




حيان بن جابر

تأليف
محمود نجيب زكي



حيان بن جابر

محمود نجيب زكي

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٦٨٣ ٥ الدويل: الرتقيم

.١٩٦٢ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠٢٢ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
نجيب زكي الدكتور السيد ألرسة محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

محمود.



املحتويات

7 مقدمة
13 الرجل هو من
31 ومنهجه عاِلم
59 العلوم تصنيف
75 وسحرها اللغة رس
95 الكون فلسفة
115 والكواكب الربوج فعل
123 الكيمياء علم
153 الفيلسوف جدل
171 والخرافة العلم بني





مقدمة

البحث بمناهج متصًال املحارضة موضوُع وكان يوم، ذات الجامعة يف أحارضطالبي كنُت
ذلك وفالسفته؛ الغرب علماء من مستمدًة املحارضة يف أعرضها التي املادة وكانت العلمي،
القرن يف األوروبية النهضة عرص قبل تُولد تَكد لم النشأة، حديثة الطبيعية العلوم ألن
العلوم من تطوًرا وأسبُق نشأًة أقدُم ألنها الرياضية؛ العلوم نذكر ولم عرش، السادس
األحيان أغلب يف معتمدًة فلسفية، بأصول مختلطًة كانت فقد ذلك قبل وأما الطبيعية،
كانت وملا صارم. دقيق وتجريب متعقبة مشاهدة عىل تعتمد مما أكثر نظري ل تأمُّ عىل
ثم أوًال، وحدها أوروبا — الغرب اتخذت قد األوروبية النهضة منذ اإلنسانية الحضارة
من خالله تنتقل أخذَت الذي الطويل طريقها يف لها مقرٍّا — ذلك بعد مًعا وأمريكا أوروبا
فال العلم، مركز هو — األخرية القرون الثالثة إبَّان — الغرب بات فقد موطن، إىل موطن
ليستقَي إليه الرجوع عن ومنهجه، وفلسفته العلم أصول عن التحدث يريد ملن مندوحة

حديثة. مادة منه
ومناهجها، الطبيعية العلوم فلسفة عن تلك محارضتي من أفرغ كدت ما أنني غري
مثًال املعروضة أمثلتك من تجعل لم ملاذا العاتب: رنَّة سؤاله يف وكانت طالب، سألني حتى
يقيني وبرغم … مناهجه؟ من ويُستفاد إليه يُرَجع علٌم للعرب يكن ألم العرب؟ علماء من
يف — الوسطى العصور يف عليه كان عما به بُعدت فسيحة نقلة اليوم انتقل قد العلم أن من
مقدار يقترصعىل ال األمس علم عن اليوم علم اختالف وأن — السواء عىل الغرب ويف الرشق
قد نفسه فاألساس الكيف؛ إىل الكمَّ جاوز قد اختالفهما إن بل وحدها، لة املحصَّ الحقائق
بيشء أحسست أنني إال ذلك، من يقيني برغم إنه أقول كلُّه. الغالب اللون معه وتغريَّ ، تغريَّ
كان فما واألمس، اليوم بني الخلف مسافة بُعدت مهما ألنه الطالب؛ اعرتاض يف الحق من
أن يقتضينا العلمي واجبنا أن شك فال وإذن األمس؛ علم لوال قائمة له لتقوم اليوم علم



حيان بن جابر

ما هو هذا كان وإذا ثانيًا، كائن هو ملا فهًما به ولنزداد أوًال، قدره لنقدره كان فيما ننظر
ليزداد األولني العرب علمائنا تجاه الواجب هذا فإن إطالقه، عىل العلمي الواجب يقتضيه

يؤديه. َمن منَّا ينهض بأن علينا إلحاًحا
رغبُة الحقيقة يف ألنها الطالب؛ رغبة ألبَِّي أن الحني ذلك منذ العزيمة مني ت وصحَّ
طريُق يجيءَ حتى وراء، إىل واللفتة أمام إىل النظرَة نهضته يف يجمع أن أراد ناهض وطن
وهو أال العرب، عند الطبيعية العلوم بإمام وبدأُت املراحل؛ مرتبط الحلقات موصوَل السري

حيان. بن جابر
عيلَّ سدَّ ازدياًدا عيني أمام تزداد الصعاُب أخذَت حتى العمل أبدأ كدت ما لكني
من بالعزيمة نفيس مألُت مرة من وكم يأًسا، العزيمة وِهنَت مرة من فكم مراًرا، الطريَق
حيان ابن مؤلفات من قليل عدٌد إال هنا أيدينا بني ليس أن هو الصعاب تلك وأصعب جديد؛
مكتبات يف مبعثرة املخطوطة ِصَورها يف تزال ال فهي بقيتها وأما باملئات، يعدُّونها التي
عىل يطلع أن اللتزم الصحيح، البحث حقَّ موضوعه يويفِّ أن الباحث أراد ولو أوروبا؛
يُحذِّر حيان وابن بالك فما واحًدا؛ سطًرا بحثه من يخطَّ أن قبل جميًعا األولية النصوص
حتى كلَّها، مؤلفاِته جَمع إذا إال بدراسته أحد يهمَّ أالَّ رسائله من كثرية مواضع يف قارئَه
فالجزء كامًال؛ مذهبه منها ليستدل كتبه من ببضعة يكتفي َمن عىل أحيانًا يتهكم لرتاه
ليُلقَي اليوم حيان ابن بُعث لو أن وأحسب الكل، عىل الحكم يسوغ ال — يقول كما —
يف الجوهري الرشَط توفِّ لم دراسة ألنها مغضبًا؛ مزورٍّا أللقاه عنه، هذا كتابي عىل نظرة

الكثري. عن بالقليل واستغنت علمي، بحث
كثريًا نفسه هو أنه — أوًال هو: اللوم، بهذا إلينا ألقى لو حيان ابن عند شفيعنا لكن
يف أورده قد ما كتاب كل يف يُعيد أن هي التأليف يف طريقته أن رسائله يف أنبأنا ما ا جدٍّ
يضيف وال بعًضا، بعضها يوضح الكتب فكأنما جديدة، بصورة إعادة ولكنها كتبه، سائر
إنه عنه يقال ما ومنها — مؤلفاته من أيدينا بني بما اكتفينا قد كنَّا فإذا بعض؛ إىل بعضها
ألواٌن فاتَتنا وإن مذهبه، من يشءٌ يَُفتنا فلم — الكبري الخواص كتاب وهو جميًعا، كتُِبه أهم
ال انتظرنا أننا لو — وثانيًا بها؛ ر يصوَّ أن نفسه املذهب لهذا يمكن كان التعبري من أخرى
من طويًال أمًدا مهمًال يظلَّ أن ا جدٍّ فاألرجح كلُّها، مؤلفاتُه لنا تتكامل أن بعد إال عنه نكتب
علمائنا عن تحدثونا لم ملاذا يسأل: َمن طالبنا من فينهض اسمه، إال عنه نعرف ال الزمن،

الغرب؟ علماء عن به تتحدثون ما بمثل العرب
صنعُت قد ذا أنا فها الصنيع، هذا يل تشفع ال أو يل تشفع التي األسباب كانت ما وأيٍّا
عربي عالم من حسوًة اللسان بطرف يذوَق أن يودُّ قارئ كل إىل به متقدًما صنعته، ما
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العربي الرشق يف ال شديًدا، ارتباًطا الكيمياء بعلم مرتبًطا العلم تاريخ يف اسمه أصبح
الكيمياء علم يف تُْدَرس مراجع جامعاتها تعرف تَكد لم التي كذلك، أوروبا ويف بل وحده،

حيان. بن جابر كتب إال عرش الخامس القرن حتى
أصوله يستمد جميًعا، الوسطى العصور رجال شأن ذلك يف شأنه — جابر كان
ومن جديد. علم من يبنَي أن قدرتُه له شاءت ما عليها يبني ثم اليونان، تراث من الفكرية
الكائنات نشأت منها التي األولية األربع الطبائع فكرة جابر أخذ اليوناني الفلسفي الرتاث
إنها لقلنا اليوم بلغِة ذلك قلنا ولو والرطوبة؛ واليبوسة والربودة الحرارة وهي: جميًعا،
جوهرها يف الحرارة كانت وإذا املختلفة، بدرجاتها والصالبة املختلفة بدرجاتها الحرارة
األولية فاألصول الصلب، الجسم ذرَّات يف تقاربًا جوهرها يف الصالبة كانت وإذا حركة،
رسعة قلَّت وإن حرارة، كانت رسعة ازدادت إن التي الذرات، حركة هي — اليوم بلغة —
أمر، من يكن ومهما — ليونة كانت تباعدت وإن صالبة، كانت تزاحمت وإن برودة، كانت
للكائنات أصًال وجعلها األربع، األولية الطبائع هذه اليوناني الرتاث عن جابر أخذ فقد

جميًعا.
فالحرارة أربعة: أجساًما ن فتكوِّ اثنتني اثنتني تجتمع األولية األربع الطبائع هذه
مًعا واليبوسة والربودة الهواء، يكوِّنان مًعا والرطوبة والحرارة النار، يكوِّنان مًعا واليبوسة
تركيبه يخلو كائٌن الطبيعة يف وليس املاء؛ يكوِّنان مًعا والرطوبة والربودة األرض، يكوِّنان
جماد بني ذلك يف فرق ال منها، مركَّبًا مزيًجا أو األجسام، هذه من واحًدا يكون أن من

الرتكيب. ودرجة املركَّب نوع يف إال وحيوان ونبات
ال بعض، إىل بعضها نحوِّل أن جاز جميًعا، بينها مشرتكة األشياء أصول كانت وإذا
عليه، الحصول نريد الذي والجسم تحويله نريد الذي الجسم دراسة إىل إال ذلك يف نحتاج
ما عىل نحصل حتى الزائد ونحذف الناقص فنضيف يختلفان، وفيَم يتفقان فيَم لنرى

عليه. الحصول نريد
يف ونظريته بعض؛ إىل بعضها املعادن تحويل هو ذلك من جابًرا شَغل ما أهم ولعل
قد بدورهما وهذان — والزئبق الكربيت هما: أساسيَّني مقوَمني للمعادن أن اها مؤدَّ ذلك
إلخ، … والهواء النار العنارصاألساسية: من الطويل الزمن مرِّ األرضعىل جوف يف تكونان
الكيمويِّ وعمل مختلفة؛ بنَِسب وكربيت زئبق من تركيب وهو إال ذلك بعد معدن من وما
آماًدا استغرَقت قد الطبيعة أن لوال تكوينها، يف الطبيعة عمل نفسه هو املعادن تحويل يف
العاِلم يستطيع حني عىل وغريها، ونحاس وفضة ذهب من كوَّنته ما تكوين يف طواًال
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هذه يف القول تفصيل هي جابر وكيمياء — وجيزة برهة إىل الزمن يخترص أن بتجاربه
التجارب.

يتصورها كما األمور يتصور فيلسوًفا، كذلك كان بل وكفى، كيمويٍّا يكن لم جابًرا لكن
عن لها يبحثون واحدة، بنية يف الكون أشتات يجمعوا أن محاولتهم حيث من الفالسفة
يدعمها القبيل هذا من محاولة فله جابر، فعل وهكذا الفروع، منه يفرعون ثم أول مبدأ

األول. الطراز من فلسفي بجدل
تصويًرا نواحيه، شتى من جابًرا بها ر ألصوِّ فصول تسعة الكتاب هذا قسمُت وقد
شخصه عن شيئًا أعرِّف أن األول الفصل يف فحاولت بعض؛ عىل بعضها األجزاء فيه تعتمد
ألقيُت مًعا الثالث والفصل الثاني الفصل ويف ألَّف؟ كتٍُب وأيَّ تأثَّر، وبَمن عاش، متى
العلمية املناهج فالسفة وبني بينه ذلك بعد املقارنة تسهل حتى العلمي، منهجه عىل الضوء
ألهميتها اللغوية فلسفته عن تحدثت الرابع الفصل ويف الباب؛ هذا يف دراستهم أَِلفنا الذين
عىل دالٌّ االسم أن هو حيان ابن عند الرأي ألن وذلك الكيموية؛ نظرياته إىل بالنسبة الشديدة
مندوحة فال أخرى، جهة من والطبيعة جهة من اللغة بني وثيقة فالعالقة اه، مسمَّ طبيعة
تلك عىل لتدل جاءت التي والعبارات األسماء معرفة عن الطبيعية األشياء ترصيف أراد ملن
قبل املسمى بطبيعة اهتدى الذي العقل إمالء من جاءت بل جزاًفا، تَِجئْ لم وهي األشياء،
الكون حيث إىل خرجنا اللغوية، فلسفته من فرغنا ما فإذا عليه؛ يدل اسًما له يضَع أن
بالفصل وألحقناه الكونية، جابر فلسفة لذكر مجاًال الخامس الفصل جعلنا وقد الخارجي،
لذاته، الدراسة واجب الكون من جزءًا كونها عن فضًال التي والكواكب الربوج عن السادس
تحدد والكواكب الربوج دامت ما نفسها، األشياء طبائع لدراسة رضورية أيًضا لكنها
قد الطريق نجد وهنا طبيعته. كانت مهما يشء أي تكوين يف حيوي أمر والزمن الزمن،
الكيمياء علم وهو أال حيان، بن أخصخصائصجابر يف الحديث لنبدأ صالًحا تمهيًدا د ُمهِّ
ثم الفيلسوف، جابًرا يصور بفصل وأردفناه السابع؛ الفصل يف عنه تحدثنا وقد عنده،

الخيال. شطحات من العاِلم هذا يَْسَلم لم كيف يبنيِّ وأخري تاسع بفصل الكتاب ختمنا
إلينا قدَّم ما لوال الذي كراوس» «بول ذكرى نُحيَي أن املقام هذا يف علينا لواجب وأنه
«مختار كتاب يف ونرشها أوروبا، يف املكتبات مختلف من جمعها لجابر، مخطوطات من
فيهما تحدَّث حيان، بن جابر يف ألَّفهما مجلدين إىل باإلضافة وذلك حيان»، بن جابر رسائل
تركها التي الجليلة العلمية اآلثار هذه لوال إنه أقول ومذهِبه، كتُِبه عن مستفيًضا حديثًا
فقد املحال؛ من رضبًا — األقل عىل يل بالنسبة — حيان ابن عن الكتابة لكانت «كراوس»،
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ما إىل باإلضافة جابر، رسائل من نرشها التي املختارات مجموعة عىل االعتماد كلَّ اعتمدت
قليل. وهو «كراوس»، ينرشه لم مما بالقاهرة الكتب دار يف رسائله من موجود هو

متواضعة محاولة من أكثر حيان بن جابر عن هذا كتابي يُعدَّ أن يف أطمع فلست
ملؤلف نوعها من محاولة أول — أعلم فيما — وهي حقيقته، عىل الضوء من يسري إللقاء

عربي.

محمود نجيب زكي
١٩٦١ يناير ٢٤ يف الجيزة
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الرجل هو من

حياته عن يشء (1)

والخرب املستفيضة الرواية عنه نجد أن نتوقع كنَّا اإلسالمي، الفكر أعالم من عَلٌم ذا هو ها
ا حدٍّ الرأي اختالُف فيها بلغ قد متعارضة، أقواًال إال ذلك يف نصادف ال لكننا اليقني،
من كثريين مع تتكرر قصة وهي التاريخ، شهده قد كهذا رجًال أن املنكرون معه ينكر
بنبوغه يجاوز أحٌد أبنائها من ينبغ أن نفسها عىل تستكثر اإلنسانية كأنما الفكر، نوابغ
قد فهومريوس الخيال؛ قها لفَّ أسطورة إنه الخَلف عنه قال جاوزه فإن معلوًما، ا حدٍّ هذا
َمن — يجد يزال وما — وجد قد وشيكسبري وجوده؛ أنكر َمن — يجد يزال وما — وجد
بن جابر صاحبنا ذا هو وها وجوده، يف تشكَّك َمن وجد قد القيس وامرؤ وجوده، أنكر
وقال حقيقة.» وال له أصل ال إنه الوراقني وأكابر العلم أهل من جماعة عنه «تقول حيان:
قيل التي الكثرية الكتب هذه يُصنِّف لم فهو تاريخية حقيقة له كانت إن حتى إنه بعضهم
بقية وأما الرحمة»، «كتاب هو إليه، نسبوه كتُبه من واحًدا كتابًا واستثنوا مصنِّفها، إنه
«الفهرست»1 صاحب يرويها رواية هذه — إياها نحلوه ثم غريه صنفها فقد مصنفاته
ألَفي عىل يحتوي كتابًا فيصنِّف ويتعب، يجلس فاضًال رجًال «إن قائًال: عليها ب يُعقِّ ثم
إما — لغريه ينحله ثم بنَْسخه، وجسمه يَده ويُتعب بإخراجه، وفكَره قريحتَه يُتعب ورقة،
من تحته يدخل وال أحد، عىل يستمر ال ذلك وأن الجهل؛ من ْرضب — معدوًما أو موجوًدا
رفض يف النديم ابن يرتدد وال عائدة؟»2 وأي هذا، يف فائدة وأي بالعلم، واحدة ساعة تحىلَّ

ص٤٩٩. (١٣٤٨ه)، التجارية املكتبة نرش النديم، البن الفهرست 1
نفسها. الصفحة املذكور، املرجع 2



حيان بن جابر

أظهر أمره إن قائًال وجوده، وهو به، االعرتاف ينبغي ما بأقل للرجل معرتًفا الدعوى، هذه
أيًضا وكذلك صاحبها؛ وجود يُنَكر أن من وأكثر أعظم وتصنيفاته يخَفى، أن من وأشهر
حقيقة ال أسطوري أنه جابر عن تزعم التي نفسها للرواية ِذْكره عند فو» دي «كار فعل

تردد.»3 بغري نرفضها رواية «إنها قال: إذ التاريخ؛ يف له
فهو اسمه، حول يسري آخر باختالف نصطدم حتى وجوده للرجل نقرر نكاد وال
يكون وقد حيان».5 بن جابر موىس «أبو آخر: آنًا وهو حيان»4 بن جابر هللا عبد «أبو آنًا:
الذي هو ألنه «جابًرا» ُسمي إنه ويقال االسَمني6 بهذَين ولَدين له أن يف االختالف مصدر

تنظيمه. أعاد أي العلم، «جرب»
الظن لنا يسوغ ما «فهنالك اختالف؛ موضع مولده وتاريخ رأسه مسقط كان وكذلك
الشاعر الفردويس رأس مسقط وهي — خراسان.»7 بالد من طوس يف ُولد فاريس بأنه
حران8 من صابئًا تجعله ثالثة ورواية طرسوس، من إنه تقول: أخرى رواية لكن الفاريس،
يف الكيمياء لرجال ميالدية ١٥٢٦ سنة أرَّخ الذي األفريقي» «ليو يرويها رابعة ورواية
بعد حياته وكانت اإلسالم اعتنق يوناني هو الذي «جابر» هو: كبريهم إن فيقول: أفريقيا
الكبري» «ألربت عند واحدة مرة «جابر» اسم يَِرد وكذلك الزمان؛ من بقرن اإلسالم نبي زمن
الذي األفلح بن جابر شك بغري هو هنا املقصود جابًرا لكن إشبيلية، مدينة إىل منسوبًا

الفلك.9 علم يف وألَّف امليالدي عرش الحادي القرن خالل إشبيلية يف عاش
مولده، مكان عىل تدل فليست كثرية10 روايات يف بها يُنْعت الذي «الكويف» صفة أما
فيقول — برأي فيه مقطوًعا األمر فليس حال كل وعىل — زمنًا فيها مقامه إىل ترجع ولكنها

حيان». بن «جابر مادة اإلسالمية، املعارف دائرة 3

ص٤٩٨. النديم، ابن فهرست 4

حيان». بن «جابر مادة اإلسالمية، املعارف دائرة 5

العربي. الفكر تاريخ مظهر، إسماعيل 6
ص٥٠٠: النديم البن الفهرست ويف ص١٥ :Homyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton. 7

أستاذنا «قال الكيمياء): (أي الصنعة يف املؤلفة كتبه يف يقول والرازي خراسان، من أصله إن قيل «وقد
حيان».» بن جابر موىس أبو

الفكر «تاريخ كتابه يف مظهر إسماعيل عن نقًال — ص٣٦٠ :D’Herbelot, Bibliotheque Orientale 8

العربي».
.Geber مادة الربيطانية، املعارف دائرة 9

14



الرجل هو من

ممن الثقات بعض وحدثني … الكوفة أهل من كان أنه الشيعة) (أي «وزعموا النديم: ابن
بدرب يُعَرف درٍب يف الشام باب شارع يف ينزل كان أنه الكيمياء) (أي الصنعة تعاطى
… بالكوفة مقامه أكثر كان جابًرا إن الرجل هذا يل وقال الكوفة)، يف (وذلك الذهب
يف الدور ُهدمت أن جابر وفاة بعد حدث قد إنه فتقول الرواية وتميض هوائها.»11 لصحة
معمله، ووجد منزله، فيه كان الذي املوضع عن األنقاض فُكشفت يسكنه، كان الذي الحي
الدولة عز أيام يف حدث هذا إن الرواية وتقول رطل، مائتي يَِزن الذهب من هاُون ُوجد كما
خطٍر من فراره هو زمنًا، الكوفة يف اإلقامة إىل جابًرا دَعا قد ما أن والظاهر الدولة، معز ابن
«قد أنه: هي — الجلدكي12 يرويها كما — والقصة الرشيد، هارون عهد يف به ُمحدًقا كان
حتى وجعفر، الفضل وابنَيه: الربمكي يحيى وإىل الرشيد هارون إىل صناعته أفىضبأرسار
وعرف الربامكة، يف الشكوُك الرشيد ساورت فلما وثروتهم؛ غناهم يف سببًا ذلك كان لقد
عن قتلهم وجاههم، بمالهم ذلك عىل مستعينني العلويني، إىل الخالفة نقل هو غرضهم أن
مختبئًا ظل حيث حياته، عىل خوًفا الكوفة إىل يهرب أن حيان بن جابر فاضطر آخرهم،

احتجابه.» بعد فظهر املأمون، أيام حتى
تاريخ وهي جابر، حياة عن االختالف نقط من أخرى نقطٌة أمامنا تنهض هنا وها
ذكرنا فإذا إجماع، عليها يكون يكاد — الرشيد هارون عهد يف — بالربامكة فعالقته مولده؛
٧٨٦ سنة واليته منذ عاًما، عرش سبعة الرشيد هارون بثقة يتمتعون لبثوا قد الربامكة أن
حاجي ذكره الذي التاريخ خطأ لنا تبنيَّ — أعوام بستة موته قبل — ٨٠٣م سنة حتى
و٧٧٧م)، ٧٧٦ سنتَي بني ما (أي ١٦٠ه سنة تُويف قد أنه من الظنون» «كشف يف خليفة
حوايل والدته كانت رجولته، صدر يف جابًرا أدرَكت قد الرشيد هارون والية أن فرضنا فلو
النصف خالل عاش أنه اليقني من يقرب وجه عىل القول فيمكن وإذن ذلك؛ قبل أو ٧٥٠م
هومليارد13 يقول ذلك وعن التاسع؛ القرن من األول والجزء امليالدي الثامن القرن من الثاني

الثامن. القرن من األكرب الشطر خالل امتدت حياته أن بدراسته: ُعنَي الذي

الخانجي (طبعة ص١١١ للقفطي، الحكماء بأخبار العلماء وأخبار ص٤٩٨؛ النديم، ابن فهرست 10

١٣٢٦ه).
ص٤٩٩. الفهرست، 11

الطلب. نهاية 12
.Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton 13
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حيان بن جابر

واختلفوا وزمانًا، مكانًا مولده يف واختلفوا التاريخية، حقيقته يف الناس اختلف وكما
من إنه الشيعة «فقالت ينتمي: مذهب أو فئة أي وإىل أمره يف اختلفوا فكذلك اسمه، يف
وزعم مصنفات؛ والفلسفة املنطق يف وله منهم، كان أنه الفالسفة من قوم وزعم … كبارهم
مكتوًما.»14 كان أمره وأن عرصه، يف إليه انتهت الرياسة أن والفضة الذهب صناعة أهل
الشيعة من فهو مًعا: الثالثة كان أنه — الكتاب هذا غضون يف سنرى كما — األمر وحقيقة
وذلك وهذا هذا فوق هو ثم علًما، الكيمويِّني من وهو جدًال، الفالسفة من وهو سياسًة،
وَرد حيثما فيُدَعى منه، جزء هي كأنما باسمه الصوفية صفُة لصقت لقد حتى صويف،

الصويف. حيان بن جابر ِذْكره
وجعفر ٧٠٤م)، (تُويف معاوية بن يزيد بن خالد هما: برجلني ذْكُره ليتصل جابًرا وإن

تقريبًا). (٧٠٠–٧٦٥م الصادق
كتب يف ونظر … الكتب فيها ووضع الكيمياء علم يف تكلَّم َمن أول «فهو أولهما: أما
سفيان أبي بن معاوية بن يزيد بن خالد عن جابر أخذ وقد اإلسالم»15 أهل من الفالسفة

أستاذه. عىل كثيًفا ظالٍّ ألقت قد بعد فيما جابر شهرة تكن وإن العلَم،16
ولكن الخالفة، ترك الذي هو يكن لم أنه سفيان أبي بن خالد عن النديم ابن ويروي
«أول أنه: خالد عن الفهرست يف جاء فقد دونه؛ واختُزلت عنه فت ُرصِ التي هي الخالفة
فعلَت لقد له: قيل إنه يقال جواًدا. وكان الكيمياء، وكتب والنجوم الطب كتب له ترجم َمن
أصحابي أُغنَي أن إال بذاك أطلب ما خالد: فقال (الكيمياء)، الصنعة طلب يف شغلك أكثر
آخر أبلغ أن إال عوًضا منها أجد فلم دوني فاختُزَلت الخالفة يف طمعت إني وإخواني،
سلطان بباب يقف أن إىل عرفتُه أو يوًما عرفني أحًدا أُحِوج فال (الكيمياء)، الصناعة هذه
كتب عدة ذلك يف وله الصناعة، عمل له صح إنه — أعلم وهللا — ويقال رهبة، أو رغبة

17«… ورسائل
«سيدي»، بقوله: إليه مشاًرا جابر كتابات يف اسمه يَِرد ما كثريًا الذي «جعفر» وأما
الراجح القول وهو — تقول الشيعة18 لكن الربمكي، يحيى بن جعفر أنه يزعم من فهنالك
شيعي، جابًرا ألن الصدق مرجح إنه وتقول الصادق، جعفر به ُعنَي إنما إنه — الصدق

ص٤٩٩. النديم، البن الفهرست 14
ص٣٤٤. خليفة، لحاجي الظنون، كشف 15
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الرجل هو من

يف ترتدد ال التي املصادر وفرة إىل هذا شيعي.19 إلمام بالسيادة يعرتف أن غرابة فال
خليفة حاجي فيذكر الصادق، جعفر هو ونشأته، جابر حياة يف إليه املشار جعفًرا أن
عن يتحدث وهو فو، دي كارا ويقول الصادق»،20 جعفر «تلميذ بعبارة: مصحوبًا جابًرا
كتاب مقدمة ويف الصادق.»21 وجعفر … معاوية بن يزيد بن خالد هما: «ومعلِّماه جابر:
جعفر سيدي أن وذلك الحاصل؛ كتاب سميته وقد …» نفسه: هو يقول لجابر22 «الحاصل»
التي (الكتب الكتب هذه بعد اآلن الحاصل فما يل: قال — عليه هللا صلوات — محمد بن
«… الحاصل بكتاب سيدي وسماه هذا كتابي فعملت … منها؟ املنفعة وما جابر) ألَّفها
يف ممتازة مكانة ذا جابر كان إذ برمكي؛ إىل ًها موجَّ يكون ال كلَّه التوقريَ هذا أن وواضح
ه يُوجَّ وإنما — لألنداد23 الندِّ مخالطَة الربامكة أرسة وخالط الرشيد، هارون الخليفة بالط
قصرية تكون أن بد ال بجعفر جابر صلة أن عىل إمامه؛ إىل شيعيٍّ من التوقري هذا مثل
عرشين عن يزيد ال بما جابر مولد بعد وهو ٧٦٥م، سنة كانت جعفر وفاة ألن األمد؛

عاًما.

الكيمياء علم يف مزلته (2)

يستحق َمن أول وهو عنه24 الكيمياء علم اشتهر من أول فهو األول، العرب كيمويُّ هو جابر
الثراء وضخامة املكانة ارتفاع من أصاب قد أنه والظاهر املسلمني25 من «الكيموي» لقب
التقدير وأما آنًا؛ واالضطهاد الحسد وموضع آنًا التقدير موضَع جعله ما الصيت وبُْعد
بعد، فيما الكاتبني أبصاَر حقيقته عن أزاغت الجالل من بهالٍة اسُمه أحاط الذي فهو
العجم»، «ملك بأنه: أخرى وتارة العرب»، «ملك بأنه: تارة منهم يصفه َمن لتجد حتى
اإلنجليزية إىل مؤلفاته بعض ترجم الذي رسل عنه وقال الهند»26 «ملك بأنه: ثالثة وتارة
«كان إنه: القفطي عنه وقال وفالسفتهم.»27 العرب علماء «أشهر إنه: ١٦٧٨م) (لندن
ومصنفات كثريٌة تآليُف فيها وله الكيميا، صناعة يف منها بارًعا الطبيعية العلوم يف متقدًما

وفاة ألن املبارش، باللقاء ال كتبه يف خالد عن العلم أخذ جابًرا أن نرى ذكرناها، التي التواريخ بمقارنة 16
جابر. والدة سبقت خالد

ص٤٩٧. الفهرست، النديم، ابن 17
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حيان بن جابر

«قال بقوله: الكيمياء بعلم الخاصة كتُبه يف إليه يشري الرازي أن وحسبنا مشهورة.»28
حيان.»29 بن جابر موىس أبو أستاذنا

يعرتف فريٌق البيت ألهل وكان والشيعة، السنة أهل فرقتني: املسلمني مت قسَّ قد الخالفة مسألة كانت 18

وبعد بالخصام، يُجاهر يكن لم الفريق هذا ولكن األولني، الثالثة الخلفاء عهد يف حتى بحقوقهم، ا رسٍّ
إىل األمر أول موجهًة املعارضة هذه وكانت عيل، أبناء غري من حكم َمن كلَّ يعارض صار الخلفاء عرص

اإلمام. يف الشيعة يُوجبها التي الرشوط فيهم تتوافر لم ممن بعدهم من إىل ثم األمويِّني،
وبحكم الصفات، من هللا وهبه ما بفضل ومعلُِّمهم، املسلمني رئيُس هو — الشيعة عند — واإلمام
تنقلت اإلمامة وراثة أن الشيعة ويزعم … هللا عن ذلك يًا متلقِّ ويعلِّم يحكم وهو السالم، عليه للنبي وراثته
انقسم املطلب عبد ومن عنه، ريضهللا عيلٍّ وجد السالم، عليه النبي جد املطلب عبد إىل انتهت حتى آدم من
من النور سار ثم عيل، والد طالب أبي أخيه إىل واآلخر النبي، والد هللا عبد إىل انتقل أحدهما قسمني: النور
حدود تجاوز روحانية قًوى له ويجعل عرصه، إماَم يجعله اإلمام روح يف الذي النور وهذا ذريته، إىل عيلٍّ
ص٣٣٣). واإلسالم»، «محمد بعنوان: اإلنجليزية إىل تُرجم الذي كتابه يف جولدزيهر (عن اإلنسانية القدرة
أو ٨٠ه/٦٩٩-٧٠٠م عام ُولد عرشية، االثني األئمة سادس بالصادق. أيًضا ب ويلقَّ محمد، بن جعفر 19

ُعرف ولكنه السياسة عالم يف ما شأن له يكن ولم الباقر، محمد أباه اإلمامة يف وحلف ٨٣ه/٧٠٢-٧٠٣م،
أما الخفية. العلوم من وغريهما والكيمياء بالتنجيم اشتغل إنه أيًضا ويقال بالحديث. الواسعة بدرايته
واإلمامية ١٤٨ه/٧٦٥م، عام باملدينة جعفر وتويف بعد. فيما عليه ت ُدسَّ فقد اسمه تحمل التي املؤلفات
جعفًرا ألن خلفه، الذي الرشعي اإلمام تعيني يف مختلفون ولكنهم جعفر حتى األئمة تسلسل عىل متفقون
أن عىل وإسماعيل، وموىس هللا وعبد محمد هم: أربعة، عن يقل ال ما منهم اإلمامة ادعى عدة أبناء أعقب

السابع. اإلمام هو الكاظم موىس بأن يعرتفون اإلمامية غالب
اإلسالمية). املعارف (دائرة
ص٣٤٣. الظنون، كشف 20

حيان». بن «جابر مادة اإلسالمية، املعارف دائرة 21

كراوس. بول نرش 22
ص١٥. :Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton 23

ص٣٤٤. الظنون، كشف خليفة، حاجي 24

ص١٥. املذكور، كتابه يف Holmyard 25

حيان). بن بجابر خاص (فصل العربي الفكر تاريخ مظهر، إسماعيل 26
.Russell, R. Jabir Ibn Hayyan 27

ص١١١. الخانجي)، (طبعة الحكماء بأخبار العلماء أخبار 28
ص٥٠٠. الفهرست، النديم، ابن 29
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الرجل هو من

ممن كثريون يلقاه ما والحسد االضطهاد من لقَي قد يكون أن بد ال ذلك مع لكنه
يستقر ال البلدان، يف «التنقل إىل: دفعه الذي فما وإال زمان، وكل مكان كل يف ذْكُرهم يَنبُه

القائل: لسان أطلق الذي وما نفسه؟»30 عىل السلطان من خوًفا بلد، به

واألواخ��ر األوائ��ل َغ��رَّ ب��م��ق��ال��ه ال��ذي ه��ذا
ج��اب��ر31 ��اك س��مَّ ال��ذي ك��ذَب ك��اس��ٌر إال أن��ت م��ا

الحديث، العرص يف للعلم مؤرًخا أدرك حتى الزمن، أبعاد تخطَّى قد الحقد إن بل
هو يكون أن عليه فاستكثر الكيمياء، تاريخ من موضعه يف حيان بن جابر يضع أن أراد
إنتاجه يشطر فراح أوروبا، يف إليه تُنسب التي القيمة ذات الكيموية النظريات صاحب
انتحل وإنه مجهول، إنه عنه قال مؤلف إىل نسبَه العلمي، الدسم فيه شطر شطَرين:
وشطر وشهرته، بُسْمعته ليحتمَي «جابر» اسم الوسطى العصور يف الالتينية ملؤلفاته
الذي للعلم املؤرخ هذا أما العربي؛ جابر إىل نسبته يجوز الذي هو وغثاثة تفاهة فيه
علم يف حيان بن جابر إىل املنسوبة املؤلفات حلل أنه زعم الذي «برتلو»32 فهو إليه، أُشري
وبعضها عربي، أصل وله التينيٌّ وبعضها خالص، عربيٌّ املؤلفات هذا وبعض الكيمياء،
يف تفاوتًا ثمة أن وزعم املؤلفات هذه «برتلو» حلل عربية؛ صورة له توجد وال التينيٌّ

التفسري. يتطلب أسلوبها ويف مادتها
نموذًجا الالتينية ترجمته يف حيان بن لجابر «الخالص»33 كتاب من «برتلو» ويتخذ
الكتاب هذا دراسة إن ويقول العربي، العاِلم إىل تُنسب التي املؤلفات من الناضج للجانب
طريق يف السري بإحكام املتميز منهجه يف ال عربي، أصل إىل ينتسب ليس أنه عىل تدل
موحد سياق يف العلمية املادة يجمع أن شأنه من إحكاًما حجة إثر يف حجة االستدالل
يُرَجع الذين األشخاص يف وال اللغوية مفرداته يف وال فيه، الواردة الحقائق يف وال متسق،

ص٤٩٩. السابق، املرجع 30
ص٣٤٣. الظنون، كشف خليفة، حاجي 31

.Berthelot, La Chimie au moyen âge, t. III L’Alchimie Arabe, Paris 1893 32

تاريخ كتابه يف Hoefer هوفر ويقول Summa Perfectionis هو برتلو إليه يشري الذي الكتاب اسم 33
املذكور، باالسم الالتيني العالم يف املعروف الكتاب عنه أخذ الذي األصل هو «الخالص» كتاب إن الكيمياء:

معروف. عربي أصل له ليس الكتاب أن أساس عىل كالمه يبني برتلو أن مع
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حيان بن جابر

ال الكتاب بأن قاطعًة برتلو يراها الكتاب من جوانب هذه كل املقتبسة. الفقرات يف إليهم
طائفة عىل — أيًضا برتلو رأي يف — يشتمل أنه من الرغم فعىل عربية؛ أرومة إىل يرتد
هو املرجح أن أال العربي، جابر من مستعارة تكون ربما التي والعبارات الكلمات من
الثالث القرن من الثاني النصف يف مجهول التيني مؤلف عمل من جملته يف الكتاب أن
علم يف عندئٍذ املعروفة األسماء أشهر إىل ونسبه نفسه، إىل الكتاب ينسب أن يُِرد لم عرش،

املزعوم. مؤلفه بشهرة شهرًة الكتاُب ليستفيد «جابر» اسم وهو أال الكيمياء،
تشتمل والتي ليدن، ويف باريس يف وجدها التي املخطوطات يف يبحث برتلو ومىض
ال أنه من الرغم عىل أنه إىل انتهى ثم حيان، بن جابر إىل تُنسب الكيمياء يف مادة عىل
القرن بني ألَّفها عربي، مؤلفها أن يف يرتاب ال أنه إال جابر، إىل نسبتها يسوغ ما يجد
فقد — بالعرب الالتني اتصال عىل سابقة فرتة يف — امليالدي عرش الثاني والقرن التاسع
عنه قلنا والذي ذكره أسلفنا الذي «الخالص» كتاب عن أسلوبًا تختلف الرسائل هذه وجد
الرسائل هذه بأن برتلو يقطع وملاذا املحكم، بالتفكري تتسم علمية مادة عىل يحتوي إنه
هو عنده الجواب مسلم؟ عربي رجل تأليف من — «الخالص» كتاب غري — املخطوطة
عن فضًال باإلنسان) الطبيعة تُشبِّه (أي مشبِّهة نزعة وفيها ومهوشة، غامضة لغتها أن
إنه حديثه: سياق يف يقول مؤلفها ينفك وال إسالمية، وابتهاالت إشارات عىل اشتمالها
عن التفصيالت يذكر أبًدا تراه فال ذلك ومع ألغاز، وال ظ تحفُّ غري يف الكالم سريسل
الرسائل هذه مؤلِّف إن واألستار. األرسار عنها سيكشف بأنه قارئه يَِعد التي املوضوعات
منها الواحدة وأن باطنة، وأخرى ظاهرة كيفية يشء لكل بأن القائل باملذهب ليأخذ
الوسطى القرون يف الالتني الكتَّاب بني شائًعا كان الذي املذهب وهو — األخرى نقيض
جابًرا إن يقال الذي النحو عىل والزئبق بالكربيت املعادن توليد عن شيئًا يذكر لم لكنه —
«الخالص» كتاب مؤلف عن يختلف الرسائل هذه مؤلف أن كلِّه هذا إىل أضف به، ُعِرف
هذا يرفض الثاني أن عىل املعادن، توليد يف تأثريًا للنجوم يجعل أن يف يرتدد ال األول أن يف
برتلو ينسبها التي الرسائل وهي الرسائل، لهذه العلمي املستوى فإن واختصاًرا، املبدأ.
برتلو يُنكر الذي الكتاب وهو «الخالص»، لكتاب العلمي واملستوى ما، عربي مؤلف إىل
أن عىل — برتلو رأي يف — يدل مما بعيًدا؛ اختالًفا مختلفان العربي جابر إىل نسبتَه
إىل تنتسب ال عرش، الخامس القرن منذ ُطبعت والتي بالالتينية املكتوبة الكيموية الكتب

جابر. هو مؤلفها بأن يفيد ما الغالف عىل تحمل أنها من الرغم عىل العربي، جابر
هذا عىل منحوٌل جابر اسم بأن برتلو رأِْي عىل به أُعلِّق ما أجد الحقيقة يف ولسُت
ال إني أقول أزًرا، به ليشتدَّ انتحله الذي هو املجهول الحقيقي املؤلِّف وأن ذاك، أو الكتاب
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ردَّ والتي ِذْكَرها، أسلفُت التي النديم ابن عبارة من أفضل الرأي هذا عىل به أعلِّق ما أجد
تُنسب التي الكتب عىل منحوٌل اسَمه وأن وجود، له يكن لم جابًرا بأن القائلني عىل بها
يُتِعب كتابًا فيصنِّف ويتعب، يجلس فاضًال رجًال «إن أخرى: مرة أُعيدها ذا أنا وها إليه،
أو موجوًدا إما — لغريه ينحله ثم بنَْسخه، وجسمه يَده ويُتعب بإخراجه، وِفْكَره قريحتَه
واحدة ساعة تحىلَّ َمن تحته يدخل ال «العمل» ذلك وأن الجهل، من رضٌب — معدوًما

عائدة؟» وأي هذا يف فائدة وأيُّ بالعلم،
يقول أن برتلو، ِقبَل من العربي جابر شخصية يف التشكيك هذا بعد يُجدينا وماذا
اسِم منزلَة الكيمياء تاريخ يف ينزل إنه — جابر اسم — االسم هذا عن ذلك بعد برتلو
لعلم وضع َمن أول إنه يقول أن بالطبع يريد بذلك وهو املنطق؟ تاريخ يف أرسطو
قواعَده املنطق لعلم وضع َمن أول أرسطو كان كما باسمه، تقرتن علمية قواعَد الكيمياء
ويف جابر، إىل تُنسب التي الرسائل أسلوب يف تفاوتًا وجد قد برتلو كان إذا أنه وأصوله؛
واحد؛ مؤلِّف من أكثر الرسائل لهذه يكون أن التفاوت لهذا الوحيد التفسري فليس مادتها،
الواحد الشخص قدرات بني التفاوت وجود يفرض أن نفسها الظاهرة هذه يفرسِّ بل
ظاهر صاحَب أحيانًا املؤلِّف يكون أن وهو ثالث، تفسريٌ ها يفرسِّ ثم مختلفة، أوقات يف
شيئًا. ويُخفي شيئًا املؤلف يُظهر فقد — القدامى املؤلفني يف مألوف أمر وهو — وباطن
ورغبته شيعيٍّا، وكان صوفيٍّا، كان حيان بن جابر أن التفسري، هذا عندنا يرجح ومما
ذلك ويف املواضع. من ا جدٍّ كثري يف واضًحا بيِّنًا وروًدا كتُبه يف واردة واإلخفاء الخفاء يف
الحديث يعقد قد إنه حيان بن جابر عن يقول الرحمة، مفاتيح كتابه يف الطغرائي يقول
الحديث باطَن يجعل لكنه — مثًال التناسخ يف كالكالم — ما يشء عىل األمر ظاهر يف
لهم يريد َمن إال عنده الكيموي العلم هذا إىل يفطن ال حتى الكيمياء، علم إىل منرصًفا
مغزاه يعرفوا لم الناس من عاَلًما أضلَّ أنه أشك وما الطغرائي: ويقول يفهموه. أن هو
املضلَّلني هؤالء من برتلو يكون أفال أضيف: وأنا … معناه ظاهر عىل فحملوه الباطن
صاحبها يكون أن ذلك بعد استبعد ثم غامضة، فوجدها العربي جابر رسائل قرأ عندما

«الخالص»؟ كتاب صاحب نفسه هو
يتعلم أن أراد أنه جابر، إىل انتسابه بنيَّ أن املكتسب»34بعد «رشح يف الجلدكي روى
قال الطلب، يف الجلدكي عليه ألحَّ وملا ويراوغه. يرصفه هذا فأخذ جابر، عىل الكيمياء

ص٣٤٣-٣٤٤. الظنون» «كشف من النص أخذنا 34
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العلم هذا أهل من ولتكن منك؛ اإلدراك مكان حقيقة وأعلم أختربك، أن أردت «إنما جابر:
كتمان الكيمياء) رجال عىل (أي علينا املفرتض من أن واعلم عنك، يأخذه ممن حذٍَر عىل
وضع ألن أهله؛ عن نكتَمه وأالَّ نوِعنا، بني من املستحق لغري إذاعته وتحريم العلم هذا
أهله عن كتمانه ويف العالم، خراَب إذاعته يف وألن الواجبة، األمور من محالِّها يف األشياء
هذا وطلبة سيما ال البنيان، مهددَة زماننا يف صارت الحكمة رأينا وقد لهم؛ تضييًعا
وأصحاب وباعة سوقة بني ما فإنهم املحال، عىل اجتمعوا وقد الحيوان، أجهل من الزمان
غناء الكيمياء أن ويذكرون الفقر يتذاكرون فأخذوا يقولون، ما يدرون ال وشعبذة، دهاء

يُحسنه. َمن عىل إال علمه إخفاء يف رغبته عن التعبري واضح هنا فجابر «… الدهر
هذه عن يقول ما أكثر فما الغرور، حدَّ به بلغ اعتزاًزا بعلمه َليعتز جابًرا أن إال
إليه فاسمع البرش، من غريه عىل مستحيلة إنها العلمية: رسائله من تلك أو الرسالة
سيدي، وحق …» األحجار»: «كتاب سياق يف سيده إىل الخطاب ه يوجِّ وهو — مثًال —
آخر ذلك من حرف إىل وصلت ملا — عليه هللا صلوات — سيدي باسم الكتب هذه أن لوال
كتابه يف يقول إليه اسمع أو الزمان.» من عظيمة برهة كل يف إال غريك، وال أنت ال األبد،
وال أُلِّف وال هذا، كتابنا مثل كتاٌب األرض وجه عىل «ليس الفعل»: إىل القول يف ما «إخراج

رسائله. مختلف يف جدٍّا كثري هذا وأمثال األبد.»35 آخر يُؤلَّف

كتُبه (3)

يقوله ال ما بعضها يف يقول والرسائل، الكتب من ا جدٍّ كبري عدٌد حيان بن جابر إىل يُنَسب
اآلخر. بعضها يف بسطه قد ما بعضها يف يلخص أخرى وأحيانًا أحيانًا، اآلخر بعضها يف
كلِّها، كتُِبه يف كلَّه العلَم يفرِّق أن حكيم كل عادة من «إن الطلب:36 نهاية يف الجلدكي قال
به اختصوا ملا الكتب بقية عىل بالتقدمة إليها يشري خواص كتُبه بعض من له ويجعل
وقال بالخمسمائة.» ى املسمَّ كتابه كتُبه جميع من «جابر» خص كما العلم، زيادة من
تأليفه يف جابر انتهجها التي الطريقة وصف يف الرحمة37 مفاتيح كتابه يف الطغرائي

كراوس. مختارات من ص١٦٤ الثاني، الجزء األحجار، كتاب 35

ص٣٤٥. خليفة، لحاجي الظنون، كشف من مأخوذ النص 36
ص٥٥٣. كراويس، بول وتحقيق نرش حيان»، بن جابر رسائل «مختار من مأخوذ النص 37
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يعرضها التي املادة إن أي املختلفة، كتُبه يف مختلفة بِصَور مذهبه يعرض أنه لكتُبه،
صورة يف يكون إنما واالختالف ذلك، يف يعرضها التي املادة نفسها هي الكتاب هذا يف
وهكذا. الرمز، إىل يلجأ وأخرى ح يرصِّ ومرة يُوجز؛ وأحيانًا يُطيل فأحيانًا العرضوحدها؛
الرشيفة الصناعة هذه ويُخرج بالناس يتالعب كيف العاِلم هذا إىل «انظر الطغرائي: يقول

أخرى.» ح ويرصِّ مرة يُعرِّض وكيف واحد، ومغزاه املختلفة املعاريض يف
النديم، ابن فهرست يف وردت كما ورسائله بكتُبه كاملة قائمًة ييل فيما وسنعرض
النديم ابن قائمة أن عىل املالحظات، من يُفيد قد ما رسالة أو منها كتاب كل أمام مثبتني
عناوين مجرد أنها أعني مسميات، بغري أسماء تُثبت قد أوًال فهي (١) عيبان: يعيبها
إليه اإلشارة تجدر ومما فعًال. موجودة كتُبًا تُهمل قد ثانيًا وهي (٢) موجودة. غري لكتب
مقابالتها هنالك تكون أن دون حيان، بن جابر إىل تُنَسب بالالتينية مؤلفات ثمة أن هنا،
انتحل التيني ملؤلِّف إنها — أسلفنا كما — «برتلو» عنها قال التي هي وهذه العربية،
علم يف مرحلة تُمثِّل العموم وجه عىل وهي الحقيقي، اسمه وأخفى جابر اسم لنفسه
إىل واملنسوبة املوجودة العربية األصول تُصورها التي املرحلة من تقدًما أكثر الكيمياء

جابر. إىل أي نفسه، املؤلف
مؤلفاته:38 من عرفناه ما بأهم قائمة ييل وفيما

١٨٩١م. الهند يف بالزنكوغراف نقل الربامكة، إىل األول األس أسطقس كتاب (١)
١٨٩١م. الهند يف بالزنكوغراف نقل إليهم، الثاني األس أسطقس كتاب (٢)

١٨٩١م. الهند يف بالزنكوغراف نقل الربامكة، إىل الثالث وهو الكمال، كتاب (٣)
إلياس يوسف وذكره الفهرست، صاحب يذكره لم أسطقس، كتاب تفسري (٤)
كتابًا عرش أحد مجموعة من واحد أنه عىل واملعربة، العربية املطبوعات معجم يف رسكيس

العظيم». اإلكسري علم «يف واحد كتاٌب يضمها
يف بباريس األهلية املكتبة من العربي بالقسم نسخة منه الكبري، الواحد كتاب (٥)

.٢٦٠٦ رقم املجموعة
.٢٦٠٦ باملجموعة بباريس األهلية باملكتبة نسخة منه الصغري، الواحد كتاب (٦)

ص٥٠٠–٥٠٣. النديم البن الفهرست راجع: 38

.Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan, t. I.
مظهر. إسماعيل لألستاذ العربي الفكر تاريخ
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منه مقطوعات أُِخذت وقد األركان، كتاب بعينه هو أنه واألرجح الركن، كتاب (٧)
«رتبة كتاب إن هومليارد: ويقول للمجريطي، الحاكم» «رتبة كتاب من السابع القسم يف
األركان كتاب باسم له كتابًا نفسه جابر ذكر وقد املجريطي، إىل ً خطأ نُِسب الحاكم»
أحمد بن مسلمة القاسم أبو فهو إليه املشار املجريطي أما الحجر»، «نار كتابه يف األربعة

(٩٦١–٩٧٦م).39 الثاني الحكم أيام مدريد مدينة يف عاش الذي املجريطي
بالقاهرة الكتب بدار وموجود ،١٨٩١ الهند يف بالزنكوغراف نقل البيان، كتاب (٨)

لهومليارد. مالحظات مع ٦٣١ ،٥٨٣ رقم مجموعة ضمن
بالقاهرة الكتب بدار وموجود ،١٨٩١ الهند يف بالزنكوغراف نقل النور، كتاب (٩)

لهومليارد. مالحظات مع ٦٣١ ،٥٨٣ رقم مجموعة ضمن
الكتب هذه الثالث. التدابري وكتاب الصغري، التدابري وكتاب التدابري، كتاب (١٠–١٢)
«الخواص كتابه من والثالثني الثانية املقالة يف نفسه جابر عند ذكرها ورد الثالثة

الكبري».40
ذكره كتابًا، عرش واثنَي باملائة ى تسمَّ مجموعة من الجوانية، املالغم كتاب (١٣)

كراوس.
ذكره كتابًا، عرش واثنَي باملائة ى تسمَّ مجموعة من الربانية، املالغم كتاب (١٤)

كراوس.
كراوس. ذكرهما الصغري، العمالقة وكتاب الكبري العمالقة كتاب (١٥-١٦)

.٧٧٢٢ رقم الربيطاني باملتحف نسخة منه الشعر، كتاب (١٧)
وذكره ،٢٦٠٦ باملجموعة بباريس األهلية باملكتبة نسخة منه التبويب، كتاب (١٨)

الربيطاني. باملتحف ٨٢٢٩ رقم املجموعة راجع الطغرائي،
كراوس، بول نرشه أبولونيوس)، هو (بليناس بليناس رأِي عىل األحجار كتاب (١٩)

أجزاء. أربعة وهو
يف جابر ذكره — الذباب تأكل لحرشة اسٌم قلمون وأبو — قلمون أبي كتاب (٢٠)

ص٣١٨. كراوس مختار الكبري)، (الخواص كتابه: من والعرشين الرابعة املقالة
كراوس. ذكره الباهر، كتاب (٢١)

العربي. الفكر تاريخ مظهر، إسماعيل 39
ص٣٢٢. حيان، بن جابر رسائل مختار كراوس، بول 40
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.٧٧٢٢ مجموعة ضمن الربيطاني املتحف يف مخطوط املكنونة، الدرة كتاب (٢٢)
الرسعة يفيد طلسم وهو ح، و، د، ب، أحرف: مجموعة وهي البدوح، كتاب (٢٣)

واإلنجاز.
Summa) باسم الالتينية إىل تُرجم الذي الكتاب هو أنه ويرجح الخالص، كتاب (٢٤)
هو بل العربي، جابر تأليف من ليس إنه بقوله «برتلو» إليه أشار والذي (Perfectionis

أوروبي. الحقيقي واملؤلف االنتحال، سبيل عىل جابر اسم إىل منسوب
.٢٦٠٦ مجموعة باريس بمكتبة نسخة منه الفضة، كتاب أي القمر، كتاب (٢٥)

الذهب. كتاب أي الشمس، كتاب (٢٦)
عنهما وقال ص٤٥٠)، كراوس، (مختار الصغري»، «امليزان كتابه يف جابر ذكرهما

«األصول». كتابه يف ذلك قبل ذكر قد ما عىل يشتمالن إنهما
.٢٦٠٦ مجموعة باريسضمن بمكتبة نسخة منه (الرتاكيب) أو الرتكيب كتاب (٢٧)
نسخة منه املحفوظة األرسار» «رس كتاب هو أنه ويرجح األرسار، كتاب (٢٨)
منه ذكر الذي هو وأنه — ١٤ نمرة ٢٣٤١٨ رقم مجموعة — الربيطاني باملتحف
(٨٢٢٩ رقم الربيطاني املتحف مجموعة (راجع مواضع عدة يف مقطوعات عدة الطغرائي
.(Secreta Secretorim) وهو العنوان بنفس جابر إىل تُنسب مخطوطة الالتينية ويف

وسابعة) وسادسة، وخامسة، ورابعة، وثالثة، وثانية، (أوىل، األرض كتاب (٢٩)
ليدن مجموعة يف املوجود املخطوط عن نقًال برتلو طبعه الذي األحجار» «أرض هو ولعله

.٢٦٠٦ رقم مجموعة باريس بمكتبة نسخة ومنه ،٤٤٠ رقم
«الخواص كتابه من والثالثني الثالثة املقالة يف «جابر» ذكره املجردات، كتاب (٣٠)
التي األبواب جميع فيه جردنا «إنا عنه: يقول وهو ص٣٢٤) كراوس (مختارات الكبري»
قاعدة وهو باب، آالف خمسة فيه التي األبواب ومبلغ كتابًا، عرش واالثنَي املائة يف ذكرناها
واعمل فاطلبه كتابًا، عرش واالثني املائة أبواب وتصحُّ تتمُّ وبه عرش، واالثني املائة كتبنا
وحرسة.» وتعب فمشقة جهل ملن فأما … علم ملن والرشف الحسن نهاية يف فهو فيه بما
كتابه: من والثالثني الثامنة املقالة يف أيًضا جابر يقول نفسه الكتاب هذا وعن
الرموز فكِّ يف مثله كتاب َلَك فما …» ص٣٢٧): كراوس (مختارات الكبري» «الخواص

يجهله.» أن ألحد يسُع ال التي كتُِبنا أمهات من وهو … املستصعبة
جابر. إىل منسوبًا الجلدكي ويذكره الحيوان، كتاب (٣١)
١٨٩١م. الهند يف بالزنكوغراف نقل األحجار، كتاب (٣٢)
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الفعل» إىل القوة يف ما «إخراج كتابه يف جابر ذكره الطبيعة، بعد ما كتاب (٣٣)
ص٣١). كراوس (مختارات

ن تتكوَّ وبهذا ،١١٢ تبلغ حتى — أخرى لكتب أسماء بذكر — القائمة هذه وتميض
جابر. مؤلفات من عرش» واثني «املائة باسم املسماة املجموعة

عنوانًا سبعني من مؤلَّفة أخرى مجموعة — النديم ابن أورده قد فيما — ذلك وييل
منها: نذكر ،(Liber LXX) باسم الالتينية يف معروفة وهي «السبعني»، باسم تُعرف

عربية نسخة ومنه (Liber XV) باسم الالتينية يف معروف وهو عرش، الخمسة كتاب
.٣٦٣ رقم بأكسفورد ترنتي كلية مكتبة يف

الطلب. نهاية كتابه من الثامن الجزء يف الجلدكي ذكره الروضة،
السبعني إىل مضافة إنها عنها يقول ُكتُب عرشة فتذكر النديم ابن قائمة وتميض

سابًقا. املذكورة
نعرف: املضافة العرشة هذه ومن

١٨٩١م. الهند يف بالزنكوغراف نقل اإليضاح،
منها: نذكر باملصححات ى تسمَّ مقاالت بعرش قائمة تأتي ذلك وبعد

.١٤١٦ رقم تحت بأكسفورد البودلية باملكتبة نسخة ومنه سقراط، مصححات
٩٦ مجموعة باشا، راغب بمكتبة بالقسطنطينية نسخة ومنه أفالطون، مصححات

.٤ رقم
أخرى ثالثة بها ويلحق اسًما، عرشون النديم ابن قائمة يف العرش املقاالت هذه ويتلو

هو: نعرفه كتابًا الثالثة هذه من ونذكر بها، تتصل
الجلدكي وذكره ،٢٦٠٦ باملجموعة بباريس، األهلية باملكتبة نسخة منه الضمري، كتاب

اإلكسري». خواص يف الضمري «كتاب باسم الطلب نهاية من الثاني الجزء يف
تلحق وكذلك كتابًا، عرش سبعة من مجموعة النديم ابن قائمة يف ذلك بعد يجيء ثم
اإلطالق: عىل جابر مؤلفات أهم من بل املجموعة، هذه وأهم بها، تتصل كتُب ثالثة بها

أن هومليارد ويظن بليدن، موجودة نسخة عن «برتلو» طبعة املوازين، كتاب (٤٠)
.(Liber de ponderibis artis) بعنوان الالتينية يف املعروف هو الكتاب هذا

