرشاقية األخالق مستويني؛ عىل هنا مسكويه عند األخالق تبدو

الرتبوية.22 واملواعظ والنصائح النفس
يتعرَّف الصديق اختيار كيفية موضوع يف سقراط من ثانيًا ا نصٍّ مسكويه ويقتبس
لكن الصداقة، عن محاورًة ألفالطون أن صحيٌح الصديق. عىل الصداقة قبل اإلنسان فيه
سقراط. عن يقصُّ الفاضل املربِّي الشيخ املعلم، املثايل سقراط منتَحل، أغلبه يف النص
معنويٍّا شكره يُجيب من وشكر وآبائه، وإخوته أصدقائه مع سقراط سرية النص يذكر
ومحبته والفضة، للذهب ومحبته الحركة، يف والتباطؤ الراحات إىل وميله ماديٍّا، وليس
وهي واملضاحيك، املجون وسماع واللعب، اللهو ورضوب واللحون، والغناء للرياسة،
إذ بعيوبهم؛ والتسليم األصدقاء، من اإلكثار فعدم اإليجابيات، أما الصداقة. يف سلبيات

ص١٢٩-١٣٠. السابق، 21
ص٥٤. السابق، 22
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بكر وأبو القلب، يميت الكثري والضحك إسالمية. قيٌم وهي عيب، من صديق يخلو ال
يف حيان أبو ألَّف وقد والصديق. الصداقة عىل عميل نموذٌج سقراط الرسول. صاحب
بسقراط يستشهد فإنه الحزن عالج مسكويه يحلِّل وعندما باالقتباس. يكتِف ولم املوضوع
مجرد عليه، يحزن فقده إذا ما يقتني ال بأنه فأجاب حزنه، قلة سبب عن سئل عندما

لإليضاح.23 تاريخي ومثل استشهاد
أم ة خريِّ اإلنسان طبيعة عن التساؤل معرض يف الرواقيني إىل مسكويه ويُحيل
ودوره املجتمع بفعل رشيًرا يصري ثم بالطبع خريِّ اإلنسان أن الرواقيون يرى إذ رشيرة؛
ثم بالطبع رشير اإلنسان أن قبلهم، امُلضاد الرأي شاع وقد األفراد.24 تربية يف السلبي
ويتوسط جالينوس يأتي ثم اإليجابي. ودوره املجتمع بفعل والتعليم، بالرتبية ًا خريِّ يصري
كان إذا عما النظر برصف بالطبع، واألرشار بالطبع األخيار فيهم فالناس الرأيني؛ بني
الرواقيني إىل ويُحال بنيويٍّا. أم تاريخيٍّا بينهما واملركب ونقيضه اليشء بني الجدل تطور
لذلك آلة؛ مجرد وليس اإلنسان من جزءًا البدن جعلوا الطبيعيني من جماعة مع أيًضا
البدن؛ خارج هو وما البدن سعادة بها تقرتب لم إذا كاملة غري النفس يف السعادة جعلوا
يف وأبقراط وفيثاغورس أفالطون عند السعادة والجد. بالبحث تكون التي األشياء أي
يف ومسكويه أرسطو وعند والنفس، البدن يف والطبيعيني الرواقيني وعند فقط، النفس

الطرفني.25 أحد إىل أقرب فالوسط كليهما؛
الحكماء أو الحكماء مجموع مسكويه يذكر وِفرقهم اليونان أعالم إىل وباإلضافة
إصابة وإن بالطبع، مدني اإلنسان إن الحكماء قال فقد بأقوالهم؛ استشهاًدا املتقدمني
إىل السقم من البدن تسوق اللذة صحة وإن الصواب، ولزوم عنه العدول من أعرس الهدف
الرذيلة، إىل الفضيلة ومن العلم، إىل الجهل من والنفس التمام، إىل النقص ومن الصحة،
«لذلك» ب مسبوقًة الحكماء أقوال وتُذَكر رشيًرا. صاحبه يجعل الذي لألعداء الرش وحب
كما له. مصدًرا وليس مسكويه إليه انتهى ما يؤكد فالقول حَكت»؛ ما «عىل «ولهذا»،
من مثل: وتشبيهاته، األدبي الفلسفي املخزون عن التعبري يف كصيغ أمثالهم يستعمل
حتى نار يف الذهب من حمراء بياقوتٍة يرمي كمن الشهوة لسلطان نفسه سياسة يُهمل

.١٨٣ ص۱۳۱–١٣٣، السابق، 23
الحديثة. الغربية الفلسفة يف روسو رأي مثل 24
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وكذلك: األنبياء. وأقوال الشعوب ِحكم من جزء األمثال ورضب فيها. منفعة ال كاًسا تصبح
هو ال وطريق الرش، وطريق الخري، طريق فيها الثالثة والطرق بالدنيا، املوكول امللك مثل
اإلنسان ومثل: بالحياة. بل باملوت ليس هلك، جهلها ومن نجا، عرفها من رش، هو وال خري
محاوالت هناك كانت كلما اللهيب، فيه واختنق النار فيه أُرضَم الذي كالكهف الرشير

وقوة.26 اشتعاًال زادته لإلطفاء
وأثره االنتقام تحليل مثل العقل، براعة عن تعبريًا الحكماء أقوال تُذَكر وأحيانًا
العدالة تحليل وكذلك جبن، عن ومذموًما شجاعة عن محموًدا يكون ومتى القلب، عىل
ذلك ومع الرذيلة. لتحصيل اختياري كفعٍل والجور الفضيلة، لتحصيل اختياري كفعٍل
يركِّب كما باملساجد. الهياكل ترجمة مثل املوروث، بألفاظ ألفاظه بعض يف املثل يُرتجم
وهو للُموقنني، األول وجل؛ عز هللا مقامات ويجعلها املوروث، عىل الحكماء قسمة مسكويه
والثالث والعمل. العلم بني التوحيد رتبة وهي للُمحسنني، والثاني والعلماء. الحكماء رتبة
يف امُلخِلصني رتبة وهي للفائزين، والرابع األرض. يف هللا خلفاء امُلعلِّمني رتبة وهي لألبرار،
الفالسفة مقدمات وهي األلفاظ، يف إال واملوروث الوافد بني فرق ال االتحاد. ورتبة املحبة،

والصوفية.27 واملجاهدين والفقهاء
غري للنفس أنه البعض رأي يف أو الُخلق، يف ورأيهم القدماء إىل مسكويه يُحيل كما
الُخلق قسمة بعد الناطقة للنفس يكون قد أنه اآلخر البعض رأى بينما وحدها، الناطقة
بالتأديب ينتقل أن يمكن والثاني آخر، إىل فرد من ينتقل ال األول وعادي؛ طبيعي إىل
عىل ويعتمد الرتبية. قوة عىل اعتماًدا أفضل الرسيع واالنتقال بطيئًا. أو رسيًعا واملواعظ
استطاع إن فهد، أو كلب يقودها دابًة راكٍب بإنساٍن الثالث النفس لقوى القدماء تشبيه
هللا، وهب ما عىل للنفوس تنبيًها املثل هذا توظيف ويُعيد سعيًدا. عاش قيادتها اإلنسان
السعادة يف القدماء اختلف كما الوحي. عىل للعقل تركيبًا منه، ومكَّنه لإلنسان وجل، عز
النفس يف ألنها البدن مفارقته بعد إال لإلنسان تحصل ال أنها البعض ظن إذ العظمى؛
بينما وأبقراط؛ وفيثاغورس أفالطون وهم البدن، دون اإلنسان جوهر وجعلوها وحدها،

ومسكويه.28 أرسطو رأي وهو الدنيا، يف تحصل قد أنها اآلخر البعض رأى

.١٥٩-١٦٠ ،٧٩ ،٤٥ ،١٨٢ ،٨٤ ص٢٤، السابق، للغضب. الفيزيولوجي التفسري حال وهو 26
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أن من آراءهم ويستحسن املتأخرين، مقابل يف املتقدمني إىل أيًضا مسكويه ويُحيل
األوائل لفظ يستعمل كما كذلك. النافع يُسمى وقد األخرية، والغاية الكل، مقصود الخري
إال امللك يُسمون ال ألنهم أيًضا؛ الُفرس إىل يُشري قد بل بالرضورة، اليونان إىل يُشري ال الذي
هة موجَّ األوائل إىل فاإلحالة ُمتغلب؛ فهو وإال وأوامره، مراتبه بحفظ وقام الدين حرس من
الحكماء عند املحبة أقسام ويف اإلمام. أو الخليفة تصور من الدين رعاية يف امللك بدور
كالوالدين لتالمذتهم بالنسبة فهم الحكماء؛ محبة ثم الوالدين بمحبة تبدأ مسكويه يجعلها
جعل لذلك صوابًا؛ والعمل صحيًحا العلم يصري الحكماء مرتبة ويف هللا. محبة ثم للنفوس،
الشهوات، إماتة طريق عن إراديٍّا وموتًا األجل، بانتهاء طبيعيٍّا موتًا موتني؛ املوت الحكماء
مسكويه فيُضيف بالنفس؛ إرادية وحياة للبدن، طبيعية حياة حياتان؛ الحياة وكذلك

الحكماء.29 محبة بعد املحبة قمة هلل محبته ويجعل الحكماء، بُعِد عىل اإللهي البُعد
وقع ما مثل الفلسفية، آرائهم عن للتعبري الفالسفة نوادر بعض مسكويه ويستعمل
الفضائل من بحالهم زمانه رؤساء بعض عليه افتخر والذي الفالسفة، وبعض مملوك بني
بعض عىل الفالسفة أحد دخول ومثل الذاتية، الداخلية دون والثياب، الفرس الخارجية،
أحقر يجد لم ألنه عليها؛ فبصق البيت، وأُبَّهة الزينة يف يحتشد وكان والثروة، اليسار أهل
د تعمُّ ومثل واالفتخار. الُعجب موضوع يف خارجها وليست النفس يف فالفضائل منها؛
الخوف مواطن يف نفسه إيجاَد عميل نحٍو عىل الفلسفة يُمارسون الذين امُلتفلسفني أحد
هيجانه أثناء البحر ركوب مثل لها، بالتعرض الخارجية املخاطر ل تحمُّ نفسه يعوِّد حتى
الفيلسوف انقالب عىل أمثلة وكلها الغضب. حني عليها السيطرة عىل نفسه يعوِّد حتى

والخور.30 الجبن موضوع يف للفضائل تصوره يف الداخل إىل الخارج من
الخاص املعنى وهو اإلسالم، فالسفة عىل للداللة الفالسفة لفظ مسكويه ويستعمل
وآراؤهم الواسع، العام املعنى وهو وغريهم، اليونان ذلك يف بما الفالسفة كل أو الضيق،
نظري األول كمالني؛ لإلنسان أن عىل أجمعوا فقد العقالء؛ بإجماع فلسفًة يُسمى ما هي
ولكل وعملية، علمية قوتني؛ له ألن وترتيبها؛ األمور لنظام عميل والثاني والعلوم، للمعارف
ضمن يجعلونه وال البخت، تحقري عىل يُجِمعون منهم قني املحقِّ أن كما اشتياُقها، قوة
واألخس باملصاَدفة، يُنال ُمتغريًا وليس باإلرادة، يُنال ثابت أمٌر السعادة ألن السعادة؛

.١١٧ ،١٧٥ ،١٢٣ ،٦٢ ص٦٧، السابق، 29
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أنواع ثالثة عىل هللا عبادة جعلوا فإنهم امُلحَدثون، أي منهم، الحدث أما األرشف. ينال ال
هلل. امُلناجاة ومواقف والصيام كالصالة البدن، واجبات األول أعىل؛ إىل أدنى من متدرجًة
حني يجب ما والثالث بالتوحيد. كالعلم الصحيحة، باالعتقادات النفس واجبات والثاني
واملعاونات األمانات وتأدية واملناكحات واملزارعات باملعامالت املدن يف الناس مشاركة
طريق عبادات، أيًضا وهي الحوزة، وحماية الحريم عن والذب األعداء وجهاد واملناصحات
معنى يتدرج لذلك املعامالت؛ والثالث االعتقادات، والثاني العبادات، طريق األول هللا. إىل
بعض إىل منهم، قون املتحقِّ وهم الفالسفة، بعض إىل الِقدم منذ الفالسفة كل من الفالسفة
ثم اليونان، فالسفة ثم املرشق، فالسفة املقصود يكون وقد منهم. امُلحَدثون وهم البعض،

هللا.31 معرفة وهي اإلسالم، فالسفة
عادة إىل فيُشري والعرب، والهند الغرب وعاداتهم، الشعوب أخالق مسكويه ويذكر
ليتعوَّدوا الخشنة املناطق إىل وإرسالهم القصور، عن بعيًدا أوالدهم تربية يف الُفرس ملوك
التمييز يف بعُد فيما خلدون ابن لها نظر أيًضا عربية عادٌة وهي الرجولة، أخالق عىل
الشهري: وقوله أردشري وملكهم الُفرس حكيم إىل ويُشري البدو. وأخالق الحرض أخالق بني
مهدوم، له أساس ال ومن حارس، وامللك أساس، فالدين توءمان؛ أخوان وامُللك الدين
بني التوحيد يف املسلمني عند الخالفة أو اإلمامة نظرية وكأنها ضائع. له حارس ال ومن
األخالق عن والحديث ودمنة»، «كليلة كتاب الهند، إىل مسكويه يُشري كما والدولة. الدين
من ولخوفهم الفضالء، السامعني عند العظيم النفع من ذلك يف ملا والوصايا؛ األمثال بلغة
يف والنوبة والروم األحباش يذكر كما بها. استهانوا ما إذا عليهم يقع قد الذي الرضر
فالشعوبية الشعوب؛ هذه وفاء ويمدح العبيد، أجناس بعض عند والضيم الغدر موضوع
يوجد وقد الفضائل. أيًضا بل وحدها، الرذائل تُذَكر فال إيجاب؛ أيًضا هي بل سلبًا، ليست
كعادات األعراب يظهر كما األحرار. من الكثري عند يوجد مما أكثر العبيد بعض عند وفاء
أكثر ينتظر ألنه فإما اللذات وسائر واملشارب املآكل من الشهوات ترك فمن األخالق؛ يف
يف والرعاة الجبال يف األعراب عند الحال هو كما يعرفها ال ألنه وإما حارض، هو مما
وليس النحو، ذلك يؤيد كما األنس، من إنسان لفظ اشتق كما الجبال. وسفوح البوادي

الشعراء.32 بعض يقول كما النسيان من

.١٠١ ،٦٧ ص٣٢، السابق، 31
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الشيعية، أصوله يبنيِّ مما طالب أبي بن عيل ثم أوًال، الكندي ذكر فقد املوروث أما
والنبي والنابغة القيس امرأ ثم الدمشقي، وعثمان الصديق بكر وأبا البرصي الحسن ثم
الرتاكم استمرار عىل يدل مما املقدمة؛ يف الكندي يأتي الشعراء.33 مع األنبياء أيوب،
األخالق، عىل كثريًا يركِّز لم الكندي أن مع للوافد، كبديل الكندي من ابتداءً التاريخي
بني املعروف للحسد ربما األخالق، يف أوغال اللذان وهما سينا، وابن الفارابي واستبعاد
فعل كما والعلم، العقل عىل األخالق تأسيس مسكويه لرغبة وربما سينا، وابن مسكويه
أيًضا والغريب سينا. وابن الفارابي إرشاقيات عن بعيًدا الفلسفة تأسيس يف الكندي
العقل من ابتداءً الكندي مثل أيًضا الفلسفة تأسيس حاول الذي الرازي إىل اإلحالة عدم
أو عليه، السابقني الفارابي أو الرازي إىل وليس الكندي، إىل اإلشارة تكون وقد والعلم.
وليس األخالقي، للكندي اختياًرا أو التشيع، من وتقيًة تخفيًا إما له، املعارص سينا ابن
بالكندي مسكويه ويستشهد اإلرشاقي. سينا وابن املنطقي، والفارابي الطبيعي، الرازي
جالينوس بعد ويذكره األحزان، لدفع والحيلة نفسه، عيوب املرء معرفة موضوعني؛ يف
غاية. واملوروث وسيلة، الوافد الوافد؛ نهاية واملوروث املوروث، بداية فالوافد له؛ وكخاتمة
املخزون من ا نصٍّ يقتبس الذي الوحيد ربما وهو بألفاظه، للكندي ا نصٍّ مسكويه ويقتبس
يشء. كل مع يشء كل يخلط الذي التجميع دون لغريه وما له ما بني فاصًال املوروث
يسهل حتى الكندي نص ويقطع الكندي. إسحاق ابن يوسف أبو الكامل، باسمه ويذكره
كيف واملوضوع نهايته. ويف بدايته يف مرتني النص عن ويُعلن واستعماله، توظيفه إعادة
ترى ال حتى والرذائل؛ الفضائل عىل التعرف يف لألنا، مرآة واآلخر لآلخر، مرآة األنا تكون
فعل فإذا اآلخرين؛ فضائل وإغفال فضائلها تدرك وال عيوبها، دون اآلخرين عيوب األنا
كل أفعالها األنا تُراجع لألنا. تشجيًعا كان حسنة فعل وإذا لألنا، تحذيًرا كان سيئة اآلخر
الكتب مواجهة يف اإلنسان يصبح املزدوجة املرآة هذه ودون وتصحيحها. لتقييمها يوم
من ا نصٍّ أيًضا يقتبس الحزن موضوع ويف لها.34 عادمة وهي غريها تُفيد فقط، والدفاتر
يجلبه بل رضورية، ليست وأسبابه الطبيعية، األشياء من ليس الحزن أن يُفيد الكندي
من وخوًفا عليها حرًصا الحزن سبب امِللكية مملوك، فقد مثُل وضًعا، ويضعه اإلنسان

القيس، امرؤ الدمشقي، عثمان أبو الصديق، بكر أبو البرصي، الحسن ،(۳) طالب أبي بن عيل الكندي، 33
.(١) إبراهيم أيوب، النابغة،
ص١٥٦-١٥٧. تهذيب، 34
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امِللكية عىل بالقضاء مرهون الحزن عىل والقضاء يحزنون، ال يملكون ال ومن فقدها،
الطبيعية.35 الحالة إىل والعودة

أقواله يف نموذًجا البرصي الحسن الفلسفي، املوروث بعد الصويف املوروث يأتي ثم
كثرية الحروف، قليلة الرشيعة، تُطيقها التي اللذة موضوع يف النسيان آفة عن املأثورة
كما لألخالق مصدر البرصي فالحسن البالغة؛ رشوط مستوفية البيان، فصيحة املعاني،
عيل بأقوال يستشهد كما والخلفاء. الصوفية بني فرق ال الشعبية، الحكمة يف الحال هو
يف عليه، هللا صلوات واإلمام، املؤمنني أمري بألقاب ويصفه وجهه، هللا كرَّم طالب، أبي بن
تؤخذ كما الفراش. ميتة من أهون الرأس عىل بالسيف رضبة ألف وإنَّ الشجاعة، حقيقة
عيل املثل، به ويرضب عليه. البعض عابه لقد حتى والدعابة املزاح يف نموذًجا شخصيته
من الخوف عالج موضوع يف كلهم لألحياء تسع ال األرض ألن املوت؛ رضورة يف ونسله،
أيًضا ويستعمل البيت. ألهل ووالئه مسكويه تشيُّع عن أخرى مرًة ذلك يكشف وقد املوت.
واآلخرة؛ الدنيا يف الناس أشقى إنهم بل فقًرا، الناس أشد امللوك إن الصديق بكر أبي قول
عىل ويُحَسد قلبه، ق ويشقِّ أجله، يشطر غريه؛ يد فيما ب ويرغِّ يده، يف فيما يزهد فامللك
يسكن وال اللذة، عنه انقطعت إن يُضار وال الرخاء، ويُسأم بالكثري، ويُسَخط القليل،
كانوا لذلك العفو؛ قلة مع الحساب تحت واقع الباطن، حزين الظاهر، َجْلد الثقة، إىل
عربيٍّا؛ باعتباره أرسطو، مرتجم الدمشقي، عثمان ابن إىل ويُحال بالرحمة. الناس أوجب

واملوروث.36 الوافد بني الصلة حلقة عرب، فاملرتجمون
باألخالق، وصلته الشعر عن الحديث َمعِرض يف والنابغة القيس امرأ مسكويه ويذكر
والغواية ناحية، من الشعر بني الصلة عن الشعراء سورة يف الشهري املوضوع وهو
وَقبول الفاحش الشعر فرواية ثانية؛ ناحيٍة من والعمل القول بني والفصل والخيال
والنابغة، القيس امرئ شعر يف الحال هو كما لذَّاته، ونيل قبائحه واستحسان أكاذيبه
يف يساعدون الذين السوء وأقران للشعراء العطايا وإجزال الرؤساء، من ذلك إقرار ثم
وامُلجاهرين واملجون، الرش أهل معارشة من مسكويه يحذِّر ثَم ومن الجسمانية؛ اللذات
أخبارهم إىل اإلصغاء أو فيها، وامُلنهمكني بها، وامُلفتخرين الفواحش، وركوب باللذات
بعد عالجها يكون ال بحيث بالنفس، ذلك إلرضار مجالسهم؛ وحضور أشعارهم ورواية

ص١٨١-١٨٢. السابق، امُلحَدثني. الغرب فالسفة من وماركس وبرودون روسو موقف وهو 35

.١٤٩ ،١٧٨ ،١٦٣ ،٨٨-٨٩ ص١٤٧، السابق، 36
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العالم وغواية املحنَّك، الفاضل فساد سببَي وكانا أطول. زمٍن إىل ويحتاج صعبًا، ذلك
األشعار يف النظر ويحذِّر واإلرشاد. النصح إىل يتُوق الذي الناشئ للحدث وفتنة امُلستبرص،
بالطبع ورقة الظرف من رضب بأنه يوهم والذي وأهله، العشق تذكر التي السخيفة
التي واألشعار األخبار محاسن سماع األخالق تتطلب إنما لألحداث، َمفسدة أنه مع معه
واملجون، بالرشب وارتباطه الشعر، أخالقية ال مسكويه وينقد وحفظها. األدب عىل تبعث
عىل القائم الجيد الشعر بحفظ األطفال يُطالب الوقت نفس ويف األمراء. عند به والتكسب
موضوعاٍت من له يعنُّ فيما املنسوب غري امُلرَسل بالشعر مسكويه ويستشهد األخالق.37
كطرَيف والتقصري املبالغة ونقد املوجودات، أرشف وأنه اإلنسان عن الحديث مثل أخالقية،
السمنة بني والزيف، الحقيقة بني الخلط وعدم الصديق، عداوة من والحذر نقيض،
الباقي وليس العَريض، اإلحسان من نوع فالشعر منه؛ والحذر املزاح نقد ويف والورم،
األمور أما للقمر. وهجاءً للطبيعة رفًضا كان ما إذا ورذيلة وغضبًا سفًها ويكون الذاتي،

تقع. لم أو وقعت سواء للخوف، َمدعاة فإنها املمكنة
للباليا نموذج فأيوب وقارون؛ وإبراهيم، أيوب، األنبياء، تاريخ مسكويه ويستدعي
تُْغني ال قارون وكنوز وأموال إليها، وصل التي السعادة مرتبة عن الحكيم تُخِرج ال التي

هللا.38 خليل إبراهيم مثل يصبح إليه وتقرَّب هللا أحب ومن املودة، قدر عن
القرآنية اآليات ويعظِّم والحديث،39 القرآن األصيل، باملوروث مسكويه ويستشهد
تَِعد مرات ثالث واحدة آيٌة وتتكرر الصوفية، بها يستشهد التي اإلرشاقي املنحى ذات
مرشكون، وهم باهلل الناس أكثر إيمان واقع تصف أو أعني، قرة من لها أُعدَّ بما األخيار
خاوية فأصبحت أعناب من جنتان ألحدهما رجلني مثل القرآن، أمثال بعض استعارة أو
فيصبح باألرض املختلط السماء من كاملاء الدنيا الحياة ومثل أنفق، مما عروشها عىل
وال عليهم خوف ال هللا أولياء أن إال واالفتخار، الُعجب موضوع يف الرياح تذروه هشيًما
بني فرد وأنه الجواهر، أرشف اإلنسان أن األحاديث وتبنيِّ الحزن. موضوع يف يحزنون هم
يتفاضلون الحمار، أو املشط كأسنان سواسية الناس وأن اإلبل، بني كالراحلة املجموع،
باقي عىل اإلسالم أمة ورجحان الصاحبني، فضل فيها يُعَرف ال صحبة يف خري وال بالعقل،

.١٤٦ ،٤٨-٤٩ ص٤١، السابق، 37
.١٧١ ،١٦٨ ،١٦٣ ،١٢٧ ،١٣١ ،١٣٣ ص٣١، السابق، 38

.(۷) الحديث ،(۷) القرآن 39
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سمعت أذٌن وال رأت عنٌي ال ما الجنة يف وأن للزرع، احرتاًما آدم طينة من النخل وأن األمم،
فقد محمود؛ املعتدل املزاح وأن بأنسابهم، ال بأعمالهم الناس وأن برش، قلب عىل خطر وال
تاريخيٍّا األحاديث هذه صحة عن النظر وبرصف ا. حقٍّ إال يقول وال يمزح الرسول كان

الجماعي.40 النفيس املخزون من جزء أنها إال
البسملة مثل للتأليف، الدينية البيئة عن تعربِّ التي والخواتيم املقدمات تظهر وأخريًا
هللا، بعون والبداية الوكيل، نعم وهو بيده، فالخري هللا، من التأييد وطلب والحمدلة،
مسكويه يتوجه هللا وإىل اإللهية، والرتبية للتهذيب التطبيقي النموذج هو فالرسول
هلل الدعاء وبعد هللا.41 بمعونة مقالة كل ويبدأ العون، واستجداء الرضا وطلب بالدعوات
مع يزدوج أن قبل طباعته يف وحده الهجري التاريخ ذكر مع وواليه، للسلطان الدعاء يبدأ

ووظيفته.42 ونسبه الطباعة عىل واملرشف الحديث، التاريخي وعينا يف امليالدي التاريخ
للواقع، املبارش التنظري بدايات مسكويه عند يظهر واملوروث الوافد إىل وباإلضافة
اإلبداع؛ إىل النقل من تحوًال الخالص، العقل وتحليل الذاتية، التجارب عىل واالعتماد
ارة األمَّ النفس املوروث، من وال فحسب، أفالطون الوافد، من ليست الثالث النفس فقوى
مسكويه، عند شخصية تجربٌة هي بل فقط، امُلطمئنة والنفس اللوَّامة، والنفس بالسوء،
الخاصة تجاِربه مسكويه يصف للواقع. املبارش وتنظريه الخاص تحليله من ذاتي وإبداٌع
انتهى ما خالصة عن ويعربِّ وجهادها، العادات واكتساب ذاته يُالحظ اآلخرين. وتجارب
الرأي وإسداء أيًضا، العميل التوجه بل وحدها، املعرفة الغاية فليست لنصحهم؛ للُقراء إليه
اإلبداع يبزغ واحدة. وغايٍة مشرتك وهمٍّ مشرتكة حضارية تجربة إطار يف للناس والنصح
بنفسه عرفه ما عىل املوروث أو الوافد يصدِّق ثم ومشاهداته، تجاربه من مسكويه عند
ذهنه ويف والخوف، الحزن مثل خالصة، إنسانيٌة املوضوعات وأن خاصة، مبارشة معرفًة

العرص.43 أحداث

.١٦٢-١٦٣ ،٧٦-٧٧ ،٥٩-٦٠ ،٣٠-٣١ ،١٤١ ،١٣٠ ،٧٩ ،١٨١ ،١٦٢ ص٥٩، السابق، 40
.٨٤ ،١٨٣ ،١٥٧ ،١٤٤ ،١١١ ص٦١-٦٢، السابق، 41

أو امللك حوزة وحامي املؤمنني، أمري ظل يف نتمنَّاها، التي السعادة وإنالة العمل خري إىل هللا ووفقنا 42

والتأييد، بالنرص دولة هللا قون الثاني، خان الحميد عبد املتقني، وإمام العاملني، رب رسول خليفة الدين،
داٍع دعا ما الثاني، باشا حلمي عباس األعظم والخديو الرشاد، ومؤثِّل الفضائل ُمويل البالد، أمري وحرس

الختام. يف يُطيعه
.١٨٢ ،١٥٠ ص٤٢، السابق، 43
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وأرسطو، مسكويه بني األمر يُعد لم واملشاهدة. التجربة يف القارئ مسكويه ويُِرشك
يتحدث لذلك عة؛ وموسَّ واحدة مشرتكة تجربٍة يف ثالث كطرٍف أيًضا القارئ مع ولكن
إىل ه موجَّ الخطاب الشخصية. التجربة عن تعبريًا والجمع املفرد املتكلم بضمري مسكويه
فيقول: مخاطب، وال متكلم بال رياضية معادالت مجهوًال، حديثًا وليس واملستمع، القارئ
خطاب الفيلسوف، عنه يعربِّ جماعي حضاري مرشوٌع الفلسفة وعدنا. وصفنا، ذكرنا،
والقارئ، الكاتب بني مشرتكة تجربٌة الفكر أن عىل القارئ مخاطبة أسلوب يدل أمة.44
وتغريُّ يتحرك، واقٍع إىل تتحول أن إىل تهدف الكتابة وأن الكتابة، من جزء القراءة وأن
اآلخرين، سلوك يف رؤيته يمكن بديهي يشءٌ الرشيعة إىل واالنقياد فعل. الكتابة فعيل.
اإلباحية من فيهم يظهر وما منه، نفورهم أو األدب لقبول بيان الصِّ استعداد وكذلك
إىل اإلنسان مراتب معرفة عىل يُساعد مما والبخل؛ والجود والرحمة، والقسوة والحياء،
يكفي املمتنع. والصعب السلس السهل ففيهم واحدة؛ رتبٍة عىل ليسوا وأنهم الفضيلة،
من والتعلم الخارج، يف وليس النفس يف العلم للقارئ. الجزئيات ويرتك الكليات، الكاتب
والدائم التام املوجود هللا، خليفة اإلنسان فيصري بالفعل، ويتحقق امُلعلم. من وليس النفس
املستوى نفس عىل والقارئ حجاب. وبينه بينه يعد لم بحيث منه الفيض يقبل والباقي،
كما الدعوة، من جزءًا ويصبح إليه ينضم ما رسعان والذي الكاتب، يطلبه ملا واألهلية
ق يحقِّ أن عىل وقادر الكاتب، مستوى نفس عىل القارئ والتبليغ. التشيع يف الحال هو
ويعرض واالفتخار. الُعجب موضوع يف الخارجية األشياء وليست الذاتية، القيم وصاياه،
القارئ شاء إن واحد، الختياٍر إال مجال هناك يكون ال بحيث املوقف للقارئ املؤلف
ومطالبة وناطقة، وسبعية بهيمية إىل النفس تقسيم مثل والسعادة، الفضيلة يختار أن
عن املؤلف يعلن ال تدوين. إىل تحوَّلت قد الطريقة أو الحلقة وكأن يختار، أيها القارئ
وطريق البهائم طريق طريقان؛ اإلنسان أمام القارئ.45 باطن من يولِّدها بل حقيقة،
إىل الخارج من النظرة بقلب يقوم أن القارئ عىل يختار؟ فأيها السباع، وطريق املالئكة
لعرف فيه الرشيف الجوهر هذا القارئ ل تأمَّ وإذا واضًحا، االختيار يصبح حتى الداخل
تقوم أن عىل العون، منه وتتلقى باهلل، االتصال يتم الناطقة النفس ويف فاٍن. غري باٍق أنه
وغضب، حميَّة من فيها بما السبعية فتُسيطر تحتها؛ التي القوة عىل بالسيطرة قوة كل

.٧٦ ،٥٤ ،١٦٢ ،١٤٢-١٤٣ ،٤٦ ص٨١-٨٢، السابق، 44
.٤٥-٤٦ ،٣٩ ،٣١–٣٤ ،٢٨ ص١٠٤، السابق، 45
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ورجحان عقل من فيها بما الناطقة تُسيطر ثم وشهوات، لذَّات من فيها بما البهيمية عىل
السبعية.46 عىل

أو الشخصية التجربة إىل وتجاوزهما واملوروث الوافد من املزدوج التأليف ويتم
للمصدرين، تجاوًرا ليس املزدوج التأليف التأليف. آليات طريق عن للواقع املبارش التنظري
تحديد طريق عن وصفها ويمكن اإلبداع. عمليات يف لهما عضوي معنوي توظيٌف بل
ويمكن واستدالالته. خطواته ونتائجه، مقدماته ونهاياته، بداياته للعمل، الفكري املسار
وحروفها؛ وأسمائها وصياغاتها وأزمنتها الفقرات أفعال تحليل طريق عن عنها الكشف
وضح، بان، مثل: واإليضاح، البيان أفعال معه، أو القول فعل قبل كلها املستعملة فاألفعال
وصف، سمى، رتب، رأى، قدم، ذكر، مثل: التقديم، أفعال أو عرض؛ حدد، ظهر، علم،
واستقصاء. وتفصيل بوضوح يقدَّم موضوع الفكر أن عىل كلها وتدل وقف. فحص،
سيتمُّ وما يتمُّ وما تمَّ ما الفكر، مسار عىل واملستقبل، والحارض املايض األزمنة، تدل كما
ما يتم، وما تم ما واملضارع، املايض فعلني، بني الجمع يتم وأحيانًا ثالث. مراحل يف
مع مبارشة مواجهٌة املضارع والفعل املستقبل. يف املايض مع وأحيانًا يتبني، وما بان
النتيجة فهي السابق؛ االستدالل بعد برؤيتها ومطالبته أمامه، االستنتاج ووضع القارئ،
للفكر معياري مساٌر وهو التبادل، عىل باملايض املضارع يرتبط ما وكثريًا املقدمة. بعد
وما املايض يف تم عما اإلعالن بعد املستقبل ويأتي وينبغي. يجب بأفعاِل نفسه عن يعربِّ
الغالب اإللهية. باملشيئة ومرتبًطا بمفرده يأتي وغالبًا للنتيجة، انتظاًرا الحارض يف يتم
إىل املايض من ومراحله، الفكر مسار تحدِّد التي الثالثة األزمنة أنواع إذن العبارات عىل
االستدالل؛ زمان هنا الزمان النتائج. إىل االستدالل إىل املقدمات من املستقبل، إىل الحارض
املقدمات ترتيب إعادة طريق عن تصحيحه يتم املسار يف خطأ هناك كان وإذا زمان. ال أي

الفكر.47 اتساق وتحقيق والقصد الغاية وتحديد
تلخيًصا ويصبح الفقرات بني الربط يطول وقد اإليضاح. يف نظرية كله الفكر مسار
بني االستطراد ولحصار العلوم، وتكامل الفكر لوحدة إعالنًا للقادم، واستعداًدا للسابق

الحقيقة.» تكمن اإلنسان أيها باطنك «يف قبُل: من أوغسطني قال وكما شفاهيٍّا، سقراط يفعل كان كما 46

،٧٠ ،٧٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٥٨ ،٤٥ ،٤٢ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٣ ،٣٠ ،٢٤ ،١٠ ،١٧٧ ،١٧٦ ص١٦٤، املايض، السابق، 47
،٩٤ ص١٣٨، املضارع، ١٢٤؛ ،١٤٢ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٠٩ ،١٠٢-١٠٣ ،١٠٠ ،١٠٩ ،١٠٢ ،٨٦–٨٩ ،٨٤

.٢٧ ،٢٣ ،١١١ ،١٠٣ ،٥٧ ،٢٣ ،١٥ ص٨، املستقبل، ١٥٧؛ ،١٥٩ ،٢٧ ،٢١ ،١٥ ،٧٦ ،٩
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االستطراد لحصار البداية عىل بالعودة التذكري ويتم اإليجاز، أهمية تأتي ذلك ومع قوسني،
مساٌر الفكر ومسار والغاية. والقصد الفكر وحدة عىل يدل مما املوضوع؛ عىل والخروج
وضوح يتطلب مما وإكمالها؛ املادة وعالجها، القضية وحله، اإلشكال يعرض إشكايل،
ونظًرا األخرية.48 النتائج حتى األوىل املنطلقات من بدقة املسار وتحديد والقصد، الغاية
فعٌل أنه أساس عىل األمر صيغة فتظهر والقارئ، املؤلف بني مشرتكة تجربٌة التفكري ألن
الشخص يف أو «فاعلموا»، مثل املخاطب، الثاني الشخص يف إما رضورية خطوة مشرتك،
أمرية نتيجٌة وهي جمًعا. أو مفرًدا «فليعلم» الغائب أو «فلتعلم»، مثل املتكلم، األول
مسار ألن ونظًرا الرؤية.49 إىل مبارشة ودعوٌة موضوعه، أمام للشعور وضع للربهان،
رصاحًة، التعليل ألفاظ وتذكر لهذا. لذلك، التعليل، حروف تظهر واستنتاج استدالل الفكر
وهو املنطق يف التعليل عىل يقوم كالهما العلمي والفكر الربهاني فالفكر األسباب. مثل
تظهر كذلك االثنني.50 بني الرشعي القياس ويجمع العلية، وهو العلم ويف االستغراق،
بال مقدمات فال الرشط؛ وجواب الرشط وأفعال «وملا»، مثل واالستنتاج، الرشط حروف
وليس األفعال، تتلوها باألسماء الفقرات تبدأ وأحيانًا مقدمات.51 بال نتائج وال نتائج،
وليس موضوعات مع يتعامل املؤلف أن عىل يدل مما األسماء؛ تتلوها وحدها باألفعال
كما غاية. نحو الفكر مسار اتجاه يبني الذي الغرض القصد، الغاية، مثل أقوال، مع
العدالة، النفس، قوى الكمال، السعادة، الفضيلة، اإلنسان، مثل: املوضوعات، اسم يبنيِّ
املؤلف مع الناسخ يشرتك بل خربها.52 الفعل يكون االسمية الجملة يف كمبتدأ الصداقة
استدالالتها، عىل والتعرف فهمها يسهل حتى فقرات إىل وتقطيعه النص إخراج إعادة يف
وأسلوب له. الرحمة طلب مع املؤلف باسم فقرة كل أمام ويذكر ونتائجها. مقدماتها
وأسلوب للتوفيق. طلبًا املؤلف يستعمله فقط، الرشاح وليس املؤلفني أسلوب هو القول
والتلخيص الرشح عىل كليهما ويميِّز العرض، عىل التأليف يميِّز مما جيد؛ عربيٌّ التأليف
فالبيان املرشوع؛ وطول العمر بِقرص إحساس وهناك للخواص. مكتوب وهو والجوامع،

االتساق.53 عىل العلم ويقوم يتوقف. ال جهد

.٥٩ ،١٣٨ ،١١٣ ،٩٨ ،٥٧ ،١١٧ ،١٥٩ ،١٥٣ ،٢٧ ،٢٠-٢١ ،١٥ ،١٧٦ ،٩ ،٩٤ ص١٣٨، السابق، 48
.١٥٩ ص٤٢، السابق، 49

.١٠٢ ،١٠٧ ،٦٠ ،١٤٣ ،١٠٤ ،١٧١ ص١٦٦-١٦٧، السابق، 50
.٧٧ ،٨٣ ،٥٤ ،١٧٠ ص٢٠، السابق، 51
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عليه واإلجابة الوافد عن سؤال عىل الوافد تمثل ويقوم والعقل»، النفس «يف (ب)
والعقل»؛ النفس «يف ذلك مثال للموروث، العام التصور يف أو املبارش املوروث يف بوصفه
الوافد بني مشرتك موضوٌع وهو الجوهر، يف شكوك وحل سؤال عىل جواب فإنها
واملعاني العقل إلنكار الحس أنصار وحجج الغزايل، عند والعقل الحس قضية واملوروث،
الجزء من االنتقال يريدون الذين االستقرائي املنهج وأنصار املفارقة، واملوضوعات الكلية
الوعي إثبات ورضورة بالعقل، العقلية املعاني إدراك وليس الحواس، طريق عن الكل إىل
فقهي، أدبي نوٌع وهو النفس. يف باهلل والشعور الحس، وفوق العقل تحت الخالص
نحو بالتوجه الخالص اإلبداع بداية إىل واملوروث الوافد يتجاوز والجواب، السؤال أحكام

عنه.54 والتعبري غوره وسرب املوضوع
جالينوس، ثم أفالطون، ثم والحكيم، أرسطو ثم الطبيب، روفس يتصدر الوافد ومن
القديم الشاكِّ نموذُج الطبيب وروفس واإلسكندر.55 ثامسطيوس ثم وسقراط، أبقراط ثم
تأييد ذلك أن أم والعقل الحس يف الشك سؤال وضع هو هل النظر برصف املعرفة، يف
وحجته روفس قول عىل الشاك السائل يعتمد خالصة. تاريخية بواقعة األعم الشك سؤال
والوهم الحواس خطأ عىل بناءً التام الشك أساس يتضمن الذي «املاليخوليا»، كتاب يف
يكون فإنه التذكر طريق عن السابقة الحس مادة عىل يعتمد العقل كان وملا والتخيل.
يف الشك يمكن وبالتايل بالحس؛ مشاهدتها يمكن ال أوهام فهناك للخطأ؛ ُعرضة أيًضا
إلنكار مقدمة إذن الحواس يف الشك بالحس. تُدَرك ال جزئيات ألنها الروحانية الجواهر
روفس حجج مسكويه يرفض وال حاليٍّا.56 باإللحاد يُسمى ما أو الروحانية، الجواهر
الكليات إدراك عدم مثل القبول، يستحق ما ويقبل النقد يستحق ما منها ينقد بل كلها،

.٦١-٦٢ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٥٠ ،٥٧ ص٣٣، السابق، 52
.٥٧ ،١٢٠-١٢١ ،١٤٧ ،١٤٥ ص٢، السابق، 53

والعقليني، الحسيني بني الرصاع واملعارصة، الحديثة الوسطى الغربية الفلسفة يف املشكلة نفس وهي 54

عىل بامليتافيزيقا االشتغال ضد الربجماتيني وحجج وامليتافيزيقيني، التحليليني واالستنباط، االستقراء بني
،L’oeil et I’esprit يف وميولوبونتي التجريبيني، ضد منطقية» «بحوث يف هورسل وحجج ماليخوليا، أنها

أوغسطني. مشكلة أيًضا وهي البدن. يف العني مثل النفس يف العقل واعتبار
،(٢) سقراط أبقراط، ،(٣) جالينوس ،(٦) أفالطون ،(٣) الحكيم ،(٩) أرسطو ،(١٢) الطبيب روفس 55

.(١) اإلسكندر ثامسطيوس،
األول. التأمل يف ديكارت بحجج شبيهة حجٌج وهي 56
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كل عىل ويُطِلقه ا، عامٍّ «ماليخوليا» لفظ يستعمل عندما ويخطئ الجزئيات. إدراك لعدم
قوة هو الحيوان عن اإلنسان يميِّز الذي أن مع املرض، بمعنى خاص أنه عىل فكر
ماليخوليا ليس الطبيب روفس علم أن اها مؤدَّ جدلية حجًة مسكويه ويستعمل التمييز.
عىل تقوم الشك ضد إيجابية حجًة يُعطي ثم الفكر، بمعنى الوهم أو املرض، بمعنى
العقل، يف اليشء نفس ويُقال جزء. وال لها كل ال لطيف روحاني جوهٌر النفس أن إثبات
الوحي إنكار إىل روفس وينتهي العاقل. عند الربهان يف املحسوس عن العقل استغناء
والسعادة، املعرفة بطريق أي والعقل، بالنفس للوحي ربًطا والكهانة، اإللهية والقوى
فيلسوًفا هنا مسكويه يبدو رشيعة.57 إىل الناس وحاجة االجتماعي بالواقع ربطه من أكثر
الخالص. العقل عىل اعتماده يف الفارابي إىل وأقرب النقل، إىل منه اإلبداع إىل أقرب خالًصا
التوحيدي وشوَّه سينا، ابن حسده له؛ حيَّان أبي ونقد منه، سينا ابن غرية والعجيب

ونقضها. الدعوة الفلسفي؛ العمل نموذج املقالة هذه وتُعترب صورته.58
ما إذا الذاكرة من روفس، عند الشك حجج لتنفيذ أرسطو عىل مسكويه ويعتمد
يف النفس كتاب إىل ويُحال الجديد. الحضاري الوعي يف قابع فأرسطو الكتب؛ غلبت
األنا، لسان عىل اآلخر قول أرسطو، بقول مسكويه يبدأ األخالق. وليس املعرفة نظرية
أرسطو كتبه، وُمفرسي أرسطو رشاح عىل يعتمد كما بألفاظه، أرسطو معاني عن ويعربِّ
ينفي وال يتعارضان، ال والحس العقل ثامسطيوس. خاصًة القديم، الحضاري الوعي يف
الحكماء، ذلك بنيَّ وقد اإلسالم.59 بينهما جمع ولقد النفس. يف فكالهما اآلخر؛ أحدهما
العلم، علم وهو فحسب، كلياتها يدرك بل الحواس، من يدرك به الذي العقل فعل أن
التي األوائل العلوم من وعلم ومعقول، عاقل فالعقل إدراكه؛ يدرك الذي العقل ذات علم
التي العني إىل راجع وضوحه عدم وإن الربهان. من وضح ألنها براهني إىل تحتاج ال
امُلبِرص عني يف لنقصان يرى؛ وال يغىش فإنه الشمس عني إىل نظر إذا كالخفاش ترى، ال
املوضوع. يف ال الذات يف العيب أن لبيان أرسطو مثل مسكويه يستعمل امُلبَرص. يف وليس
أو الضعيف املحسوس يدرك ال الحس ألن ُمتمايزان؛ العقيل واالنفعال الحيس واالنفعال

.٨٦-٨٧ ،٨٠ ،٧٤-٧٥ ،٧٠-٧١ ،٦٣-٦٤ ص٥٧-٥٨، السابق، 57
ومسكويه برامز، أو بهاندل أشبه سينا وابن ببتهوفن، أشبه التوحيدي إن القول يمكن املوسيقى وبلغة 58

شوبريت. أو موزار مثل
والرتكيبي. التحلييل والبعدي، القبيل والحس، العقل املعارصة، الغربية الفلسفة يف الشعور يجمع كما 59
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حني يف الجسم، من يخلو ال الحس دونه. هو ما تصور عىل قادر العقل أن حني يف القوي،
جوهر هو العقل كان لذلك غريها؛ تدرك والحواس ذاته، يدرك العقل يُفارقه. ال العقل أن
أبديٍّا الحكيم عند العقل وكان السعيدة. الفاضلة الحياة هي وحياته بالحقيقة، اإلنسان
اعتدل إن له. كآلة املزاج يستعمل بذاته قائم جوهٌر بل اإلنسان، بفساد يُفرس ال ُمفارًقا،
األوىل. والعلة هللا مثل ُمفارق، جوهٌر والعقل مات. بطل أو انحرف وإن اإلنسان، حيي
وتعليقه خلطها دون أرسطو من نصوًصا مسكويه يقتبس الحكمة علوم يف مرة وألول
ذلك بعد رشد ابن فعل كما واألنا، اآلخر بني واإلبداع، النقل بني بالفرق إحساًسا برشحه،
يف باجه وابن الربهان»، «رشح يف قبل من الفارابي فعل وكما الطبيعة»، بعد «تفسري يف

التأليف.60 داخل للرشح احتواء الطبيعي، السماع رشوح
قبل من الفارابي فعل وكما أفالطون، وبني بينه الجمع معرض يف أرسطو يذكر كما
عىل يأخذ العقل هل سؤال عىل ا ردٍّ إليه، اإلشارة ودون الحكيمني» رأيَي «بني الجمع يف
العلم أن يف نظريته يف األول الرأي أفالطون اختار وقد االنقداح. جهة عىل أم التذكري جهة
بني خالف وال املحسوسات. طريق عن الثاني الرأي أرسطو واختار نسيان، والجهل تذكُّر
العقل وإدراك أفالطون، طريق وهو بالبدن، ونسيانه باملعقوالت العقل تذكر الطريقني؛
أعىل من املعرفة إىل النظر كيفية يف الخالف إنما أرسطو. طريق وهو الحس، خالل من
استقراءً أو أفالطون، عند استنباًطا أرسطو؛ يفعل كما أسفل من أم أفالطون، يفعل كما
عند الحال هو كما هللا إىل اإلنسان من أو أفالطون، عند اإلنسان إىل هللا من أرسطو؛ عند
من ينحدر وأفالطون الطبيعية، األشياء من ي الرتقِّ من الحكمة يعلم أرسطو أرسطو.
التوحيد ملنهج طبًقا واحدة منظومٍة يف املنظومتني مسكويه يجمع ثَم ومن اإللهية؛ األمور
واالنرصاف البدن، طرح اإلرشاقي، منظوره يف أفالطون سقراط ويشارك الجزئيات. بني
سقراط من ا نصٍّ مسكويه ويقتبس الروحانية. األمور يدرك حتى بالحواس االنشغال عن
إلثبات ذلك عىل سقراط ويعتمد بألفاظه، رأيه يعرض هو يرتكه أو بلسانه يتحدث كي

للبدن.61 ُمفارقة النفس أن
العقل بني يجمع كذلك واحد، منظوٍر يف وأرسطو أفالطون مسكويه يجمع وكما
أن الطبيعي فمن واملزاج؛ العقل بني واحد، منظوٍر يف وأبقراط أفالطون بني والحس،

.٨٥ ،٩٧ ،٩١–٩٣ ،٨٨-٨٩ ص٥٩-٦٠، والعقل، النفس يف 60

.٩٦ ص٦٦، السابق، 61
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الذهاب دون الطبيعية املبادئ إىل ينظر أن املزاج، عن كلها القوى الطبيب أبقراط يجعل
وحده العقل آلة. مجرد املزاج الفيلسوف أفالطون يجعل أن الطبيعي ومن وراءها. ما إىل
مبدأ إىل ينتهي أن إىل كلها املبادئ يف للنظر الطبيعة وراء ما إىل الذهاب عىل القادر هو
قال لذلك األبدية؛ الحياة عىل للحصول البدن شهوات بإماتة إال يتأتَّى ال وهذا املبادئ،
يرى الذي جالينوس إىل مسكويه يُحيل كما باإلرادة.»62 تحيا بالطبيعة، «ُمْت أفالطون:
يتألم، البساط أن ظن حني ثاوسيس الصوف اط مشَّ تفكري فسد كما يفسد، التفكري أن
بعد الصحيح الفكر حه يصحِّ خاطئ فكٌر هناك عليه. غضب ملا ليؤمله فوق من به فرمى
ُدمنا ما الصوف اط مشَّ مثل فاسًدا فكًرا فليست الروحانيات أما الخطأ. علة يعرف أن
مسكويه يُعيد هنا روفس. قال كما شك موضع تكون ثَم ومن كليٍّا؛ وال جزئيٍّا ندركها ال
التي الشكوك مسكويه يذكر كما املادية. روفس نظرية من لحمايته جالينوس تفسري
إىل بالنسبة حقه حق ذي كل وإعطاء اآلخرين، آلراء احرتاًما اإلسكندر عىل البعض أوردها
وهو وزمانه، األكرب باإلسكندر املثل ويرضب مسكويه. رأي أيًضا أنه مع امُلفارق، العقل

لبعض.63 بعضها ونسبة األفالك حركات زمن عىل اآلخرين، زمان
وحكماء اليونان حكماء بني فرق ال اإلطالق، عىل الحكماء إىل مسكويه ويُحيل
النظر من جهة به، ا خاصٍّ فعًال للعقل أن كالمهم فمن تجمعهم. فالحكمة املسلمني؛
كما بذاته. العقل علم العلم، علم بل العلم، فقط العقل ليس للحواس. مبادئ ليست
الحرارة هما فاعالن، األربعة العنارص من اثنني أن عىل وإجماعهم الطبيعيني إىل يُحيل
ال نفسه يف أصل األربعة هذه من واحد وكل واليبوسة، الرطوبة ُمنفعالن، واثنني والربودة،
األخالق وإىل النفس كتاب إىل ويُحال بعض. عن بعضها يستحيل وإنما اآلخر، عن يتولد

ماليخوليا.65 مثل معرَّبة، األلفاظ بعض زالت وما والجوامع.64
األئمة؛66 وبعض واملتكلمون الفالسفة شيخ ذُِكر بل واحد، عَلٌم يُذَكر ال املوروث ومن
يف واحد واملوضوع موضوعات، يضعوا لم وإن ومصطلحات لغة واضعو هم فامُلتكلمون

.١٦ ،٣٠ ،١٢ ،١٠ ،١٩-٢٠ ،٩٥ ،٨٩ ،٨٠ ص٩٦-٩٧، السابق، 62
.٦٩ ص٦٠، السابق، 63

.(١) الجوامع األخالق، ،(٢) النفس كتاب 64

.٧١–٧٣ ،٦٤-٦٥ ص٥٨، والعقل، النفس من 65

.(١) األئمة بعض املتكلمون، الفالسفة، شيخ 66
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لحيز، شاغًال وال عظم، بذي ليس أي جسم؛ من جزءًا وال جسًما ليس هللا العلوم. كل
يُعَرف ال هللا إن لقوله األئمة أحد وذُكر املتكلمني. بعبارة عَرض أي جسم؛ يف محموًال وال
أكمه رجًال سأل عندما الفالسفة من شيخ أيًضا وذُكر باهلل. يشء كل ويُعَرف بل بيشء،
ال فإنه معقوالته يف العقل قوة فقد من وكذلك «خلو.» فقال البياض، من ره يتصوَّ عما
األسلوب ويظهر املحسوسات. من فيها حصلت التي أوهامه تنفعه وال أشياء، منها يتصور
والنبي، الحكيم بني مقارنة تحدث كما لعمري. اللهم، مثل: التأليف يف الشائع العربي

إلهية.67 وبعنايٍة باإللهام والثاني بالعقل، يعرف األول
األوىل الكريم؛ القرآن من آيات ثالث الحديث، دون القرآن األصيل، املوروث ذكر إنما
يرتَْض لم الذي واحتياج العاقل، عند عليها للربهنة للحسيات املعقوالت احتياج عدم لتأييد
َواْألَْرِض َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ مثل: واملمثول، املثل بني الشاسعة املسافة من بالرغم لذلك
يف العقل مثل املعقوالت، لفهم املثل أهمية والثانية ِمْصبَاٌح﴾. ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه َمثَُل
مطلوبه، نحو هه ويوجِّ اإلنسان، ينبِّه فاملثل السفينة؛ يف الربَّان أو البدن، يف كالعني النفس
والثالثة يَتَذَكَُّروَن﴾. َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس اْألَْمثَاَل هللاُ ُب ﴿َويَْرضِ العقل إىل الحس من به ويتدرج
وكذلك نهاية، ال ما إىل الرباهني تسلسلت وإال برهان، إىل تحتاج ال العقول أوائل أن إثبات
اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني َال الظَّنَّ ﴿إِنَّ ولكن عرفوه، أنهم تظن الناس فإن هللا، معرفة إىل االنتهاء
والرتحم بالبسملة الرسالة تبدأ وكما ُكوَن﴾. ُمْرشِ َوُهْم إِالَّ ِباهللِ أَْكثَُرُهْم يُْؤِمُن ﴿َوَما َشيْئًا﴾،
تنتهي الرسالة، وسط والقوة والعون املشيئة عىل واالعتماد التوفيق وطلب املؤلف، عىل

وآله.68 النبي عىل والسالم والصالة بالحمدلة الرسالة
نوٌع وهو أدبي، كنوٍع واألسئلة األجوبة يف اإلبداع آليات وتظهر اإلبداع. آليات (ج)
قدرة يف شاكٍّ من سؤال هو األصول. علم يف والجواب السؤال أحكام يف معروف فقهي
منهما، كلٍّ وجود لرضورة الجزئيات، معرفة عىل والحس الكليات، معرفة عىل العقل
فكيف للعلم، مصدًرا العقل أو الحس كان وإذا باآلخر.69 ُمرتبًطا واملحسوس، الحاس
قول باطل، بها يُراد حق كلمة الشاك ويعتمد عنهما؟70 الخارجية باألمور الثقة تكون
يف الشك من االنتقال هو السؤال يف واألخطر علًما». فقد فقد ا حسٍّ فقد «من أرسطو
يف الشك إىل والعقل، الحس املعرفة، أدوات يف الشك ومن الوجود، يف الشك إىل املعرفة

.٤٦ ،٥٢ ،٦٥ ،٥ ،٩٤ ص٨٩، والعقل، النفس يف 67

.٩٥ ،٧٥ ،٦١ ،٥٧ ص٧١، السابق، 68
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الوحي إنكار من ذلك عىل يرتتب وما املطلق، الوجود أو الخارجي العالم املعرفة، موضوع
ويرد بنفسه.71 القائم البسيط الجوهر هللا، وجود وإنكار والعقل الحس تفوق ملعرفٍة
أخطأ فالسائل موضوعية؛ والثانية منهجية، األوىل بطريقتني؛ الشاك اعرتاض عىل مسكويه
والجزء الكل أن صحيٌح العقول. أوائل هناك الحس.72 يف العقل كل فليس املنهج؛ يف
العكس. وليس الحس عىل تحكم التي هي واألوائل الجزء. إىل الكل يرد ال ولكن إضافيان،
ومن األصوليني؛ ملنطق طبًقا الفهم يف األخطاء سبب األلفاظ معاني تحديد عدم أن كما
يف الحال هو كما واملبني، واملجمل واملقيد، املطلق األلفاظ، معاني تحديد أهمية أتت ثَم
من الفلسفة وتنشأ والوهم. املرض أي واملقيد الصحيح، الفكر أي املطلق ماليخوليا. معنى
وضع عيوب مالحظة للشاك يمكن كان العويصة. املعاني عن الشائعة باأللفاظ التعبري
وبالنصوص، بالبداهة وبالنقل، بالعقل عليه يرد مسكويه ولكن بنفسه، عليه ويرد سؤاله

والوجودي.73 املعريف املوضوعي، الذاتي اليقني وبالتايل املعرفة؛ إمكانية إلثبات
العقل وجعل والحس، العقل بني التمييز عىل تقوم فإنها املوضوعية الطريقة أما
إال الزمان يف العقل قبل الحس ظهور من وبالرغم له. تابًعا وليس الحس عن مستقالٍّ
الحاسَّ الحس يف أن والعقل الحس بني والفرق بالذات.74 الحس عىل مقدَّم العقل أن
وعاقل عقل بذاته، وعي العقل املعقول. هو العاقل العقل يف أنه حني يف املحسوس، غريُ
واليشء وعقل، حس والنفس الكاذب. التشكل عملية يف هللا عىل التشبيه أطلق ثم ومعقول.
نظرية تبدأ والوجود. املعرفة املوضوع، مع الذات يتطابق ثَم ومن وروحاني؛ هيوالني
املفارقة الصور املعرفة موضوع يثبت حتى والعقل، الحس املعرفة، وسائل بتحليل املعرفة
وإن الشعوب كل لدى موجود الروحاني الجوهر هذا إثبات وإن الروحانية، والجواهر

وأجاب ديكارت عند الحديث الغربي الفكر ويف الشكاك، عند اليونانية الفلسفة سؤال نفس وهو 69

باإليجاب. وأجاب هيوم وعند بالنفي،
بالفم أشبه األوروبي الوعي ترك الذي الحديثة الغربية الفلسفة يف واملوضوعية الذاتية سؤال وهو 70

والعقل الحس بني والتوحيد طبقه، دون أسفل إىل والحس أعىل إىل العقل امُلنفرجني، وبالفكَّني املفتوح،
ص٤٣٥–٥١٤. االستغراب، علم يف مقدمة انظر اإلسالمي. الوعي يف الحال هو كما

ص٥٧. والعقل، الحس يف 71

الحديثة. الغربية الفلسفة يف هيوم، عىل وكانط لوك، عىل ليبنتز رد نفس وهو 72

.٦٠ ،٦٥ ،٦٦ ص٥٨، السابق، 73
الغرب. يف املعارص النفس علم يف التكوينية املعرفة نظرية يف الحال هو وكما 74
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وتحليًال له تفكيًكا أقسام، عرشة إىل السؤال مسكويه م ويقسِّ عنه. التعبري طريقة اختلفت
وأنه للشك، النهائي الهدف ملعرفة الطبيعة، بعد ما إىل الطبيعة من ابتداءً للموضوع،
عن العارش القسم أطولها الوجود، يف نظرية الحقيقة ويف املعرفة، يف نظرية الظاهر يف
الروحانيات عن السادس القسم وأصغرها والعقل، الحس عن األول القسم يتلوه اإللهيات،
من والتاسع الطبيعة، بعد ما عىل الدالة الطبيعيات عن والسابع الحس، من الخارجية

الطبيعة. بعد ما إىل الطبيعيات
أفعال ظهرت لذلك اليقيني؛ العلم وإثبات واإليضاح البيان يف نظرية كله والتأليف
مبني، مثل البيان، أسماء أو سنبني؛ نبني، بينا، الثالثة، األزمنة يف الفقرات معظم يف البيان
األسماء.75 ويف الثالثة األزمنة يف وضح، كشف، رشح، مثل الرشح، أفعال وكذلك تبيني.
املسار يرتبط الوقت نفس ويف األصول. علم يف الشافعي رسالة يف الرئييس اللفظ وهو
يف الفواصل أهمية يبنيِّ مما ونهاية؛ ووسًطا بدايًة واالستدالل الربهان بمنطق الفكري
السؤال القصوى، الغاية إىل الوصول حتى قفزات أو فجوات بال املنطقي والخطاب النسق
كان سواء نفسه، يفرض الربهان ومنطق الذات. قبل واألفعال هللا عن الحديث العارش،
الربهان يف الحال هو كما مستقيًما طوليٍّا أو العلمي، الربهان يف الحال هو كما دائريٍّا
احرتاًما للمناقشة الرفيع املستوى عىل مسكويه ويُحافظ أوىل. علٍة إىل واالنتهاء الديني
أم له تريبة تهكًما، أم حقيقة ذلك كان سواء الذكاء، يف العايل ملستواه وافرتاًضا للسائل

مسكويه.76 من تأدبًا ذاتيٍّا؛ أم موضوعيٍّا استمالة،
عىل الخروج وعدم والهدف، الغاية وتحديد القصة وضوح يف الفكري املسار ويتَّضح
مسكويه يَِعد مرحلة استيفاء وبعد املوضوع، إىل والعود االستقراء، عىل والتنبيه املوضوع،
يكتفي املوضوع استيفاء وبعد املرحلة. هذه من الفراغ بعد بعد، فيما الثاني الجزء ببيان
مساره له فالفكر واملوضوع؛ العرض وحدة عىل تأكيًدا السابق إىل ويُحيل منه. القدر بهذا
العام من وانتقاًال االستدالل، منطق يف كخطوات واملستقبل، والحارض املايض يف ومراحله،
فالعلم مشرتك؛ عمٍل ويف والقارئ، املؤلف بني مشرتكة تجربٍة يف ذلك كل الخاص. إىل
عن تعربِّ التي والهموم بالشجون مملوء شعوري عالٌم العلم واحدة. والقضية قضية،
واحدة، موضوعية وحدٌة الرسالة إثباتها. أم نفيُها مطلوٍب وافرتاضاٍت أقواس يف نفسها

.٨٥ ،٨١-٨٢ ،٦٩ ،٦٦ ،٦١ ،٨١ ،٦٩ ،٦٠ ،٨٣ ،٧٧–٧٩ ،٨٧ ص٧٢، السابق، 75
.٨٥ ص٨٩، السابق، 76
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املطاف، نهاية السؤال، من العارش الجزء فيها ما أهم املتأخر، إىل فيها املتقدم يُحيل
األقسام.77 وأطول

الرتحم مع واسمه لقبه عن واإلعالن مرات، عدة الناسخ من النص تقطيع تم وقد
إال القول فعل صيغ بإحدى أحد قول يذكر وال هللا، ريض عيل أبو قال وأكثرها عليه،78
مسكويه ويقوم «قلنا». الجمع أو «أقول»، املفرد صيغة يف بقول مسكويه عليه ويرد
القول ثم السائل من الداخيل القول يرشح جزءًا، جزءًا تفنيده يتم حتى السؤال بتقطيع
إذا إال مسكويه ألعمال الزماني الرتتيب معرفة لصعوبة ونظًرا أرسطو.79 من الخارجي
ونضج؛ عمق عىل يدالن والعقل» النفس و«يف واآلالم» اللذات «يف فإن ذلك، إىل هو أشار
العالم بني والتقابل الصفا إخوان من اإلبداع، إىل النقل من التحول بداية عىل يدل مما

والخطابية.80 الجدلية األقاويل بني والتفرقة رشد ابن حتى الصغري، والعالم الكبري

.٨٥ ،٧٠ ،٨٩ ،٩٧ ،٧٦ ،٩٥ ،٨٩ ص٧٣-٧٤، السابق، 77
.٨٦ ،٨٤ ،٨٢ ،٧٧ ،٧٥ ،٧١ ،٦٨ ،٨٠-٨١ ،٥٨ ،٤٠ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٦ ،٢٢ ص١١، السابق، 78

ص٦٦؛ قال، ص٦٤؛ الطبيب، روفس قول ٨٧؛ ،٨٥ ،٨١ ،٧٨ ،٧٤–٧٦ ،٦٩-٧٠ ،٦٦ ص٦٣، السابق، 79
عليه ويرد ص٥٩؛ الشاك، قول ص۸۳؛ يقول، ٨٤-٨٥؛ ،٨٠–٨٢ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٠ ص٦٨، السائل، قال

.٧٦ ،٨٧ ،٩٥ ،٨٩ ،٨٣ ،٦٩ ،٧١ ،٦٣-٦٤ ،٨٩ ،٦٦-٦٧ ،٦١ ،٥٩ ،٨١ ،٥٩ ،٧٨ ص٥٨، (١٥مرة)،
ص٤٣-٤٤. السابق، 80
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اهليثم وابن والِبريوين، سينا، ابن رابًعا:

سينا ابن (١)

تنظري قبل الوافد تمثل األدبي، النوع هذا والبريوني سينا ابن رسائل بعض وتمثِّل
املوروث.

أفالطون، ثم أوًال، أرسطو يذكر (٤٢٨ه)، سينا البن «األضحوية» الرسالة ففي (أ)
الرشقي، الوافد من برزجمهر يذكر كما اليونانيني،1 حكيم واإلسكندر فيثاغورس، ثم

وعرصها. الرتجمة عىل واعتماًدا املحيل، الواقع ُمبينًا قرة، بن وثابت
واالستشهاد إبطاله، أجل من بالتناسخ القائلني مناقضته معرض يف أرسطو يذكر
وإذا الطبيعة. بعد ما يف ذلك خطأ وإثبات املفارقات، من ليست النفس أن إثبات يف به
ليست وبالتايل البدني؛ باملزاج امُلتعلقة الهيئات من فليست املادة تُفارق حاٍل يف كانت
له، وكمال للبدن صورة أنها «النفس» كتاب يف أرسطو ذكر وقد البدن. بحدوث حادثة
غري بدنًا تدخل النفس إن قال فمن بالكمال؛ الفضلية الصورة يف األنواع اتفاق وعدم
هنا أرسطو يُحارب الشجر. آلهة فيها يدخل أن جائزًة الزمان صورة جعل فإنه اإلنسان
يُبني أرسطو. لسان عىل معركته سينا ابن يُحارب كما التناسخ، ألبطال سينا ابن معركة
اإلنسانية، النفس أن فيه يبنيِّ والذي أرسطو، لكتاب رشحه يف النفس جوهرية سينا ابن
فقط يعربِّ ال فالرشح بالجسم؛ قائمة وال مادة، يف منطبعة ليست الناطقة، النفس وهي
الشارح، موقف لرشح أرسطو، وهو املرشوح، واستعمال الشارح، عن بل املرشوح عن

.(١) قرة بن ثابت برزجمهر، ،(١) اليونانيني حكيم اإلسكندر فيثاغورث، ،(٢) أفالطون ،(٤) أرسطو 1



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

رأي لتوضيح األمثل العقيل الجهاز هو سينا، البن الشارح هو أرسطو سينا. ابن وهو
رشحه عن دفاًعا أرسطو سينا ابن ذكر له. وتمهيد التأليف نحو خطوٌة الرشح سينا.2 ابن
من ألرسطو فهًما أكثر فاملسلمون اإلسكندر؛ مثل اليونان الرشاح أخطاء ضد الخاص
البدن، بفساد تفسد اإلطالق عىل الناقصة النفوس أن اإلسكندر ظن فقد اليونان؛ الرشاح
عليه اعتمد وقد اضطراًرا. باقية النفس ألن أرسطو؛ مذهب هو وال صحيح، غري وهو
البدنية، اآلالت بتوسط الكمال طلب فيه السبب بأن الناقصة النفوس بتناسخ القائلون

لرتثاش.3 هبطت النفس إن اليونانيني حكيم قال كما
وتصوير، وتخييل رمز أنه عىل التناسخ يف وفيثاغورس أفالطون آراء سينا ابن ل ويئوِّ
التناقض لرفع إسالمي منهٌج والتأويل أرسطو. موقف عن دفاًعا أدبية، أقواٌل أنها أي
أفالطون عن دفاًعا سينا ابن يستعمل كما وأرسطو. أفالطون بني والعقل، النقل بني
إسالمي منهٌج أيًضا وهو بالتناسخ، املتعلقة عنهما املنقولة الروايات يف التشكك وبرزجمهر
قرة بن بثابت سينا ابن ويختتم تأويلها. أو تفسريها قبل أوًال األخبار صحة من التيقن يف
أو رمز مجرد ذلك ويعترب لطيف. جسٍم يف البدن عن النفس انفصال عجيب، بمذهٍب
ويتفقون أيًضا، فالسفة فاملرتجمون وفيثاغورس. أفالطون مثل تأويل إىل حاجة يف صورة
واألحرى نقلة. مجرد وليس الفالسفة، عند صورتهم تلك بالتناسخ. القول إبطال يف معهم

غريهم.4 عن فقط وليس أنفسهم عن الحكماء صورة أيًضا هذه تكون أن
املهم أن عىل يدل مما حضارتهم؛ أو لهويتهم تحديد دون الحكماء إىل سينا ابن ويُشري
كانت إن احتواؤها يتم حتى اإلسالمية البيئة يف املنترشة األفكار الشخص، ال املوضوع هو
بعينها، تاريخية شخصياٌت هناك تكون ال وقد موافقة. كانت إن بها االستشهاد أو مخالفة،
برصف قائلها تخلق فالفكرة سينا؛ ابن يذكرها الثقافية البيئة يف شائعة أفكار مجرد بل
داموا ما يرفضها النفسوال يف آراءهم ويذكر االنتحال. يف معروف هو كما هويته عن النظر
ببعضها؛ الرشيرة النفوس وألم ببعضها ة الخريِّ النفوس التذاذ منها بالتناسخ، يقولون ال
مبادئ يعقل أضعاًفا، ذاته مثل ويعقل ذاته، يعقل العاقل تقع. أشكالها عىل فالطيور
التأثري سبيل عىل اآلخر بالبعض بعضها النفوس بعض اتصال ومنها أسبابه. هي عقلية

الشعور. فلسفة مع امُلحَدثني بعض يفعله ما وهذا 2

.٨٥ ،٩٨ ص٨٧-٨٨، األضحوية، 3
ص١٢٢–١٢٥. السابق، 4
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ومنها األبدان. تدخل دون يُشابهها بما واألمزجة النفوس لتعلق نظًرا ا؛ رشٍّ أم خريًا فيها
بتوسط املادة تُفارق الوهمية القوة أن وذلك أبدان؛ بال الرصف الروحي العقيل االتصال
فالطبيعة الحس؛ عالم يف املوجودة املعاني عىل ُمطلعة فتكون النطقية، القوة وبسبب
ومنها الكلية. املعاني وليست باألبدان، صلة لها الجزئية واملعارف بدن، املعارف لهذه
بأفعال تقوم فالرشيرة والجن؛ الشياطني وجود لتربير بالتناسخ القول البعضعىل اعتماد
اتصال وعىل الخري بأفعال تقوم منها ة والخريِّ الشياطني، مثل باألرشار اتصال وعىل الرش
العموم بني العلماء بعض بقول األخري القول سينا ابن ص ويخصِّ الجن. مثل باألخيار
القوة حمل بسبب الطبيعية الهيئات لبعض التجرد بعد النفس مصاحبة وهو والخصوص،
اإلنسان صورة عىل نفسها ُمتخيلٌة املوت وبعد باملوت، شاعرة املوت عند فهي امُلتوهمة؛
الشاهد؛ عىل للغائب قياًسا الدنيا، يف حالها عليه كان ما ناقلًة شقية، أو سعيدًة مات، الذي
يف شائع هو وكما األوىل، النشأة هيئة عىل الثانية النشأة واعتُربت ونعيمه، القرب عذاب فنشأ
من األنبياء كتب يف ما كل النفس تتخيل أن عجب فال املرصيني. قدماء منذ األديان تاريخ
يتفق وهنا ذلك. يف واأللغاز الرموز أكثر وما الدنيا، يف شاهدته ما عىل العني والحور الجنان
الشاهد.5 عىل للغائب قياًسا مجازي، نحٍو عىل األخرويات تأويل عىل املعتزلة مع الحكماء
خالصة.6 إرشاقية موضوعات خمس يف والحديث القرآن من األصيل املوروث ويظهر
وتعرَّضت السابقة، الكتب ويف القرآن يف النفسمذكورة موروث. النفسموضوٌع وموضوع
وال مرضية، راضيًة هللا إىل ورجوعها املطمئنة النفس عن القرآن يتحدث السالفة. األمم لها
التناسخ؛ تُفيد بحيث القرآن آيات تأويل سينا ابن ويرفض الورود. منه ملن إال الرجوع يتم
أي املوروث؛ يف الوافد أنصار ومع الوافد مع فقط وليست أيًضا املوروث مع فاملعركة
فيه، واملجاز الحقيقة أين ملعرفة بالقرآن يستشهد كما القديم. اليوناني للغرب التابعني
يُعطي كما والتشبيه. التنزيه موضوع يف الكالم علماء عند املذكورة اآليات نفس وهي
مثل أمًما الناطقة غري الحيوانات واعتبارها للقرآن، الضالة الِفرق تأويل سوء من نماذج
أثبتته ما وهو الروحاني، املعاد هو إذن املعاد بالفعل. وليست بالقوة كذلك وهي البرش،
كانت وبالتايل الرشائع؛ أكمل وأنها اإلسالمية، بالرشيعة سينا ابن يستشهد كما العقائد.
وال األخالق. مكارم م ليُتمِّ بُعث إنما الرسول أن نبوي، بحديٍث امِللل خاتمة اإلسالمية امللة

ص١٢٢–١٢٥. السابق، 5
.(١) الحديث ،(٨) القرآن 6

143



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العلوم لتصنيف طبًقا الحكمة علوم موضوع خارج ألنه ذلك يف اإلطالة سينا ابن يريد
البدن.7 دون وحدها للنفس واملعاد املسلمني. عند

االشتقاقي املعنى إىل استناًدا املعاد ماهية لتحديد العربية اللغة إىل سينا ابن ويلجأ
ال املكان يُفيد اشتقاًقا واملعاد موروثة. واللغة موروث، واملنهج موروث، املوضوع للفظ.
عليها كان التي الحالة أو املكان هو العود الوقت. وليس لليشء أي العود، من الزمان،
قبل األول الذر عهد إىل والحنني األصل، إىل العود من فاملعاد الصوفية عند أما اليشء.
ويمنع بينهما، التمييز يحدث ال عندما الخلط ويقع ومجاز، حقيقة اللغة ويف الخلق.
لغة الوحي يستعمل ولم الخطر. هذا من والحقيقة املجاز عىل العرب فصحاء اتفاق
حقيقة. به ح يرصِّ ولم مجاًزا، عنه عربَّ بل التوحيد، عن للتعبري املجردة املنزهة الفلسفة
العرب؟ من الوبر أهل العربانيني، حال فكيف املجردة، املعاني يف الحكماء اختلف وإذا
لعدم التوحيد عن للتعبري املجردة املنزهة الفلسفة لغة استعمال من الوحي امتنع وقد
عدًما. اإليمان واعتربوا عاندوا وإال فهمه، واألجالف العربانيني أو العاربة العرب استطاعة
شعبَا أنهما عىل العرب مع العربانيني سينا ابن ضمَّ وقد الوحي.8 يف التشبيه سبب هو هذا
الغزايل عربَّ وكما الجمهور، عىل صعب أنه الكالم، لعلم مبطنًا نقًدا ذلك يكون وقد الوحي.

