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األول: الفصل
والعرضالكيل العرضاجلزئي





العرضاجلزئي أوًال:

يف اسمه ذكر مع اليونان فالسفة أحد عند واحد موضوع عرَض الجزئي العرُض يعني
من نوع وهو والتعريف. التقديم من كنوع محدَّد موضوع يف أو معنيَّ كتاب يف العنوان
تمثلها، ذلك بعد يسهل حتى ونصوصه موضوعاِته تبسيط طريق عن الوافد يف التأليف

الفارابي. بذلك قام وقد
�(۳۳۹ه) للفارابي الطبيعة» بعد ما كتاب يف غرضأرسطوطاليس عن «اإلبانة ففي
مرة أربعني اليوناني للنص العربية الرتجمة قرأ أن بعد ففهمه سينا ابن قرأه الذي وهو

الواضح.1 العرض عىل الفارابي قدرة عىل يدلُّ مما يَفهْمه، فلم
الرشح مرحلة ولت، قد مرحلة فهذه ومشتقاته؛ القول بفعل العرض يبدأ وال
الفارابي وقصد أرسطو قصد مبارشًة القصد إىل ه يتوجَّ ولكنه والجوامع، والتلخيص
التي وهي الغائية العلة أي الكتاب يف أرسطو غرض هو والقصد القصدان. يتَّحد حتى
وطُرق الفكر (مضمون واملادية اللغوي، الشكل الصورية، الِعَلل باقي عىل األولوية لها
يف تشخيِصه دون العمل مع هنا الفارابي يَتعامل نفسه. املؤلِّف أي والفاعلة االسِتدالل)
الفكر تطور عن يُعربِّ الذي الحضارة تاريخ إىل ينتمي املؤلِّف عن مستقل فالعمل صاحبه.
ذلك يف يَكفي وال واملضمون. املادة أي األقسام قبل يأتي — الغاية أي — فالقصد البرشي.
عىل مقالة كل غرض جزئية، أغراض إىل ينقسم أن يُمِكن بل كله للكتاب الكيل الغرض

الكيل. الغرض يف كلُّها تصبُّ الجزئية األغراض ومجموع حدة

القاهرة وأخيه، الخانجي أمني ومحمد الجمايل ناجي أحمد نفقة عىل األوىل، الطبعة املجموع، 1

ص٤٠–٤٤. السعادة، مطبعة ۱۳۲٥ه/۱۹۰۷م



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الزمان عن منفصًال خالًصا نظريٍّا توجًها والغرضليس والغاية القصد نحو ه والتوجُّ
يتعرَّض ديني، مضمون الكتاب مضمون أنَّ الناس من كثري لوهم تصحيح وإنما واملكان
بعد ما علم وأن يُناسبها، ما وسائر والنفس والعقل وتعاىل»، «سبحانه الباري يف للبحث
الحادية املقالة عىل إال يَنطِبق وال صحيح، غري وهو واحد. علم التوحيد وعلم الطبيعة
أحيانًا الطبيعة» بعد ما «علم ترجمة اللبس هذا يف أوقع ا وممَّ الالم. مقالة وهي عرشة
قسمة يف ذلك وَضح كما وإلهيات وطبيعيات منطق إىل الحكمة قسمة يف «اإللهيات» بلفظ

سينا.2 البن والتنبيهات» و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء»
الطبيعة بعد ما علم بني التمييز أجل من اإلشكال هذا لحل الكتاب الفارابي ويعرض
يف عرض كما فلسفته يف رئييس مدَخل وهو العلوم، تصنيف من ابتداءً التوحيد، وعلم
عىل املوجودات لبعض تتعرَّض الجزئية وكلية. جزئية قسمان فالعلوم العلوم»؛ «إحصاء
لألبدان. والطب للعدد، والحساب للمقادير، والهندسة للطبيعة، الطبيعة علم مثل حدة
والكثرة، الوحدة مثل بينها املشرتكة واملبادئ املوجودات جميع يف تنظر التي هي والكلية
باسم ى يُسمَّ ما وهو جميًعا يَجمعها وما والناقص، والتام والفعل، والقوة ر، والتأخُّ والتقدُّم
باعتباره البارئ علم يدخل ثم ومن جزئيٍّا؛ علًما لكان وإال واحد علم وهو جالله. جل هللا
املطَلق. الوجود علم واحد، علم يف كليٍّا علًما أيًضا باعتباره الطبيعة بعد ما علم يف كليٍّا علًما
التعاليمي والعلم الطبيعة. بعد ما علم ى يُسمَّ فإنه وفوقها الطبيعة من أعىل ِعلم أنه وبما
وال طبيعية ليست فموضوعاته فيه. يدخل ال ولكنه الطبيعة بعد ما علم من تجريًدا أكثر
بالحقيقة إما فاملفارقة والخط. النقطة مثل الوهم صنع من بل الطبيعة بعد ما علم من
الوهم مع يتناقض ال وهو التعاليمي.3 العلم مثل بالوهم أو الطبيعة بعد ما علم مثل
بعد ما علم يف داخل اإللهي فالعلم الرشاح؛ بعض عند الحال هو كما العلمني بني بالتوحيد
املحرِّك مثل املوجودات بني تجمع التي رات التصوُّ كأحد للباري يتعرَّض ألنه نظًرا الطبيعة
أن دون الطبيعة بعد ما علم أشكال أحد اإللهي فالعلم املطَلق. والوجود األوىل والعلَّة األول

العلمان. د يتوحَّ
فاملقالة بينها؛ ويَرِبط منها، كل عىل ويحكم مقالة، عرشة االثنتَي الفارابي ويَعرض
كما األوىل. العلة إىل وانتهاؤها العلل أقسام موضوعها ألن والخطبة الصدر تُشبه األوىل

ص٤٠-٤١. السابق، 2
.٤١–٤٣ السابق 3
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الجزئي العرض أوًال:

ويُقيم حها فيُوضِّ الثانية. املقالة مثل صعوبتها أو سهولتها غموضها، أو وضوحها يبني
مثل ذهنية معاٍن إىل املوضوعات ل ويُحوِّ الطلب. نحو الذهن ه يتوجَّ حتى عليها الحجج
الدالة األلفاظ تفصل التي الرابعة املقالة مثل املوضوعات مستوى ويُحدِّد الثالثة. املقالة
يفعل كما حقيقيٍّا اشرتاًكا املشرتكة أو املشكلة أو املتواطئة األلفاظ العلم موضوعات عىل
النظرية العلوم تقسيم بيان ويُعيد لغة. منطق إىل رات تصوُّ منطق من وتحويله املنطق، يف
اإللهي فالعلم العلوم. لكل آلة املنِطق ألنَّ الخامسة املقالة يف وإلهية ورياضية طبيعية إىل
يقول ما عكس عىل بالعرض الهوية وليَست بالذات الهوية يف نظر ألنه العلم من جزء
بالذات الهوية بني التمييز السادسة املقالة موضوع كان لذلك وامُلغالطيون. الجدليُّون
املفارقة. والصورة املفاِرقة غري والصورة وحده، والصورة، املادة وأقسامه، الجوهر وهو
تتواىل ثمَّ السابعة. املقالة موضوع املفارقة األفالطونية الصور تكون أن الطبيعي ومن
والكثري الواحد يف والتاسعة املتقدم، وتُقدِّم والفعل القوة يف الثامنة ذلك، بعد املقاالت
عرشة والحادية وعوارضه، العلم مبادئ بني التمييز يف والعارشة والضد، والخالف والغري
املوجودات ويف بالذات، وحق بالذات عالم وأنه هويته وإثبات كله والوجود الجوهر مبدأ يف
تعشيق عىل ساعدت التي الشهرية الالم مقالة وهي إليه، بالنسبة وترتيبها املفارقة
الطبيعيات مبادئ يف عرشة الثانية املقالة وأخريًا التوحيد، علم يف الطبيعة بعد ما علم

والتعليميات.4
ثاسطيوسواألفالطونية ثم اإلسكندر ثم أرسطو إال الحال بطبيعة الوافد من يذكر وال
اإلسكندر ويُذكر الرسالة. ويف العنوان يف يُذكر الذي الكتاب صاحب هو فأرسطو كصفة؛
هنا ا. تامٍّ كان رشَحه أن املتأخرين وْهم من بالرغم تام غري رشًحا الالم ملقالة كشارح
رشحه. وا أتمُّ ربما الذين اليونان اح الرشُّ من اإلسكندر برشح دراية أكثر الفارابي يبدو
أما وَقدره. حجمه ويعرف صاحبه، إىل العمل يَنسب التاريخ، يف دقة أكثر الفارابي يبدو
الالم مقالة ألن نظًرا األخرى املقاالت دون ا تامٍّ رشًحا الالم مقالة رشح فإنه ثامسطيوس
نحو واتِّجاًها إيمانية املقاالت أكثر وهي األول، املحرك عن أرسطو فيها يتحدَّث التي هي
للتشكُّل طبًقا تعاىل الباري هو األول املحرِّك فيُصبح املوروث يف تعشيُقها ويَسُهل الدين،
الفارابي من كإضافة وليس السابعة للمقالة كموضوع األفالطونية الصور وتذكر الكاذب.

ص٤٣-٤٤. السابق، 4
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فالفارابي الفقهي؛ أو الفلسفي أو الكالمي اإلطالق عىل املوروث يذكر وال أرسطو. نصِّ عىل
اعتماًدا وثقة بوضوح العرض إعادة ثم واالستيعاب التمثُّل عىل بُقدرتِه ذلك عن غنًى يف

الخالص. العقل عىل
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العرضالكيل ثانًيا:

عرضاملذهب (١)

أرسطو مثل بعينِه فيلسوٍف مذهب عرض األُوىل مراحل ثالث يف الُكيل العرض ج ويتدرَّ
كتب «كمية عن رسالته يف الكندي فعل كما أعماله مجموع من ابتداءً َمذهبيٍّا عرًضا
حرص األول غرضان؛ له فالعرض الفلسفة».1 تحصيل يف إليه يحتاج وما أرسطوطاليس،
ما والثاني املذهب. عرض يتمُّ خاللها ومن ونَسُقها، املؤلَّفات عرض أي أرسطو كتب عدد
خاص، يوناني األول تاريخي. ال والثاني تاريخي األول الفلسفة. تحصيل يف إليه يُحتاج
لبيان والثاني للتعليم األول له. النفوس وشوق الحق معرفة وهو عام، إنساني والثاني

الغرض.
أرسطو كتب وأسماء ألرسطو «يوناني» صفة وتُذكر أرسطو، يَذكر الحال وبطبيعة
ثانيًا املرتجم ثم أوًال املعرب اللفظ يُوَضع وأحيانًا مرتجمة.2 فكلُّها الطبيعيات أو ُمعربة.
إفاضة مع والعَرض الجوهر واملحمول، الحامل املقوالت، علم وهو قاطوغورياس مثل
األوىل وأنالوطيقا التفسري، علم ومعناه باريارمانياس ومثل األمثلة. وْرضب الرشح يف
ومعناه أفوذقطيقا باسم ص املخصَّ وهو الثانية وأنالوطيقا الرأس، من العكس ومعناه
إىل املنسوب ومعناه وسوفسطيقا القول، مواضع أي املواِضع ومعناه وطوبيقا اإليضاح،

.۳۷۸ ص٣٦٣، ج۱، رسائل، 1

أنالوطيقا باريارمايناس، قاطيغورياس مثل: املنطقيات؛ من امُلعرَّبة أرسطو كتب وأسماء (٥) أرسطو 2
وأحيانًا نيقوماخيا األخالقيات ومن بوييطيقا. ويطوريقا، سوفسطيقا، طوبيقا، الثانية، أنالوطيقا األوىل،

بوليطيقي. بوييطيقى، ريطوريقي، سوفسطيقي، طوبيقي، أفوديقطيقي، أنوليطيقا،



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وبوييطيقا البالغي، ومعناه وريطوريقا املتحكِّم، السوفسطائي ومعنى السوفسطائيِّني
اسمه ورسم نيقوماخوس مثل تعريبها يف قلقة األسماء زالت ما بل عري. الشِّ ومعناه

نيقوماخس.3
املنطق كتب إحصاء السؤال عىل باإلجابة يبدأ االتساق. ينقصه العرض زال وما
ثم الجوهر موضوع يف جميًعا اشرتاكها يُبني ثم والرياضيات واألخالقيات والطبيعيات
بقياس والخلق األجساد حرش ُمنكري عىل الرد يف وإعجازه القرآني الربهان امتياز يُبني
العلم إلذكاء وأهميتها الرياضيات إىل العودة ثم لُغويٍّا، القرآن حجة بالغه وبيان األوىل،
بعد وما والطبيعية املنطقية الكتب موضوع إىل عود ثم واحد، آن يف واإللهي اإلنساني

التكرار. عىل يدلُّ مما والسياسية واألخالقية والنفسية الطبيعة
الطبيعيات. ثم املنطقيات بعرض الكندي بداية من بالرغم بالرياضيات املتعلم ويبدأ
باقي معرفة والتأليفوهيرشط والتنجيم املساحة أو والهندسة العدد الرياضيات: وتشمل
صناعتان والتأليف العدد وروايتها. حفظها مجرَّد وليس برهاني نحو عىل أرسطو كتب
وأساسها. الرياضية العلوم أول العدد وعلم الكيفية. صناعة والتنجيم والهندسة للكمية،
أساس وهو اآلخر. البعض عىل بعضها لألجزاء قياًسا امُلنفِصلة أي املفَردة الكمية يف يبحث
وعلم تنجيم. أو مساحة أو تأليف يكون ال عدد يكن لم فإن عليها؛ ومتقدم العلوم باقي
الكمية وإضافة واملختِلف، املؤتِلف ومعرفة إليه، وقرنُه عدد، إىل عدد نسبة إيجاد التأليف
األصوات يف يكون ما وأظهر وتنجيم. ومساحة عدد من يتألَّف وهو بعض. إىل بعضها
العظيمة. املساحة علم وهو الثانية الكيفية علم والهندسة اإلنسانية واألنفس الكل وتركيب
الكليات، أجسامه وعدد الكل، هيئة علم املتحرِّكة، الكيفية علم الفلك، علم وهو التنجيم وعلم
والحركة الشكل يف الكل هيئة علم نوعه، من ذلك يعرضيف وما حركاتها، وكمية وحركتها
كما شاء إن ُمبدعها يُدثرها حتى والفساد الكون لها التي العالم أجرام من بأزمانها
التفلسف، رشط هي األربعة الرياضية العلوم هذه ومساحة. عدد من مركب وهو أبدعها.
فمن يزول. ال الذي الجوهر علم أيًضا ألنها مًعا اإللهي والعلم الفلسفة ُعدَم ُعدمها وَمن

الحس النفس، النبات، املعادن، واألرض، الجو أحداث والفساد، الكون السماء، الطبيعي، الجزء مثل: 3

األخالق، الطبيعيات، فوق ما أو الطبيعيات بعد ما وِقَرصه، العمر طول واليقظة، النوم واملحسوس،
باالستعمال املعرَّبة األلفاظ بعض تحوَّلت وقد التأليف. التنجيم، املساحة، أو الهندسة العدد، الرياضيات،

.٣٨٤ ص٢٦٥–٢٦٨، السابق، سوفسطائية، مثل عربية إىل
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الكيل العرض ثانيًا:

ثم الطبيعيات فوق وما والطبيعيات واملنطقيات بالرياضيات يبدأ الفلسفة تعلُّم أراد
ولكل منها. مركَّب العلوم من ذلك وغري املحمودة، باألخالق النفس وسياسة األخالقيات

مراتبه.4 علٍم
والثالث والطبيعيات، املنطقيات، الرياضيات: تعلم بعد أنواع أربعة أرسطو فكتب
مع يوجد ذلك ومع األجسام إىل محتاج غري بذاته، قائًما الطبيعيات، عن ُمستغنيًا كان ما
يحتاج ال ما والرابع الصغرى، الطبيعيات أي وظواهرها النفس وهي لها مواصًال األجسام
أن ذلك بعد سينا ابن اه سمَّ ما وهو الطبيعة. بعد ما علم وهو ألبتة يواصلها وال األجسام إىل
والثالثة الطبيعيات، والثانية املنطق، األوىل الكثرة. وبعد الكثرة، ومع الكثرة، قبل املوجودات
إىل ذلك بعد استقرَّ أن بعد التفسري والثاني املقوالت األول ثمانية: واملنطقيات الرياضيات.
القياس، أو األُوىل التحليالت إىل ذلك بعد استقرَّ وقد الرأس من العكس والثالث العبارة،
ذلك بعد أصبح والذي املواِضع والخامس الربهان، يف ذلك بعد استقرَّ وقد اإليضاح والرابع
والطبيعيات عر. الشِّ والثامن الخطابة، أي البالغة والسابع السفسطة، والسادس الجدل،
والثالث والعالم، السماء وهو السماء والثاني الكيان، سمع أي الطبيعي الخرب سبعة:
أي النهايات عىل وبالقول العلوي املوسوم واألرض الجو أحداث والرابع والفساد، الكون
الحيوان والسابع النبات، والسادس املعادن، والخامس العلوية»، «اآلثار وهو تتالَطم التي
العمر وطول واليقظة، والنوم، واملحسوس، والحس، النفس، أربعة: الصغرى والطبيعيات

واحد. كتاب الطبيعيات بعد وما وقرصه.
وهو نيقوماخوس»، إىل «األخالق الكبري الكتاب ومنها بالنفس، األخالق كتب وتلحق
والكتب الرسائل من عديد أيًضا وله حجًما. أقلُّ الصغري األخالق والثاني قوًال، عرش أحد

جزئية. موضوعات يف الصغرية
ومحموالته الجوَهر وأوَّلها إىلعرضموضوعاتها. الكتب إحصاء من الكندي ل يتحوَّ ثم
وهو الطبيعي. السماع يف طبيعي موضوع أيًضا وهو املقوالت. كتاب موضوع وهو
الجوهر الثالثة. للعلوم موضوع فالجوَهر األزيل؛ الجوهر الطبيعة، بعد ما موضوع أيًضا
الطبيعي، العلم يف التسع واملقوالت والجوهر املنطق، يف واملحمول املوضوع أي واملحمول
والزمان واملكان طينة، ال مع املوجود واملضافهو والصورة، املادة أي الطينة والكيف، الكم

.۳۷۸–۳۷٣ ص۳٦۹-۳۷٠، السابق، 4
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مع جوهر تركيب وامللك كيف، مع جوهر تركيب واالنفعال والفعل كم، مع جوهر تركيب
الحق الثابت العلم موضوع األعراض، من الخايل األول الجوهر هو الثابت والجوهر جوهر.
حيلة أو طلب أو تكلُّف دون البرش يأتي الذي اإللهي العلم موضوع وهو الفلسفة، وهو
بعد اإلسالمي املوروث عرض ليبدأ اليوناني الوافد عرض يَنتهي وهنا الرسل. علم مثل
البرش وعلم الوحي، يف والفلسفة وعال، جل هللا يف األول الجوهر الثاني، يف األول تعشيق
بل منطق أو رياضية بحيلة وال بحث تكلُّف وال طلب بال عليهم هللا صلوات الرسل بعلم
ورساالته. وإلهامه وتسديده وتأييده للحق وإنارتها أنفسهم بتطهري وتعاىل جلَّ هللا بإرادة
أن العقول ن تيقُّ ثم الخفيَّة. الجواهر علم من البرش من غريهم عن لهم فاصلة آياٌت لهم
بما التصديق إىل فيُضطرُّ واالنقياد، بالطاعة البرش له يَخضع وتعاىل جلَّ هللا عند من ذلك
الخفية األمور عن فيه ُسئلوا فيما الرسل جواب ذلك مثال السالم. عليهم الرسل به تأتي
والرتوُّض، البحث وعناءِ جهِد طول بعد إال عليها يُجيب أن الفيلسوف يستطيع ال التي

باملطلوب.5 اإلحاطة وقريب وبني، موَجز وبأسلوٍب
مع الثابتة الحقة باألشياء إلحاطته سبيل وال اإللهي العلم دون إذن اإلنساني العلم

الناطق. غري الحيوان فيه يُشارك الذي الحسِّ ُمباَرشة بقدر إال الرياضيات عدم
ضد تُحاجج التي يس سورة آخر من الشهرية اآليات بجموع ذلك عىل املثل ويرضب
يُحيي َمن محمد: يا سألوه عندما واملفكِّرين الرسول بني جدل وكأنها األجساد حرش إنكار
َل أَوَّ أَنَْشأََها الَِّذي يُْحِييَها ﴿ُقْل اإلجابة يف السؤال القرآن استعاد وقد رميم؟ وهي العظام
عىل فالقادر األوىل؛ دليل املنطق يف بعد فيما ى يُسمَّ ما وهو َعِليٌم﴾، َخْلٍق ِبُكلِّ َوُهَو َمرٍَّة
عىل قادر هللا إن بل وإيداعه. صنعه من أسهل املتفرِّق وجمع األكثر. عىل قادًرا يكون األقل
َجِر الشَّ ِمَن َلُكْم َجَعَل األخرض﴿الَِّذي من والنار املوت، من الحياة نقيضه، من اليشء إخراج
النتيجة تأتي املقدمة وبعد املمثول، يأتي املثل وبعد تُوِقُدوَن﴾، ِمنُْه أَنْتُْم َفِإذَا نَاًرا اْألَْخَرضِ
عىل البديهية واإلجابة ِمثَْلُهْم﴾، يَْخلَُق أَْن َعَىل ِبَقاِدٍر َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي ﴿أََوَليَْس
عقل، إىل والنقل حجة، إىل األول املوروث يتحول وهكذا اْلَعِليُم﴾. ُق اْلَخالَّ َوُهَو ﴿بََىل ذلك
إثبات إىل جزئية كقضية األجساد حرش إثبات مجرَّد من اآليات وتَنتِقل منطق.6 إىل والنص
عىل والقادر يشء، ال من البعث من أصعب يشء ال من فالخلق الكلية؛ القضية وهي الخلق

.۳۷٦ ص۳۷۰–۳۷٣، السابق، 5
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إلبداعه مدة إىل يَحتاج ال ثناؤه جلَّ ألنه والجهد الزمان يف وأقل الخلق، عىل أقدر البعث
ثناؤه جل َفيَُكوُن﴾، ُكْن َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن الليس من األيس وإخراج

الكافرين.7 ظنون عن أسماؤه وتعاَلت
مخاطبة العرب لغة يف يُستعمل إذ املنطقي. االستدالل إلحكام اللُّغوية الشواهد وتأتي
األسلوب ويظهر الطبع.8 يف له ليس ما الوْصف يف لليشء وتُستعمل املعدوم. أي ليس
فالعرض سؤاله؛ عىل بإجابة إليه هة موجَّ فالرسالة القارئ؛ مخاطبة يف املحيلِّ العربي

الفهم.9 لدافع تلبية أي لسؤال استجابة
العلوم هذه غرض لبياِن ولكن ُمكرًَّرا ليبدو حتى الرسالة من الثاني الجزء يَبدأ ثم
فإذا له. ومقدِّمة لإلبداع وسيلة فالنقل التعلُّم. أجل وليسمن التفلُسف أجل من واملصنَّفات
غاية للغاية، يَعرض الثاني الجزء فإن ذاتها األشياء أي للمادة تعرَّض قد األول الجزء كان
ما وتوضيح فهم وأفضل إيضاح. والثاني وصف األول فهمها. عىل عونًا وُمصنَّف علم كل
الفهم ومن السلوك، إىل الفكر من والتحول العمل نحو ه التوجُّ أجل من والقصد بالغاية كان
القول قاطيغورياس فعرض الحركة. إىل الثبات ومن اليقني، إىل الظن ومن بل الفعل، إىل
الجوهر واملحمول، الحامل والعرض، الجوهر مثل بدايتها يف العرشة املفردة املقوالت يف
وهي وسطها يف املحسوس، عىل واملقولة املحسوسة غري الثواني والجواهر املحسوس األول

رسوله إىل وتعاىل هللا جمع ما اآليات هذه حروف بقدر قول يف يجمع أن البرش بفلسفة يقدر بٍرش «فأي 6

وأن واألرض السموات مثل تخلق قدرته وأن رميًما، تَصري أن بعد تَحيى العظام أن إيضاح من فيها ملسو هيلع هللا ىلص
ص۳۷٦). (السابق، املتخيلة» املنطقية األلسن ذلك مثل عن كاَست نقيضه، من يكون اليشء

ص۳۷۳–٣٧٥. السابق، 7
معلَّقته: يف الشهريَين ببيتَيه القيس امرئ قول مثل 8

ب��َك��ل��ك��ِل ون��اءَ أع��ج��اًزا وارَدف ب��ص��ل��ِب��ه ت��م��طَّ��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
ب��أم��ث��ِل م��ن��َك اإلص��ب��اُح وم��ا ب��ُص��ب��ٍح ان��ج��ِل أال ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل أيُّ��ه��ا أال

بمطلوباِتك، هللا أسعدك سألت، الحق. يُوجبه ملا واستعملك الحق، قك ووفَّ بصنِعه، هللا حاَطك مثل: 9

سألت فيما أن ولَعمري … أُنبأك أن الحق إنارة ويكسب الجهل، عن ويُباعد منه، يُقرب فيما ها تُصريِّ
تحديد يف زائد هو ما وبعض مسألِتك، من ُمراَدك بالغ هو ما ذلك من لك فرسمت … لعظيًما ذلك من
(السابق، ُمعينًا» خري كل عىل لك هللا كان فهذه … مسألتك يف كان هو ما وبَقدر … عقِلك ُمبِرص

.(٣٨٤ ص۳٦۳-٣٦٤،
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التفسري، أي باريامينياس وغرض واملعية. والحركة التقدم مثل نهايتها ويف أعيان، العرشة
مقدِّمات أي سلبية أو موجبة إما فهي الجوامع، أي العملية للمقاييس املقدمات القضايا
مثل الوسط يف أو والخرب بالتعريف والقول والحرف والفعل االسم البداية يف األقيسة،
أربعة أو زمان وظرف وحرف اسم ثالثة أو وحرف اسم شيئنَي من القضايا تأليف
أم والسالبة املوجبة تقابًُال، أي تناصبًا القضايا أشد ملعرفة النهاية ويف الجهة، بإضافة
أقوال وهي املرَسلة الجوامع عن اإلبانة أنالوطيقا وغرض لها، املضادة املوجبة املوَجبة
للجامعة تأليف وأقل قبل. من ظاهًرا يكن لم آخر يشء منها ويظهر أشياء، منها نضع
ثالثة ولها قبل. من ظاهرة تكن لم نتيجة منهما تظهر أوسط حدٍّ يف مشرتكتان قضيتان
لآلخر، محموًال الطرَفني ألحد موضوًعا املشرتَك الحد يكون أن األول الرتاكيب: من أنواع
الجوامع فتكون للطرَفني. موضوًعا يكون أن والثالث للطرَفني، محموًال يكون أن والثاني
أو صادقة تكون أن أو الربهانية وهي أبًدا صادقة الجواِمع تكون أن األول أنواع؛ ثالثة
األرشف من الرتتيب عىل السوفسطائية وهي أبًدا كاذبة تكون أن أو الجدلية وهي كاذبة
الربهان الجوامع تُعطَي أن أفوديقطيقي وغرض النقض، أنالوطيقا ومعنى األخس. إىل
طوبيقي وغرض والِحس، العقل يف ثابتة هي إذ برهان؛ إىل الربهان أوائل تحتاج وال
واإلبانة فيها، الحادُّ والغلط آخر، وجوبًا تُوِجب التي القول ومواِضع الجدلية الجوامع
يُدخل هنا والحد. والعرض، والخاصة والفصل والنوع الجنس الخمسة، األسماء عن
وضع يف املغالطة عىل القول سوفسطيقي وغرض الجدل. يف فرفوريوس مقدِّمة الكندي
البداية يف الجوامع، منها تؤلف التي املقدمات القضايا رشائط بال القضايا، أي الجوامع
القول ريطوريقي وغرض فيها. الوقوع من لالحرتاس النهاية يف أو املغالطة أنواع لرصد
لهما الجامع والذم الحمد ويف املشورة ويف الحكومة يف اإلقناع الثالثة األقاويل أنواع يف
والهجاء كاملدح نوع كل يف واألوزان الشعر صناعة يف القول بوييطيقي وغرض التقريظ.

واملراثي.
األشياء لجميع العامة األشياء عن اإلبانة الطبيعي» فغرض«الخرب الطبيعية الكتب أما
هيئة وغرض«السماء» والحركة. والزمان واملكان والخالء والبخت واألوائل العلل الطبيعية،
الذاتية وخصائصها وعوارضها الطبيعية أحوالها الخمسة، األوىل األجرام وانفصال الكل،
عن اإلبانة أي املرَسل؛ والفساد الكون عىل القوُل والفساد الكون وغرض وِعَللها. والعامة
كل وكون علل عن اإلبانة الُعلوية اآلثار أي «العلوي» وغرض الكيل، والفساد الكل مائية
بطِنها يف األرضوما وعىل الجو يف األرض، مركز إىل القمر فلك حضيض بني ما فاسد كائن
يف املتكوِّنة األجرام ِعَلل عن اإلبانة «املعدني» وغرض فيها. العارضة اآلثار عن كليٍّا قوًال
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الكيل العرض ثانيًا:

عن اإلبانة «النباتي» وغرض ومواضعها، والعامة الذاتية وخواصها كيفياتها األرض، باطن
علل عن اإلبانة «الحيواني» وغرضه ومواضعه. والعامة الخاصة وكيفياته النبات كون ِعَلل

وحركاته. ومواضعه أعضائه وِعَلل والعامة الذاتية وخواصه طبائعه الحيوان، كون
قواها واحد، وكل ماهيتِها عن اإلبانة «النفس» كتاب يف غرضه فإن النفسانية الكتب أما
واملحسوس» «الحس وغرض وأنواعها. حواسها وتفصيل وخواصها، وعوامها وفصولها
وعلل وكيفيته النوم ماهية عن اإلبانة واليقظة» وغرض«النوم املحسوسات. ِعَلل عن اإلبانة
الطبيعة بعد ما كتاب وغرض االسم. عليه يدل ما وقرصه» العمر «طول وغرض الرؤيا.
معها، يتَّحد أو يَتواصل ال الذي الطينة ومع مادة أي طينة بغري القائمة األشياء عن اإلبانة
فهو مة. واملتمِّ الفاعلة الكل علَّة وأنه الحسنى، أسمائه عن واإلبانة تعاىل» «جل هللا وتوحيد
املوروث، يف الوافد تعشيق يتمُّ وهنا التامة. وحكمته املتَقن بتدبريه الكل وسايس الكل

ومصطلحاته. بألفاظه التوحيد يف الطبيعة بعد ما تعشيق
فغرض والسياسية. الخلقية بعرضأغراضالكتب الكنديعرضاملوضوعات ويَنتهي
عن وبعدها الفاضلة باألخالق وسياستها النفس أخالق بيان نيقوماخوس إىل األخالق
األخالق وفصل واملدنية. والغريبة الخاصة أنواع، إىل الخلقية السياسة وقسم الرذيلة.
يف الفضيلة وأن أوان، كلِّ يف الفضيلة، هي السعادة أن وبيان نوع بكل الالحقة واآلالم
إخوانه بعض إىل كتبه الذي املدني أي بوليطيقي وغرض منها. خرج وما والبدن النفس

بينهما.10 املقاالت وتتداخل بل املدنية. السياسة يف مطبًقا ولكن األخالق غرض يُشبه
يَعرض عندما التأليف»، يف األعظم «كتابنا إىل فيُحيل مؤلَّفاته. باقي إىل الكندي ويُحيل
عرضه باقي إىل يُحيل كما األصوات. يف يكون ما أظهر والذي الرياضية، العلوم من للتأليف

التفصيل.11 من ملزيد خاص كتاب أو علم إىل إحاالت دون عام بوجه للعلوم
العبارات تتخلَّلها العون نعم فهو هللا عىل واالحتساب بالبسملة الرسالة تبدأ وكما
وتَنتهي كبريًا.» علوٍّا وتعاىل جل َمعونِته، وحْسن خري، بكل الجايد «جود مثل اإليمانية
والصالة الحمدلة مع رض، كل من للتحصني والدعوة خري، لكل بالتوفيق بالسؤال أيًضا

أجمعني.12 وآله الرسول عىل

.٣٨٤–۳۸۲ السابق 10
ص۳۷۸. السابق، 11

.٣٤٨ ،۳۷۸ ص٣٦٣، السابق، 12
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املذهبني جمع (٢)

منظور يف وأرسطو أفالطون مثل مذهبنَي بني الجمع هو العرضالُكيل يف املتوسطة واملرحلة
فيَعرضها الحكيَمني»13 رأيي بني «الجمع الفارابي محاولة داللة هي وتلك شامل. واحد ُكيل
والتعرُّف الثاقبة، والرؤية االختصار، عىل والقدرة بالوضوح تتميَّز لذلك اإليجاز. طريق عىل
يَرتك واحد. إلشكاٍل التباُدل عىل وحالن ُمتكاِمالن اختياران وهما املذهبنَي. خصائص عىل
إال يذكر ال الحال وبطبيعة املقصود.14 ليس ألنه منهما كلٍّ مذَهب يف والدخول االستطراد
ثم سقراط ثم اإلسكندر ثم أفالطون ثمَّ املقدمة يف أرسطو ويأتي املوروث. دون الوافد
الفرق ومن وإيرقليطوس، وفرفوريوس ثامسطيوس ثم وأمونيوس األفرودييس اإلسكندر

اإلسكالئيني.15
العالم حدوث يف وتناَزعوا خاُضوا قد زماننا» أهل «أكثر أن هو التأليف عىل والدافع
منه، األسباب وجود ويف األول، امُلبِدع يف اختَلفا املربَزين املقدمني الحكيَمني أن َعوا وادَّ وِقَدِمه
املدنية، املوضوعات من كثري ويف ها، ورشِّ خريها األفعال عىل املجازاة ويف والعقل النفس ويف
إسالمية واملوضوعات اآلراء وتشعب الناس. وحياة الواقع من فالبداية والنطقية؛ والخلقية
يونانيَّني فيلسوفني أهم واختالف الرشعية، املسائل وبعض واملعاد، العالم، خلق رصفة،
التوفيق إذن الدافع ليس االختالف. من باالتفاق أوىل فالعقالء وأرسطو؛ أفالطون ذلك يف
والقرآن، اليونان والنقل، العقل واتفاق اإلنسانية، املعرفة وحدة بل عقيل تمرين مجرَّد أو
والحقيقة العقلية الحقيقة وبني وأرسطو، أفالطون مثل العقالء بني العقلية الحقيقة وحدة
اآلخر، وعقل األنا وحي بني والحكمة، الرشيعة بني والعقل، الوحي بني فرق فال السمعية،
املعرفة طرق عن النظر برصف واحدة إنسانية حقائق عىل الحضارات اجتماع ويُمكن
يَزول حتى بينهما االتفاق أوجه بيان الفارابي يريد مختلفة. إليها والطرق واحدة الحقيقة
ومن موجود. هو بما باملوجود العلم هي فالفلسفة أسبابه. وبيان الناس، قلوب من الشك
إىل عوًدا ذلك، يف وأرسطو أفالطون آراء حقيقة ملعرفة التعريف هذا الفارابي يُطبق ثم
ذلك ومطابقة العقالء وجميع بل املربزين الحكيَمني واتفاق اآلراء بإجماع ذاتها األشياء
فالعقل الواقع. مع آرائهم تطابق ثم بينهم، فيما العقالء اتفاق نوعان؛ فالتصديق بالوجود؛

وهبة.16 عطاءً الوحي يعلنها التي للحقيقة مقياسان والواقع

ص۱–۳۹. املجموع 13
.٣٣ ص٢٥، السابق، 14
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الكيل العرض ثانيًا:

غري الفلسفة حد يكون أن األول الحكيَمني؛ بني لالخِتالف ثالثة احتماالت وهناك
وجود اآلراء، عليه تتالَقى موضوع وجود أي موجود، هو بما باملوجود العلم وهو صحيح،
أكثر فما رأي أو هًوى مجرَّد الفلسفة كانت إذا أما العقالء. عليها يتَّفق موضوعية حقيقة
تَبقى حتى الوجود تُغفل التي املعرفة باملوضوعية، تُضحي التي النسبية أي واآلراء، األهواء
مطابق صحيح، والحد بينها. للتصديق معيار دون وظنون شكوك مجرَّد وحدها املعرفة
أو إلهية إما فالعلوم الصناعة؛ هذه جزئيات إحصاء من ذلك ويتبنيَّ الفلسفة. الصناعة
يُوَجد ال إنه حتى لها امُلستنبَطة هي والفلسفة سياسية، أو رياضية أو منطقية أو طبيعية
أفالطون. عن املأثورة القسمة طريق عن اإلنسانية الطاقة بمقدار رأي فيه وللفلسفة إال علم
وهذَّبه القياس هو آخر منهًجا أخذ فإنه الِقسمة أكمل قد أفالطون أن أرسطو رأى وملا
قصد واإللهيات. للطبيعيات املدخل هو املنطق كان ثم ومن القسمة؛ م ليُتمِّ الربهان يف
الفلسفة حد تكلُّف. أو إغراب أو زخرفة دون عليه هو ما عىل العالم معرفة إذن الحكيمان

موجود. هو بما باملوجود العلم إنها صحيح؛ إذن
غري سخيًفا الفيلسوَفني هذَين يف األكثرية أو الجميع رأي يكون أن الثاني واالحتمال
مربَزين. الحكيَمني هذَين أن عىل العقالء أجمع فقد بعيد. احتمال وهو ودخيل. معقول
العقالء إجماع فإن ُحجة العقل أن فكما واحد؛ يشء عىل الجميع شهادة من أقوى وليس
ولم الرأي يتدبَّر لم إذا واحد عقل يُخطئ قد تقليد. عن ال عقل عن إجماع وهو حجة،
تُخطئ ال ولكن ويُخيل. ويُعمي يُغطِّي قد مما البحث يف أهمل أو صدقه من ق يتحقَّ
عىل — املختلفة الشعوب أي — األلسنة اتفقت لذلك لها. وتأمُّ اتفاقها بعد الجميع عقول
وعندهما االعتبار، يُساق وإليهما التفلُسف، عىل املثل بهما ويَرضب الحكيَمني. هذَين تقديم

املعاني. يف والغوص واالستنباطات والعلوم العميق الوْصف يَتناهى
يف خالًفا بينهما بأن الظانني معرفة يف تقصري هناك يكون أن الثالث واالحتمال
ويُمكن وأسبابه. دوافعه والنظر الظن يف تقصري ولكل األقرب. االحتمال وهو األصول،
الطبيعية العلوم يف فاليقني اليقني؛ طُرِق بمعرفة التقصري أو الظن هذا عىل القضاء
بني الخالف عليها يبدو التي الجزئيات استقراء يُمكن ثمَّ ومن واألخالقية؛ والرشعية

االتفاق.17 أو باالختالف الحكم يصحَّ حتى الحكيَمني

،(۲) أمونيوس األفرودييس، اإلسكندر ،(۳) سقراط ،(۸) اإلسكندر ،(٦٠) أفالطون ،(٦٣) أرسطو 15
.(۱) اإلسكالئيون إيرقليطوس، فرفوريوس، ثامطيوس،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وأرسطو أفالطون بني الظاهري لالختالف موضًعا عرش اثني الفارابي ويُحِيص
ليكمل جانبًا منهما كلٌّ أخذ جانبنَي. ذات مزدَوجة، فالحقيقة فيها؛ اتفاقهما ويُبنيِّ ويُبدِّده
كل أخذ الحكيَمني. رأي عىل وسابقة الفارابي عند متعادلة متَّزنة متكاملة رؤية يف اآلخر
ثقافة عىل يَغلب الذي الجانب األحادي الرأينَي الفارابي وجمع الجانب أحاديَّ رأيًا حكيم
اإلسالمي والوحي أحادي اليوناني العقل املوروث. ثقافة عىل تَغِلب ُمتكاِملة رؤية يف الوافد

اآلتي: النحو عىل تكاُميل،

رَي السِّ كانت ملا ُمتباينة أقواٍل إىل أدَّى مما ُمختِلفة وأفعال سرية الحكيَمني من لكلٍّ (١)
أعمَق بينهما االختالف كان ربما إسالمي، منظور وهو لالعتقاد. تابعة واألقوال واألفعال
يف غوائلها، من وحذَّر الدنيوية األمور من كثري عن أفالطون تخىلَّ فقد االعتقاد؛ أصول يف
فقد ذلك؛ يف خالف وال لإلسكندر. واستوَزر ج وتزوَّ وامتلك فيها ص تفحَّ أرسطو أنَّ حني
فضائلها، وأبان املَدنية، اإلنسية والِعرشة العاِدلة رَي السِّ وهذَّب بالسياسة، أفالطون اعتنى
ابتدأ اليوم، حتى الشعوب تدرُسه ما وهو العزلة، وإيثار الِعرشة برتك مفاسِدها عن وكشف
والنفس السياسة، قبل فاألخالق األهمية؛ يف لألولويات طبًقا بالجماعة، انتهى ثم بالنفس
النفس إىل َه توجَّ إليها اطمنئَّ وملَّا وبالعالم. بالسياسة بدأ فقد أرسطو أما العالم. قبل
عند النهاية ونقطة أرسطو، عند النهاية نقطة هي أفالطون عند البداية فنُقطة واألخالق؛
لتبايُن طبًقا األولويات إدراك يف بينَهما الخالف أفالطون. عند البداية نقطة هي أرسطو
إسالمي ر تصوُّ وهو اآلخر، يف ونقصها أحدهما يف زيادتها الحكيَمني، بني الطبيعية القوى
َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ السياسة عىل ولألخالق العالم، عىل للنفس إيثاًرا

نفَسك؟ وخرسَت العالم كسبَت لو تَكسب ماذا املسيح قول يف أو ِبأَنُْفِسِهْم﴾
والعقول. الصدور يف إبقاءها ل وفضَّ الكتب، وتأليف العلوم تدوين عدم أفالطون آثََر (٢)
أهلها إال عليها يطَّلع ال حتى واأللغاز بالرموز عنها عربَّ النِّسيان من عليها خَيش وملَّا
أيًضا الصوفية استعمال وسبب أهله»، غري عىل به «املضنون طريقة وهي وها، وُمستحقُّ
الكتب ن دوَّ فقد أرسطو أما عنها. الظاهر ألهل وإبعاًدا ألنفسهم حمايًة وألغازهم رموزهم
ُمطلًقا؛ كليٍّا ليس االختالف هذا أن والحقيقة للناس. إليصالها وأوَضَحها وبيَّنها ورتَّبها

ص۱-٢. السابق، 16
ص۲–٥. السابق، 17
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كثريًا وحذف علومه، بعَض وأخفى أرسطو ألغز اآلخر. مآثِر بعض الحكيَمني من كلٍّ فعند
الحقائق يقول وكان والخلقية، واإللهية الطبيعية القياسات يف الرضورية املقدِّمات من
رسائله يف الطريقة هذه استعمل اآلخر. النصف بعقولهم الناس يُدرك حتى املنتَصف إىل
النتائج اإلسكندر يَستنِبط كي املقدمات يُعطي يفهم». باإلشارة لبيٍب «وكلُّ اإلسكندر مع
نتيجًة منها ويَستنِبط ُمقدِّمات يَذُكر املقدِّمات. اإلسكندر يَستنِبط حتى النتائج يُعطي أو
القارئ يَستقريَها حتى الجزئيات يَذكر القياس. نتيجة عىل القارئ يُنبِّه حتى أخرى
عليها يقيس أو الجزئيات منها السامع يَستنِبط حتى الكليات يُعطي أو الكليات إىل ويَصل
بنفسه باإليضاح القارئ يقوم حتى كالمه يف يغمض وقد تمثيليٍّا. قياًسا أخرى جزئيات
يف عنها َل تحوَّ ثمَّ له طباع ذلك وكأنَّ ونظمها، الكتب رتََّب والتعلُّم. العلم يف الجهد وإعمال
العلوم تدوين عىل فيها يَعذله التي رسالته يف أفالطون عىل ردِّه يف ذلك وضح وكما رسائله،
ُمختلفان. الحكيَمني أن فالظاهر ها؛ يَستحقُّ َمن إال يَفهمه ال ترتيبها بأنَّ للناس وإخراجها

واحد.18 مقصوَدهما أن والحقيقة
و«بوليطيا «طيماوس» ففي أرسطو؛ عند ِقَدمه غري أفالطون عند الجوهر وِقَدم (٣)
عن البعيدة والنفس العقل من القريبة وأقدمها أفالطون عند الَجواهِر أرشُف الصغري»
القياس أي الرشطية» والقياسات «املقوالت يف أرسطو عند أنها حني يف واملشاَهدة، الحسِّ
يف والقضايا األقاويل بني يُفرِّقون الحكماء ألنَّ الظاهر يف خالف وهو واألعيان. األشخاص
الصناعة. ُمقتَىض حسب ُمختلفة بُطُرق الواحد اليشء عىل ويتكلَّمون امُلختلفة. الصناعات
جوهًرا ره فتُصوِّ الطبيعة علم ويف املنطق صناعة الشخصيف الجوهر أرسطو الحكيم جعل
األقاويل ويف الطبيعة بعد ما علم يف الجوهر عن تكلَّم فقد أفالطون الحكيم أما محسوًسا.
فرق هو الحكيَمني بني الفرق يَندِثر. وال يَتحوَّل ال باقيًا بسيًطا الجوهر ر فتُصوِّ اإللهية.

الِعلَمني. بني
آثََر أرسطو أن حني يف القسمة طريق الحدود تَوفيَة يف آثََر قد أفالطون كان وإذا (٤)
الطريقة يف املوضوع، يف وليس املنهج يف الخالف أن فالحقيقة والرتكيب؛ الربهان طريقة
الُكيل من واالنتقال االستنباط، إىل أقرب هي التي القسمة يؤثر أفالطون اليشء. يف وليس
واالنتقال االستقراء إىل أقرب وهو الربهان أي الرتكيب يُؤثر أرسطو أن حني يف الجزئي إىل

ص٥–٨. السابق، 18
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الصاعد. الجدل أرسطو يَتبع حني يف النازل الجدل أفالطون يَتبع الُكيل. إىل الجزئي من
من أو أفالطون يفعل كما أعىل من منه واالقرتاب املوضوع نحو الحركة اتجاه يف الخالف
أو أفالطون، ل يُفضِّ كما اإللهي والعلم الطبيعة بعد ما علم من أرسطو، يفعل كما أسفل
هو كما القسمة بعض أرسطو يستعمل أرسطو. ل يُفضِّ كما املنطق وعلم الطبيعة علم من
ذاتينَي فصَلني إىل العام يَقسم عندما الرتكيب بعض أفالطون ويَستعمل القياس، يف الحال
الرتكيب أن كما أسفل إىل مقلوب تركيب القسمة ذاتيَّني. فصلني إىل ذاتي فصل كل ثم
كما ونوعه جنِسه من سواء اليشء إىل الوصول هو واحد الهدف أعىل. إىل مقلوبة قسمة

أرسطو.19 يفعل كما وأعراِضه ته وخاصَّ فصله من أو أفالطون يَفعل
الكربى املقدِّمة جعل والوجودي الرضوري من املختَلط القياس يف أفالطون إنَّ قيل (٥)
أفضل فالوجود «طيماوس»؛ يف به أتى قياٍس يف رضورية ال وجودية والنتيجة رضورية
إىل تَشتاق الطبيعة أن ذلك عن فيَنتج دائًما األفضل إىل تَشتاق والطبيعة الوجود، من
األكثر عىل الطبيعة وجود يف الطبيعة. يف رضورة فال رضورية؛ ليست ُمقدِّمة وهي الوجود
مختلطة ُمقدِّماته تكون الذي القياس أن «القياس» كتاب يف ح يُرصِّ أرسطو أن حني يف
وهو رضورية. أيًضا النتيجة تكون رضورية الكربى وتكون والوجودي الرضوري من
«اإلسكالئيني» اح الرشَّ إىل يَرجع الخالف هذا أن والحقيقة الحكيَمني. بني ظاهر خالف
وخلط تمييزهم لقلَّة أفالطون، إىل القول هذا نَسبا اللذَين ثامسطيوس حتى أمونيوس مثل
األوسط ولزوم رضوريٍّا لألوسط األول الحد لزوم رأوا فقد الطبيعي؛ بالعلم املنطق صناعة
يف موجبتنَي من ُمؤتلف القياس أن يعرفوا ولم والطبيعة، املنطق بني خَلطوا وجوديٍّا. لآلَخر
صه ولخَّ أرسطو عند الكل» عىل القول «معنى يف ذلك اإلسكندر ص لخَّ وقد الثاني. الشكل
فال ثمَّ ومن الربهاني؛ والرضوري القيايس الرضوري بني وفرَّق «أنولوطيقا»، يف الفارابي
القياس من رضبًا يَستعِمل أفالطون أن الرشاح ادَّعى كما وأرسطو. أفالطون بني خالف
يف بنيَّ أرسطو أن حني يف سالبة غرى الصُّ املقدِّمة فيه الذي والثالث األول الشكَلني يف
كتاب يف أفالطون به أتى الذي أن قبل من الفارابي بنيَّ وقد ُمنِتج. غري أنه «أنالوطيقا»
تَمنع وال معدولة ُموِجبات بل سوالب ليَست والعالم» «السماء كتاب يف وأرسطو «السياسة»
أنَّ هرمنياس» «باري كتاب من الخامس الفصل يف أرسطو ذكر منتًجا. يكون أن القياس
أنَّ الناس وظن مضادة. أشد سالبته تكون األضداد من ضدٌّ فيها املحمول التي املوجبة

ص۸–۱۱. السابق، 19
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ط ُمتوسِّ األعدل أن من والخلقية السياسية أقاويله عىل اعتماًدا ذلك يف يخالفه أفالطون
األقاويل ُمعانَدة بيان فغرضأرسطو ُمختلفان. الغرَضني أن والحقيقة والعدل، الجود بني
أمر يُوجد ال أنه حني يف ألبتَّة مضادة فيها يوجد ال ما األمور فمن معاندة، وأتمُّ أشد وأنها
األقاويل معاندة ال وَمراتبها السياسية املعاني بيان أفالطون غرض ُمعاند. سالب وله إال

الحكيَمني.20 بني خالف فال الصغري». «نيقوماخيا يف أرسطو أيًضا بينه ما وهو
اإلبصار أن أرسطو يرى إذ اإلبصار؛ موضوع يف وأرسطو أفالطون رأيا ويَختلف (٦)
البرص من يشء بخروج يكون اإلبصار أن أفالطون يرى بينما البرص، من بانفعال يكون
شنَّع اآلخر. عىل فريق كل وشنَّع الخالف، — املفرسون أي — األئمة وزاد املبِرص. وُمالقاة
وكلها ناًرا. أو ضوءًا أو هواءً للجسم إال يكون ال فالخروج أفالطون؛ عىل أرسطو أنصار
التشنيع فيتمُّ املوضوع إىل الذات من خروج إىل حاجة وال وامُلبِرص، البرص بني موجودة
االنفصال لفظ وحرَّفوا أرسطو «عىل أفالطون أصحاب وشنع خروج. لفظ استعمال بسوء
وامُلبرص؛ البرص بني الجسم يف أو البرص يف إما الكيفية، يف وتغريُّ واستحالة تأثُّر بأنه
لة. مفصَّ يَجعلها مما بعِضها يف أو نهاية ال ما إىل الحدقة يف تكون العضو يف فاالستحالة
لم لو بأنه أرسطو أصحاب واحتجَّ للضدَّين، قابًال يكون أن لزم الوسيط الجسم يف كان وإن
أفالطون أصحاب واحتجَّ البعيدة، األشياء يرى للبرصأن أمكن ملا الجسم يف االنفصال يكن
بني املسافة تكون أن للزم أرسطو قاله ما عىل األمر كان ولو البعيد. قبل القريب بإدراك
عىل وليس ط التوسُّ عىل األمر أن الفارابي ويرى األلوان. ل لتحمُّ ُمضيئة واملبِرص البرص
بالرغم االنفصال لفظ أو الخروج لفظ الستعمال الفريقان اضطرَّ وقد والعصبية. التطرُّف
هذا يف يقعون ال فإنهم الصحيحة العقول ذوو أما التشبيه، يف فوَقُعوا اللغة ضيق من

األلفاظ.21 تأويل وسوء ب والتعصُّ التشنيع
األخالق أن «نيقوماخيا» يف أرسطو يرى إذ النفس؛ أمر يف الحكيمان ويَختلف (٧)
ح يُرصِّ بينما والدُّربة. باالعتياد منها ل التنقُّ ويُمكن بالطبع، منها يشء وال تتغريَّ عاداٌت
ما إذا الشيوخ وأن العادة، يغلب الطبع بأن «بوليطيقا» ويف «السياسة» كتاب يف أفالطون
خالف يوجد وال تماديًا. فيهم ازداد حاَولوا ما وإذا عنهم، زواله يَعُرس يشء عىل طبعوا

ص۱۱–١٥. السابق، 20
من واملوضوع، الذات بني مزدَوج بُشعاع يتمُّ اإلدراك أن املعاِرصة الغربية الفلسفة يف هورسل ويرى 21

الذات. إىل املوضوع ومن املوضوع إىل الذات
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هذا قبل من الفارابي رشح كما األخالق عن يتكلَّم أرسطو ألن الرأيني بني الحقيقة يف
الخلقية. القوانني عىل كالمه فإنَّ فرفوريوس رشح كما األخالق عن يتكلَّم كان وإن الكتاب.
يشء فال الرتبية. يف مالَحظ هو كما والعادات األخالق تغريُّ عن وُمطَلق كيل كالم وهو
أيها السياسات إىل يَنظر فإنه أفالطون أما والتبدل. للتغري يخضع ال بالطبع ُمتعلِّق فيها
عند لها تنقُّ يَسُهل التي الطباع إىل لجأ لذلك الفاعلني. أحوال يف فينظر أرض، وأيها أنفع
فال الصغري. «نيقوماخي» يف بذلك أرسطو ح رصَّ وكما اآلخر البعض عند البعضويصعب
وإخراجه انفراد عىل قول كل إىل ينظر وعندما القول ظاهر يف إال الحكيَمني بني خالف
متخلِّقة النفس كانت فمهما ط، التوسُّ عىل األمر أن والحقيقة علمه. مرتبة وعن السياق من
الطبيعية كاألشياء معها التي األخالق كانت جديد خلق باكتساب قامت ثم األخالق ببعض
وهكذا اعتيادي ثالث خلق باكتساب طبيعية إىل تحوَّلت ثم االعتيادية كاألشياء والجديدة
وليست مكتََسب، ومنها طبيعي منها األخالق إنَّ أفالطون قول معنى وهو التوايل.22 عىل
أقرب هنا الفارابي اللفظ. يُناقضظاهر شنيع قول فهو زوالها؛ يُمكن ال بالحقيقة طبيعة

بالطبع.23 القائل أفالطون إىل منه واالعتياد باالكتساب القائل أرسطو إىل
ما يَطلب أن إما علًما يَطلُب الذي أن شكٍّا، الربهان كتاب يف أرسطو أورد وقد (٨)
علًما؛ طلبه يكون فال يعلمه ما يطلب أن وإما علًما؟ يكون طلبه ما أن يُوقن فكيف يجهله
ما آخر يشء يف يطلب إنما يشء علم يطلب ومن الشكَّاك، يقول كما العلم يَنتفي ثم ومن
وجه فما النفس يف املعلوم كان وإذا باملعلوم، للمجهول إلحاًقا محصًال، نفسه يف وجد قد
معتمًدا تذكَّر العالم أن «فإذن» يف أفالطون بنيَّ وقد إليه؟ يُحيل الذي امَلجهول إىل الحاجة
تجاوز ذلك أن الناس م توهَّ ولكن أفالطون، عن أرسطو يختلف ال هنا سقراط. حجج عىل
وحرفوا التأويل، يف أفرطوا فقد البدن. مفارقتها بعد النفس ببقاء يقولون من خاصة للحد
خفي أمر لتصحيح سقراط عن يَروي أفالطون أن مع الرباهني مجرى وأجروها األقاويل،
األوىل «أنالوطيقا» يف أرسطو قال كما برهانًا يكون ال بعالمات والقياس ودالئل، بعالمات
يف أرسطو قول وأغفلوا الحكيَمني، بني الخالف مدى عىل التشنيع يف أفرطوا كما والثانية.
علوم تحت مندرجة أو ُمتقدِّمة معرفة عن يكون تعلم أو تعليم كل بأن «الربهان» كتاب

إىل تحوُّلها يف العادة» «يف الشهري كتابه يف امُلعاِرصة الغربية الفلسفة يف رافيسون رأي هو وهذا 22

ثابتة. طبيعة
ص١٥–٢٢. السابق، 23
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بالحواس تُدرك بالقوة، عاملة الطفل نفس أن البنيِّ ومن أفالطون. مع يتَّفق ما وهو كلية
وقد قصد. عن تحصل التي الحقيقة عىل العلوم وهي الكليات، تحصل وعنها الجزئيات،
الربهان، ومبادئ املعارف أوائل ى وتُسمَّ الحيس اإلدراك عىل متقدمة وجعلها العادة جرت
تَحصل املعارف كانت وملا علًما». فقد ا حسٍّ فَقد «من أن «الربهان» كتاب يف أرسطو بنيَّ وقد
من إال تعلم ال وأنها النفس، يف تزْل لم أنها م ويتوهَّ يتذكَّرها، ال فقد قصد بغري النفس يف
وكلما التجارب. إال العقل فليس عاقلة، النفس أصبحت النفس يف حصلت فإذا الحس،
معرفة إىل اشتاق يشء معرفة إىل اإلنسان اشتاق ما فإذا عقًال. أتمَّ النفس كانت زادت
من أفالطون قاله ما وهذا والحرية، الجهل عنه يزول النفس يف معرفته تقدمت وما أحواله.
«الربهان» كتاب آخر يف أرسطو عَرضه ما وهو الِعلم. تكلُّف التذكُّر وأن تذكُّر، التعلُّم أن
بني أن إال «فإذن» يف أفالطون قاله مما قريب وهو ون، امُلفرسِّ َرشَحه الذي «النفس» وكتاب
أن حني يف والقياس العلم أمر إيضاح يُريد عندما ذلك يَذُكر فأرسطو خالًفا؛ املوضَعني

النفس. أمر إيضاح يُريد عندما يذكره أفالطون
أن يرى أرسطو أن البعض يظن فاِعلة وعلَّة صانع له وهل وحدوثه العالم ِقَدم ويف (٩)
دعا بأرسطو ُمستنَكر قبيٌح ظنٌّ وهو ُمحَدث. العالم أنَّ أفالطون يرى حني يف قديم العالم
طرَفيها كال عىل يؤتي أن يُمِكن واحدة قضية تُوَجد قد أنه «أناطوبيقا» كتاب يف قوله إليه
املثال يقرب بذلك وأرسطو بقديم. ليس أو قديم العالم أن مثل ذائعة؛ مقدِّمات من قياس
أمر بيان بل العالم أمر بيان «طوبيقا» يف غرُضه يكن لم االعتقاد. جهة عىل يقول وال
أم قديم العالم هل يَتناظرون: زمانه أهل كان الذائعة. املقدِّمات من املركَّبة القياسات
مشهورة. ذائعة قياسات مسألة كل يف يَذُكرون وكانوا رش؟ أم خري اللذة هل ُمحَدث؟
كتاب يف أرسطو ذكره ما ذلك إىل دعاهم كما والكذب. الصدق فيها املشهورة واملقدمة
ظنٌّ وهو العالم. بِقَدم يقول أنه فظنُّوا زماني، بدءٌ له ليس الكل أن من والعالم» «السماء
ذلك وأن الفلك. حركة عدد الزمان أن واإللهية الطبيعية الكتب يف تبنيَّ فقد صحيح؛ غري
إبداع من هو إذن زماني. بدءٌ لحدوثِه يكون أن فُمحال الفلك. حركة عن حادث الزمان
الكتاب يف أقواله يف نظر وَمن عنه. حدثت وحركة زمان بال واحدة دفعة جالله جلَّ الباري
جلَّ الباري أبدع فقد للعالم. امُلبدع الصانع إثبات يف األمر عليه يَشتبه لم بأثولوجيا املعروف
بنيَّ كما إرادته. وعن سبحانه الباري عن وترتَّبت مت تجسَّ وأنها يشء ال من الهيويل ثناؤه
بالنظام ذلك عىل ويستدل واالتفاق. بالبخت حدوثه يُمكن ال الكلَّ أن الطبيعي» «السماع يف
وأثبت وعددها، العلل أمر أرسطو بنيَّ كما والعالم». «السماء كتاب يف العالم أجزاء يف البديع
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يف أفالطون بيَّنه ما وهو واملتحرِّك. ن املتكوِّ غري املحرِّك هو الكون وأن الفاعلة، األسباب
لذاته علَّة يكون ال املتكوِّن وأن اضطراًرا مكونة علَّة عن يكون ن ُمتكوِّ كل أن «طيماوس»
واِضحة برباهنَي ذلك عىل وبرَهَن الكثرة، يف الواحد وجود «أثولوجيا» يف أرسطو بنيَّ كما
الفاعلة العلَّة هو وجل عزَّ وأنه لها، الباري إبداع من كلها حدثت العالم أجزاء أن يُبنيِّ مما
«طيماوس» مثل الربوبية عن كتبه يف أفالطون بيَّنه ما وهو يشء. كل وُمبدع الحق الواحد
الباري من فيها ى يَرتقَّ كيف الطبيعة» بعد «ما يف حروفه يف أرسطو بني كما و«بوليطيا».
إن يُقال هذا كل بعد كيف مقدماته. صحة بيان إىل يعود ثم الالم حرف يف جالله جل
الحكيَمني أقاويل فيها يَذكر رسالة وألمونيوس العالم؟ وبِقَدم الصانع بنْفي يقول أرسطو
تفريط، أو إفراط دون األوسط الطريق وهو لشهرتها. الفارابي يَذكرها لم الصانع إثبات يف
الصانع وإثبات العالم بحدوث العلم من والرشائع والنحل املذاهب أهل من ألحد وليس
يف وأن وبقاؤها، الطبيعة ِقَدم إال لهم وليس وأفالطون. ألرسطو ما اإلبداع أمر وتلخيص
فيه األمم وسائر واملجوس اليهود يقوله وما النار، أو الهواء أو الرتاب أو املاء كان األصل
ويؤدي جهنم واألرضيف السموات طرح إىل يَنتهي مما اإلبداع أضداد وهي وتغايُر استحالة
أوضُحوا ن ممَّ وأتباعهما الحكيَمني بهذَين واألذهان العقول هللا أنقذ لوال التاليشاملحض. إىل
فاسد. فهو يشء من يتكوَّن ما كل وأن يشء ال عن اليشء وإيجاد مقنعة بحجج اإلبداع أمر
ومبادئ الربوبية بشواهد مملوءة وكتُبهما يشء. غري إىل فحاله يشء غري من ُمبدع والعالم
السداد غاية يف وأنها الرشعية األقاويل مع يتَّفق ما وهو ولبس. حرية الناسيف لكن الطبيعة
خردل من حبة مثقال عنه يَعزب ال العالم، جميع مدبر جالله جل الباري أنَّ والصواب،
الكلية أن من العناية يف بيَّناه الذي السبيل عىل العالم أجزاء من يشء عنايته يفوت وال
أن من العناية يف بيَّناه الذي السبيل عىل العالم أجزاء من يشء كل وأن الجزئيات، يف شاملة
بأدقِّ موضوع وأحواله العالم أجزاء من يشء كل وأن الجزئيات، يف شائعة الكلية العناية
الطبيعية واألقاويل األعضاء ووظائف الترشيح علم ذلك عىل يدلُّ كما وأتقنها.24 املواضيع
ألصحاب موكولة وهي الربهانيات. إىل الطبيعيات من ويَنتِقل واإلحكام اإلتقان يَثبُت حتى
السديدة، اآلراء ذوي إىل موكولة وهي والسياسات امُلستقيمة، والعقول الصافية األذهان
عىل خارجة وألفاظها أعمها، والرشعيات الروحانية. اإللهامات ذوي إىل موكولة والرشعيات
من الفارابي وينتقل ره. تصوُّ يُطيُقون ال بما يؤاَخذون ال الذين املخاطبني علوم مقادير

ص٣٠. السابق، 24
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ورضورة والحركة والزمان هللا عن الجسيمة ونْفي التنزيه إثبات إىل العالم حدوث إثبات
ويف الفالسفة إال يعرفها ال الخالصة الرباهني فطرق عقولهم. قدر عىل الناس ُمخاطبة
عند فمنشؤها النفع؛ العجيبة املستقيمة امُلقِنعة الرباهني أما وأرسطو. أفالطون مقدمتهم
الحكيَمني رأيي مع يتَّفق ما وهو واإللهام، الوحي باإلبداع عوَُّضوا الذين الرشائع أصحاب

فيه.25 اختالفهما ر يتصوَّ وال
أفالطون إن إذ أرسطو؛ يَنفيها بينما املثل أي الصور يُثبت أفالطون إنَّ ويُقال (١٠)
املثل يها يُسمِّ وربما اإلله، عالم يف مجرَّدة صوًرا للموجودات أنَّ أقاويله من كثري يف يُوحي
بعد ما كتاب حروفه، يف وأرسطو الكائنة. املوجودات مثل تَندِثر وال تفسد ال اإللهية.
لطولها الفارابي يَذُكرها لم الشناعات من يلزمها ما وبنيَّ األقاويل، هذه عىل شنَّع الطبيعة،
الطالب الطرف إيضاح فقط غرضه إنَّ يريد. من إليها يَرجع كي تكرارها وعدم ولُشهرتها
وربما امُلشكِّكة. األلفاظ عن بعيًدا الحكيَمني اتِّفاق عىل الوقوف يف يَضلَّ ال حتى الحق
يف موجودة وأنها الروحانية، الصور بأثولوجيا املعروف «الربوبية» كتابه يف أرسطو يُثِبت
أن األول ثالثة؛ احتماالت من تخلو ال ظواِهِرها عىل أُخذَت إذا أقاويل وهي الربوبية. عالم
لها تكون أن والثالث أرسطو، عىل ُمنتَحًال بعضها يكون أن والثاني بعًضا، يُناقضبعضها
الربوبية علم يف أرسطو تناقض احتمال أما وتتَّفق. فتُطابق ظواِهِرها خالف عىل تأويالت
هرة. الشُّ من كبريًا قدًرا بلغت أقوال ألنها بعيد أيًضا االنتحال واحتمال ُمستنَكر. فبعيد
جلَّ الباري كان فلما الحرية. وتذهب الشك يرتفع حتى التأويل احتمال إال إذن يبَق لم
يُشاكلُه وال يُناسبُه ال وأعىل، وأفضل أرشف سواه، ما لجميع ُمباينًا وذاته بأنيته جالله
عليه تُطلق ال امُلتواطئة األلفاظ بعض تُطَلق أحيانًا فإنه مجاًزا، أو حقيقًة يشءٌ يُشابه وال
الفلسفة من ذلك عرف ومن وموجود. حي مثل أرشف نحو عىل تطلق أو غريه عىل بل
هللا كان إذا الصور. يف وأفالطون أرسطو يقوله ما يفهم أن عليه سهل الطبيعة بعد وما
كل من هللا جل ذاته، يف إيجاده يُريُد ما صور عنده تكون أن وجب موجوًدا حيٍّا تعاىل
وغاية قصد غري عىل العالم أوجد وإال كذلك الصور كانت يَتغريَّ ال هللا كان وملا اشتباه.
أماكن يف قائمة كأشباح اإللهية الصور إثبات من الفالسفة قصد هو هذا قبيح. شنيٌع وهو
كما العالم هذا مثل ُمتناهية غري عوالم بوجود القول إىل يُؤدِّي مما العالم خارج أخرى

ص٢٦–٣٠. السابق، 25
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تدبُّر إىل اإللهية األقاويل تحتاج بوضوح. ون امُلفرسِّ ورشحها الطبيعية كتبه يف أرسطو بنيَّ
تلك مع املتواطئة واملنطقية الطبيعية األلفاظ إطالق إىل أحيانًا الرضورة تدعو قد شديد.
نحٍو عىل املوجودة واألمور امُلتباينة األوصاف جميع عن العالية الرشيفة اإللهية املعاني
جعل فقط يكفي منها. مستعمل هو ما سوى أخرى ألفاظ اخرتاع الصعب فمن طبيعي؛

ره. ونتصوَّ نتخيَّله مما وأعىل أرشف نحو عىل معانيها
«طيماوس» يف أفالطون ذَكر الصور ملوضوع كنتيجة والعقل النْفس أمر ويف (١١)
أو مكان لها يكون أن دون ُمرتاِتبة عوالم وأنها اآلخر، غري عالم منها واحد كلَّ أن
كذلك يكون أن واألوىل التفلُسف، يف املبتدئني عند ُمستنَكر ذلك فإن أعىل، مكان للباري
مثل العقل وعالم والفضيلة. الرشف يف بل املكان يف ليس فالرتاتب فيها؛ املربَزين عند
الطبيعة عىل النفس بإفاضة والقول حيِّز. دون الغيب وعالم العلم وعالم الجهل عالم
النفس ومن النفس إىل العقل من الكلية الصور إفاضة يَعني النفس عىل العقل وإفاضة
بمساعدة محبِسها من االنطالق عند األعىل حركة يف والعناية واللطف للمعونة الطبيعة إىل
لها وخياالت وصور رموز ذلك كل ذاتها. إىل والرجوع االسرتاحة إىل شوًقا الطبيعي البدن
وأن النحو، هذا عىل الحكيَمني عبارات تفهم لذلك عنها. التعبري عن العبارة تضيق معاٍن
أرشف الفالسفة من وغريه اإلسكندر وكذلك «النفس» كتاب يف أرسطو بيَّنه كما العقل
فهو ثناؤه؛ جل الباري ويعرف اإللهيات، تعرف به بالفعل، عقل وأنه النفس، أجزاء
النفس تتلُوه ثم وحيًِّزا. وموضوًعا مكانًا ال وصفاءً ولطًفا رشًفا إليه املوجودات أقرب
بالعقل أعىل من متَّصلة فهي طبيعية. حواس لها إذ والطبيعة؛ العقل بني طة متوسِّ ألنها
الذي املعنى نفس وهو بالطبيعة أسفل من ومتَّصلة وجل، عز بالباري متَّصل هو الذي
وهما مختلَفني الحكيَمني تجعل التي والشكوك الظنون تزول وبالتايل أفالطون؛ قصده
«أثولوجيا» يف أرسطو بذلك ح رصَّ كما والتشبيه األلغاز سبيل عىل متَّفقان الحقيقة يف
جسم بال مجرَّد جوهر كأنه يصري بدنه ويخلع بنفسه يخلو عندما بأنه ح يُرصِّ حيث
صغري جزء أنه ويعلم وبهاء، حسن يف ذاته يرى ومعلوم، وعالم علم ذاته، يف وأخالقي
تعجز ما والبهاء بالنور فيلمع اإللهي العالم إىل بذهنه ى يرتقَّ ويظلُّ الرشيف، العالم من
هبط إليه النظر عىل يقَو ولم النور غشاه فإذا سمعه. عن واآلذان وصفه، عن األلسن
بالطلب أمر حني إيرقليطوس أخاه وتذكَّر النور، هذا عنه يحجب حتى الفكر عالم إىل
بالذِّهن إدراكه يُمِكن وهذا العقل. عالم إىل بالصعود الرشيفة النفس جوهر عن والبحث
زمن يف يَحدث ما عكس عىل واجتهاد تأويل إىل تحتاج ورموز ألغاز فهي األلفاظ؛ وراء
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عن والعجز والتبديل التحريف يف والوقوع العيوب وطلب العصبية دوافع من الفارابي
واإليضاح.26 الكشف

وذلك والعقاب والثواب امُلجازاة أمر يف الحكيَمني رأيَي اختالف البعض ويرى (١٢)
إىل رسالته يف ويقول الطبيعة يف واجبة املكافأة بأن أرسطو ح رصَّ فقد فاسد؛ وْهٌم
يف هللا شهود بأن نفسها يف وشكَّت عليه وجزعت نعيُه بَلغها حني اإلسكندر والدة
آثار له امُلتقدِّمني أفضل اإلسكندر أن عىل اتَّفقت التي العاِلمة النفس هي أرضه
واختيار اجتباء من اإلسكندر آتاه ما أحًدا هللا يؤتَي ولن األرض، أقىص يف ممدودة
تَشهد لم من ومنهم االختيار دالئل عليه شهدت من الناس ومن هللا. من واصطفاء
صحبة ويف األخيار زمرة يف معه ستكون بأنها اإلسكندر والدة أرسطو ويُعزي عليه.
أرسطو أن يُبنيِّ مما ديوس هيكل يف القرابني بنفسها تُقدم أن بعد األطهار النفوس
الناطقة القصة «السياسة» كتاب يف أودََع فقد أفالطون أما وامُلجازاة. بالثواب يقول
خريها األعمال عىل والعقاب الثواب وتوفيَة وامليزان والعدل والحْكم والنشور بالبعث

ها. ورشِّ

العناد بأحد يأخذ ال الحكيَمني رأيي بني االتفاق ألوُجه التفصييل العرض هذا بعد
هؤالء إىل يُنَسب بما الوزر واكتساب املدخولة واألوهام الفاسدة الظنون ومتابعة الرصاح

بمعزل. وعنه براء هم مما األفاضل
املحاولة: هذه عىل ويُالَحظ

ُمتناقضني، بني وجمًعا متضادَّين بني توفيًقا الحكيَمني» رأيي بني «الجمع ليس (١)
نازل. استنباطي جمع هو بل صاعًدا، بعديٍّا جمًعا ليس جزئيني، لرأينَي كلية رؤية بل
رد الجمع املتصارَعني. الرأينَي إليها تشد أن قبل أوًال الفارابي ذهن يف مكتِملة فالحقيقة
مع ُمتطابًقا الجزئي يكون ال قد عليه. السابق الُكيل إىل والجزئي الهيكيل، إىل البُعدي
يف الُكيل يف جمُعهما يسهل حتى وتخيَّله وصوره ركبه الفارابي ولكن أرسطو أو أفالطون

تختلف. وقد تتَّفق قد متباعدة ألجزاء ا ضمٍّ منه أكثر وبنية تركيب فالجمع الذهن؛
تقابُل هو بل ُممكنًا الجمع كان ملا وإال اإلطالق عىل ليس الحكيَمني بني التقابل (٢)
طبًقا فيه اختَلفا فيما أرسطو بعض أفالطون وعند أفالطون بعض أرسطو عند ِنسبي.