بقوله: وتختم مجموعات، مجموعات القوائم تتواىل ثم
صنائع يف رسالة وثالثمائة وألًفا الفلسفة، يف كتاب ثالثمائة ألَّفت موىس: أبو «قال
وألَّفت وكباًرا، صغاًرا كتُبًا ألَّفت ثم عظيًما، كتابًا الطب يف ألَّفت ثم الحرب، وآالت مجموعة
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ألفت ثم أرسطاليس، رأي عىل املنطق ُكتَُب ألَّفت ثم … كتاب خمسمائة نحو الطب يف
كتُبًا وألَّفت واملواعظ، الزهد يف كتابًا ألَّفت ثم … ورقة ثالثمائة نحو اللطيف الزيج كتاب
بعد ألَّفت ثم كثرية، كتُبًا بخواصها يعمل التي األشياء يف وألفت … حسنة كثرية العزائم يف
امللك، بكتب يُعرف الصنعة يف كتابًا ألَّفت ثم الفالسفة، عىل نقًضا كتاب خمسمائة ذلك

بالرياض.» يُعرف وكتابًا
لنا ق تحقَّ قد كثرية، ألَّفها قد جابًرا أن يظن التي والرسائل الكتب أن يتبنيَّ هذا من
لتفصيل موضًعا الكتاب هذا وليس اآلخر؛ بعضها وجود لنا يتحقق ولم بعضها41 وجوُد
أداه مما أكمل شيئًا ذلك يف يؤدَي أن مؤلفه وْسع يف وال كالَّ يتحقق، لم وما تحقق ملا كامل
قائمتنا نختم أن فحسبنا — و«كراوس» و«هومليارد» «برتلو» امليدان: هذا يف العاملون

املعروفة: املهمة كتُبه من أخرى بطائفة املوجزة
الرشقي، الزئبق كتاب عنوانه: أحدهما كتابني، يف «برتلو» طبعه الزئبق، كتاب (٤١)
أيًضا وهناك ،٤٤٠ رقم ليون مكتبة يف مخطوط عن نقًال الغربي، الزئبق باسم واآلخر

.٢٦٠٦ رقم مجموعة بباريس، األهلية باملكتبة نسختان
رقم وباملجموعة ،٤٠٤١ رقم الربيطاني باملتحف نسخة منه الخواص، كتاب (٤٢)

الكبري».42 «الخواص كتاب من نخبًا كراوس نرش ،٢٣٤١٩
(محفوظات الكتاب، هذا من مقطوعات بعض الطغرائي ذكر االستتمام، كتاب (٤٣)
هذا ويقابل الطلب، نهاية كتابه يف الجلدكي ذكره وكذلك ،(٨٢٢٩ رقم الربيطاني املتحف

.Liber La investigatione perfectioni باسم: الالتينية يف معروف هو ما الكتاب
من ٤٤٠ رقم بليدن نسخة عن الكتاب هذا «برتلو» طبع امللك، كتاب (٤٤)
،٦٠٥ رقم بباريس األهلية املكتبة يف مختلفة أخرى نسخة وتوجد العربية، املجموعة
ويرجح ١٨٩١م، سنة الهند يف بالزنكوغراف نُقلت نسخة عن تختلفان النسختان وهاتان
راجع — Borrellius بورليوس وذكره الالتينية، إىل نُقل الكتاب هذا أن هومليارد
بعنوان كاريني ذكره وكذلك ص١٠٣؛ ١٦٥٤ رقم بباريس الكيماوية الجمعية محفوظات

حيان. بن جابر عن كتابه يف كراوس بول به قام الذي هو تحقيق أكمل لعل 41
تاريخ هومليارد: كتاب (انظر الكيمياء يف جابر كتُب أهم إنه الكبري: الخواص كتاب عن هومليارد يقول 42

ص١٦). دولتن، عهد إىل الكيمياء
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من والثالثني الثالثة املقالة يف الكتاب هذا إىل نفسه جابر أشار وقد 43Rivista Sicula
ص٣٢٦). كراوس (مختارات الكبري» «الخواص كتاب

وقد ،Liber mutalorium باسم الالتينية يف املعروف وهو الترصيف، كتاب (٤٥)
القوة يف ما إخراج كتابه يف ذكره األخرى: كتُبه من مواضع عدة يف نفسه جابر ذكره
كراوس (مختارات الكبري الخواص كتاب ويف ص٩٢)، كراوس (مختارات الفعل إىل
(مختارات الحاصل كتاب ويف كراوسص٣٤٢) (مختارات التجميع كتاب ويف ص٣٢٩)،
يف أثبتها نخبًا الترصيف كتاب من اختار قد كراوس بول أن إىل هذا ص٥٣٧). كراوس

ص٣٩٢–٤٢٥. مختاراته،
ومنه Gerard of cremona الكريموني» «جريارد ترجَمه املجسطي، رشح كتاب
املكتبة يف أيًضا بأكسفورد وأخرى ،Gorpus Christi كلية مكتبة يف بأكسفورد مخطوطة

كيمربدج.44 جامعة بمكتبة وثالثة البودلية،
التينية ترجمة وله ،٧٧٢٢ باملجموعة الربيطاني باملتحف نسخة منه الوصية، كتاب
٩٢٥ (مجموعة بكيمربدج ترنتي كلية يف موجودة Geberi testamentum بعنوان

و١٣٨).45
ص١–٩٧. مختاراته، يف كراوس بول نرشه الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب

ص٩٧–١١٥. مختاراته، يف كراوس بول نرشه الحدود، كتاب
،٥٤ رقم ٧٧٢٢ املجموعة يف الربيطاني باملتحف نسخة منه األرسار، كشف كتاب
هذا ى يسمَّ وقد — 46١٨٩٢ عام R. Stule اإلنجليزية إىل ترجَمه القاهرة، بمكتبة ونسخة

الكيمياء. بأرسار الكتاب
مجموعة بباريس األهلية باملكتبة نسخة منه الذهب، إكسري خواص كتاب (٥١)

اإلنجليزية. إىل «هومليارد» وترجَمه ،٦ رقم ٢٦٢٥
ويذهب ،٤٤٠ رقم ليدن بمكتبة مخطوطة عن برتلو طبعة الرحمة، كتاب (٥٢)
عن كثرية مقطوعات فيه وذكر يحيى، بن محمد هللا عبد أبي تأليف من أنه إىل هومليارد

مظهر. إسماعيل العربي، الفكر تاريخ 43

مظهر. إسماعيل العربي، الفكر تاريخ 44

مظهر. إسماعيل العربي، الفكر تاريخ 45

مظهر. إسماعيل العربي، الفكر تاريخ 46
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من العرشين املقالة يف وذلك كتابه، أنه عىل الكتاب هذا إىل أشار جابًرا أن غري جابر،
(أي الصناعة هذه طالب فيه … زمان إىل ُدفعت أنى …» يقول: إذ الكبري؛ الخواص كتابه
ما لهم وعملت الجميع فرحمت ومخدوعني، خادعني قوًما ووجدت … جدٍّا كثري الكيمياء)

ص٣١٤). كراوس، (مختارات الرحمة» كتابي صدر يف مجرًدا حكيته قد
ص٣٤١–٣٩٢. مختاراته، يف كراوس بول نرشه التجميع، كتاب (٥٣)

وقد ،١٣ رقم ٢٣٤١٨ باملجموعة الربيطاني املتحف يف موجود األصول، كتاب (٥٤)
من كثري يف مرات عدة جابر إليه أشار وقد Liber Radicum بعنوان الالتينية إىل تُرجم
،٣٤٢ ،٣٢٢ ص٧٤، كراوس، (مختارات الكتب» نفيس من وهللا «إنه عنه: قائًال كتُبه،

.(٤٥٠
ق املحقَّ الكامل الحرص هي ليست غايتنا ألن جابر؛ مؤلفات من القدر بهذا ونكتفي

العربي. العاِلم هذا عن القارئ إىل الصورة تقريب هي بل املؤلفات، لهذه

29





ومنهجه عاِمل

بالعلم إيمانه (1)

الوسائل بها مقصود و«الكيمياء» خاصة؛ بصفه الكيمياء علم به مقصود هنا «والعلم»
بعض، إىل بعضها يحولها تبديًال األشياء طبائع يبدل أن الكيميائي بها يستطيع التي
كانت إن ألنه إليها؛ جديدة خصائص بإضافة أو خصائصها بعض بحذف إما وذلك
التي املقادير ِنَسب يف اختالف إىل راجًعا تنوُُّعها كان واحد، أصل إىل ترتد كلها األشياء
بل والجوهر، األساس يف الفضة عن يختلف — مثال — الذهب فليس تكوينها، يف دخَلت
يحلل أن إال العاِلم عىل وما هناك، نقصان أو هنا زيادة فإما املزج، نسبة يف مختلفان هما
أمامه يرتسم وعندئٍذ منهما، كلٍّ يف قائمة هي كما النسبة تلك إىل يهديه تحليًال منهما كالٍّ
قلنا كما — هو التغيري مدار ألن ذاك؛ أو هذا طبيعة من يغريِّ أن أراد إذا واضًحا الطريق

إضافة. أو حذف —
وقلة واستحالته، بطالنه إىل تذهب فأكثرية فريقني: العلم هذا من الفكر رجال وكان

سواء. حد عىل الفعل ويف العقل عند إمكانه تؤكد
الحجة يقيم أن الشفاء كتابه يف حاول الذي سينا ابن الرئيس الشيخ املنكرين فمن
أو هنا أضيفت إذا إنها عنها يقال التي الصفات أن هي حجته وكانت بطالنه، عىل
جواهر تمسُّ ال عرضية محسوسة صفات بعض، إىل بعضها األشياء تحوَّلت هناك حذفت
الحقيقية الفواصل وأما نوع من نوًعا تميز التي الحقيقية بالفواصل هي فليست األشياء،
يجعله ما النحاس يف ماذا وال ذهبًا يجعله مما الذهب يف ماذا ندري فلسنا فمجهولة،

إفناء؟1 نفنيَه أن أو إيجاًدا نوجده أن لنا يتاح فكيف مجهوًال اليشء كان وإذا نحاًسا،

ص٣٤١. ،٢ مجلد خليفة، حاجي الظنون، كشف 1
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إنكاره وأقام العلم، هذا قيام مكان ال املنكرين من كذلك الكندي الفيلسوف وكان
اإلنسان عىل محال بأشياء — اإلنسان دون — انفردت قد الطبيعة أن أساس عىل هذا
بل الخلط ومن أخرى، بأشياء — الطبيعة دون — اإلنسان انفرد كما بمثلها يأتَي أن
عىل محال أنه فكما بفعله،2 الطبيعة انفردت قد ما فْعَل اإلنسان يحاول أن الخداع من
أو ذهبًا يصنع أن اإلنسان عىل محال فكذلك خاتًما أو رسيًرا أو سيًفا تصنع أن الطبيعة

نحاًسا. أو فضة
الكيمياء علم إمكان بني وسًطا موقًفا وقف قد الفارابي نرص أبا أن والظاهر
هذا وخالصة نفسه. املوضوع هذا من وموقفه أرسطو إىل ذلك يف مستنًدا واستحالته،
املراد الصفات نوع عىل متوقٌف بعض إىل بعضها األشياء َل تحوُّ أن هي الوسط، املوقف
التحول، عرضية أعراًضا كانت إن وأما التحول، تعذر ذاتية كانت فإن إضافتها، أو حذفها
من عسريٌ لكنه النظرية، الصورية الوجه مقلوَب يكون قد التحول إمكان أن إىل هذا

العملية.3 الوجهة
الدين «فخر اإلمام هؤالء العلم يستطيعه بما إيمانًا أكثر هم آخر فريًقا هناك لكنَّ
نجم الشيخ ومنهم الكيمياء، علم إمكاَن فيه يبنيِّ املرشقية يف فصًال عَقد الذي الرازي»
كذلك ومنهم الكيمياء، علم استحالة كان؟ ما وزيَّف تيمية ابن عىل ردَّ الذي البغدادي ابن
«الطغرائي» وصنَّف املوضوع، يف الكندي عىل للرد تصدَّى الذي الرازي بن محمد بكر أبو
إمكان عدم من إليه ذهب قد سينا» «ابن كان ما عىل العلم هذا قيام إمكان فيها يثبت كتُبًا

ذلك.4
الذي حيان» بن «جابر هو مًعا وبالفعل بالقول الكيمياء لعلم املثبتني رأس وعىل
دون بالعلم العجز يظن كيف عجب: يف يتساءل فهو العلم هذا عنه اشتهر من أول كان
وراءها؟ ما إىل الطبيعة يجاوز أن العلم مستطاع يف يكن ألم وأرسارها؟ الطبيعة الوصول
هو مما الرس استخراج عىل قدرته ثبتت قد ما الطبيعة كوامن استخراج عن يعجز فهل
بالتصدي له علم ال من نطالب ال إننا بقوله: هنا يستدرك وهو حجبها؟ وراء مستور
هذا إن ولعمري البحث؛5 أركان استوفوا الذين العلم ذوي من ذلك نطلب بل للكيمياء،

ص٣٤٢. نفسه، املرجع 2
ص٣٤١-٣٤٢. نفسه، املصدر 3

ص٣٤١. نفسه، املصدر 4
ص٧. كراوس، نرش الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب حيان، بن جابر 5
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باحٍث كلِّ يف استيفاءَها نستوجب التي الرشوط مقدمة يف نضعه ا ملمَّ «جابر» من القول
املختصني العلماء لغري يجوز فال جاء؛ عٍرص أيِّ ويف بحثه، موضوع كان ما كائنًا علمي،
عن حديثه يف «جابر» ويميض البحث. مجال يف يُستطاع ال وماذا يُستطاع ماذا يقولوا أن
ألحد الناس عىل تمتنع قد الطبيعة أرسار إن فيقول امتناعه، أو الكيموي العلم إمكان
تلك للطاقة يكون أن وإما عنها، الكشف وُعْرس خفائها لشدة ذلك يكون أن فإما سببني؛
الباحث وسع يف كان ذلك، أو هذا هو األمر كان وسواء بها، اإلمساك يتعذر بحيث األرسار
مما ودقته لطافته وال املوضوع صعوبة فال بُْغيته، تحقيق إىل طريًقا يلتمس أن العلمي

غايته.6 إىل البحث شوط يف السري دون العلماء تَحوَل أن يجوز

العلم مصدر (2)

ويحاولون يسألونه الفالسفة انفكَّ ما سؤال هذا يعلمه؟ الذي العلم يعلم أن لإلنسان أنَّى
نفسه تلقاء من العلم إىل يهتدَي أن املجبول وَطبْعه اإلنسان فطرة يف أفيكون الجواب: عنه
كامٌن العلم بأن اعتقاد عىل كان الذي سقراط به أخذ ما ذلك املناسبة؟ الظروف واتَته لو
اإلضمار حالة من العلم فيخرج هة، املوجِّ باألسئلة يُحرِّكه َمن إىل إال يحتاج وال اإلنسان، يف
من — الفلسفي باملصطلح — أو العَلن، حالة إىل الكمون حالة من أو الظهور، حالة إىل
من رضبًا التعلُُّم لكان كذلك األمر كان ولو بالفعل. الوجود حالة إىل بالقوة الوجود حالة
املتعلم نفس إىل يأتي يشء باكتساب هو وليس النفس، يف خبيءٌ هو عما الكشف رضوب
هذا عن «جابر» ويعربِّ التوليد، عملية عىل تزيد ال التعليم عملية ولكانت خارجها، من
بطباِعه.»7 األمر أول يف نفسه من لألشياء مبتدًعا «يكون عندئٍذ: املتعلِّم إن بقوله الرأِي
يصفهم َمن عىل يقرصها بل سواء، حدٍّ عىل إنسان كل يف عامة الصفة هذه يجعل ال لكنه
املعنيَّ الشخص ن يتكوَّ منها التي العنارص توازُن معناه عنده واالعتدال «االعتدال»، ب
أول يف بالبديهة العلم له ويقع بطبعه، األشياء يستخرج الذي هو املعتدل «فالشخص —
(هو) سبيله هذا كان َمن «إن فورفوريوس8 عن نقًال فيقول «جابر» ويستطرد وهلة.»

ص٨. نفسه، السابق املصدر 6
ص٣٧٦-٣٧٧. كراوس) (مختارات التجميع كتاب حيان، بن جابر 7

.(٢٣٣–٣٠٤) األرسطي للمنطق برشحه ُعرف الحديثة، األفالطونية مدرسة من إسكندراني فيلسوف 8
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ذلك وأن الرياضة، بقليل له وَقع العلم من كثريًا أن يشكُّون ال فإنهم الحكيم؛ سقراط
علٍم لتحريك يكفيان كانَا قليَلني وجهًدا فاعليًة ُقْل أو قليلة، رياضة أن أي بالطباع.»9

فيتحرك. يحرِّكه ما ينتظر بالفطرة، هناك كامٌن العلَم ألن نفسه؛ يف كثرٍي
يقول آخر ومذهب التعلُّم؛ تفسري يف املختلفة املذاهب أحُد — إذن — بالفطرة العلم
عىل — فهي بالفعل، وال بالقوة ال علٌم اإلنسان فطرة يف فما بالتلقني، يكون إنما العلم إن
صفحة تُولد — (١٦٣٢–١٧٠٤) لُْك» «جون اإلنجليزي الفيلسوف قالها التي العبارة حدِّ
هذه ومن آثارها عليها فتخطُّ الحواس طريق عن الخارجية العوامل تأتي ثم بيضاء،
— ها أهمِّ من بل — الخارجية العوامل هذه بني ومن اإلنسان، علم ن يتكوَّ املخطوطة اآلثار
عىل نفسه له ن يكوِّ بما الناشئ يُلقنون فهؤالء املعلمني، بمثابة هما والوالداِن املعلِّم، هو
تكوين أمُر إليه يُوَكل َمن [إن …» «جابر»: يقول ذلك ويف له؛ يريدونها التي الصورة
يُراد مما ذلك غري أو الُعْلويَّات، وعلوم اآلداب ورضوب العلوم جميع عليه يدرس اإلنسان]

فيه.»10 ماهًرا يكون أن ن املكوَّ ذلك من
ينبع لدنيٌّ العلَم بأن القائل املذهب العلم؛ مصدر يف املذهبني هذين «جابر» يذكر
يُضيف ثم والتلقني، بالتحصيل الخارج من كله آٍت العلَم إن القائل واملذهب الفطرة، من
تجيء ثم ي، للتلقِّ استعداٌد املتعلم نفس يف يكون أن وذلك بني؛ بني يقع ثالثًا مذهبًا إليهما
ولكنها «علًما» ليست فالفطرة الفطري؛ االستعداد ذلك فتستخدم الخارجية العوامل
ما بعينه هو وهذا مًعا؛ وخارج داخل من األمر يف بد فال وإذْن العلم، لقبول «تهيُّؤ»
لغة يستخدم جابًرا أن إال الرتبية عملية يف مًعا والبيئة الوراثة برضورة القائلون يقوله
بالبديهة، يكون ال [العلم] «إن بقوله: نفسها الحقيقة عن فيعرب اللغة، هذه غري أخرى
«بالبديهة» إنه العلم عن يقول فهو — البديهة.»11 عىل يكون بل الصغر، من بالتعليم وال
يكون ال حني البديهة» «عىل إنه عنه يقول ثم بالطبع، موروثًا فيها يكون التي الحالة يف
وإن خارج، من املؤثرات تأتي االستعداد هذا وعىل فقط، استعداًدا إال بالطبع املوروث
والتلقني، االستعداد بني يجمع الذي هذا وهو مذهبًا، الثالثة املذاهب هذه من ليختار جابًرا

ص٣٧٧. املذكورة، املختارات يف التجميع كتاب 9

ص٣٧٥. كراوس) (مختارات التجميع 10
.٣٧٧ املصدر، نفس 11

34



ومنهجه عاِلم

مزودة تُولد أن عليها محاٌل أنها أي بالرضورة.»12 أوًال عاملة تكون ال «النفس أن: مؤكًدا
األمر، أول جاهلة.»13 فاعلة «قادرة فهي: بطبيعتها، للتقبُّل مستعدة لكنها كامًال، بالعلم

علًما. الجهل فيتحول وفاعليتها، قدرتها بفضل ذلك بعد تُراض ثم
فها فتلقَّ الحقائق عن له كشف الذي ذا َمن «جابر»؟ عند التلقني مصدر ما لكن
علِمه مصدَر بأن موضع من أكثر يف ح يرصِّ نجده هنا ها القادرة؟ القابلة بفطرته وتمثَّلها
األرسة أبناء من جميًعا هؤالء بني وما الصادق» «جعفر سيده وهو عيلٌّ وهو النبيُّ هو
األوالد، من بينهم وما وسيدي وعيلٍّ النبيِّ علَم كتُبي] [من «تأخذ يقول: فهو الرشيفة،
موضع ويف الساعة.»14 تقوم أن إىل بعد من يكون وما كائن وهو كان مما نقًال منقوًال

ملسو هيلع هللا ىلص.»15 النبي علم والباقي تأليفها، إال الكتب هذه يف يل ما هللا «فو يقول: آخر
يتوارثه ثم النبي عىل ينزل الوحي، هو التلقني مصدر أن اه مؤدَّ هذا؟ مؤدَّى فما
هو ليس نقل، ولكنه عقًال العلُم فليس الكاسبون. يكسب هؤالء وعن بعده، من الخلفاء
هذا وعىل السماء. من تنزيٌل هو بل الكاشف، العاِلم إىل بالنسبة األصيل املبتكر بالكشف
فهي «جابر»؛ بها قام التي األبحاث هذه مثل عىل أُطلق ملاذا «الكيميا» اسم نفهم الضوء

هللا.16 من أنه ومعناه يه، كيم وأصله العرباني، اللفظ من معرَّبة لفظة

والتلميذ األستاذ (3)

مقالة هنا لننقل وإنَّا «جابر»؛ عند مقدسة منزلة للمتعلم العلم ينقل الذي لألستاذ كان لهذا
ولن الرتبية، ميدان يف الروائع من أنها ونعتقد والتلميذ،17 األستاذ بني العالقة يف كتبَها
قال: الحديث، القارئ لسمع مناسبة يجعلها ما بمقدار إال التعديل من لفظها عىل ندخل
أقواله، لجميع َقبوًال ليِّنًا التلميذُ يكون أن فهو التلميذ، عىل لألستاذ يجب ما فأما
ليس العاِلم األستاذ ذخائر فإن … األمور من أمر يف عليه يعرتض ال جوانبه، جميع من
هي األستاذ منزلة أن وذلك الحمد؛ غاية وحمده إليه، السكون عند إال للتلميذ يُظهرها

ص٣٧٧. نفسه، السابق املصدر 12

ص٣٧٨. نفسه، السابق املصدر 13
ص٣١٥. كراوس، مختارات — الكبري» الخواص «كتاب من والعرشون الحادية املقالة 14

ص٣١٧. الكبري»، الخواص «كتاب من والعرشون الرابعة املقالة 15
ص٣٤١. ٢ مجلد الظنون، كشف عن أخذناه العجم، المية رشح يف الصفدي 16
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الخطأ يف واقٌع الصواب ومخالف الصواب، مخالف العلم ومخالف نفسه، العلم منزلة
لألستاذ، الطاعة من املقدار هذا عىل التلميذ يكن لم فإذا عاقل؛ يُؤثِره ليس ما وهو والغلط،

وظاهره. العلم قشور األستاذ أعطاه
العملية الحياة شئون يف الطاعة هذه تكون أن لألستاذ التلميذ بطاعة أريد ولسُت
وحفظه، أستاذه، عىل الربهان وسماع والدرس العلم قبول يف طاعة أريدها بل الجارية،
األستاذ عند لها قيمة ال العملية الحياة شئون أن ذلك عنه؛ والتشاغل التكاسل وترك
لألشياء والسائس وكالراعي، بها، قيِّم هو التي للجماعة كاإلمام هو األستاذ ألن الربَّاني؛
أن فإما التقويم، عن عرست أو عليه، عرست فمتى وإصالحها؛ صالحها يتوىلَّ التي

… تستقيم أن إىل تقويُمها يُتعبَه أن وإما يطَِّرحها،
الحال هذه يف التلميذ ألن ه؛ لرسِّ كتوًما لألستاذ، صامتًا يكون أن للتلميذ وينبغي
فيها استقر طيبًة تربتُها كانت فإن حاله؛ لصالح اإلنسان يتخذها التي املزروعة كاألرض
فيها البذر هلك قبيحة، فاسدة تربتها كانت وإن بذره؛ أمثال وردَّ وأينع، فأزكى البذر،
دائم األستاذ إىل منقطًعا يكون أن أيًضا التلميذ وواجب … النفع قليل هو ما إال يُثمر ولم
أصول تلميذه يعلِّم أن إال األستاذ ُوْسع يف فليس فيه؛ الفكر كثري عنه، أخذ ملا الدرس

تعلَّم. قد ما عىل نفَسه يروِّض أن ذلك بعد التلميذ وعىل العلم،
املتعلم؛ قريحة األستاذ يمتحن أن — أوًال فهو: األستاذ عىل للتلميذ يجب ما فأما
إىل واإلصغاء القبول، من فيه ما ومقدار عليه، ُطبع الذي املتعلم جوهر بالقريحة وأعني
تلميذه األستاذ وجد فإذا تذكُّره؛ وعىل تعلَّمه قد ما حفظ عىل وقدرته سمعه، إذا األدب
أوائل يسقيه أَخذ فيه، ارتسَمت كلما املعلومات فيه ترتضع وجوهر زكية، أرض ذا َقبوًال،
نه يُلقِّ به يَزل ولم وخربتِه؛ ِسنِّه مع وتتناسب القبول، عىل قدرته مع تتناسب التي العلوم
كان فإذا تعلَّمه؛ قد كان فيما امتحانه مع زاده، الزيادة احتمل وكلما أوًال، أوًال العلم
ويتخبَّل ينىس وجده وإن والتعليم، الرشب يف زاده له، مضيِّع وغري سقاه كان ملا حافًظا
ثم الترصيح؛ يف إمعان غري من كاإليماء عتابًا ذلك عىل وعاتبه املقدار، له أنقص حفظه، يف
بالعتاب هزَّه النسيان، يف واحد ديدن عىل جاريًا وجَده فإن وثالثًا؛ ثانيًا ذلك بعد امتحنه

توبيخه. يف وبالغ بالتقريع، وأوجعه

ص٥٠١–٥٠٥. كراوس، مختارات — البحث» «كتاب من األوىل املقالة 17
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عداد يف يصري حتى مرتبة إىل مرتبة من بتلميذه األستاذ يتدرج العلوم أوائل ومن
إىل التلميذ بلغ وإذا أمره؛ أول يف له وجب ما مثل للتالمذة عليهم يجب الذين األستاذين
فإن يُعلِّمه، أن واجبه أصبح فيه، ما ولطائف وصغائره رموزه ومن العلم من املرتبة هذه
تلميذه عن يغفل الذي واألستاذ سواه؛ تلميذ إىل ينتقل أن قبل بذلك أستاذُه ذكَّره يفعل لم
إال يكون ال العاِلم ألن علم؛ عنه يُؤخذ ال يؤتمن ال وَمن يؤتمن، ال والخائن خائنًا يكون

صادًقا.
عىل بعضهما متعاطَفني يكونَا أن والتلميذ األستاذ سبيل إن أقول: فإني وبالجملة
مقالة انتهت — كالصورة له واألستاذ كاملادة، التلميذ يكون وأن قبول، تعاطَف بعض

والتلميذ. األستاذ
ا جدٍّ كثرية مواضع يف «جابر» ذكره قد ما والتلميذ األستاذ بموضوع يتصل ا ملمَّ وأنه
هذا سياقنا يف بالذكر ونخصُّ بها، ُكتُبَه يتناولوا أن للدارسني ينبغي التي الطريقة من
يرجع علمي بحث كل يف سليمة منهجية رشوط ألنها القارئ؛ عىل يشرتطها التي رشوطه

والوثائق. واألصول النصوص إىل صاحبه فيه
متتالية، قراءات ثالث كتُبه من كتاب كلَّ يقرأ أن الدارس عىل يشرتط جابًرا أن ذلك
ومن النص، ألفاظ صحة من فللتثبُّت األوىل القراءة أما خاص؛ هدٌف منها قراءة لكلِّ
املبارشة، معانيه حيث من ال النص، هذا فلدراسة الثانية القراءة وأما األلفاظ، تلك معاني
معاٍن عن النص تحليل يكشف ما أكثر فما الخفية، البعيدة مدلوالته إىل الوصول بغية بل
يف منطٍو هو ما إىل الغوص دون وحده، اللفظ ظاهر عند الدارس وقف لو لتظهر كانت ما
الشبيَه نجمع لعلنا وتصنيفها املعاني لتبويب فهي الثالثة القراءة وأما وثناياه، تضاعيفه
الغاية بنا يبلَغا أن شأنهما من وموازنة تصنيًفا منها، املتباين بني نوازن أو شبيِهه، إىل

الدراسة.18 موضوع من املرجوَّة
صميم يف أيًضا هو الفاحصة، الدارسة للقراءة رشًطا كذلك اشرتط جابًرا أن عىل
بقراءة يهمَّ أن قبل أوًال كلَّها كتُبَه يجمع أن الدارس عىل يشرتط إذ السليم؛ العلمي املنهج
ينفرد قد الواحد الكتاب ألن اآلخر،19 يف ما إىل منها كتاب كل يف ما يضيَف لكي بعضها،
بعض دون كتُِبه بعض بدراسة االكتفاء يكون وعندئٍذ غريه20 فيه يشاركه ال واحد بمعنى

ص١٢٩. مختارات، — الكبري» الخواص «كتاب من والستون الثانية املقالة 18
ص٣٢١. املصدر، نفس 19
ص٣٢٢. املصدر، نفس 20
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كتبه من كتاب كل أن عن فضًال هذا مذهبه؛ عن ناقصة مهوشة فكرة تكوين إىل مؤديًا
كتبه: عن يقول ذلك يف وهو كلها، الكتب لبقية رشًحا يُعدُّ إنما — نفسه هو يقول كما —
بنا تمرُّ مسألة يف كتاب من كتاب تفسري عىل املواضع يف املثل بعد املثل نرضب إنما «فإنَّا
لجميعها خاصة كتاب كل يف نذكر أنَّا هي إنما الكتب هذه قواعد فإن ذلك، مثل يشء أو

بعًضا.»21 يرشح وبعضها الكتب، من غريه يف ليست

األلفاظ تعريف (4)

تحديد خطَر وضوٍح يف أدرك عندما بعيًدا، مبلًغا بجابر املنهجية العلمية الدقُة بلغت لقد
ويساعد وجالء، حسم يف املوضوع معالم يبنيِّ تحديًدا علمي، بحث أيِّ يف الواردة املعاني
األلفاظ تعريف أعني — «الحدود» يف وضع ولقد بعض؛ من بعضها األفكار استنباط عىل
تقديره يف قالها عبارة إثبات إىل هنا نسارع لكننا ييل، فيما مادتَه سنوجز كتابًا — العلمية
ليت «يا فيقول: املوضوع، بأهمية الشديد وَْعيه عىل يدلُّ تقديٌر ألنه هذا؛ كتابه لقيمة
تجعل فال أخي، يا قرأتَه فإذا كتُِبنا، من الحدود كتاب يقرأ لم ملن عمل يتم كيف ِشْعري
وأما الشهر، يف مرة للكتب قراءَتُك تكون أن ينبغي بل الكتب، سائر قراءة مثل له قراءَتك
يف وأنه الباب.»22 يف ما أعظم الحد إعطاء وأن ساعة، كل فيه يُنَظر أن فينبغي «الحدود»
بعيًدا شوًطا بذلك قطعت فيه، تتحدث الذي املعنى تحديد أحسنت إذا ألنك حق؛ لعىل ذلك

السديد. املوفق البحث طريق من
عىل املحدود بجوهر اإلحاطة هو بالحد الغرض إن «الحدود»:23 كتابه يف جابر يقول
املوضوع ُحدِّد ما فإذا منه، ليس ما فيه يدخل وال فيه، هو ما منه يخرج ال حتى حقيقته،
الجنس بذكر يكون إنما التام والتحديد نقصانًا؛ وال زيادًة يحتمل ال صار ا، تامٍّ تحديًدا
بقية من النوع ذلك يميز الذي الفصل بذكر ثم تحديده، املراد النوع تحته يندرج الذي

واحد. جنس تحت معه تندرج التي األنواع
أدَّى الحد من زدَت إذا ألنك والنقصان؛ الزيادة يحتمل ال إنه الحدِّ يف قيل وقد
تجعله بحيث ناطق» حيوان «بأنه اإلنسان حدِّ إىل تُضيف كأن املحدود؛ نقصان إىل ذلك

ص٣١٨. مختارات، — الكبري» الخواص «كتاب من والعرشون الرابعة املقالة 21
ص١٣٨. مختارات، — بليناس رأي عىل األحجار كتاب من األول الجزء 22

ص٩٧–١٠٢. مختارات، 23
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ومنهجه عاِلم

من قليلة طائفة يف املحدود دائرة تنحرص فعندئٍذ العرب»، جزيرة يسكن ناطق «حيوان
ذلك أدَّى الحد من انتقصت إذا وكذلك جميًعا؛ الناس هو املحدود كان أن بعد الناس،
فصله فتنقص قوائم، أربع ذو حيوان إنه الحمار حدِّ يف تقول كأن املحدود؛ زيادة إىل
الدخول أربع قوائم ذي لكل الحدِّ يف النقصان بهذا تُتيح وبهذا النهاق، وهو لنوعه املتمم
من تنقص ال الحد زيادة لكن وحده؛ الحمار عىل مقصوًرا ا حدٍّ تجعله وال ، الحدِّ ذلك يف
إىل تُضيَف كأن اآلخر، بعضهم دون النوع أفراد بعض تشمل زيادة كان إذا إال املحدود
بالعربية»، متكلم ناطق حيوان «اإلنسان فيصبح: بالعربية»، «متكلم عبارَة اإلنسان حدِّ
كله، للنوع شاملة صفة الزيادة كانت إذا أما املحدود، نقصان إىل تؤدي هنا ها فالزيادة
بحيث اإلنسان حدِّ إىل «الضحاك» كلمة إضافة مثل املميزة، خصائصه من خاصة أنها أي
إىل تؤدي ال الزيادة هذه فمثل ضحاك»، ناطق حيوان «اإلنسان هو: الحد هذا يصبح
أيِّ عىل محالة ال املحدود زيادة إىل مؤدٍّ فهو الحدِّ من النقصان وأما املحدود؛ نقصان
النوع يميز الذي والفصل الجنس من مؤلٌَّف الحدَّ ألن وذلك منه؛ النقصان هذا جاء وجه
… منه ليس ما النوع يف دخل للنوع املميزة فصوله أحَد الحد من أنقصنا فإذا ويُحِدثه،
حسبه ولكن (التعريف)، الحد يف أرسطو قاله ما عىل شيئًا يَِزد لم «جابًرا» إن نعم
املعاني، تحديد عليه ينبني الذي األساس رضورة إىل يتنبه أن — الطبيعي العالم وهو —
هذا من آخر موضع يف وسنورد منطقية، دقة يف العلمي بناءَه العاِلُم عليها يُقيَم لكي
صنع قد كما بعض، من بعضها يميزها تحديًدا لها وتحديده للعلوم تصنيفه الكتاب24

الفكر. تاريخ يف منهٍج صاحِب كلُّ

العلمية التجارب رجل (5)

مصدر أن وهو يكون؟ أن عساه ماذا العلم مصدر عن «جابر» رأي يف القوَل أسلفنا لقد
خلفاؤه — بعده من خلفاؤه يتوارثه ثم السالم، عليه النبيِّ عىل ينزل أوًال وحٌي العلم
صالًحا التالميذ من رأَوه ملن هؤالء من التلقني يجيء ثم — الشيعة عند بهم املعرتف
واستعداٌد جهة، من ل مؤهَّ أستاذٌ العلم مصدر أن موجزة بعبارة ذلك ومعنى للتعلم؛

أخرى. جهة من التلميذ عند فطري

اآلتي. الفصل انظر 24
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العلم مصدر يف الرأي هذا بني إليه أطمنئ توفيًقا ق أوفِّ كيف أعرف ال أني والحق
وهو العملية، بحوثه يف التجريبي منهجه وبني — الخارج من يأتي الوحي وهو — األول
تلقينيٌّ فنوٌع نوعني: عنده العلم أيكون التثبُّت؟ عىل حرِصه ويف ِته دقَّ يف نموذجي منهج
خاص تجريبي علميٌّ َكْشفيٌّ آخر ونوٌع إليها، وما الرشعية األحكام بتحصيل خاص
العلوم قسم قد للعلوم25 تصنيفه يف ألنه كذلك؛ األمر يكون أن يجوز الطبيعي؟ بالعلم

الدنيا. وعلم الدين علم أساسيَّني: قسَمني
جدير الكيمياوية، بحوثه يف يصطنعه تجريبي منهٌج فلجابر األمر، كان ما وأيٍّا
التجربُة تجيء التي مشاهداته عىل نفسه يقرص أن عىل حريص فهو والتحليل؛ بالبسط
يقول الطبيعة. يف اطراد عىل يدل ال عابًرا حدثًا املشاهدة الظاهرة تكون قد إذ لها؛ مؤيدة
إىل هنا (يشري الكتب هذه يف نذكر أنَّا تعلم أن «يجب العلمية: خطته رسم يف «جابر»
أو سمعناه ما دون — فقط رأيناه ما خواصَّ األشياء) خواص فيها بحث التي الكتب
وما رفضناه، بطل وما أوردناه صح فما وجربناه؛ امتحنَّاه أن بعد — وقرأناه لنا قيل

القوم.»26 هؤالء أقوال عىل وقايسناه أيًضا نحن استخرجناه
شهادة أكانت سواء — الغري» «بشهادة ا خاصٍّ اهتماًما يهتمُّ النصِّ هذا يف فهو
بها يعتدُّ ال فرتاه بها؛ يؤخذ ال أو العلمي البحث يف بها يؤخذ هل — مسموعة أم مقروءة
يف منه إرساٌف شك وال وهذا بتجاربه؛ هو إليه وصل قد يكون ملا التأييد سبيل عىل إال
السابقني عن الالحقون يأخذ لم ما مطرٍد تقدٍُّم يف يخطَو أن يستحيل العلم ألن الحرص؛
عنهم الذين السابقني أولئك أمانة من نستيقن أن هو منه التثبُّت ينبغي ما وكل علَمهم،
وأالَّ وحده، هو وتجاربه وحده هو مشاهداته عىل العاِلُم يقتَرص أن أما نأخذه؛ ما نأخذ
إليه انتهى قد ما صْدق عىل االستشهاد سبيل عىل إال العلماء من غريه أقوال إىل َ يلجأ
التزاٌم حال كل عىل لكنه يلزم، ليس ملا التزام فذلك وتجاربه؛ مشاهداته من نفسه هو
يتخفف أخرى مواضع يف لرتاه وإنك بحثه؛ منهج يف العاِلم هذا دقة مبلغ عن لنا يكشف
ينقلها التي العلمية النتائج قبوَل لنفسه ويُجيز هذا، املنهجي التزامه من اليشء بعض
يف ذلك من فإنَّا رأيناه، وال يبلغنا لم «وما :— مثًال — يقول ذلك يف فهو اآلخرون، إليه

اآلتي. الفصل انظر 25
ص٢٣٢. كراوس، مختارات — الكبري» الخواص «كتاب من األوىل املقالة 26
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وإما ِته، بحاسَّ الرؤية فإما مصدَرين: عنده املقبول املحقق للعلم أن أي مبسوط.»27 عذر
أن وهو اآلخرين، عن يبلغه الذي لهذا رشًطا يُضِمر أنه شك وال تبلغه، كما اآلخرين رؤية

العلمية. أمانتهم إىل املركون الثقات من اآلخرون هؤالء يكون
عىل تدل وهي أجراها، تجربًة بها يصف «الرحمة»28 كتابه يف ورَدت عبارة وهاك
مائة وزنها الحديد من قطعة يرفع ممغطس حجٌر لديَّ كان معناه: ما قال مالحظته. دقة
يرفعها؛ فلم الحديد، من أخرى قطعة عىل جرَّبتُه ثم طويًال، زمنًا عندي وَحِفظتُه درهم،
فَوَزنتُها األوىل، القطعة من وزنًا أكربَ تكون قد الحديد من الثانية القطعة هذه أن فظننت
نقَصت، قد املمغطس الحجر قوة أن استنتجُت هنا ومن درهًما، ثمانني من أقلَّ ووجدتُها

وزنِه. ثباِت من الرغم عىل
يجعل وهو «تجربة»، اليوم نحن نسميه ما عىل «التدريب» اسَم «جابر» ويُطلق
كان َدِربًا كان «فَمن الحق: للعالم أساسيٍّا رشًطا العلمية التجارب) =) التدريبات إجراء
الصانع أن الصنائع جميع يف بالدربة وحسبُك عامًلا، يكن لم َدِربًا يكن لم وَمن ا، حقٍّ عامًلا

يعطل.»29 الدرب وغري يحذق، الدَِّرب
أن حني عىل أُجريت، تجربة إىل مستندة أنها عىل ما حقيقًة يذكر قد جابًرا أن عىل
فهو اللون أحمر كان وإن — ثوًرا أخذ َمن «إن مثًال: يقول كأن واضح؛ فيها الخطأ
منه، دخل الذي الباب عليه ُسدَّ ثم الحاشاشيا ورق من له فُطرح بيتًا أُدخل ثم — أجود
عنه تولَّد ويعفن، يموت حتى الثور فُرتك البيت، يدور كما كًوى أربع أعاله يف له وُفتحت
حرشًة إن القول خطأ من أعفيناه لو فحتى واضح، هنا العلمي والخطأ النحل.»30 زنبور
كون حقيقة العلمية الحقيقة هذه أن اعتبار عىل الصحيح، نَْسِلها طريِق غرِي من تتولَّد ما
إننا أقول الحي، غري من قط يتولَّد وال حي، كائن عن إال يتولَّد أن يستحيل الحي الكائن
يف ُكشفت قد تكون ربما العلمية الحقيقة هذه أن اعتبار عىل الخطأ هذا من أعفيناه لو
هذه أداء يف األحمر للثور تفضيله يف املنهجي الخطأ من نعفيه فكيف لعرصه، عرصالحق

التجربة؟

ص١٣٢. مختارات، بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من األول الجزء 27
ص١٧-١٨. دولتن» عهد حتى «الكيمياء كتابه يف هومليارد عن مأخوذة 28

ص٤٦٤. كراوس، مختارات السبعني، كتاب من 29

ص٣٦٨. كراوس، مختارات التجميع، كتاب من 30
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واالستقراء االستنباط (6)

البحث طريق يف السري خطوات يف مذهبه نتلمس أن استطعنا نصوصه قراءة من لكننا
وهي اليوم، العلمي باملنهج املشتغلني معظُم عليه يتفق ما تُطابق خطوات وهي العلمي،
يفرضه فرًضا مشاهداِته العاِلُم يستوحَي أن األوىل: رئيسية؛ خطوات ثالث يف تتلخص
عليه ترتتب نتائَج الفرض هذا من يستنبط أن والثانية: تفسريها، املراد الظاهرَة ليفرسِّ
تصدق هل لريى الطبيعة إىل النتائج بهذه يعود أن والثالثة: الرصف، النظرية الوجهة من
يركن علمي قانون إىل الفرض ل تحوَّ صدَقت فإن الجديدة؛ مشاهداته عىل تصدق ال أو

توافرت. بعينها ظروًفا أن لو الطبيعة يف يحدث أن عساه بما التنبؤ يف صوابه إىل
التي للنتائج استنباط ثم بفروض، تُوحي مشاهدات هذا: هو إذن السري فطريق
نقبل أن فإما وعندئٍذ الواقع. عىل النتائج هذه مراجعة ثم الفروض، تلك من توليدها يمكن
رجال اصطلح ولقد الواقع؛ عىل نتائجها لصدق تبًعا نرفضها أو فرضناها التي الفروض
ألن األخري؛ والتطبيق األوىل املشاهدة مرحلتَي عىل «االستقراء» كلمة يُطلقوا أن عىل املنطق
مرحلة عىل يُطلقوا أن عىل اصطلحوا كما لها، واستقراءً العينية للوقائع ملًسا كليهما يف
يف تتم عملية وهو «االستنباط»، اسَم الفروض، من توليدها يمكن التي النتائج استنباط
استنباطي هو ما ومنها كالرياضة، رصف استنباطي هو ما العلوم من وهنالك الذهن؛

الطبيعية. كالعلوم مًعا استقرائي
يتسق ذهنية مفاهيم عىل فيعتمد طبيعته، ريايضيف هو الذي االستنباطي التفكري أما
العالم يف قائم لواقع مطابقتها عدم أو مطابقتها عن النظر بغضِّ بعض، مع بعضها
الباحث يتقيد ال حتى علمي بحث كل يف عنه مندوحة ال التفكري من رضٌب وهو الخارجي؛
العقيل االستنباطي تفكريه يف الباحث ترى إذ املبارشة؛ الحسية خربته يف له يقع ما بحدود
من فكرة ويستخرج بفكرة فكرة فريبط وجوهه، كافة من األمَر ذهنه يف يُدير الخالص،
يراها نتيجة إىل الداخلية العقلية العمليات هذه بفضل اهتدى ما إذا حتى وهكذا، فكرة
النتيجة هذه صْدَق ليختربَ الخارجي الطبيعي العالم إىل يخرج فعندئٍذ ُطبِّقت، لو نافعة
نظرية أو علميٍّا قانونًا أصبحت صْدَقها تبنيَّ فإذا املحسوس؛ الواقع عىل يعتمد اختباًرا

العملية. اإلنسان حياة من التطبيقي الجانب يف تستخدم علمية
العصور يف به يُعتَدُّ الذي الوحيد املنهج هو الرصف االستنباطي التفكري وكان
لنفسه العقل يفرضها أُُسس عىل قائًما كلُّه كان عندئٍذ التفكري ألن والوسيطة؛ القديمة
أن سوى الحالتنَي كلتا يف عليه وما إيحاء، اإلنسان إىل بها يُوحي أُُسس عىل أو فرًضا،
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وجاء األوروبية النهضة جاءت حتى بصدقها؛ املسلَّم الفروض تلك من النتائج يستنبط
جديد منطق إضافة برضورة الفكري املنهج رجال أحسَّ فعندئٍذ الطبيعي العلم معها
عرصه يف التفكري حاجة ليسدَّ ُرِسم قد كان الذي االستنباطي األرسطي املنطق إىل يُضاف
(١٦-١٧ (القرن األوروبية النهضة إبَّان الفكري املنهج رجال أحسَّ تاله؛ الذي والعرص
أساس عىل الطبيعية الظواهر ملعالجة يصلح جديد استقرائي منهج إىل ة امللحَّ بالحاجة

التجارب. وإجراء املشاهدة
كل يف اصطناعه من مناص ال أن وجد واحد منهج يف األمر آخَر املنهجان اندمج ثم
بد ال ثم نفرضها، فروًضا لنستوحيَها أوًال، خارجية مالحظة من بد فال منتج، علمي بحث
التي الفروض تلك من لنولِّد عقولنا داخل ننهجه االستنباط طريق من نفسه الوقت يف

والتطبيق. العمل دنيا يف بها ننتفع نتائج فرضناها
واإلعجاب بالفخر له نسجل أن علينا، حيان بن جابر العربيِّ عاِلِمنا حقِّ من أفليس
لو منهج وهو امليالدي، التاسع القرن وأوائل الثامن القرن يف لنفسه رسَمه فكريٍّا منهًجا
ذلك الحديث؛ العرص نتاج من وكأنه لجاء قليًال، فيه القوُل ل ُفصِّ ولو عرصنا بلغة ُكِتب
— مثًال — فاقرأ رصيًحا، واعيًا اعتماًدا مًعا واالستقراء االستنباط عىل اعتمد منهج ألنه
بيدي عملتُه قد …» منهجه: بها ليصَف حديثه يف عَرًضا تجيء الواحدة الجملة هذه
صاحبُنا أجمل قد هنا فها كذب.»31 فما وامتحنتُه صحَّ حتى عنه وبحثُت قبل، من وبعقيل
فعمٌل الرتتيب؛ يكون ما أدقَّ ُرتِّبت قالئل كلمات يف العلمي الباحث من نحن نريده ما كلَّ
مفروضة، نظرية إىل منه تنتهَي حتى ثانيًا، اليد َلته حصَّ قد فيما للعقل وإعماٌل أوًال، باليد

فرضناه. الذي العقيل للفرض ثالثًا تطبيقي امتحان ثم
يصف املركَّزة املوجزة املقتضبة العبارات هذه مثل عىل يقترص ال عنده األمر أن عىل

كتُبه. من كثرية مواضع يف كافية إفاضًة ذلك يف الكالم يفيض إنه بل منهجه؛ بها
العقيل بالتعريف يبدأ أن للعاِلم يمكن كيف لك ح يوضِّ وهو — مثًال — إليه فانظر
الذي بالعلم الخاصة التفصيالت من يريده ما التعريف هذا من يستنبط ثم ما، ملفهوم
«اإليقاع» بتعريف بدأنا ما إذا إننا املثال: سبيل عىل فيقول املعرَّف، املفهوم ذلك به يتعلق
يلزم التي النتائج من سلسلًة التعريف هذا من نستخرج أن استطعنا عددي، تأليٌف بأنه

ص٣٢٢. كراوس مختارات والثالثون، الثانية املقالة الخواص، كتاب 31
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التعريف لهذا األوىل فالنتيجة املوسيقي؛ العلم أُُسَس لنا تضع والتي بعض، عن بعضها
يف وسكون حركة من تأليًفا يكون أن بد ال فإنه عددي تأليف هو اإليقاع دام ما أنه هي
األلفاظ أوزان أن هي: نتيجة تنتج والساكن املتحرك تأليف ومن والسمع؛ النطق مجال
ينتج عددي، تأليف بأنه لإليقاع تعريفنا فمن املوسيقى، مجال يف أما وكذا؛ كذا تكون
عىل مًعا يأتلفان والفرد والزوج زوًجا؛ أو العدد يف فرًدا يكون أن إما التأليف هذا أن
مثل يكون الفرد والعدد زوج، فرد أو فرد، زوج أو فرد، فرد أو زوج، زوج صور: أربع
املوسيقى، يف طرائق أربع ذلك عن ويتولد وأخواتها، االثنني مثل والزوج وأخواته، الواحد
إنهم ثم والهزج؛ والرَمل، الثقيل، وثاني األول، ثقيل اآلتية: باألسماء يسمونها التي وهي
ثقيل وخفيف األول، ثقيل خفيف وهي: ثمانية، فصارت خفيًفا، هذه من واحد كلَّ ولَّدوا
األصابع، يف نسبة هذه من واحد لكل ُجعل ثم الهزج، وخفيف الرمل، وخفيف الثاني،
يحدث قد إنه إذ والشفتنَي؛ واللسان الحلق يف تلك كخلف األصابع، يف هذه خلف فكان
ومتحرك، ساكن الحروف يف لنا حدث كما ومتحرك، ساكٌن باألصابع الطرائق هذه من
بينها فرَّقوا وربما صور، أربع األربع، املوسيقى طرائق من طريقة لكل تُصبح وبهذا
أربعة، يف ثمانية عندئٍذ يكون كلها الصور مجموع أن أي ثمانية، فصارت يسرية بنقرة
تحليله نهاية يف نفسه جابر يقول كما — وهكذا … طريقة وثالثني اثنتني يكون أنه أعني

عددي.32 تأليف بأنه لإليقاع تعريفنا من كلُّه هذا ينتج — السابق
عىل العلوم، بحقائق يزوَِّدنا أن وحده االستنباطي للمنهج يمكن البعيد الحد هذا إىل
بتعريف العناية أكرب يعني جابًرا ترى ولهذا خصبة؛ سديدة بتعريفات نبدأ أن رشط
تعريِف يف التوفيق أن منه اعتقاًدا — التايل الفصل يف ذلك يف القول وسنبسط — العلوم
ذلك من عليها نحصل التي الحقائق يف توفيًقا بعيد حدٍّ إىل لنا يضمن شئت، علم أيِّ
مستقل، بكتاب تعريفاتها) (أي العلوم «حدود» يختص نراه أن هذا بعد غرابة فال العلم؛
قرأتَه فاذا ُكتُِبنا؛ من الحدود كتاب يقرأ لم ملن عمٌل يتم كيف ِشْعري ليت «يا عنه يقول
للكتب قراءتك يكون أن ينبغي بل الكتب، سائر قراءة مثل له قراءَتك تجعل فال أخي، يا
يف ما أعظم الحد إعطاء وأن ساعة؛ كلَّ فيه يُنَظر أن فينبغي الحدود وأما الشهر، يف مرة

الباب.»33

ص١٣٨–١٤٠. كراوس، مختارات ج١، بلياس، رأي عىل األحجار كتاب 32

ص١٣٨. املرجع، نفس 33
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ملناطقة كله يُنَسب يكاد جانب وهو — العلمي املنهج من االستقرائي الجانب عن وأما
سبق فقد — عرش والسابع عرش السادس القرننَي إبَّان العلمية النهضة من ابتداء أوروبا
فضًال العلمي، املنهج أئمة بني العالم هذا يضع أن وحده يكفي بما الكتابة إىل حيان ابن

نفسها. العلمية بقضاياه اكتسبها التي منزلته عن
ومداره الخارجي، الوجود أشياء عىل ينصبُّ — االستنباط خالف عىل — فاالستقراء
نستطيع — مثًال — الضوء طبيعة علمنا فمن الغائب؛ عىل الحارضشاهًدا اتخاذ هو هناك
ومن معينة؛ ظروف تتوافر حني املستقبل يف تحدث معينة ضوئية ظواهر نتوقع أن
تتوقع أن نستطيع الهواء، يف الرطوبة ودرجة الجوي الضغط ومقدار الريح باتجاه علمنا
يف لنا تقع الذي الظواهر نُحلِّل أننا وذلك وهكذا؛ نزوله، عدم أو املطر نزول عن شيئًا
تتوقع أن لنا يُتيح ربًطا الوقوع يف املتالزمة الجوانب يربط تحليًال وتجاربنا مشاهداتنا

بالفعل. حدث قد اآلخر بعضها أن رأينا إذا بعضها حدوث
كلمة بالطبع تَِرَد أن (دون االستقرائي املنهج يف حيان» بن «جابر يقول فماذا

سياقه)؟ يف «استقراء»
مجرى (ب) املجانسة. (أ) وهي: أوجه، ثالثة عىل بالغائب يتعلق املشاهَد إن يقول:
ب نُعقِّ ثم املجانسة، عىل القائم االستقراء عن ييل فيما القول وسنوجز اآلثار. (ج) العادة.
عن جابر قاله ما أيدينا بني نجَد أالَّ ونأسف العادة، طريق عن االستقراء بذكر عليه

«اآلثار».34 طريق عن االستقراء

املجانسة طريق عن االستدالل (1-6)

ما يشء عىل حكمك قبيل من هو باملجانسة االستدالل إن اه: مؤدَّ ما ذلك يف جابر يقول
ما القمح بقية عىل بها لتستدل قبح من حفنة — مثًال — ترى كأن له؛ نموذًجا رأيت إذا
ثابتًا ليس — جابر يقول فيما — الوجه هذا عىل االستدالل أن عىل طبيعتها؛ وما نوعها
عىل يعرتض جابًرا لكن اضطراًرا؛ العلماء بعض إليه اضطر فقد ذلك ومع صحيًحا؛ وال

وأما العادة، ومجرى املجانسة عىل يقترص املوجود املخطوط أن له يُؤَسف ا ملمَّ وإنه الترصيف. كتاب 34

ص٤٢٤. كراوس مختارات انظر ذكرها. عن الرواية انقطعت فقد «اآلثار»
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إنه قيل الذي الكل وجود عىل بذاته يدل ال النموذج وجوَد ألن التفكري؛ يف املنهج هذا مثل
املنهج، هذا استخدم َمن فيها وقع التي األخطاء أمثلة ومن املذكور. النموذج يف متمثٌل
فإنه وقبيح، وحسن ورشٌّ وخري وظلمة نوٌر العالم يف كان إذا إنه قالت: التي الطائفة خطأ
يف ما ألن وقبيح؛ وحسن ورشٌّ وخري وظلمة نوٌر أيًضا العالم هذا خارَج يكون أن يجب
عالم يف عنَّا خاٍف هو ما عىل تدل التي العيِّنة بمثابة هو كلِّها األشياء هذه من العالم هذا
هو العالم هذا يف ما أن أوًال أثبتوا إذا إال يستقيم ال االستدالل هذا إن جابر: يقول الغيب.
يجوز أفال إليها؛ انتَهوا التي النتيجة رضورة امتنعت ذلك يُثبتوا لم إذا وأما ، كلٍّ من جزءٌ
هنالك ما كل هي والظلمة نور، من هنالك ما كلُّ هو العاَلم هذا يف الذي النور يكون أن
عند يثبت ال األنموذج أن ترى «أال والقبيح؟ والحسن والرش الخري يف ُقْل وهكذا ظلمة، من
يقني بعلم عنده يثبت ال بل األنموذج، ذلك أراه َمن عند الجوهر ذلك من كمٌّ إليه ُدفع َمن

أراه.»35 ما غري شيئًا ذلك من عنده أن
— بها يُفاخر ما كثريًا وهو — كتُِبه عىل بالحديث يَعُرج أن هنا جابًرا يفوت وال
يعرِّضصاحبه ما ومدى املجانسة بطريق االستدالل ملبدأ توضيحيٍّا تطبيقيٍّا مثًال فيجعلها
وتعليقات، تفصيالت من فيها ما بكل كلَّها كتُبي يقرأ لم َمن إن فيقول: خطأ، من له
كلِّ من كتابنَي قرأ فَمن خاطئة؛ فكرة ن يكوِّ أن َقمنٌي اآلخر، بعضها دون ببعضها مكتفيًا

منها.36 كلٍّ من واحًدا كتابًا قرأ ممن أعلم هو كتُبي فنون من فنٍّ
عىل الحكم يف يؤتمن ال الجزء إن قوله: يف إليه ه يُوجَّ قد اعرتاًضا جابٌر ويذكر
أمران والكل الجزء إن بقوله: معرتٌض يعرتض فقد عليه؛ لريدَّ االعرتاض هذا يذكر الكل،
يقتيض جزء إنه يشء عن قولك فمجرد اآلخر؛ بغري أحدهما يوجد أن يعقل ال متضايفان
يقتيض كلٌّ إنه يشء عن قولك مجرد وكذلك يحتويه، الذي الكل هناك يكون أن بالرضورة
عىل صحيح كله هذا يأتي: بما مردود االعرتاض لكن فيه. تدخل أجزاء له أن بالرضورة
لنا ُقدِّم إذا اليقني هذا يجيئنا أين ومن جزء، هو املقدَّم النموذج أن لنا يثبت أن رشط
األجزاء من غريه مع ه يضمُّ جنس يف يندرج جزءًا وليس كله، الجنس هو ليس أنه ما يشء