الكالم».9 علم عن العوام «إلجام يف
املرتبط الطباع الغليظ وللجمهور للعامة األمور حقائق إلقاء رسوًال هللا كلَّف ولو
أن إال يُطيقه ال ما لكلَّفه نفوسهم، ورياضة قلوبهم يف اإليمان إدخال أجل من بالحس
تبليغه ويكون عنه، غنًى يف الرسول يكون حينئٍذ سماوي. وإلهاٍم إلهية بخاصٍة يدركه
كما العربي، اللسان عادة عىل ومجاز استعارة به عربي، كتاٌب والقرآن منه. حاجة ال
األمة أيدي بني موجود فهو محرًفا؛ كله ليس ِرصف، تشبيٌه كله العرباني الكتاب أن
يغلِّب ُمتباينة. وأهواؤهم ُمتعاندتان، ونصارى، يهود تان، أمَّ وهم ُمتنامية، أطراٍف يف كلها
الجمهور ملخاطبة إذن الرشع ورد الرواية، صحة يف الشك عىل للمتن التأويل سينا ابن
التأويل من بد وال حجة، ليس الرشع ظاهر أن والنتيجة والتمثيل. بالتشبيه يفهمونه بما

.٣٤ ،٥٨ ،٨٧ ،٤٦–٤٨ ،٤١-٤٢ ص٣٧، األضحوية، 7
الجديدة، الثقافة دار البرشي، الجنس تربية لسنج، انظر الوحي. من لسنج موقف هو أيًضا وهذا 8

.١٩٧٦ القاهرة،
.٤٦–٤٨ ص٣٦، األضحوية 9

144



الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

يشءٌ يكون فال العامة؛ إىل وتقريبها لفهمها الربهانية األمور ورشح والتشبيه، للتمثيل
يف املادية إىل اللغة فهم يف الحرفية تؤدي النوع. نفس من كان إذا إال يشء عىل حجًة
هناك األشياء. تصور يف واملعنوية الروحانية إىل اللغة يف التأويل ويؤدي اليشء، تصور
والثاني والتمثيل، التشبيه عىل يقوم األول للخاصة. وخطاب للعامة خطاب خطابان؛ إذن
وبالتايل الحكمة؛ إىل الكالم ومن العقل، إىل النقل من انتقاًال والربهان، التأويل عىل يقوم
طريقة خالف عىل التأويل طريق عن املقدسة الكتب مع للتعامل طريًقا الفالسفة يفتح
يف األصوليني طريقة مع الفالسفة طريق ويتفق التحريف. إلثبات مثًال حزم ابن الفقهاء،

لألفهام.10 الرشيعة وضع الشارع، مقاصد
والفيض هللا موروث، موضوٍع يف سينا البن واملعاد» «املبدأ أن من وبالرغم (ب)
عادة غري عىل املوروث يتصدر الوافد أن إال «الشفاء»، إلهيات من تلخيًصا والنفس،
املبدأ إثبات «يف األوىل: ثالث؛ مقاالٍت من ويتكون مصادره.11 عن الصمت يف سينا ابن
وهي فصًال، وخمسني اثنني وتشمل به»، تليق التي صفاته وتعديد ووحدانيته للكل األول
أول عن ً مبتدأ وجوده عن الوجود فيض ترتيب عىل الداللة «يف والثانية: املقاالت. أكرب
عىل الداللة «يف والثالثة: فصًال. عرش أحد ويشمل بعده»، املوجودات آخر إىل عنه موجود
حقيقية، وغري ما سعادة هي والتي األخروية الحقيقية والسعادة اإلنسانية النفس بقاء
فصًال. عرشين وتشمل حقيقية»، غري ما شقاوة هي والتي األخروية الحقيقية والشقاوة
املجمل، وبسط املفرَّق وجمع واملكتوم، للمستور واإلعالن للغامض، التوضيح والغاية
ويكتشف السابقني، أخطاء سينا ابن ويُراجع الزمان.12 وهموم العمر ِقرص حدود يف
يف االستحالة وأوجه الصحيح ويبنيِّ املغالطات، ويرصد عليها،13 تقوم التي األصول خطأ

وتفصيل. بدقة املعاني صحة من ويتحقق الخاطئة، األفكار

ص٥٠-٥١. السابق، 10
.١٣٦٣ طهران نوراني، هللا عبد تحقيق واملعاد، املبدأ سينا، ابن 11

ما وأبسط فرَّقوا، ما وأجمع وكتموا، سرتوا ما وأُعلن أغلقوا، ما ح أوضِّ أن املقاالت هذه يف «وأتحرَّى 12

أغراٍض إىل الِهمم وانرصاف العلماء، زمان بانقراض ُمني ممن مِلثيل الذي القارص الوسع بمقدار أجملوا،
من القرب وانغالل الحد كالل ثم طرًفا، الحقيقة من تعاطى من عىل املقت وتسلط الحكم، عن شتى
الحول وبه املستعان، وهللا الزمان، نوائب من إليه ُدفعت ما إىل واملدفوعني محنتي، بمثل املمتَحنني خاطر

ص١. السابق، والقوة.»
.٦٣ ،٥٧ ،٥٢ ،٤٩ ص٤٧، السابق، 13
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صيغة تكثُر لذلك مبارش؛ تأليٌف فاملقال غريه؛ دون يقول الذي هو سينا وابن
حتى «يُقال» للمجهول املبني صيغة تستهل وقد مرسًال». قوًال و«أقول و«نقول»، «قلنا»،
اإليضاح أفعال أو 15،« البنيِّ «من صيغة يف البيان أفعال تظهر كما الفكر.14 يتشخص ال
مشرتكة، تجربة فالفكر «واعلم»؛ صيغة يف القارئ سينا ابن ويُخاطب «يتضح». مثل
استنباطي فكٌر فهو والعلل؛ األسباب عن يبحث والفكر طرفني.16 بني اشرتاك والحقيقة
ويتخيل العلل.17 عن يبحث طبيعي وفكٌر املقدمات، مع النتائج اتساق عىل يعتمد استداليل
نقول».18 «فإنا الرشط جواب ويأتي قائل»، قال «فإن صيغة يف االعرتاضمسبًقا سينا ابن
كلما باالستطراد يذكِّر والذي الفكر، نحوه يتَّجه وغرٍض واحد قصٍد عىل قائم كله واملقال

إثباته.19 املطلوب عن الفكر حاد
ثم مشخص، غري أرسطو أي الفيلسوف، أوًال يأتي املوروث. عىل الوافد ويتصدر
أسطورية.20 شخصيًة بوليموس ثم وأفالطون، وثامسطيوس اإلسكندر ثم بطليموس،
الطبيعة يف أرسطو، ورثوا الذين وهم ائني، املشَّ علماء املحصلون، اءون املشَّ الِفرق ومن
بعد ما الطبيعي، السماع الكتب: أسماء ومن الربوبية.21 أي وأثولوجيا؛ الطبيعة بعد وما

«األسطقسات».23 مثل املعرَّبة، األلفاظ بعض تُستعمل زالت وما الطبيعة.22
ملك الكتاب، سينا ابن له صنَّف الذي الفاريس إبراهيم بن محمد املوروث ومن
كتاب وتلخيص النفس، كتاب تلخيص إىل يُحال سينا ابن كتب ومن الساميني.24 من

.١٠٧ ،٦٦ ،٦٣ ،٥١ ،٤٨ ،٤١ ،٣٤-٣٥ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٣ ،١١ ،٦ ،٤ ص٣، السابق، 14
.١٠٩ ،١٠١ ،٧٩–٨٢ ،٦٤ ،٦١ ،٥٨ ،٣٣ ،٣١ ،٢٧ ،١٢ ص٦، السابق، 15

.٧٦ ،٦١ ،٥٣ ،٢٥ ص١٨-١٩، السابق، 16
.١١٧ ص٢٨، السابق، 17
.٦٥ ص٣٥، السابق، 18
.٥٠ ص٣١، السابق، 19

.(١) بوليموس ،(٢) أفالطون ثامسطيوس، اإلسكندر، ،(٤) بطليموس ،(٩) الفيلسوف 20
.(١) املشائني علماء املحصلون، املشاءون الفرق 21

كتب املنطق، كتب املنطقية، الكتب (اإلسكندر)، الكل مبادئ الطبيعة، بعد ما الطبيعي، السماع الكتب: 22
.(۱) (الربوبية) أثولوجيا سوفسطيقا، املجسطي، الطبيعة،
.٩١ ،٨٨ ،٨٣-٨٤ ،٩١ ،٨٨ ص٨٣-٨٤، واملعاد، املبدأ 23

.٨٧ ص١، السابق، 24
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

زيد إىل اإلشارة يف العرب عادة وتظهر والربهان.25 املنطقية، والكتب واملحسوس، الحس
نُوٌر نَاٌر تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها ﴿يََكاُد هي واحدة، قرآنية آيٌة وتظهر وعمرو.26
وبعد يشء».27 كل عن الغني هللا «تعاىل مثل اإليمانية، العبارات بعض وتظهر نُوٍر﴾. َعَىل
سينا ابن يدعو الطاهرين، وآله محمد عىل والصالة النهاية يف والحمدلة البداية، يف البسملة
ونفعل، نرى فيما الُعجب واعتقاد الباطل، بالرأي واالستبداد الزلل يُجنبنا أن تعاىل هللا
وتظهر النهاية، يف والحمدلة البداية يف البسملة وبعد النسخ.28 وسنة الناسخ باسم ونهاية

والقوة.29 الحول وبه املستعان، وهللا مثل: اإليمانية، العبارات
أرسطو ثم أفالطون سينا ابن يذكر النفسانية» القوى عن «مبحث ويف (ج)
وكيفية الخمس الحواس يف القول تفصيل يف السادس الفصل يف والقرآن، وأسقليبوس
موضوع يف بينهما التوفيق أجل من واحد سياٍق يف وأرسطو أفالطون ذكر إدراكها.30
عند اليشء إىل العني من شعاع امُلبِرصة؛ القوة إدراك يف الفالسفة اختلف فقد البرص؛
أرسطو. رأي وهو املرايا يف الصورة انطباع مثل العني إىل اليشء من شعاع أو أفالطون،
سينا ابن ويؤيِّد املرئية. واملحسوسات املتصورة القوة الشعاعني، بالتقاء ثالث رأٌي وهناك
الشعاع هذا وجود يف تتشكَّك وتجريبية عقلية برباهني أفالطون رأي وينقد أرسطو، رأي
الرأي أخذ قد الفارابي أن حني يف الخالء. وجود يُنكر أفالطون وأن خاصًة ومكانه،
هو ألنه رصاحًة أرسطو يذكر ال وقد باليشء. العني ومقابلة املزدوج، الشعاع الثالث،
من تُخرجه شارحة بعبارٍة تعريفه تكملة ثم اسمه دون للنفس تعريفه ويذكر الحقيقة،
الفكر ويُحيل الناس، كل يعرفها حية طبيعية معاٍن إىل العقلية وأحكامه مصطلحاته
فيلسوفان، بأنهما وأفالطون أرسطو من كلٍّ وصِف من وبالرغم العامة. إىل الخاصة من
دون والعلم واملوضوعية الواقعية إىل أفالطون، دون أرسطو إىل ينتسب سينا ابن أن إال
العني من الشعاع كان فلو أفالطون. سينا ابن يُحاجج لذلك واإلرشاق؛ والذاتية املثالية

.٢٦ ص١٠٢، السابق، 25
ص١٠٨. السابق، 26
ص١١٧. السابق، 27

٥٨٦ه. سنة الحجة ذو والتاريخ الطبيب، هياج ابن عيل عيىس بن محمد هو .١٣١ ص٩٠، السابق، 28
ص۱. السابق، 29

.(١) القرآن أسقليبوس، أرسطو، ،(٥) أفالطون 30
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كان ولو الهواء. وأنار الظلمة، يف وألدرك الخارجي، الضوء إىل البرص احتاج ملا اليشء إىل
وهو حامل، من له بد فال العني غري بجسٍم ولو ُمحاًال، خروجه لكان بالعني الشعاع هذا
يُبرص ال وبالتايل الواقعي؛ األول االفرتاض وهو العني من ينبعث أن إما الجسم وهذا وهم.
يمكن وال الجسم، الجسم نقل إذا إال الجسم يف ينُفذ ال الجسم ألن السماء؛ تحت ما كل
أن أو املاء، مثل له امُلقابل الجسم الجسم يُبرص أن أو يُنكره، أفالطون ألن بالخالء القول
أقرب الجسم كان وكلما الضوء. به ليقوم واملوضوع الذات بني ُمتوسًطا الجسم يكون
الرأي سينا ابن ينقد ثم متوسط. جسٍم إىل إذن حاجة فال أقوى؛ الضوء كان العني إىل
يف كانت ألنها املبرصة املحسوسات بذاتها تُالقي التي املتصورة القوة الثاني، املتوسط
اليشء يف أم العني يف التالقي، هذا يتم وأين أفالطون. عن كثريًا تختلف ال فإنها الحس؛
والحارض، الغائب بني يفرِّق ال أنه الثاني الرأي هذا وعيوب املالء؟ أو الخالء يف بينهما أم
طبًقا أرسطو رأي صحة إال يبَق لم ثَم ومن للعني؛ والرتكيب الخلقة تعطيل إىل باإلضافة

الُخلف.31 لربهان
سقراط، عند بنفسك» نفسك «اعرف بني والقرآن، اليونان بني العضوي التزاوج ويتم
من الرأيس، البعد إىل األفقي البعد من ربه»، عرف فقد نفسه عرف «من إىل وتحويلها
الوافد بني األنبياء، وأقوال الحكماء أقوال بني فرق ال امُلفارق، الوعي إىل الحالِّ الوعِي
معرفة عن عجز «من سلبًا ومرًة ربه»، عرف فقد نفسه عرف «من إيجابًا مرًة واملوروث؛
ينبغي ما بلغة ومرًة كائن، هو ما بلغة مرًة خالقه»؛ معرفة عن يعجز أن به فأخِلْق نفسه
هو واألواخر األوائل بني الفرق إنما األوىل. بطريقة ومرًة الوجوب، بتقرير مرًة يكون؛ أن
يكون قد باملسلمني، ا خاصٍّ ليس والوحي واألولياء. الحكماء بني والوحي، العقل بني الفرق
هذه ُكتبت فقد أسقليبوس؛ عىل هبط قد الوحي يكون أن بمستبعٍد وليس يونان. عند أيًضا
اليونان عند يُعترب وهو هيكله، ِمحراب يف ربك» تعرف إنسان يا نفسك «اعرف العبارة
قدرة وكذلك الدعاء، بصحيح املرىض شفاء عىل قدرته باملعجزات، له ومشهود األنبياء من
يف املعنى نفس وهو الطب. علم الفالسفة أخذت ومنه الرهبان، من هيكله يف تكهن من
فرق ال أَنُْفَسُهْم﴾. َفأَنَْساُهْم هللاَ ﴿نَُسوا األصيل املوروث من سينا ابن عند النفيس املخزون
نفسك؟» وخرست العالم كسبت لو سرتبح «ماذا املسيح لقول نظًرا واملسيحي املسلم بني

ص١٦١-١٦٢. النفسانية، القوى 31
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

لإلنسان األولوية الحكماء، عند واملعلول. العلة أولوية يف واألنبياء الحكماء بني الخالف إنما
اإلنسان أولوية مع هللا أولوية تتداخل األنبياء وعند ربه»، عرف فقد نفسه عرف «من
العقل بني والدين، العلمانية بني العرص بلغة الفرق وهو أَنُْفَسُهْم﴾، َفأَنَْساُهْم هللاَ ﴿نَُسوا
نيس من املعنى، لنفس تأييًدا باآلية سينا ابن ويستشهد والقرآن. اليونان بني واإليمان،
خاصًة معه، التأليف يف رافدان الوافد، أصل والحديث القرآن يُذكر. ذكر ومن يُنىس،
ُمتشابهة، اآلخر وعند األنا عند األنبياء يف واألوائل واألولياء والحكماء العلماء أقوال وأن
واملعلول، العلة يف الخالف إنما هللا، ملعرفة كمقدمة النفس موضوع أهمية عىل وتتالقى
يف املعلول، هو والنفس هلل العلة القرآن ويف املعلول، هو وهللا للنفس العلة الحكماء عند
متفقان، إذن والحكمة القرآن أوًال. لإلنسان التذكر، أو النسيان فعل أيًضا، الفعل أن حني
عىل املوروث يؤكد حني يف الذِّكر، اإليجاب، عىل الوافد يؤكد واملوروث. الوافد بني فرق ال
أكثر املعجزات، األنبياء، الوحي، اإللهي، مثل املوروث، ألفاظ تظهر كما النسيان. السلب،
ومعجزات واألولياء األنبياء معجزات بني واملسيحية، اإلسالم بني فرق وال الوافد. ألفاظ من
بني الفالسفة جمع وقد النبوي. والطب العلمي الطب بني والرهبان، والحواريني املسيح

الطب.32 من النوعني
املوروث.33 تنظري قبل الوافد تمثُّل نوع من سينا البن الطب» يف «القانون وكتاب (د)
يكشف املضمون تحليل أن إال ذاته، إىل إال يُحيل ال خالص ذاتي إبداٌع أنه الشائع كان وقد
الغربي الوافد عىل الرشقي الوافد هو الغالب والوافد املوروث. تنظري عىل الوافد أولوية
اليونان عىل وفارس والصني للهند أولوية الخمسة، الكتب تضم التي الثالثة املجلدات يف
يتصدر األول املجلد يف اليوناني.34 الوافد غلبة من شائع هو ما عكس عىل والرومان،
أرمينيا ثم فارس ثم الشام ثم العرب ثم الصني ثم الهند الغربي؛ الوافد عىل الرشقي الوافد
العربي الصمغ يف العرب صفة وتظهر واملكي. واليمني الخوزي ثم مرص ثم النبط ثم

ص١٤٧-١٤٨. السابق، 32
بوالق، طبعة عن رة مصوَّ طبعة ت.)، (د. بريوت صادر، مجلدات)، ٣) الطب يف القانون سينا، ابن 33

القاهرة.
،(١٠) أرمينيا ،(١٨) الشام ،(٢٤) العرب ،(٢٦) فارس ،(٧٢) الصني ،(٢٤٤) الهند الرشقي: الوافد 34
حنني ،(٧) سوريا ،(٨) مرص ،(٩) الكرمان ،(١٠) اليهود ،(١١) ماسويه ابن ،(١٤) الكندي النبط،
،(٤٩) أبقراط ،(١٢٠) ديسقوريدس ،(١٩٢) جالينوس الغربي: الوافد .(١) الرازي ،(٥) إسحاق بن

.(٧) أرسطو ،(١٩) الروم ،(٣٦) اليونان
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عضًوا األعضاء أمراض عىل يشتمل الذي الثاني املجلد ويف الشام.35 وبالد العرب وبالد
واألرمني. والعربي اليمني ثم الصني ثم الهند الرشقي، عىل الغربي الوافد يتصدر عضًوا،
بعضٍو تختص ال التي الجزئية األمراض عن الرابع الكتابني يشمل الذي الثالث املجلد ويف
الغربي، الوافد عىل جديد من الرشقي الوافد يتصدر املركبة، األدوية عن والخامس عضو،
اإلسكندرية أهل ثم العربي ثم الكرماني ثم اليهود ثم والكندي فارس ثم الصني ثم الهند

واألرمن.36 وآسيا والسوري
«أقول»، املفرد املتكلم ضمري الضمائر، استعمال يف واآلخر األنا بني التمايز ويظهر
«قالوا». بعضهم»، «قال قوم»، «قال «يُقال»، مقابل يف «عندنا»، «قلنا»، «نقول»، الجمع أو
األحكام يف والتقليد التبعية عىل عنوانًا أصبح الذي اإلطالق عىل «يقول» لفظ يرد ولم
يظهر وقد القائل. وليس القول هو املهم أن عىل للمجهول املبني استعمال ويدل الشائعة.
يف «كالمنا نقول»، ونحن «قال ونقول»، قوله «فهذا مثل واحدة، عبارٍة يف التمايز هذا
وامُلحَدثني القدماء بني آخر تقابًال سينا ابن يعقد كما رشطنا». عىل الجملة هذه يف األذهان
من أفضل القدماء يكون ما وعادًة الزمان، يف الحضاري واالختالف التواصل عىل دليًال

العلماء.37 من تواضًعا امُلحَدثني
اإلخوان بعض سؤال عىل بناءً رصف محيلٌّ الكتاب تأليف عىل فالدافع ذلك ومع
كتاٌب وهو واالختصار، الرشح بني والجزئية، الكلية قوانينه يشمل الطب يف كتاب لتأليف
دون للطبيب القليل أقل يضمُّ بها. التكسب ويريد الطب، صناعة يدَّعي من لكل رضوري
يُعيد أن القدر، وساعده األجل، يف هللا ر أخَّ إن ينوي، سينا ابن وكان مضبوطة. غري زيادة

أوىل.38 صياغة مجرد الكتاب ألن تأليفه؛

،(١٠) أرمينيا ،(١١) ماسويه ابن فارس، ،(١٧) الشام ،(١٩) العربي ،(٢٨) الصني (٥٦) الهند 35
،(٣) خراسان إسحاق، بن حنني كرمان، مرسجويه، ابن ،(٤) طربستان ،(٧) سوريا مرص، ،(٨) نبط
الزنج، الخوازنة السريوتية، بلخية، الصقيل، الدمشقي، عيىس، ،(٢) اليهود شهرزور، الجزائر، الجزجاني،

.(١) أفريقيا الكوفة، فلسطني، طرطوس، الحجاز، بوصري، نجد، البغدادي،
أهل ،(٥) العربي ،(١) الكرماني ،(٨) اليهود ،(١٣) الكندي فارس، ،(٢٦) الصني ،(١٥٠) الهند 36
النوبة، الشام، بالد البابيل، نواس، أبو الدولة، شمس البرصي، ،(٢) أرمني آسيا، السوري، اإلسكندرية،

.(١) صهاربخت كيطاش، خوزستان، النبطي، الفرعوني،
،٢٣٨ ،٢٣١-٢٣٢ ،١٩٠ ،١٨٧ ،١٧٢-١٧٣ ،١٤٢ ،٧٣ ،٣٠ ،٢٢-٢٣ ،١٩ ،٢٤٣ ،٢٣ ج١، السابق، 37

.٢٦٢ ،٢٧٦ ،٢٩٦ ،١٤٨ ،٣٠٣ ،٢٦٢ ج٢، ٢٤٦؛ ،١٤ ،٤٦٣ ،٤٠٧ ،٣٨٢ ،٢١٠ ،٤١٢ ،١٤٧
.٢-٣ ج١، السابق، 38
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اليونان ثم أبقراط ثم ديسقوريدس ثم جالينوس يتقدم اليوناني للوافد وبالنسبة
عن األول الكتاب يف السادسة. املرتبة يف مؤخًرا إال أرسطو يأتي فال أرسطو. ثم الروم ثم
ديسقوريدس. يتقدم املفردة األدوية عن الثاني الكتاب ويف جالينوس، يتقدم الكلية األمور
يف األول الوافد هو وديسقوريدس التشخيص، يف أي الطب يف األول الوافد هو جالينوس
اإلبداع، إىل النقل من التحول يف تدريجيٍّا جالينوس ويقل والصيدلة. العالج يف األدوية
يتفاوت جالينوس إن بل اإلبداع، من أكثر فيه النقل ألن األدوية؛ يف ديسقوريدس ويكثر
ثم وروفس أبقراط يتلوها ثم وآخره، املجلد أول يف والندرة الكثرة بني تردده يف أحيانًا
يضمُّ الذي الثاني املجلد ويف الرومان.39 عىل اليونان يتقدم الثقافات حيث ومن أرسطو.
نظًرا األعالم أسماء وتقل أبقراط، عىل جالينوس يتصدر عضًوا، عضًوا األعضاء أمراض
وأفالطون أرسطو يذكر وال وروفس، وبولس أركاغيس يذكر ثم األدوية، أسماء لغياب
وأبقراط، جالينوس أيًضا يتصدر الثالث املجلد ويف واحدة.40 مرًة إال وديسقوريدس
ثم وبولس، وأرسطوماخوس واإلسكندر أرسطو يظهر ثم والرومي، اليوناني صفة ثم
ولم كثريين، األطباء كان الطرطويس. وفيلون وقاطاجانس وفيالكسانس أرسطراطس
أن حني يف والحكمة، الطب بني يجمعان ألنهما وأبقراط جالينوس إال منهم يشتهر

ُممارسني.41 أطباء مجرد اآلخرين
نصارى طريق عن مبكًرا لرتجمته وذلك األدوية؛ أسماء يف اليوناني الوافد ويغلب
أو الصيني أو الهندي الرشقي الوافد معرفة قبل الطبية مصطلحاته ومعرفة الشام،
الجغرايف الجوار من قربًا أكثر كان الشام مع والثقايف الجغرايف الجوار أن كما الفاريس.
كانوا فقد الشام؛ نصارى لغة العربية اللغة كانت وفارس. والصني الهند مع والثقايف
االختالف ُمقابل يف وموقًفا، حضارًة ومسلمني دينًا، ونصارى ثقافة، ويونان لغًة، عربًا
والصني الهند أهل وبني ناحية، من ومسلمني ونصارى يهوًدا العرب بني والثقايف اللغوي

الرومان ،(۱۲) اليونان ،(٥) أرسطو ،(٨) روفس أبقراط، ،(٩٠) جالينوس ،(١٢) ديسقوريدس 39

طيالنس، طيالنة، أسطقس، مثل: واألماكن، األعالم أسماء بني كثرية يونانية أسماء ظهرت ثم .(۱۱)
النقوريا، فواسطس، يوناس، أريباسيوس، أورسمانس، صقلية، روس، طورس، فاسوس، فيثاغورس،

.(۱) هديلون أقريش،
روطلس، ،(۲) روفس بولس، أركانماغانيس، ،(٤) اليونانية ،(۲۱) أبقراط ،(٤٠) جالينوس 40

أندروماخوس، قسطيطيوس، أسقليناوس، أرسطوطاليس، أمبادوقليس، أرسطرطيس، أركيغانس،
.(۱) هرمس السوفسطائيون، الوبيدس،
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أهل والصني ورياضة، دين أهل الهند كان بينما وفصاحة، شعر أهل العرب كان وفارس.
وسياسة. أخالق أهل والفرس وتجارة، علم

لأللفاظ عربية مرادفات إيجاد عىل فائقة قدرٍة عىل الطبية األسماء كثرة وتدل
مجرد النقل ليس لغوي. إبداعي عمٌل وهو والصينية، والهندية والفارسية اليونانية
اللغة يف يُقابلهم ما وإيجاد منه، املنقول اللفظ معنى فهم بل لفظ، مقابل لفٍظ عىل العثور
والفارسية اليونانية املصادر عن يكشف مما التعريب؛ أخذ النقل صُعب فإن إليها؛ املنقول
والنبطي والطرطويس السويس مثل املحلية، أماكنها من األسماء تُشتق وقد األدوية. ألسماء
وقد والعباداني. واملكي والبايل والبحريني واليمني والقلزمي والقريش والهندي والصيني
وقد اليهودي.42 مثل الطوائف من أو والربي، البحري مثل واألقاليم، املناطق من تؤخذ
األطباء، أسماء إىل تُنسب وقد وامليبس. واملرطب واملربد املسخن مثل الوظائف، من تُشتق
ودواء لنياوس، ودواء أندروماخوس، ودواء أفالطون، وحب أرسطراطس، كحل مثل

ديسقوريدس. ودواء جالينوس،
بني واألشياء، األلفاظ بني يات، واملسمَّ األسماء بني بالفرق تام وعٍي عىل سينا وابن
كما التسمية، نشأة بيان أجل من الوافد إىل اإلحالة تكون وقد واملوضوع. االصطالح
األعضاء من إما التسمية تلحقها فاألمراض الفلسفة. كلمة اشتقاق قبُل من الفارابي بنيَّ
أسبابها من أو كالرصع، أعراضها من أو الرئة، وذات الجنب ذات مثل لها، الحاملة
طيالنة قرحة مثل يذكره، طبيٍب إىل أو والفيل، األسد داء مثل التشبيه من أو كالسوداوي،
بلخ، إىل نسبًة بلخية قروح مثل فيه، وقوعها بكثرة بلدة إىل منسوبًا أو طيالنس، إىل نسبًة
وذواتها جواهرها من أو سريوتية، قرحة مثل معالجتها، يف بالنجاح مشهورة بلدٍة إىل أو
كما األسماء، اشتقاق كيفية عىل بل تبعية، عىل تدل ال الوافدة فاألسماء والورم؛ كالحمى

أرسطوماخوس، اإلسكندر، أرسطوطاليس، ،(٨) رومية ،(١٠) يوناني ،(٢٠) أبقرط ،(٦٢) جالينوس 41

أبولونيوس، خاقيطون، ،(٢) الطرطويس فيلون قاطاجانس، فيالكسانس، أرسطراطس، ،(٢) بولس
دياغوراس، طرنطيوس، أمياس، بوسطوس، داريوس، أنطونيوس، أبسطون، لوسيوس، فاسفوس،
قولس، أرسطو، نيقوالوس، أوالسكوس، أنطيلوس، باسيلقون، قولوس، روفس، سريابيون، أسطاسادينون،

قيرص. أندروماخرس، ديمقريطس، الطرطويس، غاريقون،
ج٢، ٣٦٢؛ ج١، القانون، اليهودي. الحجر برادة اليهودية، البقلة اليهودية، الشوكة اليهود، مقل مثل: 42

.٥٠٥ ،٣٩٧ ،٩٩
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مثل حرفيٍّا، األسماء تُرتجم وأحيانًا العلمية. للمصطلحات اللغوية املعاجم يف الحال هو
األحمق. التني ومعناه «سيقومورون»،

وقد الرصف. اللغوي البعد إىل أي األسماء؛ إىل كصفة «اليونانية» لفظ يُشري لذلك
مع األول، الرتجمة عرص يف زلنا ما وكأننا األسماء، معظم قبل ومشتقاته «ُسمي» فعل ذُكر
ينشأ قد األصوليني.43 عند األلفاظ مبحث يف الحال هو كما ى، واملسمَّ االسم بني التفرقة
الشرتاك إما ى؛ املسمَّ نفس عىل األسماء وتختلف األسماء. يف الخلط بسبب الخطأ من كثري
بالرضورة اللفظ ويُستعمل األطباء. قدماء عند الحال هو كما التمييز لضعف أو االسم،
الحروف أشكال بعض سينا ابن يستعمل كما مختلفة، استعماالٍت املؤلفات من عدد يف
كما ،H حرف أو ۸ وحرف ،C حرف مثل األجسام، ووصف األمراض لرشح اليونانية
بني التقابل يف اللغة يف الخصوصية وتظهر الرياضية.44 األشكال استعمال يف الحال هو
يف البالد، يف توجد التي واألسماء الوافدة األسماء بني العربية، واألسماء اإلفرنجية األسماء

السند.45 بالد من أو مرص نيل أعشاب من بالدنا،
عنها، صمته أو إعالنه شفاهية، أو مدوَّنًة سينا، ابن مصادر عن النظر وبرصف
بقدر تقليده أو عليه االعتماد أو منه النهل تعني ال السابق الطبي الرتاث إىل اإلحالة فإن
عن النظر برصف فيه، السابقة والدراسات الطب لعلم الراهنة الحالة معرفة تعني ما
تراث، بال تجديد وال قديم، بال جديد فال ذاك؛ أو الطبيب هذا غربي، أو رشقي مصدره،
ونقل وتجاوزها، نقدها ثم السابقني آراء بمعرفة مرهون العلم م وتقدُّ نقل. بال إبداع وال
وال فيه.46 انقطاع ال متصل تراٌث العلم ثانية. مرحلٍة إىل أوىل مرحلة من ذاته العلم
ويتضح اإلسالمي، الطبي الرتاث فعل كما عليه السابقني تراث عظَّم طبي تراٌث يوجد
الحكيم األطباء، فاضل الفاضل، جالينوس اليونان؛ ألطباء أُعطيت التي األلقاب من ذلك

.١٣٢ ج٢، ٤٥٣؛ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ج١، السابق، 43
.١٩٥ ،١٥٢ ج٣، ٦٥؛ ،٦١ ،٣٩ ،٣٥ ج١، السابق، 44

،٨٠ ،٥٧ ج٣، ١٣٢؛ ،١١٣ ،٧٦ ،١٩٨ ج٢، ٤٦٧؛ ،٤٤٣ ،٤٣٥ ،٣٦٩ ،٢٦٤ ،٢٥٨ ،٤١٦ ج١، السابق، 45
.١١٤ ،١٢١

وينفصل املايض، الحارض يجبُّ عندما الغرب يف والعلم العلم تاريخ بني الصلة من النقيض عىل وهو 46

أحيانًا تقرتب شوفينية قومية نزعة مصادره عىل الصمت مؤامرة وترضب العلم، فيتأزَّم تاريخه عن العلم
األوروبية. املركزية وراء كباعٍث العنرصية من
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الحكيم، أركيغانس الحكيم، روفس الفاضل، الحكيم الحكيم، ديسقوريدس الفاضل،
علمي لقٌب الفاضل ولقب أرسطو. عىل وقًفا الحكيم لقب ليس األطباء. مقدَّم أبقراط
املهندسني. من الفاضل مثل واألمانة، الحكمة والصدق، النظر واألخالق، العلم بني يجمع
إىل حاجة دونما العلم تاريخ عىل نفسها فرضت كأسماء ألقاب بال األطباء يُذَكر وأحيانًا

وإجالل.47 تعظيم
وأبقراط، جالينوس خاصًة الوافد، أطباء قبل تُذَكر التي األفعال مضمون وبتحليل
والشهادة والرأي والظن والحكاية والنسبة والتسمية الذكر أفعال بني تنوُّعها يتَّضح
السابق، الطبي الرتاث مع سينا ابن يتعامل القول. أفعال هي ذكًرا أقلها وأن والزعم،
بجالينوس البداية تعني له. ناقل أو راٍو مجرد وليس ِصدقه، من ويتحقق ويُراجعه،
دل من وأول الرجل، أصابع ترشيح عرف من أول فهو اإلنساني؛ الطبي بالرتاث البداية
يُسندها لم وإن الطبيعية، والتجربة الخالص بالعقل البدن يف والحكمة العناية وجود عىل
اإلفاضة دون األول الفيلسوف ورأي جالينوس رأي بني ويُقارن يبلغه. لم الذي الوحي إىل
لون إىل االستحالة أرسطو عند فهو الشيب؛ سبب يف وجالينوس أرسطو اختلف فقد فيه؛
جالينوس ويُقارن الشعر. إىل الصائر الغذاء يلزم الذي النكرج جالينوس وعند البلغم،
سينا ابن يتحقق كما اآلخر. دون ألحدهما تبعية دون املفردة األدوية يف بديسقوريدس
الحديث؛ علم يف الحال هو كما جالينوس إىل تُنسب التي التاريخية الرواية ِصدق من
بل أوردوه، فيما فقط اليونان أطباء إىل يُحال وال املتن. يف أو السند يف الخطأ يكون فقد
تركوه. بما عليهم والزيادة القدماء قاله ما إىل باإلضافة إحساًسا يُثبتوه لم فيما أيًضا
يف خاص رأٌي له جالينوس أن فمع العام؛ والقول الخاص القول بني سينا ابن ويميِّز
بني ويُقارن األحكام سينا ابن يُراجع سديد. غري وهو الحكم، يُطِلق أنه إال خاصة حالٍة
أصول علم يف الحال هو كما الخصوص، م يعمِّ أو العموم ص يخصِّ حتى موضوعاتها

الفقه.48
يات؛ واملسمَّ األسماء بني الفرق لبيان اليونان أطباء وإىل أرسطو إىل سينا ابن ويُشري
أطلق من أول فأرسطو يات؛ املسمَّ يف ال األسماء يف والوافد املوروث بني التمايز كان فربما
القرنية سطح يف منها أربعة أنواع، سبعة العني وقروح أورطى. اسم األكرب الرشيان عىل

.١٠١ ج٣، ٨؛ ،٣٥ ،٧٦ ج٢، ٢٦؛ ،٢٢٦ ،٧٠ ،٦٧ ،٤٣٥ ،٤٣٣ ،٤٠٥ ،٣٧٩ ،٣٢٤ ج١، 47

.١٠٦ ،٥٥٧ ،٤٨٤ ،٧٨ ج٢، ١٩٦؛ ،٢١٠ ،٢١٩ ،١١٧ ،٢٢٦-٢٢٧ ،٥٣-٥٤ ج١، السابق، 48
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إىل املنسوب الصابون مثل الطبيب، باسم الدواء ى يُسمَّ كما قروًحا. جالينوس يها يسمِّ
يذكر وال الخاصة. تسمياته ألبقراط وكان قسطيطيبوس، إىل املنسوب والدواء أسقليناوس،
والتوهم الظن مثل االعتقاد، وأنماط الشعور أفعال يف يدخل بل جالينوس»، «قال سينا ابن
ما سينا ابن يصف واليقني. الجزم أفعال واستعمال الحسم أجل من أو والزعم، والرأي
كي التجارب بنفسه ويُراجع ديسقوريدس. وزعم زعمه وينقد جالينوس، وهم يسبق
ويذكر ديسقوريدس. أدوية منافع ومن أبقراط أو جالينوس أقوال صدق من يتحقق
العالم، يف يشء إىل وتُحيل معنًى لها عبارة والقول أقوالهم. عىل ويُراجع السابقني تجارب
إلثبات الحقة حضارٍة إىل سابقة حضارٍة من نقله يتمُّ وفهم منقولة ألفاظ مجرد وليست
سينا ابن يصف كما القديم. االسترشاق يف الحال هو كما الالحق، وتبعية السابق إبداع
ويذكر القول. صدق من التحقق يمكن حتى يشاهده ما ويشاهد جالينوس، يصفه ما
وتطويًرا عليه وبناءً لرتاثهم ونقًدا ألحكامهم مراجعة بل لهم، تبعيًة ليس السابقني
العبارة عىل ينقلها ثم املرئي، اليشء عىل سينا ابن عني إن أي جالينوس»؛ «ويبني له.
تعني سينا ابن مع جالينوس» «يرى البيان. وهو جالينوس قصد عىل يحكم ثم املقروءة،
رؤية عىل الشاهد هو سينا ابن وليس سينا، ابن رؤية عىل الشاهد هو جالينوس أن
له جالينوس شهادة بل له، سينا ابن تبعية تعني ال جالينوس إىل فاإلشارة جالينوس؛
إىل فقط وليس أفعاله إىل اإلشارة وتكون العلماء. بني مصدَّق وتواتر التاريخ، من كحجة
جالينوس يرفض عليه وبناءً وإقرار، وفعل قول إىل السنة تقسيم يف الحال هو كما أقواله،
تناقض بيان أو جالينوس تخطئة يف لحظًة سينا ابن يرتدد وال ذاك. أو الرشاب هذا

نفسه.49 جالينوس من جالينوس بمذهب أعلم يكون وقد مذهبه،
كعادته ألنه عليه؛ السابق الطبِّي الرتاث سينا ابن يذكر فال املوروث إىل بالنسبة أما
والتحول البنية، إىل التاريخ تجاوز محاوًال مصادره، عىل صامت الثالث موسوعاته يف
كان الذي النرصاني الطبِّي الرتاث يذكر الذي الرازي عكس عىل اإلبداع، إىل النقل من
الِكندي ذلك من سينا ابن ويستثني اإلسالمي. والطب اليوناني الطب بني االتصال حلقة
طبيعيٍّا حكيًما باعتباره األحوال أغلب يف ولكن طبيبًا، باعتباره الكندي يذكر والرازي.
والصورية والفاعلية املادية األربعة، للعلل املوروثة العربية املصطلحات بعض منه ا مستمدٍّ

،٤٤٠ ،٣١٠ ،٢٣٤ ،١٧١ ،١٢٠ ج٢، ٣٠٩؛ ،٦٧ ،٢٤٤ ،٣٤٩ ،٣٠٤ ،٢٥٤ ،١٩٣ ،٥٩ ج١، السابق، 49
.٤٠ ،٣١١ ،١٣٤ ،٢٣ ،١٦
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إسحاق بن حنني إىل يُحيل كما بعد. فيما عليها األمر استقر كما الغائية وهي والتمامية،
إسالمية علوٍم إىل يُشري وال الطبية. مادته جمع يف عليه ُمعتمًدا املرتجم، وليس الطبيب،
تعرُّضهم من بالرغم أصويل، أو صويف أو متكلم عند خالصة عقلية أو نقلية عقلية أو نقلية
الحواس، عن والصوفية الجسم، عن املتكلمني حديث مثل الطبية، الجوانب لبعض أيًضا
أو فقيه أو محدِّث إىل يُشري ال كما الطهارة، يف البدنية واألرضار املنافع عن واألصوليني

النبوي.50 الطب مأثورات يروي مفرسِّ
األمراض إىل الكلية األمور يف التشخيص من بالتحول فشيئًا شيئًا املوروث ويقلُّ
األدوية يف العميل الطب يف أي العالج؛ يف يختفي ويكاد األعضاء، لغري أو لألعضاء الجزئية
عن تعبريًا الكون يف هللا حكمة وتجيلِّ اإللهية العناية إىل اإلحالة فتقلُّ واملركبة، املفردة
موضوع ويف ُسبَْحانََك﴾. بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا أو اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك
ذلك ألن والجبن؛ والضجر الغضب مثل الرديئة، االنفعاالت من خلوها ورضورة الراضعة
ألن املجنونة؛ استظئار عن الرسول نهي إىل سينا ابن يُحيل الرضاع، فيُفسد املزاج يُفسد
إىل باإلضافة هذا مداراته.51 وإخالل الصبي بتعهد العناية سوء إىل يؤدي قد خلقها سوء
واألدوية، األعضاء منافع يف علمية طبية مفاهيم إىل تتحول والتي والعناية الخلق مفاهيم
بعد املوروث روح الكتاب عىل يُضفي مما بها؛ والنهاية والحمدلة بالبسملة البداية مع

الوافد. تمثل
بني أخرى صلٌة هناك والتجربة القياس يف واملنطق الطب بني صلًة هناك أن وكما
والعناية والخلق الصادقة والرؤيا األول واملحرك الروح مفاهيم بظهور واإللهيات الطب
بعض فيستعمل والدين، العلم بني امليتافيزيقا اشتباه يف والديني العلمي االستعمالني يف
باملعنى الديني، باملعنى منها أكثر العلمي باملعنى و«النفس»، «الروح» مثل املفاهيم،
يرسي ما الطبيعي، املعنى النفس أو بالروح ويعني العقائدي. باملعنى وليس الوظيفي
«املحرك مفهوم يظهر كما الروح. يف القوة إثارة من ينشأ فالغضب مادية؛ كقوٍة البدن يف
والخفة واليابس الحار واجتماع النار، بعنرص األعضاء حركة عن الحديث عند األول»
وتحركها، األرواح كون يف أعون والخفة وسكونها، األعضاء كون يف أعون فالثقل والثقل؛
نسيج يف الكامنة األشعرية تبدو وهنا باريها. بإذن للنفس املحرك هو األول واملحرك

.٤ ج١، السابق، 50
.١٥٥ ج١، السابق، 51
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

الرؤيا أن سينا ابن يُضيف الرؤيا يف جالينوس قاله ما وبمناسبة اإلرشاقية. الفلسفة
خالله.52 من له وقارئًا باملوروث الوافد ُمكمًال النبوة، أجزاء من جزء الصادقة

مخلوقة، فالطبيعة والعناية؛ الخلق هي الكتاب تتخلَّالن اللتان الرئيسيتان والفكرتان
وضع الذي وهو اإلنسان، يف املعتدل املزاج وضع الذي هو هللا هللا. صنع ِمن فيها والعناية
اختصاص من وذلك إمكانياته، بحسب وأحواله ألفعاله األصلح مزاَجه عضو كل يف
حكمة وتلك لُقواه، ُمناسبًا العالم هذا يف مزاج أعدل اإلنسان وأعطى الطبيب. ال الفيلسوف
علم ويف الطبيعة يف اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك آية يرشح سينا ابن وكأن الخلق،
ويستعمل ثانيًا. والعناية أوًال الخلق التبادل؛ عىل والعناية، الخلق اللفظان، ويظهر الطب،
حتى الوحي كاتب بها صاح والتي الخلق، حكمة عن تعبريًا حر نحٍو عىل اآلية سينا ابن
والخلق األم. رحم يف الجنني تكوين يف وحكمته الخلق بجمال منه إحساًسا نزولها قبل
وبعد بينهما. اللغة يف فرق وال خلق؛ والطبيعة طبيعة، الخلق املصدر؛ نفس من والخلقة
األعضاء يصف الخلق. يمدح فيها االخالط وحركة األعضاء وظائف سينا ابن يصف أن
املنفعة زيادة عىل يقوم فالخلق للمنافع؛ طبقا ووظائفها أجزائها يف والحكمة وخلقها
واملفاصل والغضاريف العظام يف البدن، يف الخلق حكمة ويحلِّل الرضر. من واإلقالل
تعليق الكتفني، خلق يف الحكمة يصف كما الحركة، لسهولة العظمي الهيكل أجزاء وباقي
والرئتني الهوائية والقصبة والعنق والنخاع الدقيقتني، األنفني وخلق وحمايته، للصدر
اليونانية الحكمة بني سينا، وابن جالينوس بني ذلك إدراك يف فرق وال واألضالع. والعينني
األنا، وتراث اآلخر تراث بني اإلسالمي، والوحي اليوناني العقل بني اإلسالمية، والعناية
وخلق اإلنسان خلق بني الخلق حكمة يف فرق وال واحدة. طبيعة نحو يتوجهان كالهما
يف تشخيصها وليس الطبيعة عن أي الخالق؛ ال الخلق عن سينا ابن يتحدث الحيوان.
العناية اقتضت كما الدين. إىل منه العلم إىل أقرب وهو «من؟» سؤال عىل إجابة فاعل،
اليابس، الفضل لدفع آالت الستة األمعاء وخلق رضر، منها اإلكثار ألن اآلالت؛ من اإلقالل
يحتاج وال رسيًعا، الغذاء ينفصل ال حتى واالستدارات والتالفيف العدد كثرية وجعلها
يف حكمة إذن هناك بالبهائم. واملشابهة الدائم والتربز وقت كل يف الغذاء تناول إىل اإلنسان
يستوعب وعاء وهي املثانة، ترشيح يف الخلق حكمة وتتجىل املخلوقات. يف تتجىل الطبيعة
احتياجه الجنني والدة وسبب فيه. يتحكم قضيب ومن الحالبني من يخرج أن قبل مدة املاء

.٤٦٣ ،٢٩ ،٢٠٩ ،٦٩ ،١٣٢ ج١، السابق، 52
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العضو خلق كما للمنفعة، الدواء هللا خلق وقد األم.53 رحم يف مما أكثر وغذاء هواء إىل
الدواء وتفسريه للمسهل، اسم واأليارج هللا. بإذن شاٍف إلهي دواءٌ وهو واملرض، للصحة
الطب. علم ثنايا يف ثانية مرًة األشعرية تبدو وهنا إلهي. أمٌر املسهل عمل ألنه اإللهي
البدن يف الحال هو كما الكون نظام بمعنى علميٍّا معنًى إذن اإللهية العناية مفهوم يأخذ
الطبيعة، يف حالة العناية وكأن اإلنسان، ويف الطبيعة يف تتجىل اإللهية فالعناية الطبيعي؛
اللفظ «التسخري»، لفظ سينا ابن ويستعمل ة. خريِّ غايٍة إىل وقاصدة عاقلة الطبيعة وكأن

والعناية.54 الخلق بني الوحدة هذه لبيان القرآني،
البسمالت اإليمانية، والنهايات البدايات الطب علم داخل الديني الجو هذا عن ويعربِّ
اإلعالن بعد تعاىل» هللا شاء «إن الزمة تتكرر كما آخرها، يف أو الكتب أوائل يف والحمدالت
اإليمانية النهايات ونفس التعبري. يف كأسلوب «اللهم» لفظ ويظهر والقصد. النية عن
وقد الصناعة. واجب أداء عىل العون والطالب بالجاه، هللا إىل املتوسل املطبعة لصاحب
علمية، غري محلية بنيٌة أنها عىل الالتينية الرتجمات من العبارات هذه أمثال أُسقطت
وحكم الواقع حكم بني الفصل بدعوى الخالصة التجريبية يف ووقع الغربي، العلم فتأزَّم

القيمة.55
أطول من البريوني»56 الريحان أبي مسائل عن الرئيس الشيخ «أجوبة وتَُعد (ه)
العريض، الداخيل الرتاكم عىل أيًضا وتدل لهم، وذكًرا باليونان اشتغاًال أكثرها ومن الرسائل،
ويف املوروث، تنظري عىل الوافد تمثل أولوية من بالرغم الداخل يف املعارصين بني الحوار
البريوني سؤال عىل رد الرسالة األصول. علم يف الحال هو كما والجواب السؤال صيغة

العلم. حاملة والحكمة عالم، البريوني الوافد. موضوعات بعض حول
وهو الفيلسوف مثل اللقب أو الغالب، يف عَلم كاسم أرسطو يتصدر الوافد من
ثم وأنكسمندرس، ثامسطيوس ثم أفالطون، ثم املنطق، صاحب الحكيم أو الغالب،

.٥٦٢ ،٥٠٧-٥٠٨ ،٤١ ،٢٤٨ ج٢، ١٥٠؛ ،٣٩ ،٣٣ ،٢٧–٢٩ ،٤٣ ،١٦ ،١٠ ج١، السابق، 53
.٤٢٠ ،٣٥٥ ،٣٣٩-٣٤٠ ،٩٠ ج٣، ٤١٩؛ ،١١٠ ،١٥٦ ،١٩ ج٢، السابق، 54

أيًضا انظر .٤٤٢ ،٣٠٩ ،٢٦٢-٢٦٣ ،٢ ج٣، ٤٤٩؛ ،١٠٨ ،٢ ج٢، ٤٧٠؛ ،٢٢٢ ،٢ ج١، السابق، 55
العدد والعرص، الفلسفة مجلة سينا، البن الطب» يف «القانون يف قراءة والطبيعة، والعقل الوحي دراستنا:

ص١٠٧–١٣٠. ،١٩٩٩ القاهرة األول،
ص١٢٠–١٥١. الرسائل، جامع 56
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إال املوروث من يذكر ولم النحوي. ويحيى وديوجانس وهرقليطس وطاليس اإلسكندر
«السماء كتاب اسم تحديد مع املسائل مقدمة يف أرسطو ذُكر وقد والفارابي.57 الرازي
عىل األقدر هو سينا وابن الفلسفي، السبب حول والسؤال املشكلة. به الذي والعالم»
عيل؛ أبي حكمة دون وحده الريحان أبي علم يكفي ال اآلخر. ثقافة لتمثُّله نظًرا اإلجابة
بال بدن صورة، بال مادة فلسفة دون العلم ذاته. يدرك وال يُبرص ال فلسفة دون فالعلم
ذُكر عرشة الثمانية األسئلة ومن بدن. بال نفس مادة، بال صورة علم دون والفلسفة نفس،
(أي أربعة أرسطو فيها املذكور واألجوبة واملسائل نصفها. يف أي منها؛ تسع يف أرسطو
هة موجَّ وكلها واحدة، مرة وحدها األسئلة ويف أربعة، وحدها األجوبة ويف مرات)، ثماني

والعالم.58 السماء إىل
«الكون ثم الطبيعي»، «السماع ثم والعالم»، «السماء أرسطو مؤلفات من وذُكر
أفالطون ومن العلوية». و«اآلثار «امليتافيزيقا»، ثم «الحس»، الكيان»، «سمع والفساد»،
أي والعالم»؛ و«السماء «السماء» باسمني؛ الكتاب يُذَكر وأحيانًا «السياسات».59 ذُكر
العالم دون السماء تصور يمكن ال إذ واملسلمني؛ اليونان الرشاح إضافة ثم اليوناني األصل
مجموع إىل بل السؤال، موضع به الذي فقط واحد كتاٍب إىل سينا ابن يُحيل وال واألرض.
الطبيعي»، «السماع ويُذَكر النسق. يف واملوضوع الكل، يف للجزء وضًعا أرسطو كتب
من ذُكر الوقت نفس ويف الرسيانية. وعن اليونانية عن العربية الرتجمة الكيان»، «سمع
سينا ابن لتحليل تأييد بالكتب واالستشهاد للفارابي. الحكيمني» رأيَي بني «الجمع املوروث
واملقال الكتاب تحديد ويتم الوقت. ذلك يف العلمية السلطة عىل االعتماد أي للتطويل؛ ومنٌع
شخيص، ال فكر وعىل الحكمة علوم وحدة عىل تدل األعمال مجموع إىل واإلحالة واملوضع.
كقصد.60 املعنى وتحديد اللبس إزالة إىل اإلحالة وتهدف أعالم. أسماء وليس علوم أسماء

أنكسمندرس ثامسطيوس، ،(٣) أفالطون ،(١) املنطق صاحب الحكيم ،(٧) الفيلسوف ،(٢٣) أرسطو 57
.(١) الفارابي الرازي، ،(١) النحوي يحيى ديوجانس، هرقليطس، طاليس، اإلسكندر، ،(٢)

واملذكور والسادسة؛ والخامسة والرابعة الثانية أربعة، والجواب السؤال يف أرسطو فيها املذكور املسائل 58
يف أرسطو فيها واملذكور والعارشة؛ والتاسعة والثامنة الثالثة أربعة، وحدها األجوبة يف أرسطو فيها

األوىل. إحداها
امليتافيزيقا، ،(٢) الحس الكيان، سمع والفساد، الكون ،(٣) الطبيعي السماع ،(٤) والعالم السماء 59

.(١) ألفالطون السياسات العلوية، اآلثار
.١٢٨-١٢٩ ص١٢٣، أجوبة، 60
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والسوفسطائية املهندسون ثم الفالسفة ثم املفرسون مثل: واملجموعات، الِفرق ذُكرت كما
يف الرشقي الجناح يُذَكر كما الريايض.61 العلم وأصحاب الهندسة صناعة يف والفضالء
الريحان أبا ألن السؤال؛ يف الهند ترد إذ الريحان؛ أبي مسائل عىل الرئيس الشيخ أجوبة
عن يُحكى وما الكتاب أهل عند معلوم هو فما ودياناتها. ثقافاتها عىل اطالع عىل كان
متفقتان الوحي وثقافة الرشق ثقافة أرسطو. ادَّعاه ما عكس ثابت، غري الفلك أن الهند،

بثباته. يقول الذي أرسطو عند الفلك حركة عىل
العرص.62 ثقافة إليه وصلت ما آخر يمثِّل ألنه باستمرار؛ بأرسطو املسائل وتبدأ
لذلك اليونانية؛ الفلسفة إليه وصلت ما آخر عىل أيًضا يدل اليونانية الفلسفة يف وأرسطو
اإلسالم أن كما النهاية، وبداية االكتمال عىل عالمة للبداية رصد والتاريخ لها. يؤرخ بدأ
محمًدا أن كما الحكماء آخر فأرسطو السابقة؛ الوحي ملراحل اكتماًال النبوة يف مرحلة آخر

ونبوة. حكمة بني فرق ال الرؤية، يف متفقني يبدوان لذلك األنبياء؛ آخر
فالسؤال والسادسة؛ والخامسة والرابعة الثانية أربعة، أرسطو فيها املذكور واملسائل
واعتبارها الفلك، يف السالفة واألحقاب املاضية القرون أقاويل عىل أرسطو اعتماد عن الثاني
صحيح، غري ذلك أن يعلم ألرسطو يتعصب لم ومن ودوامه. الفلك ثبات عىل قوية حجًة
الحوادث لتعاقب نظًرا األمم من وأمثالهم الهند عن يُحكى وما الكتاب، أهل يعرفه ما وهو
عىل القدماء شهادة اعتمدت التناوب. عىل وإما جملة إما األرض، من املعمور مكان عىل
ورد العالم. يف والتغري الثبات سؤال وهو األحداث. وقوع عىل امُلحَدثني وشهادة الجبال حال
املقارنة سبيل عىل بل الربهان، سبيل عىل ذلك يورد لم بأنه أرسطو عن دفاًعا سينا ابن
جزئيتها، يف ُمتغرية أنها إال كلياتها يف ثابتة بدت وإن الجبال وأن واألرض، السماء بني
موَّه الذي النحوي يحيى قبل من االعرتاض هذا أثار وقد أفالطون. أيًضا الحظه ما وهو
لقد ألرسطو. ملخالفته إظهاًرا والعقل العلم حساب عىل الدين يف وزايد النصارى عىل
املسألة. هذه يف معه الخالف ألرسطو والفساد» «الكون كتاب آخر النحوي يحيى افتعل
الخراج، وعرضه اإللهيات، يف رشوحه يف قدره الفضويل املتكلف الرازي تجاوز كذلك
نقد والجواب السؤال من وواضح بنفسه. جهله عن وكشف والربازات، األبوال يف ونظره

أصحاب الهندسة، صناعة يف الفضالء السوفسطائيون، املهندسون، ،(٣) الفالسفة ،(٤) املفرسون 61
.(١) الريايض العلم

املتأخر. الوسيط العرص يف عرش الثالث القرن يف األكويني توما أيًضا فعله ما وهو 62
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

ثبات يف أرسطو لرأي علمي نقٌد وهو الخطأ. من معصوم أحد ال وأنه ألرسطو، البريوني
القايض بدور سينا ابن ويقوم اإلطالق.63 عىل للعالم السكونية النظرة وضد بل الفلك،
والفالسفة، الغزايل بني بعد فيما رشد ابن سيفعل وكما وأرسطو، البريوني بني الحصيف
بل برهانيٍّا ليس وأنه أرسطو، كالم نوع ُمبينًا الفقهية، واملذاهب واألشاعرة، واملعتزلة
عرًضا بل وحده، بأرسطو إعجابًا فال بأفالطون؛ استشهاًدا أرسطو قول وتأييد خربي،
«السياسات» كتاب املصادر، إىل اإلحالة مع اليونان فيه يشارك للعالم حضاري لتصوٍر
يحيى نية سوء االعرتاض مصدر «الجمهورية». محاورة أنها الظن وأغلب ألفالطون،
بني التعارض ليُظهر أرسطو ضد النرصانية ويتملَّق الدين، يف يُزايد الذي امُلنافق النحوي
رفض والفساد». «الكون لكتاب له آخر تفسرٍي يف أرسطو وافق أنه مع والكفر، اإليمان
للدين، فهًما وأكثر الحق عن دفاًعا اإلسالم باسم ألرسطو النرصاني التفسري إذن سينا ابن
فالكل والخارج؛ الداخل بني فرق ال الربازات، يف تجاوزه من بالرغم الرازي وافقه وكذلك
سينا ابن ويُنهي النية. سوء ويُضِمر جاهل، إذن املعرتض واحد. نفيس مخزوٍن يف يصبُّ
بني فرق هناك له. فاعل ال بمعنى له؛ بدء ال العالم إن قوله يف أرسطو عن دفاًعا جوابه
إذن يجوز ال املتكلمون. يقول ما عىل التعطيل أو العالم ِقدم لتهمة درءًا والفعل البداية

قبيح.64 ألنه الباطل عىل واإلرصار تعصبًا عنه املدافعني ادعاء أو بأرسطو االستخفاف
عيوب من بالرغم يتجزَّأ ال الذي بالجزء القول أرسطو استشنع ملاذا الرابع والسؤال
ويُجيب به؟ القائلني موقف من أشنع له الرافضني وموقف املهندسني، عند القول هذا
هذا قيام أو يتجزَّأ، ال الذي للجزء أرسطو رفض موضع بتحديد ذلك عىل سينا ابن
الطبيعي» «السماع من الخامسة املقالة تُوحي قد قوية. منطقية براهني عىل الرفض
هذا نفسه عىل أرسطو اعرتض وقد النفي. يف واضحة السادسة املقالة ولكن باإلثبات،
ما إىل يتجزَّأ الجسم إن يقول أنه باعرتاضه يعني وال عنه، وأجاب قبل من االعرتاض
من التخلص أمكنه ثَم ومن وطرفان؛ وسط له جزء كل أن يعني بل بالفعل، نهاية ال
والرشاح، املفرسين من أرسطو فهم سوء والخطأ له. الرافضني وشناعة به القائلني شناعة
أرسطو نقد تعشيق ثم كالمية، املسألة أن والحقيقة واملغالطة. السفسطة يف ووقوعهم

تقدم أجل من والجهل التعصب عن بعيًدا والتجربة املشاهدة عىل اعتماًدا الحديثة أوروبا فعلت وكما 63

العلم.
ص١٢٦–١٢٨. السابق، 64
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عليها. سابق والكالم الكالم، عىل الظهور يف متأخرة فالفلسفة عليها؛ الذرة أصحاب ملذهب
اتفاًقا له املتكلمني وبعض الفالسفة رفض مثل يتجزأ ال الذي للجزء أرسطو ورفض
والرد أنفسهم عىل األصوليني اعرتاض مثل نفسه عىل أرسطو واعرتاض الحضارتني، بني
إىل العودة ورضورة واملفرسين الرشاح عىل اللوم بوضع سينا ابن وينتهي مسبًقا. عليه

األصول.65
العالم هذا خارج آخر عالٌم هناك يكون أن أرسطو استشنع ملا الخامس والسؤال
قال الذي املوضع ُمحدًدا ذلك عىل سينا ابن ويرد برزخ؟ يجمعها أخرى طبيعٍة عىل
أرسطو، قول سياق وُمحدًدا والعالم»، «السماء يف ذلك يكون أن ُمنكًرا ذلك أرسطو فيه
يف له ُمغايرة والطبع، بالنوع العالم لهذا موافقة عوالم بوجود قال من عىل رده وهو
ألن تناقضاته؛ ُمبينًا «السماء» كتاب يف القول هذا حجج الفيلسوف نقل وقد الشخصية.
نظام، ال إىل النظام تنقل ال األوىل والعلة والعقل الطبيعة الفالسفة يُسميها التي العلل
سينا ابن تفسري ويف الكيان»، «سمع ذلك أرسطو بنيَّ وكما النظام، إىل الالنظام بل
الطبيعي» «السماع من الخامسة املقالة ويف الطبيعة»، بعد «ما كتاب من األوىل للمقالة
األجسام جميع يف املركز إىل أو املركز من إما ُمتناهية، الطبيعية فالحركات وتفاسريه؛
املقالة يف الفيلسوف بيَّنها كما عرشة تسع فهي املحسوسة الكيفيات أما العقيل. بالدليل
سينا ابن يبحث وغريهما. واإلسكندر ثامسطيوس ورشوح «النفس» كتاب من الثالثة
لفهم اإليضاح يف زيادة هو والسؤال تخطئته. مجرد وليس أرسطو دوافع عن هنا
ودلَّل العقيل، واالتساق الوضوح عىل سينا ابن رد اعتمد لذلك له؛ نقًضا وليس أرسطو
نفيه يجب عليه دليل ال ما فإن دعوى؛ مجرد ليس وأنه أرسطو، موقف صحة عىل
الحس، شهادة مع ومتفق علمية، أكثر أرسطو موقف أن وبنيَّ األصوليني، منطق يف
هذا خارج مفرتَضة أخرى عوالم لوجود الوهمي النظري االفرتاض عن واقعية وأكثر
بعض ويستعمل املسلمني. عند النقل ملناهج طبًقا عنه الرواية من يستوثق كما العالم.
من بالرغم الوهمي والعالم الواقعي العالم بني يربط برزخ. مثل القرآنية املصطلحات
بعد ما قبل «ماطافوسيقا» لفظ وكذلك مرات، عدة املعرَّب «أسطقسات» لفظ ظهور
ون املفرسِّ يرشح كما بأرسطو أرسطو ويرشح والنقل.66 التقريب بني جامًعا الطبيعة

بالكتاب.67 الكتاب

.١٤٧ ص١٣٠-١٣١، السابق، 65
.(١) ماطافوسيقا ،(٤) أسطقسات 66
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وُمصوبًا إياها ُمخطئًا أرسطو عىل االعرتاضات عىل سينا ابن يرد السادسة املسألة ويف
من ويتعجب أرسطو، بتقصري أحيانًا يعرتف بل له، وتحزبًا تعصبًا الخط طول عىل إياه
كما لعنه أو سبه دون العمر بطول له ويدعو امُلعرتض سينا ابن ويحرتم املنطق، صاحب
هذا ه وجَّ قد أيًضا أنه ويبنيِّ االعرتاض، مكان بدقٍة سينا ابن يحدِّد األيام. هذه يحدث
برضورة ثامسطيوس وقال املفرسون. ذلك عن اعتذر كما أرسطو، إىل قبل من االعرتاض
والهندسة الرياضيات يف امُلعرتضونباهته بداهة وإن وجه. أحسن عىل أرسطو قول تأويل

االعرتاضات.68 هذه مثل عىل اإلجابة عىل قادرة
مذكور أرسطو فإن والعارشة، والتاسعة والثامنة الثالثة األخرى، األربعة املسائل أما
أرسطو ألن أرسطية؛ واإلجابة علمي السؤال وكأن األسئلة، دون وحدها األجوبة يف فيها
تحت ما إدراك دون البرص إدراك كيفية عن سؤال الثالثة املسألة عرصه. يف العلم هو كان
ذلك عن والجواب صقيل. املاء وسطح الصقيلة، األجرام عىل ينعكس البرص وشعاع املاء،
املفرسين عند ذلك ظهر وكما العني، من شعاع بخروج ليس أرسطو عند اإلبصار أن
أفالطون. عند الحال هو وكما «الحس»، وكتاب «النفس»، كتاب من الثانية للمقالة
علمي. أرسطو قول أن حني يف عامي، أفالطون قول ألن االثنني؛ بني فرق ال أنه والحقيقة
إىل أو اليونان إىل السؤال يُشري ال الحكيمني». رأيَي بني «الجمع يف الفارابي ذلك بنيَّ وقد
املواضع. تحديد مع واملوروث الوافد إىل يُشري الجواب ولكن للموروث، الفلسفي الرتاكم

موسوعاته.69 يف عنها يصمت أنه حني يف مصادره، عن رسائله يف سينا ابن ويكشف
عندما امُلعرتض أقوال لعرض «زعم» فعل سينا ابن يستعمل الثامنة املسألة ويف
طبًقا العالم منه ن يتكوَّ الذي العنرص النار جعل مثل يقله، لم ما أرسطو إىل ينسب
فالسفٍة االعرتاضعىل يصدق قد الحديث. علم يف الحال هو كما الرواية، صحة من للتحقق
عند املاء مثل منها، ثالثة أو اثنني أو األربعة من واحًدا شيئًا األسطقسات جعلوا آخرين
عند والهواء ديوجانس، عند والهواء املاء بني والجوهر هرقليطس، عند والنار طاليس،

أنكسمندريس.70

ص١٣١–١٣٥. السابق، 67
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للُمشف ذاتي لوٌن وهو للضوء، أرسطو تعريف عن استفسار مجرد التاسعة واملسألة
من األوىل املقالة يف «النفس» كتاب من الثانية املقالة يف حدَّه وكما ، ُمشفٌّ هو حيث من

«الحس».71 كتاب
رشوحهم يف املفرسين إىل التفصيل من ملزيد سينا ابن فيها يُحيل العارشة واملسألة
عليهم، ويعتمد «السماء»، من الثالثة» و«املقالة العلوية» و«اآلثار والفساد» «الكون عىل
ليس الطبيعة. جزئيات من والتغري الكون يف أرسطو قول لتأييد أمثلتهم من ويقتبس

ويُصيبون.72 يُخطئون بل دائم، صواٍب عىل أو دائم خطأٍ عىل الرشاح
بإمكانية يُوحي مما الجواب؛ دون السؤال يف أرسطو فيها مذكور األوىل واملسألة
عىل أوخذ عما السؤال وهي الشخص. عن مستقل فالعلم ذكره؛ دون أرسطو عن الجواب
عدم للفلك أرسطو أوجب لَم استفهامي. نقدي سؤاٌل هو قرائه، عىل أشكل وعما أرسطو
إىل يسوق الوهم أن حني يف إليه، أو املركز من حركة وجود لعدم واإلجابة والثقل؟ الخفة
الخالف إليه ويجر والسفسطة، التمويه األقوال من كثري من ويظهر األجسام. أثقل من أنه
إىل الحركة ضد املغرب إىل الحركة تُعترب حيث املعنى، يف االتفاق من بالرغم اللفظ يف
ويف واملعنى، اللفظ جدل يف إذن الحل املعاني. ظهرت األلفاظ تجاوز تم ما فإذا املرشق؛
واالستدالل. املوضوع يف منه أكثر واللغة املنهج يف إذن املسألة حل والسفسطة. الوهم دور
قيام علة عن السباعي أحمد الحسن أبي سؤال عىل الرئيس الشيخ «جواب ويف (و)
ال الفلسفي، الواقع من األسئلة وتبدأ الداخيل، الفلسفي الرتاكم يبدأ السماء» وسط األرض
بًا مخصَّ الواقع أصبح فقد الداخل؛ من األسئلة تبدأ مبارشة.73 املوروث من وال الوافد من
من جديد لوٌن وهو بالعلل، علم هو فالعلم العلة؛ عن علمي سؤاٌل وهو ُحبىل، واألرض
املقال» «فعل فتوى مثل والجواب، السؤال وأحكام الفقهية بالفتاوى أشبه التأليف ألوان
ذكر بل للعلم، وحيًدا مصدًرا وال رضورة وال ا همٍّ ليس ألنه أرسطو يف يذكر ولم رشد. البن
عىل لإلجابة القدماء آراء ذكر معرض يف بالتعيني لهما إفراًدا وديمقريطس فيثاغورس
الفيثاغوريون، أي فيثاغورس، أصحاب ويُذَكر محتملة. لعلٍل ثماٍن إجابات وهي السؤال،
أقاويل مع التاريخي سياقهم يف كالهما ويُذَكر فرد، أو كشخص وليس وتيار، كفرقة

ص١٤١. السابق، 71
ص١٤١–١٤٣. السابق، 72
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فهما آخر؛ بقوٍل اآلخر والبعض بقول، منهم طائفة والقدماء، العلماء أو القدماء العلماء
الرتاكمي، الحارض من السؤال فلسفية. وآراءٍ فكرية لتياراٍت فئوية تقسيماٍت عىل يدالن
علمية أقل الواردة الثمانية اآلراء ومعظم الوافد، املايض من ومحتملة متعددة واإلجابات
العلم تاريخ من انتقاًال تجاوزها، أجل من القدماء آراء ذكر العلمي. سينا ابن تحليل من
املرحلة يف اكتماله حتى الوحي تطور يف الحال هو كما البناء، إىل التطور من العلم، إىل
أقاويل لتعديد العارش الفصل هو خاص فصٍل يف كله ذلك سينا ابن جمع وقد األخرية.
يف تطويل ودون السابقني آلراء مؤرًخا قبل من ذلك أرسطو فعل كما القدماء، العلماء
املوضوع اكتمال بعد التاريخ يأتي ُمستفيًضا. يكن لم وإن وارد القدماء نقد املناقضة.
بعد السطح عىل املوضوع ظهور الطفو. قانون أمام وكأننا التاسع، يف األول الفصل عند
ثم أوًال االكتمال ثانيًا، والتاريخ أوًال الحقيقة ثانيًا، والظن أوًال اليقني التاريخ، يف تراكمه

ثانيًا. التطور
الرأي املهم مسلمني. أو يونان ثقافاتهم، تحديد دون العموم عىل الطوائف وتُسمى
العموم بني األلفاظ تكون إنما وقائليه. وُممثليه أصحابه وليس واالتجاه، واملوقف
واألقاويل آراء. وللعلماء أقاويل للقدماء األخص. والعلماء األعم القدماء والخصوص،
كثري وبها الذاكرة، من سينا ابن يستحرضها آراء وهي اآلراء. من وبرهانًا علمية أقل
االستدارة عىل متحركة ألنها السماء وسط األرض قيام فسبب والصور. اإلسقاط من
قيامها السكون، علة يف اآلراء تنقسم ثم ساكنة. أنها أو أسفل، إىل وهابطة (فيثاغورس)
طفو مثل طفوها عليه، الحبة مثل قيامها (ديمقريطس)، عليها وضغطه الهواء عىل
بها الجهات الستحقاق أو صغرية، كانت إن رسبت وإال الواسعة، الرصاص من الصفيحة
الخالء، جذب أو تدور، قارورٍة يف الرتاب يتحرك كما وحركته الفلك إدارة أو التعادل، عىل

لكليتها.74 عشًقا الوسط إىل تحركها أو
وبيان واملستقبل، والحارض املايض يف الفكر مسار وصف يف اإلبداع آليات وتبدو
سينا ابن أن عىل تدل الفعل بأزمنة الربط وهذا املنطقي. استدالله وخطوات مراحله
االتساق، عن بحثًا التناقض واستبعاد املراجعة وتتم عبارات، مع وليس أفكار مع يتعامل
مع أيًضا ولكن الرباهني، عىل واعتماًدا والنتائج، املقدمات اتساق عىل اعتماًدا فقط ليس
لدوافع فقط ليس القصد، بيان بعد التطويل من أفضل واالختصار والتجربة. املشاهدة

.١٦٣ ص١٥٣، السابق، 74
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أخرى، مؤلفاٍت يف التفصيالت ولوجود العمر، وِقرص املشاغل لكثرة بل والفكر، العلم
اإلحالة وتدل التطويل. عن يُغنيه علٍم من لديه وما قريحته، وحسن القارئ والفرتاضذكاء

للسلطان.75 أيًضا والتأليف له. الفكر واحتواء املوضوع وحدة عىل املؤلفات باقي إىل

البريوني (٢)

املوروث. تنظري قبل الوافد تمثُّل (٤٤٠ه) للبريوني عمالن ويمثِّل
يف الوافد تمثل ويكون التنجيم». صناعة ألوائل التفهيم «كتاب الفلك يف األول (أ)
بالنسبة والروم، واليونانيون بطليموس مثل الرتدد، وكثرية العدد قليلة أعالم أي العمق؛
عىل الرشقي الوافد ويعظم الرشقي، للوافد بالنسبة واملجوس والهند اليوناني، للوافد
االتساع؛ عىل املوروث تنظري ويكون والبقاع. الشعوب أسماء ذلك عىل ويدل الغربي، الوافد
والحرانيون والصابئة والعرب والنصارى الرسيان مثل الرتدد، وقلة األسماء كثرة أي
والجغرافيا والهندسة الحساب بالرياضة، الفلك ارتباط عىل النص ويدل والقبط.76
علم يف وهو األرض. عىل وتفاعلها والطبيعية الرياضية العلوم تكامل أي والتاريخ؛
الريايض العلم يف منه أكثر بالتقليد املأخوذ الشعبي العلم أي الفلك؛ علم يف أكثر التنجيم
املصطلحات، تعلم أجل من الفقهاء أسلوب والجواب، السؤال بطريقة ُكِتب الطبيعي.
وحدة عىل يدل مما الكتب؛ باقي إىل ويُحيل امرأة.77 طلب عىل وبناءً املصطلح، هو فالعلم
التنجيم علم يف التشكك عدم أجل من التوضيحية الجداول فيه وتكثر العلمي، املرشوع

٣٨؛ ،١٧٧-١٧٨ ،١٤٨ ،١٥٠-١٥١ ،١٤٦ ،١٣٧ ،١٢٠ ،١٣١ ،١٣٤-١٣٥ ص١٣٩، البريوني، أجوبة 75
.٨٦ ص٩٠، األضحوية، ١٤٨؛ ص١٧٢–١٧٥، النفسانية، القوى

أغسطس، اإلسكندراني، ثاون أزاريطس، ،(٢) أرسطو املجسطي، هرمس، ،(١٣) بطليموس الوافد: 76
.(١) أنطينس قلطيانوس،

(كتاب التربيزي عيل، بن الحسني معرش، أبو البتاني، رجب بن محمد الصويف، الحسن أبو املوروث:
،(٧) الروم ،(١٢) اليونانيون املغربي): (الوافد الِفرق أسماء .(١) الكندي الفلسفي، القاسم أبو املواليد)،
الفارسية، املجوس، ،(٥) الرسيان ،(٧) اليهود ،(١٢) الفرس ،(٣٢) الهند الرشقي: الوافد .(٣) اليونانية
الحرانيون الصائبة، الرتك، الصقالبة، مرص، قبط السند، ،(٣) وامُلحَدثون القدماء، النصارى، بابل، أهل
مرص، نيل املسلمني، بلغار املأمون، الخوازمية، ،(٢) الكعبة ،(٣) العرب املوروث: .(١) الكلدانيون ،(٢)

.(١) العربي املحيط الوثنيون،
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

للخاصة وليس العامة، علم وهو األخرى. الرياضية العلوم استيفاء بعد إال يقوم ال الذي
وأعيادها وخرافاتها وتقاليدها الشعوب لعادات النصصورة ويعطي الفلك. علم لها التي
والغرب. الرشق اليونان، مع األوىل اإلحالة نقطة تُعترب التي الهند خاصًة وآالتها، وعلومها
البواعث كأحد الفقه ودور القبلة ومعرفة الصالة ظهور مثل للغاية، قليلة واإليمانيات
واضحة؛ األديان مقارنة وتبدو الشهور. أوائل ومعرفة الصوم مثل الفلك، علم تأسيس عىل
مثل اإليمانية، العبارات وتظهر الحضارة. عن تعبريان وكالهما الدين، من جزء فالعلم

وآله.78 الرسول عىل والصالة الحياة، لواهب والحمد باهلل، واالستعانة بالتوفيق، الدعوة
يشمل الذي التاريخ علم يف وهو الخالية». القرون عن الباقية «اآلثار والثاني (ب)
اإلنسان علم فالتاريخ والفلسفة؛ األديان ومقارنة والتنجيم والحساب والفلك الجغرافيا
جزء فهو ثَم ومن واإلنسانية؛ والطبيعية الرياضية للعلوم الشامل العلم هو األرض، عىل
املعنى وهو القديمة.79 التقليدية الثالثية قسمتها يف يدخل لم وإن الحكمة علوم من
ودياناتها وتقاليدها عاداتها الشعوب، ثقافات يشء، كل يجمع الذي للتاريخ الشعبي
أقرب هو إنساني. وتاريخ طبيعي تاريخ بني فرق ال وخرافتها، وأساطريها وأشعارها
الغالب ثقافات كانت سواء جميًعا، لها كامل احرتام مع املقارنة الحضارات تاريخ إىل
الفرس بني استعماري رصاع تاريخ هو القديم التاريخ كان ولقد املغلوب.80 ثقافات أم
إال فاريس، لفٍظ من اشتفاًفا التاريخ لفظ كان ولو اآلخر. لثقافة منهما كلٍّ وتحقري والروم،
القديمة والحضارات الشعوب تاريخ وهو ُمخالًفا، مضمونًا أعطته اإلسالمية الحضارة أن

كاملة. بمساواٍة
السادس؛81 أكربها الكم، حيث من تتفاوت فصول، أو أبواب دون أقواٍل من ويتكون
طائفية مليوٍل وربما التاريخية، لألهمية وربما ندرتها، أو املعلومات وفرة بسبب ربما

ص١. التفهيم، الحسن. بنت ريحانة هي 77

.٣٣٣ ،١٧٩ ،٧٢ ،٦٣ ،٥٣ ،١١ ص١، السابق، 78
والتاريخ، والجغرافيا واألدب اللغة اإلنسانية، العلوم كانت األوىل والتجديد» «الرتاث مرشوع خطة يف 79

الطبيعية والعلوم الرياضية العلوم بني والتاريخ» «اإلنسان اإلنسانية العلوم وهى العلوم، من جزءًا تمثِّل
الطبيعية والعلوم الرياضية العلوم أن وضح الحكمة علوم نصوص عىل االطالع وبعد والطبيعة»، «العقل
علوم ضمن تدخل قد التي واألدب اللغة علوم سؤال وبقي الطبيعية، العلوم من والتاريخ والجغرافيا
والسياسة واالجتماع األخالق بعد العملية الحكمة باب يف الرابع الفصل له أفردنا لذلك التفسري؛ أو القرآن

الثالث). (املجلد
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الجماعة هللا يحرس ألن يدعو األصل، فاريس االتجاه شيعيَّ املؤلف يبدو إذ شعوبية؛ أو
واألئمة.