ص٣٥–٣٩. السابق، 26
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الخالف الذكر. بعض بها أنثى وكل األنثى، بعض به ذَكٍر كل «أندروجينوس». ألسطورة
إىل أرسطو من أحيانًا التقريب يكون النوع. يف وليس الدرجة يف كيفيٍّا، وليس ي كمِّ
بينهما. ُمتناِسب حسابي وسط وجود دون أرسطو إىل أفالطون من وأحيانًا أفالطون،
مما أرسطية، قراءة أفالطون قراءة من أكثر أفالطونية قراءة أرسطو قراءة هو الغالب
عىل ويدلُّ الفارابي، عند اإلرشاقية للفلسفة طبًقا أرسطو عىل أفالطون تفضيل عىل يدلُّ
ِقَدم موضوع يف أفالطون من قربًا أكثر يكون حتى ألرسطو أثولوجيا كتاب نسبة ذلك
بينهما ط التوسُّ حد إىل يصل حتى باآلخر أحدهما رأي الفارابي يُصحح وحدوثه. العالم
أرسطو. عند املنطقي القياس إىل بإخضاعه تذكر العالم أن يف أفالطون قول تصحيح مثل
طرق يف بل والحقيقة، والهدف والغاية القصد يف ليس الحكيَمني بني االختالف (٣)
الجوهر يف االتِّفاق الشكل. يف والخالف املضمون يف االتِّفاق اإليضاح. ووسائل التعبري
إبقاؤه يُمكن ال الوقت نفس يف وهو إنكاره، يُمكن وال الخالفموجود العرض. واالختالفيف
يف املعنى، يف وليس القول يف الباطن، يف وليس الظاهر يف الحكيَمني بني االختالف حله. بل
إسالمية. رؤية واملعنى اللفظ بني والباطن الظاهر بني والتَّفرقة اليشء، يف وليس الصياغة
عن أرسطو حديث مثل اليشء يف وليس الجهة يف خالف الحكيَمني بني الخالف (٤)
ما علم يف العقيل الجوهر عن أفالطون وحديث الطبيعة علم يف واملحسوس الجوهر
القديم ل، وامُلتحوِّ الثابت واألدنى، األعىل املوقف، يف الحكيَمني بني الخالف الطبيعة. بعد
العام واملادي، الصوري الصاعد، والجدل النازل الجدل واالستقراء، االستنباط والحديث،
عىل وليسا ُمتكاِمالن ومنهجان وموقفان طريقان وهما والرتكيب. التحليل والخاص،

متناقَضني. أو التباُدل
أرسطو أو أفالطون إىل وليس «اإلسكالئيِّني» الرشاح إىل أحيانًا الخالف يرجع (٥)
والوجودي. الرضوري من املختلط القياس أن وثامسطيوس أمونيوس انتحال مثل ذاتيهما
إىل ذلك ونسبة رضورية ال وجودية النتيجة كانت رضورية الكربى املقدمة كانت إذا
الفلسفة تاريخ يف أعم إطار يف األوائل الطبيعيَّني مع الحكيَمني بني املقارنة وضع أفالطون.
قدم موضوع يف خاصة واملجوسية اليهودية مثل والنحل امللل سائر ومع بل اليونانية،

وحدوثه. العالم
فقط ليس فالخالف اآلخر، عىل فريق كل من والتشنيع ب بالتعصُّ الخالف يَزداد (٦)
لرأي فريق كل وتشويه وخصام برش وأهواء ب وتعصُّ تحزب إىل ل يَتحوَّ بل الرأي يف
األكثَرين. عند واإلنصاف الحق إىل وامليل السديد والرأي املستقيم العقل وانعدام اآلخر،
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األمور أن مع فريق لكل األقىص الحد وأخذ حد أقىص إىل التطرُّف بسبب الخالف يكون
عىل تقوم التي اإلبصار نظرية مثل طرَفني بني وسط الحقيقة حد. أدنى إىل ط التوسُّ عىل
املوضوع من شعاع مقابل يف أفالطون يقول كما املوضوع إىل العني من شعاع مًعا، الرأينَي
القول مثل الحكيَمني بني الرأي يف خالف هناك يكون ال قد أرسطو. يقول كما العني إىل
ذلك وتصحيح التشنيع درجة إىل أقىصحد إىل ذلك يدفعون امُلَؤوِّلني ولكن تذكر العلم بأن

الخاص. رأيه عن يُعرب وال سقراط عن يَروي أفالطون بأن
الرؤية اتَّسعت كلما العبارات ضيق وإىل األلفاظ استعمال سوء إىل الخالف يرجع (٧)
أو أفالطون بني اإلبصار نظرية يف وانفعال خروج لفظ استعمال مثل العبارة؛ ضاقت
معانيها إبراز فقط يكفي منها املستعَمل غري جديدة ألفاظ وضع استحال وملا أرسطو،

ره. ونتصوَّ نتخيَّله مما وأعىل أرشف نحو عىل
وسوء فيها الخالف فلعلَّ املختلفة كتبهم يف الحكيَمني نصوص إىل الفارابي يلجأ (٨)
إىل الخالف يرجع اآليات. بني التعارض حل يف امُلفرسِّ يفعل كما تضاربها أو تأويلها
سياقه إىل بإرجاعه ويحلُّ العلم يف ومرتبته موضعه معرفة وعدم السياق من القول إخراج

وعلمه. وموضعه
جعله مما ألرسطو أثولوجيا لنسبة نظًرا وأرسطو أفالطون بني التوفيق سهولة (٩)
انتحاله احتمال وضع من بالرغم أرسطو مع ومتَّفًقا العالم خلق موضوع يف دينية أكثر
كأحد الفيض نظرية تظهر االنتحال. عىل يؤكِّد الذي رشد ابن عكس عىل استبعاده، ثم
عىل األعىل وفيض والطبيعة والنفس العقل بني الصلة يف الحكيَمني رأيي بني الجمع آليات

صعوًدا. األعىل إىل األدنى وشوق نزوًال، األدنى
اإلسالمي ر التصوُّ صحة بل الحكيَمني رأيي بني التوفيق ليس النهاية يف ثبَت ما (١٠)
مع العقل اتِّفاق وبالتايل اإلسالمي، التصور مع الحكيَمني واتفاق العالم حدوث خاصة
نُثبت ثم ومن واملوروث. الوافد اتفاق ببيان الجديد الفلسفي الكالم من نوع وهو النقل،
اإلسالمي التصور ويُصبح الحكيَمني. رأيَي بني الجمع خالل من الرشعية األقاويل صحة
قدم مثل الحكيَمني بني الخالف موضوع من الفارابي يَنتهي الحكيَمني. التِّفاق الضامن هو
خلق فقط وليس واملعاد النبوة يَشمل بحيث للعالم الديني الُكيل التصور إىل وحدوثِه العالم
أهله. غري عىل به املضنون الرمزي الخطاب إىل الواضح الَعقيل الخطاب من والتحوُّل العالم،

وُمبِدِعه، العقل لواهب الحمدلة البسملة فبعد خالصة. فلسفية إيمانية واملقدمة
محمد األنبياء سيد عىل والصالة وأفضاله، القديم إحسانه به يكفي وُمخرتعه. الكل ر وُمصوِّ
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الفقرات بعض وتَنتهي املذهبنَي. بني للجمع العام املدخل هو اإليماني الديني فالجوُّ وآله.
بالحمدلة ويُنهي أعلم»، «هللا بعبارة أو توفيقه» وحسن هللا «بمشيئة لالحق التمهيدية

ذريته.27 من والطيبني عشريته من الطاهرين وعىل الخلق خري النبي عىل والصالة

ثالث تصور يف املذهبنَي ضم (٣)

ثالث تصور يف وأرسطو، أفالطون املذهبني؛ ضم الُكيل، العرض يف مرحلة أعىل وهي
ثالثية ذلك مثال قاعدته. أو الساقني املتساوي املثلَّث ة قمَّ وكأنه بينهما يجمع شامل كيل
أفالطون بني فالجمع أرسطو». «فلسفة أفالطون»، «فلسفة السعادة»، «تحصيل الفارابي
املوروث. من السعادة» «تحصيل ثالث بطرف إال يتأتَّى ال الوافد، من وهما وأرسطو،
أفالطون الجزئيان، واملذهبان املوروث، من الشامل ر والتصوُّ املتكاملة العامة النظرية
اكتشف أن وبعد تاريخها، عرض الفلسفة الفارابي بنيَّ أن فبعد الوافد.28 من وأرسطو
دامت وما التاريخ.29 عىل سابقة والبنية الِبنية، يتلو فالتاريخ اليونانيني؛ عند لها خ أرَّ ِبنْيَتَها
ثقافات ويف اليونانيني غري أخرى شعوب عند تاريخها استئناف يُمكن فإنه موجودة البنية

اليونانية. غري أخرى
املعرفة بني والصلة األخالق، إىل منه املعرفة إىل أقرب موضوعها ألن خادع والعنوان
الذي النظري ر التصوُّ وهو األعيان. وعالم األذهان عالم وامليتافيزيقيا، املنطق والوجود
إىل أقرب وأرسطو األذهان، عالم إىل أقرب فأفالطون فيه. وأرسطو أفالطون ضم يُمكن

.٣٩ ،٢٢ ،١١ ص١، املجموع الجمع، 27
«كتاب أصيبعة أبي وابن وأرسطاطاليس» أفالطون فلسفة أغراض يف «كتاب الكتاب صاعد ي يُسمِّ 28

رشد وابن وأرسطوطاليس»، أفالطون فلسفة «كتاب والقفطي وأرسطوطاليس»، لفالطن الفلسفتني
الفلسفتني». «كتاب

طاليس، أرسطو وعن أفالطن عن اليونانيِّني من إلينا تأدَّت إنما صفتها هذه التي «والفلسفة 29

متى إنشائها إىل والطريق إليها الطرق ذلك من أعطانا أن دون الفلسفة أعطانا منهما واحٌد وليس
فلسفة أجزاء أول من ونبتدئ فلسفته ومراتب أفالطن فلسفة بذكر أوًال نبتدئ ونحن بادت. أو اختلَّت
أعطانا التي الفلسفة يف ذلك مثل ونفعل آخرها عىل نأتي حتى فلسفته من شيئًا شيئًا نُرتِّب ثم أفالطن
واحد غرض أعطياه بما غرضهما أن ذلك من فنتبنيَّ فلسفته أجزاء أول من فنبتدئ أرسطوطاليس
إىل أولها من أجزائها ومراتب وأجزاؤها أفالطن فلسفة بعينها واحدة فلسفة إعطاء التمسا إنما بأنهما

ص٤۸). (السابق، آخرها»
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التقدُّم كان أو أرسطو قبل أفالطون التاريخي، الرتتيب الفارابي اتَّبع وربما األعيان. عالم
أرسطو. عىل أفالطون تفضيل الزمان، يف وليس الرشف يف

السعادة تحصيل (أ)

وليس األخالقي العميل الجانب أي وأرسطو أفالطون للفلسفتنَي، الجامع ر التصوُّ وهو
املتعاِرضة، اآلراء تَلتقي السلوك وحدة ويف النظر، يَلتقي العمل يف الفلسفي، النظري الجانب
فموضوعه خادع والعنوان النظر. د وتعدُّ العمل وحدة القديم، الفقه أصول يف درس وهو
الفلسفية للمعارف ضمٌّ هو السعادة». سبيل عىل التنبيه إىل منه العلوم «إحصاء إىل أقرب
بالعرض يَكتفي املنطق ألن املنطق؛ دون املدني والعلم والطبيعيات الرياضيات كلها،
املنطق من انتقال هو السعادة» سبيل عىل «التنبيه كان وإذا العلوم. لهذه العقيل النسقي
الفردية األخالق من السياسة، إىل األخالق من انتقال هو السعادة» «تحصيل فإن األخالق إىل
أنه ويبدو تأسيسه.30 يف الفارابي بَرع الذي املدني العلم إىل أي االجتماعية األخالق إىل
لم، برباهني األربعة الِعَلل عن والحديث عليه، الكندي أسلوب لغَلبة نظًرا التأليف يف متقدِّم
التكرار من كثري وهناك والهلية. اللمية براهني يف الكندي يفعل كما وملاذا، وماذا، وهل،
إىل والتوضيح الرشح العرض غاية وكأنَّ الفكرة نفس إىل والعودة واإلضافة واإلسهاب

الرتكيز. ينقصه لكن واضح والعرض أقىصحد.
كان وإن للموروث، وليس للوافد الُكيل فالعرض الوافد. إال يَظهر ال الحال وبطبيعة
واإلمام والتخييل اإلقناع عن الحديث مثل الوافد عرض يف الالشعوري األساس هو املوروث
أرقليطس. ثم أرسطو قبل «أطيماوس» إىل اإلحالة مع املقدمة يف أفالطون ويأتي والترشيع.
والرسيانيون مرص وأهل العراق) (أهل الكلدانيون ثم العرب ثمَّ اليونانيون ويُذكر
ومحاكاة الصبيان تأديب بُمناَسبة البداية يف وليس النهاية يف أفالطون ويظهر والقدماء.31
وصورة «السياسة»، يف الفلسفة تعلُّم ورشائط «طيماوس» يف للَمحسوسات املعقوالت
الفضائل ر تبخُّ عىل املثل أفالطون بها يَرضب التي هرقليطس عند تدريجيٍّا النار انطفاء

١٣٤٥م. عام الدكن أباد حيدر السعادة، تحصيل الفارابي: 30
الكلدانيون ،(۲) الرسيانيون ،(۳) العرب ،(٤) اليونانيون ،(۳) أرقليطس ،(۲) أرسطو ،(۱) أفالطون 31

.(٤٧–٦٨ ،٤٥ ،٤٢ ص٣٠، (السابق، (۳) القدماء مرص، أهل العراق)، (أهل
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يظهر وال اليونانية. الفلسفة ُممثًال وأرسطو وأفالطون عمليٍّا، ممارستها تتمَّ لم إن تدريجيٍّا
العرب. لغة يف إمام لفظ تحليل يف إال املوروث

األمم يف حصلت إذا التي اإلنسانية األشياء أنَّ وهي كلها لإلنسانية عام بقانون ويبدأ
الحياة يف الُقصوى والسعادة األوىل الحياة يف الدنيا السعادة بها حَصلت املدن أهل ويف
الخلقية، والفضائل الفكرية، والفضائل النظرية، الفضائل أجناس: أربعة وهي األخرى.
الِفكرية الفضائل والفكرية. النظرية بني التَّفرقة صعوبة من بالرغم العملية والصناعات
فاصلة بحدود بينها التمييز يصعب ُمتداِخلة وهي إسهابًا. أكثرها العملية والصناعات
ثم النظرية أعالها باملرشوط، والشارط باملرءوس، الرئيس عالقة يف بينها فيما ترتتَّب ألنها

والصناعات. الفضائل بني ترتاَوح التي النهاية يف العَملية ثم الخلقية ثم الفكرية
عقلية. معرفة املوجودات معرفة الُقصوى وغايتها العلوم هي أوًال النظرية الفضائل
تَحصل التي لية التأمُّ والعلوم توسط، دون مبارشة تحصل التي األوىل العلوم نوعان؛ وهي
املجهولة الثانية العلوم مقدِّمات هي األوىل العلوم وتعليم وتعلُّم وفحصواستنباط ل تأمُّ عن

نتائًجا. فتُصِبح واالستنباط الفحص بعد معلومة تُصبح التي
تخيُّل يَحُصل قد واإلقناع. فالظن وإال بعضه أو كله اليقني، حصول العلم طلب وغاية
وسبب واإلثبات. النَّفي تكافأ إذا حرية فيه عرضت وربما معرفته. فيظن ضالل أو فيه
وآرائها. تصوراتها اختالف ثم ومن موضوعاتها؛ لتبايُن تبًعا املعرفة طريق اختالف ذلك
طرق وكلها سليم، غري اعتقاد إىل والوصول مالئم غري موضوع يف طريق اختيار يتم قد
املفطورة العَملية القرائح تكون وإن بينها للتمييز وفصول عالمات إىل تحتاج صناعية
كافية غري الِفطرة كانت إذا اإلدراكات هذه علم تُعطي صناعة إعطاء عىل قاِدرة بالطبع
ل التوصُّ يتمَّ حتى وترتيبها األوىل املقدِّمات وأحوال برشوط ن والتيقُّ الطرق، هذه تمييز يف
أو الحرية أو الضالل يف يُوقع آخر وترتيب وأحوال برشوط أو فيه واليقني نفسه الحق إىل
التعرف تمَّ فإذا ومثاله. خياله إىل بل نفسه الحق إىل ال يؤدِّي ثالث وترتيب وأحوال برشوط
والفحص بالتعلم إما املعرفة موضوعات عىل التعرُّف ذلك بعد سهل املعرفة طرق عىل

القدماء. يقول كما باألثر أو بالرأي بالرواية، أو بالدراية لنا، اآلخرين بتعليم أو الذاتي
إىل تؤدِّي التي والرشوط األحوال فيه املوجودات من جنس كل يف األَُول واملعلومات
تكون الجنس عليها يَحتوي التي لألنواع كانت وإذا له. التعليم مبادئ تكون اليقيني، الحق
بني د يُوحِّ هنا الفارابي وكأنَّ الوجود، مبادئ نفسها هي التعليم فمبادئ الوجود. مبادئ
العلم أسباب تُعطي كانت إذا اليشء «لم» براهني املعلومات تلك براهني وتُسمى االثنني.
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تكن لم فإن الوجود. مبادئ هي العلم مبادئ وتكون موجود. اليشء «هل» إىل باإلضافة
و«أن» «هل» حول الرباهني وتكون الوجود، مبادئ عن العلم مبادئ تمايََزت له أسبابًا
هنا الفارابي وكان والوجود املعرفة بني د يُوحِّ الذي هو فالسبب اليشء. «لم» براهني وليس

العلمي. التفكري أسس يضع
الفاعلة، الِعلة وهي بماذا املادية، العلة وهي ماذا األربعة: العلل هي الوجود ومبادئ
أن يَمتِنع ما الوجود أجناس ومن الغائية. العلة وهي وملاذا الصورية، العلَّة وهي كيف
فيه العلم مبادئ د تَتوحَّ ال الذي الوحيد املوجود هو هللا وكأن فقط علمه مبادئ له تكون
ثالثة له تكون ما ومنها كلها، األربعة الِعلل له تكون ما املوجودات ومن العلم. موضوع مع
ضمِّ أجل من والغائية والفاعلة الصورية األقل عىل ثالثة الوجود فمبادئ املادة. دون فقط

العقلية. املوجودات
ما جميع بوجود اليقني أوًال تقصد معقولة املوجودات يَجعل أن إىل يهدف علم وكل
ثم التعليم مبادئ البداية كانت إذا الوجود مبادئ علم إىل ويهدف الجنس، عليه يَحتوي
املبادئ مبادئ ثم بعضها، أو كلها األربعة، األسباب مثل وعددها، الوجود بمبادئ اليقني
آخر. جنس مبدأ إىل تخطِّيه األقىصدون املبدأ وهو الجنس لهذا مبدأ أبعد إىل االنتهاء حتى
خفية فيها كانت كذلك تكن لم وإن ِعَلله. كانت الوجود مبادئ هي العلم مبادئ كانت فإذا

املعرفة. عىل سابق الفارابي عند فالوجود الوجود. مبادئ عن رة متأخِّ معلومة غري
والنتيجة التعليم مبادئ املقدِّمات املقدمات، من النتيجة لزم إىل الرتتيب هذا ويؤدِّي
الخارج يف األشياء لوجود أسباب والثانية بالثانية العلم أسباب األوىل املوجودات. مبادئ

اآلتي: النحو عىل

مبادئ العلوم

مبادئ ا#وجودات

ا#وجودات يف العالم الخارجي

أن من وبالرغم العلوم. مبادئ إىل املوجودات مبادئ إىل املوجودات من املعرفة فرتتقي
واملبادئ املبادئ، عن رة متأخِّ املوجودات أن إال املعقول إىل املحسوس من صاِعد الجدل
عن يَكشف الذي جميًعا أقدمها املبادئ ومبدأ النازل. الجدل يف املوجودات من أقدم
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صاعدة فاملعرفة استنباًطا. منه معرفتها ويُمِكن منه وتنبع منه أدنى مجهولة مبادئ
باملبادئ العلم وهو األدنى، املبادئ إىل املبادئ مبدأ من ونازلة املبادئ، إىل املوجودات من
والكثري. بالواحد العلم وكذلك الوقت، نفس يف واستنباطي استقرائي علم فهو األربعة؛
حني استقراءً يكون االستنباط هذا فإن املعلوم؛ من املجهول استنباط هو العلم كان فإذا
مبادئ املجهول يكون عندما استقراء أو املوجودات واملعلوم املوجود مبادئ املجهول يكون
أقدم آخر بمبدأ علًما األول املبدأ يُعطي وقد األقىص. املبدأ املبادئ، مبدأ واملعلوم املوجود

وجوده. وبسبب بوجوده علًما فيعطي منه.
الرياضيات، وهي الذهن يف واالضطراب الحرية عن األبعد هو املوجودات أجناس وأول
األشكال تُعطي التي األعظام يف التقدير وكيفية التقدير، األعداد تُعطي إذ واألعظام؛ األعداد
التعاليم علوم ترتيب ويكون النظام. وحسن التأليف وإتقان الرتتيب وجودة واألوضاع

كاآلتي:

الحساب
الهندسة

الفلك
ا*وسيقى
ا*ناظر

األكر ا*تحركة
علم األثقال
علم الحيل

بني براهينها وتجمع الوجود. مبادئ نفسها هي التعليم مبادئ تكون الرياضيات ويف
العلوم هذه من االنتقال ويتمُّ املادة. من خالية ألنها الثالثة؛ املبادئ عىل وتقترص االثنني.
الفارابي عَرَضه ما مع يتَّفق ما وهو العلوم، أصل هو العدد ألنَّ الحيل؛ إىل األعداد من نزوًال
النزول هذا ى ويُسمَّ التأليف. عىل العرضيقوم أن عىل يدلُّ مما العلوم» «إحصاء يف قبل من
ابتداءً نازل، ارتقاء فهو املؤسس. إىل األساس ومن الفرع، إىل األصل من التقدم أي االرتقاء،
هو وهذا العميل. إىل النظري ومن وضوًحا، األقل إىل الواضح ومن املركب، إىل البسيط من
كيفي ترتيب بل ي كمِّ رصد مجرد يعني ال الذي العلوم إحصاء يف والتأخري التقديم معنى

يسبقه. الذي عىل ر ومتأخِّ يَليه الذي عىل متقدم علم وكل لألولويات. نسق يف
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مبادئ لها التي الطبيعية املوجودات فهي أربعة مبادئ لها التي املوجودات أما
الصالحة التعاليم علم مبادئ بعض عىل وتَعتِمد املواد. يف إال معقولة تكون ال التي طبيعية
السماوية األجسام مثل املحسوسة األجسام أجناس مثل الطبيعية املوجودات معرفة يف
حجرية وأجسام بخار من شابََهها وما والنار، والهواء واملاء األرض األربعة، والعنارص
مبادئها ومعرفة الناطق غري والحيوان النبات ثم باطنها ويف األرض سطح عىل ومعدنية
الرياضيات، عكس عىل الوجود مبادئ غري الطبيعيات يف التعليم ومبادئ والبعيدة. القريبة
مبادئ عن رة ُمتأخِّ التعليم مبادئ أن مع صعوًدا الثانية إىل األوىل من فقط االنتقال ويتمُّ
القريبة املبادئ واحد. آٍن يف والتعاليم املوجودات أسباب هي الوجود مبادئ ألنَّ الوجود؛
إىل أو صعوًدا املبادئ أقىص إىل املبادئ مبادئ إىل منها االنتقال ثم التعاليم مبادئ كانت

نزوًال. املبادئ أقرب
ومبادئ السماوية األجسام ويف وأنواعها وأجناسها املحسوسة األجسام يف النظر ويتمُّ
من وجوًدا أكمل موجودات عن تكشف طبيعية ال مبادئ إىل الوصول حتى وجوِدهها
هو آخر علم وجود يَستدعي مما أجسام يف وال أجساًما ليَست الطبيعية. واألشياء الطبيعة
الطبيعة بعد وما فالطبيعيات والرياضيات؛ الطبيعيات بني وسط علم وهو الطبيعة بعد ما
كما العلوم، لكل آلة ألنه ربما كعلم، املنطق غياب هنا وواضٌح الرياضيات. إىل يرد كالهما
الطبيعة بعد ما فعلم واحد؛ علم وكأنهما بالطبيعة الطبيعة بعد ما ارتباط الواضح من أنه
أسفل. إىل مقلوبًا الطبيعة بعد ما علم هو الطبيعة وعلم أعىل، إىل مقلوبًا الطبيعة علم هو

العلوم». «إحصاء يف واحد علم يف اإللهي والعلم الطبيعي العلم الفارابي ضمَّ وقد
النفسانية املبادئ ومعرفة النفس اكتشاف يتمُّ للحيوان الوجود مبادئ فحص وبعد
مما العقل. اكتشاف يتمُّ املبادئ هذه يف النظر تمَّ وإذا الناطق. الحيوان إىل منها واالرتقاء
األجسام إىل النظر يف قبل من ُعرفت التي مثل جسمانية غري مبادئ اكتشاف إىل يدعو
الذي األقىص والكمال الغايات إىل ومبادئهما والعقل النفس من االنتقال يتمُّ ثم السماوية.
اإلنسان يصَل ألن كافية غري التعليم ويف اإلنسان يف الطبيعية واملبادئ اإلنسان، كون ألجله
الطبيعة بعد ما هي وال التعاليم هي ال عقلية نطقية مبادئ إىل بحاجة وأنه الكمال، إىل بها
وملا الكمال. ليَبلُغ اإلنسان إليها يسعى التي املوجودات مبادئ أيًضا هي الطبيعة. هي وال
أناس معاونة إىل فيحتاج بُمفرِده أقصاها يبلغ أن اإلنسان يستطيع ال الكمال مراتب تفاَوتَت
واإلنسان اإلنيس الحيوان ى يُسمَّ لذلك التعاون. إىل وحاجته اإلنسان لفطرة طبًقا كثريين
اإلنسان وأفعال العقلية املبادئ هذه يفرض آخر وعلم آخر نظر إىل يحتاج مما املدني

املدني. والعلم اإلنساني العلم س فيتأسَّ الكمال نحو بها يسعى التي ومَلكاته
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ويَعتِمد الطبيعة ويف الطبيعة بعد ما يف النظر مثل املوجودات يف بالنظر العلم ويبدأ
ويف املبادئ هذه تكفيها ال موجودات إىل االنتهاء حتى معه تتَّفق التي التعليم مبادئ عىل
املوجودات تتفاَوت ثم وأتمها. املبادئ أكمل وهو املوجودات لجميع أول مبدأ إىل حاجة
فإنَّ املوجودات. يف اإللهي النظر هو وهذا عنه. أبعد أو منه أقرب مراتب عىل منه صادرة
إىل التعاليم علم يف األول، املبدأ إىل تُؤدِّي الطرق كل جسم. يف وال جسًما ليس األول املبدأ
املبادئ، مبدأ إىل الطبيعة بعد ما علم ومن املوجودات، مبدأ إىل الطبيعيات ومن العدد، مبدأ

الكمال. مبدأ إىل اإلنساني التعاون املدني، والعلم والعقل، النفس اإلنساني، العلم ومن
الكمال وهو اإلنسان كون أجله من الذي والغرض اإلنساني العلم يف الفحص يتمُّ ثمَّ
الرشور مثل عنه يبعد وما والحسنات والفضائل امليزات وهي تحقيقه. ووسائل يبلغه، الذي
فطرة بمقدار السعادة املدن أهل به يَنال الذي املدني العلم هو وهذا والسيئات. والنقائص
واجتماع واألمم املدن اجتماع بني فرق وال األجسام، اجتماع مثل املدنيني فاجتماع فرد. كل
من وموجودات الرتتيب عىل تتْلوه أخرى مبادئ ثم واحًدا مبدأ العالم يف أن وكما العالم.
مبدأ املدينة، أو األمة يف الرتتيب فكذلك أسفل، إىل أعىل من أخرى ُمرتاتبة املبادئ تلك
آخر النظرية املبادئ آخر ويُماثل آخرون. مدنيُّون يَتلُوه أول مدني آخر. مبادئ تلوه أول
املدنيِّني نظام نظريه مع العالم يف املوجودات نظام يَتقابَل كما واإلنسانية. املدينة يف املدنيني
بها يتم التي األربعة األجناس علم ن ويتضمَّ النظري الكمال هو هذا األمة. أو املدينة يف
الحقيقة يف واحد علم فهو العالم. ولنظام واألمم املدن ألهل القصوى السعادة تحصيل

واملجتمع. والطبيعة العقل بني فرق ال املدني، والعلم املوجودات وعلم النظري العلم
والوجود، العقل بني فرق ال بالفعل، موجودة األشياء هذه النظرية العلوم أعطت لقد
آخر علم إىل الحاجة نشأت االثنني بني تقابل عدم حدث فإذا األعيان، وعالم األذهان عالم بني
واألعراض األحوال عن خالصة كذلك هي حيث من املعقولة فاألشياء النَّظري. العلم غري
بالنوع الواحدة أنَّ حني يف تتغريَّ وال تتبدَّل ال بالعدد، واحدة النفس، خارج وموجودة
املعقوالت يف الحال هو كما النفس خارج كانت إذا واألعراض األحوال إىل وتحتاج تتبدَّل
أو يوجد أن يُمِكن ال باإلرادة يوجد ما كل اإلرادية. املعقوالت ويف بالنوع الواحدة الطبيعية
الجنس. أو بالنوع بل بالعدد واحدة تُوَجد وهي بها. املقرتنة واألحوال باألعراض إال يعلم
وتتغري تتبدَّل طويلة مدة عىل لقوانني طبًقا وترتكَّب وتَنقص تزداد عليها، تتبدَّل لذلك
يريد ما حسب وعىل قصرية مدة يف دائم نحو عىل تتبدَّل فإنها لقانون تخضع ال وما أيًضا.
طبيعي هو ما منها له، العاِشقة املتضادات بسبب أصًال يشء منه يَحصل ال وربما الفاعل.
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مثل واألمكنة األزمنة الختالف طبًقا فقط وليس آخرين إرادات عن إرادي هو ما ومنها
يف واملكان للزمان طبًقا ويتبدَّل األعيان، عالم يف فإنه اإلنسان. وهكذا الطبيعية، األشياء
ة العفَّ مثل اإلرادية األشياء وكذلك واحد. معقول كله ذلك من واملعقول واألعراض. األحوال
أو بساعة ساعة واألمم واملكان الزمان باختالف تختلف إرادية معقولة معاٍن لها واليسار
له فالتغري بأحقاب. أحقابًا أو بحقبة حقبة أو بسنة سنة أو بشهر شهًرا أو بيوم يوًما
املدة األعيان عالم يف املتبدلة واألحوال األعراض معرفة تتطلَّب بطيء وإيقاع رسيع إيقاع
يشرتك كبريًا أم كان صغريًا املعمورة من املحدَّد واملكان طويلة. أم كانت قصرية املعلومة

كلها. املعمورة أو أمة أو مدينة أو مدينة يف طائفة أو واحد إنسان فيها
أو ألمم مشرتكة فاِضلة غاية يف أنفع هو ما منها يُستنبَط املدنية الفكرية والفضيلة
لكلِّ يستنبط وما قصرية. مدة يبقى ما ومنها طويلة مدة يبقى ما منها. مدينة أو أمة
أصناف هي قصرية مدة يف يُستنبط وما النواميس. وضع عىل األقدر هو طويلة مدة األمم
مدينة يف لطائفة ذلك دون وما املدينة. أو األمة أو األمم عند الزمنية الجزئية التدبريات
وقد طويلة. أو قصرية مدة يف جهادية أو منزلية فضيلة تكون فإنها طائفة يف منزل أو
أو ة خاصَّ غاية أو حرفة أو حادث عرض أو صناعة صغار، أجزاء إىل الفضيلة تَنقِسم
الفضائل هذه كانت وكلَّما تَفِرتق وقد واحد إنسان يف تجتمع قد مشورية. فتكون لغريه
وأعظم رياسة أشد بها امُلقرتنة الُخلقية الفضائل كانت قوة وأعظم رياسة أكمل الفكرية

كذلك. قوة
أي املال أو الحرب أي امُلجاَهدة يف إما املدينة جزء تقترصعىل ثالثًا الخلقية والفضائل
أو قصرية مدَّة ملنزل أو اإلنسان عملية صناعات إىل ل تتحوَّ أن قبل آخر جزء يف أو االقتصاد
واملنازل الناس عند كلها الفضائل مجموع أو قوة أعظمها هي الكاملة والفضيلة طويلة.
فضيلة مثل الفضائل جميع عىل تتقدَّم التي الرئيسية الفضيلة وهي جميًعا واألمم واملدن
املشرتك واألجمل األنفع بها يَستنِبط التي الفكرية القوة فيه تتواَفر الذي الجيش صاحب
الصناعات ترتتَّب وكذلك األموال، ُمكتسبي بني وامُلشرتكة الشجاعة مثل املجاِهدين بني
فضائل هناك الجيوش قيادة فضيلة وتحت أقواها. وهي الرئيسية الصناعة مقدمتها ويف
لها، خاِدمة وصناعات فضائل هناك األموال اكتساب فضيلة دون أن كما أخرى. وصناعات
يف أو ملة عند أو املشهور يف يكون أن إما الفاِضلة الغايات وكذلك وأجمل أنفع هو وما
بني للتمييز النظرية للفضيلة تابعة تكون الرئيسية الفضيلة أن الواضح ومن الحقيقة.
الفكرية للفضيلة تابعة تكون الخلقية الفضيلة أن كما بها. املقرتنة واألعراض معقوليتها
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والفكرية الفكرية، من الخلقية الخلقية، من والعملية األعىل، من األدنى استنباط يمكن حتى
النظرية. من

غري الحيوانات يف بامَلَلكات أشبه الطبيعية والفضائل باإلرادة. أو بالطبع إما والفضائل
إرادية. أيًضا عنده أنها إال اإلنسان يف كذلك األمر يكون وقد األسد. يف كالشجاعة الناطقة؛
كالهما والخدم، امللوك مثل العظمى الخلقية الفضائل يف وباإلرادة بالطبيعة يسلك فاإلنسان
بطريقتني، تحصيلها ويتمُّ واألمم، املدن فضائل وكذلك واإلرادة، بالطبيعة خادم أو ملك
الفضائل إليجاد والتأديب والنظرية الفكرية الفضائل إليجاد التعليم والتأديب. التعليم
وعشق برتويضالعزائم والتأديب والتحصيل، بالقبول التعليم العملية. والصناعات الخلقية

الفضائل.
لغريهم ويُعلمونها يحفظونها من وأما وامللوك األئمة يعلمها أن إما النظرية والعلوم
أحوال أصناف ثم النظرية، العلوم من جنس كل يف األول واملعلوم األَُول املقدمات من ابتداءً
ثم اإلنسانية، لطبائعهم طبًقا وترويضهم األحداث نفوس تقوية بعد وترتيبها املقدمات
حتى اآلداب سائر مع أفالطون قال كما الصبيِّ من ويتعلَّمون املنطقية. الطرق استعمال
الكلية.32 الرياسات إىل ارتقاءً الجزئية الرياسات من ابتداءً منهم امللوك يُعني ثم أشده، يبلغ
األشياء تعلُّم ويُمكن واألعراف. العادات أي املشرتكة اآلراء توجبه ما عىل التعليم يَقترص وال
بعد إال اإلنسان يعقلها ال التي األمور وهي التخيُّل، وطريق اإلقناعية بالطرق النظرية
إال العامة تفهم ال التي الجسمانية غري واملبادئ الُقصوى املبادئ وهي الكثري، يعقل أن
عن ومدينة أمة، عن أمة فيه تتميَّز وما اإلقناعات، بطريق نفوسهم يف وتُمكن مثاالتها،

النظرية. الفضائل عىل يَحُصلوا أن إىل طائفة عن وطائفة مدينة،
عن ثالثًا الخلقية بالفضائل مرتبطًة رابًعا العَملية الصناعات أو الفضائل تأتي ثم
اإلقناعية األقاويل إحداهما بطريقتنَي؛ عليها الناس يتعوَّد إذ والتدريب؛ التعلُّم طريق
نحو طوًعا العزائم تنهض حتى واملَلكات األفعال هذه النفس يف تُمكِّن التي واالنفعالية
مع اإلكراه طريق والثاني املنطقية. الصنائع عىل قدرة من املَلكات هذه تُعطيه وما أفعالها
باألقاويل أو طوًعا الصواب إىل يَنهضون ال الذين واألمم املدن أهل من العاصني املتمرِّدين

كلية أو جزئية رياسة يتعلَّم ال والطفل شهَرين أي أعمارهم من أسابيع بثمانية املدة الفارابي د يُحدِّ 32

ال قصرية أيًضا مدة فهي الكلية أو الجزئية للرياسة التعلُّم مدة املقصود كان وإذا رضيًعا، زال ما وهو
تَكفي.
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استعمال صناعة أو امللك فضيلة عىل والقادر النظرية العلوم عن منهم تعاىص من أو
املدن وأهل األمم. يف والصنائع الفضائل أهل تأديب عىل قادًرا يكون الجزئية الفضائل
املنزل رب مثل ومعلمها األمم مؤدِّب وامللك كرًها. يتأدَّب من أو طوًعا يتأدَّب من طائفتان،
أصناف يف واحدة املاهية والجرب. بالكره أو واإلقناع بالرفق إما واألحداث الصبيان ومعلم
تأديب عىل األمم تأديب عىل وصغرها القوة وعظم والكثرة القلة يف التفاُضل إنما الناس،
يستعمل ما وقوة امللوك، وهم واملؤدِّبني املقومني وقوة املنازل، وأهل واألحداث الصبيان
آالت واستعمال الجيوش قود يف التدبري جودة عىل والقوة كرًها، أو طوًعا املهن من للتأديب
كمال بها التي السعادة ألعمال يَنقاُدون ال الذين واملدن األمم مغالبة يف والناس الحرب

الوجود. يف رتبتِه حسب اإلنسان
يقينية برباهني معرفتُها حصلت التي املعقولة النظرية العلوم إىل امللك ويَحتاج
جميع بني ُمشرتكة وهي باملثاالت. التْخييلية أو منها كلٍّ يف اإلقناعية الطرق والتماس
وطرقها الجزئية العَملية والصنائع الفضائل أفعال إحصاء إىل يحتاج كما واملدن. األمم
وقد النفوس. منها تخشع التي والخلقية االنفعالية واألقاويل العزائم يف ألنها اإلقناعية؛
والفكرية النظرية األوىل الثالثة العلوم فتحُصل واملشاكسون. املضادُّون امللوك يَستعملها

واملدن. األمم يف األول الرئيس لغرض تنفيذًا والخلقية
اإلنسانية واألفعال املَلكات من املشرتكة وطباعها أمة أمة األمم، أصناف يف يَنظر ثم
وما بها تَنفِرد التي أمة كل وخصائص هم، تعمُّ التي اإلنسانية الطبيعة يف واشرتاكهم

اإلقناع. طرق من معها يُستعَمل
برباهني معقولة املوجودات بها تَحُصل التي النظرية الفضيلة أربعة؛ الحاصلة فالعلوم
بالطرق بها والتصديق املعقوالت تلك مثاالت أو إقناعية طرق عن بأعيانها أو يقينية
إقناع يف يُستعمل وما أخرى. به تَشقى قد أو به تَسعد وما أمة، كل عىل وتطبيقها اإلقناعية
سلطتَه يَفرض والذي الرئيس لغرض تنفيذ كله وذلك أخرى. إقناع يف يستعمل ال قد أمة
استعمال لَجودة فكرية وأخرى جزئية فضيلة منها كلٍّ ففي الطوائف؛ مثل األمم تأديب يف
الفكرية. فضائلهم حسب األفراد حتى أصغر وحدات إىل التفويض يَنتقل وقد الجيوش.

بأعيانها سواء يَقينية برباهني معقولة املوجودات يُعطي الذي العلم العلوم هذه وأوَّل
العامة. ومنها الخاصة فمنها املدن؛ وأهل األمم جهود تعليم ليسهل بتْخييلها أو بها ُمنتَفع
األمور يَعرفون الذين هم والخاصة املشرتك، الرأي يُوجبه ما عىل إال يقدرون ال والعامة
ص متخصِّ كل فيُصبح حرفية، قسمة ليَست والعامة والخاصة برهانية. بمقدمات النظرية
وال رياسة له تكن لم َمن كل والعامي العلم، فهم يف العمق هو بل الخاصة من حرفة يف
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يتقلَّد أن يَصلُح صناعة له أن بنفسه ظنَّ وَمن املدينة، بها يَخدم أو الرياسة حه تُرشِّ صناعة
الخصوص يف وأدخل اليسار. ذوي من وكثري األحساب ذوي مثل رياسة حال أو رياسة بها
والعامة الخاصة بني التمييز فِمقياس رياسة. بها يتقلَّد أن تؤهله صناعته كانت من كل
املشرتك، الرأي عن البعيد األول الرئيس هو الخواص أخصُّ للرياسة. األهلية درجة هو
عىل للحصول ل املؤهَّ وهو وخدمته. األول الرئيس تتْميم بها قصد مدينة رياسة تقلَّد ومن
والتخيُّالت. اإلقناعية الرباهني عىل الجمهور أي العامة يَقتِرص حني يف يقينية برباهني العلم
الثاني له، خادمة العلوم وسائر األول النظري العلم وهو رياسًة، وأكملها العلوم أقدم وهو

منه. امُلستنبَطان والثالث
الفارابي يُبني عندما التاريخ يف فلسفة إىل العملية والصناعات الفضائل ل وتتحوَّ
وهم الكلدانيِّني عند بدأت فقد مراحل؛ خمس يف أمة إىل أمة من القديمة األمم يف انتقالها
العرب؛ إىل ثم الرسيانيِّني إىل ثم اليونانيِّني إىل ثم مرص أهل إىل صارت ثم العراق أهل
طبًقا املسلمون وليس العلوم حملوا من آخر والعرب املرصيني، من أقدم فالكلدانيون
أحد شاء ولو له. وجود ال وفارس والهند، الصني، القديم، والرشق للعلم. القومي ر للتصوُّ
اليوم، حتى عرصالنهضة منذ الحديث الغرب فرتة عن لتحدَّث اآلن الفارابي بعد االستمرار

الرشق. يف سابعة فرتة واحتمال
إىل الرسياني اللسان إىل اليوناني اللسان من مراحل، ثالث فقط فهو التدوين أما

القدماء. املرصيني وال علومهم يُدوِّنوا لم البابليِّني وكأنَّ العربي، اللسان
أو اإلطالق عىل الحكمة والصناعات والفضائل العلوم هذه ون يُسمُّ اليونانيُّون كان
والعلم للعلم، وسيلة فالفلسفة الفلسفة؛ وملكتها العلم اقتناءها ويُسمون الُعظمى، الحكمة
فيلسوًفا، لها امُلقتني ويُسمون ومحبَّتها. الُعظمى الحكمة إيثار وتَعني الفلسفة. غاية
أو علًما ونها ويُسمُّ الفضائل، جميع بالقوة ن وتتضمَّ لها، واملؤثِر للحكمة املحب ويصفون
عىل الحكمة وتُقال الفضائل. وفضيلة الصناعات وصناعة الحكم وحكمة العلوم وأم علوًما
حكيم الحاذق عىل ويُقال البرشية. الحكمة يف اإلعجاز لدرجة صناعة يف واإلتقان الحذق
عىل الحكمة أنَّ إال حكيًما، ى يُسمَّ قد فيها والحديث الرؤية النافذ وكذلك الصناعة، تلك يف

ومَلكته. العلم هذا هي اإلطالق
فلسفة كانت غريها يف استعمالها عىل قوة إىل ل تتحوَّ ولم النظرية العلوم انفردت وإذا
وتكون النظرية العلوم هذه له تَحصل الذي هو اإلطالق عىل الكامل والفيلسوف ناقصة.
القوة لديه فَمن األول. والرئيس الفيلسوف بني فرق وال غريها. يف استعمالها عىل القوة له
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كانت وكلما وإرادية. معقولة األمور يجعل واحد، النظرية عليه تَحتوي ما استعمال عىل
النظرية الفضائل له حصلت الذي هو اإلطالق عىل والكامل أكمل. فلسفته كانت أعظم قوته
برباهني واملدن األمم جميع يف إيجادها عىل القدرة له وكانت يقينية، ببصرية والِعلمية
الرئيس اإلطالق، عىل الفيلسوف وهو كرًها. أو طوًعا وتخييلية بل إقناعية وبطرق يقينية
وتفهيم به. التصديق ثم النفس، يف معناه وإقامة تفهيمه بشيئنَي؛ يَلتئم والتعليم األول.
التصديق ويكون يُحاكيه. الذي مثاله يتخيَّل أن أو ذاته يعقل أن رضبنَي؛ عىل اليشء
ووَقع معانيها وعقلت املوجودات علم حصل ومتى اإلقناع. أو اليقيني الربهان بطريقني،
ومتى فلسفة. املعلومات تلك عىل امُلشتِمل العلم كان اليقينية الرباهني عىل بها التصديق
وإذا مَلكة. ى تُسمَّ اإلقناعية بالطرق بها التصديق وَقع تُحاكيها التي بمثاالتها تخيَّلت
املشهورة الذائعة الفلسفة عليها املشتملة املَلكة ُسميت اإلقناعية الطرق فيها استعملت
ويُعطيان وبأعيانها، موضوعات عىل يَشتمالن وكالهما للفلسفة. محاكية فاملَلكة والبرتائية.
القصوى والغاية للموجودات، األول والسبب األول املبدأ علم للموجودات، القصوى املبادئ
تُعطيه وما املوجودات. من واحد لكل القصوى والغاية الُقصوى، السعادة وهي لإلنسان
امللكة تُعطيه مربَهنًا الفلسفة تعطيه وما متخيًال. املَلكة تُعطيه ًرا ُمتصوَّ أو معقوًال الفلسفة
هي التي الجسمانية غري الثواني املبادئ وذوات األول املبدأ ذات الفلسفة تعطي مقنًعا.
وتحاكيها الجسمانية، املبادئ من املأخوذة بمثاالتها امللَّة وتُخيِّله معقوالت. القصوى املبادئ
أفعال وتُحاكي املدنية، املبادئ بأفعال اإللهية األفعال وتحاكي املدنية، املبادئ من بنظائرها
ذلك فعل وقد اإلرادية. والصناعات واملَلكات القوى من بنظائرها الطبيعية واملبادئ القوى
السعادات وأصناف الحسية، بنظائرها املعقوالت حاكي عندما «الطيماوس»، يف أفالطون
السعادات حاكي الخريات، من بنظائرها اإلنسانية الفضائل أفعال غايات وهي القصوى،
وكل الزمان. يف الكائنة املراتب من بنظائرها الوجود ومراتب السعادات، من بنظائرها
امللَّة عىل تتقدَّم والفلسفة باإلقناعات. امللة تُعطيه اليقينية بالرباهني الفلسفة تُعطيه ما

. ميلِّ إىل ل يتحوَّ أن قبل فيلسوًفا نشأ فاإلنسان بالزمان.
يف فلسفة إىل الفلسفة تحوَّلت ثم فلسفة، إىل والعملية النظرية الفضائل تحوَّلت وكما
معقوالت بالفعل وجدت فإذا والترشيع. القانون يف فلسفة إىل أيًضا الفلسفة ل تتحوَّ التاريخ،
إىل تحويلها يُمكن الرشوط فيها رت وتوفَّ العملية الفلسفة تُعطيها التي اإلرادية األشياء
التي رشائطه فكره بجودة يستخرج أن عىل الُقدرة له الذي هو النواميس فواضع نواميس.
أو الرئييس الفيلسوف هو ويكون الُقصوى السعادة به تنال بالفعل موجوًدا بها يُصبح
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تكون ترشيع إىل ل تتحوَّ لم إن والفلسفة الفلسفة. هو الترشيع فرشط الفيلسوف. الرئيس
القدرة له تكون أن دون الفضائل اقتنى فمن باطلة. بأنها الفارابي يَصفها بل ناقصة
أحوالها اإلرادية املعقوالت يَستخرج وأن الخصوص، عىل وليس العموم عىل إيجادها عىل
التحوُّل رشط الفكرية فالفضيلة ناقًصا؛ يكون بالفعل موجودة تكون بحيث ورشائطها
ذلك ويتطلَّب الفكرية. الفضيلة برشط إال توجد ال العملية والفضيلة العملية. الفضيلة إىل

والتخييل. اإلقناع جودة عىل القدرة أيًضا
الفيلسوف أن إال واحد معنًى — النواميس واضع أي — ع وامُلرشِّ والفيلسوف اإلمام
األخري، كمالها إىل بها يصل الذي هو الكامل والفيلسوف النظرية الفضيلة عىل يدلُّ
والقوة العملية املعقوالت برشائط املعرفة جودة ن يتضمَّ الذي القواميس واضع فيُصبح
التام واالقتدار واالقتدار، التسلط يُفيد وامللك واملدن. األمم يف وإيجادها استخراجها عىل
والصناعة والفضيلة والفكرة املعرفة قوة يتطلَّب ما وهو الخارج، وليسمن الداخل من ينبع
لذلك ناقًصا، كان الُقصوى السعادة دون الخريات عىل قادًرا كان وإن قدرته. نقصت وإال
عىل يدلُّ العرب لغة يف واإلمام النواميس. واضع الفيلسوف هو اإلطالق عىل امللك صار
األفعال لجميع متقبًال يكن لم فإن غرضه. املتقبِّل أو له كما املتقبِّل أما واملستقِبل، به املؤتمِّ
حصوله يلتمس غرض يوجد لم وإن اإلطالق، عىل متقبًال يكن لم والصناعات والفضائل
وفكرته وفضيلته صناعته كانت غرِضه سوى والصناعات والفضائل األفعال من بيشء
النظرية العلوم دون ذلك يُمِكن وال والعلوم، واألفكار والفضائل الصناعات أعظم وعلمه

الفيلسوف. عند الفكرية والفضائل
وهي واحد. معنًى إذن واإلمام النواميس وواضع وامللك األول والرئيس الفيلسوف
هذه حصلت ومتى واحد. معنًى عىل تدلُّ اللغويِّني، جمهور عند التباُدل عىل ُمرتادفات
التصديق ووَقع نفوسالجمهور، وتُخيِّلتيف النظرية، العلوم يف برهنت التي النظرية األشياء
عليها واستولت النفوس من وجودها وتمكَّن برشائطها، العملية األشياء وحصلت بها،
بأعيانها والعملية النظرية الفضائل قت تحقَّ فقد أخرى؛ أفعال نحو تنهضهم وصارتعزائم
فهي الجمهور نفوس يف كانت وإذا النواميس. واضع نفس يف كانت إذا يقينية وببصرية
مقنعات أو مخيَّالت ليست الفيلسوف النواميس واضع عند وهي وإقناع. تخيُّل عن مَلكة
تخييل أنها عىل الجمهور نفوس من لتتمكَّن اخرتعها الذي هو بل يقينية، بل له بالنسبة

بالحقيقة. الفيلسوف فهو ملكة. ولغريه فلسفة له لغريه. وإقناع
قبل يَرشع الذي فهو الباطل فيلسوف والبهرج الزور وفيلسوف البرتاء الفلسفة أما
أهلية النظر يف الترشيع لها. ً موطَّأ يكون أن دون العلوم يتعلَّم أن أو العلوم يتعلَّم أن

48



الكيل العرض ثانيًا:

جيد يكون أن «السياسة»، كتاب يف أفالطون ذكرها التي الرشوط وهي وفطرة. واستعداد
غري وأهله، والعدل وأهله، للصدق محبٍّا الكد، عىل وصبوًرا حفوًظا لليشء، ر والتصوُّ الفهم
والدرهم الشهوات عليه وتهون واملرشوب، املأكول عىل رشه غري أهوائه، يف لجوج وال جموح
وعرس والعدل، للخري االنقياد سهل وربما الناس، عند يَشني عما النفس كبري والدينار،
فطر ما وعادات نواميس عىل ربي الصواب، اليشء عىل العزيمة قوي والجور، للرش االنقياد
ملته، يف التي الفاضلة باألفعال متمسًكا عليها، نشأ التي امللة آلراء االعتقاد صحيح عليه،
كان وإال الجميلة، باألفعال املنحلَّة غري بالفضائل ًكا متمسِّ معظمها، أو بكلها مخل غري

وباطل. وبهرج زور فيلسوف
ودون األخري كمالها دون النظرية العلوم له تحصل الذي هو الباطل الفيلسوف
دون النظري عىل فيحصل الفلسفة بفرض يشعر لم الذي هو إمكانياتها. بكلِّ تحقيقها
قد فطلبها، خريات الجمهور، ظنه ما السعادة أن وظن األخالقي. دون املعريف وعىل العميل،
ولكنها تزويرها دون النظرية العلوم يتعلَّم الذي هو البهرج والفيلسوف يناله، ال وقد يناله
يشء، كل يف وشهواته هواه تابع بل امللة بحسب الجميلة أو فاضلة أفعال إىل لديه ل تتحوَّ لم
وهو نحوها بالطبع ا معدٍّ يكون أن غري من النظرية العلوم تعلم الذي هو املزور والفيلسوف
النظرية العلوم عىل منهما كلٌّ حصل األقل عىل واملزور الباطل ألن واملزور الباطل من أقل
علومهما فتنطفئ السن لكرب تدريجيٍّا عندها اضمحلَّت أو فضائل إىل عنده تتحوَّل أن دون
يَقهران الثاني وعادة األول طباع ألن أفالطون يَذكره الذي أرقليطس نار انطفاء من أشد
وإن الثمرة فتضيع فيُهمالنه، فيه الكد احتمال قد ما عليه ويُثقالن شبابهما يف تعلماه ما
البداية. منذ النظرية العلوم عىل األهلية فيه تتوافر ال الذي فهو املزور أما الغرس. حدث
سواء والعملية والخلقية والفكرية الفطرية الفضائل بني جمع الذي هو الحق والفيلسوف
له. الناس بقبول وليس وصناعته بماهيته واإلمام فامللك ذاته. يف كمل أو الناس به انتفع
لم أم القاعدة وجدت سواء قائمة فالقمة للمرىض، عالج دون حتى طبيب الطبيب أن كما
وتنتهي املرءوسني. غياب حتى الفارابي عند الرياسة استقالل بلغ الحد هذا إىل توجد.

املرسلني.33 سيد عىل والسالم والصالة بالحمدلة الرسالة

الطاهرين الطيبني وآله املصطفى محمد املرسلني سيد عىل والسالم والصالة العاملني رب هلل والحمد 33

ص٤۸). (السابق، آمني ثم آمني أجمعني، وَصحبه
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اآلتي: السعادة تحصيل عىل ويالحظ

فيها وأرسطو أفالطون ضم الفارابي أراد التي السعادة» «تحصيل يف البنية إنَّ (١)
ضم فكان النزعة. أفالطوني والفارابي محايدة. بنية وليست إرشاقية أفالطونية ِبنية هي
أرسطو. لصالح منه أكثر أفالطون لصالح البداية منذ ُمتعادل غري ثالث تصور يف املذهبني
والعمل، النظر بني والطبيعة، امليتافيزيقا بني والوجود، املنطق بني الفارابي د يوحِّ (٢)

العلوم». «إحصاء يف عرض كما كلها العلوم رشط والرياضيات
للمعرفة أداة هي ذاتها. يف غاية مجرد وليست يشء كل إنتاج إعادة الفلسفة (٣)
يَحذقها حرفة ليست الفلسفة الصناعات. صناعة الفضائل، فضيلة العلوم، علم الشاملة،

والصناعات. العلوم كل بها تعرف أداة بل الحريف
الفطرة عىل الرتكيز مثل مبارش غري ضمني وبطريق بعد، عن املوروث يظهر (٤)
للمجتمع، الترشيع ورضورة والنافع، والخري الجميل بني والتوحيد واالستعداد، والطبيعة

وباالختيار. فطرية الفضائل وجعل إرادة، إىل الطبيعة وتحول
امللة أن حني يف يقني الفلسفة امللَّة. من أكمل والحقيقة الدين، من أعىل الفلسفة (٥)
سينا ابن عند ظهر ما وهو العامة، وامللة الخاصة الفلسفة التخييل. أو اإلقناع عىل تعتمد

ذلك. بعد رشد وابن
والقانون واالجتماع والسياسة األخالق يف فلسفة إىل النظرية الفلسفة تحويل (٦)
واملدن والطوائف املنازل أساس ولكنها بالفرد مرتبطة فقط ليست الفلسفة والتاريخ

واملكان. الزمان اختالف بحسب وتنوعها كلها، واملعمورة واألمم
واملأموم، اإلمام واملرءوس، الرئيس ثنائية يف للعالم الهرمي التصور يف الوقوع (٧)
الترشيعية السلطات كل الفيلسوف أو امللك أو اإلمام أو الرئيس يف والتوحيد والرعية، امللك
يف الرئيس ودور واملال، والجهاد واالقتصاد، الحرب عىل والرتكيز والتنفيذية، والقضائية
املأمومني، عن واإلمام الدولة، عن الرئيس استقالل وإمكانية بل كرها، أو طوًعا األمم تأديب

الرعية. عن وامللك

أفالطون فلسفة (ب)
وهو آخرها». إىل أولها من أجزائها، ومراتب وأجزاؤها، أفالطون «فلسفة الكتاب واسم
ن ويتضمَّ الساقني. أو األضالع املتساوي املثلث يف األول الضلع الثالثية، من الثاني الجزء
يف الرتكيب ثم أجزائها إىل أفالطون فلسفة تحليل التحليل، أي التأليف منهج العنوان
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فإن والتاريخ املسار حيث من أما املذهب. ِبنية حيث من وكالهما أجزائها». «مراتب
إذن فالغاية وتطوره؛ املذهب حركة أي واآلخر األول والنهاية، البداية معرفة يريد الفارابي
بداية والتاريخ وتركيبًا، تحليًال الِبنية وتاريًخا، بنية أفالطون فلسفة عىل التعرف رباعية.