تُجانسه؟ التي

ص٤١٦. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 35

نفسها. والصفحة نفسه، املرجع 36
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العادة َجْري عىل املنبني االستدالل (2-6)

مشاهدته طريق عن التعميم إىل صاحبه به يَِصل الذي االستقرائي االستدالل هو هذا
زمرة يجعلها تعميًما الحكم عليها م فيُعمِّ نواحيها من ناحية يف متشابهة يراها أمثلة لعدة
إذ مشاهداته؛ يف يتعودها عادة عىل الحالة هذه يف تعميَمه املستدلُّ يبني فكأنما واحدة؛
أن إحداهما رأى ما إذا ذلك بعد فيتوقع دائًما، مقرتنتنَي — مثًال — صفتنَي يرى أن يتعود
ليس إذ احتمايل؛ أساس عىل إال قائًما التوقع هذا يكون ال الحال وبطبيعة األخرى. يرى
ما غري وعىل املايض، يف اإلنسان َشِهدها قد ما غري عىل الحوادُث تجيءَ أن يمنع ما هناك
ما بني ا تامٍّ تطابًقا نرى أن الصدد هذا يف النظر يستوقف ا ملمَّ وإنه تكون. أن لها يتوقع
الثامن القرن يف هيوم ديفد قاله وما االستدالل، من الرضب هذا يف حيان بن جابر يقوله
عىل قائٌم االستقرائي االستدالل أن إىل يُنبِّه فكالهما فلسفته؛ يف طابع أبرَز يُعدُّ مما عرش،
فليس العقلية؛ الرضورة تُحتِّمه ال احتمايل استدالل فهو وبالتايل وحدها، «العادة» أساس
إقناعي علم (فيه) بل أصًال، برهاني اضطراري واجب يقني «علم حيان: ابن بعبارة فيه

غري.»37 ال وأجدر وأوىل أحرى يكون أن إىل يبلغ
إن معناه: ما فيقول االستقرائي االستدالل عن الحديث يف حيان بن جابر ويميض
يستندون مما أكثر أمورهم يف عليه ويستندون االستدالل هذا استخدام من يُكثرون الناس
بها واستشهاد للنظائر واستقراء قياس ألنه االستدالل؛ رضوب من آخر رضٍب أيِّ إىل
عىل املبني االستدالل من الرضب هذا وليس صوابه؛ عىل الحجة إقامة املطلوب األمر عىل
حالة يف إال يكون ال الربهان إذ «الربهان»؛ ب املنطقي املصطلح يف عليه يُطلق ما الشواهد
يف مضمرة كانت أن بعد رصيحة يجعلها توليًدا مقدماتها النتيجة به نولِّد الذي االستنباط
كذلك؛ صحيحة النتيجة تكون أن بالرضورة لزم صحيحة املقدمات كانت فإذا املقدمات؛
قوًة يتفاوت األول يقيني، والثاني احتمايل األول متعارضان: رضبان والربهان فاالستقراء
قوة بني فيه تفاوت ال والثاني وِقلَّتها املتشابهة واألمثال النظائر كثرة «بحسب وضعًفا
االستقراء أن ظنوا قد قوًما إن حيان: ابن ويقول اليقني». درجات يف تفاوت ال ألنه وضعف؛
اطراًدا املتشابهة النظائر اطردت إذا وذلك يقيني؛ برهاني علم إىل مؤديًا يكون أن يمكن

واحد.38 َمثٌَل فيه يشذُّ ال

ص٤١٨. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 37

نفسها. الصفحة نفسه، السابق املصدر 38
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الباحثني، عقول يف أمُره يختلط ال ل، املفصَّ بالقول جدير أنه حيان» «ابن يرى ولهذا
نقيس واحٌد إال له يوجد لم الذي ذلك هو القبيل هذا من استدالل أضعف إن فيقول:39
أين من الدليل عن فسألناه غالًما؛ ستلد امرأة إن مثًال: قال «كرجل العام؛ حكَمنا عليه
ولدت املرأة تكن ولم غالًما؛ األول العام يف ولَدت إنها حيث من قال: فأجابنا ذلك؟ َعِلم
تلك فهي حاالته أقوى وأما االستقراء. حاالت أضعف هي هذه «… فقط واحًدا ولًدا إال
كرجل يخالف؛ ما أبًدا نجد وال واحد، مثال عىل فيها مطرًدا الوجود يف ما جميع نجد التي
ذلك علم أين من فسألناه بعقبها؛ ويكون يتبعها يوم عن ستنكشف هذه ليلتنا «إن قال:
أضعف هما تلكما يوم.»40 عن وانكشفت إال ليلة أجد لم أني ِقبَل من قال: بأن فأجاب
وضعيفة فقوية هذين بني ما «وأما والضعف القوة يف التدرج حاالت بني وأقواها الحاالت
جاز فإذا واجب»، يقني علُم الباب هذا يف وليس وِقلَّتها، النظائر كثرة بحسب الداللة يف
«ملا إال ذاك فما الغائب، عىل بالحارض نحكم بحيث الحاالت هذه أمثال يف نستشهد أن لنا
ومماثلة؛ ومشابهة نظام عىل تجرَي أن ينبغي األمور فإن والحسبان، الظن من النفس يف
ذلك يكون أن ويكاد والظن، الحسبان هذا عىل أموَرهم يُْجُرون الناس أكثر تجد فإنك
بعينه الحادث ذلك مثل حدوث لرتجو حادٌث السنة من ما يوم يف حدث لو إنه حتى يقينًا،
ذلك مثل السنة هذه من بعينه اليوم ذلك يف حدث فإن األخرى؛ السنة من اليوم ذلك يف
الثالثة السنة يف حدث وإن الثالثة؛ السنة يف مثله سيحدث أن ذلك عندهم تأكَّد الحادث
كل يف حدوثه يف البتة يشكُّوا لم سنني، عرش يف مرار عرش مثًال ذلك حدث إذا حتى أيًضا،
يكون ترى فما املعنى، هذا من النفس يف يقع ما مقدار هذا كان وإذا بعد، من تكون سنة
بأن املستدل الستدالل أسلفناه الذي كاملثل الوجه.»41 ذلك عىل إال قط يُشاَهْد لم فيما
بقوة القارئ تنبيه من هنا بد وال حيان. ابن يقوله ما هذا يوم، عن ستنفرج هذه ليلتنا
الحديثة؛ العصور يف العلمي املنهج رجال من بأنه يُقرُّ هذا، كالمه يف وردتَا نقطتنَي إىل
فكأنما حدثت، التي الحادثة تكرار توقع التي البرشية النفس َميْل إىل إشارته أوالهما
املبدأ هذا لرتى وإنك اإلنسان؛ طبيعة يف فطري استعداد عىل مبنيٌّ االستقرائي االستدالل
كلما تزداد التوقع احتمال درجة كون هي الثانية والنقطة مل؛ ستيوارت جون عند نفسه

ص٤١٩. نفسه، السابق املصدر 39
نفسه. السابق املصدر 40

ص٤١٩-٤٢٠. املصدر، نفس 41
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لإلطناب هنا املقام يتسع وال كثرية تفصيالت اليوم لها نظرية وهي الحدوث، تكرار زاد
والتعليق. الرشح يف

وهي — ذكرها السالف االستقرائية الطريقة استخدام عىل مثًال جابر لنا ويرضب
إىل املنتمية الفردية األمثلة من عدد اختبار طريق عن التعميم إىل فيها يُوَصُل التي الطريقة
استخدام عىل مثًال لنا يرضب جابًرا إن أقول — أفراده جميع عىل الحكم م نُعمِّ الذي النوع
يرضبه الذي واملثل العلم، تاريخ يف فعًال وقَعت التي العلمية البحوث يف الطريقة هذه
أخذ قد النظر، يف وتدرُِّبه العلم، من تمكُِّنه مع جالينوس إن عنه: فيقول جالينوس42 هو
جعل ثم خربته، يف له وقَعت التي الفردية األمثلة من علَمه، عليها بنَى التي املقدمات
كتابه يف قال إنه حتى قبولها؛ يلزم التي العقلية األولية املبادئ بمثابة املقدمات هاتيك
محالة، ال الخريف يتبعه الصيف كان إذا أنه العقل يف األوَّلية املقدمات من إن الربهان:
األحداث تسلسل إن يقول: أن بهذا جالينوس ويريد الربيع، خروج بعد إال يكن لم فإنه
حكًما أساسه، عىل الحكم يمكن مطرًدا قانونًا يُصبح حني، بعد حينًا املشاهدة يف يقع كما
نحو عىل جالينوس إىل النقد ًها موجِّ الحديث يف جابر يستطرد هنا وها بزمان؛ يتقيد ال
املقدمة هذه أن أحسب «وأنا يقول: إذ دقة؛ بعدها ليس منهجية علمية بدقة لجابر يشهد
سبقه قد الصيف ألن إال ذلك فما حتًما، الصيف يعقب كان إذا الخريف أن (مقدمة
عليه؛ هي ما مثل عىل تزال وال تَزل لم األزمان أن يصحَّ أن دون بصحيحة ليست ربيع)
ربيع.»43 يتقدمه ولم خريف يعقبه ال صيف يكون أن يؤمن ال فإنه ذلك يصح لم فإذا
سالمة لنا يضمن ال وحدها املشاهدة يف الفصول تعاُقَب أن هو القول بهذا جابر ومراد
الزمن أن وهو مضمر، سابق فرٌض رءوسنا يف كان إذا إال دائًما، بتعاقبها العام الحكم
من ا مستمدٍّ ليس الحال بطبيعة الفرض وهذا نهاية، له تكون ولن بداية له تكن لم أزيل
الحتمي الحكم يجوز ال السابق، الفرض هذا وبغري العقل؛ يف أويلٌّ هو وإنما املشاهدة،
آخر هو الصيف هذا يكون قد إذ خريف؛ سيسبقه الصيف هذا بأن الرضوري اليقيني
ربما إذ ربيع؛ بعد حتًما جاء قد املايض يف ما صيًفا بأن الحكم يجوز ال أنه كما الزمان،

يشء. يسبقه ولم الزمان أول الصيف ذلك كان

الطب يف الحجة هو ظل وقد تقريبًا، ميالدية ١٣٠–٢٠٠ عاَمي بني عاش يونانيَّني، أبَوين من طبيب 42

.١٦ القرن حتى
ص٤٢٠. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 43
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منهجيٍّا يجوز فهل كثرية، أخرى أمثلة عىل يصدق املثل هذا عىل يصدُق وما
وجميع وآبائي أنا دمُت ما دائًما، كان هكذا بأنه األفالك عالم عىل أحكم أن — مثًال —
قبل املنجمون رصد «فقد نراها، التي الصورة هذه عىل مطرًدا يرونه يزالوا لم القدماء
وحركاته.»44 وأحجامه) أبعاده =) أعظامه يف واحد مثال عىل فوجدوه السنني، ألوف
إذ واليقني؛ الرضورة سبيل عىل ال ح املرجَّ االحتمال سبيل عىل إال ذلك لنا يجوز ال كال،
أدرانا َمن بل املشاهدة، الحالة عن تختلف بحالة مسبوًقا الكون هذا يكون أال أدرانا َمن
الوجهة من لنا يجوز هل آخر: مثًال وخذ اإلطالق؟ عىل بيشء مسبوًقا الكون يكون أال
أن إنسان عىل فمحال نراها، التي الصورة عىل هم اآلدميون دام ما إنه نقول أن املنهجية
مقصورًة خربتُنا دامت ما وسعنا يف الحكم هذا فليس ، كالَّ الصورة؟ هذه غري عىل يجيء
قد «فإنه الزمن بقية دون الزمن من محدودة فرتة وعىل بعضه، دون العالم بعض عىل
كان إذ وعِلْمنا؛ شهدنا ما حكم أشياء يف حكمها «مخالف» موجودات يكون أن يمكن

منا».45 واحد لكل الزًما املوجودات جميع إدراك عن التقصري
ألحد «ليس أنه: وهو العام، املبدأ إىل بنا ينتهي جابر، يسوقها التي األمثلة هذه وبعد
يف ما مثل إال واملستقبل املايض يف أو شاهد، ما مثل إال الغائب يف ليس أنه بحق يدَّعَي أن
اإلنسان يستدل أن ينبغي ال وكذلك واإلحساس؛ املدة متناهَي جزئيٍّا، ا ً مقرصِّ كان إذ اآلن؛
لم أنه عىل وال كونه؛ ابتداءَ الناس من أحٌد يُدرك لم أنه من أزيل) =) يَزل لم العالم أن عىل
يكون أن يمكن أنه ِقبَل من كذلك، إال األمر يدرك لم ألنه ورجل؛ امرأة عن إال رجل يكن
عليه ملا مخالًفا األول اإلنسان كون يكون وأن العالم، كون ابتداء عن متأخًرا الناس وجود

46«… الناس سائر تكوين يف األمر
تصوير، أدقَّ التجريبي املنهج حدوَد السالفة الفقرة بهذه صور قد جابًرا أن وأحسب
اليقني؛ سبيل عىل ال االحتمال، سبيل عىل إال يُشاَهد لم ما عىل الحكم يجوز ال املشاَهد فمن
فكذلك املشاَهد، الحارض أساس عىل الغائب بوجود القطع الجائز من يكن لم إذا لكنه
واملشاهدة؛ الخربة نطاق يف يقع لم الغائب هذا دام ما الغائب وجود إنكاُر الجائز من ليس
أن وَلِزمه خربُه؛ إليه تناهى ما حدود يف أو هو، ه حسِّ حدود يف اإلنسان النحرص وإال

ص٤٢١. السابق، املصدر 44
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بالتمساح أهلها يحسَّ لم وأمم بلدان العالم ففي موجودة؛ وهي كثرية أشياء وجوَد يُنكر
أن عليهم وجب املضغ، عند العليا لحيته يحرِّك حيوانًا ثمة بأن مخربٌ أخربهم إذا قط،
وجود ويمنع يدفع أن ألحد «فليس كالَّ كهذا، حيوانًا يشهدوا لم داموا ما الخرب يُنكروا
بوجوده الربهان يشهد حتى ذلك عن يتوقف أن له ينبغي إنما بل مثله، يشاهد لم ما
به، يُخَرب أو عليه يَِرد لم دام ما يشء وجود بعدم اإلنسان يحكم أن وأما عدمه.»47 أو
بطريق «فجهل املبارشة، مشاهداته يف له يقع لم دام ما به يُخَرب ما ببطالن يحكم وأن

واضح.»48 — قدَّرنا ما عىل — االستدالل
قط يشاهد لم الناس من أحًدا أن إىل العاَلم لخلق إنكارهم يف َليستندون الدهريني إن
عىل — لكننا بداية؛ له كان قد هذا عاَلَمنا بأن القول لنا يجوز حتى بتكوينه، بُِدئ عاَلًما
قد اإلنسان يكون ال ملاذا أوًال: بدورنا؛ نسألهم — رشحناه الذي االستداليل املنهج أساس
بذلك سلمنا وإذا البدء؟ يشهد أن له يُتَح لم بحيث طويل، بدهر الكون َخْلق بعد ُخلق
يف يقع لم البدء هذا مثل دام ما للخلق بَْدء وجود بِقَدم يحكم أن لإلنسان يحق فهل
تلك بُنيَت متى أحٌد يذكر ال قًرصا أو مدينًة هنالك أن افرض وثانيًا: املبارشة؟ خربته
له أو لها ليس القرص أو املدينة إن — إذن — أفنقول القرص، ذلك بُنَي متى أو املدينة
أو املدينة حالة يف إنه الدهريُّ قال فإذا العاَلم؟ ِقَدم عن الدهريون يقول ما غرار عىل أول
حرج من عليه فليس ابتداء، تُبنَى والقصور املدن شاهد قد ألنه بالِقَدم، يقول ال القرص
رأيته قد ما يُشبه ما بأن تحكم أساس أيِّ عىل هو: عليه نا فَردُّ يرى، ما عىل يقيس أن
إنك خطأ؟ عندك يكون رأيته قد ما يُشبه ليس وما تشهده، لم أنك مع صوابًا عندك يكون
أو خربتك يف شبيهه ووجود ما، بحكم عليه حكمت الذي هذا تشاهد لم الحالتني كلتا يف
يقيني واجب الزم رضوري صدق عىل يدل ال فهو — احتمال عىل دل إن — وجوده عدم

محتوم.
االستقراء، موضوع يف عنه أوردناه الذي بهذا هنا له نسجل أن علينا جابر حق من إن
العصور يف العلمي املنهج لرجال سبًقا اليقني، دون فقط االحتمايل الحكم إىل يؤدي أنه من
حتى هذا؛ يف إجماع عىل يكونوا أن — هيوم» «ديفد منذ — اليوم أوشكوا الذين الحديثة،
قائًما دام ما النتائج احتمايلُّ أنه اليوم العلم تُميِّز التي الخصائص أبرز من أصبح لقد
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كلها املشكلة هذه تسمية عىل ليصطلحون اليوم املنطق رجال وإن استقرائية؛ أُُسس عىل
وأن استقرائيٍّا، العلم منهج يكون أن بني ق نوفِّ كيف ومؤداها: االستقراء»، «مشكلة ب

الصدق؟ مقبولة قضاياه تكون

العلمي البحث الريايضيف املنهج (7)

نلتمس أن علينا وجب يقني؛ إىل مؤدية غري وحدها االستقرائية املشاهدة كانت إذا إنه
تُدَرك التي العقلية املبادئ هو — جابر عند — ومصدره أردناه؛ إذا لليقني آخر مصدًرا
فال العقلية املبادئ فأما منها؛ املستنبطة النتائج عليها ترتَّب ثم املبارش، العقيل بالعيان
دام ما مضمون فِصْدُقها النتائج وأما مباًرشا، إدراًكا مدَركة ألنها ِصْدقها عىل برهان

سليًما. املبادئ تلك من استنباطها
العقل، يف والثواني األوائل موضع أوًال تعلم أن ينبغي «إنه نصه: ما جابر يقول
منها الثاني وتستويف بدليل، األوائل يف تطالب وال منها، يشء يف تشكَّ ال حتى هي، كيف
واضح؛ تركيز يف الريايض املنهج حدوَد لريسم املوجز القصري النص هذا وإن بداللته.»49
أي يف يُنتَهج منهج إنه بل وحدها، الرياضية العلوم عىل الريايض» «املنهج نقرص وَلْسنا
منهج وهو الظنية؛ بالنتائج يكتفي وال النتائج يقنَي ينشد الباحث دام ما آخر علمي بحث
فلو الحديث؛ األوروبي الفكر تاريخ يف ديكارت رأسهم وعىل كثريون، فالسفة به يُويص
أسلفناه الذي املوجز النص هذا من خريًا وجدت ملا كله، الديكارتي للمنهج تلخيًصا شئت

حيان. بن جابر عن
يف «بالثواني» أسماه وما «باألوائل» أسماه ما بني املذكور النص يف جابر يفرق
وإال سواها، من مستنبطة تكون ال العقل يف أوَّلة كونها بطبيعة فهي األوائل أما العقل؛
صْدق عىل يُطلب فال ولذلك منه؛ استنبطناها الذي هذا هو غريها، ولسبقها أوَّلة كانت ملا
رؤية العقيل بالعيان رؤيتها أو ومباًرشا، صادًقا َحْدًسا َحْدِسها سوى برهاٌن «األوائل»
«األوائل»؛ من االستنباط طريق عن ذلك بعد تأتي التي فهي «الثواني» وأما مبارشة؛
التي األوائل إىل الباحث يردَّها أن هو ودليلها الدليل، عليها يطلب التي هي الثواني وهذه
تبدأ إذ — مثًال كالهندسة — الرياضة تكون فهكذا عنها؛ الزمة نتائج منها الثواني جاءت

ص٢٣٤. كراوس، مختارات الكبري، الخواص كتاب من األوىل املقالة 49
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«النظريات» منها تستنبط ثم برهان، صْدقها عىل يُطلب وال الصدق، مفروضة بمسلَّمات
جاءت. منها التي األولية املسلَّمات إىل إرجاعها هو صدقها دليل يكون التي

— هذا يومنا إىل يختلفون يزالون وما — ليختلفون العلمي املنهج رجال وإن
أم الصدق، محتملة نتائج قصاراه الذي االستقراء العلمي: البحث يف أوىل املنهجني أيُّ
تكون وال يقينية، مقدماته تكون أن رشط عىل النتائج؟ يف اليقني يضمن الذي االستنباط
طريق عن تجيء أنها أي الخارجية، املالحظة طريق غري عن جاءت إذا إال كذلك املقدمات
فنالحظ وذاك: هذا بني الجمع من بد ال أنه أم الداخل، من املبارش الحديسِّ اإلدراِك
ثم الحظناه، قد ما لتفسري نفرضه فرًضا العقيل بالعيان نحدس ثم أوًال، الطبيعة ظواهر
من لكلٍّ إن … عقليٍّا؟ لزوًما الفرض ذلك عن يلزم ما استخراج يف االستنباط إىل نركن
للمالحظة نصريٌ مثًال (١٥٦١–١٦٢٦م) بيكن» «فرانسس ف ينارصه؛ َمن االتجاهات هذه
و«جون وحده، العقيل لالستنباط نصريٌ (١٥٩٦–١٦٥٠م) و«ديكارت» وحدها؛ الخارجية

مًعا. واالستنباط الخارجية املالحظة بني للجمع نصريٌ (١٨٥٩–١٩٥٢م) ديوي»
االستنباط إىل يضطرُّ — نرى فيما — حيان بن جابر العربي عاِلمنا ذا هو وها
منهجية عملية يف بينهما يجمع ال — أظن فيما — يَُكن وإن منهجه، يف مًعا واالستقراء
الخارجية املالحظة رضورة يؤكد تراه فبينما موضعه، ولذاك موضعه لهذا يجعل إذ واحدة؛
مذهبَه يبني أخرى ناحية من تراه — ذلك يف القول أسلفنا كما — العلمية تجاربه يف
فحدوٌس بعينه: االستنباطي الريايض املنهج هو لوجدتَه حلَّلتَه لو أساٍس عىل كلَّه العلميَّ
من الرشعيون الخلفاء يتوارثها ثم نبيٍّ إىل بها يُوحي (أو مبارشة رؤية العقل يراها أولية

الحدوس. تلك عن تلزم نتائج ثم بعده)
ليرضب إنه بل وكفى، سطحيٍّا فرًقا — األمر حقيقة يف — املنهجني بني الفرق فليس
عىل يسري أهو الكون: عن العلمي الباحث يصطنعها التي الفلسفة أعماق إىل بجذوره
عىل يسري أنه أم يشء، إىل يهدف ال لكنه واقًعا أمًرا األحداث تعاُقب فيها يجيء اطرادات
تعاُقَب يُالحظ أن إال العاِلم عىل فما األوىل كانت فإن معلومة؟ غاية تستهدف عقلية خطة
فاألمر الثانية كانت وإن الطبيعة؛ قوانني هي فتكون مالحظاِته ل ويسجِّ املطردة األحداث
يف هنا فها كلُّها؛ الظواهُر صدَرت عنه الذي األول املبدأ إىل بنا يرتدُّ عقيل تحليل أمُر
املسبَّب أن بمعنى رضورية، عالقة الظواهر بني السببية العالقة تكون الثانية الحالة هذه
من العقلية النتيجة خروَج بالفعل الظهور إىل يخرج ثم بالقوة، السبب يف كامنًا يكون
أية بينهما تكون أن دون سابقه يلحق الذي الالحق ظهور مجرد ال لها، امللزمة مقدمتها

السابق. طبيعة من منبثقة الالحق طبيعة تجعل داخلية باطنية رابطة
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حيان بن جابر

بالروابط األشياء تربط عقلية فلسفة هي الكونية جابر فلسفة أن يف أشكُّ ولسُت
الكمون سببية هي عنده فالسببية العقيل؛ التحليل عنها يكشف التي الرضورية، السببية
السبب تالُحَق تجعل ال التي السببية هي — أحيانًا ى تُسمَّ كما — املحايثة سببية هي أو
دام ما محتوًما؛ رضوريٍّا أمًرا تجعله بل يكون، ال وقد يكون قد عارًضا أمًرا واملسبَّب
والدة مسببَه يَلِد السبب فكأنما بالفعل، ظهوره قبل بالقوة سببه يف موجوًدا كان املسبَّب
من وجوه عىل ولكن كلها، لألشياء وجوًدا كلها األشياء يف «إن جابر: يقول طبيعية.
واحدة؛ وحدة يف مرتابٌط كلَّه الكوَن أن يف واضحة الجملة هذه داللة أن وأظن اإلخراج.»50
بعضها ويخرج بعض إىل بعضها يرتدُّ الظواهر فهذه متعددة، ظواهر يتخذ رأيناه فإذا
بالقوة جوفه يف يشء كل يحمل كان واحد أصل إىل يرجع النهاية يف والكل بعض؛ من
يُدرك ما بالطبع هو — الحواس مشاهدة دون — والعقل بالفعل. يشء كلُّ منه ظهر ثم
األشياء أن عىل ومصدرها؛ أصلها يف املتحدة ظاهرها، يف املختلفة األشياء بني الرابطة هذه
من مدبَّرة مصطنعة صورة وعىل أحيانًا، طبيعية صورة عىل بعض من بعضها يخرج
يف العلمية التجارب أن أي العلم؛ مجال هي الثانية الحالة وهذه أخرى، أحيانًا اإلنسان
فيقول اإلخراج؛ هذا من تؤديه فيما الطبيعة تُحاكي إنما بعض من بعضها األشياء إخراج
يُخرج الذي هو السليمة) العلمية التجربة =) املستقيم القصد عىل «التدبري ذلك: يف جابر
يخرج ال وفيما بطبعه، هو يخرج فيما الفعل، إىل بالقوة، لها هو مما األشياء، ُقوى يف ما

يُخرج.»51 حتى
بني الرضورية الروابط إدراك عىل به نستعني لكي رضوري إذن العقيل االستنباط
التي التجارب إجراء عىل بمنهجه نستعني لكي رضوري أيًضا االستقراء لكن األشياء؛

املنهَجني؟ بني نجمع فكيف يشء؛ من يشء إخراج يف الطبيعة بها نحاكي
يشء مع — أراها بليناس»52 رأي عىل «األحجار كتابه: يف وردت عبارة لجابر إن
العلمية، الطريقة يف املنهَجني بني الجمع يكون كيف لنا تَِصف — التأويل يف االجتهاد من
لتطلب الحدس، لك أخرجه عما الهجاء، لك أخرجه ما تُفِرد أن «ينبغي هي: العبارة وهذه

ص٤. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 50

ص٧. املصدر، نفس 51
ص١٣٤. كراوس، مختارات 52
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ومنهجه عاِلم

معنى فما واحًدا.» شكًال الشكالن لك ليصريَ الصورة، إىل باإلضافة الحدس أخرجه ما مثل
ذلك؟

أن وهو بعد،53 فيما فيه القول سنفيض مبدأ حيان ابن عند املنهجية املبادئ أحد إن
ترتكب منها التي الهجاء أحرف فمن وإذن اليشء، ذلك طبيعة عىل بحروفه دالٌّ اليشءِ اسَم
تجاربك تَجري أساسها عىل التي األشياء طبائع عىل تستدلَّ أن تستطيع األشياء، أسماء
الجانب وأما البحث، من واحد جانب هو وهذا بعض، من بعضها األشياء إخراج يف العلمية
معرفة تريد معني يشء طبيعة تكون أن عىس ماذا العقيل الحدس تستلهم أن فهو الثاني
تعرف أن يمكنك رصف، عقلية استنباطات من عليه ينبني وما العقيل فبالحدس تركيبه؛
هذَين لخصائص خارجية مالحظة إىل تلجأ أن دون الذهب، أو النحاس طبيعة — مثًال —
طريق عن جاءت إحداهما به: العلم تريد عما نتيجتان عندك تتكامل وبهذا املعدننَي؛
املكنونة األحرف عليه تدل وما علًما، به تُحيط أن تريد الذي اليشء هذا اسم يف البحث
تطابقت فإذا الخالص. الباطني العقيل التفكري طريق عن جاءت واألخرى االسم، لهذا
طريق عن جاءت التي النتيجة تُكمل أن فعليك اختلفتَا فإذا وإال بها، كان النتيجتان
أي الباطني؛ التفكري طريق عن جاءت التي النتيجة عليه دلَّت قد بما الظاهري البحث
طريق عن تجيء التي األحكام استقامة يف األخري معيارنا فهو العقل، لحكم األولوية أن

الخارجية. باملالحظة الظواهر يف البحث
إىل األمر آخر الرجوع من لنا مناص فال الظواهر، يف البحث قيمة من يكن فمهما
ويل لك يكون ال العقيل العيان وهذا السبيل؛ سواء به لنهتدَي العقيل العيان به يحكم ما
هذا وبغري يُتواَرث؛ ثم نبيٍّ إىل به يُوَحى وحيًا بَْدء ذي بادئَ يكون بل الناس، أفراد من
ال — جابر رأي يف — فالشكوك الباطل، يكون وأين الحق يكون أين تتخبط نظل السند
والعيان … بالعيان إال تكون ال الربهان وإقامة … الربهان وبإقامة بالعيان «إال تنجاب
هذه يف يل ما هللا «فو أيًضا: يقول حني يقوله ما بعينه هو وهذه األنبياء.»54 أفعال من

55«. النبيِّ علُم والباقي تأليفها، إال الكتب

الكتاب. هذا من الرابع الفصل انظر 53
ص٣٣٢. كراوس، مختارات الخواص، كتاب 54

ص٣١٧. املصدر، نفس 55
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حيان بن جابر

العلماء أخالق من (8)

العلمي، للبحث يتصدَّى َمن لكل الزمًة يراها مبادئَ مؤلفاته غضون يف حيان ابن نثر لقد
واإلنصاف الخصوم، إنصاف املبادئ هذه ومن للعلماء؛ الخلقي املنهج — شئت إذا — فهي
َ تَُويفِّ أن الكامل اإلنصاف من فليس خصومه، إزاء نفسه الباحث يُنصف أن كذلك يقتيض
حقٍّ مسألُة وبينهم بينك املسألة ألن عندهم؛ نفسك حق يف تُفرِّط ثم حقوقهم خصومك
حجَجه تعرَض أن فواجبك بعينها، فكرة يف علمي خصم بصدد كنت فإذا بلوغه؛ يُراد
وأنت شيئًا عندك من إليها تضيف وال عامد، وأنت شيئًا منها ترتك ال حجة، حجة كلَّها،
«إن حيان: ابن يقول نظرك. وجهة من عليها وما لها ما حجة كل عن تذكر ثم عامد؛
وأخذ وله، عليه واحتج ذكره، إال شيئًا األقسام يف يُنزل ليس فإنه منصًفا كان إذا العاِلم

وجهًال.»56 حماقة العناد وقَع فقد وإال حقوقهم، اهم ووفَّ خصومه، من ه حقَّ
الحقيقة عن الكشف من يائس غري دءوبًا مثابًرا يكون أن للعاِلم الخلقية املبادئ ومن
عنه فينفضَّ الباحث، يحتمله ال قد شديًدا عناءً البحث يقتيض ما أكثر فما املنشودة؛
يتكلم أن له تُتيح إحاطًة فروعه جميع من ما بعلم اإلحاطة يريد الذي لكن قنوط؛ يف
سبيًال. اليأس إىل تعرف ال التي املثابرة — جابر يقول كما — عليه وجبت أصوله، يف
ِمْن يَيْئَُس َال َُّه إِن ِهللا َرْوِح ِمْن تَيْئَُسوا ﴿َوَال الكريمة: باآلية السياق هذا من جابر ويستشهد
جاء ما سمعت «وقد فيقول: مواله إىل الخطاب ه يوجِّ وهو اْلَكاِفُروَن﴾ اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح
الندم، ينفعك ال حني فتندم الحال هذه إىل تصري أن وأُحذِّرك القنوط، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي به
السفلة العامة رعاع مثل لتكوننَّ تقبل لم إن السالم عليه سيدي وحق … بأمرك أعلم وهللا

لعنهم.»57 قد مما أكثر هللا لعنهم األجناد،
فالتحصيل بعلم؛ مسبوًقا كان إذا إال علمي عمل يف نجاح ال أنه لقارئه جابر ويؤكد
تعبًا يقتيض قد الكامل التحصيل هذا إن نعم ثانيًا. والتطبيق التجربة ثم أوًال النظري
واجمع، واحًدا، تعبًا أوًال «اتعب يقول: الوصول. أُريد إذا ذلك من مناص ال لكنه وجهًدا،

تريد.»58 ما إىل تَِصل ثم أوًال، تَِصل ال فإنك اعمل؛ ثم واعلم، وانظر،

ص٣٦٣. كراوس، مختارات التجميع، كتاب 56

ص٣١٧. كراوس مختارات الكبري، الخواص كتاب من والعرشون الرابعة املقالة 57
ص٣٢٣-٣٢٤. املرجع، نفس 58
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ومنهجه عاِلم

منه الرتبوية املبادئ يف أدخُل — أرى فيما — وهو حيان، ابن به يُويص آخر ومبدأ
ر ويصوِّ جابر يميز طابٌع حال كل عىل لكنه البحوث، إجراء يف العلمي املنهج مبادئ يف
— رأيه يف — العلماء فواجب ي، والتخفِّ التكتُّم وهو أال واضًحا؛ تصويًرا شخصيته لنا
يستحقونه الذين لألشخاص وإال املالئمة الظروف يف إال يكشفوه فال علمهم، يتكتموا أن
مما أكثر علًما إنسان يف صببَت إذا ألنك وكرامته؛ يتفق بما َحْمَله ويستطيعون ويطيقونه
ذلك لتزهق إنك بل ال هباءً، األمر فيذهب يسع مما أكثر إناء يف يضع كَمن كنت يُطيق،
أعطَي أن أُِمرت أنني «ولوال َحْمله: عن يعجز علم من إياه له تُحمِّ بما وتحرقه اإلنسان
ولكنى األقىص؛ الشفاء معه يكون ما الحكمة نور من لكشفُت استحقاقهم بقدر الناس
قدر عىل إال اإلنسان يحمله ال — أخي يا — العلم ألن الحكمة؛ من فيه ملا بذلك أُِمرت
وإال ومْلئه، طاقته بقدر إال يحمل أن والحيوان اإلناء يقدر ال كما أحرقه، وإال طاقته

والعجز.»59 بالذل ورجع فاض،
ابن نظر وجهَة تبنيِّ روايًة60 حيان بن جابر عن املكتسب رشح يف الجلدكي روى
التعلُّم أراد تلميذًا أن وذلك املواتية؛ الظروف يصادف حتى العاِلم تكتُّم وجوب يف حيان
جابر: قال طلبته، عن يتحول ولم التلميذ أرصَّ فلما وراوَغه. جابر فماطَله عنه، واألخذ
عىل العلم هذا أهل من ولتكن منك، اإلدراك مكان حقيقة وأعلم أختربك أن أردُت «إنما
إذاعته وتحريم العلم، هذا كتمان علينا املفرتض من أن واعلم عنك. يأخذه ممن حذٍر
األمور من محالِّها يف األشياء وضَع ألن أهله؛ عن نكتَمه وأالَّ نوعنا، بني من املستحق لغري

لهم.» تضييًعا أهله عن كتمانه ويف العالم، خراَب إذاعته يف وألن الواجبة،
نقط،61 عرش يف يضغطه املنهج لهذا بموجز حيان» «ابن منهج عن حديثنا ونختم

هي:

يُجريها. التي بالتجربة قيامه علََّة يعرف أن العلمية التجربة صاحب عىل (١)
جيًدا. فهًما اإلرشادات يفهم أن العلمية التجربة صاحب عىل (٢)

عقيم. هو وما مستحيل هو ما اجتناب ينبغي (٣)

ص٤٧. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 59

ص٣٤٣-٣٤٤. الظنون، كشف خليفة، حاجي 60

ص١٧. :Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton 61
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حيان بن جابر

هذه (يف العام فصول من املناسب والفصل املالئم الزمن باختيار العناية تجب (٤)
َسرِيُد كما العلمية البحوث يف ومواضعها النجوم بتأثري جابر اعرتاف إىل إشارة الفقرة

الكتاب). هذا يف مفصًال ذلك ذكُر
معزول. مكان يف املعمل يكون أن يحسن (٥)

فيهم. يثق ممن أصدقاءَه الكيموي يتخذ أن يجب (٦)
تجاربه. إجراء من يُمكِّنه الذي الفراغ لديه يكون أن بد وال (٧)

كتوًما. صبوًرا يكون وأن (٨)
دءوبًا. يكون وأن (٩)

نتائجها. إىل بتجاربه الوصول يف فيترسع الظواهُر تخدَعه وأالَّ (١٠)
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تصنيفالعلوم

أن العاِلم، الفيلسوف عند أو الفيلسوف العاِلم عند باملنهج وثيًقا اتصاًال يتصل ا ملمَّ إنه
إىل ليحتاج هنا األمر وإن بينها، القائمة والعالقة حدودها بني تصنيًفا العلوم يصنِّف
علم يف املختص كان فلنئ واحدة؛ جملة اإلنسانية املعرفة إىل تنظر شاملة واسعة نظرة
علوم من املعني العلم هذا وراء ما بنظرته يشمل ال فهو وحدوده، علمه بأطراف ا ملمٍّ واحد
هذا ولعل واحًدا؛ عاَلًما العاَلم دام ما قريبة، أو بعيدة به صلة عىل تكون أن بد ال أخرى،
عالقاتها يف جميًعا للعلوم الشاملة والنظرة واحد، علم بحدود املحدودة النظرة بني الفرق
الرصف العلم نظرة يميز ما أبرز هو النظرتنَي بني الفرق هذا لعل أقول ببعض، بعضها
تختلف ال أنها أعني عرصها، يف العلمي بالتفكري تعني دائًما فالفلسفة الفلسفة؛ نظرة من
التعميم. أو التخصيص درجة فهو بينهما االختالف موضع وأما وجوهًرا، أصًال العلم عن
التي العميقة القاعدة إىل لتَِصل تُحلل والفلسفة واحد، بموضوع يختص الواحد فالعلم
غاية املنشودة القاعدة هذه تكون أن وبديهي تتفرع. وعنها كلُّها، العلوُم فيها تشرتك
التي االختالفات وهي جميًعا، النوعية االختالفات عن النظر تغضُّ دامت ما التعميم، يف

وعلم. علم بني تفرِّق
ولنئ بالتصنيف، عرصه علوم يتناول لم فليسوًفا الفلسفة تاريخ يف تجد تكاد فال
وجهة يف اختالفاتهم عن فضًال — راجع فذلك للعلوم، تصنيفهم يف الفالسفة اختلف
— إذن — للغرابة وجه فال عرص، بعد عًرصا نفسها العلوم اختالف إىل راجع — النظر
العلوم بني اليوم نحن نُقرُّها ال جوانب عىل مشتمًال عرصه لعلوم جابر تصنيف نجد أن

عرصنا. يف بها املعرتف
و«العقل» «العلم» وهي: واحد، بمعنًى فجعلها كلمات ثالث بني حيان» «ابن رادف
يُدرك أن لإلنسان يُتيح الذي العقيل اإلرشاق بمعنى «النور» كلمة فهمنا ولو و«النور»؛
استعمل وقد — ولقانته الصادق بَحْدسه يُدركها أنه أي املبارش، العقيل بعيانه ما حقيقة
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إىل قريب مجازي استعمال فهو املعنى، بهذا اإلدراك مسألة يف «النور» كلمة «ديكارت»
بطريق املهتدي الصادق «الَحْدس» بمعنى «النور» كلمة فهمنا لو إننا أقول — األذهان
و«العقل» «الحدس» هي: عنده املرتادفة الثالثة الكلمات لكانت املدَركة، الحقيقة إىل مبارش
عرفانية عملية حيان ابن عند العلم أن عىل تدل إذ بعيد؛ مغًزى املرادفة ولهذه و«العلم»؛
إن أو قائًما؛ وال موجوًدا ليس ما تخلق وال قائمة، موجودة حقائق عن تكشف رصف،
أي فعل؛ إىل ونزوع إرادة فيها ليس ولكن إدراك فيها عملية عنده العلم إن فُقل شئت
فكما األزل؛ منذ وكيفياته بعنارصه هناك فالعاَلم شيئًا، يغريِّ أن شأنه من ليس العلم أن
تُضيَف أن دون الغرفة أثاث عن املصباح بضوء فتكشف مظلمة غرفة يف مصباًحا تُنري
فهو وموجوداته؛ الكون إزاء العاِلم علم فكذلك شيئًا، أوضاعه من تغريِّ أن أو شيئًا إليه
تكون موقف موقفان: يتساوى أن يقتيض وهذا وكفى؛ هنالك عما لصاحبه يكشف «نور»
الحقائق تكون ال آخر وموقف فعل، إىل يتحول أن يمكن مما لنا تنكشف التي الحقائق

األشياء. تغيري يف ينفع مما فيه املكتشفة
الحقيقة إىل تنظر الوسيط والعرص القديم العرص طوال الفلسفة لبثُت قد أن والحق
بغضِّ هنالك، ما «يعرف» أن اإلنسان فيكفي الرصف، اإلدراكي العرفاني جانبها من
حتى النشيطة؛ الفاعلة اإلرادة بجانب عالقتها حيث من املعرفة هذه طبيعة عن النظر
«العلم يكون أن نحو القوية بدعوته بيكن» «فرانسس وناَدى األوروبية النهضة عرص جاء
الصحيح بمعناها «العلم» كلمة يقرص أن بذلك قاصًدا — بيكن عبارة وهذه — قوة»
نكشف أو لها نحصِّ التي للمعرفة يكن لم وإذا الفعل، عىل بالقدرة اإلنسان يزوِّد ما عىل
املدرسة أن البيان عن وغنيٌّ — يشء يف العلم من عنده هي فليست القابلية، هذه عنها

هذه. بيكن لدعوة تلبيًة تُعدُّ املعارصة الرباجماتية
و«العقل» «العلم» بني: رادف إنه ونقول حيان، بن جابر الفيلسوف عاِلِمنا إىل ونعود
للتطبيق قابًال يكون أن العلم يف يشرتط ال أنه أي الصادق)؛ الحدس =) «النور» و
عقل؛ والنور عقل، فالعلم نور؛ والعقل نور، «العلم ها: بنصِّ عبارته هي وهذه والفعل،1
عقل، علم كل فتقول: وسًطا، تكون أن ويمكن مقدمة، تكون أن يمكن هذه من واحدة كل
كان وسًطا، العلم وُجعل العقل ُقدِّم إذا وكذلك نور؛ علم كل فالنتيجة نور، عقل وكل

راجع الرضر. ويدفع النفع يجلب بما العلم إنه عنه: قال الدنيا» «علم يعرِّف أن أراد عندما جابًرا لكن 1
الفصل. هذا يف بعدها وما ٢٠ فقرة
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نور)، عقل كل فالنتيجة نور؛ علم وكل علم عقل كل تقول: أن تستطيع أنك (يعني كذلك
فالنتيجة عقل، علم وكل علم، نور كل فكان: وسًطا، العلم وُجعل النور ُقدِّم إذا وكذلك

عقل.»2 نور كل
أقواله، من استخرجناه حيان، بن جابر يصنفها كما بالعلوم مخطط ييل وفيما
تعريَفني؛ علم لكل يقدم أنه مالحظة مع علًما، علًما العلوم لهذه بتعريفاته عليه ب وسنعقِّ
التي الطريقة ناحية من إليه منظوًرا للعلم فتعريف زاويتنَي: من علم كل إىل ينظر ألنه
ُوِجد سواء بذاته، قائم علم هو حيث من إليه منظوًرا نفسه للعلم آخر وتعريف بها، يَُعلَّم
عالقته يف له تعريف هو علم لكل األول التعريف أخرى، بعبارة يوجد. لم أو يتعلَّمه َمن
فهو الثاني التعريف وأما الرتبوية، الناحية من له تعريف أنه أي له، يحصِّ الذي باإلنسان

اإلنسان.3 عن املستقلة املوضوعية حدوده يف املعنيَّ للعلم تعريف

العلوم تعريفات (1)

الدين علم (1-1)

التعليم: طريق من التعريف (أ)
وليس املوت. بعد به االنتفاع يرجو فيما ليستعملها العقل بها يتحىلَّ صور هو
عليهم الحيلة وال أجلها، من له الناس إعظام وال الدنيا، رئاسة طلُب هذا عىل يعرتض

الَعَرض. بطريق لكن بالذات، لها هو ليس ذلك كل ألن بإظهارها؛
ذاته: يف الدين علم تعريف (ب)

املوت. بعد فيما للصالح بإتيانها املأمور األفعال هو

الدنيا علم (2-1)

املوت؛ قبل املضار ودفع املنافع الجتالب والنفس العقل يقتنيها التي الصور هو (أ)
متعلقًة أشياءَ واملضار املنافع من ألن والنفس»؛ العقل «يقتنيها الحد: هذا يف قلنا وإنما
عدوٍّا العقل كان إذ النفس؛ عىل مقصور هذه فعلم النفس؛ خواص من وهي بالشهوة،

ص٤٨. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 2

كراوس. بول نرشها التي املختارات من وهو الحدود»، «كتاب يف: واردان وتعريفها العلوم تصنيف 3
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الحدِّ يف احتجنا فلذلك العقل؛ عىل مقصور فعلمها بالرأي، متعلقة أشياء ومنها للشهوة،
إليهما.

العلم

علم الدين

رشعي

باطنظاهر
صنائع
محتاج
إليها يف
الصنعة

علم ا:عانيعلم الحروف

عقيل

مراد لنفسه

مراد لغ@ه

عقاق@

حجرعقاق@ يدبر بها

تدب@

جواني

أبيضأحمر

براني

أبيضأحمر

علم الدنيا

رشيف
= علم الصنعة

وضيع
= علم الصنائع

طبيعي

يبوسةرطوبةبرودةحرارة

روحاني

ظلمانينوراني

إلهيفلسفي

بسائط

= كل غبيط
يدخله تدب@

مركبة

= األركان
أي العنارص األساسية

صنائع
محتاج
إليها يف
الكفاية
واالنفاق

عىل الصنعة

ذلك كان وجه بأي والنافعة، الضارة الحوادث، من الكون عالم يف ما جميع هو (ب)
فيها.4

62



العلوم تصنيف

الرشعي العلم (3-1)

الدين): علوم (من

منافع من كان ملا ودنيا، دينًا النافعة السياسات أفضل به املقصود العلم هو (أ)
من يكن لم ما ألن الدنيا؛ منافع من النوع هذا خصصنا وإنما املوت؛ بعد نافًعا الدنيا

التعريف. هذا يف يدخل فال بالدين، له تعلُّق وال حاله، هذه منافعها
يف نافًعا صالًحا فيه يصلحون وجه عىل العامة سياسة بها املقصود السنن هو (ب)

وآجله. أمرهم عاجل

العقيل العلم (4-1)

الدين): علوم (من

األوىل العلة أحوال من الجزئي العقل به وتحىلَّ الحواس، عن غاب ما علم هو (أ)
يف الفضيلة به ل يُتَعجَّ فيما والجزئية، الكلية والنفس الكيل العقل وأحوال نفسه، وأحوال

البقاء. عالم إىل به ل ويُتوصَّ السكون، عالم
حقائقها؛ عىل واملعاني الصور ذوات األشياء لصور القابل البسيط الجوهر هو (ب)

واألصباغ. األلوان ذوات واألشكال الصور من قابلها ملا امِلرآة كقبول

الحروف علم (5-1)

الدين): علوم يف العقيل الجانب (من

… … … … (أ)
عىل بنظمِه يدل تقطيًعا املقطَّعة األصوات عىل باملواضعة الدالَّة األشكال هو (ب)

عليها. باملواطأة املعاني

هو بينهما الفرق بل النفع، به يُراد كليهما إن حيث من الدنيا وعلوم الدين علوم بني يفرِّق ال أنه الحظ 4

املوت. بعد ملا الدين وعلوم املوت، قبل ملا الدنيا فعلوم يكون؛ متى االنتفاع زمن يف فقط
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املعاني علم (6-1)

الدين): علوم يف العقيل الجانب من وهو الكلمات، (معاني

ما، هل، وهي: األربعة، الكلمات أي األربعة، الحروف بمباحث املحيط العلم هو (أ)
من باألشياء يحيط الذي العلم هو أعني — يَّة) واللمِّ والكيفية، واملائية، (الهليَّة، ِلَم كيف،

وجودها. من املقصود والهدف وصفاتها أصلها حيث
عليها. الداللة إىل بالحروف املقصود الصور هو (ب)

الطبيعي5 الحروف معاني علم (7-1)

كلمة كل إن إذ الكلمات؛ حروف عليها تدل التي الخاصة بالطبائع العلم هو (أ)
منها. ُركِّبت التي باألحرف مسماها طبيعة عىل دالة

معينة. طبائع ذوات كائنات بها نستحدث التي بالوسائل اإلحاطة هو (ب)

الروحاني الحروف معاني علم (8-1)

والظلمة. النور من املؤتلفة باألشكال العلم هو (أ)
الفاعلة. الصورة مجرى الجاري اللطيف اليشء هو الروح (ب)

النوراني العلم (9-1)

الروحاني): الحروف علم فرعي أحد (وهو

الكل. عىل الفائض النور بحقيقة العلم هو (أ)
بحسب باملمازجة، مرشًقا بياًضا األشياء جميَع يُكِسب الذي الجوهر هو النور (ب)

القبول. يف اختالفها عىل األشياء، تلك قبول

أنه مع روحاني؛ وآخر طبيعي قسم قسمني: فيقسمه الحروف، معاني علم عن حيان ابن هنا يتحدث 5

إىل القسمة أما روحاني؛ هو وما فلسفي هو ما إىل مه قسَّ بل القسمة، هذه مه قسَّ قد تصنيفه يف يكن لم
املعاني. لعلم ال الحروف لعلم جعلها قد فكان روحاني، هو وما طبيعي هو ما
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الظلماني العلم (10-1)

الروحاني): الحروف علم فرَعي من اآلخر الفرع (وهو

هو نقول وال التضاد؛ ذلك وعلة تضاده، وكيفية للنور، ضد هو بما العلم هو (أ)
يف باآلخر علم نفسه الوقت يف هو الضدَّين بأحد العلم ألن الضد؛ ذلك بطبيعة العلم

الجملة.
األشياء وهي ألثره، العادمة أو له العادمة األشياء من النور عدم هي الظلمة (ب)

نورانية.6 لها فيقال للنور القابلة األشياء وأما ظلمانية، لها يقال التي

الحرارة علم (11-1)

الطبيعي): الحروف علم إليها يتفرع التي األربعة الفروع أحد (وهو

حدوثها. سبب ويف أثرها ويف جوهرها يف بالحرارة العلم هو (أ)
كلها.7 الجهات يف حركتها وهي الهيوَىل، غليان هي الحرارة (ب)

الربودة علم (12-1)

الطبيعي): الحروف لعلم األربعة الفروع ثاني (وهو

وجودها. وسبب وأثرها جوهرها حيث من بها العلم هو (أ)
مركزها.8 إىل محيطها من الهيوَىل حركة هي الربودة (ب)

تمتص التي األجسام يدرس الضوء لظواهر بحثه يف العلم إن لقلنا: حديثه بلغة الكالم هذا عن نا عربَّ لو 6
تعكسه. التي واألجسام الضوء

الذرات، حركة هي إذ الحرارة؛ ماهية يف الحديث العلم قوَل يوافق الهيوَىل حركة هي الحرارة إن قوله 7

حركتها. يف الذرات ببطء الحرارة درجة وتقلُّ الذرات رسعة بازدياد الحرارة درجة فتزداد
علًما كان — الوسطى العصور ويف اليونان عند — كله القديم العلم أن إىل القارئ تنبيه إىل بنا حاجة ال 8

قائمة حقيقة «الربودة» كانت فقد الكمي؛ بالجانب اهتمامه يزيد الذي الحديث العلم خالف عىل كيفيٍّا،
وال الحرارة، درجات من درجة هي فالربودة اليوم أما الكيف، يف الختالفهما «الحرارة» عن مستقلة بذاتها

و«اليبوسة». «الرطوبة» إىل بالنسبة نفسه هذا وُقْل وحده، الكم يف إال الطرفني بني اختالف
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الرطوبة علم (13-1)

الطبيعي): الحروف لعلم الفروع ثالث (وهو

بأثرها؛ العلم هو هنا نَُقل ولم حدوثها؛ وسبب وخاصتها بجوهرها العلم هو (أ)
فاعلة. ال منفعلة الرطوبة ألن

لها. املحيي وغذاؤها حركتها، يف الحرارة مادة هي الرطوبة (ب)

اليبوسة علم (14-1)

العلم إنه أيًضا هنا نَُقل ولم حدوثها؛ وسبب وخاصتها بجوهرها العلم هي (أ)
فاعلة. ال منفعلة — كالرطوبة — اليبوسة ألن بأثرها؛

تفريًقا قلنا وإنما طبيعيٍّا؛ تفريًقا املجتمعة األشياء بني املفرِّقة هي اليبوسة (ب)
بني فنُفرِّق بالسكني اليشء نقطع قد ألنَّا الصناعة؛ بتفريق عليك يلتبس لئال طبيعيٍّا
الصناعة إىل منسوبًا التفريق يكون الحالة هذه مثل ففي يبوسة؛ السكني وليس أجزائه،

الطبيعة. إىل ال

الفلسفي العلم (15-1)

الحروف): معاني علم فرَعي أحد (وهو

املعلومة. املوجودات بحقائق العلم هو (أ)
والبعيدة. القريبة وِعَللها الطبيعة بأمور العلم هي الفلسفة (ب)

اإللهي العلم (16-1)

الحروف): معاني علم فرَعي من اآلخر الفرع (وهو

فقط. واحد بوسيط أو واسطة، بغري عنها كان وما األوىل بالعلة العلم هو (أ)
وخواصها.9 األوىل والعلة والعقل الناطقة النفس من الطبيعة بعد ما علم هو (ب)
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الرشع علم (17-1)
إىل منرصًفا ١٦ إىل ٤ رقم من حديثنا كان وقد ورشعي، عقيل قسمني: ينقسم الدين (علم

:(٣ رقم أيًضا انظر — الرشعي القسم إىل اآلن وننتقل العقيل، الدين علم أقسام

— وقبله املوت بعد فيما حقائقها عىل استُعمَلت إذا — النافعة بالسنن العلم هو (أ)
املوت. بعد فيما النافعة األشياء من

… … … … (ب)

الظاهر علم (18-1)
الرشع): علم فرَعي أحد (وهو

والنفوس. والعقول الطبيعة يف الناس عامة يُدركها كما بالسنن العلم هو (أ)
الناس. عامة يؤلفون الذين أولئك علم هو (ب)

الباطن علم (19-1)
الرشع): علم فرَعي من اآلخر الفرع (وهو

اإللهية. بالعقول تليق التي وأغراضها السنن بِعَلل العلم هو (أ)
بالظاهر. املراد املستور الغرض هو (ب)

.٢ فقرة راجع — وفروعه الدنيا علم إىل وننتقل الدين، علم فروع من انتهينا هنا إىل

الدنيا علم (20-1)

املضار ودَفع فيه، أعان أو منها املنافع جلب وما والضار، بالنافع العلم هو (أ)
به.10 تدفع ما عىل أعان أو منها

… … … … (ب)

وأما فلسفة، ال إلهي علٌم هو هللا) =) األوىل بالعلة فالعلم والفلسفة؛ اإللهي العلم بني دقيقة تفرقة هذه 9

العالقات يف البحث فإن أخرى بعبارة بالطبيعة؛ العلم أي املخلوقة، باألشياء العلم عىل فتقترص الفلسفة
الفلسفة. من ال اإللهي العلم فمن الطبيعة وراء فيما البحث وأما فلسفة، الطبيعة كائنات بني
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الرشيف الدنيا علم (21-1)

الصنعة): بعلم ى يسمَّ ما (وهو

الجيدة. حياته قوام يف الناس جميع عن اإلنساَن أغنى بما العلم هو (أ)
باإلكسري. العلم وهو

بعض. إىل بعضها األشياء إليه تحتاج فيما غريه عن املستغني هو الرشيف (ب)

الوضيع الدنيا علم (22-1)

الصنائع): بعلم ى يسمَّ ما (وهو

بما العلم فهو املوت؛ قبل الحياة وحفظ واملنافع اللذات إىل يوصل بما العلم هو (أ)
دنياهم. منافع يف الناس إليه يحتاج

عليه. تفضيله تقتيض حاجًة غريه إىل املحتاج هو الوضيع (ب)
من املكاسب يف سواه عمن بنفسه اإلنسان استغناء إىل املوصلة اآلالت هي والصنائع

معتادة. غري جهة
هو األخري هذا ألن الوضيع؛ الدنيا علم إىل تحقيقه يف محتاٌج الرشيف الدنيا وعلم

ذاك. أهدافه إىل املوصلة الوسائل

اإلكسري علم (23-1)

لنفسه): مراٌد علٌم (وهو

من ما جوهًرا يصبغ الذي وهو التجارب، عليه تُجَرى الذي باليشء العلم هو (أ)
رشيف. ذائب جوهر إىل ويحوِّله الخسيسة، الذائبة الجواهر

… … … … (ب)

الفصل، هذا أول يف رشحناها التي العامة نظره وجهة مع يتفق ال العلم، إىل براجماتية عملية نظرة هذه 10

التناقض ويزول منها؛ االستفادة عن النظر بغضِّ الحقائق عن الكشف مجرد هو العلم أن ومؤداها
الدين لعلوم يصلح نحو عىل التعريف يصوغ فإنما عامة بصفة العلم يُعرِّف حني أنه تذكَّرنا إذا الظاهر
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العقاقري علم (24-1)
لغريه): مراٌد علٌم (وهو

إليه. والوصول اإلكسري بلوغ يف إليها املحتاج واملعادن باألحجار العلم هو (أ)
التجارب. عليها تُجَرى التي األجسام هي العقاقري (ب)

التدابري علم (25-1)

لغريه): مراٌد علٌم أيًضا (وهو

منها أرشف أَُخر أعراض إىل فيه حلَّت ما ألعراض ة املغريِّ باألفعال العلم هو (أ)
اإلكسري. تمام إىل وأسوق

الصنعة. من لنفسه املراد بلوغ بها املقصود األفعال هي التدابري (ب)

الحجر علم (26-1)

العقاقري): علم فرَعي أحد (وهو

إكسريًا. ليصري أغراضه تبديل يُراد الذي باليشء العلم هو (أ)
معتاد. غري رشيف وجه من الغري عن الغنَى منه املطلوب الجوهر هو الحجر (ب)

الحجر هذا تدبري يف الداخلة العقاقري علم (27-1)

العقاقري): علم فرَعي من اآلخر الفرع (وهو

املراد الحجر هذا أعراض تغريِّ التي الخواص ذوات املعدنية بالجواهر العلم هو (أ)
ها. تغريُّ

… … … … (ب)

تجيءَ أالَّ منطقيٍّا يقتيض ال فذلك إدراكي، عرفاني كشف مجرَد العلم كان إذا أنه عىل مًعا؛ الدنيا وعلوم
ذلك. بعد تطبيقية مرحلٌة
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الجواني العلم (28-1)

التدابري): علم فرعي أحد (وهو

إىل حالة من ليتحول داخل، من عليه التجارب تُجرى الذي باليشء العلم هو (أ)
حالة.