وقد األنا، منظور من اآلخر لتواريخ وضًعا الهجري، التاريخ إىل كلها التواريخ وترد
بعد اإلسكندر تاريخ أو األرض، عىل آدم نزول أو العالم، خلق إما األخرى البدايات كانت
التاريخ مقياس الداخيل التاريخ قديسة. وأمه وإله ونبي مثال إىل اإلسكندر ل تحوَّ أن

الخطاب. بن عمر من اقرتاًحا الهجري التاريخ كان وقد الخارجي.82
آثارهم، بقايا وذكر املاضية القرون وأنباء السالفة األمم أخبار معرفة التأليف وسبب
باالعتماد بل باملعقوالت، واالستدالل املحسوسات عىل بالقياس ذلك معرفة يمكن وال
النفس، تطهري بعد اآلراء هذه قياس ثم والنِّحل، اآلراء وأصحاب وامللل الكتب أهل عىل
وتنقية بالرئاسة، والتغالب الهوى واتباع والتظاهر والتعصب األهواء من وتخليصها
الطبيعية، بالحوادث وإبطالها بعد، فيما خلدون ابن فعل كما األباطيل، من الروايات
هنا البريوني ويبدو مصادرها. من أخبارهم ومعرفة األمم، من واألشهر باألقرب واالبتداء

التاريخ. كتابة بمنهج تام وعٍي عىل
الحضارات تاريخ من الخاص، التاريخ إىل العام التاريخ من التاريخ يتخصص ثم
ويركز مقولة»، من للهند ما «تحقيق يف قبُل من البريوني فعل كما األديان، تاريخ إىل
واملجوسية املانوية فارس، وديانات واإلسالم، والنرصانية اليهودية الرشقية، الديانات عىل
حيث آسيا أواسط أي وخوارزم؛ ومرص الصني ديانات ذكر إىل باإلضافة والزرادشتية،
للدين، املقارن التاريخ من جزء األنبياء وتاريخ والبوذية. الهندوكية الهند، ديانات انترشت

املختلفة. وترجماتها الديانات ملعرفة األوىل املصادر أي املقدسة؛ الكتب عىل ويعتمد
مصدٌر القرآن ألن نظًرا األديان؛ لتاريخ كمعيار اإلسالمية العقائد عىل ويعتمد
رفعه فاملسيح املقدسة؛ الكتب باقي نال كما التبديل أو التحريف ينله لم صحيح تاريخي
زرادشت سهم وصل وقد والالتني. اليونان آلهة أنساب مثل أنسابه يف واالختالف إليه، هللا

وبعده. اإلسالم قبل العرب السند، خوارزم، اليهود، النصارى، الفرس، الرومان، اليونان، وأهمها: 80

التاريخ عن صغرية مقالة عرشة وخمس العام، التاريخ عن كبرية مقاالت ست ،«٢١» األقوال مجموع 81

ص٦٧. اآلثار، الخاص.
لتاريخ إحالة نقطة أوروبا جعلت التي األوروبية للمركزية ُمناهًضا يُعترب البريوني فإن العرص وبلغة 82

وحديث. ووسيط قديم إىل مته وقسَّ كله، العالم
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

املسيح يف ورأيهم اآلريوسية ذكر يف البريوني ويفيض وإرشاده. هللا بأمر هللا مناجاة إىل
النرصانية العقائد بني ويُقارن النصارى، كافة يقوله عما والبعيد اإلسالم رأي من القريب

ومؤسساتهم. املضطهدين عقائد ونشأة والتشيع، النرصاني، والكهنوت
فتحديد النيص؛ الدليل عىل االعتماد عدم يف التاريخ كتابة يف البريوني منهج ويبدو
والعلم الواقع عىل وبناءً الحدثان. وكذلك الفلك،83 بعلم بل بالنص ليس الصيام وقت
ينتظمها؛ قانوٌن له بل الحوادث، من مجموعة ليس التاريخ أن كما النصوص. نقد يمكن
ماهيات يف بحث إنه أي والشهر؛ اليوم وماهية التاريخ ماهية عن البريوني يتحدث لذلك
شعبي، كفنٍّ التاريخ يف األسطورة وتدخل وغايته.84 وقانونه وبنيته معناه التاريخ؛
وإبراهيم، ونوح آدم وأوالد وهرمس، اإلسكندر مثل واألبطال األنبياء حول نُِسج ما مثل
امُلنجمون به يقوم وما التاريخ يف الكذب البريوني ينقد وأحيانًا الحسني. مثل واألئمة

اصون.85 والقصَّ
والفلك التاريخ املرشوع، وحدة عن تعبريًا أعماله باقي إىل البريوني ويُحيل
للتاريخ، كمصدر العربي الشعر من ينهل كما واملعادن. والحكمة والطب والرياضيات
فات بما ويذكِّر عمله، ووحدة فكره مسار يصف الوقت نفس ويف وشطراته.86 أوزانه
التفصيلية التوضيحية والرسومات الجداول من كثريًا ويُضيف آٍت.87 هو بما وينبِّئ
والنصوص املكتوبة املصادر من عديد إىل يميل كما الفلكية.88 والزيجات التواريخ عن
واألساطري واألنبياء، والُقواد امللوك والحوادث، باألسماء مملوء فالكتاب ذلك ومع املقدسة.89
الكيل التحليل يكفي مستحيل. ِشبه له املضمون تحليل يجعل مما والقبائل؛ واألماكن
فلسفة عىل التاريخ غلب املنطقي. الرتابط ينقض أحيانًا العامة. والتوجهات للمقاصد

الحكمة. علوم إىل منه التاريخ إىل أقرب وأصبح التاريخ،

املسيح، السيد بوالدة للتاريخ تقليًدا امليالدي؛ التاريخ إىل (القذايف) املعارصين العرب أحد ه غريَّ وقد 83

الطبيعي. وامليالد املعجز امليالد بني ما وشتَّان
.٢٩٥ ،٢٨٨ ،٢١٧ ،٢٢ ص١٧، السابق، 84

.٢٠٤–٢١٤ ،٤٠-٤١ ،١٧ ،١٤ ،٥–٩ ص٩–١٣، السابق، 85
.٣٦١ ،٢١١ ،١٣٨ ،٢٥ ،١٠ ص١٢، السابق، 86

.٣٣٦ ،٢٤١ ،١٨٥ ،١٣٠ ،٣٣ ،٢٨ ،٢٠ ص١١، السابق، 87
.٢٨٦-٢٨٧ ،٢٧١ ،١٤٥–١٥٤ ،١٤٧ ،٣٤١ ،١٩٦-١٩٧ ،٢٩٥ ،١٥٨-١٥٩ ص٥٣، السابق، 88
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املوروث عكس عىل العمق، يف الرتدد وكثري االتساع، يف الرتدد قليل الوافد ويبدو
أضعاف عرشة تفوق العربية فاألسماء العمق؛ يف الرتدد القليل االتساع، يف الرتدد الكثري
وهرمس وجالينوس بطليموس يأتي الوافد ومن العدد.90 حيث من اليونانية األسماء
أرسطوثيون يأتي ثم وهيبوقراط، هيبارخوس ثم واإلسكندر، املجسطي ثم الصدارة، يف
كالعادة الغربي الوافد عىل الرشقي الوافد ويتصدر الثالثة.91 املرتبة يف اإلسكندراني
ثم الحرانيون، ثم املقدمة، يف ونبجتنرص وجم وجهانبار أشكنبار ويأتي البريوني. عند
األصفهاني الحسن بن حمزة يأتي املوروث ومن والهنود.92 األفستا ثم والصابئة، فريدون
عيل الدولة وعماد معرش أبو ثم ثابت، بن سنان ثم الزنجاني، الفرج أبو ثم املقدمة، يف
تباًعا األسماء وتتواىل والجهيني، والِكندي الزقاق ثم طالب، أبي بن عىل ثم البويهي، ابن

باملئات.93
العلم تطابق ليبنيِّ البداية يف خاصًة قرآنية آية عرشة بخمس البريوني ويستشهد
العلم الكتاب.94 تصدِّق والطبيعة الطبيعة، يصدِّق فالكتاب والقرآن؛ الطبيعة والدين،
بالزمان. املثل البريوني ويرضب العلم. تأسيس إىل طريق والوحي الوحي، لفهم وسيلة
بعد التوراة خاصًة بها، يستشهد البريوني أن إال املقدسة الكتب تحريف من وبالرغم

،٢٨٤ ،٢٧٧ ،٢٥٧ ،٢٠٧-٢٠٨ ،٢٠٥ ،١١٨ ،١١٦ ،١٠٥ ،٦٣ ،٥٠-٥١ ،٤٣ ،٢١ ص١٣، السابق، 89
.٢١٨ ،٢١٣

.١ : ١١ بنسبة ،(١٩٠) العربية ،(٧) اليونانية األعالم أسماء 90
أرسطوثيون ،(٤) هيبوقراط هيبارخوس، ،(٥) اإلسكندر املجسطي، ،(٦) بطليموس هرمس، جالينوس، 91

ثيودورسيوس ثيودور، طاليس، ،(٢) السوفسطائيون فيثاغورس، يوليوس، جالوس ،(٣) اإلسكندراني
.(١)

األفستا، ،(٤) الصابئة فريدون، ،(٥) الحرانيون نبجتنرص(٦)، جم، جهانبار، أشكنبار، الرشقي: الوافد 92
.(٣) الهنود

،(١٠) ثابت بن سنان ،(١٠) الزنجاني الفرج أبو ،(١٧) األصفهاني الحسن بن حمزة املوروث: 93
الكندي، الزقاق، ،(٧) آدم عرص ،(٢) طالب أبي بن عيل ،(٩) البويهي ابن عيل الدولة عماد معرش، أبو
ثم ،(٤) عيل بن والحسني الباهيل، مسلم بن وقتيبة الخطاب، بن عمر منهم أعالم تسعة ثم ،(٥) الجهيني
الصادق جعفر الوراق، عيىس أبو املنصور، جعفر أبو سنان، بن ثابت عفان، بن عثمان منهم أعالم عرشة
الرازي، منهم علًما ١٥٥ ثم ،(٢) الحالج الطربي، شاكر، بن موىس بن محمد منهم علًما ثالثون ثم ،(٣)

.(١) البوزجاني األشعري، موىس أبو قرة، بن ثابت عيل، بن زيد
امللة. وتاج الدولة عضد مثل لغياب يكون وقد .٢٠ ،١٤ ،١٢ ،٧–٩ ص٣، اآلثار، 94
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الهيثم وابن والِبريوني، سينا، ابن رابًعا:

كما واملصالح، لألهواء موضوًعا التاريخ كان وإذا لألخبار. كمصدر بالقرآن تصحيحها
بل حريف، كنصٍّ بالرضورة ليس للتاريخ، موضوعية رؤيٌة القرآن فإن الروايات، يف تبدو
حول أحاديث ثمانية تُستعمل الطريقة.95 بنفس أيًضا الحديث يستعمل كما عام، كتوجٍه

إرسائيل.96 وأنبياء اليهودية ووراثة الخندق ويوم والفطرة والصوم واألمية الزمان
والحمدالت، البسمالت يف الدينية والخواتيم املقدمات يف الديني املوروث ويتجىل
امُلطَلق. هللا وعلم باهلل واالستعانة للصواب، بالتوفيق والدعوة اإللهية، املشيئة عىل واالعتماد
بنفس السلطان من هللا ووصف اإلمام، أو للسلطان الدعوة إىل هللا إىل الدعوة وتؤدي

واأللقاب.97 الصفات

الهيثم ابن (٣)

املهندسون، به يتحرَّى هنديس موضوٌع (٤٣٢ه) الهيثم البن الدائرة»98 يف املسبَّع و«عمل
املتقدمني بعض به ظفر الدائرة. يف األضالع امُلتساوي املسبع عمل وهو امُلربزون، به ويفخر
طريقة الهيثم ابن فيه استعمل الدُّخل. األدعياء بعض به ظفر حتى املتأخرين، وبعض

النتائج.100 إىل املقدمات من والربهان الفكر مسار فيها ويتضح والرتكيب.99 التحليل

.٣٣٤ ،٢٧٥ ،٢٥٥ ،٦٦ ص١٢، السابق، 95
،٦٨ ،٣٦ ص٩، والعون، التوفيق ٣٠٨؛ ،٣٩٥ ،٣٩٢ ،٢٨٨ ،٢٤٢ ،١٧٦ ،٤ ص١٧٦، املشيئة، السابق، 96
.(١) األمة وغياث هللا ٢٦٠؛ ،٢٥١ ،٢٢٢٣ ،٢٢١ ،٢٠٧ ،١٣٦ ،٨٣ امُلطَلق، هللا علم ٨٢؛ ،٢٠ ،١٣ ،٣١٢
نحوه ويردوا والكوارث، السوءات من والحوادث النوائب يف إليه ليفرغوا أمانًا لخلقه يجعله عادل إماٌم 97
ويل املنصور، األجل السيد األمري موالنا … قوامه ويدوم العالم نظام باستنباطه فيقوم اشتبه إذا األمر
وصان وبهاءه، بهجته الزمان عىل وحرس وعالءه، قدرته وأدام بقاءه، هللا أطال املعايل، شمس النعم،
املسلمني، حريم أعني يف وحقه الدين نارص لخلقه، عادًال إماًما وأعداءه، حَسدته وكبت وفناءه، عرضه
وتعاىل، تبارك وحيه، مؤدي نبيه عىل بمثله أمتن قد بخلق وأمدَّه املفسدين، بوائق من حوزتهم وحاميًا
الرضية، الخصال جوامع األبيَّة نفسه وإىل الكريم، خلقه محاسن الصميم عرقه تأثر إىل جمع كيف
والسياسة والسماحة والحزم والعزم واأللطاف والتواضع واإلنصاف والعدل والصيانة والهدى التقى من
شمس النعم، ويل املنصور، األجل السيد األمري موالنا دولة بعلو تأيَّدت لكني والتقدير. والتدبري والرئاسة
عميد الدولة ويل واأللقاب .٢٩٠ ،٢٨٤ ،١٣٥ ،١٣٢ ،٣٩ ،٩٠ ص٣-٤، السابق، … قدرته هللا أدام املعايل،
معني حسام، ويل، شمس، إعزاز، مؤيد، ظهري، سند، عمدة، عز، ركن، ُمعز، عماد، سيف، سعد، نارص، …

.(٧) الدولة وبهاء امللة وتاج الدولة عضد لقبان يكون وقد .(١٩)
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واملتقدمون املتأخرون ثم أرشميدس يُذَكر إذ اإلطالق؛ عىل املوروث عىل الوافد ويتقدم
الهيثم ابن ح ويوضِّ وحصاره. الوافد تجميع عن يكشف مما واحدة؛ فقرٍة يف املهندسون ثم
إظهار املتأخرون حاَول كما برهانها. ح ويوضِّ يبيِّنها أرشميدسولم استعملها التي املقدمة
وحدة عىل تأكيًدا املسبع» «ضلع اآلخر عمله إىل ويُحيل املتقدمني. أقوال يف عنه املسكوت

املوضوع.
الكوهي، رستم بن الحسني سهل أبي قول بذكر استحياء عىل املوروث يظهر ثم
الذي الخط وهو مخصوصة، نسبٍة عىل أقسام بثالثة ُقسم بخط املسبع ضلع واستخراجه
عىل والصالة والحمدلة البسملة يف األخرية اإليمانيات وتظهر أرشميدس. مقدمة به تتم

النسخ.101 تاريخ مع األنام، أفضل

حلب، العربي، العلمي الرتاث معهد مجلة راشد، رشدي تحقيق الدائرة، يف املسبع عمل يف الهيثم، ابن 98
.١٩٧٩ الثاني العدد الثالث، املجلد

.٢٤٥ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٣٤ ،٢٣١-٢٣٢ ،٢٢٨ ص١٢٨، املسبع، 99
.٢٣٨ ص٢٢٨، السابق، 100
.٢٤٧ ص٢٢٨، املسبع، 101
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رضوان، وابن بختيشوع، ابن خامًسا:
واخليام

(٤٥٠ه) بختيشوع ابن (١)

أن بعد وصديق بطالن البن ُمعارص فاريس، أصٍل من أسطورية مسيحية طبية أرسٍة من
القرن من األول النصف يف حرَّان إىل ثم أنطاكية، إىل الطبية اإلسكندرية مدرسة انتقلت
ليس جالينوس أن أثبت مؤرًخا أيًضا وكان منه. الثاني النصف يف بغداد إىل ثم الثاني،
الطب بني الصلة إلثبات النفسانية» واألحداث الطب يف «رسالة كتب للمسيح. ُمعاًرصا

العنوان.1 يُوحي كما النفس وعلم الطب بني والصلة والفلسفة،
مستقلة صناعٌة الطب هل حول (٤٢٩ه) حواَيل البرصة يف كالمية مشادَّة نشأت فقد
مستقلة، صناعٌة الطب أن واألطباء بختيشوع ابن اعترب الطبيب؟ فضائل وما الفلسفة؟ عن
املستشفيات هو الطب مكان وأن الفالسفة، ضد األطباء حجج ليبنيِّ الرسالة هذه وكتب
مستقلة صناعًة ليس فالطب بطالن؛ ابُن اآلخر الفريَق م وتزعَّ الحكمة. مدارس وليس
أي ُمتطببًا؛ كان وإال فيلسوًفا، كان من عىل إال الطبيب لقب يُطَلق وال الفلسفة، عن
الفيلسوف هو والحكيم الحكمة، لفظ يف والطب الفلسفة وتجتمع الطب. بصناعة ُمشتغًال
الني الدجَّ بطالن ابن نقد لذلك اآلن؛ حتى للفظ الُعريف املعنى هو كما واحٍد آٍن يف والطبيب
الفيلسوف لألمراضوعللها. فهم دون وحرفة كصناعة الطب يُمارسون الذين وامُلشعوذين

فرانكه، كالين فليكس لها وقدَّم قها حقَّ النفسانية، واألحداث الطب يف رسالة بختيشوع، ابن سعيد أبو 1
بريوت. املرشق، دار



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطب يف الدخول مع املنطقية واستدالالته الفلسفية برؤيته بالطب يعمل املنطق صاحب
القياس والتجربة، العقل الجمع، عىل بل التبادل، التعارضأو عىل ليسا فاالثنان التجريبي؛
جالينوس املسلمون ل فضَّ لذلك األطباء؛ والحكماء الحكماء األطباء سنة وهي والدربة،
عثرة حجر الفلسفة ليست التجريبي.2 الطبيب أبقراط عىل الفيلسوف، املنطقي الطبيب
عن الطب انفصال إىل بالرضورة يؤدي الطب يف وأفالطون أرسطو وخطأ العلم. سبيل يف
أفالطون آراء وتعارض الفلسفي. الطب إىل التجريبي الطب من التحول إىل بل الفلسفة،
اآلراء تعدد بل الفلسفي، الطب خطأ تعني ال جالينوس، الحظ كما الطب، يف وأبقراط
إىل تؤدي ال الطبية أفالطون ألفكار جالينوس ونقد التجريبي. الطب يف اآلن حتى املوجودة
مخاطر وإن التجريبي. بالطب الفلسفي الطب آراء تصحيح بل الطب، عن الفلسفة فصل
والبدن، النفس بني التوحيد عىل بل فلسفة، تصورات عىل يقوم ال الذي التجريبي الطب
فلسفي. إذن الخالف بينهما. التمايز عىل يقوم الذي الفلسفي الطب مخاطر من أعظم
الوضعية التجريبي الطب وخطورة املثالية، أي التطهرية الغائية الفلسفي الطب خطورة

املادية.
األطباء دراسة وحق النفيس، والطب البدني الطب بني الصلة هي الثانية والقضية
الظواهر يف الجسمية الظواهر وأثر بالبدن، النفس الرتباط نظًرا النفسية الظواهر
األخريين الفصلني موضوع وهو الجسمية.3 الظواهر يف النفسية الظواهر أثر أو النفسية،
يدرسه كمرٍض العشق عىل تطبيقي نموذج أخذ مع الفصول، أكرب وهي الرسالة، من

الطبيب.4

الوضعية بها تقوم التي الرد ومشكلة املعارصة، الغربية الفلسفة يف املعارص التخصص قضية هي هذه 2

اليقني يف نموذجها اإلنسانية العلوم وتبنِّي عنها، الطبيعية العلوم انفصال إىل والدعوة الفلسفية للعلوم
تقدُّم بداية االنفصال هذا هل والسؤال التجريبي». الطب إىل «املدخل يف برنار كلود وعرضها التجريبي،

وبرجسون؟ هورسل يقول كما األوروبية العلوم أزمة أم العلوم
علم معامل نشأة بعد السيكوفيزيقي النفس علم حول املعارصة الغربية الفلسفة يف املشكلة نفس وهى 3

الظاهرة بني امُلوازاة خطأ يف لوقوعه عليه وهورسل برجسون وهجوم وشاركوه، وفشز فوند عند النفس
الجسمية. والظاهرة النفسية

هي: الخمسة والفصول .٧ : ١ بنسبة أي ٤٢ص؛ مجموع من ٣٧ص والخامس الرابع الفصالن يشمل 4
املنطقية بالعلوم امُلتشاغل أن يف (٣) ومقارنته. مصاحبته يجب الذي العالم يف (٢) الرسالة. صدر يف (١)
مناقضة يف (٤) الصناعية. األعمال بتجربات وتدربه األطباء مخالطة بعد إال الطبية الكتب تدريس يمكن ال
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والخيام رضوان، وابن بختيشوع، ابن خامًسا:

أرخيجانس ثم أرسطو ثم أبقراط ثم أفالطون ثم جالينوس يتصدر الوافد من
وإيرقليس وتوقيذيذس فيثاغورس ثم فولس) نص داخل من أو (بمفرده سقراط ثم
نص داخل من تملوقون ويظهر وثامسطيوس، وليطو وقيطاوس وأومريوس وأرميطوس

وأرسطو.6 وأفالطون وأبقراط جالينوس مؤلفات يذكر كما جالينوس.5
الفاضل الطبيب وأن الفلسفي، الطب ممثِّل وهو الجليل، بلقب جالينوس ويوصف
بال عمل وال عمل، بال نظر فال بالعمل، النظر صلة مثل بالطب الفلسفة صلة فيلسوف.
تضع التي هي الفلسفة وحده. للطب وليست العلوم لكل منطق الفلسفة إن بل نظر،
الساذجة؛ التجربة يف يقع العلمي الطب للطبيب. االستدالل ومنطق الطبية املصطلحات
والنظر، القياس إىل الطبيب يحتاج النظرة. وسطحية ِقرصالنظر من الفلسفة تحميه لذلك
الطبية غري الفلسفة وليس الفلسفي للطب إذن إمكانيٌة هناك الفلسفة. له تُعطيه ما وهو
أي الطبيعيني، من القدماء نظر وقد (أبقراط). الفلسفي غري الطب أو (ألفالطون)،

فيلسوًفا. يجعله مما األسباب؛ يف الطبيب نظر رضورة أيًضا ووجدوا الفالسفة،
عىل اعتماًدا أفالطون عند الفلسفي الطب بختيشوع ابن ينقد الوقت نفس ويف
إىل هومريوس من للعلم تطور إذن هناك له. نقده يف أبقراط عن ودفاًعا جالينوس،
األسطوري الطب من بطالن؛ ابن إىل بختيشوع ابن إىل جالينوس إىل أبقراط إىل أفالطون

أنكر من عىل الرد يف (٥) ذلك. وجوب وبيان النفسانية األحداث يف النظر الطبيب عىل يجب ال أنه زعم من
ولم ُمداواته. وتخصص األبدان أمراض حملة يف إثباته ووجوب ماهيته عن والبيان مرًضا، العشق كون
الطيب. ابن هللا عبد الفرج أبو الفالسفة األطباء مشاهري ومن العلوم، إحصاء ِضمن الطب الفارابي يدخل
(باإلضافة ،(٢) سقراط ،(٤) أرخيجانس ،(١٠) أرسطو ،(٢٢) أبقراط ،(٢٥) أفالطون ،(٣٨) جالينوس 5

إيرقليس، ثوقيذيذس، فيثاغورس، جالينوس)، نص داخل (٥) (أغلوقون فولس)، نص داخل (٥) إىل
.(١) ثامسطيوس ليطو، طيطاوس، أومريوس، أرميطوس،

وأفالطون أبقراط آراء البدن، ملزاج تابعة النفس أخالق أن كتاب :(١٤) املذكورة جالينوس مؤلفات من 6

املزاج، كتاب الباطنة، األعضاء علل تعرف كتاب األعضاء، منافع كتاب القوى، كتاب األخالق، كتاب ،(٤)
الصناعة الطبية، األسماء يف مقالة فيلسوف، الفاضل الطبيب أن النبض، كتاب واألعراض، العلل كتاب
جودة يف مقال الترشيح، كتاب املعرفة، تقدمة تفسري األطعمة، يف مقاالت ثالث الربهان، كتاب الصغرية،
والتشنج، والناقص واالختالج الرعدة ،(٤) أبيذيميا :(٦) أبقراط مؤلفات ومن .(١) ورداءته الكيموس
كتب اإللهي. املرض يف الحادة، األمراض تدبري والبُلدان، األهوية كتاب جالينوس، تفسري املعرفة تقدمة
الفراسة كتاب ،(٢) أرسطو كتب .(١) املدنية السياسة ،(٢) طيماوس ،(٣) النواميس :(٣) أفالطون

.(١) الحيوان كتاب ،(٢) (منحول)
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطب إىل أبقراط، عند العلمي الطب إىل أفالطون، عند املثايل الطب إىل هومريوس، عند
أفالطون من جالينوس ملوقف بختيشوع ابن وتأييد وجالينوس. أرسطو عند الفلسفي
أبقراط، تدعيم أجل من وأبقراط أفالطون بني ومقارنته الفلسفة. عن الطب لفصل خطوة
الطب تعلم يرفض الذي الفيلسوف نموذج هو وأفالطون الفلسفة. عن الطب وفصل
وحدها. التجربة عىل أبقراط اعتماد نقيض عىل الرياضيات، عىل العتماده نظًرا تجريبيٍّا
بختيشوع ابن نقد السهل ومن والتجربة. القياس عىل يقوم االثنني بني الفلسفي والطب
إيجاد الصعب من ولكن القدماء، معارك يف والدخول أبقراط، آراء إلثبات أفالطون آلراء
جالينوس ونقد بالعلم. فأرضَّ مغلق مذهٍب إىل أفالطون ل تحوَّ لقد بينهما. الحقيقة
ل يفضِّ أن الطبيعي ومن أيًضا. أبقراط نقد ألنه حق؛ عىل أبقراط يجعل ال ألفالطون
يدعو الذي التجريبي الطب يف يقع ال ولكنه أفالطون، طب عىل أبقراط طب جالينوس
االثنني، بني االختيار حالة يف الالعلمي الطب عىل التجريبي الطب ل يفضِّ بل أبقراط، إليه
أبقراط اختيار أجل من أفالطون نقد يف جالينوس إىل أبقراط يضمُّ بختيشوع ابن ولكن
ضد وجالينوس وأبقراط أرسطو بختيشوع ابن ويضم بجالينوس. أبقراط نقد ودون

التجريبي.7 الطب إلثبات أفالطون
التمايز وقع إذا والبدن. النفس بني الصلة تصور إىل املذهبني بني الخالف ويرجع
أبقراط، عند التجريبي والطب النفس، لدراسة أفالطون عند املثايل الطب نشأ بينهما
والظواهر بالنفس النفسية الظواهر ترتبط البدن. لدراسة بختيشوع ابن عنه يُدافع والذي
الذي الفلسفي الطب نشأ بينهما االتحاد وقع وإذا بينهما. تدخل وال بالجسم الجسمية
نظاٌم هناك بطالن. وابن جالينوس عند النفس يف البدن وأثر البدن يف النفس أثر يدرس
وهو أوليٍّا يكون إما مثًال فالرضر واملرض؛ الصحة ملعرفة العقل منطق يحكمه طبيعي
وأبقراط جالينوس يتفق ذلك ومع العَرض. وهو تابًعا أو السبب، وهو بواسطة أو املرض،
نفس عىل االتفاق والعلم للفلسفة يمكن إنه أي الثالثية؛ النفس قسمة عىل وأفالطون

فلسفيٍّا. والعلم علمية الفلسفة تكون أن برشط القسمة
لدراستها النفسية الظواهر دراسة الطب حق من كان بالبدن النفس الرتباط ونظًرا
من جالينوس جعل فقد والسفسطة؛ الجدل أو واألوهام الخرافات عن بعيًدا علمية دراسًة
والخدع التخاريف صاحب عن بعيًدا النفس عوارض يف النظر الفيلسوف الطبيب حق

.٤٥ ،٢٩ ،٥٦ ،٥٠-٥١ ،٤٨ ،٣٨–٤٣ ،٣٦ ،٣١–٣٤ ،٢٥–٢٧ ،٢٢ الطبيعي، يف رسالة 7
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يدرسها إلهية، وليس نفسية حالٌة فالعشق واملنافقني؛ النفاق تمنع التي اإللهية والكتب
وتلك األمراض. من سببًا ليس تعاىل فاهلل جالينوس؛ يفعل كما كحالة الفيلسوف الطبيب
كتاب ويف الحادة»، األمراض تدبري «يف كتابه يف أقرَّ كما التجريبي الطب يف أبقراط أهمية
وليس نفسيٍّا مرًضا وجعله والرصع، العشق بني جالينوس ساوى لقد اإللهي». «املرض
بني حوار يف والشهوة العشق بني أفالطون ربط وقد أرسطراطس. قال كما سماويٍّا
والطمع الطمع، يتبع وجعله املدنية»، «السياسة يف الولد لطلب وجعله وأغلوقون، سقراط
ويعتمد نفسية. ظاهرٌة العشق أرسطو وعند األخالط. باب يدخل إنه أي الدم؛ يحرق
النفس دراسة إلثبات الفراسة»، «كتاب وهو املنحول، الطبيعي أرسطو عىل بختيشوع ابن
ُمداوته ويمكن الطبيب، يُدركها نفسية ظاهرٌة العشق سقراط وعند البدن. خالل من
وأرميطوس إيرقليس بني مناظرة وقعت وقد وأفالطون.8 فيثاغورس وعند عنده باللحون
فأكل لطيطاوس، ليطو عشق حكاية هومريوس روى كما بالشهوة، العشق ارتباط حول
أفالطون أسطورة تُذَكر وال الدماغ. أمراض من فولس وجعله الشهوة، فرط من قلبه

املأدبة. يف «أندروجني»
والرازي إسحاق بن حنني ثم ثياذوق، ثم يوسف، بن الحجاج يُذَكر املوروث ومن
مؤلفاتهم.10 وتُذَكر والجاحظ.9 والطربي الِكندي ثم حنني، بن إسحاق ثم واألصفهاني،
الظواهر بني الربط يف رأيه إلثبات إسحاق بن حنني عىل بختيشوع ابن ويعتمد
النفس بني تجمع غريزة الحب مندويه ابن اعترب وقد الجسمية، والظواهر النفسية
الصوفية أما جارية. مع للحجاج حدث كما النبض بحالة العشق ويعرِّف والبدن.
واليونان، العرب بني التقابل ويظهر واإلنسان.11 هللا بني متبادلة محبًة العشق فيجعلون
واللغة العربية اللغة بني والحب، العشق بني وأفالطون، الجاحظ بني واآلخر، األنا بني
أن يعتقدون عرب. وهم يونانيون، وكأنهم العراق شمال يف الصابئة ويذكر اليونانية.12

.٦٢ ،٥٤-٥٥ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٥–٤٨ ،٦٦ ،٥٦–٦٠ ،٣٣–٣٨ ص٢٥، السابق، 8
مندويه ابن الرازي، حنني، بن إسحاق إسحاق، بن حنني ،(٤) ثياذوق ،(٦) يوسف بن الحجاج 9

.(١) الجاحظ الطربي، ربن بن عيل الكندي، ،(٢) األصفهاني
الطب الرازي: كتب األخالق. طب املعرفة، تقدمة نوادر األخالق، وُمداواة النفس طب بختيشوع: كتب 10

املغيث. النساء، الجاحظ: كتب والتشجري. التقسيم الروحاني،
.٦٠–٦٣ ،٤٤ ص٣٨، السابق، 11
.٥٥ ،٤٧-٤٨ ص٣٦، السابق، 12
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لشدتهم بقطعهم أمر زاوس وأن الرسر، موضع يف ُمتصلني كانوا خلقهم ابتداء يف الناس
بعضها والجنون، والعشق واملاليخوليا للرصع للهند الخرايف التفسري يذكر كما وقوتهم.
كالعادة وتنتهي الرسالة وتبدأ الشياطني.13 ِقبل من وبعضها السماوية، األرواح ِقبل من
ودوام السعادة بدوام والدعوة، والحمدلة بالبسملة النرصاني؛ الطبيب وهو باإليمانيات،

املشيئة.14 عىل اعتماًدا والعون الرحمة وطلب لألرواح، هللا وتقديس التوفيق،

رضوان بن عيل (٢)

املرصي (٤٥٣ه) رضوان بن لعيل الطب» صناعة تعليم كيفية يف النافع «الكتاب ويف
من وبالرغم تعليمه.15 كيفية إىل والتجربة القياس عىل للعلم تأسيس من الطب يتحول
اإلسكندرية مدرسة أن إال وحران، أنطاكية إىل اإلسكندرية من الطب العزيز بن عمر نقل

رضوان. وابن بطالن ابن عند املرصية املدرسة يف بقيت
ألبقراط وأربعة لجالينوس كتابًا عرش ستة تشمل اإلسكندرانيني جوامع كانت
تاريخ واستقصاء الكتب، طريق عن الطب تعليم أجل من والجواب السؤال بطريقة
الطب»، رشف يف «مقالة مثل أخرى، وكتبًا النافع» «الكتاب كتب لذلك وتطوره؛ الطب
إلسماع الكتب قراءة التعليم يف طريقة كانت الطب».16 تعليم يف أبقراط مذهب يف و«مقالة
ونقد النجوم، وأحكام واآلداب والعربية النحو دون وحده الطب عىل واالقتصار الشيوخ،
عند األوىل األصول إىل العودة أجل من واالختصارات «الكنانيش» الثانوية الدراسات
كانت اإلسكندرية مدرسة أن مع لهما، عمًال عرش خمسة رشح وقد وأبقراط. جالينوس
عىل للتعود والنجوم واملوسيقى واملساحة والعدد والحساب والهندسة املنطق بتعليم تقوم
بعد العلم من جزء العلم تاريخ الطبيعية.17 للعلوم مقدمة الرياضية فالعلوم الربهان؛

ص٥٢. السابق، 13
.٦٤-٦٥ ،٤٥ ص٢٠–٢٣، السابق، 14

مضامينه عىل وعلَّق قه حقَّ الطب، صناعة تعليم كيفية يف النافع الكتاب املرصي، رضوان بن عىل 15

.١٩٨٦ بغداد العربي، العلمي الرتاث إحياء مركز السامرائي، كمال د.
صناعة يف ومؤلفاته بطالن. ابن نقد يف وأربعة جالينوس، عىل تعاليق وتسعة رشوح ستة مؤلفاته تضم 16
يؤلف ولم مفقود. األورام جراحة يف وكتابه الجراحة، علوم يف واحد كتاٌب وله ها، يذمُّ ألنه قليله التنجيم

ص٧–٢٢. ق، املحقِّ مقدمة األعضاء. وظائف علم يف
ص١٢٣–١٢٧. النافع، الكتاب 17
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أو تعليق أو نقد أو قراءة دون الشيخ عىل الرد بسماع االكتفاء وعدم بيان، أو مراجعة
دون القدماء نقل عىل واالنعكاف السابقني. عن الالحقني ونقل حفظ مجرد بل مراجعة،
األدبيات وتصديق والتجربة القياس دور يأتي ثم وانطواء. وانكفاء انعزال امُلحَدثني إبداع
لذلك والحيلة. والتجربة القياس ثالثة: العالج فأنواع الطبيب؛ بجهد صدقها من والتحقق
بيان يف األوىل املقالة يف كله الرابع الباب كان لذلك والصيدلة. الطب بني رضوان ابن يربط
ال حتى باللغز تكلَّم ألنه أغراضه؛ أبقراط أخفى فقد تعلمه؛ وطرق أبقراط كتب أغراض
من جالينوس ق وتحقَّ جالينوس.18 تعليم كيفية يف الخامس الباب أن كما لولده، إال يعلمه
رضوان ابن ويقتبس أغاليطه. ملعرفة بالتجربة وقاسها األدوية، يف ديسقوريدس كتاب
وأرسطو امُلحَدثني. عىل ونقمته بالقدماء بانبهاره توحي لدرجٍة جالينوس من نصوًصا
عىل الطب بتحليل رضوان ابن ويقوم للطبيعة. العامة املبادئ جالينوس أعطى الذي هو
هو مغروًرا، وحده، رضوان ابن قصد. فالعلم طبيب؛ كل غرض ملعرفة الشعور مستوى
الرازي، قارئًا مثله، جالينوس أحٌد يفهم ولم السابقني. أخطاء ح وصحَّ الطب، فهم الذي
ينُفذ أن رضوان ابن استطاع أربعة مرايا أبقراط، قارئًا ثاسلس، قارئًا جالينوس، قارئًا

كلها.19 إليها
بالوافد االنبهار بل املوروث، تنظري عىل الوافد تمثُّل أولوية فقط النص يف يتَّضح وال
ديسقوريدس ثم ثاسلس، ثم أبقراط، ثم جالينوس، يتصدر الوافد فمن املوروث. ونقد
حني يف وأورباسيوس، وبطليموس وأغلوقون إقليدس ثم وأرسطو، أفالطون ثم أساًسا،
العزيز عبد بن وعمر املجويس عباس بن عيل ثم حبيش، ثم الرازي، املوروَث يتصدر
والبطريق.20 واملرصي الكرجي بن سعيد الرايسوأبو الرهاويورسجس أيوب ثم واملأمون،
حتى صنعه، يُحذى والذي األطباء أفضل فجالينوس اليوناني، للوافد املدح يوجد ما وبقدٍر
وديسقوريدس الطب، ومهنة مصطلح أحكم من أول وأبقراط أحالمه، يف ليستشريه إنه

.١٠٧–١١٣ ،١٠١–١٠٣ ،٨٥–٩١ ص٧٩–٨٢، السابق 18
.١٤٣–١٥٧ ص١٥١–١٥٣، السابق 19

إقليدس، ،(٢) أرسطو أفالطون، ،(١٣) ديسقوريدس ،(٢٢) ثاسلس ،(٥٧) أبقراط ،(١٧٢) جالينوس 20

،(٣) حبيش ،(٢٤) إسحاق بن حنني ،(٧٥) الرازي املوروث: ومن .(١) أورباسيوس بطليموس، أغلوقون،
سعيد أبو الرايس، رسجس الرهاوي، أيوب ،(٢) املأمون العزيز، عبد بن عمر املجويس، عباس بن عيل

.(١) البطريق املرصي، الكرجي، بن
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وسابقيه، ُمعارصيه نقد يف خشن وأسلوبه األخالط، يف الرازي ينقد التجربة، عىل العتماده
ومع عناوين. بال مقالني إىل كتابيه قسمة يف ذلك يتضح كما إسحاق، بن حنني مثل
يف والثاني األبواب، عناوين يف بل وجالينوس، أبقراط باليونان االنبهار يف فاألول ذلك
أكرب واألوىل والرازي، إسحاق بن حنني جالينوس بعد الطب لكتب املغلطة األسباب بيان
مع بالجهل، عليه ويحكم بالوافد، واملوروث بجالينوس، حنني يقيس أصغر.21 والثانية
املئولة.22 النصوص بذكر الرازي خطأ من ويتحقق به. الجهل يعني ال بالطب الخطأ أن
للتعلم، بغداد إىل السفر وال عرصه، يف التعليم مناهج قبول رضوان ابن يستطع لم
وأُعجَب وأفالطون»، أبقراط آراء «يف كتاب يف بجالينوس بدايًة األصول رشح عىل فعكف
ملعرفة املنطق أو الهندسة بدراسة إال تقوى ال الطب صناعة أن وجد ألنه بجالينوس؛
منطقيٍّا كان لذلك الطب؛ صناعة يف الكلية القرانني معرفة عىل وللمساعدة الربهان، طرق
املرصيني مساهمة من وبالرغم الجيد. املعلم غياب من أفضل املنطقي فالطب وطبيبًا؛
رضوان ابن عرف ولقد فيه. األعظم الفضل صاحب هو جالينوس أن إال الطب يف واليهود
يصفه كما املؤيد، أو الفاضل باليونانية يعني الذي جالينوس خالل من وأفالطون أبقراط

رضوان.23 ابن
ُمقابل يف القديم، والزمان األقاليم وتحديد األماكن أسماء يف اليونانية البيئة وتظهر
والهند. والفرس ومرص وفلسطني والنرصانية اليهودية تضم التي اإلسالمية العربية البيئة
الرتباطه العام التصور يف الطب يف مرصية مدرسة وجود إىل مرص إىل اإلحالة توحي وقد
مرص، وهواء مرص أرض عن األبدان مضار وضع عن لحديثه الجغرايف الطب يف بالبيئة
يف جالينوس وتعلم املرصيني، قدماء عند الطب بدايات إىل واإلشارة األمراض، وأزمنة
كف النصارى ملة ظهرت وملا مرص. من النصارى اليهود األطباء بعض وكون مرص،
جاء فلما فارس. إىل البعض وذهب الصناعة، وضعفت بالطب، االشتغال عن الناس
ظهر ثم املأمون، عرص يف حنني ظهر ثم الصناعة، العزيز عبد بن عمر أحيا اإلسالم

يف جالينوس، بعد الطب يف الكتب لواضع املغلطة األسباب يف الثانية: املقالة يف الثالث األبواب عناوين 21

يف ما فهم قد أنه يظن الرازي أن يف الطب، صناعة يف ضارَّة أغاليط مصنفاته يف ويُخطئ يغلط ُحنينًا أن
صحيًحا. ذلك يف ظنه ما وليس جالينوس كتب

.١٤٧-١٤٨ ،١٢١–١٢٩ ،١٢٧ ،٨٠ ص٦١، النافع، الكتاب 22
.٧٣-٧٤ ،٦٥-٦٦ ص٦١-٦٢، النافع، الكتاب 23
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وال والبطريق، الرهاوي وأيوب الكرجي ابن سعيد وأبو الرايس رسجس مثل امُلرتجمون،
قرآنية آياٌت تظهر وال والهند. فارس يف كله الرشقي والجناح والعرب املغرب دول ينىس
محمد عىل والصالة البسملة تتجاوز ال للغاية قليلة اإليمانية والعبارات نبوية، أحاديث أو

اإللهية.24 واملشيئة وآله

الخيَّام عمر (٣)

والكيمياء، الطب وحدها، الطبيعية العلوم عىل املوروث تنظري قبل الوافد تمثُّل يقترص وال
مع والطب املنطق مع الرياضيات الهندسة، مثل الرياضية العلوم أيًضا يشمل بل
علوم ضمن وكلها (٥١٥ه)،25 الخيام لعمر إقليدس» «مصادرات ذلك مثال الطبيعيات،
علوم من جزء والرياضية الطبيعية فالعلوم واألئمة؛ املشايخ بها يشتغل التي الحكمة
مضبوطة الحكمة ظنية. الفروع تكون وقد يقيني، واألصل عليها.26 وفروع الحكمة
تُحيط وال ُمتناهية غري فأسبابها الفروع أما بالعقل. ُمتناهية وأسبابها معرفتها، يمكن
والوهم.27 التخيل عىل الفرعية علومها تقوم حني يف العقل، عىل الحكمة تقوم العقول. بها
الحكمة أجزاء أسهل وهي واإللهيات، بالفلسفة الحكمة، بعلوم الرياضيات وترتبط
عىل يشء منها يخفى ال والهندسة بديهي، ظاهٌر فالحساب وتصديًقا؛ وتصوًرا إدراًكا
عىل النفس وتقوية الخاطر شحذ منفعتها الحدس، جيد الرأي، ثاقب الفطرة، سليم
إىل الطبيعيات من أعىل، إىل أسفل من ُمتدرجة العلوم غاية. ليست وسيلة وهي الربهان،

اإللهيات. إىل واملنطق، الحكمة إىل الرياضيات،
أعراضه عن للبحث موضوع لها برهانية صناعة كل أن املنطق يف الربهان من ومعلوم
أخرى، صناعٍة يف عليها مربَهن أو الجزء، من أعظم الكل مثل أولية إما ومقدمات، الذاتية

الحكمة. من جزء هو الذي املنطق من جزء فالربهان مصادرات؛ وإما

.٢٥٧ ،١٢١ ،١٠٣ ،٦٢ ،٥٩ ،٨٩ ،٨٢ ،٧٤ ،٧١-٧٢ ،٦٥ ص٦١، السابق، 24
،١٩٦١ اإلسكندرية املعارف، منشأة صربة، الحميد عبد تحقيق إقليدس، مصادرات الخيام، عمر 25

الحق. حجة األجل اإلمام الشيخ وألقابه
الدين. عن العلم شعبي، وبتعبرٍي األصول، عن الفروع النفصال الغرب يف العلوم أزمة بدأت وقد 26

أصول معرفة نحو االمتداد إىل للمتعلم وتشويًقا فيها، إليه يُحتاج ما أكثر عىل مشتملة الرسالة هذه 27

ألمر اإللهية األحوال وسائر الحق، املوجود مبادئ وعىل الكلية، العلوم أصول عىل والوقوف الصناعات،
ص٧٥. مصادرات، املعاد.
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرياضيات جميع أصل وهو إلقليدس، «األصول» كتاب عىل ذلك تطبيق يتم ثم
والخط النقطة إما إقليدس عند الرياضيات فأصول مصادرة؛ إقليدس ظنَّه ما عىل للربهنة
نهاية ال ما إىل املقادير انقسام مثل أولية، غري مقدمات وإما والدائرة، والسطح والزاوية
املصادرات، وإما الحكيم، من برهان إىل يحتاج ما وهو نقطتني، بني املستقيم والخط
مثل مصادرًة، إقليدس ظنَّه ما عىل الربهنة الخيام مهمة واملخمس. واملربع املثلث مثل
واحدة جهٍة يف منه خارجتني نقطتني عىل مستقيًما خطٍّا يقطعان مستقيمني خطني كل
إيرن مثل املتقدمون، ترك وقد الجهة. نفس يف يلتقيان قائمتني زاويتني من أقل عىل
الربهنة والتربيزي، والشتي الخان مثل املتأخرون، حاول كما املسألة، هذه وأرطوقس،
لوال املوروث يُراجع أن الخيام أراد املسلمني. إىل اليونان من ُمتواصل العلم فتاريخ عليها؛
شكوك «حل كتابه يف أيًضا ذلك الهيثم ابن حاول وقد مبارشة. األصول إىل فاتَّجه كثرته،
يف برتًا السبب يكون وقد الصناعة. أصول عىل وخرج الربهان تكلَّف ولكنه األوىل»، الغاية

النُّساخ.28 من ً خطأ أو املخطوط
املوروث تصدر وأن إقليدس إىل اإلشارة لكثرة العمق يف املوروث الوافد ويتصدر
إىل اإلحالة يف املوروث الوافد ويتصدر املوروث.29 اعالم اسماء لكثرة االتساع يف الوافد
عن يبحث الخيام أن إال نصوصه، وذكر إقليدس أصول مدح من وبالرغم الكتب.30
الظن لغلبة ربما برهان؛ غري من مصادراته بعض إقليدس جعل أجلها من التي األسباب
إرجاع إقليدس هدف كان يقني. إىل الظن تحويل الخيام مهمة فإن وبالتايل إقليدس؛ عىل
واالنتقال األصل، إىل والفرع املنطق، إىل والرياضة اليقني، إىل والظن الفلسفة، إىل الهندسة
اللغة ألهمية ونظًرا الخيام. عند الحقيقي التناسب إىل إلقليدس املشهور التناسب من
ينقد كما معانيها. يف اللبس ورفع لتوضيحها األلفاظ الخيام يرشح األسماء واشتقاق
يكتب أن يودُّ ألنه والهندسة؛ الحساب بني إقليدس خلط كما لزوم. بال إقليدس إطناب
الخيام ويُقارن العارشة. املقالة يف الحساب علم إىل الحتياجه الرياضيات يف شامًال كتابًا

.٩-١٠ ص٤، مصادرات، 28

بطليموس أبولونيوس، ،(٢) إيرن أرطوقس، ،(٣) األصول صاحب ،(٣١) إقليدس :(٥) الوافد أعالم 29
.(١)

كتاب املخروطات، كتاب الكتاب، ،(٢) إقليدس كتاب الربهان، ،(٣) األصول كتاب الوافد: كتب أسماء 30
.(١) املجسطي املوسيقى،
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والخيام رضوان، وابن بختيشوع، ابن خامًسا:

وبالرغم اليونان. عند الرياضيات تاريخ يف له وضًعا وأبولونيوس بطليموس مع إقليدس
أرسطو عىل العتماده األعذار له يجد أنه إال النقد معرض يف الرجل هذا يُسميه أنه من
فكر مسار الخيام ويصف الشكوك.31 هذه حل اليونان اح الرشُّ يستطع لم الحكيم.
القول.32 أفعال من أكثر البيان أفعال مستعمًال واستدالالته، ونتائجه مقدماته إقليدس،
إىل القارئ ويدعو عنه. املسكوت إىل به املنطوق من بالقوة، إقليدس معاني ويُخرج

الفهم.33 يف مشاركته
وحده، إقليدس عىل واعتمادهم أرسطو، مبادئ عن غفلتهم املسلمني خطأ وسبب
نقًدا له الهيثم ابن نقد كان وأرسطو. إقليدس بني وفصلهم الحكمة، عن الهندسة وفصل
دون أيًضا، والتربيزي والشتي الخان مثل املتأخرون، حاول وقد نقده. يف وأخطأ ضعيًفا،
ثابت كان وإن النقد، دون بالنقل قاما فقد والحجاج ثابت أما نقي. برهاٍن إىل الوصول
واملحمول، املوضوع بني التمييز عن املتأخرون غفل كما الجزئي. باإلصالح ُمكتفيًا أفضل
كالعادة وينتهي الكتاب ويبدأ الصحيح.34 الربهان دون الخلف بربهان التربيزي واكتفى
العلم طلب واعتبار الرسول، عىل والصالة والعون، التوفيق وطلب والحمدالت، بالبسمالت
بها يتم التي والكليات العامة القوانني هو فالعلم األبدية؛ السعادة ونيل للنجاة وسيلة
الخلق، وترتيب الوجود، واجب أوصاف ومعرفة النفس، وخلود املعاد إلثبات التوصل إىل

النبوة. وإثبات

.١٩ ،٧١–٧٥ ،٦١–٦٥ ،٤٧ ص٤٣، مصادرات، 31

.٤٣-٤٤ ،٣٤ ،١٩ ،١٦-١٧ ،١٥ ،٥٠ ،٣٠–٣٢ ،٧٨ ،٦٥–٦٧ ،٥٧ ،٥٣ ص٢١، السابق، 32

.٤٣-٤٤ ،٣٤ ،١٩ ،١٦-١٧ ،١٥ ،٥٠ ،٣٠–٣٢ ،٧٨ ،٦٥–٦٧ ،٥٧ ،٥٣ ص٢١، السابق، 33
.٣٩ ،٢٤-٢٥ ،١٦–١٨ ،١٣ ص٥–٩، السابق، 34
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باجه وابن واللوكري، الطغرائي، سادًسا:

(٥١٥ه) الطغرائي (١)
بداية لها. وإنكاره سينا ابن عىل للرد الكيمياء يف رسالة وهي االستشهاد»،1 «حقائق له
سينا ابن أخطاء عىل االستشهاد العنوان ويعني التأليف. عىل كدافع الداخيل الرتاكم لظهور
صناعة أعداء عىل الرد إىل تهدف الفتوحات. يف االستشهاد وليس نصوصه، عىل اعتماًدا
إىل تهدف التي الخرافية والسيمياء العلمية الكيمياء بني والتمييز أنصارها، وتأييد الكيمياء،
فيها يظهر ِسجالية رسالٌة فهي بالناس؛ واإلرضار السحر عىل اعتماًدا األشياء جواهر تغيري
املوروث تنظري عىل الوافد تمثُّل فيها يتصدر ونتائجه.2 مقدماته واستدالله، الفكر مسار
وفيثاغورس أفالطون ثم بليناس، ثم هرمس، يتصدر الوافد ومن واالتساع. العمق يف
وفرفوريوس، وجالينوس، وزوسيموس، أغاديمون، وسقراط، أرسطو ثم وديمقريطس،
وأرسطو، كأفالطون الحكماء، كل جاماسف.3 الرشقي الوافد ومن وأرس. وأسفيدروس،
وكثري حديثًا. سينا وابن والفارابي قديًما، وأرسطو أفالطون العلوم؛ بإتقان لهم مشهود
بعيدة بها، موثوق غري فيها، مشكوك صحيحة، غري الحكماء أجلة إىل املنسوبة الكتب من
وهي واالستحالة، واملزج والعقد الحل معاني عىل دالة وغري النظم، مضطربة كالمهم، عن
امُلحال الكتب أسماء يف أما األربع. بالطبائع كلهم الحكماء قال وقد الكيميائية، العمليات
وموروث. وافد بني تمييز دون واحدة مرًة الحكماء وذُكر الوافد. املوروث فيتصدر إليها
الطغرائي ويتَّهم وامُلحَدثني. القدماء بمعنى مًعا واملوروث الوافد القدماء لفظ يضم كما

املضمون. ويف النظم يف باالنتحال القدماء

والرد الكيمياء إثبات يف رسالة االستشهاد، حقائق الطغرائي، عيل بن الحسني إسماعيل أبو الدين مؤيد 1

.١٩٨٢ بغداد رزوق، فرج رزوق تحقيق سينا، ابن عىل



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األربعة، الطبائع ل وأصَّ الكيمياء علم أسس وضع الذي الحكماء شيخ هو وهرمس
عرفه ما وهو أرس، الحكيم عرفها وكذلك التعفن، قوانني ووضع كبري، رسٌّ فيه واملاء
العدد، بطريقة فيثاغورس ذلك عن وعربَّ الطبائع، أصل املاء باعتباره أيًضا جاماسف
واألجساد الكواكب لون إىل بليناس وأشار يتجزأ، ال الذي الجزء بطريقة وديمقريطس

للراهب. «الرموز» كتاب وإىل ألرس، الحياة» «مصحف إىل ويُحال إليها. املنسوبة
والدعاوى وامُلحاالت، بالخرافات مملوء بأنه الكيميائي املوروث الطغرائي وينقد
بأقوال ويستشهد صباغة. وليس حقيقة الجواهر وقلب الفائدة، من والخلو الباطلة،
ويُسميه «الشفاء»، كتاب يف منه ويسخر السيمياء، ضد النقد، موضوع وهو سينا، ابن
ويستعمل زكريا. وابن وحشية وابن حيان بن وجابر يزيد بن خالد كتب وهي «صاحبك».

والرتكيب.4 التحليل لتعني والعقد، الحل مثل فقهية، ألفاًظا
الفارابي ثم والراهب، وحشية وابن حيان بن جابر ثم سينا، ابُن املوروَث ويتصدر
إتقان يف بالتدبري أيًضا لهم مشهود فهم وإصطفن؛ والرازي وقدامة يزيد بن وخالد
وجابر وقدامة يزيد بن خالد مثل اإلسالميني، وكتب سينا. وابن الفارابي مثل العلوم،
االمتحان يشهد وُمحاالت الخرافات من كثري بها زكريا، وابن وحشية وابن حيان بن
لذلك ومقاصدها؛ بألفاظها الحكمة بكتب ُموِهمة الفائدة، من خالية دعاويها، ببطالن
فيما الناس واحتار رائقة. مياٍه إىل وتحويلها الحجارة تحليل يدَّعون ألنهم سينا ابن نقدهم
واألمزجة. والتكليس والتصاعيد والتشاميع واملوازين والرتاكيب والعقود الحلول وه سمَّ
األلوان إصطفن وعرف األعداد، يف فيثاغورس كالم وحشية وابن وجابر إصطفن وتابع
الطغرائي، أعمال باقي إىل ويُحال الطبائع.5 ألوان ذكر يف هرمس إثر األربعة واألجساد
لالستشهاد سينا البن «الشفاء» كتاب إىل ثم الرحمة»، و«مفاتيح األرسار» «جامع مثل

حيان.6 بن لجابر «الرحمة» بكتاب ثم وإبطالها، بأقواله
خداع من وتحذِّر الحكمة، تفيد وحديث خمس قرآنية آياٌت تُذَكر األصيل املوروث ومن
الرزق ألن بالعلم االرتزاق من ويحذِّر يشء، لكل وهدايته هللا، خلق يف والضاللة النظر،

.١٩ ،٧١–٧٥ ،٦١–٦٥ ،٤٧ ص٤٣، مصادرات، 2

أغاديمون، سقراط، أرسطو، ،(٢) ديمقريطس فيثاغورس، أفالطون، ،(٤) بليناس ،(١٠) هرمس 3

.(١) جاماسف أرس، أسفيدروس، فرفوريوس، جالينوس، زوسيموس،
.٦٨-٦٩ ،٥٨ ص٥٠-٥١، االستشهاد، 4
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باجه وابن واللوكري، الطغرائي، سادًسا:

يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي الحكماء؛ غاية كانت التي الحكمة فضل القرآن يُثِبت هللا. من
من خالية فإنها املموهة اإلسالمية الكتب أما َكِثريًا﴾. َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن
َحتَّى َماءً الظَّْمآُن يَْحَسبُُه ِبِقيَعٍة اٍب ﴿َكَرسَ ماءً، الظمآن يحسبه رساب مجرد هي الحكمة،
وبدونها تفصيالتها، قبل العامة املبادئ عىل الحكمة وتعتمد َشيْئًا﴾. يَِجْدُه َلْم َجاءَُه إِذَا
والطبيعة َسِبيًال﴾. َوأََضلُّ أَْعَمى اْآلِخَرِة ِيف َفُهَو أَْعَمى َهِذِه ِيف َكاَن ﴿َوَمْن املعرفة، تستحيل
األثر يتفاوت وإنما تََفاُوٍت﴾، ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِيف تََرى ﴿َما واحد، نسٍق عىل والصناعة
وكل َهَدى﴾. ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْعَطى ﴿الَِّذي واملقادير، والدفاق والسالمة واألكثر باألقل
ائتلف، منها تعارف فما جنود، األرواح «إن والتأليف، االنسجام عىل يقوم الطبيعة يف يشء

اختلف». منها تناكر وما
اختص ومن دهما، وتوحِّ بينهما تتوسط والحكمة اإليمان، إىل يقود علٌم فالكيمياء
هللا أن الفن هذا ويُثِبت الصالحني. لعباده هللا أعدَّه وما كثري، بفضٍل هللا خصه العلم بهذا
باإليمانيات مملوء والكتاب أرساره. عىل العلماء فيُطلع البرش، ملصلحة ويعمل العالم يرى
الفهم عىل بالعون الدعوة حتى البداية، يف وصحبه وآله الرسول عىل والصالة البسملة من
إىل دعوات كلها الرسالة وخالل منَّان. كريم جواد إنه العلم، حقائق عىل باالطالع والرزق
والعصمة حكمته، عىل الحاصلني برحمته، الفائزين من يكون وبأن هلل، وطاعته القارئ

هللا.7 مع واملواثيق بالعهود والتمسك والزلل، الخلل من

اللوكري (٢)

ومدرسته سينا ابن تيَّار يستمر (٥١٧ه)، للوكري الصدق» بضمان الحق «بيان ويف
العلم األول: قسمني؛ من ويتكون املصادر. عن صمتًا التأليف، يف ومنهجه بل اإلرشاقية،
املفارقات وسائر األول املبدأ يشمل الذي الربوني العلم وهو الربوبيات، والثاني: الكيل.

الرازي، قدامة، يزيد، بن خالد الفارابي، ،(٢) الراهب وحشية، ابن حيان، بن جابر ،(٤) سينا ابن 5
.(١) إصطفن

للراهب، الرموز ،(٢) حيان بن لجابر الرحمة ،(٣) الشفاء ،(٢) الرحمة مفاتيح ،(٥) األرسار جامع 6

.(١) ألرس الحياة مصحف
.٧٨ ،٥٥ ،٥١-٥٢ ،٤٨-٤٩ ص السابق، .(١) الحديث ،(٥) القرآن 7
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

سبيل عىل مؤلف وهو الحكمية.8 العلوم يف كيل مرشوٍع من جزءٌ وهو امللكية، الروحانية
أيًضا بل الوافد، عىل قارصين ليسا والتلخيص فالرشح سينا؛ البن والرشح التلخيص
مذاهب اقتصاص «يف عن بالحديث واالكتفاء األعالم أسماء ذكر فيه ويقل للموروث.
تاريخي وعٍي يف جميًعا لهم ا ضامٍّ ذلك»، إىل الداعي والسبب التعليميات يف األقدمني

واحد.9
الوافد تمثُّل بني يرتاوح يجعله مما «الشفاء»؛ مثل عام نظري تجريدي طابٌع وله
مثل مصادره عىل الصمت إىل أقرب وهو الرتاكم، ونهاية التأليف بداية الخالص، واإلبداع
كتب من كتابًا ليس فقاطيغورياس املستقلة؛ املوضوعات إىل التاريخ من يتحول سينا. ابن
مؤلفه، عن مستقالٍّ ذاته املقوالت موضوع ولكنه التقريب، من بالرغم أرسطو، منطق

أرسطو. كان ولو حتى
اإلخالل عدم برشط والرشح التلخيص سبيل عىل وطريقته اإللهي، العلم وموضوعه
اإلنسانية النفس الثالثة، املقالة باستثناء فروعه، من يشء تطويل وال قوانينه، من بيشء
ما عكس عىل باألشياء، والجهل العلم من وحالها البدنية، الحالة عن وانقطاعها ومعادها
عكس عىل لإللهيات موضوع فالنفس الناس؛ أيدي بني املألوفة الكتب يف العادة به جرت
يف األخالق علم من متنوعة فصوٌل بها تلحق ثم للبدن، موضوًعا جعلها الذي أرسطو

الفاضلة.10 املدينة وعقد اإلنسانية النفس فضائل اكتساب
ذاتها، املوضوعات مع بل أقوال، مع تعامًال ليس ألنه القول؛ أفعال قلَّت لذلك
للمجهول املبني يف أو القائل،11 تعيني دون «نقول» الجمع املتكلم صيغة يف ومعظمها
األزمان يف البيان أفعال تظهر كما «قال»، ويظهر «القول»، مصدر يظهر كما «قيل»،
رشح.12 سلم، نظر، فرض، سأل، ظن، مثل االستدالل، أفعال ومعها ومصدًرا، فعًال الثالثة،

إبراهيم السيد د. له وقدَّم قه حقَّ الصدق، بضمان الحق بيان اللوكري، محمد بن فضل العباس أبو 8
١٤١٤ه. طهران ديباجي،
ص٢٥٤–٢٥٨. السابق، 9

ص٣-٤. السابق، 10
فلنقل، ،(٤) يُقال قوله، يقول، قيل، ،(٢) قلنا يُقال، ،(٨) قيل إن ،(٦) يقول أن لقائٍل ،(٦٥) نقول 11

قلنا. لو قائل، قال إن قالوا، إن القائل، قول
.(٢) ندل ،(٢) بيان ،(٣) نبني ،(٤) نبني بان، بني، 12
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وتتم الفكر. اتساق وبيان االستدالل إحكام أجل من النفس عىل االعرتاض أسلوب ويظهر
تلخيص مجرد الكتاب وليس مشرتكة.13 تجربة فالفكر «اعلم»؛ بصيغة القارئ مخاطبة

بأكملها.14 فصول يف واعرتاضاته الخاصة مواقفه له أيًضا ولكنه سينا، البن ورشح
سقراط ثم بطليموس، ثم أفالطون، ثم األول، املعلم يتصدر املوروث، الوافد ويتصدر
واملجسطي.15 «أثولوجيا» الربوبية الكتب ومن الفيثاغوريون، الِفرق ومن وثامسطيوس،
الجسم وجود يف الناس مذاهب «يف املذاهب، إىل الكتاب يتعرَّض األسماء قلة عن وعوًضا
اقتناص «يف وأيًضا واالنفصال»، االتصال معنى إىل واإلشارة والصورة الهيوىل إثبات ويف
الحديث ويتم ذلك».16 إىل الداعي والسبب التعليمات ومبادئ املثل يف األقدمني مذاهب
قوٌم «قال األوائل»، بعض «قال العلم»، أهل من قوم «قال قالوا»، «قوٍم ظنُّوا»، «قوٍم عن
غري والجماعة جماعة. أو فرًدا القائل وليس املوضوع هو فاملهم تعيني؛ دون آخرون»،
النقل من التحول مظاهر أحد التيَّار إىل الشخص من والتحول املذهب، عىل تدل امُلتعينة

اإلبداع. إىل
يف عيل أبو والرئيس والشفاء، الشفاء، كتاب صاحب إال يظهر ال املوروث ومن
واحدة، قرآنية بآيٍة يستشهد كما نفسه».17 وقدَّس رمسه، هللا ح «روَّ له ويدعو اإلنصاف،
يستشهد التي اآلية نفس وهي نُوٌر﴾، َعَىل نُوٌر نَاٌر تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها ﴿يََكاُد

واملعاد».18 «املبدأ يف سينا ابن بها
لطيف، يا بالعون والدعوة وآله، محمد عىل والصالة بالبسملة، املؤلف يبدأ وكما
ويف الجزأين.19 من كلٍّ يف واملآب، املرجع وإليه بالصواب، أعلم تعاىل وهللا بالحمدلة، ينتهي
وتظهر بالصواب».20 أعلم «وهللا أعلم»، «هللا مثل الدينية، التعبريات تظهر الفصل نهاية

وحده.21 تعاىل، هلل، ُمطيع حيوان السماء أن مثل التشبيهية، الدينية التعبريات

.(١) تأمل ،(٢٧) اعلم 13
ص٩٥. السابق، الفصل. هذا أبطلنا وقد 14

،(١) ثامسطيوس سقراط، ،(٢) بطليموس ،(٣) أفالطون ،(٥) األوىل الفلسفة يف األول املعلم 15

.(١) املجسطي (أثولوجيا)، الربوبية ،(١) الفيثاغوريون
.٢٥٤–٢٥٨ ص٤٧–٥٥، الحق، بيان 16

.٣٨٨ ص٣٣٤، السابق، .(١) اإلنصاف يف عيل أبو الرئيس الشفاء، الشفاء، كتاب صاحب 17

ص٣٩٢. السابق، 18
.٤٠٦ ص٣، السابق، 19
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باجه ابن (٢)

الحقيقة يف أنه إال (٥٣٣ه)، باجه البن املتوحد» «تدبري اإلبداعي العنوان من وبالرغم (أ)
نظًرا وحده الوافد تمثل إىل أقرب إنه بل املوروث،22 تنظري قبل الوافد تمثُّل إىل أقرب
وسقراط وأغسطس اإلسكندر ثم وجالينوس أبقراط ثم أرسطو ثم أفالطون لحضور
أسماء إىل إال يُحال وال واحدة.23 مرًة إال الفارابي يظهر لم حني يف وهرقليطس، وهرمس
الوافد، كتب أسماء إىل إال يُحال وال و«املتقدمون».24 «األولون» مثل الوافد، مجموعات

سقومنيا. واحد؛ لفٌظ إال يظهر ال املعرَّبة األلفاظ حيث ومن ألرسطو.25 ومعظمها
والتصديقات، التصورات يف اليقني نشأة يف باجه ابن عىل كسابق أرسطو إىل يُحال
وللُمحَدثني بالقديم، للجديد ربًطا واملحسوس» «الحس من الثانية يف أرسطو عرض كما
نفس يف ثانية مرًة إليه ويُحيل الفلسفي. للرتاث استمراًرا األوائل، مع ولألواخر بالقدماء،
الشباب، عىل املتمثلني وتأثري والخطابة، التذكر ويدرس املصدر. نفس وإىل املوضوع،
الكمال موضوع يف األخالق كتاب ويذكر أيًضا. املعد نفس إىل ُمحيًال بهم، وانخداعهم
النقص أن يف نيقوماخوس أخالق إىل ويميل والعقل. العلم وهي الفكرية، والفضائل
كنموذج هرمس يذكر كما اإلرادية. األفعال بل الخلق، أو العامة أو السن ِقبل من ليس
إىل باجه ابن يشري كما التعقل. الفاضلة املدينة خصائص ومن أرسطو. عند للحكيم
من ذلك يف يبدو قد مما وبالرغم العدو. غلبة من التيقن بعد االنتحار يف أرسطو مثال
واملقوالت الربهان كتاب إىل ويُحيل الروح. مذلَّة من خري الجسم إتالف أن إال إفراط
لالستشهاد املقدسة الكتب وسائر القرآن إىل اإلحالة مثل الفكر، لتصحيح والريطوريقا
والربهان. للمنطق موضوًعا تكون قد الربهانية فالصور فيه؛ املختلف حكم وبيان بها،

.٤٠٦ ،٣٣٦ ،٣٥٦ ،٣٣٨ ،٢٩٦ ،٢٦٢ ،٢١٥ ،٥٣ ص٣٥، السابق، 20
ص٣٣٢. السابق، 21

.١٩٧٨ بريوت الفكر، دار زيادة، معن وتقديم تحقيق املتوحد، تدبري باجه، ابن 22
هرمس، سقراط، أغسطس، اإلسكندر، ،(٢) جالينوس أبقراط، ،(١١) أرسطو ،(١٣) أفالطون 23

.(١) الفارابي ،(١) هرقليطس
.(١) «املتقدمون» ،(٢) «األولون» مثل: 24

الصحة، حفظ واملحسوس، الحس ،(٢) النفس الحيوان، أخبار السماع، الربهان، ،(٤) نيقوماخيا مثل: 25

.(١) الطبيعة بعد ما (أفالطون)، سياسة الريطوريقا، املقوالت،
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الربهان. كتاب يف تبنيَّ كما محدودة، طبيعٌة له ليس ألنه أصًال؛ يُعلَّم أن يمكن ال والكاذب
بامُلتحنكني الشباب وانخداع املقوالت، كتاب يف بعض إىل بعضها القضايا نسبة أن كما
الروحانية، الصور موضوع يف واملحسوس» «الحس إىل اإلحالة وتكثر الخطابة. كتاب يف
الكهانات. ويف الصادقة الرؤيا يف املحدث عند والتصديق والتصور الصادق الظن وكذلك
وكتاب الحيوان كتاب وإىل السماع، من والثامنة والسابعة السادسة رشح إىل يُحال كما
كتاب وإىل الطبيعة»، بعد «ما إىل يُحيل كما الفلسفي. املرشوع وحدة عىل تأكيًدا له النفس
ويُحيل الحكيم. يعقلها التي الجوهرية البسيطة العقول يف واملحسوس والحس النفس
الشخص ومن التأليف، إىل املؤلف من انتقاًال أرسطو، اسم ذكر دون «نيقوماخيا» إىل
واإللهيات، والطبيعيات املنطق بني فرق ال كله، أرسطو مذهب إىل ويُحال املوضوع. إىل
طبيعياٌت واإلنسانيات خارجية، إنسانياٌت فالطبيعة واإلنسانيات؛ الطبيعيات بني فرق وال
قاله ما يكرِّر وال أرسطو، عىل باجه ابن ويزيد الطبيعة. ويف االختيار يف والحركة داخلية،

باجه.26 ابن مركُزها وجالينوس أفالطون دوائر مع منعزلة دائرًة أرسطو يبدو بحيث
العالم صلة مثل البدن بعالج الطبيب صلة أن يف بجالينوس باجه ابن ويستشهد
حفظ يف جالينوس كتاب إىل ويُحيل والسياسة. الطب بني تشابه هناك امُلدن. بعالج املدني
الكيمياء بني للتمييز به يستشهد كما الطب. طريق عن زالت إذا اسرتجاعها أو الصحة
املعارشات. طب تضع فإنها الحكومة أما األبدان. وطب النفوس طب بني النجوم، وصناعة
عند الحال هو كما الطب، عىل قياًسا والسياسة واملجتمع النفس يقرأ الطبيب فجالينوس
طول لحب وطبيبًا ملًكا وبأبقراط األكرب باإلسكندر املثل باجه ابن ويرضب الفارابي.
أن باجه ابن ويبنيِّ للنفس. أحب كان العمر زاد وكلما بالطبع، العمر وزيادة البقاء
يأتيه أين ومن فيه، الصواب معنى وبنيَّ املدنية السياسة يف املدن تدبري بنيَّ قد أفالطون
كتاب من الخامسة يف أفالطون يُكمل أنه كما قاله. ما عىل الحكم اآلخرين وعىل الخطأ
بقول ويستشهد والرشيعة. بالوضع وأكثرها إنسانية، فكلها القرابة؛ موضوع يف السياسة
البدن إن أبقراط بقول ويستشهد النفس. من تختاره فيما تُخطئ ال الطبيعة إن أفالطون
وكان ُمتقدم سنٍّ إىل وصل إذا اإلنسان إن سقراط وبقول ا، رشٍّ ازددته غذَّيته كلما الرديء

السعداء.27 جملة يف أصبح حكيًما

،٤٤–٥٠ ،١٠٢ ،١١٥ ،٩٠ ،٦٢ ،٥٨ ،٦٥ ،٤٥ ،١٠٠ ،٨٣ ،٩١ ،٧٨ ،١١٠ ،٨٢ ص٦٠-٦١، تدبري، 26

.٦٨
.٩٢ ،٥٣ ،١١١ ،٩٨-٩٩ ص٤٧، السابق، 27
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والحكماء الخصوص، عىل الطبيعيني حكماء مثل الِفرق، أسماء باجه ابن ويستعمل
يعلمها، ال الناس أكثر أن حني يف للفاضل الغاية حصول يعلمون الذين وهم اإلطالق، عىل
أصبح أن بعد املوروث أو للوافد انتمائهم تحديد دون واملتفلسفون الفالسفة يُذَكر كما
اشرتاك الفالسفة يُسميه وما التشكيك، الجمهور يُسميه بما يتعلق فيما موروثًا، الوافد
األلفاظ بعض يستعمل باجه ابن زال وما روحاني. لفظ استعمالهم قلة ومثل االسم،

«السقمونيا».28 مثل املعرَّبة،
الوافد فمن اليوناني؛ الوافد مقابل يف والهندي الفاريس الرشقي الوافد يظهر كما
عن حكايًة الخمس السري من املركبة األوىل الُفرس سرية إىل باجه ابن يُحيل الفاريس
ومصدر السيايس، الفكر عن أي املدن؛ أنواع عن لألخبار مصدر فالفرس الفارابي؛
عىل يدل مما األندلس؛ يف وهو فارس عن يتحدث األمهات. نكاح مثل البرش، لعادات
الذي ودمنة» «كليلة كتاب يف الهندي املوروث ويظهر اإلسالمي. للعالم الجغرافية الوحدة
النفسانية، اآلداب من جزء وهو عربيٍّا، وموروثًا فارسية، وترجمًة هنديٍّا، وافًدا أصبح
نموذًجا يؤخذ كما املشهورة. واألقاويل الوصايا عىل تشتمل التي العرب حكماء آداب مع
الذي القيس امرئ شعر عكس عىل الواقع، تُطابق ال التي الخيالية الصادقة غري لآلداب

تاريخية.29 وقائع عن يتحدث
العربي، والشعر العربية، واللغة والتصوف، الفلسفة، صور: سبع يف املوروث ويظهر
عىل والشعر اللغة أولوية ويُالَحظ والحديث.30 القرآن وأخريًا والجغرافيا، والتاريخ،
كَمواطن اإلسالمية العربية البيئة إىل والجغرافيا، التاريخ يشري كما والتصوف. الفلسفة

.٤٤ ،٥٦ ص٨٦، السابق، 28
.٥٩ ،٨٧-٨٨ ص٤٦، السابق، 29

التصوف: .(١) الحكماء الطبيعيني، حكماء الفالسفة، شاكر، بنو الفارابي، ،(٢) املتفلسفون الفلسفة: 30
العرب لسان العربية: اللغة .(١) سنان بن هرم الغزايل، القرني، أويس أدهم، بن إبراهيم ،(٣) الصوفيون
ا، رشٍّ تأبط ،(٣) دالمة أبو الشعر: .(١) العرب أشعار العرب، حكماء والرببر، العرب ،(٣) العرب ،(٤)
العبادي زيد بن عدي املحلبي، أسماء، بن مالك املتنبي، زهري، اليمامة، زرقاء الزباء، األعىش، القيس، امرؤ
فاطمة عمرو، معاوية، الخطاب، بن عمر طالب، أبي بن عيل الطائي، حاتم ،(٢) املهدي التاريخ: .(١)
النيل الخالدات، أصنام أحد الجغرافيا: .(١) زهري بن قيس زياد، بنو الطوائف؛ ملوك املرواني، الربيع، أم
يأجوج النصارى، الزبور، ،(٢) الحديث القرآن، املقدسة: الكتب .(١) مرص الفسطاط، املدائن، إيوان ،(٢)

.(١) والرشائع الرشيعة ومأجوج،
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أدهم بن إبراهيم الصوفية من حني يف الفارابي، إال يوجد ال الفالسفة ومن للتأليف.
فكان السري؛ الُفرس عن راويًا الفارابي نرص أبو ويظهر سنان. بن وهرم القرني وأويس
إىل يشري كما واليونانية. والرتكية الفارسية الوافدة، الحضارات عىل اإلسالمي للعالم نافذة
أشياء الحيل يف ما فكل آخر؛ غرٌض به يُنال الذي الخطأ العمل موضوع يف شاكر ابن ِحيل
ويستشهد آخر. قصد لتوليد نموذج الحيل اإلنساني. الكمال وليس التعجب بها يُقَصد

الشاعر: بقول ُمستشهًدا وشاهدها روحانيًة مدركاٍت أدرك بأنه الغزايل باعرتاف

ال��خ��ب��ِر ع��ن ت��س��أل وال خ��ي��ًرا ف��ُظ��نَّ أذُك��ره ل��س��ُت م��م��ا ك��ان م��ا وك��ان

اللهم «جمعك ودعاءهم اإلنسان، غاية ظنُّوه وما الصوفية، باجه ابن ينقد ذلك ومع
قال لذلك بأشباهها؛ وأخذوا املحضة، الروحانية الصور عن قرصوا ألنهم الجمع»؛ ويمني
وهنا الدائم. والتذكر بالتفرغ بل تعلم، بال تحصل قد القصوى السعادة إن الصوفية
واملجاهدة بالرياضة الروحانية الصور عىل الحصول يستحيل إذ التصوف؛ الحكمة تفوق
خاٍل عقًال، وليس خياالت مجرد التصوف والربهان. العقل غياب ومع تعلم دون فحسب
نزوع حقيقة، ال وهم املنطقية، الحكمة يف الحال هو كما والكذب للصدق مقياس من
كمال هي التي العامة الروحانية نحو هوا توجَّ لو حكماء الصوفية ويصبح عقًال. وليس

الناطقة.31 النفس
يف التدبري فلفظ والتصوف؛ الفلسفة بعد العربي والشعر العربي اللسان ويظهر
نحو األفعال ترتيب وأشهرها لسانهم، أهل أحصاها كثرية معاٍن عىل يُقال العرب لسان
مثل األلفاظ، ملعاني لغوي بتحليٍل باجه ابن يبدأ باب كل بداية ويف مقصودة. غاية
للقرآن، ألفاظ مع بالتبادل الكاذب، التشكل ظاهرة فيه تتضح روحاني، روح، تدبري،
اسٍم عن البحث يُحاول كما نفساني.32 روحاني، مثل صفات، ال أسماء نفس، روح، مثل
يف يُقال فالروح التعريب؛ إىل اللجوء دون لالسم أقرب اختياٍر أو الحيوان، لوصف عربي
الحار به يُراد مشرتك لفٌظ امُلتفلسفني عند وهو النفس، عليه تُقال ما عىل العرب لسان
والروحاني ومحرك. وحساس طبيعي ثالث: األرواح األطباء وعند النفس. آلة العزيزي،

.٨٣-٨٤ ،٦٣ ص٤٥-٤٦، تدبري، 31
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لسواه. املحرك الساكن الجوهر بمعنى الثالث أو الحساس، أي الثاني باملعنى روح من
بل عربي، غري اللفظ وشكل متحرك. جسم كل ألن لجسم؛ صورة بل جسًما، ليس وهو
امُلتفلسفون ويستعمله روحي. املقيس ألن النحاة؛ قياس غري وعىل العرب، لسان عىل دخيل
أبعد الجوهر كان وكلما اللسان. عىل دخيل لفٌظ والهيوالني والنفساني. الجسماني بمعنى
املستديرة. لألجسام املحركة والجواهر ال الفعَّ العقل مثل به، أخلق كان الجسمانية عن
وال الروية، فيه له توجد وقٍت إىل يشتهيه ما إىل يتحرك ما مثل معنًى، يوجد وأحيانًا
هو إليه العربية األسماء أقرب ذلك ومع دخيل. بلفٍظ فيأتي العرب، لسان يف اسم له يوجد
«مدرك» لفظ فشكل الخطأ؛ لرفع العربي اللسان يف املصطلح باجه ابن ويحلِّل «اليفعة».
يُحاول كما كليات. وليست أشخاًصا املحركات كانت لذلك واملنفعل؛ املحرك عىل يدل
وبطء نشاًطا، العرب عند النشاط حال تسمية مثل الفلسفية، للمعاني عربية ألفاظ إيجاد
مثل لفظ، إيجاد يُحاول فإنه للمعنى عربيٍّا لفًظا يجد لم فإن كسًال؛ الضعيف حركة
ال التي الروحانية الصور وتسمية الكامل، املحصل أوالده يربِّي الذي الحيوان تسمية
يُباىل ال «ما مثل املركبة، األسماء دون والخيال، الوهم مثل إليها، األسماء بأقرب لها عمل
نشأة منذ سائد موضوٌع العربية األلفاظ شارحة. عبارة منه أكثر لفٌظ فاملصطلح به».
مرحلة يف جديد عربي لفظ إبداع حتى النقل ومراحل الرتجمة عرص يف الفلسفي املصطلح