أرسطوطاليس». «فلسفة الثالث للجزء الِبنية نفس وهي ونهاية.
املحاورات أي أعماله خالل من أفالطون فلسفة عىل التعرف املنهج هذا حتم وقد
دينية ألسباب يُرتجم لم أفالطون أن الشائع الرأي يدحض مما الثالثني حوايل بَلغت التي
أسماء كانت وملا أفالطون. برتجمة اهتموا مما أكثر أرسطو برتجمة اهتموا املسلمني أن أو
أما املؤلفات.34 أي املحاَورات أسماء استعمالها عىل الغالب أن إال أعالم أسماء املحاورات
أفالطون ويُرتجم أفالطون.35 ثم سقراط املقدمة يف يأتي أن الطبيعي فمن اإلعالم أسماء

الغالب.36 يف سقراط ُمحاِور اسم علم، اسم أنه مع حرفية ترجمة محاورة اسم كل
الفقرة مضمون باسرتجاع فقرة كل تبدأ ونهاية بداية املذهب، مسار وصف أجل ومن
كانت وملا الجديدة. الفقرة موضوع يأتي ثم فات بما للتذكري الجملة تطول حتى السابقة
بعرض البداية قبل السابقة املحاَورات بمواضيع التذكري بدأ ملحاَورة عرًضا فقرة كل
من خطوة، خطوة فلسفته أفالطون كون كيف يظهر حتى الجديدة املحاورة موضوع

اآلخر. إىل األول
باملوجودات، كعلم الفلسفة عن بالبحث أرسطية قراءة أفالطون الفارابي قرأ ربما
العلم فيها لعلَّ واستعراضها املنطق كتب من ابتداءً موجود، هو حيث من باملوجود العلم
الشعر علوم ثم والربهان والقياس والعبارة املقوالت ويشمل اللسان. بعلم بداية املطلوب،
أفالطون فقراءة الظن. بمنطق ونهاية اليقني بمنطق بداية والجدل، والسفسطة والخطابة
تجعل أرسطوطاليس» «فلسفة يف أفالطونية قراءة أرسطو قراءة وربما أرسطية، قراءة

ممكنًا. الفارابي فلسفة يف هما ضمَّ

وعلق قها حقَّ نصوص اإلسالم، يف أفالطون آخرها، إىل أولها من وأجزاؤها أفالطون فلسفة الفارابي: 34
ونرشه ص۳–۲۷. ۱٤۰۲ه/۱۹۸۲م، الثالثة الطبعة بريوت، األندلس، دار بدوي، الرحمن عبد د. عليها

ص۲۸–۳۳. بدوي يف النرشة هذه عىل املالحظات انظر ١٩٤٣م. عام لندن يف وفالتزر روزنتال
كريتاس النواميس، أخيس، أوثوذيموس، سوفطس، طائطيطوس، ،(۳) طيماوس ،(٤) تراسوماخس 35

تيجس، أبرخس، القيبادس، برميندس، غورجيس، إقراطلس، أوتفرن، فليبص، مانن، القبيادس ،(۲)
أهل عىل سقراط احتجاج سقراط، اعتذار أقريطن، فادروس، أفروطاغورس، الخس، خرميدس، أرسطا،

(سقراط). اللذة منكاتش، أبيمس، السياسة، فاذن، أثينة،
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فلسفة وربما أفالطون وفلسفة الفارابي فلسفة بني الفرق يُمحى العرض وبهذا
واحدة فلسفة هي أرسطو». و«فلسفة أفالطون» و«فلسفة السعادة» «تحصيل بني أرسطو
من ابتداء والثانية وأرسطو، أفالطون إىل الفارابي من ابتداء األوىل مرات، ثالث عرُضها يتم
البداية وأفالطون. الفارابي إىل أرسطو من ابتداءً والثالثة وأرسطو، الفارابي إىل أفالطون

واحدة.37 والنهاية واحدة
موضوعاته. أمام أفالطون فكر مسار تتبع أي «فحص» القول أفعال عىل والغالب
وأحيانًا «بني» فعل يأتي ثم وفحص». «ابتدأ مثل آخر بفعل مسبوًقا الفعل يكون أحيانًا
صيغة يف والفحص البيان يأتي وأحيانًا الفحص، نتيجة البيان أن عىل يدلُّ مما «بان»
إىل البداية من وتسلسلها املوضوعات بني الربط أجل من فحص» … بني «ملا رشطية
نظر، ذكر، بني األخرى األفعال وترتاوح «ثم». العطف بحرف الربط يتم ما وغالبًا النهاية.

إلخ. … رشع أعطى،
مثلَّث يف املتساويان الضلعان هما كانا ملا وأرسطو أفالطون بني الفارابي يقارن وال
منعزلة أفالطون» «فلسفة كتبت فقد وأرسطو. أفالطون إىل يحيل الذي السعادة» «تحصيل

الثاني.38 الساق إىل إحالة ودون بذاته قائم مذهب وكأنها أرسطو» «فلسفة عن
غاية نفس وهي إنسان. هو حيث من اإلنسان كمال عن البحث أفالطون فلسفة وغاية
كمال وهل والعملية. والخلقية والفكرية النظرية األربعة: الخلقية الفضائل أرسطو، فلسفة
يف ونسب حسب ذا يكون أن أو البرشة ناعم الوجه، جميل األعضاء تام يكون أن اإلنسان
عىل رئاسة ذا ممجًدا معظًما أو يسار ذا يكون أن أو واملحبِّني األصدقاء من كثري عشريته،
البعض دون بعضها يف تكون قد أو كله ذلك غري يف السعادة تكون قد مدينة؟ أو طائفة
أن وتبنيَّ الكاملة. السعادة دون األوىل ُمستوياتها أحد يف كذلك السعادة تكون قد أو اآلخر
بكتاب املعروف األول، الدستور أي «القيبيادس» كتاب يف عرض كما وسرية علم السعادة

نموذًجا. سقراط وسرية، عقل وحياة، فكر وعمل، نظر السعادة اإلنسان
كماالت أحد وهو كلها، املوجودات من موجود بجوهر بالعلم السعادة هذه وتبدأ
وموضوع اإلرادي. يعني الذي «طائطيطوس» كتاب عرضيف وكما غاياته وأعظم اإلنسان

.(١) مانن مراثب، ،(۲) أفرطاغورس ،(۳) أفالطون ،(٤) تراسوماخس ،(۸) سقراط 36

مانن اللبن، حامل أفروطاغورس حبيب، فيلبس اإلرادي طاثطيطوس الدستور، القيبيادس مثل: وذلك 37

ألخس الفلسفة، أرسطا التجربة، تيجس ر، التصوُّ أبرخس الرحمة، برمنيدس الخدمة، غورجيس ثابت،
الحقائق. انتزاع كريتاس النور، معطي أو الضياء ُمعطي فادروس التمهيد،
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أي وإىل بالحقيقة، هي التي السعادة عن تساءل ثم العلم. هو الحقيقة يف املحاورة
وكما الفاضلة، السرية أنها وتبني ق. تتحقَّ فعل وبأي ترتبط، ملكة وبأي تنتسب، علم
علم لإلنسان يحصل أن يُمكن هل تساءل: ثم حبيب. وتعني «فيلبص» يف لذلك عرض
أو العلم هذا باستحالة الشاك طاغورس أفرو يقول كما األمر أن أو يُريد كما املوجودات
بأن وأجاب للجميع؟ ا عامٍّ واحًدا علًما وليس واعتقاده فرد كل عىل متوقًفا نسبيٍّا حصوله
يقوله الذي وليس اإلنساني الكمال من وهو ُممكن، «تائطيطوس» يف عرض الذي العلم
عن أو باتفاق العلم هذا يَحصل هل تساءل ثم اسمه. تحمل محاَورة يف أفروطاغورس
وال باطل التعلم أن زعم الذي مانن قال كما ُمستحيل والتعلم العلم أن أو وتعلم تعليم
بفحص ال يجهل ما يعلم ال وربما واالتفاق بالطبع يعلم اإلنسان، أن أم علم، إىل يُوصل
يكون صناعية بقوة يحصل العلم هذا بأن وأجاب مجهوًال؟ ويظلُّ واستنباط، بتعلُّم وال
املدن أهل عند املشهورة الصنائع يستقرئ أخذ ثم «مانن». كتاب يف ممكنًا الفحص بها
العلم تعطي قد قياسية صناعة وهي املوجودات، عن البياني الفحص يف يوجد بما واألمم،

«أوتفرون».39 يف لذلك عرض كما كافية غري صناعة ولكنها والسرية،
هل العلوم. إحصاء خالل من إياه قارئًا أفالطون عند العلوم الفارابي ويستعرض
حسب املعاني عىل الدالة باألسماء اإلنسان أحاط فإذا اللسان، علم هو املطلوب العلم هذا
عرضأفالطون وقد األشياء؟ بجوهر علًما أحاط االختصاصفقد أهل عند وعرفها الجمهور
اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم املوروث من شعوريٍّا ال توجًها وربما «اقراطلس»، محاَورة يف ذلك
أن أو باملوجودات علًما تحيط أن عىل قادرة الشعر صناعة وهل الشعر؟ هو هل ُكلََّها﴾.
أي املطلوبة والسري الطبيعية املوجودات إىل تُحيل التي معانيه الوقوفعىل عىل قادرة روايته
بتنفيذ بنفسه اإلنسان يقوم وأن باألشعار التأدب وهل الإلنسانية؟ والعلوم الطبيعية العلوم
املعرفة إعطاء عىل قادر الشعر من مقدار وكم فاضًال؟ اإلنسان يصري ألن كاٍف وصاياه
إىل يؤدِّي ال الشعر وأن بالنفي اإلجابة أن واضح اإلنسانية؟ املعارف يف الشعر مقدار وما

«أين». محاورة يف لذلك أفالطون عرض وقد البعد. غاية عنه بعيد بل أصًال العلم هذا
قادر الخطبي الرأي أو الخطابة صناعة هل للخطابة. بالنسبة السؤال نفس ويتكرَّر
وما منها الالزم املقدار وما الكاملة؟ والسرية املطلوب العلم ويُعطي املوجودات يف النظر عىل

فحص، ابتدأ ،(۳) ذكر ،(٥) الرشطية الصيغ ،(۹) تبني ،(۱) فحص فقرة. ۳۲ الكتاب النارش قسم 38

.(١) بقي أعطى،
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هل «جورجيس». محاورة يف بالنفي أيًضا واإلجابة العلم؟ من الخطابة تعطيه ما مقدار
غناء من بالرغم بالنفي كالعادة واإلجابة العلم؟ هذا تعطي التي هي السفسطائية الصناعة
فغرض و«أوتوذيمس». «سوفسطس» محاورة يف لذلك أفالطون عرض وقد الصناعة. هذه
أقرب السوفسطائي املوجودات. أمور يف ينظر وال املطلوب العلم إىل يؤدِّي ال السوفسطائي
الجدل صناعة تفرق وال عمل. يف أو نظر يف نافع علم إىل يؤدي وال العلم. إىل منه اللعب إىل
إذن غناه. من بالرغم كفاية فيه أن أو للعلم طريًقا ليس أنه يف السفسطة صناعة عن
العلم ذلك يحصل حتى الجديل االرتياض قوة إىل مضافة أخرى قوة إىل العلم هذا يحتاج

«برمنيدس».40 محاورة يف أفالطون عرضه ما وهو
نظرية أو علمية املشهورة العملية الصنائع إىل السؤال بنفس أفالطون توجه ثم
فهذه املطلوب. العلم يعطي منها الرضوري مقدار منها الناتجة األفعال أو أحدها لعلَّ
يُفيد وكالهما واملربحة. الرضورية الناقصة األمور األقىصبل الكمال إىل تهدف ال الصنائع
لذلك أفالطون عرض وقد رضوري، واملربح ُمرِبح الرضوري الجمهور، عند واحًدا معنى
واملربحة الحقيقة يف الناقصة األمور ذلك بعد عرض ثم الثاني». «القيبيادس محاورة يف
الصنائع من يعترب منها يشء ال أن وتبنيَّ الحقيقة. يف الفاضلة واألرباح الحقيقة يف
واملريح النافع وليس فقط واملربح النافع هو منها الجمهور يحتاجه ما وأن املشهورة،
يُمكن حد أي إىل تساءل ثم «أبرخس». محاورة أفالطون لذلك خصص وقد الحقيقة. عىل
الحيل. من به يقصدون وما واملغالطني الرياء أهل طريق عن املطلوب العلم عىل الحصول
لذلك وكتب بها. اإلنسان وغبطة الرجولة أي والرجلة الجلد الصناعة بهذه الجمهور ويعني
األصغر» «هيبياس أفالطون بهما ويعني و«السوفسطائي». «أفيس» محاَورتي أفالطون
السرية إىل وال العلم إىل تؤدِّي ال صناعة وهي سوفسطائيِّني. اسم عىل األكرب» و«هيبياس
بني وفرق املطلوب. الكمال تبلغ وهل اللذات أصحاب سري أفالطون فحص ثم املطلوبة.
عرضذلك وقد الثانية. إىل تؤدِّي ال األوىل وأن بالحقيقة، واللذة الجمهور يطلبها التي اللذة

سقراط. إىل املنسوب «اللذة» كتاب يف
الفاضلة السرية إىل وال املطلوب العلم إىل تؤدِّي ال التي الصنائع هذه كل استبعاد وبعد
محاورة يف لذلك وعرض الغرَضني. هذين يحقق الذي العلم هذا هي الفلسفة أن إىل انتهى

ص٥–١٠. السابق، 39
ص۱۰–۱۲. السابق، 40
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األشياء فقط ليست الفلسفة أن «أرسطا» محاورة يف بني ثم التجربة تَعني التي «ثيجس»
التي الصناعة أما اإلنسانية. يف رضورية ونافعة الحقيقة، يف النافعة أيًضا بل الفاضلة
كان لذلك السياسية. الفلسفة أي واملدنية امللكية الصناعة فهي الفاضلة السرية تُعطي

واحدة. وقوة واحدة بمهنة واحًدا، شخًصا وامللك الفيلسوف
واملحبة والشجاعة، العفة مثل الفضائل عن أفالطون محاَورات الفارابي يعرض ثم
بالظن والعفيف بالحقيقة، ة والعفَّ املدن يف املشهورة العفة عن فبحث والعشق. والصداقة،
املدن أهل عند املشهور يف عرضالشجاعة ثم «خرميدس». يف وعرضلذلك يقينًا. والعفيف
وميَّز والصداقة، املحبة عرض ثم «الخس». يف بينهما الفرق وبني الحقيقة يف والشجاعة
ثم «ليسيس». وهي املحاورة االسم ذكر دون الحقيقة يف ومعناها الجمهور عند معناها بني
مستوليًا يكون وأن الفاضلة األمور يبلغ وأن فيلسوًفا اإلنسان يُصبح كيف يعرف أن أراد
وجنسه. ماهيته العشق، موضوع عرض لذلك به. مستهرتًا غريه يف يفكر وال نفسه عىل
أو ظنٍّا الجمهور عند كذلك منهما وكلٌّ مذموم، هو ما ومنه محمود هو ما منه فاالستهتار
ولكن األول، الظن يف مذمومان وهما وجنون، وسوسة اإلغراء يف واإلفراط يقينًا. الحقيقة يف
محبة تملُّك يكون وقد باملستقبل، اإلخبار لدرجة اإللهية باألشياء يكونان قد الحقيقة يف
فهذا روحانية. بأشياء وجنونًا شعًرا يكون وقد والهياكل. املساجد يف الفضائل وإيثار الخري
والجنون والعشق واإلغراق االستهتار ملعرفة النفس فحص إىل ذلك أدَّى ثم محمود. كله
البهيمي الجنون املذموم اإلنساني منه. املحمود واإللهي فيه، املذموم اإلنساني والوسواس،
والوسواس والجنون الثوري، والوسواس الربعي، والجنون اإللهية، باألشياء واالستهتار
الوسوسة أصناف وبحث اإللهية، باألشياء واالستهتار البهيمي االستهتار بني وميز التييس.
ال والكمال واملدنية الفلسفة أن وبني إلهية. إنها يقال التي الفاضلة باألشياء واالستهتار
أي والرتتيب القسمة طريق الفلسفة طريق عن بني ثم ُمستهرتة. اإلنسان ونفس نَيلها يتمُّ
أو ومخاطبة مشافهة والجدل، الخطابة طريقان، التعليم طريقا وأن والرتكيب، التحليل
املشافهة به تتميز وما التعليم يف املشافهة عن الكتابة ينقص وما منهما، كل وميزة كتابة،
يف ذلك وعرض الكتابة املشافهة سبقت وقد الشفاهي. الرشقي للتقليد طبًقا الكتابة عىل

«فادروس».41 محاورة

ص۱۷–۲۰. السابق، 41
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املدينة إىل الفرد ومن االجتماعية، الفلسفة إىل األخالقية الفلسفة من الفارابي ينتقل ثم
الفاشلة السري وال املشهورة الصنائع من ليست الفلسفة وهي الصناعة هذه أن له تبنيَّ ملا
املدن يف أفعاله تطبيق الكامل وامللك الفيلسوف عىل يصعب وأنه واملدن، األمم يف مشهورة
تقليدها دون واألمة املدينة وأهل اآلباء آراء عن بالفحص فبدأ االستهتار، حيث زمانه يف

سقراط». «اعتذار أو «أقريطن» يف ذلك وعرض فيها. والفاضل الحق االلتماس
القبيحة والسرية الجهل مع والحياة السالمة يؤثر أن لإلنسان ينبغي هل تساءل: ثم
بني فرق هناك هل البهيمية؟ والحياة الحياة هذه بني فرق هناك هل السيئة؟ واألفعال
أن وبنيَّ و«فاذن». «أثينية» أهل عىل سقراط احتجاج يف ذلك عن وأجاب واملوت؟ الحياة
أن يستطيع ال والحيوان أفضل. منها أرش هو ما بل البهيمية الحياة هذه عىل املوت إيثار
ال الذي الحيوان من أرش حيوانًا يصبح الذي اإلنسان أن حني يف أفضل هو ما إىل يتغريَّ
آراء مع يعيش أن يستطيع ال ألنه املوت سقراط فضل لذلك حيوانًا. يكون أن إال يستطيع
وإذا إنسان. حياة حياته تكن لم واملدن األمم حياة اإلنسان شارك فإذا قبيحة. وسرية كاذبة
لذلك الكمال. من الحرمان أو الهالك إما أمامه يكون وال نكدة عيشة عاش عنهم انعزل
العدل يسودها الزمان ذلك يف املوجودة واألمم املدن غري أمة أو مدينة إىل اإلنسان يحتاج
املثالية واألمم املدن هذه الجور. هو األرضية واألمم املدن يف يسود فما بالحقيقة، والخري
يف الفالسفة واألخالق. الفلسفة امللكية، املهنة عىل ويَحصلون السعادة الناس فيها يَنال
منها كل وسرية الفاضلة للمدينة املضادة األمم تصل ثم املراتب. أهل سائر ويتلوهم القمة
وعرض املدن. وسقوط األمم انهيار أسباب أي املضادة إىل الفاضلة من التحول وأسباب

«السياسة».42 يف ذلك
والطبيعية اإللهية املوجودات «طيماوس» يف عرض بالقول املدينة هذه كملت فلما
املدينة ألهل الفاضلة رَي السِّ «النواميس» عرضيف ثم العلوم. باقي وترتيب ومعلومة معقولة
الذي «كريتاس» يف الرياسة رتبة وبني العملية. والفضائل النظرية العلوم بني يجمعوا حتى
املدينة هذه وتحصل و«النواميس». «طيماوس» بني جمًعا ولده سقراط يربي كيف فيه بنيَّ
واألمم املدن أهل تعليم عرضكيفية ثم «أبينمس» عرضيف كما لها نواميس بوضع بالفعل
جهل. من فيه هم ما لقومه وبني تراسوماخس. أو سقراط طريق واختيار وتأديبهم
الفحص عىل القدرة لسقراط وكان الجمهور. وتعليم األحداث تأديب تراسوماخس وطريق

ص۲۰–٢٤. السابق، 42
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والجمهور. األحداث تأديب عىل القدرة دون الفضائل وباقي واملحبة العدل عن العلمي
سقراط طريق مًعا. الطريقني عىل القدرة فله النواميس وواِضع امللك الفيلسوف أما
امللوك مراتب فحص ثم والجمهور. األحداث طريق تراسوماخس وطريق الخواص. طريق
إذ «منكسانس» يف امللوك وعظمة عظمتهم ومقومات املدينة نفوس يف واألفاضل والفالسفة

القدماء. من أحد ذلك إىل يرش لم
واألمم املدن أهل جمهور فيها ذكر التي أفالطون «رسائل» إىل الفارابي يُشري ثم
تحويلهم ورضورة الفاضل الكامل لإلنسان يتعرَّض الذي العظيم الخطر وبني زمانه يف
األمم سري تَنقيض كيف «الرسائل» يف بني منها، االقرتاب أو الفاضلة والسري الحق إىل
أهل عىل تطبيًقا رَي السِّ وإصالح عنها االبتعاد وكيفية املدن يف التي الفاسدة والنواميس
من بالبسملة تبدأ ال أفالطون» «فلسفة أن من وبالرغم وسريهم. أفالطون قوم أثينية،
محمد النبي عىل والصالة بالحمدلة تَنتهي أنها إال املالك أو القارئ أو الناسخ أو املؤلف

الطاهرين.43 وآله
التالية: املالحظات إجمال ويمكن

من االنتقال من بدًال كلها املحاورات يضمُّ كيل نسق إىل أفالطون» «فلسفة تحتاج (١)
الطبيعة. بعد وما والطبيعيات املنطق أرسطو، نسق يف الحال هو كما أخرى إىل واحدة
األخالق إىل الفردية األخالق من أو املدينة إىل الفرد من االنتقال وهو ضمني نسق هناك

االجتماعية.
القاعدة إىل املثلَّث ساق شد يُمكن حتى ألفالطون فارابية قراءة الفارابي يُعطي (٢)
أفالطون مع الفارابي د يتوحَّ ثم ومن أرسطو»؛ «فلسفة الثاني الضلع إليها يشد التي
وحدة إىل وتجزئته الوافد تفرق إرجاع واحد؛ تصور إىل املذهبني ضم يمكن حتى وأرسطو

وتكامله.44 املوروث
قبل من الفارابي فعل كما اللسان بعلم البداية مثل ضمني نحو عىل املوروث يظهر (٣)
والشعر ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم املوروث أصل يف به ح مرصَّ هو وكما العلوم» «إحصاء يف
األشياء عن والحديث الهياكل، مع املساجد وذكر والعامة، الخاصة بني والتفرقة العربي،

ص٢٤–۲۷. السابق، 43
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والحديث. والقرآن الشعر رواية يف معروف هو كما املكتوب عىل الشفاهي وتفضيل اإللهية،
دفاًعا اليونان نبي ألنه وسرية، علًما لسقراط، والتقدير والتبجيل التعظيم هذا يكون وقد
ِمْن ﴿َوإِْن َعَليَْك﴾، نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك، َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم واألنبياء النبوة عن

نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ

أرسطو فلسفة (ج)

منه الذي واملوضع أجزائها، ومراتب فلسفته، وأجزاء أرسطوطاليس «فلسفة الكتاب واسم
جوانب: أربعة إذن املذهب عرض يشمل انتهي». وإليه ابتدأ

النهاية ونقطة البداية نقطة ثم ِبنية، ثم عنارص تركيبًا، ثم تحليًال ومراتبها أجزاؤه
الجانبان األخرية. ومقاصده غاياته حتى األوىل ومقدماته منطلقاته من املذهب تطور أي

املذهب.45 تطور األخريان والجانبان املذهب، بنية األوالن
املوضوع. رائيًا أفالطون قارئًا أرسطو قارئًا الفارابي مركبة. رؤية عىل الكتاب ويقوم
الفارابي أن إال والواقع، املثال بني وأرسطو، أفالطون بني الرأي يف التبايُن من وبالرغم

اإلرشاقي. الفارابي مذهب إىل املذهبني ضمُّ يتم حتى أفالطونية قراءة أرسطو يقرأ
ملوضوعاتها. وأحيانًا للكتب يكون أحيانًا العرض ألن نظًرا التكرار بعض وبالكتاب
عرضه عما أرسطو فلسفة يف الفارابي يختلف وال موضوعاتها. من مشتقة الكتب فأسماء
بعرض يبدأ أنه يف رصاحة أكثر كان الكندي أن إال أرسطو» كتب «كمية يف قبل من الكندي
خالل من أرسطو فلسفة يعرض الفارابي أن حني يف فلسفته إىل طريًقا أرسطو أعمال
ما وإيضاح التبسيط لدرجة بتوضيحها أرسطو لفلسفة عرضه يف الفارابي يقوم أعماله.

فيها.46 عمق ال سطحية فلسفة أصبحت حتى عليه اعتاص
ثم أرسطو إال الوافد من يذكر وال املوروث. دون الوافد إال يذكر ال الحال وبطبيعة

قليل.47 نحو وعىل أفالطن

وإليه ابتدأ منه الذي واملوضع أجزائها ومراتب فلسفته، وأجزاء أرسطوطاليس، «فلسفة الفارابي: 45
مجلة دار العربي، الفلسفي الرتاث إحياء لجنة مهدي، محسن د. عليه وعلق له وقدم قه حقَّ انتهي»،

١٩٦١م. بريوت شعر،
ص۱۲۹. السابق، 46
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أفعال تظهر بل والتلخيص. الرشح تجاوز قد فالعرض القول. أفعال تظهر وال
بني، أتى، أردف، ابتدأ، أخذ، وجد، أراد، مثل األكثر املايضوهو الزمننَي يف املعريف الشعور
املضارع يف أو أكمل، سمى، عرف، ميز، علم، تلمس، أمعن، فحص، تأمل، ابتدأ، رشع، ألزم،
ويف والفحص، ل والتأمُّ والتوضيح والبيان والرؤية املعرفة عىل تدلُّ أفعال وهي يرى. مثل

الفكر. مسار ووصف والنهاية البداية عىل تدلُّ الوقت نفس
باليونانية مرًة املنطقية الكتب بعض أسماء ذكر يف واآلخر األنا بني التقابل ويحدث
من بالتعريب بداية بالعربية واملقوالت باليونانية قاطيغورياس مثل بالعربية ومرة
وهو طوبيقا بالعربية، بالعكس التحليل باليونانية أنالوطيقا األنا، من الرتجمة ثم اآلخر
وبرمانياس بالعربية العبارة مثل اآلخر بتعريب ونهاية األنا برتجمة بداية وأحيانًا املواضع.
الحكمة، مثل اليوناني التعريب دون وحدها العربية الرتجمات تذكر وأحيانًا باليونانية.
الجوهر، البهت، املكابرة، التبكيتات، الطبيعة، بعد ما الطبيعة، املنطق، الرياضة، الجدل،
الحركة والغائية، والفاعلة والصورية املادية العلل والفعل، القوة والصورة، املادة العرض،
العقل، النفس، العلوية، اآلثار والفساد، الكون والعالم، السماء الطبيعي، السماع والسكون،
والهرم، الشباب واملحسوس، الحس وقرصه، العمر طول واليقظة، النوم الحيوان، النبات،
أنالوطيقا مثل واحد آٍن يف العربي والنقل اليوناني التعريب يذكر وأحيانًا واملرض، الصحة
األلفاظ من ويصبح كذلك ويستمر عربي، لفظ إىل املعرب اللفظ يتحول وأحيانًا الثانية.

أسطقسات.48 وجمعه أسطقس لفظ منها وأقل السوفسطائية مثل الدخيلة
كان وملا اإلنسان. بكمال يتعلَّق فيما وأرسطو أفالطون اتفاق ببيان العرض ويبدأ
أن وهو أفالطون به بدأ بما أرسطو بدأ فقد يقيني بربهان أو بنفسه بنيِّ غري املوضوع
القدرة وسالمة الحواس، وسالمة األبدان، سالمة أربعة؛ اإلنسان إليها يتشوق التي املطالب
السالمة. هذه لتحقيق السعي عىل القوة وسالمة السالمة، بها التي األشياء تمييز معرفة عىل
بالتعاون أو بمفرِده اإلنسان سعي كان سواء السعي هو وهذا الرضورية املعرفة هي تلك
البدن من أرسطو يبدأ هنا ورضوري. نافع وكالهما بقول. أو بفعل كان سواء آخرين، مع

املثال. من وليس الواقع من العقل، من وليس
واألمور املحسوسة األشياء أسباب عىل الوقوف إىل متشوِّقة النفس أن أرسطو وجد ثم
ِلْلُموِقِننَي، آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف العالم ويف نفسه يف يراه ما واألرض، السماء يف املشاهدة

.٩٩–١٠٥ ،٧٩–٨٣ ص۷۲–٧٤، أرسطوطاليس فلسفة 48
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يف هاجًسا وسمع أَنُْفِسِهْم﴾، َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف
وكان وأوثق، أيقن به علمه كان كلما ويلتذُّ به يفرح األربعة، املطالب هذه يتجاوز النفس
ما أن اإلنسان ويدرك الفارابي مثل إرشاقيٍّا أرسطو يصبح وهكذا وأعظم. أكمل وجده ما
وليس فردي فاإلرشاق الناس. من غريه دون وجاللة ونبًال وجماًال فضًال يعطيه أدركه
ويستعجب به يعجب ونبل تجل له ووقع غريه، عند ليس وكمال فضل له وحصل ا. عامٍّ
قد الذين الجميع عند الفهم مستعَيص كان إذا خاصة له كرامة يراه أو الناس عند غيابه
يرونه كانوا وإن الرضوري النافع عىل زائًدا فضًال بل رضوري، غري العلم هذا أن يرون
يتشوق وعلم األبدان سالمة يف نافع علم قسمني. إىل عندهم العلم فينقسم ونبًال. جالًال
العمل. يتجاوز والنظر النظر، يسبق فالعمل نظري، علم والثاني عميل علم األول لذاته.
إىل النظر مثل فيه مبارشة نفع ال فيما أو األربعة املطالب إلدراك الحواس الناس ويستعمل
أجل من اللذة الفنية، األعمال أي الجميلة األصوات وسماع الطيبة الراوئح وشم التماثيل
أخرى معارف وهناك للمعرفة. تكون قد املعرفة أن عىل أيًضا الحيسمؤرش فاإلدراك اللذة.
وأخبار واألحاديث الخرافات مثل إليها اإلنسان يتشوق األربعة الحسية املعارف عن خارجة
األقاويل وسماع املحاكني إىل النظر وكذلك والراحة اللذة اإلنسان فيها ينال واألمم الناس

قصًدا.49 ال عرًضا األربعة اإلدراكات يف نافعة تكون وقد واألشعار.
وزائدة بالطبع له وحصلت معه فطرت وكأنها اإلنسان مع نشأت معارف وهناك
وغري للحواس كافية فهي الحسية. املعارف الستكمال إليها يلجأ الحواس، تدركه ما عىل
املشرتَكة. التجربة أي اآلخرين واستشارة وروية ل تأمُّ إىل وتحتاج أخرى ملعارف كافية
أوثق بعضها وهم. مجرَّد أنها عىل تَنكِشف وربما والرضر، النفع بني الحرية تُسبِّب ربما
العلوم يف اإلنسان حال وهذا الكمال. إىل وصل اليقني صاحبها صادف فإذا بعض. من

العملية.
األوىل باملعرفة واملدركات بالحواس، املدَركات ثالث؛ العملية العلوم يف إذن املدركات
التي أيًضا النظرية والعلوم والروية والتأمل بالفحص واملدركات الحواس، عىل الزائدة
والثالثة املقدِّمات، تُسمى والثانية املحسوسات، تُسمى األوىل املنوال. نفس عىل تَجري
غاية مثل السعي، غاية معرفة دون النافعة األشياء استنباط لإلنسان يُمكن وال النتائج،
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أحدهما وربما نافعة، سالمة وكالهما اآلخر، غاية منهما كل الحواس وسالمة األبدان سالمة
وهو البدن، دون للحواس قوام وال الحواس، دون للبدن قوام فال وسيلة. واآلخر غاية
أي الفطرة تكون وقد كغاية. الفطرة لكمال وسيلة كالهما يكون وربما الدور. يف وقوع
لها وسيلة كل الغايات. وتتسلسل الوسائل تتسلسل إذن واالختيار. لإلرادة وسيلة الطبيعة
األدنى من صعوًدا الغايات غاية إىل الوصول حتى أخرى لغاية وسيلة تكون وهذه غاية،

األعمار. ي برتقِّ ترتقي فاملعارف والنضج؛ البلوغ إىل والحداثة الصبا من األعىل، إىل
الطبيعية الثانية املعارف إىل واألبدان الحواس سالمة األوىل األربعة املعارف وترتقى
نحو شوًقا الشهوات يف اإلفراط من تخوًفا النفس إليها تتشوق معارف وإىل واإلرادية
علم هو يكون. أن ينبغي ما إىل إنساني، علم إىل ق تشوُّ وهو الخلقية. املعارف وهي األكمل
وليس والحيوان، اإلنسان فيها يشارك األوىل األربعة الحسية املدركات ألن باإلنسان أخص
عىل التعرف يودُّ أشياء من ب تعجُّ أو واألرض السماء يف وأسباب فكر إىل ق تشوُّ للحيوان
ُمتجاِوًزا جوهره بمعرفة إنسان من أكمل يكون وقد ذلك، له اإلنسان أن حني يف أسبابها،
يكون ذلك عن زاد وما الرضوري، النافع تعلم أن إىل النفوس تتشوق صحيح أعراضه.
وآفة بل وتجاوًزا تعديًا يكون هل الفضل هذا إىل النفس تشوقت ما فإذا العلم. يف فضًال
ظنون وتشعب حرية موضع كله هذا إتمامها؟ ربما أو منها التخلُّص ينبغي بالطبع تلحق
فإن عشوائيٍّا اإلنسان اختار وإن كثري؟ الناظرين واختالف عليه الحجة فما تأمل. وموضع
الحسية املعارف من املعارف يف اإلنسان ى ترقَّ وإذا الوجود. رتبة عن تقصريه يعني ذلك
أفرطت وإذا واإلرادة؟ الحواس مثل وآالت أدوات كلها لها فهل االختيارية إىل الطبيعية إىل
يدعو ما وهذا لها؟ تالية بإرادة أم عليها السابقة بالطبيعة عليها، الحكم فكيف اإلرادة
إنسانية وماهيته إنسانًا يصري كيف األخري. وكماله جوهره يف والتأمل الفحص إىل اإلنسان

نفسه؟ تلقاء من نحوه سعيه يكون حتى ووجوده
غرض معرفة يُمكن وال املدينة. فعل أو الفردي الفعل سواء غايته هو اإلنساني الفعل
الجوهر. غرض معرفة األعراضدون غرض يعرف ال كما الكل. غرض معرفة دون الجزء
غرضه. معرفة عىل يساعد العالم غرض معرفة فإن العالم من جزءًا اإلنسان كان وملا
فمعرفة للعالم؛ األقىص الغرض هو األقىص وغرضه العالم، يف رضوري جزء فاإلنسان
يف فإن وإرادة طبيعة اإلنسان يف كان وإذا اآلخر. غرض معرفة إىل تؤدِّي واحد غرِض
والفحص الطبيعيات وهي الطبيعي للفحص موضوًعا يكون وإرادة طبيعة أيًضا العالم
عن اإلنسان تُبعد التي الجميلة واألفعال الفاِضلة السري موضوع اإلنسانيات، وهي اإلرادي
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بالزمان تتقدم والفطرة بالطبيعة األشياء كانت وملا القبيحة. واألفعال والسيئات الرذائل
كليهما يف الغاية كانت وإن اإلنسانيات عىل الطبيعيات تقدمت واالختيار باإلرادة األشياء

اليقني.50 علم
الثالثي، نسِقه يف أرسطو الفارابي بعرض العلوم أقسام عن النظرية املقدمة هذه بعد
وتلَحق اإلنسانيات. ثم والطبيعيات للعلم، آلة باعتباره اليقني يحصل به الذي املنطق
باعتبارها واحدة عبارة يف إال الطبيعة بعد ما تذكر تكاد وال والعقل،51 بالنفس األخالقيات
إىل مقذوفة طبيعيات الطبيعة بعد فما الطبيعي، النظر غري عىل املوجودات يف فحًصا
الفلسفة أجزاء أصغر املنطق وسلبها نفيها درجة إىل حدودها أقىص إىل ومدفوعة أعىل،
والعلم الطبيعي، والعلم املنطق، ثالثة: فالعلوم أوسطها؛ واإلنسانيات أكربها والطبيعيات

اإلرادي.
وأنواع الربهان ووسائل والتخييل اإلقناع وطرق اليقني إىل املؤدِّي العلم هو املنطق
يف اليقني وغياب الخطاب، أنواع عىل أقدر مرتبة وأي الجمهور ومراتب املخاطبات،
بالجزء تقوم ألنها املنطق الصناعة هذه أرسطو ى وَسمَّ السالب. اليقني أي املغالطات
باللسان النطق وكيفية التعليم، أنحاء من والنافع اليقني نحو به وتسري النفس من الناطق
واحًدا علًما واإلرادي الطبيعي العلمان كان وملا لتجنبها. املغالطة فيها تقع التي واملخاطبة
وكيف املقدمات، منها التي املوجودات أصناف أوًال فأحيص عليهما املنطق قدم بالجنس
وحرصها واملعقول املحسوس إىل واستنادها عليها الجميع عند املشهورة األلفاظ تدل
صناعة عرف ثم واإلرادية. الطبيعية املوضوعات أجناس نفسها هي أجناس عرشة يف
الصدق حيث من ونتائجها وأنواعها القضايا وتركيب املقدمات تأليف وكيفية املنطق
والسلب، اإليجاب حيث من وأنواعها واملستحيلة، وامُلمكنة االضطرارية وجهاتها والكذب
املقدمات تأليف كيفية عرض ثم «العبارة». كتاب يف عرضه ما وهو والرشطية الوجودية
أو صادقة تكون ومتى وامُلمكنة. والوجودية االضطرارية االقرتانات؛ وأنواع واقرتانها
التحليل أي أنالوطيقا يف ذلك وعرض سلبًا، أم إيجابًا ومخاطبتها تعليمها وأنواع كاذبة،
استعارة األربعة العلل يف وأنواعه حصوله وكيفية اليقني إىل ذلك بعد عرض ثم بالعكس،
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التأليف، يف للفارابي منطقية رسالة اسم وهو اليقني، ورشائط املنطق، إىل الطبيعيات من
ومبادؤها.52 أسبابها وصورها، مواردها

أخرى صناعة وكل غريها. دون الحكمة باسم أيًضا الصناعة هذه أرسطو سمى وقد
حكمة. النظرية الصنائع أنواع وكل كلها الصناعة أجزاء تُسمى كما مجاًزا، حكمة ُسميت
الصناعات وأنواع النظرية املخاطبة وطرق األول املقدمات استعمال كيفية ذلك يف ويدخل
وما منها بالطبع هو ما النظرية، الصناعة هذه بها تتم التي النفسية وامللكات النظرية،

الثانية». «أنالوطيقا يف ذلك عرض تمَّ وقد باإلرادة. هو
والربهان والقياس والعبارة، املقوالت، اليقني، منطق عرض من الفارابي ينتقل ثم
أو «طوبيقا» فصناعة والشعر. والخطابة، والسفسطة، الجدل، الظن، منطق عرض إىل
النظرية الصناعة يف والدقة والرباهني األقيسة جودة االرتياضعىل منها الهدف «املواضع»
الوقوع من لتؤمن صناعة تأتي ثم األصوليِّني. منطق من ربما والجواب، السؤال عىل اعتماًدا
وهي والجواب السؤال عىل أيًضا اعتماًدا الرباهني، واستعمال الحق عىل والبقاء الغلط يف
ثالثًا التحيري، ثانيًا التبكيت، أوًال أشياء: ستة غرضها املغالطة. أي السوفسطائية صناعة
يف الهذر إلزام خامًسا واملخاطبة، القول يف العي إلزام رابًعا وسياسته، الذهن مكابرة
أي الوضع بنقيض اإللزام فالتبكيت أصًال. القول من وحظره اإلسكات سادًسا املخاطبة،
لزم فإذا متناقَضني اعتقادين بني حرية يف وضعه هو والتحيري التناُقض، يف الخصم إيقاع
هو املكابَرة أو والبهت بينهما، االختيار فيصعب القوالن يَتساوى أو اآلخر يلزمه لم أحدهما
والشك أصًال، التعليم يَنتفي حتى بنفسها البينة حتى فيها بالتشكُّك الظاهرة األشياء دفع
العنارصالثالثة فهذه الفحص. عن العوق أجل من واالستقراء واملشهور الحواس شهادة يف
فإنما الباقية الثالثة أما السوفسطائية. الصناعة من تحصل رديئة نفسانية هيئات األوىل
أو بالطبع اإلطالق عىل يكون أن إما املخاطبة يف فالعي الفكر. يف ال اللسان يف عقل هي
األشياء يف اإلطالق عىل إما العي يكون وقد يخاطب. بها التي األمة لسان يف وإما العادة
أمة يخص الذي اللسان يف وإما فهمها يصعب أو عنها التعبري عن العبارة تضيق التي
هو الهذر وإلزام املتخاطبني. بني الجميع عند املشرتكة العبارة فهم من الحال ولزوم
األفعال أخس فهو اإلسكات وأما املعنى. يف املحال فيلزم تزيد أن أو العبارة تنقص أن
االرتياض هذا كل أرسطو ووضع انفعال. أو تخجيل أو تخويف عن ويكون السوفسطائية
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يكون قد الجدل ألن واليقني الحق عن انحرافه من املنطق من ليخلص «سوفسطيقا» يف
اليقيني. والعلم للحق خادًما

تعليم عىل القوة لإلنسان يكون بها التي والصنائع القوى ذلك بعد أرسطو أعطى ثم
املَلكات تلك بالطبع لها ليس األوىل طائفتان وهم اليقني. علم أو املنطق علم سبيله ليس من
فأعطى أخرى. أفعال باعتياد فسدت أنها إال املَلكات تلك بالطبع لها والثانية النفسانية،
التي والعملية النظرية باألشياء الجمهور إقناع اإلنسان بها يقتدر صناعة لذلك أرسطو
يكون والتي املشرتكة اإلنسانية واملعامالت الجزئية باألمور فيها االكتفاء عىل العادة جرت
تخييل صناعة وهي اإلنسان. وجد أجلها من التي الغاية نحو السعي عىل تعاونهم بها
األشياء من لكثري الجمهور تعليم من رضب واملحاكاة يقينية. برباهني تبينت التي األمور
فهمها ألن مناسباتها يف إال تفهم وال بمثاالتها، رسوًما نفوسهم يف لتُحصل الصعبة النظرية
الفارابي يَجمل وهنا النظرية األمور إدراك عىل القدرة لديه من عىل إال عسري ذواتها يف

املنطقية.53 للقوة أرسطو عرض ينتهي وبالتايل تفصيل. دون مًعا والشعر الخطابة
كتاب موضوعات نفس وهي الطبيعي العلم أجزاء ذلك بعد الفارابي يعرض ثم
وحدة عىل يدلُّ مما العقل مستوى عىل وليس الحسِّ مستوى عىل املنطق يف «املقوالت»
بشهادة املكان يف كثرتها رضبني: عىل وكثرتها بكثرتها. الحس يشهد والطبيعة. العقل
خالل من الذات يف والثانية املوضوع يف األوىل التضاد. لدرجة الحس يف وكثرتها الحس،
املدرك واملوضوع الجوهر، املوضوع سمي للحس. حالة املوضوع فيُصبح املحسوسات.
الحواس عىل األعراض وتتعاَقب واملحمول. املوضوع مثل األعراض الحواس خالل من
واالنفعال، والفعل، واإلضافة، والجهة، واملكان، والزمان والكم، الكيف، تسعة: وتُصبح
عرف الثانية. الجواهر وهي عرضية أو األوىل الجواهر وهي ذاتية إما واألعراض وامللكية.
وأعرضه اليشء ماهية به ما الجوهر اإلنسان. بإرادة وليس طبيعي نحو عىل ذلك أرسطو
وتعاند والتغريُّ الوجود تُنكر ذلك، تعاند أقاويل أرسطو وَجد ثم األوىل، مقوماته الذاتية
الفيثاغورثية املدرسة وكل بارمنيدس الفارابي يقصد ربما الكثرة، وتَنفي الحواس شهادة
مقدمات عىل إذن الطبيعي العلم يقوم مغالطات. أنها وبني إليها. يُشري أن دون األفالطونية
األقاويل إال تبقى ال حتى املغاَلطات وبني بينها للتمييز الجدلية الطرق ويستعمل بينة،
دون أرسطو عىل السابقني عند الطبيعية لفحصاألقاويل كآلة املنطق ل يتدخَّ وهنا العلمية.
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واملبادئ واملقدمات بالقضايا أشبه وهي الكلية، األصول الطبيعي العلم ويُعطي ذكرهم.
جدلية. بطرق فيها الفحص كان وإن الربهانية العامة

فهو الحواس، بشهادة وعمق وعرض طول له ما الجهات، كل يف ممتد فالجوهر
ينقل الذي واملبدأ بالفعل. والثاني بالقوة األول والصورة، املادة مبدآن: وله جسمي، جوهر
ظهر غاية نحو إال تكون ال الحركة كانت وملا الفاعل. املبدأ هو بالفعل ما إىل بالقوة
والغاية. والفاعل واملاهية املادة أربعة: املبادئ كانت ثم ومن الغاية؛ وهو الرابع املبدأ
وأنه وأعراضه، كلها االتجاهات إىل املمتد الجسماني والجوهر الجسم الطبيعة عرف ثم
ممتد جسماني جوهر وكل والعمق. والعرض الطول هي أبعاده أقدم وأن مركب، غري
عدد هو الزمان أن وبنيَّ زمان، يف وأنها الحركة فحص ثم العظم. يف نهاية ال ما إىل ال
حاجة يف الحركة وهل الخالء فحص ثم عرض. أم جوهر هو هل املكان، فحص ثم الحركة.
وفصل بالتماس، بعضها عن األجسام حركة وبنيَّ الخالء. وجود عدم إىل وانتهى إليه،
ال الذي األول املحرك إىل االنتهاء حتى واالستحالة النقلة واملستديرة، الطولية الحركة أنواع
الطبيعي، النظر خارج فحص موضوع وهو مادة. أو جسم يف وال جسم له ليس يتحرك،
الفارابي يعرضه الطبيعي» «السماع يف أرسطو عرضه ما وهذا الطبيعة.54 بعد ما ويعني

بإسهاب.
خالء ال األخرى، باألجسام املحيط باستدارة املتحرِّك الجسم آخر موضوع إىل انتقل ثم
تَلتئم بها التي األجسام أقدم وبه العالم، هو الجسم وهذا متحرِّكة. أخرى أجسام وبه به،
التي والعنارص أنواع، ثالثة وهي ووسط. أول مكانني يف مستديرة حركاتها األجسام. باقي
«السماء يف لذلك أرسطو وتعرض األسطقسات. منها أربعة خمسة، األجسام منها تَلتئم

والعالم».
الكون عالم يف األجسام منها ن تتكوَّ ُمتعاقبة كمواد األربعة األسطقسات عرضهذه ثم
الكيفيات يف واالنفعال والفعل األجسام، وتماس واالضِمحالل، النمو فحص ثم والفساد.
هل ملعرفة ذاتها حد يف األسطقسات فحص ثم واالمتزاج. واالختالط والرتكيب املحسوسة،
وفحص بالفعل. متناهية أربعة أنها فوجد بالفعل. أم بالقوة هي وهل ُمتناهية ال قديمة هي
مبدأ إىل تكوينها يف تحتاج وهل التكوين؟ ووجوه ثالثة من أو واحد من متكوِّنة هي هل
بحث ثم باقية؟ أم فاسدة أجسام هي وهل سماوية؟ فاعلة أسباب هي أم خارجي فاعل
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يف ذلك وعرض كثرية. مراًرا يعود مستمر الفساد وهل والفساد، ن التكوُّ من الغاية عن
والفساد». «الكون كتاب

متفاعلة. متجاورة فهي وقواها؟ ماهيتها يف متضادة األسطقسات هذه هل بحث ثم
وكيف واالنفعال. الفعل حيث من بينها فيما متفاوتة فاألسطقسات وقوته. غايته منها لكلٍّ
رضبا وهما والفوق، الوسط من األجسام بجملة أم صغار قطع بُمماسة التجاور، يكون
بني بينها فيما التماس قوة يف وتتفاوت بينها فيما السماوية األجسام وتختلف التجاور؟
بماهيتها. ومنفردة األضداد من خالية وهي املشاهدة. مع تتَّفق أمور وهي والنقص. اإلفراط
وفوقه األرضية، النار غري وهي النار السماوية لألجسام املجاور سمي األجرام. سميت لذلك
واالختالط واألرض. املاء دونه الذي ُسمي ثم الهواء، أي بها يتحرَّق الذي الطايف الجسم
بنفسها قائمة تظل املختلطة أن وكيف االختالط أنواع بني ثم واملاء. األرض مثل اثنني بني
غلب وما هوائيٍّا، يُسمى الهواء عليه غلب فما عليه. العنارص أحد وتتغلَّب نهاية بال وتتمُّ
من وجودها هل األخالط. يف الحادثة األعراض بني ثم وهكذا. مائيٍّا يُسمى املاء عليه
يف ذلك أرسطو عرض وقد لكليهما؟ أم املوجود الكتمال غريها أجل من أم أنفسها أجل
طبًقا األسطقسات من املركبة األجسام يف نظر ثم العلوية». «اآلثار من األوىل الثالث املقاالت
األسطقسات مثل األجزاء مختلَفي جسَمني بني يكون أن إما التشابه أو واالختالف. للتشابه
املقالة يف وقواها وكيفياتها األوىل الحالة وفحص العالم. أجسام من وجزء جسم بني أو

الرابعة.55
واألجسام الحجارة مثل األسطقسات من املكوَّنة األجزاء املتشابهة األشياء يف نظر ثم
والدخاني والهوائي، والناري، املائي، األبخرة: وأصناف وأجزاءها األرض فحص الحجرية.
املتشابهة لألجسام فاعلتان قوتان والبارد فالحار األرض. باطن يف الغريزية الحرارة بسبب
أسطقسات. األرضمن جاور وما السماوية األرضاألجسام تحت البخارات وسبب األجزاء.
واملعدنية الحجرية تحدث منها التي املختلفة األرضية األجزاء عىل ات التغريُّ أصناف بني ثم
الفاعلة واملبادئ ماهيتها ووَصف أنواعها وفصل فأحصاها سطحها، وعىل األرض عمق يف
«املعادن». كتاب يف ذلك أرسطو عرض وقد كله. العالم غاية من املستمدة وغايتها فيها

عىل اعتماًدا «الحيوان» قبل «بالنبات» وابتدأ األجزاء. املختلفة األجسام فحص ثم
الفاعلة وعلَّته مادته نوع، كل وفحص عضو، كل غاية وذكر فأحصاها، واملشاَهدة الحس

ص٩٧–١١٠. السابق، 55
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واملشاَهدة الحس عىل بناءً األعضاء إحصاء الطريقة، بنفس الحيوان إىل انتقل ثم وأعراضه.
وأفعالها.56 وأغراضها

والحيوان النبات ملعرفة كافية تكن لم التي الطبيعية املبادئ ضمن «النفس» وجد ثم
الطبيعة رضبان، الطبيعية األجسام أن وبان وغايتها. الطبيعية املبادئ عرف أن بعد
أقرب بالطبيعة، يتجوهر مبدأ والثاني يتجوهر. به وما طبيعي جوهر كل ماهية أي
ماهية النفس ومبادءها. قواها فحص ثم «النفس». وهي املادة إىل منه الصورة إىل
وتجتمع للحياة. القابل أي النفساني الجوهر بها يحصل التي وهي الطبيعي. الجوهر
الطبيعية. األجسام عىل ينطبق ما عليها ينطبق والغاية. والصورة املادة، مبادئ: ثالثة فيه
وبعضها خادًما بعضها ووجد النفسانية القوى وعرف الوقت. نفس يف وكثري فالنفسواحد
وبعضها مادة بعضها غاية، وبعضها آلة بعضها مرءوًسا، وبعضها رئيًسا بعضها مخدوًما،
والحيوان النبات فيها يشارك وبرودة حرارة من بها وما التغذي قواها أول لها. صورة
ثم سينا. ابن عند الحال هو كما وتوليد نمو من األخرى القوى استكمال دون واإلنسان
والهرم»، «الشباب يف النفس وأعمار واملرض». «الصحة كتاب يف واملرض الصحة فحص
واملحسوس والحس واملوت، والحياة الكتاب، اسم إىل اإلحالة دون وقرصه العمر وطول
أي الحجرية األجسام بني طة متوسِّ قوة النباتية والنفس واملحسوس». «الحس كتاب يف
إليها يسعى التي الحيوان وأمِكنة الحركات أصناف ذلك بعد فحص ثم والحيوان. املعادن
املكانية» الحيوان «حركات كتاب يف وذلك والطويلة؛ القصرية غذائه وأزمنة الغذاء لطلب
أسبابَها امُلنِذرة، واملنامات والرؤيا واليقظة النوم فحص ثم الحيوان». «أجزاء هو وربما
اإلحالة ودون الطبيعية املبادئ من أعىل أخرى مبادئ إىل يحتاج األمر أن ووجد ومبادءها.
إىل اإلحالة دون والتذكُّر والنسيان والذكر الحفظ فحص ثم واليقظة». «النوم كتاب إىل
بالطبيعيات يعرف ما وهي الحيوان بني مشرتكة قوى كلها وهي والنسيان». «التذكر

الصغرى.57
ألنها اإلنسانية؛ النفس فهم يف تكفي ال أنها وجد اإلنسان يف القوى هذه فحص وملا
املبادئ أو العقل أو النطق اإلنسان يف فوجد الحيوان. يف مما وأزيد أقوى ألفعال معدة
مبدأ وهو اإلنسان، ماهية وأنه وقواه، وماهيته طبيعته العقل، يف فبحث العقلية. والقوى

ص۱۱۰–۱۱۲. السابق، 56

ص۱۱۲–۱۲۱. السابق، 57

67



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الجوهر أن وكما الطبيعة. إىل النفس كنسبة النفس إىل نسبته الطبيعة. وغاية فاعل،
النفس كذلك التجوهر، ومبدأ جوهر وماهية، طبيعة وصورة، مادة رضبان: الطبيعي
والثانية للثانية، خادم األوىل ومبدأ. قوة العقل، وهو وصورة النفس، وهي مادة رضبان؛
به يتجوهر ما هو والعقل العقل. وأفعال العقلية القوة أفعال فحص لذلك لألوىل، رئيسة

بالفعل. عقل إىل يتحول أن إىل حاجة يف بالقوة زال ما كامل عقل وهو اإلنسان.
واالختيار، املشيئة أو العميل العقل هو الطبيعية األشياء يف بالفعل يوجد الذي والعقل
العميل العقل أولوية هنا وواضح النظري. العقل هو املعقوالت له تحصل الذي والعقل
ليحصل النفسانية األمور يخدم والثاني الطبيعية األشياء يخدم األول النظري. العقل عىل
وال اإلنسان. به يتجوهر ما آخر فالعقل خادمة. ال مخدومة واملعقوالت العقل. كمال له
الطبيعة تكفي وال للنفس. خادمة الطبيعة أن كما للعقل خادمة والنفس منه، أكمل يوجد

العقل. دون اإلنسان لكمال والنفس
عقل إىل ل يتحوَّ أن دون بالقوة عقًال زال ما كان إذا كاٍف غري ذاته النظري والعقل
العقل من قريب فاعل من إال بالفعل ل يتحوَّ ال ثم ومن أزليٍّا، ليس بالقوة والعقل بالفعل.
ويتَّصف حذوه. يحذو بالفعل العقل مادة. يف ليس عقل وهو الفعال. العقل وهو بالفعل
مفارقة وغاية مفارق وفاعل مفارق، عقل وهو وكمال. وغاية فاعل فهو ثالث؛ بصفات
واألجسام لألسطقسات املحركة املبادئ هي السماوية األجسام كانت وإذا مفارق. وكمال
وإذا وعقول؟ نفوس السماوية لألجسام كانت إذا خاصة لها مرادف العقل فهل األخر
السماوية األجسام عىل يشع وهو الفعال. العقل من أقل وتكون تكفي، ال فإنها كذلك كانت
األجسام أن كما السماوية األجسام من أعىل الفعال العقل وعقول. نفوس ذات فجعلها
املستديرة حركتها يُعطيها الذي هو الفعال والعقل الطبيعية. األجسام من أعىل السماوية
النظر إليه يَنتهي ما آخر فإن الطبيعي. النظر من أعم نظر إىل يحتاج وهذا الدائمة.

السماوية. األجسام ومحرِّك الفعال العقل إثبات هو الطبيعي
وكالهما والنظرية، العملية القوتان وهما اإلنسان، يف والنفس الطبيعة وجود إذن ثبت
ينتقل هنا العميل. للعقل التابعني واالختيار املشيئة عن الكائنة األفعال لفهم كافيني غري
أن بعد النظري للعقل تاليًا العميل العقل ويصبح األخالق، إىل والعقل النفس من الفارابي
األول ألن الحيوان يف النزوع غري اإلنسان يف العميل والعقل عليه. سابًقا طبيعيٍّا عقًال كان
الطبيعية الفلسفة تؤدي ثم ومن مختارة؛ غري طبيعية قوة الثاني أن حني يف نظري كمال

اإلنسانية. الفلسفة إىل
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فلسفة يف له مكان وال له لزوم ال وكأنه الطبيعة بعد ما علم الفارابي يَفصل وال
فلسفة مسار ويستدرك املدني.58 العلم إىل الطبيعي العلم من بالتحول ويكتفي أرسطو.
عىل املدني والعلم والعقل النفس إىل والحواس األبدان. سالمة من واالنتقال كلها أرسطو
الفارابي يطلع لم وربما الطبيعي، العلم وإلكمال اإلنساني العقل إلكمال تصاعدي نحو
«فلسفة عن متأخًرا جاء عرضه وأن الطبيعة» بعد «ما أرسطو كتاب عىل الوقت ذلك يف
بدأ وكما فيه، املمكن بالوجه إنسان لكل رضورية الفلسفة كانت ثمَّ ومن أرسطو».59

وآله.60 النبي عىل والصالة بالحمدلة ينتهي فإنه بالبسملة الكتاب
اآلتية: املالحظات إبداء يمكن النهاية ويف

أرسطية قراءة قبل من أفالطون قرأ كما أفالطونية قراءة أرسطو الفارابي قرأ (١)
إرشاقيٍّا أرسطو فتحول االثنني. بني يجمع ثالث تصور يف مًعا املذهبني ضم يمكن حتى
أتاه متكامل تصور يف االثنني بني الجامع هو والفارابي طبيعيٍّا، عقليٍّا أفالطون تحول كما

للعالم. بتصوراته يمده نفيس كمخزون املوروث من
نحٍو عىل والعقل النفس قبل والحواس األبدان وبسالمة النظر، قبل بالعمل البداية (٢)
العقل من التحول يتمُّ ثم األرسطي. املذهب روح يمثل العقل إىل الطبيعة من ارتقائي،
طبًقا املدني، العلم إىل الطبيعي العلم من االنتقال يف جديد من العميل العقل إىل النظري

اإلسالمي. للتصور
الخالص العقل إىل باإلضافة واملشاَهدة الحس عىل القائم أرسطو منهج عىل الرتكيز (٣)
وأرسطو أفالطون بني والطبيعة، العقل بني االتفاق يتم حتى الطبيعي أرسطو يظهر مما

والطبيعة. العقل مع املتطابق الوحي باسم
أرسطو. مؤلَّفات إىل يحال ذلك بعد ثم الطبيعي أو املنطقي باملوضوع البداية (٤)
هذا املصدر. إىل يحال كما الكتاب إىل يحيل ثم الكتاب وليس املوضوع الفارابي يعرض
العرضللموضوع، أخرى. ناحية والتلخيصمن والرشح ناحية العرضمن بني الفرق هو

املوجودات يف ويفحص ينظر أن الطبيعيات»، بعد «ما سماه كتاب يف أرسطوطاليس رشع ولذلك 58

ص١٣٢. السابق الطبيعي، النظر غري بوجه
ص۱۳۳). (السابق، الطبيعي» بعد الذي العلم معنا يكن لم «إذ الفارابي يقول 59

.١٢١–١٣٣ ص٥٩، السابق، 60
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عرض يتم وأحيانًا املوضوع، إىل عود والجوامع ومعنًى، لفًظا للنص والتلخيص والرشح
العلوية». «اآلثار يف الحال هو كما كتاب يف مقالة إىل واإلحالة تفصيليٍّا املوضوع

بعيًدا التحاور لغة أو الخطاب تحليل إىل أقرب إنساني علم إىل املنطق تحويل (٥)
تحليل فاملنطق والشعر، الخطابة عرض قرص من بالرغم ورضوبه القياس أشكال عن

واأللفاظ. للمعنى الذوات، بني للعالقات
الفارابي اطِّالع عىل سابق وأنه التأليف يف متقدِّم الكتاب أن عىل األسلوب ركاكة تدلُّ (٦)
السعادة» «تحصيل مثل واإلسهاب بالتكرار مملوء أنه كما الطبيعة». بعد «ما كتاب عىل
مبحث يطول كما محاَورة. محاورًة فلسفته تُعَرض التي أفالطون» «فلسفة عكس وعىل

والنفس. الجوهر
قال «فإن االعرتاض أسلوب يف سواء مبارش غري ِضمني نحٍو عىل املوروث يظهر (٧)
الرأيس التصور املضمون، يف أو األصوليِّني عند املعروف والجواب السؤال أسلوب ويف قائل»،
الفارابي، عند األثري باألدنى واألعىل بالخادم، واملخدوم باملرءوس، الرئيس وعالقة للعالم،
صفات مثل بصفات يتَّصف الذي املفارق الفعال العقل مثل املوروث الديني التصور يف أو

املوروث. يف وأرسطو، أفالطون الوافد، تعشيق يتمُّ فيه والذي هللا،
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الثاين: الفصل
العرضالنسقي





املنطقي العرضالنسقي أوَال:
الربكات) أبو سينا (ابن

سينا) (ابن الثالث املوسوعات (١)

إخوان وعند منطقي نسق يف سينا ابن عند ذروته تبلغ والذي الوافد يف تأليف هو العرض
والعرض والرازي، الكندي عند خاصة الجزئي للعرض استمراًرا شعبي، نسق يف الصفا

الفارابي. عند الكيل
يف سينا ابن عند واإللهيات والطبيعيات املنطق الثالثة؛ الحكمة ألقسام عرض وهو
اإللهية العلوم يف رابع جزء بإضافة الصفا إخوان عند األربعة أو والنجاة الشفاء موسوعتَي
املقامات عن جزء بزيادة والتنبيهات» «اإلشارات يف سينا ابن عند أو والرشعية الناموسية

واألحوال.
سينا ابن تنظري إىل عرضالفارابي إىل الكندي تمثل أشكال: عدة له الوافد يف والتأليف
عرض البداية مقدمة للوافد فهمه وحسن الكندي تمثل وتصحيحه. رشد ابن تطهري إىل
من وكان عرب. والفارابي فهم الكندي أعطى. والفارابي أخذ الكندي بوضوح. له الفارابي
حتى زالت ما ثابتة بنية لها ويجد كلها الحكمة ينظر أن ذلك بعد سينا ابن عىل السهل
العرص يف الغربية الفلسفة تاريخ يف أو اإلسالمية الفلسفة تاريخ يف سواء التاريخ عرب اآلن
املتفلسِفني، خلط عن بعيًدا فهمها يُعيد األوىل األصول إىل فعاد رشد ابن أما الوسيط.
يف الحال هو كما والتصوف الفلسفة بني وأفالطون، أرسطو بني ومسيحيِّني مسلمني

أصويل. ظاهري سلفي عقيل هنا رشد فابن اإلرشاقية، الفلسفة
هو وجعله اآلخر سينا ابن ركب املوروث يف الوافد وأدخل اآلخر، الفارابي فتَّت بعدما
الفارابي مذهب.2 أو موضوع صاحب سينا وابن فهم صاحب الفارابي والنسق.1 العلم
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عبقري الفارابي ومريد، تلميذ سينا وابن وشيخ معلم الفارابي تركيبي. سينا وابن تحلييل
تمييز هناك يكن لم العرص ذلك ويف متعالم.4 سينا وابن عالم الفارابي ماهر.3 سينا وابن
كانت الحكماء مهمة ألن نظًرا معلومات علم وكل علم، معلومات فكل واملعلومات؛ العلم بني

جديد.5 إبداعي عضوي فكر وإنشاء املوروث داخل الوافد احتواء
مكوناتها، ومعرفة أيًضا التأليف يف الثالث املوسوعات إدخال إمكانية من وبالرغم
استقلَّت ثمَّ ومن عرضنسقي ألنها خاص؛ أدبي نوع أنها إال اإلبداع وآليات واملوروث الوافد
يف تدخل وال متفرِّقة. موضوعات يف القصرية الرسائل نوع عليه يغلب الذي التأليف عن
فلسفة «أجزاء يف الفارابي يفعل كما الوافد عناوين تحمل ال ألنها الكيل أو الجزئي العرض
اإللهي أفالطون الحكيمني رأيي بني «الجمع أو أفالطون» فلسفة «أجزاء أو أرسطوطاليس»

إلخ. … الطبيعة» بعد ما كتاب يف أرسطو غرض «تحقيق أو الحكيم» وأرسطوطاليس
التأليف يف أدخل هي مستقلة رسائل يف الشفاء موضوعات نفس سينا ابن درس وقد
واحدة ورسالة صغرية املنطق يف رسائل له الحكمة. لعلوم نسقيٍّا عرًضا تمثِّل ال ألنها
الطبيعيات يف رسائل وله العروضية. الحكمة أو املجموع يف الشعر عن كتب كما طويلة.
و«عيون املنطق يف املرشقيني» «منطق وله العرض. يف منها التأليف يف أدخل واإللهيات

بالتأليف. أو النسقي بالعرض إلحاقها يمكن الطبيعيات. يف الحكمة»
كتابَي خال واإللهيات الطبيعيات من فرغ أنه «الربهان» آخر يف سينا ابن ويذكر
التأليف، يف أحدها هو وهذا كتاب إىل رجوع غري من يوًما عرشين يف والنبات الحيوان

املصادر.6 إىل رجوع دون واالجتهاد النظر عىل االعتماد
من التحول والتنبيهات واإلشارات والنجاة، الشفاء، الثالث: سينا ابن موسوعات تمثل
سينا ابن عند النسقي الكيل العرض إىل الفارابي عند الكيل أو الكندي عند الجزئي العرض

الصفاء. وإخوان
املسكوت عن وتكشف املعَلن، الغرضغري عىل الثالث سينا ابن موسوعات أسماء وتدلُّ
شفاء الفلسفة يف يعني ولكنه األمراض، من الشفاء الطب، لغة من «الشفاء» فلفظ عنه.