الوصول بقصد مجتمعة اليشء جوانب من التجربة عليه تقع ما هو الجواني (ب)
إليه. الوصول يمكن ما غاية إىل

الرباني العلم (29-1)
التدابري): علم من اآلخر الفرع (وهو

ظاهره. يف اليشء عىل تُجرى التي بالتجارب العلم هو (أ)
األمر، أول يف بعض عن بعضها مفرًدا جوانبه إىل نُظَر إذا اليشء هو الرباني (ب)
علم عىل نكون الحالة هذه ويف إليه. تصل أن للصنعة يمكن ما آخر إىل يُوصلنا ال وهو

إليه. يصري أن قبل أمره إليه سيئول بما

الجواني األحمر علم (30-1)
الجواني): العلم فرَعي أحد (وهو

كاملة. صورة عىل ذهبًا الفضة يصبغ بما العلم هو (أ)
وإما أحمر إما وهو الذائبة، األجسام يف منه غائًصا كان ما هو األحمر الصبغ (ب)

والحمرة. الصفرة بني مسكيٍّا وإما أصفر

األبيضالجواني علم (31-1)
الجواني): العلم من اآلخر الفرع (وهو

كاملة. صورة عىل فضة النحاس يصبغ بما العلم هو (أ)
وإما خالص، أبيض إما وهو الذائبة األجساد يف الغائص هو األبيض الصبغ (ب)

َكِمد. أحمر وإما أغرب،
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الرباني األحمر علم (32-1)

ناقصة. صورة عىل ذهبًا الفضة يصبغ بما العلم هو (أ)
… … … … (ب)

األبيضالرباني علم (33-1)

ناقصة. صورة عىل فضة النحاس يصبغ بما العلم هو (أ)
… … … … (ب)

األحمر اإلكسري علم (34-1)

اإلكسري): علم فرَعي أحد (وهو

طبيعته. بحكم ذهبًا الفضة يصبغ بما العلم هو (أ)
نوع من بتحويله وذلك ثابتًا صبًغا الذائب للجوهر الصابغ هو التام اإلكسري (ب)

منه. أرشف نوع إىل

األبيض اإلكسري علم (35-1)

اإلكسري): علم من اآلخر الفرع (وهو

طبيعته. بحكم فضة الرصاص أو النحاس يصبغ بما العلم هو (أ)
الفضة لخواص جامعة بيضاء فضة للنحاس الصابغ هو التام األبيض اإلكسري (ب)

بأرسها.

البسيطة العقاقري علم (36-1)

الصنعة. تدبري يدخله لم بما العلم هو (أ)
… … … … (ب)
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املركبة العقاقري علم (37-1)

الصنعة. تدبري دخله بما العلم هو (أ)
… … … … (ب)

الغبيط البسيط علم (38-1)

هو. هو بها هو التي األوىل ِخْلقته عىل كان بما العلم هو (أ)
الصنعة. تدابري من فيه تدبري ال ما هو الغبيط البسيط (ب)

األركان علم (39-1)
الرتكيب): عنارص (أي

اإلكسري. ن تكوَّ ما يجمعها تدبريًا ُدبِّرت إذا التي بالعنارص العلم هو (أ)
غريه. مع التدبري دخله ما هو املركَّب اليشء (ب)

التي وحدودها حيان، بن جابر عند — والدنيوي الديني — العلم صنوف هي تلك
البارزة النقاط به نضع تلخيًصا األمر نلخص أن ونستطيع بعض، من بعضها تميِّزها
عىل دنيوي علم هو وما ديني علم هو ما بني يفرِّق — أوًال — إنه فنقول أنظارنا، أمام
كان وإن دينيٍّا، علًما كان املوت بعد االنتفاع هذا كان فإن بالثمرة؛ االنتفاع زمن أساس

دنيويٍّا. علًما كان املوت قبل
وعندئٍذ مباًرشا، قياًما النص عىل يقوم علم بني الدين علوم يف يميِّز هو — وثانيًا
عىل يقوم وعلم الباطنة، الخفية بتأويالته تأخذه أن وإما بظاهره النص تأخذ أن إما
من لنا بد ال هنا وها سواه؛ يشء عىل الحكم موضوع فيها يُقاس التي العقلية األحكام
من مؤلَّفة وهذه وأحكام، قضايا مداره العقل ألن والجمل؛ الكلمات يف النظر ق يدقِّ منطق

أحرف. من مؤلَّفة والكلمات كلمات،
الدنيا، علوم يف الرَحى قطب الكيمياء) علم (أي الصنعة علم جابر يجعل — وثالثًا
«علم اسم عليه يقرص الذي هو منه فالنظري وعميل؛ نظري قسمني: مه يقسِّ هو وكأنما
التجريبية الوسائل بها ويقصد الصنائع» «علم يسميه الذي فهو العميل وأما الصنعة»،
أن هو الكيمياء) علم =) هذا الصنعة علم يف اللباب ولب الصنعة؛ علم يف منها بد ال التي

وهكذا. فضة النحاس تُحيل أو ذهبًا الفضة تُحيل التي الصابغة املادة إىل نَِصل
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علم يجعل أصناف، سبعة يُصنفها إذ للعلوم؛11 آخر تصنيًفا حيان البن نجد أننا عىل
وهي: منها؛ واحًدا الصنعة

علم (٥) الطلسمات. علم (٤) الخواص. علم (٣) الصنعة. علم (٢) الطب. علم (١)
الكائنات. تكوين علم وهو الصور علم (٧) الطبيعة. علم (٦) العلوية. الكواكب استخدام
علم كل يف ليبنيِّ املختلفة، السبعة العلوم هذه من علم كل يف القول حيان ابن ويفيض

ذلك. إىل وما وأهدافه ووسائله الفرعية أقسامه منها
كالٍّ م يقسِّ ثم وعميل، نظري أساسيَّني: قسَمني الطب علم م يقسِّ — مثًال — فرتاه
وعند بالجسم. يُعنى واآلخر بالنفس، أو بالعقل يُعنى أحدهما قسمني: القسمني من
يف أعضائه إىل وترشيحه عنارصه، إىل الجسم تحليل إىل يلجأ الجسم طب عىل حديثه
قوله: الترشيح يف كالمه قبيل فمن ًال؛12 مفصَّ لِذْكِره املقاُم يتسع ال مما وإطناب استفاضة
عظم، إما لها يقال وجميعها وصغار، كبار قطعة ألف وثمانني أربعة من مركَّب «اإلنسان
عظام وإما غرضوف، وإما ليف، وإما وتَر، وإما رشيان، وإما عصب، وإما عضل، وإما
ذكر يف يميض ثم «… جلد وإما ظفر، وإما العرب، لغة يف الَمى السُّ لها يقال سمسمانية

األقسام.13 هذه من كلٍّ أجزاء
واألنثيان والكبد والقلب الدماغ أربعة: اإلنسان يف الرئيسية األعضاء إن كذلك ويقول
الكبد، وتقابل والصفراء الدماغ، ويقابل البلغم أنواع: أربعة اإلنسان بدن يف واألخالط (؟)،

(؟). األنثينَي وتقابل والسوداء القلب، ويقابل والدم
واألرض؛ والهواء، والنار، املاء، األربعة: الرئيسية العنارص تقابل بدورها العلل وهذه

(؟). لألنثينَي واألرض للكبد، والهواء للقلب، والنار للدماغ، فاملاء
للنار، والحرارة للماء، الرطوبة األربع: الكيفيات تقابل بدورها األربعة والعنارص
مركبات، الحقيقة يف هي األربع الكيفيات هذه أن عىل لألرض؛ واليبوسة للهواء، والربودة

اآلتي: الوجه عىل أساسيَّني عنرصين من مركَّب منها كلٌّ

ماء. = الرطوبة + الربودة

نار. = اليبوسة + الحرارة

ص٤٨. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 11

ص٦٠. إىل ص٥١ من السابق املرجع 12
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هواء. = الرطوبة + الحرارة

أرض. = اليبوسة + الربودة

متزن. مزاج يف كلها األشياء هذه اعتدال يف هي الجسم وصحة
بيت له ويقال للوجه امُلساِمت هو األول ثالثة: إنها جابر يقول الدماغ أقسام ويف
وأي الفكر؛ بيت له ويقال الدماغ مؤخرة يف والثالث الذِّْكر، بيت وهو واألوسط الخيال،

والذكر.14 والفكر الخيال يفسد حتى به، املحدود اليشء ذلك فسَد فسَد هذه
أقسام إىل فيُحلِّلها مجملة األمر أول ذكرها التي الجسم أجزاء جابر يتناول وهكذا

وهكذا. فرعية أقسام إىل واألقسام
الخواص، وعلم الصنعة، علم السبعة: العلوم بقية عن يتحدث اإلفاضة هذه وبمثل
سريد مما الصور، وعلم الطبيعة، وعلم العلوية، الكواكب استخدام وعلم الطلسمات، وعلم

الكتاب. هذا يف املناسبة مواضعها يف ذكُره

ص٥٥-٥٦. السابق، املرجع 13
ص٥٦. السابق، املرجع 14
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وسحرها رساللغة

والعالم اللغة (1)

إىل يطرحونه يزالون وما نًا، متضمَّ أو رصيًحا طرًحا أنفسهم عىل الفالسفة طرَحه سؤال
طبيعة من الخارجي العالم طبيعة نستدلَّ أن نستطيع حدٍّ أيِّ إىل هذا: وهو هذا، يومنا
ضخمة مجموعًة ألنفسنا أنشأنا قد أوالء نحن ها العاَلم؟ ذلك عن بها نتحدث التي اللغة
فتكون الرموز هذه بها نبني التي الطريقة عىل مًعا واتفقنا — الكلمات هي — رموز من
الرمزية املجموعة هذه أن وواضح السامع؛ عنه فيفهم املتكلم بها ينطق مفهومة ُجَمًال
الخاصة لغتها منها جماعة لكل إن إذ البرشية؛ الجماعات باختالف تختلف وهي الضخمة،
أعني — الضخمة الرمزية املجموعة هذه أن واضح أبنائها، بني التفاهم عمليات يف بها
«كلمة» فليست إليها؛ لرتمز الرموز تلك جاءت التي األشياء نفسها هي ليست — اللغة
فالرمز الظمأ؛ يروي الذي املاء هي املاء «كلمة» وال يُؤَكل، الذي نفسه الخبز هي خبز
جانبان لدينا كان للتفاهم، لغة لدينا تكاملت ما وإذا آخر. يشء إليه واملرموز يشء اللغوي
من اللغة بهذه عنه تتحدث الذي الخارجي العاَلم ثم ناحية، من اللغة هذه هما: مختلفان
املرموز الخارجي العالم أشياء وبني اللغة رموز بني الثنائية هذه إن أقول أخرى. ناحية
ولكن وتوضيًحا؛ ِذْكًرا منَّا تستدعي تكن لم بحيث الوضوح من هي اللغة، برموز إليها
األنظار هذه ثم إليها، األنظار َلْفت إىل تحتاج ما كثريًا الواضحة الحقيقة وهذه ظنُّك ما
وراءه، التي األشياء يحجب ال شفاف هواء اللغة فكأنما شديد؟ جهد بعد إال تلتفت ال

األشياء. تلك وبني بيننا هواء ال أن فنحسب
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العالم طبيعة نستدلَّ أن نستطيع حدٍّ أيِّ إىل األول: سؤالنا إىل هذا بعد ونعود
يختلف هذا يف العالم؟ ذلك إىل بها لنرمز أنشأناها التي اللغة طبيعة من الخارجي

ثالثًا: فئاٍت إزاءَه فينقسمون — معظمهم أو — الفالسفة

الجملة تركيب كان فإن اللغة؛ خصائص من العالم خصائص يستدل فريق (١)
أخرى، جهة من واملسنَد جهة من إليه املسنَد هما: جانبنَي، بتوافر إال يكون ال — مثًال —
من جوهره يشء لكل فيكون التأليف، من النحو هذا عىل العالم أشياء تكون أن بد فال
اللغة يف كان إذا وكذلك أخرى، جهة من الجوهر ذلك عىل تطرأ التي والخصائص جهة
أسماء — مثًال — فهنالك أيًضا؛ مختلفة مسمياتها تكون أن بد فال النوع، مختلفة كلمات
كائنات ففيه وتلك؛ هذه يقابل ما الخارجي العالم يف يكون أن بد فال كلية، وأسماء جزئية
وجود افرتاض إىل «أفالطون» دَعا ما بعينه هو وهذا كلية، كائنات أيًضا وفيه جزئية،
عاملنا جانب إىل — املثل بعالم أو األفكار بعالم أسماه — الكلية الكائنات لهذه بأَْرسه عالم
ويف اللغة مفردات يف تمَيض أن تستطيع هكذا … جزئية أفراد فيه ما كل الذي املادي هذا
مقابًال يكون أن ينبغي ماذا تركيب كل ومن لغوي مفرد كل من فتستدل تركيبها، طرائق
طبيعة ليفهموا اللغة طبيعة عىل يرتكزون الذين الفالسفة وفريق األشياء؛ عالم يف له
الفيلسوف عاِلَمنا أن وسنرى وبراديل1 وهيجل، وليبنتز، واسبينوزا أفالطون، هم: العالم

الزمرة. هذه من هو حيان بن جابر
بعلمه يجاوز أن عليه محاٌل اإلنسان أن إىل يذهب الفالسفة من ثاٍن وفريٌق (٢)
هذا نظر وجهة تفهم أن شئت وإن ذاته، يف الخارجي العالم حيث إىل اللغة كلمات حدود
— مثًال — له تقول كأن علًما، به تُحيَطه أن تريد أمًرا شئت َمن إىل تنقل أن فحاِوْل الفريق
أي جرٍّا، وهلمَّ فرابعة بثالثة وهذه بأخرى، كلمة له ترشح أنك تجد بيضاء» الورقة «إن
تخرجان أمامكما وسيلة وال بها، تتفاهمان التي الكلمات حبيَس زميلك مع ستظل أنك
إذا بالك فما الورقة، يصف الذي الخارجي «البياض» حيث إىل الكلمات سجن من بها
ولهان؟ عاشق أو نشوان أو حزين أو خائف أنك — مثًال — يعرف أن لزميلك أردت
هذا عند الرأي وخالصة محال. أمٌر باللغة إليها املرموز الحقيقة إىل هنا اللغة مجاوزة
— العلمية املعرفة حتى — معرفة وكل معرفة أن أي أن هي الفالسفة من الثاني الفريق

ص٣٤١. Russell, B., On Onquiry ints Meaning and Truth 1
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ون يُسمَّ الذين أولئك الفريق هذا ومن أقل، وال أكثر ال لغوية كلمات معرفة هي إنما
١٢٩٠–١٣٤٩) الوسطى العصور يف أوكام وليم مثل الفلسفة، تاريخ يف باالسميِّني
جماعة من طائفة ومثل (١٦٨٥–١٧٥٣) الحديثة العصور يف «باركيل» ومثل تقريبًا)

املعارصة. الفلسفة يف املنطقيني الوضعيني
غري ما حقيقة يدرك أن وْسعه يف اإلنسان أن إىل يذهب الفالسفة من ثالث وفريق (٣)
اللغة عىل يستحيل الحقيقة هذه مثل أن الفريق هذا ويعتقد يتكلمها، التي اللغة كلمات
اعرتافهم من الرغم عىل ويتكلمون عنها يكتبون مدركيها ترى ذلك ومع عنها، تعرب أن
سبيل عىل إال اللهم السامع، إىل أو القارئ إىل نقلها يف يجديان ال والكالم الكتابة بأن
برجسون. مثل الحديس باإلدراك يأخذون الذين والفالسفة املتصوفة هم وهؤالء اإليحاء،

داللتها عدم أو وداللتها اللغة، يف الثالثة اآلراء هذه تحليل بصدد املقام هذا يف ولسنا
هنا يعنينا الذي ولكن اللغة، طبيعة غري طبيعة من هو الذي الخارجي الواقع حقيقة عىل
طبيعة بأن القائلني من فهو اللغوية، الفلسفة مذاهب من موضعه يف جابًرا نضع أن هو
الوقت يف هي االسم فدراسة األشياء؛ طبائع عن تشفُّ وجملها وكلماتها بأحرفها اللغة

بعد. فيما تفصيًال سنرى كما ى، للمسمَّ دراسة نفسه
نبات من العالم يف ما لكل مساويًا يكون أن يلزم الكالم تركيب «إن حيان: ابن يقول
وجهة عن وحدها لنا لكشَفت وافيًا، تحليًال العبارة هذه حلَّلنا ولو وحجر.»2 وحيوان
جد موقف وهو األشياء، بعاَلم وعالقتها اللغة إزاء حيان ابن موقف تُحدِّد منطقية نظر
وغريهما رسل وبرتراند فتجنشتني3 به يأخذ الذي الحديث املنطق فروع من بفرع شبيه
التصوير، من رضب هي اللغة كلمات أن ومؤداه الحارض؛ عرصنا يف التحليل فالسفة من
الهجاء أحرف اخرتعت ولنئ القديمة، الكتابات بعض يف فعليٍّا تصويًرا كانت قد إنها بل
نهاية ال صور يف وجمعها حلِّها لسهولة األشياء، بها نصور التي الصور لرتكيب تيسريًا
بني الجوهر حيث من فرق فال التصويرية؛ قوتها الكتابة من يسلب لم ذلك فإن لعددها،
«الطائر العبارة: هذه تكتب أن وبني فروعها، أحد عىل طائًرا وترسم شجرة ترسم أن
«الشجرة» فكلمة «صورة»، هي — النظر فيها أمعنت لو — العبارة فهذه الشجرة»، عىل

ص٤٤٩. كراوس، مختارات الصغري، امليزان كتاب 2
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تنوب «عىل» وكلمة الطائر، صورة عن تنوب «الطائر» وكلمة الشجرة، صورة عن تنوب
املرآة، عكس الواقع تعكس بصورة صورناها لو بالشجرة الطائر تصل التي العالقة عن
عىل الكاتب أو املتكلم نحاسب أن وجَب للواقع، «تصويًرا» حقيقتها يف الكتابة دامت وما
ال الذي والكالم للواقع، صوًرا بكالمه يرسم بأن — منطقيٍّا — فنطالبه األساس، هذا
أساًسا الكالم ُخلق التي الكالم بمهمة يقوم وال معنى ذا يكون ال الصور هذه مثل يرسم
عبارة يف وَرد كما — تراكيبها لوجدنا الكاملة املنطقية اللغة لنا كانت ولو أجلها. من

وحجر». وحيوان نبات من العالم يف ما لكل «مساوية — ذكرها السالف حيان ابن

أقراطيلوس محاورة (2)

اللغة أساس للطبيعة، فهمه يف حيان بن جابر عليها اعتمد التي األسس أهم من كان
نعرف وخصائص، طبائع من لها وما والكلمات بالحروف معرفتنا طريق فعن وتحليلها؛
قديمة لجذوًرا لها إن بل جابر، وليدة الفكرة هذه تكن ولم وخصائصها، األشياء طبائع
الكلمات تكن لم حيث والكهانة؛ السحر عصور إىل تَِصل حتى املايض أعماق يف ترضب
يُرمز التي األشياء طبيعة يف مشاركة لها كان بل اتفاًقا، عليها اصطلح رموًزا والحروف
معينة. بوسائل مستعينًا شئت ما ى باملسمَّ تفعل أن تستطيع االسم طريق وعن بها، إليها
عليها متفق رموز مجرد أهي اللغة: مشكلة من تماًما فرغنا قد اليوم كنَّا فلنئ
مىض، فيما كذلك األمر يكن فلم األشياء، طبيعة بها تشارك طبيعة ذات هي أم اصطالًحا،
بصفة «أقراطيلوس» محاورة يف أفالطون لهما سجَّ النظر، من وجهتان للموضوع كان بل
من الرغم وعىل وطيماوس، ثيتاتوس مثل أخرى، محاورات يف لهما تعرَّض كما خاصة،
أخذ التي النظر وجهة من به، ا خاصٍّ فريًدا تنسيًقا املوضوع ق نسَّ قد حيان بن جابر أن
قد اليوناني الفلسفي الرتاث أن يف نشك ال أننا إال األشياء، عىل وداللتها اللغة أمر يف بها

آخر. حينًا مبارش وغري حينًا مبارش بطريق اإلسالمي الفكر يف يؤثر معروًفا كان
بن حنني برتجمة منقولة العرب عرفها التي أقراطيلوس، ملحاورة موجز ييل وفيما
فلسفة عن كتابه يف وللفارابي جالينوس، بها تناولها التي املرشوحة الصورة عن إسحاق
هل … «فحص قد: أفالطون إن يقول إذ هذه؛ أقراطيلوس محاورة عىل تعليق أفالطون
املعاني عىل الدالة باألسماء اإلنسان أحاط إذا وهل اللسان، علم صناعة هي الصناعة تلك
علًما أحاط قد يكون … اللسان ذلك لها التي األمة تلك جمهور عند داللتها حسب عىل
يظنون الصناعة هذه أهل كان إذ املطلوب؛ العلم ذلك بها له وحصل األشياء، بجواهر
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املعروف كتابه يف وهذا … أصًال العلم ذلك الصناعة هذه تعطي ال أنه فبنيَّ ذلك، بأنفسهم
بأقراطلس.»4

عىل دالة األسماء هل اللغة: نشأة هو أقراطلس) (أو أقراطيلوس محاورة وموضوع
مالئًما تجعله نفسه اللغوي الرمز من نابعة خصائص وبحكم «بطبيعتها» مسمياتها
عليه يصطلح الذي «االتفاق» بحكم الداللية قوتها تكتسب أنها أم به، إليه املرموز لليشء
املعني، لليشء معني اسم عن لنا مندوحة ال كان األوىل، كانت فإن التفاهم؟ عملية يف الناس

جزاًفا. األمر وكان لنا، مرتوًكا االختيار أمُر كان الثانية كانت وإن
بوجهة — املحاورة يف — هريموجنيس ويأخذ األوىل، النظر بوجهة أقراطيلوس يأخذ
الطبيعي الصحيح اسمه اليشء عىل نُطلق لم ما بأنه أقراطيلوس فيقول الثانية، النظر
يختارونه اسم عىل جميًعا الناس اتفق لو حتى إطالًقا، يسميه ال َمن بمثابة فنحن الوحيد،
عىل إطالقه عىل اللغة أصحاب يتفق اسم أيَّ بأن هريموجنيس فريد عليه، ويُطلقونه له
ويُسأل سواه؛ اسم دون اسًما يحتِّم ما األشياء طبائع يف وليس له، اسًما كان ما يشء
ولو الصحيح، واستعمالها باللغة خبريًا ليس إنه فيقول النزاع، هذا يف رأيه عن سقراط

الفطرية. البداهة من ا مستمدٍّ رأيًا فسيكون برأٍي األمر يف أدىل
وجوه عدة من وجه إال هو إن اللغة، إىل النظر وجهة يف االختالف هذا أن والحق
من االجتماعية» و«األوضاع ناحية من «الطبيعة» بني فيه يُقابَل وأوسع، أكرب الختالف
يرتك يَكد لم شموًال القديمة يونان يف «بركليس» عرص شمل اختالف وهو أخرى، ناحية
والفكرية والسياسية األخالقية حياته يف اإلنسان أيستند املقابلة: هذه يف أدخلها إال مسألة
املجتمع تقاليد إىل يستند أم يشء، كل تحكم كما الطبيعة قوانني فتحكمه الطبع، فطرة إىل

كانت؟ ما كائنة وأوضاعه
تؤديها؛ التي املهمة هو بل اللغة، نشأة هو ليس للمحاورة الرئييس الهدف أن عىل
أننا مع وأصوًال، قواعَد تلتزم أن لوجب األكمل الوجه عىل تَها مهمَّ تؤدي اللغة كانت فلو
بنا ألدَّى جزاًفا، عليه االتفاق يصطلح ما هو اليشء اسم إن القائلة النظر بوجهة أخذنا لو
حقيقتها مع يتفق ال مما الثابتة، وقواعدها أصولها من اللغة فيه تُسَلب موقف إىل ذلك

فعًال. قائمة هي كما
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يف فبالغ اإلرساف، من يشء يف — املحاورة يف — رأيه َعْرض هريموجنيس بدأ لقد
أصبح ما، يشء عىل اسًما يُطلق أن هو أراد لو إنه قائًال واعتساف، جزاٌف اللغة إن قوله
اسم أطلق فلو باللغة؛ املتحدثني كلَّ به خالف لو حتى هو، عنده لليشء اسًما االسم هذا
هي «حصان» كلمة ألصبحت «إنسانًا» تسميته عىل الناس بقية اتفق قد ما عىل «حصان»
للكائن الصحيح االسم هو «إنسان» اسم أن كما الخاصة، هو لغته يف الصحيح االسم

الناس. سائر عند نفسه
تكون الجمل من والجملة جملة، من جزء االسم وهي: شائكة، مسألة تنشأ وهنا
عىل كانت إذا وكاذبة حقيقي، واقع عن حَكت إذا صادقة فهي كاذبة؛ وإما صادقة إما
إما إنه جمل عدة من املؤلَّف الفكر عن أو الواحدة الجملة عن قلنا إذا لكننا ذلك، خالف
الجملة؛ أجزاء من جزء كل إىل بالنسبة الحال تكون أن ينبغي فكذلك كاذب، وإما صادق
أو الصدق يكون فكيف صادًقا، بدوره يكون أن بد ال صادقة جملة أجزاء من جزء فكل
صحيح هو ما الكلمات من هنالك بأن افرتضنا إذا إال الواحدة الكلمة إىل بالنسبة الكذب
برأي املحاورة من املوضع هذا يف َليُديل سقراط وإن بطبيعته؟ مغلوط هو وما بطبيعته
أفراد عدة بني للتفاهم أداة أساسها يف فهي «اجتماعي» نشاط اللغة إن يقول: إذ سديد؛
الصحيح االسم أنه زعمت ثم ما، يشء عىل اسًما وحدي أنا أطلقُت فلو واحد؛ مجتمع يف
ملا اليشء، ذلك تسمية يف عليه الناس تواضع قد ا عمَّ اختالفه من الرغم عىل يل، بالنسبة
حني باطل إنه ما اسم عن نقول أن لنا جاز وبهذا االجتماعية؛ تَها مهمَّ عندئٍذ اللغُة أدَّت

التفاهم. عملية يعوق أنه بالبطالن نقصد
الستعماله يضعها واحٍد فرٍد وْضِع من األسماء تكون أن يُبطل الرأي هذا أن عىل
اتفاق بني فرق ال وأنه بعينها، جماعة وضِع من األسماء تكون أن يُبطل ال لكنه الخاص،
بني يرسي اتفاًقا منهما كلٌّ دامت ما الهمج، ولغة اليونان لغة بني فرق فال واتفاق،
تكن لم إن اللغة أن عىل كاٍف دليٌل وحده لهو األرض شعوب يف اللغات َد تعدُّ وإن أبنائها؛
كلُّ عليه تصطلح اصطالح فهي نفسه، وبني بينه الواحد الفرد اصطالح عىل مقصورًة

حدة. عىل جماعة
عليه، تتواضع أن الجماعة شاءت اتفاق بأي مرهونة األشياء أسماء كانت إذا لكنه
أن إىل ذهب قد بروتاجوراس إن نعم ذاتها. األشياء لحقائق بالنسبة كذلك األمر فليس
إدراك طريقة حسب شخص إىل شخص من يختلف نسبي أمر هي يشء أي حقيقة
حقائق أن ونقرِّر الرأي، هذا مثل عن اآلن النظر نغضُّ لكننا لليشء، املعني الشخص
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رضوب أليست لكن واصطالحهم؛ الناس باتفاق املرهون باألمر هي وليست ثابتة، األشياء
خاصة «طبيعة» لها يكون أَال كذلك، كانت وإن األشياء؟ بني من هي اإلنسانية الفاعلية
لنا يكن لم معينًا، هدًفا ق يحقِّ معني فعل أداء أردنا إذا إننا لها؟ ثابتة و«حقيقة» بها
نراعَي أن علينا يتحتَّم بل فعله؛ يف نستخدمها التي األداة يف وال أدائه طريقة يف االختيار
الخشب فشقُّ املستخدمة؛ األداة نوع نراعي كما الفعل، عليه نصبُّ الذي اليشء طبيعة
«أسماء» وإطالق األشياء، عن «الكالم» لكن وهكذا؛ خاصة، وأداة خاصة طريقة له مثًال
بل وأهوائنا، لنزواتنا مرتوًكا هو فليس وإذن شك؛ وال الفاعلية من رضٌب هو األشياء عىل
نراعَي أن علينا تحتَّم شيئًا، أسمينا فإذا خاصة، وأداة خاص طريق باصطناع ملزم هو
— نُطلقه الذي االسم أي — األداة طبيعة نفسه الوقت يف نراعَي وأن اليشء ذلك طبيعة

مًعا. الطبيعتان تتفق حتى
املادة هذه فلتكن واملقاطع، الحروف هي الكلمات منها نصوغ التي الخامة املادة إن
تسميه؛ الذي لليشء أداًة تصلح التي الكلمة صياغة من تُمكِّننا دامت ما تكون، ما الخامة
نُْصَب يضَع أن الخشب يَنُجر وهو فعليه لغزَّال، مغزًال يصنع بالنجار شبيٌه هنا فاألمر
دام ما يختار، مادة أيَّ يتخذ أن وله لها، صالحة األداة تجيء لكي الغزل طبيعَة عينَيه
شاء ما اختيار يف الحق له فواضعها اللغة؛ يف األمر وكذلك عينَيه، نُْصب الهدف هذا
لها؛ اللغة تُوضع التي األشياء طبيعة عينَيه نُْصب يضع دام ما واملقاطع، الحروف من
طبائع مع تتفق طبيعيًة لغاٍت كونها يف جميًعا اشرتاكها مع اللغات، َد تعدُّ يفرسِّ وهذا
األشياء مسايرة إىل أقربها هي فأكملها األداء، قوة يف اللغات تفاوت يفرس كما األشياء،
اللغة، عن نظره وجهة يف صواب عىل أقراطيلوس كان فقد وإذن الحقيقية، طبائعها عىل

خطأ. عىل هريموجنيس وكان

األشياء وطبائع الحروف (3)

أن من أقراطيلوس، عنه عرب الذي الرأي نفس عىل حيان بن جابر الفيلسوف عاِلمنا كان
الطبائع، عىل ُوضعت كيف الحروف إىل «انظر يقول: ذلك يف فهو للطبائع، مسايرة اللغة
إىل والحروف الحروف إىل الطبائع تنتقل وكيف الحروف، عىل ُوضعت كيف الطبائع وإىل

األشياء. طبائع من يقابله ما حرف فلكل واضح، واملعنى الطبائع.»5

الترصيف. كتاب 5
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يُوغل بل كثريًا، تُفيد ال التي التعميمات هذه عند — بالطبع — جابر يقف وال
ترتيب ونسبق املقام، لضيق مضطرين بعَضه ونُهمل بعَضه سنورد الذي التفصيل يف
حجر، وإما نبات وإما حيوان إما هي الطبيعة موجودات إن املوضع: هذا يف لنقول الكتاب
عنرص وكل واألرض، واملاء والهواء النار األربعة: األولية العنارص من كلها مركَّبة وهذه
واليبوسة والربودة الحرارة األربع: الكيفيات من اثنتني اتحاد من يتألَّف العنارص هذه من
يتكوَّن مًعا والرطوبة الحرارة ومن النار، ن تتكوَّ مًعا واليبوسة الحرارة فمن والرطوبة؛
ن يتكوَّ مًعا والرطوبة الربودة ومن األرض، ن تتكوَّ مًعا واليبوسة الربودة ومن الهواء،
الدالة الحروف بالتايل عرفنا تلك، أو الكيفية هذه عىل دالٌّ الحروف أيُّ عرفنا فإذا املاء؛
جابر ويقسم الطبائع. مختلف عىل الدالة الحروف أخريًا وعرفنا األربعة، العنارص عىل
إلحدى مقابلة منها مجموعة كلَّ يجعل أربع، مجموعات إىل والعرشين الثمانية الحروف

اآلتي: الوجه عىل األربع الكيفيات
ذ. ش ف م ط ه أ الحرارة:

ض. ت ص ن ي و ب الربودة:
ظ. ث ق س ك ز ج اليبوسة:
غ.6 خ ر ع ل ح د الرطوبة:

أخرى، جهة من تقابلها التي وللحروف جهة من للطبائع كيفي تقسيم هذا أن عىل
تركيبها يف الكيفيات هذه بها تتفاوت التي للمقادير كمية معرفة من جانبه إىل بد ال ولكنه
يف آخر حرف ككل حرف كل فما املختلفة، للحروف كمية دالالت من يقابلها وما لألشياء،
حيان ابن نظريات عىل الحديث عند إليها لنعود اآلن النقطة هذه يف التفصيل ونرتك قوته،

الكمياء. علم يف
الترصيف» «كتاب والطبائع الحروف بني فيه يوازي أخذ الذي كتابَه جابر أسمى وقد
الكلمات ترصيف بني األمر حقيقة يف فرق ال إذ ترصيًفا؛ النحويون يسميه بما تشبًُّها

أخذ أنه هي املجموعات هذه اختيار طريقة أن الحظ — ص٣٩٧ كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 6

والعارش والسادس الثاني الحرف وللربودة وهكذا؛ عرش والثالث والتاسع والخامس األول الحرف للحرارة
وللرطوبة وهكذا، عرش والخامس عرش والحادي والسابع الثالث الحرف ولليبوسة وهكذا، عرش والرابع
ط ح ز، و ه د، ج ب أ هو الحروف وترتيب وهكذا، عرش والسادس عرش والثاني والثامن الرابع الحرف

غ. ط ص ذ، خ ث ت، ش ر ق ص، ف ع س ن، م ل ك ي،
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العالم شاء فلو بسطها؛ بصدد اآلن نحن التي النظرية حسب األشياء، طبائع وترصيف
هذه من له لينتج أوًال، وتصاريفها األسماء فليدرس آخر، شيئًا َه ليصريِّ ما شيئًا يحوِّل أن
ملا إنه جابر: يقول بعض. إىل بعضها األشياء تحويل يف السري طريق يكون كيف الدراسة
يف يقع أن من بدٌّ يكن لم الحروف، بتأليف إال كالم وال الحروف، عىل كله «الكالم كان

الحروف.»7 كترصيف الطبائع ترصيُف يكون أن فحقيق ذلك، مثل الطبائع
والربودة الحرارة األربع: الكيفيات هو كافة املوجودات منه تكوَّنت الذي األصل إن قلنا
ا عمَّ بمعزل حدة عىل منها الواحدة تقوم أن محالٌّ الكيفيات هذه لكن واليبوسة؛ والرطوبة
وحدها تكون ال فالحرارة األقل؛ عىل اثنتني اثنتني اتحادها من بد ال كان ولذلك عداها؛
ن يتكوَّ وبهذا الرطوبة وأما النار، ن تتكوَّ وبهذا اليبوسة أما بها، تمتزج أن بد ال بل أبًدا،
وبهذا اليبوسة أما بها، تمتزج أن بد ال بل أبًدا، وحدها تكون ال الربودة وكذلك الهواء،
أن يقابله اللغة؟ يف هذا يقابل الذي فما املاء، ن يتكوَّ وبهذا الرطوبة وأما األرض، ن تتكوَّ
الناحية من املعدوم حكم يف ويكون النطق8 عىل محاٌل عداه عما املعزول الواحد الحرف
ال كذلك آخر، حرف إىل نضيَفه حتى واحد بحرف نتكلم أن نقدر ال «فنحن اللغوية،
ال الواحد اليشء أن «فكما 9« ليتبنيَّ آخر طبع إىل بإضافته إال واحد طبع وزن يمكننا
وال ثالثة، أو واليبوسة) والرطوبة والربودة الحرارة (من عنرصين من أقل عىل يكون
ال األسماء، من ذلك وغري وجعفر محمد مثل ما، كلمة قولنا «فكذلك» … واحد عىل يكون
أن إال وأقل، ذلك من وأكثر وثالثة حرفني من كلمة تكون وقد الحروف، برتاكيب إال يكون
وحرف النطق حرف حرفني: من أقل كلمة تكون ال ألنه … واحد حرف من تكون ال كلمة
املوجودات.»10 سائر يف الطبائع كرتكيب الحروف تركيب يكون أن وجب فقد االسرتاحة؛
أحرفها إىل فريدونها الكلمات ترصيف يعالجون النحويِّني أن «كما أيًضا: جابر ويقول

ص٣٩٣. كراوس مختارات الترصيف، كتاب 7

نفسها. الصفحة السابق، املرجع 8
٩٦أ. الحاصل، كتاب 9

يف بإسهاب مرشوحة فهي اليوناني؛ الفلسفي الرتاث يف موجودة الفكرة هذه ٩٥ب. الترصيف، كتاب 10

مؤلَّف بمقطع إال النطق يمكن ال بأنه القول يَِرد ففيها ٢٠٨ه)؛ وفقرة ٢٠١ب، (فقرة ثيانوس محاورة
منها التي األوىل العنارص أن «فكما تُعرف، وال تُنطق ال املفردة الحروف وأن حروف، عدة أو حرفني من
يُشبِّه وكذلك — الكلمات» يف األمر فكذلك فرادى وهي معقولة تكون ال كلها األشياء وصنعت صنعنا

١٠٤١ب). (ميتافيزيقا الطبيعة. يف األولية بالعنارص الكلمات حروف أرسطو
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إىل األشياء يردُّون هم إذ بهم.»11 خاصٌّ ترصيٌف للفالسفة فكذلك نشأت، منها التي
واحًدا. علميٍّا منهًجا يتبعان الطبيعة وعلم النحو فعلم بسائطها؛

الطابع هو بعينه املنهج هذا إن قلت إذا والتخريج التأويل يف أُِرسف أحسبني وال
«الذَّرِّية باسم املعروفة ِرسل برتراند مدرسة وهي املعارصة، املنطق مدارس إلحدى املميز
أخرى، ناحية من اللغة عاَلم يقابله ناحية من الطبيعي العالم أن وخالصتها املنطقية»،
مكوَّنة منها ذرَّة كل ذرَّات، إىل وحلَّلها األشياءَ فتَّت قد الذرِّي الطبيعة علم كان إذا وأنه
الصواب فالطريق وإذن اللغة، عاَلم يف يقابله الذي هو الذرِّي املنطق فِعْلم كهارب، من
منها أبسط هو ما إىل تحليلها يستحيل بسيطة، ذرَّات إىل ويحلِّلها اللغة يفتِّت أن هو
الذرات وهذه واحد، مقوم من أكثر من مؤلَّفة تكون قد منها ذرَّة كل أن من الرغم عىل
كلمة نفهم أن حذار لكن الذرية. القضايا أو البسيطة بالقضايا يسمونه ما هي املنطقية
املعاَرصين، واملنطق الطبيعة فهُم لفاتنا وإال املادي، باملعنى هنا «الذرِّي» وكلمة «الذرَّة»
فالذرَّة مادي؛ ال معناهما هنا والذرِّية الذرَّة إنما سواء؛ حدٍّ عىل جابر فهُم أيًضا يفوتنا كما
ال ِرسل برتراند منطق يف الذرية القضايا وكذلك طاقة، قوامها الحديث الطبيعة علم يف
الحديث يف يَِرد ما كل ألن أبًدا؛ والكتابة الحديث يف تَِرد ال فهي بالتجريد، إال إليها يُوصل
وكذلك ن، تتكوَّ منها التي البسائط إىل وحده بالعقل تحليلها يمكن مركَّبة قضايا والكتابة
الذريَّة، وكلمة الذرَّة لكلمة الحديث باملعنى ذريٌّ فهو حيان؛ بن جابر فلسفة يف األمر
حيِّز ذا جسًما الذرَّة من يجعل الذي املعنى وهو مثًال، ديمقريطس عند الذرَّة بمعنى ال
والربودة الحرارة أربع: كيفيات إىل الطبيعة يَِحلُّ جابًرا أن تتذكَّر أن فيكفي وأبعاد؛
الطبيعة يف منها للواحدة وجوَد ال مجردة أمور الكيفيات هذه وأن والرطوبة، واليبوسة
يرتد فال بسائطها إىل الطبيعة يردُّ حني أنه لتعلُّم ذلك يكفي إنه أقول مفرًدا. وجوًدا
القسيم هي التي اللغة يُحلل حني وكذلك الكلمة، لهذه الضيق باملعنى مادية بسائط إىل
عىل مستحيل — أسلفنا كما — الواحد والحرف أحرف، إىل يُحللها فإنما للطبيعة، املقابل
العقيل. التجريد سبيل عىل إال اللغوية الناحية من له وجود وال وحده، مفرد وهو النطق
تعبريًا النطق ثم العقل، يف ولعنارصها لها ٌر تصوُّ ثم الطبيعة عالم يف أشياءُ فهنالك
أو واحدة، مرحلة يف خطوات أربع به؛ نطقنا الذي هذا كتابة ثم العقل، تصوره قد عما

الترصيف. كتاب 11
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صورة يف السابقة الحلقة مضمون تُعيد منها حلقة كل واحدة، سلسلة يف حلقات أربع
الخارجي اليشء بني بعيدة ليست الخلف فمسافة وإذن واحد، املضمون جوهر لكن أخرى،
طبيعتها. يف اليشء ذلك عىل الدالة املكتوبة الكلمة أو املنطوقة الكلمة وبني طبيعته، يف
وذواتها األمور أعيان منها األول أوجه: أربعة عىل تُقال كلها األشياء «إن جابر: يقول
ر تصوُّ ثم لنا، موجودين غري كانَا وإن ذاتها، يف والربودة ذاتها يف كالحرارة وحقائقها؛
يف أيًضا ويقول كتابتها.»12 ثم … الحروف بتقطيع وذلك … به النطق ثم … بالعقل ذلك
دالٌّ واللفظ املنطوق، اللفظ يف ما عىل دالة الكتابة بأن الفالسفة قالت نفسه: املعنى هذا

األشياء.13 ماهية عىل دالٌّ الفكر يف وما الفكر، يف ما عىل

الحروف ميزان (4)

رودلف يقول وهكذا حيان، بن جابر قال هكذا — املنطقي كمالها حدَّ اللغة بلغت لو
يف ملا املقابلة تمام مقابلة مفرداتها لجاءت — اليوم14 املنطقية الوضعية أمام كارناب
الواحدة الكلمة تدل ال بحيث عالقات، من بينها وما صفات من لها بما أشياء من الطبيعة
يف واحدة كلمة إال الطبيعة يف الواحد اليشء يقابل ال أنه كما واحد، طبيعي مقابل عىل إال
يُشار واحًدا شيئًا تجد ال كما واحد، ى مسمٍّ من أكثر عىل تدل كلمة تجد ال فعندئٍذ اللغة،
ازدواج يكون ال منطقيٍّا الكاملة اللغة هذه مثل يف سواء؛ حدٍّ عىل كلمتني بإحدى إليه
بهذه لألشياء ي املسمِّ «إن حيان: بن جابر يقول نفسه هذا ويف غموض، يكون وال معنًى
شيئًا ى وسمَّ واحد، باسم كثرية أشياء ى وسمَّ البتة، أسماء بال كثرية أشياء ترك قد األسماء
ذلك، وأمثال والحسام والباتر والصمصام السيف السيف: يف فقال كثرية، بأسماء واحًدا
الشمس وعني املاء وعني املبرصة كالعني كثرية؛ معاٍن عىل داالٍّ العني كاسِم األول يف وجعل

ذلك.»15 وأمثال

بعدها. وما ١٤٠ب الترصيف، كتاب 12

بعدها. وما ١٣٤أ الخمسني، كتاب 13

Philosophy and كتبه: أهم ومن بأمريكا، أنجلس لوس بجامعة أستاذ اآلن وهو ،١٨٩١ سنة ُولد 14

.Logieal Syntax
بعدها. وما ٥٤ب املكنون، الرس كتاب 15
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عددها؛ وبقدر املعاني وفاق األسماء تجعل ال قائمة هي كما اللغة أن جابر ويالِحظ
كبرية. زيادة األسماء مقدار عىل املعاني مقدار فيها يزيد إذ

إذ هذا؛ عرصنا يف التحليل فالسفة يتصوره ما نحو عىل األمر ليتصور جابًرا وإن
«األشياء يقول: فهو الطبيعة، يف مقابل له يكون أن — معنًى للكالم يكون لكي — يشرتط
ال الذي والكالم مدلوالته)، وإما كالم إما =) معنًى وإما نطق إما قسمني: تنقسم كلها

فيه.»16 فائدة فال تحته معنى
وهي أال األهمية، بالغة حقيقة يف املعارصين التحليل فالسفة مع ليتفق كذلك إنه بل
يف مقابل قسيم ذا منها كان ما إال اللغة من يعنيه ال والفلسفي العلمي الفكر رجل أن
الخارجي؛ العاَلم يف ما يشء عن ما بخرب مخربًا يكون أن أعني الخارجية، الطبيعة جانب
الدنيا أشياء عن بنبأ سامعه ليُنبئ ال صاحبها بها ينطق تركيبات اللغة من ألن وذلك
يتوجع كأن داخل؛ من نفُسه بها تضطرب وجدانية حالة عن له ليعربِّ بل بينهما، املشرتكة
يَُفتْهم لم املنطق هذا َ نشأ منذ العقيل املنطق رجال أن والحق وينَهى. يأمر أن أو يتمنَّى أو
إن قالوا حني بفكر، هو ليس وما فكر هو ما بني تفرِّق التي الحدود هذه يضعوا أن
بأنها إما عليها بحكم فيها يُقىض أن يجوز ما هي والقضية «القضية» هي الفكر وحدة
إال مفهوم معنى ذا الكذب أو الصدق يكون ال الحال وبطبيعة كاذبة؛ بأنها وإما صادقة
أو نَهى أو أَمر أو تمنَّى إذا أما ما، يشء عن ما تقريًرا صاحبه به يقرر نبأ به وصف إذا
كذب. أو صدق إنه عنه يقال مما هذا فليس مرسور، ضحكة ضحك أو ألم رصخَة رصخ
أمور عىل أحكاًما كان إذا إال وفلسفيٍّا علميٍّا تفكريًا الكالم يكون ال مخترصة، وبعبارة
وال علًما وليس وفن أدب فهو داخل من النفس ذات عن تعبريًا منه كان ما وأما الواقع،

فلسفة.
الفالسفة اختصاص يف تدخل ال مما إنها اللغة أقوال عن جابر قول يف نراه املعنى هذا
ففيها خربًا تحمل كانت إذا وأما ذلك؛ إىل ما أو تمنِّيًا أو طلبًا أو نهيًا أو أمًرا كانت إذا
فيه الذي فهو الخرب وأما والخرب؛ املبتدأ إىل القول ينقسم «وقد العظمى، الفائدة عندئٍذ
الكالم، من العجائب تُدَفن وفيه والكذب، الصدق يحتمل الذي وهو … العظمى الفائدة
من َعِريٌّ فإنه ببعض، بعضها ويقايس األخبار، يقني يحسن لم ومن والحق؛ املحال من
من فائدة ال إنه الخطبية، والبالغة الشعر يف أيًضا «ونقول 17«… والفلسفة الفالسفة علم

ص٨. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 16

ص٩-١٠. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 17
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تفرقة وهذه — نفسها.»18 الحروف ترتيب من أَُخر مواضع يف نافعة ولكنها فيها علومنا
والتمييز التحليل دقة من له فيلسوًفا عاِلًما لنُحيِّيه تكفي وحدها كانت حيان بن جابر من
الكتاب. هذا مؤلِّف إليها ينتمي التي املعارصة التحليل مدرسة أصحاُب بلوَغه يحاول ما
ألشياء مساوية كلماتُها لجاءت املنطقي، كماِلها حدَّ اللغة بلغت لو إنه فنقول نعود
نتكلم ونحن — األشياء تلك لطبائع مقابلة الكلمات أحرف لجاءت ثم الخارجي، العالم
اللغة يف فعًال يحدث الذي لكن نقصان؛ وال فيها زيادة فال — حيان ابن بلسان اآلن
املطلوب، األصل عن حروفها زادت فكلمات الكمال، هذا عن بعيدة أنها هو املتداولة القائمة
يتحتم التي األوىل فالخطوة وإذن املطلوب، األصل عن حروفها نقصت أخرى وكلمات
هي اللغة، يف أسمائها من الخارجية األشياء طبائع نستشفَّ أن أردنا إذا بها، البدء علينا
ما فيها كان إن النواقص نُضيَف أن أو زوائد، فيها كان إن الكلمة من الزوائد نُسقط أن

محذوف. هو
ومن هي، ما الكلمات أصول من نستوثق أن أوًال ينبغي نضيف، أو نحذف لكي لكننا
والياء، والالم، الهمزة، وهي: عرشة، فهي الزائدة األحرف فأما هي؛ ما الزائدة األحرف
قولك: يجمعها حروف وهي — والهاء واأللف، والسني، والنون، والتاء، وامليم، والواو،

تنساه». «اليوم
فمخصوص والالم امليم «أما فيقول:19 الزائدة، األحرف هذه يف القول جابر ويفصل
أما … «الذي» يف أيًضا الالم وتزاد … للتعريف وهما األلف يصحبها والالم االسم، بهما

«… ذلك شاكل وما ب وُمستَْرضَ َمْكُرم يف تزاد فإنها امليم
فعالن؛ وهما وأكَرَم أْحَسَن ويف اسمان، وهما وأفضل أحمد يف فتزاد الهمزة وأما
والحيوان ار والعقَّ األحجار من ألن — النحو تعليمك مقصدنا وليس — ذلك نريك وإنما
األفعال يف زائدة هذه التي الحروف فنريك كالفعل، اسمه يقع وما كاالسم اسمه يقع ما
يف وزائدة األسماء يف أصلية أو األفعال، يف وأصلية األسماء يف زائدة أو األسماء؛ يف وزائدة
ُب» «يَْرضِ ويف اسم، وهو «يَعَمُل»20 يف تزاد والياء بحكمه، يشء كل عىل ليُحكم األفعال،
يف تزاد والتاء فعل، وهو «حوَقَل» ويف اسم، وهو «جوهر» يف تزاد والواو فعل، وهو

ص١١. املرجع، نفس 18
ص١٣٦-١٣٧. كراوس، مختارات بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من األول الجزء 19

اليوم. لنا املألوفة األسماء من ليَسا و«ننُضب» «يْعَمل» 20
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ويف اسم، وهو «نرجس» يف تزاد والنون فعل، وهو «ترضب» ويف اسم، وهو «تنُضُب»
فعل، وهو «اْستَْرضب» ويف اسم وهو «ُمْستََرضب» يف تزاد والسني فعل، وهو «نرضب»
وهو «قائمة» يف تزاد والهاء فعل، وهو «ضاَرَب» ويف اسم، وهو «ُمضاِرب» يف تزاد واأللف

للموقف. وهو «اْرِمْه» ويف اسم،
لنا ليبنيِّ الدواء، تركيب يف هامة يراها مواد ألسماء كثرية أمثلة جابر لنا ويرضب
نحسب أن قبل حذفها إىل نعمد حتى الزيادة فيه وأيها فيه، زيادة ال أصيًال نَعدُّه أيها
قدرها املحسوب املادة من املستخرج الدواء طبيعة عىل به نستدل ما وهو الحروف، ميزان
لم ما سالٌم اإلثمد أن تعلم أن «ينبغي قوله:21 الباب هذا يف كالمه قبيل ومن امليزان؛ بهذا
الثانية األلف فتسقط األقاقيا فأما النبات؛ من األبهل وكذلك التعريف، والم األلف تدخله
إذا ساملان فإنهما واألنزروت النحاس وأما ي، ق ق أ أنه عىل يوزن أن فينبغي واألخرية؛
كذلك منها فتحذف الفضة وأما والكربيت، الذهب وكذلك تعريف، والم األلف منهما سقط
النحو، هذا عىل األسماء من طويلة قائمة جابر لنا يذكر أن وبعد إلخ» … التأنيث تاء
كتاب يف أثبتنا كما — فيه ألثبتنا ويسخف، الكتاب يطول أن «ولوال بقوله: الحديث يختم
ِمْلنا ولكن كلها، أنواعها من فيها ما تعديد من — الحيوان وكتاب األحجار وكتاب النبات

فيه.»22 القياس وجه علَّمناك وقد التخفيف إىل
معرفة بعد ذلك يقرر فإنما الكلمة، يف الزائدة األحرف يقرر إذ — بالطبع — وهو
فمعلوم …» يقول: — مثًال — والفضة الذهب ففي واشتقاقها؛ أصلها يف الكلمة مبنى
إنما الهاء إذ »؛ «فىضَّ الفضة هجاء وصار «الزوائد»، من بريء هو إذ أصل؛ الذهب أن
املنطوق الكالم «ومبنى يقول: للكلمات األصلية البنية وعن لها.»23 ذكر وال للتأنيث دخلت
كقولك وخمايس؛ جعفر، كقولك ورباعي؛ َجَمل، كقولك ثالثي؛ أوضاع: ثالثة عىل كله به
َفِعل إما وهي: قسًما، عرش اثنَي طبعه ِقبَل من ينقسم فإنه الثالثي أما … جحمرش
َجَمل، كقولك َفَعل وإما بُْعد، كقولك العني؛ ساكن ُفْعل وإما َمِلص، كقولك العني؛ متحرك
كقولك َفْعل وإما َسبُع، كقولك َفُعل وإما ُجَرذ، كقولك ُفَعل وإما ِمْلك، كقولك ِفْعل وإما

بليناس» رأي عىل األحجار كتاب من األول «الجزء يف التفصيل إىل فارجع قليلة، أمثلة هنا نسوق 21

ص١٤٦–١٥٤. كراوس مختارات —
ص١٥٤. املرجع، نفس 22

ص١٣٤. السابق، املرجع نفس 23
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عىل األسماء من يشء يَِرد ولم الُفِعل من هذا (… املخطوط من محذوف جزء …) رضب
الثالثي.» يف فذلك به، ينطق فليس ِفُعل وأما وزنه،

وإما جعفر، كقولك َفْعَلل إما وهي: أنواع، خمسة عىل ينقسم فإنه الرباعي «وأما
كقولك ِفَعْلل وإما ِدْرَهم، كقولك ِفْعَلل وإما ُصْربُج، كقولك ُفْعلُل وإما ِزبِْرج، كقولك ِفْعِلل

الرباعي.» يف فهذا ِقَمْطر،
مثل َفَعْلَلل وعىل جحمرش، مثل َفْعَلِلل وهي: أمثال، أربعة عىل يكون «والخمايس

ُقذَْعَمل».24 مثل ُفَعْلَلل وعىل ِجْرَدْحل، مثل ِفْعَلْلل وعىل َخَزْعبَل،
األوضاع من واحد عىل تكون أصولها لكن حروفها، عدد يف األشياء أسماء تتفاوت فقد
أن من وزنه معرفة إىل املحتاج اليشء يخلو ال «إنه جابر: يقول ذكرها. السالف الثالثة
أو تسعة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثالثة أو حرفني عىل يكون
من واحرتاًسا استظهاًرا ذكرناه ولكنَّا التسعة، أو العرشة من يشء يقع ما أقل وما عرشة؛
من علم يف ذلك نفعل ولسنا والعادة، الهوى حسب عىل عملناه إنما ذلك أن الطاعنني ذم
وال مضطرب الغري والقياس التفتيش وصحة النظر حكم يوجبه ما عىل ولكن العلوم،
يف حرصه وعىل جابر دقة عىل يدل ما الفقرة هذه ويف — 25«… النظر بإهمال مشوب
بحثه يف الجري نقيصَة نفسه عن دْفعه إىل القارئ نظَر نلفَت أن ويهمنا والنظر؛ البحث
يتعرض ال الذي والقياس التفتيش صحَة التزامه وإىل والعادة، الهوى حسب عىل العلمي

واإلهمال. للخطأ
مقدارها؛ يف وال قوتها يف تتكافأ ال اها مسمَّ طبيعة عن الكاشفة الكلمة حروف أن عىل
الحروف من وكذلك باطنه؛ عىل يدل ما ومنها اليشء ظاهر عىل يدل ما الحروف فمن
األدوية عىل الواقعة الحروف يف إن …» جابر: يقول غريه. من أكثر الوزن يف يقابل ما
ا عمَّ يُنبئ وال باطنه عن يُنبئ ما والحجر) والحيوان (النبات األجناس الثالثة من وغريها
وفيها الباطن، عىل يدل وال الظاهر يف ا عمَّ يُنبئَ أن مثل بالعكس؛ هو ما وفيها ظاهره، يف
أن إىل تحتاج وزيادة وباطنًا) (ظاهًرا فيها ما عىل يدل ما وفيها فيها، جميًعا يوجد ما

26«… ويَُزيَّد يتم أن إىل الناقص يحتاج كما بها، ويُرَمى تُلَقى

ص١٢-١٣. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 24

ص٥٢٤. كراوس، مختارات الحاصل، كتاب 25

ص١٣٢. كراوس، مختارات بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من األول الجزء 26
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مًعا، وباطنًا ظاهًرا أو باطنًا، أو ظاهًرا، األشياء عىل الحروف داللة حيث من هذا
يستوجب ما منهما محذوًفا أو عنها، يُستغنى زيادة إليهما مضاًفا مًعا وباطنًا ظاهًرا أو
طويل فيه فالكالم موازينها يف الحروف تفاوت وأما طبيعته. لليشء لتكمل اإلضافة
ينضبط لكي الكلمة، لحروف امليزان هذا ضبط هو جابر عند الصنعة أساس ألن عريض؛
املوضع هذا يف وحسبنا تجاربه؛ يف والرتكيب بالتحويل يتناولها التي املادة ميزان بالتايل
مجموعة كل عىل ويطلق موازينها، يف تتدرج مجموعات سبع الحروف يقسم إنه نقول أن