اإلبداع.33
اليمامة زرقاء نبوءات مثل يقول، ما عىل كدليل العرب أشعار إىل باجه ابن ويلجأ
والتجربة الحكمة، برهان الشعر التصوف. مثل للفلسفة مصدر فالشعر ا؛ رشٍّ وتأبط
يستعمل كما أديب. رشد ابن أن كما شاعر، باجه وابن الفلسفي. للتأمل تصديق الشعرية
وليس الذكر يف الخلود وأن العرب، عند الذِّكر للفظ الحريف املعنى إلثبات العربي الشعر
تدل ما وهو البىل، يف وليس البقاء يف األول، العمر يف وليس الثاني العمر يف املال، يف
األفعال أما املشرتك. بالحس وليس الخيالية، بالقوة األفعال هذه وتُنال السري. أيًضا عليه
يف يُحَفظ وبعضها بذاتها. الباقية األفعال بها تُنال وال ة، املذمَّ إىل فتقود الجسمانية
املوزونة، األقاويل حفظ األمة سرية كانت إذا خاصًة أخرى، بأشياء باقرتانها األمة ذاكرة
األفعال الناس يتداول وقد الشاعر. باألعىش املحلبي فعل كما والشعراء، الناس فيتداولها
هذا ويف الناس. يرويه حتى باالنفعال الفعل اقرتان هو يهمُّ ما بها. واإلعجاب لغربتها

.١٠٦-١٠٧ ،٨٩ ،٥٥-٥٦ ص٣٩، تدبري، 33
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العمل يف الشاعر مقصد يدخل وال والخطب. واألشعار التواليف أكثر تدخل الصنف
األمور الفضالء يذكر وقد شابههما. ما أو االنفعال أو الشوق فقط يدخل بل الفاضل،
عند الحال هو كما العمل، كمال أجل من بل به، ليُذَكروا ال لإلعجاب، والسرية الغريبة
وباقي كالرياء النقائض، يستعملون كما الوعيد يستعملون املدن. ومدبِّري األنفس كبار
الشهرية الشعراء سورة يف الشعر آية من قرآنيٍّا توجًها هناك أن ويبدو الجسمانية. األفعال
َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ
أيًضا باجه ابن يستشهد الشعور. يف صاعد واقٍع إىل يتحول النازل فالنص يَْفَعلُوَن﴾؛
لكثرة العربي الشعر أكثر وهو اآلثار، عىل وللحزن الديار، بكاء لوصف العربي بالشعر
العربي بالشعر يستشهد كما تجربة. الحكمة أن كما مشاهدة، فالشعر العرب؛ شاهده ما
العقل أو الفكر يفيدها الطبيعة وال الحس يفيدها ال التي الروحانية الصور أن لبيان
األماني. تدخل ومنها السري، بعض يف أكثر والكاذبة كاذبة، أو صادقة تكون قد الفاعل
بشعر االنتحار يف الروحانية صورته طاعة يف الجسمانية صورته يُتلف ملن املثل ويرضب
عمرو، مع الزباء فعلته وما املرواني وبشعر العبودية، من أفضل املوت أن يف ا رشٍّ تأبط
وسائر الربيع أم فاطمة فعلته وما أيًضا)، أرسطو مثل (وهو أغسطس مع مرص وملكة
ولم فرسه ذبح عندما الطائي حاتم فعل وكما زهري، بن قيس بها لحق عندما زياد بني
كما البعيدة، األمور تخيل عىل القيس بامرئ املثل ويرضب شيئًا.34 وأهله منه يطعم
اضطرار والتصديق والتصور للحس. الصور نسبة عىل الشعري الخيال من نماذج يرضب
يف أيًضا قال وكما شعًرا، املتنبي قال كما يسوءه ما اإلنسان لعرف وإال اختياًرا، وليس
بالقرين. القرين معرفة يف العبادي عدي بن زيد بشعر ويستشهد الدولة. سيف أخت رثاء

وعمرو.35 بزيد املثل ورضب العربي األسلوب ويستعمل
تداركهم ثم اإلدراك، يف الناس اختالف عىل املثل باجه ابن يرضب التاريخ ومن
األمر ظهر عندما ذلك تداركهم ثم الحزم، يف عيل عىل معاوية قوم تفضيل عىل الخطأ
املال يُذهبون الذين امُلتجملني عىل الطوائف بملوك املثل يرضب كما ذلك. خالف عىل
يف يهواه الناس وأكثر ة. مذمَّ وهو به ويُمَدحون ويتمدحون حوائجهم، يف به ويتوسلون

الرشيعة. يف االنتحار تحريم عىل باجه ابن يعلِّق وال 34

،٥٢-٥٣ ،٩٠ ،٨٧ ،٦٨-٦٩ ،١١٠ ،٥٩ ،٩٩–١٠١ ،١١٢ ،١١٠ ،٨١-٨٢ ،٨٥ ص٦١، السابق، 35
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ال الفعَّ العقل مخاطبة أي محدثًا؛ الخطاب بن لعمر املثل ويرضب جهره. يف ويذمُّ رسه
عىل تأكيد الواقع من الوحي إدراك عىل عمر فقدرة الكاذب؛ التشكل لظاهرة تحقيًقا
باملهدي، األفضل لتصور املثل ويرضب والطبيعة. والوحي العقل والتنزيل، التأويل وحدة
فصورة تُحركه؛ لآلخر روحانية صورٌة واحد كل فعند الشاعر؛ دالمة بأبي ولألوائل
العبس إىل دالمة أيًضا تُحرك املهدي وصورة والضحك، الراحة إىل املهدي تُحرك الشاعر
يصري األعىل فبصورة والضحك؛ اللهو صورة من أفضل والقوام العبس وصورة والقوام،

أدنى.36 األعىل يصري األدنى وبصورة أعىل، األدنى
اإلبل. بجوار البول وضع يف عاداتهم لوصف كقوم العرب لفظ يظهر الجغرافيا ومن
األوالد رعاية عادة يف املغرب سكان لعادة طبًقا والرببر العرب بني التقابل يظهر وأحيانًا
كمثال والفسطاط والنيل مرص إىل اإلشارة يف العربية الجغرافية البيئة وتظهر للمنازل.
مع تطابقها وِصدقها الواقع، يف مشاهدة دون الروحانية الصور املشرتك، الحس يف لصورة
ومأجوج، يأجوج مثل املشرتك، بالحس تمرَّ لم التي الصور أما كاذبة. كانت وإال الواقع،

خيال.37 محض فهي
ويهود نصارى التأليف، يف اإلسالمية، الحضارة لُبُّ الدينية، املوضوعات وتظهر
عن تحكيه كانت ا رشٍّ وتأبط اليمامة زرقاء عن تحكيه العرب كانت فما ومسلمني؛
أحيوا ثم أحرقوا ثم أحيوا ثم قتلوا أنهم مع بأسمائهم، الهياكل يبنون قوٍم عن النصارى
مع وكأننا السمعة قصد يف الزبور إىل ويشري البعث. معجزات وهي إلهي، ألمٍر تنفيذًا
ووحدة يشء، كل يف يشء كل اإلرشاقية. الفلسفة هي واحدة، والحقيقة الصفا. إخوان
بآيتني ويستشهد الوضع. مثل الرشيعة مفاهيم بعض باجه ابن ويستعمل األديان.
مثل مثلهم الروحانية، الصور عن البعيدين األرض إىل أخلدوا الذين لتصور قرآنيتني
بالنيات، األعمال أن عن األول بحديثني؛ ويستشهد بدونه. أو صاحبه مع يلهث الذي الكلب

امتنان.38 أو فخر دون الخلق كمال عن والثاني
اإلبداع؛ إىل أقرب املتوحد» «تدبري فإن التأليف، إىل أقرب باجه ابن رسائل كانت وإذا
اإلبداع أجل من الواقع نحو يتَّجه واحد فكٌر بل واملوروث، الوافد بني فرق فيه يُعد فلم

.١١٧-١١٨ ،٦٠ ،٧٧ ص٦٥، السابق، 36
.٥٩ ،٦٤ ،٩٠ ص٨٧، السابق، 37
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اإلبداعي؛ التأليف يف والواقع، واملوروث الوافد الثالث، الروافد فتجتمع له، املبارش والتنظري
إال األندلس، إلنقاذ امُلرابطون جاء عصيبة. تاريخية ظروٍف عن املتوحد» «تدبري كتب فقد
واالنعكاف املحافظة تقوى أن الطبيعي ومن واملقلدين، الفقهاء أيدى يف كانت السلطة أن
ُمسيطًرا زال ما الغزايل وكان املقاومة، عن العجز حالة ويف الخطر لحظات يف الذات عىل
الذي الطوق كرس استطاع ثَم ومن شابٍّا؛ زال ما باجه وابن املغرب، يف الثقافية الحياة عىل

املرشق.39 يف الغزايل وسلطة املغرب يف األندلس فقهاء فرضه
البدن، ألفعال خاص معنيان؛ وله مقصودة، غاية نحو أفعال ترتيب هو والتدبري
يختص الذي هو ألنه وحده؛ باإلنسان خاص عقيل نظاٌم هو اإلنسان. أفعال لكل وعام
املعتزلة عند اإللهي العدل من انتقاًال عقيل، عمٌل التدبري ويُصيب. يُخطئ والعقل، بالفكر
هي إنسانيٍّا، اتجاًها منها أكثر به البعض يحظى قدٌر والعقالنية السيايس. العدل إىل
والدين والتاريخ والعلم البيئة أما االجتماعي. النظام إىل منها الفطري االستعداد إىل أقرب
مثل عامة إنسانيًة فلسفته جاءت لذلك العقل؛ تكوين يف ُمساعدة عوامل فهي والحضارة،
والواحد، األول واملحرك العقل وحدة عىل تقوم مهنية. حرفية تصوريًة وليس الفارابي،
يوجد فال عليه؛ العقالنية الصور بفيض العقل ويخلُد تقليدي. هرمي شكٍل يف هللا، وهو
بالعقل األنبياء ويتصل بعد. فيما رشد ابن مثل للعقل، كيل خلود بل لألفراد، جزئي خلوٌد
يكتفي الصفا. إخوان عكس عىل إليهم، يشري ما نادًرا باجه ابن أن من بالرغم ال الفعَّ
عنهم يتحدث وال االتصال، يف األنبياء عىل الفالسفة لتفوق نظًرا غامضة إشارات بمجرد
أو السابق عىل لالحق أفضلية أية دون واكتمالها النبوة لتطور ونظًرا الجمع، صيغة يف إال
كل النبوة. الكتمال بل لشخصه، األنبياء لخاتم خاصة ميزٌة توجد وال املتقدم. عىل للمتأخر
ُمشابهة باجه ابن عند الثالث االرتقاء ومراحل خاصيتها.40 وتلك دورها أدَّت قد مرحلة
باجه، ابن عند العقل إىل النفس إىل الطبيعة من التصوف؛ يف واالرتقاء الصعود ملراحل

التصوف. يف الفلسفة إىل النفس إىل األخالق ومن
صويف تأمٌل فالتوحيد والتصوف؛ الفلسفة بني التوحيد من املتوحد» «تدبري ويقرتب
الخالص التصوف الضالل»، من «املنقذ يف الغزايل عىل فعل كردِّ إسالمي، تصوٌف أو
ومن هللا؛ هو والتوحد الطريق، هو والتدبري الحكيم، هو فاملتوحد التفلسف؛ من الخايل

فاس. يف وتُويف زهر، ابن الطبيب وعاداه باذنجان، من طبق يف السم خادمه له دسَّ 39

ص٢٤–٣٢. النارش، مقدمة تدبري، 40
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الواحد املتوحد، واإلنسان األحد هللا بني فرق فال باهلل؛ شبيًها املتوحد اإلنسان يأتي ثَم
أن إال ال الفعَّ العقل من الفيض املتوحد ي تلقِّ من وبالرغم والوحيد.41 واألوحد واملتوحد،
أفالطون، وروحانية أرسطو عقالنية بني باجه ابن جمع لذلك الصوفية؛ ينقد باجه ابن
حني يف أرسطو، أفالطونية إىل أقرب كان ذلك ومع أفالطون، وذاتية أرسطو موضوعية بني
طفيل، وابن سينا ابن عند والوحي العقل اتفاق يظهر أرسطو.42 إىل أقرب رشد ابن كان

رشد. وابن باجه ابن عند والطبيعة والوحي العقل اتفاق ويظهر
من الغزايل يعترب باجه ابن ولكن أيًضا، الغزايل يتبعه الذي الصوفية طريق التدبري
عىل فالهجوم إليها؛ والوصول الحقيقة عىل الحصول ادعائه رغم الثانية الدرجة مفكري
رشد ابن اعتبار رد عىل سابٌق املتوحد» «تدبري يف التأميل للتصوف االعتبار ورد الغزايل
يف الفلسفي الرتاث إحياء هو باجه ابن مرشوع كان وإذا التهافت». «تهافت يف للفلسفة
العقلية وإرشاقياته املتوحد» «تدبري فإن عامة، اإلسالمية الحضارة ويف خاصًة، األندلس
املدني العلم عىل الرتكيز من أكثر الروحانية الصور عىل وتركيز املوضوع، عن خروج
تصوف األندليس، اإلحياء مرشوع نجاح عدم أسباب أحد هو وهذا الصفا. إخوان مثل
واكتفى التصوف، ينقد لم فإنه اإلحياء ملرشوع استئناًفا رشد ابن كان وإذا باجه. ابن
أو عربي البن لصحبته ربما التصوف؛ سند األشعرية ألن أشعريٍّا؛ الغزايل عىل بالهجوم

الخاص. لتصوفه
الجانب عىل الصويف الفردي الجانب غلبة املتوحد» «تدبري العنوان من يبدو كما
أو التقسيم، مقياس هو العقل فإن املجتمعات باجه ابن م قسَّ ما فإذا السيايس؛ االجتماعي
خارجها، والنبي الفاضلة، املدينة هو العقل يسوده الذي فاملجتمع الفارابي؛ بمعنى اآلراء
عكس عىل لها، املحقق هو النبي وليس والفيلسوف، فيها، السعادة مصدر والفلسفة
للمدينة. رئيًسا النبي الفيلسوف أو الفيلسوف النبي جعال اللذين سينا وابن الفارابي
السلطة عن أي السياسة وعن االجتماعي، النظام أي الرشيعة عن باجه ابن يتساءل وال
قدحي، بمعنًى هنا فالبساطة بسيطة؛ مدٌن العقل يسودها ال التي واملجتمعات السياسية.
أي الجماعية ومجتمع قبل، من وأفالطون الفارابي ذكره الذي املال مجتمع أربعة: وهي
وليس التقدم محبة أي اإلمامية ومجتمع التسلط، أي التغلب ومجتمع والقبلية، الشيوع

الدين. رجال مجتمع الكهنوتية،

الحديثة. الغربية الفلسفة يف هللا دون وصفاته» «الواحد يف شرتنر ماكس مثل وذلك 41
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أو املجتمع األخالق، أم السياسة املتوحد» «تدبري موضوع هل السؤال: يظل ذلك ومع
أم الفاضلة، املدينة يف االجتماعي الفارابي مرشوع استئناف باجه ابن استطاع هل الفرد؟
ولكن بالطبع، مدني اإلنسان الفارابي عند االجتماعي؟ دون املعريف مرشوعه استأنف أنه
نجاح عدم عىل املتوحد» «تدبري يدل ربما املعنى وبهذا بالطبع؛ متوحد باجه ابن عند
يعربِّ مأساويٍّا تراجًعا يكون قد الواقع. عن نظرتهم وبعد العملية السياسة يف الفالسفة
وبالفرد املجتمع، من بدًال بالنفس والبداية الواقع، عن بعيًدا التأميل التصوف هزيمة عن
باجه ابن أراد ربما املتوحد». «تدبري إىل الفاضلة» «املدينة من عوًدا الجماعة، من بدًال
نحو التوجه أجل من الفرد إىل العودة األمام، إىل التقدم أجل من الوراء إىل بخطوة القيام
املجتمع يف العاقل خطة التدبري التحقيق. ُممكنة الفاضلة املدينة تصبح حتى الجماعة،
منها أليٍّ املتوحد يدين ال والتي الناقصة، األربعة املجتمعات وهي العقل، يسوده ال الذي
من ينسحبون ال النوابت، مثل املتوحدون األندلس. ومحنة السيايس الفشل عىل فعل كردِّ
تأهيل قبل امُلواطن وتربية الذات إعداد التوحد األوان. قبل إليها يدخلون ال ولكن املعركة،
ذلك ومع زمانه». بأهل الخبري شأنه، عىل «العاكف هو املتوحد الوطن. وبناء الجماعة
الواقع قبول أن ويبدو ثانيًا. والتجمع أوًال التوحد التجمع، ضد التوحد العنوان يعكس
املقاومة من كنوع إرشاقيٍّا صوفيٍّا نفسه إىل ويرتدُّ ذاته عىل ينعكس جعله به والبداية
يهرب ال بقلبه، التصديق وإىل بعقله، املدنية إىل يذهب فاملتوحد املجتمع؛ عىل السلبية

والحياة.43 الفلسفة بني والقلب، العقل بني املصالحة تتم ثَم ومن بروحه؛ بل بجسده،

يف الفلسفة فإن عاملني، بني فاإلنسان والطبيعة، واإلنسان هللا ثالثًا، الفلسفة موضوعات كانت إذا 42
النحو عىل قبل من اليونانية الفلسفة قت تحقَّ كما التاريخ، يف تحققها بعد بنيتها ظهرت فقد املغرب،

اآلتي:

اليونان املغرب املرشق املوضوع

سقراط طفيل ابن سينا ابن هللا
سقراط باجه ابن الفارابي اإلنسان
أرسطو رشد ابن الكندي الطبيعة

عىل واإلبقاء فصول. إىل بل أجزاء، أو أبواب إىل املتوحد» «تدبري نص ينقسم ال ص٣٩. النارش، مقدمة 43

من بقصده االعرتاف أو صاحبه، يريده ال قصًدا يُربز قد جديد تقسيم افتعال من أفضل باجه ابن تقسيم

199



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العلم يف األول الباب الجماعة. إىل منه الفرد إىل أقرب املتوحد» «تدبري يظل ذلك ومع
قائًما: السؤال ويظل النفس، إىل السياسة تتحول الثاني الباب ويف البداية، منذ املدني
املدن فيرتك املجتمع أفسده الذي الطبيعي اإلنسان هو هل املتوحد»؟ «تدبري يعني ماذا
الواقع؟ يف الفاضلة املدينة تحقيق يتم كيف الحالة هذه ويف نقائه؟44 عىل حرًصا الجاهلة
أرسطو ويتصدر املوروث، تنظري عىل الوافد تمثُّل يتصدر الوداع» «رسالة ويف (ب)
نيقوماخيا، إىل ويُحال اءون. املشَّ املفرسون الِفرق أسماء ومن وسقراط. أفالطون ثم الوافد،

والنفس.45 والسياسة السماع إىل ثم (أفالطون)، وفادون والحيوان األخالق إىل ثم
ال ألنه «األخالق»؛ من عرشة الحادية يف مهمًال أرسطو تركه ما باجه ابن ل ويفصِّ
يف واإلطناب التطويل مواطن باجه ابن يبنيِّ الوقت نفس ويف إبطاله. يريد ما دائًما ح يوضِّ
إبطال وجه ومعرفة املجمل، وتفصيل املفصل، إجمال التأليف فمهمة وأفالطون؛ أرسطو
االستشهاد أو أرسطو قول صدق من يتحقق ثم موضوًعا باجه ابن يدرس لليشء. أرسطو
كما األصول. علم يف الحال هو كما العقالء، إجماع أو الحضاري لإلجماع تأكيًدا به،
الحكمة، هها توجِّ التي العقل أفعال عىل نيقوماخيا من السادسة يف بأرسطو يستشهد
ارتباًطا الحيوان كتاب إىل يُحيل كما الشكلية. الفضائل جميع يف الفاضل نموذج وبهرمس
منذ األوىل املصطلحات بعض ظهور استمرار مع القديم، لتكرار وتفاديًا السابق، بالرتاث

وبال عنوان بال فصًال عرش سبعة من ويتكون الكتاب. اسم عن اإلعالن يف الناسخ ويتدخل األصيل. اتجاهه
العنوان وهو الروحانية»، الصور يف «القول بعدها فصل، بال تسع صفحات أول ا. كمٍّ ومتفاوتة ترتيب،
أو موضوعي مقياس ودون عناوين، بال أبواب ثمانية إىل مها ويقسِّ النارش يتدخل ثم (ص٥)، الوحيد
والجماعة، الفرد الكيل، املوضوع أهمية من برغم والنارش املؤلف من املوضوع بنية غابت ثَم ومن ممكن؛
رباعية بنية س تلمُّ ويمكن الفيضواالتصال. ونظرية الفاضلة املدينة بني الكتاب وتأرجح والدولة، امُلواطن

اآلتي: النحو عىل

فرد مجتمع

روح مدنية

الحديثة. الغربية الفلسفة يف رسو جاك جان موقف هو وهذا 44

الحيوان، األخالق، ،(٣) نيقوماخيا ،(١) املشاءون املفرسون ،(١) سقراط أفالطون، ،(٦) أرسطو الوافد: 45
.(١) النفس السياسة، السماع، ،(٢) فادون
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السياسة، يف أفالطون فعله ملا تحليله باجه ابن يستأنف وال «القنية». مثل الكندي، عرص
املحاورة، يف األرواح بتناسخ قوله وسبب بسقراط ويستشهد «فادون». محاورة ويف
السن ذهاب عىل وضوئها (أبوقليطس) هرقليطس بنار ويستشهد إسالميٍّا. ويقرؤها
يستأخرون. وال ساعة يستقدمون ال أجلهم جاء فإذا كتابًا، أجل لكل وأن العمر، وانقضاء
املثل بل التاريخي، التحقق هو املقصود فليس هرقليطس؛ هو أبوقليطس كان إذا يهمُّ وال
أو الوافد تحديد دون املفرسين إىل يشري كما املمثول.46 بل املثل املهم وليس كحامل،
الغريزي للنزوع صورة حدوث موضوع يف النفس علم يف االختصاص أهل وهم املوروث،

الخيال.47 يف
النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات قبل الغزايل ثم الفارابي، يتصدر املوروث ومن
البيئة من واألماكن وشاعر، وعالم أمري بني األعالم أسماء وبعض الرشيعة، وصاحب

والِفرق.48 الكتب وأسماء املحلية،
بالرغم به باجه ابن يرتبط لذلك الفلسفي؛ التاريخي الوعي بداية الفارابي ويمثِّل
باجه ابن كان املغرب.49 عىل املرشق فضل عىل يدل مما األندلس؛ يف كتبه ندرة من
نيقوماخيا، رشح مثل ورشوحه، الفارابي خالل من واملغرب املرشق بني اتصال حلقة
وطلب املعرفة يف الشك ألم من للتخفيف دعاءً نرص أبي من يقتبس باجه ابن إن بل
ولكن املتوحد»، «تدبري يف أخذه الذي الغزايل من املوقف نفس باجه ابن ويأخذ اليقني.50
«املنقذ اه سمَّ الذي وكتابه الغزايل»، حامد بأبي املعروف «الرجل فيُسميه آخر؛ سياٍق يف
وخياالته؛ الحق ومثاالت ظنون كلها وهي إلهية، أموًرا شاهد إنه وقال الضالل»، من

هريكول؛ عواميد منها والتي والرومان، اليونان عند امليثولوجيا بطل هرياكليس ربما أنه النارش يفرتض 46
الجبابرة. إال عبوره عىل يقوى ال الذي طارق جبل مضيق أي

.١٣٠-١٣١ ،١١٦ ،١٢٥ ،١٤٣ ،١١٦ ،١٢٨ ،١٢٥ ص١١٤، الوداع، 47
محمد املستظهر، داود، الرشيعة، صاحب ،(٢) والحديث القرآن ،(٣) الغزايل ،(٥) الفارابي 48

من «املنقذ الكتب: أسماء ومن .(١) املعري قطري، الجالب، ابن السلمي، ابن عيل السالم، عبد بن
بلنسيا، ،(٣) األندلس الجغرافيا: ومن .(١) املشاءون املفرسون، أمية، بنو الِفرق: أسماء ومن الضالل».

.(١) روسيا بريطانيا،
ثم املرشق تراث عىل يعيشون والذين والقطيعة، الخصوصية دعاة املعارصين املغاربة عكس عىل 49

لإلبداع. وادعاءً الرشق، عىل وتعاليًا للغرب، تقربًا له يتنكَّرون
.١٢٢ ،١١٦ ص١١٤، الوداع، 50
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املدني. العالم عجائب من أفضل العقيل العالم عجائب أن يدَّعي ُمغالط رجل فهو
أنفسهم إىل خلوا متى األرشار إن نيقوماخيا يف قيل بما الغزايل رأي تصويب ويمكن
الغزايل يقوله ما عرشة. الحادية املقالة يف الحال هو وكما األخيار، عكس عىل يتأملون،
فيها. عناد ال وأنها اعتقاده، صحة من فقط التثبت هدفه كان برهان. إىل حاجة يف
يمكن خيال. فمجرد الغزايل عند الروحي العالم أما العقيل، العالم عن باجه ابن يُدافع
الصويف الغزايل نقد قد باجه ابن كان فإذا أرسطو. بأخالق الغزايل تصوف تصحيح إذن
الغزايل ظل ذلك ومع الربهان. لسوء كأشعري نقده قد رشد ابن فإن الربهان، لغياب
وبراهني الصوفية مشاهدات بني الجمع يريد باجه ابن كان عام. ألف مدى عىل صامًدا
يُشاهد األول خياًال. أم واقًعا رشد وابن عربي ابن بني اللقاء عن يروي كما الحكماء،
بالد من بداود املثل باجه ابن ويرضب األول. يُشاهد ما يعلم والثاني الثاني، يعلم ما
وااللتذاذ الحق معرفة عىل مرسيه يف به الجتماعه وتشوقه األديان، يف املتقلب بريطانيا

بالعلم.51
مسبًقا. عليه واالعرتاضوالرد والجواب السؤال يف الفقهاء أسلوب باجه ابن ويستعمل
خاصة؛ لإلنسان الذي الصواب تشوق الفكري، التشوق عىل العربي بالشعر يستشهد كما
القوة أن كما الشاعر. قطري وقول ألومها، خالءٍ يف لنفيس قلت نفيس، نزعتني يُقال: لذلك
الشعرية فالتجربة شعره. يف املعري قال كما بالنفس عليهما يدل النزوعية والقوة الفكرية
مبتدأ؛ أو كفاعل وعمرو، زيد العربي، األسلوب يستعمل كما الفلسفية.52 للتجربة ِمصداق
عىل أيل وعنز مغرب بعنقاء املثل ويرضب املبارش. غري واألسلوب التأليف عىل يدل مما
القارئ، مخاطبة يف الُكنى أسلوب ويظهر للواقع.53 مطابقة وغري موجودة غري تصوراٍت
إىل تصل لم كلها الفارابي فكتب الوافد؛ وليس محلية، جغرافية كبيئٍة األندلس وتظهر

األندلس.54
عىل العقائد علم من أمثلًة باجه ابن فيرضب الدينية؛ املوضوعات بعض وتظهر
خلق قبل متصًال كان هللا عدم وأن النار، أهل وعذاب الجنة أهل نعيم مثل املتصل، الزمان

ص١٢١–١٢٤. السابق، 51
ص١٢٤–١٢٦. السابق، املعارصة. الغربية الفلسفة يف هيدجر مثل وذلك 52

.١٤٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ص١٣٣، السابق، 53
.١٤٣ ص١١٤، السابق، 54
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الرشيعة حض إلثبات العلم يف الراسخني عن األوىل قرآنيتني؛ بآيتني ويستشهد العالم. هللا
ويستشهد إليه. تقرَّب هللا علم من ألن هللا؛ من العلماء خشية عن والثانية العلم، عىل
عىل املشهور القديس الحديث والثاني الوسط، األمور خري أن عن األول نبويني؛ بحديثني
السالم عبد بن بمحمد البدن إهمال عىل املثل ويرضب العقل. خلق هللا خلق ما أول أن
بالبدن االعتناء عىل املثل يرضب كما األندلس. يف أمية بني من واملستظهر بلنسيا، من

السلمي.55 ابن بعيل عليه والخوف
هموم عن يعربِّ الذي العاطفي وطابعه وشجنه االسم بجمال الوداع رسالة وتتميز
حياة يف األخري اليوم يف لألصحاب رسالة ويرتك وُمغادر، قادم فاإلنسان العمر؛ ِقرص
الذي املسيح حياة يف األخرية الليلة أو النفس، خلود عن تالميذه فيه يُحاور الذي سقراط
أو النفس علم موضوعها املوت. حتى حزينة نفسه أن ويبلِّغهم بحوارييه، فيها يلتقي
الفارابي تفضيل عىل وتعتمد االجتماعية. دون الفردية املوضوعات إىل أقرب العقلية، اللذة
العلم الوقت ذلك يف العلم كان املدني». «فصول يف العالم التارك عىل الجاهل العامل
كتبه ندرة من بالرغم العلم، يف وبمكانته الفارابي بمعلِّمه باجه ابن ويعتزُّ أرسطو. بكتب
الوعي فمسار باجه؛ ابن يُكمله الذي النقص يشوبها قد فإنها ُوجدت وإن األندلس، يف
إبداع إىل اإلبداع إىل النقل من تحوًال الفارابي رشح إىل األرسطي األصل نقل من الفلسفي
أن عىل يدل مما التأليف؛ يف قلق هناك ذلك ومع كله. املوضوع بناء وإعادة باجه ابن

بعد.56 يُحَكم لم اإلبداع
سقراط ثم أفالطون، ثم أرسطو، إىل يُحال باإلنسان» العقل «اتصال ويف (ج)
بعد «ما إىل ثم «النفس»، كتاب إىل يُحال أرسطو مؤلفات ومن واإلسكندر. وهرمس
باجه ابن ويرفض األعضاء.57 ومنافع والحيوان واملقوالت أرمنياس باري إىل ثم الطبيعة»،
مما محاوالت؛ من عنها ينتج ما ويبنيِّ لها، أرسطو رفض مثل أفالطون، عند امُلثل نظرية
أسطورة إىل ويشري وأرسطو. اإلسالمية الحضارة بني مشرتكة واقعية نزعٍة عن يكشف

.١١٨ ،١٤١-١٤٢ ص١٢٩، السابق، 55
الرابع، ثم األول أكربها ا، كمٍّ ُمتساوية غري ست فصوٍل إىل النارش مها قسَّ لذلك .١٤٣ ص١٣٤، السابق، 56

.(١) الثالث السادس، الخامس، الثاني، ،(٧) الرابع ،(١٩) األول الثالث. وأصغرها
بعد ما ،(٣) النفس املؤلفات: .(١) اإلسكندر هرمس، سقراط، ،(٣) أفالطون ،(١٢) أرسطو األسماء: 57

.(١) األعضاء منافع الحيوان، املقوالت، ،(٢) الطبيعة
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الشمس. إىل الناظرين السعداء ووصف ألحواله، مناسبة ألغاٌز وهي أفالطون، عند الكهف
وإنه الروحانية، الصور كتاب يف بعينه املتحرك هو املحرك إن اإلسكندر بقول ويستشهد
إنها الصورة يف سقراط بقول ويستشهد والتصوف. الفلسفة بني تأرجًحا بالعدد واحد
بالصورة يقول فأفالطون لسقراط؛ أفالطونية قراءٌة وهي املعنى، وليس والجميل الخري

باملعنى.58 يقول سقراط أن حني يف
فرق ال القيس، وامرئ جرير ثم مكرم، بن وربيعة الفارابي إىل يُحال املوروث ومن
والتي الطبيعة، بعد ما يف الواحد معاني إىل باجه ابن يحيل والشعراء. الفالسفة بني
عىل تُقال التي الناطقة القوة يف إليه يُحيل كما الوحدة. يف كتابه يف الفارابي صها لخَّ
الفارابي تشكَّك لذلك بالفعل؛ العقل عىل تُقال كما العقل، تقبل ألنها الروحانية؛ الصورة
يتعامل باجه فابن بعد؛ فيما توجد أم الرطوبة تمنعها الطفل يف موجودة كانت إذا عما
الواحدة، الروحانية الصور يف التناسخ أهل قول ويرفض موروثًا. أصبح أن بعد الوافد مع
ويستشهد أنفسهم. التناسخ أهل رفضه ما وهو واحدة، أجساٍم يف املعقوالت ووجود
عكس عىل الكينونة، فعل إىل تشري والتي املحلية، القضية يف الرابطة بحذف باجه ابن
عىل الطربي بتاريخ املثل ويرضب الفارابي.59 عالجها التي القضية وهي األلسنة، باقي
مؤلفاته إىل يُحيل كما السعداء. مثل بالعدد، الواحد عىل مكرم بن وربيعة الواحد، التأليف
املتصوفني، إىل الِفرق أسماء من ويُحيل والوحدة.60 الوداع ورسالة التوحيد كتاب مثل هو،

التناسخ.61 وأهل العرب إىل ثم
ويُحال الحكيم. ثم جالينوس عند الوافد يظهر ال» الفعَّ العقل عىل «الوقوف ويف (د)
تدرك البهائم أن ظن ألنه جالينوس باجه ابن وينقد «السماع».62 وإىل الرببر» «حيلة إىل
وذلك والخيال؛ العقل بني خالًطا الكيل الطريق يدرك الحمار إن قوله يف وأخطأ األنواع،
«السماع» من الثانية إىل ويُحيل واحد. آٍن يف واملنطق الطب وتعظيم املراس قلة بسبب
ويستشهد ويفسد. يتكون الذي والجسم يفسد، وال يتكوَّن ال الذي الجسم بني التمييز يف

.١٦٦–١٧١ ،١٦٣ ص١٥٥–١٥٩، العقل، اتصال 58
«الجوانية». يف حديثًا أمني عثمان عالجها كما 59

.(١) الوحدة ،(٣) الوداع رسالة ،(٥) التوحيد كتاب 60

.١٦٦–١٦٩ ،١٦١–١٦٣ ،١٥٩ ص١٥٥-١٥٦، العقل، اتصال 61
.(١) الحكيم ،(٢) جالينوس 62
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باجه وابن واللوكري، الطغرائي، سادًسا:

موضوع يف الفكرة، أول العمل وآخر العمل، أول الفكرة آخر إن العتبي عن الحكيم بقول
إىل يُحال املوروث ومن مستعمًال. األسطقسات لفظ زال وما والعمل. النظر بني الصلة

الثمانية.63 األصناف تحصيل موضوع يف الربهان وإىل نرص أبي

ت٢٢٨ه). العتبي، الرحمن عبد (أبو ١٠٧-١٠٨ ص١١١، الوقوف، 63
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

زهر ابن (١)

متأخر عٍرص إىل استمر بل التاريخ، طول عىل املوروث» وتنظري الوافد «تمثُّل ينقطع ولم
زهر ابن عند ذلك استمر املوروث. لصالح الوافد الغزايل واستبعاد الخامس، القرن بعد
سواء. حدٍّ عىل الفلسفة ويف العلم ويف الحكمة ويف الطب يف السادس، القرن يف رشد وابن
اعتربه وقد لذلك.1 نموذًجا (٥٥٧ه) زهر البن والتدبري» املداواة يف «التيسري كتاب ويُعترب
رشد، ابن من عزيز طلٍب عىل بناءً الكتاب ألَّف جالينوس. بعد طبيب أعظم رشد ابن
اإلبداعي الطابع عليها يغلب أخرى مؤلفات عدة وله العادة.2 هي كما السلطان من وليس
يكون أن دون السابقني آراء الطبيب فيها يجمع التي «الكنانيش» طريقة لنقده نظًرا
واملذكرات والنقل التقليد ينقد لذلك العلم؛3 تطوير يف خاصة مساهمة أو خاص رأٌي له

العربية املنظمة الخوري، ميشيل د. تحقيق والتدبري، املداواة يف التيسري كتاب زهر، ابن امللك مروان أبو 1
ولم والسياسة، واألدب والعلم بالفقه معروفة أرسٍة من وهو .١٩٨٣ دمشق والعلوم، والثقافة للرتبية
بكر أبي ابن امللك عبد مروان أبو األقل: عىل أجيال ستة فهناك الحفيد؛ إال الطب غري يف زهر ابن يؤلف
الحفيد زهر، ابن العالء أبي ابن امللك عبد مروان أبو زهر، مروان أبي ابن زهر العالء أبو زهر، ابن
محمد العالء أبو زهر، ابن بكر أبي الحفيد ابن هللا عبد محمد أبو زهر، ابن مروان أبي ابن محمد بكر أبو
ترجم وقد غريه، دون بالكندية استأثر وقد الطب، غري يف ألَّف الذي الوحيد (وهو زهر ابن محمد أبي ابن

ق. ز، ص املحقق، مقدمة املغرب). يف عرش السابع القرن حتى يدرِّس وظل والالتينية، العربية إىل
.٤٨٧ ،٤٧١ ،١١ ،١ ص، التسيري، 2

الكىل، علل يف مقالة السهل، الدواء أمر يف تذكرة الزينة، كتاب األغذية، كتاب مثل: أخرى، مؤلفاٌت له 3
واألجساد. األنفس إصالح يف االقتصاد تذكرة، والبهق، الربص علتَي يف رسالة



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أهمها؛ زهر ابن يذكر التي املركبة األدوية يف إال املصادر عىل يعتمد وال املقرَّرة، والكتب
يف فقط ليس اإلبداع، إىل النقل من وتحوُّل امُلحَدثني، إىل القدماء من تقدُّم جوهره يف فالعلم
ويقوم الزينة»، «كتاب مثل السابقة، مؤلفاته ينقد وقد الفرد. حياة يف بل الحضارة، حياة
الرجولة، إىل الشباب من وتطوره نضجه لرؤية العمر مراحل عىل الذاتي النقد بعملية
اكتفى الدوائي. العالجي العميل الطابع الكتاب عىل غلب رشد.4 ابن حتى األصدقاء وينقد
زهر وابن بالحكمة، رشد ابن اختص الجزئيات. كتابة منه وطلب بالكليات، رشد ابن
تعليمي األسلوب، سهل العرض، دقيق الرتتيب، واضح عمليٍّا، مختًرصا أتى لذلك بالصنعة؛
يعتمد كما األدباء. األطباء يفعل كما الشخصية والتجارب الذكريات من فيه وضع اإلنشاء.
الجد من مروية حالة إما الحديث، الغربي الطب يف الحال هو كما الحالة، دراسة عىل

شبابه.5 يف الحفيد عرفها حالة أو واألب،
واألباطيل، الخرافات حارب لذلك والطبيعة؛ العقل والتجربة، القياس منهج اعتمد
يف الهيثم وابن الفلسفة، يف رشد ابن مثل التقاليد، وحطَّم وامُلنجمني، الني الدجَّ وكافح
عنه وتميَّز مستقلة، شخصيًة له أن إال املذهب جالينويس أنه من وبالرغم الرياضيات.
يف وعميل نظري علٌم الطب جالينوس. وضعها التي غري واملعالجة التشخيص بأساليب
وينبِّه االتساق. عن للبحث الصدر إىل الَعُجز ويردُّ والصيدلة، بالحكمة يرتبط واحد. آٍن
األسماء بسبب التباٌس يقع ال حتى الكالم ومصطلحات الطب مصطلحات بني الخلط عىل

املشرتكة.
فقد االتساع؛ يف حضوًرا أكثر املوروث كان وإن العمق، يف حضوًرا أكثر الوافد ويبدو
بطليموس. ثم أرسطو ثم أبقراط ثم جالينوس يتصدَّرهم اليونان، من أعالم أربعة ذكر
بما جميًعا األطباء زعيم فجالينوس و«املشاءون»؛6 «الفيلسوف» يذكر الِفرق أسماء ومن
قبل بالرشف والتقدم القدماء، من امُلحَدثني وتعلُّم العلماء، تواضع عن تعبريًا زهر ابن فيهم
ناقًصا، جالينوس تركه بما زهر ابن وإكمال العلم تقدم من يمنع ال وهذا بالزمان. يكون أن
خالفهما وما علًما، كان معهما اتفق فما والتجربة، العقل عىل جالينوس أقوال ومراجعة
العقل مع ناحية من القدماء عن تعارضالنقل ما فإذا وتصحيح؛ مراجعة إىل حاجة يف كان

.٥٧ ص٥-٦، السابق، 4
.٥٨ ،١٦٧ ،١٥٢ ،١٢٦ ص٥٧، السابق، 5

.(١) املشاءون الفيلسوف، ،(١) بطليموس ،(٣) أرسطو ،(١١) أبقراط ،(٣٨) جالينوس 6
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

من كان لذلك القدماء؛ عىل للُمحَدثني فاألولوية أخرى، ناحيٍة من امُلحَدثني من والتجربة
يُغني ال والجدل والتمثل والسفسطة اإلقناع فإن املنطقية؛ األقاويل أنواع معرفة الرضوري
النقيل النبوي الطب تحويل أيًضا الرضوري ومن رشد. ابن وعند عنده الربهان عن كله ذلك
يدرس ذلك ومع واملوروث.7 الوافد يجتمع والتجربة العقل ففي تجريبي؛ عقيل طبٍّ إىل
ليس جالينوس، أقوال فهم يف املناط تحقيق من كنوع النتائج يؤكد وجالينوس زهر، ابن
األصوليني، عند األصل من العلة استنباط يف الحال هو وكما اللغة، طريق عن داخلها من
بني ويُقارن الحالة.8 دراسة نتيجة الفرع، يف العلة وجود من بالتحقق خارجها من بل
وبني أخرى، ناحيٍة من وجالينوس ناحية من ائني واملشَّ أرسطو بني خاصًة الطبية، املذاهب
عىل واعتماًدا الطبِّي، املذهب بنية عىل بناءً أرسطو إىل أقرب ويجده وجالينوس، أبقراط
فالعوام الطبيعة؛9 ملعرفة البرشية التجربة إىل أي العوام؛ تجربة إىل ويلجأ والتجربة. العقل
يف والتصوف، والفلسفة الكالم يف الحال هو كما سلبيٍّا عامًال وليست إيجابي، عامٌل هنا

بالحكمة.10 لهم الترصيح وعدم التأويل، عن وبعدهم الكالم، علم عن العوام إلجام
أقواله مراجعة يدل مما جالينوس»؛ «كالم جالينوس»، قال «كما تعبريات تكثُر لذلك
ويفرِّق برهان.11 أو تعليل بال أقواله جالينوس ترك ما وكثريًا والتجربة. العقل عىل
األطباء بني أحيانًا فاالختالف االسم؛ دون ى املسمَّ عن وعينه ى، واملسمَّ االسم بني زهر ابن
إىل حضارة من األسماء تختلف وقد يات. املسمَّ إىل يرجع مما أكثر األسماء إىل يرجع
جالينوس، أقوال بني التعارض زهر ابن يرفع كما يات. املسمَّ اتفاق من بالرغم حضارة
القول أفعال إىل واإلضافة والرتاجيح، التعارض باب يف األصول علم يف الحال هو كما
بعض يذكر كما الطبية.12 األعمال أي واإلبداع؛ والرؤية والعالج االستعمال أفعال نظري

من رشبة «أو السالم عليه قوله ومن عسًال»، «اسِقه قوله من ملسو هيلع هللا ىلص النبي محمد الصادق عن جاء وما 7

عسًال. يُسميه وجالينوس العسل. مسهلة غري أو مسهلة كانت أدويتنا يف تخلط أن وجب فلهذا عسل»؛
.٣٢٧ ،٣٢٦ ص٣٣٤، السابق،

.٣٠٨ ،٢٥٠ ،٢٣٣-٢٣٤ ،٢٠٦–٢٠٨ ،١٩٥ ،١٧٠ ص١٣٥-١٣٦، السابق، 8
،٤٣٠ ،٣٩٩ ،٣٨٨ ،٣٨٢ ،٤٢٢–٤٢٥ ،٤١٩ ،٤١٧ ،٢٨٥ ،٢٧٠-٢٧١ ،٢٥١ ،١٨٥ ص١٧٩، السابق، 9

.٤٧٦
.٣١٠ ،٢٥١ ،١٦٦ ،١٤٠ ،١٠٥ ،٨٥ ،٦٠ ،٤٤ ،٢٧ ،٢٤-٢٥ ،٢٢ ص٧، السابق، 10

،٢٧٢ ،٢٦٨–٢٧٠ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٤٦٨ ،٢٤٤ ،٢٣٢ ،٢١١ ،١٧١ ،١٧٠ ،١١٥ ص١١٩، السابق، 11
.٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٨٥-٢٨٦
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

النظر أفعال بني فرق فال لألطباء؛ بالنسبة كره، أو وزعم أجمع مثل املعرفة، أفعال
األسلوب يف الحال هو كما االعرتاضمسبًقا، عىل الرد أسلوب ويستعمل الشعور.13 وأفعال
صاحبه، بذكر وتقديمه النص الناسخ تقطيع من وبالرغم والفقهي. الكالمي الفلسفي
األجزاء وضم العمل وحدة عىل تأكيًدا آٍت؛ هو عما ويُعلن فات بما يذكِّر األسلوب فإن
املؤلف بني مشرتك مرشوٌع العلمي فالعمل القارئ؛ مخاطبة إىل باإلضافة واحد. كلٍّ إىل

لالستطراد.14 درءًا املوضوع إىل بالعودة التذكري يتم ما وكثريًا والقارئ.
املطرف أبو ثم الجد، امللك عبد ثم هللا»، رحمه «أبي، املقدمة، يف األب فيأتي املوروث أما
ومن املبتدئني. النائبة األطباء من فضيل ابن يوسف، بن عيل طبيب سفيان ثم وافد، ابن
أحد رزين ابن ثم عيل، الشقي ولد ثم قرطبة، وايل يوسف بن عيل الشقي يأتي األسماء
املحظية، وقمر الجارية، والثريا بواذودين، ثم هللا، عبد أبو عمر، بن محمد األندلس، ثوار
والعجيب يمور.15 بن ويحيى فضيل، وابن بدوينا، بن عيل سنقور الشقي الزهراء وابن
امللك؛ عبد وجده بأبيه واالكتفاء رشد، وابن والبريوني سينا وابن والرازي الِكندي ذكر عدم
املوروثة. الطبية لخربته نظًرا تساؤالت عن إجابته ومصدر الطبية، معلوماته مصدر فاألب
األسلوب ويظهر الخاصة. تجربته تأتي والجد األب من الطبِّي املوروث إىل وباإلضافة
يظهر كما العاقبة. وسوء وأضلُّوا»، «فضلُّوا مثل الذاكرة، من املرسل والنبوي القرآني
عىل والحفاظ التقوى، إىل دعوة والطب عمرو. أو بزيد املثل رضب يف العربي األسلوب
فاألخالق امُلرتَفون؛ يفعل كما الدنيا، الحياة يف االنغماس أخطار عىل والتنبيه الصحة،
التجاوز ببعض يوحي قد مما األندلسية؛ الطبية املصطلحات بعض وتظهر الصحة. رشط
مثل ومدنه، األندلس تاريخ يظهر كما األمصار.16 باقي يف عليها التعود لعدم نظًرا اللغوي
«الطليطليون».17 مثل املدن، سكان يظهر كما مراكش. وسنتمرية، وبرشلونة، إشبيليا،

لوحدة نظًرا املوروث؛ وعامة الوحي يُضاف الوافد دعامتَي والتجربة العقل ومع
يف هللا أودع فقد الطبيعة؛ يف العلل سبب أنه عىل هللا فيظهر والطبيعة، والعقل الوحي

.٣٣٤ ،٤٨٠ ،٤٧١ ،٤٢٣ ،٤١٤ ص٣٨٦-٣٨٧، السابق، 12
.٢٨٥-٢٨٦ ،١٩٥ ،١٨٣ ،٥٥ ،١٤ ص٧–١٠، السابق، 13

،٨٢ ،٧٠ ،٤١١ ،٥٣ ،٥ ،٤٩٦ ص٤٧١، فات، بما التذكري .٤٨٠ ،٤٣٦ ،٢٤١ ،١٦ ،١١ ص٧، السابق، 14
،٢٠٨ ،١٩٩ ،١٩١ ،١٦٣ ،١٢٤ املوضوع، إىل والعودة ٣٩٤؛ ص٣٢٩، آٍت، هو عما واإلعالن ٤١٧؛ ،٢١٠

.٤٦٥ ،٤١١ ص١، القارئ، ومخاطبة ٤٦٥؛ ،٢٩٦ ،٢٨٦ ،٢٨١ ،٢٥٢ ،٢٤٢ ،٢٣١ ،٢٢٧ ،٢١٠
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

بعد الدواء ورشب هللا، من الشفاء أن من بالرغم الجسم يف تفعل قًوى الحي الكائن
من بتوفيق الشفاء يف الطبيب نجاح النخاع. حتى أشعرية عن يكشف مما هللا؛ استخارة
واتهاًما لآلخر تربئًة النفس، من والرش هللا، من فالخري الخاص؛ اجتهاده من وفشله هللا،
من فاألسباب البرش؛ عقول إليه تنتهي ال وعلمه وقدره، هللا علم بسابق يشء وكل للذات.
بالحمدالت ينتهي بالبسمالت يبدأ وكما هللا.18 بإذن والشفاء هللا، من واملسبَّبات البدن،
طبًقا آخر إىل ناسخ من اإليمانية النهايات وتختلف الرسول. عىل الطيبات والصلوات

الخاصة.19 النفعاالته

رشد ابن (٢)

إال والجوامع، والتلخيصات التقارير صاحب األعظم» «الشارح رشد ابن أن من وبالرغم
املوروث. تنظري الوافد تمثُّل يف تصبُّ أعماله بعض أن

العنوان ومن النوع.20 نفس من (٥٩٥ه) رشد البن الطب يف «الكليات» ويُعترب (أ)
نظر، عىل يقوم عمل صادقة، مبادئ من فاعلة صناعٌة فالطب املضمون؛ استنباط يمكن
علٌم فالطب بينها؛ فردية فروٍق بال األبدان جميع تنتظم العامة القوانني من مجموعة
وقبل املنطق بعد الثالثية الحكمة علوم منظومة من جزء الوقت نفس يف وهو طبيعي،
النظر واملشاهدة، التجربة إىل يستند الوقت نفس ويف واملنطق، النظر عىل يقوم اإللهيات.
البسيط بني والجزئيات، الكليات بني يجمع علٌم فهو باملعالجات؛ والقيام األسباب يف

.(١) سفيان ،(٣) وافد ابن املطرف أبو ،(٤) الجد امللك عبد ،(١٩) هللا رحمه أبي الشيخ األطباء: 15
يحيى فضيل، ابن بدوينا، بن عيل عمر، محمد ،(٤) الشقي ولد ،(٦) يوسف بن عيل الشقي األسماء:

.(١) يمور بن
.٤١٦-٤١٧ ،٣٢٥ ،٣٢٣ ،٣١٩ ،٢٧٧ ،٤٧٣ ،٢٥١ ،١٤٧ ،١٧٥-١٧٦ ،٢٦ ،١٥ ص١٣، السابق، 16

.٢٩٠ ،٢٥١ ،٢٦ ص٩٧، السابق، 17
،٤٨٧ ،٤٣١ ،٣٩٤ ،٢٨٤–٢٨٦ ،٢٦٣ ،٢٥١-٢٥٢ ،٢٣٧ ،٢٠٧ ،١٠٢ ،٨٦ ،١٢ ص١٧، السابق، 18

.٥٦١
.٤٨٧ ،٤٣٥-٤٣٦ ،٢٤١ ،٢٥٢ ،١٥٢ ،٨٢ ،٧ ص٥، السابق، 19

شادي أبو د. مراجعة الطالبي، عمار د. الشوبان، سعيد د. وتعليق تحقيق الطب، يف الكليات رشد، ابن 20
.١٩٨٩ القاهرة لألكاديميات، الدويل االتحاد مع بالتعاون للثقافة األعىل املجلس الروبي،
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ترتيب يف اإلنسان بدن بها ُعرض التي الطريقة نفس وهي واألدنى، األعىل بني واملركب،
الفلسفية التصورات رشد ابن يدرس املوضوعات. لقيمة طبًقا األدنى إىل األعىل من الفصول
بني ويميِّز املنطقية. والقسمة املنطق، عىل الطب يعتمد ثَم ومن الكليات؛ أي الطب، يف
تكون أن يرفض لذلك برهانية؛ أقاويل إىل ويُحيلها الطب، يف والخطابية الجدلية األقاويل
دون جزئية أقواٌل وهي املعقول، دون املنقول مجرد للطب، مصدًرا الكنانيش أقوال
عضو، عضٍو أمراَض وليست البدن أمراض أي كلياتها، يف األمراض تدرس كلية. قوانني
واالقتصار اإليجاز سبيل عىل رشد ابن يكتب لذلك الجزئية؛ التخصصات قبل العام الطب
صدقها، من والتحقق الصناعة، معرفة مزدوج، والقصد وقصده.21 غرضه تحقيق مع
لذلك املوضوع؛ إىل رشد ابن بعدها يعود رضوري كاستطراٍد القدماء أقوال ومراجعة
باستمرار الكل إىل األجزاء تَُضم العمل لوحدة ونظًرا والتوضيح.22 البيان أفعال تكثر

والقيمة.23 باملنطق بدايًة
فالعقل واملالحظة؛ واملشاهدة التجربة هو الطب عىل يقوم الذي الثاني واألساس
الطبيعة من تأتي مادته ولكن داخله، يف الطبِّي الخطاب ألحكام والربهان والقياس واملنطق
والجسم واألسباب. العلل عىل تقوم التي الطبيعيات من جزءًا الطب كان لذلك والتجربة؛
هو الطبيعة وعالم الطباع. وهو الطب، وعلم الطبيعة علم االثنني، بني مشرتك موضوٌع
وعن الطبيعة. يف خاصة حالٌة فالجسم الطبيب؛ ال العامة املبادئ عىل الربهان يُعطي الذي
تقدمة يف معروف هو ما عىل املرض بحاالت التنبؤ يمكن واألسباب العلل معرفة طريق
الطب علم من جزءًا األدوية صناعة كانت وإذا األحداث. بوقوع املسبق العلم أي املعرفة؛
القياس، مع التجربة رضورة ظهرت والعالج، التشخيص بني والعمل، النظر بني جمًعا
فيها ليكتب الجزئيات وترك الكليات عىل اقترص رشد ابن أن ولو الكليات. مع والجزئيات
فيه يطبِّق آخر كتاب تأليف يودُّ رشد ابن كان وقد طلبه. عىل بناءً «التيسري» زهر ابن

العمر.24 يف هللا أنسأ ما إذا كلياتها إىل األجزاء ا ضامٍّ الكليات يف قوانينه

.٣٦٣ ،٢٤٦ ،١٦٢ ،١٤٤ ،٨٨ ،٣٤٢ ،٣٥٥ ،٢٣٨ ،٢٣٣ ،٢١٥ ص٢١٣، السابق، 21
.٧٠ ،٥٦ ،٨٣ ،١١ ،٢١٩ ،٦٦ ،٥٣ ،٤٦ ،٨١ ،٧١ ،٤٤ ،١٩ ص١، السابق، 22

.١٥٨ ،٤٢ ،٢٤٢ ،٣٩٠ ،٣٨٦ ،٣٢٧ ،٣٤ ،٢٢-٢٣ ،١٦٨ ،١١١ ص١٢٠، السابق، 23
،١٣٨ ،١٤٦ ،١٤١-١٤٢ ،٥٦ ،٢١٦ ،٧٨-٧٩ ،٧٦ ،٧٤ ،٦٤ ،٥٤ ،٤٣-٤٤ ،٢٠ ،١٠٥ ص٧١، السابق، 24

.١٥٠ ،٤٢١-٤٢٢ ،٢٣٤ ،٢١٥
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

ثم أرسطو، ثم أبقراط، ثم جالينوس، يتقدم الوافد ويف املوروث. الوافد ويتقدم
وبالد اليونانيني بالد البالد أسماء ومن وأرسطراطيس. وبولس وأندروماخوس أركيغانس
اإلبداع عىل كعَلم الطب العتماد نظًرا املوضوع خارج استطراٌد الوافد إىل واإلحالة الروم.25
ويُدافع الفلسفية. للمواضع طبًقا ويختفي يظهر الخارجي، النقل إىل حاجة دونما الداخيل
إجماع يمثِّل ألنه بل عنه، نقًال أو له تقليًدا ليس الوقت طول جالينوس عن رشد ابن
غري أقواليه ألن «املزاج»؛ كتاب يف جالينوس رشد ابن ينقد الوقت نفس ويف األطباء.
عنه. املسكوت عن ويعربِّ أقواله، ثنايا يف ويدخل «األسطقسات». كتاب بعكس برهانية،
القول بلفظ العلمية جالينوس براهني يُوِرد األقوال.26 عليه ويُراجع الطبِّي الواقع ويدرس
الفكري مساره يف ويدخل معها. االختالف حالة يف الزعم وبلفظ معها، االتفاق حالة ويف
من للتحقق فكره مسار ويصف جالينوس، يراه ما رشد ابن ويرى براهينه. لرُياجع
قصد، حمد، أدرج، شهد، نص، ألفاظ استعمال كثر لذلك الرؤية؛ وصدق االستدالل صحة
التوفيق ويُحاول اعرتف.27 ح، رصَّ رأى، حمد، أنكر، اعتاص، ظن، حكى، أصبح، وصف،
مؤلفات بعض عىل اعتماًدا جالينوس، مثل طبيعي فيلسوٌف فأرسطو أرسطو؛ وبني بينه
يروي كما اليونانية، للفلسفة ومؤرًخا راويًا أرسطو وعىل النفس، كتاب مثل أرسطو،
مع للطب العميل الطابع لتأكيد أرسطو عىل يعتمد السابقني. األطباء عن أيًضا جالينوس
كفالسفة وأبقراط وجالينوس أرسطو بني فرق وال بنقلها. االكتفاء دون أقواله تعليل
وال األقاويل.28 أنواع ويف الجزئية األحكام يف الخالف إنما العامة، املبادئ عىل للطبيعة

واحدة.29 يات واملسمَّ أحيانًا، التسمية يف إال وجالينوس أبقراط بني خالف
الِكندي ثم زهر، بنو ثم زهر، ابن مروان ابن ثم الرازي، يتصدر املوروث ومن
لألخبار مصدًرا طبيبًا، وليس راويًا الرازي ويُذَكر نرص.30 وأبو وافد ابن ثم سينا، وابن

أرسطراطيس، بولس، أندروماخوس، ،(٥) أركيغانس ،(١٩) أرسطو ،(٣٣) أبقراط ،(١٤٠) جالينوس 25

.(١) الروم بالد اليونان، بالد
.٣٦٩ ،٣١٥ ،٣١٩ ،٤١٤ ،٣٩٠ ،٢٤٧ ،٢٣٧ ،١٢٩ ،٦٤–٦٦ ،٤٤ ص١، السابق، 26

،٩٦ ،٨٢–٨٥ ،٧٩–٨١ ،٧٥-٧٦ ،٧١-٧٢ ،٦٨ ،٦٤ ،٥٨-٥٩ ،٥٣ ،٧٩ ،٧٦ ،٥٧ ص٤٥، السابق، 27
.٢٦٨ ،٢٩٥-٢٩٦ ،٢٨٩ ،٢٥٧ ،٣٥٩ ،١٤٩ ،٢٩١ ،١٤٥ ،١٤٨

.٢٣٨ ،٢١٨ ،١٦٣ ،٨٤ ،٧٦ ،٧٤ ،٧٢ ،٦٩-٧٠ ،٦٣ ،٥٩ ص٢١، السابق، 28
.٤١٨ ،٣٨٨ ،٣٥٤ ،٤١٨ ،٢٥١ ،١٥٦ ص١٤٩، السابق، 29

.(١) نرص أبو وافد، ابن ،(٣) سينا ابن الكندي، ،(٤) زهر بنو ،(٦) زهر ابن مروان ابن ،(١٣) الرازي 30
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يمدح حني يف واملوسيقى، والعدد الطب بني ربط ألنه طبيبًا؛ الِكندي وينقد الطبية،
والطب الجسمي الطب الرتباط نظًرا املعرفة وحدة يمثِّل الِكندي طب أن مع سينا، ابن
اشرتاك مثل محلية، موضوعاٌت وتظهر زهر. بني أسماء ويمدح رشد، ابن عند النفيسحتى
بني واملوروث، الوافد بني التمايز يظهر كما يات. املسمَّ نفس عىل األسماء واختالف االسم
والعربي الصقيل مثل املحلية، البيئة وتظهر «عندنا». «بالدنا»، مثل تعبرياٍت يف واآلخر، األنا
ويتحدث والروماني. اليوناني ُمقابل يف والهندي، واليهودي والفاريس والصيني واألرميني
الجغرايف.31 الطب أو الطبية بالجغرافيا يقرب فيما واألكراد والرببر العرب أمراض عن
زماننا». «حتى عبارة تتكرَّر لذلك زمن؛ إىل زمن ومن عرص، إىل عرص من الطب يتغريَّ كما
يخلو ويكاد رشد.32 ابن إىل جالينوس ومن امُلحَدثني، إىل القدماء من للعلم تطور هناك
قرآنية آياٌت تظهر ال كما والخاتمة. املقدمة باستثناء العادية اإليمانية العبارات من الكتاب
عىل يقوم الذي الدقيق العلمي األسلوب يغلب بل دينية، إنشائياٌت وال نبوية وأحاديث

واألسباب.33 العلل اقتناص
تمثُّل يف مقاالته يف رشد ابن ساَهم وقد الطبيعي. والعلم املنطق يف مقاالت (ب)
مقاًال عرش اثنا عرشة، الخمسة املنطقية املسائل ِضمن فمن املوروث؛ تنظري قبل الوافد
إبداٌع واحدة ومقالٌة املوروث، تنظري يف مقاالت وثالث املوروث، تنظري قبل الوافد تمثل يف

خالص.
بلقبه أو باسمه سواء فيها، املذكور املقاالت عدد يف املقدمة يف أرسطو ويأتي
أومريوش.34 ثم أوديموس، ثم ثاوفرسطس، ثم وثامسطيوس، اإلسكندر ثم «الحكيم»،

،٣٩٩ ،٣٦٥ ،٣٩١ ،٣٥٩ ،٢٥١–٢٥٣ ،٣٤٥ ،٣٢٠ ،٣٠٨ ،٢٥٣ ،٢٤٩ ،٥٨ ،٧٦-٧٧ ص٥٨، الكليات، 31
.٣٥٣ ،٣٤٥ ،٣٢٠ ،٣٠٨ ،٣٧١ ،٣١٢-٣١٣ ،٤١٨ ،٤١٤ ،٣٦٩ ،٢١٤ ،٣٧٦

.٣٨٤ ،٢٤٩ ص٣٠٨، السابق، 32
.٤٢٢ ،٣٤٠ ،٢١٤ ،١٥١ ص٢٩، السابق، 33

أدمريوس ،(٤) أوديموس ،(٥) ثاوفرسطس ،(٦) ثامسطيوس اإلسكندر، ،(٥) الحكيم ،(١٠) أرسطو 34
الكل عىل املقول ،(٣٨) املقدمات لجهات النتائج جهات لزوم يف ألرسطو: ذكًرا املقاالت وأكثر .(١)
الحميل القياس ،(١٤) النتائج جهات ،(١٧) املطلقة أو الوجودية املقدمة ،(٢١) املختلطة املقاييس ،(٣٥)
الرباهني محموالت ،(٣) املمكنة املقاييس األعراض(٥)، وكليات الجوهر كليات ،(٦) الحد ،(١١) والرشطي
محموالت ،(٨) النتائج جهات املمكنة، املقاييس ،(٩) العبارة كتاب للحكيم: ذكًرا املقاالت وأكثر .(١)
املقدمة ،(١١) النتائج جهات لإلسكندر: ذكًرا املقاالت وأكثر .(١) والرشطي الحميل القياس ،(٣) الرباهني
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

األمثلة. مادة ثم ُرشاحه، ثم املنطق، علم واضع فهو أوًال؛ أرسطو يأتي أن الطبيعي ومن
املقدمة يف أرسطو أيًضا ويأتي صورية. أشكاٍل إىل الشعبية املادة تحويل هو فاملنطق
ثم ثاوفرسطس ثم ثامسطيوس ثم اإلسكندر الرتتيب، نفس مع ذكره تردُّد حيث من
العبارة ثم الربهان ثم القياس إليها إحالًة املنطق كتب وأكثر وأومريوش.35 أوديموس
أوال، الفكر ألشكال وضع فالقياس الربهان؛ عىل القياس أهمية يبنيِّ مما املقوالت؛ ثم
إىل حاجة يف ليس رشد ابن وكأن إيساغوجي، إىل يُحال وال يقينًا. أكثرها هو والربهان
والسفسطة، الجدل كله؛ الظن منطق إىل يُحال ال كما قبل. من الفارابي احتاج كما مدخل
املقاالت تتفاوت الكم حيث ومن الظن.36 عىل املطلقة األولوية فلليقني والشعر؛ والخطابة
ما أن وواضح الشخص. حد مثل وأصغرها الكل، عىل املقول مثل أطولها بني املنطقية
أشكال كل تأتي الكل عىل املقول مبدأ ويف شامًال. علًما باعتباره املنطق هو رشد ابن يهمُّ
املجموعات أسماء ومن النهاية.37 يف والحدود وعكسه، ومقدماته ونتائجه وأنواعه القياس
تمثُّل أولوية يبنيِّ مما املتكلمون؛ وأخريًا األطباء، ثم املشاءون، ثم أوًال، املفرسون يأتي

املوروث.38 تنظري عىل الوافد
املنطق، هذَّب والذي الثاني، املعلم باعتباره املقدمة يف الفارابي يأتي املوروث ومن
ومسيلمة والفراء وهيب وابن باجه ابن ثم الفارابي، بأستاذية يعرتف الذي سينا ابن ثم
بالوحي؛ واملنطق باملنطق، اللغة الرتباط ورسول؛ ومتنبٍّ ولغوي فيلسوف ومحمد،

املقاييس ،(٧) الكل عىل املقول ،(٩) املقدمات لجهات النتائج لزوم الحد، ،(١٠) املطلقة أو الوجودية
جهات املطلقة، أو الوجودية املقدمة املمكنة، املقاييس لثامسطيوس: ذكًرا املقاالت وأكثر .(٣) املختلفة
.(١) والرشطي الحميل القياس الكل، عىل املقول ،(٢) املقدمات لجهات النتائج جهات لزوم ،(٣) النتائج
جهات لزوم ،(٣) النتائج جهات يف ،(٤) واملطلقة الوجودية املقدمة لثاوفرسطس: ذكًرا املقاالت وأهم
ألوديموس ذكًرا املقاالت وأكثر .(١) الكل عىل املقول املختلفة، املقاييس ،(٢) املقدمات لجهات النتائج
لجهات النتائج جهات لزوم الكل، عىل املقول النتائج، جهات املطلقة، أو املوجودية املقدمة متساوية:

واحدة. مقالٍة يف أدمريوس وذُكر .(١) املقدمات
أوديموس، ،(١١) ثاوفرسطس ،(١٤) ثامسطيوس ،(٤٨) اإلسكندر ،(٢٨) الحكيم ،(١٥٢) أرسطو 35

.(٤) أومريوش
.(١) املقوالت ،(٢) العبارة ،(٣) الربهان ،(٩) القياس كاآلتي: اإلحاالت تردد 36

.(٢) املتكلمون ،(٤) األطباء ،(٨) املشاءون ،(١١) املفرسون 37

.(٢) املتكلمون ،(٤) األطباء ،(٨) املشاءون ،(١١) املفرسون 38
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

النظر مختلفني؛ مستويني عىل الخطأ من تعصم قواعد يضعان معياريان فكالهما
سينا وابن أرسطو، شارح ألنه أضعاف؛ ثالثَة سينا ابن عىل األولوية للفارابي والعمل.39

املرشقية. وفلسفته بأفالطونيته عنه ُمنحرف
لألندلس، وصوله لعدم ربما الِكندي أو إلرشاقياته، ربما أستاذه طفيل ابن يذكر وال
و«املوجودات «الربهان» مثل كتب، عدة إىل ويُحال رشد. ابن مثل الطبيعي املنطقي وهو
نفسه،40 رشد البن «القياس» كتاب وتلخيص «القياس» كتاب رشح ثم للفارابي، املتغرية»
سينا، البن و«الشفاء» و«النجاة» للفارابي، و«التحليل» و«السفسطة» «العبارة» ثم
الفراء. وكتاب وهيب بن ملك هللا عبد أبي وكتاب رشد، البن املنطقية» و«املسائل

املتكلمون.41 وأخريًا األطباء، ثم املشاءون، ثم املفرسون، يُذَكر املجموعات ومن
املقاالت طابع من تقلِّل الدين إىل إشارة أو نبوي حديٌث أو واحدة قرآنية آيٌة تُذَكر وال
الفلسفية رشد ابن ثالثية عكس عىل تُحركها، وال العامة عىل الصعبة التجريدية املنطقية
هناك الرشيعة. إىل أو العقيدة إىل إحاالت توجد ال كما و«التهافت». و«املناهج» «الفصل»
القيمة، بلغة الطبيعة عن تفسري أيًضا وهناك زماننا، أهل من املتكلمني إىل إحالة فقط
كائٌن فالعقل الدين؛ أساس واألخالق العقيدة، تنظري والقيمة واألفضل. واألكرم األرشف
والدين. األخالق بني االتحاد يتم التعايل ويف واألرشف، الكمال نحو تتَّجه والطبيعة رشيف،
بني والذاتية، املوضوعية بني العلمني، بني خالط هذا الطبيعي العلم نظري وجهة ومن
إلهياٌت الطبيعيات أن والحقيقة والدين. العلم بني واإلنشاء، اإلخبار بني واألخالق، الطبيعة
بلغٍة كليهما عن التعبري ويتم أعىل، إىل مقلوبة طبيعياٌت واإللهيات أسفل، إىل مقلوبة

خالصة. إنسانية
البذور «يف املزاج»، «يف للوافد تمثُّل منها اثنان الثالث، الطبيعية للمقاالت وبالنسبة
يف ألرسطو الطبيعي» «السماع من والثامنة السابعة املقالة يف فقط وواحدة والزروع»،
أفالطون، ثم النحوي، يحيى ثم أوًال، أرسطو يأتي املوروث. تنظري قبل الوافد تمثل

.(١) محمد مسيلمة، الفراء، وهيب، ابن باجه، ابن ،(٢٤) سينا ابن ،(٧٦) الفارابي 39
القياس كتاب تلخيص للفارابي، القياس كتاب رشح ،(٣) للفارابي املتغرية املوجودات ،(٥) الربهان 40
واملسائل والربهان سينا، البن والنجاة الشفاء للفارابي، والتحليل والسفسطة العبارة ،(٢) رشد البن

.(١) الفراء وكتاب وهيب بن ملك هللا عبد أبي وكتاب رشد، البن املنطقية
.(٢) املتكلمون ،(٤) األطباء ،(٨) املشاءون ،(١١) املفرسون 41
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

يُحال أرسطو كتب ومن الفارابي، إال يظهر ال املوروث ومن وجالينوس.42 أبقراط ثم
القياس ورشح والعالم، والسماء الطبيعي السماع ثم الجدل ثم الربهان ثم القياس إىل
إال يُذَكر ال املوروث ومن أرسطو. ويصوِّب جالينوس رشد ابن ويُخطِّئ لثامسطيوس.
املفرسون، الفالسفة ثم القدماء، يُذَكر املجموعات ومن للفارابي. املتغرية املوجودات كتاب

ملتنا». أهل «من املتكلمون ومعهم
شارًحا الفارابي يأتي عرشة الثمانية املقاالت يف واملوروث الوافد جدل وبمقارنة
سينا. البن األكثر االنتقاد أن مع اإلسكندر، بعد سينا ابن يأتي ثم اإلسكندر، قبل أرسطو
إىل اإلحاالت قبل أرسطو كتب إىل اإلحاالت تأتي الكتب أسماء إىل اإلحاالت حيث ومن
ثامسطيوس كتب قبل سينا ابن وكتب سينا، ابن كتب قبل الفارابي وكتب الفارابي، كتب
الفارابي إىل ثم أوًال، أرسطو إىل فاإلحاالت جالينوس. والفراء وهيب بن ملك هللا عبد وأبى
وجالينوس ثامسطيوس إىل ثم رابًعا، سينا ابن إىل ثم ثالثًا، رشد ابن إىل ثم ثانيًا،

خامًسا.43 والفراء وهيب وابن
أرسطو إىل اإلشارة وكيفية النص توجهات عن الكشف املضمون تحليل وأهمية
هذا وميزة والقصد. الغاية نحو الفكر مسار عىل كمؤرشات البيان، أو القول أفعال، وبأي
وتردد الحكماء، بأسماء اإلبداع إىل النقل من التحول كيفية ملعرفة الكيفي الكمي التحليل
بني املقاييس اختالف يف الحرية وتقع أيًضا. وترددها واملجموعات، الكتب وأسماء ذكرهم،
وقد ضعيف، وترددها أكثر األسماء تكون فقد داللة؛ أكثر أيها ترددها وعدد األسماء عدد
الحكم إلصدار املؤرشات من عديد بني الجمع يتم الحالة هذه ويف أكثر. وتردها أقل تكون
تعني فقد التبعية؛ عىل األسماء ترداد كثرة تدل وال واملوروث. الوافد جدل حول العام

أرسطو األعالم: أسماء العنوان. يف املؤلف اسم تذكر ألنها الجزئي؛ العرض يف أيًضا تصنيفها ويمكن 42

،(٤) القياس أرسطو: كتب أسماء .(١) جالينوس أبقراط، ،(٢) أفالطون ،(٥) النحوي يحيى ،(١٦)
،(٢) القدماء املجموعات: أسماء .(١) العبارة والعالم، السماء الطبيعي، السماع ،(٢) الجدل ،(٣) الربهان

.(١) ملتنا أهل من املتكلمون املفرسون، الفالسفة
العلوية واآلثار والعالم والسماء الطبيعي والسماع والجدل والربهان والقياس والسفسطة العبارة 43
املتغرية واملوجودات والتحليل والربهان القياس كتاب ورشح السفسطة ،(٩) ألرسطو والفساد والكون
،(٢) سينا البن والنجاة الشفاء ،(٣) رشد البن املنطقية واملسائل والربهان القياس تلخيص ،(٦) للفارابي

.(١) وجالينوس والفراء وهيب ابن وكتاب لثامسطيوس القياس
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

نفس إىل االنتهاء يدل كما سينا. البن رشد ابن ذكر يف الحال هو كما والهجوم، النقد
ِصدقها. عىل متباعدتني قراءتني من النتيجة

اإلبداع، إىل النقل من للتحول أخرى مرحلًة والطبيعية املنطقية املقاالت هذه وتمثل
املوروث، تنظري قبل الوافد تمثُّل عملية ملمارسٍة دقيقة موضوعاٍت يف صغري تأليٌف وهي
يشمل جديد أدبي نوٌع وهو والوعاء. املادة بني والحاوي، املحوي بني التقارب وإحداث
«قال فيه والرتاكم. والتأليف والعرض والجوامع والتلخيص الرشح السابقة؛ األنواع
املنطق داللته، له املوضوع واختيار أرسطو.44 تجاوز وفيها النص، عىل اعتماًدا أرسطو»
أجل من التأويل وسوء الشك يعرتيها التي املوضوعات وهي اإللهيات، دون والطبيعة

األصول. إىل والعودة التصحيح
والتلخيص التفسري رشد، البن الكيل املرشوع إطار يف إال املقاالت هذه فهم يمكن وال
اإلبداع حتى الوافد تمثل من واملراحل والرتاكم، والتأليف الجزئي والعرض والجامع
يتمثل نقدي تأليٌف هو التلخيصات. الرشوح إىل منها الجوامع إىل أقرب وهي الخالص،
الحق ومعرفة األصل إىل عودة مع دراسة، عىل دراسة هي املوروث. تنظري قبل الوافد
تعشيق الفلسفي، الرتاكم نحو خطوة تأليف، عىل تأليف هو والطبيعي. والعقيل النقيل
مهمة السابقني. الرشاح نقد يوجد ما بقدر أرسطو» «قال يوجد ال املوروث. يف الوافد
والعودة واملتكلمني، الرشاح شوائب من به َعِلق مما النص تخليص الحاالت كل يف رشد ابن
األول النص تُنقذ إصالحية معركة كل يف الحال هو وكما انحرافها، قبل األوىل األصول إىل
بعد املجتهد بداية راجع كما حياته، فرتات مدى عىل املراجعة ويُعيد الرشاح. براثن من
القياس تلخيص اقتىض كما ٥٨٤ه). (عام «الحجج» كتاب إليه وأضاف عاًما، عرشين

الكبري. التفسري إىل الجوامع تُحيل وكما املراجعة،
ال مجردة باردة رصفة علميًة تبدو والطبيعيات املنطق يف املقاالت وموضوعات
وحدة وتُظهر وجدانه، يف تعيش رشد، ابن عند حية تجارب أنها من بالرغم فيها، حياة
الرتاث نقد يف امُلساندة الصغرية املقاالت من بالرغم والواقع، واملوروث الوافد مرشوعه،
ألنها أرسطو؛ تعاليم شوَّهت التي وامُلحَدثني القدماء الرشاح وتأويالت والطبيعي، املنطقي
الرضورية املقدمات من املركبة املقاييس عن املتولدة النتائج تحديد يف مقاصده تدرك لم
أن إىل تنبُّههم وعدم والرضورية، املطلقة املقدمات معنى فهم لعدم واملمكنة؛ واملتعلقة

النارش). وضع من املقاالت (عنوان ١٦٦-١٦٧ ص١٦١، الكل، عىل املقول 44
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

بالنقل العقل صلة عن دفاع رشد ابن رشوح مادتها.45 ال القضايا بوجود يتعلق األمر
الحكمة عىل يُنكر الذي الغزايل وضد العقل، دون بالنقل يقولون الذين الحشوية ضد
وضد أرسطو، تأويل يُسيئون الذين ومسلمني، يونان الرشاح، وضد العقل، استخدام
أو بالنقل العقل فصلة الباطني؛ التأويل لحساب كليًة النقل عىل يقضون الذين الباطنية

رشد. ابن مفتاح هو التأويل ورضورة بالرشيعة الحكمة
والقياس والعبارة املقوالت، الربهان، منطق أكربها، وهي املنطقية، املقاالت عىل ويغلب
جمع أن من بالرغم والشعر. والخطابة والسفسطة الجدل الظن؛ منطق وليس والربهان،
يف أعمق الفكرية داللته أن إال النارش، صنع من عرض مجرد والطبيعة املنطق مقاالت
والطبيعة العقل تطابق إال اإللهيات وما واملوضوع. الذات بني والطبيعة، العقل بني الصلة
اإللهيات، يف الوحدة تشخيص عن بعيًدا والطبيعة والعقل النص بني الوحدة تظهر حتى

اإللهية. اإلرادة باسم الطبيعة وتدبري الوحي، باسم العقل عىل والقضاء
وحسن االستيعاب مجرد يعني ال الوافد فتمثُّل النقدي؛ الطابع املقاالت عىل ويغلب
بني النقد يف فرق وال التأويل46 سوء ونقد الصحيح رفض اإليجابي؛ التمثل بل االستقبال،
الفارابي يبدو حني يف سينا، البن ه موجَّ النقد وأغلب املسلمني. والرشاح اليونان الرشاح
إىل أقرب وهو له، والشارح أرسطو إىل الوسيلة هو ألنه واضًحا يبدو ألرسطو. فهًما أكثر
الخمسة املنطقية املقاالت عناوين وتكشف الرصيح. العقل عىل كليٍّا العتماده رشد ابن
اتصال والتأويل تأويل، فالرشح ومسلمني؛ يونان ورشاحه، أرسطو بني الخالف عن عرشة

املوقف القديم، الرتاث من املوقف الثالث: بجبهاته والتجديد» «الرتاث مرشوع رشد ابن مرشوع يُشِبه 45
املبارش. الواقع من املوقف الغربي، الرتاث من

(أ) فصل ا�قال

(ب) مناهج األدلة

(ج) تهافت التهافت

(د) يف العلم اإللهي
(١) مرشوع ابن رشد

(٣)

(أ) الرشوح

(ب) التلخيصات

(ج) الجوامع

(د) ا�قاالت

املقاالت. عناوين يف «النقد» لفظ النارش وضع لذلك 46
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الخارج، من أكثر الداخل ونقد املقاالت.47 عناوين بتحليل ذلك معرفة ويمكن وانقطاع.
يظهر إذ الفارابي؛ من أكثر سينا ابن ونقد املوروث. نقد هو الوافد تمثُّل من الهدف وإن
مقال، يف واإلسكندر والفارابي مقالني، يف والفارابي مقاالت، ثالث عناوين يف سينا ابن