ويف رصاحة، الفلسفية العلوم انسكولوبيديا يف الحديثة الغربية الفلسفة يف هيجل أيًضا حاوله ما وهذا 1

ضمنًا. املنطق» «علم ويف الروح» «ظاهريات
الطاهي. هو سينا وابن الصياد هو الفارابي إن القول يُمكن شعبية وبلُغة 2

.Talent ،Genie بني املعروف التمييز هو هذا 3

.Erudit ،Savant بني املعروف التمييز هو هذا 4
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

أعمق معنًى اللفظ يعني وقد بالدواء، الجسد شفاء هو الطب أن كما الحكمة بعلوم النفس
كما اإلبداع. إىل النقل من التحوُّل وبداية املوروث، وتكرار الوافد من التعلم نهاية وهو
النفس نجاة الدين، إىل املوت من البدن نجاة بمعنى الطب من االنتقال «النجاة» لفظ يعني
التحول وهو أعمق معنًى يعني قد ولكنه الخلود. ونيلها املوت بعد وإنقاذها الهالك من
للحكمة. كأداة مًعا استعمالها إىل واملوروث الوافد بني التقابل من الجديد، إىل القديم من
قد كليهما فإن الغايات علوم إىل أقرب واملوروث الوسائل علوم إىل أقرب الوافد كان فإذا
من تحوًال الغايات علوم هو ُمستقل تأليف أجل من للوسائل علوًما سينا ابن عند أصبحا
لفظا أما نسقي. عرض صيغة يف كان ولو حتى اإلبداع إىل األواخر من أو األوائل من النقل
املنطقي العقيل النسق تحول عن يكشفان صوفيان لفظان فهما والتنبيهات» «اإلشارات
يف واحد مصدر لهما كليهما واملوروث الوافد وأن خالص، صويف ذوقي إبداع إىل املجرَّد

التاريخ. يف مصدريهما إىل باإلضافة القلب
حول قد سينا ابن فإن الفلسفة إىل الكالم علم حوَّال قد والفارابي الكندي كان فإذا
فلسفة، إىل الفقه أصول رشد ابن حول كما فلسفة إىل والتصوف تصوف إىل الفلسفة
العقلية العلوم فيه تصبُّ الذي الوعاء هي الفلسفة تصبح ثم ومن حكيم، إىل والقايض

األربعة. النقلية
والتنبيهات» و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء» سينا البن الثالث املوسوعات وتُشبه
بينهما الخالف إنما الكم. حيث من واألصغر، واألوسط األكرب الثالثة: رشد ابن رشوح
أن حني يف التأليف من نوع وهو الوافد مضمون يعرض سينا فابن والرشح. العرض يف
حني يف والتنبيهات» «اإلشارات يُعادل األوسط إن يقال وقد الوافد. نص يرشح رشد ابن
يف للشفاء تلخيص مجرَّد النجاة أن والحقيقة الكم. حيث من «النجاة» يعادل األصغر أن

الجوامع. مثل مبارشة املوضوع نحو اتجاه والتنبيهات اإلشارات أن حني
ليست والتنبيهات» و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء» الثالث املوسوعات بني والصلة
كيفية عالقة هي بل واألصغر واألوسط األكرب الثالثة رشد ابن رشوح مثل كمية ِصلة فقط
فيه، الوافد لظهور نظًرا النقل إىل أقرب «الشفاء» اإلبداع. إىل النقل من التحوُّل عىل تدلُّ

كثريًا إن حتَّى ودعا ابتهل أو الفارابي إىل لجأ األمر عليه استغلق ما فإذا بنفسه، يقرأ سينا ابن كان 5

ناقل. أو حافظ مجرَّد ووافده فكره يعيش سينا فابن املنام، يف له ظهرت املسائل من
ص٥٤. الربهان الشفاء، 6
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حني يف فيه.7 الوافد أعالم أسماء الختفاء نظًرا اإلبداع إىل وأقرب النقل عن أبعد و«النجاة»
من صدورها من أكثر الداخل من تنبع ألنها اإلبداع؛ إىل أقرب والتنبيهات» «اإلشارات أن
بعلمية وعي عىل سينا ابن وكان النظر.8 عىل تعتمد مما أكثر الذوق عىل تعتمد الخارج.
الخالف ولكن واحد فالعلم الذاتية؛ سريته من يبدو ما عىل اإلبداع إىل النقل من التحول
أقل والتنبيهات» «اإلشارات كانت لذلك واإلبداع.9 التنظري أم والنقل الحفظ املنهج، يف
إشارات أسلوبها اإلرشاق. عن وإفصاًحا املوروث إىل وأقربها تجريًدا الثالث املوسوعات
حتى القارئ سينا ابن يخاطب الفلسفي. األدب إىل أقرب يجعلها مما وحكايات وتنبيهات

واألحوال. املقامات عن الرابع الجزء يف خاصة موروثة مصطلحاتها منه. قريبًا يكون
الحال هو كما الثالثة النص مكوِّنات الشعبي أو املنطقي النسقي العرض ن ويتضمَّ
بينهما الجمع يف اإلبداع وآليات واملوروث الوافد والجوامع: والتلخيص التفسري الرشح، يف
عضويٍّا امتزج أن بعد الوافد كتابة إعادة هو العرض العرض. هو جديد أدبي نوٍع يف
والفارابي. والرازي الكندي لذلك مهد وقد وصورته. وعاؤه هو املوروث وأصبح باملوروث،
واملوضوع، البنية باستثناء قليًال الوافد ظهور أصبح الجاد العضوي املزج لهذا ونتيجة
املكون اإلبداع آليات وتظهر العربية، اللغة باستثناء مبارش غري املوروث حضور أصبح كما

أكثر.10 بوضوح للنص الثالث
العرض ألنَّ والجوامع؛ والتلخيص الرشح يف املوجودة القول أفعال تغيب العرض ويف
املوضوع يعني بل كالجامع، ذاته باليشء كالتلخيصأو باملعنى أو كالتفسري باللفظ يبدأ ال

القياس (الشفاء، إليه يصل لم اآلخر البعض وأن التفاسري بعض عىل اعتمد أنه سينا ابن يعرتف 7

ص٤٩٥).
واستمع املرصيني لداعي أبوه استجاب العلمي، بالبحث خاصة عناية لها إسماعيلية أرسة من سينا ابن 8
الزاهد إسماعيل يد عىل الفقه ودرس الناتايل هللا عبد وأستاذه والهيئة والفلسفة والعقل النفس منهم

واالعرتاض. والجواب السؤال طرق وعرف
فراغ ال وأنه الوقت بضيق ذلك عن اعتذر سينا ابن ولكن أرسطو كتب له يرشح ألم تلميذه سأله 9

وضح ما يضم كتاب تصنيف ل فضَّ ولكنه األنا، إبداع بعد الثانية املرتبة يف يأتي اآلخرين رشح ألنَّ له
الثالث سينا ابن فموسوعات عليهم. بالرد االشتغال أو املخالفني مع مناظرة بال العلوم هذه من لديه
الجبهة مثل الوافد يف تأليف وهو عرض مجرد أي ردِّ أو مناَظرة أو مناقشٍة بال أرسطو رشح عن بديل

د/و. ص الذاتية السرية الغربي»، الرتاث من «موقفنا والتجديد الرتاث مرشوع يف الثانية
«الرتاث مرشوع يف الثالث الجبهات اإلبداع، وآليات واملوروث، الوافد، الثالثة؛ املكونات هذه تُقابل 10

التفسري. نظرية أو الواقع من واملوقف القديم، الرتاث من واملوقف الغربي، الرتاث من املوقف والتجديد»؛
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

رشح مجرَّد اإلسالمية الفلسفة بأن الحكم إطالق فإن ثم ومن شامل. كيل ر كتصوُّ ذاته
وليس الرشح هو واحد أدبي نوع عىل إال الظاهر يف ينطبق ال اليونانية للفلسفة وتلخيص
والتأليف واألدبي والشعبي النسقي بأنواعه، العرض مثل األخرى األدبية األنواع كل عىل
الخالص. واإلبداع املوروث وتنظري املوروث، وتنظري الوافد وتمثل الوافد، تمثل أنواعه بكل

والتأثُّر.11 باألثر الحكم عليها يعتمد التي الُحجة تضيع ثم ومن
إنما ُممكنة كلها طرق بعدة سينا ابن عند املنطقي النسقي العرض تحليل ويُمكن

اختيار. مجرَّد هو فيها األمر

«الشفاء» الثالث، سينا ابن موسوعات من موسوعة كل يف الثالثة املكونات عرض (١)
ثم الطبيعيات ثم املنطق من ابتداء موسوعة كل ويف والتنبيهات»، و«اإلشارات و«النجاة»
اإلبداعية الوحدة عىل حفاًظا إلخ، … العبارة إىل املقوالت من ابتداء املنطق ويف اإللهيات.
هذه أن إال اإلبداع آليات يف خاصة التكرار بعض يف ذلك يُوقع قد مما وبالرغم عمل. لكل
كل يف كتابًا كتابًا التفصيل وجه عىل ُمستقل كإبداع عمل كل وحدة عىل تحافظ الطريق

علم.
للحكمة؛ الثالثية األبنية يف اإلبداع وآليات واملوروث الوافد الثالثة، املكونات عرض (٢)
بال واحد كل فاملنطق علم، كل أجزاء عن النظر برصف واإللهيات والطبيعيات، املنطق،
املوروث أو الوافد األوالن العنرصان فيها يتوافر ال كتبه بعض هناك وأن خاصة، أجزاء

والخصوص. العموم بني تجمع طريقة وهي الخالص، اإلبداع عىل وتعتمد

التاريخ ومسار الفرع، واألنا األصل هو اآلَخر أن يرى غربي الباحث أن إىل الحكم هذا ويرجع 11

التي املسترشقني دراسات خاصة القانونية الدراسات الباحث يتبع وقد األنا. إىل اآلخر من الحضاري
خداع إىل باإلضافة األصلية، النصوص تحليل ودون والفرع األصل بني الحضاري االستبدال هذا يف تقع
وهو اليشء، إىل ثمَّ املعنى إىل اللغة من بالحكم ع والترسُّ الكاذب التشكل لظاهرة تحليل ودون اللغة
عىل يدلُّ مما خاص ببحث القيام دون القدماء الباحثني سلطة عىل واالعتماد االستسهال عىل يقوم حكم
وكأنها أصبحت التي املسبقة األحكام وتكرار الشائع، للعرف واالستسالم العلمي ل والرتهُّ العقيل الكسل
املنهج عقم إىل يعود كما باآلخر. األنا لعالقة نمطية صورة خالقة تكرارها كثرة من علمية حقائق
بمكياَلني، والكيل األخر، لدراسة الخالص واإلبداع األنا دراسة يف التاريخي الرد يف والوقوع التاريخي
للباحث الحضاري باملوقف الوعي لقلة ونظًرا لآلخر، منواٍل غري عىل الذي واإلبداع لألنا التاريخي الرد
يكون أن يُمكن حايل ذاتي إبداع وجود ولعدم الِعلمية، والتبعية الثقايف االستعمار لطول نظًرا املعارص

والتلخيص. والرشح والتأثُّر باألثر املسترشقني أحكام نقل تمَّ القديم الذاتي اإلبداع لفهم أساًسا
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حدة عىل موسوعة كل يف اإلبداع وآليات واملوروث الوافد الثالثة؛ املكونات عرض (٣)
معرفة ميزتها أن إال التكرار. يف الطريقة هذه توقع قد مما بالرغم العمل وحدة عىل حفاًظا
وليس عمره مراحل عرب الواحد الفيلسوف عند اإلبداع إىل النقل من العرضوتحوله مراحل
والوعي الفردي الوعي يف يتم اإلبداع إىل النقل من فالتحول التاريخ؛ عرب الفالسفة بني

الجماعي.
اإلبداع وآليات واملوروث الوافد عامة، حضارية كروافد الثالثة املكوِّنات عرض (٤)
حضور مدى ملعرفة منها كل وخصوصية وتمايزها املوسوعات وحدة عن النظر برصف
البواعث هي فاملهم اإلبداع؛ آليات مع والجماعي الفردي الوعي يف وتفاعلهما واملوروث الوافد
تُعطي التي تجريًدا وأكثرها الطرق أعم وهي الفردية، األعمال وليس العامة الحضارية

الشامل. الُكيل ر التصوُّ

النقل من التحوُّل إثبات أجل من األربعة الطرق هذه بني بأخرى أو بطريقة الجمع ويُمكن
املوضوع، عىل املنهج يَطغى ال حتى أخرى دون لطريقة حاسم اختيار دون اإلبداع إىل

الهدف. عىل واآللة
ظهور وعدم مصادرها وإخفاء الثالث للموسوعات املجرَّد النَسقي للطابع ونظًرا
الرضوري من كان القليل أقل يف إال اإلبداع وآليات واملوروث الوافد الثالثة: املكوِّنات
والجامع والتلخيص والرشح واالنتحال والتعليق الرتجمة بني نفسه النصِّ عن الحديث
ثم والرتاُكم التأليف نحو خطوة فيه والداخلة العرض عىل السابقة األدبية األنواع وهي

الخالص. اإلبداع
منطق إىل التقسيم يتمُّ أساسها عىل التي األوىل املوسوعة هي «الشفاء» اعتبار وتمَّ
تجميع تمَّ كما لها. مخترص ألنها داخلها من تعرض و«النجاة» واإللهيات، وطبيعيات
يف الوافد تخصيص وتمَّ حولها. الحكمة» و«عيون و«املجموع» والتنبيهات» «اإلشارات
املوروث تجميع وتمَّ الطبيعي. الوافد لندرة اإللهيات يف الريايضوالوافد يف والوافد املنطقي
خاصة الدينية واملوضوعات املحلية والبيئة العربية اللغة تكرار للتكرار، تفاديًا مًعا كله
العرض لتقسيم أمثل حل يوجد وال أجزاء. إىل تقسيمه من بالرغم واحد عمل الشفاء وأن

األربعة.12 الطرق من كانت طريقة بأية

لها سيمفونية كل أن إال فيها «النغمات» بعض تتشابه قد التي املوسيقى سيمفونيات مثل وذلك 12

والرسم العمارة ويف للقصائد اإلبداعية والوحدات الشعر يف اليشء نفس ويُقال الخاصة. اإلبداعية وحدتها
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

املنطق يف الوافد (٢)

ظهور ذلك عىل والدليل واإلبداع. والتأليف العرض بني الثالث سينا ابن موسوعات تتفاوت
البعض يف واختفاؤهما الشفاء أجزاء بعض يف واملوروث الوافد للتأليف، الرئيسيني املكونني
إىل وحده السبب يرجع وال وحده. العقل عىل اعتماًدا الخالص اإلبداع عىل يدلُّ مما اآلخر،
ومن بل املنطق كتب من و«الخطابة» و«السفسطة» «املقوالت» يف مصادره سينا ابن إخفاء
كتب يف يكون ال اإلخفاء هذا أن كما أخرى. أجزاء يف تظهر ألنها كلها؛ الطبيعيات كتب
الجدل الرتباط «السفسطة» مثل باملوروث الرتباطها ظهورها املمكن من كان حيث بأكملها
كما الطبيعيات، أجزاء كل مثل بأكملها علوم يف أو خطباء فالعرب و«الخطابة» الكالم، بعلم
الواحدة املوسوعة أن يعني إنما «اإللهيات». يف الظهور واملوروث الوافد املصدران، يُعاود
خالل من اإلبداع إىل النقل من التحوُّل مراحل عن تكشف الثالث املوسوعات مجموع أو

والتأليف. العرض
الوافد ذكر يكثر الرياضيات ففي الشفاء؛ أجزاء يف واملوروث الوافد ظهور يتفاوت كما
قسمة إىل دعا الذي هو وهذا املوروث. ويَزيد الوافد ينعدم يكاد اإللهيات ويف املوروث. ويقل
املوروث تنظري قبل الوافد تمثل األول أنواع: ثالثة إىل واملوروث الوافد بني العضوي التزاوج
التعادل حالة يف املوروث تنظري مع الدافع تمثل والثاني املوروث، عىل الوافد غلبة حالة يف
عىل املوروث غلبة حالة يف الوافد تمثل قبل املوروث تنظري والثالث الحضور، يف بينهما

الوافد.
املوضوعي النص رشح أو أرسطو فكر توضيح «املقوالت» كتاب من املقصود ليس
اإلبداع لصالح واملوروث الوافد تزاوج بعد نفسه املوضوع عرض بل الرشاح عن بعيًدا
بدأ طاقة. من لديه بما ويتحرَّك ويخرج ويهضم يتمثَّل بل يرشح ال سينا ابن الخالص.
رشد ابن وعند واإلخراج. التمثُّل حدث سينا ابن وعند والهضم، التقطيع والفارابي الكندي
اختالًفا أرسطو نص مع سينا ابن يرس لم البدن. لصحة نافع غذاء إىل األول الغذاء تحول
يكشف بل وموروث. وافد بني فيه تمايز خالصال إبداعي عرض الشفاء نص ألن اتفاًقا أو
بصورة أرسطو عنها تحدَّث التي األخرى املسائل بعض وعن حوله الدائر الجدل النصعن

يف الطريقة هذه استعملت وقد والصور، والتماثيل واللوح للمباني إبداعية كوحدات والتصوير والنحت
والجوامع. والتلخيص الرشح عن األول، املجلَّد من الثالث الباب
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بناء إعادة يمكن حتى قيل ما كل مع حوار يف ويدخل القصد سينا ابن يغري عارضة.
التحليل. ومستويات الفكر بؤر وتغيري املوضوع

بأرسطو إعجابه سينا ابن فيها يبدي فقرة آخر ويف خالص. إبداع «السفسطة» أن كما
دهشة عن تعبري مجرد بل أفالطون دراسة يف تعمق عدم أو له تعصبًا وليس العلم أتم الذي
الرساالت. خاتم اإلسالم أن كما كلها اليونانية الفلسفة ختام فأرسطو كله، العالم عنها عرب
والوحي. والطبيعة العقل عىل املسلمني إيداع يقوم كما والطبيعة العقل عىل فلسفته تقوم
القرنني ذا تلميذه ذكر كما رصاحة القرآن يذكْره لم اليونان نبي أرسطو فربما يدري ومن

نَِذيٌر﴾.13 ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن
يف الوافد يظهر خالص إبداعي عمل ألنه واملوروث الوافد من «املقوالت» خلو وبعد
يف سقراط مثل علم باسم مثل رضب مجرَّد بل بشخصه ليس هومريوس اسم يف العبارة
سقيمة، طويلة واحدة عبارة ويف «فالن»، من بدًال العربية يف و«عمر» «زيد» أو اليونانية
من والتحول اسمه. وليس أرسطو لقب األول» «املعلم يذكر كما واحدة.14 مناسبة ويف
يذكر وعندما النمط. إىل التاريخ ومن الرمز، إىل املؤلف من التحوُّل بداية اللقب إىل االسم
الشارح هو أرسطو كان كما سينا. البن الشارح هو يكون فإنه األول» «املعلم سينا ابن
األول واملعلم املعنى يقرر الذي هو سينا ابن والجوامع والتلخيص التفسري يف رشد البن
العلم سينا ابن يصحح وأحيانًا املقلد. هو األول واملعلم املبدع هو سينا ابن إليه. يوحي
كما األداة. دون والكلمة االسم األلفاظ بسائط من يذكر أن بالقبح عليه ويحكم األول
باعتباره فكره مسار ويصف عليه يحكم واآلخر، األنا بني تمايًزا آخر باعتباره عنه يتحدَّث

علم.15 مصدر وليس علم موضوع
ثم وإقليدس وثاوفرسطس واإلسكندر فورفوريوس يذكر «النجاة» منطق ويف
عن سينا ابن يتحدَّث وقاطيغورياس.16 إيساغوجي الكتب ومن األول، واملعلم نامسطيوس،
النوع عىل الجنس دوران وعدم الفصل، فيه يشاركه ال بما الجنس حد الخمس، الكليات

.٢٦ ،٢٥ املقوالت الشفاء، 13
.٢٩ ،١٢١ ،١١٩ ص١٠٠، العبارة الشفاء، (٤) األول املعلم ،(١٠) أومريوش 14

االستغراب. علم أساس هو وهذا 15

إيساغوجي، األول، املعلم ثامسطيوس، ،(۲) إقليدس ثاملسطيوس، اإلسكندر، فورفوريوس، 16

.(۱) قاطيغورياس
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

كما الخمس. الكليات يف إيساغوجي كتاب واقع وهو فرفوريوس يقوله بما االهتمام وعدم
وغريه اإلسكندر مثل غريهما ورأي بل املطلقة يف وثامسطيوس ثاوفرسطس رأيَي يذكر
يَرضب كما ثاوفرسطس. رأي ويُفضل الرأيني من أيٍّا سينا ابن ل يُفضِّ وال لني. امُلحصِّ من
األبسط إىل النظر وأن املنطقي، للحد إقليدس عند للمثلَّث الريايض بالحد املثل سينا ابن
إقليدس.17 عند العارشة يف الحال هو كما الهندسة العدد يفيد كما املبادئ معرفة يف يُفيد
املنفعة وجه عىل به واستشهاًدا الفكرة إىل الشخص من تحوًال األول املعلم ويذكر
يرضب كما الجزئية. الت والتعقُّ األفعال العميل وللعقل الُكيل، الحكم النظري للعقل أن
يُشري وال املنطق. كتب باقي عىل وقاطيغورياس إيساغوجي كتاب بتقديم املثل سينا ابن
النقل فرتة عن لبُعده ربما الفارابي، عكس عىل كثريًا الوافد إىل «النجاة» يف سينا ابن
شائعة ثقافة إىل ل تحوَّ الوافد ألن وربما الزمان، من قرن فبينهما منها، الفارابي وقرب
الستقرار وربما املوروث، األنا، لثقافة مغايرة باعتبارها إليها يُشار ُمغايرة ثقافة تعْد ولم
هو الحقيقي والسبب اليومي، االستعمال من جزءًا أصبحت حتى العربية املصَطلحات

املوضوع. لِبنية الخالص العقيل العرض أجل من املصادر عىل الصمت
اءون، املشَّ عليه يُثني الذي فرفوريوس سينا ابن يَنقد والتنبيهات» «اإلشارات ويف
زمانه أهل من رجل نقده نفسه. املؤلِّف يفهم وال بل يفهمونه ال كله. وحشف سخف وهو
الشخص عىل ال املوضوع عىل لحرصه أو له تجاهًال إما اسمه سينا ابن يذكر أن دون
فكيف له املشائني اتِّباع سينا ابن يَنقد كما منه.18 أسقط بطريقة فرفوريوس ونقده
وإقليدس وجالينوس األول املعلم سينا ابن ويذكر مقلًِّدا؟ مشائيٍّا نفسه سينا ابن يكون
أرباب من كليهما أو أفالطون أو اليوناني الشيخ أفلوطني أو بشخصه أرسطو يَذكر ولم
والتي األول املعلم بعد استحدثت التي املزيفة الُحَجج سينا ابن يَضبط واإلرشاق. الفيض
والتنبيهات». «اإلشارات عىل تدوينه أسبقية عىل يدلُّ مما «الشفاء» يف بالتفصيل عرضها
مكة. بوجود العلم مثل التواتر عىل وغريهم وإقليدس جالينوس بوجود املثل يرضب كما
وأبسال لإلنسان سالمان املثل بهما يرضب وأبسال» «سالمان قصة سينا ابن ويذكر
أن قبل إسالمي معنًى عن خالله من للتعبري اليوناني املثل ويستخدم املعرفة يف لدرجته

.٢٢٢ ،٢٤١ ،٧٤ ،٨٣ ،٢٣-٢٤ ص٩، النجاة 17
وأبسال سالمان ،(٤) املنطقيون ،(۱) املشاءون إقليدس، جالينوس، األول، املعلم ،(۲) فرفوريوس 18

.(۲)
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للتعبري أداة اليونانية القصة يقطان». بن «حي هو مستقالٍّ حامًال اإلسالمي للمعنى يُصبح
الحامل ل يتحوَّ أن قبل املوروث للمعنى أوًال حامل الوافد اإلسالمية. القصة إبداع قبل أوًال

الوافد. دون املوروث إىل واملحمول
يُمثلون واللغويني الوافد يُمثلون املناطقة وكأن واللغويِّني املنطقيني بني التمايز ويبدو
سعيد وأبي يونس بن متى بني الشهرية املناظرة يف واللغة املنطق بني التقابل يف املوروث
فما االسم. يف الخالف يكون وقد العرب.19 منطق واللغة اليونان لغة فاملنطق السريايف.
وال نقاش. موضع نفسه واملنطق املفرد. االسم اللغويون يسميه كلية املنطقيون يُسميه
و«النجاة». «الشفاء» من أكثر مضادة وحجج وهناكحجج نقاشفيه. ال معياري علم يوجد
معاٍن وهناك وأذكياء. متخلِّفون بهم يقينًا. يقولونه ما وليسكل ويظنون املنطقيون يسهو
وهناك اللغة. يف االجتماعي البعد يُظهر مما املنطق يف جرت عادة وهناك لأللفاظ، عرفية
مما واملحدِّثني القدماء بني وحديثة قديمة معاٍن وهناك العلوم، من وغريه املنطق بني تمايز
بعض يستعمل والتنبيهات» «اإلشارات يف سينا ابن زال وما للغة. التاريخي البعد يظهر

أسطقس.20 مثل املعربة املصطلحات
مع تقابل يف اليونانيني من موقفه املقدمة يف سينا ابن يحدد املرشقني» «منطق ويف
تأليف وسبب واألولون.21 املرشقيون ثم املشاءون ثم اليونانيون ألفاظ وتظهر املرشقيني.
أو عصبية إىل التفات دون فيه البحث أهل اختلف فيما كالم جمع هو املرشقيِّني منطق
غفلة من اليونانيِّني كتب ُمتعلِّمو ألفه ملا باالختالف املباالة وعدم إلف، أو عادة أو هوى
لم هللا أن الظانِّني باملشائني املشغوفني املتفلِسفة من للعامة قبل من كتبه وملا فهم، وقلَّة
عنهم مستقالٍّ يكتب أن ويريد اليونانيني، كتب متعلمي ينقد سينا فابن سواهم؛ إال يهِد
املتفلِسفني للعامة الثالث موسوعاته قبل من كتب قد وكان معهم. باالختالف مباٍل غري
وحدهم ليسوا واليونانيون ميسورة. َسهلة علمهم يف الكتابة أن لبيان باملشائني املشغوفني
املنطق أعطوا قد اليونانيون كان فإذا اليونانيِّني. غري من العلم يأتي قد بل العلم مصدر
طبًقا سينا ابن ألف لقد غريه. باسم أو االسم بنفس سواء منطق للمرشقيِّني يكون فقد

يونس بن متى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة واملوروث، الوافد جدل دراستنا: انظر 19
ص۱۰۷–۱۱۸. والحداثة والعرص الرتاث ج١، والوطن» الفكر «هموم يف إكسريا سعيد وأبي

.٤٣–٤٥ ،٣٩ ،٣٧ ،۲۸ ،٢٢٥ ،١٨٥ ،٥٨–٦٠ ،١٥٤-١٥٥ ،۱۹۹ ج۱، اإلشارات 20
.(١) األولون املرشقيون، ،(۳) املشاءون ،(٤) اليونانيون 21
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

إليهم انحاز والجمهور. العادة مخالفة لعدم بهم املعتزين باليونانيني املشتغلني لعادة
فيه وقرصوا أرادوه ما أكمل ولكنه غريهم من لهم بالتعصب أوىل فهم لهم ومتعصب بل
سكوت ال فيما بمخالفتهم جاهر مخرًجا. له وجد أو فيه وتخبطوا أغمضوا ما عن وأغىض

منه.22 بقي ما وغطَّى عنه،
الرمز، إىل الشخص من تحوًال أرسطو وليس األول املعلم أيًضا يذكر «القياس» ويف
من والتحول الشخص، وليس العلم أي األول التعليم يذكر كما الفكر.23 إىل التاريخ ومن
إىل العالم ومن املوضوع، إىل الشخص من التحوُّل يف خطوة األول التعليم إىل األول املعلم
األول املعلم اليشء. إىل الفرد ومن املوضوع، إىل الشخص النصومن إىل املؤلِّف ومن العلم،
ثانيًا. مشخًصا ال األول للمعلم بالنسبة التعليم وصاحب أوًال، مشخًصا ال ألرسطو بالنسبة
نبوة. أصحاب املسلمني أن كما بالقوة ال بالفعل األول املعلم من مستفادة الصناعة كل
للوحي، بالنسبة الرسول مثل للمنطق بالنسبة فأرسطو الوحي. ونهاية االنبياء خاتم لديهم
كمقياس. إليه يرجع الذي املعياري واملنطق الدين ومنطق العقل منطق منطق، كالهما
له يكون وعندما املخالف الرأي من املحاالت ليَستنِتج املوقف هذا عىل سينا ابن ويعتمد
التذكري سبيل عىل إال الخلف قياس حال يعلم ال األول واملعلِّم املنطق. من نقدي موقف
ذلك. يف جالينوس اتبعه وقد طبيعي. نحو عىل وقبوله واستعماله املادة عن والتجريد
تكون أن األمثلة يف يُبايل وال له. عموم ال جزئيٍّا األوسط يجعل أن األول املعلم وغرض
ينبغي املوقف هذا أساس وعىل املنطقي. موقفه سينا البن التواطؤ. ذلك كل عىل الحدود
املقروء هو سينا ابن الشارح. هو األول واملعلم النص هو سينا ابن األول. املعلم قول فهم
امُلجتهد هو سينا ابن التابع. هو األول واملعلم املتبوع هو سينا ابن القارئ. هو األول واملعلم
ح يُصحِّ يقْله. لم وما قاله ما األول، املعلِّم يعلم من خري سينا ابن املقلِّد. هو األول واملعلم
األول التعليم صاحب أرسطو فهو تقدير أكثر وعىل سلبًا. أم إيجابًا به، اآلخرين استشهاد

كالمه.24 صدق عىل واملربهن عنه الصادق الراوي سينا وابن
األقل وهو فقط الفاضل أو األغلب وهو رين املتأخِّ من الفاضل لقب جالينوس ويأخذ
الفرد ومن العام، إىل الخاص ومن املوقف، إىل املؤلف ومن الرمز، إىل الشخص من تحوًُّال

ص٣-٤. املرشقيني منطق 22

بقراط (۲) الفاضل ،(٥) (جالينوس) رين املتأخِّ من الفاضل ،(١) األول التعليم ،(۸) األول املعلم 23
.(۱) النصارى شيخ أرشميدس، سقراط، زينون، ،(۲) أفالطون ،(٣)

.١٤۲ ،١٤٨ ،٥٦٥ ،٥٥٢ ،٤٧٥ ،٤٤٧ ،٨٠-٨١ ،۳۰ ص٤٩٧، القياس الشفاء، 24
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

صياغة تتغريَّ وأحيانًا الخلود. إىل الزمان من أي العلمية السلطة إىل العالم ومن الفعل، إىل
الشخص من التحول استقر وإن بعد يستقر لم فاللقب رين؛ املتأخِّ من الفاضل إىل اللقب
املتأخرين من فللفاضل ذلك ومع املنطق. يمدح أن املتأخر للفاضل يحق الالشخص. إىل
ويبني أرسطو. ملنطق موافًقا بالرضورة وليس املنطق يف الخاص وموقفه الخاص سبيله
من والتجريد التذكري سبيل عىل الخلف قياس حال وهو األول املعلم يعلنه ما حسن بوجه
املتأخرين فاضل قول يرفض سينا ابن أن كما طبيعي. وقبوله استعماله أن وبيان املادة
ذكر ألن منطقية مقدمات وبارمنيدس مالسيس مناقضة يف املستعملة املقدمات اعتبار من
نظًرا ليس ولواحقه الكم يف النظر ألن لغريه أو بذاته للكم التناهي وأن والتناهي، الكم فيها

النصارى.25 شيخ تفسري يرفض كما تفسريه ويرفض منطقيٍّا.
الشخص من أيًضا تحوًال الفاضل أو الفاضل الطبيب بلقبه، أو باسمه بقراط ويذكر
إىل ينظر منطقي الطبيب الداللة. إىل الفرد ومن الُكيل إىل الجزئي ومن الالشخص، إىل
كذلك. وأخالقي منطق علم هو بل فقط، تجريبيٍّا علًما الطب ليس لالستدالل. كأداة املنطق
املنسوب الكتاب يف ذلك يَظهر كما الطب عىل فضًال املنطق أن يرى الفاضل أن والعجيب
الطبيب بقراط عىل املنطقي الطبيب جالينوس املسلمون آثَر لذلك الفصول. وهو بقراط إىل
ومع فحسب، الفاضل هو بقراط كان حني يف رين املتأخِّ أفضل جالينوس كان الخاص.
القارئ.26 هو والفاضل املقروء، هو سينا فابن سينا؛ ابن يقوله بما الفاضل يقرُّ ذلك
حضارة إىل ينتسب الذي وهو االنتحال. خشية «املنسوب» لفظ ذكر عىل سينا ويحرصابن
أثولوجيا باسم أرسطو إىل التاسوعات من جزء نسبة مثل النسبة بخط اتهمت طاملا

أرسطوطاليس.27
وبدخول تذكر. العلم أن يف املعرفة تعرضلنظرية األول. املعلم تلميذ أفالطون، وذكر
املجرَّدة. القياس أشكال من وليس والنفس الحياة من األمثلة تؤَخذ املنطق يف أفالطون
إليهما ويُشري املعرفة. يف سقراط عىل مينون شك زوال بمناسبة ومينون سقراط ويذكر
إىل الخاص من تحوَّال سقراط يُسمى وفيلسوف مانون يسمى رجل أنهما عىل سينا ابن
عىل يُربِهن كان الذي بأرشميدس املثل سينا ابن ويرضب الفكر. إىل التاريخ ومن العام،

.١٤ ،٤٨١ ،٨٠-٨١ ص١٥٥، السابق، 25
.١٦١ ص١٤٨، السابق، 26

.٤٨١ ،١٥ ،١٥١ ص٥٤٥، السابق، 27
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

إال هو ما املنطق وأن طبيعي، الربهان أن عىل يدلُّ مما املنطق صياغة قبل الرياضيات
الالشخص، إىل الشخص من كالعادة تحوًُّال النصارى شيخ سينا ابن يذكر كما له. تجريد
فكالهما رين؛ املتأخِّ فاضل مع يذكره الذي إسحاق بن حنني هو هل املؤسسة. إىل الفرد ومن
يف سينا ابن يخالفه الحالتنَي كلتا ويف النحوي؟ يوحنا أم عدي بن يحيى هو هل طبيب؟

عنه. ويستقلُّ تفسريه
يُحال أرمنياس. وباري قاطيغورياس مثل معربة املنطق كتب بعض إىل يُحال كما
نوع لتسمية الثاني وإىل منطقيٍّا، نظًرا ليس ولواحقه الكم يف النظر أن ملعرفة األول إىل
كتاب يف الذي الشكل وإىل الربهان كتاب إىل يحيل كما وقضية. جازًما قوًال القول من
بعض زالت وما الشخص.28 إىل وليس العمل إىل ألبقراط الفصول كتاب وإىل أوقليدس
آخر. باعتباره معه سينا ابن وتقابل الوافد محلية عىل يدلُّ مما باقية اليونانية األمثلة
القضايا مادة إن بل القضايا. أشكال يف أثينية أهل قونيا، أهل أثينا، أهل أثينية، فتذكر

مذموم.29 قتال وهو قونيا ألهل أثينية أهل قتال مثل اليونان تاريخ من محلِّية أيًضا
فقد واحدة؛ مرة أرسطو ذكر دون األول املعلِّم إىل أيًضا سينا ابن يُحيل «الربهان» ويف
تخليص إىل سينا ابن ه ويتوجَّ العالم.30 وبقي الفرد وانتهى الفكر، وبقي الشخص انتهى
كالمه استقصاء وعدم والنظر العناية قلَّة غرتهم من ونقد الرشاح، براثن من األول املعلم
وجود مثل ُمطَلق كموجود هللا عن والحديث الكالم، من املقصود وتوضيح االستقصاء حق
عنده كذلك أنه عىل يدل مما تعديل دون سينا ابن ذكره وقد األول. املعلم لقول تبًعا املثلَّث
بني التشابه ويبدو اإلطالق. عىل املوجود هو الكيل والوجود املوجود، هو الجزئي الوجود
العقل، عىل منهما كلٍّ لقيام نظًرا املوروث الديني والتوحيد األول الوافد العقيل التوحيد
األول املعلم يكون أن سينا ابن يفرتض كما النقل. أساس وهو العقل عىل الثاني وقيام
هو القياس ويف الربهان يف األفضل الغرض ألن املنطق؛ كتب باقي قبل «الربهان» كتب قد
يف أعرف هو ما إىل العقل يف أعرف هو مما تأخذ الربهانية والطرق اليقني. إىل الوصول
وهو والطبيعة، العقل لوحدة تأكيًدا الطبيعيات يف األول املعلم به ح رصَّ ما عىل الطبيعة

.٥٣٠ ،٥٧٥ ،٥٦٦ ،١٩ ص١٤، السابق، 28
ص٥٦٨-٥٦٩. السابق، 29

القييادس، فيثاغورس، أومريوش، ،(۳) مينون ،(۷) أفالطون ،(۸) سقراط ،(۱۲) األول املعلم 30

.(۱) لوسندروس أيس، أخيلوس،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الغرض فإن األول املعلم إىل اإلحاالت باقي أما الطبيعي». «السماع يف سينا ابن حه يُوضِّ ما
هو األول واملعلم املقروء هو سينا فابن سينا؛ ابن تحليالت صحة عىل االستشهاد منها
حدث فإن الرؤية. لهذه واملؤكد املثبت هو األول واملعلم لليشء الرائي هو سينا ابن القارئ.
ويدخل سينا. ابن تحليل عىل بناءً األول املعلم أقوال تأويل يتم الرؤيتنَي بني تطابق عدم
اإليضاح أفعال ويصف بدأ. عىل وعوًدا ونهاية بداية األول املعلم فكر مسار يف سينا ابن
التشابه مواطن يف األول املعلم وبني بينه ومقارنًا ومجازاته، تشبيهاته ومحلًال شعوره يف
املتعلم.31 عىل اختصاًرا الربهان مبدأ هو الذي والحد التام الحد بني التمييز مثل واالختالف
األفالطونية، الصور يها يُسمِّ والتي املثُل نظرية رافًضا أفالطون إىل سينا ابن ويُحيل
املادة خارج مجرَّدة الطبيعيات، حتى معقول لكل املوجودة املفارقة املعقولة الصور
ُجرِّدت ما إذا هي كما تَبقى ال الطبيعية الصور ألن باطلة نظرية وهي املادة. يف وطبيعية
وإبطال املادة. تستلزم حدودها كانت وإن مادَّة بال تقوم ال الرياضية والصور املادة. عن
املفارقة واملثل الصور ألن آخر علم أي يف أو املنطق يف وليس األوىل الفلسفة يف النظرية هذه
الصور وامليتافيزيقا. املنطق بني فرق هناك مبادئها. يف وال الرباهني صناعة يف تدخل ال
والصور باملحموالت، الربهان املنطق. من جزءًا وليست امليتافيزيقا من جزء األفالطونية
أفالطون إىل سينا ابن يُحيل كما الحقيقة. يف والثانية الذهن يف األوىل الجوهر. يف توجد
رضورة سينا ابن يجعله بينما والكهرباء املغناطيس جذب االتحاد يف السبب جعل يف
وليس عمل هنا فإقليدس إقليدس؛ كتاب إىل الربهان يف الرابع الشكل إىل يُحال كما الخالء.
املركَّب للقول كمثال اإللياذة، هومريوش، شعر إىل يُحال كما مؤلًِّفا. وليس مؤلَّف شخًصا،
وليس املقصود هو هومريوش شعر مفرد. واحد باسم ى يُسمَّ أن يُمكن ال ألنه الحدود؛ يف

عربي.32 شعر إىل لغريه سينا ابن مكان رشد ابن كان ولو املنطق، يف كمثال هومريوش
والتعليم التعليم إثبات أجل من ألفالطون «مينون» ُمحاَورة يف سقراط إىل ويُحال
إثم، الظن بعض وأن شيئًا الحق عن يُغني ال الظن أن ترى حضارة يف مانن شك ضد
شبهة عىل نهائيٍّا يقِض لم بأنه أفالطون سينا ابن ويَنُقد للعلم. هدًفا اليقني وجعلت
تُقدِّر حضارة يف بالتلميذ األستاذ بأفالطون، سقراط يقرن ما وعادة مينون. عند الشك
الذي للموضوع مثاًال سقراط يُؤخذ كما للعلم. طريًقا وتجعلها واملريد الشيخ بني العالقة

.٤٩ ،٦٣ ،٥ ،٥٧-٥٨ ،٧ ،١٩٥ ،٢٢٠ ،٢٥٦-٢٥٧ ،٢٥٣ ص٢١٦، السابق، 31
.٢١٣ ،٢٢٣ ،٢٤٥ ،١٦٩ ص۱۲۸–١٣٠، السابق، 32
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

هو واحد جنس لهما نوعني باعتبارهما وأفالطون سقراط يؤخذ كما محمول. إىل حاجة يف
وكل عام. وإنسان متعني، سقراط الكلية. سبب والعموم الفردية، سبب فالتعنيُّ إنسان.
وآيس الشجاع، وأخيلوس امللك، والقبيادس الفيلسوف سقراط مثل عامة خاصية له فرد
ووَضع بعد فيما رشد ابن أسقطها التي األمثلة وهي الصالح. ولوسندروس النفس، كبري
األساطري من أبطال أسماء وكلها الخطابة. تلخيصه يف الحال هو كما عربية أمثلة مكانها

اليونانية.33
عامة الطبيعيات يف خاصة املنطق يف «الشفاء» أجزاء مجموع إىل سينا ابن ويُحيل
الوافد يف تأليف األول االثنني، بني فرق فال األول املعلم كتب مجموع إىل أو اإللهيات، دون
يُحال وقد امُلستقل. موضوعه له املنطق كتب من كتاب فكل الوافد. هو والثاني عرضله أو
مرة الجدل وإىل أخرى، مرة إقليدس وكتاب مرة األسطقسات مثل مرتنَي الكتاب اسم إىل
مما أخرى مرة األوىل أنالوطيقا وإىل مرة القياس وإىل أخرى، مرة الجدلية الحجج وإىل
وربما والنقل التعريب بني سينا ابن عرص حتى أرسطو كتب أسماء استقرار عدم عىل يدلُّ
والتعليم العلم عن مينون، أفالطون، محاَورات بإحدى سينا ابن يستشهد كما اآلن. حتى

«القياس».34 كتاب يف قبل من إليها أحال كما ملينون. سقراط ومناقشة
كتاب يف أنه حني يف واملقدَّم الذاتي موضوع يف «املدخل» أو «إيساغوجي» إىل ويُحال
وَرد كما ال إيساغوجي يف ورد كما ذاتي لفظ باستعمال العادة جرت وقد العلَّة. الربهان
تكون الرضورية الكربى ألنَّ والربهان القياس يف الرضورة مقارنة تأتي ثم الربهان. يف
سينا ابن ويُحيل وارد. الكتابني بني والخلط الربهان. ويف القياس يف مختلَفني نحوين عىل
كتاب إىل أيًضا يُحيل كما قبل. من املوضوع فيه ص لخَّ حيث رصاحًة الشفاء قياس إىل
عىل اعتماًدا بل حقيقة يَنفي وال يُثبُت ال الجدل الشفاء. موسوعة وحدة يُبني مما «الجدل»
فقط يُعطي إنما حقيقيٍّا ا حدٍّ يُعطي ال الجدل كُمقدِّمات. املشهور الرأي أو الخصوم تسليم
الفرق ملعرفة النفس كتاب إىل ويحال الحقيقة. قانون بحسب ال الشهرة قانون حسب الحد
للعلَّة كمثل أثينية أخذ مثل األمثلة يف اليونانية البيئة وتظهر باملَلكة. والعقل القوة بني

الفاعلة.35

.٢٤٢ ،٢٥٦ ص۲۸-٢٩، السابق، 33
الطبيعي، السماع ،(۳) الربهان (۱) الجدلية الحجج ،(٥) الجدل ،(١) األوىل أنالوطيقا القياس، 34

.(۱) (أفالطون) ميتون النقص، إقليدس، كتاب (إلياس)، اإللياذة إيساغوجي، األوىل، أنالوطيقا
.٢٤٢ ،٢٢٣ ،٢٥٧ ،٢٣ ،٢١٣ ،٢١٠ ،٢٨ ،٧١ ،٩٥ ص۷۸-٧٩، الربهان الشفاء، 35
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للقضاء األول املعلِّم إىل اإلحالة من أكثر األول التعليم إىل سينا ابن يُحيل «الجدل» ويف
القول هذا يَكشف كما العلم. أجل من العالم وعىل املوضوع، أجل من الشخص عىل نهائيٍّا
ويف األواخر. إىل األوائل من اآلراء وبتجريد العلم ر بتطوُّ إحساس عن التعليم إىل املعلم من
االشتباه سينا ابن ويُبنيِّ األصول. إىل بالعودة الرشاح نقد عىل القدرة يُعطي الوقت نفس
قاته تحقُّ سينا والبن تأويلهم للرشاح يُبيح مما وجَهني عىل تأويله وإمكان األول التعليم يف
العلم ولتاريخ للرشاح املجال تفسح نهاية، بال والنهاية األول، بالتعليم البداية صدقهم. من
ثم األول التعليم مراجعة فيلسوف ألي ويُمكن والشعوب. الحضارات ولباقي سينا والبن
التعليم ترتيب تغيري سينا البن يُمكن العلم. تاريخ من جزءًا ويكون التاريخ، يف قات تحقُّ
العودة يف والفائدة وتأخريًا، تقديًما ترتيبه يف األول النص ونقد إليه النظام وإعادة األول

بالرضورة.36 سلفيون هم الحكماء وكأن رشد ابن عند الحال هو كما األول النص إىل
ومن املعيار، إىل الشخص من تحوًال أرسطو وليس األول املعلم سينا ابن يذكر ثم
حكمه بني خلط دون فهمه دقة وعن األول املعلم عن سينا ابن يُدافع املوقف. إىل الفرد
عن يصدر الجديل القياس أن يظن من خطأ ح يُصحِّ كما الكل. عىل وحكمه الكل عىل الجزء
املتسلِّمات. من السائل يقيس كما املشهورات من يقيس الذي املجيب دون وحده السائل
تأويل فهذا املرض، عن كالوجع اليشء عن صادرة التصاريف بأن الظن خطأ ويُصحح
الشارح هو األول واملعلم املبدع الفيلسوف هو سينا ابن ويبدو األول. املعلم قول عن بعيد
هو األول واملعلم ل امُلؤوِّ هو سينا ابن القارئ. هو األول واملعلم املقروء هو سينا ابن واملؤيد.
املذهب.37 يف كالهما يتَّفق النهاية ويف الجنس. موضع توضع ال املشهورة فاألشياء املؤيد.
بعض يف سقًطا ويفرتض األول، التعليم من عديدة نسخ بوجود سينا ابن ويُقرُّ
إىل ونسبتها الكتب بني بالخلط متَّهمة حضارة يف الرشاح تأويل سوء سبب هو منها
بروايته ويُطابقها األول التعليم عن اآلخرين روايات من سينا ابن يَستوثِق أصحابها. غري
ويعتمد إلخ. … واملناولة اإلجازة األصوليِّني، عند الكتابي النقل مناهج يف وكأنَّنا الخاصة
بعض وتَظهر وبعده، قبله الذي والوضع الخالف عليه الذي املوضع السياق، عىل سينا ابن
باقي يف يتشكك سينا ابن يجعل الذي هو واملعنى والحديث. األخبار مثل األصوليِّني ألفاظ

،(۲) أفالطوني أبقراط، زنني، ثراسوماخوس، ،(٤) سقراط ،(٥) األول املعلم ،(۹) األول التعليم 36
.(۱) فيثاغورس

.٢٤٦ ،۲۱۷ ،١٠٣-١٠٤ ،٧٥ ،٤٣ ص٣٨، السابق، 37
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

التأويل سوء وقوع يفرتض كما السهو. أو التحريف أو السقط وقوع ويفرتض الروايات،
الخطاب.38 ويسرتسل املعنى يتسق حتى السياق عىل اعتماًدا تأويله وصحة اآلخرين من
تجاَدال حني تراسوماخوس وبني بينه املغالطة عىل املثل به يرضب فإنه سقراط أما
كما مًعا. وامُلجيب السائل ينفع مما فأفحمه ُمشرتَك باسم سقراط غالطه بعدما العدل يف
األفالطونية الصور إىل ويُحال ُمغالطي. قياس يف ثم قضية يف كموضوع املثل به يرضب
عىل تنطبق ال لكنها أفالطونية صورة فاإلنسان للحد. املحدود مطابقة رضورة إلثبات
وينفعل. يفعل والثاني تَنفِعل، وال تفعل ال األوىل زائل. والثاني أذلية األوىل الفردي. اإلنسان
املشهور نقيض عىل الحركة دفع عىل بقياسه االمتحاني للجدل بزينون املثل يُرضب كما
كان وإن الظاهر خالف تُوجب التي والقياسات األصوليِّني عند العلم مواد من واملشهورات
وُعدول مماَحكة أنه ومعلوم الحركة. إبطال عىل قياسه مثل حله يصعب قياس فيها يُوجد
صناعة يف كل املوسيقى، يف وفيثاغورس الطب، يف بقراط بآراء املثل يرضب كما الحق. عن
ويذكر سبعني. ابن فعل كما مذهب يف وصياغتها بينها والتنسيق لجمعها أهلها عليها أجمع

الهاليل.39 الشكل ترتيب يف غلط كما الشكل ترتيب يف للغلط كمثال بقراط
نظًرا و«أنالوطيقا» و«سوفسطيقا» و«القياس» و«إيساغوجي» «الربهان» إىل ويُحال
يف التفصيل من ملزيد «الربهان» إىل فيُحال العرض.40 ووحدة املنطقية الكتب لوحدة
الحد، إيجاد وكيفية للحيوان، ذاتية كأعراض والسكون واإلرادة الحركة مثل املوضوع
كتاب من موضوع تسمية تختلف وقد املوجود، الحد حال اعتبار كيفية وبني بينها والفرق
الربهان، عىل القائمة الدعوى أي بطريقة الربهان يف الوضع تسمية مثل املنطق يف كتاب إىل
موضوع يف «إيساغوجي» إىل ويحال برهان. بال الدعوى وهي أخرى بطريقة الجدل ويف
الطبيعي، والعرض املنطقي العرض بني التمييز مع والعرض والخاصة والرسم الحد
ويف الكيل التصديق إليقاع التجريبية الجزئيات تراكم موضوع يف «القياس» إىل يحال كما

املوضوع.41 إلكمال «سوفسطيقا» إىل يحال وكذلك أخرى. تفصيلية موضوعات
إىل وأقرب الربهان وطرق القياس أشكال من صورية أقل «الجدل» أن من وبالرغم
مخاطبة أسلوب سينا ابن واستعمال املتخاِصمني بني القوى ورصاع والجواب، السؤال

ص۱۹۳-۱۹۲. السابق، 38
.٢٢٦ ،٨٢ ،٣٢٦ ،٢٧٦ ،٦٤ ص٩٥، السابق، 39

.(۱) أنالوطيقا سوفسطيقا، ،(۲) القياس ،(٣) إيساغوجي ،(٢٤) الربهان 40
.٢٨٠ ،٣١٨ ،٥٧ ،٧٧ ،٢٤١ ص٢٤٥، الجدل الشفاء، 41
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أن إال إليه يأنسا حتى املخاطب بصيغة القارئ ومخاطبة املفرد املتكلِّم بصيغة النفس
االجتماعي، والجدل الفكري الجدل عن البعيد الشكيل املجرَّد الطابع هو زال ما العام الطابع
املنهج، إىل املوضوع من الجدل، إىل املواضع من الكتاب عنوان غري سينا ابن أن صحيح
املضمون. حيث من تقليديٍّا الشكل، حيث من صوريٍّا زال ما ولكنه جذري، تغريُّ وهو
الجدل إىل الخطابة من تطوريٍّا الفلسفة وصف فإن مصادره عن سينا ابن لصمت ونظًرا
اكتمال املصادر عن والصمت الربهان. حتى الفلسفية العلوم تطور الفارابي وصف يشبه

الفيلسوف.42 عقل يف الفلسفة
عرض هو بل تأليًفا أو تلخيًصا أو رشًحا ليس الشفاء أجزاء كأحد الشعر وكتاب
فشعر ذاته. املوضوع لدراسة والتأليف املعاني لبلَورة والتلخيص األلفاظ، إليضاح الرشح
متميِّزة األدبية األنواع هذه تكن ولم «الشفاء». منطق عىل يَنطبق ما عليه ينطبق الشفاء
األخرية الفقرة يف ح يُرصِّ كما التلخيص العرض سينا ابن يُسمي فقد تماًما. بينها فيما
وحده العقل عىل يعتمد الوافد يف تأليف أي عرض الحقيقة يف وهو رصف تلخيص أنه
املوضوع عرض بل الشفاء يف «الشعر» كتاب سينا ابن يلخص لم املوضوع. بنية وعىل
للرتجمة. أثر أي «الشعر» نص يف يظهر ال لذلك الشعر. موضوع إىل الشعر نص ُمتجاِوًزا
عبارة من وأوجز الوضوح، إىل الغموض من منتقًال متى، عبارة من أوضح سينا ابن عبارة
اإلجمال من منتقًال متى عبارة من أطول وأحيانًا الرتكيز، إىل اإلسهاب من منتقًال متى
والجامع. والتلخيص الرشح تتجاوز األلفاظ مستوى عىل سينا ابن عبارة التفصيل. إىل
تحسينًا متى ترجمة يف واألشعار األسمار من بدًال الشعرية والخرافات األمثال ويستعمل
صعوبة عىل والتغلب املعنى إيضاح أجل من والتلخيص للرشح تجاوز العرض للعبارة.
يف املعنى مستوى عىل يحدث قد ما وهو أرسطو وأفكار أفكاره بني توفيق دون العبارة
مما وأرسطو سينا ابن بني الفكرة د تتوحَّ املعاني. بني الحر بالتداعي أشبه هو التلخيص.
أين من يهمُّ وال وضوًحا. أكثر أخرى فقرات وزيادة بأكملها غامضة جملة ترك إىل يؤدِّي
الفكر بنية عىل أي واملوضوع العقل طبيعة عىل يعتمد فالعرض رشوحه سينا ابن استقى
أو وليسرشًحا بذاته قائم عما إذن الشعر كتاب الخارجية.43 مصادره وليسعىل الداخلية

هو هيجل أن كما املسلمني، هيجل هو سينا فابن قبله. الفلسفة تاريخ يف أيًضا هيجل فعل ما هذا 42

والغرب. أملانيا سينا ابن
ص۲۰۰-۱۹۹. الشعر كتاب 43
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

النص يف والحقيقة األمثل والنموذج املقياس عن ابتعد أنه ذلك يعني وال ألرسطو، تلخيًصا
إىل النقل من التحوُّل مرحلة «الشفاء» حتمية يُمثِّل ُمستقلٌّ تأليف أنه يعني بل األرسطي
الشعر وخصائص العربي الشعر خصائص بني املقارنة هما فيه مساهمتنَي أهم اإلبداع،

الزمان. حسب املطَلق الشعر يف سينا ابن إبداع دنية اليوناني،
ثم أيسخيلوس، ثم أنبذقليس ثمَّ الحال بطبيعة أومريوش يذكر «الشعر» كتاب ويف
اليونان الفالسفة باقي أو يوربيدس يذكر ولم وماني.44 وسوفوكليس وسقراط األول املعلم
الوزن. يف والنَّثر الشعر بني الفرق لبيان أنباذقليس مع أومريوش ذكر أفالطون. خاصة
إال هومريوش يشارك وال الوزن، إال الشعر من فيه ليس الطبيعيات يف أنباذقليس فكالم
أكثر يف الفضائل هومريوش ويُحاكي ووزن. تخيُّل الشعر شعراء. يكون أن دون الوزن يف
لذلك لألخالق. املحاكاة وتقع آخر، شاعر إليه يسبقه ولم بذلك قام من أول وهو فقط. األمر
الشهرية اآليات يف معروف هو كما إسالمي تصور وهو أخيلوس. أخالقية أومريوش مدح
الناس واقع هو الفضائل وفضيلة اْلَغاُووَن﴾. يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ الشعراء سورة آخر يف
عىل يتبقى لذلك يعلم، بما يعمل ألنه املدح هومريوش ويستحقُّ بالفعل. القول ومطابقة
مع الشعراء باقي يفعل كان كما إطالة دون فيه محاكاة ال الذي الكالم من يقلَّ أن الشاعر
إىل ينتقل ثم النسيب، العربي، اللفظ وهو قليًال، ينسب فكان أومريوس أما املحاكاة. قلَّة
قال من أول فهو الشعر، يف وعيبًا قبًحا كان وإال العادة أو ملثل أو لرجل أو المرأة املحاكاة
زالت ما املعربة األلفاظ أن وواضح «درامطريات». أيًضا قال بل به يعتدُّ قوًال «طراغوديا»
قال كما أنبذقليس. أحدثه الذي ساوس إيفخانا لفظ وكذلك سينا ابن عرص يف مستعَملة
باقي كان حني عىل الحوادث تعدَّدت ولو حتى الشعر الغرضيف وحدة أومريوسبرضورة

األغراض.45 متعدِّدي الشعراء
يف والنثر الشعر بني الفرق لبيان أومريوس بعد الثانية املرتبة يف أنبادقليس ويأتي
تخييل الشعر شعًرا. ليس الذي املوزون الكالم أي سقراط يدخل املوضوع هذا ويف الوزن.
إال الشعر من فيه وليس شعًرا، ليس الطبيعيات يف أنباذقليس وزنه الذي والكالم ووزن.
كالم ويف طبيعية أقوال أنباذقليس كالم يف الوزن الوزن. يف إال أومريوس يشارك وال الوزن،

.(١) ماني سوفكليس، سقراط، األول، املعلم ،(۲) أيسخيلوس ،(٢) أبندقليس ،(۱۱) أومريوس 44
.۷۰-٦٩ ،٦٢ ،٣٨-٣٩ ،٣٦ ص٣٣، الشعر الشفاء، 45
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إيفخاناساسوس هو الشعر أنواع من نوًعا أنباذقليس أحدث كما شعرية. أقوال أومريوس
املرسح يف معروف هو ما عىل الشعر يف األلحان أدَخال فقد وسوفسكليس أسيخيلوس أما
واملقارنة الشعر إىل املنطق كتب أقرب فهو مرتني؛ «الخطابة» كتاب إىل ويُحال الشعرى.46

والتصديق.47 والشبه االستعارة موضوعات يف بينهما

الريايض يف الوافد (٣)
يُغريِّ سينا ابن ولكن واملوسيقى. والهيئة والهندسة الحساب أرسطو عند الريايض ويضم
جعل بالرابع. والثالث بالثاني، األول والهيئة واملوسيقى والحساب الهندسة إىل الرتتيب
العقل. إىل أقرب وهو املتصل، الكم قبل املنفصل والكم الهندسة، قبل الحساب اليونان
الهندسة ألن نظًرا الحساب قبل الهندسة جعل سينا ابن ولكن الحساب. عىل تقوم فالهندسة
قبل الهيئة اليونان وجعل والربهان. التجربة بني والعقل، الحس بني يجمع الذي العلم هو
األولوية سينا ابن أعطى حني يف النفس نظام عىل األولوية له الكون نظام ألن املوسيقى؛
مع سينا ابن ويتفق الكون. يف النغم عىل سابق النفس يف فالنغم الهيئة؛ عىل للموسيقى
فاملبارش سينا). (ابن والهيئة املوسيقى أو (اليونان) والهندسة الحساب أولوية يف اليونان
عند العلوم إلحصاء استئناف العلوم بني والتمايز والتداخل املبارش، غري عىل األولوية له

نفسه. سينا ابن عند العقلية العلوم وأقسام الفارابي
املنطق املسلمون أضاف ثم وإلهية. ورياضية طبيعية إىل الحكمة أرسطو وقسم
وإلهية، وطبيعية منطقية الحكمة فأصبحت آلة. مجرد كونه من بدًال الحكمة من كجزء
وألن الخالص.48 العلم يف أدخل ألنها أو لصعوبتها أو لصورتها الرياضيات تذكر ولم
هي فاملقولة املنطقيات. مع الرياضيات سينا ابن جعل بنائه يف للهندسة ُمواٍز املنطق
يُمكن كما متوازيات. لثالث املوازيات والربهان الهندسة، والقياس الخط، والعبارة النقطة،
منطقية، قضية متوازيان لثالث فاملوازيان ذلك؛ من أكثر املنطق أو الهندسة بني الربط
اآلخر، إىل يردُّ أيهما وإشكال الحديث الغربي املنطق يف الحال هو كما ونتيجة مقدمتان

املنطق. إىل الرياضة أو الرياضة إىل املنطق

.٤٠ ،٥٣ ص٣١، السابق، 46
ص٤٩. السابق، 47

بل سينا ابن وضع من «النجاة» رياضيات وليست ص۳ صربة الحميد عبد مقدمة الريايض الشفاء، 48
«الشفاء». رياضيات من الجوزجاني تلميذه استخلصها
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

الخامسة وأقرصها العارشة أطولها مقالة، عرشة خمس إلقليدس الهندسة وأصول
الشفاء. رياضيات يف كذلك وهي والقرص. الطول بني األخرى املقاالت تتفاَوت ثم عرشة.
واالنتحال العرب. من أو اليونان من منتَحلة إقليدسبل وضع من ليستا األخريتان واملقالتان
يف جماعي عمل والكتاب املؤلف.49 عن النظر برصف املوضوع إلكمال فلسفي تأليف
االنتقال السابعة، املقالة ويف األخرى، الحضارات داخل منتقًال أو حضارته داخل التاريخ
املوضوع يطابق حتى الرشاح عند العنوان إىل الحساب يضاف الحساب، إىل الهندسة من
املساحة لعلم مقدمة وهو األوليات. علم أي األول علم أيًضا يُسمى الهندسة وعلم العنوان.