اآلتي: النحو عىل وذلك منزلتها،27 عىل يدل اسًما منها

د. ج ب أ مرتبة: (١)
ح. ز و ه درجة: (٢)
ل. ك ي ط دقيقة: (٣)
ع. س ن م ثانية: (٤)
ر. ق ص ف ثالثة: (٥)
خ. ث ت ش رابعة: (٦)
غ. ظ ض ذ خامسة: (٧)

الهاء تساوي فاأللف مرات؛ أربع تحته ما يساوي املنازل إحدى يف حرف كل أن عىل
تساوي الياء وكذلك وهكذا؛ مرات، أربع مكررة الطاء تساوي والهاء مرات؛ أربع مكررة
املنوال هذا وعىل وهكذا، مرات، أربع مكررة الياء تساوي والواو مرات، أربع مكررة الواو

الحروف.28 بقية ِقْس
األعمدة إن املوضع هذا يف فنقول الكتاب هذا يف السياق ترتيب نسبق أن يفيدنا ولقد

الطبيعة: يف األربع الكيفيات تقابل التي هي أسلفناها التي القائمة يف األربعة

ذ. ش ف م ط ه أ يقابلها: فالحرارة •
ض. ت ص ن ي و ب يقابلها: والربودة •
ظ. ث ق س ك ز ج يقابلها: واليبوسة •
غ. خ ر ع ل ح د يقابها: والرطوبة •

ص١٦٢-١٦٣. كراوس، مختارات بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من الثاني الجزء 27
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يف ومقوماتها الطبيعة عن نتحدث عندما الكيفيات هذه إىل عودة لنا وستكون
التالينَي. الفصَلني

اللغات اختالف (5)

تحسب أن يكفي بحيث مسماها، طبيعة عىل بذاتها دالة اللغة كلمات من الكلمة كانت إذا
ما وهو الفور، عىل لنا ينشأ سؤاًال فإن ى، املسمَّ ذلك يرتكَّب ممَّ لتعرف حروفها حساب
الناطق اللسان هو العربي اللسان فليس مختلفة، شعوبهم املختلفة الناس لغات إن يأتي:
فأي جرٍّا، وهلمَّ للروم وآخر للُفرس لسانًا جانبه إىل هنالك إن بل األرض، هذه عىل وحده

ى؟ املسمَّ طبيعة عىل الدال هو يكون املتباينة اللغات هذه يف الكلمات
فتناولها حيان؛ بن جابر مثل عاِلم عىل املشكلة هذه تفوت أن بالطبع محاًال كان وقد
املختلفة باللغات األشياء نجد «إنَّا بقوله: املشكلة يعرض إذ «الحاصل»29 كتابه يف بالبحث
كتُِبه يف وَرد قد ما (أي علَّمناك ما اختالف وجب الكتب، يف اختالفها وجد وإذا تختلف،

«… بها قياًسا الطبائع عىل رتَّبناه الذي األصل وانتقض الحاصل) كتاب عىل السابقة
مختلفة، بلغات الرئيسية األحجار أسماءَ قارئه عىل يعرض ذلك بعد جابر ويميض
العربية باللغة عنها يعربَّ الصنعة قانون هي التي السبعة األحجار نجد «إنَّا فيقول:
عنها يعربَّ ووجدنا واألرسب؛ والزيبق والرصاص والحديد والنحاس والفضة الذهب أنها
حروف يف بعض مع وائتالفه بعضه نقض أو األول نقَض يوجب ما الرومي باللسان
رصايف، للذهب يقال بأن عنها يعربَّ وجدتها أني وذلك وأجناس؛ أنواع يف ال وأشخاص
بررسي، وللزيبق وللرصاصقسدروا، سيداريا، وللحديد وللنحاسهركما، اسمي، وللفضة
حروفها، وكثرة كالمها لطول إما باليسري؛ ليس بَون العربي وبني بينها وهذه رو. ولألرسب
جانس مما أَُخر ولِعَلل بها، والرومي بالسني العرب نطق بني الحروف مواقع الختالف وإما
العربي أعني — االثنني تخالف اإلسكندراني باللسان األحجار هذه ووجدت ذكرناه؛ ما
أني وذلك واملتعلمني؛ املبتدئني نفوس يف الشك إيقاع يف أزيد هذا وكان أيًضا؛ — والرومي
والرصاص ملكا، والحديد جوما، والنحاس كوما، والفضة قربا، الذهب يسمون وجدتهم

ص٢٣٩. كراوس، مختارات األوىل، املقالة الكبري، الخواص كتاب 28

ص٥٣٥–٥٣٨. كراوس، مختارات راجع 29
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يف ذلك من اليشء وافقت ربما أيًضا هذه ووجدت قدرا؛ واألرسب خبتا، والزيبق سلسا،
وجدتهم أني وذلك بأرسها؛ الثالثة يخالف أيًضا الفاريس ووجدت العام، يف ال الخاص
كلهي، أرزيز والرصاص آهن، والحديد رو، والنحاس سيم، والفضة زر، الذهب يدعون

املخطوط). يف واضحة غري األخرية الكلمة (هذه «… أرزيز واألرسب جيبا، والزيبق
إنه يقول أحًدا أَر لم ألني بالسهل؛ ليس تعبًا الحمرييِّ استخراج يف تعبت «ولقد
وثالث سنة أربعمائة له رجًال رأيت أن إىل به، يقرأ َمن أرى أن عن فضًال به يقرأ َمن سمع
بعده رأيت ما كثرية علوًما وعلَّمني الحمريي، وعلَّمني أقصده، فكنت (؟!) سنة وستني
أذكرها أن تصلح التي املواضع يف كتُبي أودعتُها قد — منها شيئًا يُحسن وال ذكرها َمن
كتابنا قرأت وإذا الشيخ؛ هذا فهو الكبري» الشيخ «قال نقول: سمعتنا إذا وذلك — فيها
أنك أعلم وهللا القارئ أيها وفضلك الشيخ هذا فضل تعرف فحينئٍذ بالترصيف، املعروف

30«… هو أنت
لسائر خلًفا أشدَّ أيًضا الحمريي وجدت إني وأقول: به كنَّا الذي غرضنا إىل اآلن «ولنَُعد
يُدَعى — الشيخ علَّمني ما عىل — لغتهم يف الذهب وجدت أني وذلك تقدم؛ مما اللغات
سمالخو، والرصاص بلهوكت، والحديد بوسقدر، والنحاس هلحدوا، والفضة أوهسمو،
كتب من العالم يصل كيف ِشْعري ليت فيا عزا، خسحد واألرسب حوارستق، والزيبق

«… الخلف؟ هذا إيضاح إىل املوازين علم يف الفالسفة
تعدُّد مشكلة عن يغفل لم جابًرا أن كيف به ألبنيِّ الطويل النص هذا أوردت لقد
أيِّ إىل يعلم أن أراد فقد األمور؛ تقيصِّ يف العلمي منهَجه نفسه الوقت يف وألبنيِّ اللغات،
كالذهب املعني الواحد لليشء تسميتها يف تتباين حدٍّ أيِّ وإىل املختلفة اللغات تتشابه حدٍّ
بالنسبة إنه بل والحمريية؛ والفارسية واإلسكندرانية والرومية العربية فاستعرض مثًال،
علينا قصَّ الذي الشيخ وجد حتى يسعى راح يعرفها أحًدا يجد لم ملَّا األخرية هذه إىل

قصته.
يف والعقاقري األدوية تمتحن «أن هو: أولهما حلَّني: أحد إىل بجابر البحث انتهى وقد
تدبرياتك». سائر يف فاْلَزْمه صحَّ فأيها … ذكرناه مما لسان ولسان الفاريس، يف ثم العربي،

بلسانه. عمل كلِّ يف يعمل أن هو اآلخر والحل

توحيده ويف الخطاب؛ إليه ه يوجِّ طاملا الذي الصادق جعفر سيَده القارئ» «أيها بقوله: يقصد أنه أعتقد 30
إىل يرمز أظنه ما عاًما، ٤٦٣ عمره إن عنه ويقول عنه يروي الذي الشيخ وبني املخاطب القارئ هذا بني

الشيعة. من كان جابًرا أن ولنذكر الرشيفة، العلوية األرسة أجيال خالل العلم توارث
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وسحرها اللغة رس

من يختار بل واحدة، لغة عىل نفَسه الباحُث يقُرصَ أالَّ فمقتضاه األول الحل أما
مسمياتها طبائع عىل دالٌة أنها عىل التجارُب تدل التي األسماء مجموعَة اللغات مختلف
اسَمه — مثًال — للذهب يستعمل أن الحالة هذه يف العاِلم عىل ضري فال واضحة؛ داللًة
الثاني الحل وأما الرومي. أو الفاريس اسَمه الرصاص أو للنحاس يستخدم ثم العربي،
مكتفيٌة لغة كلَّ أن وسيجد أبحاثه، شتى يف بحذافريها واحدًة لغًة الباحث يلتزم أن فمؤداه
لكن اللغات، د بتعدُّ تتعدد ال ثابتة األشياء حقائق ألن األشياء؛ طبائع عىل الداللة يف بذاتها
أنه يرى ألنه يرفضه؛ ثم اسَمه، يذكر لم فيلسوف عن نقًال الثاني الرأي يروي جابًرا
يف سواء حدٍّ عىل كلُّها تكون أن يعقل فال البنية، مختلفَة املختلفة اللغات كلماُت دامت ما
من الفالسفة بعض «وسمعت ذلك: يف جابر عبارة هي وهذه الطبيعة، حقائق عىل الداللة
ظن كما القول وليس بلسانه. عمل كل يف يُعمل أن الوجه ذلك يف يقول زماننا فالسفة

مختلَفني.»31 وجَهني يف يكون ال الحق كان إذ الرجل؛ هذا
ال بالطبع ظَهر نتاٌج أنها هو اللغة يف حيان» «ابن عند الرأَي إن القول: وخالصة
…» يقول: فهو مسمياتها؛ حقائق عىل أصيلة داللة ذات فهي ولهذا العريض؛ باالتفاق
نفساني؟ طبيعي بقصد أو واتفق جاء ما عىل باالصطالح اللغة) كلمات (أي ذلك وهل
جوهر ألنه خطأ؛ وعَرٌض واصطالٌح وضٌع بأنها القول فأقول: جوهر؟ أو َعَرض ذلك وهل
فالحروف … كلها جوهرية النفسانية األفعال ألن نفساني؛ بقصد لكْن بالوضع، ال بالطبع
يشءٍ لكلِّ أن ظهر قد كان «إذا أيًضا: ويقول نفساني».32 ابتداٌع الكالم هيوَىل هي التي
عمله أن رضورة فليعلم وأكربها؛ األفعال أكثر خاصة لإلنسان أن فليعلم ما، فعًال موجوٍد
كثري موضوع كان وإن — والنجوم والطب والهندسة والنحو املنطق علم واستخراجه
أشكالها وعمل الحروف وتأليف الكالم أن مدافع وغري حق؛ ذلك جميع فإن — باطًال منها
الحروف ونظم الكالم أن إذن شك فغري … بالطبع وقعت قد أنها إال اإلنسان، تأليف من

موجود».33 وهذا ما، طبيعة له موجود كل كان إذ ما؛ طبع له

ص٥٣٨. كراوس، مختارات الحاصل، كتاب 31

ص٢٥٦). هامش كراوس (بول بعدها وما ٢ب ٣أ ورقة ٤أ، مقالة الخمسني، كتاب 32

الفقرة من األخري الجزء قارن هامشص٢٥٧) كراوس (بول بعدها وما ٥٤أ ورقة املكنون، الرس كتاب 33

وستجد الفصل، هذا من «ب» يف لك لخصناها التي أقراطيلوس محاورة يف املعنى هذا يف جاء بما املذكورة
ا. تامٍّ التشابه
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الكون فلسفة

الكون مراحل (1)

واليبوسة والربودة الحرارة األربعة: األولية العنارص هو األزل يف كان ما أول أن جابر يرى
البسائط هذه عىل طرأت ثم يها،1 يسمِّ كما البسائط» األمهات «أوائل هي فهذه والرطوبة،
األصول تلك لظلت والسكون الحركة ولوال منوعة، تركيباٌت منها ن فتكوَّ وسكون، حركٌة
الحركة لكن برأسه، وقائٌم لنفسه خالٌص منها كلٌّ بعض؛ عن بعضها مستقالٍّ األوىل
وحجر، ونبات حيوان من نراها التي الكائنات هذه لخروج يكفيان ال وحدهما والسكون
خروجها يف تشابَهت إن األشياء ألن االمتزاج؛ عملية يف يدخل الكمية مبدأ من كذلك بد ال بل
املقادير باختالف وحجًرا ونباتًا حيوانًا فتختلف تعود فهي األربعة، األمهات تلك من أساًسا
وتقلُّ هنا الحرارة تزيد فقد األولية؛ العنارص من عنرص كل من تكوينها يف تدخل التي
عىل الوجود فمراحل وإذن وهكذا؛ آخر، يشء يف عنها يشء يف اليبوسة تزيد وقد هناك،

الرتتيب. بهذا فكمية، وسكون، فحركة كيفيات، هي: اإلجمال وجه
إىل سبقها قد األربعة األولية العنارص تلك أن إىل الذاهبني مع جابر يذهب فليس
األربعة العنارص جاءت ثم — األرسطيُّ املذهب وهو — الكيف من خلو هيوىل الوجود
فصارت ما، كيفيًة الساذجة الهيوىل تلك اكتسبَت بأن الخالصة الهيوىل عن متفرعة فروًعا
فصارت رابعة وكيفية يبوسة، فصارت ثالثة وكيفية برودة، فصارت أخرى وكيفية حرارة،
أول اكتسبت الهيوىل إن — جابر عنهم يرويه كما — املذهب هذا أنصار ويقول رطوبة.
الثالثة األبعاد بهذه الهيوىل فصارت والعمق، والعرض الطول الثالثة: األقدار اكتسبت ما
األشياء طبائع فنشأت املذكورة األربع الكيفيات فيه ُخِلقت وبعدئٍذ أبعاد، ثالثة ذا جسًما

ص١٥-١٦. كراوس مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج 1



حيان بن جابر

منها فكانت ببعض، بعضها وامتزج األربع، الطبائع هذه تركَّبت ثم الخليقة، وأركان
العالم.2 يف املوجودة واألشباح األشخاص هذه جميع

يكون أن استحالة عىل الدليل بالنقد3مقيًما ليتناوله موَجًزا املذهب هذا جابر يعرض
نفس يكون أن العقل عند يجوز فكيف وإال منها؛ خلٌو يشءٌ األربعة األصوَل سبَق قد
تركَّب قد ما هو اليشء هيوىل إن املاء؟ منه ُخلق الذي هو النار عنه نشأت الذي املصدر
يقول واحدة؟ هيوىل من — ضدان وهما — والنار املاء يرتكَّب فهل اليشء، ذلك منه
أن زعمتم لقد لها: كيف ال هيوىل العالم أصل بأن القائل الرأي أصحاب مخاطبًا جابر
تُوصف مما بصفة موصوفة كانت وال جسًما، تكن لم أزلية طينة الخلق مراحل أوىل
أن علينا ومحال الربايا؛ وعنرص األشياء أصل هي الطينة تلك أن وزعمتم األجسام، به
اتخذت قد أن هي الثانية املرتبة إن قلتم ثم نعقلها، أن وال الطينة هذه بخيالنا نتصور
من بيشء موصوف غري جسم لكنه جسًما، بها فصارت ثالثة، أبعاًدا األزلية الطينة تلك
هذه ألن سكون؛ أو حركة أو رائحة أو طعم أو لون أو يابس أو رطب أو برٍد أو َحرٍّ
ثم معقول؛ غري يشء أيًضا وهذا بعد، عليها طرأت قد تكن لم والكيفيات كيفيات، كلها
والرطوبة والربودة الحرارة بها: وأعني ذلك، بعد حدثت قد األربع الكيفيات أن زعمتم
هذا لكن واألرض؛ واملاء والهواء النار هي التي األربع الطبائع نشأت ومنها واليبوسة،
من املاء يخلق أن يجوز كان فهل يشء؛ ال من خرج شيئًا إن قولنا: بمثابة هو القول
محال؛ هو بما تُجيبون كنتم باإليجاب أجبتم إذا إنكم النار؟ منه خلقت الذي اليشء نفس
إن قولنا: ذلك أمثلة فمن منه؛ تركَّب ملا هيوىل فهو يشءٌ منه ُركِّب يشء كلَّ أن وذلك
تقبل أن محال أنه لنزعم وإنا الحمار. هيوىل الحمار ونطفة اإلنسان هيوىل اإلنسان نطفة
الحمار نطفة تقبل أن محاٌل وكذلك لها، بهيوىل ليست ألنها الحمار؛ صورة اإلنسان نطفة
هيوىل هو النار صورة يقبل الذي اليشء يكون أن القياس هذا عىل فوجب اإلنسان، صورة

له. هيوىل يكون وأن املاء صورة يقبل أن فمحال لها،
إنهم عنهم فيقول الواحد، الهيوىل مذهب أصحاب مخاطبة يف حيان ابن ويستطرد
هو وحاالته لكيفياته الحامل الجوهر فيكون ناًرا، فيصري يستحيل املاء نجد إنَّا قالوا:
والذي الثاني، عىل جاز األول عىل جاز فما وحاالتها، النار لكيفيات الحامل الجوهر نفسه

ص٢٠٠. كراوس مختارات بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من الرابع الجزء 2
ص٢٠٠–٢٠٥. املرجع، نفس 3

96



الكون فلسفة

املاء لكيفيات حامل وهو واحد، القديم الهيوىل فكذلك األعراض، هو الحالتنَي يف تغريَّ
إن إنهم نقول فيه. حدثت هي إن وحاالتها النار لكيفيات وحامٌل فيه، حدثَت إن وحاالته
ذلك، يف يتدرج هو بل ناًرا، فيصري واحدة دفعًة يستحيل ليس املاء إن قلنا: ذلك قالوا
قال فلو ناًرا. فيصري الهواء يتحول ثم هواء، البخار يصري ثم بخار، إىل أوًال فيتحول
خاللها ينتقل التي البخار مرحلة بذلك ألهمل ناًرا، فيصري هواءً يستحيل املاء إن قائل:
أصحاب يا — قولكم وهكذا معقول، غري قوله فيصبح الهواء، حالة إىل املاء حالة من
بسيط هيوىل عن يصدران والنار املاء جعلتم أنكم لو معقوًال يكون كان — الهيوىل مذهب
يكون أن يجوز كان قلتم: بل ذلك، تقولوا لم لكنكم أسلفناه، الذي املتدرج النحو عىل أزيل
طبيعة — منها بدًال — عليه تستحوذ وحاالته، املاء طبيعة عليه استحوذت الذي الهيوىل

املعقول. خالف وهذا والنار، املاء بني فيما متوسطة استحاالت بغري وحاالتها النار
زعموا إن إنهم فيقول: الهيوىل، مذهب أصحاب دعوى تفنيد يف حيان ابن ويميض
عىل القوة له شيئًا كان — الطبائع ويكتسب بالصور يكتَيس أن قبل — القديم الهيوىل أن
املاء حاالت يقبل آخر وبجانب القوة، تلك جوانب من بجانب وكيفياتها النار حاالت قبول
… وكيفياتها األرض حاالت يقبل وبرابع وكيفياته، الهواء حاالت يقبل وبثالث وكيفياته،
أزلية عنارص أربعة للخليقة أثبتوا قد الزعم بهذا كانوا القديم الهيوىل عن ذلك زعموا إن

بمختلف. ليس واحد األول العنرص إن قولُهم: وبَطل القوى، مختلفات وهي قديمة،
قالوا: فإن منه؟ تركَّبت كما القديم الهيوىل إىل األشياء انحالل يجوز هل وتسألهم:
إىل بها ورجوٌع األشياء بطالن ذلك إن قالوا: فإن يجوز؟ ال ولَم سألناهم: هذا، يجوز ال
األزيل إىل تعود األشياء إن تقولوا أن كم رضَّ وما قلنا: فيه، تركيب ال الذي البسيط األزيلِّ

العالم؟ هذا ويبطل فيه تركيب ال الذي البسيط
الفالسفة أن فيه، كيَف ال بسيط هيوىل الخلق أول بأن قولهم فساد عىل يدل ومما
— والصناعية منها الطبيعية — كلها األفعال من عطٍل جوهٍر وجوِد استحالَة لنا بيَّنوا قد
زعم التي الهيوىل أن مع غريه؛ يف أو نفسه يف فعٍل ذي غريَ الجوهر ذلك يكون بحيث
كلها األفعال من عطٌل الحقيقة يف هو األول، الجوهر وأنه بسيط، أزيلٌّ أنه القوم هؤالء
بالبداهة أنه كما العقيل، الربهان عىل مستحيل أمر وهو — والصناعية الطبيعية —

اإلشارة. بطريق اإلثبات عىل أيًضا مستحيل
الطبائع هو األول األصل أن وهو به، نأخذ الذي الرأي إىل انتهينا هكذا، هذا كان فإذا
البارئ عدا فيما سبقها ليشء تنفعل لم فهذه والرطوبة، واليبوسة والربودة الحرارة األربع:

ثناؤه. جل
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رباعية تقسيمات (2)

عنارص؛ أربعُة نشأَت والرطوبة واليبوسة والربودة الحرارة األوىل: األربعة األصول هذه من
فنشأَت واليابس الحار اجتمع فقد اثنني؛ اثنني ببعض بعضها األصول تلك باجتماع وذلك
واجتمع األرض، فنشأَت واليابس البارد واجتمع الهواء، فنشأ والرطب الحار واجتمع النار،
وسفًال علوٍّا ترتيبُها يتفاوت إنما األربعة العنارص هذه أن عىل املاء؛ فنشأ والرطب البارد

األرض. وأخريًا املاء، ثم الهواء، ويتلوها أعالها، فالنار اآلتي: الوجه عىل
والربيع النار، يقابل فالصيف األربعة؛ العنارص تلك تقابل أربعة السنة وفصول

األرض. يقابل والخريف املاء، يقابل والشتاء الهواء، يقابل
وزمانها النار تقابل فالصفراء العنارصاألربعة؛ تقابل أربعة أخالٌط اإلنسان بدن ويف
والسوداء الشتاء، وزمانه املاء يقابل والبلغم الربيع، وزمانه الهواء يقابل والدم القيظ،
األخالط هذه من لكلٍّ املالئمة األزمان لتحديد وسيكون الخريف. وزمانها األرض يقابلها
سنرى كما ذاك، أو الجزء هذا عىل تطرأ التي لألمراض الطبي العالج يف شأٌن األربعة
يتقرر إنما للظاهرة الزمني والتحديد جابر، عند الزمني التحديد ألهمية تتعرض عندما

أفالكها. يف النجوم بأوضاع
(؟)، واألنثيان والكبد والقلب الدماغ هي: أربعة، رئيسية أعضاء كذلك ولإلنسان
يف فالقلب الذكر؛ السالفة الرباعية التقسيمات من ا خاصٍّ جانبًا منها عضو كلُّ يقابل
العنارص، يف النار ويقابل الفصول، يف الَقيظ ويقابل األخالط، يف الصفراء يقابل األعضاء
األعضاء يف والدماغ األولية، البسائط من وهما واليبوسة الحرارة من مؤلَّفة بدورها والنار
بَدوره واملاء العنارص، يف املاء ويقابل الفصول، يف الشتاء ويقابل األخالط، يف البلغم يقابل
الدم يقابل األعضاء يف والكبد األولية، البسائط من وهما والرطوبة الربودة من مؤلٌَّف
مؤلٌَّف بدوره والهواء العنارص، يف الهواء ويقابل الفصول، يف الربيع ويقابل األخالط، يف
يف السوداء يقابل األعضاء يف واألنثيان األولية، البسائط من وهما والرطوبة، الحرارة من
مؤلَّفة بدورها واألرض العنارص، يف األرض ويقابل الفصول، يف الخريف ويقابل األخالط،

األولية. البسائط من وهما واليبوسة الربودة من
واإلنساُن إنسانًا، رضورًة العالُم فكان واإلنسان؛ والطبيعة العالم بنية هي «هذه
التقسيمات لهذه وتلخيًصا تعليًقا جابر يقول هكذا العالم.»4 إىل باإلضافة صغريًا جزءًا

ص٤٩–٥١. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 4
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التي — املشبِّهة نزعتَه يبنيِّ إذ الكونية؛ فلسفته تحديد يف األهمية بالغ قول وهو الرباعية،
كونًا اإلنساَن وتجعل كبريًا، إنسانًا الكوَن تجعل نزعة وهي — باإلنسان العاَلَم تُشبِّه
طريقة يف اتفقتَا واحد ليشء خريطتان هما كأنما اآلخر، ر يصوِّ الجانبني من فكلٌّ صغريًا؛
«إن جابر: عن مقالته يف فو دي كارا يقول وحده. الرسم مقياس يف واختلفتَا التصوير
يف شك ال كتاب (وهو خاصة بصفة الرحمة كتاب ويف — مؤلفاته يف املوجود املذهب
شئت إن أو الطبيعة، عىل البرشية الصفة إسقاط يف موغل مذهب هو — جابر) إىل نسبته
األرض حضن يف ينمو حيٍّا، كائنًا املعدَن يُِعدُّ فهو الطبيعة؛ يف الحياة بثِّ يف موغل إنه فُقل
الحالة إىل الرصاص) (حالة الناقصة الحالة من متحوًِّال — السنني آالف — طويلة مدة
يستخدم جابًرا لرتى إنك التحول؛ عملية تعجل أن الكيميا ومهمة الذهب). (حالة الكاملة
كما والرتبية، والتلقيح والزواج كالتوالد البرشية؛ الحياة من مأخوذة ألفاًظا املعادن عن
اللطيفة والخفيفة «ميتة» الغليظة فالعنارصاألرضية واملوت؛ الحياة لفظتَي عنها يستخدم
من الواحد «يخلِّص» أن الكيموي ومهمة وبدن، روٌح كيمويٍّ جسٍم كلَّ أن وعنده «حية»،

تُالئمه.»5 روًحا الجسم يف يبثَّ لكي اآلخر،
إن فنقول الرباعية، تقسيماتنا إىل نعود األجسام، تمييز يف واللطافة الغلظة ِذْكر وعىل
وبطئًا تختلفرسعًة والسوداء، والبلغم والصفراء الدم اإلنساني: الجسم يف األربعة األخالط
والهواء الهواء، العنارص يف يقابل إنه نُقل ألم مًعا. والغلظ الرسعة فللدم وغلًظا؛ ودقة
الرسعة هي الحرارة صفة أليست ثم والرطوبة؟ الحرارة هما أوََّلني بسيَطني من مؤلٌَّف
من أخذها الرسعة الرئيسيتان: الصفتان هاتان فللدم إذن الغلظ؟ هي الرطوبة وصفة
والغلظ بالبطء يتصف البلغم إن ُقل: النحو هذا وعىل رطوبته؛ من أخذه والغلظ حرارته،
غلظ؛ والرطوبة بطء والربودة ورطوبة، برودة من مزيج واملاء املاء، يقابل البلغم ألن مًعا؛
والحرارة ويبوسة، حرارة من مزيج والنار النار، تقابل ألنها مًعا؛ ودقة رسعة والصفراء
واألرض األرض، تقابل ألنها مًعا؛ ودقة فبطءٌ السوداء وأما أجزاء. دقة واليبوسة رسعة
علم يف كبري شأٌن الخصائص ولهذه أجزاء؛ دقة واليبوسة بطء والربودة ويبوسة، برودة

حيان.6 ابن عند الطب

حيان. بن جابر مادة اإلسالمية، املعارف دائرة 5

ص٥١-٥٢. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 6
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ملنزلتها بالنسبة وال الكون من وضعها إىل بالنسبة ال سواء األربعة العنارص وليست
ويتلوها أعىل يف النار متدرجة: درجاٌت وضعها يف إنها القول أسلفنا فلقد الفاعلية؛ من
والرطوبة اليبوسة وأما فاعالن، والربودة الحرارة أن هنا ونُضيف واألرض، فاملاء الهواء
فْعَلها تصبُّ والربودة النار، فتنتج اليبوسة عىل فْعَلها تصبُّ الحرارة أن بمعنى فمنفعالن،
وتصب الهواء، فينتج الرطوبة عىل فْعَلها الحرارة تصبُّ وكذلك املاء؛ فينتج الرطوبة عىل

اآلتي: بالجدول هذا ونوضح األرض7 فتنتج اليبوسة عىل فْعَلها الربودة

النار. = منفعلة واليبوسة فاعلة الحرارة •
الهواء. = منفعلة والرطوبة فاعلة الحرارة •
األرض. = منفعلة واليبوسة فاعلة الربودة •
املاء. = منفعلة والرطوبة فاعلة الربودة •

تام؛ وبعضه ناقص بعُضه تقابٌل واملاء واألرض والهواء النار األربعة، املركباِت فبنَي
النار أن يف ومختلفتان اليبوسة يف مشرتكتان ألنهما ناقص؛ تقابٌل واألرض النار فبني
الرطوبة يف مشرتكتان ألنهما ناقص؛ تقابٌل والهواء املاء بني وكذلك باردة؛ واألرض حارة
ألنهما تامٌّ؛ تقابٌل فبينهما والهواء األرض أما حار؛ والهواء بارد املاء أن يف ومختلفتان
وكذلك رطب، والهواء يابسة واألرض حار، والهواء باردة فاألرض يشء، كل يف مختلفان
هذا ونوضح رطب. واملاء يابسة والنار بارد، واملاء حارة فالنار تامٌّ؛ تقابٌل واملاء النار بني

اآلتي: بالرسم
أرض

بارد يابس
نار

حار يابس

ماء
بارد رطب

هواء
حار رطب

ص٤٦٢-٤٦٣. كراوس، مختارات السبعني، كتاب 7
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عنَرصين من مؤلٌَّف منها مركَّب كلُّ مركبات، واألرض والنار واملاء الهواء كان وملا
عنَرصيه إىل منها مركَّب كلَّ لريدَّ التجارب يُقيَم أن املجرِّب مستطاع يف كان أوليَّني،
رطوبتَه منه نطرح أن أردنا فإذا مًعا؛ ورطوبة برودٌة — مثًال — فاملاء البسيَطني؛
أن التدبري «وجه التايل: الوجه عىل نُجريها بتجربة ذلك أمكن وحدها، برودته لنستبقَي
جانسه، وما كالكربيت قوي؛ شديد يبٌس فيه شيئًا القرعة يف وترتك القرعة يف املاءَ تُلقَي
لربودة فتبقى الرطوبة، من فيه ما ويحرق والحرارة، اليبوسة نشفتها الرطوبة فإن
ونستبقي حرارته فننبذ اليابس، الحار إزاء نترصف أن أيًضا نستطيع وهكذا مفردة.»8
علمية. تجارب من نُجريه فيما حاجتنا حسب حرارته، ونستبقي يبوسته ننبذ أو يبوسته،
ببعض العلم يكفينا بحيث الصفات، من كثريٌ ف يتوقَّ األربع األولية الطبائع وعىل
عرفنا فلو األوىل؛ طبيعِته وليدَة صفاتُه دامت ما األخرى، جوانبه لنستدلَّ ما يشء جوانب
بالحار الخفة صفة تلحق أن ذلك مثال هذه. استنتجنا تلك عرفنا ولو تلك، استنتجنا هذه
إىل دائًما تتجه كالنار العلوُّ يلحقها والحرارة والرطب؛ بالبارد الثقل وصفة واليابس،
يلحقها والرطوبة أسفل، إىل دائًما يتجه كالحجر أسفل؛ إىل الهبوط يلحقها والربودة أعىل،
إىل تُرك فلو َعْرًضا، ينساح كاملاء أسفل؛ إىل هي وال أعىل إىل هي فال األفقية الحركة
دواخل يف يتغلغل أن شأنه واليابس مستٍو، سطٍح يف ركد بل هبط، وال عال ملا طبيعته
من الطول إن نقول أن — إذن — فنستطيع اليشء دقائق خالل يتسلل كالهواء األشياء؛
توابع من والعمق الرطوبة، توابع من والعرض الربودة، توابع من والِقَرص الحرارة، توابع

اليبوسة.9

الفلك وجرم الفلك (3)

واإلطار اإلطار، ذلك يمأل ما فهو ِجْرُمه وأما للكون، الخارجي اإلطار فهو الفلك أما
والرطوبة، واليبوسة والربودة الحرارة األربعة: األوليات هو — جابر عند — الخارجي
كما — نفسها األربعة األوليات هذه لكن صنوفها؛ بشتى األشياء ترتكَّب أساسها وعىل
الحرارة هما: فاعالن، اثنان فيها بل الكون؛ إطار يف واحدة بمنزلة ليست — قدمنا

واألربعون. الثانية املقالة السبعني، كتاب 8

بعدها. وما ص٤٥٢ كراوس، مختارات الصغري، امليزان كتاب 9
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محور، عىل تدور كرًة لنفسك ر فصوِّ والرطوبة؛ اليبوسة هما: منفعالن، واثنان والربودة،
نتج الكرة دارت ما فإذا الربودة؛ بمثابة املحور ويكِن الحرارة، بمثابة الكرة سطح يكْن
أو «الفلك» يتكامل أعني األربعة،10 األوليات تتكامل وبهذا ورطوبة؛ يبوسة دورانها عن

اإلطار. يتكامل فُقل شئت إن
لك أسلفنا التي األربعة األركان هو ذلك وأول اإلطار، ذلك يمأل ما يجيء وبعدئٍذ
«الَفَلك» أن إىل ينبَِّه أن هنا جابًرا يفوت وال واألرض، واملاء والهواء النار وهي: فيها، القول
والخط الدائرة الهندسية: كاملفاهيم فهو ذاته، يف مادة بذي ليس — األوَّيل اإلطار أي —
تحيط الذي الجرم عن النظر بغضِّ يُحيط ما هي فالدائرة عقلية؛ تصورات كلُّها والنقطة،
خطٍّا، يمتدُّ الذي اليشء طبيعة عن النظر بغضِّ جسم وال عرض بال طول والخط به،
ه تحسُّ فيما وليس أبعاد، له ليس ما هي ألنها الحواس؛ ال العقل يتصوره يشء والنقطة
عن نقول فكذلك جسم، بال تُحيط أنها الدائرة عن نقول فكما أبعاد، بغري يشءٌ الحواس
عىس ماذا نذكر أن دون بالكون يحيط الذي هو إنه — األربعة األوليات هو الذي — الفلك

املحوط. الكون هذا طبيعة تكون أن
التكوين؛ نواة هو ليكون ما، «جوهر» وجود افرتاض من لنا مندوحة ال أنه عىل
«فالجوهر األربع؛ األولية الطبائع إىل تُضاف خامسة طبيعة بمثابة هو الجوهر هذا فكأنما
خلقه كما يشء كلُّ يعود وإليه يشء، كلُّ ومنه يشء، كل يف الذي وهو يشء، لكل القابل هو

راجع.»11 إليه وكلٌّ ، كلٍّ يف جعله وموالنا، ربنا تعاىل بارئه
حتى معلومة، صور يف ويتعنيَّ يتشكَّل كيف الجوهر هذا ر تصوُّ يف نبدأ نكاد وما
التي هي ، والتعنيُّ التشكُّل من رضوب قيام نفرض أن العقلية بالرضورة ملَزمني نرانا
يتخذ شيئًا تتصور أن بوسعك فهل عرشة؛ إىل أرسطو مها قسَّ والتي باملقوالت، نسميها
زمان وذا معلوم، كيف وذا معلوم، كمٍّ ذا يكون أن بد ال أنه تفرض أن دون معينًا شكًال
تتبعه، لواحق وذا بسواه، متصلة عالقات وذا أبعاده، يف حيِّزه يتخذ مكان وذا فيه، يحدث
هذه عليه؟ غريه فعل به ى يتلقَّ انفعال وذا غريه، عىل يصبُّه فعل وذا يتخذه، وضع وذا
أن العقل هذا أراد إذا فرًضا، العقل عىل نفسها تفرض التي العرش املقوالت هي إذن

. وتعنيُّ تشكُّل عليه سيطرأ ما شيئًا أن يتصور

ص٤٢٦. املرجع، نفس 10
ص٤٢٨. السابق، املرجع نفس 11
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القابل اليشء — أسلفنا كما — فهو الجوهر فأما املقوالت؛ بهذه املراد جابر ويحدد
فلنئ يشء؛ كلُّ ينحلُّ وإليه يرتكَّب، يشء كلُّ ومنه يشء كلُّ فيه صورة، أي عىل للتشكُّل
واحد جوهر يف مشرتكة كلها فهي تميزها، خصائص يف والجماد والنبات الحيوان اختلف
أن يقدر وال ملًسا، له وجد ه مسَّ إذا وال ملُسه، أحًدا يمكن «فليس بالحس، ال بالعقل يُدَرك

بيده.»12 شيئًا منه يأخذ
اليبوسة أو الربودة أو الحرارة يحمل األولية: الصفات يحمل أن شأنه من الجوهر هذا
وزن، ذوات أنها أال أجساًما وليست تجريدات األولية الصفات هذه كانت ولنئ الرطوبة؛ أو
مع الجوهر يدرجون َمن الفالسفة من هنالك أن نعم وزن؛ وذو ِجْرم فهو الجوهر وأما
استغراقه، حقَّ العلم يف يستغرق لم َمن كالم «هذا لكن وزن، بال ويجعلونها األوليات
والرطوبة والربودة للحرارة أن التحقيق عىل اآلن وجب قد «فإنه صفًحا».13 فيه نظر وإنما
يَُرى ال ما جمعنا إذا أنَّا فوجب وإال ذلك، من بد ال وزنًا، للجوهر وأن أوزانًا واليبوسة
منهم، ألحد وزن وال يوجد، وال يُرى ال ما إىل — واليبوسة الحرارة يف مثًال — يوجد وال
وكذلك يشء؛ ال الجمع من كان يشء ال إىل يشء ال جمعنا إذا وكذلك يشء؛ منه يكن لم
ال ما إىل — واليبوسة الربودة مثل وهو — له وزن وال يرى وال يوجد ال ما جمعنا لو
تلك سائر وبطل وزن، له وال يوجد وال يرى ال يشء منه كان وزن، له وال يرى وال يوجد

الاليشء.»14 حدُّ هو إنما له، وزن وال يرى وال يوجد ال قولنا: ألن عليه؛ املحمولة
ال إنها األولية الطبائع عن نقول إذ إننا فيقول: هذا حديثه يف حيان ابن ويميض
منفرًدا؛ يُرى وال منفرًدا، يوجد ال منها كالٍّ ألن إال ذاك فما يوجد، ال إنه الجوهر وعن توجد
هذه يُْعِدمون فالسفة نسمع أن وأما ودقته؛ للطافته فذلك له، وزن ال أنه حسبنا وإذا

أقصاه. الخطأ من بَلغ منهم قوٌل فذلك ورؤيتها ووجوَدها وزنَها األشياء
ما، ليشء العددي املقدار عن نقوله ما كل عىل املشتملة الحارصة فهي الكمية وأما
لعدد، مخالٌف عدًدا إن أو لعدد، مساٍو عدًدا إن تقول: كأن مطلقة، بصفة األعداد وعن

ذلك. إىل وما واملكاييل األوزان عىل العدديَّني واالختالف التساوي هذا تطبيق مع

نرى. فيما قليل، بعد الجوهر عن سريد ما مع تناقٌض القول هذا يف — ص٤٢٩ السابق، املرجع نفس 12
جرم، ذوات غري األولية الطبائع تكون أن يف واضًحا تناقًضا أجد أني الحق — ص٤٣١ السابق، املرجع 13

أوزان. ذا تكون ذلك ومع
ص٤٣٢. السابق، املرجع 14
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أو منحرًفا قصريًا، أو طويًال كونُه حيث من اليشء تتناول التي فهي الكيفية وأما
فالكيف بمقداره، منوًطا الكمُّ كان فلنئ صفات؛ من فيه ما وسائر بارًدا، أو حارٍّا قائًما،
سألنا الثاني عن سألنا وإذا كم؟ بكلمة: سألنا األول عن سألنا فإذا بأوصافه؛ منوٌط
يكون كم سألت أو واحد، هو الجواب: كان هو؟ كم إنسان: عن سألت فإذا كيف؟ بكلمة:
هو الجواب: كان هو؟ كيف بقولك: عنه سألت إذا أما رطًال؛ وكذا كذا إنه لك قيل وزنه؟
شعر وله األلوان، أحد أو أسود أو أبيض أو أسمر وهو ويضحك، ويتكلم ويقعد يقوم
دخل مقدار من كان وما الكيفية، تحت دخل صفة من كان فما … عروق وله جلد وله

الكمية.15 تحت
يف فأنت قاعًدا تكون أن مثل حال؛ إىل حال من به يُقَطع الذي فهو الزمان «وأما
واحد وهو الزمان، هو جلوسك من قيامك ابتداء منه الذي فذلك تقوم، ثم قاعد زمانك
اختالف فليس واحد.»16 والزمان فيه؛ وأنت زمان أيًضا فهو جلست وإذا قائًما، دمت ما
هو إذ طبيعته؛ حيث من الزمان يف التعدد بمقتىض املختلفة األشياء يف الحوادث أزمنة
التي هي فكميته وكيف، كم وللزمان أخرى؛ إىل حال من التغري يحدث وفيه واحد زمان
تقول: أن فهو الكيف يف وأما قاعًدا؟ زيد كان ما مقدار كم سؤالنا: مثل عن بها يجاب

واملكان.17 الزمان عىل والكيف الكمَّ نقدِّم أن وجب ولذلك بارًدا؛ أو حارٍّا الزمان كان
مندوحة فال بتة.»18 مكاٍن يف يكون أن من يشء يخلو ليس الذي فهو املكان «وأما

تلك. أو الصفة هذه يحمل أن له يُتاَح حتى ما موضع يف يكون أن عن لليشء

الكائنات فروضلرتكيب خمسة (4)

وقف واملكان، والزمان والكيف والكم الجوهر هي: املقوالت، من خمس عند جابر وقف
لكي توافرها عن مندوحة ال رشوًطا يراها ألنه مفاهيمها؛ ليرشح قصاًرا وقفاٍت عندها
تنطبق ال املقوالت هذه إن ليقول ذلك بعد استطرد ثم ما، يشءٌ العالم يف يتكون

ص٤٣٥. املرجع، نفس 15
الصفحة. ونفس املرجع، نفس 16

ص٤٣٦. املرجع، نفس 17
شيئًا. املكان حقيقة عن يفيد للمكان التعريف هذا أرى لست — ص٤٣٦ السابق، املرجع 18
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من صور خمس عىل رها تصوُّ يمكن بل الحاالت، من حالة كل يف سواء درجة عىل
الرتكيب:19

من حمله ما حمل قد جوهُره يكون وأن لكميته، مناسبة اليشء كيفية تكون أن (١)
زماُن يكون وأن نقصان، وال ذلك بعد عليه طرأت قد زيادة فال واحدة؛ دفعة يف الصفات
انحالله يكون ما أقلَّ فما الرشوط، هذه يشء يف توافرت فإذا … ملكانه معادًال حدوثه
الرشوط هذه توافرت إذا ألنه ذلك بارئه؛ يُهلَكه حتى يشء، يُزيله وال يَبْىل ال فهو وفساده،
يصنعه اليشء بني كبري وفرٌق مصنوًعا؛ وليس تكوينه، يف طبيعيٍّا اليشءُ كان ما، يشء يف
متكافئَ يكون هللا صنعة عىل فاليشء اإلنسان؛ صنعة من يجيء إذ وبينه وجل، عز الخالق
ُقل تصنُّع. وال اعتساف غري يف كلها لصفاته حامًال واملكان، الزمان متعادَل والكيف، الكم

سواء. حدٍّ عىل الحيوان ويف األحجار ويف النبات يف هذا
يحملها التي الصفات تكون وأن لكميته، مباينة مخالفة اليشء كيفية تكون أن (٢)
بني يكون وأن الزمن، مرِّ عىل صفة بعد صفة يزداد فأخذ دفعات، عىل جاءته قد جوهُره
والتحوُّل والتغريُّ للفساد معرًَّضا اليشءُ يكون الحالة هذه مثل ويف … تنافر ومكانه زمانه
املتنافر النحو هذا عىل املركَّب اليشء ألن ذلك مقدار؛ إىل مقدار ومن لون إىل لون من
الحي الكائن يف فالتنافر حيوانًا؛ أو حجًرا أو نباتًا كان سواء انحالل، إىل مصريُه يكون
جنني، بعُد وهو العلة فيه تدبُّ وقد العمر؛ ِقَرص وبالتايل واملرض، العلة معناه — مثًال —
تكوينه. عنارص بني يكون الذي التنافر نوع حسب العمر، من تالية مرحلة يف فيه تدبُّ أو
جوهره عىل املحمولة الطبائع تكون وأن لكميته، مناسبة اليشء كيفية تكون أن (٣)
زمان لكن وصفاته، تكوينِه طريقِة يف طبيعيٍّا يكون أنه أي واحدة، دفعة عليه ُحِملت قد
الصالحية عدم يكون الحالة هذه مثل يف … حدوثه مكان مع متَّسق غريَ يجيء حدوثه
ليس ألنه مستقر؛ غريَ قلًقا الكائن صار الزمان يف كان فإن املكان؛ يف أو الزمان يف كائنًا
إنه لطبيعته. أنسب مكان إىل مكانه يغريَّ أن وجب املكان يف كان وإن املناسب، زمانه يف
يُوضع أو يُالئمه ال جوٍّ يف يُوضع ثم ذاته، يف التكوين سليَم اليشءُ يكون أن يف جدوى ال

يناسبه. ال زمان يف

ص٤٣٨–٤٤٣. السابق، املرجع 19
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دفعًة طبائَعه حَمل قد جوهَره أن إال لكيفيته، مخالفًة اليشء كميُة تكون أن (٤)
حيث من التكوين يكون الحالة هذه مثل يف … ملكانه موافًقا زمانه وجاء واحدة،
يف أو اليشء حجم يف يكون إنما العيب لكن فيه، عيَب ال واملكان والزمان الخصائص
معلومة؛ معينة حدوًدا له نحدِّد أن نستطيع ال فعندئٍذ الكيفيات، لتلك بالنسبة مقداره

ضبُطها. يتعذر بنسبة تنقص أو الحجم يف تزيد الحيوان كأمساخ
عىل طبائعه حمل قد جوهره يكون وأن لكيفيته، مخالفة اليشء كمية تكون أن (٥)
يف … حدوثه ملكان موافًقا يجيء حدوثِه زماَن أن غري الزمن، مر عىل متتالية دفعات
بعد طبًعا له ستُزاد طبائعه ألن ًقا؛ ملفَّ ًعا مرقَّ متكلًَّفا مصطنًعا اليشء يكون الحالة هذه
املكان متناسَب يكون أن يُجدي فال جوهره؛ حقيقة عن بالرضورة يلزم ما غري عىل طبع

ق. محقَّ وفساَده باطٌل تركيبَه إن إذ والزمان؛

عىل ال املثال سبيل عىل جابر يذكرها ،(1 شكل (انظر الرتكيب من صور خمس هذه
أوجه تكون وأين ناقًصا، يكون ومتى كامًال اليشء تركيب يكون متى ليبنيِّ الحرص، سبيل
تكن لم ولو واملصنوع، املطبوع بني تفرقتُه باالهتمام جديًرا هنا نراه ما أهم ومن النقص؛
السابقة. أقواله من قريبًا استنتاًجا تُستنتَج لكنها رصيح، ذكٍر يف وردت قد التفرقة هذه
واحدة، دفعة طبائعه حمل قد الجوهر أن أحيانًا يفرتض أنه الحظَت قد فلعلك
حالة هي األوىل فالحالة دفعات؛ عىل طبائعه حمل قد الجوهر أن أخرى أحيانًا ويفرتض
اإلنسان؛ صنعة من يكون إذ حالته هي الثانية والحالة هللا، صنعة من يكون إذ اليشء
يقول ُصنْعه. يف هللا فطرة يُحاكَي أن اإلنسان ُمْكنِة يف كان إن نعرف أن هو هنا واملهم
البارئ خلق مثل أنه بيَّنَّا وقد واحدة، دفعًة الطبائع عليه تُحمل أن إما الجوهر «إن جابر:
فكأنَّ دفعات؛ يف عليه الطبائع وحْمل الجوهر يف نحن ِفعلُنا والثاني يكن، لم ما وعز جل
والثاني تحقيق، عىل تخليصه لنا يحصل وال وزنه لنا يحصل وإنما متخلًصا، يكون األول
أوًَّال، دربة به لك لتكون ذلك فافهم تحقيق، عىل تخليصه ويمكننا وزنه لنا يحصل أن
إزاء أننا هو جابر عند الرأَي أن الفقرة هذه من نفهم ونحن 20«… بغريه املصنوع وشارك
الحيوان أفراد من فرد أو — مثًال — الطبيعي الذهب من كقطعة الفطري، الطبيعي اليشء
وردَّه وتفكيَكه حلَّه نستطيُع ال لكننا تكوينه، وطريقة عنارصه دراسة نستطيع النبات، أو

ص٤٤٤. السابق، املرجع 20
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1 شكل

نحلَّه أن مستطاعنا ففي املصنوع اليشء إزاء وأما تركَّب، قد منها التي األوىل أصوله إىل
«وشارك قوله: هو السالفة الفقرة يف ما وأهم حلَّلناه. كما تركيبه إىل نعود وأن ركَّبناه، كما
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— وتدريب درس بعد — اإلنسان مستطاع يف أن هو نفهمه كما ومعناها بغريه». املصنوع
مِرسًعا يستدرك جابًرا لكن هللا؛ صنعة من الطبيعة حَوته قد ما كلَّ بالصناعة يحاكَي أن
بالطبائع يفعل أن عىل بالقدرة اإلنسان هللا أمدَّ فقد الصنعتنَي؛ بني التفاوت وجوَد فيقرر
ولكنه ، أحبَّ نحٍو أيِّ عىل والكيفية والكمية واملكان والزمان الجوهر يستخدم وأن شاء، ما
يُحيَي أن عىل قادٌر فاهلل هو، كعمله يعمل أن عن أعجزه القدرة، بهذه اإلنسان أمدَّ أن بعد

بقادر.21 ذلك عىل اإلنسان وليس املوتى

والحجر والنبات الحيوان (5)

بها مقصود املركبة األربعة «وهذه املركبة األربعة من املرتكبة الثالثة املوجودات هي هذه
والربودة الحرارة األربعة: األولية البسائط من مركبة وهي واألرض، واملاء والهواء النار

والرطوبة». واليبوسة
األقسام هذه من وكلٌّ وسابح؛ وطائر، وزاحف، ماٍش، أقسام: أربعة فهو الحيوان أما
مكان يف كلها محصورة ورطوبة، ويبوسة، وبرودة، وحرارة، وجوهر، نفس، من: مؤلٌَّف
كما العقل،22 وهو عنًرصا فيزيد الحيوان صنوف من وحده اإلنسان إال اللهم زمان، ويف

اآلتيتنَي: القائمتنَي من يتضح

اإلنسان (ب) الحيوان (أ)

الزمان

العقل

املكان

الزمان

 

املكان

النفس النفس
الجوهر الجوهر
الحرارة الحرارة
الربودة الربودة
اليبوسة اليبوسة
الرطوبة الرطوبة

ص٤٤٥. السابق، املرجع 21
ص٣٩٨-٣٩٩. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 22
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الحيوان بني وسطى حلقة وهو الحيوان»23 يف كالقول فيه «فالقول النبات وأما
وجوهًرا نفًسا له إن حيث من فذلك كالحيوان أنه أما آخر؛ طرف يف والحجر طرف يف
إال ينقصه فال زمان، ويف مكان يف محصورة وكلها ورطوبة، ويبوسة وبرودة وحرارة
موجوٍد «فكلُّ اإلنسان؛ به وأعني الحيوان، من الرشيف القسم به صنا خصَّ الذي العقل

عقل.» ذا وليس نفس، ذو
كتاب (هو آخر كتاب يف نراه لكنَّا الترصيف، كتاب يف النبات عن جابر يقوله ما هذا
جوانب من الحيوان يف ما فيه النبات «إن معناه: ما يقول إذ آخر؛ قوًال يقول التجميع)
التجميع كتاب يف وهو والعقل.»24 النفس وهما إليهما، محتاج غريُ النبات فإن شيئنَي، إال
النبات ففي منهما؛ كلٍّ يف األعضاء تفصيل حيث من والنبات الحيوان بني موازنة يعقد
أراد ولعله ذلك، وغري واللحم والعروق العظام الحيوان يف أن كما واللحاء، والثمر الورق
نخصَّ أن يستلزم مما النبات يف يشء يقابله ال الحيوان يف الدماغ أن يبنيِّ أن باملوازنة

للنبات. الصفة هذه نجعل وال مًعا، والعقل بالنفس أو وحدها، بالنفس الحيوان
بينهما تشابًها يجد هنا وها الطبائع،25 حيث من والحيوان النبات بني يوازن وكذلك
والذكي. والبليد، األول، وهي: التطورية، مراحله يف أقسام ثالثة ينقسم منهما كالٍّ أن يف
الكائنات يُقسمون الذين الفالسفة من كثريين عند نجده بما ا جدٍّ الشبه قريُب تقسيٌم وهو
فهنالك واسبينوزا، ليبنتز عند نراه الذي مثل اإلدراك درجة أساس عىل الشاعرة الحية
ثم مثًال، النبات يف تتمثل التي املرحلة وهي الالشعور، مرحلة هي األوىل املرحلة نجد
تتمثل التي وهي بالذات، الشعور مرحلة ثم الحيوان، يف تتمثل التي وهي الشعور، مرحلة
للحيوان تقسيمه يف جابر إىل ونعود شاعر. بأنه وعي عىل ويكون يشعر الذي اإلنسان يف
معناه: ما يقول حني رائعة، منهجية ملحة نجد هنا وها وذكي؛ وبليد، أول، إىل: والنبات
بل إليها، ينقسم الحيوان بأن علمي ملجرد الثالثة األقسام هذه إىل النبات أقسم لم إنني
أحكامه يُقيم ال جابًرا أن هذا ومعنى كذلك. وجدته ألنني األقسام هذه إىل قسمته إنني
الحيوان بني تامٌّ هنا فالتقابل األمر، كان ما وأيٍّا تجربة، عىل يُقيمها بل ل، تأمُّ عىل العلمية
وبليد ، الذكيُّ وكذلك هناك، كالبليد هنا والبليد النبات، يف كاألول الحيوان يف األول والنبات؛

ص٤٠٠-٤٠١. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 23

ص٣٨٠. كراوس، مختارات التجميع، كتاب 24

ص٣٨١. املرجع، نفس 25
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الحيوان يف نجد قد كما يذهب، ثم يسرية الزمان من برهًة يبقى الذي هو عنده النبات
منها. الذكي بالجانب يعني ماذا تُحدِّد أمثلة النبات من جابر لنا يرضب ولم ذلك؛ مثل

األنواع تلك من واحد وكل أنواع، ثمانية ينقسم فهو — الجماد أي — الحجر وأما
اآلتي: الوجه عىل وذلك أقسام،26 ثالثة ينقسم الثمانية

ذائب. غري منسحق، متحجر، (أ)
ذائب. غري منسحق، غري متحجر، (ب)

ذائب. منسحق، غري متحجر، (ج)
ذائب. منسحق، متحجر، (د)

ذائب. غري منسحق، غري متحجر، غري (ه)
ذائب. منسحق، غري متحجر، غري (و)
ذائب. غري منسحق، متحجر، غري (ز)

ذائب. منسحق، متحجر، غري (ح)

تكوينِها صعوبُة تتفاوت والحجر، والنبات الحيوان الثالثة: املركبات أن جابر ويعتقد
والحجر والصعوبة السهولة بني وسٌط والنبات أسهلها فالحيوان نفسه؛ الرتتيب هذا عىل

جميًعا. أصعبها

الكون27 بنية (6)

طبقات من طبقة بأول مبارشة صلة ذات آلخرها، نهاية ال دائرًة نتصور أن ينبغي إنه
فاعلة علة وهي األوىل، بالعلة الفالسفة يسميه ما هي الدائرة فهذه فيها؛ الداخلة األشياء
والعدل، والخري الصواب إال تعقل ال وأنها عاقلة، وأنها العقل، عىل قادرة بأنها تتصف
… الدائرة هذه به تُوصف مما له آخر ال ما إىل ذلك، وأمثال وراحة فرح للنفس فيه وما
تُدرك فاعلة، متناهية، ال األوىل العلة كانت أفهامنا، إىل أقرب بعبارة املعنى هذا قلنا ولو
هي بل واستعدادها، قابليتها بمجرد ال عاقلة فهي الجمال، وتخلق الخري، وتفعل الحق،

ص٤٠٢. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 26

ص٤٠٦–٤١٤. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب 27
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2 شكل

إال تُدرك ال أنها يف فالحق والجمال؛ والخري الحقِّ ِقيَُم مداُره عندها والعقل بالفعل، عاقلة
إال تفعل ال أنها يف والجمال والعدل، الخري إال تفعل وال ترى ال أنها يف والخري الصواب،

والراحة. والفرحة بالنشوة النفس عىل يعود ما
الفعل، عىل القدرة لها ليس لكن العقيل اإلدراك لها أخرى دائرٌة الدائرة هذه ودون
ها عامَّ ودقيقها، جليَلها وظاهرها، باطنَها كلَّها؛ األموَر تتصور هي تعمل، وال تعلم فهي

تحرِّك. وال تخلق ال لكنها ها، وخاصَّ
وال تعمل — الثانية خالف عىل — وهي ثالثة، دائرٌة الثانية الدائرة هذه جوف ويف
قدرتها، ويف فعلها يف األوىل تساوي الثالثة فالدائرة جاهلة؛ لكنها قادرة، فاعلة فهي تعلم،
الوجهني يف الثانية عن الثالثة وتختلف عاقلة، واألوىل جاهلة أنها يف عنها تختلف لكنها
والثالثة الفعل عن عاطلة والثانية جاهلة، والثالثة علم ذات فالثانية والفعل؛ العلم مًعا:

النفس. هي الدائرة وهذه فاعلة؛
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النفس

3 شكل

وهي تنفعل، وال تفعل وال تُجهل، وال تُعلم ال رابعة، دائرٌة النفس دائرة داخل ويف
قوٌم يه يسمِّ الذي وهو العالم، هذا ِبنية منه الذي — املنثور الهباء عالم — الجوهر عالم

.(3 ،2 شكل (انظر بالهيوىل
جوفها ويف األوىل الدائرة بعض: عىل بعُضها يحتوي التي الدوائر لهذه ِرنا تصوُّ وبعد
أيًضا لنتصور الجوهر، دائرة هذه جوف ويف النفس، دائرة هذه جوف ويف العقل، دائرة
جوف يف أعني — جوفها ويف األخرية، الدائرة هذه جوانب يف قائماِن واملكان الزمان أن
الحرارة وهي البسائط، العنارص دائرة هي أخرى، دائرًة فلنتصور — الجوهر دائرة
فأمٌر الجوهر دائرة داخل العنارص هذه تُرتَّب كيف أما والرطوبة. واليبوسة والربودة
أرباع أربعة إىل متقاطَعني بخطَّني تنقسم الجوهر دائرة إن تقول فطائفة عليه؛ مختلف