مقال.48 يف وثامسطيوس
القدماء، احرتام مثل عنارص، عدة يف الوافد تمثل يف رشد ابن منهج إيجاز ويمكن
موقٌف وهو تصحيحه، ورضورة األول املسار عن باالنحراف التاريخي بالوعي واإلحساس
عمليات خارج الخام املنطق هناك وكأن قراءة، ليس تفسري كل وكأن ظاهر، تحلييل
واألمر املعاني، بعد وهو عليه لالعتماد العقل احرتام األلفاظ، بعد وهو والقراءة، التأويل
ومقارنة املتخاصمني، بني واملوازنة املوضوعات، بعد وهو ذاتها األشياء إىل واللجوء نفسه

الحيثيات. عىل املبني الحكم إصدار ثم ِصدقها، من والتحقق فريق، كل أدلة
رشد ابن حياة يف واسع مًدى عىل التأليف انتشار عىل املقاالت تأليف تاريخ ويكشف
األكرب الرشوح، أنواع بأحد يختص منها كلٌّ فرتات، ثالث إىل لحياته األويل التقسيم ضد
فكر مسار عىل للتعرف بل بذاتها، مقصودة ليست التواريخ ومعرفة واألصغر. واألوسط
للفلسفة مؤرًخا رشد ابن وليس حياته.49 يف اإلبداع إىل النقل من والتحول الفيلسوف،
وُمحافًظا أرسطو مئوًِّال قراءته يُعيد هو بل األفكار، لتاريخ املوضوعي الرصد بمعنى
باعتباره النص إىل ينتسب الكل والحامل، والقارئ والناسخ املؤلف بني فرق وال عليه.
الناسخ كان وملا للمؤلف. الرحمة ويطلب العمل الناسخ فيقدِّم جماعيٍّا، حضاريٍّا عمًال
إىل أو صاحبه إىل النص نسبة يف التاريخية األخطاء بعض توجد فقد يفهم، ما يكتب
الهند، يف قة املحقَّ غري النرشات بني النصوص نرشات تتفاوت الحال وبطبيعة موضوعه،

املغرب.50 يف تحقيقها يف امُلغاىل والنرشات

ص١٧. مقاالت، وقوانينه؟ ترتيبه يف الربهان كتاب يف أرسطو نرص أبو خالف لَم مقالة: مثًال 47

عكس يف سينا ابن مذهب نقد سينا، ابن مذهب ونقد واملركبة، املفردة املحموالت يف القول سينا، ابن 48
كتاب من الفارابي: سينا. ابن عند االقرتاني القياس ونقد والرشطي الحميل القياس يف القول القضايا،
القول واإلسكندر، الفارابي نرص ألبي الربهان كتاب من املشتق)، واالسم الكلمة (يف نرص ألبي العبارة
يف املمكنة املقاييس يف ثامسطيوس مذهب نقد ثامسطيوس: نرص. وأبي اإلسكندر مذهبَي ونقد الحد يف

والثاني. األول الشكلني
.٥٩١ ،٥٧٠-٥٧١ ،١٦٧ ،٥٦٣ أعوام، هي 49
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

رسالة ففي املوروث؛ تنظري عىل الوافد تمثل أولوية حدٍة عىل رسالة كل وتبنيِّ (ج)
أرسطو يأتي املوروث.51 عىل الوافد يتصدر املقدمات» من النتائج جهات لزوم «يف
من كلها الِفرق وأسماء أودميوس. ثم وثامسطيوس، ثاوفرسطس ثم اإلسكندر، ثم أوًال،
القياس مثل الوافد، من اإلحاالت كل أن كما املتقدمون. ثم املتأخرون، املفرسون ثم الوافد،

الذي القديم الرتاث عىل للحفاظ صعبة، وحضاريٍة نفسية ظروٍف يف أباد-الدكن حيدر يف النرش يقوم 50
املخطوطات، وإبراز عليه، والحفاظ النص تقديم فاملهم استقاللها؛ ضياع بعد العثمانية الجامعة به تقوم
االسترشاق العربي االسترشاق يقلِّد ذلك ُمقابل ويف األرض. خسارة عن بديًال الفكر حضور يكون وقد
منه إحساًسا روح، بال جسم الرتاث وكأن داللته، وغياب وتفصيليته تاريخيته أخطاءه؛ ويُضاعف الغربي،
االسترشاق مناقشة يريد الذي العربي الباحث وضع إىل باإلضافة الغرب، عقلية عن تكشف التي بالعظمة
نفسيٍّا يعيش وحتى الصغار، عن بعيًدا بالكبار يلحق حتى الصدارة مكان وألخذ العربي، الزميل ومزاحمة
التحليل يف املغربيات من كثريٌ النارش مقدمة ففي األطراف؛ يف يعيش جسديٍّا أنه من بالرغم املركز يف
وضع مثل الخالص، االسترشاق عىل وبهتان تخليط من تحمله ملا القدماء املؤرخني عىل وهجوم واملراجع،
مادة العربي الغربي االسترشاق يُعطي وأحيانًا ص٢٦-٢٧. املقاالت، (قنواتي). رشد ابن مؤلفات فهرس
ويُتابع الدالالت. اقتناص أجل من والتأويل القراءة عىل القدرة هي الفلسفة أن مع قراءة، أو تأويل دون
يف املتغري الجديد وراء الهند يف الثابت املوضوع ويُضيع الالتيني، الحي مفاهيم آخر العربي االسترشاق
الهامش يف أخرى نصوص تكرار مجرد عن االسترشاقي النارش تعليق يريد ال وقد واملناهج. املفاهيم
ألرسطو، وانتصاره الرشاح مع رشد ابن خصومة املعركة، هذه معرفة ويستحيل األول. للنص تدعيًما
مونك لكتاب عربية ترجمة غياب النارش وينعي ص٥–٦٦. املقدمة، كله. القديم املوقف بناء إعادة دون
أن صحيٌح الفرنسية. الثقافة من وقربهم الفرنسية، باللغة ملعرفتهم برتجمته أوىل واملغاربة ،Mélanges
العربية. إىل ردَّها تنتظر عربية بحروٍف عربية أو العربية ترجماتها يف زالت ما رشد ابن مؤلفات بعض
األمريكية األكاديمية مثل جمعية تأسيس إىل انتظار دونما الرغبة هذه تحقيق إىل أقرب املغرب ويهود
أسلوبًا ليست ألنها عربية؛ ترجمٍة إىل العربية من اإلنجليزية الرتجمة تحويل يمكن وال الوسطى. للعصور
النارش ويصف األصيل. النص ليست ألنها لها؛ املضمون تحليل ويستحيل وزيادة. حذف بها مؤلًفا عربيٍّا
الرقاد مليح أبي شخصية من التحقق للمسترشق يرتك كما الغربي، باالسترشاق أسوًة ورقة كل أول
العرب الباحثني من السخرية دون لدارنربج الفرنيس النص ترجمة للنارش يمكن وكان (ص١١-١٢).
ق. املدقِّ والنارش األوحد للعالم املجال إلفساح الطريق عن الزمالء وإزاحة ص١٢)، الغنويش، املجيد (عبد
فيها القول تفصيل معه يستحيل ا حدٍّ الشهرة من بلغت ألنها مسألة عرض رفض يف التعالم ويبدو
الغرب وتقليد ثقايف، أو ِعرقي اتجاٍه عن يكشف قد ومغاربة مشارقة إىل الباحثني تصنيف وإن (ص٢٢).
من أكثر بالغرب املغرب وربط مرشقه، عن L’Occident Musulman اإلسالمي املغرب بني تمييزه يف

بالرشق. ربطه
ص١٧٦–١٨٦. مقاالت، 51
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فريقان؛ واملفرسون القياس. يف املقدمات جهات إىل النتائج تبعية هو املوضوع والربهان.52
وقد وأوديموس. ثاوفرسطس واملتقدمون: نرص. وأبو وثامسطيوس اإلسكندر املتأخرون:
املوجودة املقدمة أي الزمان؛ يف أرسطو عند الوجودية املقدمات تحديد يف املتأخرون م توهَّ
بإطالق، للموضوع املحمول بوجود ثاوفرسطس، مثل املتقدمون، قال بينما بالفعل،
ظاهر أن مع ذلك، عىل املفرسون اتفق وقد واملمكن. والرضوري الفردي بني فرق ال
عىل الوجودية املقدمة وتُطَلق مطلقة. ألنها للمقدمات زمان بتحديد يُوحي أرسطو كالم
تحديد يف والفارابي، اإلسكندر مثل املفرسون، أخطأ ذلك ومع مًعا، واملمكن الرضوري
زماٍن يف توجد املقدمات أن نرص أبو ذلك يف وتابَعه اإلسكندر يرى وأنواعها. زمانها
اإلسكندر حجة املخصوصة. الوجودية ليست العامة فاملطلقة صحيح؛ غري وهو محدود،
بالفعل، أو باإلمكان أو بالرضورة تكون وأن مادة، له يكون أن الكل عىل املقول رشط أن
الرضوري، املقدمة يف الكل عىل القول رشط يعتقد وجعله شبابه، يف رشد ابن أوهم ما وهو
خمسة بعد أرسطو عىل الشكوك اإلسكندر حل وكما اإلسكندر. مذهب عىل الكربى، أي
عند الحديث علم أثر ويبدو عام. ألف بعد اإلسكندر شكوك رشد ابن حل فقد قرون،
رواية املنطقية املقدمة وكأن النصوص، وزمان الرسل زمان تحديد يف املسلمني الرشاح
ويعتمد بوقت. املخصوصة الوجودية هي ليست واملطلقة امُلتعاقبة، وأجيالها زمانها لها
تابعة النتيجة إن ألرسطو، فهمهم يف سينا وابن الفارابي املسلمني الرشاح عىل رشد ابن
ملذهب سينا ابن احتجَّ بل املقدمتني، ألخس تابعة املختلطة يف كانت وإن الكربى، للمقدمة
ينتقل أن أراد ألنه ؛ شكٌّ الفارابَي وداخل القياس. إلنتاج كرشط الكل عىل باملقول أرسطو
من القياس إنتاج يف أرسطو يشرتط فكيف اإلنتاج، يف مادته إىل القياس صورة من
للمقدمات النتائج تبعية يف حق عىل الصوري أرسطو مادته؟ يف يوجد ما صورته ِقبل
بالكل، الجزء مفًرسا الربهان كتاب إىل رشد ابن ويُحيل صورته. حيث من القياس يف
عىل املقول رشط أن وهو اإلسكندر، مثل اليونان، الرشاح شكوك ويبدِّد باملذهب. والقضية
نرص أبو شكَّ وقد بالفعل. ممكنة و«ب» رضورية، «أ» تكون أن هو أرسطو عند الكل
باطًال؛ القياس يكون وال ممكنة، والصغرى رضورية، الكربى املقدمة تكون أن يف أيًضا
بالقوة، الوجودي عىل بالفعل وللوجودي املمكن، عىل للرضوري أرسطو عند فاألولوية

املتأخرون املفرسون ،(١) أوديموس ،(٢) ثامسطيوس ثاوفرسطس، ،(٩) اإلسكندر ،(٣٨) أرسطو 52
.(١) الربهان القياس، ،(١) املتقدمون ،(٢)

222



والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

يف ذلك ويبدو النتائج. جهة تحدِّد التي هي الكربى ألن الصغرى؛ ال الكربى هو واألهم
عىل لألول األولوية وإعطاء األول، إىل ردهما بعد والثالث الثاني الشكلني ويف األول، الشكل
القياس أشكال عىل للقيمة وإسقاط مقنع، ديني فكر أرشف األول ألن والثالث؛ الثاني
حاجة يف ورشاحه أرسطو بني والحكم الصناعة. هذه ارتاض ملن يبنيِّ كله وهذا الصورية.
النقلية الحكمة فاكتملت أخريًا، أرسطو رشد ابن فهم وقد املنطق. بصناعة طويلة خربٍة إىل
سينا. وابن والفارابي بالِكندي والعملية النظرية الحكمة اكتملت كما له، أوتيت عندما به
يكون أن بعد نفسه أرسطو عىل أرسطو عن دفاًعا للرشاح نقده يف رشد ابن ويعتمد
خطأ بوجود الرشاح اقرتاح ويرفض الخصمني، بني يحكم حتى بنفسه املوضوع درس قد
أرسطو نص إىل بالعودة عقًال الشك حل يمكن دام ما وشكوكهم لحريتهم كحلٍّ النُّسخ يف
يعرض الفقه. أصول وعلم الحديث علم من وارد التاريخية وافرتاضالصحة فهمه، وحسن
واتفاقهم الرشاح اختالف مدى يبنيِّ ثم ويونان، مسلمني الرشاح، وحجج أرسطو حجج
والفهم التأويل سوء أسباب ويبنيِّ للمذهب. ملخالفاتهم الرشاح ينقد ثم أرسطو، مذهب مع
رشد ابن وينتهي به. تمحًكا أرسطو بنص الكل اعتذار من بالرغم املذهب عن دفاًعا
هذه أتت وقد الرشاح. من الفاسدة والتأويالت الشكوك ونهاية بأرسطو، الظن حسن إىل
إذا املعنى لخفاء الخفاء غاية يف أمر وهو االسم، اشرتاك جهة من الرشاح إىل الشكوك
يف الكربى املقدمات جهات تتبع النتائج جهات بأن «الربهان» كتاب يف أرسطو ح يرصِّ لم
ذلك.53 عىل ونبَّه القول أرسطو أطلق وقد فحسب. صورتها حيث من بل وجهتها، مادتها
األول. األصل عىل والخروج واالنحراف الفهم سوء هو التاريخ يف الفكر مسار
هو هذا أوهامه. يف ويقع السابق الجيل يقلِّد الالحق الجيل فإن األجيال توالت وكلما
ثاوفرسطس مثل املتقدمني من ثانًيا، واملسلمني أوًال اليونان الرشاح بني أرسطو مصري
رشد ابن ويقوم نرص. وأبى وثامسطيوس اإلسكندر مثل املتأخرين ومن وأوديموس،
مهمة وتلك اليقني، إىل الظن من والتحول الخطأ، وتصويب االنحراف تصحيح بمهمة
املتقدمون أضلَّ أن بعد املتأخرين إىل املتقدمني من التاريخ، يف التقدم وفعل األجيال،
ُمتقدمو أضلَّ لقد وإبداع. نهضة وبعده وتقليد، انهيار رشد ابن قبل التاريخ املتأخرين.
وتابَع نرص، وأبي ثامسطيوس مثل املتأخرين، وأوديموس، ثاوفرسطس مثل الرشاح،

االنهيار.54 إىل يؤدي فالتقليد املتقدمني؛ وهم املتأخرون

.١٨٣-١٨٤ ،١٧١-١٧٢ ،١٨٦ ،١٨١-١٨٢ ص١٦٠، السابق، 53
.١٧٦-١٧٧ ،١٨٣-١٨٤ ص١٨٠-١٨١، السابق، 54
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أفعال ُمستعمًال وقصده أرسطو غرض عن الكشف إىل مبارشًة رشد ابن ويتَّجه
بالشكوك، يبدأ الضالل»، من «املنقذ يف الغزايل وكأنه والرشاح أرسطو مع ويُعاني البيان.
لحل التأويل منهج ويستعمل الحضاري. األنا عن تعبريًا الجمع املتكلم ضمري يف ويتحدث
الغلط أن إىل وينتهي الكل. من أعىل نظره وأن بأرسطو، الظن بحسن البداية بعد الشك
املنهج يستعمل كما األصوليني. عند األلفاظ ملبحث طبًقا االسم اشرتاك جهة من الناس عىل

النتيجة.55 ثم االستدالل، ثم املقدمات، فرض إثباته؛ املطلوب يف الريايض
قدماء من وكثري وأوديموس ثاوفرسطس مثل الرشاح، من آخر فريٌق خطَّأ وقد
من املختلطة املقاييس يف الكربى املقدمة لجهة تابعًة النتيجة جعله يف أرسطو ائني، املشَّ
أرسطو بني الرؤية يف الخالف املقدمتني. ألخس تابعة وأرادها والرضورية، الوجودية
أيًضا املنطق وكأن الرشاح، عند واألدنى أرسطو، عند األعىل القيمة القيم، ُسلَّم يف ورشاحه

للقيمة. يخضع
جعل يف اليونان الرشاح الفارابي خالف سينا.56 ابن ثم الفارابي يتقدم املورث ويف
جعل يف اإلسكندر شارك كما لألرشف. تابعة وجعلها املقدمتني ألخس تابعًة النتيجة
عىل املقول معنى فهم عدم خطئه وسبب الوقت. يف املخصوصة الوجودية هي املطلقة
ما صورته جهة من القياس إنتاج أرسطو يشرتط كيف عليه وشكه أرسطو، عند الكل
فلو الفارابي؛ حجة لتفنيد الخلف برهان رشد ابن ويستعمل مادة. دون مادٍة يف يوجد
الكل عىل املقول رشط إن املمكنني. من القياس نتج ملا الكل عىل املقول رشط من هذا كان
الكيل الحضاري القصد يف ليس الفارابي خطأ الفارابي. يُقرُّه ما هو الكربى يف أرسطو عند
خالف الفارابي مع رشد ابن خالف واالستدالالت. الجزئيات يف ولكن سينا، ابن خطأ مثل
من سينا ابن وخطأ الداخل، من الفارابي خطأ ين. العدوَّ خالف سينا ابن ومع الصديقني،
ألرشف النتيجة تبعية يف ملخالفته أرسطو حجج استعمال يف سينا ابن أخطأ فقد الخارج؛
والخواتيم املقدمات وتغيب املقدمتني. ألخس تابعًة والرشاح سينا ابن وجعلها املقدمتني،
الرشاح عىل رشد ابن يعيب لذلك الرصف؛ املنطقي لطابعه نظًرا املقال هذا من اإليمانية

بالدين.57 أرسطو خلط عدي، بن يحيى مثل النصارى،

.١٨٥ ،١٨٢ ص١٧٦-١٧٧، السابق، 55
.(١) سينا ابن ،(٧) الفارابي 56

.١٧٦ ،١٧٨ ص١٨٠، املقاالت، 57
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ثاوفرسطس ثم اإلسكندر، ثم أرسطو، يتصدر الكل» عىل «املقول ويف (د)
من املتفلسفون ثم واملفرسون، املشاءون الِفرق أسماء ومن وأوديموس. وثامسطيوس
أرسطو عند الكل عىل املقول معنى رشد ابن د يحدِّ القدماء.58 من واملفرسون النصارى
يف أرسطو موضوع الغرض عليه. اختالفاتهم يف املفرسين خطأ ويُثِبت وبدقة، تماًما
املوضوع إىل الشخص ُمتجاوًزا بدقٍة املوضوع وتحديد نفسه، أرسطو وليس كتبه، إحدى
الصحيح مساره إىل ويُعيده الرشاح، براثن من أرسطو تخليص رشد ابن يريد وتحليله.
مثل اليونان، الرشاح بني فرق ال قاضيًا، باعتباره وتربئته عنه التُّهم ودفع التاريخ، يف
املفرسون يفهم لم سينا. وابن الفارابي املسلمني، الرشاح وبني واإلسكندر، ثاوفرسطس

املختلفة.59 املقاييس نتائج جهات يف يُوافقوه لم لذلك أرسطو؛ قاله ما
املقدمات. لجهات النتائج جهات لزوم هو أرسطو مذهب أن عىل املفرسون أجمع لقد
اإلسكندر مثل املتأخرين، بعض وهم عىل اعتماًدا اإلجماع هذا عىل منهم البعض وخرج
الرشاح يُوافق ولم وأوديموس. ثاوفرسطس مثل املتقدمني ال نرص، وأبي وثامسطيوس
مثل املسلمني للرشاح ويعرض املختلطة. املقاييس نتائج جهات يف أرسطو يقوله ما عىل
أرسطو عىل زاد أنه سينا ابن ظنَّ وقد اليونان. للرشاح يعرض كما سينا، وابن الفارابي
له؛ سينا ابن فهم تصحيح بمناسبة أرسطو رشد ابن يذكر املقاييس. من كثرية رضوبًا
الرشاح، تأويل ويُعيد وحده. الوافد مع تعامًال وليس املوروث، يف الوافد صورة بسبب أي
إغماض املفرسين عيب واحد. بحجٍر عصفورين فيرضب أرسطو، أقوال يف أصله إىل ويردُّه
أرسطو أقوال إىل الذهاب دون الوساطة طريق عن واملعرفة أرسطو، فاهم عىل حتى األمر
املتقدمني الرشاح ودور األصيل، النص فهم عىل املساعد هو الرشاح دور أن مع نفسه،
نفسه أرسطو عىل للرشاح تصحيحه يف رشد ابن يعتمد لذلك املتأخرين؛60 الرشاح مساعدة
املوضوع عىل أي نفسه؛ األمر عىل يعتمد الوقت نفس ويف األصل، إىل عوًدا أقواله وعىل
يتَّحد الذي رشد ابن قول الفصل والقول يشء، أو قول فاألصل النص؛ أصل وهو ذاته

واآلخر. األنا بني تمايًزا نقول» «فنحن صيغة يف باليشء

،(٢) املفرسون املشاءون، ،(١) أوديموس ثامسطيوس، ثاوفرسطس، ،(٧) اإلسكندر ،(٣٥) أرسطو 58
.(١) القدماء من املفرسون النصارى، من املتفلسفون

.١٦٠ ص١٥٢–١٥٤، املقاالت، 59
.١٦٠ ،١٥٦ ص٥٤، السابق، 60
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بني متوسطة طبيعية مقدمات أرسطو يستعملها التي األمثلة بأن اإلسكندر ويحتجُّ
ومكان زمان يف أرسطو عاناها التي الوجودية أن اإلسكندر ظن واملمكن. الرضوري
متى املقدمة، يف أرسطو عند اإلطالق ألن ومكان؛ زمان كل يف املوجودة وليست معينني،
يف واختلفوا القدماء، املفرسين سائر عىل ذلك ذهب وقد املحمول. ُوجد املوضوع ُوجد
تعمُّ أرسطو عند الوجودية أن وأوديموس، ثاوفرسطس الرشاح، ويرى الوجودية. املقدمة
فقط. معني زماٍن يف بالفعل املوجودة اإلسكندر وعند بالفعل، واملوجود واملمكن الرضوري
عىل بالفعل، واملوجود واملمكن الرضوري تعمُّ الوجودية وثاوفرسطس أوديموس وعند

بالفعل.61 املوجودة بالوجودية يعني الذي اإلسكندر عكس
فالرضورة الطبيعة؛ بعد بما املنطق شارًحا أرسطو مؤلفات باقي إىل رشد ابن ويُحيل
أخطاء رشد ابن يرجع وأحيانًا الطبيعة، بعد ما يف وموضوعان املنطق يف مقولتان واإلمكان
هو فاملعنى القديم؛ األصل يف أو الرشاح قرأها التي النُّسخ يف مادية أخطاء إىل الرشاح
الكربى كانت متى أنه أرسطو عىل تأويله يف نرص ألبي وقع ما وهو النص، يحكم الذي
ُمتناقض. قوٌل وهو رضورية. النتيجة كانت والثالث الثاني الشكلني يف بالقوة رضورية

ألرسطو.62 الفارابي اعتذار نفس أيًضا ذلك كان وقد
املعنى؛ عليه يكون أن ينبغي ما معيارية، بطريقٍة أرسطو قصد عن رشد ابن ويعربِّ
أعىل من أرسطو أقوال معاني يضبط ثَم ومن الخاص؛ بتحليله املوضوع يعرف ألنه
وما األلفاظ. إىل املعاني من بل املعاني، إىل األلفاظ من أرسطو أقوال تُفَهم ال ومسبًقا.
يجمع الذي هو العقل كان وملا العقل. طبيعة من أيًضا ينبع املعنى عليه يكون أن ينبغي
التي هي الكربى فاملقدمة عليه؛ العقالء واتفاق املعنى فهم سُهل رشد وابن أرسطو بني
تأويل سوء ويقيضعىل الشكوك يمنع الذي هو املعياري واملعنى النتيجة، يف الجهة د تحدِّ
ثَم ومن الرشاح؛ مع يختلف اللفظ. مع ويتفق ذاته، يف اليشء نفسه، يف الحق وهو الرشاح،
والرضورية. وامُلطَلقة الوجودية األنواع يفهموا لم لذلك ذاته؛ يف واليشء اللفظ يُعارضون
مع يتفق حتى ويئوله عنه يعتذر فإنه أرسطو مع ُمختلًفا نفسه الشارح يجد وعندما
للعقل. طبًقا النقل يئولون الذين املتكلمني بطريقة الرشح يقرأ هنا رشد ابن وكأن قوله،

نرص.63 وأبو ثامسطيوس فعله ما وهذا

.١٦٣ ص١٥٦-١٥٧، السابق، 61
.١٦٩ ،١٦٤ السابق، 62
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الحكيم بلقب تعظيم أو تبجيل دون أرسطو ويقصد الرجل هذا عن رشد ابن يتحدث
إعجاب. أو تعظيم أو تأليه دون األسواق يف ويميش الطعام يأكل رجل األول، املعلم أو
وقلة الناس نظر وضعف الشكوك. تبديد يف وزمانه جيله بمسئولية رشد ابن ويشعر
يظهر لم إذا الضعف ويزداد لهم. يظهر بما قوله ورد عليه، التشكك سبب حكمتهم
للمتأخر يشء وأسوأ جيل. وراء جيًال مركبًا، جهًال التاريخ يكون وبالتايل للمتقدمني؛
نمطية عن يُدافع رشد ابن وكأن أخرى، طريقة وسلوك أرسطو تعليم عن االضطراب
كما املنطق يف أرسطو مسار عن الفارابي انحرف لقد بدائل. دون التاريخ يف الفكر

واإللهيات. الطبيعيات يف سينا ابن عنه انحرف
وبمنطقه معه مستدالٍّ النهاية إىل البداية من أرسطو فكر مسار رشد ابن ويتبع
أرسطو يُِرد فلم بذاته؛ واضح أرسطو قول وأن املنطق، وسالمة الحجج اتِّساق لبيان
الوضوح عن رشد ابن يبحث بالفعل. وال بالقوة ال سالبتني من منتًجا القياس يكون أن
ويستنبط املقدمات، ويضع االستدالل، يبنيِّ أظهره، غامًضا كان فإن بنفسه؛ بنيِّ هو وما
ومن الغموض، إىل الوضوح من مسار املشائني إىل أرسطو من التاريخ ومسار النتائج.
معني املتقدم أن مع غموًضا، األكثر إىل الغموض من مسار متأخريهم إىل املشائني متقدمي
سقوط الحقيقة فتاريخ الحق؛ الستخراج له مساعد وعامل حريته، يف سببًا وليس للمتأخر
وتكون الوهم. إىل الحقيقة ومن الخطأ، إىل الصواب ومن الظن، إىل الحق من وانهيار
ومن الحق، إىل الظن ومن الوضوح، إىل الغموض من العود هو التاريخية رشد ابن مهمة
ويصوِّب أرسطو رشد ابن يخطِّئ ما ونادًرا الحقيقة. إىل الوهم من الصواب، إىل الخطأ
لفًظا فقط ليس فالقول أقواله؛ اتجاه أي وقصده؛ أرسطو غرض رشد ابن ويبنيِّ الرشاح.
إذا رشد ابن قول ويصحُّ واليشء. واملعنى اللفظ بني يجمع وقصد اتجاه هو بل معنًى، أو
وتخطئ رشد. ابن قول مع اتفق ما إذا أرسطو قول ويصحُّ أرسطو، قصد مع اتفق ما
حاد ما إذا أرسطو قول يُخطئ ال ولكن أرسطو، قول عن حادت ما إذا املفرسين أقوال
كما يقول أيًضا رشد ابن إن بل بأرسطو، فقط ا خاصٍّ ليس فالقول املفرسين؛ قصد عن
وليس الكيل إىل يتَّجه ألنه موجًزا؛ يكون بطبيعته القصد وبيان افرتاًضا. السائل يقول
وليس املطابقة هو الرشح أن ظانٍّا الرشاح عىل قاسيًا رشد ابن كان وربما األجزاء.64 إىل

.١٧٠ ،١٦٥-١٦٦ ص١٦٣، السابق، 63
.١٧٥ ،١٧١ ،١٦٨-١٦٩ ،١٦٦ ،١٦٣ ،١٦٠-١٦١ ،١٥٦–١٥٩ ص١٥٢-١٥٣، السابق، 64
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بيئٍة يف للنص كتابة وإعادة األنا، منظور من لآلخر قراءة هو الرشح أن حني يف القراءة،
يف تأويل هناك ولكن خاطئ، أو صحيح فهٌم يوجد فال ُمغايرة؛ وألهداٍف مخالفة ثقافية
قد غريه أو سينا ابن تأويل سوء رشد ابن يُسميه فما اإلبداع؛ بداية وهو ُمغايرة، ظروٍف

منه.65 ابداًعا أو له قراءة يكون
للفارابي.66 القياس كتاب إىل ويُحال سينا. ابن ثم الفارابي يتصدر املوروث ويف
واإلحالة سينا. وابن اإلسكندر وقبل مبارشة بعده يأتي ألنه أرسطو؛ شارًحا الفارابي يبدو
سوء اإلسكندر عن الفارابي ويروي أرسطو. قياس إىل اإلحالة تُعادل الفارابي قياس إىل
رواية طريق عن باإلسكندر رشد ابن فمعرفة الكل؛ عىل املقول يف أرسطو موقف تأويل
أرسطو تأويل يُيسء واإلسكندر، نرص أبا كليهما، أن والحقيقة الثاني. املعلم الفارابي،
جزء هو ما كل من مسلوبًا أو موجبًا املحمول يكون أرسطو فعند مختلفتني؛ بطريقتني
وبالفعل. بالقوة الفارابي وعند بالفعل، اإلسكندر عند باملوضوع، يتَّصف أو للموضوع
ال اللفظ من مطلقة وأنها فقط، الوجودية باملطلقة أراد أرسطو أن اإلسكندر ظن وقد
سوء كله وهذا الزمان. يف بالوجود املخصوصة الكلية املقدمات بذلك ويعني الضمري؛ من
الذهن طبيعة ولكن بزمان، تحديد دون األخالق عن يتحدث فأرسطو ألرسطو؛ تأويل
إىل املطلق ومن املادي، إىل الصوري من االنتقال إىل يؤديان التاريخ ومسار البرشي
عىل زائد معنًى وأنه باملوضوع، ُوصف ما الكل عىل املقول أن الفارابي م توهَّ لقد املعني.
لثاوفرسطس تابع ذلك يف وهو الثانية، والداللة األوىل الداللة بني الكلية، املقدمة مفهوم
قول وشارًحا عنهم، وراويًا لهم مؤرًخا امُلحَدثني، من واإلسكندر القدماء، من وأوديموس
دون العربية يف وليس اليونانية يف سائغ وهذا عليها. دليل الجهة حذف إن اإلسكندر
بظاهر ويتمسك املوروث، إىل الوافد رشد ابن يُعيد اللغتني. بني التمايز إىل رصيحة إشارة
انقسام بحسب أقسام ثالثة إىل املقدمات بتقسيم أرسطو ُعني وقد اللغة. وبمنطق اللفظ
توحيًدا النفس، يف يوجد ما أي االعتقاد؛ طبيعة حسب فقط وليس املوجودات، طبيعة
خالف وقد هيجلية. قراءًة أرسطو يقرأ رشد ابن وكأن والوجود، املنطق بني أرسطو من
خالص إسالمي منهٌج وهو التأويل، بسوء ذلك عن رشد ابن ويعتذر أرسطو. الفارابي

الشعر يف أرسطوطاليس لكتاب مراجعة واإلبداع»، القراءة إىل والتأثري املطابقة «من دراستنا: انظر 65
ص٣٩٣–٤٠٨. ،١٩٩٧ القاهرة قباء، دار األجيال»، «حوار يف عياد لشكري
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مع يتفق حتى النقل تأويل إىل حاجة دونما الرصيح العقل مع الصحيح النقل اتفاق يف
م توهَّ وقد نفسه. األمر وعىل اللفظ ظاهر عىل وخروج عليه، ل تقوُّ الفارابي تأويل العقل.
لقد ظاهريٍّا.67 رشد ابن يبدو هنا التأويل. يف يرشع حتى القسمة يف الخطأ أن الفارابي
مخصوصة الوجودية أن ر تصوَّ أنه خطؤه وكان رشد، ابن صه ولخَّ أرسطو الفارابي رشح
الوجود وإدخال مادي، منطٍق إىل الصوري املنطق تحويل الفارابي أراد معني. بزماٍن
وإبداُع له تطوير بل أرسطو، عىل خروًجا ليس وذلك القضايا، مادة يف والزمان واملوضوع
املسيحية عالقة مثل تبعية، ال وتطويًرا تقليًدا، ال إبداًعا بالسلف، الخلف عالقة وتلك فيه.
إىل العودة املقاالت؛ يف واضًحا اإلسالمي املنهج ويبدو باملسيحية. اإلسالم وعالقة باليهودية،
األول القرآني النص إىل العودة مثل الرشاح، تأويل سوء من له تطهريًا ألرسطو النصاألول
ورشاحه، أرسطو امُلتخاصمني، بني الحكم منهج أن كما املفرسين. براثن من له تخليًصا
بالرباءة حكم إصدار ثم صحتها من والتحقق اآلخر، الفريق بأدلة فريق كل أدلة ومقارنة
ظاهر إىل اللجوء أن كما قرطبة. قايضقضاة الوليد أبي منهج هو الرشاح، وإدانة ألرسطو
هو كما أحيانًا ُمضحكة الفقهية األمثلة وتبدو الظاهري. القايض منهج هو أرسطو قول
وربما وجودية. ال رضورية سالبة غراب» واحد مفكر «وال مثل االفرتايض، الفقه يف الحال
اإلشكال.68 مع املواد وأهمية املنطق، يف الواقعية برضورة اإلحساس إىل الوجودية تشري
نهايته، ويف املقال بداية يف إليه يشري الكل، عىل املقول معنى يف سينا ابن أخطأ وقد
قريبًا أو كالحملية عددها وجعل والرشطية، الحملية غري اقرتانية مقاييس هناك أن وظن
أنه وظن بها، الحمليات خلط ثم أقاويل منها وألَّف الرشطية، مثل الحملية وإخراج منها،
املشائني. من وليس النصارى من املتفلسفني من اقتبسها وقد أرسطو، عىل زاد قد بذلك
وإن املشائني، من وليس املتفلسفني النصارى من سارق ُمبدًعا، وليس سارق سينا ابن
وانحرافه سينا ابن تشكيك وظل لألصول. وليس للفروع تابع ُمنحرٌف فهو إبداع له كان
وأقلهم حكمة الناس أضعف من حتى الشكوك بحل كفيٌل والزمان رشد. ابن زمان حتى
ومن الصدق، إىل الزيف من انتقاًال الحقائق، لكشف إيجابي عنٌرص هنا التاريخ نظًرا.
الكبار، املسائل يف خاصًة أرسطو عىل بالتشكيك مملوءة سينا ابن كتب الصواب. إىل الخطأ
واإللهية.69 الطبيعية سينا ابن وكتب املنطقية الفارابي كتب تجاوز فعليه التعلم أراد ومن

.٢٠٠٠ فرباير بريوت، اإلسالمية، املقاصد كلية والظاهرية، األشعرية بني رشد ابن دراستنا: انظر 67
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بالتباين إحساًسا والعربية، اليونانية بني ولساننا، لسانهم بني تقابًال رشد ابن ويضع
مستكرًها؛ يكون بل العربي، اللسان يف يسوغ ال قد اليونان لسان يف يسوغ فما اللغوي،
بالبسملة املقال ويبدأ استكراًها. أو استحسانًا اللغوي، الذوق أساس هو العربي فاللسان
الفراغ وقت تحديد مع والرحمة، بالتيسري والدعوة وآله، محمد عىل والسالم والصالة
كان التأليف أن عىل يدل مما األعىل؛ الرفيق إىل ينتقل أن قبل أعوام أربعة التأليف، من
هذه داللة ما اآلن: والسؤال حياته.70 من معينة بفرتٍة مرتبط وغري متباعدة فرتاٍت عىل
أهميتها؟ وما املقدمات؟ جهات مع النتائج جهات اتفاق الكل، عىل املقول معنى القضية؛
نقل محاوالت من بالرغم النافع العلم إىل االنتقال الفقهاء ل فضَّ لذلك للعلم؛ العلم هل

الرشعي؟ والقياس الفقهية باألمثلة املادي املستوى إىل الصوري املستوى من املنطق
ثاوفرسطس. ثم اإلسكندر، ثم أرسطو، يتقدم املختلطة» املقاييس و«يف (ه)
املشائني وقدماء املفرسين مثل يونانية، كلها والِفرق ألرسطو. القياس كتاب إىل ويُحال
يبنيِّ ثم باملوضوع، بدايًة املقال يف أرسطو غرض بفحص رشد ابن يبدأ واملتأخرين.71
إىل ويرجع وللمتقدمني، ألرسطو املتأخرين املشائني ومخالفة له، املتقدمني املشائني مخالفة
املتأخرين. مخالفة من أقل له املتقدمني ومخالفة الخلف، مع أرسطو تطابق ُمبينًا األصل
املرشوح، هو رشد ابن العكس. وليس معه يتفق وأرسطو املوضوع رشد ابن يحلِّل
يف األمر اتفاق يُعلن ثم أرسطو، وليس يقول الذي هو رشد ابن الشارح. هو وأرسطو
وللموضوع له الرشاح أقوال ومخالفة أرسطو، أقوال مع حلَّله كما املوضوع، أي نفسه،
جهات وأن تامة، غري والرضورية الوجودية من املختلطة املقاييس أن وهو السواء، عىل
مثل النهائي الحكم بإعالن رشد ابن يكتفي وال املقدمات. لجهات تابعة فيها النتائج
يف الحال هو كما علة عىل يقوم حكم وكل الحكم، تعليل أي الحيثيات؛ يُعطي بل القايض،
مهمة والفرع. األصل أي نفسه؛ واألمر أرسطو أقوال مقياسني، عىل وبناءً األصول، منطق
أي الخلف؛ برهان الحكم منطق يف أحيانًا ويستعمل الحكم. وتعدية العلة إيجاد رشد ابن
افرتاض يف الجدل من كنوع له أرسطو مناقضة بيان ثم الشارح، موقف صحة افرتاض
يدل مما أدري»؛ فلست أنا «أما املفرد املتكلم ضمري يف ويتحدث الخصوم. أقوال صحة

.١٥٢ ص١٥٨، السابق، 70
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

وأحيانًا منطقيٍّا. موضوًعا كان ولو حتى مجرًدا، وليس وعيه يف معاش املوضوع أن عىل
الرشاح، موقف من منه مستحيلتني نتيجتني ويستخرج الخاطئ، أرسطو تأويل يأخذ
طول الرشاح يكون أن دون املذهب ببناء رشد ابن معرفة عىل يدل مما ومسلمني؛ يونان
الوصول فالغاية عليهم؛ ومرًة لهم مرًة صواب، عىل الوقت طول وأرسطو خطأ، عىل الوقت
االستدالل مقدمات يضع التوضيح؛ إىل رشد ابن ويهدف رشد.72 ابن يراه الذي الحق إىل
واألمر قوله، ظاهر هو أرسطو معرفة ومقياس للتكرار. داعي وال نتائجه، إىل وينتهي
فمستويات بينهما؛ الرابطة وهو املعنى، بتوضيح رشد ابن يقوم واليشء. اللفظ نفسه يف
أي واليشء العقل، أي واملعنى النقل، أي اللفظ واليشء. واملعنى اللفظ ثالثة: التحقق
بل أرسطو، عىل مقصوًرا ليس والقول والطبيعة. والعقل الوحي التحاد نظًرا الطبيعة؛

رشد.73 ابن إىل أيًضا ممتدٌّ
يف يكون وقد موجبًا. يكون كي الفعل رشط الكل عىل املقول يف اإلسكندر واشرتط
الشك هذا رشد ابن ويبدِّد القياس. كتاب أول يف برسمه أتى أرسطو ألن معذوًرا؛ ذلك
وصل حني يف الظن ثاوفرسطس يتعدَّ ولم والحكم. القايض فهو مخرًجا؛ لإلسكندر ويجد
املقدمات. جهات مع النتائج جهات تطابق يف أرسطو يقني نفس اليقني، إىل رشد ابن
يف النتائج جهات موضوع فإن الكل، إىل األجزاء وإحالة أرسطو مذهب التساق ونظًرا

الكل.74 عىل املقول موضوع إىل يُحيل املختلطة املقاييس
االكتفاء دون أيًضا له القياس كتاب إىل ويُحال الفارابي، يتصدر املوروث ويف
والفارابي أرسطو بني املصادر إىل اإلحاالت تعادلت فإذا الشهرة؛75 أو السماع بمجرد
عند الكل عىل املقول معنى عىل الفارابي اعرتض وقد اإلسكندر. يتصدر الفارابي فإن
رشد ابن ويُحاجج اإلنتاج، بنيِّ غري ممكنتني مقدمتني من املركب القياس بأن أرسطو
اإلنتاج رشط بأن نفسه، املوضوع مستوى وعىل أرسطو، قول ظاهر مستوى عىل الفارابي
بالبسملة املقال ويبدأ أدبي. كتعبرٍي «اللهم» لفظ رشد ابن ويستعمل النتيجة. رشط غري
التوفيق بطلب وينتهي محمد، وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة هللا، من العون وطلب

هللا.76 برحمة للصواب
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثم اإلسكندر، ثم أرسطو، يتصدر املطلقة» أو الوجودية املقدمة و«يف (و)
و«القياس» «الربهان» كتابَي إىل ويُحال أوديموس. ثم ثامسطيوس، ثم ثاوفرسطس،
مرًة املشائني.77 وقدماء املفرسين متأخرو ثم املفرسون، يونانية، كلها والِفرق ألرسطو.
أرسطو موقف يبنيِّ ومرًة أرسطو، تأويل أساء الذي الشارح مع بالخالف رشد ابن يبدأ
األنا، من ومرًة اآلخر من ومرًة النفس، من ومرًة الخصم من مرًة الشارح، مع الخالف ثم
الخلط فوقع أرسطو، مذهب مذهبه أن مفرس كل يزعم املتِهم. من ومرًة املتَهم من مرًة
إىل عوًدا رشد ابن مقال يكون ثَم ومن باألصل؛ الفرع استبدال تم بل واألصل، الفرع بني
أي نفسه األمر جهة من إما أرسطو عىل مفرس كل ويحتجُّ الفقيه. األصويل وهو األصول،
ُمخالفة نتيجٍة إىل وينتهي املوضوع دراسة رشد ابن ويُعيد أرسطو. كالم من أو املوضوع،
إىل رشد ابن يتجه مرًة له. املفرس تأويل سوء ويُثِبت أرسطو، كالم تفسري ويُعيد للمفرس،
أرسطو بنص مستشهًدا الرشح ح يصحِّ ومرًة الرؤية ح يصحِّ مرًة القول، إىل ومرًة اليشء
مع املتفق أرسطو قول صحة تظهر حتى حجة وينتقدها الرشاح حجج يعرض األصيل.
الفروض، صحة من التحقق عىل يقوم علمي منهٌج وهو للموضوع، املبارشة الرؤية صحة
عىل ومرًة أرسطو، نص وهو األصل، عىل مرًة ومطابقتها الرشاح أقوال الحالة هذه يف وهي
خطأ أسباب رشد ابن ويبنيِّ نفسه. اليشء يف ومرًة القول يف مرًة نفسه، األمر وهو الفرع
عادة أو بألفاظه، أرسطو نص رشد ابن يُوِرد لذلك أرسطو؛ ألفاظ فهم سوء إما الرشاح،
بعضهم الرشاح تبعية أو القضايا، أشكال بني والنقل واالستبدال االستعمال يف أرسطو
كشف إىل رشد ابن وينتهي اإلسكندر. عن نقلوا كما البعض، بعضهم عن والنقل لبعض،
تأويل وخطأ لرؤيته، امُلطابق قوله وحقيقة أرسطو، رآه كما املوضوع حقيقة الحقيقة،
عىل اليشء رؤية دون القول رشح عىل واعتمدوا املوضوع، يروا لم ألنهم لقوله؛ الرشاح
يف ومنطقها، اللغة عىل يعتمد ألنه ظن؛ العقل دون والنقل العقلية، دون النقلية الحجج
الربهان؛ إىل والقياس الكل، إىل الجزء رشد ابن ويُحيل األشياء. يف نظٌر الربهان أن حني

والسياق.78 النص يف الحال هو كما الكل إطار يف إال الجزء يُفَهم فال

.(١) القياس كتاب ،(٥) الفارابي 75
.١٤٩-١٥٠ ،١٤١-١٤٢ ص١٣٩، مقاالت، 76

القياس الربهان، ،(١) أوديموس ،(٣) ثامسطيوس ،(٤) ثاوفرسطس ،(١٠) اإلسكندر ،(١٧) أرسطو 77
ص١١٤–١١٢. مقاالت، .(١) املشاءون املفرسين، متأخرو ،(٤) املفرسون ،(١)

.١١٩ ص١١٤–١١٦، مقاالت، 78

232



والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

املسئول هو أحيانًا يكون إذ الخط؛ طول عىل أرسطو رشد ابن يربِّئ ال ذلك ومع
جهات من جهة يبنيِّ أن عليه كان فقد تأويل؛ وسوء خلط من الرشاح فيه وقع عما
يخلط أرسطو إن بل النفس، خارج الوجودية وهي اإلنتاج، يف أحكامها يذكر الوجود،
رشد ابن ومنهج املمكنة. أنواع بني خلط كما املطلقة أنواع بني للموضوع رؤيته ف أحيانًا
نفسه، يف األمر معرفة عىل يقوم معياري منهٌج الرشاح من التأويل وسوء الخلط رفع يف
مذهب كان لذلك له؛ الرشاح أقوال ومخالفة به أرسطو قول مطابقة ثم اليشء، رؤية أي
تلزم التي الشكوك من عاريًا للعقل ُمطابًقا بديهيٍّا أي بنفسه؛ معروًفا باستمرار أرسطو
الخلف، من خري فالسلف أواخرهم؛ عرفه مما أكثر الرشاح أوائل عرفه وحدهم. الرشاح
أتاها حكمٌة وهذه والطبيعة. العقل بني جمًعا واملشاهدة، التجربة أي للواقع؛ وُمطابق
مشائني أرسطو، مع رشد ابن معركة واحد.79 نظاٌم والطبيعة والعقل فالوحي له؛ هللا
يف ووضعه الرشح يف بينهما فرق فال املوروث، والوافد الوافد املوروث مع ومسلمني،
الطرفني من كلٍّ أدلة بني يُقارن امُلتخاصمني؛ بني القايض منهج ويتبع التاريخي. سياقه
قايضقضاة قاضيًا، فقط ليس فهو الحيثيات؛ عىل القائم الحكم يُصِدر ثم منها، ويتحقق
وبني ناحية، من الرشاح بني الفلسفة؛ يف فكريني ُمتخاصمني بني قاٍض ولكنه قرطبة،
من ويتحقق آخر. لفريٍق يميل أو فريق إىل ينحاز ال أخرى، ناحيٍة من وأرسطو الرشاح
والثالث: املعاني. دقة والثاني: األلفاظ. معاني تحديد األول: ثالثة؛ مستوياٍت عىل األدلة

النهاية. يف أرسطو يصح حتى الرشاح خطأ احتمال ويضع نفسه. األمر
يف واملطلقة الوجودية املقدمة عن الفحص وهو املقال، من الغرض رشد ابن ويبنيِّ
املؤلف هو رشد فابن ثالثًا؛ املفرسين اختالف ثم ثانيًا، أرسطو معرفة ثم أوًال، ذاتها حد
الرشاح ثم األول، املؤلف نتائج نتائجه تُطابق الذي الثاني املؤلف هو وأرسطو األول،
يُراجع ثم ومن اليشء؛ من وليس القول من بدءوا ألنهم الثاني؛ املؤلف تأويل أساءوا الذين
بالغرض والتفسري ثانيًا. أرسطو أقوال وعىل أوًال، نفسه األمر عىل تأويالتهم رشد ابن
يبحث كما ومقاصد. أغراض إىل أرسطو تحويل رشد، ابن عند كله املرشوح من جزء
عىل ويتحقق ويُراجع النتائج، عىل املقدمات من ويستدل بنفسه، الواضح عن رشد ابن
أرسطو، مع يقول الذي هو رشد وابن واليشء، واملعنى اللفظ الثالث، التحقق مستويات

أرسطو. وليس
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

سينا البن كتابني إىل اإلحالة مع سينا، ابن ثم الفارابي يتصدر املوروث ومن
بني التفرقة يصعب وهنا الربهان.80 هو للفارابي واحد وكتاب و«النجاة»، «الشفاء»
ملذاهب ومصنِّف الوافد عن راٍو الفارابي خاصًة املوروث ألن نظًرا والوافد؛ املوروث
ُمتعددٌة الوجودية املقدمة يف الرشاح مذاهب أن نرص أبو يحكي إذ اليونان؛ الرشاح
املقدمة األول اإلسكندر. مذهب مقابل يف وثامسطيوس أوديموس مذهب ُمتضاربة،
عند واملطلقة االضطرار. وجهة اإلمكان جهة منها ُحذف التي هي والوجودية املطلقة
نُسبت إذا الجهات ذوات يف قوتها فتكون الذهن، يف وجود إال لها ليس ثاوفرسطس
الوجودية وأوديموس ثاوفرسطس عند إليها. نُسبت أو األسوار ذوات يف املهملة قوة إليها
بالفعل املوجودة اإلسكندر وعند بالفعل، واملوجود واملمكن الرضوري تعمُّ أرسطو عند
يعرض وكالعادة األعيان. وعالم األذهان عالم بني للتمييز نظًرا فقط معني زماٍن يف
هو كما األمر يعرض ثم القول، مستوى عىل أرسطو وموقف الرشاح حجج رشد ابن
وله أرسطو، شارحني املفرسين عن كتابه يف راٍو وثامسطيوس ذاتها. األشياء نفسه، يف
إذا املمكنة املقدمة هي الوجودية املقدمة أن اإلسكندر مذهب اإلسكندر. لرأي ُمخالف رأٌي
وهو الزمان. يف باالتفاق توجد بل كليًة، وجودها يعرس الحارض. الزمان يف بالفعل ُوجدت
اإلسكندر، عن الناس فهم كما األقلية هي الوجودية ليست إليه. الفارابي مال الذي املذهب
يفهم لم اإلسكندر أن األول: احتمالني؛ إىل الخطأ ويرجع مًعا. كالهما أو األكثرية ربما بل
يفهموا لم اإلسكندرانيني أن والثاني: جيًدا. رشد ابن يدركه والذي أرسطو، قول معنى
هنا الفارابي يبدو الثاني. االحتمال رشد ابن ح ويرجِّ الصحة. وجه عىل اإلسكندر فهم ما
مبكًرا. الفلسفي التاريخي الوعي ظهور عىل يدل مما الِكندي؛ بعد للفلسفة ومؤرًخا راويًا
يف املمكنة املقدمة أما بالفعل، الوجودية املقدمة يف اإلسكندر مذهب إىل الفارابي ويميل
الزمان، أكثر يف موضوعها لكل محموًال يوجد أي الزمان؛ أكثر يف والوجودية الزمان أقل

الرضورية.81 وغري الرضورية املقدمات ومنها العلوم. يف تُستعمل فإنها
الحمل تقسيمه من ابتداءً الخلط عىل يقوم املوضوع يف مستقل مذهٌب له سينا وابن
إىل الرجوع دون اإلسكندر متابعة يف خطؤه للمقدمات. طبًقا خمسة أنحاءٍ عىل الرضوري
يف الحال هو كما الفرع، دون األصل إىل يلجأ إسالمي منهٌج وهو أرسطو، وهو األصل،

.(١) الربهان النجاة، الشفاء، ،(٢) سينا ابن ،(٤) الفارابي 80
.١٢٢ ،١٢٠ ،١١٨-١١٩ ،١١٦ ص١١٤، مقاالت، 81
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

خالل من أرسطو فهم بسبب مزدوج املسلمني فخطأ األربعة. الرشعية األدلة ويف التفسري،
املطلقة أن «الشفاء» يف اعترب و«النجاة». «الشفاء» بني نفسه سينا ابن ناقض وقد رشاحه.
يف عاد ثم سخيف، رأٌي موجوًدا املحمول دام ما للموضوع موجود محمولها التي هي
من فه سخَّ الذي املعنى هذا وعىل الثالثة، وعىل األربعة عىل تُقال املطلقة وجعل «النجاة»
الوقت نفس ويف رشد، ابن عند تاريخي وعٍي عىل ذلك ويدل اإلسكندر. إىل ونسبه قبل
تحليل فكل السياق؛ لتغيري نظًرا ظاهريٍّا التناقض يكون وقد الحكيم. اتساق رضورة عىل
موقف بني الخالف هو هذا سابق. موقٍف يف تحليل مع وليس نفسه، مع متَّسق وقته ابُن
سينا ابن ليس بالرضورة. وتطوره الرأي تغيري افرتاض دون «النجاة» وموقف «الشفاء»
مصادره. عن صامتًا كان لذلك ثالث؛ يف مها وقسَّ الحكمة بنى الذي هو وإنما مؤرًخا،

التاريخ.82 ال البنية املهم
دائًما املوضوع وجود فيها املحمول يكون حملية قضيٍة يف كموضوع هللا ويظهر
كما منطقي، موضوٌع فاهلل أزيل. أو متحرك والفلك حق، هللا مثل: وبإطالق، ورضوريٍّا
أعىل، إىل مقلوبة طبيعياٌت األوىل القضية أزيل. الفلك مثل الطبيعة إىل تُعزى صفاته أن
والصالة هللا، بلطف العون وطلب بالبسملة املقال ويبدأ أسفل. إىل مقلوبة إلهياٌت والثانية
الكريم.83 محمد عىل والصالة العاملني، رب هلل بالحمد وينتهي وآله، محمد عىل والسالم

اإلسكندر، ثم والحكيم، أرسطو يتصدر املركبة املقاييس يف النتائج» جهات و«يف (ز)
قدماء ثم القدماء، يتصدر الِفرق ومن أوديموس. ثم وثاوفرسطس، ثامسطيوس ثم
عىل التعرف يُحاول ثم القضية رشد ابن يعرض واملتأخرون.84 املشاءون ثم املشائني،
املقاييس عن الحادثة النتائج جهات يف أرسطو مذهب هي والقضية فيها. املذاهب بنية
إمكانية من بالرغم الحق املذهب وهو الثالث، الجهات ذوات مختلطتني مقدمتني من املركبة
أعظم، للحق حبه ولكن أرسطو، رشد ابن يحب واستدالالته. بعضدعاويه وتصحيح نقده
تابعة والوجودية الرضورية من األول الشكل يف املركبة املقاييس نتائج يجعل مذهٌب وهو
أنهم الرشاح وخطأ الجهتني. أرشف بحسب فاإلنتاج الكربى؛ املقدمة لجهة الجهة يف

.١٢٠–١٢٢ ص١١٦، السابق، 82

.١٢٠ ،١٢٢ ص١١٦، السابق، 83
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

خاضع القياس أشكال وأن للقيمة، يخضع املنطق وكأن الجهتني، أحسن جهٍة من جعلوه
أقوال من وليس األوىل، مصادره من أرسطو مذهب رشد ابن ويستقي القيم. لُسلَّم
وهو تأويل. بال أرسطو أصول إىل ويعود الرشاح تأويل يرفض األصل. إىل رجوًعا الرشاح
من أو ألرسطو الرشاح من سواء تأويٌل، قراءة كل أن مع التأويل، يرفض ظاهري موقٌف
حتى بالتأويل يقوم الفيلسوف املتكلم رشد ابن أن حني يف ألرسطو، للرشاح رشد ابن

الكلية.85 النفس وخلود العالم ِقدم يف الفالسفة اجتهادات مع النصوص تتفق
العموم وتخصيص الخصوص تعميم طريق عن أرسطو قصد رشد ابن ويحدِّد
ويُحيل الكل. عىل املقول رشط فيه يوجد الذي اإلنتاج صحة وهو األصويل، يفعل كما
غرض الرشط. وهذا القصد بهذا نفسه أرسطو ح رصَّ وقد املوضوع. يف اآلخر مقاله إىل
عن الحادثة النتائج جهات يف مذهبه وهو الحق، هو أرسطو مذهب أن بيان رشد ابن
م توهَّ ما ال الثالث، الجهات ذوات املقدمات من مختلطتني حقيقتني من املركبة املقاييس
ما عىل ال أرسطو، قول لظاهر طبًقا ائني املشَّ قدماء من وكثري وثامسطيوس ثاوفرسطس
مذهب إنقاذ وهو املقال، من الغرض رشد ابن د يحدِّ له. تابًعا النرص أبو أو اإلسكندر أوَّله
ظاهريَّ ويبدو قوله. لظاهر طبًقا نفسه أرسطو قول إىل عائًدا التأويل سوء من أرسطو
مذهب صحة فإن وبالتايل الصحيح؛ معناه عن للقول إخراًجا كان إن التأويل ضد النزعة
نفسه؛ األمر عىل وبناءً املقول ظاهر فهم عىل تعتمد بل مبدئية، قطعيًة ليست رشد ابن
مسار ويصف النتائج، عىل املقدمات من ويستدل املوضوع، عن ويبحث تجريبيٍّا. أي
الصواب عن ويبحث تأويالتهم، ح ويصحِّ السابقني يقيِّم فكره. ملسار ُموازيًا أرسطو فكر
هو رشد وابن الفريقني. بني الخصومة من التحقق مثل املداولة، بعد ويحكم والخطأ،
القول، مستوى عىل أرسطو نص شارحني الرشاح نص يرشح أرسطو. وليس يقول الذي
اآلتي: النحو عىل السابقني القولني عليه ويُراجع نفسه املوضوع يرى الوقت نفس ويف

أقوال

ابن رشد

رؤية

أرسطوالرشاح

الواقع

(األمر يف نفسه)

.١٣٧-١٣٨ ،١٢٧ ص١٢٣، السابق، 85
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

أقوال عليه يُقاس ومعيار ونموذج حقيقة أقواله واحد، يشءٌ والحقيقة والحكيم
من املختلطة املقاييس ففي بينهم؛ فيما الرشاح اختلف إذا الحكم هو فالحكيم الرشاح؛
كانت وإذا الكل. عىل املقول ألنها الكربى؛ املقدمة النتيجة تتبع والرضوري الوجودي
تخرج أو الحكيم كالم ظاهر مع الرشاح أقوال يتفق قد كذلك. فالنتائج تامة غري املقدمات
األصل بالرشاح، أرسطو عالقة لدراسة موروث منهٌج والتأويل بعيد. تأويل بدافع عليه
وعىل الفرع عىل للحكيم النص وإىل األصل إىل رشد ابن يعود بالرشح. النص بالفرع،
أصوليتان. مقولتان وكالهما املئول، هو الرشاح وأقوال الظاهر، هو الحكيم كالم الرشح.
رشد ابن ويتصور الصحيح. رشحه مع يتفق حتى الحكيم كالم رشد ابن يئول وأحيانًا
يدخل الصحيح. أرسطو فهم عن والدفاع الشبهة سبب معرفة أجل من الخصم اعرتاض
الحكم هو رشد ابن يكون ثَم ومن استدالالته؛ منطق ليتبع أرسطو فكر مسار يف
لسوء أرسطو وينقد أرسطو، فهم لسوء الفارابي ينقد أرسطو. يف امُلتخاصمني بني
والدارس ق واملحقِّ امُلراجع هو رشد ابن نفسه. يف األمر أي والواقع؛ للحقيقة فهمه

والعالم.86
واآلخر املشائني، ُمتقدمي من األول مًعا؛ وثاوفرسطس ثامسطيوس رشد ابن ويذكر
الدفاع والغرض املشائني، قدماء من أيًضا بأوديموس ثاوفرسطس ويقرن ُمتأخريهم. من
فلثامسطيوس وثاوفرسطس؛ ثامسطيوس م توهُّ ضد النتائج جهات يف أرسطو مذهب عن
تابعة النتائج جعل أرسطو وخطأ أرسطو. عند النتائج جهات ملوضوع بالنسبة توهمات
يقني ُمقابل يف الرشاح فظنُّ والرضورية، الوجودية من املختلطة املقاييس يف للمقدمات
يفعل كما تأويل دون ظاهره عىل أُخذ ما إذا أرسطو فهم ويصحُّ رشد. وابن أرسطو

رشد. ابن
رشد ابن يؤيد الخطأ، نفس يف الفارابي وتبعه التأويل يف اإلسكندر أخطأ وكما
إذا وينقده تأويل، إىل يحتاج ال أرسطو كالم ألن ظاهره؛ عىل أرسطو فهم إذا اإلسكندر
املوجودة أنها أرسطو عند الوجودية فهم عندما اإلسكندر أخطأ لذلك أرسطو؛ ل أوَّ ما
يتبع مرًة اإلسالمي فالشارح صحيح؛ غري اإلسكندر تأويل أن الفارابي أدرك وقد بالفعل.
عند الرشط نفسه. لألمر طبًقا أو أرسطو لنص طبًقا عنه يستقل ومرًة اليوناني الشارح
الحد يكون أن الكل عىل القول رشط ورضورية. وجودية بني فرق ال مادي، اإلسكندر

.١٣٥ ،١٣٣ ص١٢٧–١٣٤، السابق، 86
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يتبدَّد وبالتايل املواد؛ جميع يف ال والرضورية، الوجودية املادة يف بالفعل موجوًدا األوسط
عليه. الفارابي شك

عىل واحًدا حكًما يُصِدر وال اإلسكندر، عىل املتقدمني الرشاح إال رشد ابن يخطِّئ وال
يُسيئوه، ومرًة الفهم يُحِسن مرًة فالشارح حالة؛ لكل طبًقا بل الحاالت، كل يف الشارح
تأويٍل من أسوأ، إىل سيئ من إذن الرشح مسار يئوله. ومرًة ظاهره عىل الكالم يأخذ مرًة
والقيمة. املنطق بني توحيًدا األخس، إىل األرشف من عنه، بعيد تأويٍل إىل النص من قريب
الرشح ومن النص، إىل التاريخ من ُمعاكس مساٍر يف األصل إىل العودة رشد ابن ويُحاول
التيار يف الحال هو وكما النص، أي األصول إىل العودة بمعنيني، أصويل وكأنه األصل، إىل
والقدماء السلفي. التيار يف الحال هو كما الزمان، يف األول أي األصول إىل والعودة األصويل،
أرسطو جعل كيفية يف وشكُّوا القدماء م توهَّ فقد للفكر؛ التاريخي بالبعد يُوحي عام لفٌظ
الكل، عىل واملقول الكلية املقدمة بني التفرقة وعدم املقدمتني، إحدى لجهة تابعة النتيجة

امُلحَدثني.87 بعد وما القدماء قبل ما تاريخيتني؛ مرحلتني بني يفصل رشد ابن وكأن
توجد وال اإلسكندر.88 قبل ألرسطو األول الشارح الفارابي يتصدر املوروث ومن
أوَّله كما أيًضا أرسطو الفارابي ل تأوَّ وقد القياس. رشح إىل إال مصادر إىل إحالة
عىل خروًجا ُمحَدثيهم، من وثامسطيوس واإلسكندر املشائني، قدماء من ثاوفرسطس
وجعله الوجودية معنى يف ألرسطو تأويله يف اإلسكندر الفارابي تابع لقد أرسطو. مذهب
يف خالفه ذلك ومع اإلسكندر. خاصًة للرشاح ومؤرخ راٍو والفارابي بالفعل. املوجودة
تأويالته. بعض صحة عن حاد أنه كما أرسطو، عند الكل عىل املقول معنى تأويل
والوجودية، الرضورية هي واحدة مادٍة يف يصدق إنما املواد جميع يف الفارابي رشط
يصحُّ ال ثَم ومن والصغرى؛ الكربى بني األوسط الحد بوجود اإلسكندر قصده ما وهو
لصالح أحيانًا يحكم الذي القايض بدور هنا رشد ابن يقوم اإلسكندر. عىل الفارابي شك
رشد ابن ويبنيِّ الفارابي. ضد اإلسكندر لصالح أخرى وأحيانًا اإلسكندر، ضد الفارابي
أصوله إىل به وعائًدا التاريخ ُمراجًعا املفرسون فيه اختلف الذي الكل عىل املقول رشط
أن إال الكل عىل املقول يف اإلسكندر مذهب الفارابي رفض من وبالرغم أرسطو. عند األوىل
الفارابي يُيسء إذ أرسطو؛ لنص التطهري لعملية استئناًفا الفارابي رفض يرفض رشد ابن

.١٣٢ ،١٣٧ ،١٢٩ ،١٢٦-١٢٧ ص١٢٤، السابق، 87
.(١٢) الفارابي 88
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

عىل املقول أمر أن ق تحقَّ أن بعد أرسطو تصحيح رغبته وعذره أرسطو، تأويل أيًضا
رشد ابن ويستأنف التامة. غري املقاييس بعض استبعاد سبب كان ألنه صحيح؛ غري الكل

العام.89 باملعنى عنده الكل عىل املقول بأن فهمه مصحًحا ألرسطو الفارابي تربير
يجعل الذي الطبيعي الفكر أي اإلسالمية؛ الفطرة مع ُمتفًقا أرسطو موقف ويبدو
هللا إىل بالدعوة وينتهي وصحبه، وآله محمد عىل والصالة بالبسملة ويبدأ قيمة. الطبيعة
واملقدمات واالبتهاالت الدعوات وتختلف وحده. هو إال إله ال سبحانه للصواب بالتوفيق
لها والدعوة إشبيليا وزمانه، النسخ مكان تحديد ويتم والعادات. األمزجة بحسب اإليمانية
رشد؛ ابن رحيل قبل عاًما وعرشين ثمانية واألوجاع األشجان يُثري مما هللا؛ يُجريها بأن

كلها. حياته فرتات عىل التأليف فرتة امتداد عىل يدل مما
يتصدر سينا»، ابن عند االقرتاني القياس ونقد والرشطي، الحميل «القياس ويف (ح)
ومن الجدل. إىل ثم األول، وأنالوطيقا القياس إىل ويُحال ثامسطيوس. ثم والحكيم، أرسطو
لم ولو حتى أرسطو، موضوعات يف رشد ابن ويؤلِّف وحدهم.90 املفرسين إىل يُحال الِفرق
مثل معقوليتها، وبيان وتنظريها وفهمها وعرضها تدعيمها أجل من الرشاح، عليها يختلف
يف أرسطو يُثبته لم ولهذا متصل؛ أو منفصل رشطي بقياس أول مجهول طلب استحالة
«يرى»، بالفعل ثم «أرسطو» بالفاعل رشد ابن يبدأ الكل. إىل الجزء ُمحيًال القياس كتاب
من تتكون ال أنها عيبها نفسه. رشد ابن الثاني، باملؤلف وليس أرسطو، األول، باملؤلف
بل املطلق، القياس حد تحت تدخل ال لذلك حملية؛ مقاييس ليست ألنها حدود؛ ثالثة
من بالرغم مجهول منها يُطلب وال االسم، باشرتاك إال قياًسا تُسمى ال الجدل. كتاب يف
وإما حميل إما قياس فكل رشطية؛ بصيغ جدلية مقدمات كتبه يف أرسطو استعمال
التقريرية الصيغ هي الحملية والصيغ الخلف. قياس وهو منهما، مركَّب وإما رشطي
بناءً ذلك أرسطو قدَّم وقد االحتمالية. الصيغ هي الرشطية الصيغ أن حني يف الوصفية،
نظر وجهة أو خاص رأي عىل بناءً وليس ذاتها، األشياء أي نفسه، األمر تحليله عىل
ويرفض النتائج، عىل املقدمات من ويستدل الوضوح، عن رشد ابن ويبحث شخصية.91

.١٢٩-١٣٠ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٣٦ ص١٣١–١٣٤، مقاالت، 89

مقاالت، .(٢) الجدل ،(١) األول أنالوطيقا ،(٧) القياس ،(١) ثامسطيوس ،(١) الحكيم ،(١١) أرسطو 90
ص١٦٧–٢٠٧.

.٢٠٦-٢٠٧ ،١٩٧ ،١٩٤-١٩٥ ،١٩٢ ،١٩٠ ص١٨٧، السابق، 91

239



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للحكيم الرشاح تبعية من ويستغرب وحده.92 أرسطو وليس يقول، رشد وابن الهذيان.
فإذا امُلتخاصمني؛ بني ويحكم الخالف، ويربز الفكر، يُثري حتى عليه التشكيك دون أحيانًا

رشعي. ودليٌل حجة فاإلجماع آخر، يشءٍ يف واضطربوا يشء عىل املفرسون أجمع
للفارابي، والربهان التحليل إىل ويُحال سينا. ابن ثم الفارابي يتصدى املوروث ومن
التعبريات ومن مسيلمة. ثم ومحمد، النبي يتصدر األسماء ومن سينا. البن املقدمات وإىل
الديني أيًضا بل وحده، الفلسفي ليس املوروث أن عىل يدل مما إليه»؛ «يوحى الدينية
مًعا، والرشطي الحميل شامًال املطلق القياس يف أرسطو عىل الفارابي شكَّ وقد العام.93
أخرى. أحيانًا معه ويتفق أحيانًا يُخالفه سينا ابن إن إذ الشك؛ هذا يف سينا ابن وشاَركه
صيغة أن إال الحملية يف أُلف ما ِنسب مثل الرشطية الرباهني أجزاء ِنسب كانت وإذا
كان ما رشطي قياس يكون أال يتطلب مما املستثنى؛ يف الشك بذاتها تقتيض الرشطي
بربهانه يرىض ال أنه إال ذلك عىل سينا ابن موافقة من وبالرغم بنفسه. بيِّنًا فيه املستثنى
الحكم. حيثيات ويُعطي الفارابي، كفة ح ويرجِّ بينهما، رشد ابن ويحكم فيه. وتشكك
التوفيق، أجل من إال أرسطو بنصوص وليس نرص أبي بنصوص رشد ابن ويستشهد

كأفكار.94 فقط وليس وشخصية، كرجل سينا ابن ويُهاجم الفارابي ويؤيد
ويتمايز القياسني، يشمل الذي املطلق القياس حد يف الفارابي مع سينا ابن ويتفق
يف ثانيًا، مخالفته ثم أوًال الفارابي موافقة إىل أقرب أنه من بالرغم عنهما رشد ابن
قياس بوجود سينا ابن اقرتاح رشد ابن ويرفض «الشفاء». يف سينا ابن هذيان مقابل
وليس املتفلسفني النصارى من مأخوذ وهو والرشطي، الحميل إىل باإلضافة اقرتاني
ضم التجميع يف سينا ابن لرغبة فنظًرا مصادره؛ عن صامت سينا ابن وأن خاصًة إبداًعا،
سينا ابن يعرتف كما االقرتاني، القياس أرسطو عىل رد أنه ظانٍّا النصارى املتفلسفني
إىل يتحول أن يمكن حميل قياس كل أن يرى ألنه تناقص؛ وهو «الشفاء»، يف نفسه
هما ذلك ومع حميل، قياس إىل يتحول أن يمكن رشطي قياس كل وأن رشطي، قياس
وال استعمالها، للعقل يمكن ال الطبع عن خارجة سينا ابن وأقيسة مختلفان. قياسان

.٢٠٦ ،٢٠٢-٢٠٣ ،١٩٩ ،١٩٠-١٩١ ،١٩٧ ص١٨٢، السابق، 92
،(٦) النبي ،(١) سينا) (ابن املقدمات (الفارابي)، الربهان التحليل، ،(٦) سينا ابن ،(٧) الفارابي 93

.(٤) اليه يوحى ،(١) مسيلمة ،(٣) محمد
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تعتمد املتصلة الرشطيات أنواع فكل الحملية؛ كاستعمال بالطبع اإلنساني الفكر عن تعربِّ
ِصدقها أن ويعرتف بها، الشفاء ويمأل منها يُكثر لذلك الطبع؛ خارج مقدمات عىل
ُمتعاندة. مقدماته ألن صناعة؛ أية فيه تنظر ال ُمتناٍه غري باالتفاق ما أن مع باالتفاق
إبداعها وطرق مصادرها املتبعة، األشكال هذه من الدهشة الشفاء قياس يُثري وصحيٌح
بارمنياس. به ويعني «املقدمات»، سينا ابن كتاب إىل رشد ابن ويُحيل استعمالها. وأوجه
النبي وأسماء إليه»، «يوحى فعل قبل املوروث من املحلية األمثلة بعض ويستعمل
واألمثال هومريوس من بدًال لألفهام، تقريبًا الحملية القضايا أشكال يف ومسيلمة، محمد،
هلل والحمد وآله، محمد عىل والصالة الرب، من العون ويطلب بالبسملة، ويبدأ اليونانية.