الكتابة. لعلم مقدمة املعجم حروف أن كما التطبيقي الهندسة علم إىل
إليها توصل التي األشكال أو القضايا أو املبادئ أو األصول نفس إقليدس جمع وقد
ليست إقليدس فأصول ترتيبها. وأعاد عنده من براهني إليها وأضاف عليه. السابقون
والتنظري االستيعاب عىل القدرة مع طويل تاريخي تراكم بل منوال غري عىل عبقريٍّا خلًقا
صحة عدم من احرتاًسا إقليدس إىل منسوب وهو التاريخ. يف النوعية والنقلة العلم وتأسيس
عليها والزيادات املعتمدة النسخة تذكر كما واالنتحال. بالخلط تُتهم حضارة يف النسبة

واألرقام. األشكال يف أو النص يف سواء
إقليدس واعتربوا تقدير. أعظم وقدروها املسلمون ترجمها التي الكتب أوائل من وهو
عىل تقوم حضارة يف األول الطبيب وجالينوس األول املنطقي وأرسطو األول الريايض
املساحية الهندسة يف رائًدا أرشميدس تَعترب كانت كما التاريخ. ونهاية النبوة خاتم
علم لجوهر إدراًكا الصوري ى سمَّ وقد املخروطية. للقطاعات وأبوللونيوس وامليكانيكية

مذهب. إىل للشخص وتحويًال الهندسة
والتلخيص والرشح والتعليق للرتجمة تالية مرحلة فالعرض ترجمة. ليس والكتاب
ألن اللفظ؛ والجوزجاني سينا ابن استعمال من بالرغم اختصاًرا وليس والجوامع.50
فاالختصار بعضمشكالته؛ حل إىل تجاَوَزه بل االختصار يقترصعىل لم أنه يذكر سينا ابن
يعني ذاتها. األشياء إىل بالرجوع املوضوعات دراسة يعني املشكالت وحل الرتكيز، يعني
عىل اإلبقاء هو االختصار وأشكاله. مقاالته ال وعباراته الكتاب براهني اختصار االختصار

يف املعارصين وبتعبري (االنتحال) الثالث الفصل (النص) الثاني الباب (النقل)، األول املجلد انظر 49
النص. عاش املؤلف مات الغرب
ص٤/ح. الريايض الشفاء، 50
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وما وأوضح. أبسط برباهني جديد من الحدس عىل االستدالل ثم الربهان، دون الحدس
األدبية األنواع عن ويختلف الكتابة. إعادة أي عارض تأليف هو «تحرير» سينا ابن سماه.
النص يورد ال فاملحرِّر والتلخيصوالجوامع. والرشح واالنتحال والتعليق الرتجمة السابقة،
يوجب بما نفسه النص يف ف يترصَّ بل إشكال بيان أو زيادة أو بتفسري عليه يعلق ثم
يستلزم مما أتم صورة يف النصووضعه كتابة إعادة أي تقويم التحرير وإكماله. إصالحه
املخل غري اإليجاز عىل يقوم مبارش، غري تأليف أي الرتتيب إعادة أو الزيادة أو الحذف
نفس من أخرى مصادر من املادة زيادة ثم والتشويق الرتكيز أي اململ؛ غري واالستقصاء
هذا استمر وقد قريحته. من سينا ابن استنبطه ما أو خارجية مصادر من سواء العلم
مؤلِّف سينا فابن الرشاح؛ مع أو األصل مع سينا ابن اتفاق يهمُّ ال سينا.51 ابن بعد النوع
سينا ابن نصُّ ليس املطابقة.52 عن النظر برصف جديد من النص كتابة يُعيد عارض
األرسطية. غري أو األرسطية املؤلفات يف لها مقابل ال بحوث إضافة إلقليدسبل تكرار مجرَّد
وبتحليل املؤلِّف. وليس والنص الشخص، وليس واملوضوع العالم، ال العلم هو يهم فما
صدقها من ق ويتحقَّ ويراجعها إقليدس براهني بمتابعة سينا ابن يقوم الرياضية لألزمات
نُبينه، أن أردنا ما وذلك إثباته؛ املطلوب وهو تردًدا، األكثر الالزمة وهي خلًفا، كان وإال

نعمل.53 أن أردنا ما وذلك
اسم ذكر يف إقليدس، إىل اإلحالة تتمُّ الحال وبطبيعة قليلة. اليونان إىل واإلشارات
حتى عرشة الحادية املقاالت نسبة ويف به، استشهاًدا وليس املقاالت أوائل يف كله الكتاب
عرشة والخامسة عرشة الرابعة املقالتني لنسبة أنسقالوس يذكر كما إليه. عرشة الخامسة

إليه.54

أرشف بن محمد الدين وشمس املغربي، الشكر أبي بن ومحمد الطويس، الدين نصري عند وذلك 51

السمرقندي.
كشارح سينا ابن يضع كما ذاته. سينا بابن اعتنائه من أكثر سينا ابن بمصادر االسترشاق يعتني 52

إبداع. أو تمثل دون نقلة مجرَّد اليوناني، الرتاث حفظ يف العرب ودور وبعده قبله الرشاح وسط إلقليدس
،٤٨ ،٤٥ ،٣٦ ،٢٤ ،٤١–٤٥ ،٣٤ ،٣١ ،٢٩ ،٢٧ ،٢٤-٢٥ ،٢١-٢٢ ،۱٤٥ ص٣٨، الريايض الشفاء، 53
،٢١٦ ،٢١٣ ،١٩٨ ،١١٤ ،١٠٤-١٠٥ ،٩٩–١٠٢ ،٩١–٩٧ ،٦٤ ،٥٨ ،٤٨–٥٠ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٩-٣٠
،٣٨٤ ،٣٧٩-٣٨٠ ،٣٧٦-٣٧٧ ،٣٥٣ ،٣٣٠ ،٣٢٠ ،٢٨٨ ،٢٨٣–٢٨٦ ،٢٨٠ ،٢٤٥ ،٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٣٢

.٤٠٢
.(۲) أنسقالوس ،(۷) إقليدس 54
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

ويتناقص الرابعة، وأقرصها األوىل أطولها مقاالت، أربع من ن مكوَّ كتاب و«الحساب»
العلوم تقسيم عىل بناءً بالفلسفة الحساب ويتعلَّق الرابعة.55 حتى األوىل من تدريجيٍّا الكم
كتاب يف له التعرض تم إذ باملنطق؛ يَرتبط كما أرسطو. إىل بدايته يف يَرجع الذي الفلسفية
لذلك املنطق. يف الربهان أو الحساب يف االستدالل واحد، علم قيام إلمكانية نظًرا «املقوالت»
أن عىل يدلُّ مما قاطيغورياس، كتاب وإىل «األسطقسات» كتاب إىل «الحساب» يف يُحال
والءَموا والهندسة الحساب بني الصلة املسلمون عرف لقد بعدهما.56 كتب قد «الحساب»
فرًعا واملقابلة الجرب واعتربوا والغرب، الرشق بني اليوناني، والحساب الهندي الحساب بني
وإن والتكعيبية. الرتبيعية والجذور العرشية، والكسور الصحيحة األعداد وعرفوا للحساب،
تضم التي التوحيدية العقلية عىل ليدلُّ هندسة إىل الحساب أو حساب إىل الهندسة تحويل

واحد.57 علم يف كلها العلوم

عىل الخارجة املادة حذف هنا االختصار ويعني كالعادة. باالختصار سينا ابن قام وقد
واملقابلة، الجرب عن بديًال واالستخراج االستعمال مثل الحساب علم يف بديل ولها الصناعة
الحال هو كما األصول، وليسيف الفروع يف يدخل املحذوف وهذا الهندي. والتفريق والجمع
طبًقا الحساب لعلم الراهنة الحالة إعطاء غايته الفقه.58 يف والفروع األصول بني التفرقة يف
رغبة قوم إىل اإلشارة يكفيه ينقدها. التي للتيارات تحديد دون عرصه يف العلماء لعادة
للحالة صورة إلعطاء الحساب علم يف عارض تأليف وهو النسق. وبناء املصادر إخفاء يف

دقيقة معارف ألنها املسلمني؛ لعادة طبًقا العارشة سن يف وهو والهندسة الحساب سينا ابن تعلم 55

وثابتة.
ص۱۷. الحساب الشفاء، 56

.(۱) قاطيغورياس ،(۳) األسطقسات 57
.٦٥-٦٦ ص٦٩، الحساب الشفاء، 58

95



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلبداع من كبري قدر عن تكشف التي الرسائل عكس عىل للطالب، عرصه يف للعلم الراهنة
واالجتهاد.59

منقطع مصادره، يخفي للعلم، جامًعا متعاِلًما، خاصة، تجربة بال سينا ابن يبدو لذلك
وإخوان والرازي الكندي عليه، السابقني يذكر لم النسق. لصالح والالحق السابق بني الصلة
املوروث، دون مبارشة الوافد من إال لديه يحدث لم الفلسفي الرتاكم وكأن والفارابي الصفا
الصورية. يف أوقعه مما األواخر؛ دون مبارشًة األوائل من امُلحَدثني، دون مبارشًة القدماء من
الخصوصية من خاٍل أخرى، عن حضارة يميز ال خالًصا صوريٍّا علًما الحساب علم ظهر
الذاتية الخصائص مع القانون عن يبحث به. والثقة املجرد العقل استعمال عىل القدرة إال
ألنها الهندسة؛ من نظرية أكثر بل خالص نظري علم هو العدد.60 يف العقل يدركها التي
االتساق وإثبات العقلية التمرينات إىل أقرب هو فيه.61 حضارية داللة ال باملكان، تتعلَّق
التجريد وصل وعندما والربهان. واالستدالل والتنسيق التنظري عىل العقل وقدرة العقيل
إال الحساب يف فائدة فال الحيس. العميل وطابعهم الفقهاء فعل رد سبب الحد هذا إىل
السوق وموازين الخراج ومقادير األرايض ومساحات واملواريث الصالة أوقات حساب يف
بعض أو معه صحيحة عالقة يف الدخول أجل من القارئ مخاطبة تشفع ولم ومعامالته.
«الحساب» طابع من التقليل يف معاشة تجربة العلم أن وبيان للمؤلف الشعورية التحليالت

الصوري.62
واملتكلمون واحدة مرة الفيثاغوريون وذكر يوناني. علم اسم أي الحساب يف يذكر ولم
بل الكالم علماء أي االصطالحي باملعنى املتكلمون بهم يقصد وال العدد، صناعة يف
يستعملون الذين العلم عىل لون املتطفِّ وهم الحساب. علم أي العدد بصناعة املشتغلون
بالوعي ارتباًطا واحدة مرة القدماء يذكر كما الربهانية. دون وشعرية خطابية أقاويل
املصطلحات بعض وتظهر واألجيال. العصور عرب جماعي عمل فالحساب التاريخي،
وقاطيغورياس الهندسة، أصول يف إقليدس كتاب األسطقسات، مثل املعربة اليونانية
محَور كان وإذا سينا.63 ابن عرص حتى التعريب استمرار عىل يدلُّ مما واألرتماطيقي،

املقرَّر. الكتاب يف الحايل الجامعة أستاذ يفعله ما مثل 59

.٤۰ ص٢٠، الحساب الشفاء، 60
الالإقليدية. والهندسة املجموعات حساب الحديثة، الرياضيات خالل من قراءته إعادة يمكن وقد 61

ص٦٥. الحساب الشفاء، 62
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

للحساب، محوًرا ديوفانطس يُظهر لم فلماذا بطليموس الهيئة ومحور إقليدس، الهندسة
للموسيقى؟ محوًرا وفيثاغورس

للفارابي الكبري» «املوسيقى كتاب يُعادل قد الذي الشفاء يف «املوسيقى» كتاب وأين
يكتب لم ملاذا العربي؟ التأليف أو اليوناني األصل أين املوسيقى؟ يف الكندي رسائل أو
مثل أي الوافد عىل فيها اعتمد «الشفاء» موسوعة إىل ضمه املوسيقى يف جزءًا سينا ابن
يف والفارابي الكندي أبدع هل الرسائل؟ يف الصفا إخوان فعل كما املوروث أو فيثاغورس
ويصمت فيه ويعرضويؤلف يتمثله موروثًا أو وافًدا موسيقيٍّا سينا ابن يجد ولم املوسيقى
والحساب الهندسة الرياضية، العلوم ضمن مستقل علم املوسيقى أن من وبالرغم عنه؟
يف تأليف وجود عىل فيه سينا ابن وينبه الحساب. بعلم متَّصل أنه إال (الفلك) والهيئة
املوسيقى كانت وإذا النسبة. عىل يقوم تأليف كالهما واملوسيقى فالحساب املوسيقى؛
حرض فلماذا موسيقى الحساب كان وإذا املوسيقى؟ عن جزء غياب يفرس هذا فهل حسابًا
أو ضاع فهل املوسيقى، يف جزءًا كتب قد سينا ابن كان وإذا املوسيقى؟ وغابت الحساب

الزمن؟64 تقادم بفعل سقط
الوافد حضور عىل داللة وأكثرها الشفاء يف الريايض كتب أكرب هو «الهيئة» وكتاب
أو لبطليموس املجسطي كتاب املصادر، إخفاء الصعب من كان أنه ويبدو واملوروث.65
الهيئة علم يف اإلبداع يود سينا ابن كان كتاب إىل وتأجيله سينا البن الخالص اإلبداع إبراز
واإلجالل. التعظيم نربة اسمه من ويبدو العمر. به يطْل لم ولكن «اللواحق» كتاب عن وأعلن
األواخر. مثل واألوائل املحدثني، مثل القدماء شيمة فاملبالغة العظيم» «الكتاب حرفيٍّا فهو
علم وهو والتعليم. والنجوم الهيئة مثل عديدة أسماء وله الفلك. علم يف كتاب وهو
وقبل الطبيعيات بعد الرياضيات القدماء وضع لذلك والرياضيات. الطبيعيات بني يجمع
قيام إمكانية اليونان عند الطبيعيات. وقبل املنطق بعد املسلمون وضعها حني يف اإللهيات

ريايض. منطق قيام إمكانية املسلمني وعند رياضية طبيعيات

الحساب الشفاء، ،(١) أرتماطيقي قاطيغورباس، ،(۷) األسطقسات (١) القدماء الفيثاغوريون 63

.٦٤ ص٦٠،
.٤٩ ،٦٩ ص٦٦-٦٧، الحساب الشفاء، 64

حضارية، داللة بغري كان ما إذا الوثائق تاريخ يف أدخل مستفيًضا نقديٍّا جهاًزا «الهيئة» كتاب ن يتضمَّ 65
النص. داللة من أكثر املحقق علم عن يكشف تعالم مجرد الحرف، يف واملتغريات للثوابت رصد مجرد
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والتعاليم، التعليم بني والرياضيات الفلك بني الربط عىل يدلُّ مما التعليم يف كتاب هو
يف الفرعية الدراسات من يُعترب الذي النجوم أحكام علم أو التنجيم وبني بينه والتباعد
ألن الهندسة؛ إىل الفلك من سينا ابن ينتقل لذلك الرؤيا.66 وتعبري كالفراشة الطبيعيات
يضم كما والفلك. الجغرافيا يضم الهيئة علم أن والحقيقة ريايض. علم النهاية يف الفلك
الجغرافيا يف آخر كتاب تصنيف إمكانية من بالرغم والهندسة الحساب مثل الرياضة
تاريخ الطبيعي، التاريخ الفلك، علم ضمن التاريخ ويدخل الهيئة. كتاب عن مستقالٍّ

واالتفاق.67 االفرتاق حوادث األفالك، حركات تاريخ الكواكب، اجتماع
كما املجسطي اخترصكتاب بأنه «الهيئة» كتاب آخر يف سينا ابن ترصيح من وبالرغم
املوضوع يف التأليف يعني هنا االختصار أن إال إلقليدس، «الهندسة» كتاب قبل من ص لخَّ
الكتاب آخر يف بذلك ويرصح آخر، مكان ويف آخر زمن يف آخر فَلكي واقع عىل مراجعته بعد
الوقت نفس ويف النهاية. يف أيًضا الناسخ يؤكِّده ترصيح وهو أوله. يف أو املقال آخر ويف بل
العلم يف املعقول وبني املجسطي يف ما تطابق مدى معرفة هي غايته أن سينا ابن ح يُرصِّ
الزمان يف املجسطي بعد الفوائد يورد وأن الحركات هذه وقوع كيفية ومعرفة الطبيعي
القديم للعلم تطويًرا بعده أخرى فلكية بتجارب املجسطي زمان مع ومطابقته الالحق
ولكنه ص متخصِّ فَلكي أنه سينا ابن يزعم وال الجديد. بالرصد القديم للرصد وإكماًال
بطليموس. كتاب تلخيص أنه العنوان يف البداية منذ سينا ابن ويَعرتف دقيق.68 ريايض
ذكر الكتاب مقدمة من ويتَّضح وتلخيص. جمع مجرد الشيخ حرَّره ما بأن الناسخ ويقرُّ
التحول أجل من مصادره عن سينا ابن صمت من بالرغم وبأمانة رصاحة املجسطي اسم
الجوامع من انتقاًال كنتيجة، وليس كمقدمة كنهاية، وليس كبداية اإلبداع، إىل النقل من
عىل يدل مما «الهيئة» نص يف وارد جوامع لفظ وأن خاصة واإلبداع التأليف إىل والعرض
جديد إبداع دون باملجسطي سينا ابن يقتدي والعرض. الجوامع األدبيني: النوعني اتصال
القدماء لسنة واحرتاًما اإلبداع، إىل النقل من الطبيعي التحول عىل حرًصا قليلة أشياء يف إال
عنه أعلن الذي «اللواحق» كتاب هو تماًما الجديد قطيعة. أو تعالم دون معها وتواصًال
فيه. إبداع واللواحق الفلك يف عرض إذن «الهيئة» إلتمامه. العمر يُمهله أن دون سينا ابن

ص۱۲-۱۱. مقدمة الهيئة، الشفاء، 66
.٣٧٦ ،١٤٦ ص٣١٣، السابق، 67

.٢٢ ص١١، مقدمة ،٦٥٩ ،٦٥١ ،٦٤٩ ص٦٥٩، السابق، 68
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

املادة من العرضابتداءً غايات إحدى وهي األفهام، إىل املعاني تقريب هو سينا وغرضابن
عليها والتعليق نصوصه ترجمة وتجاوز الوافد مادة يف والتأليف املحدد النص وليس كلها
من ابتداءً والتأليف املادة من العرضابتداءً وجمعها. وتلخيصها رشحها ثم فيها واالنتحال
التكرار وتحاىش األرصاد تاريخ ذكر وتَرك األشكال يف الحسابات سينا ابن ويرتك الذهن.
التي والشواهد األمثلة ذكر دون الفكرة وضوح يكفي التوضيحية. الرسوم أي األشكال يف

صون.69 املتخصِّ إال يعرفها ال
عمل فالعلم مخترص. أو ل مطوَّ نحو عىل الجداول هذه إثبات آخر إلنسان ويُمكن
لصنعها والثاني الجداول لقراءة األول للشواهد. والثاني للفكرة واحد العلماء، بني جماعي
عىل سابق الهيئة يف النظري التحليل أن إال الحديثة. امليدانية الدراسات يف الحال هو كما
بل املادة من حذف مجرَّد االختصار يَعني وال والرسوم، واألشكال واإلحصاءات الجداول
بل األجزاء. بني والربط التأليف واكتمال العرض حسن أجل من عليها زيادة يكون قد
لبطليموس الهيئة إضافة إن بل روابطه. وتقوية أجزائه لتقديم تفصيالت إعطاء يعني قد
أصول إدخال وكذلك املؤلف، عن النظر برصف كله للوافد إكمال هو أرسطو أعمال عىل

أرسطو.70 أعمال من والرياضيات الفلك نقص والغريب إلقليدس، الهندسة
بعد التأليف بداية أي االقتصار يه يُسمِّ وما األدبي بنوعه وعي عىل سينا ابن كان
نََسقي تأليف الوافد يف العرض والجوامع، والتلخيص والرشح واالنتحال والتعليق الرتجمة
إبداعي تأليف والرتاكم التأليف أن حني يف املوروث عىل يعتمد مما أكثر الوافد عىل يعتمد
ثم املوروث. تنظري مع الوافد تمثل ثم املوروث تنظري قبل الوافد تمثل ثم الوافد بتمثل يبدأ
الخالص اإلبداع وأخريًا املوروث تنظري ثم املوروث تنظري بعد الوافد تمثل يف الرتاكم يحدث
عظيم الحجم صغري اإلبداع يكون الحال وبطبيعة الصغرية، الرسائل يف يكون ما عادًة الذي
رشد ابن رشوح يف الحال هو كما الحجم عظيمة السابقة املراحل تكون حني يف القدر،
يف أوًال العرض يتجاوز التأليف والكلية. الجزئية الفارابي وعروض وجوامعه، وتلخيصاته
حضور تزايد يف وثانيًا القصد. من جزء املؤلف وفيه للعرض، إعالنًا ليس إنه العنوان،
يف الوافد حضور أن حني يف الوافد بجوار املوروث نسبة زيادة خالل من اإلبداع نسبة
سينا ابن يضم إذ والتأليف. العرض نسبة يف الواحد الكتاب يتفاوت وقد أكثر، العرض

ص١٥-١٦. السابق، 69
ص٦٥. السابق، 70
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

طريق عن التأليف إىل للعرض تجاوًزا واحدة يف عرشة والحادية والعارشة التاسعة املقاالت
األوىل كانت فإذا العرضوالتأليف. بني الواحد الكتاب داخل املقاالت تتفاوت كما االقتصار.
املقاالت باقي مع املدمجة الثالث املقاالت باقي فإن سينا ابن يُعلن كما التلخيص إىل أقرب

للعلم.72 الراهنة الحالة عرض إىل أقرب هنا العارض التأليف التأليف.71 إىل أقرب
دون معلومات وتجميع مادة إمالءَ والتجميع، األمايل هنا يَعني قد العارض التأليف
هذه استعمال الفارابي سبق وقد الطريقة. بهذه مكتوب كله «الشفاء» إبداعها. يف جهد
الحالة يُعطي وكأنه متَّسق مذهب يف القدماء موسيقى تجميع الكبري، املوسيقى يف الطريقة
جامًعا للعلم ناقًال «الشفاء» مجموع ويف بل «الهيئة» يف سينا ابن يبدو لذلك للعلم. الراهنة
تمثل ودون بل العمل، إىل النظر من له تحويل ودون ذاتها للموضوعات دراسة دون له
«الشفاء» فبان «النجاة». يف اختصاره إىل دفعه الذي هو وهذا ظاهر. إبداع دون وبالتايل
الجوامع، أي األصغر بالرشح شبيًها و«النجاة» التفسري أو أرسطو عند األكرب بالرشح شبيًها
الكم، يف واختالًفا الكيف يف اتفاًقا خالًصا، نظريٍّا علًما «الشفاء» مثل أيًضا «النجاة» وظل
واألحوال املقاالت يف رابًعا قسًما مضيًفا والتنبيهات» «اإلشارات يف ثانية مرة كتابته فأعاد
التنزيل، مع التأويل الخارج، من االكتفاء دون الداخل من الذوقية، التجارب عىل ومعتمًدا
والتنبيهات» «اإلشارات أتت لذلك املوروث. إىل الوافد ومن التصوف، إىل الحكمة من منتقًال
اكتفاء الكتابة زمان عن النظر برصف التالخيص، أي رشد ابن عند األوسط الرشح تعادل

األدبي. بالنوع
منه. ظاهر حضاري موقف أخذ دون اآلخر عن بحياد سينا ابن يتحدث ما وكثريًا
هي التي الرتجمة عكس العرض طريق عن الحقيقة يف ونقل الظاهر يف تأليف الشفاء
الوافد يف التأليف قبل رضورية خطوة ولكنها الحقيقة. يف إبداعي وتأليف الظاهر يف نقل
لآلخر تمثل مجرد بل سينا ابن يف حارض «أنا» توجد ال اإلبداع. وهو املوروث مع وتفاعله
بدأ املوروث. مع تفاعله ذلك بعد يسهل حتى مذهب يف تقديمه أجل من الوافد يف وإغراق
فعل رد سبب مما التغريب قمة يف عرصنا بلغة أو للوافد تابًعا حضاريٍّا، منعزًال سينا ابن
أو املبتدئ، الطالب مثل ولزق» «قص مجرد يبدو عرصنا بطرق «الشفاء» عليه. الفقهاء

يشء.73 لكل الجامع

.٣١٥ ص١١، السابق، 71
.The State of the Art يُسمى الذي هو هذا 72

واملعارصة. الحديثة الغربية الفلسفة يف هيجل الفلسفة بوحش مقارنته يُمكن لذلك 73
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

عكس عىل منقسمة ُمنغِلقة دائرة الخالص، العلم إىل أقرب سينا ابن عند العرض
النسقي العرض قبل ما مرحلة يف والكلية الجزئية العروض يف والفارابي والرازي الكندي
تساؤيل غري جاهز، مذهبي فكر هو العلم. نتيجة فقط وليس العلم نشأة كيفية معرفة دون
موضوع، وال قضية ال جواب، وال سؤال ال نهاية، وال وسط وال بداية له توجد ال . عيلِّ وال
سياق. وال قضية وال موقف بال فكر عنها. يَبحث وال الحقائق يضع حل. وال إشكال ال
العرض اإلبداع. نحو كخطوة باملوروث الوافد إظهار وعدم املذهبية يعني هنا العرض
اإلبداع أن حني يف ثابت تركيب العرض طبيعي، تركيب اإلبداع أن حني يف ُمصَطنع تركيب
العرض يف اإلبداع. هو أخرى مرحلة إىل ينتقل جعلته للعرضحدود متحرِّك. تركيبعضوي
وال تأمل، وال تفلُسف يوجد وال برهان، وال استدالل يوجد وال قضية، وال مشكلة توجد ال
يعيش ال العرض. حسن مع اآلخرين من معلومات عرض مجرد حكمة، أو فكر يوجد
وتقديم والبناء والعرض األسلوب إال جديًدا يقدم وال موقف، يف يتأزَّم وال فكًرا العرض
لذلك للرشح. ووسيلة للتوضيح كأداة أحيانًا املوروث استعمال مبارشمع غري بطريق الوافد
الحالة هذه ويف العلم، تاريخ يف يدخل ذلك وبعد كفلسفة واحدة مرة إال «الهيئة» يقرأ ال
باملوروث وربطها كلها الوافدة الحكمة نظم موسوعيٍّا مفكًرا بل حكيًما سينا ابن يكون ال
به فكرهم ألن توفيًقا أكثر الصفا» «إخوان ويكون مغايرة. ثقافية بيئة يف للرشح كأداة
وشعبية.74 إنسانية وأكثر وتجريًدا، صورية وأقل املوروث عىل أكثر ويعتمد وقضية، إشكال
سينا ابن أن إال النسقي العرض مًعا يُمثِّالن أنهما من بالرغم الصفا وإخوان سينا ابن
حيث نقيضمن طرَيف عىل كالهما الشعبي. العرض الصفا وإخوان املنطقي العرض يقدم
عند النقل سينا، ابن عند ونْفيها اإلخوان عند إثباتها األنا، من واملوقف التمثُّل، عمليات
يكون سينا ابن فإن تاريخيٍّا سينا ابن قبل اإلخوان كان وإذا سينا. ابن عند والعقل اإلخوان
إىل املتفرِّقة الرسائل ومن الكل، إىل الجزء ومن العقل، إىل النقل من انتقاًال عليهم، فعل رد
«اإلشارات ويف «النجاة» ويف «الشفاء» يف سينا ابن لدى السؤال كان وإذا الجامع. «الشفاء»
املبدع املؤلِّف سينا وابن الثالث، موسوعاته العارضيف سينا ابن الرد: يكون والتنبيهات»؟
يف رسائل «تسع يف املوروث موضوعات ويف واملعاد، والنبوة النفس ويف الصغرية رسائله يف

إبداعي.75 تأليف ورسائله عارض تأليف سينا ابن موسوعات والطبيعيات». الحكمة

ومعرفة أستاذ وأنا دراسته بعد إال الجامعة يف طالبًا كنت منذ نفيس يف سينا ابن أسطورة تَنقِشع لم 74
اإلسالمية. الفلسفة تاريخ يف دوره

101



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلطالق عىل املقدمة يف يأتيان وأبرخس بطليموس الهيئة، يف كثريًا الوافد ويظهر
أرشميدس، أنطيمن، ماطن، أنطستنانس، إقليدس، ثم أرسطولوس ثم طيموفارس ثم
أبرخس أو بطليموس عن سينا ابن يتحدَّث أبولونيوس.76 أنطونيوس، طيموريلوس،
عن ويتحدَّث والزمان. بالعرص يتعلَّق فيما خاصة األنا عن متميًزا آخر باعتبارهما
والتمايز آخر. باعتباره فعله ويصف هو باعتباره إليه ويشري الغائب بضمري بطليموس
ذلك ومع وهم. نحن حضارات، بني أيًضا بل وبطليموس سينا ابن أفراد، بني فقط ليس

والهم.77 النحن بني واآلخر، األنا بني املشرتك العنرص هو فاملوضوع
املوقف يُعيد ثم بطليموس عند الشعور مواجهة يف املوضوع سينا ابن يدرس لذلك
يُتابع كما مشرتَكة. تجربة يف التجربتان د تتحدَّ حتى بطليموس مكان نفسه واضًعا نفسه
ويُدرك باألسباب العلم هو فالعلم بذلك. أو القول بهذا بطليموسيقول جعلت التي األسباب
وبما وتاريخه باملوضوع سينا ابن معرفة يُبني مما ألبرخس بطليموس تصحيح سينا ابن

الخاصة.78 سينا ابن ورؤية وصواب، خطأ من فيه قيل
عىل الوافد. يراجع ثم نفسه املوضوع يدرس فقط. يصف وال الوافد يُقيم سينا وابن
بعد والتصحيح بالنقد فيقوم االثنني بني املسافة رؤية له يُبيح مما املدروس املوضوع
ويَحكم أحيانًا. يزيف فبطليموس اتزانه. إليه ويعيد القول يكمل ثم والتدقيق. املراجعة
يدرسه يدرسما نفسه. يتحدثعن بطليموسال ألن الخاصفيه رأيه ويكون عليه سينا ابن

من أكثر يكتب وكان ،Dolce Vitae الحياة ومتعة واإلبداع النقل بني يجمع الخاصة حياته يف كان 75

الرشاب مجلس التأليف وبعد التالميذ جمع حضور قبل أوًال تلميذه عىل يُميل الوقت. نفس يف مؤلَّف
يومني وبقي املسائل رءوس بخطه، جزءًا عرشين كتب إبداعي. بحدس يَكتب كان واملوسيقى. والغناء
ونظم يشء كل الفيلسوف وعى لقد قلب. ظهر عن حفظه من بل أصل وال كتاب بال كلها كتبها حتى
عىل يدلُّ مما رشًحا ورقة خمسون ثم عرًضا ورقة عرشون يوم كل الحكمة. علوم ونظر املعلومات، كل
ربما والنبات، الحيوان عدا ما الكل ورشح باملنطق يبدأ التعبري، يف السيالن عىل والقدرة املادة حضور
النسق يف دخولها لعدم أو األول للمعلم الكتابني نسبة يف يشك أم العلم يف لنقٍص أو الذهن يف لنصٍب

ز. ص الذاتية السرية بالطبيعيات. إلحاقهما إمكانية من بالرغم املنطقي
ماطن، انطستنانس، إقليدس، ،(۲) أرسطولوس ،(٤) طيموخارس ،(٥٤) أبرخس بطليموس، 76

.(۱) أبولونيوس أنطونيوس، طيموريطوس، أرشميدس، أنطيمن،
.٢١٤ ،٧٩ ،٤٦٥ ،٣٠٨ ،٢٩٢ ،٤٣٧ ،١٥٢ ص٩٤، الهيئة الشفاء، 77

.١٩٧ ،٢٧٤-٢٧٥ ص١٥٥، السابق، 78
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

باليشء سينا ابن يبدأ أرسطو. مع الفارابي مثل ترك وماذا اختار ماذا ويعرف بطليموس،
وهو احتمالية بصيغ عنها ويُعرب نظر، وجهات دون حقائق ويذكر وقال. قيل دون ذاته
والكذب. الصدق واحتمال شك فيه كان إن بالقول البداية تكون وأحيانًا العلم، أسلوب
العطف بحروف مفتعًال خارجيٍّا بينهما الربط يكون وأحيانًا ثانيًا. والقول أوًال، املوضوع
بمصطَلحاته. فيه بطليموس قاله ما يُراجع ثم املوضوع سينا ابن يدرس «ثم».79 مثل
استدالالت ويُعطي بطليموس. وبني بينه األسماء تختلف وقد ى املسمَّ سينا ابن يعرف
ويُحدد اآلخر. البعض ويقبل اآلراء بعض ويسخف القديمة، الرباهني ويراجع جديدة،
ويحكم باملسافة. الوقت ويقيس بالوقت، املسافة يقيس باملكان. والزمان والزمان، املكان
الجغرافيا. أو الهيئة يف ظنٍّا أم يقينًا علمه من ق ويتحقَّ يعلم، ال وبما يعلم بطليموسبما عىل
يقيني نحٍو عىل علًما يُِحط ولم بطليموس، ألفه الذي «املجسطي» لكتاب إذن حدود هناك
يف يقيني نحو عىل املوضوع إىل وعاد نفسه بطليموس استدرك ثم موضوعاته. ببعض

كتاب.80 كل وحدود بطليموس كتابات مجموع يدرك سينا وابن «الجغرافيا».
الواقع بل للعلم ليسمصدًرا وحده فالكتاب الرصد. تجارب هناك املدَّون الكتاب ومع
وقد التحقق. مصدر التجربة التجربة. عىل املدون املصدرين، سينا ابن ويراجع والتجربة.
عرسعىل ما سينا ابن عىل يسهل املراجعة وحني بطليموس. عند الرصد آلالت املراجعة تكون
اإلسالمي، العالم يف موجودة املراصد فكانت األرصاد باقي إىل سينا ابن ويُشري اآلخرين.
تجريبي. علم الفلك أن عىل يدلُّ مما واألسطرالب الشاقول مثل آالت عدة عن ويتحدَّث
مختلًطا الفلك كان وقد والنظر. التجربة بني الكيفي، والقياس الكمي القياس بني ويَجمع
أحكام «علم التنجيم ويُسمى دقيق. علم إىل ل وتحوَّ العلم تطور حتى البداية يف بالتنجيم

طفيل.81 وابن حزم وابن سينا وابن والفارابي الكندي نقده النجوم».
إقليدس ألصول أو للمجسطى الكيل والقصد للغرضالعام سينا يَعرضابن ذلك ومع
الجوامع يف الحال هو كما مقاًال مقاًال أو فقرة فقرة أو عبارة عبارة تلخيص أو رشح دون
األول غرضبالقصد أو بينها فيما غرضتتَساوى من أكثر للكتاب يكون قد رشد. ابن عند
أرسطو غرض تحقيق العرض، يف الفارابي مرحلة يف وكأننا الثاني بالقصد آخر وغرض

الطبيعة.82 بعد ما كتاب يف

.٣٢٦ ،٤٣٧ ،٣٤٦ ،٣٢٩ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٨٣ ،٢٦ ،١٥ ،٢١ ،٣٦ ص١٥٩، السابق، 79
.٩٦ ،١٨ ،٤٤٠ ص٢١٣، السابق، 80
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اليشء لوضع تمهيدية عبارة دون الفصل أو الفقرة يبدأ سينا ابن أن من وبالرغم
أقرب العرض يجعل مما ترفض أو تؤخذ «أسمنتية» فقرة مجرَّد منه، املقصود بيان أو
سينا، ابن فكر مسار عن تكشف أخرى عبارات هناك أن إال املنهج، إىل منه املذهب إىل
يبني ثم عرضه يف يستمر ثم بداية، موضوعه يقدم سينا فابن ونهاية. ووسًطا بداية
وال املوضوع يعالج أنه ويبني سينا ابن ح يوضِّ بالسابق. الالحق عىل مستدرًكا استنتاجاته،
جديد. من املوضوع إىل يعود ثم القوسني وفتح باالستطراد يشعر يكرره. أو القول ينقل
األصدقاء ويسأل عارضبضاعة. وليس مستقل دارس وكأنه والتصحيح باملراجعة ويقوم
النسقي الطابع من بالرغم التواضع عىل يدلُّ مما الخطأ عن ويَعتذر الزلل، من العفو

يشء.83 بكل وعامًلا يف ًصا متخصِّ يكون أن الحكيم يستطيع فال الكيل. املذهبي
والحكم به تعجُّ أسباب وشارًحا إياها محلًِّال بطليموس عند الشعور أفعال يصف كما
يصف كما اسرتذل.84 اختار، جعل، ذكر، مثل التعجب درجة من سينا ابن ويزيد بل عليها
سينا ابن فإن بطليموسشيئًا صحح ما وإذا كشف. أظهر، بني، أوضح، مثل اإليضاح أفعال
مسار سينا ابن يصف كما املوضوع.85 يف اآلراء بتاريخ عالم ألنه التصحيح؛ فعل يدرك
ويراجعه معه يفكر وكأنه ونهاياته بداياته ونتائجه، مقدماته وخطواته، بطليموس فكر
الذات بني مسافة وجود عىل يدلُّ مما الخطأ ح ويُصحِّ العرض يتخيَّل مسريته، ويستأنف
فلما مثل الوسط وأفعال افتتح، ابتدأ، بدأ، رشح، البداية أفعال عىل وتدل واملوضوع.86

استنتج.87 انتهى، مثل النهاية وأفعال بني، أخذ، انتقل، فرغ،
مع أيًضا يفعله الشعور أفعال وصف يف بطليموس مع سينا ابن يفعله وما
والهدف اختار. علم، عرف، ذكر، حدس، وجد، مثل: لديه الشعور أفعال واصًفا أبرخس
شعور أفعال ويصف أبرخس قول وليس سينا ابن يَصفها التي املستقلَّة املوضوعات هي:

.٢٧٩-٢٨٠ ،٤٨-٤٩ ،٩–١٢ ،٤٣٨-٤٣٩ ،٤٦٥-٤٦٦ ،٦٥٢ ،٦٥٩ ص٦٥٦-٦٥٧، السابق، 81
ص٤٦-٤٧. السابق، 82

.٢١ ،٢٦٥ ،٢٥ ،٢٣٢ ،٢١٤ ،١٠٥ ص٣١٥، السابق، 83
،٦٥٢ ،٥٢٨ ،٤٩٤-٤٩٥ ،٤٥٨ ،٤٧٦ ،٤٢٣ ،٤١٦ ،٣٦٨-٣٦٩ ،٣٥٥ ،٣٢٧ ،١٥٥ ص٢٥، السابق، 84

.١٨٤ ،١٦٤ ،٢٥٧
.٥١٩ ،٥١٠ ،٥٤٩ ص٢٢٣، السابق، 85

،٢٩١ ،٢٦٦ ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢٠٦ ،١١٨ ،٤٢٩ ،٣٣٦ ،٣١٦ ،٣١٠ ،٢٩٣ ،١٨٤ ،٢١٣ ص٣٦، السابق، 86
.٣٠٥ ،٣٠٢
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

أبرخس فكر مسار سينا ابن يصف كما ويقني. وظن شك من لالعتقاد كأنماط أبرخس
أرشميدس.88 مع اليشء نفس ويفعل انتهى يشء أيِّ وإىل ابتدأ كيف

أبرخس فعله ما وأبرخس لبطليموس املزدوج الشعور بوصف سينا ابن يقوم وأحيانًا
حكم إىل ويَنتهي أبرخس، بطليموسيف فعل مما سينا ابن ق يتحقَّ ثم بطليموس. أدركه وما
واألشاعرة. املعتزلة والغزايل، الفالسفة املتخاصمني؛ بني رشد ابن يفعل القايضوكما مثل
سينا ابن جزءًا. يَمتلك منهما كل وأبرخس وبطليموس الكل، يمتلك الذي هو سينا ابن
عن يتحدث سينا ابن املركب: الحديث وهو الحكيمني» رأيَي بني «الجمع يف الفارابي مثل
ُمتجاوًزا املسلمني عند الرواية منهج يف الحال هو كما أبرخس عن يتحدَّث الذي بطليموس
عىل الرواية هذه وتدلُّ املروي صدق من التحقق بمعنى الرواية إىل النقل بمعنى الرواية
بطليموس أبرخسإىل من املسلمني، إىل اليونان من العلم انتقال وعىل الجمعي العلمي الوعي
العلماء جماعة عىل تأكيًدا الجمع املتكلم ضمري يف سينا ابن يتحدَّث لذلك سينا. ابن إىل
وقد وأبرخس بطليموس االثنان، يتَّفق قد واإلسالمية. اليونانية الحضارتنَي بني تمييز دون
مع سينا ابن ويتَّفق االثنان يختلف وقد يَختلف. وقد معهما سينا ابن يتَّفق وقد يختلفان.

كاآلتي:89 االحتماالت تكون ثم ومن اآلخر. ضد أحدهما

سينا: ابن أمام يكون أبرخس مع بطليموس اتفاق حالة يف (١)

كليهما. مع االتفاق (أ)
كليهما. مع االختالف (ب)

سينا: ابن أمام يكون أبرخس مع بطليموس اختالف حالة يف (٢)

االختالف. هذا مع االتفاق (أ)
أبرخس. ضد بطليموس مع االتفاق (ب)
بطليموس. ضد أبرخس مع االتفاق (ج)

االختالف. مع االختالف (د)

.٦٤٠ ،٦٢٢ ،٥٩٤ ،٥٦٢ ،٤٩٩ ،٤٧٢ ،٤٦٤ ،٣٩٦ ،٣٨٣ ،٤٥٦ ،٤٤٥ ص٣٧٥، السابق، 87
.٤١٧ ،٤٣٩ ،٤٣٨ ،٣١٦ ،٤٦٥-٤٦٦ ،٤٣٩ ،٣٦٠ ،٣١٦ ،٢١١ ،٢٢٥ ،١٥٧-١٥٨ ص٢٥٤، السابق، 88

.١٩١ ،١٨٦ ،١٨٤ ،١٥٦ ،٢٦٩ ص٢٢٠، السابق، 89
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املجسطي فيذكر القديم للتأليف استئناف الجديد فالتأليف السابقة؛ املؤلفات وتذكر
داخل واحدة، وحدة التأليف إلقليدس.90 األصول وكتاب اللواحق وكتاب لبطليموس،
مؤلَّفاتها يذكر فإنه للهيئة سينا ابن عرض ما فإذا واحد. علمي تراكم اليونانية، الحضارة

مدون.91 كعلم التكوينية
عن يَكشف مما واحدة مرة منهما كالٍّ الرياضيني واملتقدِّمني األوائل سينا ابن ويذكر
رصد عىل ويُضيف تعلم. دون علم وال قديم، دون جديد فال التاريخي، العلمي الوعي
العلم. من جزء العلمي فالرتاكم هو. ورصده رين املتأخِّ ورصد أبرخس رصد املتقدمني

العلماء.92 جماعة عىل داللة الجمع املتكلم بضمري سينا ابن يتكلَّم لذلك
ذلك بعد رشد ابن فعل كما اليونانية األماكن أسماء من كثريًا سينا ابن يُغري ولم
يَرشحها وال هي كما سينا ابن يدركها عربية. أمثلة مكانها وواضًعا اليونانية األمثلة سقط
بطليموس يذكرها التي الجزر أسماء سينا ابن يكرر وأحيانًا الكربى، بريطانيا بالد مثل
يراجع أن ودون الرصد قياس إلعادة عربية أسماء إىل يُغريها أن دون رودس جزيرة مثل
األماكن أسماء سينا ابن يُعدل وال خريطة. لها يرسم أو العربي للقارئ يرشحها أو إمالتها
كما تغيريه دون اليوناني بالتاريخ خ ويؤرِّ العربية. املنطقة بحسب والقياسات واملناطق

بطليموس.93 فعل

اإللهيات يف الوافد (٤)

الحضارة خاصة فاإللهياتهي الريايض. أو املنطق يف حضوره يحرضالوافد اإللهياتال ويف
وال الحديث. أو القرآن الشواهد تذكر وال املوروث. يحرض ال الوقت نفس ويف اإلسالمية.

ندر. فيما إال الخالص العقل عىل اإللهيات تعتمد بل اإلسالمية. العلوم من املادة تُؤخذ
إال تذكر فال نادًرا. إال الوافد أعالم أسماء تظهر ال اإللهيات من األول الجزء ففي
األذهان يف وجود لها األفالطونية فاملثل وإقليدس.94 وأنسكاجوراس، وسقراط، األفالطونية،

.(۱) اإلقليدس األصول اللواحق، ،(۷) املجسطي 90
.٤٣٨ ص٢٩، الهيئة الشفاء، 91

.٢ ،١٨٨-١٨٩ ،٥٦٩ ،٤٦٣ ص٣٢٧، السابق، 92
.٤٤١ ،٨٥ ص۱۰۲-١٠٣، السابق، 93

.(۱) أوقليدس أنسكاجوراس، سقراط، األفالطونية، 94
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

األذهان يف وجود الخمسلها الكليات أي األجناسواألنواع التصورات، أن يفحني األعيان ويف
لتعريفموضوع فيلسوف» «سقراط قضية يف كموضوع سقراط ويذكر األعيان. دون فقط
أوقليدس» «كتاب كتابه إىل بالنسبة أوقليدس وذكر كُمسمى. وليس مجرد كاسم حادث
مثل بنفسه بني عام مبدأ لها الحادثات وكل الهندسية. للرباهني كنموذج شخصه إىل وليس
يف براهينها تجد قد العلم فأمور أوقليدس. كتاب يف عليها املربهن الهندسية األمور من كثري
النظريات بباقي أسوة القديم لتفسري الخليط يف ونظريته أنسكاجوراس ويذكر آخر. علم
اسم يتكرَّر وال حرك، ثم ساكنًا يزل لم الذي الالمتناهي أو الهاوية أو الظلمة تجعله التي
بال اإللهيات تبدو ال حتى بالتاريخ ارتباط مجرد إشارة، مجرَّد واحدة، مرة بل مرتني، علم

الهواء.95 يف معلقة تاريخ
أفالطون يذكر سقراط.96 ثم أوًال أفالطون يأتي اإللهيات من الثاني الجزء ويف
أفالطون وصلة الثاني. الفصل يف السابعة املقالة يف ورفضها املثل نظرية يف وسقراط
واحد معنًى فاإلنسانية باملثل. يقول كالهما إسالمية. صلة باملريد الشيخ صلة بسقراط
بل الفاسد املتكثِّر املحسوس املعنى هو وليس بزوالها. يزول وال األشخاص فيه يشرتك
كانت وإن كأعراض تكثرت ذات أجزاء كانت إن املعقوالت هذه املفارق. املعقول املعنى
أفالطونية. صوًرا أصبحت مفارقة أموًرا كانت وإن الوجود. واجب تكون فال ذات لواحق
يف التصورات ضد الفقهاء حجج مع وكأننا الخارج، يف وليست العقل يف أنها إال يبَق فلم

األعيان.97 عالم
اليوناني الوافد يظهر األخرية الخمس املقاالت يف اإللهيات، من الثاني الجزء ويف
الفيثاغورية ثم األول، والتعليم األول، املعلم فيذكر املوروث. مع أوضح بطريقة
املتقدِّمني وفاضل وبطليموس األفالطونية والصور أفالطون ثم والفيثاغوريون
اإللهيات من األول الجزء يف األول التعليم أو األول املعلم يظهر لم فبينما واملجسطي.98
ومثل أرسطو دون األول التعلم مع الثاني الجزء يف يظهر األول املعلم فإن اإلطالق عىل

.١٨٣ ،۸ ،٢٤٦ ،٢٠٤ ج١، اإللهيات 95
.(۱) سقراط األفالطونية، (۲) أفالطون 96

.٣٦٥ ،٣١١ ج٢، اإللهيات 97
،(۲) بطليموس أفالطون، ،(١) الفيثاغورية ،(۲) الفيثاغورين ،(۱) األول التعليم ،(۹) األول املعلم 98

.(١) املجسطي املتقدمني، فاضل األفالطونية، الصور سقراط،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الشخص من تحوَّل الذي الوحيد هو فأرسطو وأوقليدس. وبطليموس وسقراط أفالطون
التي الشكوك عن سينا ابن ويُدافع العلم، إىل العالم ومن املعيار، إىل الفرد ومن الرمز، إىل
سيفعل وكما ومسلمني يونان وشكوكهم املشائني تشويهات ضد األول املعلم عىل تُقال
من اليشء كون يف القسمة يستوِف لم األول املعلم أن الشكوك فمن بعد. فيما رشد ابن
ال يكون الذي يف ليس األول املعلم كالم أن مع استكماًال كان ما األقسام من وترك آخر يشء
معنى مكان يُصحح سينا فابن لطبيعته. عائق يكن لم لو الذي يف بل بالفعل يتحرَّك محالة
يرد كما األصوليني. عند املناط تحقيق يف الحال هو كما قصده ويضبط األول، املعلم كالم
يتكلم وأنه البعدية، غري معنى هناك يكون أال وهو األول املعلم إىل املوجهة االعرتاضات عىل
سينا ابن ويرفع الجوهر. قوام يف هو الذي العنرص عن وأعرض مطلًقا، الجوهر مبادئ يف
واحد املعشوق الخري فجوهر بالعشق؛ أو بالنفس أو بالطبع الفلك حركة بني التناقض
واملشاءون األول املعلم يرى ما عىل يخصها قريب ومحرك معشوقها كرة لكل كان ولو حتى
دون حتى وتلخيصها األول املعلم عبارات فهم حسن وإن واحد. الكل محرَّك فإن بعده. من
الرشاح بعض أيًضا إليه انتهى ما وهو سينا. ابن إليه انتهى ما إىل ينتهي فيها الغوص
واحد السماء محرك أن من جالينوس) (وليس املرة هذه اإلسكندر املتقدمني فاضل مثل
من املعلم تالميذ أقرب وهو الكل. مبادئ يف التي رسالته يف ذلك عن عرب كما كثريًا. وليس
املفارقات من خمسني من قريبًا يوجد األول املعلم مذهب عىل أن من بالرغم السبيل سواء
تحت الفاسدة باألمور العناية مبدأ افرتض املتقدِّمني فاضل إن بل الفعال. العقل آخرها
الجمع ثم ملعلوالتها ال لذواتها إال تكون ال السماوات حركات أن إىل باإلضافة القمر فلك
املعلم من سينا ابن ل يتحوَّ ثم بالعشق. والحركة املحض بالخري التشبه طريق عن بينهما
ال فالعلم العلم. إىل العالم ومن املوضوع، إىل الشخص من تحوًال األول التعليم إىل األول
حوله.99 الرشاح أثارها التي الشكوك توضيح أجل من أعماله باقي إىل ومحيًال له صاحب
وليس ومذهب كتيار أي كشخص وليس كفرقة والفيثاغورية الفيثاغوريون ويُذكر
رمٌز إال الشخص وما الشخص، عن املستقل املوضوع ببناء العرض لقيام نظًرا كفرد
الفيثاغورية النظرية أيًضا يرفض فإنه املثل نظرية سينا ابن يرفض وكما جوانبه، ألحد
ال والوحدة وجوهر. وحدة من يتألف فالعدد ريايض؛ نحو عىل ولكن بها شبيهة وهي
غري الوحدات الفيثاغوريون جعل وقد والكثرة. الرتكيب فيلزم جوهر. واملحل وحدها تقوم

.٢٧٣ ص٢٦٦-٢٦٧، النجاة ،٤٠١ ،٣٩٢-٣٩٣ ،٣٣٩ ،٣٣٦ ،٣٣٣-۳۳۲ ج۲، اإللهيات 99
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

بنظرية القول من نوع وهو نهاية. ال ما إىل تتجزَّأ املقادير وأن للمقادير مبادئ املتجزئة
ومن مفارق؛ غري ولكنه املبدأ هو التعليمي العدد أن يرون أكثرهم ولكن الرياضية. املثل
اآلحاد من الهندسية الصور تركيب يجوز من ومنهم املثل. نظرية عن درجة ينزل ثم
استقرائي، نحو عىل للمحسوسات تجريد هي إنما املثل أن إىل املقادير تصنيف فيمتنع
من مركبة التعليميات جعل يف غضاضة يرى ال من ومنهم الجزئيات. من الكليات تجريد
وكلهم الهندسية. والصور العددية الصور بني يُميز من ومنهم نهاية. ماال إىل تنقسم أعداد
أفاض وقد أسباب. خمسة يف والضالل الخطأ أسباب سينا ابن ويعدد غالطون. ضالون
كما التوحيد. عىل لخطورتها بل األول للمعلم تعييًة ليس املثل نظرية نقد يف سينا ابن
يف فقط ليس متعددة مفارقة صور وجود الفرتاضها تيمية ابن خاصة الفقهاء رفضها
يف فلكي نحو عىل املثل نظرية يف أيًضا بطليموس وقع وقد األعيان. يف أيًضا بل األذهان
كرة بطليموس وعند الثوابت، كرة املفارقات أول يتصور قبله العلم كان فقد الهيئة؛ علم
املوضوع نفس يف أيًضا «املجسطي» إىل واإلشارة مكوكية. غري بها محيطة عنها خارجة
يف ومختلفة كثرية سماوية وكرات حركات توجد «املجسطي» ففي طبيعي. نحو عىل ولكن
املؤلف إىل وليس التأليف إىل الكاتب، إىل وليس الكتاب إىل واإلشارة والبطء. والرسعة الجهة
بعد تستقر لم سينا ابن عند املصطلحات زالت وما املوضوع.100 إىل الشخص من تحوًُّال
الوجود أو والالوجود الوجود بمعنى والليس األيس يستعمل إذ الكندي؛ عند الحال هو كما
ولم معربًا األسطقسات لفظ زال وما تأييًسا. ومصدًرا أيس، وفعًال األيس، اسًما والعدم

عربي.101 لفظ إىل نقله يتمَّ
أفالطون مثل النقد موضع موضوعون املذكورين اليونان الفالسفة كل أن وواضح
وبطليموس املفارقة األعداد بنظرية لقولهم والفيثاغوريني املثل، بنظرية لقولهم وسقراط
ويُسمي عنهم يتمايز سينا ابن إن بل التبعية؟ فأين العالم خارج الثوابت بالكرات لقوله
عند النقدي الجانب يتَّضح الرشاح. أو ائني املشَّ علماء وهم املشائية الحكمة فلسفتهم
الفلسفة شوشوا الذين اإلسالميِّني املتفلسفة أحداث نقده مثل والخارج الداخل يف سينا ابن
مع كماًال األقل ببعض، بعضها األجسام تشبيه يف ووقعوا األقدمني، غرض فهمهم بعدم
إىل االعتبار ردِّ أجل من التاريخ عرب نشأت التي اليونانية الثنائية ويَرفض كماًال. األكثر

.٢٦٦-٢٦٧ ص١٦٦، النجاة ،٣٩٢-٣٩٣ ،٣٢١ ،٣١٢–٣١٤ ج٢، اإللهيات 100
ص۲۲۳. النجاة ،٤٠٩–٤١٤ ،٤١٠–٤١٤ ،٢٦٦-٢٦٧ ج١، اإللهيات 101
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التجريد طابع من وللتخفيف تيمية.102 ابن خاصة الفقهاء فعل كما والواقع الحسِّ عالم
املثل نظرية ضد لنرصته لديه التوحيد عاطفة إىل ويلجأ املفكر القارئ سينا ابن يُخاطب

الفيثاغوريني. عند الرياضية أو وأفالطون سقراط عند الفلسفية
واألقدمون واليونانيون األقدمون الحكماء يذكر اإللهيات من الثاني الجزء ويف
وليس ومراجعتهم لنقدهم اإلسالمية املتفلسفة أحداث من وقوم املشائية وعلماء والقدماء
ذلك إىل الداعي والسبب التعليميات. ومبادئ املثُل يف األقدمني الحكماء فمذهب لتبعيتهم.103
تاريخيٍّا. املثل نظرية ويُحلِّل الجهل. هذا إىل أدَّت التي األسباب سينا ابن ح ويُوضِّ مرفوض.
الفلسفة كانت لذلك تكتمل. حتى فشيئًا شيئًا تنضج ثم فجة نشأة تنشأ صناعة كل فإن
الثالثة األقاويل أنواع وهي الربهانية يف اكتملت ثم جدلية أصبحت ثم خطايبة البداية يف
البداية من تاريخية مراحل هي بل فحسب الخطاب يف أنواًعا ليست وهي رشد. ابن عند
يف الفارابي عند الحال هو كما الرجولة إىل الصبا إىل الطفولة من النهاية، إىل الوسط إىل
منه.104 انهيار بعده وما له، د ممهِّ قبله ما املنطق، ذروة الربهان إىل الفلسفية العلوم تطور
إىل املحسوس من انتقاًال واإللهيات التعليميات قبل الجمهور عند الطبيعيات نشأت كما
وأزليٍّا. زائًال ومفارًقا، ماديٍّا وعقليٍّا، حسيٍّا شيئني؛ توجب القسمة أن الناس وظن املعقول.
تتَّجه والرباهني العلوم وجعلوا أبدية. عقلية مفارقة صورة حيسوزائل موجود لكل وجعلوا
عن املال نظرية نشأة نفيس تاريخي نحو عىل سينا ابن يرشح هنا األزلية. املعقوالت نحو
وليس املادية األجسام فيتشوق العكيس. التيار يف البعض يقع وقد والعادة، م التوهُّ طريق
أحداث فعل كما كماًال األكثر باألجسام كماًال األقل األجسام لتشبه نظًرا املفارقة املعقوالت
هؤالء؟ هم فمن غرضاألقدمني. يفهموا لم عندما الفلسفة تشويش يف اإلسالميني املتفلسفة

سينا؟105 ابن عند اإلرشاقية للفلسفة مكونان وكالهما الصوفية، أم الفارابي هل
تاريخية. تيارات وليست عقلية بنيات وكأنها عامة مذاهب مع سينا ابن ويتعامل
املتقدم، الفيلسوف القدماء، الفرقة، الحق، املذهب املذهب، الحقيقة، بأصحاب إليها ويشري

املعارصة. الغربية الفلسفة يف هيدجر فعله ما وهو 102

املتفلسفة أحداث من قوم القدماء، األقدمون اليونانيون، األقدمون، الحكماء ،(۲) املشائية علماء 103

.(۱) اإلسالمية
۱۹۷٦م. القاهرة الجديدة، الثقافة دار البرشي، الجنس تربية لسنج: 104

ص۲۷۱. النجاة ،٤٠١ ،٣٩٩ ،٣١٠-٣١١ ج٢، اإللهيات 105
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

وأصحاب والفرق األقوام هؤالء هم من ملعرفة املناط تحقيق دون قوم مجرد أو الفالسفة
هذه بأمثال يشتغلون ال الحقيقة فأصحاب التحديد، وجه عىل والفالسفة والقدماء املذاهب
أما الذوق. طريق عن يدركونها الذين الصوفية هم ربما الربهانية. اإللهيات أي األشياء
األوىل الفرقة اآلخرون، والقوم القوم أما املتكلمني. مذهب فهو يتجزأ ال الذي الجزء مذهب
النفس يف تحدث قوم عند فاإلضافة املعرفة. يف واتجاهات آراء فيمثلون الثانية والفرقة
وحجج حجج فريق ولكل األعيان. يف اإلضافة تحدث آخرين قوم وعند األشياء. عقلت إذا
أحدهم دون الحكماء مجموع بهم يعني فقد الفالسفة أما اآلخر. الفريق ضد مضادة
يرث الذي سينا ابن مذهب هو الحق واملذهب فلسفي، تيار أو أدبي كنوع التفصيل عىل
أيًضا سينا ابن ويستعمل الدائرة، يثبت أساسه عىل والذي أيًضا، واملوروث كله الوافد
«الحكماء تعبري يظهر املتقدم. الفيلسوف القدماء، عامة القدماء، األقدمني، الحكماء ألفاظ
مرة القدماء وتعبري الثاني، الفصل من السابقة املقالة عنوان يف واحدة مرة األقدمني»
األول، التضاد وهو وامللكة، العدم بني التقابل بأفكارهم، سينا ابن ويعرفهم أيًضا. واحدة
بتقدم يقولون الذين القدماء جمهور فهم القدماء عامة أما امللكة. تحت الصورة ووضع
ألبسها ثم الصورة قبل الهيويل وجود جعل البعض وحده. الزمان يف ال الفعل عىل القوة
يعنيه ال وهو الشارحني بعض ظنه لداع أو نفسه من ابتداءً إما ذلك بعد الصورة الفاعل
أصحاب املتكلمون هم هل «الشارعون». عن سينا ابن ويتحدَّث الخوضفيه. عىل يقوى وال
املرشعون هم أم العقلية اإللهيات إطار عن يخرج الذي الديني وباعثهم والفقهاء الرشيعة
أو وثالثة ثالثة من مكونة السنة يجعل ريايض أنه فيبدو املتقدم الفيلسوف أما اليونان؟

واحدة.106 مرة ستة

املوروث (٥)

واآلخر األنا بني التمايز (أ)

تمايز أساًسا وهو واآلخر األنا بني بالتمايز بداية الثالث املوسوعات يف املوروث ويظهر
األنا بني بالتمايز اإلحساس هذا والثقافة. الحضارة يف تمايز أنه كما والعرص الزمان يف
املعلم مع سينا ابن اتفق سواء اإلبداع إىل النقل من بالتحول إحساس نفسه هو واآلخر

.١٢٢ ،١٨٢-١٨٣ ،١٢٨ ،٣١٠–٣٣٣ ،١٧١ ،١٥٦ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٢٣ ج۱، اإللهيات 106
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التفكري إعادة هي القضية القضية. هي املطابقة فليست حاذاه. أو معه اختلف أو األول
عىل أم العموم وجه عىل اآلخر هو من أحيانًا سينا ابن د يُحدِّ وال ُمستِقل. فكري مسار يف
خالفه ويعلن املموهني بعض أو قوم أو بعضهم ظن إىل باإلشارة يكتفي الخصوص. وجه
األول التعليم عن بل األول املعلم عن حتى أو أرسطو عن سينا ابن يتحدث وال معهم.
اللقب.107 إىل الشخص من سلًفا االنتقال تم أن بعد املوضوع إىل اللقب من ثانيًا انتقاًال
دون إبداعي عمل النسق أي والجمع الرتتيب، تعقب دون تجميًعا األول التعليم بذكر البداية
أقرب نفسه سينا ابن ويَعترب الصورة، من أهم باملضمون فاالنشغال جديد؛ ترتيب تكلُّف
ومن الفهم، سوء من ويحذر امُلطَلق. فهم يف غرضه إىل وأقرب غريه من األول التعليم إىل
لغريه سينا ابن اتهام نفسه هو ألرسطو تأويله بسوء سينا البن رشد ابن اتهام يكون ثم
سينا ابن يدرس ما وغالبًا األول. التعليم بدل األول املعلم قول يذكر وأحيانًا الرشاح. من
متَّفقة سينا ابن ذهن يف أمثلة القول ويولد األول. التعليم مع متَّفًقا فيأتي املوضوع بنفسه
إن غريبًا ترتيبها يبدو التي املوضوعات بعض يف جديد إبداعي ترتيب يف بأس وال معه.
الرتتيب ينقصه ال والبليد الرتتيب. عن الفهم جودة تُغنيه الفطن ولكن كلها.108 يكن لم
املرشقيني». «منطق ويف «الشعر» ويف «الجدل» يف خاصة ذلك ويتَّضح الجديد.109 الحسن
عن والخلف األوائل، عن األواخر واختالف والعرص بالزمان سينا ابن يشعر «الجدل» ففي
عن النظر برصف زمان وكل الزمان أهل من واملشاغبني املتجاِدِلني الخلف نقد مع السلف
املراءاة، عىل منهم الحق عىل أحرص كانوا الذين اليونان وهم املتقدِّمون هم هل املناط،
سينا، ابن زمان الزمان، هذا أهل من املجادلون رون املتأخِّ هم أم الصناعة فن يف أمهر وكانوا

املسيحية العقائد يف املسيح السيد الوهية إىل اللقب إىل الشخص من التدريجي التحول مثل وذلك 107

ص٤٢٨–٥٠٨. (بالفرنسية) التفسري» «الظاهريات دراستنا أنظر األوىل.
التعليم يف أثبت ما فإن األول. التعليم سبيل فيه سالكني املواضيع بذكر املقالة هذه يف سنَبتدئ إنا 108
والشغل عظيم. عجيب ذلك جميع فإن للرتتيب؛ أخرى مرة ب يتعقَّ أن غري من جمع سبيل عىل أثبت األول
هو ما يرتب أن شاء فلو الرضورة. دون الرتبة يحسب عائد هو ملا التكلُّف معاَودة عن رصف ربما به
العريض الوجود له حيث من العرض يخص الذي عن ويميزه حدة عىل املطلقني والنفي اإلثبات مواضع
غريب كأنه موضع لفقه وبني بينَه يشء املواضع من كان إن وكذلك بأسماء. ذلك من يتكلَّفه بما يكن لم

ص۱۰۳. الجدل «الشفاء»، فيه. الحال تغيري يتكلَّف أن فللمتكلف بينهما
القياس، ١٠٣؛ ،١١٢ ،٣٦ ،١٨٠ ،٣٧ ،٣٤ ،٢٠ ص١٤، الجدل ١٨١؛ ص٢٨، الربهان الشفاء، 109

ص۲۱۳. النجاة ٢١٠-٢١١؛ ،٢٠١ ص۹۰-۸۹،
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

حني يف ا، خاصٍّ القانون يجعل والتخصيص التعيني الغلبة؟ إال يُهمهم ال الذين املتكلمون
األواخر يرتبط كما بالحق األوائل يرتبط جميًعا. للبرش قانونًا يجعله والشمول التعميم أن
ومن النتائج؛ دون املقدمات األواخر يقبل حني يف والنتائج املقدمات األوائل يقبل بالسلطان.
التاريخ، وأوائل العقل أوائل معنيان، له «األوائل» ولفظ القياس. أصول يعرفون ال فهم ثم
جيًال الفضل، وتناقص للتاريخ النهيار املتكلمني تصور من ذلك يقرتب قد أوائل. وكالهما
َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف الخلف من خري السلف وأن جيل، وراء
ملك إىل بعدها ل تتحوَّ سنة ثالثون الخالفة وأن النبي، قرن القرون خري وأن َهَواِت﴾، الشَّ
عرص من تختلف والجواب السؤال وطرق زمان، إىل زمان من تختلف األقوال فهل عضود؛
عىل الخصوصية من كبري قدر به اإلقناع يف وأساليبها بالثقافات مرتبط فالجدل عرص؟ إىل

الربهان.110 منطق عكس
زمان األوىل مرتني. األول املعلم ذكره فقد املعنى؛ نفس عن «الشعر» كتاب ويُعرب
واملتأخرون، املتقدمون واألواخر، األوائل والزمان، والتاريخ بالعرص إحساًسا األول، املعلم
الزمان يف األول فاملعلم العصور؛ عرب املستمرة والقراءات الخربات، وتراكم لألجيال إبراًزا
يف درجة أقل الشعر جعل املعلم أن من بالرغم التاريخ يف الشعر تغري لقد والتاريخ.
يعملون يكن فلم املتأخرون أما الهجاء. يف املتقدمني أشعار فهناك التاريخ. من املعرفة
املتأخرون وكان والوزن. اللحن عىل رين املتأخِّ من أقدر القدماء وكان طراغوديا. بالحقيقة
األولون كان الخرافة. بنوَعي التخييل حسن عىل منهم أقدر واللحن الوزن إجادة عىل
يف يستهينون القدماء األوَّلون وكان الشعري. بالتخييل النفوس يف االعتقادات يُقرِّرون
ذلك يذمون القدماء كان فيه. مهروا فقد املحدثون أما الغرض، إىل يتوصلوا حتى الخرافات
باألغاني القول خلط ويعني (القرء) ززة بأبي به والقائل إليه املفتقر الشاعر ويشبهون

والحركات.111
منه إحساًسا البالد يف وجد الذي للقدر تلخيص الشعر كتاب بأن سينا ابن ويقرُّ
وبعض الشفاء، كتب باقي يف ورد كما االختصار هنا التلخيص ويعني الكتاب. بنقص
يعْد ولم العهد، وقدم الزمن تغري فقد مقبوًال. ليس فيه يشء وكل صالًحا. زال ما به ما
غريهم يف اليونان أثر اسمه إذن يشء يوجد ال العرص، ملتطلبات مواكبًا القديم الشعر تحليل

.٩٤ ص٢٦-۲۷، الجدل الشفاء، 110
.٦٠ ،۳۹ ص٤٧-٤٨، الشعر الشفاء، 111
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

متعدِّدة واحدة برشية لحضارة واحد حضاري مسار يوجد بل والشعوب الثقافات من
العام، الشعر علم املطلق، الشعر علم يف سينا ابن يجتهد لذلك املراحل. ومتتالية الثقافات،
عىل والعادة للزمان طبًقا الخاص الشعر علم يف فاإلبداع عربيٍّا. وال يونانيٍّا ال ذاته الشعر
العلوم يف به االنتفاع درجة عىل الشعر كتاب يف سينا ابن ويقترص وتفصييل. تحصييل نحو
مثقًال كان ولكنه الشعر بنية يف اإلبداع يريد إذن سينا ابن كان املنطق. مجموعة يف أي
غاية. واإلبداع وسيلة فالنقل النهاية. يف الهدف عن يعلن الشعر، تاريخ حتى باملعلومات
املطلق.112 الشعراء علم يف لإلبداع الالحقة األجيال من لغريه مفتوًحا املجال سينا ابن ترك

النبوءة؟ قت تحقَّ فهل
واآلخر صالح شطر منه بقي فقد ويطوره. املوضوع يكمل سينا ابن أن والحقيقة
والتطوير. النقد عىل قدرة عىل يدل قيمة حكم وإصدار واالحتواء. التمثل بعد ذلك غري
العامة النظرية إىل اليوناني الخاص من انتقاًال العام العلم أي املطلق الشعر علم ويؤسس
ويُطبقه األخرى. واألمم الشعوب أشعار من وغريه العربي الشعر عىل تطبيقها يُمكن التي
اليونانية الثقافة من اليوناني النص ونقل الزمان عادة بسبب الحايل العربي الشعر عىل
كتاب إنتاج وإعادة الحديث، العرص روح إىل القديم العرص روح ومن العربية، الثقافة إىل
بها. االنتفاع أجل من وإحصائها الثقافات استقصاء والغاية التفصيل. من مزيد مع الشعر
له تشخيص دون اإلطالق عىل األول املعلم ويذكر العلم. تأسيس الغاية ألن علوم وكلها
التلخيص يتم التي الجديدة البيئة إىل ويشري الشخص. دون اللقب مجرد أرسطو، باسم
الوطنية. للثقافة تأسيًسا مختلفني وإقليم ثقافة يف التلخيص وظهور البالد هذه يف فيها
بروح أسوة الشعوب لكل مفتوح واالجتهاد ذاته، يف غاية وليس لإلبداع، مقدمة فالنقل

التقليد. ورفض االجتهاد يف اإلسالمية الحضارة
القاهر عبد إىل أرسطو من التخييل، إىل املحاكاة من األنا، إىل اآلخر من سينا ابن انتقل
تعِد لم أخرى. بيئة إىل حضارية بيئة من نقلها بل للمحاكاة فهم سوء ذلك ليس الجرجاني.
باستفاضة التخييل واستأنفه منقطًعا، موضوًعا أصبحت بل مستمرٍّا، موضوًعا املحاكاة

شطر منه بقَي وقد األول. للمعلم الشعر كتاب من البالد هذه يف وجد الذي القدر تلخيص هو «هذا 112

الزمان هذا عادة بحسب الشعر علم ويف املطلق الشعر علم يف فنبتدع نحن نجتهد أن يبعد وال صالح.
فيما االستقصاء غرضنا وكد فإن املبلغ؛ هذا عىل فلنقترص هنا ها وأما والتفصيل، التحصيل شديد كالًما

ص٧٥). الشعر (الشفاء، وأحكم» أعلم وهللا العلوم، يف به ينتفع
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

يعتمد برهانيٍّا منطًقا ليس فالشعر اإلبداع؛ إىل النقل ومن التأليف، إىل الرشح من انتقاًال
التخييل سينا ابن عند ويجتمع التخييل. عىل يَعتمد إيحائي منطق هو بل الدليل عىل
منطق التصديق. إىل منهم للتخييل أطوع والناس املنطق. من جزء الشعر التصديق. مع
واملنطق القرآن، يف القصيص والفن الفني التصوير يف الحال هو كما للجماعة التأثري
نفسيٍّا تصديًقا التخييل كان وسواء للتخييل. والشعر للتصديق الخطابة الخاصة. الصور
مع تكون قد بل الواقع مع بالرضورة ليس مطابقة فالتصديق صحيح؛ فكالهما عقليٍّا أم
يقوم حني يف واألحوال األفاعيل عىل يقوم ألنه املحاكاة عىل اليوناني الشعر قام النفس.
كاالستدالل هو بل الجمال من جزءًا كامُلحاكاة التخييل وليس التخييل. عىل العربي الشعر
لذلك اللغويني. عند واالستعارة التمثيل مثل سينا ابن عند والتخييل واملحاكاة الشعري،

املوروث.113 خالل من الوافد وقرأ واملوروث، الوافد بني سينا ابن جمع
الدافع املهماز، كانت فقط فإنها أرسطو عند رئيسية فكرة املحاكاة فكرة كانت وإذا
الفلسفة يف رئييس مفهوم وهو التخييل. مفهوم يف يحتويها كي للعارض واملنبه وامُلثري
املحدثني.114 ين املفرسِّ حتى القدماء البالغة وعلماء الحكماء عند مستمرٍّا ظل النبوة، لتفسري
املحاكاة النفس. يف عما تعبري التخييل بينما للطبيعة تقليد املحاكاة االثنني؛ بني ما وشتان
لها. محتويًا كان وإن محاكاة التخييل يكون أن يُمكن ال لذلك إبداع. والتخييل تقليد،
وهدف الصنعة، املحاكاة هدف االجتماعي. للواقع تفسري والتخييل للفن تفسري املحاكاة
التطابق املحاكاة يف الصدق مقياس االجتماعي، التغري أجل من النفس يف التأثري التخييل
املحاكاة مواَجهة يف التخييل سينا ابن يضع لم النفس. مع الصدق التخييل ويف الطبيعة، مع
الرغبة وبني للشعر املنطقية غري الخيالية الطبيعة إثبات إىل الحاجة بني تردده عىل دليًال
إىل ثقافية بيئة من إنتاجه ويُعيد ويقرؤه األرسطي النص ينقل ألنه بل باملنطق، إلحاقه يف

أخرى.115 ثقافية بيئة
مربًِّرا املحاكاة لفظ من بدًال سينا ابن ويَستعمله متى. ترجمة يف «التخييل» لفظ يَرد لم
اعتماًدا الغري إقناع يُريد عندما الجدل مثل الغري مخاطبة إىل موجه املخيل الكالم بأن ذلك
الجمهور، عند مقبولة مقدمات عىل اعتماًدا والخطابة العلماء عند مقبولة مقدمات عىل

.۲۰۰–١٩٨ ص٢٢، الشعر كتاب 113
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التصديق مثل عرى الشِّ فالتخييل السامعني؛ نفوس يف املعاني إيقاع عىل اعتماًدا والشعر
االنفصال يخاطب الشعر فإن الفكر والخطابة الجدل خاطب وإذا الخطابي. الجديل
للمعاني تصويًرا بل تقليًدا، سينا ابن عند املحاكاة ليست بالنفس. الشعر الرتباط نظًرا
التصديق أو لنفسه الفكر مطابقة املنطقي، التصديق عن خارج أمر والتخييل املتخيلة.116
تطابق األول النفس. يف انفصال إحداث التخييل إن حيث للواقع؛ الفكر مطابقة العلمي،
أو الرياضية الحقيقة تعريف األول النفس. مع تطابق والثاني الواقع، مع أو العقل مع
الذاتي.117 تعريفها والثاني املوضوعي تعريفها األول الفلسفي. تعريفها والثاني العلمية
ويُمكن يَحدث. لم إذا وكذب النفس يف تأثري حدث إذا صدق وكذب؛ صدق التخييل يف
عند واملقبولة املظنونة بالتصديقات ملزم فالخطيب الشعر؛ دون الخطابة تخييالت حرص
إن بل املطلوب. االنفصال النفس يف ليحدث يشاء ما يَبتدع أن فله الشاعر أما الجمهور.
تكون فكيف الشعر يف اإلبداع كان وإذا االنفعال هذا ليحدث منه يطلب ما هو االبتداع
ألنَّ أرسطو عن ابتعاًدا ليس والتخييل التصديق بني سينا ابن تقريب إن نقًال؟ الفلسفة
أخرج وقد املوروث.118 من اقرتابًا بل لإلبداع معياًرا ليس والنقل مقياًسا، ليس أرسطو
إفادة بل التخييل فليسغرضها الشعر. من ودمنة» «كليلة مثل والخرافات األمثال سينا ابن
واإلبداع التخييل عىل يقوم الذي الشعر بعكس وجود لها ليس أشياء عن والتحدُّث اآلراء
وما فيها، يعرض وماذا األزمنة تخييل عري الشِّ والقصص موجودة. أشياء عن والحديث
وتحيا أمور تدرس الدول، فيها تنتقل وكيف الغابر، إىل بالقياس منها السالف حال يكون
بني التقابل ليس األول. أصله يف املوروث عن تعبريًا القرآني القصص هو وهذا «أمور».119
نظًرا شعًرا الخرافة ليست والشعر. الخرافة بني بل أرسطو يفعل ما عىل والشعر التاريخ
جانب من ا تامٍّ خلوٍّا وخلوِّه الخيال شطحات عن عه وترفُّ بالواقع العربي الشعر اللتصاق

األسطورة.
أن حني يف كله الكتاب تنتظم وال الشعر، كتاب يف مركزية املحاكاة فكرة تكن لم
من أول الفارابي يكون وربما العرب. والبالغيني سينا ابن عرض يف مركزي التخييل

ص۲۱۰–٢١٤. السابق، 116
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

هي هذه متى. ترجمة يف وَرَدت التي املحاكاة لتفسري سينا ابن استعملها ثم استخدمها،
جديد لفظ ووضع لفظ ترك لألنا، بالنسبة وليس لآلخر بالنسبة الكاذب التشكل عملية
كلها، أرسطو فلسفة يف تشعب بحيث املفهوم توسيع تمَّ وقد الحتوائه. واتساًعا شموًال أكثر
أو (برهانية) يقينية أرسطو عند املقدمات املنطق، ففي وامليتافيزيقا؛ النفس وعلم املنطق
ومن مخيلة. مقدمات من مكونًا الشعر الرشاح زاد ثم (خطابية). ُممكنة أو (جَدلية) ذائعة
أن الرشاح الحظ النفس لعلم وبالنسبة املنطق. إىل الشعر بضم العقل نظرية تَكتمل ثم
املحسوسات كانت وملا فيها. املختزنة املحسوسات صور فيُنبه املخيلة يُخاطب ال الشعر
أرسطو إىل الرشاح يحتاج ال وقد لها. التحريك شديد الشعر فإن باالنفعاالت؛ الصلة وثيقة
الصورية العلة هو فالتمثيل األوىل الفلسفة إىل بالنسبة أما لإلحساس. املخيلة مواجهة ملعرفة
خالل من كلها أرسطو فلسفة قراءة تُعاد ثم ومن املادية. علَّته واألفكار واملعاني للشعر،

للُمحاكاة.120 قراءة نفسه والتخييل التخييل،
إىل أيًضا كان بل فحسب، الخارج إىل ًها توجُّ اليوناني للشعر الرشاح معرفة تكْن لم
ُمصطَلحات بعض سينا ابن استخدم وقد العرب. البالغيني من الشعر ومعرفة الداخل
واالستعارة التشبيه عن العرب البالغيون تحدث فقد العبارة. يف وبحوثهم العرب البالغيني
خمسة يف (۳۹٥ه) العسكري هالل أبو حرصها واملقابلة والتجنيس املطابقة واملجاز
مادة منه استمد والذي سينا، ابن به اتصل الذي املستقل اإلبداع هو هذا نوًعا. وثالثني
يُسمى وقد العرض. يف الوافد تمثل املوروث استطاع فقد الوافدة؛ املادة الحتواء جديدة
ألفاظ داخل النقل ألفاظ الحتواء بل متى، من أثًرا ليس املتغريِّ واالستعارة النقل، املجاز
بني طريقه يشق فألنه البالغيُّون؛ استعمله ما غري عىل املطابقة لفظ استعمل وإذا اإلبداع.