اآلتي: الرسم من يتضح كما األربعة، العنارص من لواحد مقاًما منها ربع كلُّ فيكون

الربودةالحرارة

الرطوبةاليبوسة

4 شكل
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الكون فلسفة

بعُضها منفصٌل دوائر أربَع جوفها يف تضمُّ الجوهر دائرة أن إىل تذهب ثانية وطائفة
اآلتي: الرسم من يتضح كما األربعة العنارص من واحًدا تمثِّل منها دائرة وكلُّ بعض، عن

عالم
الحرارة

عالم
اليبوسة

عالم
الرطوبة

عالم
الربودة

5 شكل

جوفها يف تضمُّ منها األوسع دوائر، الجوهر دائرة داخل إن تقول ثالثة وطائفة
الفاعَلني: العنَرصين أحد وهي — الحرارة دائرة أوسعها تكون بحيث وهكذا، األضيق،
اليبوسة، به وأعني الحرارة، منفعل هو الذي العنرص دائرُة وتليها — والربودة الحرارة
دائرة تجيء وأخريًا الربودة، وهو الثاني، الفاعل العنرص دائرة هي ثالثة دائرة تليها ثم

اآلتي: النحو عىل الصورة تكون وبهذا الرطوبة؛ وهو للربودة، املنفعل للعنرص رابعة
خالء، ليست إنها وقيل خالء، إنها عنها قيل أخرية دائرٌة الرطوبة دائرة داخل ويف

األول. الفرض لها يختار أن جابر ل ويفضِّ
قد فإنها العقل، ودائرة األول املبدأ دائرة بعد الثالثة الدائرة هي التي النفس وأما
وهو مرئيٍّا، واحًدا شيئًا جعلهما تشبُّثًا الجوهر دائرة وهي دونها، التي بالدائرة تشبَّثَت

املحسوس. للعالم بدءًا ويعدُّ أشياء، من انفعل ما أول
بعًضا؛ بعُضها يحوي دوائر حيان: بن جابر يتصورها كما الكون بنية تكون هكذا
النفس، دائرة الداخل من تتلوها وهذه العقل، دائرة الداخل من تتلوها األوىل العلة فدائرة
األربعة، للعنارص دوائر الداخل من تتلوها وهذه الجوهر، دائرة الداخل من تتلوها وهذه
األشكال أكمل الدائرة ألن الدائرة؛ شكَل الكون اتخذ ولقد خالء، دائرة تجيء وأخريًا
أن صانعه هللا يشاء أن إال هالك وغري اآلفات قليَل يكون صورتها عىل جاء وما الهندسية،
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6 شكل

ولذلك العالم؛ هذا من الصغرى الدائرة مركز وتحت األوىل العلة فوق الذي وهو يُهلَكه،
واآلخر. األول هو كان

الصورة وبني للعاَلم التصور هذا بني التام بَه الشَّ ذْكر إىل بحاجة أحسبني وال
الثالث القرن إبَّان اإلسكندرية يف الحديثة األفالطونية مؤسس — أفلوطني تصورها التي
ليست وهي العالم، نفس انبثَقت العقل ومن العقل، انبثق الواحد هللا فمن — امليالدي
وتميل األسمى، الواحد إىل علوٍّا فتميل َميْالن؛ النفس ولهذه لالنقسام، قابلة وال مجسدة
تكوَّنت أربعة عنارص من فيه ينحرص وما بالجوهر امتزاجها ومن الطبيعة، عالم إىل سفًال

الحسية. الكائنات
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والكواكب الربوج فعل

والكواكب الربوج (1)

بدوره ينقسم منها قسم كلُّ قسًما، عرش اثنَي بطبيعتها منقسمة واحدة قطعة الربوج فلك
هذه بأجزائه الفلك هذا وإن جزءًا؛ وستني ثالثمائة األجزاء مجموُع فيصبح قسًما، ثالثني
آخر فلٌك ويعلوه خفيفة، بحركة املرشق إىل املغرب من األرض ساكن إىل بالنسبة ليسري
إىل املرشق من يتحرك إذ الربوج؛ فلك التجاه مضادٍّ اتجاٍه يف يتحرك وهو األثري، هو
مساراٍت تسلك التي املتحرية الكواكب بفلك ى يسمَّ ما هو ثالث فلٌك يأتي ثم املغرب،
وفيما القمر،1 هو مداًرا وأصغرها زحل، هو مداًرا وأوسعها بعض، عىل بعُضها يحتوي
من بادئًا الرتتيب هذا عىل وعطارد والزهرة والشمس واملريخ املشرتي يكون وذاك هذا بني

القمر. إىل ومنتهيًا زحل
السنبلة، األسد، الرسطان، الجوزاء، الثور، الحمل، فهي: عرش، االثنا الربوج أما
لريى األرض سكان من الراصد وإن الحوت. الدلو، الجدي، القوس، العقرب، امليزان،
وجه عىل يوًما ثالثني عرش االثنَي األبراج هذه من برج كلِّ يف تُقيم َسرْيها يف الشمس
عاًما، برج كل يف مقيًما واملشرتي شهًرا، ثالثني برج كل يف مقيًما زحل يرى كما التقريب،
كل يف فيقيم القمر وأما والزهرة، عطارد ومثله يوًما، أربعني برج كل يف مقيًما واملريخ

يوم.2 ونصف يومني برج

ص٣٣-٣٤. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 1

ص٣٨. املرجع، نفس 2
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األربع، الطبائع أساس عىل أربًعا مجموعاٍت لتنقسم عرش االثنَي الربوج هذه وإن
اآلتي: الوجه عىل وذلك

… القوس األسد، الحمل، (١)
القوس. إىل الحمل من هابطة حرارتها يف تتدرج يابسة، حارة نارية بروج

… الجدي السنبلة، الثور، (٢)
الرتتيب. هذا عىل برودتها يف تتدرج يابسة، باردة أرضية بروج

… الدلو امليزان، الجوزاء، (٣)
الرتتيب. هذا عىل رطوبتها يف تتدرج رطبة، حارة هوائية بروج

… الحوت العقرب، الرسطان، (٤)
الرتتيب. هذا عىل تتدرج رطبة، باردة مائية بروج

أما واحد؛ برٌج والقمر الشمس من فلكلٍّ الربوج، هذه عىل موزَّعة السبعة والكواكب
كواكب، لخمسة بروج عرشة وتبقى الرسطان؛ فربُجه القمر وأما األسد، فربُجها الشمس
وذلك يسارهما، عىل واآلخر والقمر، الشمس يمني عىل أحدهما برجان، منها كوكب لكل

اآلتي: الوجه عىل

والعقرب. الحمل، برُجه املريخ •
والجدي. الدلو، برُجه زحل •

وامليزان. الثور، برُجها الزهرة •
والقوس. الحوت، برُجه املشرتي •
والسنبلة. الجوزاء، برُجه عطارد •

باختالف الشمس من تستمدها التي الحرارة مقدار يف لتختلف السبعة الكواكب وإن
ولذلك والنور؛ بالحرارة كلَّها الكواكَب تمدُّ التي هي فالشمس عنها؛ بُْعدها أو منها ُقْربها
الطبائع بني تنقسم أنها برغم كبرية، أو صغرية الحرارة من درجة عىل كلُّها الكواكُب كانت
— مثًال — الربودة إىل ينتمي ما منها إن إذ والرطوبة؛ واليبوسة والربودة الحرارة األربع:

الشمس. حرارة من بقليل مزوًدا كونه مع
والكوكب األول الكوكب إىل حرارتُها لتَِصل الكواكب بني وسًطا الشمس ُجعلت لهذا
الحرارة من بيشء الكواكب لسائر وإمداُدها الشمُس ولوال الدرجة، يف تفاوت عىل األخري

فيه. حرارة ال الذي الربد بسبب الفلك وجوُد َلبطَل يزيد، أو يقلُّ
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الشمس من قريب وهو بطبعه، حارٌّ أوًال ألنه املريخ؛ هو الحماء يف الشمس ييل والذي
املريخ دون فهو املشرتي، ذلك ييل ثم األكرب؛ الجزءَ الحماء من الشمُس فأعَطته ثانيًا،
بني وسًطا املشرتي يقع إذ زحل؛ من حماءً أقوى أنه عىل الشمس، عن لبُْعده الحماء يف
كانت وملا الشمس. عن أبعدها ألنه حرارة الكواكب أقل فزحل زحل؛ وبرودة املريخ حماء
سكونًا الكواكب أشدَّ زحل كان متالزَمني، والسكون والربودة قريننَي، والحركة الحرارة

حرارة. أقلُّها ألنه
املشرتي؛ من يقرب يكاد عطارد وكذلك املريخ، من الحماء يف تقرب فتكاد الزهرة وأما

الطرفان. هما ألنهما الربودة، درجة يف زحل من القمر يقرب وكذلك

وأفعالها خواصالنجوم (2)

كلِّ لدراسة بد ال كان معينة، بأزمنة حدوثها يف مرتبطة الطبيعة ظواهر كانت إذا إنه
بالنسبة األرض بوضع مرهوٌن الزمن تحديَد لكنَّ لحدوثها؛ املالئم زمِنها تحديِد من ظاهرة
رضورية عالقة ثمة أن وهي الزمة، طبيعية نتيجة هذا عن ينتج وإذن السماء، أجرام إىل
ذلك بعد واألمر أخرى؛ جهة من الطبيعية الظواهر ومختلف جهة من النجوم أوضاع بني
الظواهر مجموعة سماوي جرم بكل نَِصل أن شأنهما من وتصنيف دقيقة مالحظة أمُر
والكواكب، الطبيعية الظواهر تالُزم يف حيان ابن يقوله ما ييل وفيما بظهوره. تقرتن التي

تُالئمها: أحداث من تستتبعه وما الكوكب طبيعة هو التالزم وأساس

الحركة: بطيء يابس، بارد وهو زحل، (١)
الحامضة والطعوم االنحالل، ورسعة الطبع ة وحدَّ اللون سواد وطبيعته يتفق فمما
واألحجار والعشب، الجبال نبات من ظهرها إىل األرض بطن يف ما وظهور والوباء، واملرَّة،
البحار: ومن والزجاج، والرمل واملاس األرسب املعادن: ومن والخرضاء، والزرقاء السوداء
العسرية الدواب وكبار والفيلة، والجاموس، والجمال، السالحف، يُئِوي نتنًا منها كان ما
زمانه يطول وما والنخيل، الشجر كبار النبات: ومن الفطنة، ذوات ري، السَّ البطيئة الحركة

لإلنسان.3 نفع بغري شجًرا يكون ما وكثريًا صالبته، وتشتدُّ التفاُفه ويكثر نوُعه ويقلُّ

ص٤٢-٤٣. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 3
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مِرشق: ٌ نريِّ رطٌب حارٌّ وهو املشرتي، (٢)
والدرِّي األصفر اللون فيه يكثر النور، ساطع البالد من كان ما وطبيعته يتفق ومما
الزكية والروائح الطيبة، والطعوم الخفيف، واألحمر الناصع واألبيض األخرض، من الصايف
األصفر اللون ذوات والحجارة الزهر كثرة طبيعته مع وتتفق الحلوة؛ والطعوم املعتدلة،
والقردة اإلنسان الحيوان: ومن والدر؛ واللؤلؤ، والبلور، كالرصاص الرقيق؛ واألحمر
والفاكهة والنبق كالتني طبيعته يف معتدًال منها كان ما األشجار ومن والثعالب؛ والكالب

الكبرية.4
املريخ: (٣)

ياه كالشِّ الدم وفورة الذبائح فيه وتكثر ة، والحادَّ الحمراء األشياء وطبيعته ويتفق
والياقوت واملغنيسيا الكربيت املواد: ومن ويعذب، ويُسَلخ يُذبَح وما ْخالن والسُّ واملاعز
الجيوش، وقيادة اإلمارة الصناعات: ومن والحرِّيفة، الحادَّة األشجار: ومن األحمر،

بالنار.5 يتصل عمل وكل والوقادين والحدادين الجالدين وصناعات
الشمس: (٤)

وماء نفس من فيه وما العالم، ونشوء وامُللك، ة، النريِّ املرشقة األشياء معها يتفق
الحيوان: ومن والصنوبر، كالزيتون الدهنية واألشياء والجوز اللوز األشجار: ومن وحياة؛
يف فعًال الكواكب أكثر والشمس املورَّد؛ والياقوت الذهب الحجارة: ومن واألُْسد، الغزالن

العالم.6
الزهرة: (٥)

اعتداُل يوافقها وكذلك النساء، من وبخاصة والجمال، الحسن ذوات األشياءُ يوافقها
الطيبة، والفاكهة الرياحني األشجار: ومن النحاس، الحجارة: ومن القلوب؛ ة ورقَّ األمور
الطيِّب الحيوان: ومن واللعب، والغناء واللهو والوالئم، األعراس املجتمع: ظواهر ومن

والصندل.7 الكافور األشجار: ومن واملسك، والعنرب
عطارد: (٦)

كلِّ إىل والعدول طبٍع بكلِّ واالنطباع الحركة، ورسعة والدعابة الحبُّ لوازمه من
وحيلة؛ مكٍر ذي وكل والثعالب، الجبل، أهُل والحيوان: الناس من ويوافقه وقول، مذهب

ص٤٣. السابق، املرجع 4

ص٤٤. السابق، املرجع 5
ص٤٤-٤٥. السابق، املرجع 6
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يف اللطيف األثر ذوات واألشجار الصفصاف، األشجار: ومن واللصوص، كاملحتالني
األشياء الصناعات: ومن الصافية، واألدهان الزيبق الحجارة: ومن والعقاقري، األدوية

الدقيقة.8 اللطيفة األجهزة وجميع َور الصُّ وعلوم والهندسة كالكتابة العسرية؛ الدقيقة
القمر: (٧)

األشياء: ومن واحدة، حاٍل عىل الصرب وقلُة والرسعة والظلم والنميمة الكذُب ويوافقه
الناس: ومن والفضة، والحمأة كالطني الخسيسة؛ الرطبة السوداء والجواهر واملاء الظلمة
الحشيش األشجار: ومن العاهات، ذوي من ذلك وغري كالعميان واملصابون املراءون
وجوانب الشهوة يقابل ألنه وذلك اإلثنني؛ يوم وأقبُحها ها أرشُّ األيام: ومن السموم، وبعض
يوم ترى ولهذا العاجز؛ للناقص فهو الثاني وأما الواحد، هو الكامل فاألول النقص؛

اآلفات.9 ويوم الفتن، ويوم األسفار، يوم هو اإلثنني

والكواكب الربوج تفاُعل (3)

قلنا فقد والكواكب الربوج قلنا وإذا خصائص؛ وللكواكب خصائَص للربوج أن بنا مرَّ لقد
ألنه مجتمعني؛ والكواكب الربوج فعل ذاكرون اآلن ونحن وفصولها؛ وشهورها السنة أيام
آخر؛ برج يف وهو آخر أثر وذا معني، برج يف وهو معني أثر ذا الواحد الكوكب يكون قد
— والقمر الشمس عدا فيما — السبعة الكواكب من كوكب لكل بأن القول لك أسلفنا وقد

فلِكه. دورِة عىل فيهما يظهر برَجني

ثوران اجتماعهما: عن نتج يابس، حارٍّ برٍج يف يابس حارٌّ كوكٌب وقع فإذا (١)
وثوران حرارتها، وارتفاع األشياء ويبس والنبات، الشجر وجفاف الَقيظ، وإحراق النريان،
وسوادهم، األرحام يف هم الذين الصغار وسمرة األلوان واحرتاق األجسام، يف الصفراء
كالرياح واملتلونة؛ املحرقة الوبيئة الرياح وهبوب واألرض، املاء د وتجمُّ املياه، ونقص

والياقوت.10 كالكربيت الرشيفة األحجار وانعقاد البحر، ب وتلهُّ والصفراء الحمراء

ص٤٥. السابق، املرجع 7

ص٤٦. السابق، املرجع 8
ص٤٦-٤٧. السابق، املرجع 9
ص١٦-١٧. السابق، املرجع 10
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اعتداُل اجتماعهما عن نتج رطب، حارٍّ برٍج يف رطب حارٌّ كوكٌب وقع وإذا (٢)
الحيوان وترعرع األلوان؛ وإرشاق والرياح، السماء وصفاء الشجر، وازدهار والدم، الزمان

الربيع.11 فصل هو عندئٍذ فالفصل والنبات؛
فصُل اجتماعهما عن نتج يابس، بارد برج يف يابس بارد كوكٌب وقع وإذا (٣)
وجفاف الحيوان، أبدان يف السوداء وغلبة السوداوية، الرياح هبوب يكون وفيه الخريف،
كالجمال الكبار املوايش وكثرة أرضية، عنارص إىل واستحالتها املياه وانعقاد األرض،

والجاموس.12 والفيلة
الشتاء فصُل اجتماعهما عن نتج رطب بارد برج يف رطب بارد كوكٌب وقع وإذا (٤)
وتلني سطحها؛ إىل البحار جوف يف ما ويخرج البحر، ويثور الباردة، الرياح فتهبُّ والربد؛

بانحاللها.13 األشياء وتتحول األرض
الصواعق اجتماعهما عن نتج بارد، رطب برج يف يابس حارٌّ كوكٌب وقع وإذا (٥)
عىل للكواكب الغلبة كانت إذا هذا كثري، وَغيْم قليل مطٍر مع والرياح والرعود والربوق
الربوق وتقلُّ األمطار تكثُر فعندئٍذ الكواكب، عىل للربوج الغلبة كانت إذا أما الربوج،
وكيًفا، ا كمٍّ الطبائع وتكافأت الزمان اعتدل اعتدَال فإذا الزالزل؛ وتكثر والصواعق والرعود

األنبياء.14 ظهور يكون وهنا
زمان أصلح الزمان كان يابس، بارد برج يف رطب حارٌّ كوكٌب وقع إذا وأخريًا (٦)

والعلماء.15 للفالسفة

البلدان طبائع (4)

النجوم وبمواضع األولية، بالعنارص تأثُّرها يف الطبيعة كائنات بقية عن تشذُّ ال البلدان
انقسموا قد الناس إن جابر يقول األسس. هذه عىل البلدان تقسيم ويف الربوج؛ ومختلف

شعبتنَي: الفريقني أحُد انشعب ثم فريَقني، ذلك يف

املركبة؛ األربع الطبائع أساس عىل أقسام أربعة البالد قسم فقد األول الفريق أما (١)
فإن واألرض؛ واملاء والهواء النار هي: التي الطبائع هذه صنيعة هي رأيهم يف البلدان ألن

ص١٧-١٨. السابق، املرجع 11
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والكواكب الربوج فعل

الربودة، فعل من واملرشق الحرارة، فعل من فاملغرب ييل: كما التقسيم يكون هذا صح
اتساق عدَم هنا لنالحظ وإنَّا — الرطوبة فعل من والجنوب اليبوسة، فعل من والشمال
املركَّبة: الثواني الطبائع هي البلدان يف املتحكمة الطبائع أن جابر قرر أن فبعد القول، يف
البسائط، األوائل الطبائع أساس عىل مها يقسِّ فوره من راح واألرض، واملاء والهواء النار
قد كما — املركَّبة الطبائع من واحد كلَّ أن مع والرطوبة؛ واليبوسة والربودة الحرارة وهي:
واليبوسة الحرارة من مؤلَّفة فالنار بسيطتنَي؛ طبيعتنَي من مؤلٌَّف — مراًرا القوَل أسلفنا
مًعا، والرطوبة الربودة من مؤلَّف واملاء مًعا، والرطوبة الحرارة من مؤلَّف والهواء مًعا،

مًعا. واليبوسة الربودة من مؤلَّفة واألرض
الكواكب حسب البالد تقسم إحداهما شعبتنَي: فينشعب الثاني الفريق وأما (٢)

عرش: االثنَي الربوج حسب تقسمها واألخرى السبعة،

ييل: كما تقسيمها كان الكواكب، حسب ُقسمت فإن (أ)

الغالب. الربد ومواضع البالد وأقايص كلَّه املرشَق يقابل زحل (١)
االعتدال. حيث الشمال مواضع يقابل املشرتي (٢)

الشمس. طلوع واستدامة والحماء املغرب يقابل املريخ (٣)
املحرقة. الطاهرة املواضع تقابل الشمس (٤)

املعتدلة. املواضع تقابل الزهرة (٥)
طبع. إىل طبع من املتغرية املتقلبة البالد يقابل عطارد (٦)

األرض. وبطون املظلمة املواضع يقابل القمر (٧)

ييل: كما التقسيم كان الربوج، حسب البالد قسمت وإن (ب)

املعتدلة. البالد يقابل الحمل (١)
الحرب. فيها تكثر التي املواضع يقابل الثور (٢)

ص١٨. السابق، املرجع 12

ص١٩. السابق، املرجع 13

ص٢٠. السابق، املرجع 14
ص٢١. نفسه، املرجع 15
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الفيايف. تقابل الجوزاء (٣)
والبخار. املاء مواضع يقابل الرسطان (٤)
والحرارة. اإلحراق مواضع يقابل األسد (٥)

(؟) والعمارة الصحاري مواضع تقابل السنبلة (٦)
املدن. بني الواقعة األماكن يقابل امليزان (٧)

الكبار. األنهار يقابل العقرب (٨)

الباقية األربعة تكون ذلك مثل وعىل يقول: ثم الثمانية، هذه بذكر جابر ويكتفي
ثباَت فيها يراعي ال أنه هذه، تقسيماته يف لجابر هه نوجِّ نقد التجربة،16وأيرس سبيل عىل
تكثر التي واملواضع قسًما، املعتدلة البالد يجعل فمثًال التقسيم؛ عليه يقوم الذي األساس
وكذلك املعتدلة، البالد يف تكثر أن لها يجوز ال الحرب كأنما آخر، قسًما الحرب فيها
الكبرية األنهار كأنما آخر، قسًما الكبرية األنهار ذوات والبالد قسًما، الحارة البالد يجعل
علِم بعرض يشء كلِّ وقبل أوًال معنيُّون لكننا وهكذا، الحارة، البالد يف تَجرَي أن يجوز ال

وقع. كما الواقع صورَة للقارئ يقدِّم عرًضا وفلسفته جابر

ص٣٩-٤٠. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 16
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الكيمياء علم

العلم جابر (1)

قيل ولقد بناءَه. وقوَّم فاسَده وأصلح اليشء تنظيَم أعاد إذا جابُره، فهو يَجُربُه اليشءَ َجَربَ
نحو عىل بناءَه وأعاد الطبيعي العلم تنظيَم أعاد الذي هو ألنه هذا؛ باسمه َي ُسمِّ جابًرا إن
الوسطى. العصور يف بالسحر بامتزاجه الفساد يُصيبَه أن قبل أرسطو، عند عليه كان ما
عْلِمنا أساَس والتجربة املشاهدُة تكون أن إىل إرصار يف دعا َمن أوَل أرسطو كان
العصور من فَلِقَي وِذْكراه، آثاُره بعده وبقيَت األول، باملعلِّم الزمن وذهب بالطبيعة،
حتى ِفْعَلها، الناس عقول يف فعَلت كثريًة عوامَل لكنَّ جدير، به هو إجالًال الوسطى
والتوقري، بالتقدير حقيًقا األقدمني الفالسفة شيخ كان أجله من الذي اللباب تُنوِيسَ لقد
األول؛ ملعلِّمهم الناس إجالل من األوفر بالنصيب تحَظى لُبابها دون القشور وبقيَت
روحها يف األرسطية الفلسفة كانت أن وبعد العقول، عىل ُسلِّطت مزيَّفة أرسطيَّة فنشأت
ذلك إىل الوصول دون حائًال الزائفة بديلتُها أصبحت الصحيح، العلم إىل حافًزا الحقيقية
الحرة، الطليقة الحركة وبني بينهم يخيلِّ فال الفكر أصحاب يُقيِّد وقيًدا الصحيح، العلم

عرش. السادس القرن يف النهضة قامت حتى أوروبا يف النحو هذا عىل الحال ولبثت
القائل بالرأي يأخذ ال — األقدمني اليونان فالسفة من آخرون ومعه — أرسطو كان
إليه ذهب قد كان الذي الرأي وهو الذرَّات، هي صغرية وحدات إىل تنحلُّ الطبيعة إن
ويُطَلق — األولية املادة أن هو ذلك يف أرسطو عند الرأُي كان إذ وأتباعه؛ ديمقريطس
والربودة الحرارة األربع: الكيفيات هي أربًعا، صوًرا اكتسبَت قد — الهيوىل اسم عليها
والرتاب. واملاء والهواء النار هي بسيطة، أجسام أربعة ذلك عن فنشأ والرطوبة، واليبوسة
الكيفيات باْلتقاءِ البسيطة األربعة األجسام نشأت وإنما األشياء؛ سائر تتألَّف هذه ومن



حيان بن جابر

رضٌب الهواء إذ ورطوبة؛ حرارة والهواء ويبوسة، حرارة فالنار اثنتني؛ اثنتني األوىل األربع
يف املركَّبة األجسام أن عىل ويبوسة؛1 برودة والرتاب ورطوبة، برودة واملاء املاء، بخار من
والهواء النار وفيه إال يشء من فما دائًما؛ مجتمعة البسيطة األجسام من تتألَّف الطبيعة
الهواء، فيها ويتغلغل معينة، الحرارة من درجة عىل كلها فهي بدرجات؛ والرتاب واملاء
مشتملة كلها هي ثم للتشكيل، قابلًة يجعلها الذي وهو ماء عىل مشتملة أيًضا كلها وهي
والتحول، للصريورة قابًال يشء كل دام فما أخرى جهة ومن جهة، من هذا أرض؛ عىل
مطلقة حرارة من مؤلًَّفا — فرًضا — كان لو ألنه أضداد؛ عىل مشتمًال يكون أن بد ال فإنه
فيه؟ ليس ما يأتيه أين من إذ بحرارة؛ ليس ما إىل لِه تحوُّ إىل سبيٌل هنالك كان ملا فقط،
ألنه — املاء وهو ضدِّها وجوَد بالرضورة يقتيض — ويبوسة حرارة وهي — النار فوجود
بالرضورة يقتيض — ويبوسة برودة وهي — األرض وجود أن كما — ورطوبة برودة
أرًضا فيه أن يشء عن تقول أن فحسبك ورطوبة؛ حرارة ألنه — الهواء وهو ضدِّها وجوَد
تعرتف دمَت ما والنار، الهواء وهما اآلخَرين، الضدَّين كذلك فيه إن ضمنًا لتقول وماء،
إنه مركَّب جسم كل عن نقول أن لزم هنا ومن ؛ والتغريُّ ل التحوُّ بإمكان اليشء لذلك

مًعا.2 آٍن يف البسيطة األجسام كل عىل يشتمل
العلُم امتزج اليونان، يف نجِمه أُفوِل بعد اإلسكندرية إىل العلم مركز انتقل فلما
عاَق امتزاًجا بالسحر الكيمياء امتزجت أن فكان هناك، السائدة التصوفية بالروح النظري
األوسط، الرشق يف اإلسالم ظهور لكن الوسطى؛ العصور إبَّان — أوروبا يف — َمها تقدُّ
عن األولون املسلمون «نفض إذ: املوقف؛ من غريَّ قد وفارس، وسوريا ملرص العرب وغزو
العلم، عىل أدخَلته قد اإلسكندرية مدرسة كانت الذي الصبياني اإللغاز من كثريًا أنفسهم
يشتعلون املعرفة عن باحثني فكانوا — الزمن من لفرتة — العقيل الجو بتنقية وقاموا
هارون حكم يف وخصوًصا اليونانية، من لها عدَد ال كتٌُب فُرتجمت … وجدٍّا حماسًة
يف العناية من بنصيبها الكيمياء وظفرت ،(٨١٣–٨٣٣) واملأمون (٧٨٦–٨٠٩) الرشيد
(مات معاوية بن يزيد بن خالد األموي األمري وكان … للعلوم الشاملة الحماسة هذه غمرة
شهرُة خسَفتها قد شهرته أن غري املسلمني، بني الكيمياء علم أشاع َمن أول ٧٠٤ه) سنة

هذا، رأيَه أرسطو عن أخذ قد حيان بَن جابَر أن ويالحظ — ٣٣٠ب ألرسطو، والفساد الكون كتاب 1

السابقة. الفصول من غريه ويف الخامس، الفصل يف بالتفصيل أوضحنا كما
٣٣٥أ. ٣٣٤ب، السابق، املرجع 2
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بأن — كثرية ألسباب — جدير هو الذي — حيان بن جابر موىس أبو — جابر تلميذه
الكيماوي».3 لقب يستحق َمن أوَل يُعدَّ

يف ونظريته لة، معدَّ أرسطيَّة — املسلمني جميع شأُن شأنُه — جابر فلسفة «كان
عبقريُة تكن ولم أرسطو؛ نظرية — كلها الهامة جوانبها يف — نفسها هي املادة تكوين
كما — فآثر املشاهد؛ بالواقع الصلة املنقطع العقيم للتأمل باالستسالم له ترىض جابر
آراؤه فجاءت الخيال؛ شطح عىل املعمل — بعده جاءوا الذين املسلمني من كثريون آثَر
التي هي الكيمياء إىل أضافها التي واإلضافات ودقيقة؛ واضحة — اإلجمال وجه عىل —
أعاد أي — العلم «جَرب» الذي هو ألنه «جابر»؛ باسم يُنَعَت أن — لقيمِتها — بحقٍّ سوَّغت

ثابت.»4 أساس عىل وأقامه — تنظيَمه

بالفعل والوجود بالقوة الوجود (2)

ردَّ إذ أرسطو أن وذلك أرسطو؛ إىل ترتدان فكرتان بالفعل والوجود بالقوة الوجود
منها التي املادة أي والصورة، الهيوىل هما: أساسيَّني مبدأَين إىل واملوجودات الوجود
املادة تصور فقد اليشء؛ ذلك لتصبح املادة تكتسبه الذي الوظيفي والشكل اليشء يُصنَع
تلك بفضل لتتعنيَّ بها تنطبع التي الصورة ى تتلقَّ فهي يشء، أي تكون أن مستعدة األولية
منضدة تكون أن استعداد فيها املصنوع غري الخشب كقطعة معينًا؛ فعليٍّا شيئًا الصورة
منضدة فيها الخشب فقطعة وإذن النجار، عليها يخلعها التي الصورة حسب مقعًدا، أو
حني «بالفعل» مقعًدا أو «بالفعل» منضدة تُصبح لكنها «بالقوة»، مقعد وفيها «بالقوة»

وتشكيلها. صناعتها تتم
تبًعا يأخذ فهو بعض؛ إىل بعضها األشياء ل تحوُّ قابلية بفكرة يأخذ فيلسوف وكلُّ
نباتًا، ل تتحوَّ قد األرض هذه إن قلت إذا ألنك بالفعل؛ والوجود بالقوة الوجود بفكرة لذلك
املواتية الظروف وينتظر «بالقوة» األرض يف موجود النبات إن نفسه الوقت يف قلت فقد
يف موجود ما، طفل من سيخرج الذي الرجل وكذلك «بالفعل»؛ موجوًدا نباتًا ليصبح
وهكذا، «بالفعل» موجوًدا رجًال أصبح تكوينًا، الرجل اكتمل ما إذا حتى «بالقوة» الطفل

ص١٥. :Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton 3

ص١٦. السابق، املرجع 4
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بعضها يتحول العنارص أن هي حيان بن جابر الفيلسوف عاِلِمنا عند األساسية والفكرة
بتدبري يتحول قد — مثًال — فالنحاس — بعد فيما تفصيًال سنذكر كما — بعض إىل
خرج ما إذا حتى «بالقوة» النحاس يف موجوًدا كان الذهب أن ذلك ومعنى ذهبًا، املدبِّر

«بالفعل». موجوًدا الذهب أصبح منه
الذي هو بالقوة هو الذي «اليشء بقوله: الوجود، من النوعني هذين جابر ويرشح
فالقاعد القائم.»5 وقعود القاعد كقيام املستقبل؛ اآلتي الزمان يف وجوده يكون أن يمكن
قياًما؛ قعوَده يُحيَل أن عىل قدرة أو استعداًدا فيه ألن «بالقوة»؛ قائم لكنه بالفعل قاعٌد
يُحيَل أن عىل قدرة أو استعداًدا فيه ألن «بالقوة»؛ قاعد لكنه بالفعل، قائم القائم وكذلك
الذي هو فيه هو ما بالقوة، الذي «اليشء فيقول: الرشح يف جابر ويميض قعوًدا؛ قيامه
بينها فرق ال التي الفضة أن لك نمثِّل كما … بالفعل الذي اليشء منه يتأتَّى أن يمكن
قبول أدنى — بالقوة — فللفضة ذهبًا؛ تصري أن يمكن والصفرة الرزانة إال الذهب وبني
الذهب؛ بلون تكون حتى للصفرة قبول أدنى ولها الذهب، قوام يف تصريَ حتى للرزانة
هواء تصريَ أن للنار أن وكما … الفعل يف عنها ذلك يتأتَّ لم بالقوة لها ذلك يكن لم ولو
أرًضا تصري أن فللنار بالقوة، أرًضا يصري أن وللماء بالقوة، ماءً يصري أن وللهواء بالقوة،
«د» ف «د»، بعض يف و«ج» «ج»، بعض يف و«ب» «ب»، بعض يف كانت إن «أ» ألن بالقوة،
الكليات يستوعب ما وكذلك فيه؛ شك ال ما هذا — «د» بعض يف «أ» رضورة، «.» بعض يف
يف (أ) يكون: فإنه والتقابل، التناقض عكس بل منطقيٍّا، عكًسا ال — القول هذا ُعكس إذا

(د).»6 كل يف — رضورة — (أ) ف (د)؛ كل يف (ج) (ج)، كل يف (ب) (ب)، كل
الزمان يف املوجود هو بالفعل الذي «اليشء جابر: عنه فيقول بالفعل الوجود أما
وجوًدا املوجود أن القائم.»7أي وقيام القاعد كقعود الكائنة؛ األفعال سائر من الحارض
بالفعل، موجوًدا يكون قعوده فالقاعد الحارضة؛ اللحظة يف كائن هو كما اليشء هو فعليٍّا

وهكذا. بالفعل، موجوًدا يكون قيامه والقائم
ظهر؛ ثم بالقوة موجوًدا ذلك قبل من كان إذا إال بالفعل موجوًدا اليشء يكون وال
وجود إىل حتًما سيخرج بالقوة موجود هو ما كل هل الهام: السؤال هذا ينشأ وهنا

ص٢. كراوس، مختارات العمل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 5

ص٣. املرجع، نفس 6

ص٣. املرجع، نفس 7
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ممكن هو وما الخروج، ممتنع هو ما بينه ومن خارج، هو ما بينه من أن أم بالفعل،
ُكمونِه؟ عىل لبث وربما الفعل إىل خرج فربما الخروج،

تجاربه يف بالتحويل يتناوَله أن العاِلم يستطيع ما مدى يحدِّد ألنه هامٌّ؛ سؤاٌل هذا
حيان ابن أجاب وقد ممكن؛ هو مما ييأَس ال وحتى املستحيل، يحاوَل ال حتى العلمية،
إما فهي قسَمني؛ انقسَمت األشياء إن يقول إذ موجزة؛ شاملة دقيقة إجابًة السؤال عن
املركَّبات، قبيل من هو أشياء من الطبيعة يف نراه ما كلَّ أن عىل مركَّبة، وإما بسيطة
أو ثالٌث مركٌَّب ومنها ثاٍن، مركٌَّب ومنها أول، مركٌَّب فمنها درجات؛ عىل يكون وتركيبها

املركَّب. مركَُّب
بالفعل؛ وجود إىل بالقوة فيها ما كلُّ يخرج أن فمحاٌل البسيطة األولية العنارص فأما
فالذي — فاٍن غريُ لذلك وهو متناٍه، غريُ هذه بساطته بحكم هو البسيط العنَرص ألن وذلك
العنرص أمر كان فإذا — املركَّب هو والفناء الفساد عليه ويجوز معينة حدود إىل يتناهى
لصار ذلك حدث لو إذ الفعل؛ إىل خارًجا بالقوة فيه ما كلُّ فليس ذكرنا، كما هو البسيط

متناٍه. غريُ إنه قلنا وقد انتهاء، إىل
إىل القوة من كلُّه الخروج عليه يجوز الذي فهو والثالث، والثاني األول املركَّب: وأما
أما العَلن؛ حالة إىل الكمون حالة من فيه ما كلِّ خروُج يمكن الطبيعة يف ما فجميع الفعل؛
والهواء النار فهو الثاني املركَّب وأما إطالقها، عىل الطبيعة فهو األول، باملركب ى يسمَّ ما
الحيوان الثالثة: األجناس فهو — املركَّب مركَّب أي — الثالث املركَّب وأما واملاء، واألرض

والنبات.8 والحجر
يمتنع التي األشياء «إن بقوله: جابر يجيب آخر؟ كائن من كائن خروج يمتنع فمتى
فيها ليس ما األشياء من يُرام أن إما رضبني: عىل الفعل إىل القوة من خروجها ويعرس
… الفعل إىل خروجه َعُرسَ ولكن بالقوة فيها ما األشياء من يرام أن وإما … بالقوة
(أي لها كان وإن املاء) (أي هذا «فإن وهلة: أول من النار من املاءِ خروَج يروم كالذي
فال؛ وهلة أول من ذلك يكون أن فأما … ترتيب عىل عملوه أنهم إال ممتنع، بالقوة للنار)
للقيام، القاعد بحركة وانتهائه القعود زمان تقيضِّ بعد ولكن بالقوة، القاعد القائم وكذلك

ذلك».» وأمثال اإلرادة، وحركة

ص٤-٥. السابق، املرجع 8
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من وجوه عىل ولكن كلِّها، لألشياء وجوًدا كلِّها األشياء يف فإن ذلك، بان قد «وإذ
فظهَرت، أُوِرَي ُزنِد فإذا بالقوة؛ له وهي تظهر، ال كامنة الحجر يف النار فإن االستخراج؛
عرصناها ثم نحل، كوِّ ألَف أو نحلة ألِف مائَة أخذنا ولو النحل؛ يف الشمع وكذلك
ولكن شمع، دانق منه يخرج لم الشمع، فيه الذي للعسل تدبرينا ودبَّرناها وطبخناها
واجتُنَي العسل، وَعِمل إليها، يأوي التي الُكَوى له وُعملت معتدًال، غذاءً تغذَّى إذا النحل

الشمع.» منه خرج العسل، ذلك
يف ما يُخرج الذي هو املستقيم القصد عىل التدبري أن القول هذا من وضح «فقد
حتى يخرج ال وفيما بطبعه، هو يَخرج فيما — الفعل إىل بالقوة هو مما — األشياء قوى

يُخَرج».
الطلع خروج علة الطبيعة ولكن مدبِّر، تدبري بغري يخرج ما األشياء قوى يف «ألن
إىل القوة من فتخرج ذلك، وأمثال واللقاح بالسقي تُعاَلج ال التي الربية الرياحني وخروج
محتاج «فهو لألشياء التدبري إخراج ِعلَّتُه مما ذلك غري وأما زمانها، ويف بأنفسها الفعل

إلخراجه».»9 طريقة تدبري إىل
هو وأساسها حيان؛ ابن عند كلها الكيمياء فلسفة نجد الواضح الدقيق النص هذا يف
تعمل الطبيعة أن هو الفرق وكل لألشياء، تكوينها يف الطبيعة حذو يحذو الكيمويَّ أن
الطبيعة تؤديه ما كل لكن مدبَّرة، بتجربة عمله فيعمل الكيمويُّ وأما نفسها، تلقاء من
أن غري يَه؛ يؤدِّ أن الكيموي مستطاع يف هو بعض، إىل بعضها األشياء تحويل عمليات من
واحدة، برضبة ممكنًا التحويل يكون ال فقد وحذر؛ ٍ تبرصُّ إىل الكيموي من يحتاج األمر
دراسَة العاِلم أتقن ولو املطلوبة؛ النتيجة إىل األمر آخر تنتهي متدرجة خطوات يتطلب بل
يف الطبيعة يُحاكَي أن ال ألمكنه تحويله، عملية يف خطوات من إليه يحتاج وما موضوعه
يف الذهب تكوين يتطلب قد إذ أقرص؛ وقت يف الطبيعة تعمله ما يعمل أن بل فقط، فعلها
فرتة يف نفسها العملية يعمل أن مستطاعه يف الكيموي لكن السنني، آالف الطبيعة حضن
السبعني» «كتاب يف تَِرُد واحدة جملة يف هذه الكيموية فلسفته جابر ويلخص وجيزة.
ونبات حجر بني ذلك يف فرق ال الطبيعة.»10 كعمل يعمل أن اإلنسان قوة «يف فيها: يقول

حينه. يف ذلك تفصيل وسنذكر وإنسان، وحيوان

ص٦-٧. السابق، املرجع نفس 9

ص٤٦٣. كراوس، مختارات السبعني، كتاب 10
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إظهار الكيمياء «حدُّ بقوله: الكيمياء عرَّف عندما جابر مراَد نفهم هذا بعد فلعلنا
هي إنما الكيمياء وكذلك وجود، عندهم و«أيس» عدٌم، عندهم «ليس» إذ … أيس يف ليس
وأن نسمع أن اليوم كالمنا يف نألف كنَّا ولنئ لها.»11 تكن لم أصباًغا األجسام إعطاء
ليس — مثًال — تقول كأن يشء، عن يشءٍ نفِي عىل بها لندلَّ «ليس» كلمة نستخدم
إىل تُشري التي «أيس» كلمة وهي إيجاب، عىل الدالة مقابلتها نألف فلسنا مضيئًا، القمر
«أيس» اآلن يدي يف القلم وهذا «أيس»، ييضء حني القمر فضوء فعليٍّا؛ وجوًدا يشء وجود
تكن (وإن بالفعل فيه قائمًة ليست صفٌة اليشء يف توجد أن هي الكيمياء ومهمة وهكذا،

العدم). من إخراجها أمكن ملا وإال بالقوة، فيه قائمًة طبًعا

اإلكسري (3)

نباتًا، واملاء األرض فتتحول بعض، إىل بعضها األشياء تحول أن للطبيعة جاز كما إنه قلنا
وهكذا، ذهبًا األرض جوف يف الرصاص ويتحول وعسًال، شمًعا النحل يف النبات ويتحول
فيؤدي يصطنعها بتجارب صنيعها يف الطبيعة يُحاكَي أن الكيمياء لعالم يمكن فكذلك
الوسيلة إىل العالم اهتدى فإذا أقرص؛ مدة يف يؤديه ولكنه الطبيعة، تؤديه الذي نفس بها

اإلكسري. هي الوسيلة تلك كانت يشء من شيئًا بها يخرج التي
معالجة يف كاألمر هو إليه، ه ردُّ يُراد ما إىل تردُّه معالجًة ما يشء معالجِة يف فاألمر
ينقصه ما بإضافة الصحة، حالة إىل املرض حالة من يردُّه الذي الدواء له يُركَّب املريض،
اختل قد كان ملا التوازن عىل نحصل الحذف أو اإلضافة وبهذه عليه؛ ِزيَد قد ما بحذف أو
زيادة، أو نقًصا حدَّها جاوزت التي للصفة مضادة صفة للدواء يكون أن وبديهي توازنه،
املعدن إزاء الكيمياء عاِلم يفعل وهكذا زاد، قد ما وينقص نقص قد ما يزيد الذي فهو
معدنًا منه يجعل أن شأنه من توازنًا يُكسبه الذي «الدواء» يعطيه تحويله، يريد الذي

باإلكسري. ى يسمَّ ما هو الحالة هذه يف «فالدواء» املقصود؛ املعدن هو آخر،
عىل يتوقف مطلوبة، أخرى حالة إىل قائمة حالة من التحويل هذا مثل أن وواضح
املراد اليشء يرتكب ممَّ فيعلم الحالتني، كلتا يف الرتكيب بعنارص كامًال علًما العاِلم علم
وهذا يرتكب؛ وكيف عليه الحصول املراد اليشء يرتكب ممَّ يعلم كما يرتكب، وكيف تحويله

ص١٤٠-١٤١. كراوس، مختارات بليناس، رأي عىل األحجار كتاب من الثاني الجزء 11
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جابر نظرية وأن — تالية فقرة يف عنها وسنتحدث — باملوازين جابر عند ى يسمَّ ما هو
الكيمياء.12 علم يف إليه تُنسب التي الحقيقية األصالة موضع لهي امليزان ويف اإلكسري يف
الثالثة الكائنات أنواع من الكيموية عملياته يف يستخدمه الذي اإلكسري يشتق وهو
من يشتق إكسري (١) اإلكسري: من أنواع سبعة ثمة إن يقول: فرتاه ومجتمعة؛ مفردة
يشتق إكسري (٤) النبات. من يشتق إكسري (٣) الحيوان. من يشتق إكسري (٢) املعادن.
املعدنية املواد امتزاج من يشتق إكسري (٥) مًعا. والنباتية الحيوانية املواد امتزاج من
إكسري (٧) مًعا. والحيوانية املعدنية املواد امتزاج من يشتق إكسري (٦) مًعا. والنباتية

مًعا.13 والحيوانية والنباتية املعدنية املواد امتزاج من يشتق
الكيموي، به يقوم الذي التحويل أوجه من واحد وجه بذكر الفقرة هذه يف ونكتفي

وكيف؟ ذلك، يكون أساس أيِّ فعىل بعض، إىل بعضها املعادن تحويل وهو
والزيبق والرصاص والحديد والنحاس والفضة الذهب سبعة: الرئيسية املعادن
تتوقف عليها أن أي جابر، يقول كما الصنعة» «قانون ن تكوِّ التي وهي واألرسب،14
األرض جوف يف تكوَّنَت قد نفسها السبعة املعادن هذه أن غري الكيمياء؛ علم قوانني
مختلفة بنَِسب يمتزجان إذ املعدنان فهذان والزيبق، الكربيت هما أساسيَّني، معدننَي من
العرضية الكيفيات يف إال تتباين ال املعادن هذه فكأنما املذكورة؛ املعادن بقية منهما يتكون
الكربيت أن عىل األرض؛ باطن يف والزيبق الكربيت بها مزج التي للنسبة نتيجة طرأت التي
الكواكب وباختالف فيها، نشآ التي األرض تربة باختالف طبيعتاهما تتفاوت والزيبق
الذي األرض جزءُ يكون أن ذلك مثال بتكوينهما؛ أحاَطت التي الزمنية» املقومات «أي
وهو لطيًفا، نقيٍّا الكربيت يجيء فقد الشمس؛ لحرارة معرًَّضا الزيبق أو الكربيت نشأ فيه
واحد مركَّب يف الزيبق معه ُمزج ما إذا الذي الكربيت هو ألنه الذهب؛ بكربيت ى يسمَّ ما
الذهب يف املزج عنارص اتِّزان فألنَّ الذهب؛ امتزاجهما عن نتج مقاديره، يف التوازن سليم
املعادن.15 سائر تحرق كما إحراقه عىل النار تقوى فال النار، يقاوم تراه ه أتمِّ عىل جاء قد

ص٣. الثاني، الجزء :Kraus, Paul, Jabir Ibn Hayyan 12

بليناس. رأي عىل األحجار كتاب من الثالث الجزء 13
األخرى. كتُِبه من كثرية أخرى مواضع ويف الحاصل، كتاب 14

القصدير). هو (واألرسب
اإليضاح. كتاب 15
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ى تُسمَّ (وقد الكيمياء، علم مدار هي التي الرئيسية السبعة املعادن إىل ونعود
والقصدير؛ والزيبق والرصاص والحديد والنحاس والفضة الذهب السبعة): باألحجار
كيفيَّتنَي خارجه يف يُظهر املعادن هذه من معدن كلَّ أن هي جابر نظرية إن فنقول:
باطنه يف ويُخفي والرطوبة)، واليبوسة والربودة (الحرارة األربع البسيطة الكيفيات من
املعدن فيتحول الظاهر وإخفاء الباطن إظهار نستطيع وبالكيمياء األخرينَي؛ الكيفيَّتنَي
هذه من معدن لكل إن قلنا: أخرى، بعبارة نفسه الكالم هذا قلنا ولو آخر، معدنًا القائم
استخرجنا فلو بالقوة؛ فيه موجودتنَي أخرينَي وصفتنَي بالفعل، موجودتنَي صفتنَي املعادن

آخر.16 معدنًا املعدن تبدَّل بالفعل، موجود إىل بالقوة موجود هو ما
الباطنتنَي: وصفتَيه الظاهرتنَي صفتَيه معدن لكل تبنيِّ اآلتية والقائمة

الباطنتان صفتاه الظاهرتان صفتاه املعدن اسم

يابس بارد، رطب حار، الذهب
رطب حار، يابس بارد، الفضة
رطب بارد، الحديد) من يبوسة (أقل يابس حار، النحاس

(رخو) رطب بارد، (صلب) ا جدٍّ يابس حار، الحديد
(صلب) رطب حار، ا) جدٍّ اليبوسة (قليل يابس بارد، الرصاص
(صلب) يابس حار، (رخو) رطب بارد، الزيبق
(صلب) يابس حار، (رخو) رطب بارد، القصدير

فالفضة صفاته؛ يف يناقضه آخر معدن عىل جوفه يف يشتمل معدن كلَّ أن هذا ومعنى
إىل الفضة باطن يف مكنون هو ما أخرجنا فلو خارج؛ من الذهب نفسها هي داخل من
الكيمويُّ أراد فإذا الذهب؛ معدن بذلك لنا كان باطنها، يف ظاهرها ودسسنا ظاهرها
الحرارُة بدَلها لتخرج الظاهرة برودتها يُزيَح أن أوًال عليه كان ذهب، إىل الفضة تحويَل
إذا حتى الكامنة، الرطوبة بدلها لتخرج الظاهرة يبوستها — ثانيًا — يزيح ثم الكامنة،

ذهبًا. أيدينا بني ما كان مًعا ورطوبة حرارة الظاهر يف اجتمع ما

.٣٢ املقالة السبعني، كتاب 16
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حرارة ظاهرها — مثًال — الحديد من قطعة عىل تجاربه الكيموي أجَرى ولو
وبذلك الرطوبة، مكانها لتخرج الداخل إىل وحدها اليبوسة يُزيَح أن فله شديدة، ويبوسة
الظاهرة الحرارة يزيح أن أو ذهبًا؛ يصبح املعدن أن أي ورطوبة؛ حرارة الظاهر يصبح
أن أي ويبوسة، برودة الظاهر يصبح وبذلك الكامنة، الربودة مكانها لتخرج الداخل إىل
مكانهما ليخرج كليهما، الظاهَرين واليبوسة الحرارة يزيح أن أو فضة؛ يصبح املعدن
أي الليونة، درجة حسب قصديًرا (أو زئبًقا الناتج فيكون الكامنان والرطوبة الربودُة

تظهر). التي الرطوبة درجة
ردُّ يمكن خاصة وبصفة آخر، معدن أيِّ إىل معدن أيِّ ردُّ يمكن الطريقة وبنفس
الكيفيتنَي نجعل أن إال ذهب إىل ما معدنًا َل نحوِّ لكي علينا ما إذ ذهب؛ إىل معدن أيِّ
وظاهر — نحاًسا تحويله املراد املعدن كان فإن والرطوبة؛ الحرارة هما: الظاهرتنَي
الداخل يف ها دسِّ إىل نحتاج التي هي واحدة كيفية أمامنا كان — ويبوسة حرارة النحاس
ويختلفان الحرارة، يف يشرتكان والذهب فالنحاس محلها؛ فيحل الداخل من ضدها ليخرج
ذهبًا. كان فيه الدفينة رطوبته للنحاس أخرجنا فإذا يابس، والنحاس رطب الذهب أن يف
الرصاصوالذهب بني التضادَّ نجد هنا فها رصاًصا، تحويله املراد املعدن كان إن أما
فعندئٍذ رطب، والذهب يابس والرصاص حار، والذهب بارد فالرصاص مًعا؛ الكيفيتنَي يف
وبذلك الضدان مكانهما ليخرج الباطن، إىل فنُدخلهما جميًعا، الصفتني نُعالَج أن علينا

وهكذا. ذهبًا، الرصاص يصري
املوضوع ساق كما نفسه، جابر بلغة املعادن تحويل يف قلتُه الذي هذا أُعيَد أن وأودُّ
يكون أن موجود كلُّ يخلو ال …» قال: السبعني؛ كتاب من والثالثني الثانية املقالة يف
… باطنان،17 — ومنفعل فاعل — وطبعان ظاهران، — ومنفعل فاعل — طبعان فيه
يف الطبائع يقلبوا أن وهو مدة، أقرب يف أصولها إىل األجسام ردُّ وقرب عليهم سهل ولذلك
وباطنه فاسد ظاهره فإن الحديد فأما باطنًا؛ والظاهر ظاهًرا الباطن فيجعلون األجسام،
عندهما فاسد وهو زيبق وباطنه والذهب، الفضة عند فاسد وهو حديد، ظاهره ألن فاسد؛
يابًسا، حارٍّا وباطنه رطبًا بارًدا ظاهُره صار الزيبقية عىل الحديد قلبوا فإذا أيًضا؛18

اليبوسة هما: املنفعَلني الطبَعني وأن والربودة، الحرارة هما: الفاعَلني الطبَعني بأن القارئ نذكِّر 17

والرطوبة.
وباطنه فاسد ظاهره أن بقوله: واملقصود رخو؛ رطب بارد وباطنه صلب، يابس حارٌّ الحديد ظاهر 18

الفضة؛ أو الذهب ظاهر الطبائع يف يساوي باطنه وال ظاهره ال أنه هو والفضة، الذهب عند كذلك فاسد
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باطنه وصار ذهب، وذلك رطبًا حارٍّا الظاهر فصار برودته، وأبطنوا حرارته فأظهروا
ومنهم رصاص الذهب باطن إن قال َمن منهم ألن رصاص؛ أو فضة وذلك يابًسا بارًدا
فاعرْفه.» يُْقَلب وكيف كلَّه ذلك نذكر ونحن حسنة، قولٌة وهي فضة، باطنه إن قال من

عنَرصيه تُبِطَن أن ينبغي ما األجسام هذه من أن أوًال تعلم أن ذلك يف األصل «إن
من يراد ما عىل فاسد غري جسًما ويصريَ يكمَل حتى الباطننَي عنَرصيه وتُظهَر الظاهَرين
باطنه من عنرص له يُستخرج أن ينبغي األجسام هذه وبعض — هم رسُّ وهو — ذلك

لتعرفه.» ذلك نذكر ونحن العنرص، ذلك ضد فيه ويُبطن فيظهر،
باطنه يف رطب حارٌّ وهو ا، جدٍّ رخٌو ظاهره يف يابس بارٌد الرصاص) =) األرسب «إن
اللني يف لظاهره مخالٌف باطنُه تعاىل هللا خلقه جسم كلَّ أن وصلب رخو ومعنى صلب؛
إن ظاهًرا وباطنُه باطنًا ظاهُره فرجع طبائعه ُقلبت إذا أنه ذلك عىل والدليل والقساحة؛

الكالم.» من األرسب يف ما فهذا ترطَّب؛ قاسًحا كان وإن َقَسَح، رطبًا كان
بارٌد فظاهره طبائع: األربع أوًال عليه املرتكب أصله فإن القصدير) =) القلعي «وأما
فصار َقَسَح باطنه وأظهرت ظاهره، أبطنت فإذا … صلب يابس حارٌّ وباطنه رخو، رطب

«… حديًدا
بالحرارة ذلك من ظاهره وُخصَّ طبائع، األربع عنه املتكون فأصله الحديد «وأما
رخُو الظاهر صلُب وهو كذلك، وهو رطب، بارٌد األصل عىل إذن فباطنه اليبس، وكثرة
ظاهره صالبة قدر عىل باطنه رخاوُة فكذلك ظاهًرا، منه أصلُب األجسام يف وما الباطن،
فإن الزيبق؛19 املثال هذا عىل والذي أعيانه، ُقِلبت إذا بالتدبري يكون وكذلك األصل، عىل
يبوسته تنقص أن صالحه يف فالوجه زيبق؛ وباطنه حديد الحديد) ظاهر (أي ظاهره
فانقص أو … يبوستُه بطنت ظهرت إذا رطوبته ألن ذهبًا؛ فيصري تظهر رطوبته فإن
فانقص أو يابسة، فضة فيصري الربودة بظهور الحرارة وتبطن تظهر برودته فإن حرارته

«. والحدِّ الوصِف من الحديد يف ما فهذا لينة، فضة يصري فإنه قليًال يبوسته

وهو يابس بارد الفضة وظاهر مًعا، وباطنه الحديد ظاهر عن مختلف وهو رطب حارٌّ الذهب فظاهر
الرخوة) والرطوبة الربودة (أي الحديد باطن أن ويالحظ مًعا. وباطنه الحديد ظاهر عن مختلف أيًضا
فضة؛ وال ذهب ال لنا ينشأ ولم زيبق، لدينا لنشأ لظاهر باطنًا الحديد ُقِلب فلو الزيبق؛ لظاهر مساٍو
أن (أي أوال زيبق إىل الحديد فيحول خطوتنَي، عىل ذلك تم الحديد، من هذين أحِد استخراُج أريد فلو
حارٍّا الظاهر يكون بحيث حرارته وتظهر برودته تبطن أن إما ذلك بعد ثم رطبًا) بارًدا ظاهُره يكون
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هذا إىل األجساد جميَع فُردَّ باطنه، يف يابس بارد ظاهره يف رطب فحارٌّ الذهب «وأما
«… معتدل طبع فإنه الطبع؛

الحديد؛ دون وهو واليبس، فالحرُّ عليه هي الذي النحاس) =) الزهرة طبع «وأما
إىل يعود فإنه يُبَْسه فاقَلْع أفسده، املعدن يف اليبس لحقه ا فلمَّ ذهب، رطب حارٌّ أصَله ألن

طبعه.»20
يابس حارٌّ وباطنه والرخاوة، ظاهره يف والرطوبة الربد طبعه فإن الزيبق «وأما
حديد؛ وظاهره زيبق الحديد باطن أن كما حديد، وباطنه زيبق فظاهره شك؛ بال صلب
رطوبته تُبطن أن وهو فضة، أوًال َه تُصريِّ أن فالوجه أصله، إىل الزيبق نقل أردت فإن
ذلك تمام أردت فإن األوىل، املرتبة ت تمَّ وقد فضة، حينئٍذ يصري فإنه يبوسته، وتُظهر
جميًعا: الطبيعتنَي يف ظاهًرا وباطنها باطنًا ظاهُرها يرجع حتى هي كما الفضة فاقلب
ما فهذا حديًدا، يابًسا بارًدا وباطنها ذهبًا، رطبًا حارٍّا ظاهُرها فيكون واملنفعلة، الفاعلة