العاملني. رب
املرشوح؛ عىل الشارح أي أرسطو؛ ثم اإلسكندر يتصدر الحد» «كتاب ويف (ط)
ومتأخرو اإلسكندرانيون ثم الرشاح، براثن من أرسطو تخليص أهمية عىل يدل مما
األواخر، من أفضل واألوائل الخلف، من خري السلف وأن بالتاريخ، إحساًسا اإلسكندرانيني
يف والتغيري التحريف يُصيبها أن قبل النبوة مثل القلوب يف حيٍّا زال ما أرسطو حيث
األرسطي، باملوضوع أرسطو يبدأ عضود.95 ُملٍك إىل الخالفة تتحول أن وقبل الزمان،
أرسطو أقوال بني املقارنة وبعد له. واملسلمني اليونان الرشاح تشويه يبنيِّ ثم الحد، تعريف
بني الصلة هي والرشح النص بني والصلة الرشاح. ويتَّهم أرسطو يربِّئ الرشاح وأقوال
فُمتقدمو الزمان؛ تقدَّم كلما االنحراف ويستمر واالنحراف. االستقامة بني والفرع، األصل
متقدميهم من أسوأ الرشاح ومتأخرو النص، من لقربهم نظًرا متأخريهم من أفضل الرشاح
الظن، إىل اليقني ومن النقص، إىل الكمال من إذن التاريخ مسار النص. عن لبعدهم نظًرا
واالستقامة األصل إىل والعودة املسار بتصحيح رشد ابن يقوم التعدد. إىل الوحدة ومن

األرسطي. النص يف األوىل والوحدة واليقني
متأخري يُعيد األصول. إىل عوًدا املتقدم إىل املتأخر من التاريخ رشد ابن يرجع
أرسطو. إىل واإلسكندر اإلسكندر، إىل اإلسكندرانيني ومتقدمي متقدميهم، إىل اإلسكندرانيني
أتباع اإلسكندرانيون يظهر أجيالهم. اختالف عىل الرشاح املتهمني أمام الربيء ويُظهر
فاملتقدم عكسيٍّا؛ بالزمان رشد ابن من إحساًسا واملتأخرون، املتقدمون منهم اإلسكندر،
اإلسكندرانيني الفارابي اتهام من وبالرغم الخلف. من خري والسلف املتأخر، من خري

ص٩٧–٩٩. مقاالت، .(١) اإلسكندرانيني متأخرو اإلسكندرانيون، ،(٦) أرسطو ،(٩) اإلسكندر 95
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السلف. عن انحراف الخلف أن التصور، نفس يف يشارك أنه إال اإلسكندر كالم بتحريف
اتبعوا املسلمني الرشاح أن ولو اليونان. والرشاح املسلمني الرشاح بني ذلك يف خالف ال
واألوائل الخلف، من خري فالسلف املتأخرين، اتباعهم من أكثر اإلسكندر مثل املتقدمني
طلبه ما وجعل اإلسكندرانيني، ضد اإلسكندر عن نرص أبو يُدافع األواخر. من أفضل
الُعرضة اإلسكندر زيادة رشد ابن ويرفض املقدمة. يف شك أي يُذهب رشًطا اإلسكندر
إىل يحتاج ال كامل بل اإلسكندر، رآه كما ناقًصا ليس أرسطوطاليس رسم ألن للنقد؛
اإلسكندر م توهَّ كما تمثيل ينقصه ال ا تامٍّ ا حدٍّ للحد أرسطو حد يكون ثَم ومن تمثيل؛
التام الرسم عن رشد ابن يُدافع ونقص. زيادة فيها اإلسكندر زيادة أن حني يف نرص، وأبو
تنحل الحد، وهو فاملقدمة، الرشاح؛ يقول كما تمثيل إىل حاجة يف ليس وأنه أرسطو، عند
املوضوع اقرتان أن هو املوضوع تمثيل. إىل حاجة دون ومحمول املوضوع إىل بالذات

اإلسكندر. عند ا حدٍّ ليس املقدمة، رشط وهو باملحمول،
يُوافق اللغوي. املوروث إلبراز العرب كالم يظهر كما بمفرده. الفارابي ويتصدر
وكالهما اإلسكندرانيني، تحريف ويُتابع ألرسطو، فهمه سوء يف اإلسكندر الفارابي
ِمقياس وهو الفرع، من أصدق فاألصل األصل؛ إىل يعود فإنه رشد ابن أما ُمتوهمان.
ال يشء، ينقصه ال التام الحد هو أرسطو فحد والرتاجيح؛ التعارض مشكلة لحل أصويل

نرص.96 وأبو اإلسكندر م توهَّ كما تمثيل، وال زيادة
عند واملوروث الوافد بنقد رشد ابن يقوم املسألة. جوهر وهو قصري، أرسطو ونص
املتخاصمني بني النزاع فض ويُحاول النصارى، عند الوافد واملوروث املسلمني الرشاح
يقول أنه من وبالرغم الرشاح. إىل خطؤه ويعود نادًرا، اال أرسطو يُخطئ لم عالم. كقاٍض
الحضارتني يف التأويل سوء من تطهريه بل تخطئته، يعني ال فإنه أرسطو، «زعم» أحيانًا
والعودة العقائدية، الخالفات من املسيحية العقائد اإلسالم ر طهَّ كما واإلسالمية، اليونانية
عذر من نوع الرشاح دراسة إعادة نفسه، واألمر العقيل، والوضوح األوىل، األصول إىل
بسبب عذره أو الفارابي، فعل كما أفالطون وبني بينه الجمع أو الناقص وإكمال أرسطو،

العربية. اللغة إىل ونقلها اليونانية اللغة
رشوحه من أقل بدرجٍة ولو املنطق، مقاالت يف حتى العرب كالم إىل رشد ابن ويُحيل
غياب ذلك مثال اليونان. منطق إىل منها العرب منطق إىل أقرب ألنها وجوامعه؛ وتلخيصاته

.(١) العرب كالم ،(٤) الفارابي 96
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وينتهي الفارابي.97 فيه تألَّق الذي امليدان وهو الضمري، إال الحملية القضية يف الرابطة
وصحبه. وآله محمد عىل والسالم والصالة للصواب، بالتوفيق هللا إىل بالدعوة املقال

فعل يظهر وال وحده، أرسطو يتصدر األعراض» وكليات الجواهر «كليات ويف (ي)
أن قبل لتاريخ رواية وليس حقيقة، عن تعبريًا املضارع زمن يف واحدة مرًة إال القول
املئولني اتهام قبل الجريمة جسم للموضوع، إبراًزا له، اآلخرين تأويالت رشد ابن يرصد
يستعمل ُمئوليه. رشوح من وأسهل وأبسط أوضح أرسطو وكالم أرسطو.98 عن والدفاع
امُلحال إثبات أصل من ألرسطو الخاطئة التأويالت تفنيد يف الخلف برهان رشد ابن
إىل الوصول عىل وقدرته الفائقة وفطرته أرسطو َغور بُعِد إىل وينتهي عنها، ينتج الذي
يهدف والظاهر. الباطن والوضوح، العمق إسالميان، مقياسان والفطرة والعمق الحق.
فيقوم املسلمني، عند والجديدة اليونان عند القديمة وتأويالته اليشء معرفة إىل رشد ابن

أرسطو. أصل إىل والعودة بتصحيحها
واالستيعاب، النقل حضارية، بعملياٍت يقومان كانا سينا وابن الفارابي أن والحقيقة
تيمية وابن حزم ابن مثل الفلسفة، يف األصيل النص إىل العودة يريد الفقيه رشد وابن
تم الذي نفسه األمر مع رشد ابن قول مع قوله التفاق ألرسطو انتصار وهذا الكالم. يف

فيلسوفان. عنه وعربَّ مختلفتني حضارتني يف اكتشافه
ثَم ومن املرشوح؛ من أكرب فالشارح سينا؛ ابن ثم الفارابي يتصدر املوروث ومن
الفارابي يئول ضئيل. بفارٍق الوافد تمثل قبل املوروث تنظري إىل أقرب املقال هذا يكون
تأويل هو الثالث واملذهب األول، املذهب مقابل يف ثاٍن كمذهب رضبني ويجعلها الكليات
ليفصل سينا، وابن والفارابي القديم الثالثة، التأويالت بني رشد ابن ويجمع سينا. ابن
سينا ابن عن الدفاع إىل ذلك اضطرَّه لو حتى املتخاصمني، بني القايض يفعل كما بينهما
ال محموًال الكل عىل املقول اعتبار هو سينا ابن وتأويل الفارابي. خلل اكتشافه بعد
ذاتها، املوضوعات إىل يشري األول رضبني، عىل القول مفهوم يكون وبالتايل كثريين؛ عىل
الرشاح أراد لو الخلف. طريق عن أرسطو رشد ابن يئول كما موضوع. يف ليس والثاني
هذه ومناهج الفرع. باستحالة األصل ُمفًرسا نرص أبي مذهب لذهب أرسطو قاله ما
يف منها أكثر املنهج يف والحل فاألزمة موضوعاتها؛ من أهم واملرتاكمة املتداخلة القراءات

أمني. عثمان املعارصين من القضيَة استأنف وقد 97

ص٧٥–٨٠. مقاالت، .(٥) أرسطو 98

243



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

محمد عىل والسالم والصالة هللا، من العون وطلب بالبسملة، املقال يبدأ وكما املوضوع.
بالتوفيق. هللا إىل بالدعوة ينتهي وآله،

له فالرمز ثامسطيوس. ثم وأرسطو الحكيم يذكر املمكنة» «املقاييس ويف (ك)
ألرسطو.99 السفسطة كتاب إىل ويُحال املرشوح. يُعادل والشارح الشخص، عىل األولوية
أرسطو عىل ثامسطيوس احتجَّ فلما أرسطو؛ ومع ثامسطيوس ضد كالعادة رشد وابن
اليونان رشاحه ضد أرسطو حجج رشد ابن أظهر موضعه، فهم وعدم تأويله ُمسيئًا
أن ودون الفارابي، شك وكذلك جزئيٍّا، ثامسطيوس مه توهَّ كيلٌّ أرسطو فبيان واملسلمني؛
االنتقال ويتم الثاني. الشكل يف ممكنتني من قياس يكون ال بأنه أرسطو قول يف شكه يحل
املقاييس يف الحكيم ثامسطيوس يُخالف الحكيم. إىل أرسطو ومن اللقب، إىل الشخص من
وموجبة سالبة مقدمتني من يتكون الذي القياس أن األول موضعني؛ يف الرصفة املمكنة
لهذا عدمه أو اإلنتاج يف حجة وللحكيم الحكيم، رأي يف موجبة وال سالبة ممكنة ينتج ال
الحكيم رضورية. موجبة ومرًة رضورية، سالبة مرًة تلك، أو املادة هذه يف ذلك أو الشكل
عليه يرد ال وذكي، ومنتبِّه يقظ والحكيم العقل. والربهان ذاتها، لألشياء للحقيقة، رمز هنا
يكشف منه أقل هو ممن عليه رد وكل والذكاء، واالنتباه اليقظة من منزلته يف كان من إال
والعادة، الطبع مجرى مع تتفق الحكيم أقوال ألن نقاده؛ أقوال وخطأ الحكيم أقوال صحة
من ويتحقق الخاليف، املوضوع رشد ابن يعرض الربهان. طبيعة تقتضيه ما إىل باإلضافة
كانت ولو حتى الفرع، دون لألصل الرشاح، دون ألرسطو االنتصار ثم الخصمني، صدق
تنتهي ما وكثريًا الفقه. يف الحال هو كما عملية وليست نظرية الخصومة موضوعات
نظًرا الحكيم إليها ل توصَّ التي النتائج نفس إىل الخاليف املوضوع لننفس رشد ابن دراسة
الذي البيان أن مه توهُّ يف الحكيم ثامسطيوس خالف وقد والطبيعة. والعقل الوحي التفاق
يُعانده وثامسطيوس االتهام. هذا من بريء وأرسطو كليٍّا، وليس جزئيٍّا أرسطو استعمله
والذبائح. النحر صناعة مثل برهانية غري صناعات القدماء لدى كان تُقنع. ال باحتجاجات
ويُحيل ومتأخريهم. املشائني قدماء بني فرق وال الربهاني، غري التفكري مرحلة القدماء يمثِّل

العلمني. إىل أم الكتاب إىل يشريان هل تحديد دون والخطابة السفسطة إىل رشد ابن
رشح إىل ويُحال سينا، ابن وليس الشارح وحده فهو النرص؛ أبو يتصدر املوروث ويف
واملرشوح بل اليوناني، الشارح النرص أبو اإلسالمي الشارح ويُعادل أيًضا، له القياس

ص١٠٦–١١٣. مقاالت، .(١) السفسطة كتاب ،(٣) ثامسطيوس ،(٣) أرسطو ،(٨) الحكيم 99
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

الشكلني يف املمكنة املقاييس يف ثامسطيوس شك عىل نرص أبو أجاب وقد نفسه.100
عملية يف يستمر الذي رشد ابن عنه أجاب آخر شكٍّ عىل يُِجب لم ولكنه والثاني، األول
يمكن التساوي عىل املمكنة املقدمات بأن الفارابي أجاب وقد الفارابي. بدأها التي التطهري
فإن أقلية، سالبة مقدمات عن سائل يسأل قد الجدل يف أنه حني يف الخطابة، يف استعمالها
عند األوىل بقياس شبيهة وهي األكثرية، إىل تحوَّلت ما إذا عليه تتغلب الخصم بها سلَّم
العناد، حجج ويعد العلل، عن يبحث كأصويل السبب عن رشد ابن يبحث كما األصوليني.
وما سينا، ابن مثل إسالميٍّا أو ثامسطيوس، مثل يونانيٍّا وذاك، الرجل هذا أخطاء ويبنيِّ
ويظهر وحده. أرسطو وليس يقول، الذي هو رشد وابن وتشويش. تخليط من فيه وقعا
بفعل بنفسه معلوًما األكثري املمكن كان فإذا الطبيعي، وللعلم محدَّد كعامل اإللهي العلم
عىل اعتماًدا بنفسه معلوًما يكون أن أيًضا يمكن األقيل املمكن فإن مقدماته، يف األكثرية
من األقل عىل يعتمد الذي اإللهي العلم مثل بنفسه معلوم إىل استناًدا أو أقلية، مقدمات
وهنا األكثري. الرضوري إىل يؤدي األقيل فاملمكن هللا؛ وهو األكثر إلتيان الطبيعية اآليات
يف عقيل منطٌق اإللهيات أن كما الخارج، يف عقيل منطق إلهياٌت، املنطق أن أيًضا يبدو
أسفل. إىل مقلوبة طبيعياٌت واإللهيات أعىل، إىل مقلوبة إلهياٌت الطبيعيات أن كما الداخل،
والطبيعيات املنطق يف والطبيعة، والعقل الوحي يف يظهر واحد نسق واحد، علم هناك

واإللهيات.
الشخص من تحوًال والحكيم أرسطو يتصدر الرباهني» محموالت «القول ويف (ل)
رشد ابن يُعيد ألرسطو.101 الربهان إىل ويُحال الثالث. اليونان الرشاح ويغيب الرمز، إىل
الربهان كتاب أول يف أرسطو أعطى فقد األصول؛ بمصطلحات أرسطو منطق عرض
مواطن عىل التعرف أي أصويل؛ مصطلٌح والسرب املحموالت، بها تسري التي السبارات
األمر بتحليل للرشاح الحكيم أقوال رشد ابن ويرشح والتقسيم. السرب منهج يف التعليل
والجواب، السؤال أحكام طريقة عىل أحد سأله ما إذا ذاتها األشياء ورؤية نفسه يف
أن الرباهني يف الحكيم اشرتاط حول السؤال مثل األصول علم يف وامُلستفتي وامُلفتي
ويستدل املوضوعات. من أعم األمر أكثر يف املحموالت إن قوله أو أولية، محموالتها تكون
العلل، عن يبحث كأصويل واألسباب العلل عن ويبحث النتائج، عىل املقدمات من رشد ابن

.(١) القياس رشح ،(٣) نرص أبو 100
ص٢١٠–٢١٤. مقاالت، .(١) الربهان ،(٣) الحكيم ،(١) أرسطو 101
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يقول الذي هو رشد وابن األقيسة. يف الوسطى كالحدود باملقدمات النتائج يربط ما وهو
يدل مما املنطقية؛ واملسائل الربهان مثل كتبه، إىل يُحيل كما وحده. أرسطو وليس أيًضا،

واحد. كلٍّ يف األجزاء ودخول الرؤية وحدة عىل
الجوهر أن نرص أبو ظنَّ ألرسطو.102 ُمعادًال وحده النرص أبو يتصدر املوروث ومن
يف يكفي أنه ويظنُّ يتربهن، ال الجوهر أن مع بالفصول تتربهن األجناس ألن يتربهن
السبب ألن صحيح؛ غري وهو ألحدهما، أو الطرفني سبب األوسط الحد يكون أن الرباهني
عامًلا رشد وابن يشء، كل عىل الربهنة يريد منطقيٍّا الفارابي يبدو اليشء. وجود يقتيض
الرب، من العون وطلب بالبسملة، كالعادة الكتاب ويبدأ األشياء. علل عن يبحث طبيعيٍّا

محمد. عىل والصالة بالحمدلة وينتهي وآله، محمد عىل والسالم والصالة
أومريوش، ثم الشخص، ال النموذج الحكيم يتصدر العبارة» كتاب «من ويف (م)
يُحال الكتب ومن املشاءون. ثم املفرسون يأتي الِفرق ومن اليونان. الرشاح ويغيب
اجتمعت إذا واحد. يشءٌ والحقيقة والحكيم ألرسطو.103 والسفسطة سوفسطيقي إىل
املجموعة واملحموالت مفردة، أو مجموعًة تصُدق فإنها تفرَّقت أو املفردة املحموالت
أرسطو. عن مستقلة فالحقيقة بالذات؛ واملحمول بالعرض املحمول صنفان؛ وهي مركَّبة،
والرمز الحكيم، إىل وأرسطو الرمز، إىل الشخص يتحول أن بعد الحكمة هي الحقيقة
ويستشهد يدرس الذي هو رشد ابن الحاالت كل ويف الحكمة. إىل والحكيم الحقيقة، إىل
البعض ل يتأوَّ بينما الحكيم، قول عىل بينهم فيما الرشاح يتفق وأحيانًا الحكيم. بقول
الرشاح انحراف إلثبات الحكيم قصد يعرض رشد وابن آخر. معنًى عىل سينا ابن مثل
يف األمر جهة من وليس العادة، أو االستعمال جهة من مفهوم كذب إثبات يكون وقد عنه.
برشط بعده، من الرشاح وإىل الحكيم إىل الشكوك بعض توجيه من يمنع ال وذلك نفسه.
من ويستدل الوضوح، عن رشد ابن ويبحث تأويلها. دون صحيًحا فهًما أقواله تُفَهم أن
يقول رشد وابن والغلط. والوهم الكذب ويكشف الشكوك، د ويبدِّ النتائج، عىل املقدمات

وحده. أرسطو وليس أيًضا،
للفارابي.104 السفسطة كتاب إىل ويُحال نرص. أبو ثم سينا ابن يتصدر املوروث ومن
سينا البن نقد كله واملقال النقد. موضوع ألنه الفارابي؛ من حضوًرا أكثر سينا وابن
سينا؟ البن أم للفارابي أم ألرسطو العبارة كتاب هو هل العنوان؛ غموض من بالرغم

.(١) نرص أبو 102
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

سينا ابن شك وقد املوروث. تنظري قبل الوافد تمثل يف كلها فاملقاالت ألرسطو؛ أنه واألرجح
اإلفراد، يف اللفظ من املفهوم كان إذا أنه واعتقد ووبَّخهم، الرشاح جميع وعىل أرسطو عىل
ليس أنه عليه وذهب ا، حقٍّ صادًقا اإلفراد من املفهوم كان الرتكيب، يف بعينه املفهوم وهو
بطبيعة أطلقت إذا بالرضورة املقدمات بعض تكذب لذلك بالقوة؛ تركيب هو بل بإفراد،
نقلة بذاته والرتكيب الحل يقتيض سينا. ابن ظن كما والعادة الوهم ِقبل من ال اإلطالق،
ومن الكثرة، إىل الوحدة ومن اإلطالق، إىل التقييد ومن التقييد، إىل اإلطالق من الفهم
بالعرض. نقلة سينا ابن اعتقد كما ُمغاير أو واحد املفهوم ألن وليس الوحدة، إىل الكثرة
وبالتايل ارتياب؛ أو شك دون بها الزائدة والثقة بنفسه، ظنه حسن هو سينا ابن عيب
نقًال سينا ابن مثل ألرسطو املفرسين من كله والعيب النقد. يف الشخصية تحليل يستعمل
بعمليات يقومان كانا سينا وابن الفارابي أن والحقيقة السفسطة. كتاب من الفارابي عن
التاريخي النقد وهي التمثل، بعد أخرى بعمليٍة يقوم رشد وابن الوافد، أخطاء لَدْرء التمثل
تركة عىل املتخاصمني بني القايض بدور ويقوم املسلمني. الرشاح ضد أرسطو عن دفاًعا
يمثِّلون املسلمون الرشاح كان بينما الوافد، املوروث يمثِّلون اليونان الرشاح كان أرسطو.
أتى من وإىل نفسه، أرسطو إىل يتوجه املشائني عىل شكٍّا سينا ابن ويشكُّ املوروث. الوافد
رشد ابن ويدرك ُمبِدع. مشائي هو بل تابًعا، مشائيٍّا سينا ابن يكن لم املفرسين. من بعده
عن رواية الحكيم مذهب عىل املفرسون أجمع وقد املشائني. عن وانفصاله اتصاله مدى
مثل: للتوضيح، العربية األمثلة بعض رشد ابن ويستعمل الفارابي. من ورشًحا سينا ابن
محمد عىل والسالم والصالة هللا، من العون وطلب بالبسملة، املقال ويبدأ طبيب». «زيد

وآله.
النحوي، يحيى ثم أرسطو، يتصدر الطبيعي» السماع من والثامنة «السابعة ويف (ن)
أو اإلسكندر وليس النحوي، يحيى هو أرسطو فشارح أبقراط. ثم أفالطون، ثم
أسباب أحد فالرشاح األفالطونية؛ الصورة تكتمل حتى أفالطون وظهر ثامسطيوس.
والعالم السماء إىل ويُحال أبقراط. مثل اليونان علماء وأيًضا أرسطو، عن االنحراف
الثانية املقالتني إىل الكتاب أجزاء باقي إىل رشد ابن يُحيل كما واحدة»، «مرًة ألرسطو

مقاالت، .(١) السفسطة سوفسطيقي، ،(١) املشاءون املفرسون، ،(٤) أومريوش ،(٩) الحكيم 103

ص٨٧–٩٤.
.(١) السفسطة ،(١) نرص أبو ،(٥) سينا ابن 104

247



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يُحال املوروث ومن العمل.105 ووحدة املوضوع لوحدة نظًرا بالكل للجزء تفسريًا والثالثة
ذكر مع ملتنا، أهل من املتكلمني إىل ثم املتغرية»، «املوجودات كتابه إىل ثم الفارابي، إىل

التأليف.106 مكان إشبيليا
الطبيعي؟ السماع من والثامنة السابعة يف مقاًال فقط رشد ابن كتب ملاذا هو: والسؤال
وهو ُمحرك، له ُمتحرك كل الخاص، اإلشكال أم الدقيق املوضوع االختيار، سبب وما
الديني الفكر يقوم حتى فهمه ولتصحيح الديني الفكر يف هللا وجود عىل الربهان أساس
يف املطلوبني بني التمايز رشد ابن يُثبت متني؟ عقيل أساس عىل الفلسفي أو الكالمي
االشتباه، وإحكام الخلط، رفع التمييز والغرضمن املطلوب. تحديد دون والثامنة السابعة

األصول. منطق يف معروف هو كما املجمل، وبيان
مقاصده، ويصف نتائجه، معه ويستنبط أرسطو، مقدمات رشد ابن يعرض
له يشء كل نتائجه. مع مقدماته واتساق أرسطو، قول صحة لبيان استدالالته ويستأنف
للموضوع معالجة التأليف ألن أرسطو»؛ «قال يوجد وال يتحرك. ال األول واملحرك محرك،
بفعل غامًضا أصبح أن بعد أرسطو مع اختلف أو اتفق سواء دراسته، وإعادة نفسه
بالتشبث أرسعوا الذين النحوي، يحيى مثل والنصارى نرص، أبي مثل املسلمني، الرشاح
بل أرسطو ليس فاملهم هللا؛ وجود وتمرير الخلق تربير يف اإلرساع أجل من باملوضوع
الشعور، أفعال أيًضا وتظهر الوسيلة. تربِّر والغاية الغاية، بل الوسيلة ليس الدين،
واستنباط املقدمات ووضع والنهاية، البداية الفكر ومسار والفحص، والبيان الفهم مثل
نقد رشد ابن ويكشف املعياري. املنطق ومقتضيات املفرسين فهم ومراجعة النتائج،
ومقارنة والثامنة السابعة يف محرك له متحرك كل إن أرسطو قول الغرضمن عن البداية
عند زيادة فال املوضوع، نفس يف يشرتكان أنهما إال بينهما التمايز من فبالرغم القولني؛
وهو الوضوح. عن رشد ابن يبحث كما حاصل. تحصيل وال ترويد ال تكرار، وال أرسطو
أرسطو، عن دفاًعا بأرسطو الرشاح رشد ابن وينقد وحده. أرسطو وليس يقول، الذي
املفرسين إىل إال رشد ابن يُشري وال بالقرآن. القرآن رشح مثل بأرسطو أرسطو وشارًحا

غريهما. من وحركتهما والخفيف الثقيل أمر فهمهم عدم لبيان واحدة مرًة

مقاالت، .(١) والعالم السماء ،(١) أبقراط ،(٢) أفالطون ،(٥) النحوي يحيى ،(١٦) أرسطو 105

ص٥١–٦٦.
.(١) إشبيليا ،(٢) ملتنا أهل من املتكلمون ،(٢) املتغرية املوجودات ،(٤) الفارابي 106

248



والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

أو الفارابي طريقة ال الحركة، فهم يف أرسطو طريقة نفس هو رشد ابن وطريقة
تتسلسل وال بالزمان، تنقصها الحركة عىل القوة أن النرص أبو فهم فقد النحوي؛ يحيى
كما الحركة أزلية يُثِبت رشد ابن أن حني يف نهاية، ال ما إىل بعض عن بعضها املحركات
وكذلك بالزمان. الحركة د يحدِّ أرسطو أن ظن أنه الفارابي وخطأ أرسطو. عند الحال هو
بأزلية أرسطو قول مقابل يف ذاتها من األسطقسات بحركة أرسطو النحوي يحيى عارض
يحيى فهم وقد عنه. خارجة وليس الجسم يف توجد الحركة تتقدم التي فالقوة الحركة؛
عىل القوة أن وهي نرص، أبو وتابعه ألرسطو، رشد ابن لفهم مخالفة بطريقٍة النحوي
رشد ابن تعرَّض وقد أرسطو. عند الحركة أزلية وعارض بالزمان، الحركة تتقدم الحركة
ولكنه الحركة، أزلية الفارابي يؤيد املنطقيات. يف وليس الطبيعيات يف النحوي ليحيى
بأرسطو التزاًما أكثر اإلسالمي فالشارح النحوي؛ يحيى ويُعارضها أرسطو، تأويل يُيسء
والغاية الوسيلة بني والنقل، العقل بني التمييز عىل قدرة وأكثر النرصاني، الشارح من
من وبالوسيلة اإليمان، سبيل يف بالعقل ى ضحَّ النحوي يحيى أن حني يف الوحي، باسم
أرسطو تأويل يُيسء الذي الفارابي االثنني، القايضبني بدور رشد ابن ويقوم الغاية. أجل
إىل ويعود نهايتها، يُثبت الذي النحوي ويحيى بالزمان، بارتباطها الحركة أزلية إلثباته
قياس يف صاغه أرسطو عىل النحوي ليحيى شك وأقوى ذاته. املوضوع إىل أي أرسطو؛

اآلتي: النحو عىل ونهايته مقدمات ثالث من

ُمتناٍه، جسم كل
جسم، والسماء

ُمتناهية؟ غري قوة السماء يقبل وكيف
ُمتناهية. القوة أن وإما أزيل، السماء أن إما ∴

اآلتي: النحو عىل قياسني من التقليدي القياس ويف

ُمتناٍه، ُمتناٍه، السماء جسم كل
غريمتناهية، قوة يقبل ال جسم، وامُلتناهي السماء

أزليٍّا. كان وإال متناهية غري قوة يقبل ال السماء ُمتناٍه. ∴ السماء ∴

غامًضا. الواضح جعلوا الذين هم الرشاح ولكن الظهور، بهذا أرسطو ح يرصِّ ولم
يحيى له ج روَّ الذي األفالطوني اإلرشاقي أرسطو اثنان: الرشاح يَدي بني إذن أرسطو
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وكما عليه هو كما الطبيعي وأرسطو ملتنا، أهل من واملتكلمون نرص وأبو النحوي
اإلرشاقي التيار األول: أرسطو؛ فهم يف تيَّارين بني رشد ابن يميِّز لذلك رشد. ابن فهمه
تيار وهو الطبيعي، التيار والثاني: والفارابي. النحوي يحيى تيار وهو األفالطوني،
كأن الحدوث، ضد األزلية النحوي، يحيى ضد الفارابي رصاع رشد ابن ويفصل رشد. ابن
النرصاني النحوي يحيى من العالم بِقدم يقول الذي أرسطو إىل أقرب املسلم الفارابي
يف الشعبي، بالدين منه بالفلسفة التزاًما أكثر الفارابي للخلق. إثباتًا بالحدوث يقول الذي
املتغرية» «املوجودات وكتاب الفلسفة. ضد الدين عن دفاًعا أكثر النحوي يحيى أن حني

مفقود. رشد ابن إليه يُحيل الذي للفارابي
أن إال الكالمية العقائد إىل أو والسنة الكتاب يف املوروث أصل إىل رشد ابن يُحيل وال
الوضاعة، مقابل يف والكرم الخسة مقابل يف الرشف ألفاظ تدل إذ للعقيدة؛ تعقيل القيمة
الشعور. يف التعايل هذا عىل و«أرشف»، و«أفضل» «أكرم» مثل التفضيل، أفعال تدل كما
قيمة والطبيعة الطبيعة، يف وجود للقيمة الدين. أساس واألخالق للعقيدة، تعقيل القيمة

األرشف. نحو تتَّجه
األول، املحرك إلثبات حركة قبلها حركة تكون أن يمكن ال أنه أفالطون ظن وقد
بالعرض ما أخذ والخطأ بالعَرض. ُوضع إن وكاذب بالذات، ُوضع إن صحيح قوٌل وهو
بالعرض؛ أُخذ إذا الشكوك وتعرض بالذات، لها أول ال األزلية الحركة ألن بالذات؛ أنه عىل
النحوي ويحيى أفالطون عند اإلرشاقي التفسري األول: اتجاهني؛ أرسطو رشاح اتَّجه لذلك
رشد ابن عند الطبيعي العقيل التفسري والثاني: ملتنا. أهل من واملتكلمني والفارابي
داللته أن إال طبيعي موضوٌع الحركة موضوع أن من وبالرغم حقيقته. عىل وأرسطو
إىل ومرًة أسفل إىل مرًة واحد، علٌم واإللهي الطبيعي العلمني أن عىل يدل مما إلهية؛
التغري، يقبل املركَّب ألن بسيًطا؛ األول املحرك يكون أن رضورة رشد ابن ويثبت أعىل.
تركيب بإثبات هللا بساطة تثبت ثَم ومن تألَّم؛ ملا بسيًطا كان ولو مركَّب، ألنه يألم واإلنسان
إلهياٌت اإلنسانيات وأن أعىل، إىل مسقطة إنسانياٌت اإللهيات أن عىل يدل مما اإلنسان؛
يف أفالطون إىل تبعيتهم ملتنا» أهل من «املتكلمون تعبري ويكشف أسفل. إىل مسقطة
يف املتكلمون الطبيعي. األرسطي للتيار ُمضاد كتياٍر النحوي يوحنا مثل للحركة، تصورهم
املتكلمون يُثبت العلم. مقابل يف والدين الطبائعيني، مقابل يف والالهوتيون الحكماء، مقابل
املتحرك، يف وال ذاته يف ال حركة، قبلها ليس أوىل حركة بإرادة، واملحرك بإرادة، الحركة
يتحرك ال ذاته من فاملتحرك الحركة؛ أزلية عن يُدافع الذي رشد ابن عند مستحيل أمٌر وهو
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

من نمطني بني الرصاع هو وهذا نفسه. يف وإما جسمه يف إما أخرى، حركٌة وتتقدمه إال
الذي الدائري والعلمي بذاته، أول محرك إىل حاجة يف الذي الطويل الكالمي الديني التفكري،
النحوي، يحيى تعريب ويختلف معرَّبًا. «األسطقسات» لفظ زال وما الحركة. بِقدم يقول
يا النفس، أشجان يُثري مما إشبيليا؛ النسخ مكان الناسخ ويذكر يوحنا. ومرة يحيى مرًة
وطلب بالبسملة، املقال ويبدأ رشد. ابن رحيل قبل سنوات ثالث باألندلس، الوصل زمان

وآله. محمد عىل والسالم والصالة الرب، هللا من العون

العريض (٣)

الوافد تمثل األدبي، النوع هذا استمر (٦٦٤ه)، العريض الدين ملؤيد «الهيئة» كتاب ويف
عظمة عىل يدل مما كثرية؛ ألقاٌب وله السابع. القرن متأخرة، فرتٍة إىل املوروث تنظري حتى
«قدَّس يُضاف الشيخ لقب إىل وباإلضافة العلم. تاريخ يف وصورته وقدره وقدرته املؤلف
عىل يُراجع خاص مذهٌب وللعريض ترقيم. ودون الفصول أسماء وتطول روحه».107 هللا
باملراجعة اآلخرين ويُطالب واالبتكار، باإلبداع إحساس لديه وكان واملوروث، الوافد أساسه
باألرض.108 السماء كارتباط بالجغرافيا الفلك ارتباط ويبدو تحليالته. صدق من والتحقق

العربية، الوحدة دراسات مركز صليبا، جورج د. وتقديم تحقيق الهيئة، كتاب العريض، الدين مؤيد 107

نادرة الدهر، أعجوبة املهندسني، رشف املتقن، املحقق، الكامل، العالم، اإلمام، مثل: .۱۹۹٥ ط۲، بريوت
هللا أحسن العامري، العريض املهندس بريك، بن مؤيد واملسلمني، اإلسالم زين والدين، امللة مؤيد العرص،

.٢٨ ص٢٥، السابق، توفيقه.
يلزم ملا الصحة؛ عن البعد غاية يف الرأي هذا أن البنيِّ ومن ص٢٥٤. السابق، مذهبنا. عىل فأما 108

وليس لألصول، ُموافق صحيح رأٌي وهذا ص٢٦٢. السابق، القويم. املسلك من املخرج الفساد من عنه
رسالتي أودعتها إليها أُسبَق لم رسالة املعنى هذا يف ابتكرت وقد الشنيعة. التعجرفات تلك من يشء فيه
أيًضا. إليه أُسبَق ولم وضعته، ما عىل الكرة به ملكت ما لها اخرتعت التي الكاملة الكرة يف صنَّفتها التي
سمعه يألفه لم ما دفع إىل يُبادر أال كتابي ُمتصفح عىل العظيم باهلل أقسم وفاتي وبعد ص٢٧٤. السابق،
القدرة فإن يُنكره؛ فال به عامًلا يكن لم فإن الفن، بهذا عامًلا كان إن علًما به يُِحط لم ما بالتكذيب فيُقابله
له فظهر الطريق وسلك األصول عن وفتَّش فأنصف بحث من فأما يشء. يُعجزها أن من أعظم اإللهية
كتابي يف وضعه عن ُمتوقًفا األمر هذا يل بدا ملا كنت وقد ص٣١٣. السابق، لوم. وال يبنيه أن فعليه فساد،
الطريق بصحة وثقت ملا ذلك بعد أثبت أن يل عنَّ ثم الناس، أيدي يف ملا مخالفته لكثرة الزمان من مرة هذا

ص٣٤٠. السابق، تحصيله. يف سلكتها التي
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والبيان، والرشح للتوضيح موضوع الهيئة ألن القول أفعال البيان أفعال وتسبق
املعريف. الشعور أفعال باقي مع االستدالل أفعال تتلوها السابقني، ألقوال نقًال وليس
الذي هو املؤلف أن عىل يدل مما املفرد؛ املتكلم «نقول» صيغة القول أفعال ويتصدر

غريه.109 أقوال ينقل وال يتكلم
«املجسطي» كتاباه ثم بطليموس، يظهر الوافد من املوروث. الوافد ويتصدر
ثم إلقليدس، األصول وكتاب وأومريوس، أرشميدس، ثم أبرخس، ثم و«االقتصاص»،
الحكيم، وأراطس وأنطليمن، وماطن، وثاون، وأبلينوس، وأرسطوطاليس، أوطولوقوس،
ويأخذ العلمي. الرتاث من جزءًا باعتباره الكل إىل ويُحال األكر. صاحب وثاودسيوس
بالقول أحيانًا بطليموس نقد من يمنع ال وهذا الفاضل.110 لقب وبطليموس أبرخس
واملجموعات الِفرق أسماء ومن نظرياته. ِصدق من والتحقق أعماله، ومراجعة الخطابي،
زماننا»،112 «يف العرص ومساهمة العلم بتطور إحساس وهناك القدماء.111 ثم املتأخرون
السابق. إىل والالحق الالحق، إىل السابق وإحالة التطويل، دون اإليجاز عىل حرص وهناك

خلف».113 «وهذا التناقض، ورفض االتساق ومقياس االستدالل، ألفاظ وتظهر
ثم املغربي، الزرقالة كوشيار، ثم التبرصة، صاحب الحريف يذكر املوروث ومن
ممن جماعٌة وتعديلها الشمس وسط حد يف غلَّطه فقد النقد؛ معرض يف الهيثم،114 ابن

حده.115 بطليموس عىل وعابوا املتأخرين، من الفضل بهم يَُظن

ظن، شك، ،(٥) توهم ،(١١) استدل االستدالل: أفعال .(٢) رشح ،(٣) وضح :(٥۰) البيان أفعال 109
.(١) يقول ظنٍّا، قوله، يقال، ،(٥) قال ،(١٩) نقول القول: أفعال .(١) فرض

الشاعر أومريوس أرشميدس، ،(١١) أبرخس ،(٣٩) االقتصاص ،(٥٠) املجسطي ،(١٠٢) بطليموس 110
أراطس أنطليمن، ماطن، ثاون، أبلينوس، أرسطوطاليس، أوطولوقوس، ،(٢) (إقليدس) األصول اليوناني،
إيرادها؛ تكلف التي الخطابية الفصول وهذه .٩٤ ،٥٥ ص٤٧، السابق، .(١) (األكر) ثاودسيوس الحكيم،
هذه حركات حنا صحَّ الوجه هذا فعىل ص١٩٠. استماعها. إىل يُصغي وال بها، يقنع عاقًال أرى ال فإني
املجسطي. يف ظنه عما رجع ص٢٤٦. الخلل. من والكواكب القمر يف ما أصلحنا ص٢٣٠. الكواكب.
قطعيٍّا لزوما املجسطي يف املوجودة األصول عن لزم الذي الحساب بنا أدَّى ما جملة فهذا ص٢٤٧.
وقع إنما يقول أن لقائٍل لكان أصولنا بمقتىض علمنا لو ألن هيئتنا يف لناه أصَّ ما وتركنا بالرضورة،
قول من يلزم ما عىل وحملنا عليه، نعمل لم فلذلك األصلني؛ بني الخالف ألجل الفاقس االختالف هذا
من أُهملت التي املقدمات هي فهذه ص٣١٣. السابق، أمرها. من رشحنا ما إىل بنا فأدَّى بطليموس،

ص٣٦٧. املجسطي.
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والعريض رشد وابن زهر ابن سابًعا:

واملأمون والرشقيون اإلسكندرية ثم املغرب، ثم العرب، والخلفاء واألماكن األقوام ومن
وهناك «ولعمري».116 مثل: أحيانًا، اإلنشائي العربي األسلوب ويظهر هللا. فها رشَّ ومكة،
اسم واشتقاق والفارسية البيابانية مثل اللغات، باختالف املصطلحات باختالف إحساس

الفالة.117
داللة فاملصنوع حارض؛ القرآني التوجه أن إال والحديث القرآن غياب من وبالرغم
وتظهر لحكمة. هللا أراده العالم يف يشء وكل اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك الصانع عىل
بالخري، م تمِّ ربِّ بالبسملة، الكتاب ويبدأ هللا». شاء «إن مثل: اإليمانية، العبارات بعض
عىل والصالة مصنوعاته، جميع عليها تدل التي صفاته لكمال هلل والشكر والحمدلة
الطاهرين. واملنتمني محمد، نبيه وعىل عباده، من والصالحني وخلقه وصفوته أنبيائه
ذنوبه، هللا يغفر أن الناسخ بدعوات الكتاب وينتهي املؤلف. تشيُّع عىل تدل صياغة وهي

٦٧١ه.118 النسخ وتاريخ

.(۱) القدماء ،(۱۰) املتأخرون 111
ص٨٦. الهيئة، 112
ص۹۸. السابق، 113

ص٨١-٨٢، الهيئة، .(١) الهيثم ابن ،(٢) املغربي الزرقالة كوشيار، ،(٣) التبرصة صاحب الحريف 114
.١٠٩ ،١٠١

.٣٤١ السابق، .(١) املأمون الرشقيون، اإلسكندرية، ،(٢) العرب ،(٣) املغرب 115
ص٢١٤. الهيئة، 116
ص٣٧٦. السابق، 117

.١٩٢ ،٩٨ ،٣١ ص۲۷-٢٨، السابق، 118
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الثالث: الفصل
املوروث تنظري مع الوافد متثل





والعامري، عدي، بن حييى أوًال:
سينا وابن ومسكويه،

لها وجود ال خالصة افرتاضية حالة ثالث، أدبي نوٌع املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل
املضمون وتحليل للوافد املضمون تحليل نتائج بني الكمي التعادل حيث من إحصائيٍّا
مجرد النوع هذا تجريبيٍّا، له وجود ال الدقيق الكمي اإلحصائي التعادل هذا للموروث.
وتنظري الثاني)، (الفصل املوروث تنظري قبل الوافد تمثل ُمتقابلني، أدبيني نوعني بني معربِّ
وال الثالث). (الباب الفلسفي الرتاكم بداية من األول الفصل وهو الوافد، تمثل قبل املوروث
العمق؛ حيث من الوافد تمثل أولوية الغالب يف هو بل املطلق، الكمي التساوي التعادل يعني
املوروث تنظري وأولوية جالينوس، أو ديسقوريدس مثل األسماء، بعض تردد حيث من أي
قليلة، وأعالم أسماء طريق عن الوافد تمثل املذكورة. األعالم عدد أي االتساع؛ حيث من
األول وترداد كثرية، أعالم أسماء عدد طريق عن املوروث وتنظري كثري، منها األول وترداد
إفادة من بالرغم «و» من أفضل «مع» العطف حرف وضع األفضل من وكان قليل. منها
داللة أكثر «مع» يكون وقد اآلخر. عىل أحدهما أولوية دون التعادل معنى الحرفني من كلٍّ
الوافد «تمثيل يف «قبل» مثل األخرى العطف حروف استعماالت مع يتفق حتى «و» من
من األول (الفصل الوافد تمثل قبل املورث تنظري أو الثاني)، (الفصل املوروث» تنظري قبل
النوع يف البعد عىل للقبل باستمرار األولوية ألن «بعد»؛ حرف يُستعمل ولم الثالث). الباب
الوافد تمثل وليس الثالث). الباب من األول (الفصل الوافد تمثل قبل املوروث تنظري الرابع
بعًدا. أو قبًال كان سواء الوافد، هو باستمرار املعيار يكون ال حتى املوروث تنظري بعد

النقل من التحول مراحل عىل الست األدبية األنواع بني الكمي التناسب عدم يدل وقد
الوافد «تمثل فإن نسبيٍّا، صغريًا األول) (الفصل الوافد» «تمثل يبدو فبينما اإلبداع؛ إىل
الفكر، مصدَري مع يتعامل ألنه نظًرا ضعفه؛ يبدو الثاني) (الفصل املوروث» تنظري قبل



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إىل املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل ويعود واحد. مصدٍر مع وليس واملوروث، الوافد
انتقال أو ممر مجرد إحصائيٍّا، لها وجود ال افرتاضية حالة مجرد ألنه النسبي؛ الصغر
قبل املوروث تنظري إىل التأليف) يف الثاني (الفصل املوروث» تنظري قبل الوافد «تمثل من

الرتاكم). يف األول (الفصل الوافد تمثل
القرن قبل املوروث وتنظري الوافد تمثل بني التعادل هذا يظهر أال الحال وبطبيعة
األول) (الفصل الوافد بتمثل إما األوائل والفالسفة املرتجمني النشغال نظًرا الهجري؛ الرابع
إىل يحتاج املصدرين بني فالتعادل الثاني)؛ (الفصل املوروث تنظري قبل الوافد بتمثل أو
الرابع القرن يف سينا وابن ومسكويه العامري عند تم ما وهو لالثنني، ُمتساوية معرفٍة

الهجري.

عدي بن يحيى (١)

الرتجمة أن عىل يدل مما املرتجمني؛ عند أيًضا املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل ويبدو
للموروث؛ تنظريها يُعادل للوافد تمثلها إن بل املوروث، تنظري قبل للوافد تمثًال فقط ليست

املوروث. ثقافة إىل الوافد ثقافة من النص تنقل ثقافتني، بني تعمل ألنها
ظنَّه فيما النحوي الجيش أبي كتاب عن «جواب (٣٦٤ه) عدي بن يحيى رسائل فمن
النحوي.1 الجيش أبو املوروث، مع فيثاغورس، الوافد، تعادل يظهر ُمتناٍه»، غري العدد أن
طريق عن كان سواء ُمتناٍه، العدد أن إلثبات فيثاغورس برهان عىل عدي بن يحيى يعتمد
والعدد الكمية. تناهي إثبات عىل يقوم جديًدا دليًال يُضيف ثم االنفصال، أو االتصال
وكالهما وفرد، زوج إىل العدد قسمة عىل يقوم ثانيًا دليًال ويُضيف ُمنتاٍه. إذن فهو كمي؛
اليقني يُعطي والوافد الشكوك، يُثري الواقع يُجيب. والوافد يسأل فاملوروث ُمتناٍه. نوع
واملوروث. الوافد بني الجامع هو فالعقل العقل؛ براهني بزيادة بل بالنقل، االكتفاء دون

العامري (٢)

يتصدر بينما العمق، يف املوروث عىل الوافد يتصدر (٣٨١ه) للعامري األبد» عىل «األمد يف
فيثاغورس ثم اإلسكندر، أو القرنني ذو يتصدر الوافد فمن االتساع؛ يف الوافد عىل املوروث

ص٢٩٩–٣٠٢. ،١٩٨٨ عمان خليفات، سحبان وتحقيق دراسة فلسفية، مقاالت عدي، بن يحيى 1

.(٢) النحوي الجيش أبو ،(٢) فيثاغورس
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سينا وابن ومسكويه، والعامري، عدي، بن يحيى أوًال:

الطبيعي وديمقراطيس الكلبي وديوجانس أرشميدس ثم سقراط، ثم وأرسطو، وأفالطون
حوايل النحوي، ويحيى الدهري وبرقلس الطيب وسقراط وإقليدس وجالينوس وأومريوس
ثم اليونان يُذَكر الشعوب أسماء ومن وطيماوس، فادن يُذَكر الكتب ومن علًما. عرش خمسة
لذكر نظًرا أفالطون لصالح ربما وأرسطو أفالطون بني جمع املعنى بهذا فالرسالة رومي.2
نفس أيًضا العنوان من ويتضح األفالطونية. املدرسة مؤسس وفيثاغورث له، محاورتني
الذي وأفالطون الزمان يمثل الذي أرسطو بني أي واألبد؛ األمد بني الجمع يف الرغبة اليشء
مع الوافد تمثل من تبزغ التي التاريخ فلسفة يف رسالة أيًضا وهي الخلود. أو األبدية يمثل
هو فالتاريخ والبنية، التاريخ بني الجمع تُحاول والكالم، الفلسفة بني جمًعا املوروث تنظري
ثالثة التاريخ يتجاوز ال إذ التاريخ؛ إىل منها البنية إىل أقرب إنها بل األبد، هي والبنية األمد،
حساب عىل ويتضخم الظهور، يف للواقع املبارش التنظري يبدأ كما فصًال. عرشين من فصول
اإليقاع بهذا العامري عناوين وتقسم العمق. يف املوروث ومن االتساع يف الوافد من اإلقالل
واألشجار، اآلبار مثل: والتأليف،3 العرض عىل وأولويته اإلبداع بداية عىل يدل الذي الثنائي
وحدة عىل تأكيًدا أعماله باقي إىل العامري ويُحيل والدراسة. العناية واإليضاح، اإلفصاح
األبحاث مثل «عن»، جر حرف «و» العطف حرف يكون وأحيانًا واملبرص.4 اإلبصار املذهب،
الديانة، علل عن اإلبانة مثل: جزئيني، إيقاعني من الثاني الجزء يتكون وأحيانًا األحداث. عن
ألرجح التقدير األنام، لفضائل اإلتمام االعتقاد، لتصحيح اإلرشاد اإلسالم»، بمناقب «اإلعالم
مثل: إيقاعني، من والثاني األول الجزء يتكون وأحيانًا التعبري. ألوجه التبصري التقدير،
للمباحث الربهانية الفصول والقدر، الجرب من البرش إنقاذ امِليل، والتصوف العقيل النسك
وتتميز واألرس. الحرص من السالمة تحصيل التحبب، وفضول التأدب فصول النفسانية،

،E. F. Rowson روسن ك. أورث ومقدمة تصحيح األبد، عىل األمد العامري، يوسف بن محمد الحسن أبو 2
.١٩٧٩ بريوت، الكندي دار

ديوجانس، أرشميدس، ،(٤) سقراط ،(٦) أرسطو أفالطون، فيثاغورس، ،(٤) اإلسكندر ،(٢) القرنني ذو 3
النحوي يحيى الدهري، برقلس الطبيب، أبقراط إقليدس، جالينوس، أومريوس، الطبيعي، ديمقراطيس

.(١) رومي ،(٣) يونان ،(١) طيماوس فادن، ،(١)
أرسطو، مذهب طرق لتوضيح واملعاد» «التوحيد وإىل أرسطو، ملذهب عرًضا والدراية» «العناية إىل يُحيل 4
«اإلفصاح وإىل والنصارى، واليهود والثنوية املجوس دعوى استقصاء االعتقاد» لتصحيح «اإلرشاد وإىل
ص٨٦، األمد، َسنٍَة﴾. أَْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج آية لرشح واإليضاح»

.١٥٢ ،٦٩
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطاقة واملحرك، الفكر والذاكرة، املادة مثل: الثنائي، اإليقاع بهذا أيًضا برجسون عناوين
واملعية. الديمومة للوجدان، البديهية املعطيات والدين، األخالق منبعا الروحية،

باملحبة قال املعاد، يأخذ لم ولكنه لقمان، تلميذ أبنادفليس خمسة؛ اليونان وحكماء
املعاد. أمر عليه واختلط فيلسوف، أو متكلم وكأنه الباري، صفات يف مذهب وله والغلبة،
سليمان، أصحاب من الحكمة فأخذ مرص إىل وأتى لقمان، من أخذ حكيٌم وفيثاغورس
من استفادها أنه وادَّعى اليونان، إىل والدين بالطبائع مخلوطة ونقلها الهندسة وتعلَّم
يف خالفه كما الحق، قبل الحكمة أن باستثناء فيثاغورس مع العامري ويتفق النبوة.
علوية. وثمانية (العنارص) أرضية أربعة قسًما، عرش أربعة العالم وأضاف املعاد. شأن
وزاد وُقتل. وحاججهم اليونان خالف زاهٌد وهو فيثاغورس، من الحكمة سقراط وأخذ
يف إال سقراط مع العامري يتفق كما بالحكمة. رشيف إنسان كل أن فيثاغورس عىل
الثانية. النشأة يف بالكواكب تصري السماء وأن حق، هللا إن أي حكيم؛ هللا أن موضوعني،
والرياضيات. والطبيعيات اإللهيات بني جمع فيثاغورس. من الحكمة أفالطون وأخذ
النحوي. يحيى ونقضه العالم، أزلية يف ألَّف الذي الدهري برقلس مثل أبدي، العالم
أحد وسألوا هللا، إىل الناس ع فترضَّ األرض، عىل وباء ظهور بالهندسة اشتغاله وسبب
لم ألنهم الوباء فزاد مكعب شكل عىل مذبح بناء هللا له فأوحى إرسائيل، بني أنبياء
مرشوطة اليشء معرفة أن عنه واملشهور الهندسة. دراسة أفالطون فقرَّر يضعفوه،
تلميذ وهو التوحيد، عن دفاًعا الرشك حارب الذي اإلسكندر معلم وأرسطو هللا. بمعرفة
للعالم إن «النواميس» يف أفالطون قال فقد فيها؛ التناقضات ورفع قوله فحسن أفالطون،
حقيقة أوضح تموت. إنها «طيماوس» ويف تموت، ال النفس إن «قيدون» يف وقال مدبًِّرا.
فرع؟ وأيهما أصل أيهما وسقراط، فيثاغورس بني والحق، الحكمة بني الصلة يف الصواب
منها، للناس حمايًة واأللغاز بالرموز محشورة كتبهم ولكن وإلهيات، وطبيعيات منطق له
اليوم قبل كان إنه قال أنه أرسطو عن واملشهور للطبع. وتشحيذًا عنها، الكساىل وإبعاد
ال من يحرتمون ال الخمسة هؤالء رشب. بال َرِوي وجل، عز هللا، عرف فلما ويظمأ، يرشب
وال اإلسالمية، امللة مع خالفهم عيبهم ُملحًدا. ويعتربونه بالثواب، يوقن وال بالصانع، يُقرُّ
بالبغي عليهم اإلسالم حكم لذلك األرواح؛ بخلود إال يؤمنون وال والنشور، بالبعث يعرتفون
عنه. والضد الند ونفي ووحدانيته، الصانع إثبات عىل وبرهنوا آمنوا ولكنهم والضالل،
أصحاب والبعض األلسنة. ترجمتها البالد، لعمارة واملوسيقى والتنجيم والهندسة والطب
املهندس، أرشميدس الشاعر، هومريوس الطبيب، أبقراط مثل: حكماء، وليسوا صنعة
أما حكيًما. يصبح إقليدس قرأ من كل وليس الطبيعي. ديمقريطس الكلبي، ديوجانس
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سينا وابن ومسكويه، والعامري، عدي، بن يحيى أوًال:

أوساخ أما النفس. وخلود واملعاد العالم حدوث يف يشكُّ ولكنه وحكيم، فطبيب جالينوس
هذه لعرفتهم موجوًدا هللا كان لو بأنه ويوهمونهم العقول، ضعاف فيصطادون الزنادقة
قد بالتعطيل اتهامهم ولكن صادقة، النية واإللحاد. بالتعطيل الجدليون ويتهم العقول.
الربية.5 من الضعاف عىل الربية حيل يقوِّي مما الزندقة؛ وتفخيم اإللحاد تزيني إىل يؤدي
تالميذ إال هم ما اليونان وحكماء األنا، منظور من اآلخر ورؤية لليونان، «أسلمة» كله وهذا

الحكمة. أساس فالعقيدة االتجاه؛ تقليديَّ العامري يجعل مما إرسائيل؛ بني أنبياء
سليمان ثم موىس ثم آدم األنبياء، ثم واألحاديث، القرآن آيات تتصدر املوروث ومن
البتول والعذراء وداود، ونوح (هرمس) وإدريس وعيىس الرسول ثم ولقمان املسيح ثم
وهو أوًال، يأتي فآدم وثمود.6 وآدم عاد األنبياء تاريخ ومن وأخنوخ. وهود وإبراهيم
برشية. دون نبوة وال نبوة، دون برشية فال والنبوية؛ البرشية فيه اجتمعت الذي األصل
الباطنية. من أخذ الحكماء، أول ولقمان الحكيم. هو وسليمان والقائد. النبي هو وموىس
أنبياء الغالب يف وهم األنبياء، قصص من ابتداءً للتاريخ فلسفة العامري س ويؤسِّ
معرش وأبا والبلخي الطبيب والرازي الكندي إال الحكماء من يذكر وال إرسائيل. بني
بالقدماء يقول الطب. صنعة صاحب أنه مع حكيم بأنه الرازي وصف وينقد املنجم.7
وهو العقائد، عىل يخرج من حكيم تسمية يرفض البلخي سهل بن أحمد وكان الخمسة.
ومن اإلرشاقي. وهو الفارابي يذكر وال العامري. معه يتعاطف الذي السلفي املوقف
ويقول والخوارج.8 والشيعة، الحديث، وأصحاب الرأي، وأصحاب املعتزلة، يذكر الِفرق
وجود ال الناطقة النفوس أن ترى التي املعتزلة إال والجنة، والنشور بالبعث اإلسالم أهل
وأن يُشاهده، ما إال لإلنسان ليس وأنه العامة، عىل بها يهوِّلون والفالسفة بالحقيقة، لها
يجمع وهللا موت. وال فيه حياة ال انحالله بعد البدن وأن ضدها، واملوت عَرض، الحياة
اإلسالم جمهور رأي وهو ناًرا. أو جنة الحياة، فيه ويخلق األخرى، النشأة يف البدن
تُفارق املوت، ملك اها يتوفَّ البرشية األرواح والخوارج. والشيعة والحديث، الرأي أصحاب

عقابًا. أو ثوابًا وتُحاَسب الجسد،

ص٧٦-٧٧. األمد، 5
عيىس، ،(٢) لقمان املسيح، ،(٤) سليمان (٦) موىس ،(٨) آدم األنبياء: .(٢) الحديث ،(١٦) القرآن 6

.(١) آدم ثمود، عاد، هود، أخنوخ، إبراهيم، البتول، العذراء داود، نوح، إدريس،
.(١) املنجم معرش أبو الكندي، البلخي، الطبيب، الرازي 7

.(١) الخوارج الشيعة، الحديث، أصحاب الرأي، أصحاب املعتزلة، 8
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وغزو وشخصياتها، التوراة أنبياء والنصارى،9 اليهود السابقة، األمم تاريخ ويظهر
املقدس، بيت ثم ومرص، الشام مثل املحلية، البقاع أسماء تُذَكر كما البابيل.10 نبختنرص
يزدجر ثم فارس، مثل أيًضا، الرشقية الفارسية الثقافة وتظهر وفلسطني.11 القلزم ثم
تُذَكر بل واملجوس،12 وزرادشت ومزوردين وهرمزروز وكيومرت دارا ثم شهريار، بن
من األرواح تخلَّصت بالنريان ُحرقت متى األجساد أن فيها الدهماء عىل فالغالب الهند؛

والبسمالت.13 بالحمدالت تنتهي كما الرسالة وتبدأ والهواية. املذلة

مسكويه (٣)

يُذَكر الوافد من واملوروث. الوافد تقريبًا يتساوى (٤۲۱ه) ملسكويه واآلالم» «اللذات ويف
املوروث ومن أرسطو. دون يمكن فالتأليف بعينه؛ السم تحديد دون والطبيعيون الحكماء
واحدة، قرآنية وآية مسكويه، تشيع عىل يدل مما طالب؛ أبي بن عيل اإلسالم فليسوف
إحالة دون الرازي موضوعات مثل أخالقي موضوٌع وهو عليٍّا.14 يُخاطب يارس بن وعمار
والعقل»، «النفس يف الحال هو كما فقهيٍّا سؤاًال وليس اإلنسان. فيلسوف وهو الفارابي، إىل
العقل عالم أن حني يف الحركة، عالم ألنه اآلالم؛ عالم الطبيعة الحكماء عند مبارش. تأليٌف بل
الحكماء قالت كما لذات. والسكنات آالم، فالحركات السكون؛ عالم ألنه اللذات؛ عالم هو
الفضالء ولذة آخر، فرٌح أو أخرى لذٌة تُقارنها ال بها ورسوره وفرحه بذاته الخالق لذة إن
الحكماء. وأثبتها األنبياء إليها دعا التي الخلود دار يف املحمود واملقام املوعود، الثواب هي
اإللهية.15 أو النفسية األمور يف تصح وال الطبيعية، الحالة إىل رجوع اللذة الطبيعيني وعند
األول: طالب؛ أبي بن عيل اإلسالم لفيلسوف بقولني مسكويه يستشهد املوروث ومن
مثل للحيوان، خدعة الطبيعية األمور ويف هللا، إىل طريًقا ليست ألنها خادعة؛ اللذات أن

.(١) النصارى السامرة، ،(٤) اليهود 9
.(١) مخ ال ،(٢) متوشالح ،(٥) نبختنرص 10

.(١) فلسطني القلزم، ،(٢) املقدس بيت ،(٣) مرص الشام، 11
.(١) املجوس زرادشت، مزوردين، هرمزروز، كيومرت، دارا، ،(٢) شهريار بن يزدجر ،(٣) فارس 12

.٥٨ ،٥٥ ،٧–٧٧ ص١٥٢-١٥٣، األمد، 13
.(١) الطبيعيون ،(٣) الحكماء 14

ص١–١٠٤. اللذات، 15
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سينا وابن ومسكويه، والعامري، عدي، بن يحيى أوًال:

وتريد وجهها، وهو فيها يشء أحسن املرأة فتزين بيان؛ للصِّ املحيل املر والدواء السفسطة
وهو العسل، وأفضله مأكول، خمس؛ الدنيا لذَّات أن والثاني: فرجها. وهو فيها يشء أقبح
وهو الديباج، وأفضله وملبوس، موجود. أهون وهو املاء، وأفضله ومرشوب، ذبابة. يف
أما مبال. يف مبال وأفضله ومنكوح، فارة. دم وهو امِلسك، وأفضله ومشموم، دود. لُعاب
ولكن اآلخرة. يف لها تشوًقا الدنيا يف تُعَرف اآلخرة، ملذات من فهي واملسموعات املبَرصات
واملنكوح وامللبوس واملرشوب املأكول من حسية لذات أنها عىل أيًضا الجنة ر تُصوَّ ألم
عمن وماذا والرقص؟ واملوسيقى الدنيا محرمات من واملرئي املسموع أليس واملشموم؟
الطاقة؟ ويولد الجبال ينحت وهو موجود أهون املاء وملاذا يحبه؟ وال العسل يذوق ال
تُذَكر املوروث ومن للفقراء؟ ذلك يُقال أن يمكن وهل الحد؟ هذا إىل الدنيا احتقار وملاذا
بالذوق ُمْقتَِدٍر﴾، َمِليٍك ِعنَْد ِصْدٍق َمْقَعِد ﴿ِيف اإللهية املعرفة لذة عن واحدة قرآنية آية
وتبدأ والغاية. الكمال نحو والتوجه الدنيا، عن واالنقطاع العالئق، عن بالتخيل املبارش،

وآله. النبي محمد عىل والسالم والصالة بالحمدلة وتنتهي بالبسملة، الرسالة
بعني األمور رؤية عىل القدرة عىل تقوم بسيطة،16 واآلالم» «اللذات يف اإلبداع وآليات
يف الفارابي فعل كما املختلفة اآلراء عرض بعد األلفاظ وراء ما إىل والذهاب الوحدة،
ونشأة، ارتقاءً، الحياة، تصور عىل القدرة الوقت نفس ويف الحكيمني»، رأيَي بني «الجمع
والنزاع الشهوة بعالم وتوسًطا والحركة، والفساد الكون بعالم بدايًة واكتماًال، وتطوًرا،
هو الطبيعة عالم فاثنان. فأربعة اثنان والكمال، اللذة عالم إىل ووصوًال والعشق، واملحبة
مراتب: ثالث للمعشوق بالنسبة واملوجود اللذات. عالم هو العقل وعالم اآلالم، كمال عالم
يُعطى وما اإلنسان. وهو بالقوة، يُعطى وما والحيوان. والنبات الجماد وهو يُعطى، ال ما

البيان.17 يف خطاب كلها والرسالة املالك. وهو بالفعل،

سينا ابن (٤)

يُذَكر (٤٢٨ه)، سينا البن وأمثالهم» رموزهم وتأويل النبوات «إثبات رسالة ويف (أ)
أرسطو أفالطون عذل فقد واإلسكندر. وسقراط فيثاغورس ثم أفالطون، ثم أرسطو،

هو الوافد الحضاري، للموقف طبًقا واملوروث الوافد تحليل بعد واضحة كانت إذا اإلبداع آليات تُذَكر 16

للواقع. املبارش التنظري اإلبداع وآليات األنا، هو واملوروث اآلخر،
ص٩٨-٩٩. اللذات، 17
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العديدة أعماله من بالرغم أنه أرسطو اعرتف قال: حتى العلم، وإظهاره الحكمة إلذاعته
وهو والعقالء. العلماء من الخاصة إال عليها يقف ال كثرية مهاوي فيها ترك أنه إال
التاريخية؛ الحقيقة تهمُّ وال الحكيمني. رأيَي بني الجمع يف قبُل من الفارابي قاله ما
تهمُّ بل الحكمة، إلذاعته وتوبيخه تعذيله يستحيل وبالتايل أرسطو؛ عىل سابق فأفالطون
من الغزايل ح رصَّ كما العامة، دون الخاصة إال عليها يقدر ال الحكمة أن وهي الداللة،
إجماع هو بل الكالم»، علم عن العوام و«إلجام أهله»، غري عىل به «املضنون يف قبُل
وليست للخاصة علوم هي واألصول، والتصوف والفلسفة الكالم كلها، اإلسالمية العلوم
يف واالستدالل التصوف، يف والذوق الفلسفة، يف والتأويل الكالم، يف التنزيه علوم للعامة،
قال فقد السياق؛ هذا يف يونان وفالسفة وسقراط وفيثاغورس أفالطون ويُذَكر األصول.
وقد اإللهي. امللكوت ينال حتي الرسل رموز تأويل برضورة «النواميس» كتاب يف أفالطون
الفلسفة مفهوم سينا ابن ع يوسِّ وهنا واإلشارات. املراميز وأنبياؤهم يونان فالسفة استعمل
لآلخر وإكماًال اآلخر، يف للنفس قراءًة يونان، فالسفة إىل األنبياء ويضم النبوة، ليشمل
وكتاب النبوي، الصويف اإلشاري الرمزي «النواميس» كتاب بني سينا ابن ويميِّز بالنفس.
إىل أقرب األول للعامة. والثاني للخاصة األول ألفالطون.18 «الجمهورية» أي «السياسة»؛
الفلسفي املصطلح ويظهر الوافد. إىل أقرب والثاني فيه، االثنني تعشيق فيتمُّ املوروث،
فيثاغورث مثل وحكماؤهم، اليونان فالسفة واعتُرب لرمز. جمًعا املراميز مثل الجديد
كما وإشارات. رموز من أقاويلهم يف ملا والرسل األنبياء إىل أقرب وأفالطون، وسقراط
الطبيعي، العالم أرسطو أي املستعار؛ وليس الذاتي النور اسم لرشح بأرسطو يستشهد
األفرودييس اإلسكندر تأويل سوء ضد أرسطو عن ويُدافع العربية. اللغة من واملستعار
الكيان»، «سمع كتاب آخر يف بأرسطو يستشهد كما األول. الحق اإلله الكيل العقل بجعل
عىل ال وعليه هناك هللا وأن األفالك، فلك التاسع، الفلك الجسمانية املوجودات نهاية أن
ثقافة يمثِّلون إنهم إذ اليونان؛ يظهر والنبوة األلوهية مثل موروث موضوٍع ففي حلول.
العلوم يف العرص ثقافة اآلن تُستعمل كما موروث، موضوع أجل من واستعمالها العرص
اإلنسانية والعلوم واالجتماع والقانون والرشيعة السيايس الكالم علم أجل من السياسية

عام.19 بوجٍه

،(٣) أفالطون ،(٥) أرسطو ص١٢٠–١٣٢. رسائل، تسع وأمثالهم، رموزهم وتأويل النبوات رسالة 18

.(١) اإلسكندر سقراط، فيثاغورس،
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سينا وابن ومسكويه، والعامري، عدي، بن يحيى أوًال:

يظهر وال والنبي.20 محمد اسم ثم القديس، والحديث القرآن يتصدر املوروث ومن
سينا ابن يتعامل محدِّث. أو مفرسِّ أو فقيه أو أصويل أو صويف أو فيلسوف أو متكلم
بديًال أصبحت الحكمة علوم وكأن موضوعات، وكأنها لتنظريها وحدها األوىل األصول مع
يستعملها َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ املشكاة آية هي األوىل اآلية التفسري. علوم عن
رشح اإلرشاقية، املعرفة نظرية عرض خاللها من ويمكن الغزايل، ها ويفرسِّ الصوفية،

عبارة.21 وعبارة كلمة كلمة
فنية صوًرا وتتضمن ثََماِنيٌَة﴾. يَْوَمِئٍذ َفْوَقُهْم َربَِّك َعْرَش ﴿َويَْحِمُل الثانية واآلية
املوجودات نهاية فالعرش الكالم؛ علم يف االستواء بموضوع به الشَّ قريب غيبي ملوضوٍع
حلول من الفقهاء، أي املترشعني، من التشبيه أنصار يقول كما وليس الجسمانية، املبَدعة
ثَم ومن األفالك؛ فلك التاسع، الفلك الجسمانية املوجودات نهاية عليه. وجلوسه فيه هللا
الفقهاء الحكماء أما التنزيه. عن دفاًعا أرسطو يستعمل وهنا أرسطو. بنيَّ كما حلول فال
ألن شوقية؛ حركًة بالنفس يتحرك الفلك وأن الِجرم، هذا هو العرش أن عىل أجمعوا فقد
كامل ناطق فنفسه نفسية؛ وإما طبيعية إما والذاتية ذاتية، غري وإما ذاتية إما الحركات
األفالك؛ مثل فهي أحياء، املالئكة أن الرشع يف ذاع كما تتغري، وال تفنى ال واألفالك ال، فعَّ
حامل من برشي نوعان؛ والحمل الثمانية. األفالك عىل محمول العرش أن صح ثَم ومن
العرش بحمل املقصود وهو الهواء، عىل والنار األرض عىل املاء كحمل وطبيعي ومحمول،
كانت وملا قيامته. قامت مات من ألن والقيامة بالساعة الحمل وتحديد التماس. دون
إىل الكالم سينا ابن يحول والوعيد. الوعد املفارقة، بوقت ارتبطت ُمفارقة اإلنسانية النفس
النقل عىل ويعتمد باألفالك، العرش عىل االستواء ويفرسِّ كونيات، إىل والرشعيات الفلسفة،
يُثِبت الوقت نفس ويف بالسنة. والكتاب بالنص، والنص بالرشع، الرشع ُمفًرسا والعقل
يف املكان من ويهرب «يومئٍذ»، يف الزمان عىل يؤكد والعقاب. والثواب والوعيد الوعد املعاد،
املبَدعة املوجودات نهاية فالعرض كليًة؛ املكاني التصور عن سينا ابن يتخلَّ لم «فوقهم».
يستوي هللا كان وأين مخلوق؟ غري أم مخلوق آخره؟ أم الخلق أول هو فهل الجسمانية،

.١٢٨ ص١٢٤-١٢٥، السابق، 19
.(١) النبي ،(٥) محمد ،(٢) القديس الحديث ،(٣) القرآن 20

«املعقول يف محمود، نجيب زكي العربي، العالم يف املنطقية الوضعية ممثِّل أيًضا فعله ما هذا 21

القاهرة. الرشوق، دار الفكري»، تراثنا يف والالمعقول
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إال لها حل ال نظرية مسائل وهي قديمان؟ يوجد فهل قديًما العرش كان وإذا الخلق؟ قبل
دون الحكماء قال كما والتخييل الفنية الصورة يف أو املعتزلة، قال كما املجازي التأويل يف
القديم الكالم علم من السخرية من بالرغم جديد، فلسفي كالم علم تأسيس يف الوقوع

واملترشعة.22 املتشبهة عند
الحيوانية، النفس هي الجحيم بأن ﴾ َعَرشَ ِتْسَعَة ﴿َعَليَْها الثالثة اآلية سينا ابن ويفرسِّ
وغضبية. شوقية قسمان: والعملية وعملية. إدراكية قسمان: وهي جهنم، يف دائمة باقية
الوهمية والقوة عرشة، الستة الظاهرة بالحواس املحسوسات الخيال، تصورات وهي
يُحاول عرش. تسعة املجموع فيكون ذاتيٍّا واحدة واجب، غري حكًما الصور تلك عىل حاكمة
عرشة التسعة أو السابقة الثمانية سواء لألعداد، امُلقابلة اإلنسانية التجارب إيجاد سينا ابن
يلجأ األصوليني. عند املناط تحقيق يف الحال هو كما إنسانيٍّا واقًعا اآلية تصف الحالية.
الصوفية. تفعل كما الفلسفي بالتأويل تسمح التي الغيبية املوضوعات هذه إىل سينا ابن
أن تريد التي الجهل مجتمعات يفيد تأويل وهو العلم. هو والنعيم الجهل، هو الجحيم
فنية صورة املحسوسة، غري اللطيفة القوة فهي املالئكة، أما العلم. مجتمعات إىل تتحول
تأويًال يُئولها ثم ربه، عن محمًدا النبي بلغ ما بأنها اآلية سينا ابن ويبدأ والتأثري. للتعبري
يذكر لذلك املعارصون؛ يقول كما والفهم التبليغ مستوى عىل إنساني فاإللهي إنسانيٍّا؛
إيصال ويف للعاقل، دعوته وصحة التبليغ، يف عليه ويسلم ويصيل محمد، النبي اسم

األجالف.23 العرب إىل رسالته
هللا من تبليغ أبواب» ثمانية وللجنة أبواب سبعة للنار «إن األول القديس والحديث
إدراك ثم الظاهرة، الخمس الحواس للجزئيات، مدركة إما املدِركة فاألشياء النبي؛ إىل
عليها حاكمة وقوة الخيال، وهو الحواس، ِخزانة يف املواد بدون أو املواد مع الصور
ثمانية فهذه العقل؛ هو واجبًا حكًما عليها حاكمة وقوة الوهم، وهو واجب غري حكًما
أدَّت إحداها نقصت وإن الجنة، يف والدخول الرسمدية السعادة إىل أدَّت اجتمعت إذا
لذلك بابًا؛ يُسمى اليشء إىل املؤدي اللغة ويف النار. يف والدخول الرسمدية الشقاوة إىل
الرمزي العدد كان وإذا الجنة. إىل املؤدية والثامنة النار إىل املؤدية السبعة أبوابًا، ُسميت
ولم فقط باطنية حواس ثالث سينا ابن أخذ وملاذا الجنة؟ يف واحد ِزيد فلماذا سبعة،

.١٢٨-١٢٩ ص١٢٥، السابق، 22
.١٣١-١٣٢ ص٢٤–١٢٥، السابق، 23
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سينا وابن ومسكويه، والعامري، عدي، بن يحيى أوًال:

فيه يُمارس غيبي موضوٌع أيًضا وهو املشرتك؟ والحس التذكر مثل كلها الخمسة يأخذ
لقد الشاهد. عىل للغائب قياًسا إنسانية دالالٍت إىل بتحويله التأويل يف منهجه سينا ابن
نطاق أوسع عىل عقلية ومعاني إنسانية تجارب إىل النصوص تحويل سينا ابن استطاع
وعلم القديم، الفلك علم العرص، بثقافة ُمرتبًطا التأويل ظل ولكن والشمول، العمومية من
يمكن وهل التأويل. تغريَّ العرص ثقافة ت تغريَّ ما فإذا القديمة. املعرفة وطرق النفس،
العصور، لكل عام إنساني تأويل وإعطاء مبارشة اإلنسانيات إىل الطبيعة تشخيص تجاوز

عرص؟ كل ثقافة يف للنصوص فهم بطبيعته التأويل أن أم
من أحدُّ أنه صفته رصاًطا النار عىل «إن الثاني القديس الحديث سينا ابن ويئول
نجا، عليه جاز فمن عليه؛ يجوز حتى الجنة أحٌد يدخل ولن الشعر، من وأدق السيف
تجارب إىل والوحي مشاهدات، إىل الغيبيات لتحويل كمناسبة خرس» عنه سقط ومن
ال اإلنسانية التجربة وبدون أوًال. العقاب فهم ودون للعقاب فنية صورٌة وهي إنسانية.24
والنص، الوعي بني وسيط الفنية الصورة النص. يف نة املتضمَّ الفنية الصورة فهم يمكن
البقاء هو الثواب والكلمات. الحروف النص من وبها الخيال، أو الشعور الوعي من بها
طريق عن وذلك والعميل، العلمي الكمال بعد إال يحصل وال األوىل، اإللهية العناية يف
بمطابقة الهالك ويكون العلمية. وإدراكاتها العملية أفعالها يف الحيوانية النفس مجاهدة
العقلية للصور العقل بمطابقة النجاة وتكون الحواس، غيبة يف الحيوانية للقوى الوهم
وعالم حيس، عالم ثالث: فالعوالم والنار؛ الجنة فهم األساس هذا عىل ويمكن الرشيفة.
الوهمي الخيايل والعالم الجنة، يف املقام هو العقيل العالم عقيل. وعالم ووهمي، خيايل
الكليات استقراء إىل حاجة يف العقل كان وملا القبور. هو الحيس والعالم الحطب، هو
والوهم. الخيال إىل املحسوسات يقدم الذي الظاهر الحس إىل يحتاج فإنه الجزئيات، من
والخيال الوهم يتجاوز ولم اإلنسان ف توقَّ فإذا الدقيق. الرصاط جهنم، طريق هو وهذا
مستوى من األخرويات سينا ابن ل يحوِّ جهنم. يف وسكن الجحيم عىل وقف العقل إىل
إىل يؤدي للمعرفة طريق بل حسية، شعرًة ليس فالرصاط املعرفة؛ مستوى إىل الكونيات
الداخل، إىل الخارج إرجاع هو إذن التأويل الجنة. إىل أي العقل إىل أو النار، إىل أي الوهم
الحكمة علوم هت توجَّ لقد الفكر.25 إىل والواقع املعنى، إىل واليشء الرتاث، إىل واملوضوع

جامعية. لرسالة موضوًعا سينا ابن عن الفلسفي» «التأويل دراسة ويمكن 24

ص۱۳۲. النبوات، 25
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

علوم إىل الفنية الصور محوِّلة الكالم، علم ُمتجاوزة عقلياٍت إىل تُحيلها كي السمعيات إىل
وكأن األدلة، تتكافأ عندما الرصاط عىل والسري املصادفة ومتجاوزة عميل، وسلوك نظرية
النار. يف يقع كي الشياطني تدفعه أو الجنة يف يقع كي املالئكة تُساعده بهلوان املؤمن
األخروي الغيبي النوع نفس من القدسية واألحاديث القرآنية اآليات سينا ابن اختار وقد
يف الناس تنفع التي العملية واألحاديث اآليات وليس اإلرشاقي، بالتأويل له يسمح الذي
األخرويات سينا ابن ل حوَّ والتخلف. الضالل مجتمعات يف األيام هذه نحتاج وكما الدنيا،

والشقاء. السعادة والعقاب، الثواب إنسانيات، إىل
املقدمة يف وأفالطون الرمز، إىل الشخص من تحوًال الحكيم ذُكر القدر» «رس ويف (ب)
الثواب وحديث العالم نظام األوليني، املقدمتني يف وليس للنفوس املعاد إثبات الثالثة،
إعدام فالرش الخري؛ عكس عىل العالم يف القصدي الرش وجود الحكيم يُنكر والعقاب.
أن يرى الذي أفالطون عكس عىل اإلسالم، نظرة تُشِبه ُمتفائلة نظرٌة وهي وجوًدا. وليس
اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا القرآنية باآلية استشهاًدا مقصودان والخري الرش
للموروث مادة والوافد للوافد، وعاء فاملوروث نقلية؛ كمقدمٍة َمْرِضيًَّة﴾ َراِضيًَة َربِِّك إَِىل
العالم، نظام يف األوىل بعد الثالثة املقدمة يف إال بالقرآن يستشهد وال لها. ومضمون
املطمئنة. للنفس دعوة فاملعاد للنفوس؛ املعاد إثبات والعقاب، الثواب حديث والثانية
إىل ألحد» فقد القدر رس عرف «من عنها سئل التي الصوفية املسألة إىل سينا ابن ويعود
أو السند صحة عن النظر برصف هللا»، رس تُظهروا وال هللا، رس «القدر الحديث يف األصل
واألقوال فيه. تشكِّك الرسول، قال أو الرسول حديث وليس ُروي»، «ما صيغة أن مع املتن،
بصياغاٍت املعنى نفس حول تدور إنها إذ أيًضا؛ الشك تحتمل عيل إىل املنسوبة الثالثة
يدل وقد صورها. تخلق التي الفكرة الذاتي، اإلبداع عن يكشف قد مما متعددة أدبية
فكل «اعملوا مأثور قول أو بحديث يستشهد كما تشيعه. عىل مرات ثالث بعيل استشهاده
سينا، البن األدبي املخزون عن تعربِّ القرآنية التعبريات بعض وتظهر هللا». خلق ِلما ميرسَّ
األمثال، ورضب الطهور، الرشاب مثل الخطاب يف وأساليبه القرآنية العبارات تظهر كما

وجهه.26 إال هالك يشء وكل يفعل، عما يُسأل وال

ص٢٤٥–٢٤٩. جامع، القدر، رس 26
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باجه ابن ثانًيا:

الرسائل (١)

املوروث، وتنظري الوافد تمثل بني التعادل النوع، هذا يف باجه ابن رسائل من كثري ويقع
مثل:

من ذُكر فقد حسداي»؛1 بن يوسف بن جعفر ألبي به بعث ما كالمه «ومن (أ)
السماع إىل يُحال الكتب ومن ثامسطيوس. ثم واإلسكندر، أرسطو ثم بطليموس، الوافد
من عىل باجه ابن ويردُّ املفرسين.2 يذكر الِفرق أسماء ومن والفساد. والكون الطبيعي
نسًقا باجه ابن يضع كما برهانًا، ليس واملحرك الحركة يف أرسطو به أتى ما أن زعم
الفاعلة األضداد حد يف فعل كما أرسطو، مؤلفات غري واحد موضوٍع يف كله ألرسطو
خاصًة واملحرك، الحركة نظرية بها أن السماع يف والثامنة السابعة أهمية وتبدو واملنفعلة.
األول املحرك بل املفرسون، م توهَّ كما بإطالق بيانه أرسطو يُِرد لم الذي األول املحرك
قبلها؛ وليس الدراسة بعد بأرسطو باجه ابن يستشهد مفروضة. حركٍة إىل باإلضافة
غرضه إن أي بإطالق؛ املحرك ذكر أرسطو غرض يكن لم عنه. نقًال وليس ملوقفه تدعيًما
املفرسون اعتربها لدرجٍة مستقل كعلٍم املسلمون وأكمله الطبيعيات. بل اإللهيات، يكن لم
ثامسطيوس ونقد والثامنة السابعة املقالتني يف باجه ابن به ح رصَّ ما وهو العلم، خارج
بعُد فيما رشد ابن موقف نفس وهو أرسطو. عند املحرك معنى خلطهما يف وجالينوس

ص٧١–٨١. ج۱ رسائل 1

،(١) الفساد الكون الطبيعي، السماع ،(١) ثامسطيوس ،(٢) اإلسكندر أرسطو، ،(٣) بطليموس 2

.(١) املفرسون



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحركة يف أنه الناس وزعم أرسطو، عن اإلسكندر دافع وقد التفاصيل.3 اختالف مع
الحدود أي القياس، أجزاء تكون أن أي منطقي؛ الربهان ألن بربهان؛ يأِت لم واملحرك
إىل ويُحيل ذاتيٍّا. األوسط الحد ويجعل اإلسكندر، باجه ابن وينقد بالعرض. الوسطى،
أن وبعد صاحبه، عن مستقل موضوٍع إىل الكتاب ل تحوَّ أن بعد الطبيعي» «السماع
تؤخذ رئيسيتني مسألتني إليه ويُحيل الجميع. بني مشاع والعلم كتاب، دون علم إىل ل تحوَّ
يف متأخرة حدوًدا لها أرسطو وحد واملنفعلة، الفاعلة األضداد حد األخرى، املسائل منهما
ويُشري أرسطو. طبيعيات كل إىل باإلحالة املوضوعات رشد ابن يحلِّل كما والفساد، الكون
استئناًفا الهيثم، البن بطليموس عىل الشكوك مثل للوافد، الناقد املوروث إىل باجه ابن

الفلسفي. للرتاكم
املراسلة وتدل األمة.4 من جزء فاليهود حسداي؛ الرسالة، اسم يف املوروث ويظهر
بني والصداقة األندلس، يف واليهود املسلمني بني السلمي التعايش عىل حسداي ابن مع
تراث ويقدر بل مراحله، بني تمييز بال الوحي عىل يقوم ديني مجتمٍع يف الفيلسوفني
ثم الزرقالة، ويتصدر إبداعي. موقٌف ذاته حد يف وهو السابق، الديني الوثني املجتمع
الهيثم، البن بطليموس عىل الشكوك كتاب إىل ويُحال نرص. وأبو الهيثم وابن حسداي ابن
ولد أو الزرقيان بولد معروٌف بطليطلة والزرقالة إشبيليا.5 الرسالة، تأليف مكان وإىل
لم التي الزرقيال صحيفة وله النجومية. واآلالت واألفالك والكواكب األرصاد يف الزرقيال
علمي واملوضوع لبطليموس. الهيثم وابن الزرقايل نقد باجه ابن وينقد املرشق. يفهمها
موضوعاٍت إىل وينقسم بمنظوره، وعي عىل وهو الشخصية، تجاربه باجه ابن فيه يضع
تعلَّم بأنه باجه ابن ح ويرصِّ ُمتقطعة.6 فقراٍت يف التأليف طريقة عىل انعكست متقطعة
والفلك الرياضيات بعد متأخًرا ذلك منه تعلَّم وقد الربهان. رضوب املنطقي الفارابي عن

.«١٩» هامش ص٨٠، ج١، رسائل، 3

وكان أبقراط، كتب برشح أمره الذي باملأمون وارتبط مرص، إىل األندلس من سافر طبيٌب حسداي ابن 4
مراسالت. باجه ابن مع وله الفصول، كتاب بعضرشوح أيًضا له ألبقراط. اإليمان كتاب برشح بدأ قد

.(١) الهيثم البن بطليموس عىل الشكوك ،(١) نرص أبو الهيثم، ابن حسداي، ابن ،(٤) الزرقالة 5
«وهذه الشخصية، التجارب يف فقرة ثم تقدَّمه»، من فيه وقع رأٌي «وهذا «… الزرقالة «أما مثل: وذلك 6

الشخصية، التجربة إىل عود ثم الزرقالة قال التي واملقالة املوضوع، يف فقرة ثم نفيس»، بها شغلت صناعة
مسألتني. يف املوضوع إىل عود ثم زاَولتها»، فإني املوسيقى صناعة «وأما
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باجه ابن ثانيًا:

أهل من يكن لم بأنه األندليس يحيى بن إبراهيم الزرقالة باجه ابن وينقد واملوسيقى.
ويُكِثر أقواله، فتضطرب ولوائحه؛ سوانحه بحسب فيها يقول كان بل الهيئة، صناعة
الصناعة عن البعيد نموذج فالزرقالة بطليموس. ناقض لذلك له؛ معنى ال فيما الكالم
لعطارد. األبعد البعد استخراج يف بطليموس طريق فيها يُبِطل مقاًال كتابته من بالرغم
مع تعامله قدر املوروث باجه ابن ينقد املتخصص. ال العلم يف الهاوي نموذج فهو
الكالم كثري مضطرب، كالم ذو موضوعي، غري ذاتي الفلك، يف عميق غري الزرقالة الوافد.
عن باجه ابن ويُدافع بطليموس. ويُناقض العلم، معاني بعض عليه يذهب داللة، بال
ر يطهِّ الالم. مقالة يف بطليموس وينتقد ألرسطو ينترص رشد ابن أن حني يف بطليموس
ذلك ومع اإلرشاق، ليس فالعلم الوافد؛ العلم باجه ابن ر ويطهِّ الوافد، األصل رشد ابن
العلم الخارج. من ال الداخل من املوضوع، من ال الذات من العلم العلم. اإلرشاق ح يوضِّ
يُقال فكيف صوفيٍّا، تأويًال األندلس يف الطبيعي العلم تأويل باجه ابن يُعيد العلم. تصوف
مرسة ابن ومدرسة عربي وابن باجه ابن وفيه عقالنيٍّا كان اإلسالمي الغرب مرشوع إن
أسوأ الهيثم ابن إن بل الهيثم، ابن خطأ هو الزرقالة وخطأ اليهودي؟ التصوف يف و«زهر»
بطليموس. من الهيثم ابن موقف باجه ابن ينقد الفلك. صناعة عن وأبعد الزرقالة من
مشوَّش. والزرقايل أوضح الهيثم أن مع لبطليموس، نقده يف الزرقايل مثل الهيثم ابن
ربما الزرقالة؛ عن منها أبعد إنه بل الطرق، أسهل من إال الصناعة الهيثم ابن يقرأ لم
باجه ابن وكأن غريه، عن نقله أو وقت لديه يكن لم ربما فلكيٍّا. وليس بَرصي ألنه
الوافد ووضع والعلمي، الفلسفي التاريخي الرتاكم تحليل هو املهم األعذار. له يجد
والكالم األشعرية عىل الداخل عىل ُمماثل هجوم يوجد وال واحد، تاريخي وعٍي يف واملوروث
صناعة تعلم مدينة إشبيليا مثل املحلية، الجغرافية البيئة وتظهر سينا. ابن عند واإلرشاق

املوسيقى.
الوافد من يظهر املهندس» سيد بن الرحمن عبد فضل إبانة عىل كالمه «من ويف (ب)
بني باجه ابن ويُقارن أرسطو.7 وليس وإقليدس املخروطات، يف كتابه مع أبولونيوس
بني كتابه، من العارشة املقالة آخر يف إقليدس عند واملخروط سيد ابن عن القطوع توليد
يكون ال التماس أن بنيِّ الربهان ألن أبولونيوس؛ ينقد كما العلمي. والوافد العلمي املوروث
من األوىل املقالة إىل ُمحيًال باجه ابن ويذكر أبولونيوس. ذكرهما اللتني الجهتني بإحدى

ص٨٤–٨٧. ج١، الرسائل، 7
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

برأسه يمر وال مخروط بسيط يلقى سطح كل أن مؤلفه اسم ذكر دون «املخروطات»
الرياضية. املسائل من ذلك وغري يقطعه،

مكان ذكر مع النرض، وابن الصائغ وابن اإلمام ابن ثم سيد، ابن يُذَكر املوروث ومن
يفعل كما إزاحتهم دون لآلخرين كامل احرتاٍم مع الداخل عىل باجه ابن ويحكم إشبيليا.
من ذلك ويتضح األوىل، املرحلة إىل ينتمي ريايض موضوٌع وهو املعارصون. املغاربة
باجه ابن ويستأنف والهندسة. والعدد بالحساب عالم بلنسيا، أهل من وهو إليه، املرسل
قبله، املهندسني تراث نفسه سيد ابن استأنف أن بعد قبُل من املهندس سيد ابن به قام ما
لعوائق ربما نوعيٍّا وينقله املوضوع يطور أن دون معهم االتصال إىل أقرب كان ولكنه
أن سيد ابن استطاع ذلك ومع وإكمال. تطوير إىل يحتاج مما بمفرده لعمله أو عرصه،
الجديد، الستئناف باجه ابن يدخل وهنا القدماء، تراث إىل باإلضافة جديد بيشءٍ يختص

اإلبداع. رشط التاريخي فالرتاكم
الوافد يبدو اإلمام» ابن الحسن أبي الوزير إىل — عنه ريضهللا — «كتب وفيما (ج)
ومن اليونان. وشاعر وأبولونيوس واإلسكندر وأرسطو ثامسطيوس ثم إقليدس، يف أوًال
واملنطق. الرياضيات بني واملوضوع وبارمنياس.8 والربهان نيقوماخيا إىل يُحال الكتب
قوًال. يرشح وال موضوًعا يدرس أنه عىل يدل مما له؛ التاريخي السياق باجه ابن وذكر
ص لخَّ كيف باجه ابن ويبنيِّ املنطق. يف القيمة تظهر كما الغائية، العلة أهمية وتبدو
من بالرغم نيقوماخيا من السادسة يف وكمالها نشأتها واالستعداد، الروية موضوع أرسطو
والتجريب الرياضية لألفعال أسماء إيجاد أو لالرتياض، محدودة صناعة وجود صعوبة
تلحقه لم إنسان كل يف والروية الربهانية الفكرة وجود أن باجه ابن ويرى أصنافها. من
لبعض توجد قد أنها بثامسطيوس ويستشهد باالكتساب. وهي قبولها، عىل قوة وله آفته
القياس اإلسكندر بتسمية ويستشهد الفائقة. الفطر ذوي يف القياس يف بالطبع الناس
كان وإال قوامه، به ما ويكون األوسط، الحد يستلزم الذي وهو املنطقي، الربهان الصادق
الهندسية األقاويل أن عىل إقليدس من املثل ويرضب قوامه. به ما ليس دليل مجرد القياس
املعرش بضلع اتصل إذا املسدس ضلع أن مثل املهندس، من وتسامًحا بالعرضسهًوا أمور
تسامح إنما املهندس، كتب يف يوجد قلما وهو طرفني. ونسبة ذات نسبة عىل الخط انقسم

اليونان شاعر أبولونيوس، اإلسكندر، أرسطو، ثامسطيوس، ،(٤) إقليدس ص٨٨–٩٦. ج١، رسائل، 8

.(١) بارمنياس الربهان، نيقوماخيا، ،(١)
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باجه ابن ثانيًا:

لزوم بالتكافؤ الُقطر ونصف املسدس ضلع وجود لتالزم عليه فات أو ذلك يف إقليدس
باجه ابن ويبنيِّ قصد. غري عن أو قصد عن يُخطئ قد نقد، موضع فإقليدس املوجود؛
كتابه. من العارشة املقالة يف إقليدس له يتعرض الذي املوضوع وهو الصم، الخطوط حد
الحدين ألن املخروطات عن كتابه أول يف أبولونيوس فعل كما الثالثة القطاع يبنيِّ كما
والوافد الدارس، فهو العلمي؛ الوافد توضيح إذن باجه ابن مهمة واضحني. يكونا لم
فقط وليس الدقة، وجه عىل الوافد يف وبمكانه املوروث بمطالب علم عىل وهو املدروس.