اإلبداع. إىل النقل من التحول عملية هي وتلك واملوروث. الوافد

معنى األول القاهر عبد عند معاٍن ثالثة للتخييل وأصبح التخييل. تحليل يف العرب البلغاء زاد 120

معنى والثالث باملحاكاة. شبيه فني معنى والثاني والتصديق، الحقيقة مقابل يف التخييل كالمي، منطقى
القرطاجني حازم ع توسَّ ثم منهما، ومركب واستعارة تشبيه إىل وتقسيمه سينا ابن أثر تحت بياني
املأساة وهي الشعرية للمحاكاة واحدة صورة إال أرسطو يَبحث لم إذ أرسطو؛ من أكثر التخييل يف
يف مثاله يوجد لم مما املحسوسات مثل القويل، الفن من كثرية ألوان عىل طبقها فقد حازم أما اليونانية.
تمَّ أن بعد العربي الشعر عىل املحاكاة تطبيق يُحاِول ولم والقصص. عرية الشِّ والحكم اليوناني، الشعر
من وضعه فيما لزاد العرب أشعار يف ما مثل اليونانيني! شعر يف أرسطو وجد ولو بالتخييل. احتواؤها

.٢٦٣–٢٦٥ ص٣٤٧، الشعر كتاب الشعرية. القوانني
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

قوانني أي العام املنطق علم يف اليقني منطق مع الظن منطق املسلمون أدخل ولقد
املنطق. يف الشعر رشد وابن سينا ابن مثل املسلمون الفالسفة أدخل الكالم. وقواعد الفكر
والخطابة. بالجدل ألحق فقد القائل يقوله بما السامع تسليم إىل يرمي الشعر ألن ونظًرا
وإخراج األنا عند املنطق يف أعم نظرية من جزء الشعر واآلخر، األنا بني التمايُز يحدث وهنا
من نوًعا الشعر البالغيون اعترب وقد اآلخر، عند الشعر من واملنطق املنطق من الشعر
فكل العقل. يف نظرية ذلك كل باعتبار اليقني، يف والظن الكل، يف للجزء إدخاًال االستدالل
ويرد والنتيجة.121 األوسط الحد منه حذف منطقي قياس كناية أو استعارة أو تشبيه
الريايض العقيل التصور غلبة عىل يدل مما األجزاء بني النسب إىل الشعرية الحيل سينا ابن

املنطق. يف الحال هو كما
مزدَوج فهو العربية؛ بيئته إىل اليونانية بيئته من الشعر كتاب سينا ابن وينقل
أن إذن عجب ال غايات. علوم العربية والثقافة وسائل، علوم اليونانية الثقافة الثقافة.
الثقافة مزدوج ف كمثقَّ العامة قراءاته من وفنونه اليوناني الشعر أوزان سينا ابن يعرف
يحتفظ وال غرضوزنه، لكل وأوزانها، وأغراضها اليونانية أصنافاألشعار يتحدَّثعن وأن
ِبنية وعىل فقبله العقل عىل عرضه ألنه بل تقليًدا، أرسطو لكتاب العامة بالصورة سينا ابن
دون املصَطلحات خاصة الشعر لكتاب اليوناني بالجو يحتفظ ذلك ومع فتطابق. املوضوع
الكلمتنَي سينا ابن استخدم والعربي. اليوناني الشعر، من النوعني بني املقارنات يف إرساف
بعد التعريب إىل عوًدا الرتجمة يف والهجاء املديح من بدًال وقوموذيا طراغوذيا املعربتنَي
التمهيدي الفصل يف إال العربي بالشعر يستشهد وال األصل. عىل حرًصا الرتجمة استقرار
اليونانية األمثلة كل حذف بعد الجديدة الثقافية والبيئة العربية الخصوصية عن اإلعالن أي

العربي.122 القارئ يَعرفها ال التي
الثقافية البيئة إىل اليونانية الثقافية البيئة من الشعر كتاب سينا ابن ينقل وعندما
معاني ويرشح بينهما. ويوازن وخصوصيته شعر كل خصائص يَكتِشف فإنه العربية؛
الخصوصية تارًكا املتكلم لغرض اللحن ومواَفقة واالشتمال واالستدالل والخرافة التخييل
ذكٍر دون عام بوجه الشعر تعريف ويذكر محلها. العربية الخصوصية وواضًعا اليونانية
الشعر. مفهوم هو العامة الثقافة يف وأصبح أطلق قد اليوناني الشعر تعريف وكان لليونان

.٢ ،٢٥٦ ص٢٣٧، الشعر كتاب 121

.۱۹۹-١٩٨ ص۲۰۸-٢٠٩، السابق، 122

118



الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

ويطابق اليوناني الشعر عن يتحدث خاصة. ثقافة يف العرب عند الشعر بمفهوم ويقارنه
ذكر عادة للعرب أن كما نوع. كل يف عادات لليونانيني فكان العربي. الشعر وبني بينه
خصوصية وتعكس اليونان. لفهم مرجعيٍّا إطاًرا العرب يبدو هنا والفيايف، والغزل الديار
والعرب العرب، مرآة يف اليونان مزدوجة، مرآة يف إليها وتُحيلها اليونان خصوصية العرب
توضيح ويتمُّ الشعرية، النظرية لرشح العربي بالشعر يستشهد كما اليونان. مرآة يف
وسائل كعلوم األنا علوم واستعمال اآلخر، لعلوم تقديًرا العربي باملثل اليونانية النظرية
وعلوم كوسائل اآلخر علوم استعمال بعدها يتم مؤقتًا استعماًال غايات كعلوم اآلخر وعلوم
اليوناني والشعر العربي الشعر خصائص بني والتمايُز دائًما.123 استعماًال كغايات األنا
وخصوصية اآلخر، مع التمايز إىل تؤدِّي الذات خصوصية الحضاري، النقل مظاهر أحد

الذات. مع التمايز إىل تؤدِّي اآلخر
مرآة خالل من له موضوعية رؤية عليه، هو ما عىل اآلخر شعر بوْصف التمايز ويبدأ
التماثل يكون املوضوع وتطابق التماثل حالة ويف اآلخر. مرآة يف األنا شعر وصف ثم الذات
عن الحديث مثل اليونان وشعر العرب شعر بني وأرسطو، سينا ابن بني واآلخر، األنا بني
واألنغام. األلحان وحب باملحاكاة، االلتذاذ الناس، طبائع يف سببني إىل ورده الشعر نشأة
يكون التمايز حالة للفطرة.124ويف رها وتصوُّ األنا مرآة اإلنسانية الطبيعة إىل واللجوء
العربي الشعر موضوع أن حني يف واألحوال لألفعال محاكاة اليوناني الشعر موضوع
الشعر غاية موضوعي. العربي والشعر ذاتي، اليوناني الشعر الجواهر. أي للذوات محاكاة
غاية أن حني يف خطابة، ومرًة شعًرا مرة فعٍل عىل بالقول الردع أو الحث اليوناني
األخالقي الحكم التمايُز مظاهر ومن بالتشبيه.125 والعجب النفس يف التأثري العربي الشعر
اليوناني الشعر كان وملا جميل. أو قبيح إما فعل فكل الذم. أو باملدح التقبيح، أو بالتحسني

ص۱۹۷–۱۹۹. السابق، 123
النفس؛ عن والرتويح املبارزة يف واللحني الشعري واإليقاع والنضال املعارك طبيعة إضافة يُمكن كان 124

أرستقراطي سينا ابن ولكن إقبال. عند الحال هو كما الحياة فورة عن وتعبري بالثورة مرتبط فالشعر
والسيايس. االجتماعي وبااللتزام العالم يف وبالوجود بالتاريخ كاٍف وعي لديه ليس عقيل،

فلم الذوات، أما غري. ال واألحوال األفعال محاكاة األمر أكثر فيه يقصد كان إنما اليوناني والشعر 125

يشء كل تُشبه كانت لوجَهني؛ الشعر تقول كانت العرب فإن العرب. كاشتغال أصًال بها يشتغلون يكونوا
بالقول يَردعوا أو فعل عىل بالقول يحثُّوا أن يَقصدون فكانوا اليونانيون وأما التشبيه. بحسب لتعجب
امُلحاكاة كانت فذلك الشعر، سبيل عىل وتارة الخطابة سبيل عىل ذلك يفعلون كانوا وتارة فعل. عن

119



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ال الرصف للتشبيه محاكاتها إىل الشعراء بعض انتقل واألحوال األفعال محاكاة عىل يقوم
والتقبيح. التحسني عىل العربي عر الشِّ يقوم حني يف فقط. للمطابقة بل تقبيح، أو لتحسني
اتجه وبينما قرآني. موقف باألخالق الشعر وربط املعتزلة، عند أصوليتان مقولتان وهما
والدراما امللحمة العربي الشعر يعرف لم والدراما والقصة األسطورة إىل اليوناني الشعر
نحو اليوناني الشعر توجه أن كما واألخيلة. العواطف عن املبارش التعبري عىل واقترص
الردع أو فعل عىل الحث األفعال، نحو ه يتوجَّ جعلته وغريها والسياسية املدنية األغراض
العجب النفس يف ليوقع باليشء التشبه للذوات، محاكاته فأكثر العربي الشعر أما فعل. عن

املحاكي. اليشء بصورة
الشعر يف واألحوال األفعال محاكاة بني صحيحة املقابلة هذه هل اآلن: والسؤال
اليوناني الفكر يف الجوهري الجانب عن وماذا العربي؟ الشعر يف الذوات ومحاكاة اليوناني
والجواهر الذوات محاكاة للشعر أفضل وأيهما اإلسالمي؟ الفكر يف العميل الفعيل والجانب
اإلسالمي والفكر اليوناني الفكر بني العالقة هل املتغرية؟ واألحوال األفعال محاكاة أم الثابتة
كنموذج القرآن حاكي وهل بالكيل؟ والجزئي باملطلق، والنسبي باملوضوع، الذات عالقة
فعل وهل واألحوال؟ األفعال دون والجواهر الذوات جمالياته عن ومعرب العربي للشعر
اتجاهاته بكل العربي الشعر كل عىل الحكم هذا إطالق يُمكن هل العرب؟ الشعراء ذلك
الجزئي الواقعي الوصف العربي الشعر سمات أهم بأن رشد ابن حكم عن وماذا ومذاهبه؟
الحكمني أي الفقه؟ أصول علم يف التعليل يف ظهر الذي التجريبي الواقع روح الدقيق،

أصدق؟
الرشق بني التمايز صورة يف واآلخر األنا بني التمايز يظهر املرشقيني» «منطق ويف
اليونانيني.126 غري للمقابلة لفًظا سينا ابن يَخرتع لم و«املغربيِّني». املرشقيني بني والغرب،
واملرشقية»، «الحكمة يف الحكمة لوْصف طفيل وابن سينا ابن عند «املرشق» لفظ وقد
اإلرشاق» «حكمة يف الرشق من مشتق مشابه لفظ ظهر وقد املرشقيني». «منطق يف واملنطق

وكل واألحوال. األفاعيل تلك لها حيث من الذوات وعىل واألحوال األفاعيل عىل مقصورة عندهم الشعرية
الرصف للتشبيه محاكاتها إىل بعضهم انتقل األفعال محاكاة اعتادوا وملا جميل. وإما قبيح إما فعل
أو املدح وبالجملة التحسني أو التقبيح نحو عندهم ا معدٍّ كان ومحاكاة تشبيه فكل وتقبيح. لتحسني
بل وحسنًا، قبيًحا منه يخيل لم وإن للفعل التشبيه يقصد من اليونانيني الشعراء من كان وقد … الذم
ص٣٤-٣٥). (الشعر واملطابقة والتقبيح التحسني الثالثة هذه التشبيه فصول أن فظاهر فقط. املطابقة

.(١) الحنابلة املرشقيون، ،(۲) املشاءون ،(۳) اليونانيون 126
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

بالعرص إحساس سينا ابن لدى كان ذاته. سينا البن اإلرشاقية والفلسفة للسهروردي
واملسميات األسماء وتختلف الناس. وأعراف الزمان عوائد من باعتباره والعلم والزمان
فمنطق الشائع. االسم آثَر سينا ابن ولكن أخرى. أسماء له تكون قد الذي النطق مثل واحدة
وهو للحكمة الشائع اللفظ استعمال آثر املرشقيني. حكمة يف بل املنطق يف ليس املرشقيِّني

الوافد.127 بلغة املوروث مضمون عن التعبري الكاذب، التشكُّل ملنطق طبًقا املنطق
وتكشف الحضاري السياق تُعطي ألنها الكتاب؛ يف ما أهم املرشقيِّني منطق ومقدمة
الرشقيني» «منطق كتب واليونانيني. املرشقيِّني واآلخر، األنا بني التمايز عىل الدافع عن
األول نقل. والثاني إبداع األول للعامة. «الشفاء» مقابل يف «اللواحق» وكذلك للخاصة،
تقابل مثل اإلسهاب، املعلومات وسمة الرتكيز، اإلبداع فِسمة موسع، والثاني مخترص
تجميع مجرد وليس وجوديٌّ همٌّ نفسية، أزمة التأليف أن تكشف كما والعامة. الخاصة
املشائني وتابعي األصول أصحاب اليونانيِّني بني الناس اختالف همُّ وهو منقول.128 علم
بعيًدا وموضوعية بعقل حله سينا ابن يحاول كلها. الحقيقة امتلكوا الذين بني املتعصِّ
واالتفاق االختالف عن النظر برصف واإللف، العادة دون والعقل والعصبية، الهوى عن
الشفاء قبل من كتب ونقًال. تبعية فهم، وقلة غفلة عن كتبهم تعلَّم وَمن اليونانيِّني مع
مكتوبة فاملوسوعة سواهم؛ إال يهِد لم هللا أن الظانني باملشائية املشغوفني املتفلسفة العامة
وقيمة األوائل، قيمة إنكار يعني ال وهذا املشائني. تقليد ومنْع وتجاوزه الوافد الحتواء
وترتيبها، العلوم أقسام تمييزه ويف أساتذته به وتجاوز عنه تنتبه فيما السلف أفضل
وكان ية الرسِّ الصحيحة العلوم ألصول تفطنه ويف األشياء، من كثري يف الحق إدراكه ويف
لغتني، صاحب يُخفي، ما غري ويعلن يظهر، ما غري يبطن إسماعيليٍّا شيعيٍّا األول املعلم
إىل يُشري سينا ابن كان السلف. علوم بالده ألهل بنيَّ أنه كما للعامة. ولغة للخاصة لغة
يستطيع ما أقىص وهو للعلم. قومي ر تصوُّ يف بالده أهل يخاطب مؤرًِّخا أرسطو دور
بناء خلفائه واجبات من كان لذلك الفاسد. وتهذيب املخلوط، تمييز يفعله، أن إنسان
ما عرض يف سواء العمر قرص حدود يف منه الفراغ يُمكن ال ما وهو مبادئه وتفريع مذهبه
أول يف بذلك سينا ابن قام ولقد وإكماله. منه قرص ما إكمال أو له ب والتعصُّ فيه أحسن

حياته.

ص٥. املرشقيني منطق 127

ونيتشه. وكريكجارد والغزايل أوغسطني تأليف مثل وذلك 128
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

علوم رد أمكن فإذا غريهم. من العلم يأتي قد بل العلم، مصدر وحدهم اليونان ليس
املرشقيِّني عند يكون أن يستبعد فال املنطق. إىل حداثِته يف سينا ابن بها اشتغل التي اليونان
النية املرشقيني». «منطق يف إخراجه سينا ابن حاول ما وهو املضمون. لنفس غريه اسم
وإن نفسه هو املنطق فمضمون صعب. والتحقق واآلخر. األنا بني التمايز نية صادقة
البرشي العقل وحدة عىل دليًال للمرشقيِّني وذلك لليونانيني هذا واملصدر، االسم اختلف
وزاف حق، ما حق اختلف، ما واختلف اتفق، ما فاتفق الحضارات، تعدد من بالرغم

زيف.129 واالختالف حق فاالتفاق زاف؛ ما
نفسه، يراجع للمساعدة، كخبري يبحث ب، تعصُّ دون الحق عن اإلعالن سينا ابن أراد
ويقني الرؤية ووضوح الرأي صواب إىل يصل حتى بنفسه نفسه يصحح بدأ، ما عىل ويعود
مرحلة سينا، ابن حياة يف مرحلتان إذن هناك نفسه. يف يتفاَعالن واملوروث فالوافد العقائد.
وضبطه. الوافد إلكمال الثالث املوسوعات لها كتب والتي العامة ثقافة باملشائني، اإلعجاب
املوقف عىل واستدراًكا اآلخر، مع للتمايز و«اللواحق» املرشقيني» «منطق مرحلة والثانية
«منطق الثانية. إىل األوىل من انتقال سينا ابن وحياة اإلبداع. والثانية النقل األوىل األول.
الذي الحق املعلم القصوى، والغايات الكربى األغراض يف سينا ابن علم خالصة املرشقيِّني»
ب والتعصُّ الخصوم، مع والحوار الحدس، جودة به وروية. وتفكري نظر طول بعد استنبطه

الطائفة. دون الجماعة مع واالتفاق للحق،
وكنيسة ومؤسسة يعبدونه، إىلصنم أرسطو حولوا الذين املشائني عىل سينا ابن ويثور
األرسطية األصول إىل العودة أصولية، حركة سينا ابن حركة تكون ثم ومن يُقلدونه؛ وتراث
اليونان بعلوم املشائني العتزاز ونظًرا ذلك، ومع رشد. ابن حركة مثل املشائية الفروع ضد
حقق فيه. وقرصوا بدءوه ما وأكمل غريهم، من ب بالتعصُّ أوىل فهم إليهم؛ سينا ابن انحاز
ال ما إال بمخالفة يجاهر وال منه، مخرًجا لهم وجعل فيه تخبَّطوا ما وأخفى مقاصدهم،
فيه. يشكُّون ال بحيث عندهم املشهور مخالفة عىل الجهال يقف أن كره وقد عليه. له صرب
كل يرون الذين عرصه يف الحديث حنابلة مثل رؤيته؛ عن األبصار تَعمى دقيق وبعضالعلم
به ونفعهم املقصود، سينا ابن لهم رشح النار. يف ضاللة وكل وضاللة، بدعة النظر يف تعمق
ومصَطلحات املسندة الُخُشب مثل قرآنية صوًرا سينا ابن ويستعمل نافرين. كانوا أن بعد

الجمهور. بثقافة الجمهور مخاطبة يحسن حتى و«الضاللة» «البدعة» مثل فقهية

ص٣-٤. املرشقيِّني منطق 129
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

العربية والبيئة اللغة (ب)

والفارسية اليونانية باللغات ومقارنتها وخصائصها العربية اللغة يف أيًضا املوروث ويظهر
والجغرافيا املحيل التاريخ ويف العربي، والشعر العربية األمثال العربية، الثقافية البيئة ويف

خاصة. والهند عامة الرشق ثقافات ويف املحلية
العربية اللغة تظهر اللسان.130 عربي أنه إال األصل أعجمي سينا ابن أن من وبالرغم
و«اإلشارات الشفاء يف تظهر رشد. وابن والفارابي الكندي عند ظهورها من أكثر عنده
يف ظهورها من أكثر املنطق كتب يف وتظهر «النجاة». يف ظهورها من أكثر والتنبيهات»
وال و«الربهان». «القياس» يف ظهورها من أكثر «العبارة» يف وتظهر واإللهيات. الطبيعيات
إىل يشري ال خالص إبداع «املقوالت» ألن نظًرا إليها األقرب وهي «املقوالت» يف اللغة تظهر

موروث. أو وافد
الفارسية أو اليونانية اللغات مع مقارنة دون وحدها العربية اللغة سينا ابن يَذكر وقد
«لغة عن ويتحدث فرًعا. وللمقارنة أساًسا العربية اللغة التحليل أن عىل يدلُّ مما الهندية أو
«لغتنا» يقول وال املوضوع. إىل وليس القوم إىل إشارة العربية» «اللغة عن وليس العرب»
سينا ابن كان فقد والعرب. النحن بني تمايًزا الفارابي يفعل كما الجمع املتكلم بضمري
دون اليونانية للغة مغايرة باعتبارها العربية اللغة عن سينا ابن يتحدَّث األصل.131 فاريس
وعند الرتكيب إىل أقرب سينا ابن عند العربية اللغة الفارابي. يفعل كما داللتها يعمق أن
عن املنطق يَنفِصل حني يف الفارابي عند واللغة املنطق يتشابه الداللة، إىل أقرب الفارابي

العام.132 اللغة علم إىل ويَحتكم سينا ابن عند اللغة
أو اليونان عند وحضوًرا العرب عند غيابًا إما العرب لغة عن سينا ابن ويتحدث
عند غيابًا أو واليونان العرب عند حضوًرا أو اليونان عند وغيابًا العرب عند حضوًرا
أي واليونان العرب بني املتباَدل والغياب الحضور جدل هو واألقرب والعرب. اليونان

طرق؛ ثالث عىل فيها وألف تعلمها يف سنوات ثالث قىض العربية يعرف ال األصل فاريس أنه اتُّهم ملا 130

قاموس وكأنه العرب لسان يف صنف كما الصاحب. وطريقة الصابي، وطريقة العميد، ابن طريقة
محيط.

الرببري األنا بني وتمايًزا له تشيُّئًا العربي العقل عن املعاِرصين العرب املفكِّرين بعض يتحدث كما 131

العربي. والعقل
ص١٠٤. الربهان ،١١٦ ،٧٩ ،٤٦ ،٢٦ ص٢١، العبارة الشفاء، 132

123



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بحسب الجملة وتركيب العرب لغة بحسب العبارة مبحث بناء فيعيد األوالن. االحتماالن
أوىل. بداللة الجواهر عىل يقال معنى عىل تدلُّ كلمات تستعمل ال العرب ولغة العرب. لغة
خصوصيتها املعنى. هذا يف ضيقة العربية واللغة واالتساع. الضيق من مساحتها لغة فلكلِّ
ال العربية اللغة يف السلب وألفاظ والخصوص. والعموم والسلب اإليجاب بحسب القضايا يف
الكيل السلب أما العدول. عىل «غري» لفظ يدل حني السلبيف عىل «ليس» لفظ يدلُّ إذ تَتشابه؛
بالسلب. اإليجاب عن التعبري يف طرقها العربية وللغة «ال». النفي بأداة عنه التعبري فيتم

الحرص عىل يدالن هل التعريف والم ألف مثل رئييس لغوي موضوع يظهر وأحيانًا
لغة بحسب يكون ال والكالم العربية، اللغة يف الحرص عىل يدالن ال ألنهما غلط وهو الُكيل؟
العام اللغة علم إىل النحو أي الخاص اللغة علم من سينا ابن ينتقل ثم ومن لغة. دون
العرب. لغة يف ُمهمل فال والتنبيهات». «اإلشارات يف املوضوع نفس ويتكرَّر اللسانيات. أي
التخصيص. يُوجب التنوين وإدخال وغيابهما والرشكة. التعميم يوجبان والالم فاأللف
يكون وال الطبيعة لتعيني والالم األلف تستعمل وقد األخرى، اللغات يف ذلك غري ويطلب
لغة ولكل النحو، علم يف يبدو ما عىل خصوصيتها إذن العربية اللغة الكل. موقع موقعها
املَلكة مع قوانني لها كانت ولو العرب عند ملكة العربية اللغة لالستعمال. اللغة عاداتها.
طبيعة وتعلم، استعداد واكتساب، فطرة وقوانني، مَلكة لغة وكل وقع. ما لها وقع ملا
إذا كلمات ليست أفعال هناك كلمة. بالرضورة العربية اللغة يف فعل كل وليس وتطبع.133
العربية اللغة وتستعمل املتكلم. بتاء ينتهي ماٍض فعل أو بالهمزة يبدأ أمر فعل كان ما
أو َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ ﴿َوَكاَن القرآنية اآلية مثل زماني غري حمل إليجاب زمانية ألفاًظا
اللغة ويف فرًدا. تكون فإنها ثالثة كل مثل زمان أي يف ذائع بل بعينه بزمان مختص غري
يتم العربية الفصاحة ويف مرادف. خرب يتبعه والرشط املفصلة، هي الرشطية العربية
وعمر بزيد املثل ويرضب مختلفة.134 بعبارات واحدة قضية عن يعرب بأن العبارات تبديل
«زيًدا» النحوي استعمال أو استثنائية قضية يف هللا عبد أو محمول لها قضية يف كموضوع
كمثل القيس امرؤ يحل وأحيانًا بالضمة. مرفوع «وزيد» يقول أن إىل حاجة ما دون فاعًال
املسميات أن عىل كمثال أو املغالطات يف وكمثال قضية يف كموضوع وعمرو زيد من بدًال

متغايرة.135 أو ُمتماثلة املسميات تكون قد حني يف واحدة

.٦٦-٦٧ ج١، اإلشارات ص۱۸، الربهان ،٦٥ ،٥٢ ص٥، العبارة الشفاء، 133
ص٦١. املرشقيني منطق ،۳۰٤ الجدل ص۱۸، العبارة الشفاء، 134
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

من املؤلَّف املخيل الكالم هو العربي فالشعر وأمثلة؛ تعريًفا العربي الشعر ويظهر
ى املسمَّ النظم عىل سينا ابن ويستشهد متناهية. العرب تسميها متساوية موزونة أقوال
من وموضوعاته العربي الشعر ألوان إىل يُشري كما العربي. الشعر من بنماذج املرصع
عربية علوم وهي والتقنية العروض علم إىل ويُشري وغريها. الفيايف وذكر والغزال الديار
ماًال العربي غري الشعر يف ويجد غريه، يف يجده ال ما العربي الشعر يف يجد وأحيانًا خالصة،
بما بل وحده حروفها برتكيب تدلُّ ال التي اللفظة وهي الزينة مثل العربي الشعر يف يجده
اليوناني الشعر سينا ابن يقيس ثم ومن للعرب. وليست ونربة، ونغمة هيئة من به يقرتن
القياسصور أشكال فمعظم قليلة؛ العربية األمثال أن من وبالرغم العربي.136 الشعر عىل
يف للقضايا كنماذج العربية الشعبية األمثال من املحلية األمثلة بعض تؤخذ أنه إال رياضية
عن «القياس» يف األخري الفصل ويف الصورية، حدة من تخفيًفا الفصول نهايات يف املنطق

مثل: الشعري للقياس أو حسن» ألنه قمر «فالن مثل التمثُّل

وسيم فالن
قمر وسيم وكل
قمر.137 ففالن

العرب؛ لغة مقابل يف والشعب القوم أي اليونانيِّني لغة بأنها اليونانية اللغة إىل ويُشار
فاللغة الفارسية؛ اللغة وليس الفرس لغة وإىل اللغوية، املغايرة أساس القومية فاملغايرة
األسود بني اليونانية اللغة ففي بمعانيها؛ األلفاظ تتعلَّق لغة كل ويف القوم، يستعملها
أن كما األدكن. هو اللوننَي بني ومثله املتخلخل، هناك الصوت عىل يُقال الذي واألبيض
عىل تقال ال ثم ومن إرادة؛ غري من قًرسا يكون ما عىل تُطلق اليونانية اللغة يف النقلة

عيون ،٢٩٠ ،٧٩ ،٧٣ ج١، اإلشارات ،١٣ ،٢٣٧-٢٣٨ ص٢٢٢، النجاة ص۱۳، القياس الشفاء، 135
.٧٠ ص٦٢، املرشقني منطق ص٤، الحكمة

البيت: هو 136

ال��س��ح��ر ه��ج��ران��ه ب��ع��د م��ن ك��ل��م��ت وال ال��ظ��ب��ي ف��ق��دِت��ه ب��ع��د م��ن ح��س��م��ت ف��ال

.٦٧ ،٢٤ ،٣١ ص٢٩، املجموع
ص٥٧. القياس الشفاء، 137
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وسط ويوجد حروفهما. واملؤنَّث للمذكر اليونانية اللغة ويف لها. جنًسا تكون وال الحركة
فتعريف واليونانية؛ العربية اللغتني بني املقارنة وتتمُّ (الجماد).138 واملؤنث املذكر بني
العرب لغة يف الكلمة أن كما منه. بدًال والتنوين الحركات وتوجد العربية يف يوجد ال األسماء
اليونانية اللغة يف تدلُّ أنها حني يف املستقبل. الحارضأو عن للتعبري شكلها تغيري دون فعل
األصل. حفظ مع املايض أو املستقبل عىل للداللة زيادة به وتقرن الحارض، الزمان عىل
أو كان حمليٍّا الجازم القول يف الوجودية الكلمات استعمال إىل اليونانية اللغة وتَفتِقر
املنسوب املعنى فيها ل يتحصَّ أن غري من وزمان نسبة عىل تدلُّ التي الكلمات وهي رشطيٍّا،
اللغة يف مستمر ذلك أن حني عىل كلمة. بعينه األصل كان إذا إال املعنيَّ غري املوضوع إىل
وربما الوجودية. الكلمات تظهر حيث واملنفصالت منها املتصالت الرشطيات، يف العربية
الفارابي الحظ كما بمعناها الذهني الشعور عىل اعتماًدا العربية اللغة يف الرابطة تختفي

قبل.139 من
اللغوية خاصيته له شعر فكل اليوناني؛ الشعر دور يأتي اليونانية اللغة وبعد
يف الحال هو كما اليونان عند الحديثة باألغراض الشعر يرتبط إذ واملوضوعية. والفنية
الشعر بني التقابُل يأتي اليونانية واللغة العربية اللغة بني التقابُل وبعد السيايس، الشعر
اليوناني الشعر يحاكي الشعوب. خصائص عن يُعرب فالشعر اليوناني؛ والشعر العربي
الحيوانات اليونان يُحاِك ولم املوضوعات. العربي الشعر يُحاكي حني يف واألحوال األفعال
من بأمر النفس يف للتأثري إما الوجَهني؛ الشعر تقول العرب وكانت العرب. حاكاها كما
يحثُّون فكانوا اليونانيون أما التشبيه. بحسب فقط ب للتعجُّ أو انفعال أو فعل مثل األمور
لديهم املحاكاة اقترصت لذلك شعًرا. أم خطابة فعل، عن بالقول يردعوا أو فعل عىل بالقول
التقابُل هذا حد أي فإىل واألحوال.140 األفعال صاحبات الذوات وعىل واألحوال األفعال عىل
ويَردع الخري عىل يحثُّ وهو األول األدبي العرب كتاب وهو القرآن عن وماذا صحيح؟
الذاتي العاطفي الجانب أين والفضيلة؟ الحماس عىل العربي الشعر حث وأين الرش؟ عن
والشعر واألخالق، الشعر بني وحدهم اليونان يربط وهل العربي؟ الشعر يف الوجداني
األفعال يُحاكون اليونان شعراء بعض وكان أيًضا؟ ذلك يَفعالن الكريم والقرآن العربي

ص۲. العروضية الحكمة املجموع، ص٦٧، الشعر ،١٧٥ ص٨٦، الجدل الشفاء، 138
ص١٤٩–١٨٤. الجوانية أمني: عثمان وأيًضا ،٣٩ ،٣٧ ،١٧ ،١٤ ص٢٨، العبارة الشفاء 139

.٣٤-٣٦ ،٢٩ ص٢٣، املجموع 140
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

الفضائل محاكاة يف هومريوس فعل كما قبًحا أو حسنًا منها يخيل أن دون املطابقة بُغية
والرذائل. الفضائل محاكاة يف غريه فعل وكما

سينا ابن يعرفها التي اللغات إحدى باعتبارها وحدها الفارسية اللغة تظهر وأحيانًا
«الروزكار» مثل «الربهان» يف الفارسية بعضاألسماء فتظهر املنطق. يف األمثلة بها ويرضب
الرأس ويعني «رس» من مكوَّن الرأس، ورم ويعني و«الرسام» املعيشة أو الدنيا وتعني
يوناني. وأصله فاريس اللفظ الحار. عىل اليونانية يف اللفظ ويُطلق ورم. و«سام»
بني مبارشة صلة إذن هناك الفرس. رصفه ثم الحار الدماغ ورم يعني و«سريسيموس»
واحد الفارسية يف املضاد يكون وأحيانًا العربية، عرب بالرضورة وليس واليونانية الفارسية
كدر. ولون كدر صوت ويَعني و«ترية» صافيًا، ولونًا صافيًا، صوتًا ويَعني «روشن» مثل
بعد اللغة من جزءًا وتُصبح العربية، اللغة يف كثري وهو الفارسية األلفاظ تعريب ويُمكن

اللسان.141 فهو األصلية اللغة أما ومتداَولة، مشهورة تُصبح أن
مما وحدها، باليونانية وليست الفارسية باللغة مقاَرنة العربية اللغة تظهر وأحيانًا
الرشق؛ يف وفارس الغرب يف اليونان املتجاورتنَي، الثقافتني مع الحكماء تفاعل عىل يدلُّ
الُكيل السالب للحرص النفي يف العربية اللغة عادة وهناك االستعمال. يف عادات فاللغات
وبالفارسية مفَرًدا بالعربية اللفظ يكون وقد «ينست». بحرف وبالفارسية «ال» بحرف
املستقبل عىل للداللة مركَّب الفارسية ويف مفرد، العربية يف بالعربية. «جاهل» مثل مركبًا
يدلُّ ال العربية ويف املعالم. أو العالم عىل واآلخر القدم عىل يدلُّ أحدهما لفظان «نادان»،
«بكند». مثل الفارسية يف املستقبل وكذلك ومىش، صحَّ مثل موضوع جزء عىل املايض
الفاتحة مثل الحركة تكون وأحيانًا الفارسية. يف تُوجد حني يف الرابطة تغيب العربية ويف
عدم املنطق ة ومهمَّ ووقتها، حسنها الرتجمة، حني كله ذلك وأهمية الرابطة. عىل دليًال
اللغة ويف املنطق.142 وحدة إىل اللغات د تعدُّ وراء ما إىل والذهاب املعنية اللغة إىل االلتفات
العربية يُقابل ما وهو العموم عىل يدلُّ حتى بالسلب «هيج» لفظ يقرن أن يحتاج الفارسية
والسلب املوجب، الُكيل يف وأجمعني خريًا أو بعض وال كل وال واحد وال وبعض كل بألفاظ
أن شأنه ومن البرص، عادم األعمى وتعني «تانبينا» مثل الخاصة طرقه له الفارسية يف
بتاريخ املثل فيَرضب التاريخ إىل اللغة ل تتحوَّ وقد البرص. مسلوب كل عىل يقع فلم يُبرص.

ص٦٦. املجموع ص٨٥، الجدل ،٣٢ ص٧، الربهان الشفاء، 141
.۱۰۹ ج١، اإلشارات ص٢٠، العبارة الشفاء، 142
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أصحاب ويظهر «متى».143 يف الزمان يف التقدم معنى لرشح العرب تاريخ من أقدم الفرس
حسنة؛ بصورة الرحمة وتصوير قبيحة بصورة والرحمة الغضب حال تصوير يف ماني
العام اللغة علم عىل تركيز هناك «الشفاء» ويف واألخالق. الشعر بني الربط الرشق فعادة
والهندية واليونانية بالرسيانية الحكماء ملعرفة نظًرا أقل بدرجة كان وإن الفارابي مثل

كبريه.144 العام اللغة علم تأصيل عىل القدرة يجعل مما والفارسية،
والثقايف والجغرايف والتاريخي العلمي بل فحسب، والشعر اللُّغوي هو املوروث وليس
إحاالت توجد فال كاٍف. فلسفي تراكم سينا ابن عند يوجد ال أنه والحقيقة العام، والحضاري
الشيعة أئمة من حتى وال ندر فيما إال والفارابي والرازي الكندي مثل عليه السابقني إىل
إلخفاء نظًرا سينا وابن الفارابي بني الفلسفي الفراغ ملئوا الذين السجستاني مثل الثوار
يتحدث مؤلفه. الرازي فيه الذيوضع الفراسة مثل العلمي املوروث يربز ذلك ومع مصادِره.
القياس، نهاية ففي والفراسة»؛ والعالمة «الدليل عن «القياس» يف فصل آخر يف سينا ابن
هو كما سينا ابن عند املحيل العلمي الطابع يظهر الريايضإلشكاله الصوري الطابع وبعد
الشعوري، املستوى إىل الصوري املستوى من املنطق ل يتحوَّ ثم ومن اإللهيات؛ آخر يف الحال
تعتمد التي التمثيلية القياسات قياسضمن الفراسة واألخالق. النفس إىل املجرد العقل من
التي األعراض مثل النفس أخالق عن تعرب التي واملزاجات االنفعاالت وهي العالمات، عىل
التغري هذا ومن البدن، يف تغري يتبعها فاالنفعاالت األطباء. تشخيص يف األمراض عىل تدلُّ
النفس.145 أحوال عىل التعرف يُمكن البدن أمزجة ومن االنفعاالت. هذه عن الكشف يُمكن
عىل أبرخس رصد سينا ابن ويُراجع (مرتان). املأمون مثل التاريخ بعض ويذكر
بعد آخر برصد وقام رين. املتأخِّ ورصد املتقدمني رصد بني مقارنًا املأمون، أيام تمَّ رصد
الشهر أيام مرص، إىل يُشار إذ والفلك؛ بالحساب التاريخ ويَرتِبط «الهيئة». كتاب تأليفه
مرصمن المتداد مرصنظًرا أسافل مرص، صعيد إىل يُشار كما يوًما. ثالثون وهي املرصي،
قبطية؛ صفة مرصية صفة وتُماثل املرصية. بالسنوات الحساب ويتمُّ الجنوب. إىل الشمال
وفرق املسافة بُعد لقياس بابل مقابل يف كمرصد اإلسكندرية إىل يشار كما قبطية. فمرص
لقانون كمثال السودان بالد تظهر كما املكانني.146 هذين الشمسيف وقياسكسوف الوقت
وأسماء املحلية األمثلة وتظهر سود. سكانها أن عىل الحكم يف الناقص واالستقراء االطِّراد

ص٦٧. املرشقني منطق ،٧٣ ،٧٦ ج١، اإلشارات ص٢٥٠، الجدل ،٤٦ ص۳۹-٤٠، العبارة الشفاء، 143
.٣١ ج۱، اإللهيات ص٣٥، الشعر الشفاء، 144
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

قرميسني مثًال يبلغ فإنه بغداد إىل الري من منتقل كل مثل القضايا يف كنماذج العرب مدن
أو الري ببلد املثل ويرضب بغداد». إىل ُمنتقًال دام «ما أو وكذلك» املوجبة للكلية «كنموذج
بابل بني وسًطا مرص مع الشام وتظهر بعد. فيما التفصيل يأتي ثم العموم، عىل بغداد
الجمع املتكلم ضمري أحيانًا ويظهر آسيا.147 يف والخزر الصقالبة إىل يُشار كما واملغرب.
املستوى من الهيئة علم تحويل أجل من «إلينا» «لنا»، مثل الجر حروف أو نحن مثل
جغرافية إىل اليونان جغرافية ومن املوروث إىل الوافد ومن التطبيقي، املستوى إىل النظري
عىل وقاطيغورياس إيساغوجي كتاب بتقديم املثل سينا ابن يرضب كما اإلسالمي. العالم

الكمال.148 يف عمر عىل بكر أبي تقديم مثل املنطق كتب باقي
للحضارة رشقي كجناح حضورها عىل يدلُّ مما الهند، إىل إشارات أيًضا وهناك
وتَظهر اليوناني، الغربي الجناح من فارس، بانضمام وأعرق، أطول جناح وهو اإلسالمية،
سينا ابن أن والعجيب االطراد. لقانون وكمثال بالًدا أو حضارة أو منطقة باعتبارها الهند
بها ويُرضب األصل. هندية وهي معَربة فارسية أو عربية أنها عىل ودمنة» «كليلة يذكر
الحكمة كتب يف الهند تظهر كما الوزن. نقص بسبب شعًرا وليست قصص أنها عىل املثل
العالم عرف وقد البريوني. عند قصًدا أو سينا ابن مثل الحكماء عند عرًضا بطريقتنَي
«املجسطي». كتاب قبل هند» «السند كتاب ونقل اليوناني، قبل الهندي الفلك اإلسالمي
وليسمن الحساب فروع من أنه عىل الهندي والتفريق الجمع إىل «الحساب» كتاب يف ويُشار
واالستخراج. االستعمال الحساب يف وأصله املسلمني. عند واملقابلة الجرب ويُعادل أصوله.

املكعبات.149 حساب عمل يف وطريقته الهندي الحساب إىل ويُشار
وبختنرص؛ والكلدانيُّون، األقدمون البابليون «الهيئة»، كتاب يف القديم الرشق يذكر كما
ُمنغِلقة اليونان بالد تكن فلم الكلدانيني. األقدمني، البابليني بأرصاد أبرخس استعان فقد
فلسطني عرب بابل يف خاصة القديمة الرشقية الحضارات عىل مفتوحة كانت بل نفسها، عىل
الفلك. يف واليونان والفرس والهنود والبابليِّني املرصيني قدماء سبق وقد الصغرى، وآسيا

ص٥٧٣–٥٨٠. القياس الشفاء، 145
،٢٧٤-٢٧٥ ،٢٦٨-٢٦٩ ،٢٥٠ ،٤٢٠ ،٣٧٨ ،۳۷۷ ،٩٩ ،٣٨٠ ،١٨٨-١٨٩ ص٦٥٢، الهيئة الشفاء، 146

.۲۹۷ ،٢٩٤
.١٠٣ ص٩٩، الهيئة ،٢٥ ص٢٢، القياس ،٢١٣ ص٤٦-٤٧، الربهان الشفاء، 147

ص۱۲۲. النجاة ،٥٦٥ ،١٠٥ ،٢٠ ص١٦، الهيئة الشفاء، 148
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف واإلسكندرية بابل بني التوقيت بفرق وعي عىل سينا ابن وكان القادمني. آخر فاليونان
تاريخ مثل تاريخها بل فقط بابل جغرافيا تذكر وال الزمن. ويف املسافة يف الفرق مرص،
اإلسالمي، العالم جناحي بني والغربيِّني، الرشقيِّني بني التقابل يكون وأحيانًا . بختنرصَّ
يف منه أطول الرشق يف فالليل الرصد؛ ساعة التوقيت فروق معرفة أجل من ومرصوسطه،

الغرب.150

الديني املوروث (ج)

العلوم ست تأسَّ كما والفقه، والسرية والتفسري والحديث القرآن أوًال، النقلية العلوم تكوَّنت
ورشحه عليه والتعليق الوافد ترجمة قبل والتصوُّف واألصول الكالم النقلية العقلية
ارتبط وما الفلسفة إال ر تتأخَّ ولم فيه. واإلبداع التأليف ثم وعرضه، وجمعه وتلخيصه
الحكمة علوم يف الوافد لتُمثل وعاءً املوروث هذا أصبح ثم وطبيعية. رياضية حكمة من بها

األدبية. وأنواعها تكوينها مراحل كل يف
أساسان والطبيعة فالعقل ديني، باعث من تخُل لم الطبيعية أو الرياضية العلوم إن بل
صورية مادة الهندسة فكتاب والطبيعة. والعقل الوحي وحدة نسق يف الوحي عليهما يقوم
العقل بفعل ومصاَدرات حدود وْضع إشكاالت، دون رياضية عرضحقائق مجرَّد خالصة،
عويص العلم، علم مادة، بال صورة ذاته، مع العقل الطبيعي، البديهي العقل الخالص،
أساس فالعقل دينيٍّا. باعثًا ذلك عىل الباعث يكون فقد ذلك ومع الداللة. بعيد الفهم،
الكندي مثل رسائله يف داللة أكثر سينا ابن يَجعل مما الربهان أداة الخالص والعقل النقل،
الرصف، العقيل الرياضيات تاريخ يف أدخل يكون وقد موسوعاته، يف منه أكثر والفارابي
ضمن ويُدخلونها يرشحونها الحكماء جعلت واألوليات البديهيات إغراء علمي. استعراض
االتساق مجرد فإن مقصده وتبني تضُعه خاتمة أو مقدمة له ليس أنه من وبالرغم الحكمة،
هناك تكن لم ولو حتى الوحي أسس من أساس ذاته حد يف هو الربهان طريق عن العقيل
أو عقل إىل الدين تحويل املوروث، عىل داللة له تكون قد اإلطالق. عىل له رصيحة إشارة
معرفة إذن املطلوب ليس الرياضية. بالعلوم االشتغال الدين تحريم عدم سلبًا، األقل عىل
للعقل إعمال ذاته حد يف النصهو كتابة إعادة إن بل الهندسة، أصول عىل سينا ابن إضافة

ص٥٤. املجموع ،٦٠ ص٧، الحساب ص٥٤، الشعر ص٢٦، الربهان الشفاء، 149
.٢٠ ،٢٦٦ ،٢٥٠ ص٢١٨، الهيئة الشفاء، 150
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

رياضيات أجزاء باقي عىل اليشء نفس يقال أن ويُمِكن النقل. أساس والعقل الخالص،
اإلسالمي العقل وليس الخالص العقل عن تعبريًا العلم، تاريخ إىل أقرب تبدو الشفاء.
الباعث يُوجد فقد ذلك ومع والتاريخ. والجماعة الفرد الفعل، إىل الخالص بالعقل املتَّجه
العملية الهندسة بني املسلمني تَفِرقة مثل الخالص العقل وراء مباِرش غري نحو عىل الديني
وفصل الخراج توظيف يف شأن لها كان التي باملساحة األوىل وربط النظرية والهندسة
معروفة قسمة غريه وإىل نفسه إىل العدد وقسمة الثانية.151 عىل املناظر علم وبناء امِللكيات
رصفة عقلية قسمة أنها ويبدو العقل. يف أو الوجود يف أو هللا يف سواء الديني الفكر يف
إىل أقرب وهو العقل يف لليشء الذاتية السمات والخواصهي تطبيقاتها. عن النظر برصف
تحليل أن كما العقائد. يف وتجسيم تشبيه إىل ل يتحوَّ أن قبل املجرَّد العقيل الديني الفكر
كما الكندي، عند الحال هو كما الديني الفكر يف الوافد صفة عن يَنفِصل الريايضال الوافد
والفرائض املعامالت علم يف الفقهية الدراسات يف تطبيقه الحساب عىل قيام عىل الباعث كان
قسَمني؛ إىل كالهندسة الحساب انقسم لذلك الدينية. العلوم عن ُمستقالٍّ يكن ولم واملواريث،
يوجد وال السوق. ومعامالت كالدنانري املعدودات أي وعميل الذهن، يف لذاتها األعداد نظري،
الحكماء وباقي الصفا إخوان عكس موروث إىل إشارة أو حديث أو آلية ذكر أي «الهيئة» يف
ريايض. علم النهاية يف فالفلك وحده؛ العقل عىل واالعتماد الخالص التجريد عىل حرًصا
وعرضه الوافد فتمثل إليه، اإلشارة دون الفلك يف الكندي مجهودات يَستأنف سينا وابن

املوروث. وعاء يف إدخاله عىل األولوية له العقل يف كنظرية
مثل املنطق قضايا عىل بها لالستشهاد املوروث مقدمة يف الكريم القرآن آيات وتأتي
غري حمل إليجاب زمنية ألفاظ استعمال عىل َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ ﴿َوَكاَن بآية االستشهاد
املهملة أو العامة للقضية كنموذج ﴾ ُخْرسٍ َلِفي اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ آية تُستعمل كما زماني.
القرآنية الشواهد وتقلُّ السالبة.152 للمهَملة خرس» يف ليس «اإلنسان عكسها ثم املوجبة
يف وتزداد املرشقيِّني»، «منطق ويف الحكمة»، «عيون ويف العبارة، يف الشفاء يف للغاية
«اإلشارات يف آيات ثالث وتذكر «النجاة».153 يف كلية وتغيب والتنبيهات»، «اإلشارات
﴾ اْلَحقُّ َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم األوىل والتنبيهات».
ِبَربَِّك يَْكِف ﴿أََوَلْم والثانية الحق، إلثبات النفس ويف الخارجي العالم يف التأمل إىل تدعو

ج۱. ص الهندسة الشفاء، 151

131



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مقابل يف عليه ال باهلل يستشهدون الذين الصديقني حكم إلثبات َشِهيٌد﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َُّه أَن
فلسفية، نزعة عىل تدل التي األوىل اآلية يف الحال هو كما بالدليل هللا يثبتون الذين الحكماء
الوجود. عىل باهلل االستدالل صوفية، نزعة عىل الثانية تدل بينما هللا، عىل بالوجود االستدالل
يف بنفسه واجب لذاته موجود املحسوس بأن للقول ورفًضا اْآلِفِلنَي﴾ أُِحبُّ ﴿َال والثالثة

عليها.154 دليًال وليست الفكرة تؤيد فاآلية بذاته. واجب الوجود واجب أن حني
حي» هللا «إن األوىل قضية يف كموضوع مرات) (ثالث «القياس» كتاب يف هللا ويذكر
كل يف الرضورية املطَلقة أي املوجبة الكلية للقضية نموذًجا يزال وال يزل لم دائًما أي
الرضوري للحمل ستة أوجه أحد وهو الدائم. للحمل كنموذج «النجاة» يف وتتكرَّر األحوال.
وهي بالرضورة». حي تعاىل هللا «أن والثانية الرضوري. وبالجملة واملمتنع الواجب فصل يف
القضية وليست الرضورية القضية عىل كمثل موجود» «هللا أخرى صياغة يف القضية نفس
عىل استشهاًدا َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ ﴿َوَكاَن والثالثة والتنبيهات». «اإلشارات يف املرشوطة
إىل وجوده يف يحتاج ال وهللا موجود الوقت زماني. غري حمل إليجاب زمانية ألفاظ استعمال
الجمهور. بها يسلم التي املطلقة للقضايا كنموذج واحد هللا قضية تستعمل كما زمان.155
هو كما له ضد ال ملن كمثل «هللا» يؤخذ كما الشعبية. للثقافة محلًِّال سينا ابن يبدو وهنا
ال الذي املفرد املحال لتصور كمثل أيًضا ويؤخذ والبارد. الحار مثل الطبيعيات يف الحال
لألجسام كالقابل إال ر يتصوَّ ال الذي الخالء مثل إليه ينسب موجود عىل قياًسا إال ر يتصوَّ
وتصور عليه، يقاس ومقياس املعلوم، من املجهول إلصابة حد هنا وهللا هللا. ضد ومثل

الشاهد.156 عىل الغائب قياس مثل واإلضافة بالنسبة
أرشف، أيهما والسلب اإليجاب عن الحديث يف املنطق عن بغائبة ليست اإللهية واألمور
مفهوم غري السلبي الالهوت يف الحال هو كما اإللهية األمور يف أرشف السلب بأن والقول
التصور عن ون يُعربِّ الذين املتديِّنني موقف هو أرشف اإليجاب بأن والقول سينا. ابن عند
يرفض كما والوجوديِّني. الجدليِّني موقف هو أرشف السلب بأن والقول للعالم، الديني

ص٤. الحكمة عيون ،٦٩ ص٤٣، العبارة ص٦١، املرشقيني منطق ص٣٩، العبارة الشفاء، 152
.(۱) املرشقيني منطق الحكمة، عيون ،(۲) العبارة الشفاء، ،(۳) والتنبيهات اإلشارات 153

.۱۲۳-۱۲۲ ص۸۰-۷۹، والتنبيهات اإلشارات 154
.۹۲ ج١، اإلشارات ص۲۰، النجاة ،٨٣ ص٣٢، القياس الشفاء، 155

ص۲٥-۲٦. الربهان ص١٤، الجدل الشفاء، 156
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

له شأن ال علم فالربهان موضوعه. رشف من مستمدَّة الربهان رشف يكون أن سينا ابن
الربهان لرشف رشيف هللا عن الربهاني والحديث موضوًعا. وليس منهج الربهان باملعلوم.
عقليات، واملقدَّسات طبيعيات، أو إنسانيات اإللهيات الربهان. موضوع لرشف وليس
يف املثل يرضب كما القيمة.157 بحكم له شأن وال العقل حكم املنطق حسيات. واملجردات
الواحد باملوجود الطبيعي والجسم للحساب، والعدد للهندسة، املقدار املوضوعات، تحليل
اللغوي الشعوري األساس عن يكشف التعبري يف كأسلوب «اللهم» ويذكر اإللهيات.158 يف
املبارشة غري القرآنية املصطلحات بعض تظهر «النجاة» ويف للعالم.159 الديني ر للتصوُّ

الوافد.160 ملصطلح املقابل الزمان مصطَلح إىل باإلضافة الدهر مثل
العلوم يف املوجودات من كنمط واملالئكة األول بالخالق املثل سينا ابن ويرضب
ينبغي بما للعلم مصدر وهللا باملادة. خلطها يصلح وال والحركة للمادة مباينة النظرية،
ال التي املعقولة الكائنات عىل باملالئكة املثل ويرضب يدركه. أن العقل ويستطيع يكون أن
مائت وغري ومحسوس، معقول إىل واحد جنس من القسمة تعادل موضوع يف تموت
يف لألفعال كمصدر املوروث حضور عىل يدلُّ الديني فاملثل وحيوان؛ ومالك ومائت،
املوضوع يتعرض لها سينا ابن ونقد اإلضافة مقوالت تأويالت سوء معرض ويف املنطق.
سينا فابن ذلك؛ غري أرسطو حديث ُمستوى أن حني يف العالم وخلق واملالئكة الوحي
املفاهيم بعض وتظهر وحده. الوافد مع يتعامل وال للوافد وعاء املوروث يضع هنا
فالتناسب النسبة. يف يتشابه منهم كالٍّ إن يُقال حيث والعقل؛ امللك مثل الفلسفية الدينية
االسم. يف باشرتاك أو العمل يف باشرتاك أو االستعمال بجهة أو النسبة يف بتشابه يكون
تعبري يظهر كما والخصم. الجمهور اتفاق مع التسليم مصادر كأحد األول العقل ويدخل
بقدم الطبيعية للمسائل مثاًال سينا ابن ويرضب الحديث. علم من ا مستمدٍّ املرسل» «القول
الوافد بني الصدام فيها يظهر التي املوضوعات وهي وبقائها النفس وفناء وحدوثه العالم

واملوروث.161
نسبة يف موىس مثل املنطق لعلم أمثلة منها تَستقي كمادة األنبياء قصص ويظهر
ليس وهما بخري، ليس وفرعون خري موىس رش، وفرعون خري موىس ضدَّين، إىل االعتقاد

.٧٨-٧٩ ص٢٥-٢٦، الربهان الشفاء، 157
ص١٤. الجدل الشفاء، 158

،٢٦١ ،١٩٩-٢٠٠ ج١، اإللهيات ،١٣٠ ص١٠٨، الجدل ص٨١، الربهان ،٢٣٦ القياس الشفاء، 159
.٤٢٦
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كأمثلة اإلسالمية األسماء بعض العبارة يف يظهر كما االعتقاَدين. تعاند يوجبان ضدَّين
كما عيىس. اسم مثل صفة عىل ال ذلك عىل يدلُّ هللا عبد اسم فإن هللا، عبد مثل املركب للفظ

قائل».162 قال «فإن مثل االعرتاض عىل مسبًقا والرد الرتاث يف التأليف أسلوب يظهر
منطق املنطق، يكتمل حتى املعرفة يف الفيض نظرية املنطق، يف اإلرشاق ويظهر
هو كما رصيح نحو عىل يكن لم وإن للفكر، العامة النظرية داخل الذوق ومنطق العقل
القسمة؛ طريق عن بذلك سينا ابن ويقوم السهروردي. عند اإلرشاق» «حكمة يف الحال
بالقياس والثاني بالعرض، األول وجوه؛ بأربعة بالحسِّ باملقوالت التصديق يكتسب إذ
من يكتسب العرض وهو األول والوجه بالتجربة. والرابع باالستقراء، والثالث الجزئي،
بتفصيل العقل يقوم ثم والخيال. الحس اختالل من مجرَّدة املعقولة املفردة املعاني الحس،
ويتم بالربهان. اآلخر البعض وعىل بالفطرة بعضها عىل ويحكم البعض. بعضها وتركيب
العقل ويسمى والطبيعة النفس عىل يفيض الصانع من بنور العقل باتصال الفطرة عمل
حتى األوسط الحد فبمعرفة الربهان أما الفعل. إىل القوة من للعقل املخرج وهو الفعال.

األوليات. قوة يف يصبح

التصديق

التجربةاالستقراءالقياس الجزئيالعرض
(القياس واالستقراء)

العقلالحس

فطرة
(االتصال)

برهان
(الحد األوسط)

ص٢٢٣. النجاة 160
،٢٠٠ ج١، اإلشارات ،٥١ ص٢٨، الشعر .٢٢٧ ص٨٣، الجدل الشفاء، ص٦–٨، املرشقيني منطق 161

ص٨٤. الربهان
ص٧٥. املرشقيني منطق ،١٦٤ ،۲۸ ج١، اإلشارات ص٦٣، القياس ،٣٠ ص١٢٥، العبارة الشفاء، 162
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

وهو الفعال العقل فيض طريق عن العقل يف فطري بنور حسية معرفة فاإلرشاق
الحس كان وإن الحس من وليس اإللهي الفيض بإرشاف املعقوالت العقل ينال الصانع.