الزيبق.»21 يف
باطنها يف فأبطنت واليبس الربُد أعجَزها ولكن ذهب، األول فأصلها الفضة «وأما
ذهبًا ردَّها أردت فإن ذهبًا؛ وباطنها فضة ظاهرها فصار غلب الذي الطبع فظهر الذهب
وتصري تظهر الرطوبة فإن اليبس ذلك بعد أبطن ثم تظهر، حرارتها فإن برودتها فأبطن

والسالم.» التدابري من كلها األجسام يف ما فهذا ذهبًا؛
أساٌس صناعته يف ألنها حيان؛ بن جابر عن ها بنصِّ لك نقلناها بأَْرسها مقالة هذه
للكائنات بل — املعادن لشتى الرئيسية الطبائع أن هو — ترى كما — فاألساس ومحور؛
تريد الذي اليشء طبَْع عرفَت فلو والرطوبة؛ واليبوسة والربودة الحرارة أربع: هي — كافة
ترتدَّ حتى يديك بني التي املادة طبائع بتحويل تلتمَسه أن وسعك يف كان عليه، تحصل أن
عليه نسبغ أن أردنا لو لكننا اليوم؛ آذانُنا تألفه عما بعيد كالم وهو املقصود؛ الطبع إىل

فضة (وهذا يابًسا بارًدا الظاهر يكون بحيث يبوسته ونُظهر رطوبته نُبطن أن وإما ذهب)، (وهذا رطبًا
رصاص). أو

رخو. رطب باطن الزيبق؛ لظاهر مساٍو الحديد باطَن أن أي 19
الظاهر فيصبح ليونة، محلَّها لتحلَّ يبوسته عنه تُزيَل أن يقتيض ذهب إىل النحاس تحويل أن أي 20

الذهب. صفات وهي رطبًا حارٍّا
مرحلتني. يف السريَ يقتيض ذهب إىل الزيبق تحويل أن أي 21
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تاريخ يف الرضوري باألمر هذا وليس — اليوم العلمية مفاهيمنا إىل يقرِّبه ما األلوان من
لكنه بعيد، اختالف من بينهما يكن مهما اليوم عاِلم أمام مسئوًال األمس عاِلم فليس الفكر؛
نظرية عىل نسبغ أن أردنا لو إننا ذلك برغم أقول — اليوم عاِلم كان ملا األمس عاِلم لوال
إال علينا كان ملا اليوم، عقولنا إىل يقرِّبها لونًا — كله القديم العلم نظرية وهي — جابر
من الطبيعة تحويه ما كل أن وهو الراهن، عرصنا يف الطبيعية النظرية أساس نتذكر أن
من مؤلَّفة الخامة فمادتها أوزانها، يف الذرَّات هذه اختلفت ومهما ذرات، من مركَّب أشياء
كهربية بشحنة فمشحونة األوىل أما والنيوترونات؛ والربوتونات، اإللكرتونات، أصول: ثالثة
ومن كهربيٍّا. فمتعادلة الثالثة وأما موجبة؛ كهربية بشحنة فمشحونة الثانية وأما سالبة،
العنارص تحول أن النظرية الوجهة من ليجوز حتى يشء، كلُّ يتألف الثالثة األصول هذه
حتى األولية، األصول هذه من هناك وتنقص هنا تزيد كيف عرفت إذا بعض إىل بعضها
تكلَّم قد حبان ابن كان فلو املقصود؛ اليشء ن يتكوَّ منها التي املطلوبة النَِّسب عىل تحصل
فقد واملوجبة، السالبة الكهارب بلغة يتكلمون العرص هذا وعلماء والربودة، الحرارة بلغة
الحركة، وهو الحقيقي، معناها إىل الحرارة ترجمنا إذا تتوهم، مما أقرَب الفرُق يكون
والربودة الحرارة كانت فإذا بطيئة؛ حركة والربودة الذرَّات، يف رسيعة حركة فالحرارة
من درجات الحقيقة يف هي املتفاوتة الحرارة درجات كانت إذا فُقل شئت إن أو —
تكن لم إن — طاقة هي املتفاوتة بدرجاتها الحركة هذه كانت إذا ثم متفاوتة، الحركة
يف القوالن يتشابه فيكاد إذن كهربية، طاقة إىل تحويلها فيمكن — بذاتها الكهربية الطاقة
والقول املتفاوتة؛ بدرجاتها حركة لألشياء األولية األصول إن يقول الذي القول الطبيعة:
بها أخذ التي األربع الطبائع من واليبوسة الرطوبة نذكر ولم — كهرباء إنها يقول الذي
هما: اللتني الفاعلتنَي الصفتنَي عن تتفرعان أنهما أي منفعلتان، صفتان ألنهما جابر؛

والربودة. الحرارة
عنده األمر إن بل جابر، عند املعادن عىل — الكائنات تحويل — اإلكسري يقترص وال
إنسان إىل املريض ردِّ وبني ذهب، إىل النحاس ردِّ بني فرق فال جميًعا؛ الكائنات إىل َليمتدُّ
هنا ومن سليمة؛ طبائع إىل القائمة الفاسدة للطبائع تحويٌل الحالتني فكلتا البدن، سليم
معدنًا لرتدَّ الخسيسة املعادن معالجة فاألوىل والطب؛ الكيمياء بني وثيقة العالقة كانت
واحد، الحالتنَي يف العمل وأساس صحيحة، لرتتدَّ املريضة األبدان معالجة والثاني نفيًسا،

«اإلكسري». اسم عليه يُطَلق ما هو
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املرىض: تطبيب يف يؤديه كان فيما نفسه عن جابر يرويه مما شيئًا ييل فيما وسأذكر
الخطاب: إليه ه يوجِّ ما ا جدٍّ كثريًا الذي سيده22 مخاطبًا قال

نفس، ألف من أكثر العلة هذه من باإلكسري) (أي به خلصت لقد سيدي «وحق
فقط.» واحد يوم يف جميًعا الناس بني ظاهًرا هذا فكان

سيدي وبخدمة العلوم، بهذه أمري ظهور بعد األيام من يوًما كنت «ولقد
وكماًال جماًال مثلها ألحد يكن لم نفيسة جارية له خالد،23وكانت بن يحيى عند
كانت لعلة ُمْسهًال دواء رشبت قد وكانت بها، تُوصف وصنائع وعقًال وأدبًا
مثلها سبيل من يكن لم ما قامت أن إىل عليها، زاد ثم بالقيام عليها فعنف بها،
النَفس عىل تقدر لم حتى القيء، ذلك مع ذرعها ثم له، شفاء وال منه، الخالص
يف عندك ما سيدي، يا يل: فقال بذلك، يحيى إىل الصارخ فخرج البتة؛ الكالم وال
من ذلك يف أعرف ولم أَرها لم ألني عليها، وصبِّه البارد باملاءِ عليه فأرشُت ذلك؟
وذلك أيًضا؛ حارٌّ وال بارد يشءٌ ينفعها فلم ذلك؛ مثل ولَقْطعه للسموم الشفاء
أن سألني األمر زاد فلما رجَليها؛ وغمرت املحميِّ بامللِح معدتها كمدُت أني
فسقيتُها يشء، اإلكسري هذا من معي وكان ا؛ جدٍّ القوة خاملة ميتة فرأيت أراها،
سيدي وحق فوهللا — أَواق ثالث مقدار — ِرصْف بسكنجبني حبتنَي وزَن منه
أقل يف عليه كانت ما أكمل إىل عادت ألنها الجارية؛ هذه عن وجهي سرتُت لقد
أخي، يا له: فقلت لهما، مقبًِّال رجيلَّ عىل يحيى فأكبَّ زمانية؛ ساعة نصف من
إنه ثم يفعل؛ فلم منه، معي ما خذ له: فقلت الدواء، فائدة فسألني تفعل. ال
وكان كثرية، أشياء عرف أن إىل ذلك وأمثال للعلوم والدراسة الرياضة يف أخذ

وأعرف.» منه أذكى جعفر ابنه
أوقية، مقدار — تعلم ال وهي — أصفر زرنيًخا فأكَلت جارية يل «وكانت
إال السموم ينفع مما شيئًا أترك لم أن بعد دواء لها أجد فلم ذكَرت، فيما
حتى جوفها إىل وصل فما وماء، بعسل حبٍة وزَن منه فسقيتُها به، عالجتُها

«… األول رسمها عىل وقامت بأَْرسه به رَمت

السادسة. املقالة الكبري، الخواص كتاب 22

الربمكي. خالد بن يحيى هو 23
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هللا صلوات جعفر،24 سيدي داَر قاصًدا منزيل من خارًجا يوًما «وكنت
كالسلق صار حتى واخرضَّ كله، األيمن جانبه انتفخ قد بإنسان أنا فإذا عليه؛
عن فسألُت مواضع؛ يف منه الزرقة بدت قد وإذا — بالحقيقة ولكن باملثال ال —
يف بشدة حبتنَي وزَن فسقيتُه هذا؛ فأصابه الساعة نهشته أفعى يل: فقيل حاله
لونه رأيت لقد العظيم فوهللا رسيًعا، يتلف أن خفت ألني فقط؛ بارد بماء سقيه
النفخة تلك َضُمَرت ثم بدنه؛ لون إىل عليه كانَا ا عمَّ حاَال وقد واألزرق األخرض

«… به علة ال سامًلا وانرصف وقام وتكلَّم البتة، يشء منها يبَق لم حتى

الخواصواملوازين (4)

فمهما كله؛ للعلم عنه مندوحة ال أمٌر — جامدة أو كانت حية — األشياء خواص دراسة
فال عليه، الحصول املراد الجسم طبيعة تكن ومهما تغيريه، املراد الجسم طبيعة تكن
عملُه لجاء وإال االنتهاء. ونقطة البدء نقطة بها يعرف تحليلية معرفة من للعاِلم مناص
كتابه أهمها كتاب، من أكثر الخواص لدراسة حيان ابن أفرد ولقد هدى؛ غري عىل خبًطا
كتُِبه جملَة «إن الكبري: الخواص كتاب من األوىل املقالة يف جابر الكبري»25فيقول «الخواص
ومنها الخواص، ترسم كتابًا سبعون منها كتابًا، وسبعون واحٌد الخواص يف كتبَها التي

الكتب.» هذه أرشف وهو الخواص، بخواص يُعرف واحد كتاب
وإن بطباعها؛ الرسيعة الوحيَّة األشياء تعمل التي لألسباب شاملة كلمة «والخاصية
تعليًقا، يكون ما فمنها أقساًما؛ تنقسم قد وإنها بإبطاء، لألشياء يعمل آخر نوًعا فيها
يكون ما ومنها مسامتة، يكون ما ومنها نظًرا، يكون ما ومنها رشبًا، يكون ما ومنها
ويرضب 26«… ملًسا يكون ما ومنها ذوًقا، يكون ما ومنها ا، شمٍّ يكون ما ومنها سماًعا،
عىل ُعلِّق إذا العنكبوت إن «التعليق» عن فيقول املختلفة، األنواع لهذه األمثلة جابر لنا
عىل وُعلَِّقا ُجمَعا فإذا ذلك؛ مثل تفعل والذراريح بإبطاء، أبرأه (؟) الرِّبع ى حمَّ صاحب

الصادق. جعفر هو 24

«الكيمياء كتابه من ص١٦ راجع جابر.» مؤلفات أهم هو الكبري» الخواص «كتاب «إن هومليارد: يقول 25
دولتن». عهد إىل

األوىل. املقالة الكبري، الخواص كتاب 26
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فيها التي التسعة»27 «البيوت بالتعليق يعمل مما وكذلك رسيًعا، أبرأه ى، الحمَّ صاحب
صورة هي وهذه للحباىل، الوضع لتيسري نافعة فهي ُقبلت، كيف العدد من عرش خمسة

التسعة»: «البيوت

١ ٦٨

٣ ٥ ٧

٢٩٤

املثل يرضب كما الصفراء، يُخرج السقمونيا إن فيقول: «املرشوب» عىل مثًال ويرضب
عمَي الخالص الزمرد رأى إذا الرأس البلُّوطيَّ األفعى إن فيقول: «النظر»، خواص عىل
رآها وإذا ماتت أنفسها رأَت إذا الَخْرلُْخ بوادي وأفاع رسيًعا؛ وحيَّا لوقتها عينُه وساَلت
عينان لها — العظمى الدابة وهي — والصنَّاجة الحيوان؛ جميع وكذلك ماتوا، الناس
فرسخ، نحو حماليقها ومداُر منها عني كلِّ مقداُر يكون الخلجان، من يكون ما كأعظم
فرتفع التبَّت، دواخل بالد من الوادي هذا فتوايف خاصة، لتقتلها األفاعي هذه فتعمد
بأعينها فتقابلها لتنهشها، األفاعي هذه فتقصدها إليها، تنظر ال حتى أدمغتها إىل أحداقها
األفعى وزن أن ُت ُخربِّ ولقد الدابة؛ تلك فتأكلها فتموت، صورتها إىل فتنظر صافية وهي

رطل. ألف خمسني نحو منها
فيئه فيئها ساَمَت إذا العرجاء والضبعة الكلب إن جابر: فيقول «املسامتة» عن وأما
مهلة غري من رسيًعا سقط الجبل سطح عىل والكلب ظلِّه) عىل عموديٍّا ظلُّها جاء إذا (أي
هربَْن البومة صوَت سمْعَن إذا ذلك وغري واألفاعي الحيات فإن «السماع» وأما تأكله؛ حتى
من أُِخذ إذا — الحيوان جميع من خاصة — والحمار األسد فإن «الشم» وأما وطنهن؛ من
ألحدهما َم وُشمِّ ذلك غري أو إنسان جسد أو لحم أو ثوب به وُطيلَ يشء منهما األنثى منيِّ

بغري التسعة» «البيوت اسم جابر ذكر وقد ص٧٥. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج 27
فرشحناه. رشح،
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اللسان يفلج والزيبق فالزاج «الذوق» وأما إليه؛ ه توجَّ وجه أيَّ له الشامُّ يتبع بعينه، منيُّه
فجبهة «اللمس» وأما تعداده، يُحَىص ال مما ذلك وأمثال وأفعالها والسموم عليه، وقع إذا

فتَقتْه.28 اإلنسان لحم ملست إذا البحري األرنب
ى يسمَّ ملا مرادفة الكلمة هذه يجعل يكاد تحديًدا «الخاصية» معنى جابر لنا د ويحدِّ
يفعله ما بعينه اليشء يفعل الذي هو الخايصَّ «اليشءَ إن يقول: فهو باملاهيَّة؛ الفلسفة يف
الوظيفة هي اليشء خاصية إن يقول: أن العبارة بهذه يريد وهو الجدل.»29 أهل بكالم
وال الحصان يؤديها التي العضوية الوظائف مجموعة هي الحصان فخاصية يؤديها؛ التي
األرسطيِّ باملعنى — الحصان «صورة» هي الحصان فخاصية وإذن سواه، حيوان يؤديها
حيان ابن ترى ولهذا هو؛ ما هو الحصان تجعل التي املاهية هي أو — «صورة» لكلمة
فعله يوجد ما «لوجوده إن أيًضا: الخايصِّ اليشء عن فيقول السابقة عبارته يف يستمر
من األوىل ا مستمدٍّ باألخرى، إحداهما يردف عبارتان فهاتان املنطق.» أهل بكالم — معه
واملعنى — يقول كما — املنطق أهل مصطلح من الثانية ا ومستمدٍّ الجدل، أهل مصطلح
وال الفعل، هذا وجود بغري لها وجود فال فعله؛ هي اليشء خاصية أن وهو واحد، فيهما
السياق يف فيقول الخايصِّ باليشء تعريًفا جابر ويزيدنا وجودها. بغري الفعل لهذا وجود
بديهي وهذا السنني.» مرور عىل حاله عن يحول أن يجوز ال الخايصُّ «واليشء نفسه:
أن فمحال وظيفته؛ وهي صورته، وهي جوهره، وهي ماهيته، هي اليشء خاصية دامت ما
الصحيح موضعه ووضَعته حقيقته أكسبَته التي الجوهرية خصائصه وتزول اليشء يبقى

األشياء. سائر بني
الفاعل هو منه اليسري «اليشء إن فيقول: الخايصِّ عن كالمه يف حيان ابن ويميض
من الحبَِّة كوزِن ذلك، مقدار عىل الكمية يف القول ولكن منه، الكثري اليشء مثل عىل
التي القوة فيه واألكثر قدره؛ عىل يجذب وكالرطل الحديد، من اليسري تجذب املغناطيس
لقلته، األصغر يف ذلك وليس كميته، يف ودخولها كميته لقلة األصغُر جذَب ما بها يجذب
بعض إىل يحتاج وهو ومفيد، نافذ نصٌّ هذا األقل.» كمية يف داخلة األكثر كمية ليس وأن
من يتغري ال معني فعل ذو املعني العنرص أن فمؤداه اللفظية؛ عبارته اللتواء التوضيح

لنرسم وذلك جابر، به ُعرف الذي التجريبي العلم لروح مجافاتها يف شك ال التي األشياء هذه أثبتنا 28
نواحيه. شتى من للرجل صحيحة صورة
األوىل. املقالة الكبري، الخواص كتاب 29
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الحديد، يجذب — مثًال — فاملغناطيس منه؛ تأخذها التي الكمية بتغريُّ الفعل نوع حيث
الفرق وكل نوعه، يف واحد فالفعل قليل؛ ومغناطيس كثري مغناطيس بني ذلك يف فرق وال
صغرية، قطعة يجذب والقليل الحديد، من كبرية قطعة يجذب الكثري املغناطيس أن هو
فعَل يفعل ال القليل أن أي صحيح، غري والعكس أيًضا، القليل فعَل يفعل الكثري أن عىل

الكثري.
«الخاصية» معنى يحدِّد أن جابر بها حاول والتي أسلفناها، التي األقوال هذه إن
طبيعة يف ذاتي هو ما إىل تنرصف إنما معينة، «خاصية» املعني لليشء أن نزعم عندما
قد لكنها «الخواص» اسم أيًضا هي عليها يُطلق قد أخرى صفات إىل تنرصف وال اليشء،
ثالثة آخر30 موضع يف لنا يذكر حيان ابن نرى ولهذا بطيئته؛ أو الزوال رسيعة تكون

هي: للخواص، أنواع

حاًال. ى ويسمَّ الزوال، رسيع (١)
هيئة. ى ويسمَّ الزوال، بطيء (٢)

فيه. هو فيما ذاتي (٣)

وليس اليشء، يف ذاتيٍّا يكون ما أي الثالث، النوع بها مقصود السالفة فالتحديدات
هيئته. وال اليشء حال بها املقصود

وهي:31 عنده، املنهجية الروح وصف يف األهمية بالغة أراها عبارة جابر يورد وهنا
واحد، بوزن مختلَفني جوهَرين يف تتفق ال الخواص ألن … لعملها تابعة «الخاصية
يف سواء األول الجوهر مثل حدُّها كان عدة جواهر أو جوهَرين يف اتفقت إذا ولكنها
يقال مفردان ان حدَّ َحدُّهما جوهَرين وجوُد املمتنع من ألنه الحدود؛ وجميع الكيفية
والعرضية.» الجوهرية يف متفقان واحد بحدٍّ املستحدَّين ألن … واحدة خاصية عليهما

الرباجماتية الفلسفة عليه تدور الذي املبدأ بعينه هو هذا لعملها»: تابعة «الخاصية
إذا أنك ومعناه اإلجرائي»؛ «بالتعريف اليوم يسمونه ملا موجز تعريف وهو كلها، املعارصة
بها يسلك التي األفعال مجموعة يف التعريف ينحرص أن وجب ما، كلمًة تُعرَِّف أن أردت
بسواها؛ وهذه بكلمات، كلمة عرَّفت أنت إذا للعلوم فائدة فال الكلمة؛ بتلك ى املسمَّ اليشء

ص٧٣. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 30

ص٧٣-٧٤. السابق، املرجع 31
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يكن لم إذا — فأوًال الواقعة؛ الطبيعة حيث إىل تجاوزها وال كلمات، يف ستدور عندئٍذ ألنك
يدخل ال لغًوا تكون عندئٍذ فالكلمة يؤدَّى، عمل ذا يكون الذي الخارجي مدلولها للكلمة
معناها تحديد أردنا ثم الخارجي، مدلولها الكلمة لهذه كان لو — وثانيًا العلم، مجال يف
هو التحديد أساس يكون أن وجب الباحثني، مختلف بني لالختالف مجاًال يدَُع ال تحديًدا
هو: السلوك ذلك أن عىل اتفقنا فإذا الكلمة، تلك عليه أطلقت الذي لليشء املشاَهد السلوك
معناها يف اثنان اختلف فإذا تحديدها؛ املراد الكلمة يحدد ما هي د ج ب أ كانت د، ج ب أ
هو كلِّه هذا ومعنى لليشء. األدائي الجانب من مًعا يشاهدانه ما هو بينهما الفيصل كان
من كان الذي اليشء بحقيقة علُمنا يجيء ذلك وبعد أوًال، املشاهدة يف يأتي «العمل» أن
لكن مضمونهما، يف لفظيتان عبارتان اختلفت لو — وثالثًا — العمل ذلك يؤدَي أن شأنه
لوجب األخرى، عليه تنطوي الذي «العمل» نفسه هو إحداهما عليه تنطوي الذي «العمل»
الواحد العمل ألن تبايٍُن؛ من ظاهرهما يف بَدا مهما املعنى يف مرتادفتنَي العبارتان تكون أن
أن علينا محاٌل أنه وهو أيًضا، صحيح والعكس جوهًرا، مختلَفني شيئني عن يصدر ال
اختلف، قد األداء دام ما ألنه األدائي؛ الجانب يف مختلَفني شيئنَي إىل واحًدا معنًى نرصف
التي حيان بن جابر عبارة يف متضمٌن كلُّه وهذا — املؤدِّي اليشء خاصية اختلفت فقد

أسلفناها:

لعملها. تابعة فالخاصية (أ)
مختلَفني. شيئنَي يف يكون ال الواحد) العمل (أي الواحدة الخاصية (ب)

شيئًا الحقيقة يف كانَا واحد) عمل يف (أي واحدة خاصية يف شيئان اتفق إذا (ج)
جوهرهما. حيث من واحًدا

واحد. فعل يف يتَّحَدا أن فمحال مختلفان، تعريفان لشيئني كان إذا (د)
فيما أي الخصائص، يف متفَقني الشيئان كان واحد، تعريٌف لشيئني كان إذا (ه)

أثر. من يُحدثاِنه

تنبني الخصائص هذه أساس وعىل وحدودها، األشياء خصائص عن ملحات تلك
مقداُره؛ حيث من بل كيُفه حيث من ال عليه الحكم هو اليشء وميزان األشياء، موازين
بتدبريه األشياء يتناول الذي العاِلم أمام العمل طريق ينسدُّ املقادير، معرفة وبغري

وترصيفه.
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وسأحاول حيان، بن لجابر فكرة وأهم وأعرس أدقَّ تكون أن «امليزان» فكرة ولعل
يف كثريًا تفيد وال الفهم د تُعقِّ التي التفصيالت من فيه أتخلَّص مبسًطا عرًضا عْرَضها هنا

جابر. عن نقدمها أن نحاول التي العامة الصورة رسم
العلم، هو والعقل العقل، هي األوىل «العلة إن اإلجمال: سبيل عىل — جابر يقول
فرع والفلسفة جنس، امليزان فكأن ميزان، فهو وعلم فلسفة فكلُّ العلم، هو وامليزان
يجوز الذي األول املبدأ أن ذلك ومعنى فروع.»32 من بها يتصل ما وكل هي تحته ينطوي
العقل؛ هو منه، أسبق هو ما نتصور ال لكننا عنه، متفرًعا آخر يشء كلَّ نتصور أن لنا
العالم يف يشء فكل هكذا، هذا كان وإذا كون؛ كان ملا بَْدء، ذي بادئ العقل وجود فلوال
هي األوىل «فالعلة العمياء؛ للمصادفة مرتوًكا األمر وليس العقل، مبادئ وفَق يسري إنما
ما نفسه هو عقًال يه تُسمِّ فما واحد، ى مسمٍّ عىل مرتادفان اسمان والعلم والعقل العقل»،
وما الطبيعة؛ عليها تسري قوانني يف وتبلور د ُجسِّ عقل العلم ألن علًما؛ يَه تسمِّ أن يصحُّ
يشء كل يف الطبائع هذه ومقدار األشياء طبائع عرفنا إذا إال لتصاغ القوانني هذه كانت
علم كلمتَي من أعمُّ «ميزان» كلمة أن لوال العلم»، هو «امليزان كان هنا ومن حدة، عىل
عمل تحت يندرج املقادير هذه وبعض ميزان، األشياء ملقادير َحْرص كلَّ ألن وفلسفة؛
ينطوي فرع والفلسفة جنس، امليزان «فكأن العاِلم؛ عمل تحت يندرج وبعضها الفيلسوف
موضع يف جابر يقول نفسه املعنى هذا ويف فروع.» من بها يتصل ما وكل هي تحته،
أن أي امليزان.»33 قواعد قواعدها بعض أو امليزان، قواعد هي الفلسفة قواعد «إن آخر:
أن وإما املتساوينَي، تطابَُق باملوازين العلم مع متطابًقا يجيء أن إما الفيلسوف عمل

جانب. دون منه بجانب للفلسفة شامًال املوازين علم يكون
قال الكلمة، هذه معاني ِد تعدُّ بسبب األفهام، يف «امليزان» أمر يختلط أن وخشية
؛ وزنيٌّ ميزان وإما للطبائع، ميزان إما فهو امليزان؛ من نوَعني هنالك إن منبًِّها: حيان ابن
الربودة، (الحرارة، الفالني الطبع من كم به نعلم الذي العلم فهو الطبائع ميزان فأما
واليبوسة الربودة، أو الحرارة عليه تغلب هل الفالني؛ الكائن يف موجود الرطوبة) اليبوسة،
كانت وإن مستبطنة، مستكنة فيه الربودة أن عرفنا غالبة الحرارة كانت فإن الرطوبة؟ أو
اليبوسة صفتَي يف ُقل وكذلك املستبطنة، املستكنة هي فيه الحرارة أن عرفنا غالبة الربودة
فإن فاختفى، انكمش قد وأيها فظهر، غَلب قد الطبائع أيَّ عرفنا قد دمنا وما والرطوبة؛

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 32
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أردنا، نحٍو أيِّ عىل الجسم بها ل نحوِّ التي التجارب إلجراء أمامنا ينفتح العمل طريق
وسنذكر وهكذا؛ ليونته، من لنزيد صالبته من نقلِّل أو برودته، يف لنزيد حرارته من فنقلِّل

يكون. كيف متفاوتة كمية بمقادير الطبائع هذه وزن من ملحة قليل بعد
امليزان يف الوزننَي مقداُر يكون أن فهو الوزني» «امليزان وأما الطبائع، ميزان هو هذا
كان فإن الشكالن؛ يتماثل أن وهو آخر، معنًى الوزني» «للميزان أن عىل واحًدا؛ مقداًرا

مسطًحا. كان مسطًحا أو كذلك، مدوًرا اآلخر كان مدوًرا أحدهما
منها التي عنارصه إىل املخلوط املركَّب اليشء يُحلَّل أن كذلك امليزان معاني ومن
زجاج يُخَلط أن مثل ُخلطت، قد التي األشياء موازين «أما جابر: يقول وفيها وُخِلط، ُركِّب
وكم الزجاج من فيه كم لك ن يكوِّ أن امليزان يف العاِلم قوة يف فإنَّ … ما وزن عىل وزيبق
أو أربعة أو أقسام ثالثة أو والفضة، والنحاس والذهب، الفضة وكذلك الزيبق، من فيه
امليزان تقريب عىل الِحيَل من هذا إن نقول: فإنَّا ذلك، يكون أن جاز إن ألف أو عرشة
لكنت — املوازين علم أي — العلم هذا صحة عىل كالدليل إنه قلت ولو ا، جدٍّ حسٌن وهو

34«… صادًقا
أيِّ ويف نستخدمه، وكيف الوزني»، «امليزان نصنع كيف مثًال جابر لنا ويسوق
التجريبية، دقته عىل أوًال لداللته ه بنصِّ قوَله هنا وسأُثبت نستخدمه، العلمية البحوث
للمعادن، النوعي كالوزن موضوع يف علمية نتائج إىل للوصول منهجه سداد عىل وثانيًا
يصف ثم بها، استعان التي أجهزته فيصف تجاربه يُثبت إذ اليوم؛ بعاِلم أشبهه وما
استخراج يف جابر قال إليها. يُوصل التي النتائج إىل باإلضافة بها، استخدمها التي الطريقة

والفضة: للذهب النوعي الوزن
واعمل فوق، إىل خارجة ُعًرى بثالث ويكون األشكال، هيئة عىل ميزانًا «فاستعمل
الحديدة ولتكن إليه؛ يحتاج وما الخيوط بها شدِّك من أعني املوازين، كعمل تنَي الكفَّ بهذه
أوًال فيها اللسان يميَل ال حتى االعتدال من يكون ما نهاية يف اللسان فيها التي الواسطة
وسعتهما واحًدا الكفتنَي وزن ويكون الحبَّات، من حبَّة إىل — عليها الخيوط نصب قبل —
كثريُ عليك يبَق فلم الرشط، هذا عىل ذلك من فرغَت فإذا واحًدا، يملؤهما ما ومقدار واحدة

األوىل. املقالة الكبري، الخواص كتاب 33
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نحو أسفل إىل عمقه يكون ما فيه إناء ُخذ ثم املوازين، سائر يَُشدُّ كما امليزان ُشدَّ ثم يشء؛
فيه وما وَقذَِره َدَغِله من أياًما َي ُصفِّ قد ماء امأله ثم شئت؛ كيف أكثر أو دونه أو الشرب
ويكون جيد، نقي خالص أحمر ذهب سبيكة إىل اعمد ثم — البنكانات35 ى تُصفَّ كما —
مقدار ويكون درهًما؛ وزنها ويكون رصًفا، خالصة بيضاء فضة وسبيكة درهًما، وزنها
الكفتنَي َدلِّ ثم األخرى، يف والفضة الكفتنَي إحدى يف الذهب ضع ثم واحًدا، السبيكتنَي
فإنك امليزان، اطرح ثم املاء؛ من وتمتلئا املاء يف تغوَصا أن إىل وصفنا الذي املاء ذلك يف
الذهب جرم لصغر وذلك الفضة؛ فيها التي الكفة عن ترجح الذهب فيها التي الكفة تجد
بينهما التي الزيادة فاعرف فيها، التي اليبوسة من إال يكون ال وذلك الفضة، وانتفاش

«… بالصنجة
والقلة، الكثرة من شئت وما وخمسة وأربعة وثالثة جوهرين كلُّ يقاس «وكذلك
والنحاس والذهب والنحاس، والفضة والنحاس، الذهب بني التي النسبة تعرف أن مثل
إن وكذلك … والرصاص والذهب والفضة والنحاس، والرصاص والفضة والرصاص،

أحببت.»36 كيف أو ثالثة ثالثة أو اثنني، اثنني شئت وإن واحًدا، واحًدا شئت
«ميزان إىل نعود «للميزان» املختلفة املعاني عن الحديث يف قليًال استطردنا أن وبعد
عن فكرة لتقديم يكفي لكنه يشء، كلَّ به نستوعب ال تفصيًال القول فيه ل لنفصِّ الطبائع»

حيان. بن جابر كيمياء من الهام الركن هذا
دالٌّ االسِم تحليَل أن — وأوزانها الحروف عن الحديث عند — ذكرنا أن لنا سبق لقد
الذي العينيِّ الذهب طبيعة عىل دالٌّ — مثًال — «ذهب» كلمة فتحليل ى؛ املسمَّ طبيعة عىل

مسماه؟ طبيعة عىل به لنستدلَّ لالسم تحليلنا يكون كيف لكن االسم؛ بذلك َي ُسمِّ
هذا جابر ويقسم القيمة؛ متفاوتات منزالتها بل املنزلة، يف سواء كلُّها الحروُف ليست
يزيد أن يستطيع كان كما ذلك، من بأقل يكتفَي أن يستطيع وكان أقسام، سبعة لَّم السُّ
سالمة يكفل العلمية الدقة من قدًرا ق تحقِّ األقسام السبعة أن يرى لكنه األقسام، هذه من
أدناها: إىل أعالها من بادئًا اآلتية، األسماء املتدرجة املنازل هذه عىل يُطلق وهو النتائج؛
وجمعها الثانية دقائق، وجمعها الدقيقة َدَرج، وجمعها الدرجة مراتب، وجمعها املرتبة

«فنجان». هو «بنكان» ومعرَّب األصل، فارسية كلمة البنكان 35
الثاني. الجزء بليناس، رأي عىل األحجار كتاب 36
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الخوامس؛ وجمعها والخامسة الروابع، وجمعها الرابعة الثوالث، وجمعها الثالثة الثواني،
النحو: هذا عىل السبعة األقسام هذه إىل تنقسم األبجدية وحروف

املراتب. د ج، ب، أ، •
َرج. الدَّ ح ز، و، ه، •

الدقائق. ل ك، ي، ط، •
الثواني. ع س، ن، م، •
الثوالث. ر ق، ص، ف، •
الروابع. خ ث، ت، ش، •

الخوامس. ع ظ، ض، ذ، •

األوىل، باملرتبة أوالها ى تُسمَّ مرات، أربع بأَْرسه يتكرر التقسيم هذا كل أن عىل
مرتبة كل ويف الرابعة؛ باملرتبة ورابعتها الثالثة، باملرتبة وثالثتها الثانية، باملرتبة وثانيتها
أحرف، سبعة منها مجموعة كل مجموعات، أربع الحروف تقسم األربع املراتب هذه من

والرطوبة. واليبوسة والربودة الحرارة األربع: الطبائع لتقابل

ذ. ش ف م ط ه أ دائًما: يقابلها فالحرارة •
ض. ت ص ن ي و ب دائًما: يقابلها والربودة •
ظ. ث ق س ك ز ج دائًما: يقابلها واليبوسة •
غ. خ ر ع ل ح د دائًما: يقابلها والرطوبة •

املراتب هي مرات، أربع تتكرر النحو، هذا عىل مقسمة املجموعات هذه دامت وما
قيمته تختلف — مثًال — «ذ» حرف مثل الواحد، الحرف أن هو هذا فمعنى األربع،
يكون وقد معينة، قيمة له فتكون أوىل، مرتبة يف يكون قد موضعه ألن موضعه؛ باختالف
ثالثة، قيمة له فتكون ثالثة مرتبة يف يكون وقد أخرى، قيمة له فتكون ثانية مرتبة يف

رابعة. قيمة له فتكون رابعة مرتبة يف يكون وقد
الحروف موازين تبني قائمة، األربع املراتب من مرتبة لكل أربع، قوائم ييل وفيما

منها:37 حالة كل يف املختلفة

الثاني. الجزء بليناس، رأي عىل األحجار كتاب 37
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األوىل املرتبة (١)

درهم
ودانق

د   درهم
ودانق

ج   درهم
ودانق

ب   درهم
ودانق

    مرتبة

نصف
درهم

ح   نصف
درهم

ز   نصف
درهم

و   نصف
درهم

ه   درجة

دانقان
ونصف

ل   دانقان
ونصف

ك   دانقان
ونصف

ي   دانقان
ونصف

ط   دقيقة

دانقان ع

الرطوبة

دانقان س

اليبوسة

دانقان ن

الربودة

دانقان م

الحرارة

ثانية

دانق
ونصف

ر   دانق
ونصف

ق   دانق
ونصف

ص   دانق
ونصف

ف   ثالثة

دانق خ   دانق ث   دانق ب   دانق ش   رابعة
قرياط غ   قرياط ظ   قرياط ض   قرياط ذ   خامسة

الثانية املرتبة (٢)

درهم ٣ ١
٢ د   درهم ٣ ١

٤ ج   درهم ٣ ١
٢ ب   درهم ٣ ١

٢ أ   مرتبة

درهم ١ ١
٢ ح   درهم ١ ١

٢ ز   درهم ١ ١
٣ و   درهم ١ ١

٢ ه   درجة

درهم ١ ١
٤ ل   درهم ١ ١

٤ ك   درهم ١ ١
٤ ي   درهم ١ ١

٤ ط   دقيقة

درهم ع

الرطوبة

درهم س

اليبوسة

درهم ن

الربودة

درهم م

الحرارة

ثانية

دانق ٤ ١
٢ ر   دانق ٤ ١

٢ ق   دانق ٤ ١
٢ ص   دانق ٤ ١

٢ ف   ثالثة

درهم ١
٢ خ   درهم ١

٢ ث   درهم ١
٢ ت   درهم ١

٢ ش   رابعة

دانق ١ ١
٢ غ   دانق ١ ١

٢ ظ   دانق ١ ١
٢ ض   دانق ١ ١

٢ ذ   خامسة
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الثالثة املرتبة (٣)

درهم ٥ د   درهم ٥ ج   درهم ٥ ب   درهم ٥ أ   مرتبة
دانق ٥   دانق ٥   دانق ٥   دانق ٥  
درهم ٢ ١

٢ ح   درهم ٢ ١
٢ ز   درهم ٢ ١

٢ و   درهم ٢ ١
٢ ه   درجة

درهم ٢ ل   درهم ٢ ك   درهم ٢ ي   درهم ٢ ط   دقيقة
قرياط ١   قرياط ١   قرياط ١   قرياط ١  

درهم ١ ع

الرطوبة

درهم ١ س

اليبوسة

درهم ١ ن  

الربودة

درهم ١ م  

الحرارة ثانية
دانق ٤   دانق ٤   دانق ٤   دانق ٤  
درهم ١ ر   درهم ١ ق   درهم ١ ص   درهم ١ ف   ثالثة
دانق ١ ١

٤   دانق ١ ١
٢   دانق ١ ١

٢   دانق ١ ١
٢  

دانق ٥ خ   دانق ٥ ث   دانق ٥ ت   دانق ٥ ش   رابعة
دانق ٢ ١

٢ غ   دانق ٢ ١
٢ ظ   دانق ٢ ١

٢ ض   دانق ٢ ١
٢ ذ   خامسة

الرابعة املرتبة (٤)

درهم ٩ د   درهم ٩ ج   درهم ٩ ب   درهم ٩ أ   مرتبة
دانق ٢   دانق ٢   دانق ٢   دانق ٢  
درهم ٤ ح   درهم ٤ ز   درهم ٤ و   درهم ٤ ه   درجة
درهم ٣ ١

٣ ل   درهم ٣ ١
٣ ك   درهم ٣ ١

٣ ي   درهم ٣ ١
٢ ط   دقيقة

درهم ٢ ع   درهم ٢ س   درهم ٣ ن   درهم ٢ م   ثانية
دانق ٤

الرطوبة

دانق ٤

اليبوسة

دانق ٤  

الربودة

دانق ٤  

الحرارة

درهم ٢ ر   درهم ٢ ق   درهم ٢ ص   درهم ٢ ف   ثالثة
درهم ١ خ   درهم ١ ث   درهم ١ ت   درهم ١ ش   رابعة
دانق ٢   دانق ٢   دانق ٢   دانق ٢  
دانق ٤ غ   دانق ٤ ظ   دانق ٤ ض   دانق ٤ ز   خامسة
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التي الكلمة أن افرض نقول: القوائم، هذه الستخدام ح املوضِّ التطبيق سبيل وعىل
يف يقع تجده الكلمة؟ من يقع أين «ذ» حرف يف فانظر «ذهب»، كلمة هي وْزنَها تريد
الحرف إىل وانتقل قرياًطا؛ يساوي «ذ» حرف تجد األوىل املرتبة قائمة فراجع أوىل، مرتبة
درهًما يساوي «ه» حرف تجد الثانية املرتبة قائمة فراجع «ه» وهو الكلمة من الثاني
املرتبة قائمة فراجع «ب»، وهو الكلمة، من الثالث الحرف إىل انتقل ثم درهم؛ ونصف
«ذهب» فكلمة وإذن دوانيق، وخمسَة دراهم خمسَة يساوي فيها «ب» حرف تجد الثالثة

دوانيق. وخمسة دراهم خمسة + درهم ونصف درهم + قرياط تزن:
لك فيبقى التاء، وهي: الزوائد، األحرف بحذف فابدأ «فضة»؛ كلمة آخر، مثًال ُخذ
ثانية مرتبة «والضاد» ونصًفا، دانًقا تساوي أوىل مرتبة «الفاء» ( (فضَّ «فضض» منها
املقادير هذه اجمع ونصًفا؛ دانَقني تساوي ثالثة مرتبة والضاد ونصًفا، دانًقا تساوي

الفضة. وزن لك يكن
للمرتبة به ُحِكم قد ما أجزائها من شيئًا وال األوىل املرتبة تُعِط «ال أن جابر ويحذرك

بعض.»38 يف بعٌض يدخَل لئال أجزائها، من وألشياء الثانية
تمهيًدا ما، يشء بها يُوَزن التي الحساب لطريقة التبسيط غاية مبسطة صورة هذه
ونبات جماد بني هذا يف فرق ال — إليه آخر يشء لتحويل أو آخر، يشء إىل لتحويله

وحيوان.
فيقول: ومفيًدا، موجًزا تلخيًصا املعادن طبيعة يف جابر نظرية هومليارد.39 ويلخص
الصوفية وعىل اليونان، خلَّفها التي العلمية النظريات عىل واضًحا ًما تقدُّ تقدَّم قد جابًرا إن
أريض» «دخان مقومان: — عنده — فللمعادن اإلسكندرية؛ مدرسة ترَكتها التي امللغزة
واجتماع والزيبق، الكربيت يُنتج األرض جوف يف األبخرة هذه وتكثيف مائي»، و«بخار
يدخل التي النَِّسب يف فروق إىل ترجع األساسية املعادن بني والفروق املعادن، ن يكوِّ هذين
تعادل نسبة الزيبق إىل الكربيت نسبة تكون الذهب ففي تكوينها؛ يف والزيبق الكربيت بها
ففيه النحاس أما الوزن. يف متساوينَي العنرصان يكون الفضة ويف العنرصين، هذين بني
ذلك من ففيها والقصدير والرصاص الحديد وأما الفضة، يف مما أكثر األريض العنرص من
تحويل فإن مشرتكة، مقومات من مكوَّنة املعادن كانت وملا الفضة. يف مما أقل العنرص

ص١٦٥. كراوس، مختارات الثاني، الجزء بليناس، رأي عىل األحجار كتاب 38
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يؤدي فإنه التحويل بهذا الكيموي يقوم وعندما مستطاًعا، أمًرا يصبح بعض إىل بعضها
ألف تستغرق الطبيعة إن يقال ولهذا طويل؛ وقت يف الطبيعة تؤديه ما قصري وقت يف
والزيبق الكربيت نظرية يأخذ لم — يظهر فيما — جابًرا أن عىل الذهب؛ صناعة يف عام
ا تامٍّ علًما يعلم هو إذ يحدث؛ ملا تقريبية صورة أنها عىل فهمها بل حرفيٍّا، مأخذًا هذه
يُنتجان عندئٍذ إنهما بل معدنًا، يُنتَجا لم وُمزَجا ُخلَطا إذا العاديَّني والكربيت الزيبق بأن
هما ليَسا املعادن منهما يتكون اللذان والزيبق فالكربيت ولهذا األحمر؛ الزيبق كربيتور
املألوفان والزيبق الكربيت يكون افرتاضيان عنرصان هما بل املألوَفني؛ والزيبق الكربيت

إليهما. يشء أقرَب
القديمة يَّة الذرِّ بالنظرية إملامه عىل تدلُّ مالحظاٍت الصدد هذا يف ليسوق جابًرا وأن
رأيه عن تعربِّ أنها عىل تلك مالحظاته إىل نظرنا ولو وأتباعه؛ ديمقريطس بها أخذ التي
من مذهلة درجة عىل لوجدناها بل بالذكر، جديرًة أللفيناها الكيموي التفاعل طبيعة يف

والوضوح. الدقة
فالظن واحًدا، عنًرصا ليكونَا والكربيت الزيبق يتَّحد حني إنه معناه: ما جابر يقول
التفاعل، ذلك عن ينشأ جديًدا شيئًا وأن تفاعلهما، أثناء جوهريٍّا ًا تغريُّ ان يتغريَّ أنهما هو
بطبيعتهما؛ يحتفظان كَليهما والكربيت الزيبق أن ذلك ذلك؛ غري هو حقيقته عىل األمر لكن
أجزاء من قرَّبها ما التهذيب من عليها طرأ قد منهما كلٍّ أجزاءَ أن هو حدث الذي وكل
العلمي الجهاز أُوتِينا لو لكننا متجانسان؛ هما كأنما للعني يبدوان جعلهما تقريبًا اآلخر
محتفًظا ظلَّ قد منهما كالٍّ أن لتبنيَّ اآلخر، أجزاء عن أحدهما أجزاء به نفصل الذي املالئم
محاٌل والتحوُّل التغريُّ هذا فمثُل ، تغريُّ وال ٌل تحوُّ عليه يطرأ فلم الثابتة، األصلية بطبيعته

الطبيعيِّني. الفالسفة عند
Aqua امللكي» «املاء مكتشف فهو هامة، كشوًفا لجابر ل ليسجِّ الكيمياء علم وأن
Nitric العقد وماء ،Sulphuric Acid — الكربيت حامض — الزاج» و«زيت ،Regia
الذي هو أنه ويرجح Nitrate؛40 of Silver — الفضة نرتات — جهنم» و«حجر ،Acid
علم يف إليه يرمز ما وهي ،Ithmid واإلثميد الزرنيخ، من الكحل وحجر الزرنيخ، ركَّب

س٣.41 ب٢ س س٣، أس٢ س٢، أس٢ التوايل: عىل اآلتية بالصيغ الكيمياء

اإلسالمية. املعارف دائرة 40

ص٢٠. دولتن، عهد إىل الكيمياء هومليارد، 41
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الحيوان تكوين (5)

أيِّ عىل كائن أيَّ َل يحوِّ أن مستطاعه يف الكيمويَّ العاِلَم أن هو حيان بن جابر عند الرأُي
البسيطة؛ األولية العنارص من هي وليست املركَّبات من الكائنات هذه دامت ما آخر، كائن
ذلك ليتعدَّى إنه بل حجر، إىل وحجر معدن إىل معدن تحويل عىل بمقصور األمر فليس
هو وحالة حالة بني الفرق وكل نفسه؛ اإلنسان استثناء بغري والحيوان النبات عاَلَمي إىل
حجر إىل يرتدُّ الحجر من يخرج فما للتحويل؛ نُجريها التي التجارب يف السري طريق يف
مرَّ إذا إال حيوانًا وال نباتًا يرتدُّ فال الحيوان أو النبات من يخرج ما أما مبارش، بطريق
بد ال كان آخر، حيٍّ كائٍن إىل حيٍّ كائٍن تحويَل أردَت إذا أنك أي الحجرية؛42 بمرحلة أوًال
إىل أي — أوًال الحياة من خاٍل جماٍد إىل تحويله املراد الحي الكائن تحويل من ذلك يف
التي الصورة عىل الجماد هذا تشكيل تُعيد التي التجارب تُجَرى ذلك بعد ثم — حجر

املطلوب. النحو عىل الحياة تُكسبه
صورة أيِّ عىل اإلنسان صناعة جابر محاولة هو املوضوع هذا يف ما أغرب ولعل
خلق تجعل ديانة يف يعتقد رجل عن هذا يصدر أن هو عندي الغرابة وموضع شاء،
ال ولكني جابر عند ذلك لتربير وجٌه ثمة يكون أن بد فال وحده؛ هللا شأن من اإلنسان
خْلَق محاولتُه حيث من زمانه يف جابًرا ساوَرت التي األحالم بني الشبه أقرب وما أراه؛
وبني األحالم هذه بني الشبه أقرب ما أقول املألوفة، الكائنات عن شاذة حية تكوينات
حيوان أعضاء فريكِّبون ببعض، بعضها الحيوانات «تطعيم» من األيام هذه تحقق قد ما
التي الطريقة عن ثنا يحدِّ وهو جابر إىل — مثًال — فانظر وهكذا؛ آخر حيوان جسم يف
صبيٍّ جسِم إىل رجل عقل بها ننقل أن أو جارية، جسم إىل رجٍل وجَه ننقل أن بها يمكن

صغري.43
فمنها: — اإلنسان ذلك يف بما — الحي الكائن تكوين يف مذاهب عدَة جابٌر ويعرض

حلِّها ثم األجزاء، بتكوين وذلك آيلٍّ؛ أساٍس عىل قائًما التكوين يجعل مذهب (١)
املراد.44 النحو عىل وتركيبها

األول. الجزء املكنون، الرس كتاب 42

ص٣٤٤. كراوس، مختارات التجميع، كتاب 43

ص٣٤٤–٣٤٦. املرجع، نفس 44
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عىل التكوين املراد املثال يُوضع بأن وذلك التعفني؛ طريقة إىل يلجأ ومذهب (٢)
يف النحاس دائرة توضع ثم ماء؛ ومْلؤها نحاس من مصنوعة دائرة جوف يف صورته

التجربة.45 تفصيالت آخر إىل الطني، من دائرة
الرأي هذا وأصحاب الهواء؛ من إال يتولَّد ال الحي الكائن روح أن يرى ومذهب (٣)
وتكون كثرية، ثقوبًا مثقوبة معدنية دائرة يف صورته عىل التكوين املراد املثال يجعلون
دائرة يف بدورها األخرية هذه وتوضع ماء، مملوءة نحاسية دائرة يف يضعونها ثم فارغة،

إلخ.46 … النار عليها وتُوَقد طني، من
الحيوان منيُّ فيوضع الصنم؛ داخل باملنيِّ إال تكوين ال إنه يقول ومذهب (٤)
وضْعنا جناح، ذي إنساٍن صنُْع — مثًال — أريد فإذا طني؛ من جسم يف صورته املطلوبة

إلخ.47 … املصنوعة العجينة يف الجناح ذلك صاحب الطائر منيَّ
جابر عاِلَمنا أن وأحسب وامليزان48 بالعقاقري يكون التكوين أن ترى وطائفة (٥)

هؤالء.49 من هو حيان بن
مثاله.50 عىل التكوين املراد الجنس دم باستخدام يكون أنه ترى وطائفة (٦)

لذكره موجبًا نرى ال مما تُصنع، كيف الحيوان صنوف يف القول جابر ويفيض
عنده؛ الصناعة أساس دائًما هو الرباعي التقسيم أن إىل نُشريَ أن وحسبنا ًال؛ مفصَّ
عليه تغلب ما ومنه الحرارة عليه تغلب ما منه — الكائنات من كغريه — فالحيوان
بطيئًا يكون الربودة عليه تغلب وما رسيًعا، ذكيٍّا يكون الحرارة عليه تغلب فما الربودة؛
واألرض؛ واملاء والهواء النار املعروفة: األربع الفئات عىل الحيوان تصنيف ويمكن بليًدا؛
وهلمَّ الهواء، طبيعة إىل أقرب هو ما ومنها النار، طبيعة إىل أقرب طبيعته يف هو ما فمنها

جرٍّا.