الُكتاب. مقاالت إىل باإلحالة
الذي املهندس أن عىل األمثلة رضب يف للوافد اليوناني املحيل الطابع باجه ابن ويُربز
املبسوط الكتاب مثل يصبح حفظها، عىل واقترص براهينها، صنعة عىل القوة له ليست
كتاب وإىل الربهان كتاب إىل املوضوع ويُحيل التشبيه. طريق عىل اليونان شاعر قال كما

تكراره. دون إليه يُحال سابق وتراث سابقان مرجعان وكأنهما بارمنياس،
واإلحالة القيس، وامرئ نرص وأبي سيد ابن إىل باإلضافة العنوان يف املوروث ويظهر
الفارابي.9 عند املوروث الوافد من الخطابة ورشح العرب ونحويِّي العرب أشعار إىل
الرياضية األقاويل أن ِمثل الفارابي، عن ِقيلت التي الظنون حقيقة باجه ابن يكشف
أرسطو. رشاح مع رشد ابن يفعل كما الفارابي رشح تأويل سوء عن ويكشف بالغية،
قبله من أحد بها يشعر لم هنديس نوٍع من الرباهني بعض استخرج قد سيد ابن وكان
باجه ابن والثاني الجهاد، يف استُشهد األول الثنني؛ شفاًها نها لقَّ بل يدوِّنها، أن دون
للمرة السجن يف وهو عليها برهن مسائل إليها وأضاف عليها، وزاد استخرجها الذي
فاملحرك بفضله؛ واعرتاًفا سيد البن إتماًما تفصيل دون الوزير إىل عنها وكتب الثانية.
ضد الجهاد يف العلماء اشرتاك عن السياق ويكشف الثاني. املحرك عىل الفضل له األول
وعن واالعتقال، السجن حتى الداخل يف األمراء وضد االستشهاد، حتى الخارج يف األعداء
إىل نسبته دون إليهم الحق ونسبة القدماء بفضل االعرتاف يف باجه البن العلمية األمانة
الحركة تحليل يف كتشبيهات ديني، تصوٌر وهو األول، املحرك مصطلح واستعمال نفسه،
الرياضة إىل املنطق فنسبة موروثة؛ محلية كمادٍة العربي الشعر ويظهر الطبيعيات. يف
يروض لذلك اللغة؛ منطق والنحو الفكر، نحو املنطق والخطابة. الشعر إىل النحو كنسبة

وغريه. القيس امرئ كشعر العرب، أشعار بإعراب املتعلمني النحاة

إلينا. يصل لم رشح وهو 9
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السماع من الثامنة إىل ويُحال أرسطو، يُذَكر الوافد من النزوعية» «النفس ويف (د)
لإللهيات استبعاًدا ريايضطبيعي واملوضوع والحيوان.10 والعالم السماء إىل ثم الطبيعي،
إرشاقيات ُمتجاوًزا الكندي إىل باجه ابن ويعود والطبيعة. املنطق عن انحراف وكأنها
أساًسا والطبيعة العقل إىل العودة يف رشد ابن مهمة ساعد مما سينا؛ وابن الفارابي
يف الفلسفي املرشوع نفسه هو الكندي عند العربي املرشق يف الفلسفي املرشوع للوحي.
الرشق، يف سينا وابن الفارابي إلرشاقيات حصاًرا رشد، وابن باجه ابن عند العربي املغرب

الغرب. يف طفيل وابن
إىل قوله إرجاع هو بأرسطو واالستشهاد له، والرائي لليشء الدارس هو باجه وابن
ويُفَهم الثامنة، إىل ويُحيل ويؤكِّده. الوافد ح يوضِّ املوروث باجه. ابن عند املرئي اليشء
للموضوعات وتمييًزا للدقة توخيًا موضوًعا مقال كل أصبح فقد الطبيعي؛ السماع من أنها
إىل ويُحيل املحرك. أجناس تتواىل ثَم ومن غريه؛ ومحركه محرك، متحرك لكل الكتب. عن
تفعل ليست الجمادات أن يف الثامنة إىل يُحيل كما لها. أجزاء ال الحركة أن يف السادسة
هو باجه ابن الحيوان. وإىل والعالم السماء من األوىل وإىل الخامسة إىل ويُحيل تنفعل. بل

املدروس. اليشء باجه ابن بإظهار أرسطو قول يتبني ثم الدارس،
بالقوة ما يصري كيف امُلتغرية، املوجودات وكتاب نرص أبي إىل يُحال املوروث ومن
متكامل مرشوٌع فالحكمة محركة؟ بحركة يتحرك وكيف بالفعل، أسفًال أسفًال الطبيعية
خصوصية لبيان العرب لغة إىل يُحال كما باجه. وابن الفارابي بني واملغرب، املرشق بني
وإذا املكان. يف للحركة النقلة مثل الفلسفية، للمعاني عربية أسماء إيجاد ويُحاول اللغة.
لإلشارة وعمرو زيد يف العربي األسلوب ويستعمل االنتقال. تُسمى أصنافه باقي عىل ِقيلت

املنطق.11 يف واملحمول املوضوع أو النحو، يف املبتدأ أو الفاعل إىل
«الكون إىل ثم «السماء»، إىل ويُحال أرسطو. الوافد من يظهر «النزوعية» ويف (ه)
ومن املفرسين. إىل يُحال الِفرق ومن و«قاطيغورياس». العلوية» «اآلثار إىل ثم والفساد»،
والرشع والعرب العربية تُذَكر كما عيل. بن هللا عبد ثم واملنصور، نرص أبو يُذَكر املوروث
مؤلفات ومن املوروثة.12 املصطلحات بعض وظهور الفارابي أولوية عىل يدل مما والسنن؛
بقتل املثل باجه ابن ويرضب املذهب. وحدة عىل تأكيًدا «الوداع» رسالة إىل يُحال باجه ابن

ص١٤٧–١٥٦. بدوي، ص١٠٦–١٢٠؛ ج١، رسائل، 10

.(١) العرب لغة املتغرية، املوجودات كتاب ،(١) نرص أبو املوروث: 11
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باجه ابن ثانيًا:

بالفاعل متصلة تكون قد اآللة أن عىل بيده، ذلك يفعل لم وإن عيل، بن هللا عبد املنصور
منفصلة. تكون وقد

السماع إىل ويُحال أفالطون. ثم أوًال، سقراط يُذَكر الوافد من «املتحرك» ويف (و)
البدن. وفناء الروح خلود اإلسالمي، الوعي يف الشهيد نموذج هو وسقراط الطبيعي.13
بدًال مدحه أو القريب املحرك ذم يف واملتحرك الحركة يف بأفالطون املثل باجه ابن ويرضب
السلف. أهل لتصور طبًقا املتأخرين من أفضل باجه ابن عند واملتقدمون وعمرو. زيد من
الثامنة وإىل واحد، محرٍك من أكثر تكون الحركة أن يف الطبيعي» «السماع إىل ويُحال
الكائنات حركات خالل من الرسمدية الحركة محرك هو الحقيقي األول املحرك أن يف
يف األول املحرك أن يف «النفس» وكتاب «الحيوان» كتاب وإىل بالذات، ال بالعرض الفاسدة
نظرية ضمن الوافد إىل واإلحالة الطبيعيات، إىل اإلحالة كثرة وواضٌح النفس. هو الحيوان
بإرجاعه للقول تأكيًدا السابقة األدبيات إىل اللجوء طريق عن واإلثبات اإليضاح يف عامة

السابقني. بإبداع لليشء وإثباتًا اليشء، إىل
األلفاظ ومن والرشيد. جعفر إىل ثم واملنصور، مسلم أبي إىل يُحال املوروث ومن
الفكري، املرشوع وحدة عىل تأكيًدا باجه ابن أعمال إىل ويُحال الرشيعة.14 تظهر املوروثة
املتوحد». و«سرية «الوداع» رسالة مثل التأليف إىل أو والنفس، الحيوان مثل الرشح إىل إما
الكاذب. التشكل لظاهر طبًقا املوروث يف للوافد تعشيًقا األول املحرك هللا هو واملوضوع
الدينية. املوضوعات بعض تظهر كما «اللهم»، لفظ يف الديني العربي األسلوب ويظهر
ومن الرشعي؛ اإلنساني املستوى إىل للحركة الطبيعي التحليل مستوى باجه ابن وينقل
بني العقاب يف وفرٌق بالعرض. حرك ما عىل والحمد للوم خاضعة األفعال تصبح ثَم
املنصور قتل أو جعفًرا، الرشيد بقتل املثل باجه ابن ويرضب العمد. والقتل الخطأ القتل

باآللة. اليد وعالقة وانفصالها الحركة اتصال عىل مسلم، أبا
اإلسكندر. ثم أفالطون، ثم أوًال، أرسطو يُذَكر الوافد من والواحد» «الوحدة ويف (ز)
أسماء وكلها األوىل، الفلسفة أو الحروف أو الطبيعة بعد ما إىل يُحال املؤلفات ومن
وإىل األوىل»، «الفلسفة مضمونه عن ًا معربِّ ومرة معرَّبًا، ومرًة مرتَجًما، مرًة واحد، لكتاب

ص١٥٧–١٦٧. بدوي، ص١٢١–١٣٤؛ رسائل، 12

املفرسون ،(١) قاطيغورياس العلوية، اآلثار ،(٢) والفساد الكون ،(٦) السماع ،(٩) أرسطو الوافد:
.(۱) السنن الرشع، العرب، العربية، ،(١) عيل بن هللا عبد ،(٢) املنصور نرص، أبو املوروث: .(١)
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التوحيد. الباطن، يف إسالمي الظاهر، يف أفلوطيني واملوضوع لإلسكندر. الحروف كتاب
املثل باجه ابن ويرضب للتوحيد. تنظريًا والوحدانية الواحد وتتناول إال فلسفة توجد وال
واملوروث للوافد شعوري حضوٍر عن يكشف مما والواحد؛ الوحدة عىل والفارابي بأرسطو
أفالطون تشبيه يستحسن كما التاريخي. الفلسفي الوعي يف حية كتجارب سواء حدٍّ عىل
الطبيعة، بعد ما يف مجمًال الكامل أرسطو ذكر كما وحده. أرسطو وليس وأرسطو،
من املرَسل مصطلح ويظهر األوىل». «الفلسفة من األوىل املقالة يف تفصيل دون مرسًال
وأرسطو اللولبية، بالدوائر أفالطون شبَّهه الذي املوضوع باجه ابن ل ويفصِّ الحديث. علم
وعمرو، زيد مثل الروحانية الصور عىل باإلسكندر املثل ويرضب املستقيم. الخط بانحناء

القرآن. يف املذكورين تُبَّع وبقوم
عىل والداللة العرب. ولسان تُبَّع قوم ويُذَكر الفارابي، إىل يُحال املوروث ومن
الذي الكيل املعنى وهو األلسنة، باقي يف وربما العرب، لسان يف معروفة غري املعقوالت
للفكر. ومقياس مرجعي إطاٌر العربية واللغة باللغة، مرتبط فاملنطق كثريين؛ عىل يُقال
اليوناني املنطق مقابل يف العربي باللسان الرتباطه نظًرا العربي للمنطق خصائص هناك
للداللة وعمرو، زيد مثل العربي، األسلوب باجه ابن ويستعمل اليوناني. باللسان وارتباطه

املنطق.15 يف واملوضوع املحمول أو النحو، يف والخرب واملبتدأ الفاعل عىل
يُذَكر ال» الفعَّ بالعقل االتصال يف أو اإلنساني والكمال النظرية «املعرفة ويف (ح)
نموذج األولياء، مثل الكامل العقل نموذج هو وأرسطو واإلسكندر.16 أرسطو الوافد من
ويستعري املوروث. بألفاظ للوافد قراءة الطبيعي، املنطقي وليس الكامل، اإلرشاقي
ذاته ورجوع للكامل اإلسكندر تشبيَه وبذاته ذاته يف الفعل كون حالة لوصف باجه ابن
يف يحتاج وال جسمانيٍّا، ال روحانيٍّا فيكون واملوضوع؛ الذات واملرجوع، الراجع بذاته،

جسمانية. قوة وال جسم إىل وجوده

ص١٣٧–١٤٠. بدوي، ص١٣٥–١٣٩؛ ج١، رسائل، 13

.(١) السماع ،(١) أفالطون ،(٥) سقراط الوافد:
.(١) الرشيعة ،(١) الرشيد جعفر، ،(٢) املنصور مسلم، أبو املوروث: 14

ص١٤١–١٤٦. بدوي، ص١٤٠–١٤٩؛ ج١، رسائل، 15

.(١) األوىل الفلسفة الحروف، الطبيعة، بعد ما ،(١) اإلسكندر ،(٣) أفالطون ،(٤) أرسطو الوافد:
ص١٥٦–١٥٩. ج١، رسائل، 16

.(١) اإلسكندر أرسطو، الوافد:
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الِفرق ومن امللة، كتاب إىل املؤلفات ومن والغزايل، نرص أبي إىل يُحال املوروث ومن
هللا بذكر النفس تصفية إىل يدعو شيخ أنه باجه ابن عند الفارابي وصورة الصوفية.17 إىل
املتوحد» «تدبري يف له نقده من بالرغم الغزايل باجه ابن ويؤيد «امللة». كتاب يف وتعظيمه
ومأخوذ والسعادة املعرفة إىل ُموصل الغزايل، طريق الصوفية، فطريق الوداع»؛ «رسالة ويف
طريق فهو الغزايل؛ مع قبُل من نقدهم باجه ابن أن مع لهم نقد يوجد وال النبي. من
وصلوا «ولو املتصوفني: بعضرؤساء بقول ويستشهد الروحانية. الصور بلوغ قارصعىل
يف الصوفية أفرط وقد للناس. الحقائق وإيصال الربهان يغيب ثَم ومن رجعوا.» ما
صدقها من التيقن دون الظن حسب نفوسهم يف توجد التي الخياالت الحالة، هذه وصف
الصدق من يتحقق وال الوهمية، بالنفس إال تتصل ال نزوعية نفس مجرد كذبها، أو
إىل أقرب فهي النزوعية أما الفرح. بحالة النفس يُصيب الذي املنطقي بالنزوعي والكذب

البهيمية.
واملالئكة والفيض والرؤيا والكهانة الوحي مثل الدينية، املوضوعات بعض وتظهر
أو بالوحي الصادقة الرؤيا تكون قد خالصة. موروثة موضوعاٌت وهي والكتب، والرسل
عىل بالفيض العلم يتم كما األخرى. النبوءات بأشكال االعرتاف من حرج وال بالكهانة،
الصالحني عند الحال هو كما الستعداده، طبًقا اإلنسان عقول عىل املالئكة ومن املالئكة،
بواسطة عليهم فيُفيضهللا يرضيه، بما وعملوا ورسله، وكتبه بمالئكته املؤمنني املخلصني
نظرية وتركيب النبوة موضوع يف ذلك كل العجيبة. العالم وحوادث الرؤيا يف مالئكته
اإلنساني العقل واتصال املتخيلة والقوة العقل «بني موضوع يف والخيال عليها، االتصال

التايل: النحو عىل باألول»

وحي كهاناترؤيا صادقة

حوادث قبل حدوثها
حوادث لم تحصل يف ا1تخيلة عن حاسة

استنباط العقل
إرادية، خلقية، صناعية

القوة ا1تخيلة

معقوالت

العقل

.(١) الصوفية ،(١) امللة كتاب ،(٢) الغزايل نرص، أبو املوروث: 17
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خليٌط وهو لآلخر. مصدر منهما كلٌّ والخيال، العقل بني متبادلة عالقة إذن هناك
الوحي. مع االتصال مع نرص وأبي والغزايل الصوفية من إرشاقي

نموذًجا وحده، أرسطو الوافد من يظهر املعريف» والرتاتب الفائقة «الفطر ويف (ط)
املوروث من يظهر وال الطبيعي.18 املنطقي أرسطو وتوارى اإلرشاقي، الكامل للمتديِّن
العقل لقبول مَعدَّة اإلنساني الكمال لقبول ة املَعدَّ الفائقة والفطر واحدة. قرآنية آية إال
التي الفطر وهي هللا، من املستفاد اإللهي العقل قبول العقل، هو فالكمال اإلنساني؛
رؤية والعلم والرسور. والبقاء والسعادة اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته هللا تعلم
والكمال اإللهي العلم إىل اإلنساني الكمال بلوغ ويؤدي هللا. من موهبة النفس، ببصرية
التنزيل بني الصاعد، والعلم النازل العلم بني فرق فال لألشياء؛ بصرية أيًضا وهما العقيل،
بصائر وأعظمها القلوب، بصائر هي التي املوهبة هذه يف الناس ويتفاضل والتأويل.
ثم ومالئكته، باهلل كليٍّا علًما اكتساب، أو تعلم دون ومخلوقاته هللا بها يعلمون األنبياء،
إىل يوصلهم ما األشياء، من علمهم الفائقة الفطر أصحاب يأخذ األنبياء. بعد األولياء يأتي
حتى كذلك ويظلون القصوى. والسعادة اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل العلم
بالعلم، فيأنسون هللا؛ من املوهبة درجات حسب ببصائرهم ويرونه بأنفسهم، العلم يروا
هللا يُفيض تنطق. لم أم ألسنتهم بذلك نطقت سواء هللا، بذكر وينعمون بالفكر، ويلتذُّون
ومن املعنيات. عىل االطالع من لألشياء هللا وهبه مما يسريًا جزءًا الرؤيا بحسب عليهم
بصائر هللا وهبهم طائفٌة األولياء وبعد وصدق. أخلص من وكل النبي، صحابة األولياء
وكتبه ومالئكته باهلل والعلم باملخلوقات اليقني إىل يصلوا حتى تدريجيٍّا بها قون يتحقَّ
القصوى، السعادة وهي الكمال، لهم وحصل البدن، من تربَّءوا اآلخرة. والدار ورسله
به، وااللتذاذ باهلل العلم وهو مطلوباته، أجلَّ اإلنسان يدرك ذل. بال وعز فناء، بال بقاء
الواحد العلم إىل فيَصل األنبياء، علم إىل يهتدي وبصريته وبفطرته يُحاكيه. وال به يرىض
املعرفة، هللا وهبهم الذين عليهم املنَعمني فيجعل الفاتحة، سورة ويفرسِّ طريقني. من
ُعدموا الذين والضالني هواهم، يتبعون ولكن املوهبة هللا وهبهم الذين عليهم واملغضوب

املوهبة.
آياٍت إىل باإلضافة الفاتحة، سورة قرآنية، بآية م مطعَّ ديني خطاٌب كلها والرسالة
مضمونها اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته هللا الرسالة موضوع أصبح حتى مرَسلة

.١٧٥–١٧٨ ج١، رسائل، 18
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الصوفية كان لذلك األشعرية؛ يف الحال هو كما واالكتساب الفطرة بني تتأرجح الفقهي.
والوجود، املعرفة بني تتأرجح كما مكاسب. واملقامات مواهب األحوال جعلوا عندما أدق
كما الفعيل واالستدالل التعليمي اإليمان بني واملشاهد، بالواقع والعلم بالغيب العلم بني
األمر فهل عملية، منها أكثر نظرية األنبياء قدرات تجعل اإلرشاق. حكمة يف الحال هو
ثم األولياء ثم األنبياء قمتُها إلهية مدينًة باجه ابن ويتصور الجهاد؟ شقاء أم املعرفة لذة
والبقاء، الفناء مثل الصوفية مصطلحات ويستعمل واألولياء، والصحابة اإلرشاق فالسفة
يف وكأننا مانوية وثنائية تطهر اآلخرة، يف وإشباًعا الدنيا من حرمانًا والعشق، اللذة ولغة
ِرصًفا، صوفيٍّا تفسريًا الفاتحة يفرسِّ الصفا. إخوان رسائل أو سينا، البن الطري» «رسالة
وتبدأ وبرهانًا؟ يقينًا والفلسفة الظن هذا يكون كيف والسؤال: إرشاقي، نحٍو عىل والوحي
اإلنساني، العقل لقبول املعدة اإلنساني الكمال لقبول املعدة الفائقة بالفطرة الرسالة
هللا يعملها التي األوىل باملعقوالت وتنتهي هللا. من مستفاد عقل وهو اإللهي، العقل ثم
إال هللا اإلنسان يعلم ال منطقي، دوٌر وهو هللا. من باملوهبة بها يعلم ألن املَعدِّ لإلنسان
اإلنسان وأن املعرفة، وموضوع للمعرفة املهيِّئ هو هللا وكأن له، هللا يُعطيها التي باملوهبة

له. املرسوم الطريق يف السري إال دور له ليس

األنبياء

األولياء

اإلرشاقيون

اسم إىل إال يُحال ال الوافد من اإللهي»، والعلم اإلنساني والعقل «الفيض ويف (ي)
املوضوع فاملهم برقلس؛ أو أفلوطني عىل منحول وهو مؤلفه، دون الخري» «إيضاح كتاب
املوروث ومن صاحبه. إىل ونسبته تاريخيٍّا عليه التعرف يتم لم ولو حتى الشخص، ال
الكتاب تأويل يف بالغزايل مقارنًا اسمه، ذكر دون للفارابي املسائل عيون إىل إال يُحال ال
روح إىل أقرب موضوٌع وهو اإلنساني، العقل إىل اإللهي العلم من الفيض يف واتفاقهما
إذ الطابع. وثنية كلها الرسالة الطبيعي. املنطقي أرسطو روح إىل منه اإلرشاقي أفلوطني
حسب موجود كل فيتقبَّل والعمل، العلم ومخلوقاته موجوداته عىل علمه من هللا يُفيض
تقبل األجرام وكذلك مراتبها، حسب العلم من تقبل والعقول الوجود. كمال من مرتبته
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سماوي ِجرم ولكل أمكنتها. حسب ومراتبها مراتبها، حسب النفسانية والصور األشكال
جهة عىل املحسوسة الجزئية األفعال يفعل بالنفس ونفس. عقل والفساد للكون خاضع
وباملستقبل باملايض يتعلق ما هللا من عليه املنزَّلة العلوم اإلنسان يعلم وبالعقل التخيل،
املالئكة. بواسطة عباده من يشاء من إال عليه يُطِلع ال غيب بالعيان، يشاهده لم وما
أعىل عقيل بتوسٍط أو علمه عن بذاته أعماله ألن بواسطتها؛ األجرام يف عنه العمل ويحدث
عىل وليس واألجرام، العقول عىل وفيض العلم، مثل هللا من فيض فالعمل اإلنسان؛ من
ترصف كلها الرسالة والقدر. بالقضاء اإليمان سينشأ لذلك ونتيجًة إبداع؛ أو جهد اإلنسان
ال األخالقية. واملواعظ اإلرشاقية الفلسفة إىل الطبيعي املنطق من تحوَّلت ودعوات. ودعاء
القضاء إىل باجه ابن يُحيل البداية ويف باجه. وابن والفارابي والغزايل برقلس بني فرق
باألحوال للشغل ويأسف الضالل، عىل يتحرسَّ النهاية ويف والعلم، الفيض لتقدير والقدر
بقلٍب هللا أتى من إال بنون وال مال ينفع ال حيث التفرغ اغتنام إىل القارئ ويدعو واألهل،

سليم.19

اإلبداع آليات (٢)

القول فعل يظهر واحد. منطٍق يف كلها باجه ابن رسائل يف اإلبداع آليات جمع ويمكن
االعرتاض عىل للرد أو للمؤلف واألكثر ألرسطو، منها األقل التأليف، أسلوب يف متَّبَعة كعادٍة
وليس الجمع، أو املفرد بضمري أساًسا يقول الذي هو املؤلف قلنا». … قيل «فإن مسبًقا
رشًحا وليس موجز، قول وهو املسبق. االعرتاض يف املتوهم اآلخر أو الفعيل اآلخر فقط
إىل نسبته دون بمفرده القول يُذَكر ما وكثريًا إبداع. واإليجاز نقل، اإلسهاب إسهابًا. أو
ضمري وإضافة السياق من اآلخر قول وليس األنا قول أنه يُفَهم وقد اآلخر. أو األنا أحد،
فاملهم للمجهول؛ كمبني القول فعل يُستعمل وقد آخر. فعل السم الجمع أو املفرد املتكلم
«تدبري مثل ومشتقاته، القول فعل من بأكمله مقال يخلو وقد قال. من وليس يُقال ما

املبارش.20 الواقع مع تعامل بل واآلخر، األنا بني حوار فيه يوجد ال ألنه املتوحد»؛

ص١٩٥. العرب، عند املحدثة األفالطونية بدوي؛ ١٨١–١٨٥؛ ج٢، رسائل، 19

.(١) حامد أبو املسائل، عيون املوروث: .(١) الخري إيضاح الوافد:
الوحدة، ١١٨؛ ص١١١، النفس، ص٩٤؛ الوزير، ١٦٢؛ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١٥٥ اتصال ص١٢٩؛ الوداع، 20

.١٤٥ ص١٤١،
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قصد، مثل: آخر، فعل مع «أقول» قوة للعبارة ويكون القول، املؤلف يقصد وقد
مع الفيلسوف يتعامل ال الفكر. موضوع باعتباره والغرض القصد ويظهر وقف. فرغ،
كثريًا. «غرض» واسم «قصد» فعل يظهر لذلك القول؛ من والغرض القصد، مع بل القول،
الغرض أو القصد عن يعربَّ وقد الجمع. أو املفرد املتكلم ضمري القصد إىل يُضاف وقد
أفعال وتُستعمل القصدية.21 املعاني تظهر حتى بالتأمل ويتضح كذا. ليس بأنه سلبًا
فغاية والكشف؛ الظهور أفعال تُستعمل وكذلك القصد، إلظهار الثالثة األزمنة يف البيان

الظهور. البيان
فعًال، أو اسًما البيان لفظ مشتقات يف اإليضاح يف نظرية وكأنه الفكري املسار ويبدو
املايض زمانني بني بالجمع يكتفي وقد الفكري. املسار تواصل عىل تأكيًدا الثالثة األزمنة يف
عن التعبريات من كثري تكشف الثاني. إىل األول من ممر مجرد الحارض كان ملَّا واملستقبل
آخر موضوع إىل املوضوع يُحيل الفكري. مرشوعه وحدة وعن باجه، البن الفكري املسار
هذه تصنيف ويمكن الحق. أو سابق موضوٍع إىل يُحيل والتفصيل، اإليضاح من ملزيد
الكتب إىل اإلحاالت وأغلب والخصوص. العموم أو املوضوع أو للزمان طبًقا التعبريات
من ويبدو الحق. وقٍت إىل املوضوع تفصيل تأجيل عىل املستقبل ويدل املايض. يف املعينة
العبارة لطول ونظًرا منطقي. استدالٍل يف املقدمات من النتائج استنباط الفكري املسار

ويقني.22 وظن شك من االعتقاد أنماط وتظهر العالمات. املهندسون بها استبدل
املؤلفة الكتب من كتاب إىل أو سابقة، عامة مواضيع إىل إما املايض يف اإلحالة وتتم
أو إجماًال املوضوع إىل أو سابًقا، فيها التأليف تم التي العلوم من علم إىل أو سابًقا،
القول فعل مشتقات ألحد للمعلوم املبني صيغة يف املايض إىل اإلحالة تكون وقد تفصيًال.
اإلحالة ترتبط وهنا البديان، فعل مشتقات أحد يظهر وأحيانًا للمجهول. املبني بصيغة أو
وحدة أو كله، العمل وحدة عن أخرى أعماٍل إىل اإلحاالت وتكشف اإليضاح. بنظرية

ص٨٩؛ تدبري، ١٧١؛ ،١٦٤ ،١٦٣ ص١٥٩، اتصال، ١١٩؛ ص١١٦، النفس، ص٩٢؛ الوزير، إىل 21
ص١٥٢، الوداع، ١٤٣؛ ص١٤٠، الوحدة، ص٩١؛ الوزير، ١١٦؛ ص١١٣، النفس، ص٧٩-٨٠؛ حسداي،

.١٤٨–١٥٤ ،١٣٠-١٣١ ،١٢٨ ،١٢٥ ،١٢٤
،١١٦-١١٧ ص١٤٣، الوداع، ١٤٦؛ ،١٤١ ،١١٩ ،١١٢-١١٣ ،١٠٩ ،١٠٢ ص١٠١–١٠٥، تدبري، 22

ص١٣٧؛ املتحرك، ١٦١؛ ،١٦٦ ص١٦٠، اتصال، ص١٠١-١٠٢؛ الغاية، ١٤٨-١٤٩؛ ،١٢٢–١٢٣
.١١٢ ص١٠٥، النفس، ص٨٩؛ الوزير، ص١٤٥؛ الوحدة،
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يدل مما واإليضاح؛ البيان من ملزيد أعماله باقي يف باجه ابن إليه يميل الذي املذهب
ثم املتوحد، تدبري إليه يُحال ما وأكثر باجه. البن ُمتكامل عام فكري مرشوع وجود عىل
مثل العلم إىل يشري وقد والنبات. والحيوان املقوالت ثم النفس، كتاب ثم الوداع، رسالة
من الكتاب ل فتحوُّ ألرسطو، رشًحا وليس تأليًفا النفس كتاب إىل واإلحالة املدني.23 العلم
من اإلحالة تكون اإلبداع. إىل النقل من تحوُّل هو العلم أو املوضوع إىل الرشاح إىل أرسطو
إىل النقل من التحول يف خطوًة املوضوع، إىل الكتاب من انتقاًال النفس إىل النفس كتاب
املتوحد». «تدبري إىل التوحد» «كتاب من انتقاًال باجه ابن عند التحول نفس ويتمُّ اإلبداع.
إىل اإلحاالت أن وواضٌح الزماني. ترتيبها معرفة املؤلفات إىل اإلحالة طريق عن ويمكن

الكتب.24 أواخر من املتوحد وتدبري ومعتدة. كثرية املتأخرة
يقترص وال تجاربه، وعلمه قدره، فكره حياته؛ عن تنفصل ال باجه ابن ومؤلفات
عن الحديث رشد. ابن حتى الكندي منذ الحكماء عند عامة سمة هي بل وحده، عليه ذلك
ذاتيٍّا استعراًضا ليس املدوَّنة، املصادر بجوار الشفاهية التعاليم تجربة. والعلم النفس،
التطور ويكشف الشعور. يف وتكوينه العلم لنشأة بيان بل املوضوعية، عن خروًجا أو
وكذلك ريايض، علٌم واملوسيقى بالفلك. ثم باملوسيقى أوًال اشتغاله عن باجه البن الفكري
املوروث الطابع عىل يدل مما والغناء؛ املوسيقى مدينة إشبيليا ويذكر والهندسة. الفلك
عىل اعتماًدا باملنطق اشتغاله قدر الطبيعي بالعلم اشتغل ثم والفن، والثقافة للعلم املحيل
الواقع من تأتي املعرفة كانت فقد والزيارات؛ واألماكن األسفار التجارب وتشمل الفارابي.
الخالص العقل من وأتت النقل، مرحلة يف النص من أتت كما التأليف مرحلة يف املبارش
تاريخي، وعٍي من مرحلة فهو وُمعارصيه؛ سابقيه باجه ابن ينقد كما اإلبداع. مرحلة يف
مجرد األمر ويتجاوز الحارض، يُحاور كما املايض يُحاور اجتماعي. وعٍي من فقط وليس
رشد ابن واملعتصم، الكندي فيلسوف، إىل أو صديق إىل رسالة التأليف، الشخيصيف الطابع

الوقوف، ١١٣؛ ،١٠٩ ،١٠٣ ،٩٧ ص٩٥، تدبري، ١٤٧–١٤٩؛ ،١٤٢ ،١٣٨-١٣٩ ص١٣٤، الوداع، 23
ص١٤٣. الوحدة، ص٨٩؛ الوزير، ١٦٧؛ ،١٦١ ص١٥٧، اتصال، ص١٠٧؛

العلم ،(١) النبات الحيوان، املقوالت، ،(٧) الوداع رسالة ،(٩) النفس كتاب ،(١٣) املتوحد تدبري 24

،١٦١ ،١٦٠ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٣٢ ،١٢٥ ،١١٥ ص١١٣، الوداع، ص١٣٦–١٣٩؛ املتحرك، .(١) املدني
اتصال، ص١٠١-١٠٢؛ الغاية، ٤٠؛ ص١٠٤، تدبري، ١٥١-١٥٢؛ ص١٤٧-١٤٨، «يتلو»، قول ١٦٦؛

ص٧٨-٧٩. حسداي، ص١٥٩–١٦٣؛
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باملوضوع، والذات بالذات، املوضوع يتَّحد والبلخي. سينا ابن والوزير، باجه ابن واألمري،
تجربة فالعلم بالعلم؛ املوضوعية البداية ذلك يعيب وال بالعلم. والتجربة بالتجربة، والعلم
التي وهي الغاية. هو البرشي السلوك يف يشء وأهم وطوله. العمر ِقرص بني هم وحياة،
األندلس يف كتبه ندرة منعت ذلك ومع نرص. أبو عليها وأكَّد السابقون الحكماء وضعها
موضوعيٍّا. ال وذاتيٍّا نقًال، ال إبداًعا التأليف، باجه ابن يستأنف لذلك عليها؛ االطالع من
دافع هو وهذا يكفي، ال ا جدٍّ مجمل األخالق من عرشة الحادية يف أرسطو تركه ما وإن
والوداع، اللقاء الشجن، هذا ويشتدُّ املوروث، أو الوافد القدماء، بدأه ما استكمال التأليف،
املرشق؛ بعد من بالرغم املشارقة أيدي عىل تعلُّمه باجه ابن ينفي وال الوداع. رسالة يف
سينا ابن عند الحال هو كما رمًزا املرشق يصبح لم وإن والجهات، املناطق يتجاوز فالعلم
«عنقاء يف عربي ابن أو املرشقية»، الحكمة «أرسار يف طفيل وابن املرشقيني»، «منطق يف
يستطيع وصحبه واإلنسان رقيق، البدن للمخاطر. معرَّض موقف والفيلسوف مغرب».
واجتماعية، سياسية أخطار ُمحِدقة، األخطار ذلك، ومع واللقاء. والتحرك األسفار به

دنيوية. وإغراءات
متبادلة رسالة مشرتك، عمٌل فالتأليف القارئ؛ املؤلف يُخاطب حية تجربٌة العلم وألن
وقصده غايته تظهر كما املؤلف قول يظهر القارئ مخاطبة ويف وامُلستقبل. امُلعطي بني
والتأمل التجارب نفس يف للمشاركة له دعوًة العادي، القارئ وهو واإليضاح، البيان حتى
يعربِّ باجه ابن وكأن له، واالحرتام األدب غاية مع النتائج نفس إىل لالنتهاء النفس يف
الفن ويقوم وَن﴾.25 تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف آية عن عقليٍّا
جمالية كتجربٍة القرآن، قراءة مثل واملشاهد، الفنَّان بني مشرتكة تجربٍة عىل أيًضا الشعبي
املادي الكمال طريق طريقني؛ بني االختيار للقارئ ويرتك وامُلستمع. امُلقرئ بني مشرتكة
بدا وإن وهمي كمال وهو حرٍّا، اإلنسان كان ولو حتى العبيد كمال وهو واليسار، باآلالت
آخر ملدبٍِّر اإلنسان فيها يخضع التي الشكلية الفضائل كمال هو الصحة، كمال الظاهر يف
الجرأة. يف كاألسد الناطق، غري الحيوان أرشف مرتبة إىل اإلنسانية مرتبة عن فيخرج سواه،
أو للخيل، األعداد مثل بتوسط آخر إنسان لخدمة العملية بالصناعات الكمال يحدث وقد

الغاية، ص١٤٩؛ الوحدة، ١١٤؛ ص١٤٣، الوداع، ٧٠؛ ،١٦١-١٦٢ ،١٥٤ ،١١٥ ص٨٨، الوزير، 25
٩٦؛ ،٨٨ ص٧٧، حسداي، ابن ١٢٦؛ ،٣٩ ص٦٥، تدبري، ٧٢-٧٣؛ ص٥٥، االتصال، ٨٩؛ ،٦٥ ص١٠٢،

ص١٧٢. اتصال، ص١٢١؛ النزوعية، ١٢٠؛ ص١٠٨، النفس،
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عندما الكمال، مراتب أرشف وهو وبالذات، النفيس الكمال واألفضل كالكلب. توسط دون
وعٍي يف والالحقني السابقني الحكماء طريق هو وهذا ذاتها. من وجودها الذات تستمد
عىل االجتهاد باب غلق أو للقدماء تجريح دون الحكماء، إىل األنبياء من متصل، تاريخي
شيخ من وتوجيه حكيم، إىل حكيم من اعرتاف له، أهل هو ملن خطاب هو القادمني.
إىل السلف من التاريخي الوعي هذا عن مرسلة قرآنية بآيٍة الخطاب وينتهي ُمريد. إىل
قبل متصٌل التأمل طريق العظيم، بالفوز وفازوا عنه، ورضوا عنهم ريضهللا من الخلف،
فيه. السري عىل الفطرة لديهم وملن معارصيه إىل باجه ابن يشري وبعده. ومعه باجه ابن
العمر بطول له الدعاء مع الحكمة طالب وُمريًدا مثًال، وزيًرا ُمتميًزا، القارئ يكون قد
تجربٍة يف الفكر عملية يف طرًفا ويجعله القارئ، املؤلف يُخاطب والعافية. والعزة والبقاء
الحقيقة يكتشف القارئ تجعل له ودعوته القارئ املؤلف ومشاركة مشرتكة، حضارية
علم وأفضل الفضائل. واقتناء الكمال لطلب والدعوة والود املحبة لدعوة استجابًة بنفسه
عن األرواح لقاء يكون األبدان لقاء تعذَّر فإن املريد؛ إىل الشيخ من شفاهيٍّا نقله تم ما
سواء ن، املدوَّ استيضاح العلم يكون وأحيانًا العني. حرضت األذن عزَّت إذا التدوين. طريق
لذلك أفصح؛ نحٍو عىل واألسلوب العبارة ترتيب تغيري يتطلب مما القارئ؛ أو املؤلف من
إن بل تبادل، فالعلم نفسه؛ املدون القارئ إىل ويرسل اإلفهام، من ملزيد املؤلف يرشح
فالقضية أسلوبًا؛ وأنصع فصاحة أكثر ويجعلها العبارة يحسن بأن للقارئ يسمح املؤلف
يتعلَّمه ما الصناعي وطبيعي. صناعي رضبني؛ عىل إذن العلم مشرتك. والهدف واحدة،
خارج والثاني للنقل، داخل األول بنفسه. املعلم يكتشفه ما والطبيعي اآلخرين، من املتعلم
وِقرص الوقت وضيق الحياة زحمة من بالرغم ممكن وُمعاناة، مشقة والعلم لإلبداع.
اإللهي الصدق إىل حاجة يف فقط ليس فاملتعلم منه. وتوفيق هللا من هداية العلم العمر.
عجمٍة من األسلوبني يف مما بالرغم الكندي منذ التأليف أسلوب وهو هللا، من كله العلم ألن
أول الكندي مثل باملغرب، فيلسوف أول ألنه ربما تستمر؛ لم قديمة عربية وألفاٍظ لغوية

املرشق. يف فيلسوف
يقدم الذي هو فالناسخ النص؛ صياغة يف القارئ دور عن الناسخ دور يقلُّ وال
«يقول» «قال» بلقبه.26 أو بكنيته فالن بقال مسبوق منها كلٌّ فقرات، إىل ويقطعه النص،

الوليد أبو (الفارابي)، نرص أبو الصائغ)، (ابن بكر أبو حزم)، (ابن محمد أبو سينا)، (ابن عيل أبو 26
عيل (أبو األستاذ (الباقالني)، القضاة قايض (الغزايل)، حامد أبو (الكندي)، يعقوب أبو رشد)، (ابن

الدقاق).
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باجه ابن ثانيًا:

مسئوًال نفسه ويعترب النص، إىل وينتمي الحضارة، من جزء ألنه الناسخ؛ من عادة
عىل يدل ال أرسطو» «قال تعبري والوافد. املوروث مع ذلك يتم املؤلف. مسئولية عنه
طبًقا صغرى وحداٍت إىل النص تقطيع عادة هي بل ألقواله، تقليد أو ألرسطو تبعية
امُلحَدثني. املغاربة بتعبري املوضوع تفصيالت فهم عىل يدل إبداعي عمٌل هو للموضوعات.
باجه ابن بأن الناسخ ويشعر القول. فعل قبل خاتمة أو مقدمة بإضافة الناسخ يقوم وقد
يف كالمه يقطع وهو عنه. هللا رضا فيطلب اإلسالمية، الحضارة إىل ينتمي مسلم مفكر
بالحمدلة والنهاية هللا، من بالتوفيق والدعوة بالبسملة، البداية مع نهايته ويف املقال بداية

عليه. والرتحم
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والطويس، البيطار، وابن املجويس، ثالًثا:
األلعاين وابن والفاريس،

املجويس (١)
يف العادة هي كما الدولة لعضد مهدي ألنه «امللكي»؛ أيًضا ويُسمى الطبية، الصناعة كامل
دون الطب يُمارس الذي أي امُلتطبب؛ فهو ذلك ومع ألقاب، عدة وللمؤلف التآليف.1 أمهات
من ويتكون الحكمة.2 علوم من الطبيعيات من فرع فالطب حكيًما؛ بالرضورة يكون أن
باعتباره الطب فلسفة يف األول العميل. الطب يف والثاني النظري، الطب يف األول جزأين؛
واألفعال القوى مثل الرئيسية، الطبية املفاهيم العرش مقاالته تتضمن لذلك الطبيعيات؛ من
وطرق الطبيعي، عن خارج هو وما طبيعي هو ما بني والتمييز والعالقات والعلل واألرواح
املحلية األدوية تتغلَّب وهنا واألدوية. العالج يف أي العميل؛ الطب يف والثاني االستدالل.3
أو املوروث من األعالم أسماء إىل اإلحالة تقل كما والبابلية، والهندية والفارسية العراقية
من وبالرغم تنظريًا.4 منه أكثر تجميع ألنه الكم؛ حيث من األول من أكرب وهو الوافد،
ويعُد به، ويذكِّر السابق إىل يُحيل أنه إال الشديدة وتفصيالته للكتاب الشمويل الطابع
نفسه الفكر يبنيِّ وأيًضا واملستقبل. الحارض عىل املايض زمن ويغلب به.5 ويوعد بالالحق

١٢٩٤ه. القاهرة (جزءان)، الطبية الصناعة كامل املجويس، 1
آمني.» به، ونفع تعاىل، هللا رحمه املجويس، العبايس ابن عيل وأوانه، عرصه وفريد زمانه، «طبيب وألقابه: 2

يف (٦) بطبيعية. ليست التي األمور يف (٥) واألرواح. واألفعال القوى ذكر يف (٤) املقاالت: خاصًة 3

االستدالل يف (۸) والعلل. األمراض عىل العامة الدالئل معرفة يف (٧) الطبيعي. األمر عن الخارجية األمور
املنذرة الدالئل يف (۱۰) الباطنة. األعضاء عىل االستدالل يف (۹) وأسبابه. للحس الظاهرة األمراض عىل

وعالماتها. وأسبابها



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أفعال تُستعمل كما رشحنا».6 و«قد بيَّنا» «وقد عبارة أمثال تكثر لذلك الوضوح؛ بغيَة
تبدأ الفقرات ومعظم القليل. أقل يف «قلنا»، «فأقول»، «فنقول»، املتكلم ضمري يف القول
«انتهى» بعبارة تنتهي االقتباسات بعض عىل امللكي ويعتمد واألسباب.7 العلل باألشياء،
صيغة يف املتخصصني من القارئ ويُخاطب امُلحَدثني.8 عند القوسني قفل تُعادل التي

«افهم».9 صيغة يف أو العميل، الطب عن النظري الطب يف وتكثر ذلك»، «اعلم
الصناعة، إمام فأبقراط عرصه؛ يف للطب الراهنة الحالة املجويس يصف التصدير ويف
معاني من كثري غمض حتى اإليجاز طريق سلك أنه إال «الفصول» كتاب يف يشء كل حوى
وكرَّر طوَّل ولكنه كثري، كتبًا وضع فاضل مقدم وجالينوس تفسري. إىل يحتاج مما كالمه
وال الصناعة. بغرض يُويف واحد كتاٍب يف وتركيز اختصار إىل يحتاج مما وعارض؛ وجادل
البنَيه كتابَيه قرصيف وأوريناسيوس «امللكي». إال واإلفراط التفريط بني وسط كتاٌب يوجد
قوليوس يذكر لم وكذلك واألسباب، الطبيعية األمور من شيئًا يذكر فلم الناس؛ ولعوام
املداواة وأنواع والعالمات األسباب بيان يف وبالغ اليسري، إال الطبيعية األمور من كتابه يف

الوافد. يف هذا التعليم. طريق يتبع أن دون باليد، والعالج
يشء، كل فيه وضع الذي هارون كتاب إال يوجد فال املوروث، يف أي امُلحَدثون، وأما
كثريًا القارئ عىل تُعمي سيئة وترجمته واضح. رشح غري من اإليجاز طريق عىل ولكن
ولم موروثًا. أصبح وافد هارون فكتاب حنني؛ ترجمة يف ينظر لم من خاصًة املعاني، من
العلل، من كثريًا وترك باليد، العالج وأسقط والتدبري، املداواة إال كتابه يف رسابيون يذكر
الطبيعية، وغري الطبيعية األمور رشح قلة يف نحوه ونحا هارون، مثل كتابًا مسيح ووضع
مرحلة واإلبداع، النقل بني متوسطة مرحلٌة وهذه السابقة. بالكتب معرفته وقلة سوء مع

الرسيانية. أو باليونانية الرسيان األطباء تأليف

الربع. حواَيل بزيادة أي ٦٠٨؛ الثاني الجزء ص٤٣٤؛ األول، الجزء 4
آنًفا، ذكرنا بما ذكره، عىل أتينا وإذ ذكر، أتينا قد وإذ ذكرنا، الذي قدم لو ذكرنا، ما عىل ذكرنا، قد وإذ 5

سنذكره. بما نذكر، نحن
أسباب. مبينًا ورشحنا، أتيتنا قد وإذ ورشحنا، بينا وإذ بينا، قد وإذ 6

.(٥) قلنا ،(٧) أقول ،(١٥) نقول 7
.(١٠) انتهى 8

ج١، ترشد. ذلك فافهم ذلك، فافهم ترشد، فافهم اعلمه، ترشد، ذلك فاعلم هللا، أرشدك اعلم ذلك، اعلم 9
.(٣٥) ج٢ (٧٥)؛
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األلعاني وابن والفاريس، والطويس، البيطار، وابن املجويس، ثالثًا:

أنه إال يشء، كل حاويًا «املنصوري» كتابة يف الرازي عند التأليف مرحلة بدأت ثم
«الحاوي» يف ووضع واالختصار، اإليجاز طريقة واستعمل ذكره، ما رشح يستقِص لم
األمور وتعني التعاليم. وجوه وال الطبيعية األمور من شيئًا يذكر لم أنه إال يشء كل
جمل إىل الرتتيب ونقصه واألسطقسات، واألخالط كاألمزجة النظرية املسائل الطبيعية
ل طوَّ أنه مع إتمامه، قبل املوت عائق وجاء القياس. يوجبه ما أورد وال وفصول، وأبواب

وُمحَدثني.10 قدماء األطباء، قاله ما فيه جمع حاجة، بغري فيه
واإليجاز، اإلطناب بني عرصه يف الطبي للتأليف الراهنة الحالة هذه عىل فعل وكردِّ
الطرفني، بني جمًعا «امللكي» أتى والغموض، الوضوح وبني واملمارسة، النظرية وبني
اليونان.11 طب عىل فقط وليس وفارس، العراق يف املحيل الطب عىل االعتماد إىل باإلضافة
ألن القسمة؛ طريق عن التعليمي، النحو أي الطبي، البحث مناهج «امللكي» ويحدِّد
فالتحليل القسمة. ثم الرسم، الحد، الرتكيب، بالعكس، التحليل خمسة: التعليم أنحاء
آخره من ثم التحليل، وهو آخره، إىل أوله من الوهم يف اليشء وصف عىل يقوم بالعكس
األول. الطريق يف تحليلها تم التي األشياء جمع إعادة هو والرتكيب العكس. وهو أوله، إىل
اليشء وصف هو والرسم وفصوله. وأنواعه أجناسه يف ووضعه اليشء تصور هو والحد
اليشء قسمة فهو القسمة طريق أما ذاته. دون كيفياته من أي جوهره؛ دون أعراضه من
إىل الكل وقسمة أشخاص، إىل النوع وقسمة أنواع، إىل الجنس قسمة جهات، سبع إىل
وقسمة أعراض، إىل الجواهر وقسمة مختلفة، معاٍن إىل املشرتك االسم وقسمة األجزاء،

أعراض.12 إىل األعراض وقسمة جواهر، إىل األعراض
للُمتخصصني. يكتب فهو العلم؛ يف ملشاركته «اعلم» بصيغة القارئ مخاطبة وتتم

اإليضاح.13 يف مزيًدا الطبية، لآلالت التوضيحية الرسوم بعُض الكتاَب وتتخلل
ثم أبقراط، يتصدر الوافد ففي املوروث؛ تنظري مع الوافد تمثل فيه ويتعادل
الرشق ومن وأرسطو. وقولبيوس وأنطات فولس ثم أوريناسيوس، ثم جالينوس،
يعرف املجويس وكأن واملصطلحات، التسميات يف الوافد أسماء ترد ما وغالبًا أنورشوان.14

ص٢–٩. ج١، السابق، 10
ص١٠-١١. ج١، السابق، 11

.٨٩-٩٠ ،٨٧ ،٨٣ ،٧٢ ،٦٢ ،٤٣ ص٤١، ج١، السابق، 12
.٥٢ ج١، السابق، 13
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الغالب يف واملصطلحات األسماء كانت وملا عليها. األسماء إطالق فقط ويريد يات املسمَّ
الطب، أي املوضوع يف تأليف فالكتاب إليهم؛ اإلحالة ت تمَّ اليونان أطباء عند يونانيًة
بالنسبة قليلة األسماء تظل ذلك ومع اليونان. لطب جوامع أو تلخيًصا أو رشًحا وليس

التأليف. إىل منه اإلبداع إىل أقرب وكأنه الكتاب، لحجم
«تقدمة كتاب وألبقراط الصحة»، و«حفظ «الفصول» كتاب يذكر املؤلفات ومن
إىل القدماء من الطب علم بتطور إحساًسا األطباء» من «القدماء إىل ويُحال املعرفة».
بكرسى ويستشهد بعد. ترجمته ت تمَّ قد يكن لم ألنه ديسقوريدس يذكر وال امُلحَدثني.
الرشق يف فالوجدان اليوناني، الغرب من النقل كان فإذا العلم. أهمية عىل أنورشوان

الفاريس.15
ثم املجويس، العبايس ابن عىل املؤلف اسم الحال بطبيعة يتصدر املوروث ومن
«امللكي»، كتابه املجويس له كتب الذي الدولة عضد ثم املجويس، موىس ماهر أبو أستاذه
رسابيون، بن ويوحنا حنني، بن وإسحاق إسحاق، بن حنني ثم وهارون، والكندي
الرسيان األطباء أن وواضٌح السالم.16 عليه ومحمد، النحوي، ويحيى والرازي، ومسيح،
أو الرسيانية أو باليونانية املنقول يف بالتأليف واإلبداع النقل بني متوسطة مرحلًة كانوا

الطب.17 يف نظريات له ليست وكأنه العالج، يف إال الكندي يذكر وال العربية.
خلق من فالطبيعة األعالم؛ أسماء من أكثر العالم تصور يف أكثر املوروث ويظهر
عن الكاشف هو الكالم يف الطبيعة علم أن كما الخلق، عن الكاشف هو الطب وعلم هللا،
أجل من البدن يف يشء فكل لألعضاء؛ الوظيفي التصور يف الخلق ويبدو العالم. حدوث
أكرم الطب كان لذلك العناية؛18 الكالم علم يُسميه ما وهو الغاية، هي والوظيفة وظيفة،
تكثر لذلك اإلنسان؛ أجل من خلق ما خلق فقد خلقه؛ — وجل عز — بها هللا كرَّم صناعة

الرشق ومن ،(١) أرسطو قولبيوس، أنطات، فولس، ،(٢) أوريناسيوس ،(١٦) جالينوس ،(٣٠) أبقراط 14
.(١) أنورشوان

.٢ ج٢، السابق، علمائها. يف وامللك ملوكها، يف العلم جعل خريًا هللا أراد إذا 15
الدولة عضد هارون، الكندي، ،(٤) املجويس سياد بن موىس ماهر أبو ،(١١) املجويس العبايس ابن عيل 16

عليه محمد النحوي، يحيى الرازي، مسيح، رسابيون، بن يوحنا حنني، بن إسحاق إسحاق، بن حنني ،(٢)
.(١) السالم

.٥٧٥ ،٢٦٦ ج٢، امللكي، 17
.٩ ،١٤٧ ج١، بالحال، أعلم تعاىل وهللا 18
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تعاىل» هللا «بإذن وتعبريات النظري، الطب يف خاصًة أعلم»، تعاىل «هللا أعلم»، «هللا تعبريات
بقدرته، الخلق خالق له، والشكر عليه والثناء هللا بحمد الكتاب ويبدأ العميل.19 الطب يف
عىل به يقدرون ما لهم وامُلعطي بفضله، عباده عىل واملنَّان بحكمته، الرزق وباسط
نفع، كل وِمفتاح خري، كل سبب العقل هو اآلخرة. يف والفوز الدنيا يف معايشهم إصالح
مقالة كل وتنتهي وحيوان.20 نبات من خلق ما سائر عىل وفضله النجاة، إىل والسبيل
تطول قد التي اإليمانية العبارات من وغريها للصواب»، املوفق و«هللا وعونه»، هللا «حمد ب
البسملة وتظهر الهجري. التاريخ وذكر املصحح، عىل أيًضا اإليمانيات وتغلب وتقرص.

املقاالت.21 بعض بداية يف الكتاب وسط
والعالم والسلطان امللكي.22 الكتاب تسمية لدرجة السلطان إىل مهًدى أيًضا وهو
يزين الذي حديثًا الجاهل السلطان من خريٌ البالط زينة والعلماء العلم ع يشجِّ الذي قديًما

والرشطة. الجيش بضباط مجلسه

البيطار ابن (٢)

الطب يف والثامن، السابع املتأخرة، القرون يف املوروث تنظري مع الوافد تمثل واستمر
(٦٤٦ه).23 البيطار البن واألغذية» األدوية ملفردات «الجامع ذلك مثال والرياضيات.
وإسناد االحتياج، يف املستعجلة واألغذية املفردة األدوية يف القول استيعاب الكتاب وغرض
ذلك وتصحيح واملتأخرون، األقدمون ذكره فيما النقل صحة وإثبات ألصحابها، األقوال
«املقدمة»، أول يف السابقني روايات من التحقق يف خلدون ابن ذلك سيكرِّر كما باملشاهدة،
عىل والتنبيه املعرفة، لسهولة األبجدي والرتتيب البيان، رضورة عند إال التكرار واستبعاد
وأماكنها، اللغات بسائر األدوية أسماء وذكر والتصحيح، واملراجعة الدواء يف األغالط
الكتب، يف وموجودة العرب، عند املشهورة األندلس أعجمية وهي والالتينية، بالرببرية

.(١٠) أعلم تعاىل وهللا (١٠٧)؛ ج٢، (٢٧)؛ ج۱، أعلم، وهللا 19

.(٧) ج٢، تعاىل، هللا بإذن (٩٦)؛ ج٨، (١٨)؛ ج١، تعاىل، هللا شاء إن 20
.٢١٧ ج١، وصحبه.» وآله محمد سيدنا بعده، نبي ال من عىل هللا وصىلَّ وحده، هلل «والحمد مثل: 21

ج۱، الوكيل. ونعم حسبي وهو قدير، يشاء ما عىل إنه إليه، نقصد ما تمام عىل معونتنا عىل املسئول وهللا
.٦٠٧ ج٢، صالة. كل عىل هلل والحمد .٨٤ ج۱، وعونه.» هللا بحمد توفيقه وحسن هللا بعون «تم .٥٥٢

١٢٩٤ه. عام ،٦٠٧ ج٢، املصحح، .۱ ج٢، املوفق. وهللا .۱ ج٢، .۱ ج۱، التوفيق. وباهلل
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فأوعى، جمع والغذاء. الدواء بني «الجامع» ي ُسمِّ لذلك للخطأ؛24 منًعا األسماء وتشكيل
لألدوية تفسريه مثل األبجدية، للحروف طبًقا قاموس مجرد وهو فاستقىص. واخترص
أسماء من كثريًا ألن نظًرا األعالم وأسماء األدوية أسماء تختلط وقد لجالينوس. املفردة
من البيطار املهنة، اسم من مشتق نفسه املؤلف واسم أصحابها. إىل منسوبة األدوية
فكالهما الطبيب؛ واسم الدواء اسم بني التمييز يصعب التعريب لكثرة ونظًرا البيطرة.
جزئيٍّا منه يُستفاد بل كليٍّا، يُقرأ ال كالقاموس واحدة وتريٍة عىل الكتاب ويستمر يوناني.

الحاجة. وحني
الكتاب يف تظهر وال عمله.25 بوحدة يوحي مما اآلخر؛ مؤلَّفه إىل البيطار ابن ويُحيل
املوروث ويذكر أحد. يقولها ال األدوية، أسماء خاصًة العلمية، املادة ألن كثريًا؛ القول أفعال
قال الرازي «قال مثل األدب، يف التناص يف الحال هو كما مزدوجة روايٍة يف للوافد راويًا
املعلومات؛ وتجميع املوسوعات تأليف حركة السابع القرن يف بدأت وقد جالينوس».26
املدوَّنات عرص يف التجميع الكتاب عىل غلب لذلك العقل؛ يهُن عندما تنشط فالذاكرة

العثماني. الحكم إبَّان املرشق يف حدث كما الضياع، وقت األندلس يف واملوسوعات
أسماء لتعريف االقتباسات بعض مع وشفاهية مدونة متعددة مصادر وللتجميع
للمجهول املبني يف القول بفعل ويكتفي املصدر يذكر ال وأحيانًا تحليل.27 دون األدوية

الفضائل من به هللا ه خصَّ بما الدولة، عضد الجوهر، الفاضل العنرص، الجليل امللك هللا أسعد «فقد 22

الَخلق ومن ألطفه، الذهن ومن أغزره، الفهم ومن أوفره، العقل من وأعطاه الرشيفة، والفضائل النفسية
أصوبه، الرأي ومن أحمده، الحياء ومن أقصده، الحلم ومن أحسنه، الدين ومن أرضاه، الُخلق ومن أبهاه،
ومن أبعدها، الهمم ومن أكربها، النفس ومن أجمله، الثناء ومن أكمله، الفضل ومن أجوده، التدبري ومن
ومن أحاله، املنطق ومن أعمها، السماحة ومن أتمها، البالغة ومن أبلغها، الفصاحة ومن أبرعها، الشجاعة
النعم ومن أرفعها، املنازل ومن أهناها، الكرامة ومن أعالها، الرتب ومن أسماه، العز ومن أسناه، امللك
املناقب يف الفضائل هذه له ل وكمَّ أحكمها، السياسة ومن أعدلها، السري ومن أجزلها، القسم ومن أسبغها،
استفادتهما، عىل والحرص فيهما، والرغبة وأهلهما والحكمة العلم محبة من بها ُقرن بما وزينها ورتبها،

.١ ،٢ ج١، السابق، منها.» نوع كل يف العلماء وضعته عما والتفتيش والبحث
أيًضا وله بغداد. املثنى، مكتبة مجلدين، يف أجزاء أربعة واألغذية، األدوية ملفردات الجامع البيطار، ابن 23

.١٦ ج١، واألوهام. الخلل من املنهاج كتاب يف عما واإلعالم اإلبانة
.٤٦ ،٤٠ ص٢، ،٣ ج١، السابق، 24

.١٦ ج١، واألوهام»، الخلل من املنهاج كتاب يف بما واإلعالم «اإلبانة كتاب هو 25

.١٤٦ ج٢، 26
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يُذَكر وأحيانًا املرشقية».28 «الرحلة مثل العلمية، الرحالت كتب بعض وتُذَكر «قيل».
العمل بني التأرجح عىل يدل ما فقط؛ املؤلف وأحيانًا وصاحبه، الكتاب وأحيانًا الكتاب،

وصاحبه.
التاريخ يف كحركة الفكرية التيارات ألن نظًرا الفكر؛ وقل الداللة غابت لذلك
بعض مع عام، بوجه الطب ويف املعلومات، تجميع هو العلم فت. توقَّ أو ضعفت قد
يظهر يكاد ال التجميع كثرة ومن والقياس. التجربة عىل بناءً والزيادات التصحيحات

عرصه. يف مشهور التجربتني» و«كتاب منقول. عىل تعليق
ثم ديسقوريدس، يتصدر الوافد فمن االتساع؛ يف واملوروث العمق، يف والوافد
هرمس، ثم روفس، ثم بولس، ثم أبقراط، ثم بديقورس، ثم أرسطو، ثم جالينوس،
عرشات.30 إىل يُحال الكتب أسماء ومن يونانيٍّا.29 عَلًما وعرشين ثمانية مجموع من
لينوس، ثم أنطاليا، ثم والرومية، الالتينية ثم اليونانية، واللغة واليونان اليونانيون ويُذَكر

اليونانية.31 البيئة من البُلدان من وعرشات
و«دفع و«املنصوري» «الحاوي» مثل كتبه، بعض مع الرازي فيتصدر املوروث، أما
عمران، بن إسحاق ثم اإلدرييس، الرشيف ثم سينا، ابن ثم الغافقي، ثم األغذية»، مضار
ربن بن عيل ثم التميمي، ثم ماسة، بن عيىس ثم ماسويه، ابن ثم الدينوري، حنيفة أبو ثم
البيئة ويف العرشات.33 الكتب أسماء ومن اسًما.32 سبعني حواَيل من حبيش، ثم الطربي،
ثم الصني، ثم وأفريقيا، املغرب ثم وفارس، مرص ثم الهند، ثم األندلس، تأتي الجغرافية

الصغرى.34 األماكن من وعرشات قربص ثم والرتك، وفلسطني الرببر
موروثًا، الوافد أصبح أن بعد واملوروث الوافد بني بالتمايز قوي إحساٌس يوجد وال
األسماء بعض تظهر وأحيانًا ونشأته. مصدره عن النظر برصف تجميعه يتمُّ علٌم كالهما

.١٧٦ ج١، 27

التالية. العصور يف كذلك يعد ولم مؤلفه، اسم ذكر عدم لدرجة ،٣٩ ج٣، ٧٤؛ ج٤، 28

،(١٩) بديقورس ،(٣٠) أرسطوطاليس ،(٦٤٢) جالينوس ،(١١٦٥) ديسقوريدس عَلًما: ٢٨ الوافد 29
،(٢) لوطوس قسطس ،(٣) كرقراطيس ،(١٠) هرمس ،(١٣) روفس ،(١٥) بولس ،(١٦) أبقراط
ديوجينس، سادوق، أبراقيطوس، أريباسيس، قرانيطس، فورس، منسيمس، سطراطيس، دياغورس،
بليناس الروماني، قراطيس أطورسس، القرنني)، (ذو اإلسكندر بيواس، أريناسلس، دوفس، مالينوس،

.(١)
،(١) الرومية الفالحة يف التدبري كتاب األغذية، كتاب أغلوقون، إىل رسالة ،(٣) النبطية الفالحة مثل: 30

لهرمس. األرسار كتاب
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وأحيانًا الكبار، األطباء باقي مثل تستمر لم شهرتها ولكن عرصها يف معروفة كانت التي
العلم. إىل العالم من تحوًال االسم دون اللقب يُذَكر

من وهو اليونانيني، بلغة علمه يف ُمدقًقا كان ألنه إسحاق بن حنني يمدح الوافد من
من بعده أتى من جميع بذلك فزلَّ املوضع، هذا يف يثبت لم أنه إال فيها، النَقلة أفضل
منها. الخالية الصفحات عدد تقل أنه لدرجة واملوروث الوافد أعالم وتكثر عرصه. علماء
وقد الحكم. بن مسيح مثل كامًال وأحيانًا مسيح، مثل واحًدا العَلم اسم يُذَكر وأحيانًا

،(١٣) رومية أهل ،(٤) إيطاليا ،(٥) القربس ،(٣) الرومية الالتينية، ،(١٢) اليونانيون ،(٩٠) اليونانية 31
قيدغرس، أرقاما، فرفينس، سوريا، أرمنيا، إيطاليا، بالد طورش، مصاليا، الروم، بالد ،(٢) الروم ملك
.(١) اإلفرنجية الروم، لوندة، أنطاكية، رسدينيا، إسبانيا، أطروسيقا، إقليقيا، أنطيفورا، فنادوقيا، عاليا،
،(٤٥٧) (٤٥) األغذية مضار دفع ،(۲۷) املنصوري ،(۱۷) الحاوي ،(٦٠) الحاوي مع ،(٣٥٣) الرازي 32
عمران بن إسحاق ،(١٨٠) اإلدرييس الرشيف ،(٢٠٢) الغافقي ،(٦) القانون مع ،(٢٦٠) سينا ابن
الحكم بن املسيح ،(١٠٠) ماسة بن عيىس ،(١٣٢) ماسويه ابن ،(١٣٢) الدينوري حنيفة أبو ،(١٦٠)
النباتي العباس أبو ،(٥٠) جلجل ابن ،(٥٥) حبيش الطربي، ربن بن عيل ،(٧٣) التميمي ،(٩١) الدمشقي
اإلرسائييل ،(٣٠) سمحون ابن ،(٣٥) حسان بن سليمان ،(٤٣) البرصي ،(٤٥) إسحاق بن حنني ،(٤٨)
رسابيون ابن الراهب، جريج أبو رضوان، ابن ،(٢٣) سليمان بن إسحاق ،(٢٤) وافد ابن املجويس، ،(٢٨)
الحافظ العباس أبو ،(١٣) الباليس ،(١٧) األندليس سفيان ،(۱۸) الجزار ابن ،(٢٠) اللغة فقه صاحب
حسني ،(٦) الكندي ،(٧) التلميذ ابن يعبدون محمد ،(١٠) محمد بن عيل أحمد، بن الخليل ،(١٢)
أمية البكري، عبيد أبو وحشية، ابن ،(٥) حنني بن حكيم عيل، بن عيىس الدمشقي، البطريق، ابن عيل، بن
عيل الصائغ، ابن الخور، اإلشبييل، حجاج ابن ،(٣) الجاحظ رقيا، ابن السعودي، ،(٤) الصلت أبي ابن
يونس قرة، بن ثابت مثل مرة، منها كلٌّ اسًما ثالثني وحواَيل ،(٢) داود بن أحمد القس، أهرن أحمد، بن

جزلة. ابن سهالن، ابن باسيل، بن إصطفن لوقا، بن قسطا الحرائي،
الرحلة ،(٢٥) املنهاج الرحلة، ،(٣٢) زهر ابن خواص ،(٤٠) النبطية الفالحة ،(٥٠) التجربتان مثل: 33

الكرمة الجزار، البن البلدان عجائب للرازي، العادية العلل للرازي، التعليمي املدخل النباتي، العبايس ألبي
املغني املسهلة، األدوية إصالح الجوهرة، للكندي، السموم الحافظ، العباس ألبي املرشقية الرحلة لحنني،
مضار دفع التكميل، للرازي، الرشاب لحنني، الكيموسني للرازي، الكبري الجامع الورد، أوصاف يف الفرد
الرتياق، الكرمة، للطربي، الجواهري األربعني، االختصارات الهندية، األسماء املسهلة، األدوية األغذية،

اإلرشاد. السحائم،
،(٣٠) الرببر ،(٤٠) الصني ،(٥٠) أفريقيا املغرب، ،(٧٠) فارس مرص، ،(٨٠) الهند ،(١١٥) األندلس 34
الرتك فلسطني، املقدس، بيت ،(٧) القاهرة ،(١٠) اليمن اإلسكندرية، ،(١٥) العراق ،(٣٠) الروم العرب،
غرب إسبانيا، ،(٤) اليمن الصني، ،(٥) الحبشة مثل األخرى، األسماء من وعرشات ،(٥) قربص ،(٦)

.(۲) مراكش لبنان، جبل األندلس، رشق ،(۳) تونس األندلس،
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األلعاني وابن والفاريس، والطويس، البيطار، وابن املجويس، ثالثًا:

وكأنه الحكمة، يف فقط وليس الطب يف هرمس ويظهر آخرين.35 عن راويًا أرسطو ذُكر
إىل الشخص ومن الشخص، إىل األسطورة من التحول عىل يدل مما حقيقي؛ شخٌص
أنصار امُلحَدثني املغاربة عكس عىل املغرب يف واملرشق مرص حضور ويكثر األسطورة.36
آسيا حضور يكثر كما واملغرب. املرشق بني االتصال حلقة هي ومرص املعرفية، القطيعة
اإلسالمية. للحضارة الرشقي الجناح وفارس الهند حضور ويعظم بعدها. من بالرغم

زهر ابن عند الحال هو كما الرببر، عن الحديث ويكثر أفريقيا، الجنوب، يحرض كما
العالم وحدة يؤكد ذلك كل األيام. هذه يف الحال هو كما حرج أدنى دون خلدون وابن
أو الجغرايف الطب يف اإلقليمية الخصوصيات ظهور الوقت نفس ويف كحضارة، اإلسالمي
وقد املوروث. يف أو الوافد يف سواء املحيل، البيئي بالواقع مرتبط علٌم الطبية. الجغرافيا
األندلس، أو املغرب مثل بعينها جغرافية منطقٍة يف الدواء غياب مثل سلبًا، ذلك يظهر

النبطية.37 الِفالحة غري وهو الفارسية، الِفالحة عن الحديث ويتم
التايل الرتاث يف يعش لم وألنه كتبه وضياع لنكبته إما كثريًا رشد ابن يظهر وال
من كان إنما رشد ابن دور تضخيم وإن التاريخ، يف الفعيل أثره هو هذا ألن وإما له،
الجماعات عىل وهجوًما لالسترشاق تبعية املعارص العربي والفكر الالتينية الرشدية أثر
قدَّمه الذي وهو منه، ذكًرا أكثر زهر ابن أن والعجيب التنوير.38 باسم املعارصة اإلسالمية

«التيسري». كتابه تأليف منه وطلب رشد ابن
وهناك أقول. وأنا يقول هو وهم،39 نحن بني واآلخر، األنا بني التقابل يقع وأحيانًا
يتطور بل الحديث،40 الطب إىل القديم الطب من الزمان وتغري العلم بتطور إحساس
يف يتوارى يكاد الذي الكندي ويذكر الكهولة، مرحلة إىل الشباب مرحلة من نفسه املؤلف
أي الغرب؛ من الحديث الوافد إىل اليونان من القديم الوافد تغريَّ وقد الفلسفي.41 الرتاكم

.٤٥ ج٢، ،١٠-١١ ج٣، ١١؛ ،١٨ ،٦٤ ج٣، 35

يف الدواء غياب مثل سليًما ذلك يظهر وقد املوروث. أو الوفد يف سواء املحيل، البيئي بالواقع مرتبط 36

األندلس. أو املغرب مثل بعينها، جزائية منطقة
.٢٦ ،١٤٧ ج٢، ٣٥؛ ج١، 37

والرشدية». رشد «ابن كتابه يف لرينان وتبعيته وفلسفته»، رشد «ابن أنطون، فرح مثل 38

.٢٠٩ ج٤، ٩٩؛ ،٦٨ ج٣، ١٦٢؛ ،٤٢ ج٢، ١٠٠؛ ج١، 39

.٤٧ ج١، ٦٦؛ ج٢، 40

.٣٣ ج٤، 41
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كما اإلفرنج بالد عن البيطار ابن فيتحدث اإلسالمي. العالم شمال وفرنسا إيطاليا اإلفرنج
حضارة السلمون وعرف الصليبية، الحروب بدأت فقد بعد؛ فيما خلدون ابن سيتحدث