ومقدمة.163 وبداية مناسبة
األجسام تنوع مشكلة لحل مثاٍل كمجرد الفيلسوف مقابل يف النبي مفهوم ويظهر
الجسم الخارج. من وليس الداخل من األشياء هوية فالجسم الخارج؛ من أو الداخل من
الجسمية يف بني فرق ال بل فيلسوف. وجسم نبي جسم بني ذلك يف فرق ال جسم
اختيار ومجرد أخرى. ناحية من والقدر اللجام وبني ناحية من والفيلسوف النبي بني
املقابلة لهذه يعرض الذي الفلسفي الديني واملوروث الثقافية البيئة عن كاشف األمثال
الحصان حياة البدو، حياة يف والقدر اللجام أو الحكمة علوم يف والفيلسوف النبي بني
يرضب كما الطبيعيات. إىل املدخل والنبوات الطبيعيات، يتخلَّل إذن الجدل منطق والخيمة.
من صناعة والتدبري املدينة. مدير هو فالنبي العملية. العلوم يف بالنبي املثل سينا ابن
يف املقدس بيت إىل صىل الذي بالنبي املثل يرضب كما بالنبوة. مرتبطة ألنها هللا؛ عند
القول.164 يف التناقض عىل آخر وقت يف املقدس بيت إىل يصلِّ لم الذي وبالنبي ما وقت
هم واألنبياء العوام هم فالناس وخواص؛ عوام إىل الناس الحكمة علوم قسمة وتظهر
ربٍّا يصري يكاد النبوية بالخواص فاز ومن األنبياء، ورثة الحكماء كان لذلك الخواص.
العالم سلطان وهو العباد. أمور إليه تفوض أن وكاد هللا، بعد عبادته تحلُّ إنسانيٍّا
لعقائد طبًقا يكاد أو اإلمام تأليه حد إىل سينا ابن يصل وهنا فيه، هللا وخليفة األريض

الشيعة.165
الذي اإلنسان وتعني «بوليموس» يونانية حكمة سينا ابن يورد الحكمة» «عيون ويف
اإلنسان حال هو وهذا الرازي، لرشح طبًقا ألبتَّة بالجوع يُحسُّ فال معدته فِم مزاج يختلُّ
سينا فابن اإللهية؛ واللذات العقلية بامللذات االلتذاذات عن البدن شواغل تشغله الذي

البدنية.166 بالذات اإللهية للذات النفس تذوق لعدم املثل يرضب الطبيب
الربهانية املقدِّمات عن الحديث مثل العلم نظرية يف الكالمية بعضاملوضوعات وتظهر
إىل تحوَّلت التي املقدمات وهي واملحمود، املشهور مثل والجدلية املحسوسة، األولية مثل

ص١٦١. الربهان الشفاء، 163
.٧٥ ص٧، املرشقيني منطق ص۱۹۸، الجدل الشفاء، 164

.۳۳ ،۳۲ ج١، اإللهيات الشفاء، 165
ص٥٩-٦٠. الحكمة عيون 166
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطبيعيات إىل الدين أصول علم يف الوجود نظرية تحوَّلت كما الحكمة. علوم يف منطق
والعمل واإليمان واملعاد النبوة السمعيات، أما إلهيات. إىل واإللهيات الحكمة، علوم يف
وهو النفس بخلود مرتبًطا املعاد فأصبح الحكمة علوم إىل أيًضا تحوَّلت فقد واإلمامة
واإلمامة والنبوة األخالق، علم إىل والعمل واإليمان االتصال، نظرية يف اإللهيات من جزء
بتعبري والرشعيات الناموسيات الحكمة، علوم يف السيايس الجانب أي الفاضلة املدينة إىل
فإن الكالم بعلم واحد مبدأ يف موضوعات عدة باشرتاك املثل يرضب كما الصفا. إخوان
إلهية، كونها أو الرشيعة طاعة أو التوحيد وهو واحد مبدأ إىل تنتسب كلها موضوعاته
ويتعرَّض الفقه. أصول وعلم الدين أصول علم واحًدا، علًما األصول علم يجعل مما
من إسالمية مقوالت وهي واإلبداع الصنع إىل والتنبيهات» «اإلشارات يف الخامس النمط
رضَّ ملا هللا عىل العدم جاز لو بأنه القول سينا ابن ويرفض الخلق. موضوع يف القرآن
وجوده إعدام يف إليه يحتاج وال إيجاده يف هللا إىل يحتاج العالم ألن العالم؛ وجود عدمه
سينا ابن يرفض أيًضا. الباري الحتاج موجود إىل موجود كل احتاج ولو استمراره. أو
خلق أي وأبدع صنع فاهلل العناية؛ عن دفاًعا له خلقه بعد هللا إىل العالم احتياج عدم
الحال هو كما العناية إثبات إىل منه ينتهي ثم عقليٍّا بناءً سينا ابن يضع واعتنى.
هللا نحو العالم يتحرك بل بالعالم، يعتني ال هللا بأن الوافد الالشعور ضد املوروث يف

بالعشق.167
الذين املتكلِّمني بني نافع والجدل جديل، علم الكالم علم ألنَّ جدلية؛ لغة الكالم ولغة
الكالم القرآن. وخلق هللا رؤية حول وخالفهم واملشاغبني الخطباء سينا ابن يُسميهم
واحدة رؤية والفلسفة لألهواء، طبًقا نظر وجهات تعدد الكالم برهان. والفلسفة جدل،
الخلق يعني فهل خلق. يرى، مثل املشرتك اللفظ ضحية املتكلمون وقع لقد للعقل. طبًقا
املشاغبة تنشأ وهكذا بالفؤاد؟ أم بالبرص الرؤية تَعني وهل األبدي؟ املعنى أو املسموع
الذروة وبلغ الحكمة. علوم يف مستمر إذن الكالم نقد األلفاظ. تحديد لعدم املتكلِّمني بني
أو العرض ثنايا من وليس مستقل كموضوع رشد البن األدلة» مناهج عن «الكشف يف

سينا.168 وابن الكندي عند الحال هو كما التأليف

.٢٠٧ ،١٥٩ ،۸۷-٨٦ ج١، اإلشارات ص۱۰۰، الربهان ص٥١، القياس الشفاء، 167
ص٩٤. الجدل الشفاء، 168
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

إثبات مثل نْفع منها يأتي التي االعتقادية األمور يف الجدل أهمية تظهر ذلك ومع
إنكار جزاء الدينية بالعقوبة املثل سينا ابن ويرضب املعاد. وإثبات النبوة وإثبات الصانع
ويُمكن الجدل. وسائل كأحد بالقول ال بالفعل للمقابلة الرحمة أو الوالدين بر أو هللا عبادة
هللا أسماء برشح ذلك عىل والرد يَظلم هللا بأن القول مثل بالجدل اإللهي العدل عن الدفاع
ال ثم ومن اإلرضار؛ هو والظلم االنفعال. من املربئ املوجود هو فاهلل الظلم؛ وحدِّ تعاىل
فهو والتقوى، املباالة تنقصه يقولها ومن يظلم، هللا أن دعوى تبطل وبالتايل هللا، عىل يجوز

القائل.169 أخالق إىل مرده كالمي قول
ينتقل وهنا اإلطالق. عىل يَحسن ال ولكنه باهلل كفر الذي القريب قتل يَحُسن وقد
والقبح الحسن إىل الرشعيِّني والقبح الحسن من االعتزال، إىل األشعرية من سينا ابن
الثاني. يف ونقًصا األول يف زيادة الفضيلة جنس يف يُشاركان واألنقص واألفضل العقليني.
األمر يف نافعة ألنها أو الحكمة مثل باقية ألنها الهيئة؛ فهي كنوع نفسها الفضيلة أما
وهما واملعاد، اآلخرة يف النافع مثل وذلك دور يحدث ال حتى األفضل وليس لذاته املطلوب
الكالمي فالجدل الجدل؛ خالل من واألخالق الدين بني سينا ابن يربط هنا لذاتهما. مطلوبان
هو األفضل واختيار األفضل. السلوك عىل أخالقية بواعث بل لفظية مماَحكات مجرد ليس
العقل اتفاق فقط ليس املعتزلة عىل سينا ابن يزيد وهنا والفضيلة. والرشيعة العقل اختيار
والفضيلة، والرشيعة الحكمة اتفاق أي والفضل والنقل العقل اتفاق أيًضا ولكن والنقل
اإللهي ووجود غريه، وجود من أوىل األفضل وجود أن واملشهور واألخالق. والدين الفلسفة
بمنطق املوجود والفضل والنقل العقل عىل سينا ابن فيضيف اإلنساني. وجود من أوىل
أوىل يكون فإنه والفضل والنقل العقل اتحد فإذا األصوليِّني. عند الحال هو كما األوىل
ثم الجدل. منطق خالل من هللا وجود عىل دليًال يُقيم سينا ابن وكان غريه من بالوجود
هذا أصبح عنه. املوت ويمنع ميت غري امليت اليشء يجعل هللا أن بتوهم ذروته الجدل يَبلغ
لم إذا أنه جدلية حجة فقط تمنعه إنما العقل. فطرة تُمنعه ال بل ومقبوًال، موجوًدا م التوهُّ
ال الذي الحي الباقي، الواحد هو هللا ألن خلق وهذا أبدية، تُصبح حياته فإن املائت يَُمت

يموت.170

.٧٩ ص١٤، السابق، 169
.١٩٠ ،١٢٦ ،١٥٢ ،١٤٦ ص۱١۰، السابق، 170
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ظاهرية رضورية للربهان كمادة «الشفاء» منطق يف رئيسيٍّا حيًزا التواتر أخذ وقد
رضورة وهي الباطنية الرضورة مقابل ويف الظنية املادة مقابل يف والتجربة الحس مثل
ومجرى والعقل الحسِّ مع االتفاق التواتُر رشوط فمن العقل. خارج أخرى قوة أو العقل
الزمان يف انتشارها وتجانس الكايف وعددهم واستقالتهم الرواة تعدد فقط وليس العادات،
تخصُّ التالية الثالثة الرشوط أن حني يف باملتن يتعلَّق األول الرشط واحدة. بدرجة
األخبار باب يف الفقه أصول علم دخل الحديث. علم ُمصَطلحات أحد والتواتر السند.
تستمد أيًضا بل فحسب، الكالم لعلم تطويًرا إذن الفلسفة ليست أرسطو. من وليس
ضمن التواتُر ويدخل والفقه. والحديث القرآن مثل النقلية العلوم من الداخلية مادتها
املوروث من لها جديدة مادة بضم أرسطو نظرية لتوسيع التصديق يف عامة نظرية
من جزءًا التواتر فيُصبح الوافد إىل املوروث ضم بعد التصديق نظرية تكتمل بحيث
أصول يف العلم نظرية مثل والتجربة الحس عىل املعتمد الظاهري الرضوري الربهان

الدين.171
واملحسوسات، املخيالت، مع «النجاة» منطق يف لألقيسة كمادة املتواترات تدخل كما
املطَلقة، واملشهورات والوهميات، والقياسات، الفطرية، واملقدمات واألوليات، واملجريات
غري الرأي بادئ يف واملشهورات واملقبوالت، واملشبهات، واملسلَّمات، املحدودة، واملشهورات
واملحسوسات واملتواِترات والتجريبيات األوليات عىل الربهان ويعتمد واملظنونات. املتعقب،
إال تُعطي فال واملظنونات واملقبوالت الذائعات أما والتواتر. والعقل الحس بداهات أي
املتواترات أيًضا. الفكر بمادة بل وحدها، الفكر بصورة إذن والظن اليقني يتعلق ال الظن.
التواتُر رشوط أحد مع يتَّفق مما غيبية تكون أن دون مشاَهدة غري حسية موضوعات
يف العلم لنظرية مشابهة مادة وهي الحس، مع االتفاق وهو األصوليني عند األربعة
التواطؤ معها يستحيل التي العامة التاريخية املعرفة املتواترات وتعني الدين. أصول
بل الوحي. بالرضورة وليس املشاهدة نطاق خارج واألمصار البلدان وجود مثل الكذب عىل
بصدق للثقة بها التصديق وقع آراء وهي املقبوالت. يف تدخل قد الرشعية األمور إن
الرشائع. أئمة عن نقل ما قبول مثل قوي وفكر لرأي أو سماوي ألمر أو الراوي
وحكمة النبي ووحي الراوي صدق بالفيلسوف، أو بالنبي أو بالراوي للثقة إما فالتصديق

الفيلسوف.172

ص۱۷. الربهان الشفاء، 171

.٦٦ ص٦١-٦٢، النجاة 172
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

التصديق

ظنتسليمرضورة

باطنيةظاهرية

خارج عن العقلعقلتواترتجربةحس

باالستعانةمجرد

مكتسبغريزي

فمواد القياس. ملادة عامة نظرية يف والتنبيهات» «اإلشارات يف املتواترات وتدخل
ومأمورات. معتَقدات واملسلمات واملخيالت. واملشبهات واملظنونات املسلمات أربعة: القضايا
ومشاَهدات، أوليات قبولها والواجب ووهميات. ومشهورات قبولها، واجب واملعتَقدات
جزء فاملتواِترات معها. قياساتها وقضايا ومتواِترات، حدسيات، واملجربات ومجربات.
املعتَقدات من جزء بدورها هي التي قبولها الواجب من جزء واملجربات املجربات. من
يتَّفق ما وهو غيبيات. وليست مجربات إذن املتواترات املسلمات. من جزء واملعتقدات
وهي العادات. ومجرى الحسِّ مع االتفاق وهو األصوليِّني، عند التواتر رشوط أحد مع
من يأتي ال الذي باليقني شعور أساسها فقط. الدينية وليست التاريخية املعرفة مصدر
واجبات إىل املشهورات انقسمت وملا العدد. د يُحدِّ الذي النفس سكون من بل الرواة عدد
لتوسيع اإلصالحية التأديبيات مع اإللهية الرشائع دخلت واستقرائيات وخلقيات وتأديبيات
للسنن مخالفتها لوال مشهورة تكون أن أيًضا للوهميات ويجوز ومادته، العلم نظرية

الرشعية.173

.٩١ ،١٨٨-١٨٩ ،١٨٥-١٨٦ ،١٦٩ ج١، اإلشارات 173
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

قضايا القياس

مخيالتشبيهات بغ$هامظنوناتمسلمات

مأموراتمعتقدات

الوهمياتا8شهوراتالواجب قبولها

تأديباتواجباتمجرياتمشاهداتأوليات
إصالحية

خلقيات
وانفعاليات

استقرائيات

قضايا قياساتهامتواتراتحدسيات
معها

بحسب أصحاببحسب اإلطالق
صناعة وملة

من مصطلح املتواتر مثل واملشهور للربهان. كمادة أيًضا املشهورات ظهرت كما
من فكثري كذلك؛ ليست وهي املشهورة تشبه املغالطية واملقدمة الحديث، علم مصطلحات
الحق كنسبة الجدل إىل والشنيع املشهور ونسبة حق. الشنيع من وكثري كاذب، املشهورات
فال بمشهور. ليس ما الجدل ويف بحق، ليس ما الربهان يف الغلط الربهان. إىل والباطل
عليها. يقاس ال وبالتايل بصادقة. ليست املشهورة والقضية باملشهورات. اليقني يطلب
يسميها وأحيانًا تموت. النفس أن عىل يقاس وتارة تموت ال النفس أن عىل يقاس فتارة
بشهادة بها التصديق وجب ومحمودة مشهورة وآراء مقدمات وهي الذائعات. سينا ابن
إذن الصدق مقاييس الجمهور، فيه يخالف ال فيما األفاضل أو العلماء أو األكثر أو الكل
الفضالء أو العلماء أو الناس من الغالبية أو الكافة األصوليون، يقول ما عىل اإلجماع مراتب
بالفطرة ليس صدقها الشعبية. والبداهة الشعوب حكمة أي الجمهور، مخالفة عدم برشط
الخلقية املبادئ مثل عليها واالتفاق املدونة الثقافة أي الصبا منذ بالعادة بل بالعقل، أو
ذلك عىل املثل سينا ابن ويرضب التاريخ. من استقراء تغري دون الباقية القديمة والسنن
وتُعمقها الطبيعة تكمل له جديدة قراءة بعد نبوي حديث إىل تحول قديم عربي بمثل
وبمقاييس الخرب انتشار بدرجة إذن مرتبطة الذائعات مظلوًما.» أو ظامًلا أخاك «انرص

صدقه.174
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

باملنطق له شأن ال أصيل سينوي موضوع والوحي املنطق بني اإلنسانية والفطرة
— العقالء اختلف ملا وإال — كافية غري الفطرة كانت وملا موروث. لفظ الفطرة الوافد.
بدور يقوم الوافد يف فاملنطق املوروث؛ يف الحال هو كما املنطق من آخر عون إىل احتاجت
يقوم املنطق إنَّ بل الوافد. يف املنطق بدور يقوم املوروث يف والوحي املوروث، يف الوحي
إال املنطق عن تَستغني قد املوروث. يف املنطق بدور يقوم والوحي الوافد، يف الوحي بدور
بالعقليات. تشهد كما بالوهميات تشهد والفطرة تعاىل. هللا من بوحي مؤيدة كانت إذا
أو مذهبًا يعتقد أو رأيًا يسمع أن دون عاقل بالغ وهو يشء حدوث أو اعتقاد توهم وتعني
عىل عرضها ثم خياالت إىل حوَّلها ثم املحسوسات عىل اعتمد سياسة. يعرف أو أمة يعارش
توجبه ما كل وليس الفطرة. أوجبته يشك لم وإن بها الفطرة تشهد فال شك فإن الذهن
األمور يف الكذب ويكون العقل. من الفطرة صدق إنما كاذب. البعض بل صادًقا الفطرة
وهي والباري العقل بل والصورة الهيويل املحسوسات مبادئ مثل بالذات املحسوسة غري
الفطرة يقني واملعلولة. والعلة والالتناهي والتناهي والكثرة كالوحدة املحسوسات من أعم
الباري ومنها العامة املبادئ مثل املحسوسات منها الكاذب لتجاوز نظًرا وكذبها العقل، من

الكذب.175 فيه وقع ملا حسيٍّا ُمدَرًكا هللا كان ولو تعاىل.
املقالة من القياس كتاب من والعرشين الحادي الفصل يف الفقهي القياس ويظهر
يعني أرسطو كان إذا إال اللهم سينا. ابن وضع من وهو املقاالت. أطول وهي التاسعة
مثل اإلبداع بمواطن العارض التأليف اقرتان أو اإلبداع موطن هو وهذا القانون. القياس
واالستقراء؛ التمثيل مع بل والقياس الربهان مع الفقهي القياس يوضع وال الخيمة، أوتاد
والنقلية. والوساطية والتعقلية الحسية والقضايا الخطابة منطق من جزء فهو . ظنٌّ ألنه
مع والحس الكل، مع والجزء الجزء، مع الجزء فيه يجتمع الذي والفعل العمل منطق هو
تخص التي العامة املبادئ فهي الوساطية أما العقل. مع والنقل العقل، مع والحس الحس،
والجماعات، األفراد بأفعال يتعلَّق ألنه والعالمات الدالالت هي فيه الضمائر الشعوب. كل
هو الرشعي القياس يف فاألصل املنطقي. القياس مع ويختلف يتشابه والعام. الخاص
يف الصغرى املقدمة هو الرشعي القياس يف والفرع املنطقي. القياس يف الكربى املقدمة
والحكم املنطقي، القياس يف األوسط الحد هو الرشعي القياس يف والعلَّة املنطقي. القياس

ص٦٣-٦٤. النجاة ،١٣٣ ،٩٥ ص٦٤، الربهان الشفاء، 174
.٦ ص٣، النجاة 175
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحكم املثالية وتعني مثايل، قياس وهو املنطقي. القياس يف النتيجة هو الرشعي القياس يف
وهو الوحي من مأخوذ واألصل واألصل. النص أي والنموذج املثال من الشبيه عىل بالشبيه
يضم فإنه عرشية االثني الشيعة من ألنه ونظًرا الرشيعة. صاحب سينا ابن يُسميه ما
هما الصوري املنطق يف والكل والجزء الشيعة. من واألئمة املهديِّني هللا خلفاء الرسول إىل
أن كما الرشعي، املنطق يف العام به يراد فالخاص الرشعي. القياس يف والعام الخاص
كما الرشعي املنطق يف الخاص به يُراد والعام الصوري، املنطق يف الكيل به يُراد الجزئي
الرشعي، املنطق الخاصيف به يراد والخاص الصوري. املنطق يف الجزئي به يراد الكيل أن
الرشعي املنطق يف العام به يراد والعام الصوري، املنطق يف الجزئي به يراد الجزئي أن كما
القياس هو الرشعي القياس عىل والغالب الصوري، املنطق يف الكيل به يُراد الُكيل أن كما
يتعلَّق ألنه الصوري العقيل املنطقي القياس عكس عىل الناس بأفعال يتعلَّق ألنه الحيسِّ
ويعني والسياسة. بالفقه الرشعي القياس ارتبط لذلك الفكر. وأشكال القضايا بصور
عىل الحسية القياسات وتعتمد واملعامالت. العبادات والسلوك، العمل. هنا والسياسة الفقه
الصغرى ومقدماتها الفقه من الكربى مقدماتها املخلوطة. والسياسية الفقهية املقدمات
القياسات أما اليومية. املمارسات من وخواصها الفقه، أصول من عوامها السياسة، من
تخصُّ ال التي املحمودة اآلراء وهي الفقهية. من ومختلطة مأخوذة فُمقدماتها الوساطية
الشعوب. حكمة وخصوصياتها فقهية، عمومياتها مكتوبة. غري سنن وهي بعينها ملَّة
العام الجمهور، من والخاص الفقه، من العام الناس. كل عند املحمودة العامة واملبادئ

الناس.176 ثقافات من والخاص الوحي، من
الفقهية األمثلة بعض تستعمل كما كموضوع. لزيد كمحمول بالفقيه املثل ويرضب
تقابل. فيها وليس محرم» السكر «إن مثل خداًعا املتقابلة والقضايا للعبارات كنموذج
رشويضاد غري هو ما كل «إن مثل املحذوفة املقدمات عىل السنة من أمثلة سينا ابن ويأخذ
فالخمر باملسميات. األسماء عالقة عىل الفقه موضوعات من أمثلة وتؤَخذ خري.» فهو الرش
الذوق). (الصفاء، معنى زيادة وللسالفة مختلَفني، باسَمني املعنى نفس يُفيدان والسالفة
القليل السكر فهل والفعل. والقوة والكل، الجزء حال لبيان املسكر الخمر مثل يستعمل كما
من أفضل حد الختيار كمثال الرشيعة يف النسخ ويظهر بالفعل؟ أو باإلمكان الكثري، أم
هو األخس والحد الناسخ هو األفضل الحد يُصبح وبالتايل واحد. ليشء حدَّين ال إذ آخر حد

ص٥٥٥–٥٥٧. القياس الشفاء، 176
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

بمعنى اشتقاقيٍّا النسخ معنى سينا ابن يستعمل هنا الرشيعة. يف الحال هو كما املنسوخ
الحكم. زمن بيان اإلصالحي باملعنى وليس الناسخ وإثبات املنسوخ إزالة واإلثبات، اإلزالة
البيئي املخزون يف الرشيعة وجود عىل النسخ ملصطلح سينا ابن استعمال يدل ذلك ومع
والسنن املوروث، بمصطلحات الوافد يف تأليًفا املنطق يف يؤلف وهو حتى لديه الثقايف

الشعوب.177 حكمة أي الكثري االستقراء بشهادة تنسخ ولم بقيت القديمة
يف التعمق أن يرون ملن الحديث كتب يف باملقابلة، املثل يُرضب املرشقيني» «منطق ويف
الفهم ُعراة البحث، دقة عن عيونهم تعمش من ضاللة، املشهور مخالفة وأن بدعة، النظر

ُمَسنََّدٌة؟178 ُخُشٌب َكأَنَُّهْم
التصور عن تكشف التي الالزمات يف وخواتمها، الكتب فواتح يف الدينية البيئة وتظهر
تقادم كلما وكثرتها النسخ بعض يف زيادات والناسخ، والقارئ، املؤلف عند للعالم الديني
مثل الجمهور عادة عن تمييًزا أحيانًا فلسفية وبعبارات والحمدلة بالبسملة تبدأ املخطوط.
يف الزيادة بطلب البسملة بعد أخرى فواتح وتدعو نهاية. بال الكل ومبدع العقل واهب
علوم يف التأليف وهو الكتاب غرض وبيان وآله النبي عىل والسالم والصالة والحمدلة العلم
عىل بناءً الوافد يف التأليف التأليف، معنى هو وهذا املتحقق، املرتب النظر عىل بناءً األقدمني
الرتحم مع وطوًال قًرصا تختلف مشابهة بمقدمات أخرى مخطوطات وتبدأ العقل. نظر
الحق وإلهام الطريق يف الهداية إىل والدعوة التوفيق، حسن عىل والحمد الرئيس الشيخ عىل
عىل والسالم والصالة هلل والحمد بالعلم، والنفع واليرس، السداد إىل والدعوة التحقيق، يف
الناسخ. من ً خطأ ربما بالبسملة يبدأ ال الذي الشعر كتاب ذلك من ويُستثنى وآله. الرسول
واألنبياء والرسول هللا عىل والثناء والحمدلة البسملة بعد الزيادات بعض تكشف كما
متوكًال باهلل ومستعينًا سينا، البن الشيعي التوجه عن الرسول ورثة واألئمة والخاصة
عىل والصالة بالتحقيق الحق إىل واإللهام الهداية وسؤاله التوفيق حسن إياه وحامًدا عليه
أول يف والحمدلة بالبسملة تبدأ وأحيانًا املهديني. األئمة وهم لرسالته عباده من املصطفني

الكتاب.179 أول يف فقط وليس مقال كل
كما والباطن. الظاهر عن شيعي ه توجُّ عن أيًضا الدينية الخواتم تكشف وأحيانًا
أحيانًا، الكتاب انتهاء تاريخ ذكر مع هللا من والتوفيق العون طلب يف األشعرية روح تظهر

الجدل ،۸۲ ج١، اإلشارات ص٧٠، النجاة ص٦٠، القياس ص٤٣، العبارة ص٢٥٩، القياس الشفاء، 177
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفقه مثل الفضائل عىل وثناءً الدين إىل منها األخالق إىل أقرب الخواتم تكون وأحيانًا
النظرية. الفضائل إىل باإلضافة عملية كفضائل العدالة ومجموعها والشجاعة والحكمة
ما عىل األرض يف هللا وخلقة العالم سلطان إنسانيٍّا، صار النبوية بالخصائص تميَّز ومن
بعض وتَنتهي الربهان. مخطوط نهاية يف الحال هو وكما الشيعي التصوُّف يف معروف هو
علم ذي كل وفوق اإلنسانية، املعرفة وحدود التواضع، عن إعالنًا أعلم، هللا بأن الخواتيم
املالكي، الفقهي مذهبه عن واإلعالن واملغفرة، العفو وطلبه الناسخ اسم يذكر وقد عليم.
وقًرصا طوًال والثناء الحمد عبارات وتتفاوت العلم، من املزيد وطلبه البغدادي، ونسبة

تجاوزه.180 أو الشائع تكرار عىل وقدرته الناسخ أو املؤلف انفعاالت حسب

املنطقي العرضالنَّسقي آليات (٦)

والجوامع والتلخيص الرشح يف الخطاب تحليل يف رصدها أمكن التي اآلليات نفس وهي
ووسائل واألسباب والقصد الفكر مسار وبيان التوضيح إىل تؤدِّي التي القول أفعال وتحليل

الفكر. صدق من ق التحقُّ
أو حذف إسهاب، أو تركيز من يتطلَّبه وما والرشح واإليضاح البيان أفعال د وتتعدَّ
مرات عدة والبيان اإليضاح ويتكرَّر واإليهام. الغموض مقابل يف والبيان واإليضاح إضافة.

واملستقبل.181 والحارض املايض يف
العقل وهو يستنكره، وما يقابله ما يخالفه، وما عليه يوافق ما اإليضاح، أداة والعقل
يردُّ لذلك له. علة ال الوجود واجب أن الواضح فمن بيان. إىل يَحتاج ال الذي البديهي
يف الحال هو كما جدل وال سفسطة فال الربهان. طرق إىل أي املنطق إىل اإللهيات سينا ابن
يف الحال هو كما الربهان بل التصوُّف، يف الحال هو كما شعر وال خطابة وال الكالم. علم

ص٣-٤. املرشقيني منطق 178

،١٣١ ،٦٩ ،٥٤ ،٤٩ ص٣، الربهان ،٥٨٠ ،٢٥٨ ،٤٨ ص٣، القياس ،١٣١ ص١، العبارة الشفاء، 179
املرشقيني منطق ص٢، الحكمة عيون ص٢، النجاة ،٢١ ص٢٩٢، اإلشارات ص٦، الهندسة ،٤٨١ ،١٩٣

.٦٠ ،٢٨ ،٣ ج١، اإللهيات ص١٥، الشعر ،٢٠٧ ص٧، الجدل ،٨٣ ص٢،
،٢٩٣ ج١، اإلشارات ص٧٥، الشعر ،٣٣٦ ،۲۱۳ ص١٦٢، الجدل ،١٩٢ ص٤٨، الربهان الشفاء، 180

ص٣. اإللهيات ص٤، املرشقيني منطق ص١٤، الحكمة عيون
.٢٧٨ ،۲۳۷ ،٦٤-٦٥ ،٤٧ ،٣٣٢ ،٣٢٩ ص٦٥، ج١ اإللهيات 181
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

الفصل املنطق، عن كامل فصل يوجد «اإللهيات» وسط ويف الفقه، أصول ويف األوىل الفلسفة
الحقة.» املقدمات يف األقاويل أول عن والذب والصدق الحق بيان «يف األوىل املقالة الثامن،
الكليات وجود عىل العقل ويؤكِّد الخطاب.182 وتحليل اللغة، منطق عن الفصول آخر وهو
والخيال الوهم عمل من هو بينهما التطابق افرتاض وأن األعيان، عالم يف ال األذهان عالم يف
وكذلك الرياضيات، يف الحال هو كما النفس هو والعقل لألشخاص. التجريد طريق عن أو
عالم التوضيح الرسم إىل الرياضيات تلجأ لذلك والعلة. كالصورة الفلسفية املقوالت كل
األذهان. يف كلها واآلخر األول والحدوث، القدم والتقدم، ر التأخُّ األعيان. عالم يف األذهان
يف موجود يشء عن الخرب مثل األعيان يف معدوًما الذهن يف موجوًدا اليشء يكون أن ويجوز
دائًما بذاته الحق مطلًقا، الحق وهو الخارج، يف والحق النفس يف الصدق كان لذلك الذهن،
العاملني، تطابق رفض يف الفقهاء موقف الفالسفة موقف يُشبه وبالتايل الوجود، واجب
القول وبالتايل الخارج، يف الكليات بوجود يقولون بأنهم للفالسفة الفقهاء نقد ويكون

صحيح.183 غري الصور بتعدد
والربهان االتساق من قدر أكرب عىل املنطقي النسق إقامة والبيان اإليضاح من والهدف
ُمحال، وهذا مثل: عبارات يف ذلك يتَّضح كما والتناقض املحال فيه يَمتنع بحيث الداخيل
سينا ابن يضع وقد وكذبه. فساده بيان فاملحال كاذب. وهذا مستحيل، وهذا خلف، وهذا
عليها يقوم التي العقلية البنية ويضع فسادها. بيان ثم عليها للعمل افرتاضية حجة
استباق يف املسلمني أسلوب ويَستعمل شموًال.184 وأوسع اتساًقا أكثر يبدو حتى العرض
… قائل قال «فإن صيغة يف األصول علم يف الحال هو كما مسبًقا عليه والرد االعرتاض
قبل والقارئ املؤلِّف بني املشرتكة التجربة وتحليل العقلية الِبنية إكمال أجل من نقول»
اإلحراج بل واملعرفة التساؤل ينفي ال ولجاجة وجدًال االعرتاضسخًفا يُصبح وقد تقع. أن

والعناد.185

.٣٨ ،٣٦ ،٢٢٠ ،٢١٧ ص١٦٥، ج١ السابق 182
.١٥٩-١٦٠ ،١٢٢ ،١١٤ ،١١٢ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٤٨ ،٣٢ ص٢٦، ج١ السابق 183

ص٢٤٦، النجاة ،٣٢٤ ،٣٢٠ ،٢٢٨ ،١٣٥ ،١٠٧ ،۸۲ ،٧٣ ،٤٥ ،٤٠ ج١، اإللهيات محال؛ وهذا 184

،٣١٦ ،١٠٨ ،٨٢ ،٧٦-٧٧ ،٧٣-٧٤ ،٤٦ ،٤٤ ،٤١ ج١، اإللهيات خلف؛ وهذا .٢٠٣ ،٤٠٤ ،٤٠٢ ،٣٥٢
.٨٢ ،۲۲۰ ج١، اإللهيات مستحيل؛ وهذا .٢٣٤ ،٢١٧ ،٢٠٧ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،٢٣٤ ص٢٣٢، النجاة ،٣٤٧
الحكمة عيون ،١٣٤ ص۲۳۲، النجاة ،٤٤ ج١، اإللهيات خلف؛ وهذا .٧٨ ج١، اإللهيات كاذب؛ وهذا

ص٥٧-٥٨.
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يفرض والصواب رضورة. فالحق «ينبغي». «يجب»، بألفاظ عنه يعرب اقتضاء والفهم
ومسار الذهن طبيعة من قبلية حتمية اليقني وكأن فكري، ونسق داخيل يقني يف نفسه
مسار النتائج. واستخالص املقدِّمات وترتيب القضايا وأشكال بآلياته يكون أن قبل الفكر
يدخل ال ما وحذْف معانيها ملعرفة األلفاظ معاني وتحليل وطبيعي، ذهني اقتضاء الفكر
السواء عىل والقارئ للمؤلِّف األمر فعل استعمال يتمُّ لذلك منهجي.186 اقتضاء الغرض يف
عىل عوًدا مشرتكة، تجربة يف خلقي إلزام املعرفة وكان «انظر» «اعرف»، «اعلم»، بأفعال
صيغة يف الغائب الثالث الشخص يكون وقد الرأس. إىل العود أوله، من بالخيط ومسًكا بدأ،

األمر.187 وليس النَّدب
أيًضا خارجي اقتضاء هو بل وحده الداخيل املعيار عىل االعتماد االقتضاء هذا يَعني وال
صوري استدالل عىل يقوم منطقيٍّا الفكر كان فإن األسباب. عن والبحث التعليل عىل يقوم
الريايض واملادي، الصوري املنطقني بني جامًعا األسباب تحليل عىل يقوم أيًضا أنه إال
بال قول فال األنا. وأقوال اآلخر أقوال تُفرسِّ التي هي واألسباب والتجريبي. العقيل والعلمي،
العلل تحليل يُؤدِّي قد مما بالرغم بعلة إال حكم ال الفقه، أصول علم يف الحال هو كما علَّة
الفكر مسار تُحدِّد التي هي فالغاية وأوالها. العلل أنواع أقوى الغائية والعلَّة التطويل. إىل
يتم للقول فهم أفضل كان ثم ومن إثباته؛ املطلوب النهائية، النتيجة هي أصده. وتكشف

الغائية.188 العلة معرفة طريق عن
يف سيتم وما الحارض يف يتمُّ وما املايض يف تمَّ ما فكره، مسار سينا ابن ويصف
واحد استدالل يف ونتائجه مقدماته ونهاياته، بداياته له متصل، واحد مسار يف املستقبل
آت هو عما ويعلن فات، بما ويذكر بْدء، عىل يعود والقفزات. التناقض من يخلو ُمستِمر
األزمنة هذه استعمال طريق عن الفقرات بني أحيانًا الربط ويتم اآلن. يحدث ما وبيان
يتم وأحيانًا والكشف، واإلظهار اإليضاح أفعال من فعل يف املسار يكون ما وغالبًا الثالثة.

.١٩ ،٢٢ ج۱، اإللهيات ،٥٨-٥٩ ،٢٣٥ ،٢٢٨ ،٢٠٩ ،١١٦ ص١١٤، الربهان الشفاء، 185
النجاة ،٢٥٢ ،٢٤٣ ،١٠ ،٢٤٨ ،٩٥ ج١، اإللهيات ص٩٠، الجدل ،٢٨ ،٣٦ ص١٦، الربهان الشفاء، 186

.٨٨ ج١، اإلشارات ص٢٠٠،
،٣٣٤ ،١٦٩ ،١٣٨ ،٢٠٨ ،١٠٢ ج١، اإللهيات ،٢٥٧ ،٢٢٩ ،١٠٥ ،٧٣ ،٣٦ ص٧٥، الربهان الشفاء، 187

ص٥١. الجدل
.٣٠٣ ،۱۱۹ ج١، اإللهيات ،٣٣٧ ،١٨١ ،٧٩ ،٢٣٣ ،٢٨ ص٨١، الربهان الشفاء، 188
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

يف منه «الشفاء» يف أظهر وذلك وتفصيله. تفسريه إىل يعاد ثم تفسري دون بيشء اإليحاء
إىل باستمرار يحتاج الذي للشفاء املغلق للطابع نظًرا والتنبيهات» «اإلشارات أو «النجاة»
تنظري يف املحلية، املوضوعات يف الرابطة األلفاظ هذه وتقلُّ الفكر، ملسار وبيان وتنبيه تذكري
العارشة املقالة يف مثًال فتغيب الغريب. منطق عىل للقارئ تنبيها الوافد، يف وتزيد املوروث،
وتكثر االختصار، يف تقلُّ «الشفاء». يف وتكثر «النجاة»، يف وتقلُّ والتنبيهات»، «اإلشارات يف
الخطوة يبني وامُلضارع سلف.190 بما للتذكري املايض الفعل هو والغالب التطويل.189 يف
سبيل عىل سينا ابن يسميه الذي واالستقصاء الحرص هو والغاية للقارئ.191 الحالية
وأحيانًا الفكر. مسار عىل وتنبيهه القارئ إلرشاد الهداية لفظ ويستعمل االقتصاص.192

توضيحه.193 بعد رؤيته أجل من اإلشارة باسم نفسه اليشء عن اإلعالن يكون
وتحقيًقا الكيل للمسار توضيًحا القوسني وفتح االستطراد من يمنع بدأ ما عىل والعود
األصل إىل العودة أي الرأس إىل العودة التطويل. من ومنًعا اإليجاز عىل حرًصا للغرض،
سينا ابن يذكر وال القياس، أشكال يف خاصة واإلسهاب النطق طول من بالرغم واملوضوع
يصدق ال ومن الكالم. يطيل الجزئيات وإيراد بعضها، يختار بل القياس يف األمثلة كل
الصادق، عن ورواية ومشاهدة رؤية عن املوضوع كان لو خاصة األجزاء يصدق ال الكل
الرشح إىل سينا ابن يحتاج قد الوقت نفس ويف واإلمام. والنَّبي أرسطو بني ذلك يف فرق ال
التعبري العرب، البلغاء بتعبري أو املعنى عىل القول قد النهائية فالغاية لإليضاح. والزيادة

الحال.194 مقتىض عن

الجدل ،٢٤٩ ،٢٣٧ ،٢١٧ ،١٨٨ ،١٨٦ ،٧١ ،١٧٠ ،١٤٧ ص٧٣، الربهان الشفاء، يف املايض أفعال 189
ج١، اإللهيات ،٣٢٥ ،٣١٠ ،٢٦٤ ،٢٣١ ،۱۸۱ ،١٩٥ ،١٧٧ ،١٤٩-١٥٠ ،١٤٤ ،۸۲ ،١٣ ،١١ ص٥،
الجدل ،١٨٣ ص١٥٦، الربهان الشفاء، املضارع، أفعال .٢٣٧ ،١٣٨ ،١٣٠ ،١١٥ ،١١٠ ،١٠٣ ،٩٨ ،٨٢

.٤١٣ ،٥٨ ،٢٢٥ ،٦ ،٤١٧ ،٣٧٠ ،٢٦٠ ،٢٠٨ ،٢١١ ،١٤٣ ،٦٦ ،٢١ ج١، اإللهيات ،١٦٥ ص١٤٥،
،٤٠٥ ،٤٠٢ ،٢٧٣ ،٣١٢ ،٣٢٧ ،٣١٤ ،٢٨٣ ،٢٦٠ ،٧٤ ،٥٩ ،٥٤ ،٤٠ ،٣٥-٣٦ ج١، اإللهيات 190

.٨٧ ،٤١ ج١، اإلشارات ،٢٠١ ،٢٤٢ ص٢٧٦، النجاة ،٢٩٥ ،٢٧٠ ،٤٣٨ ،٤٢٨ ،٤١٤

.١٩٦ ،١٨٦ ج١، اإلشارات ،٤٤١ ،٣٠٣ ،٢٩٨ ،٢٢٥ ،۲۲۰ ،٦٠ ،٥ ج١، اإللهيات 191
.٢١٦ ،١٨٨ ص١٩٢، اإلشارات ،٤٢٦ ،٣٢٧ ،٢٩٨ ،٢٥٧ ،١٦٣ ،١٢٨ ،٨١ ج١، اإللهيات 192

ص١٥٩. اإلشارات ،٣١٨ ،٨١ ،٦١ ،١٣ ج١، اإللهيات 193
،٩٣ ،٩٢ ،٥٠٥ ص٩٨، القياس ،٢٣٧ ،٢٣٣-٢٣٤ ،٢٠٢ ،١٢٠ ،٨٧ ص٧٣، الربهان الشفاء، 194
،٣٦٠ ،٣٥٤ ،٣٤٩ ،٢٢٤ ،٣٧ ،٢٧٧ ،٣١ ،٣٤٤ ،٢٧٥ ،٢٦٨-٢٦٩ ج١، اإللهيات ،۱۸۹ ص۱۸۷، الجدل

.٢٣٥ ص٢١٥، النجاة ،۱۸۰ ،١٨٢ ص١٨٥، اإلشارات ،٣٣٧ ،٣٧٥
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وطرق ونتائجه مقدماته الفكر، مسار يتَّضح الثالث الفكر لحظات تظهر وعندما
هو بل عليه. وتعليًقا له ترجمة وليس له. تلخيًصا أو للقول رشًحا ليس فهو استدالله.
متَّسق مستقل فكري مسار يف جديد من وصبها فيها النظر وإعادة القول معاني يف تفكري
انتقال وهو األصل، عىل الفرع قيام السابقة، الخطوة عىل قائمة الحقة خطوة كل الخطوات،
من االستدالل طريق عن إال يتمُّ ال األول املبدأ إثبات فإن مثًال ومنطقي.195 وذهني طبيعي
األول الفلسفة، يف الحال هو كما الكليات ومن بل الكالم علم يف الحال هو كما املحسوسات

قبيل.196 طريق والثاني بعدي، طريق
إىل يُحيل فن كل وخطواته. وتفصيالته تقسيماته من بالرغم نفسه إىل الفكر ويُحيل
الواحد فاملسار أخرى، بداية إىل تحيل ثم نهاية تعقبها بداية وكل الالحق، أو السابق الفن
بنية وتظهر الُكيل املسار ق يتحقَّ حتى تصاعدي لولبي نحو عىل مسارات عدة إىل يتعدَّد
بال وبناء قاعدة، بال هرم خاصة، للشفاء الرتكيبي الصوري الطابع من ف يُخفِّ مما النسق
سينا ابن يقدم أحد. إليه يدخل أو منه يخرج يكاد ال نوافذ أو أبواب بال مغَلق عالم أساس.
واألوهام والظنون الشكوك وتبديد الحق فبيان والعادة؛ للنسق طبًقا املوضوعات ويؤخر
مكانه، له القياس مكانها. يف كل الِعلمية واألقوال املشهورة واألقوال فنون، عدة يف موزع
يف كلها تصبُّ حيث وغايته موضعه له املنطق كتب من كتاب وكل آخر. مكان له والربهان
والطبيعيات املنطق الثالثة، النسق ارتباطجوانب البيان العلوم باقي إىل ويُحال الربهان.197
الطبيعة بعد وما للموضوع، والطبيعة للذات، املنطق العقل، بنية عن يعرب ألنه واإللهيات؛
وأكثر تجاوزه.198 يتم عندما واملوضوع تقرتب، عندما الذات باملوضوع، الذات لعالقة
اإللهيات. مع اتفق لذلك النزعة. مثايل األول، للمعلم املرادف وهو املنطق، إىل اإلحاالت
أنه حني يف اإللهيات يف باستمرار املنطق إىل يشار إذ «النجاة» يف خاصة ذلك ويتَّضح
طبيعيات فاإللهيات طبيعيات، إىل اإللهيات وتُحيل نادًرا.199 إال الطبيعيات إىل يشار ال

.٣٤٢ ،٣ ،٤٠٧ ،٣٤٢ ج١، اإللهيات ،٤٨ ،٩٩ ص٨١، الجدل ،١٥٦ ،٢٥٧ ص١٢٤، الربهان الشفاء، 195
الحديثة. الغربية الفلسفة يف كانط عند املعروفة القسمة وهي 196

ص١٨٦، الربهان ،۲۱۱-٢١٠ ،١٠٥ القياسص۸۹-٩٠، ،٢٩٠ ،٨٢ ،٣٠١ ص٢٩٧، الجدل الشفاء، 197
.٩٣ ج١، اإللهيات

.١٢٩ ،٣٦٣ ،١٤٣ ،١٣٩ ،٩٣ ،١٣٢ ،١١٢ ،٩٤ ،٢٢ ج١، اإللهيات ص١٩٤، الجدل الشفاء، 198
النجاة، ٣٤٨-٣٤٩ ،٢١٣ ،٣٠٤ ،١٩٦ ،١٧٣ ج١، اإللهيات الشفاء، (۱) الطبيعيات ،(۷) اإللهيات 199

.٣٨١ ،٢٢١ ،٢٢٥ ،١٣٨ ص۲۳۸-٢٣٩،
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

أسفل. إىل مقلوبة إلهيات فالطبيعيات إلهيات؛ إىل الطبيعيات تحيل كما أعىل إىل مقلوبة
إىل يحال كما والقصد. الغائية ويثبت والعبث االتفاق ينفي للعالم مثايل تصور وكالهما
وقواها النفس إىل ويحال اإللهيات. يف املفارقات نموذج ألنها أقل؛ نحو عىل ولو التعليميات
القوى حتى النفس قوى وتفصيل االتصال نظرية يف اإللهيات يف العقل عرض يتم عندما
التأليف وحدة عىل يدل مما مسارها ويحدِّد كتبه باقي إىل سينا ابن يُحيل كما الناطقة.200
وأنالوطيقا الربهان مثل املنطق يف الخاصة الكتب بعض إىل اإلحالة تكون وقد الفلسفي.201
الكتب. بعض يف أخرى مواضع إىل أو العلوم لوحدة نظًرا تحديد دون آخر علم مجرَّد إىل أو
الجزء إىل يحيل الجزء إليه. وتعود وحدته، يُعطيها األجزاء، عرض قبل الذهن يف فالكل

الكل.202 إىل يحيل وكالهما
املتناثرة الجزئية إبداعات أن إال األول التعليم بمحاذاة يبدأ سينا ابن أن من وبالرغم
وتبديد النسق صدق من التحقق يف يتجىلَّ الذي الُكيل رؤية من تمكِّن النسق تحت واملطمورة
اعتماًدا اإللهيات يف الشكوك هذه تبديد ويحاول واتساقا. عقالنية يزداد حتى حوله الشكوك
صواب وباطل، حق هناك للصدق. معيار هناك الفلسفة ويف نفسها.203 املبادئ بيان عىل
من أيًضا ولكن الصوري واملنطق الفكر شكل ناحية من فقط ليس وكذب صدق وخطأ،
الخصوم مع الجدل ويتم واالتفاق. البخت مقابل يف بالغائية القول مثل املضمون حيث
املعتزلة تفعل كما منكريها عىل والرد الغائية إثبات مثل الكالم علم يف الحال هو كما
فرق هناك الحرية. تَنفي ال فالغائية والعبث. واالتفاق املصادفة ورفض األشاعرة ضد
سينا ابن يبدأ الِعَلل. باقي عىل األولوية الغائية للعلة كان لذلك والرضورة. الغائية بني
بعد اليونان من يبدأ مما أكثر املتكلِّمني أو الحكماء عند عرصه يف املوجودة التيارات من
كل سينا ابن ويستعمل األصيل. املوروث إىل باإلضافة فرعي موروث إىل الوافد تحول أن
موقف ويُحلِّل ذلك. بعد تفنيدها أجل من الخصوم بحجج افرتاًضا التسليم الجدل، وسائل

.۲۲-٢١ ،٣١٦ ،٣٨٠ ،٣٤٤ ،٢٨٤ ،٢٧٥-٢٧٦ ج١، اإللهيات 200
.٤٣٩ ج١، اإللهيات ص٩٤، القياس الشفاء، 201

ص٢٤٧، النجاة ،٢٩٩-٣٠٠ ،٢٠٧ ،٢١٩ ،١١٣ ،١١٨ ،٥٤ ،٣٦ ،٦٩ ،٤٨ ،١٩ ،٥ ،٣ ج١، اإللهيات 202
.١٢٠ ص۲۲۱-٢٢٢، اإلشارات

،۳۰۰–٢٨٣ ،٢٦٤–٢٦٨ ،٢٣١ ،٢٠٢-٢٠٣ ،٩٤ ،٢٠ ،١٦٩ ،١٥٧ ،٣٢٥ ،٣٣٢ ج١، اإللهيات 203
.٣٤٤ ،٣٨٤
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تختلط أو شبهة له تعرض أو العناد وهو باللسان اإلنكار عىل يقوم الذي السوفسطائي
قياًسا والحوار، الجدل بأسلوب الفيلسوف مع يتعامل ثم ومن النقيض. طريف عليه فتسد
أما التسليم. إىل أو والسكوت اإلعراض إىل إما أحيانًا السوفسطائي ويضطر قياس. عىل
الربهان.204 صاحب هو الفيلسوف يكون ثم ومن شبهته. بحل معه التعامل فيتم املتحيِّز
فهو يقال. ما صدق من ق والتحقُّ املراجعة عىل القدرة عن الفكري املسار ويكشف
دون قول أي سينا ابن يعرض وال الصدق. من عامة نظرية إطار يف ق ويتحقَّ يراجع فكر
واكتشاف الشبهات من التخلُّص يتم التحقق عملية إطار ويف وتصديق. وتحقيق مراجعة
أقوالهم يعجبه ال الذين بني املتعصِّ لني املغفَّ هؤالء عىل سينا ابن ويطلق والفساد. الغلط
والحق وضعيفة. مناسبة غري وتأويالت والتخليط واألخطاء والشفاعات بالظنون املليئة
ال الذي أما املراجعة. يستحق ما إال يراجع ال وهو سينا. ابن إليه ينتهي ما واإلنصاف
ص يُخصِّ أن دون بها هذَوا التي املتكلمني أقوال الغالب يف وهي يرتكه. فإنه ذلك يستحقُّ
وتجاوزها.205 لنقدها خاصة أعماًال والنهاية، البداية يف رشد، وابن الكندي فعل كما لها،
إياهما يتجاوز أو اآلخر عىل أحدهما مؤيًدا املوقعني بني يقارن ثم فريق كل ويعرضحجج
يميل خطني الفكر مسار ويُبني جديد. جديل مركب يف الطرفني ا ضامٍّ متكامل ثالث ملوقف
لهويتهم تحديد دون آخر عىل موقًفا ويرجح رأي، عىل رأيًا ينرص أحدهما، إىل سينا ابن
مع ال أفكار مع يتعامل سينا فابن الالمشخص. النظري الطابع عىل حرًصا وأسمائهم
والتحقق املراَجعة تعني وال مؤلفني.206 مع ال تأليف ومع أفراد، مع ال آراء ومع أشخاص،
خاصة مذهبيٍّا مبدئيٍّا ورفًضا تعصبًا كان وأال املوافقة أيًضا تعني قد بل النقد بالرضورة

نسق. صاحب سينا ابن وأن
الخاطئة األقوال يرجع وأحيانًا والغفلة، التعصب عن الخطأ نشأة سينا ابن ويُحلِّل
األلفاظ ويحلِّل االصطالح، أهمية ويبني املشرتكة املغلطة األلفاظ من ويحذر اإلهمال، إىل
ال بأنه يكتفي وأحيانًا التأويل. سوء إىل الخطأ يرجع وقد األصوليِّني. عند الحال هو كما
أحيانًا ويرصح األصوليِّني. عند الحال هو كما املبارش االستحسان مستعمًال يقال ما يعجبه

.٥٤ ،٤٩-٥٠ ج١، اإللهيات 204
،٤٨٠ ،٩٩-١٠٠ ص٤٥٥، الجدل ،٤٩٥ ،٢٧٥ ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٧٨ ،٢٩٦ ص٦٦، القياس الشفاء، 205

.١٣٤ ،١٤٩ ،١٢٥-١٢٦ ،٣٣٢–٣٤٠ ،٣٣ ج١، اإللهيات ،٢٢٤ ،٤١٦ ،٩٦ ،٦٦ ،٢٨٢ ،٢٧٢ ،٥٢٤
.٢٧٤ ،١٢١ ،٤٨ ص٥٠، الجدل ،٤٠٩ ،٢٢٠ ،١٦٨ ص٤٢٥، القياس ،٦٦ ص٦٤، الربهان الشفاء، 206
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

تهكًما.207 أو تواضًعا الفهم عىل منه أقدر غريه ولعل الفهم. حق يقال ما يفهم ال بأنه
مراجعة وتتمُّ العلم، هذا موضوع يف الخصوم نظر بطالن ويكتشف اإللهيات ويُراجع
الغائب قياس عىل تقوم مقلوبة طبيعيات فاإللهيات الطبيعيات؛ إىل بالعودة اإللهيات
وفساد ادِّعاءاتهم وكذب أقوالهم وفساد وغلطهم الخصوم خطأ يُبنيِّ كما الشاهد. عىل
أسبابها إىل األغالط ا رادٍّ الغلط أسباب أصول عن يبحث بل مواقفهم. واستحالة دعاويهم
لتعديد والتقسيم الرب عىل ويعتمد واالستحالة. والفساد والكذب الخطأ مثل والغلط األوىل،
أحدها.208 صدق إىل يَنتهي حتى كذبه أو صدقه قسم، كل صحة من والتحقق األقسام
الصور نظرية مثل له واملناِقض واملضاد للحق املخالف رفض إىل سينا ابن يَنتهي كما
ومراجعة تمحيص أي «اقتصاص» لفظ ويستعمل األقدمني. الحكماء مذهب وهو املثل أي
كان الذي الجهل أصل وعن باملفارقات القول يف السبب عن يبحث كما وبيان. وفحص
سينا ابن من تمحيص وهو الضالل. عن والكشف الخطأ مقاومة فالفلسفة الضالل. سبب
من التخلُّص البعض حاول ومهما اليونانية. الفلسفة يف ذلك قبل أرسطو قيام من بالرغم

عنه.209 بدًال باملهمة سينا ابن ويقوم ذلك عن يَعجز فإنه األوهام
ال ظنٌّ املناطقة الرشاح فأقوال النقد. يف والحق الظن مقولتي سينا ابن ويستعمل
تبديد ته مهمَّ التقابُل. عىل قرآنيتان مقولتان وهما عنه. يبحث الذي الحق مرتبة إىل يَرتقي
يكون وقد اليقني. إىل قبل من وصل كما الحق إىل والوصول الشكوك، بدد كما الظنون
جهل عن بالفالسفة البعضمنهم تشبه هو الخطأ سبب ويكون الجمهور، جانب من الحق
واالنتساب باألسباب، الجهل الخطأ أسباب فأحد منهم. تقليًدا واألسباب بالعلل دراية وعدم
سينا ابن ويلجأ باألمور.210 ون يستخفُّ ومن التمييز وضعفاء له أهًال ليسوا من العلم إىل
جبهة يف وبينهم بينه املشرتكة التجربة ويَستدعي الناس. عند واإلنصاف العدل حسِن إىل

،١٩٠ ،١٦٧ ،١٩٩ ،٣١٨ ص١٠٧، اإللهيات ،٤٨٦ ،٤٩٤ ،٢١٠-٢١١ ،۹۸ ص٥٩، القياس الشفاء، 207
ص۲۱۳. النجاة ،٢٩٠

،١٦٨-١٦٩ ،٦٢ ،٢٠٢-٢٠٣ ،٣١٤-٣١٥ ،٨٥ ،٣٢٣ ،١٤٣-١٤٤ ،٦٥ ،٤٥ ص٩، اإللهيات الشفاء، 208
.٢٢٧

ص۲۳۹، النجاة ،١٠٦ ،٣١٠–٣١٢ ،٣٦ ،٢٦ ،٤٠٤ ،٢٤٧ ،١٤٤ ص١٣٥، اإللهيات الشفاء، 209

.١٩٨ ص١٩٧، اإلشارات
،٤١٣ ،٤٣٩ ،٤٨ ،٣١٤–٣١٦ ،٢٩٣ ،٢٦٩ ،٦٦١ ،١١٦ ،٢٠٢-٢٠٣ ص١١٦، اإللهيات الشفاء، 210

.٤٢٥ ،٤٨ ص٦٥، القياس ،٣١٤-٣١٥ ،٢٩٩ ،١٥٥ ،٣٤
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يعرف أنه عىل يدلُّ مما وتحذيرات وصايا ويُعطي ين. واملفرسِّ الرشاح أخطاء ضد واحدة
واملعادالت األشكال من بالرغم للقياس الجزئية العناوين يف حتى الخطأ عىل وينبه الحق

عليه.211 الغالبة املجرَّدة النظرية

البغدادي) الربكات (أبو الحكمة يف املعترب (٧)

فيه شاركهما بل املنطقي النسقي العرض صاحبَي وحدهما والغزايل سينا ابن يكن لم
عرض أنه ولو «الشفاء». يُعادل الذي الحكمة» يف «املعترب يف (٥٤٧ه) البغدادي الربكات أبو
الثاني األدبي النوع وهو املوروث»، تنظري قبل الوافد «تمثل إىل أقرب لكان الحكمة لبناء

املوروث.212 عىل فيه الوافد ألولوية نظًرا التأليف من
عبارات ذلك عىل ويدل للمنطق. الراهنة للحالة واآلخر الحني بني النقد يظهر لذلك
أو «قلنا» الجمع املتكلِّم ضمري يف القول أفعال تظهر كما مدخول».213 كالم «وهذا مثل

أرسطو.214 وليس يتحدَّث الذي هو الربكات أبا ألنَّ «قال»؛ من أكثر «نقول» املفرد
وتحليل معه، والرتاسل له األمثلة ورضب املخاطب إىل أحيانًا البغدادي ه ويتوجَّ
املؤلف من واآلخر، الحني بني تعليق ويوجد بالبقاء، له الدعوة مع املشرتكة.215 التجارب

املؤلف.216 من أنه والغالب القارئ. أو الناسخ أو
املناطقة أذهان يف وقع الذي اللبس بإزالة الفصل آخر يف الربكات أبو يذكر وقد
يف كتاب وضع أغفل بأنه له رين املتأخِّ اتهام ضد أرسطو عن ويُدافع ألرسطو.217 مخالفًة
ومطالبها العلوم موضوعات ويف العربية.218 إىل يُنقل ولم صنفه وربما الرشطية. القضايا
يف رضورية وجعلها القديمة للنقول املتأخرين تقليد الربكات أبو ينقد ومبادئها ومسائلها

.٤٦٢–٤٦٨ ،٣٨٥ ،٤٦٠ ص٤٠٣، القياس الشفاء، 211
كان ملكا. بن عيل بن هللا هبة البغدادي الربكات أبو وهو الحكمة. يف املعتَرب البغدادي: الربكات أبو 212
جمعية إدارة تحت األوىل الطبعة ،۲۹۷ ج٢، ،۱ ج١، الزمان، وأوحد الحكماء سيد وألقابه وأسلم، يهوديٍّا
والفتن. واآلفات الرشور من وحفظها الزمن طول هللا حرسها الدكن أباد بحيدر العثمانية املعارف دائرة

ص٢٤. املعترب 213
ص٢٩. السابق، 214
.٤٠ ج٣، السابق 215

.٢١٨–٢٢٦ ،٦٥-٦٦ ج٣، السابق 216
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

وإدخال بالتخليط تصانيفهم وامتألت أوجبوه وما الواجب وتعدوا فطولوا والتعليم العلم
زمرة من فخرجوا بالتعليم والتقليد بالتقليد، التعليم فاختلط أخرى علوم يف علوم مسائل

املنطقي.219 الرتتيب عىل بياناتهم يُرتِّبون الذين الفالسفة
حيًِّزا جسم لكل أن موضوع يف له لزوم ال وإسهاب إطالة كل الربكات أبو ويحذف
موضوع يكون وقد إليه.220 أو فيه يُحركه أو فيه يسكنه حركة مبدأ فيه وأن طبيعيٍّا واحًدا
إن قال من كالم رشح «يف مثل صحتها من ق والتحقُّ ملراجعتها فيه أقوال رشح الفصل
«يف أرسطوطاليس»، عن املنقولة الحجج اعتبار «يف باملوجودات»، علمه يُحيط ال تعاىل هللا
الخلق»، بداية يف وشيعته أرسطو رأي ذكر «يف سينا»، ابن عن املنقول االحتجاج مناقضة
الخلق بداية يف قيل ما تتبُّع «يف املفارقة»، والعقول النفوس يف قيل قد فيما النظر إعادة «يف

يشبهها».221 وما الحركة يف «كالم وأجرامها»، األفالك ونفوس املفارقة العقول من
تراسوماخوس ثم إقليدس ثم سقراط ثم أفالطون ثم أرسطو يتصدَّر الوافد ومن
أمام اإلمام لقب ويشفع أرسطو، من بدًال الحكيم ويذكر وبقراط.222 وجالينوس مانن ثم

أشياء يف ألرسطوطاليس ومخالفة املطَلقة القضايا يف أحكامهم يف تخليط ذلك من لقوم وقع وقد 217

عليهم صعب ما عليك وسهل ذلك. مثل من تخلصت هنا ها قيل ما تأملت فإذا موضعها، يف ستذكر منها
فهمه جاد ما عليه يقدر والجهات املواد يف هنا ها قيل ما تُخالف التي األقوال من تجده ما ومناَقضة

.۸۹ ج١، املعترب خالفناه، من قاله وما فيها قلناه ملا وتأمله
تخمني وهو العربية. إىل ينقل ولم ا خاصٍّ كتابًا فيها صنف أرسطوطاليس أن رين املتأخِّ بعض «وقال 218

كتابًا له يفرد أن يستحق ما فيها وليس هذا. َموِضعها عن بها عدَل ملا ذكرها أراد لو فإنه له. حقيقة ال
.١٥٥ ج١، السابق واألواخر» املبادئ منقطع

وطوَّلوا فتحلَّوا والتعليم العلم يف رضوريٍّا وجعله التقسيم هذا إيجاب رين املتأخِّ من قوم «وأراد 219

بالتقليد التعليم واختلط إيرادهم. يف وتخليطهم وتصانيفهم تعليمهم يف أوجبوه وما الواجب وتعدوا
«… املنطقي الرتتيب عىل بياناتهم يُرتِّبون الذين الفالسفة زمرة من بذلك فخرجوا بالتعليم والتقليد

.٢٢٤-٢٢٥ ج١، السابق
تركناه، سبب ألي عرف وعقله له تأمَّ فمن إيراده إىل حاجة ال بما املعنى هذا يف الكالم ل طوَّ «وقد 220

يَبطل بل ق، املحقِّ والنظر التأمل عند يَثبُت ال ملا وتكلُّف تمحل غري من القدر بهذا البيان هذا يف واكتفينا
.١٠٨ ج٢، السابق «… القدر بهذا لنا ثبََت فقد ونحن
.١٦٨–١٧٤ ،١٤٨–١٥٨ ،٨٨ ،٦٩ ج٣، السابق 221

،(۳) إقليدس ،(۷) سقراط ،(۱) أفالطون اإلمام ،(۱۲) أفالطون ،(۲) الحكيم ،(٦٥) أرسطو 222

.(۱) بقراط ،(۲) تراسوماخوس
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ويعرتف وسقراط، أفالطون ثم وبانيها الِحَكم واضع هو أرسطو أن وواضٌح أفالطون.
كل يف وذكر واإللهية. والطبيعية املنطقية كتبه يف أرسطو حذو حذا بأنه الربكات أبو
العقول لرجحان طبًقا والحجج الرباهني أضاف ثم الحكماء. من امُلعتَربين آراء مسألة
وزاد معه اتفق ما وقبل العقل، عىل أرسطو كتب راجع فقد والربهان. بالدليل يَثبُت وما
التجربة يف معه القارئ ويشرتك وأسقطه.223 خالفه ما ونقد التنظري، من مزيًدا عليه
والنفس والحيوان والعالم السماء لالطمئنان. النسخ باقي مع النسخة ويُقابل واملراجعة.
بعد وما والنبات العلوية واآلثار والفساد الكون ثم أوًال الطبيعي السماع وقاطيغورياس

ألفالطون. طيماوس ويذكر الطبيعة.
القدماء ويتصدر واملذاهب. التيارات مع التعامل إىل يشري مما الفرق أسماء وتكثُر
والحكماء األقدمون، والحكماء األولون، الحكماء ثم األقدمون ثم واملتقدمون رون املتأخِّ ثم
إىل القدماء من حاد تاريخي وعي عىل يدل مما األقدمون والقدماء واملتأخرون، املتقدمون
الطبيعيون، الشارحون الفالسفة، مثل التاريخ خارج كمذاهب الفرق يذكر ثم املحدثني.

الترشيح.224 أطباء أي املرشحون أو الدهرية
الكتاب. تأليف سبب هو واألواخر واألوائل وامُلحَدثني القدماء بني التمايز هذا وكان
العدد كثريي القدماء وكان لتدوينها. رون املتأخِّ فاضطر شفاًها. العلوم األوائل نقل إذ
ونقصت العلماء عدد قل فلما العلم. اندثار من خوف هناك يكن ولم األعمار. طوييل
العلوم وضعوا قد األوائل كان وإذا العلم. عىل حفاًظا للتدوين املتأخرون اضطر األعمار

املنطقية كتبه يف أرسطوطاليس حذو واملطلوبات واملسائل واملقاالت األجزاء ترتيب يف «واحتذيت 223

أقسام من ذكره أعوز ما وألحقت الحكماء، من املعتَربين آراء مسألة كل يف وذكرت واإللهية، والطبيعية
باالعتبار. بتها تعقَّ ثم يذكر. لم وما منها ذكر ما النظر بمقتىض والحجج البيانات وأوردت الرأي،
ورفضت والربهان. بالدليل وثبت وانترص امليزان كفة املعقول يف به رجحت ما عىل جملتها من واعتمدت
يف عذري ويرى واملراجعة. والتصفح باملطالبة ملتأمله يظهر كما كان، وممن كان ما كائنًا عداه ما
لم أرسطو هو الذي الكتاب صاحب «إن ص٤. املعترب الربهان»، يف وبرهاني الحجة، يف وحجتي البيان،
لجميع إنه أقول بل إليه، حاجة ال ألنه وإما لغرابته وإما لصعوبته إما كتبه يف كالمه يف ذلك يستعمل

ص١٧٣. السابق، والنقصان» والزيادة التحريف مواضع ينتقد السليم الذهن فإن ذلك؛
األقدمون، الحكماء األولون، الحكماء ،(٤) األقدمون ،(٥) املتقدمون املتأخرون، ،(۳۲) القدماء 224

الفالسفة، ،(۸) الحكماء ،(۱) القدماء من املتفلسفة األقدمون، القدماء واملتأخرون، املتقدِّمون الحكماء
.(۱) املرشحون الدهرية، الطبيعيون، الشارحون،
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

«ببسط واإليضاح الرشح رين املتأخِّ مهمة تكون األجيال عرب ُمستغلقة غامضة أصبحت ثم
ليعيد املعترب فيأتي الجهال. بكالم العلماء كالم يختلط حتى وتطويل» وتكرار وتفصيل
لذلك لغة. إىل لغة من نقله لصعوبة نظًرا سهلة، بلغة العلم عن التعبري نصابها، إىل األمور

ونظر.225 تأمل طول بعد أتي الذي املدون أي «املعترب» سمى
العالم.226 وبُحدوث العالم بِقَدم القول أنصار أي الحدثيون ثم القدميون ويذكر
عن املوضوع استقالل عىل إبقاء لهم تحديد دون العموم عىل األقوام بعض إىل ويشار

الناس».227 من أشخاص «بعض النظر»، أهل «بعض «قوم»، مثل التاريخية حوامله
مع القديم املنطقي الرتاث واستئنافه القدماء عن بتميُّزه وعٍي عىل الربكات أبو وكان
تداخل مثل املنطق موضوعات لتداُخل ونظًرا الرتتيب وإعادة الناقص، وزيادة الزائد حذف
«زماننا إىل الشعرية األقاويل يف ويُشري والجدل.228 الربهان يف املقوالت مباحث أي الحدود

العربي.229 بالشعر املثل ويرضب ولغتنا».
تقليديٍّا كتابًا املعترب يظل ذلك ومع الغزايل. بعد الحكمة إلحياء محاولة أول وهي
عليه أحيانًا وخروجه له الجزئي نقده من بالرغم «الشفاء» عرضها كما الحكمة علوم يف
يف تفكريهم وطرق الناس لخطاب تجريد فاملنطق الحديث. وعادات الناس عرف إىل وعوًدا

اليومية.230 الحياة
اليونانيون فيذكر ولغة. كقوم والعرب اليونان أو اليونانيني بني التمايز يظهر كما
اللغة تتساوى ثم اليونانية. اللغة العربية اللغة تتصدر ولكن كقوم. العرب من أكثر
والعجمي.231 والعربي والرسيانيون والعربانيون العرب ويتساوى الفارسية. مع اليونانية
املقاالت عناوين يف املنطق يف بعدها أو املنقولة قبل املعربة األلفاظ بعض ويستعمل
قياس وهي السوفسطقية األقاويل يف والسادسة الجدل، علم وهو «طوبيقا» الخامة مثل

ص۲–٥. املعترب 225
.(٤) الحدثيون ،(۹) القدميون 226

ص۲۰–۲۲. املعترب 227
فيه أمعن ما أكثر وهي الرباهني، وبني بينها املناسبات يف تأتي أبحاث الحدود أمر يف بقي «وقد 228

الرباهني. يف كالمهم بعد الحدود يف تكلموا فلذلك الحدود. يف كالمهم يف املنطقية الكتب يف املتقدمون

الُكيل. العلم يف أورده فإنما قوًال فيه استوىف ومن قليًال، إال فيه يتكلَّموا فلم ذكرناه مما ذلك عدا وما
.٦٩ ج١، املعترب املعلومات» يف األنظار وأنواع املجادالت فنون يف تورد تبيها فيها وبقَي

.٢٧٨-٢٧٩ ،٢٧٦ ج١، السابق 229
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والثامنة ريطوريقا، باليونانية تُسمى التي وهي الخطابية القياسات والسابعة امُلغالطني،
لفظ يظهر كما ينطوريقي.232 باليونانية تُسمى التي وهي الشعرية واألقاويل القياسات يف
السكنجبني مثل املعربة الفارسية األلفاظ بعض وتوجد وكيموس.233 املعرب، األسطقسات

والشادنج.234
اللغة يف فالعقل العقل. معاني يف واليونانية العربية اللغتني بني التقابُل ويظهر
يعقل العميل العقل وكذلك للناقة، والعقال املنع من واشتقاًقا العَميل، العقل هو العربية
يف املعنى هذا كان وملا العميل. والرأي النظري العلم اليونانية اللغة ويف ويمنعها. النفس
اللغة يف اإلله معنى يُحاذي معنًى وهو والرب امللك القدماء له اختار يه يُؤدِّ لفظ إىل حاجة
الكاذب، التشكُّل ظاهرة عن يَكشف ما وهو اإللهيات.235 أرسطو كتاب ى سمَّ لذلك العربية.