ص٣٤٧. املرجع، نفس 45

ص٣٤٨. املرجع، نفس 46

ص٣٤٩. املرجع، نفس 47

ص٣٤٩. املرجع، نفس 48

جميع أن تعلم أن املتعلم أيها لك «وينبغي املوضوع: ختام يف يقول جابًرا بأن علمنا مع ذلك، نقول 49

به.» ُعِمل أيُّها حقٌّ الوجوه هذه
ص٣٥٠). املذكور، املرجع (نفس

ص٣٤٩-٣٥٠. املرجع، نفس 50
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الحيوان صنوف من — اإلجمال وجه عىل — فهو الحيوان، بقية من اإلنسان ويهمنا
يتحىلَّ وبالنفس يفهم، بالعقل وبدن، ونفس عقل ففيه الهواء؛ طبيعة تحت تندرج التي
من مصنوع فهو البدن وأما ذلك، إىل وما والجهل والعلم والبخل الكرم مثل بصفات
األصل كان الدماغ، مقرُّها لإلنسان املميزة الجوانب كانت وملا املعروفة. األربعة العنارص
وقسم للفكر، وقسم للخيال، قسم أقسام: ثالثة والدماغ الدماغ؛ هو يتكون منه الذي

للتذكُّر.51
ما، يشء من يتولَّد ما «أن وهي: وانحالله، الحيوان لتكوين عامة قاعدة جابر ويضع
عدًدا جابر ويتناول هَلك. طبيعته تُضادُّ طبيعة يف ُوضع فلو قوامه»؛ اليشء هذا يكون
من تتولد فالحيات لتوليده؛ ظروف أنسب حيوان لكل فيصف الحيوان صنوف من كبريًا
كثري اللحم من والزنابري الدِّبْس؛ وعكر الرتاب من والعقارب زجاج؛ يف املوضوع عر الشَّ
من والذباب الخل، ثخني من والبق الذبيح، اللحم من والدود امليت، اللحم أعني التخريم،
َلردَّ ملالحظاته، تحليًال أدقَّ كان ولو جابر، يجمعها مالحظات … وهكذا الحلوة، األشياء
اكتفى قد به فكأني األولية؛ عواملها إىل ذاك أو الحيوان هذا فيها يتولَّد التي الظروف هذه

العلماء. بدقة منهم يتميز فلم الناس، عامة بني السائدة الشعبية املشاهدات بتسجيل

ص٣٧١-٣٧٢. املرجع، نفس 51
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وقواعدها الفلسفة (1)

علَمه س يؤسِّ عامًلا كونه إىل باإلضافة الفالسفة، جدَل يصطنع فيلسوًفا حيان بن جابر كان
هو األقدمني الفالسفة بني من األعىل مثَله أن يُفيد بما ح يُرصِّ وهو وتجارب؛ مشاهدات عىل
آخر:2 موضع يف عنه يقول كما كلها».1 وسيدها الفالسفة «أبو بأنه: يصفه إذ سقراط؛
األشياء يستخرج الذي هو بأنه املعتدل للشخص تعريفه مع املعتدل، اإلنسان مثال إنه

وهلة. أول يف بالبديهة العلم له ويقع بطبعه،
عنه مندوحة ال رشًطا عنده الفلسفة يجعل إيمانًا الفلسفة بقيمة ليؤمن جابًرا إن
األنبياء، بطائفة الفالسفة طائفُة جابر عند لتختلط حتى العقل، مدارج يف اإلنسان الرتقاء
الفلسفة، صناعة أغفل من براق ليس «إنه يقول: هؤالء؛ من وأولئك أولئك من فهؤالء
للفالسفة هو إنما األول الرشع «إن يقول: وكذلك دائًما.»3 أسفل إىل مضمحل راسب ولكنه
وعىل القديم، وثاليس وفوثاغورس وإدريس كنوح أنبياء؛ الفالسفة أكثر كان إذ فقط؛

اإلسكندر.»4 إىل ذلك مثل
اآلتية:5 املبادئ يف الفلسفي التفكري أصول جابر ويلخص
محدثة. أو قديمة تكون أن من تخلو ال األشياء إن (١)

مرئية. غري أو مرئية تكون أن من تخلو ال واملحدثة والقديمة (٢)
بسيًطا. أو مركَّبًا يكون أن من يخلو ال املرئي وغري واملرئي (٣)

ص٣٨٩. كراوس، مختارات التجميع، كتاب 1

ص٣٧٧. املرجع، نفس 2



حيان بن جابر

البسيط جزء وإن عليه، به يُحكم وال املركَّب كمثل هو ليس املركَّب جزء وإن (٤)
حكمه. وحكمه كالبسيط

األبعاد من بُْعد كلَّ أن جابٌر: يعني بهذا، ذاته إىل متجزِّئ فإنه ِعَظم كان وإن (٥)
من والجزء سطح، السطح من والجزء خط، الخط من فالجزء نوعه؛ من أجزاء إىل يتجزَّأ

ثالثة. أبعاد ذو جسٌم الثالثة األبعاد ذي الجسم
لهما بمركِّب إال الجزأَين تركيب يكون وال جزأَين، من إال تركيب يكون ال (٦)
بعضها األطراف تَِصل التي العالقات وجوَد يستلزم املركَّبة األشياء وجود أن ذلك (ومعنى

ببعض).
جهات. ذا يكون أن من بد ال مركَّب كل (٧)

وال سخف، ذلك فإن له؛ نهاية ال ِعَظٌم يكون أن يمكن أنه العقل يف ر يُتصوَّ وال (٨)
ذلك. تُوجب وهي السليمة، العقول يف مسلٌَّم فإنه يُماَرى، وال فيه يُناَزَع أن ينبغي

البتة. نهاية ذي زمان يف تُقطَع أن يمكن ال لها نهاية ال التي املسافة فإن وأيًضا (٩)
قوة. وال فعًال وال ِجْرًما ال له، نهاية ال يشء يكون أن يمكن ال فإنه وأيًضا (١٠)

ذلك ألن نهاية؛ ذات قوٌة له نهاية ال لجرم يكون أن يمكن ال فإنه وأيًضا (١٠أ)
واحدة. حالة يف القاعد كالقائم يكون

ببعضه. أو بكلِّه يتحرَّك أن له نهاية ال الذي الجرم يمكن وال (١٠ب)
بالذات. املعلول قبل العلة أن بالرضورة تعلم أن وينبغي (١٠ج)
معلول. وال علة ال يكون ال ما ذات يكون أن يمكن ال وأنه (١٠د)

واسطة ال وضدها صفة مركَّب جرم عن يرتفع أن يمكن ال فإنه وأيًضا (١٠ه)
مًعا). آٍن يف األذهان ويف األعيان يف ممتنع ذلك أن (أي أيًضا يحكي أن وال بينهما،
ر. يُتصوَّ وال أبًدا، بالقوة لليشء الفعل يكون أن يمكن ال فإنه وأيًضا (١٠و)

بداية ذي غري أزليٍّا كان إذا الكائن أن (أي يضمحل وال يبطل ال يَزل لم الذي (١٠ز)
يزول). وال تغريُّ عليه يطرأ ال أبديٍّا كان زمنية،

بالنفس. إال لجرم الحياة تكون أن يمكن وال (١٠ح)

ص٣٧. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 3

الخامسة. املقالة البحث، كتاب 4

األوىل. املقالة الكبري، الخواص كتاب 5
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حيٍّا. يكون ال بالفعل للنفس قابًال جرٌم يكون أن يمكن وال (١٠ط)
أحدهما. مكان من أكرب جميًعا ومكانهما إال جرم عىل جرم يدخل أن يمكن ال (١١)

محاٌل). الخالء املكان أن (أي جرم من فراغ يمكن ال أنه وأيًضا (١١أ)
بعضها حدث فإذا بعض؛ يف بعضها كوامن األجرام تكون أن يمكن ال وأنه (١١ب)

الكمون. غري لعلة حدوثُها كان بعض من
حدودها. يف إال سليم فكر يكون ال التي األولية، العقلية الفلسفية املبادئ هي تلك

مطلق واحد الوجود (2)

تحت اندراج من املتناهية الجزئية املوجودات له تخضع ملا املطلق الوجود يخضع ليس
مما ذلك وغري واالنفعال والفعل والزمان واملكان والكيف الكم عن منزٌَّه فهو املقوالت؛
الكائنات به تتصف بما متَّصٌف املطلق الواحد أن جدًال فرضنا فإذا األشياء؛ به تتميز

تناقض: إىل انتهينا الجزئية،

الجوهر

يكونَا: أن من الوجودان هذان يخلَو فلن وجوَدين، ثمة أن فرضنا فلو

جوهرين. — أ — إما •
عرضني. — ب — وإما •

عرًضا. واآلخر جوهًرا أحدهما — ج — وإما •
وعرًضا. جوهًرا أحدهما أو منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما عرًضا وال جوهًرا ال أحدهما أو منهما واحد كل — ه — وإما •

موجودة، هي إذ محَدثة؛ األعراض تكون أن وجب أعراض، بال جوهَرين (أ)
الجوهَرين من نابًعا يكون أن من األحداث يخلو فال محدثَة، موجودة كانت وإن

غريهما. عن صادًرا أو
األصول ويف — أكثر أو ثالثة األصول أصبحت فقد غريهما، من كان فإن
ليس ما فيهما فيكون منهما، األحدث كان وإن تناقض— من االثنني يف ما الثالثة
وجوِد فافرتاُض وإذن — أعراض بال جوهران وهما أعراض، املحدثات إذ فيهما؛

واحد. والحق فاسد، افرتاٌض جوهَرين
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إال يَُقم لم ما وكلُّ غريه، يف إال يقوم ال فالَعَرض عرَضني، كانَا ولو (ب)
األوَّالن فالعَرضان إذن معدوم؛ أيًضا فهو معدوًما هذا غريها وكان غريه، يف
من وهو بالوجود، املعدوم وصفنا فكأننا وجودان، أنهما فرضنا لكننا معدومان؛

امُلحال. أشنع
ويحتاج بذاته، يقوم ال فالعرض عرًضا، واآلخر جوهًرا أحدهما كان ولو (ج)
األصل يف يكون وإذن جوهًرا، هذا غريُه يكون أن بد وال به؛ قواُمه ليكون غريه إىل

«أ». يف أوضحناه ما التناقض من ذلك ويف وعَرض جوهران
بحكم — لكان وعرًضا، جوهًرا أحدهما أو منهما واحد كلُّ كان ولو (د)

جوهًرا. كونه مع يتناَىف مما وهو محَدثًا؛ متناهيًا — عرًضا كونه
محاًال؛ ذلك لكان عرًضا، وال جوهًرا ال أحدهما أو منهما واحد كلُّ كان ولو (ه)
املحسوسات من أنهما فرضنا فإذا أعراض؛ وإما جواهر إما املقوالت جميع ألن
فرضنا فكأننا موجودان، أنهما فرضنا لكننا معدوَمني، كانَا املقوالت، من وليَسا

املحال.6 أشنع من وهو مًعا، معدومان موجودان أنهما

والسكون الحركة

يكونَا: أن من الوجودان هذان يخلو فال واحًدا، وجوًدا ال وجوَدين ثمة أن فرضنا إذا

متحرَكني. — أ — إما •
ساكننَي. — ب — وإما •

ساكنًا. واآلخر متحرًكا أحدهما — ج — وإما •
ساكنًا. متحرًكا أحدهما أو منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

سواه؛ بيشء محدوًدا يكون أن يقتيض املتحرك ألن متناهيان؛ فهما متحرَكني (أ)
وجوَدهما. فرْضنا اللذَين االثنني من أكثر هنالك يكون وبهذا

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 6
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االمتزاج ألن — ببعض بعضها العنارص امتزاج المتنع حركة، فال ساكنني، (ب)
موجود. العاَلم لكن مزاج، نتيجة العاَلم ألن عاَلم؛ فال وإذن — الحركة يقتيض

يشء إىل تناهيه وكان متناهيًا، املتحرك كان ساكنًا، واآلخر متحرًكا أحدهما (ج)
اثنني. من أكثر املوجود فيكون وإذن يشء؛ من أكثر أو سواه

ذوات الكائنات أن هذا معنى ويكون له؛ فعَل ال مواتًا منهما الساكن يكون وكذلك
محال.7 وهو ميتة، األنفس

واحدة لحظة يف ذلك يكون أن من ذلك يخلَو فلن مًعا، وساكنًا متحرًكا أحدهما (د)
واحد، وقت يف والسكون الحركة يجتمع أن ومحال مختلفتنَي؛ لحظتنَي يف أو بعينها،
يشء هناك يكن لم ما آخر وقت يف حركة إىل ما وقت يف السكون يتحول أن كذلك ومحال

تناقض.8 الحالتنَي كلتا ففي يحرِّك؛

واملوت الحياة

يكونَا: أن من الكونان يخلو فال كوننَي، وجوَد فرضنا لو

َحيَّني. — أ — إما •
ميتنَي. — ب — وإما •

ميتًا. واآلخر حيٍّا أحدهما — ج — وإما •

ميتًا. حيٍّا منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

نقول فكأننا موجود، املوت لكن املوت، المتنع سواهما، الوجود يف وليس حيَّني، (أ)
محال. وهو موجود، معدوم املوت إن

فكأننا موجودة، الحياة لكن الحياة، المتنعت سواهما، الوجود يف وليس ميتنَي، (ب)
محال. وهو موجودة، معدومة الحياة إن نقول

.١٧ املقالة الكبري، الخواص كتاب 7

.٢٥ املقالة املرجع، نفس 8
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الحي من الحياة يقبل يكون أن من امليت يخلو فال ميتًا، واآلخر حيٍّا أحدهما (ج)
منه: يقبلها ال أو

جوهره؛ يف موات ال ألنه البتة؛ املوت إىل حيٌّ يصري فليس منه، يقبلها ال كان فإن (١)
معدوم. إنه املوجود عن قلنا فكأننا موجود، الحي موت لكن معدوم، إذن الحي فموت

دائم: غري أو دائًما يكون أن من هذا قبولُه يخلو فال للحياة، قابًال امليت كان وإن (٢)

موجود. املوت أن مع موت، فال دائمة، حياة حيَّني املوجوُد كان دائًما، كان فإن (أ)
الحي؛ من وإما ذاته من إما يكون أن من ذلك يخلو فال دائم، غري كان وإن (ب)
إنه عنه يقول َمن بمثابة تكون إذ فيه؛ يكن لم ما األزيل يف حدث فقد ذاته من كان فإن
كان إن وأما محال؛ وهو الضدَّين يحمل أنه أي لها؛ قابل وغري للحياة قابًال كان أزليته يف

محال. وهو الحياة يمنع ما يفعل الحيَّ فكأن — ذاته من ال — الحي من ذلك
ذلك يكون أن يخلو فال مًعا، ميتًا حيٍّا األوََّلني الكوننَي من واحد كلُّ كان ولو (ج)
الجزء بني كان جزء، دون جزء يف ميت حيٌّ إنه قلنا: فإن أجزائه؛ أحد يف وإما الكل يف إما
حيٍّا أحدهما يكون اللذَين الكوننَي بني يكون ما الواحد، الكون من امليت والجزء الحي
واحد، وقت يف هذا يكون أن من ذلك يخلَو فلن الكل، يف ذلك كان إن وأما ميتًا؛ واآلخر

مختلَفني: وقتنَي يف أو

محاًال. هذا كان واحد، وقت يف ميتًا حيٍّا الواحد الكون كان فإن (١)
إىل األزيل الكائن يتحول أن ذلك اقتىض مختلَفني، وقتنَي يف ميتًا حيٍّا كان وإن (٢)
حيٍّا، تحوَّل ثم ميتًا كان أو ميتًا، ل تحوَّ ثم حيٍّا أزليته يف كان لو إذ فيه؛ تكن لم صفة

محال.9 وهو األزل، يف له كان ما ضد له لحدث

الزمان
يكونَا: أن من األزليَّان الكونان يخلو فليس كوننَي، وجوَد فرضنا إذا

دائَمني. — أ — إما •
دائَمني. ال — ب — وإما •

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 9
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دائًما. ال واآلخر دائًما أحدهما — ج — وإما •
دائًما. وال دائًما منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

متغري، ممتزج وكل بمتغري، فليس فانيًا يكن لم وما فاٍن، غريُ دائم وكلُّ دائَمني، (أ)
املزاج عن نقول فكأننا موجود، لكنه معدوًما، — العنارص مزج أي — املزاج لكان إذن

محال. وهو مًعا، موجود معدوم إنه
ألن تناُقض؛ يف لوقعنا األزل، يف قائمة كانت التي هي املزج حالة أن فرضنا وإذا
بعد يأتي فاملزاج رصفة؛ منفردًة مْزِجها قبَل تكون أن لها بد ال تمتزج، لكي العنارص
مسبوًقا األزيلَّ تجعل وبهذا قبله، فيَّة والرصِّ أزيلٌّ املزاَج إن نقول فكأننا وإذن ِفيَّة، الرصِّ

محال. وهذا سواه، بيشء
أن مع ويضمحل، يبطل إنه أزيلٌّ هو ا عمَّ نقول فكأننا أزليَّان؛ وهما دائمني غري (ب)
دائمان، وإنهما يفنيان إنهما األزليَّني عن يقول كَمن نكون وبهذا األزيل؛ عىل محاٌل ذلك

محال. وهو
حالة يف ذكرناه ما منهما دائم هو فيما وَجَب دائم، غري واآلخر دائًما أحدهما (ج)
حالة يف ذكرناه ما منهما دائم غري هو فيما كذلك ووَجب دائمان، الكوننَي بأن الفرض

دائَمني. غريُ الكوننَي بأن الفرض
إىل يتحول األزيلَّ أن وجَب فقد دائم؛ وغري دائًما — أيهما أو — منهما واحد كلُّ (د)

محال.10 وهذا صفاته. من ليس ما

الفعل

امتزاُج كان وإذا سواهما، الوجود يف يكن لم قديَمني كوننَي من مزيًجا العالم هذا كان إذا
يخلو فال فعلهما، هو الحدوث هذا كان وإذا عنهما؛ حدثَت نتيجًة ببعض العنارصبعضها

يكونَا: أن من الكونان

صاحبه. يف املزاج يفعل منهما واحد كل — أ — إما •

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 10
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صاحبه. يف املزاج يفعل الذي هو فقط أحدهما — ب — وإما •
صاحبه. يف املزاج منهما أيٌّ يفعل ال — ج — وإما •

كان: فلو

منهما الفعل هذا يكون أن من األمر يخلو فال صاحبه، يف املزاج يفعل منهما كلٌّ (أ)
ُمحَدثًا. أو أزليٍّا

إذن كائنات، من فيه بما العاَلم هو واملزاج أزليٍّا؛ املزاج كان أزليٍّا، كان فإن (١)
باطل. رأي وذلك أزيل، فالعاَلم

وهذا يشء، ال عن نشأ شيئًا بأن القول بمثابة ذلك كان ُمحَدثًا، املزاج كان وإن (٢)
محال.

أنهما إما يكون: أن من األمر يخلو فليس ُمحَدثًا، املزاَج فعلُهما كان إذا وكذلك
اآلخر: فعَل بفعِله سبق أحدهما أن وإما واحد، وقت يف يتفاعالن

صاحِبه مازُج منهما واحد فكلُّ واحدة، دفعة ويف مًعا املزاَج فعلُهما كان فإن (١)
آٍن يف صاحبه وغري نفسه غري منهما فكلٌّ إذن املمزوج؛ غري واملازج صاحبه؛ وممزوج

محال. وهذا مًعا،
قد يكون أن من السابق يخلو فال بفعله، اآلخر سبق أحدهما كان إن وأما (٢)
قوتُه تتناَه لم السابق يكون أن أو يفعل؛ اآلخر بدأ ثم فعلُه فوقف الفاعلة قوتَه استنفد

واحد. وقت يف معه اآلخر وَفَعَل الفاعلة،

إن بالتايل قلنا فقد فعله، اآلخر يبدأ أن قبل قوتُه تناَهت قد السابق إن قلنا فإن
الوقت نفس يف فعله بدأ الثاني إن قلنا إن وأما باطل؛ وهذا متناهيًا. أصبح قد الالمتناهي
منهما كلٌّ يكون أن وهو أسلفناه، ما ذلك عن لزم فعله، يف ماضيًا فيه األول كان الذي
ألنه نفسه (غري واحد آٍن يف صاحبه وغري نفسه غري أنه أي بغريه، ومنفعًال غريه يف فاعًال

باطل. وهذا به) منفعل وصاحبه فيه فاعٌل ألنه صاحبه وغري كان، ا عمَّ فيتغري ينفعل
أن من الفعل هذا يخلو فال صاحبه، يف املزاج يفعل فقط أحدهما كان إن أما (ب)

محدثًا: وإما أزليٍّا إما يكون
باطل.11 وهذا كذلك. أزليٍّا العاَلم وكان أزليٍّا، املزاج كان أزليٍّا كان فإن (١)
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فيها، فعل ال بحالة مسبوًقا كان أنه ذلك فمعنى محدثًا، الفعل ذلك كان وإن (٢)
نقول فكأننا — الطبيعة هو هنا والفعل — وجود الفعل أن مع عدم، من الفعل جاء ثم

باطل. وهذا عدم. من ُوجدت الطبيعة إن

إذن فعل، املزاج أن مع فعل، فال صاحبه يف املزاج يفعل منهما أيٌّ يكن لم فإن (ج)
وهذا موجود، العالم لكن عاَلم، فال مزاًجا، العاَلم كان وملا مزاج؛ فال فعل يكن لم فإذا

تناقض.12

االنفعال

يكونَا: أن من الكونان يخلو فال كوننَي، من مؤلًَّفا العالم هذا كان إذا

مركَّبنَي. — أ — إما •
مركَّبنَي. ال — ب — وإما •

مركَّبًا. ال واآلخر مركَّبًا أحدهما — ج — وإما •
كذلك. أحدهما أو مركبًا، ال مركبًا منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

ُركِّبا ما إىل منحلَّني كانَا وإن منه، ركبَا قد ما إىل لالنحالل قابَلني كانَا مركَّبنَي، (أ)
وسيلحقهما كائننَي، فيه يكونَا لم وقٌت سبقهما فقد دائَرين كانَا وإن دائَرين؛ كانَا منه
فكأنهم قديمان أنهما زعموا أنهم مع محدثان، فهما وإذن كائننَي، فيه يكونَا لن وقٌت

محال. وهو محدثان. قديمان إنهما يقولون: بذلك
فإذا — للتغري قابل غري املركَّب غري البسيط ألن — لهما انفعال فال مركَّبنَي، ال (ب)
وإذا منهما، مزاج فال منهما تركيب ال كانَا وإذا منهما، تركيب فال لهما انفعال ال كانَا

مذهب وهو سقراط، مذهب هو — العالم ِقَدم أي — العالم أزلية إن السياق هذا يف حيان ابن يقول 11

مع يتناىف ألنه ومسيحيِّني؛ مسلمني من الوسطى العصور فالسفة معظم رفضه كما حيان ابن يرفضه
العالم. خلق هللا بأن القول

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 12
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معدوًما، يكون املزاج أن أي البتة، مزاج فال — يشء سواهما وليس — منهما مزاج ال كانَا
إن نقول فكأننا موجود، أنه مع معدوًما العالم يكون وبهذا مزاج؛ فيه بما العالم أن مع

محال. وهو موجود. املعدوم
يف ذْكَره أسلفنا قد ما املركَّب يف وجب مركَّبًا، ال واآلخر مركَّبًا أحدهما كان وإذا (ج)
املركَّب ركَّب الذي هو يكون أن إما الالمركَّب يف ووجب مركَّبنَي، الكونان يكون أن حالة

يكون: ال وإما

ُمحَدث، فاملركَّب — غريهما هناك يكن لم وإذا — ركَّبه الذي هو كان فإن (١)
اثنان. إنه القول وبطل واحٌد فاألزيلُّ وإذن أزيل، واملركِّب

املركَّب كان — غريهما هناك يكن لم وإذا — املركَّب ركَّب الذي هو يكن لم وإن (٢)
أن أو موجوًدا، كونه بصفة ذاته ركَّب يكون أن من األمر يخلو وال ذاته، ركَّب الذي هو

معدوًما: كونه بصفة ركَّبها يكون

فال ذاته، يركِّب أن قبل موجوًدا كان فقد إذن موجوًدا، بصفته ركَّبها كان فإن (أ)
لرتكيبها. معنى

موجود غري هو ما أن ذلك معنى كان موجود، غري وهو ذاته ركَّب كان وإن (ب)
محال. وهو املعدوم. ذلك ذات هي والذات ذاٌت،

كان فأيما — كذلك أحدهما أو — مركَّبًا ال مركَّبًا منهما واحد كلُّ يكون أو (ج)
دفعة إما كذلك يكون أنه (أي بالزمان أو بالكمِّ كذلك يكون أن من يخلو فال كذلك منهما

مركَّب): غري هو وآنًا مركٌَّب هو فآنًا متعاقبنَي؛ وقتنَي عىل وإما واحدة،

يف وجب مركَّب) غريُ اآلخر وبعَضه مركٌَّب بعَضه أنَّ (أي بالكمِّ كذلك كان فإن (١)
ما الالمركب بعضه يف ووجب ذلك) أسلفنا (وقد املركب الكل يف وجب ما املركب بعضه

أيًضا). ذلك أسلفنا (وقد الالمركب الكل يف وجب
ذلك معنى كان مركَّب) غري وآنًا مركَّب آنًا أنه (أي بالزمان كذلك كان إن أما (٢)

محال.13 وهو آخر. أزيلٍّ يشءٍ من أسبق هو أزليٍّا شيئًا أن

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 13

162



الفيلسوف جدل

العلم

يكونَا: أن من الكونان يخلو فال كوننَي، من مؤلًفا العالم كان إذا

بذاته. علًما منهما واحد كلُّ يحيط أن — أ — إما •
بذاته. علًما منهما أيٌّ يحيَط أالَّ — ب — وإما •

بذاته. محيط غريَ اآلخر وعلُم بذاته، محيًطا أحدهما علُم يكون أن — ج — وإما •
بذاته. محيط وغري بذاته محيًطا منهما كلٍّ علُم يكون أن — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

وإذا بهما، يحيط العلم ألن متناهينَي؛ لكانَا بذاته، منهما كلٍّ علُم يحيط بحيث (أ)
— عدًما أو جرًما غريهما كان سواء — غريهما َحدَّهما وما محدودان، فهما متناهينَي كانَا

اثنني. من أكثر إذن فهما
أن بني فرق فال وإذن ذاتهما، جهَال فقد بذاته؛ منهما الواحد علُم يحيط ال (ب)

متناهيان. إنهما أو متناهيان ال إنهما عنهما يُقال
يُحيط الذي يف لوجب بذاته، علُمه يُحيط ال واآلخر بذاته علُمه يُحيط أحدهما (ج)

«ب». يف وجب ما بذاته علُمه يُحيط ال الذي يف ووجب «أ»، يف وجب ما بذاته علُمه
هذا يكون أن يخلو فال بها، محيط وغريَ بذاته محيًطا منهما كلٍّ علُم كان ولو (د)
محاًال، النقيَضني اجتماع كان واحد وقت يف كان فإذا وقتنَي؛ يف أو واحد وقت يف االجتماع
عدم حالة ويف «أ»، يف وجب ما بالذات العلم إحاطة حالة يف وجب وقتنَي، يف كان إذا وأما

«ب».14 يف وجب ما بالذات العلم إحاطة

التناهي

يكونَا: أن من الكونان يخلو ال إنه

متناهينَي. — أ — إما •
متناهينَي. ال — ب — وإما •

.١٧ مقالة الكبري، الخواص كتاب 14
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متناهيًا. ال واآلخر متناهيًا أحدهما — ج — وإما •

متناهيًا. ال متناهيًا منهما واحد كل — د — وإما •

كانَا: لو لكنها

كان جرًما — غريهما فحادُّهما محدوَدين كانَا وإن محدودان، فهما متناهينَي، (أ)
اثنني. من أكثر يصبح املوجود ألن االثنينية؛ تبطل وبهذا — عدًما أو

يف لهما ذهاب فال لهما مكان ال كان وإن لهما، مكان فال متناهينَي ال كانَا وإن (ب)
العالم كان وملا امتزاج. فال حركة ال كان وإن لهما، حركة فال وبالتايل الجهات، من جهة
موجود. لكنه معدوًما، العاَلُم يصبح وبهذا عاَلَم؛ فال امتزاٌج يكن لم وإذا مزاج من مؤلًَّفا
حدَّه وما محدوًدا، املتناهي كان متناهيًا، ال واآلخر متناهيًا أحدهما كان وإن (ج)
أطراف ال وما أطراف، بغري الالمتناهي وكان اثنني؛ من أكثر املوجود يكون وبهذا غريه؛
وبهذا وحده، قائًما يكون أنه أي لغريه، مجاًال يدَع لم منه فراغ ال وما منه، فراغ ال له

اثنني. بوجود الفرض يبطل أيًضا
يخلَو فلن — كذلك أحدهما كان أو — متناهيًا وال متناهيًا منهما كلٌّ كان وإن (د)

واحد: وقت يف أو مختلَفني وقتنَي يف ذلك يكون أن من األمر

وهو ضدَّين. عىل مشتمًال األزيلُّ الكائُن كان مختلَفني، وقتنَي يف كذلك كانَا فإن (١)
محال.

وقت يف متضادَّين حاَلني عىل أيًضا األزيلُّ كان واحد، وقت يف ذلك كان وإن (٢)
محال.15 وهو واحد

واالنفصال االتصال

يكونَا: أن من الكونان يخلو ليس

متصَلني. — أ — إما •
منفصَلني. — ب — وإما •

.١٥ املقالة الكبري، الخواص كتاب 15
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منفصَلني. متصَلني — ج — وإما •
منفصَلني. وال متصَلني ال — د — وإما •

كانَا: لو لكنهما

االثنينية. وبطَلت واحدة، ذاٌت فهما متصَلني، (أ)
املوجود يصبح وبهذا غريهما، يشء هو بينهما الحاجُز ففاصلهما منفصَلني، (ب)

اثنني.16 من أكثر
يف أو منهما، واحدة جهة يف يكون أن من ذلك يخلو فال منفصَلني، متصَلني (ج)

جهتني:

يف بيَّنَّا كما ثالث وجوٌد االنفصال فيها التي الجهة يف وَجب جهتني، يف كان فإن (١)
«ج».

وقتنَي، يف أو واحد وقت يف ذلك يكون أن من يخلو فال واحدة، جهة يف كان وإن (٢)
سابقة. كثرية مواضع يف بيَّنَّا كما الحالتنَي كلتا يف تناقٌض وهنالك

بإضافة ثالثة يُصبحان متصَلني ال بكونهما فهما منفصَلني، وال متصَلني ال (د)
بيَّنَّا كما اثنني، ال واحًدا يُصبحان منفصَلني ال وبكونهما «ب»؛ يف بيَّنَّا كما بينهما، الحاجز

«أ».17 يف

الكيف

األمر يخلو فال األزل، من مظلًما واآلخر األزل من منريًا أحدهما كوننَي؛ وجوَد فرضنا إذا
غريهما: من وإما ذاتَيهما من إما والظالم، النور الكونان يستمدَّ أن من

منه الذي هو النور منه الذي يكون أن من يخلو فال غريهما، من كان فإن (أ)
الفرَضني، من فرض أيِّ وعىل الظالم، منه الذي غري النور منه الذي يكون أو الظالم،

منطَقه — الحديث اإلنجليزي الفيلسوف — «براديل» عليها بنَى التي األسس من هو التحليل هذا كل 16

والحقيقة». «املظهر كتابه راجع واحد. الكون بأن
.١٧ مقالة الكبري، الخواص كتاب 17
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عندئٍذ «األول» ألن الكونني؛ أزلية تبطل كما االثنينية وتبطل ورابع، ثالٌث هنالك فسيكون
«أوًال». يصبح ال

برهان إىل تحتاج وال بفطرته، العقل يقبلها أولية بديهية أعني العقل»، يف أوَّلة «هذه
منذ فيه املوجودة األصلية طباَعه يشء لكل بأن نُسلِّم أن أيًضا لزم بها سلَّمنا قد دمنا وما

الوجود. يف منها أسبق أصل إىل ردِّها إىل تحتاج ال والتي األزل،
يكون أن من يخلو فال ظالًما، الظالم ومصدُر نوًرا النور مصدُر كان إن أما (ب)
واحد كلُّ يكون أن أو — ًفا ِرصْ وظالًما ًفا ِرصْ نوًرا أي — الطبيعة َف ِرصْ منهما واحد كلُّ

الطبيعة: مشوَب منهما

طبيعٌة خالَطتها قد طبيعتُه كانت الطبيعة، مشوَب منهما واحد كلُّ كان فإن (١)
بعد الطبيعتان تتحد أن يقتيض املزَج أن مع أزيلٌّ، ومزُجه ممزوج، أنه أي غريها، أخرى
تناقض.18 وهو منه. أسبق أزل بعد جاء قد أزًال إن بهذا نقول فكأننا متباينتنَي، كانتَا أن
مشوبنَي، غريَ والظالم النور يكون أن وهو الفرضالثاني، تحليل جابر يذكر (لم (٢)

رصًفا). ظالًما والظالُم رصًفا نوًرا النوُر يكون أن أي

الكم

يكونَا: أن من الكونان يخلو ال

كليَّني. — أ — إما •
جزئيَّني. — ب — وإما •

جزئيٍّا. واآلخر كليٍّا أحدهما — ج — وإما •
جزئيٍّا. كليٍّا أحدهما أو منهما واحد كل — د — وإما •

جزئيٍّا. وال كليٍّا ال أحدهما أو منهما واحد كلُّ — ه — وإما •

لكنهما:

وإذن أطراف، جزءٍ فلكلِّ أجزاء لهما كانت وإن أجزاء، فلهما كليَّني كانَا إن (أ)
واملحدوُد الكل، محدود فهو األجزاء محدوَد كان ما وكل بحدود، محدودة األجزاء فهذه

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 18
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يشء وال وحدهما وجوَدهما فرضنا لكننا غريهما، الكوننَي مع يكون وإذن غريه، إىل متناٍه
محال. وهذا غريهما.

ما وَجب الحالتنَي أيِّ وعىل يجمعهما، واحد كلُّ أو ن، كالَّ فلهما جزأَين كانَا إن (ب)
«أ». يف بيَّنَّا كما الكل يف وَجب قد

هو منهما فالجزء سواهما، ثمة يكن ولم جزئيٍّا، واآلخر كليٍّا أحدهما كان وإن (ج)
من جزءٌ أحدهما واحدة، ذات — إذن — فهما للجزء، كلٌّ هو منهما والكل الكل، جزء
من جزءًا كالٍّ الكلُّ فيكون أيًضا، جزءًا الكل من بقَي ما صار الجزء أُفِرد ومتى الكل،

محال. وهذا واحدة. جهة
من أو واحدة، جهة من ذلك يكون أن فإما كليٍّا؛ جزئيٍّا منهما كلٌّ كان وإن (د)

مختلفتنَي: جهتنَي

منه، أقل هو ملا كلٌّ منه، أكثر هو ملا جزء فهو مختلفتنَي جهتنَي من كان فإن (١)
متناهيًا ال هناك يجعل كما أخرى، جهة من ومتناهيًا جهة من متناهيًا ال يجعله وهذا

محال. وهو آخر. متناه ال من أكثر
محال. وهذا مًعا. وجزءٌ كلٌّ فهو واحدة، جهة من ذلك كان وإن (٢)

وال له كلَّ ال جرٌم ثبت فقد جزئيٍّا، وال كليٍّا ال — أحدهما كان أو — كانَا وإن (ه)
محال.19 وهذا جزء.

والظهور الكمون

كلُّه وهو حيان، بن جابر عند الفلسفي الجدل أمثلة من مختاراِتنا الفقرة بهذه ونختم
كثرية أجناس عىل مشتمًال العالُم كان فلو د؛ التعدُّ وإنكار الواحدية إثبات به أراد جدٌل

يكون: أن من ذلك يخلو فال كثرية، وأنواع
والشجرة النطفة، يف يكمن كالجنني اآلخر؛ بعضها يف كامنة األشياء بعض أن إما

عدم. من وخلًقا إبداًعا األجناس بعض ظهور يكون أن وإما وهكذا؛ الحبَّة يف كامنة
ألنه عدم؛ من الكون يخلق الذي الخالق وجود إنكار فيقتيض األول الفرض فأما
أولية؛ طبائع إىل تنتهَي حتى حلقة بعد حلقة الوراء إىل يرتدُّ ر تطوُّ إىل األمر يُحيل فرٌض

الثانية. املقالة الكبري، الخواص كتاب 19
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وبني بعض، من بعضها املتطور الكائنات سلسلة بني فاصًال فيجعل الثاني الفرض وأما
«املنانيَّة»، قول هو األول الرأي بأن جابر ثنا ويحدِّ تكن. لم أن بعد أنشأها الذي الخالق
القائلون هم اإلبداع «فأهل الربهان، عليه ويُقيم به هو يأخذ الذي فهو الثاني الرأي وأما
يف األشياء بعض كمون يف بقولهم قال ممن وغريهم املنانيَّة قوَل واملبطلون بالتوحيد،

بعض.»20

واملحدث القديم (3)

نتصور أن لنا يجوز صورة أية فعىل حادثة؛ وهي مخلوقة والطبيعة أزيلٌّ، وهو خالٌق هللا
معناه:21 بما ذلك عن حيان ابن يجيب وامُلحَدث؟ القديم بني واملخلوق؟ الخالق بني الصلة
جلَّة عند األمور أصعب من — هللا عافاك — واملحدث القديم يف الكالم أن اعلم
هم العلم هذا فأرباب صادًقا؛ لكنُت بحرسته مات أكثرهم إن قلَت ولو وقدمائها، الفالسفة
تحصيلُه يكن وإن ه؛ مستحقِّ غري عن وحفًظا له وصيانة هذا لعلمهم تعظيًما الناس أشد
فيًضا، بها ويفيضون املبارش، بالشهود الحقيقة يدركون ألنهم لديهم؛ يسريًا عليهم سهًال
استعمال إىل وال أدركوا، قد ما عىل الدليل إقامة يف فكر إعمال إىل ذلك يف يحتاجون فال
وإدراكهم للحق شهودهم يف كذلك كانوا وإن أنهم غري أدركوا؛22 قد عما التعبري يف لفظ
فليس منزلتهم؛ من قريبة منزلة يف هؤالء كان إذا إال سواهم إىل ينتقل ال علمهم فإن له،
صلة بالحق يتصل َمن ومنهم لواسطة، يحتاج َمن منهم بل سواء، الحق إدراك يف الناس

وبينه. بينه واسطة ال مبارشة
القديم ألن باالستدالل؛ املحدث خصائص نُدرك أن استطعنا «القديم» أدركنا وإذا
القديم من هو الفكر فطريق اآلخر؛ بالضد علم هو الضدَّين بأحد والعلم ان، ضدَّ واملحدث
ظنَّ كما العكس وليس منه، الثاني نستدل ثم مباًرشا إدراًكا األول نُدرك املحدث، إىل
عىل (املحدث) بالشاهد (القديم) الغائب عىل استدلوا إذ الباب؛ هذا يف املتكلمني» «جهلة

والعرشون. الخامسة املقالة الكبري، الخواص كتاب 20

القديم. كتاب 21

الفكر طريق عن يكون ال األول) األزيل (املبدأ «القديم» إدراك إن يقول: أن بهذا يريد جابًرا أن أحسب 22
الصويف. اإلدراك طريق عن يكون بل والقياس، الربهان عىل القائم الفلسفي
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من املنطق هذا يف ما برغم الكل وجود عىل بالجزء استشهدوا فكأنهما بينهما؛ ما بُعد
فساد.23

وجود أنه أي الفاعل، عن به يُستغنَى الذي الوجود هو «للقديم» صفة أخصَّ إن
الفاعل هذا لكان فاعل بفعل موجوًدا كان ولو أزليٍّا؛ وجوًدا موجود ألنه وذلك موِجد؛ بغري
إذا لكنه أزيل؛ وغريَ محدثًا يكون الوجود يف غريُه يتقدَّمه كائن وأيُّ وجوًدا، منه أسبَق
إن بل املحَدثات؛ صفات من صفة كذلك فهو القديم، صفات من صفة الوجود كان
شبيهًة تكون اآلثار ألن وذلك أيًضا؛ بالرضورة وجوٌد هو بل عَرًضا، ليس املحدثات وجود
بني والفرق القديم، وجود عن للمحَدث الوجود وجب كذلك، األمر كان وإذا بمؤثرها،
وجود وأما غريه، لوجود علة ويكون الفاعل، عن يستغني القديم وجود أن هو الوجوَدين

لغريه. علة يكون فاعل إىل يحتاج فهو املحَدث
لجميعها بد ال إذ وأثره؛ فعله من املحَدثات جميُع تكون أن أيًضا القديم خواص ومن
سوى للقديم فليس — بعيدة وإما قريبة إما — لها علًة كونه إىل ورجوع إليه انتهاء من
أوجد بها التي الصفة هو له الوجود أن وذلك واحدة؛ الحقيقة يف وهما الخاصتنَي، هاتني

املحدثات. لوجود علًة يكون أن ن تضمَّ وجوَده أن أي آثاره،
شيئان عنها حدث — األوىل العلة وهو — األول الجوهر عن الطبيعة حدثت وملا
فهو السكون وأما محيطها، الطبيعة من فهي الحركة أما والسكون؛ الحركة هما ضدان:
وتضاد؛ تباُعد من واملركز املحيط بني ما والسكون الحركة بني كان لهذا املركز؛ منها
والنور والجمال والحسن والخري الصفاء فللمحيط صفاتهما؛ تباينَت بينهما التباين ولهذا
القديم الجوهر أن هو بينهما والفرق هللا، إىل الطبيعة جوانب أقرب فهو ثَم ومن والبهاء،
إىل فمحتاجة الطبيعة محيط يف هي التي الكائنات وأما الحركة، إىل محتاًجا يكن لم
اجتالب إىل مفتقًرا بطبعه ُخلق الذي اإلنسان، ملنفعة حركتها تحرََّكت وإنما الحركة؛

يشء. من وتنفر يشء يف ترغب شهوة اإلنسان ففي املضار؛ ودفع املنافع
أشياء بها يشتاق شهوة هي فإما طريقني: أحد يف بشهوته يسري اإلنسان أن عىل
القديم الجوهر يجعل ولكي رفيع؛ صاٍف هو ما إىل بها يتطلَّع شهوة هي وإما خسيسة،
األفالك يف جعل فقد والخري، الصفاء إىل تتجه أن اإلنسان شهوة أمام مفتوًحا طريًقا

املتصوفة، به ُعِرف الذي الصادق الحدُس هي هللا إدراك وسيلَة يجعل جابًرا بأن لقولنا تأييٌد هذا يف 23

واملتكلمني. الفالسفة تفكري به يتميز الذي القيايس االستدالل ال
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عند والشوق اإلنسان عند الشوق بهما وأعني املتجانَسني، بني االتصال يمكن حتى شوًقا،
اآلخر ويف حركًة أحدهما يف ألن اآلخر؛ أحدهما ويغلب بالشوق، الشوق ليتصل األفالك،

السكون. تغلب والحركة سكونًا،
العلم، لغاية إنه سيدي «فَوَحقِّ غايته، العلم من بلغ باألعىل، نفَسه اإلنساُن وَصَل وإذا
معجزات — أخي يا — الكتب هذه ولكن الكالم؛ من له آخر ال فيما لبسطته شئت ولو
سواه َمن فأما أخونا؛ إال العلم من فيها بما يظفر — العظيم وحقه — وليس سيدي،
ظهر بما منها يظفر فإنما لهم، صنَّفناه وال أجلهم من هذا ندَّخر لم الذين إخواننا من
األضداد من هؤالء غري وأما إياها؛ وأودعناها صنعناها التي وصنائعنا فيها، علومنا من
عًمى إال بها هللا يزيدهم فما العقول األقذار النفوس املظلمي والسفهاء واألرذال والسفلة

«… وبالدة وجهًال وضاللة
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واخلرافة العلم بني

الطالسم فعل (1)

ألنه بالغة؛ أهمية ذو لعلٌم إنها بل بها؛ املعرتف العلوم من علٌم جابر عند الطِّلَّْسمات
بفعل مرهون وظهورها كوامن، كانت أشياء من إخراجه يريد ما العاِلم يُخرج بالطِّلَّْسم
وإما املماثلة طريق عن فإما طريَقني؛ أحد عن الطلسمات فعل يتم وإنما ال؛ الفعَّ الطلسم

املقابلة. طريق عن
واملقابلة للنار؛ الكربيت كمماثلة بعض؛ إىل بعضها األشياء مشاكلة هي واملماثلة
يُستخدم إنما واملثيل لها؛ ومنافرتها عنها وبُعدها لبعض، بعضها األشياء مباينة هي
فعل كالهما واإلبعاد واالستجالب مقابلِه؛ إلبعاد فيستخدم املقاِبل وأما مثيله، الستجالب

الطلسمات.
واليبوسة والربودة الحرارة األولية: األشياء طبائع يف تكونان واملقابلة واملماثلة
وتُقابلها يبوسة تُماثلها واليبوسة برودة، وتُقابلها حرارة تُماثلها فالحرارة والرطوبة؛
هما: فاعلتنَي اثنتنَي منها إن بل واحدة، منزلة من األربع الطبائع هذه وليست رطوبة؛
أسبق الحرارة ألن وذلك والرطوبة؛ اليبوسة هما: منفعلتنَي واثنتني والربودة، الحرارة

الرطوبة. من منطقيٍّا أسبق والربودة اليبوسة، من منطقيٍّا
مرتبتنَي: عىل تكون األشياء بني فاملماثلة

الكيفيتنَي يف تكون التي املماثلة من أقوى وهي الفاعلتنَي، الكيفيتنَي يف مماثلة (١)
هذان كان رطب، حارٌّ واآلخر يابس حارٌّ أحدهما شيئان: عندنا كان لو أنه أي املنفعلتنَي؛
يكون مما أقوى بينهما فالتماثل ولذلك فاعلة؛ كيفية وهي الحرارة، يف متماثَلني الشيئان
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التي اليبوسة يف تكون هنا املماثلة إذ يابس؛ بارد واآلخر يابس حارٌّ أحدهما شيئنَي: بني
منفعلة. كيفية هي

من مماثلة أقوى — واملنفعل الفاعل — مًعا بالطرَفني تتماثل التي األشياء (٢)
حارٌّ واآلخر يابس حارٌّ أحدهما شيئني بني فالنسبة واحد؛ بطرف تتماثل التي األشياء
يابس حارٌّ أحدهما شيئني: بني النسبة من صلًة وأمكن ُعًرى أوثق هي كذلك، يابس
يابس. بارد واآلخر يابس حارٌّ أحدهما آخَرين: شيئنَي بني النسبة ومن رطب، حارٌّ واآلخر

مرتبتنَي: عىل أيًضا فهي املقابلة، يف ُقل وكذلك

تتقابل التي األشياء من مباينًة أقوى الفاعلة بالكيفية تتقابل التي فاألشياء (١)
من وأمكن وأقوى أشد اليابس والبارد اليابس الحار بني فالتباين املنفعلة؛ بالكيفية

الرطب. والحار اليابس الحارِّ بني التباين
من وأمكن أقوى بينها التباين يكون مًعا، بالطرفني تتقابل التي واألشياء (٢)
بارد واآلخر يابس حارٌّ أحدهما شيئني: بني فالتباين واحد؛ بطرف تتقابل التي الناحية
جهة من اليابس والبارد جهة من اليابس الحار بني يكون الذي التباين من أبعد رطب،

أخرى.1 جهة من الرطب والحار جهة من اليابس الحار بني أو أخرى،

واستكثاره، استجالبه يُراد ملا واستكثاًرا استجالبًا إما فعلُها يكون الطلسمات إن قلنا
وإبعاده. نفيه يُراد ملا وإبعاًدا نفيًا وإما

استجالب أردَت فإذا املقابلة؛ هو اإلبعاد وطريق املماثلة، هو االستجالب وطريق
بني تُماثل أن عليك كان والوحوش، والناس والسمك والضفادع والحيات كالعقارب يشء؛
تطرد كأن شيئًا تُبعد أن أردت إذا وأما والربوج، الكواكب وبني املطلوب اليشء صفة
تُباين أن عليك كان إلخ، … ضفادع أو حيَّات أو عقارب من فيها ما كلَّ ما مدينة عن
يف لك أسلفناها طبائُع والربوج فللكواكب والربوج؛ الكواكب وبني إبعاده املراد اليشء بني
وتلك، الطبائع هذه بني واملباينة املماثلة تكون وإنما طبائعه، يشء لكل وكذلك حينها،2

لذلك. يَُعد ار ُعقَّ بوساطة وإما مبارشة إما

ص٧٧-٧٨. كراوس، مختارات الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب 1

السادس. الفصل راجع 2
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والخرافة العلم بني

اآلتية: الصور عىل وهكذا وتاسعها وخامسها أولها بني تكون الربوج بني فاملماثلة

… القوس (٩) األسد (٥) الحمل (١)
يابسة حارة    

… الجدي (١٠) السنبلة (٦) الثور (٢)
يابسة باردة    

… الدلو (١١) امليزان (٧) الجوزاء (٣)
رطبة حارة    

… الحوت (١٢) العقرب (٨) الرسطان (٤)
رطبة باردة    

الصورة عىل وهكذا، وثامنها، وثانيها وسابعها، أولها بني تكون الربوج بني واملقابلة
اآلتية:

امليزان. ضد الحمل •

العقرب. ضد الثور •
القوس. ضد الجوزاء •
الجدي. ضد الرسطان •

الدلو. ضد األسد •
الحوت. ضد السنبلة •

واملقابلة: للمماثلة أمثلة ييل فيما ونسوق

املماثلة: (أ)

يابس، حار برج إىل الرصد فليكن املدن، من مدينة إىل األسد استجالب تريد (١)
— قدَّمنا كما — هي اليابسة الحارة والربوج كذلك؛ يابس حارٌّ نجٌم الربج ذلك يف ويكون
وعطارد. والزهرة واملريخ الشمس هي: اليابسة الحارة والكواكب والقوس، واألسد الحمل
برج إىل يكون عندئٍذ فالرصد معني؛ مكان يف ماء إىل السمك استجالب تريد (٢)

… رطب بارد نجٌم الربج ذلك يف ويكون رطب، بارد
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وإما النبات من وإما الحيوان من إما تُؤخذ أدوية والكواكب الربوج فعل إىل ويضاف
املأخوذة وأما عملُها، فيبطل وتتحول تجفُّ والنبات الحيوان من املأخوذة لكن الحجر، من
من والكواكب الربوج طبَع طبُعه يُناسب الذي الحجر نختار أن فعلينا فثابتة؛ الحجر من

ورطوبة. وبرودة ويبوسة حرارة

املقابلة: (ب)

فيجب الطبع، باردَة العقارُب دامت فما ما، موضع من العقارب تطرَد أن تريد (١)
. حارٍّ حجٍر من املستخدم الدواء يكون وأن ، حارٍّ كوكٍب وإىل حارٍّ برٍج إىل الرصُد يكون أن
والكوكب بارًدا الربج يكون أن فيجب حارة، واألفاعي األفاعي، تطرد أن تريد (٢)

بارًدا.3 الدواء منه تأخذ الذي والحجر بارًدا

يقابله ما امُلبَعد اليشء وعىل فيظهر، يماثله ما املستجَلب اليشء عىل «تَُسلِّط» هكذا
فيختفي.

جاءت؟ كيف «ِطلَّْسم» كلمة بها ا ً مفرسِّ جابر يرويها طريفة قصة نذكر وهنا
أتدري فقال: موالي؛ يا لبَّيك فقلُت: جابر! يا قال: …» له: شيخ عن يروي جابر قال
من فإنه فيه، فكِّر فقال: أدري؛ ما موالي يا وهللا ال قلت: ِطلَّْسًما؟ الطِّلَّْسم ى يُسمَّ لَم
فقال: هو. ما أدري ما موالي، يا وهللا ال فقلت: هو؛ ما أعلم فلم سنة فيه ففكرت علمك؛
اقِلبْه! ويلك مظلم؛ إنك لقلت هذا، وقت إىل وآخًرا أوًال وأنشأتك بيدي غرستك أني لوال
فقال: ساجًدا، فخررت والتسليط؛ الغلبة جهة من ُمسلَّط معناه فإذا موالي، يا نعم فقلت:
وسجودك األولون؛ آباؤك يل سجد قد الفائزين؛ من لكنت — وَجدِّك — يل سجودك كان لو
ما وهللا جابر، يا فقال: ساجًدا، فخررت ذلك. فوق وهللا أنت لنفسك؛ سجودك جابر يا يل
أردُت ما وعلمَت أردَت، ما علمنا قد فقال: موالي، يا صدقت فقلت: كلِّه، هذا إىل تحتاج
مسلَّط — هللا عافاك — فالطِّلَّْسم الفعل؛ إىل القوة يف ما إخراج كتابي يف هذا فارشح …

واملقابلة.»4 املماثلة بموازاة غالب قاهر فعله، يف

ص٨٠–٨٤. السابق، املرجع 3
ص٧٩-٨٠. السابق، املرجع 4
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البحر طبيب (2)

يف املدقق العاِلم الكيمويَّ جابًرا هو ليس وكأنما الطِّلَّْسمات يف جابر يقوله ما ذلك
والعالج: الطب يف جابر يرويها أخرى قصة إىل فانظر وتجاربه؛ مشاهداته

الحيوان ذلك ِصيد فإذا أصفر؛ حجر من جبهتُه البحر، يف حيوانًا أن بعضهم زعم
فألقاه قرياًطا جبهته يف الذي الحجر من وأخذ ذابٌح وذبَحه — اإلنسان خلقة عىل وهو —
إذا أنه وذلك البحر؛ بطبيب يُعرف الحيوان وهذا … شمًسا قَلبَه قمًرا، أرطال عرشة عىل
أو مرتني منه العلة موضع عىل فمسحنا البحري الحيوان بذلك وجئناه ، حيٌّ كائٌن َمِرض
ُعرف ولقد سليًما؛ وعاد مرضه من وبَِرئَ املريض َعِرق جبهته، يف الذي بالحجر ثالثًا
رأيُت ولقد … املاء إىل تُعيده التي الوسيلة يلتمس لبث ِصيد، إذا أنه البحر» «طبيب عن
مما أشهُر أمُره فإذا البحر» «طبيب عن وسألتُهم العلماء، جني امللجَّ البحرانيِّني من قوًما
تُدَعى جزيرة إىل وصلنا البحر يف لججنا أن فلما إياه؛ يُروني أن إيلَّ وضمنوا أظن؛ كنت
منها؛ واحد صيد يف الحيلة اعملوا فقلت: البحر» «أطباء من بجماعة نحن إذا سنديات،
جعل مخلًِّصا، لنفسه يجد لم فلما فيها؛ منهم واحد فوقع وحرصناهم، الشبكة، وألقينا
فأخذتُه، يلمع، حجر هي فإذا جبهتَه، وتبيَّنُت شديًدا، خدَّيه عىل — املرأة كلطِم — يلطم
وحبسته املركب يف بيتًا له فبنيُت الصور؛ من يكون ما كأحسن حسناء، جارية هي فإذا
عىل به ومررُت — البحر طبيب أي — فأخرجتُه تشنُّج، املركب أهل لبعض وعرض فيه؛
إىل فيه، يلحُّ يَزل ولم فعشقه، معي، غالٌم ورآه لوقته؛ فأبرأه وساَقيه، املتشنِّج ذراَعي
وزواجها، ذلك، عىل معها الغالم فصرب البيت، يف معه فجعلته منه؛ الهلكة عليه ِخفت أن
ليس يلمع، يشء جبهته ويف اإلنسان؛ كخلقة ِخْلقته أن إال وتربَّى، غالًما، فولدت وأحبلها،
ميًال إليه األمِّ ميَل ورأيت الصبي َكِرب أن ا فلمَّ أمره، من أعجب قط شيئًا أَر فلم كاألمِّ؛
ال شيئًا الهمهمة من أكثر واحدة بكلمة املدة طول مع تتكلم ال ذلك مع وهي عظيًما،
وللمركب وتخرج، تدخل فجعلت املاء؛ يف بنفسها ترمَي أن أمنَّا ا، جدٍّ خفي إال له صوت
موضع، إىل موضع من وترتقي تؤانسنا تزل فلم منها؛ تظفر أن تلحق ليس عالية جوانب
— زوُجها — الغالم فجزع املاء، يف بنفسها ورَمت صعَدت أمنَّاها بأنَّا وثَقت إذا حتى
يف وقعنا ذلك، بعد نا ِرسْ أن فلما يتكلم؛ ال ذلك مع وهو معه، ابنَه الغالُم فأخذ عليها،
ليس املاء، عىل جالس — البحر طبيب — بالطبيب نحن فإذا لها فرجة ال عظيمة شدة
يقولون القوم وأقبل كلهم؛ إليها الناس فأومأ بالسالم، تُومئ هي وإذا غائًصا؛ يشء منه
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إليهم فأومأَت الفنون؛ من فنٍّ يف قوم وكل يبكون، وقوم يدعون، وقوم الحيلة؟ ما لها:
منها ثبت أن إىل تثبت، ال األناجر وإذا األناجر، ألَقوا قد الغلمان فإذا األشياء، من بيشء
إليها يدخل واملاء فمها فتَحت قد سمكة هي وإذا انقلب، قد البحر وإذا أناجر؛ ثالثة
يف عظيم جبٌل األعىل فمها شقَّ أن منا توهَّ قد نحن وإذا البحار؛ من يكون ما كأعظم
علينا فَمها تُطِبق أنها رأيناها حني نشكَّ فلم آخره، إىل أوله من البحَر أخذ قد البحر،
أن فلما املاء، إىل فوقع الصبي انفَلت ثم تعاىل، هللا كَفى أن إىل أرضاسها بعض يف فنكون
ثالثة، األطباء من ِصْدت أن إىل أزل فلم حجًرا؛ صارت قد جبهتُه فإذا ظَهر، غد، من كان
وجل عز البارئ قدرة يف حينئٍذ ففكرُت َصبِْغه، إىل فنظرت وألقيته، واحد جبهة فأخذت
اجتمعوا لو كلهم أو الناس، من أحًدا يمكن ملا بما الحيوان هذا من املوضع هذا عدل كيف
سبحانك؛ أنت إال إله ال أن فناديت الخالقني؛ أحسن هللا فتبارك عليه؛ قدروا ما ذلك عىل

املبطلون.5 يقول ا عمَّ وتعاَليت ربنا

العلماء ابتهال (3)

سبيل يف للسالكني النفع كبرية جابٌر يراها وصية فهاك إذن عاِلًما؟ باحثًا تكون أن أتريد
ما كلَّ لنا يُنتَج أن شأنه من تركيبًا الجوهر عىل الطبائع وتركيب املوازين علم العلم،

ذلك: يف جابر يقول كائنات. من أردناه
وبخاصة باألدعية َلِهًجا وكنت كثريًا، — عليه هللا صلوات — سيدي6 آلفُت كنت إني
يقول ما ومنها استحسنه، ما منها وكان عليه، أعرضه وكنت الفالسفة، به يدعو كان ما
الدعاء، هذا علَّمني عليه أكثرُت فلما خاصيَّة؛ فيه وليس بهذا يدعون كلهم الناس عنه:
أنه غري الفالسفة، به يدعو ما وبني بينه فرق ال إنه بل الفالسفة، دعاء جنس من وهو
به. إال األمر لك يتمُّ ال يل: وقال أجزاء، إليه وأضاف أجزاء، الفالسفة دعاء من اختار قد
قلبه عن الشيطان صورة أزال إن به، إال خاصة كتُبي قرأ ممن ألحد يتمُّ ال أنه وعندي
يلعب الشيطان دام ما وأما الجميلة، والنية والدين اإلسالم محض واستعمل اللجاج وترك
إنما وحده، الشيطان من هو ليس اللجاج أن وذلك يشء؛ ينفعه فليس قصًدا، ويُزلُّه به،

.٦٠ مقالة السبعني، كتاب 5

الصادق. جعفر هو املقصود 6
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والخرافة العلم بني

هي وهذه … به أُوصيك ما إىل واعمد نفسك، يف هذا يا هللا فاتَِّق النية، فساد من هو
الوصية:

ثيابًا تلبس ثم نظيف؛ موضع يف نظيًفا ماءً بدنك عىل تفيض بأن بالطهر؛ ابدأ
استخارتك: يف وتقول مرة، ألف هللا تستخري ثم حائض، امرأة تمسها ال نظيفة، طاهرة
يقدر وال عليه تقدر إنك عني، الشيطان وأزِغ فوفقني قصدي، يف أستخريك إني «اللهم
هللا َت فكربَّ وابتدأَت نظيف، طاهر موضع إىل عمدَت مرة، ألف ذلك قلت فإذا عليك.»
ذلك، مثل وصليَت قمَت ثم وسجدت، وركعت مرة، مائة أحد» هللا هو و«قل الحمد، وقرأَت
والفتح»، هللاَّ نرص جاء «إذا مرة مائة الثانيتنَي الركعتني يف قرأت ثم وسلَّمت، دت تشهَّ ثم
أعدَت ثم مرة، مائة أحد» هللا هو «ُقل وقرأَت األولينَي، الركعتنَي مثل أعدَت سلَّمَت وإذا
العرش، تمام وهما أُخرينَي، ركعتنَي صليت ثم والفتح»، هللاَّ نرص جاء «إذا ب أخرى اثنتني
ويشغلك ذلك، خالل يف أحًدا تُكلَِّم أن وإياك صالتك؛ أتممت ثم سورة، سورة وقرأت
وُقل اجلس ثم البتة، أحد يكلَمك ال حتى الخالية الصحاري بك املواضع وأحرى شاغل؛
أالَّ وأسألك مرضاتك، طالبًا إليك مددتهما قد إني «اللهم تعاىل: هللا إىل يَديك تمدَّ أن بعد
هو، إال هو ما يعلم ال َمن يا هو، هو َمن يا أنت، أنت اللهم وتقول: وتبدأ خائبتنَي؛ تردَّهما
اللهم النفسانية، النفس واهب أنت اللهم العقل، خالق أنت اللهم الكل، خالق أنت اللهم
اللهم وخالقهما، واملكان الزمان قبل أنت اللهم الروح، خالق أنت اللهم العلة، خالق أنت
بموهبة عيلَّ ل فتفضَّ قصدتك إني اللهم وخالقهما، والسكون بالحركة الخلق فاعل أنت
منك، أعظم يشء فال بك، اللهم املستقيم، الرصاط إىل مسلكي يف وإرشادي الرصني، العقل
نَْفساي: ونازَعتني قصدتك إني اللهم مرضاتك، إىل القصد سبيل يل وأوضح قلبي ْر نوِّ
ال فيك، اللهم الدنيا، طلب إىل نازعتني الحيوانية ونفيس إليك، نازعتني النفسانية نفيس
املنتخبني، وأصحابه آله وعىل ورسولك، عبدك محمد عىل َصلِّ الكل، فاعل يا منك، أعظم
منك الحيوانية نفيس وبلِّغ منها، مرادها من به أعلُم أنت ما إىل النفسانية نفيس واْهِد
اللهم عليك؛ سهل إنه واآلخرة، الدنيا بلَّغتها فقد ذلك بلَّغتها إذا عندك، فتكون آمالها غايَة
من سألتك ما يل َهْب وكرمك، برحمتك يُوهنك نقصانًا وال خَلًال تخاف ال أنك أعلم إني
يُسِخطك؛ فيما تجعله وال مرضاتك يف ذلك فاجعل الكل واهب يا اللهم واآلخرة؛ الدنيا
عيلَّ شاهًدا تجعله وال عندك، يل وشاهًدا حقوقك أداء عىل عونًا يرزقني ما واجعل اللهم
خلقت وأنت قلبي، خلقت أنت الكل خالق يا اللهم عني؛ يُعرضك ما طلب عىل عونًا وال
عىل وأعنِّي أنت، وليِّك قلِب عن فارصفه نلعنَه، أن وأمرتَنا ه استحقَّ بما ولعنتَه الشيطان
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حيان بن جابر

ما سائر من فرغت فإذا — املوضع هذا يف حاجتك واذكر — وكيت كيت من له أقصد ما
لوجهك الفاني الذليل وجهي خَضع تعفريك: يف ُقل ثم األرض، عىل خدَّيك ر فعفِّ تريده
ألم وسورة الحمد واقرأ وكربِّ ه فتوجَّ وُقم مليٍّا، اجلس ثم مرات، عرش ُقْله الباقي، العزيز
إال اهتديُت ما سيدي، يا ُقل: سلَّمت فإذا الثانية، الركعة يف واقرأها صدرك، لك نرشح
زمام تضيِّع ال اللهم غريك؛ أرجو وال أقصد وال إليك، إال قصدُت وال بك إال علمُت وال بك
وعدَت قد عليك، يُْقَىض وال تقيض وإنك املحسنني، أجر تضيِّع ال إنك لك، ورجائي قصدي
قد اللهم امتحانك؛ عىل تَني وصربَّ عني ْفَت خفَّ ملا بك وألصربنَّ فيك، الجزاء خريَ الصابرين
واجعل اليرس، أوقات يف زيادة واجعلها العرس أوقات فاْمُح اللهم يًرسا، العرس بعد وعدَت
بيته، أهل وصفوة محمد إليك وسيلتي إنَّ اللهم اآلخرة؛ من وحظوًظا الدنيا من حظٍّا ذلك

آمني.» آمني آمني
فريدَّه بنبيِّه إنسان إليه يتوسَل أن من أكرُم وجل عز هللا إن ذلك: يف يل سيدي قال
قسم كل أقسام، أربعة واجعله وثلثني، درهَمني أثره يف فصدِّق ذلك تممَت فإذا خائبًا؛
والثالث الثاني وكذلك قسًما، فأعِطه الصدقة يقبل ممن يلقاك َمن فأول دوانيق؛ أربعة
وجهك، عن الشيطان ويزجر أمورك، سائر يف العاقبة يحمدك تعاىل هللا فإن والرابع،

هللا. شاء إن قريبًا هللا ويرزقك … الرشد فيه ترى فإنك تشتهيه، أنت ملا واقصد
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