الشمال.42
وأصحاب القياس أصحاب مثل املختلفة، الطبية املدارس أسماء البيطار ابن ويذكر
بعد يقول لذلك «زعم»؛ بلفظ تبدأ التي األقوال تصحيح يقوم أساسها وعىل التجربة،
اللغويني والرشاح املفرسين عن األقوال أخطاء ترجع وربما مجرَّب.» «وهو الدواء: وصف
لذلك مشاهدة؛ عىل تقوم التي الحالة دراسة أيًضا هناك ذلك إىل باإلضافة األطباء.43 غري

البرص.» بحد «ورأيته يقول:
الدواء، ستة: مستوياٍت عىل األدوية، وهو املوضوع، بتحليل البيطار ابن يقوم ثَم ومن
معرفته وطرق عالجه، أي وآثاره، التينية، أو يونانية ولغته منقول، أو معرَّب واسمه

اإلفرنج. بالد يف أو املغرب أو الرشق يف وجوده وأماكن النقل، أم التجربة
قلتها من بالرغم الكتاب خالل من اإليمانية العبارات بعض تبدو الحال وبطبيعة
الثقافة يف والتصوف األشعرية لتغلغل نظًرا فيه تزداد الذي املتأخر العرص لهذا بالنسبة
ويستعمل بالحمدالت. وتنتهي بالبسمالت األجزاء تبدأ قاموس. مجرد ألنه وربما الشعبية،
والعالج لألمراض فاعلة كعلٍة هللا ويتدخل فريٍّا. شيئًا جئت لقد مثل: الحر، القرآن أسلوب
ونبات، وحيوان جماد من األرض يف ما له ر وسخَّ اإلنسان، بنية خلق الذي فهو والشفاء؛
وكل املنام. يف إليها اإلرشاد تم األدوية وبعض الدار. وشقاء الصحة لحفظ أسبابًا وجعلها
الخليل وتعرَّف الشعراء. به وأشاد القرآن، يف البقل هللا ذكر وقد وإذنه. بمشيئته يشء
إىل ويُعيدها األندلس، البالد،44 يحفظ أن هللا دعوة وتتم القرآن. يف املوز عىل أحمد بن
«هموم يحمل فالكتاب الرشق؛ يف منها ضاع ما أو كلها الجزيرة إما بكرمه،45 اإلسالم
يمنع وال والقارئ. املؤلف بني مشرتكة تجربٌة فالعلم القارئ؛ ويُخاطب والوطن». الفكر

السلطان.46 من بأمر التأليف طلب من ذلك

.١٥٥ ج٢، 42

.١٣٧ ،١٢٩ ج٣، ٤٨؛ ،٣٢ ،١٠٩ ،٧٣ ،٦٥ ج٤، ١٢٠؛ ج٣، ٤٨-٤٩؛ ،٧٦ ،٥٧ ،٣–٥ ج١، السابق، 43
العربي. الطب يف والتجربة القياس عن جامعية رسالة إعداد ويمكن

.١٢٦ ،٤٠ ،١٧٩ ج٢، ٤٠؛ ،٣٧ ،٤٧ ،٨٩ ،٥٧ ،٥٢ ،٥٠ ،١٥٥ ،١٤٥ ،٤٨ ،٢-٣ ج١، 44

.١٥٥ ج٤، ١٤٥؛ ج٣، ٩٧؛ ج٢، ١٣٧؛ ،٢١ ج١، السابق، 45
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الطويس (٣)

واألخالقية، والرياضية الطبيعية العلوم يف الشيعي الفكُر لواءه حمل الذي السابع القرن ويف
الوافد بني التعادل نموذج (٦٧٢ه) طويس الدين لنصري الهيئة» علم يف «التذكرة يمثِّل
وإقليدس أرشميدس ثم بطليموس، يتصدر الوافد فمن االتساع؛47 يف واملوروث العمق يف

والعالم.48 السماء ثم املجسطي، يتصدر الكتب ومن فحسب.
اختياره ويعلل فيه يدخل فكره، مسار شارًحا ببطليموس الطويس ارتباط ويبدو
شارح هو بطليموس أن والحقيقة له. م املتمِّ الهيثم ابن إىل يتجاوزه ثم االحتمالني، أحد
اإلسالم ارتباط مثل بالقديم، الجديد ارتباط مجرد به السيوطي وارتباط السيوطي،
الفلك ارتبط وملا لها.49 وإتماًما تطويًرا واليهودية، املسيحية للوحي، السابقة باملراحل
وعىل بالتقريب الدوائر مساحة لبيان ومصادراته أرشميدس عىل االعتماد تم بالهندسة
والرشوح، الرتجمة سوء من بطليموس تنقيح هدفه الكره، إىل الكر نسبة لبيان إقليدس

برهان.50 إىل حاجة يف القديم الفلك عن رواية مجرد نفسه و«املجسطي»
أدبي نوٍع يف ظهر بل املتأخر، العرص هذا يف فيه والتأليف الوافد رشح يتوقف لم

والعرض.51 الكتابة إعادة أي التحرير؛ هو جديد

كامل حسني وسعادة توفيق، باشا ومحمد عيل، محمد بن إبراهيم بن إسماعيل خباب املطبعة وتشكر 46

.٢١١ ج٤، أفندي. العنني أبي وحرضة حسن، أفندي محمد وحرضة باشا، حسن ودولته الجهادية، ناظر
تحقيق دراسة الفلكية، الطويس إلسهامات دراسة مع الهيئة، علم يف التذكرة الطويس، الدين نصري 47

.١٩٩٣ القاهرة الصباح، سعاد دار سليمان، عباس د.
.(١) والعالم السماء ،(٤) املجسطي ،(١) إقليدس أرشميدس، ،(١٣) بطليموس الوافد: 48

.(١) املأمون (الطبيب)، الرازي البريوني، ،(٢) الهيثم ابن سينا، ابن املوروث:
برية أندلس، ،(٢) مكة مرص، املغرب، الحبشة، الغربي، البحر ،(٣) الخالدات جزائر األماكن: ومن
الخليج األخرض، الخليج بحرورنك، طربستان، بحر خوارزم، بحر الجنوبي، البحر مرص، الشام، سنجار،

.(١) فارس خليج الرببري، الخليج األحمر،
.٢٩٥ ،٢٩٣ ،٢٨٩ ،٢٨٣ ،٢٧٩-٢٨٠ ،٢٠٤ ،٢٠١-٢٠٢ ،١٥٧–١٥٩ ص١٥١، التذكرة، 49

.١١١-١١٢ ،٢٨٨ ص٢٧٥، السابق، 50
الثمرة كتاب رشح الفلك، علم يف لبطليموس املجسطي تحرير مثل: الوافد، يف مؤلفات الدين لنصري 51
ِجرَمي يف أرسطرفس كتاب تحرير إلقليدس، الفلك ظاهرات كتاب تحرير لبطليموس، النجوم أحكام يف

لثاوذوسيوس. املساكن كتاب وتحرير األكر، كتاب تحرير وبُعَديهما، النريين
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واملأمون. الطبيب والرازي البريوني ثم الهيثم، وابن سينا ابن يتصدر املوروث ومن
سنجار وبرية األندلس ثم ومكة، واملغرب الحبشة ثم الخالدات، جزائر البلدان ومن
خوارزم وبحر النوبي البحر ثم الغربي، البحر والخلجان البحار ومن ومرص. والشام
وخليج الرببري والخليج األحمر والخليج األخرض والخليج درنك وبحر طربستان وبحر
ويستأنف املوروث، الفلكي للرتاث تطويًرا والرازي سينا ابن بني الخالف ويبنيِّ فارس.
بأنه ذلك الرازي وتفسري البقاع، عزل من بأنها بقعة عىل سينا ابن حكم مثل أحكامهم
البريوني وعىل ومؤلفاته، الهيثم ابن عىل يعتمد كما االستواء. خط يف ألنها األحوال تشابه
نفس ويف املأمون.52 عهد يف الحكماء من طائفة ويذكر األرض. مساحة معرفة يف وطرقه
وإسقاطاتهم ومزاعمهم الطلسمات وأهل مني املنجِّ وخرافات التنجيم علم ينقد الوقت
والغراب والكلب واألرنب والُعقاب والدجاجة والهواء والتنني الدب األفالك: عىل البرشية

والفرس.53 والحية والسبع
﴿تَبَاَرَك الطبيعة نحو القرآني التوجه هو الهيئة علم تأسيس عىل الدافع يكون وقد
منصوبة مرقاٌة الهيئة فعلم واألرض؛ السماء يف والتأمل بُُروًجا﴾، َماءِ السَّ ِيف َجَعَل الَِّذي
والحج. والصيام الصالة مواقيت ومعرفة بالفقه تطوره يف يرتبط كما العليا. السماء إىل
إىل التنجيم وتحويل املستقبل، بحوادث التنبؤ يف الرغبة فيه اإلبداع عىل الدافع يكون وقد
مستمدًة هللا صفات تظهر كما وسقوطها. الدول بقيام التنبؤ أجل من التاريخ يف فلسفة
وينتهي بالبسملة النص ويبدأ األرضني. واألرضفوق السماوات فاطر مثل الهيئة، علم من
الخطاب، بفصل املبعوث محمد عىل والصلوات الصواب، وُملِهم الخري ُمفيض هلل بالحمدلة
لهم ويدعو األحباب، لبعض الهيئة علم ويذكر أصحاب. خري وأصحابه آل، خري آله وعىل

املآب. وحسن التوفيق بتمام
بتيمورلنك. خلدون ابن ارتبط كما حاشيته، إىل وانقسم بهوالكو، الطويس ارتبط وقد

والسلطان. هلل الدعوة بمجرد يكتِف ولم مراغة، مرصد هوالكو له س وأسَّ

الفاريس (٤)

أن السنة أهل ظن التي املتأخرة القرون يف الشيعة عند إيران يف الحساب ازدهر الطب ومع
الفوائد» أصول يف القواعد «أساس ذلك مثال األندلس. يف رشد ابن عند انتهت قد الفلسفة

.٢٧٨ ،٢٧٦ ،٢٠٤ ،٢٠٢ ص٢٣٦-٢٣٧، السابق، 52
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وهي القرن،54 نفس من البغدادي الخوام ابن رشح مع (٧١٨ه)، الفاريس الدين لكمال
من وتدوينه الرتاث عىل حفاًظا العرص هذا يف املوسوعات طابع مثل رياضية موسوعٌة
للسطوح املساحات أنواع ويف البيوعات، وقوانني العامالت يف الحساب علم تتضمن الذاكرة.
يتصدر الوافد رشح من به. املسائل استخراج وكيفية واملقابلة الجرب وعلم واملجسمات
إقليدس كتاب ففي وفيثاغورس.55 وتاوذوسيوس، املجسطي، أرشميدس ثم إقليدس،
العدد مبدأ جعل توضيحية، ورسوم شكل مائتَي حواَيل براهينها ومبادئ األصول عن
معرفة أراد مهندس وهو قشا، اسم ويذكر الطويس. يعرف ما ح ووضَّ ى وسمَّ بنيَّ الوافد.
وتُذكر أرشميدس. مع البيان أفعال وتُستعمل بالكسور. وقال األشكال. أحد مساحة
عن تكشف والتجميع التجريد من عالية درجٍة إىل العرض وصل وقد تاوذوسيوس. أكر
ورشح القارئ، ومخاطبة الفكر، مسار وضوح من بالرغم اإلبداع يف الحيوي الدافع فقد
األزمنة يف البيان أفعال واستعمال التوضيحية، الجداول من كثري وإضافة الغامض،
استثناءً إال االستقراء يأتي وال واالستدالل، النظر أي القياس؛ استعمال ويتم الثالثة.56

القاعدة. من
علمان، ثم الكرجي، ثم الرسول، ثم موىس، بنو ثم اآليات، تُذَكر املوروث ومن
علم وتأسيس هللا من الدقيق الحساب عىل اآليات وتدل آخرون.57 وعرشات طالب، أبو
وعرضه إلهي. فعٌل الدقيق الحساب واحد، سياٍق يف وكلها قرآني.58 بتوجٍه الحساب
األشكال «معرفة كتاب يف موىس أبي مثل املوروث ويستعمل بداهة. طالب أبي بن عيل

.٢٩٨ ،٢٠٧ ،١٠٧ ،١٤٢ ص١٣٩، السابق، 53
املخطوطات معهد موالدي، مصطفى د. تحقيق الفوائد، أصول يف القواعد أساس الفاريس، الدين كمال 54

الحسابية». للقواعد البهائية «الفوائد البغدادي الخوام ابن رشح ،۱۹۹٤ القاهرة العربية،
.(٢) املجسطي .(٦) أرشميدس ،(٢٤) إقليدس 55

.١٥٢ ،٢٢٤ ،٨٦ ،٤٣٨-٤٣٩ ص٤٠٨–٤١٥، السابق، 56
محمد ابن املؤمنني، أمري طالب أبي بن عيل ،(٢) الكرجي الرسول، ،(٤) موىس بنو ،(٥) اآليات 57
محمد الجويني الحكيم، بهمينار الدين، كمال املوصيل يونس، ابن الجويني، محمد ابن البغدادي، الخوام

ويوسف. محمد، األنبياء ومن السعودي، قشا، الفاريس، مرص، عزيز الطويس، محمد، بن
َحبٍَّة ِمثَْقاَل َكاَن ﴿َوإِْن َحاِسِبنَي﴾، ِبنَا ﴿َوَكَفى َعِتيٌد﴾، َرِقيٌب َلَديِْه إِالَّ َقْوٍل ِمْن يَْلِفُظ ﴿َما هي: اآليات 58
َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو َواْلِحَساَب﴾، ِننَي السِّ َعَدَد ﴿ِلتَْعَلُموا اْلَحاِسِبنَي﴾، ُع أَْرسَ ﴿َوُهَو ِبَها﴾، أَتَيْنَا َخْرَدٍل ِمْن

َعِليٌم﴾. َحِفيٌظ إِنِّي اْألَْرِض َخَزاِئِن َعَىل ﴿اْجَعْلِني َمنَاِزَل﴾، َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ

299



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األضالع ذوي مساحة يف «الكايف كتابه يف الكرخي ومعه الوافد، لرشح والكرية» البسيطة
نقد مثل املوروث، يف متبادل نقٌد أيًضا وهناك واملسعودي، املوصيل يونس وأبو الكثرية»،
كوسيلة الشعر واستعمل كيل، أمر مكان واستعمله جزئيٍّا أمًرا أخذ بأنه الكرخي املوصيل
والسموءل الرفاء الرسي ويستلهم القديم.59 العربي املخزون إىل عوًدا الحساب عن للتعبري
عدٌّ يعده ال الذي فهو حسابية؛ بصفاٍت هللا ويتصف وآخرين. واملتنبي الورد بن وعروة
مثل األسلوب، يف القرآنية الصور وتظهر يُعيده، ثم الخلق يبدأ الذي وهو الطبيعة، أو
املؤلف حياة عن يكشف أنه إال للنص التجريدي الطابع من وبالرغم نَاًرا﴾. ﴿آنَْسُت
بالحمدلة ينتهي فإنه بالبسملة النص بدأ وكما والروح. القلب يف فالعلم عمره؛ ومراحل

الرسول.60 عىل والصلوات

األلعاني ابن (٥)

إىل عوًدا (٧٤٩ه) لأللعاني الطبيب» غيبة عند اللبيب «ُغنية يمثِّل الثامن القرن ويف
يوجد وال األطباء، فاضل جالينوس ثم األطباء، كبري أبقراط يتصدر الوافد من الطب.61
بدن وخلق تقويم، أحسن يف اإلنسان هللا خلق فقد للخلق؛ الديني التصور إال موروث
بما واحد كل وخصَّ وباطنة، ظاهرة وقًوى متعادلة وأمشاج ُمتوازنة أعضاء من اإلنسان
حال يف البدن هللا أودعها قوٌة والعالج الشخيص. التفرد مبدأ عىل بناءً اآلخر يخصَّ لم
الطبيعة. تُساعد بل األمراض، تُعالج ال األدوية ألن املرض؛ دفع يف شافية كافية صحته،
الطبيعي. العالج يف معروف هو كما نحوها قصد جهٍة إىل حركة للطبيعة ظهرت وإذا
والسالم والصالة وتوفيقه، هللا بهدى يشء وكل بالحمدلة، وينتهي بالبسملة النص ويبدأ

الكليم.62 بعد املسيح به برشَّ من عىل

.٥١٥ ،٤٢١ ،٣٤٦ ،٤٤٠ ،٤٣١ ،٤٢٦ ،٢٦٦ ص١٤١، القواعد، أساس 59
.٦٠٦ ،٥١٢ ،٤٦٩ ،٤٥٩ ،٣٠٨ ،٢٩٢ ،٢٦٢ ،٦٠ ،٥٨ ،٦٧-٦٨ ،٥٧–٥٩ ،٦٢ ص١٤، السابق، 60

وتحقيق الطبيب، غيبة عند اللبيب غنية األلعاني، بابن املعروف األنصاري ساعد بن إبراهيم بن محمد 61

.١٩٨٤ بغداد العربي، الرتاث إحياء مركز بغداد، جامعة عباس، مهدي صالح
.٥٨-٥٩ ص٢٠-٢١، السابق، 62
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واملنذري والقليويب، األنطاكي، داود رابًعا:

األنطاكي داود (١)
يف: العارش القرن حتى األدبي النوع هذا استمر وقد

(۱۰۰۸ه)، األنطاكي لداود الُعجاب» للعجب والجامع األلباب أويل «تذكرة (أ)
ويف الشفاء، عىل دليًال الشعبية الثقافة يف أصبح والذي داود»، «تذكرة باسم واملشهور
الشعبية، والوصفات العلمي غري والطب والخرافات الجهل عىل مؤًرشا العاملة الثقافة
الوحيد الحاذق الطبيب الفريد، املاهر الفيلسوف الحكيم هو التاريخ يف صورته أنه مع
الرضير داود الشيخ الفاضل الهمام الكامل، العالم زمانه، وأبقراط أنه أو جالينوس،
طبيٌب وهو والوافد، املوروث بني الجامع فهو آمني».1 بمؤلفاته، هللا «نفعنا األنطاكي،
والطالسم، النبوي بالطب اململوء وهو كتعليق، تالميذه عمل من الثالث الجزء رضير.

للناس.2 وإغواء شعبي إغراءٍ من فيه ملا األستاذ جزئَي عىل طغى والذي
يف املوسوعات عرص يف والتدوين والحفظ واإلحصاء الجمع التأليف عىل والدافع
العمر.3 ِقرص لهموم طبًقا مطوًال وليس مخترص إعطاء الوقت نفس ويف املتأخرة، القرون
اليهود، بأيدي كان أن بعد املسلمني أيدي بني الطب ووضع الوطن، هو الدافع يكون وقد
والحشائش» املفردة األدوية «يف سينا، البن الطب» يف «القانون مثل بالقاموس أشبه وهو
يتم التي املصادر أحيانًا وتُذَكر البيطار». «البن األدوية» مفردات و«جامع لديسقوريدس،
صباه، إىل الشيخ رجوع بني جمًعا اللبيب، وإرشاد النبطية، الِفالحة مثل التجميع، منها
والقوانني، الكليات يف يبحث معظُمها أبواب أربعة ويضم القانون، رشح األسباب، رشح

النسخة عىل حة مصحَّ نسخة أجزاء)، (ثالثة العجاب للعجب والجامع األلباب أويل تذكرة األنطاكي، داود 1

١٢٨٢ه. عام املطبوعة األمريية



التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العلوم، لتصنيف إليه واملدخل العلم، كليات األول رشد. البن والكليات سينا، البن القانون
وعالجها، األمراض والرابع واملركبات، املفردات والثالث والرتكيب، اإلفراد قوانني والثاني
رها طوَّ والتي للتشويق، وعجائب ولطائف وغرائب نُكت والخاتمة األبواب، أكرب وهو
عند شهرته أتت هنا ومن املتقدمني. علم يف املتأخرة النصوص أفضل وهو التالميذ.

األبجدية.4 قبل البنية هناك نظرية. مقدمٌة لها عملية مسألة وكل العلماء،
بالتجربة والثاني واإللهام، بالفيض األول قسمني؛ إىل ملناهجها طبًقا العلوم وتنقسم
ومكتَسبة، رضورية إىل تعلمها حيث من تتقسم كما الثاني. النوع من والطب والقياس.
والجغرافيا النجوم بعلم مرتبط للعلم، عام نسٍق من جزء فالطب الثاني. النوع من والطب
للممارسة عمليٍّا علًما يكون أن قبل أوىل كالمية فلسفية نظرية مقدمات عىل يقوم واألخالق،

األوىل. بالفلسفة الطب ارتبط لذلك والعالج؛
لذلك والقياس؛ التجربة عىل الطب ويُقيم بالجهل، وينعتهم العرص أطباء ينقد وهو
عنده أصح هو ما يقبل الرازي، مثل السابقني طب ويقيِّم املجرَّبات». «ومن تعبري يكثر
الخرافات بعض سادته ذلك ومع باطلة. القياس صورة كانت إذا استدالالت ويرفض
الفيض. بنظرية البداية كانت لو خاصًة التنجيم، صورة يف والفلك الطب بني للربط
أن من بالرغم وأدويتها، وعللها األمراض فهم عن عجز للشفاء األفالك عىل واالعتماد
ويف علمي. تياٌر الطبية الجغرافيا أو الجغرايف الطب يف والجغرافيا الطب بني الربط
يف قبلها وما النبوة األوىل، األصول اكتشاف وتم اإلبداع ف توقَّ عندما املتأخرة العصور
إن بل العلمي، الطب وبني بينه بالتوفيق أو بمفرده إما النبوي الطب ظهر الشعر،
بالوافد، وللموروث باملايض، للحارض ربًطا الطلسمات علم س أسَّ من أول هو أرشميدس

التوضيحية. الرسوم من كثري مع
جالينوس، يتصدر الوافد فمن االتساع؛5 عىل واملوروث العمق يف الوافد ويظهر
هرمس ثم أفالطون، ثم والحكيم، واملعلم األول املعلم ثم األستاذ، مع أبقراط ثم
إسقلبيوس وآل ديمقريطس ثم إقليدس، ثم وأندروماخوس، اليوناني وديسقوريدس
مذكًرا اليوناني يتصدر الصفات ومن آخرين.6 عرشين وحواَيل وفيثاغورس واإلسكندر
الصقالبة، ثم الحكماء، الِفرق ومن القوم. أو باللسان خاصة الرسيان ثم الروم، ثم ومؤنثًا،

.٢–١٨٣ ج٣، السابق، 2
.٢٠ ،٧٧ ،٦٥ ج٢، ٣٠٦؛ ،١١٦ ،١٤٦ ،١١٣ ،١٠٣-١٠٤ ،١٨ ،٥ ،٣٢ ج١، السابق، 3
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

واألقباط. مرص وحكماء األطباء وبعض النصارى وحكماء والفالسفة واألطباء القدماء ثم
مثل األلقاب، تحليل ويدل قاطيغورياس. جوماطريا، األرتماطيقي، املعربة األسماء ومن
عليهم بالرسل، أشبه والبعضمنهم القدماء. تعظيم مدى عىل وجالينوس، ألبقراط الفاضل
بابل من حكيم البابيل، الوافد ويُذَكر السالم. عليهما وهرمس إسقليبوس آل مثل السالم،
البريوني. عند ظهر وكما الكلدانيني، عند قومي تراٌث آدم أن ويبدو البابيل. دويدرس يُسمى
اآلتي: النحو عىل والغرب والرشق والجنوب الشمال من الدواء أسماء يف الوافد ويظهر

الرتك

العراق

الشامالنبط

الرسيان

الرومان-الصقالبةأرمينيا
اإلفرنج

األندلس

اليهود والعربية

ا7غرب

الرببر

أفريقيا

مرص

الحبشة

الحجاز

فارس

الهند

خرسان

الص<

.٢–٧ ج٢، السابق، 4
عَلًما. ٦٠ حواَيل واملوروث عَلًما، ٢٠ حواَيل الوافد 5

،(٧) أفالطون ،(١١) الحكيم العلم، األول، املعلم ،(٥) األستاذ + (٣٣) أبقراط ،(٦١) جالينيوس 6

فيثاغورث، إسقليبوس، آل ،(٤) اإلسكندر إقليدس، ،(٥) أندروماخوس اليوناني، ديسقوريدس هرمس،
رسماخوس، إفراقيلس، فيالطوس، إسقليبوس، روفس، أرسطيبوس، ،(٢) أفالطونيات (٣) ديمقريطس
الروم ،(٧٧) اليونانية ،(١) فورفريوس األنطاكي، سمانيطس بطليموس، فولس، أفليون، أنطاغوراس،
األطباء، القدماء، املتأخرون، ،(٢) الصقالبة ،(١) الحكماء ،(٧) الالطينية ،(١٦) الرسياني ،(٣٠)
،(٣) أنطاكية األماكن: ومن .(۱) األقباط مرص، حكماء األطباء، بعض النصارى، حكماء الفالسفة،
جوماطريا، األرتماطيقي، املعربة: األسماء .(١) اإلفرنجي صقلية، ،(٢) اإلغريقية البندقية، اإلسكندرية،

.(١) قاطيغورياس
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثم الفرج، وأبو الرازي ثم بختيشوع، ثم والشيخ، سينا ابن يتصدر املوروث ومن
البيطار وابن النفيس) (ابن ماسون وابن والكندي، رشد ابن ثم التلميذ، ابن ثم النفيس،
املرتبة يف وإدريس والحاكم عباس وابن والرتمذي والرشيف الطبيب الربكات وأبو
والخلفاء والحكماء واملؤرخني والفقهاء والصحابة اآلخرين األطباء عرشات ثم السادسة،
الفاريس، ثم الهندي، يتصدر األماكن أسماء ومن تكراًرا.7 األقل واألنبياء الرسول وزوجات
الزنجي ثم والعربية، أرمينيا ثم الرببري، ثم املغرب، ثم العراق، ثم الشام، ثم العربية، ثم
األماكن من آخرون وعرشات أفريقيا ثم والقدس، بغداد ثم ورسنديب، واألندلس والحجاز
والحكمة بالخلق تتعلق النبوي، الطب يف وكلها القرآن، الحديث ويتصدر تكراًرا.8 األقل
بالفارسية حديث ومنها هللا،9 عىل واالتكال العالج ووسائل والعدوى واملرض والحمى

البطن.10 وجع ومعناه درد»، «اشلم

،(۳) التلميذ ابن ،(٥) الفرج أبو الرازي، ،(٦) النفيس ،(۷) بختيشوع ،(۳۳) (الشيخ) سينا ابن 7
الرشيف، النفيس، ابن الطبيب، الربكات أبو الكندي، البيطار، ابن الفرج، أبو ماسويه، ابن رشد، ابن
القف، ابن الشافعي، زكريا، ابن وحشية، ابن الصالح، ابن الزهراوي، الطربي، ،(٢) إدريس املسيحي،
رسابيون، ابن قرة، ابن الصادق، جعفر حنني، ابن الرشيد، جربيل ابن طالب، أبي بن عيل الثاني، املعلم
جميل، ابن الجرجاني، يوحنا، بن إسحاق جرجس، الرشيف، جربيل، ابن الفاريس، البغدادي، الدين، فخر
جرجس الرشيف، حنيفة، أبو األشعث، ابن الجزار، ابن الصائغ، مريم، كف عائشة، الطويس، امللوك، ابن
أخنوخ، الصوري، عيل بن محمد الفاضل الحائق جزلة، يحيى ابن الفاضل الدولة، أمني يوحنا، بن

.(١) اليهودي موىس بن رحمون البزاز، هريرة، أبو أحمد، صهيب، نعيم، أبو السني، ابن سليمان،
،(١٠) املغرب ،(١٧) العراق ،(٢٥) العربية ،(٤٠) الصيني ،(٧٨) فارس ،(٩٩) مرص ،(١٣٤) الهند 8
أفريقيا (٣) القدس بغداد، ،(٤) رسنديب األندلس، الحجاز، الزنجي، ،(٨) العربية أرمينيا، ،(١٢) بربري
حلب اليمن، النبطي، خراسان، كرماني، عجمي، جحون، دجلة، السودان، القلزم، سوس، نيسابور، ،(٢)
جل ،(٢) الرتك (٣) النصارى الِفرق: أسماء .(١) العرب، جزيرة بكر، ديار خوزستان، بابل، سجستان،

.(۱) الكلدانيون املحققني،
الحمى البارد، باملاء عنكم فأطفئوها النار من قطعة الحمى مثل: واألحاديث .(١) القرآن ،(١٥) الحديث 9
املرض، أنواع عنه هللا حرق إال سنة أربعني اإلسالم يف يعمد عبد من ما باملاء، فُردُّوها جهنم فيح من
أعذب فإنهن باألبكار عليكم هللا، باسم كلٌّ األول، أعدى فمن طرية، وال عدوى ال والربص، والجذم الجنون
،٤١ ،٦٥ ،٦٩ ،١١١ ،١٣٠ ص٢، وألبانها. الربية اإلبل بأبوال عليكم بكًرا، هالَّ بالسري، وارَض أفواًها،

.٤ ،١٠٠ ،٤٣
.٨٠ ص٢، السابق، 10
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

بالبسملة الكتاب يبدأ وكما السابق. إىل اإلحالة التجميع، يف حتى الفكر مسار ويبدو
مثال بال الكائنات مواد مبدع مثل بالطب، تتعلق للذات صفات ويُعطي بالحمدلة، ينتهي
نتائج الثاني املزاج أجناس ومنوع ونسق، نظام أكمل يف املوجودات صور ومخرتع سبق،
يشء وكل املعييش. واملجرب والقوابل، الفواعل حساب عىل املميزة فصوله ومقسم األوائل،
إال نفع وال رضر ال الشاهد، وهو يشء، كل يف الحكم له وبمشيئته، وتوفيقه هللا بحمد

العلماء.11 من أعلم وهو بقضائه،
الوعي عن يكشف الذي الجماعي للعمل كنموذج التالميذ لبعض التذييل ويمتلئ
اإلحصائية والجداول للمالئكة، والصور واملعادالت التوضيحية بالرسوم بالثقافة الجمعي
وجداول األفالك وجداول وتراكيبها الحروف طبائع وجداول الطبيعية القوى وحساب
والطلسمات الرقي ويُضيف حيوانات. وصور هندسية ورسوم األحجية وأشكال الكلمات
ألعضاء السحرية الداللة بيان مع الطب من كأجزاء والسيمياء واملوسيقى والفلقطاريات
والحروف األرسار وعلم الطُّرق ومشايخ والصوفية اإليهامي النفس علم عىل اعتماًدا الجسم،
حجاٌب، له يشء كل القرآن. إضافة مع للشفاء والصلوات واألحجبة الدعوات من ونماذج

والعلم.12 الخرافة بني مكتوم رصاٍع عن يكشف مما طريقة؛ وله شيخ كل مثل
فيثاغورث ثم وأفالطون، فرفوريوس ثم أبقراط، ثم جالينوس، يتقدم الوافد ومن
حكماء ثم الفالسفة، ثم الحكماء، يأتي الِفرق أسماء ومن وسكافيلوس. وأركيغانس
السماع يُذَكر الكتب ومن وباليونانية. الناهض بالشمال إحساًسا الفرنجة ويُذَكر اليونان.

والطبيعيات.13
واملعلم الرازي ثم الشافعي، اإلمام ثم سينا)، (ابن الشيخ يتقدم املوروث ومن
الفرج أبو الفاضل والشيخ السهروردي ثم زيتون، محمد الشيخ ثم (الفارابي)، الثاني
بكر أبو والحكيم هالل بن هللا وعبد والبهلول املرصي النون وذو الغزايل ثم املالطي،
الصوفية سيادة وواضٌح ونوح.14 وسليمان املقديس عيل والشيخ والطرطويس والحالج

.٢٩٢ ،٣٤ ،١٣٦-١٣٧ ،١٠٣ ،٩١ ،٧٩ ،٩١ ص٢، ،١٩ ،٢-٣ ج١، السابق، 11
،٩٥ ،٨٩ ،٨٥ ،٨٠–٨٢ ،٥٧-٥٨ ،١٤٧ ،١٤٠–١٤٢ ،٩٢-٩٣ ،٨٧ ،٨٣ ،٥٦ ،١٥١ ،٤ ج٢، السابق، 12

.١٧٦-١٧٧ ،١٥٢ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٣٩ ،١٣٣-١٣٤ ،١٠١-١٠٢ ،٩٩
،(١) سكافيلوس أركيغانس، فيثاغورس، ،(٢) أفالطون فرفوريوس، ،(٩) أبقراط ،(١٠) جالينوس 13

.(١) اليونان حكماء ،(٣) الفالسفة ،(٤) الحكماء
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الشعبية. الثقافة يف شمهورش مثل السحرية، الخرافية األسماء تكثر كما الحكماء.15 عىل
العلمي الطب إىل النبوي الطب تطور وكما املكررة، واألحاديث القرآن بآيات الشفاء ويتم
آيات تكثر الوافد. «مؤسلًما» النبوي الطب إىل العلمي الطب اآلن يتحول الوافد بفضل
الحجاز ثم والعرب، ومرص الهند وحكماء الهند تُذَكر األماكن ومن األحجية.16 يف القرآن

املوروثة.18 املصادر بعض إىل ويُحال والصني.17
املنفعة أن عىل والتنبيه التشايخ وألقاب والنهاية البداية يف اإليمانية العبارات وتزداد
ويقترص عادة. هي إنما يرض، وال ينفع ما قوتها يف ليس األدوية وأن هللا، من والرضر
ومشيئته هللا بقدرة يشء وكل للملة. طبًقا يتحدد الجسم وكأن وحدهم، املسلمني عىل ذلك

وقراءة. كتابًة بالقرآن إال يتم ال والشفاء اإللهية. الحكمة عجائب من وكله وإذنه،
عىل األمزجة» وتعديل األذهان تشحيذ يف املبهجة «النزهة أيًضا األنطاكي ولداود (ب)
الفلسفية، ورؤيته العقيل نضجه عن يكشف مما ألَّف؛ ما آخر وهو «التذكرة»،19 هامش
مصادر املنقول. إىل املعقول وضم التفكري إىل السابقة الكتب من التجميع تجاوز وعن
البسيط، إىل املركب وإرجاع والفلسفة، الحكميات مثل نقلية، منها أكثر عقليٌة التأليف

زيتون محمد الشيخ الشافعي، اإلمام الرازي، (الفارابي)، الثاني املعلم ،(٧) سينا) (ابن الشيخ 14
الحالج، بكر، أبو الحكيم هالل، بن هللا عبد البهلول، النون، ذو الغزايل، ،(٢) املالطي السهروردي، ،(٣)

.(١) املقديس عيل الشيخ الطرطويس،
أدوناي. شداد، آل رب، عبد األعظم، السيد املكرم، امللك فروة، أبو هللا، عبد الرازق، عبد مثل: وذلك 15

.٨٦ ص٣،
اْلَقيُّوُم﴾، اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه َال يَْستَْقِدُموَن﴾  ﴿هللاُ َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا مثل: 16

َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا اْلُفْرَقاَن﴾، ﴿َوأَنَْزَل َوثَِقاًال﴾، ِخَفاًفا ﴿انِْفُروا ِغلٍّ﴾، ِمْن ُصُدوِرِهْم ِيف َما ﴿َونََزْعنَا
فيه يُبدأ ال بال ذي أمر «كل وحديث: َواْلَفتُْح﴾، ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا َواْألَذَى﴾، ِباْلَمنِّ َصَدَقاِتُكْم تُبِْطلُوا
دواء»، وله إال داء من «وما الدواء»، أنزل الذي هو الداء أنزل الذي فإن «تداَووا أبرت»، فهو هللا باسم
،١١ ،٩ ،٨٩-٩٠ ،٢-٣ ج٣، حق». «العني فليفعل»، أخاه ينفع أن منكم استطاع «من العقر»، من «الدواء

.١٢٦ ،١٧٢ ،١٣٥ ،١٠٢ ،١٤٥ ،١٣٦ ،١٣٥
.(١) الصني الحجاز، ،(٢) العرب مرص ،(٣) الهند حكماء هندي، 17

أن قوتها وال طبعها يف ليس واملركبات املفردات لسائر واألغذية األدوية أن وتعتقد أخي يا «ولتعلم 18

والرضر النفع تعاطيها عند يحدث الضار، والنافع املختار الفاعل هو هللا إنما رضًرا، تدفع وال نفًعا تجلب
وال إعارتها يجوز وال كثرية، أحاديث عىل يشتمل ألنه إسالمي؛ لغري تعاطيه يجوز وال تتخلف وال عادًة،
.٩٢ ،٩٠ ،٦٤ ،٥٨-٥٩ ،٤٤ ،١٢٦ ،٩٨ ،١٣٢ ،٤٥ ،٢-٤-٥ ص٣، ،٣ ج٣، الكبائر.» من ألنه مطالعتها
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

الخارج. عىل والداخل التدوين، عىل التفكري غلبة عىل يدل مما األلفاظ؛ يف الجواهر ووضع
الطب يعود ثَم ومن واملوضوع؛ الذات والوجود، العقل تطابق مسلَّمة عىل كله ذلك ويقوم
عقيل، نحٍو عىل تأسيسها بل الطبية، املادة تكرار الغرض ليس الوجود. واجب يف أصله إىل
فالكتاب واملوروث؛ الوافد ظهور من بالرغم الخالص اإلبداع إىل أقرب النحو هذا عىل وهو
الرتتيب ويختفي التوضيحية، الرسوم تقلُّ لذلك الطب؛20 يف منه أكثر الطب فلسفة يف
يف الكل جديد، من الصفا إخوان روح تظهر الخالص. العقل عىل لالعتماد نظًرا األبجدي
والخطأ. والصواب والبطالن بالصحة والحكم السابق، الطبي الرتاث تقييم ويكثر الكل.

أقول».21 «أنا القول، أفعال يف واآلخر األنا بني التمايز ويظهر
الطب ووضع العلوم بتصنيف أيًضا داود يُنهي العلوم بإحصاء الفارابي بدأ وكما
والطبيعة، والحيوان والنبات والكيمياء كالصيدلة الطبيعية العلوم من جزء فالطب فيه؛
صلة عىل وكالهما واملوسيقى، والهندسة والفلك كالحساب الرياضية بالعلوم صلة وعىل
اإللهية الحكمة علوم مثل الرشعية، وبالعلوم بل والتاريخ، كالجغرافيا اإلنسانية بالعلوم

اآلتي: النحو عىل والعمل، النظر والرشيعة، العقيدة والفقهية، الكالمية

الحسابالرياضية:

الصيدلةالطب

الجغرافيا

ا3وسيقىالهندسةالفلك

الحيوان

التاريخ

النبات الكيمياءالطبيعة الطبيعية:

اإلنسانية:

والطبيعة والصيدلة كالطب الطبيعية العلوم عىل وأثره الفلك أهمية ذلك من ويتضح
يؤثر الذي هو واألعىل والتاريخ. للجغرافيا الحساب وأهمية املوسيقى، وعىل بل والكيمياء،
العلوم ترتبط كما واإلنسانية. الطبيعية عىل الرياضية للعلوم األولوية يُعطي مما األدنى؛ يف
الطبيعة روح. والنغم نغم، فالكون واملوسيقى؛ الفلك مثل بالبعض بعضها الرياضية

ما عىل وأعتمد وجواب، مسألة من عقيل قوى يف ما عىل اقترصت بل كتاب، عىل َكالٍّ فيها أكن «لم 19

كالم يف نظرت أو فللمناقشة، عبارة نقلت فإن واالعتماد؛ التعويل عليه وصح واالجتهاد، الدليل إليه أرشد
.٤–٦ ج١، النزهة، التذكرة)، هامش (عىل فللمناقشة»

.٥٩ ،٢٢ ،١٣ ج٢، ٢٨٩؛ ،٢٣٥ ،١٨٦ ،١٤٤ ،٦٨ ،٦٦ ،٣٨ ج١، النزهة 20
.١١٢ ،٤٤ ،٦٤ ،٥٩ ،٤١ ج١، السابق، 21
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يجمع الذي األعىل وهو املوضوع، لرشف أي ملرتبته؛ طبًقا العلم رشف واحدة. لغٌة والروح
وهو واحدة، مرتبٍة يف إليه الحاجة ملدى أو مرتبتني، بني لجمعه أو الثالث، املراتب بني
البداية الحكمة، علوم من فهو العلوم؛ هذه كل إىل الطبيب ويحتاج اإلنساني.22 املستوى
وجزء إلهي، قاموٌس الرشيعة واحد. استنباطي نسٍق يف اآلخر إىل يؤدي علم كل أعىل، من
بني فرق وال األبدان. سياسة الطب أن كما األرواح، سياسة فالرشيعة العلم؛ نسق من
منظومة من جزء والنبوة النقلية. والعلوم واإلنسانية والطبيعية الرياضية العقلية العلوم

العلوم.
من الطب استنباط عىل تشمل إذ وتبويبه؛ الكتاب مقدمة يف النسق ذلك ويتضح
والقوانني والعالمات، واألحوال واألسباب، الكليات، الثمانية األبواب تعالج ثم الحكمة،
الباطنة األمراض يف الخاص الطب علم يظهر وأخريًا حكمية. أموٌر كلها وهي والوصايا،
مثل وداود الظاهرة.23 األمراض ويف أدنى، إىل أعىل من القدم، إىل الرأس من عضًوا، عضًوا
يعربِّ مما الدماغ؛ الرئاسة حيث وجالينوس أبقراط عكس عىل القلب، يف الرئاسة سينا ابن
الطب علم لوضع الطب بعلم النفس علم ويرتبط والعقل. القلب حضارتني، جوهر عن
أثر من ألنه السحر يدخل وهنا الحواس.24 نفس علم أو الطبي، النفس علم أو النفيس
طريق عن األمراض معرفة الطب، من جزء والِفراسة السفيل، العالم عىل العلوي العالم

الخارج. طريق عن الداخل معرفة الحسية، قوانينها
من ريب وال والطبيعة. والعقل الوحي وحدة لبيان والتجربة القياس عىل ويعتمد
عبارات تكثر لذلك اإلنسان؛ شخصية معرفة أجل من الحيوانات عىل والتجربة القياس
مسار عىل الدالة العبارات وتظهر إلخ. … فيها» املجرَّب «ومن مجرَّباتنا»، من «وهذا
الرشوح عرص يف حتى يتوقف لم الفكر أن عىل يدل مما املتأخرة؛ املرحلة هذه يف الفكر
بالرغم واحدة وحدٌة والعمل سيتم.25 وما يتم ما عىل الدالة العبارات وهي وامللخصات،
والرد االعرتاض أسلوب ويظهر البلدان». «كتاب مثل أخرى، مصادر إىل اإلحاالت قلة من

ص١٠–٢٦. النزهة، 22
تنظريًا األول من أفضل والثاني والعنارص. واألخالط املزاج مثل للطب، العامة املبادئ من األول الكتاب 23

الطالب. إضافة من والخرافة السحر به الذي الثالث والجزء الطالب. إضافة من ويخلو تركيًزا، أو
.١٧٩–١٨١ ،٣٤ ص٢٩، ج٣، ١٠١؛ ،١٨١ ص٦٢، ج٢ السابق، 24

.٢٢٩ ،١٤٢ ،٢٦٩ ،١٨١ ،١٧٢ ،١٢٧ ،٩ ج١، السابق، 25
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الفكر يف ملشاركته القارئ يُخاطب الوقت نفس ويف العقلية، بالعلوم أسوًة مسبًقا عليه
واالستدالل.26

وليس باللقب والحكيم املعلم ثم أبقراط، ثم جالينوس، يتصدر الوافد ومن
وديسقوريدس وديمقريطس وأفالطون بطليموس ثم وفوفوريوس، فيثاغورس ثم باالسم،
يونانية صفة تظهر كما وخطافورس.27 وسقراط وأنبادقليس ورودس وأندروماخوس
أسطرنوميا، مثل الكتب بعض إىل ويُشار واملوروث. الوافد بني التمايز عىل يدل مما كثريًا؛
تحديد دون اإلطالق عىل الحكماء يظهر الِفرق أسماء ومن السماع. وكتب وأرثماطيقي،
زالت وما واإلفرنج. رومية مثل أماكن أسماء تظهر كما الفالسفة. ثم موروث، أو وافد
املنزل أي أسطغورياس؛ مثل املتأخر، العرص هذا حتى املعرَّبة اليونانية األلفاظ بعض
الوافد بني تمايز دون ذاتها الحكمة بل الوافد، إىل يُشري الحكمة لفظة يعد ولم ولوازمه.
املشائني، من أندروماخوس فإن بالبعض؛ التعريف يتم الوافد عن للبعد ونظًرا واملوروث.
املرتجمة، النصوص بعض وتُنَقل أرسطو، بعد أتى املرتبة صاحب يعني وفوطاغورس
وعندما والسلطانية. امللكية السياسة قبل املوروث إال يبقى وال الوافد اللفظ يختفي قد بل
عند تراثه استمرار بل اليونان، عند الوافد بداية املقصود فليس جالينوس إىل يُشار

حضارة.28 إىل حضارة من املتأخرين،
وصاحب الرازي ثم املسيحي، ثم املالطي، الفرج أبو ثم الشيخ، يتصدر املوروث ومن
األول، املعلم أتباع من سينا ابن والشيخ الثاني.29 املعلم ثم الصابي، ثم والكامل، الحاوي

،٢٢٤ ،١٩٦ ،١٩٣ ،١٩٠ ،١٧٨-١٧٩ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٥١ ،٨٨ ،٥٧ ،٤٩ ،٣٥-٣٦ ،٩ ج١، السابق، 26
.١٦٠ ،١٥٢ ،٤٧ ج٣، ٤١؛ ،١٠ ج٢، ٣٠٩؛ ،٢٣٦

الرومي، فليمون فرفوريوس، فيثاغورس، ،(۹) الحكيم ،(۱۸) املعلم ،(۲۹) أبقراط ،(٣٤) جالينوس 27

أنبادقليس، روفس، خطافورس، أندروماخوس، ديسقوريدس، أفالطون، بطليموس، ،(۲) الطرطويس
.(۱) هرمس أركيغانس، سقراط،

.٢٠٩ ،١٥٩ ،٢٤٨ ص٩-١٠، النزهة، 28
،(٦) الرازي ،(٧) والكامل الحاوي وصاحب الرازي املسيحي، ،(٢٩) املالطي فرج أبو ،(١٤) الشيخ 29
آدم سليمان، السويدي، بختيشوع، اإلمام، يوحنا، الربكات، أبو السهروردي، رشد، ابن ،(٥) الثاني املعلم
العرب الحبشة، (٤) األرمني الحجر الروم، مرص، ،(٥) الفارسية ،(۹) صيني دار ،(۲۰) هندي عود ،(۱)
حكماء النصارى، حكماء املتأخرون، الرشع، أهل الفالسفة، محققو الطبيعة، أهل ،(١) الشام الحجاز،

.(١) الهند
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رشد. ابن من أهم الثاني واملعلم والرازي الشفاء. يف أقواله وتُذَكر الطب، معلم وهو

فقط. الوافد يف وليس املالطي، الصابي، مثل أيًضا املوروث يف األسماء قبل األلقاب وتُذَكر
إحساًسا اإلسالميني من بأنه الرازي ويوصف النفيس. ابن مثل أخرى أعالٌم تظهر وال
يظهر البُلدان أسماء ومن اليونانيني. من جالينوس أن كما والوافد، املوروث بني بالتمايز
الحبشة ثم واألرمني، مرص ثم الرومي، ثم الفاريس، ثم صيني، الدار ثم الهندي، العود
الهند حكماء يُذَكر الِفرق ومن ومصادرها. لألدوية وصًفا والشام والحجاز والعرب
وتظهر الفالسفة. ومحققو الطبيعة وأهل واملتأخرون الرشع وأهل النصارى وحكماء
مثل األصولية املفاهيم بعض وتُستعمل واألرزاق. اآلجال مثل الكالمية، املوضوعات بعض

البلوى. عموم
النصوص هذه يف والعالج، الحديث والطب، القرآن والدين، العلم اتفاق ويظهر
يحدث ما فكل الطب؛ أصول وهي الطبيعة، يف الحكمة وضع حكيٌم هللا املتأخرة.
اإللهية، الحكمة عجائب ظواهرها ويف اإللهي، اإليجاد إىل يفتقر تغري من الطبيعة يف

الحكيم.30 عناية مقتضيات من وحوادثها
والعلم الدين بني التوفيق الطب. عىل اإليمان يُساعد كما اإليمان عىل الطب يُساعد
ويف األسباب، موجباته العلم يف الرضورة. يف أي اإليجاب؛ يف بينهما والخالف ممكن،
هللا بقدرة الطبيعة يف يحدث ما إن الرشع أهل قال فإذا اإللهية؛ الحكمة موجباته اإليمان
الرسول رأى فإذا اإليجاب. يف الخالف وإنما العلم، يُناقض ال فذلك وصناعته وألطافه
ما أول وكان الحس. عىل املعارف يقرصون الذين للحسيني نقًدا يُعترب ذلك فإن الغيب
الحكمة مواقع إىل ويُرشد الحكيم، بالصانع اإليمان يزيد ألنه الترشيح؛ الحكماء به يعترب

سينا. ابن الحظ كما
وذلك الطب، ها ليفرسِّ أو الطب لتفسري النبوية واألحاديث القرآنية اآليات وتظهر
َقَراٍر ِيف نُْطَفًة َجَعْلنَاُه ثُمَّ * ِطنٍي ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد التطور آية مثل
ثُمَّ َلْحًما اْلِعَظاَم ﴿َفَكَسْونَا آية ومثل اآلن. للقرآن العلمي التفسري عادل ما وهو َمِكنٍي﴾،
يف البحث عن الرشع نهى وإذا والرشع. التطور بني خالف فال آَخَر﴾، َخْلًقا أَنَْشأْنَاُه
وبالتايل االستطالع؛ حب الزجر هذا من الغاية فإن َربِّي﴾؛ أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل الروح

.٣٤ ،٢٠٩ ،٨٣ ،٣٥ ج۱، السابق، 30
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يف البحث هو الهدف يكون وقد عنه. نُهيت عما بالبحث ُموَلعة والنفس العلم، عىل الحث
علم إىل القرآن أشار وقد األرواح. علم هو الدين أن كما األبدان، علم هو فالطب البدن؛
يف ليُجَمع أحدكم خلق «إن الحديث: ويف ِمنَي﴾، ِلْلُمتََوسِّ َآليَاٍت ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ آية يف الِفراسة
ِمصداق الطب وبعدها. الوالدة قبل الزمان يف التطور عىل يدل مما يوًما.» أربعني أمه بطن
الداء». من «الدواء الدواء»، أنزل الداء أنزل الذي فإن «تداَووا الحديث: ويف للحديث.31

والعالج.32 املرض سبب هو فاهلل
فاألجرام الطبيعية؛ الحكمة مع اإللهية الحكمة وحدة تظهر والحمدالت البسمالت ويف
األعضاء عىل هللا وأنعم ُمتصاغرة، له خادمًة بحكمته تمتزج واألخالط صاغرًة، هلل تسجد
العقل. واهب من والتوفيق العصمة واستمداد القوى، غايات األفعال وجعل األرواح، ببعث
وإليه للصواب، املوفق وهللا وبإذنه، بمشيئته يتم يشء وكل األمور، بحقائق أعلم وهللا
والسالم والصالة الوكيل، نعم وهو العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول وال واملآب، املرجع
بشعٍر العلم، سلطان الشيخ، مدح إىل السلطان مدح ويتوارى وصحبه. وآله محمد عىل

مذموم.33 ملدح ركيك

القليوبي (٢)

أحمد الشيخ امة الفهَّ والبحر مة العالَّ للعالم والحكمة» الطب يف القليوبي «تذكرة وتجمع
من جزء الطب أن لبيان والحكمة؛ الطب بني عرش، الحادي القرن علماء من القليوبي
طريقة عىل تغلب التي والتبجيل التعظيم ألقاب عن النظر برصف الطبيعية الحكمة
اإلحاالت تتجاوز ال إذ املتأخر؛ العرص هذا يف الخالص اإلبداع إىل أقرب وهو العرص.34
األولياء، أحد برص ضعف عن ظرفية حكاية املوروث يتعدى وال جالينوس، الوافد إىل
الهندي العود يُذَكر كما الحلو. اللوز قرش بحروق باالكتحال فأمره له، وشكا النبي فرأى
ويف الخالص، األقل عىل النص يعتمد وغريه.35 اليماني والشب مرص وطاعون والهندبا

.١٦٥ ،١٤٠ ،١٥٦ ،٨٢ ج١، السابق، 31
.١٧٤ ،١١٧-١١٨ ج٣، ٢١٧؛ ،١١٧ ،١٤٣ ،٢٦٨ ،١٤٦ ج١، السابق، 32

.٨٨ ج٢، ١١١؛ ج٣، ٢٨٩؛ ،٢٤٧ ،٢١٥ ،١٧٢ ،٨٣ ،٣٢ ،٢٣ ،١٦٣ ،٦ ،٢–٥ ج١، السابق، 33
والكرس. بالفتحة التاء وتُقرأ ت.) (د. القاهرة مكتبة القليوبي، تذكرة 34

.٦٦ ،٥٠ ،٧ ،٦٥ ،٢ ،٢٩ ،١٧ ،٥ ج١، السابق، 35
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األمراض ويصنِّف امُلمتنع. كالسهل عنها ويُغني تصانيف من تفرَّق ما يجمع الوقت نفس
مثل الطبية، الدينية العبارات تظهر والحمدلة البسملة ويف البدن. يف أدنى إىل أعىل من
وجعل واالخرتاع، واإلدراك بالنطق وميَّزه األنواع، أكمل اإلنسان نوع جعل الذي هلل الحمد
واألخالق الجسم يف اعتدل الذي محمد عىل والصالة وجوده، سبب وعقله بدنه صحة
األعلم وهو األقدس، الحكيم بمشيئة إال داء وال دواء ال األتباع. وصحبه آله وعىل والطباع،
فيها تُكتب الطالسم من الطاعون ينفع ما برسم الخرافات وتتدخل للصواب. وامُللِهم
ِيف َمثَلُُه َكَمْن النَّاِس ِيف ِبِه يَْمِيش نُوًرا َلُه َوَجَعْلنَا َفأَْحيَيْنَاُه َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن وآية البسملة
أَْو اْألَْرُض ِبِه ُقطَِّعْت أَْو اْلِجبَاُل ِبِه َْت ُسريِّ ُقرْآنًا أَنَّ ﴿َوَلْو أو ِمنَْها﴾، ِبَخاِرٍج َليَْس الظُّلَُماِت
مثل: الحسنى، بعضاألسماء مع اآليات، من آخر وعدد َجِميًعا﴾، اْألَْمُر هلِلِ بَْل اْلَمْوتَى ِبِه ُكلَِّم
الطب من معروف هو ما آخر إىل رباعي، شكٍل يف قدوس، عدل، حكم، قيوم، حي، فرد،
املتأخر. العرص هذا حتى الخطاب من جزء فالقارئ القارئ؛ ويُخاطب الخرايف. السحري

مقتدر رقيب

عليم ق خالَّ

املنذري (٣)

املتأخرة القرون يف كلها تنتهي باملوروث، الوافد صلة يف األدبية األشكال كل وكعادة
بدن يف أو اإلنسان بدن يف الفلك، يف أو الطب يف سواء الشعبي، الخرايف املوروث بسيادة
هو القليوبي أو داود» «تذكرة كانت فإذا األكرب؛ العالم يف أو األصغر العالم يف الكون،
والرقوم السماوية األجرام علم يف الخفية األرسار «كشف فإن الشعبي، للطب النموذج
الفلك نموذج يُعترب (١١٦٠ه) املنذري ساعد بن مسعود بن عمر للعالمة الحرفية»

التنجيم.36 علم إىل النجوم علم أو الهيئة علم من والتحول الشعبي،

الحرفية، والرقوم السماوية األجرام علم يف املخفية األرسار كشف املنذري، ساعد بن مسعود بن عمر 36

.١٩٨٦ ،١٩٨٣ القاهرة آمون، مجلدات، ثالثة يف أجزاء ستة
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الفلسفي لإلبداع املكونني العنرصين والوافد، املوروث داللة تقلُّ الحالة هذه ويف
الثالث املكون هذا ويتضخم التقليدية. اإلسالمية للعلوم واالجتماعي النفيس الواقع لصالح
املوضوع، األسطوري الخرايف املوروث هو فاملوروث األولني؛ للمكونني احتوائه لدرجة
األوىل بمكوناته مرشوط غري اإلبداع يصبح املنحول. الشعبي الخرايف الوافد هو والوافد
خيال. إىل والعقل أسطورة، إىل والواقع خرافة، إىل العلم ل فيتحوَّ الحر، الخيال عن وتعبريًا
السادس. الجزء كليًة تختفي حتى تباًعا وتقل األول، الجزء يف األعالم أسماء تظهر
األول، الجزء يف الرقمية الحروف عالم يقلُّ كما التاريخ. خارج والنهاية بالتاريخ، البداية
الرموز. بعالم والنهاية األشياء، بعالم البداية السادس. الجزء كليًة يسود حتى تباًعا ويكثر
يخص وفيما إليه، واالضطرار النجوم علم أصول تقرير «يف األول الجزء يتضمن
عن والبحث والنجوم الحكمة علم فضل تبنيِّ بابا وأربعني واحًدا إليه» ويُنسب برج كل
وكلها هللا.37 بإذن وكلها النفس، تصفية عىل املبني والسحر النجوم عالم وأثر األرسار

الخرب. عىل واإلنشاء الطبيعة، عىل النفس من إسقاطات
لها يعرض وما طبائعها ومعرفة السيَّارة، السبعة الكواكب أحوال «يف الثاني والجزء
وداللتها» وضعفها قوتها ويف إليها، ويُنسب لها يُضاف وفيما والنحوسة، السعادة من
بالذات، املوضوع فيها ويتداخل باإلنسان، الطبيعة فيها تختلط بابًا ثمانني يتضمن
عىل اإلنساني العالم وإسقاط وشقاءً، سعادًة البرش مصائر يف الكواكب أثر فيها ويظهر

الكلية، األصول تقرير (٣) به. االشتغال رشط (۲) األرسار. عن والبحث والنجوم الحكمة علم (۱) وهي: 37

الكواكب طبائع معرفة (٤) والتأثريات. واإلرادات يُمارسه، من وأحوال الفاعلية وأسبابه ماهيته يف والنظر
صاحب أعمال ضبط (٦) الوهم. وتعليق النفس تصفية عىل املبني السحر (٥) عمًال. أم نظًرا والربوج
(۱۰) العلم. أبواب ضبط (۹) االستدالل. باقي (۸) هللا. بإذن النجوم تأثري عىل الدالئل (٧) الصنعة.
(۱۳) والليلية. والنهارية واملؤنثة املذكرة الربوج (۱۲) الربوج. طبائع (۱۱) برًجا. عرش اثنَي الفلك تقسيم
الشمالية (۱۷) ودرجاتها. طبائعها (١٦) الربوج. ألوان (١٥) إليها. أضيف ما (١٤) الربوج. صفات
(٢۱) واملجسدة. املتقلبة (٢٠) وأربابها. مثلثاتها (١٩) وحظوظها. طبائعها (۱۸) منها. والجنوبية
الفلك.(۲٤) بيوت (۲۳) األربعة. الفلك اتجاهات (۲۲) واملتضادة. (الطبيعة) واملتفقة واملعوجة املستقيمة
الحظوظ. من مراتبها (۲۷) القوة. يف تفاضلها (۲٦) وأسماؤها. مناظرتها (٢٥) الربوج. مقايسة أحوال
الشمس. من وموقعها الرومية أشهرها (۳۱) القمر. مع منازلها (۳۰) منازلها. قسمة (٢٩) داللتها. (٢٨)
ظل قياس (٣٥) وطبائعها. فصولها (٣٤) باملنازل. االستقواء (۳۳) ونقصانًا. زيادًة الشمس زوال (۳۲)
القمر. بروج (۳۹) وطلوعه. القمر مغيب (۳۸) طوالعها. (۳۷) الساعات. أجزاء (٣٦) باألصابع. الربوج

الربوج. يف وسريها الثابتة الكواكب ومواضع األفالك حركات (٤١) الربوج. يف الكواكب سري (٤٠)
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والصداقة الرشف، مراتب يف وتفاوتها ومؤنث، مذكر إىل الكواكب قسمة يف الطبيعي العالم
البرش؛ أفعال عىل وحركاتها الكواكب وربط وحريتها، ويقينها وتعسها، وشقائها والعداوة،
إنساني عالٌم فهي وقفها؛ أو حوائجه وقضاء الطبيعية، وقدراته اإلنسان حرية يسلب مما

والكمال.38 والفاعلية والقوة االستعالء من
األعمال من مكنها كوكب كل إىل يُنسب وفيما الكواكب، تسخري «يف الثالث والجزء
التسخري، مفهوم حول معظمها تدور بابا، وعرشين ثمانية ويضم ساعاتها»، يف واملطالب
والزهرة وعطارد القمر كوكبًا، كوكبًا السحر، طريق عن اإلنسان حياة يف الكواكب تسخري
وأثرها وحمدها، بها االستعانة وكيفية مضارها ودفع وزحل، واملشرتي واملريخ والشمس
ساعات مختلف يف الطلسمات عمل وطرق البرش، نفوس يف والكراهية املحبة زرع يف

النهار.39

(٢) واليبوس. والرطوبة والربودة، الحرارة من السبعة الكواكب حال (۱) باختصار: هي األبواب وهذه 38

(٦) وتغريبها. ترشيقها (٥) ونهاريتها. ليليتها (٤) وأنوثتها. ذكورتها (٣) والنحوسة. السعادة يف حالها
(۱۱) واختفاؤها. ظهورها (۱۰) االحرتاقني. مدة (۹) رباطاتها. (۸) رجوعاتها. مدة (٧) استقامتها. مدة
بالربوج. تعلقاتها (١٤) الكواكب. من إضافاتها (۱۳) كأجرام. أنوارها (۱۲) الشمس. عن وبعدها قربها
الربوج. وجوه (٢٠) النهربية. (١٩) املثلثات. أرباب (۱۸) هبوطها. (۱۷) أرشافها. (۱٦) وباالتها. (١٥)
للكواكب. البيوت عرشية اثنا (۲۳) عرش. االثنا والربوج املتحرية الخمسة الكواكب (۲۲) الدريجان. (٢۱)
مراتبها. (٢٩) وعداوتها. صداقتها (٢٨) الدستورية. (٢٧) ترحها. (۲٦) فرحها. (٢٥) حريتها. (۲٤)
واستعالء قواها (٣٤) حاالتها. (٣٣) تفاصيلها. (٣٢) وانفصالها. اتصالها (٣١) بالقمر. اتصالها (٣٠)
القمر. صالح (٣٧) ونحوسها. سعادتها (٣٦) باملواليد. وإرضارها ضعفها (٣٥) بعض. عىل بعضها
ورسعتها وهبوطها صعودها (٤١) أوجاتها. (٤٠) وبيوتها. الكواكب حظوظ (٣٩) القمر. فساد (۳۸)
(٤٥) الحوائج. قضاء يف شهاداتها (٤٤) والجنوب. الشمال يف عروضها (٤٣) طبائعها. (٤٢) وبطؤها.
صحة (٤٨) البعض. لبعضها قبولها (٤٧) وفسادها. الحوائج قضاء (٤٦) الطالع. صاحب شهادات
معرفة (٥٢) الطالع. دليل (٥١) املحظورة. الكلية األمور (٥٠) كمالها. أدلة مقاصد (٤٩) التدبري. قابل
اتصال (٥٧) تفاصيلها. (٥٦) االختيارات. (٥٥) السهام. حمل (٥٤) السائل. أحوال (٥٣) الضمري.
اتصالها (٦١) باملريخ. اتصالها (٦٠) باملشرتي. اتصالها (٥٩) بزحل. ممازجتها (٥٨) بالكواكب. القمر
رأسها (٦٥) أرشافها. يف حلولها (٦٤) بعطارد. ممازجتها (٦٣) بالزهرة. ممازجتها (٦٢) بالشمس.
(٧١) اختياراتها. (٧٠) استقامتها. (٦٩) رجوعها. (٦٨) غرسها. (٦٧) باملرشق. ظهورها (٦٦) وذيلها.
(٧٤) النجومية. االستدالالت (٧٣) الفلكية. االتفاقية الصناعة أقسام سائر (٧٢) وتأثرياتها. طبائعها
املتحرية. الكواكب (٧٧) والنحوس. السعادة يف املتجانسات (٧٦) والشمس. بالقمر تعلقها (٧٥) النريان.
واألفراح والحظوظ والهبوط والرشق والوبال والبيوت األفالك (٧٩) واملنازل. والربوج الكواكب مدة (٧٨)

الكواكب. من عليها والوايل السنة صاحب (٨٠) والطبائع. واملعادن واألتراح
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

يعرض املكتوبة» األرسار من يخصها وما املرقومة الحروف علم «يف الرابع والجزء
ضاربًا األجزاء، باقي مثل أبواب أو فصول بال األبجدية الحروف من حرٍف حرٍف رسَّ
نبي فلكل النبوة؛ تاريخ مع وتقابلها عربي، ابن عند الحال هو كما البسملة بمعنى املثل
ابتداءً والعرشين الثمانية الحروف تتبع أن ويبدو الطبائع. من يُقابله وما ورقم حرٌف
أوائل وحروف وفصول. أبواب إىل الرابع الجزء هذا تقسيم عن أغنى الياء حتى األلف من
يميالن ومضمون شكل له حرف وكل الرقمية. الحروف يف العامة النظرية من جزء السور
وفًقا ترتيبها يتغري بل أبجديٍّا، مرتبة ليست والحروف الوجود. ومرتبة املعرفة درجة إىل

خاص. لنسٍق
وإظهار واألقسام األسماء واستخراج األوفاق وحزب التكسري علم «يف الخامس والجزء
ويغلب اإلنساني، العالم يف األفالك أفعال أثر حول فصًال ثالثني ويضم النورانية»، األرواح
ومعانيها، وأرسارها، وأنواعها، وترصفها، ومراتبها، طبائعها الحروف، موضوع عليها
الكتاب، أم يف ووجودها تكسريها، وطرق لها، الالزمة واألصول منها، الحقائق واستخراج
الكواكب من السبعة األيام إىل يُنسب وما ومضارها، منافعها ونحسها، سعدها وطبائعها،
املالئكة، وتسبيح يوم، كل يف العمل وكيفية والعرشية، والسفلية العلوية واملالئكة واآليات
وأوقاته الدعاء وآداب األقالم، وصفة زحل، وفق الغزايل تركيب ورشح النفس، وتجريد

وآدابه.40 ورشوطه وفضله
بكتاٍب أشبه والجان» الروحانية تسخري علم يف اللهفان «إغاثة السادس والجزء
العالم يرى فالتصوف فصول؛ أو أبواب إىل أيًضا ينقسم وال نفسه. للكتاب خاتمًة مستقل

والطلسمات. األحجية يف املخفية األرسار وتنكشف املطلقة. الوحدة بعني

الصناعة. أصول (٣) السحر. أنواع (۲) الفلكية. النفوس من اإلنسان يف التام الطباع (١) وهي: 39

(۸) الزهرة. تسخري (٧) عطارد. تسخري (٦) القمر. تسخري (٥) الكواكب. لتسخري التعامل كيفية (٤)
تسخري مضاد دفع (۱۲) زحل. تسخري (۱۱) املشرتي. تسخري (۱۰) املريخ. تسخري (۹) الشمس. تسخري
لها التسابيح كيفية (١٦) بها. االستعانة كيفية (١٥) قراناتها. (١٤) الكواكب. دخن (۱۳) الكواكب.
والتمريض والبغض الحب يف عملها (١٩) الوهمية. أسماؤها (۱۸) أرواحها. أسماء (۱۷) عليها. والثناء
(٢۱) والدفع. الحب أسباب يف واملتشابهة واملتنافية املتقابلة األشكال (٢٠) والسحر. واأللسنة والنوم
األيام ساعات (٢٥) األعمال. (۲٤) الطلسمات. كيفية (۲۳) الطلسمات. أعمال (۲۲) الكواكب. نجورات
املذكرة الساعات (٢٨) النهار. ساعات (٢٧) الليل. ساعات (۲٦) النهار. وساعات أسماء (۲٦) والليايل.

والنحسة. والسعدة واملؤنثة
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التأليف (٢) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ليس فالتعادل رصفة، افرتاضية حالًة املوروث» تنظري مع الوافد «تمثل كان وملا
وقد األقل. االحتمال وهو املوروث، عىل الوافد يزيد قد نسبي. تعادٌل هو بل حسابيٍّا، وسًطا
يظهران تباًعا، واملوروث الوافد ويقل األغلب. وهو الوافد، حساب عىل املوروث يتضخم
يمثِّالن زاال ما الثالث. املجلد يف يختفيان ويكاد الثاني، املجلد يف ن ويقالَّ األول، املجلد يف
يتحول ثم اإلسالمي، العربي األنا وتاريخ اليوناني اآلخر تاريخ التاريخ، يف بداية نقطة

التاريخ. خارج إبداٍع إىل التاريخي النقل
السحري والغرب السحر، موطن فالرشق الغربي؛ الوافد مع الرشقي الوافد ويتداخل
يف وحشية ابن عند املذكور تنكوشا مثل البابيل الوافد ويتصدر الرشق. آثار من أثر
يونانية، هندية ِشبه أخرى وأسماءً البابيل أبوراطيس أيًضا ويذكر النبطية».41 «الِفالحة
األوائل الفلك علم ُرواد باعتبارهم الكلدانيون ويُذَكر سمهياطس. بهرماطوس، مثل
عبَدة الصابئة فيها نشأت التي الجغرافية املنطقة نفس يف وهم النجوم. بأرسار والعاملني

الفاريس. املوروث من كرسى ويُذَكر إبراهيم. قوم دين الكواكب،
وبطليموس واإلسكندر بنداغوس ثم وهرمس، أرسطاليس يُذَكر اليوناني الوافد ومن
كل وكذلك الصويف، اإلرشاقي املنحول هو وأرسطو وأبقراط. سقراط ثم وأسطالينوس،

النبي.42 إدريس وهو السحرة، زعيم فهو هرمس أما اليونان. فالسفة

(٣) العدم. من الحرف وجود أصل (۲) اإلنساني. العالم يف وآثارها األفالك أفعال (١) وهي: 40

التعرف (٧) بها. التعرف (٦) السعيدة. األحرف (٥) ومراتبها. طبائعها (٤) الحروف. أرواح أرسار
(۱۱) املظلمة. األحرف (۱۰) النورانية. األحرف (۹) املمتزجة. باألحرف التعرف (۸) النحسة. باألحرف
األعداد خواص (١٤) والبسط. واملزج والرتكيب التكسري (۱۳) الحروف. أرسار (۱۲) الناطقة. الحروف
والخادم الروحاني القسمة استخراج (١٦) األوفاق. أحالل استخراج (١٥) بالكواكب. وتعلقها واألوفاق
أسماء (٢٠) طرقه. (١٩) وأرساره. التكسري معاني (۱۸) ورشوطه. املترصف أحوال (۱۷) الحروف. من
وأشكالها الكتاب أم من الساقطة الحروف (۲۲) اسم. كل تأثريات (٢١) األعظم. هللا واسم الحسنى هللا
الالزم العمل (۲٤) الكواكب. من السبعة األيام (۲۳) ومضارها. ومنافعها ونحسها وسعدها وطبائعها
تجريد (۲٦) املالئكة. تسبيح (٢٥) واأليام. الكواكب أرواح وأسماء وأعوانه وخدامه يوم كل يف املطلوب
الدعاء (٢٩) األقالم. صفة (٢٨) لزحل. وفًقا الغزايل تركيب رشح (٢٧) وتصفيتها. وتهذيبها النفس

رشوطه. (٣٠) وفضله. وأوقاته وآدابه
ص٣٨٢–٣٩٥. االنتحال، الثالث، الفصل النقل، ج١، اإلبداع، إىل النقل من 41

بطليموس، أسطالينوس، بنداغوس، ،(٣) تنكوشا هرمس، بهرماطوس، أرسطاليس، ،(٤) وحشية ابن 42
.(١) البابيل أبوراطيس كرسى، سمهياطس، أبقراط، سقراط، ،(٢) اإلسكندر
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

واملشايخ والقدماء والفالسفة الحكماء مثل الِفرق بعض أسماء ظهور من وبالرغم
ِفرٍق إىل يُشار أنه إال اليونان، حكماء إىل عادًة يشري ما وهو الفلسفيني، والحكماء القدماء
غري أيًضا بل الكلدانيون، وهم الكسدانيني مثل منها املعروفة فقط ليس أخرى، رشقية

والزماطرة. األنوسيني مثل املعروفة،
والسحر املعجزات آيات اآليات، عىل والغالب والحديث. القرآن هو الغالب واملوروث
الكون، آيات أو واإليمان، واإلرشاق النور آيات أو الكون، وعجائب الطبيعة وغرائب
إىل القرآن ويتحول واآلخرة. الدنيا بني الكون يف فرق فال املعاد؛ آيات أو والبعث، الخلق
التنجيم ويتحول والطلسمات. األحجية يف بكتابتها األمراض لشفاء ومعجزات سحر آيات
وتدخل املنزَّلة. والكتب واألرقام الحروف عن موضوعية األحاديث ومعظم الطب. إىل
كل بل وموىس، وسليمان برخيا، بن آصف إرسائيل، بني أنبياء فقط ليس اإلرسائيليات،

واحد. فالدين واملعجزات؛ بالخوارق عالقة لهم كانت الذين األنبياء
لوقا بن وقسطا البوني العباس أبو ثم البلخي، معرش أبو يُذَكر املوروث ومن
والقمي والجمعيني سبار وابن واألصفهاني والخازن سينا ابن ثم طالب، أبي بن وعيل
وواضٌح سعيدي. وأبو والحامدي والكويف الصويف حيان بن وجابر والغزايل والخياط
الصوفية.43 العلمية واحدة، رؤيٍة يف والصحابة والعلماء الصوفية مع الفالسفة تداخل
الديني اإليمان وكأن والحمدالت، البسمالت وتكثر يونانية. ال عربية كلها البقاع وأسماء
وباتساع باألرسار، يُوحي مما أعلم» «هللا عبارة ترتدد كما الطبيعة. أرسار فك عىل قادر

العلم. ُمحيط
نصوٍص عىل يعتمد والكيمياء. بالطب وينتهي بالفلك يبدأ شامل، تجميعي كتاٌب وهو
األرسار كشف العنوان، عنه يعربِّ الذي الجديد الهدف يف واستخدامها توظيفها يُعاد سابقة
القالب ملء هو فالهدف التجميع؛ يف الناسخ يُساهم وقد السماوية. األجرام علم يف الخفية
أخرى كتٍب من املقتبَس الرقمية الحروف عن الرابع الجزء يف ذلك ويبدو املادة. وليس

االقتباس. كتاب مثل املؤلف، لنفس
الصفحات، ترقيم من يخلو بل والفصول، األبواب من ويخلو البنية، عنه تغيب
مملوء بالزخارف، محيش مطرز ورٍق وعىل واألحمر، باألسود اليد، بخط مكتوب

الخازن، طالب، أبي بن عيل البوني، العباس أبو ،(٢) الغزايل لوقا، بن قسطا ،(٥) البلخي معرش أبو 43
الكويف الصويف، حيان بن جابر الخياط، القمي، البوسعيدي، الحامدي، الجمعيني، سينا، ابن األصفهاني،

.(١)
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عبارات مثل غامضة عباراٌت وتتخلله واألرقام. بالحروف والجداول التوضيحية بالرسوم
أرسار عىل ويعتمد الجن. وحديث األرسار بعالم لتُوحي الشعبية الثقافة يف «شمهورش»
بني والتقابل الحرفية»، «والرقوم العنوان من األخري الجزء به يُوحي ما وهو الحروف.

األرقام. وأرسار الحروف أرسار
األفالك تكون أن يُنكر طبيعي كعلٍم النجوم علم ضد سجاٍل من الكتاب يخلو وال
أجزاء أضعف من بل املنطق، القديمة الفلسفة من يستمر لم ناطقة. حية كائنات
علم ونقد العلمني، بني البداية يف الفارابي تفرقة من بالرغم التنجيم، علم وهو الطبيعيات،
الفلسفة موضوعات من يظهر وال النجوم». أحكام من يصح ال وما يصح «ما يف التنجيم

بالجزئيات. هللا علم مثل فلسفي، أو علمي أساس ودون ندر، فيما إال القديمة
أجل من الصفا، إخوان خاصًة املسلمني، املؤلفني عادة عىل القارئ املؤلف ويُخاطب

العلمي. اإلرشاد بل النظرية، املعرفة هو الهدف فليس للدعوة؛ تجنيده
ليس املخفية» األرسار «كشف أن عىل يدل مما ُمشابهة؛ أخرى أعماٍل إىل ويُحال
الثانية الفرتة يف املتأخرة، القرون يف عام تيار عىل يدل بل واحًدا، مؤلًفا أو فريدة حالًة
العقل، محل الذاكرة فيها حلَّت التي خلدون ابن بعد ما اإلسالمية الحضارة تطور من

العلم.44 بدل والخرافة الواقع، بدل والخيال املتن، محل والرشح
الشعر فغلب شعراء؛ إىل انتهوا وعلماء، مفكرين أصبحوا ثم شعراء، العرب بدأ وكما
التي القديمة العلوم وكأن األخرية، هويتهم األوىل ثقافتهم يف العرب ووجد العلم، عىل

كبريين. قوسني مجرد كانت اإلسالمية للحضارة األوىل الفرتة يف نشأت
العالم عىل السيطرة إعادة أجل من والكواكب األفالك عالم عىل السيطرة منه الهدف
فالعجز البدن؛ يف والروح األرض، عالم يف السماء وعالم األدنى، يف األعىل أثر طريق عن
السحر طريق عن فيه التأثري إىل يتحول العالم عىل والسيطرة الطبيعي العلم تأسيس عن
يف الحال هو كما والشياطني، والجن واألرواح، واملالئكة واألفالك، الكواكب خالل من
لغة تظهر لذلك الشعبية؛ الثقافة يف لألبراج طبًقا والنحوس، والسعود الطالع، قراءة
فمنهم واألبدال؛ األقطاب وألقاب الصوفية عند الحال هو كما والرؤساء والسالطني امللوك
لفظ استعمال ويكثر والطاعة. السمع إال الناس عىل وما األوامر، وتصدر السلطة تنشأ
بقوانني العلم طريق عن البرش لصالح الطبيعة هللا تسخري قرآني، مفهوٌم وهو «التسخري»،

النورانية». يف النورية و«األرسار الكائنة»، الحقائق أرسار يف األنوار و«تشكيل األدوار»، «أرسار مثل: 44
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واملنذري والقليوبي، األنطاكي، داود رابًعا:

الواقع وأحداث الطبيعة مسار يف الروحانية القوى وتأثري السحر طريق عن وهنا الطبيعة،
والتاريخ.

واآلخرة، الدنيا بني فرق ال الوهم. وحضور الواقع غياب إنسانية. إسقاطاٌت كلها
إطار يف واإلياب الذهاب بني والتأويل، التنزيل بني والروح، املادة بني والبعث، الخلق بني
اإلسالمية الحضارة تطور يف الثانية الفرتة بنهاية يأذن مما للخالص؛ روحية كونية حركة
الجديد. الغربي بالوافد والصلة الحديث االستعمار من التحرر أعقاب يف ثالثة فرتة وبداية
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