حضارتنَي. بني واللفظ املعنى جدل
اإللهيات يف الرئيس الشيخ ولقبه سينا ابن الحال بطبيعة يتصدَّر املوروث ومن
ظهور محلية واقعة تاريخه يف الجهشياري يذكر إذ واملتنبِّي، املكي إبراهيم القايض ثم
والشيعة.236 الفرق ومن والجهشياري باهلل املوفق أيام إنسان صورة عىل كبري كوكب
شعوري. الزمان أن عىل كدليل الكهف أهل القصص ومن وحده، سليمان األنبياء ومن
تصنيف يف بالسلف الخلف اقتداء والخلف، السلف إىل اإلشارة يف التاريخي الوعي ويَظهر
عن كناية وعمر زيد العربي، األسلوب ويستعمل وإلهية، وطبيعية منطقية إىل الحكمة
تأبط مثل تلقائية خالصة، عربية التوضيحية األمثلة أن كما «اللهم».237 وكذلك املجهول،
اشرتاك موضوع يف املتنبِّي، شعر العربي، الشعر ويَظهر املركبة.238 لألسماء هللا وعبد ا رشٍّ

ذلك يفهم لم ألنه يقْل لم ومن هذا، سوى مفيد وجه واملادة الجهة يف أرسطوطاليس قاله ملا «وليس 230

أن يمكن وال أرسطوطاليس كالم تأويل ألجل ال نفسه يف مهم وجه هذا فإن االعتبار هذا يعتربْه ولم
عىل يَجري ما وهو املهمات، كبار من ا مهمٍّ وترك داٍع إليه يدع لم هذيانًا اخرتع أرسطوطاليس يكون

.٨٥ ج١، املعترب موضعه» يف عرفهم يف الناس السنة
الرسيانيون، العربانيون، ،(۱) العرب لغة (۲) الفارسية اليونانية، ،(١٥) العربية ،(٥) اليونانيون 231

.٢٧٧ ج١، املعترب ،(١) العربي العجمي، العربي،
ج۲، كيموس ،٢٩٤ ج۲، ،٥٩ ج١، األسطقسات ،١٥ ج٢، ،٢٧٤ ،٢٦٩ ،٢٦٤ ،٢٣٣ ج١، املعترب 232

.۲۷۲
.٤٧ ج١، والعربية الفارسية ،٢٣٠ ،٢٢٨ ،٥٨ ج١، السابق 233

.۲۲۲ ج٢، ،١١٥ ،۹۲ ج١، والعربية واليونانية الفارسية ،۷۲ ج١، والعربية اليونانية 234
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

وجود عىل ببيت ويَستشهد الحيوان. صفات يف واألخالق الخلق يف واختالفها الحيوانات
«أضغاث» مثل أصلية، عربية ألفاظ وتستعمل القسمة.239 طريق عن والشياطني الجن

الصادقة». غري األحالم عىل «للداللة
اإلسالمية العلوم إىل إشارة أي من يخلو كما واألحاديث. اآليات من املعترب ويَخلو
بسؤال املثل رضب يف مرة الحر القرآن يظهر إنما وحدها. الحكمة علوم يف غارًقا األخرى،
السوفسطيقا.240 مقالة من واملغاَلطات التبكيت فصل يف القرية أهل به واملقصود القرية
بالصدق املعروف هللا رحمه املكي القايضإبراهيم بصديقه املثل الربكات أبو ويَرضب
وكان بالهمة تعرف أن إىل ومجاهدته رياضته انتهت فقد والزهد. النفس وعزة العلم وكثرة

والبدن.241 النفس تمايُز عىل يدلُّ مما الطاهرة النفس نموذج
ة املتغريِّ باملوجودات هللا علم إنكار يف لنقده سينا ابن فيها ذكر التي الوحيدة واملرة
ال حتى األشياء من األشياء املوجود واجب يعقل أن جواز عدم عن له بنصٍّ استشهاًدا
سينا» ابن عن االحتجاج مناقضة «يف يُصبح بل مخلوقاته. من أرشف وهللا بها، ذاته تتقوَّم
القياس الشيعة ويَنفي اإللهية.242 العلم يف األوىل املقالة من عرش السادس للفصل عنوانًا

املنطق. صناعة من

يف وجاء قيل. ما جملة من العميل العقل هو إنما العربية اللغة يف العقل باسم إليه يُشري الذي «إنَّ 235

فكذلك سعيها. يف فها ترصُّ عن به شدَّدتها بما منعتها أي الناقة عقلت فيُقال والعقال، املنع من لغتهم
املعنى من اليونانيون أراده والذي الطباع. ُمقتىض عىل الترصف عن ويَمنعها النفس يعقل العميل العقل
بعض عىل يدلُّ اسم إىل الناقل فتَنقله اسم العربية يف له يكن لم العميل وللرأي النظري العلم الجامع
العربية اللغة يف يُسمى الذي املعنى يُحاذي أنه واألشبه عقًال، والرب امللك ون يُسمُّ وهم فكيف معانيه.
اآلن يقولونه الذي هو العقل «وهذا ،٤٠٩ ج٢، باإللهيات» األرسطوطاليس الذي الكتاب ُسمي ومنه إلًها،
جهة من العربية يف هذه موقع اللغة تلك يف موقعها ليس اليونان لغة يف قيلت لفظة من منقول بالعربية
الحق يَمنع الذي اليشء بالعقل يُراد العربية اللغة يف فإن النفس، علم يف قلناه ما عىل األول الوضع
من ال العمل جهة من عقل فهو … يحسبها العزائم تميض أن عن ويُوقفها الناس من الشهوات اطرد
العلم» عىل عالوة العمل فإن العمل جهة من ال العلم جهة من هو اليونان يُسميه الذي وهذا العلم، جهة

.١٤٩ ج٣، السابق
،(١) الجيشارية الشيعة، ،(١) املكي ابراهيم القايض املتنبي، ،(۲) الرئيس الشيخ ،(۲) سينا ابن 236

.(١) الخلف السلف، ،(۲) عمر زيد، ،(١) الكهف أهل سليمان،
،٤١٠ ،٣٣١ ،٢٢٣ ،٣٩ ج۲، ،٢٢٧ ،١٦٩–١٧١ ،٩٠ ،٨٧ ،٧٢ ،٥٦ ،٤٦ ،٣٨ ص۱۰–١٣، املعتَرب 237

.٤١٨ ج٢، السابق ٥٣؛ ،١٦ ج٣،
ص۱۱. السابق، 238
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بطريقة واإللهيات والطبيعيات املنطق الثالثة: الحكمة أقسام «املعترب» ن ويتضمَّ
أن عىل يدلُّ مما أصغرها واإللهيات أكربها، الطبيعيات الثالث. موسوعاته يف سينا ابن
علوم واإللهيات الطبيعيات االغرتاب.243 قبل لإللهيات النظري األساس هي الطبيعيات
قوانني للعلم، آلة لها، مقدمة واملنطق وهللا. الطبيعة ملوجودات، تتعرَّض ألنها وجودية

األفكار.244 وعروض األنظار
وأصغرها القياس أكربها املنطق. كتب لعدد طبًقا مقاالت ثمان املنطق ويضمُّ
والخطابة والسفسطة اليقني، منطق املنطق، قلب فالقياس والخطابة.245 السفسطة
والربهان والجدل للقياس، مقدِّمات والعبارة واملقوالت الظن. منطق أطرافه، والشعر

املنطق. مجموع من الخمس الظن منطق حجم يتجاَوز وال له. تطبيقات
املعارف يف األوىل فاملقالة األرسطية. لألسماء تجاُوًزا املنطق كتب أسماء بعض وتتغريَّ
مستوى من العرشة للمقوالت وتجاوًزا املقوالت، إىل إشارة والرسوم بالحدود املعاني ر وتصوُّ
اللسان، بعالم األعيان بعالم األذهان عالم وعالقة واملفاهيم التصورات مستوى إىل األلفاظ

صدقها.246 من والتحقق العلوم وتأسيس

املتنبي: قول 239

وغ��د وأح��زُم��ه��م ن��دم ف��أع��ل��ُم��ه��م أه��ي��ل��ه ال��زم��ان ه��ذا إل��ى أذمُّ
ق��رد وأش��ج��ع��ه��م ف��ه��د وأس��ه��ُره��م ع��م وأب��ص��ره��م ك��ل��ٌب وأك��رم��ه��م
ب��د ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوٍّا ي��رى أن ال��ح��ر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��ِد وِم��ن

.٢٨١ ج٢، السابق

واألول ال��دون وف��ي��ه ال��وس��ي��ط ف��ي��ه م��ش��ت��م��ل األن��واع ع��ل��ى ج��ن��س واألن��س

.٣٨٢ ج٢، السابق
.٢٦٠ ج١، السابق 240

.٤٤٩ ،٤٣٥ ج٢، السابق 241
.٧٤–٨٨ ،٨٢ ،٧٠-٧١ ج٣، السابق 242

.(۲۱٦) اإللهيات ،(۲۸۲) املنطق ،(٤٥٠) (بالصفحات) الطبيعيات 243
ص٤–۸. املعترب 244
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

بحسب والخلقية والطبيعية اإللهية العقائد إىل الدعوة يف بالخطابة ويُستعان
انفعاالت.247 واألخالق فالدين األنفس؛ يف النفسانية االنفعاالت تمكني ويف الساِمعني

العبارة إىل إشارة والتكذيب التصديق يكون به وما له وما العلوم يف الثانية واملقالة
وكذبها.248 القضايات صدق من ق التحقُّ ونظرية

يف التأليف كعادة ومطالبه وموضوعه وغرضه املنطق ملنفعة األول الفصل ويتعرَّض
اإلنسانية النفس بتحليل الشعور مستوى إىل األلفاظ مستوى من املنطق نقل ويتمُّ العلوم.
ومنفعِته وموضوعه غرضه عن املنطق يف مقالة أول يف الربكات أبو أضاف وكما وطباعها،
بطرق أسوة وتعلمها» العلوم تعليم «يف الطبيعي»، العلم «يف مقالة أول يف يفعل كذلك
اإللهي العلم يف األوىل املقالة من األول الفصل يبدأ وكذلك اإلسالمية.249 العلوم يف التأليف

ومنفعته. نظره به يختصُّ وما وموضوعه العلم غرض بتحديد
املوضوع أن إال مقاالت إىل منها وكل أقسام، ثالثة إىل الحكمة قسمة من وبالرغم
السابق.250 الالحق يستدرك كما الالحق إىل السابق يُحيل املوضوع وحدة عىل وتأكيًدا واحد.
منطق وتصبح األبيات ل تتحوَّ وقد منثور.251 شعر وكأنها معاَدالت يفصيغة املنطق ويكتب
ومع الشعري. اإليقاع مثل هنديس نسق فاملنطق حروف. إىل األلفاظ تحويل بعد رمزيٍّا
وجداني.252 طبيعي أساس عىل املنطق تأسيس إلعادة والذوق الفطرة إىل اللجوء يتم ذلك
واملفاهيم والتصورات فاأللفاظ اإللهي. والعلم النفس علم عن املنطق علم يَنفصل وال
فصل ويف شعوري.253 وبناء نفيس بُعٌد فالعلم اإللهي. العلم ذلك يف بما العلوم بداية هي

،(۳۰) الربهان ،(۳۱) الجدل ،(٤٠) العبارة ،(٦٤) املقوالت ،(٩٤) القياس الصفحات لعدد طبًقا 245

.(٥) الخطابة السفسطة، ،(٨) الشعر
.٥–٦٨ ج١، املعتَرب 246

.٢٧٤ ،٢٧٠ ج١، السابق 247
.۲۷۲ ،٦٩–١٠٨ ج١، السابق 248

.۱۲–٩ ،۲ ج٣، ،٢–٤ ج۲، السابق 249
،١٦٠ ،١٥٣-١٥٤ ،٩٥ ،٩٢ ،٦٩ ،٦٧ ،٤٨ ،٢٧ ج٢، ،٢٦٧ ،١٢٤ ،١١٥ ،١٠٦ ،٤٢ ج١، السابق 250
.٢١٢ ،١٨٠ ،١٤٠ ،٨٣ ،٤٧ ج٣، ،٤٤٤ ،٤٣٩-٤٤٠ ،٤٢٣ ،٣٥٦ ،٢٠٦-٣٠٧ ،٣٠٢–٣٣٣ ،۲۹۸ ،٢٤٤

.١٢٦–١٤٧ ،١١٧–١١٩ ،١٠٠–١٠٧ ،٩٧-٩٨ ج١، السابق 251
.٢٠٧ ،١١٣ ج١، السابق 252

.٢٢٩ ،٢٢٥ ،١٧٢ ،٩٤ ،٤٣ ،۳۹ ج١، السابق 253
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الكالمية. املوضوعات تظهر وتناقضها» وتضادها وتقابلها وتباينها القضايا اشرتاك «يف

املسببة. األسباب جملة من والقصد واإلرادة بأسبابه سابق وقضائه هللا قدر يف فالسابق
معلوم إما سبب الثانية إلرادته كان وإال اإلرادة عن يكون ال موجب سبب إلرادته فاملريد
يعلمها قد بأسباب مسبَّبة غري اإلرادة أن يعتقد ومن معلوم، غري أو للطعام الجوع مثل
هللا يجعل أشعري اتجاه وهو والقدر، بالقضاء العلم يحسن لم يعلمها ال وقد اإلنسان
ف يتوقَّ إذ الرؤية. لبطلت امُلمكن لوال أرسطو قول بمناسبة كل وذلك األسباب. مسبب
األشكال إىل املتَّصل الكالم يف الداخلة القياسات «تحليل فصل ويف أسباب. عىل املمكن وجود
يحتاج زمان يف ليس وهللا وقت، هللا مثل موضوع فيها هللا بقضايا املثل يَرضب الثالثة»
الحكمية، العلوم ترتيب ويف للوقت. مالك أنه به يُراد وقٌت فاهلل بزمان. وقت كل فليس إليه،
األول، املبدأ هو واحد مبدأ من اإللهي العلم يف املوجودات تبتدأ تتفق وما فيه تَشرتك ما

واإللهيات. الطبيعيات بني الرياضيات ط وتتوسَّ
يف يقع وكيف الجدل يف منعها أو تأليفها يف والتدبري املقاييس «استعمال فصل ويف
هو كما مجرَّد نحو عىل ولو املوروثة الفقهية املادة تظهر متقابالت» وظنٌّ علٌم الواحد اليشء
األقوال من مأخوذة ومقاالت ضمائر منها فالفقهيات رشد؛ البن الخطابة تلخيص يف الحال
األصول. بحسب الحكم فيها يتبنيَّ الرشيعة. تلك يف اإلسناد إليه الذي األصل عن املنقولة
العلم يف أدخل ولكنها الفراسة إىل التعرض يتمُّ كما بالعرض. وجزئية بالذات كلية فتكون
الشك، يَناله ال رضوري كعلم الربهان علم يف املتواِترات وتظهر الحيوان. صفات يف الطبيعي
املختلفة والطوائف للشك كالمه يعرض وال املسلم به يثق ممن املقبولة القضايا يف وهي

والديانة.254 والعلم واألمانة باملعرفة عندهم ويشتهر والنبوة العلم فيه يَعتقدون ممن
وعناوين املوضوعات أسماء بني عناوينها تتأرجح أجزاء ستة الطبيعيات «وتشمل
املعروف كتابه يف أرسطوطاليس فيها تكلم التي املطالب يف األول الجزء أرسطو. كتب
التي واألعراض املعاني عىل «يشتمل والثاني فيها». القول وتحقيق الطبيعي بالسماع
والثالث فيها». النظر وتحقيق والعالم السماء كتاب وتضمنها أرسطوطاليس فيها تكلم
والفساد الكون يف أرسطوطاليس كتاب نها تضمَّ التي واألعراض املعاني عىل «يشتمل
يف أرسطو كتاب تضمنها التي واألعراض «املعاني يشمل والرابع فيها». النظر وتحقيق
كتاب تضمنها التي واألعراض املعاني عىل «يشتمل والخامس واملعادن». العلوية اآلثار

.٢٠٦-٢٠٧ ،٢٠٢ ،١٩٩ ج١، السابق 254
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

تضمنها التي واألعراض املعاني عىل «يشتمل والسادس والنبات». الحيوان يف أرسطو
يف والرؤيا النوم عن فصل إضافة باستثناء الصغرى الطبيعيات وتختفي «النفس».» كتاب
الرابع وأصغرها الطبيعي، السماع عن األول الجزء وأكربها النفس.255 عن السادس الجزء
الثاني، مثل العموم عىل فصولها إىل تشري األجزاء وبعض واملعادن.256 العلوية اآلثار عن
والبعض السادس، يف وثالثون الثالث، يف فصًال عرش أحد عددها، يُحدِّد اآلخر والبعض

والخامس. والرابع األول مثل الخصوص عىل وال العموم عىل ال الفصول يذكر ال اآلخر
أرسطو، كتب أسماء إىل تُحيل التي األخرية األجزاء يف واألعراض للمعاني والعرض
أو رشًحا العرض ليس الفرعية. الظواهر أي واألعراض الرئيسية املوضوعات أي املعاني
الجزء والفرعية. منها الرئيسية ذاتها، للموضوعات تناوًال بل األقوال عىل تعليًقا أو تلخيًصا

املوضوعات. أي «املطالب» عن يتحدث الطبيعي السماع عن األول
صدق من والتحقق املراجعة أيًضا يعني بل تقرير، أو وصف العرضمجرد يعني وال
والثاني فيها»، القول «وتحقيق األول، األجزاء عناوين يف يظهر لذلك املعروضة. املواد
إلكمال النفس عن السادس باستثناء فيها» النظر «وتحقيق والخامس والرابع والثالث

االتصال.257 نظرية فيها، جديد بعد وإدخال املادة
والزمان املكان يف املقولني والالنهاية النهاية يف الطبيعي السماع يف اإللهي البعد ويَربز
مبحث ويف األول. واملبدأ تعاىل هللا هو إنه وقال الالنهاية القدماء بعض عظم فقد وغريهما.
وقول الزمان، هو خلقه متبدِّالت إىل ونسبته هللا هو الدهر إنَّ البعض قول يذكر الزمان
إال عليه يتقدَّم وال وفاعله صانعه وهو األزل، يف هللا خلق ما أول هو الزمان إن آخرين
الوضعية التسمية يف الدهر هو هللا بأن القول الربكات أبو يُعارض وال بالزمان. ال بالذات
درجات؛ عىل وأفعالهم الناس صفات وتختلف األسماء. يف معارضة ال إذ والنسبية؛ الذاتية
واألولياء األنبياء مثل املالئكة درجة إىل يرتفع ما ومنها الحيوان درجة إىل ينحط ما فمنها
النفس، ويف ومحاسنها. التدابري وغرائب ووثائقها الصنائع عجائب ولهم والعلماء، والزهاد
النبوة موضوع يظهر بالنوع أو بالشخص كثرتها أو اإلنسانية النفوس وحدة موضوع يف

.٢٩٧ ،٢٣٦ ،٢١٣ ،١٦٠ ،١٢٠ ،٢ ج٢، السابق 255
والفساد الكون ،(٥٥) النفس ،(۲۱) والنبات الحيوان ،(۱۱۸) الصفحات) (عدد الطبيعي السماع 256

.(۲۳) واملعادن العلوية اآلثار ،(٤٠) والعالم السماء ،(٥٣)
.۳۲۹ ج٢، فتعتربه هذا يخالف ما قبل فيما إلينا يَنتِه ولم ،١٥٩ ج٢، السابق 257
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من الرشيفة النفوس خواص «يف فصل ويف رشيفة. لنفس خاصية الحكماء اعتربها التي
والرواية، الهداية أصحاب األنبياء بنفوس املثل يَرضب أحوالها» ونوادر اإلنسانية النفوس
بقدرة املعجزات مجرين ومبرصين، معلمني ومنذرين، مبرشين وخلقه هللا بني والرسل
الوجود، صحائف من صحيفة أو كتاب ومعهم واملالئكة، األرواح بها يخص التي هللا
غلط ال والعني، والقلب باللسان األبصار ذوو يقرؤها املسبق هللا علم يضم الكتاب وأم
األوهام وأمايل الخواطر من املصنوعة الكتب من سليمان وحذر صادقة. شواهدها فيه.

بقراط.258 قال كما قصري العمر طويلة اإلنسانية والصناعات
أخريًا، فصًال والنبات الحيوان عن الخامسة املقالة يف جديدة مادة الربكات أبو ويُضيف
بناءً الجزء هذا وإضافة أرسطو كتابَي بنهاية معرتًفا واألرواح الجن يف عرش الثاني الفصل
نوًعا ورأوهم الحيوان، زمرة يف أدخلوهم بهم القائلني ألن نظًرا هللا» أيده «رفيقي سؤال عىل
الحكمي وبالتأمل اآلخرون نفاه بينما الحكمة بالنظر ذلك زوا وجوَّ اإلنسان لنوع مقابًال
اإلثبات بني فيه الناس فافرتق واألخبار اآلثار من واالعتبارات التجارب وشواهد الصادق

والتجويز. والنَّفي
الوحي األول املعرفة. مصادر بتحليل بداية السائل الصديق الربكات أبو ويُجيب
فقد واألخبار. الكتب يف واملرويات والحكماء األنبياء ألسنة عىل بوجودهم املخربة والنبوة
واألرض الفضاء يَجوبون ألوان عىل تتشكَّل األبصار تدركهم أشخاصال بوجود األنبياء أخرب
ويحذرون، يبرشون ويتذرون ويُخربون ويَتناجون ويتكلمون يفهمون وباطنها، ظاهرها
القسمة طريق عن وشيعته أفالطون مثل والنظار الحكماء والثاني ويكفرون. يؤمنون
غري ناطق إما فالحيوان الواقعي؛ الوجود بالرضورة تتطلب الذهنية القسمة وكأنَّ العقلية
ناطق غري مائت وإما اإلنسان، وهو مائت ناطق وإما السموات، وسكان املالئكة وهم مائت
والرؤية املشاهدة والثالث الجن. وهم مائت غري وناطق والبهائم، السباع الحيوان، وهو
أبدان يف يدخلون أنهم إىل باإلضافة األنبياء به يقول ما مثل إىل وتنتهي بها، املوثوق واألخبار
بها، الخاصة أرواحها ويُخربون لها، خلقت التي األرواح ترصف فيها ويترصفون الناس
الحكماء بعض ذلك قال ويُعطِّلونها. ويشفونها األبدان ويُمرضون ويَنفعونها، ويُخربونها

والرؤيا.259 والتنجيم والرقيِّ بالعزائم يقولون الذين

.٤٣٦-٤٣٧ ،٣٨٧ ،٢٨٢ ،٨٨-٨٩ ،٨٠-٨١ ،٧٧ ج٢، السابق 258
.٣٨١ ،٢٩٧–۲۸۹ ج۲، السابق 259
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

عىل يقوم الذي األول الرأي ويقبل الثالثة. اآلراء هذه صدق من الربكات أبو ق ويتحقَّ
والتعليل، الجواز أشكَل ولو حتى تأويل دون أيًضا بعضالحكماء رأي وهو والنبوة. الوحي
أو وامتناعه جوازه عن ويسأل ويعارضه له يتأمَّ وشيعته، أفالطون الحكماء، كالم ويُناقش
اإلثبات، طريق يف إال والثالث األول الرأينَي عن يختلف ال وهو ومليته. كيفيتِه وعن وجوبه

األعيان. عالم مع األذهان عالم تطابق تُوجب التي القسمة
وجهة من الوافد العلم بناء بإعادة واالكتفاء الدالالت غياب العرض َعيب كان وإذا
التجارب من والخايل والحياد الربودة من نوع الخالصمع العقل عىل اعتماًدا املوروث نظر
واملوروث. الوافد بني التعشيق مكان اإللهي العلم يف تكثر الدالالت هذه فإن الشخصية
عدة منهما كلٌّ ن وتتضمَّ عناوين بال مقالتنَي من اإللهي» «العلم الثالث الجزء ويتكون
هو النفس موضوع كان ملا والنفس البدن أي واألخالق الطب علم أيًضا ويضم فصول.
وليس إله من إلهيات، أيًضا ى ويُسمَّ اإللهي. والعلم الطبيعة العلم بني طة املتوسِّ الحلقة
األوىل. الفلسفة ويُسمى موجود. هو بما باملوجود العلم هو اإللهي والعلم هللا.260 من
مفهوم نفس وهو الكالم. علم يف وكأننا وأسماؤه وأفعاله صفاته ومالئكته، هللا وموضوعه
مما واملعلول والعلة واملادة، والصورة والعرض، والجوهر واملكان، الزمان الطبيعي، العلم
الطبيعي العلم واضًعا العلوم إحصاء يف الفارابي الَحظ كما واحد علم العلمني أن عىل يدلُّ
الشهري املوضوع وحدوثه، العالم قدم فيه موضوع وأهم العلم. نفس يف اإللهي والعلم
الحدوث. أنصار والحدثيِّني الِقَدم أنصار القدميني بني والرصاع والفالسفة املتكلِّمني بني

وجوده.261 عن هللا لتعطيل معطِّلة الحدثيِّني سموا الذين الدهرية هم القدميون
«ريض اسمه بعد الناسخ ويُضيف التوفيق. وهللاويل بالبسملة، «املعترب» يبدأ وكالعادة
أن إىل باإلضافة بها مقال كل ويبدأ بل واآلالء. األفضال عىل والشكر وبالحمدلة عنه»، هللا
يف اإليمانية العبارات وتظهر اإلنابة.262 وإليه االستعانة وبه التوكل وعليه هللا من التوفيق
وهو تسليًما، وسلم األكرمني وآله النبي محمد عىل والصالة الحمدلة مثل مقالة كل آخر
وخطه الناسخ إىل باإلضافة للنعماء، الشكر مع بالصواب أعلم وهللا أتوكَّل. وعليه حسبي

والثاني.263 األول النسخ وتاريخ

.٧ ،٦ ،٣-٤ ج٣، السابق 260
.٢٨–٤٨ ج٣، السابق 261

.١٦٠ ،١٢٠ ج٢، ،٢ ج١، السابق 262
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من أو املؤلِّف من سواء السلطان مدح إىل هللا مدح من ويرس بسهولة االنتقال ويتمُّ
الناسخ.264

(الغزايل) الفالسفة مقاصد (٨)

يكتب أن قبل (٥٠٥ه) الغزايل وهو الفالسفة خصوم أحد من الُكيل العرض من نوع وهو
يعرض أن للناقد يُمكن حد أي فإىل النقد؛ يَسبق املوضوعي فالعرض الفالسفة». «تهافت
نقد يَنتظر وال القاعدة، عن الغزايل يخرج لذلك قراءة؟ عرض كل أن أم موضوعيٍّا عرًضا
«التحوُّل» حيث من وهو استنباطهم.265 فساد الطبيعيات يف ويُبنيِّ «التهافت» يف الفالسفة
والقرآن بالحديث االستشهاد ألولوية نظًرا الوافد، تمثُّل قبل املوروث تنظري الرتاكم، يف يكون
تظهر زالت ما أنه صحيٌح بأرسطو.266 االستشهاد عىل والكالم والفقه العربية وباللغة
وعربية وفارسية يونانية الكروبيون، السكنجني، إيساغوجي، مثل املعربة األلفاظ بعض
يكون أن عليه النقد يبغي فمن وواضح. وجيز عرض وهو لليونانية، خاصة ميزة دون

أنفسهم. الفالسفة من أكثر الفالسفة ملقاصد العرض عىل قادًرا
ويكشف وعقيمها، منتجها األول الشكل رضورة لبيان الجداول يَستخدم إنه بل
واملذاهب وامُلعتدات اآلراء وليس واألهداف والبواعث النوايا عن الفالسفة» «مقاصد العنوان
االقتصاص سبيل عىل وزوائد وحشٌو تطويل سواها ما وكل الرشيعة. مقاصد فالفلسفة

والحكاية.267

.٤٥٠-٤٥١ ،٢٩٧ ،٢٣٦ ،٢١٢ ،١٥٩ ،١١٩ ج٢، ،٢٣٢-٢٣٣ ،٢٠٣ ج١، السابق 263
السلطان دولة ظل تحت العثمانية العلية الدولة الدول وأعىل األزمان وأطيب العهود حسن يا وذاك 264

دولته شموس زالت ال بهادر) خان عىل عثمان (مري العلوم سلطان املمالك مظفر حرضة السلطان بن
األعظم الصدر بهادر جنكت وفواز رسحيد امُلستطاب النواب األعظم الرئيس صدارة وتحت باهرة ساطعة
بهادر جنكت يار محمد املستطاب النواب املجلس ونيابية املعارف دائرة مجلس وصدر األصفية للرياسة
والعميد للرياسة واملعارف السياسة وزير بهادر يارجنكت مهدي األلقاب املعىلَّ النواب اعتماد وتحت
العميد ورشيك للرياسة العدلية ركن بهادر بارجنكت ناظر الخطاب العايل والنواب املعارف لدائرة
علينا عاطفة إفاداتهم زالت ال الندوي هاشم السيد الهمام ملوالنا االنتظام باهر االهتمام وتحت للدائرة

.۲۸۱ ج١، السابق املساكني. عباده أحقر وأنا … إلينا نازلة وفيوضهم
.٢٨١ ،١٢٠ ص٨، الفالسفة مقاصد 265

.٣٢٠ ص١٥٢، السابق، 266
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

الغزايل ولكن واإللهيات، والطبيعيات املنطق الثالثة؛ الحكمة أقسام العرض ويَشمل
غاية وألنها فيها الخالف وكثرة اإللهيات بأهمية ذلك ويربر الطبيعيات عىل اإللهيات يُقدم
الطبيعيات.268 عىل الوقوف قبل عليها الوقوف وعرس لغموضها ر وتؤخَّ ومقصدها. العلوم
الرياضيات وتغيب املنطق.269 ثم الطبيعيات ثم أوًال اإللهيات تأتي الكم حيث ومن
يخالف ما والهندسة الحساب الرياضيات، يف وليس واإللهيات. والطبيعيات واملنطقيات
عىل أكثرها واملنطقيات عليها. الرد إىل سبيل وال جحدها. أو إنكارها يُمكن ال وبالتايل العقل
املصَطلحات يف فقط الحق أهل الفالسفة يُخالف إنما فيها. نادر والخطأ الصواب منهج
فيه يُشارك ما وهو االستدالالت، طرق تهذيب غايتها واملقاصد. املعاني دون واإليرادات
بالخطأ. ُمشتبه فيها والصواب بالباطل، مشوب فيها الحق والطبيعيات جميًعا. النظار
ناِدر والصواب الحق، خالف عىل عقائدها فأكثر اإللهيات أما مغلوب. وال غالب فيها ليس
إىل املنطقيات يف الغالب الصواب إىل الرياضيات يف املطلق الصواب من تدرج إذن هناك فيها.
ابتداءً نازل نحو عىل اإللهيات. يف األقل الصواب إىل الطبيعيات يف بالخطأ املشوب الصواب
إىل الطبيعيات يف بالصواب املشوب الخطأ إىل اإللهيات يف الغالب الخطأ ومن الصواب، من
نحو عىل الخطأ من ابتداءً الرياضيات يف املطَلق الخطأ غياب إىل املنطق يف األقل الخطأ
وأساليبها العربية اللغة إىل اإلشارات بعض باستثناء التقليدي املنطق إىل أقرب وهو صاعد
الفقهية األمثلة وبعض العربية الجغرافية والبيئة األعجمية وبني بينها والفرق الحديث يف

للمنطق.270 شارحة كمادة والكالمية
وعبد وعمرو زيد عن الحديث يف العرب كعادة اللغوية املحلية األمثلة تظهر املنطق يف
يَفرتق إذ األعجمية.272 أو الفارسية واللغة العربية اللغة بني التقابُل يبدو كما هللا.271
اإللهيات يف أيًضا التقابل يظهر كما والفارسية. العربية بني القضايا يف واملوجب السالب

.(٣) أرسطو ،(٥) القرآن ،(٦) الحديث 267
ص٧٤. الفالسفة مقاصد 268

ص٢. مقاصد .(٦٨) املنطق ،(٨٧) الطبيعيات ،(١٥٧) اإللهيات 269
وأقسامها، ِنَسبها واختالف الكلية املعاني والثاني األلفاظ، داللة األول فنون: خمسة إىل املنطق م يُقسَّ 270
يف والخامس ورضوبها، أشكالها القضايا، تركيب والرابع القضايا، وأقسام املفردات تركيب والثالث

الربهان. القياس لواحق
.١١٣ ،١٨ ،٤٢ ،١٦ ،١٠-١١ ص٩، الفالسفة، مقاصد 271

.٨٠ ص٢٢-٢٣، السابق، 272
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحجاز العربية، البيئة من املحلية الجغرافيا تظهر كما الوجود. مثل األلفاظ معنى يف
ومكة.273 مرص بوجود العلم بامُلتواِترات املثل ويرضب والعراق.

عىل االعتماد ويصحُّ للمنطق. جديدة كمادة والكالمي الفقهي املوروث ويظهر
استقصاءً أشد االستقراء كان كلما الفقهيات ويف اليقينيات. يف الفقهيات يف االستقراء
واملتكلِّمون الفقهاء ويُسمي الظن. عن وأبعد اليقني إىل أقرب كان االستيفاء إىل وأقرب
أصول علم مصطلحات بعض الغزايل ويستعمل الجزئي، عىل الجزئي قياس قياًسا، املثال
املنطق عرض استحالة عىل يدلُّ مما الِعَلل، مباحث من وهو والتقسيم السرب مثل الفقه
باملعجزات بالتصديق املثل ويرضب املوروث. خالل من الوافد قراءة إعادة دون موضوعيٍّا
مستقبح ذلك إنكار ألن صادق؛ أمر كل عىل هللا بقدرة املشهورات وعىل املتواِترات، عىل
أمر كل عىل قادر هو يُقال بل نفسه، مثل يخلق أن عىل قادًرا ليس فإنه بصادق وليس
بسؤال املثل ويرضب له، مثل بوجود عاِلًما يقال وال يشء بكل عالم هو نفسه. يف ُممكن
يصحُّ فالسلب املنطق. يف محدَّدة كفكرة هللا ويظهر هل.274 مطلب عىل موجود؟» هللا «هل

بصري.275 غري هللا رشيك يُقال وال بصريًا ليس هللا رشيك ذلك مثال املعدوم، عىل
موضوعها كله. الوجود سبب هو فاهلل التقليدية.276 اإللهيات إىل أقرب أيًضا واإللهيات
وعلم اإللهي العلم ى ويُسمَّ املطلق. الوجود وهو العامة األمور أعم املادة، عن بريء
واملكان، والزمان واملعلول، والعلة واملادة والصورة واألعراض الجوهر ومبحث الربوبية.
بلغة مرة واإللهيات، الطبيعيات بني مشرتكة مباحث والسكون والحركة والكيف والكم
واحًدا ألن بالفعل وال بالقوة ال كالنقطة منقسم غري والباري املطلق. بلغة ومرة النِّسبي
علًما الجزئيات يعلم أن يجوز ال الحادثة. وامُلمكنات واألنواع األجناس يعلم ُمتكثِّر غري
ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْعَطى ﴿الَِّذي والهداية الخري بيده واآلن. واملستقبل املايض تحت يدخل
ال نفسك عىل أثنيت كما «أنت نقص كل عن منزَّه وهو َفَهَدى﴾. َر َقدَّ ﴿َوالَِّذي َهَدى﴾،

.٥٣ ص٤٢، السابق، 273
.٦٣ ،٥٦ ،٥٣ ،٤٥ ص٤٣، السابق، 274

ص۲۳. السابق، 275
واجب ذات يف والثانية الذاتية، وأعراضه وأحكامه الوجود أقسام يف األوىل مقاالت؛ خمس إىل تَنقِسم 276

من األشياء وجود كيفية يف والخامسة أفعاله، ذكر يف والرابعة األول، صفات يف والثالثة ولوازمه، الوجود
األول. املبدأ
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الربكات) أبو سينا (ابن املنطقي النسقي العرض أوَال:

يدرك هللا إنَّ مثل إسالمي، منظور من بأرسطو االستشهاد ويتمُّ عليك.»277 ثناء أحيص
عن عاجزون والناس أنفسها. املالئكة تعرف كما ذواتنا. جمال ندرك كما ذاته جمال

إدراك.»278 اإلدراك درك عن «والعجز إدراكه
مراتب يف اإللهيات إىل تُحيل فالطبيعيات الطبيعيات. عن اإللهيات فصل ويصعب
والشياطني، والجن املالئكة إىل اإلنسان إىل الحيوان إىل النبات إىل املعادن من صعوًدا الكون،
بال وجود وحده هللا ماهيتها، غري وجودها جواهر، املالئكة العلمني. بني التَّفرقة من بالرغم

مْحض.279 وجود زائدة، ماهية
السعادة اإلنسان وينال أرسطو، عند يغيب ما وهو اإللهيات يف املعاد أمور وتظهر
ال بالصفة الحق األول من القرب يف املالئكة رفيق ويكون األعىل باملأل ويَلحق اآلخرة يف األبدية
املادة. عن املربَّأة العقول وهي السماوية كاملالئكة وتكون بالعشق النفوس وتتحرَّك باملكان.
ويف الخاصبالنفس، القسم يف الطبيعيات يف جديد من املوضوع وظهر القدر، رس هو وهذا
وتفاوت والكرامات، النبوات مثل السمعيات بعض أيًضا تظهر النفس يف الطبيعيات آخر

هللا.280 من القرب مراتب يف والعلماء واألنبياء املالئكة درجات
وترتيب املدن تدبري يف املذكورة السياسية والعلوم الرشعية بالعلوم اإللهيات تَرتِبط كما
فإنها أعىل إىل مقلوبة طبيعيات اإللهيات أن فكما األخالق. علم املنزل تدبري وعلم أهلها
لم عالم القيامة يوم عذابًا الناس «أشد العلم عىل املدينة وتقوم اإلنسانيات. أساس أيًضا
ولم علًما ازداد «من للصواب واملوافق الهادي والعلم النافع العلم وهو بعلمه.» هللا ينفعه
عىل بكر أبي بتقدم بالرشف التقدم عىل املثل ويرضب بعًدا.» إال هللا من يزدد لم هدى يَزَدد

الصحابة.281 وسائر عمر
موضوعات وتُنكر التقليدية.282 الطبيعيات إىل أقرب أيًضا فهي الطبيعيات أما
اإلدراك.283 كيفية ويف املكان تعريف يف أرسطو ويذكر العلم. الرتباط نظًرا اإللهيات

داللة. «املقاصد» أجزاء أقل وهي

.٣٢٠ ،١٨١ ،١٦٧ ،١٦١ ،١٥٩ ،٧٧-٧٨ ص٧٤، الفالسفة، مقاصد 277

.١٨١ ص١٧٧-١٧٨، السابق، 278
.١٨٠ ،٧٨ ص٧٥، السابق، 279

.٣١٤ ،٣٠٥ ،٢٣٠ ،٢١٧ ،١٧٩ ص٧٥، السابق، 280
.٣٠٧-٣٠٨ ،١١٩ ص٨٦، السابق، 281
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من فلسفي، غري بقلم ولكنه الثالثة الحكمة ألقسام شامل ألنه كيل؛ إذن العرض
فيلسوف. بقلم عنهم تعبريًا وليس الفالسفة ملقاصد عرًضا الداخل، من وليس الخارج

يف والثالثة البسيطة، األجسام يف والثانية األجسام، يعم فيما األوىل مقاالت؛ خمس الطبيعيات تضم 282

النفوس عىل يفيض فيما والخامسة واإلنساني، والحيواني النباتي النفس يف والرابعة واملركبات، املزاج
الفعال. العقل من

.٢٨٢ ص٢٤٦، الفالسفة مقاصد 283
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الشعبي العرضالنَّسقي ثانًيا:
الصفا) (إخوان

الجماعي الفكر (١)

الخصائصواأللقاب (أ)

نسقيٍّا عرًضا يعرض الجماعي الفكر من نوع يظهر اإلسالمي الفكر تاريخ يف مرة وألوَّل
يف اإلنسانيات عن رابًعا قسًما عليها ويزيد واإللهيات والطبيعيات املنطق الثالثية، الحكمة
أساليب يف شعبي مستوى عىل كله ذلك تحويل ثم والرشعية» الناموسية اإللهية «العلوم
عليه. فعل رد ربما هو الذي سينا ابن عند املجرَّد املنطقي النسقي العرض من بدًال التعبري
باطنية، رسية كجماعة الحكم نظم معارضة يف واضحة سياسية غاية له الوقت نفس ويف

الحكمة.1 علوم يف نوعية نقلة تُعترب أربع سمات وهي
إعداًدا الثالث القرن يف اإلسالمية الثقافة حال عن يُعرب جماعي فكر يظهر مرة فألول
حيان أبو ثم السجستاني سليمان أبو فردي نحو عىل فيه استمر مشرتَك ثقايف ملرشوع
عىل سينا ابن وجرَّده قبل من بدأه قد املقفع ابن وكان البريوني، الريحان وأبو التوحيدي

نَدري ال الكرماني الدين لحميد العقل» «راحة مثل ذهننا يف مغَلقة الصفا» إخوان «رسائل كانت 1

«من كتابه بصدد وأنا للباقالني املطاعن» عن القرآن «تنزيه مثل األوىل الجامعية حياتنا يف وضًعا لها
عدة يف يكتب فاملؤلف القرآن، علوم يف ربما أدخل بل الكالم علم يف يدخل ال وهو الثورة»، إىل العقيدة
يف مكانها وعرفت اإلسماعيلية ورسائل السجستاني قراءة بعد العلوم نسق يف الرسائل أدخلت ثم علوم،
املجرَّد. لطوي السُّ ني السُّ الرائد مقابل يف معارض باطني سيايس شعبي كرافد اإلسالمي الفكر تاريخ



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

معرفة تهمُّ وال أعمالهم.2 تهم ما بقدر أشخاصهم تهم ال «الشفاء». خالصيف منطقي نحو
أحًدا كلَّفوا أنهم أم الكل كتب أن بعد الكل الجماعة ناقشت هل الجماعي. التأليف تم كيف
ما كتب الخمسة من واحد كل عمل، تقسيم ة ثمَّ كان هل املراجعة؟ تمت ثم لهم بالكتابة
العامة؟ املراجعة ت تمَّ ثم رسائل عدة أو جزءًا كتب واحد كل إن للتخصصأم طبًقا يخصه

تجاُوزه؟ تمَّ كيف الخالف وقوع حالة ويف خالف، دون الرسائل عىل إجماع حدث هل
جماعية فكرية حركة أفراًدا، وليست تيار الفلسفة أن عىل الجماعي الفكر ويدلُّ
الصفا. إخوان رأي عىل املوضوعات تذكر رأي، جماعة هي فردية. اجتهادات فقط وليست
املوجودات بيان بعد مادة نقل مجرد وليس الصفا إخوان رأي عىل العقلية املبادئ
واملوجودات اإلخوان عند املبادئ النقل. بعد فاإلبداع الفيثاغوريني، رأي عىل العقلية
لهم موجودات. وليست فقط مبادئ إىل األعداد حولوا اإلخوان وكان الفيثاغوريني عند
«املبادئ رسالة من الهدف واألعداد. العقلية املبادئ يف الفيثاغوريني ملذهب مخالف رأي
متقدم والتمام التمام، عىل متقدم والبقاء البقاء، عىل متقدم الوجود أن إثبات العقلية»
من االنتقال وتوجه، هدف لها فاملادة الرسالة. نهاية يف ذلك عن واإلعالن الكمال، عىل
كما خصومهم وليس أنصارهم إال يُخاطبون ال الوجود. إىل العقلية واملبادئ الرياضيات
ويف اعتقاد. أصحاب هم الروحية. الرياضيات وحرضت الجدل غاب لذلك املتكلمون. يفعل
الصفا إخوان كان وملا ورشائطهم، واتباعهم النواميس واضعي خصال رسائلهم بعض
أصفياء جماعة هم والفساد.3 الجهل جماعات هي مضادة جماعات لهم كانت رأي جماعة
وشاهدوا الناموس، صاحب مملكة يف فاستيقظوا آدم كهف يف نياًما كانوا وكرماء، وأصدقاء
الواقع وصف بني فرق ال إبليس، بفضل وزوجه آدم منها خرج التي الروحانية املدينة
إىل الظلمات من خالص جماعة هي واألسطورة. السياسة واملايض، الحارض والخيال،
البلوى عىل صابرون بينهم، فيما أصفياء هم السماء. مدينة إىل األرض مدينة ومن النور،

الزنجاني، هارون بن عىل الحسن أبو باملقدمي، املعروف البستي معرش بن محمد سليمان أبو هم 2

ص۱۹-٢٠. املقايسات حيان: أبو رفاعة. بن زيد الصويف، الحسن أبو املهرجاني، أحمد أبو
ج٥، ،٣ ج٤، الصفا، إخوان اعتقاد بيان يف ،١٩٩ ،٢ ج٣، الصفا، إخوان رأي عىل العقلية املبادئ يف 3

فاحذرهم ،١٦١ ،٧ ج٤، ،٤٠ ،٣ ج٤، ،٣٢٩ ،١١ ج٤، ،٧٦ ،٥ ج٤، الصفا إخوان اعتقاد ،٥١٤ ،٣٤٥
أخالق وأخالقهم أحوالهم ألن الصفا؛ إلخوان مضادون الورع ألهل ومخالفون العلم أهل أعداء فإنهم

.٢١٢ ،٣ ١٧٤ج٣، ،١٧٢ ،١٧ ج٣، الدجالني قوة وقوتهم الشياطني
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

أحق وهم مطمئنة. صافية بنفوس إليه ُمنقادون لدينهم، ُمستسلمون والرضاء، الرساء يف
باإلضافة وحرامها حاللها ومعرفة فروضها، وأداء أوقاتها ومراعاة الرشعية الناسبالعبادة
فإنه قربانهم وأما اإلخوان، مع لالجتماع أعياد أيام ثالثة وتأسيس الفلسفية، العبادة إىل

إبراهيم.4 بكبش والتقرُّب والفلسفة الرشع يف كلها الخصال بني يجمع
وتعاونهم معارشتهم كيفية بينهم، فيما اإلخوان أحوال الرسائل من كثريًا وتصف
نفس ألنَّهم انقطاع أو تلون دون مبادئهم عىل والثبات والدنيا، الدين يف بينهم ة واملودَّ
بينهم فيما اإلخوان يتعاون باقية. فالنفس األجسام تغريت فإذا متفرقة. أجزاء يف واحدة
املال. لصاحب العلم وصاحب العلم لصاحب املال صاحب معاونة والدنيا الدين لصالح
يف أخ كل متعة والدنيا، الدين أمور يف ومعاوناتهم معامالتهم يصفون مغلقة.5 جماعة هي
بعضهم ينصحون لنفسه. يكرهه ما له ويكره لنفسه، يريده ما له يريد أخيه. مع تعاونه
يتمان ال باآلخرة والفوز الدنيا صالح أن ويرى يعلم واحد كل أن بينهم يجمع ما بعًضا.

صحبه.6 مع بتعاونه إال
فيه يصفون اعتقاد ولهم أنفسهم. عىل يُشريون بالذاتية. إحساس الجماعة ولدى
أهل البالغون، األقران املؤمنون، اإلخوان هم الحاذق. والطبيب الصادق الحكيم الرجل حال
وعرفوا صورتهم، وكملت النعمة، عليهم وأسبغت الحكمة، هذبتهم الحمد. وأبناء املجد،
عابرة بأبدان الدنيا يف عاشوا حسنة، قدوة املقام، دار واستوطنوا السالم، دخلوا الرشيعة.
ملكوت إىل وعرجوا اإليمان، نازل وعرفوا اليقني، بعني الحق وشاَهُدوا طاهرة، وأرواح
اليونان أتباع فيهم ليس السعادة. عىل ويعينون الوحيد، يؤنسون املالئكة. مع السماء
ثانيًا. والوافد أوًال املوروث وبه املحيل الواقع عن تعرب رصفة محلية جماعة أنهم أي
السعداء منهم الشيعة.7 فرق سائر مثل وتبليغ دعوة لهم الجماعة. طريق عن الخالص
املكتومة.8 والرساير املكنونة العلوم أصحاب هم الرسائر. وذوي البصائر وأهل والنجباء

.٢٧١ ،٩ ج٤، ،١٨ ،٣ ج٤، 4

املعارصة. اإلسالمية الجماعات ما حد إىل تُشبه 5

املودَّة بصدق البعض بعضهم وتعاون الوفا وخالن الصفا إخوان عرشة كيفية يف الرابعة الرسالة 6
ومجالسهم ومذكراتهم صلواتهم يف وسريتهم والرحمة والتحنُّن والشفقة الرأفة ومحض املحبة وصحية

.٢٧٠ ،٩ ج٤، ،١٧٠ ،٧ ج٤، ،١٢٦ ،٦ ج٤، ،٥٥ ،٤٨ ،٤١ ،٧٧ ،٣٩ ،٤ ج١، واجتماعاتهم
املعارصة. البهائية أو باملاسونية أشبه هم 7

.٧٩–٨٠ ،٢٣٧ ،١٠٤ ،١٠٢ ،٥ ،٤ ج٥، 8
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عالجية جمعية وكأنهم يبدون واإلرشاق.9 العقل بني والتصوف، الفلسفة بني جمعوا
الرسائل. إحدى يف الرقيق الطبيب قصة عرضت وقد املريضة. النفوس إصالح منها الهدف
يف يكونون وكيف البعض، بعضهم ومعاونة املعارشة يف وطريقة الحياة يف أسلوب لهم
تهم مهمَّ وحكمهم. ومذكراتهم وصلواتهم وعبادتهم وجماعاتهم وأعيادهم اجتماعاتهم
عىل الجماعة اسم ويدلُّ املطمئنة، الطاهرة واألرواح الزكية النفس بطهور الشمل جمع
الطبقات تتجاَوز باملصالح. وليس بالقلب مرتابطة داخلية باطنية جماعة الداخيل، تكوينها
بني العضوية الوحدة عن الشعبي الجماعي الفكر ويُعربِّ السياسية. واألحزاب االجتماعية
سينا وابن الفارابي أعطاه الذي اإلرشاق عليه غلب لذلك والتصوُّف. األدب والفلسفة، الدين

واملنطقية. العقلية صياغاته السهروردي ثم
وشكًال.10 مضمونًا وفكريٍّا، تاريخيٍّا اإلسماعييل الشيعي الرتاث عن «الرسائل» وتُعربِّ
النورين. وذو الفاروق وُقتل الرشيعة صاحب غاب أن بعد األئمة تتبع رسية جماعة كتبتْها
رسية، علومهم الظهور. وقت يَحني حتى الخالن دولة وانقطعت اإلخوان، فاختفى
باإلله وتشبهوا ونفوسهم أذهانهم صفت ومن هم إال أحد عليها يطلع ال خفية وإشاراتهم
يف الرسل خلفاء وهم اآلخرة. يف والفوز الدنيا يف السعادة ونالوا اإلنسانية، الطاقة بحسب
ألخالقهم بيان كلها الرسائل الراشدين. والخلفاء املهديِّني األئمة وخلفاء الناموس، أرسار
خدمة يف الناس أصناف تقسيم ويف وطرائقهم. ومعارفهم وعلومهم ورشائعهم وخصالهم
بالرسائل الرسائل.11 هذه لهم كتبت الذين األئمة من كله الثامن القسم ثمانية، إىل الناموس
والعامري الكرماني أدبيات مثل السنة أهل عند ترويجها تمَّ التي الشيعة أدبيات سمات
املهديُّون. األئمة األرض، يف الرسل خلفاء األنبياء، ورثة مثل الشيعة ألفاظ بها والسجستاني.
الصفا «إخوان فهم والعمل بالفكر تبدأ التي السياسة املعارضة عىل ألقابهم وتدل
والنفاق.12 السلطة غواية ضد الصدق أي والوفاء الصفاء عىل يجتمعون الوفا». وخالن
يفعل كما النفس يف وشكر وإطراء مدح كلها ألقاب عدة لنفسها جماعة تُعطي مرة وألول
فيما األلقاب وتختلف االستقامة. أهل والحديث، السنة بأهل أنفسهم وصف يف السنة أهل

العقل البرصي، والحسن املعتزلة مهد والبرصة بغداد، يف فروع لها وأنشأت البرصة يف ست تأسَّ 9

.٢٠٣ ،٥٣٧ ج٥، ،١٤٦ ،٧ ج٤، ،۳۲۹ ج٤، ،٢١ ج١، ،٣٧٨ ،٩ ج١، ،١٢ ،١ ج٢، واحد آٍن يف والتصوُّف
الرشق، أقطار وكافة واملغرب اليمن إىل خرجوا أن بعد إسماعيل بن محمد دعاة تعاليم من الرسائل 10

ص١٢٠-١٢١. واألحكام األصول عمران: بن حاتم األندلس، إىل وانتقلت املرشق يف نشأت
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الوفا»، وخالن الصفا «إخوان لقبنَي أو الصفا»، «إخوان سواحد لقب بني وطوًال قًرصا بينها
الصفا «إخوان أربعة أو اإللهيني» الربانيني ومذاهب الوفا وخالن الصفا «إخوان ثالثة أو
العدل، وأهل الوفا، وخالن الصفا، «إخوان ستة أو الحمد» وأبناء العدل وأهل الوفا وخالن
املعارضة حركة من كثري خرجت ومنها املعاني»، وأصحاب الحقائق، وأرباب الحمد، وأبناء
وانعزل الخالص اليوناني الفكر إىل انضم والبعض والحشاشني. كالقرامطة السياسية
والبعض الدروز مثل الخارجي االحتالل قاوم وإن الداخيل الظلم مقاومة عن سياسيٍّا

النصريية. مثل سلطوية أقلية مجرد أصبح
الحكمة قداح املكر، مبدع أي القداح مثل بالسلب األخرى األلقاب بعض توحي وقد
بمثله، الرش ومقاومة الفاعلية تعني أيًضا أنها إال واملتعصب املختلس، أخ أي الخسلس
يصري عندما تظهر دولة لهم الهداية. زبد مثل إيجابية ألقابهم وبعض بمثله، والظلم
ويستقيم السعادة، عالم يف فتظهر الشمس، ومثلثه املشرتي ويبت القدس إىل واألمر الحكم
سنة، ١٥٩ حكمهم مدة الشتات. بعد واحدة حكمة عىل كله العالم وينتظم الدين، أمر
منهم، الزمان آخر يف اآلتي السابع ورئيسهم السيايس. التنبؤ يف الدقة تصُل الحد هذا إىل
املعارضة فكر عن ون يُعربِّ الستة. الرؤساء من تقدمه من بعلوم املحيط الصفا إخوان سيد
وإعالء الخارج، نفاق ضد قوية طهارة الرسية، والحركات الشيعة فكر السلطة، فكر وليس

البدن.13 ضعف ضد للنفس

الرسائل (ب)
الناسمثل باقي عن تميزهم بهم، خاصة بينهم فيما ولغة بها، يُعرفون رسائل أصحاب هم
واإلشارات الرموز أكثر وكشف النبوية التنزيالت أرسار معنى بيان منها الهدف الصوفية.

.٢٢٧ ،٩ ج١، ،٤١١ ،۱۱ ج٤، ،٤١٧ ،١١ ج٤، ،٢١٩ ،٩ ج٤، الرسائل 11
،٣ ج٣، ،١٩٩ ،٢ ج٣، ،٧٨ ،١٦ ج٣، ،٣٦١ ،٩ ج١، ،١٥٨ ،٤ ج١، ،۱ ،٥٧ ،٣ ج١، الصفا إخوان 12
ج٤، ،٧٦ ،٥ ج٤، ،٥٥ ،٤ ج٤، ،٤١ ،٣ ج٤، ،٤٠ ،٣ ج٤، ،٣٧ ،٣ ج٤، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٥٣٧ ،١ ج٤، ،٢١٢
ج٤، ،٢٧١ ،٩ ج٤، ،٢٦٩ ،٩ ج٤، ،١٧٠ ،٧ ج٤، ،١٦١ ،٧ ج٤، ،١٤٦ ،٧ ج٤، ،١٢٦ ،٦ ج٤، ،١١٦ ،٥
ج١، ،(۷) الوقا وخالن الصفا إخوان ،٤١١–٤٢١ ،١١ ج٤، ،٤١٧ ،١١ ج٤، ،٣٢٩ ،١١ ج٤، ،٢١٩ ،٩
،٣ ج٤، ،١٤ ،٣ ج٤، الربانيني، ومذهب الصفا إخوان ،٤٥٢ ،٤ ج١، ،٣٩ ،٤ ج١، ،٣٦ ،٢ ج١، ،٣٦ ،٢
وأهل الوفا وخالن الصفا إخوان ،٣٩ ،۳ ج١، اإللهيني، الربانيني ومذاهب الوفا وخالن الصفا إخوان ،١٤
الحقائق وأرباب الحمد وأبناء العدل وأهل الوفا وخالن الصفا إخوان ،٤٣ ،٢١ ج١، الحمد، وأبناء العدل

ج٤٧. املعاني وأصحاب
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الجماعة عىل تعرفوا الذين الفضالء العلماء أهله، هو من إال خطابهم يفهم وال والنواميس،
وإشارات اإللهية الكتب بأرسار املقرونة الحكمية الرياضيات ومارسوا العلم، يف خوا ورسَّ
رسالة كل املالئكة.14 بأفعال وتشبيهه وأعماله اإلنسان سرية بيان منها الغرض األنبياء.
سهلة بلغة مكتوبة وهي أدبًا، أو فنٍّا أو علًما ن تتضمَّ والخمسني اإلحدى الرسائل من
التعبري سهولة لزمت واسًعا بحًرا والرشيعة الحكمة اتفاق بيان كان وملا الجمهور، يفهمها
وجيز نحو عىل ذلك ويوضع معانيها، املبتدأ يفهم حتى واألمثال بالنكت للعامة ذلك عن
الحي القديم الحكيم الباري الصانع هللا وجود إثبات عىل يقوم عقيل عام نسق ومخترصيف
الكائنات، واستعدادات املوجودات ملراتب طبًقا وتدبري واتقان ترتيب يف العالم جعل العالم.
تتعلم كما ذلك تعليم ويتم األصغر. والعالم األكرب العالم بني واإلنسان، الطبيعة بني فرق ال
تمثل كلها فإنها محدَّدة تصورات عىل تقم لم فإن صحته. للمتعلِّم تثبت حتى الصنائع

للعالم.15 واحًدا ًرا تصوُّ
مجرد بل عليها مربهن أفكار توجد فال رات. للتصوُّ العقيل التحليل الرسائل عن ويغيب
املنزلة الكتب وباقي القرآن وكأن النقلية الحجج هي الوحيد والربهان مواقف. عن إعالن
الفلسفة عن يعرب الخاصة، إىل العريضوليس للجمهور موجه خطابها دائًما. معهم متفقة
وال أسلوب ال استداللية، برهانية فلسفة ن تتضمَّ ال الصالونات. مناقشات وليست الشعبية
املعاني عن البحث من بالرغم واضحة عملية أخالًقا حتى وال موضوع وال مصطلحات
بالجدل. والتوسط بالخطابة واإليهام بالربهان، اإلفحام نفسية. أبحاث الرباهني والدالالت.
عىل ساذجة الرسائل تبدو وأحيانًا بالتناهي. واإلفحام بالتوسط، واإلفهام بالشدو اإليهام
عىل والتمرد والثورة الغضب عىل حث فيها يُوجد ال والعامية. السطحية من كبري قدر

الخيال.16 عالم بالنرصيف القهر عن تعويض دون الفعيل الواقع
العامة انتباه يَستدعي مما واإلنساني والطبيعي والريايض الديني الرمز يستعملون
البرش لسان القصيصعىل والفن العامية واألمثال الشعبي الخيال عىل يعتمدون والخاصة.
عكساألسلوب عىل العامة هوى يُواِفق اصطالحي غري األسلوبشعبي والطيور. والحيوانات

.۳۹۹ ج٥، 13

.١٥٢ ،٧ ج٢، ،١١٦ ،٥ ج٤، ،٧٨ ،١٦ ج٣، ،٢٣٩ ،٥٣٥ ج٥، 14

.٧٥-٧٦ ،١٦ ج٣، ،٢٩–٣٠ ،١٤ ج٣، ،١٥٢ ،۷ ج٢، ،٥٣٨ ،١ ج٤، 15

.٥ ج۱، ،٧٨ ،٢ ج١، ،٢٣٦ ،٩ ج١، 16
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

وعزاءً للمستضعفني تسكينًا املشاعر، يخاطب سينا. ابن عند النسقي املنطقي العقيل املجرَّد
عىل يدلُّ ال إنشائي. خطابي عاطفي لكنه بالرضورة جميل غري األسلوب للُمضطهدين.
النقل يف الخاصة فالسفة وفق فإذا العامة. ثقافة شعبية عن يعرب بل الخاصة فلسفة نضج
من الهائل الخضم هذا تجميع استطاعت قد اإلخوان رسائل فإن املصطلحات وترجمة
املوروث مع الوافد فيها تزاوج التي الشارع رجل فلسفة عن تكشف التي الشعبية الثقافة
الثقافية واملنتديات الصوفية والطرق الشعبية الحلقات إىل أقرب هي املوروث. لصالح

الشعبية.17
بما الرسائل اتسمت فيها لالنخراط لها أعضاء استدراج الجماعة هدف كان وملا
من واالكثار الدين ستار تحت وتخفٍّ وتمويه تدليس من الشيعية الدعوة أدبيات به تتَّسم
فيتوىل العامة تتوه حتى الخفية املعاني ذات باألرسار وااليحاء للعامة، إبهاما النصوص
آخر موضوع أي أو املوسيقى مثل املحايد املوضوع تحت التسرتُّ ويتم هدايتها، أمر الداعية
وربما وحدتها لبيان كلها باألديان االستشهاد ويتمُّ آخر، يشء عن اإلعالن أجل من كمناسبة
الرسائل أسلوب يهدف لها. مناهض آخر دين إىل وزعزعته السلطة دين من الناس إلخراج
من وإخراجه علم، إىل علم من ونقله لإلخوان، كلية واالستسالم القارئ، مقاومة نزع إىل
خادعة، الرسائل عناوين تكون قد التأويل. طريق عن جديد والء يف وإدخاله القديمة والءاته
إىل القارئ ضم واملقصود إلخ، … الفلك املوسيقى، السائر، الغطاء من نوًعا وموضوعاتها
وليس موجًها طبيعيٍّا، وليس مصَطنًعا التأليف جاء لذلك لها. جدد أعضاء وتجنيد الدعوة

محايًدا.
يف والدخول واملعميات األرسار وراء يلهث وجعله القارئ إتعاب اإليهام وسائل ومن
أو القارئ فقدان تقصد ألنها أو شيئًا تقول ال الرسائل ألن إما آخر إىل والخروج موضوع
اإلنسان يَملَّ حتى يشء، بكل يشء كل تخلط املنظم. املنطقي التفكري عىل القدرة املستمع
لزوم ال الذي التطويل اإليهام وسائل ومن ويستسلم، بيشء تهتم ال ألنها االهتمام فيفقد
معينني أشخاص عىل االعتماد الوقت نفس ويف العلم. هذا كل جهل عن املستمع فيتقبل له
وتتحقق عليه تراجع أو الفكر مصادر العامة تكشف ال حتى املعروضة باألفكار معروفني

الريف يف خاصة املساجد يف الدينية والدروس عرصنا يف اإلعالم أجهزة يف الدينية الربامج مثل وذلك 17

ليلة ألف وقصص وفوازيرها رمضان وحكايات والعشاء املغرب بني ما ودروس املصاطب وجلسات
وليلة.
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بالعلم لإليهام ظاهرة لكل علة وعن يشء كل داللة عن والبحث التعليل يف ل وتوغَّ منه.
األسماك حتى الجاهلة وهي به العامة إليهام العلم ويستعمل الطبيعة. حقائق وبفهم
الطيور ألسن عىل االنتباه تشد حوارات أو للتسلية النوادر بعض وتتخلَّلها والحيتان.18
فيها وتظهر والسريايف. متى بني واللغة املنطق مثل إشكالية مناظرات أو والحيوانات
األعياد يف املنابر عىل والخطب الديني الوعظ يف الحال هو كما الشعبي اإلقناع أساليب
من استدالل أو منطق بال مادة عرض مجرد التكرار، ببعض الرسائل وتتَّسم والجمع.
تصفية يعلم والتكرار املعلومات. من الهائل القدر بهذا إرهابه بعد القارئ تدويخ أجل
الظالم املجتمع من وسلخها وجوهرها الرسائل معظم غرض وهو هللا إىل للوصول النفس
ووسٍط بداية الطريق عن جديدة تفصيالت أو بأشكال ذلك ويتكرر العدل. جماعة إىل
الخيال إىل الحقيقة ومن الوهم، عالم إىل الواقع عالم من اإلنسان إخراج واملقصود ونهاية،
ويرتبط الكواكب، النفسبعالم ترتبط ثم ومن الدولة، سلطان تحت من إخراجه يُمكن حتى
للظالم فيها. املعنوية للروح ورفًعا الدنيا يف النقص عن تعويًضا األعىل باملأل األدنى املأل
والجن واملالئكة السحر عن والحديث التصوف. يف الحال هو كما الروح وللمظلوم الجسد،
منها ينتقل ثم العيانية واملشاَهدات الحسية بالتجربة الداعية يبدأ الخيال. يُثري والشياطني

البعيدة.19 الدالالت إىل
هاجمهم الخارج. ومن الداخل من الفلسفة وقبل البداية منذ استبعادهم سهل وقد
النظري، واإلحكام العقيل التجريد من درجة يَبلغوا لم ألنهم ربما السجستاني سليمان أبو
عىل هجومهم معرض يف الفقهاء وهاجمهم الربهاني، دون الخطابي القول واستعملوا

للوافد. واستبعاًدا املوروث عن دفاًعا الفالسفة
نقد مثل معارًضا كان ولو حتى الشيعي الفلسفي الفكر نقد يُمكن الحال وبطبيعة
والقول والتقليد التبعية مثل املعارضة يف أم السلطة يف كان سواءً السني الفلسفي الفكر

الشعائري.20 االحتفايل والطابع الصوفية والنزعة الباطني واإلرشاق األئمة بعصمة

املرئية. االعالم أجهزة يف واإليمان» «العلم برامج أصحاب حاليٍّا يفعله ما وهو 18

.٢٣٤–٢٣٩ ،٥ ج١، ،٥ ج١، 19

وهي كفاية. وال إشباع وبال فن كل من مبثوثة وهي منهم جملة رأيت «قد حيان: أبو عنهم قال 20

السجستاني املنطقي سليمان أبي شيخنا إىل منها عدة وحملت وتلزيقات. وتلفيقات وكتابات خرافات
أغنوا، وما تعبوا وقال: عيل ردها ثم طويًال وتجرها أياًما فيها فنظر عليه وعرضتها بهرام بن محمد
.١٩-٢٠ ج١، ففلفلوا» وقسطوا فهلهلوا، وسجوا طربوا، وما وغنوا وردوا، وما وحاموا أجروا، وما ونصبوا
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العَلني أو ي الرسِّ الجماعي الفلسفي الفكر من اللون هذا يستمر ملاذا اآلن: والسؤال
بعض يف الحال هو كما نخبوية صوفية طريقة إىل تحولت ربما القاهرة؟ املعارضللسلطة
وإيثار الطغيان مقاَومة عن الراهن العرص عجز عن تعبريًا باسمها، املتناثرة الجماعات

السالمة.21
الحكماء كتب األول: مصادر. أربعة من مأخوذة علومهم بأن اإلخوان ويعرتف
لسان عىل املنزلة الكتب والثاني: للمنطق. ذكر دون والطبيعيات الرياضيات من والفالسفة
للطبيعيات تكرار وهو الطبيعية الكتب والثالث: والفرقان. واإلنجيل التوراة مثل األنبياء،
فرق ال الحكمة.22 علوم يف لإللهيات أيًضا تكرار وهو اإللهية الكتب والرابع: الحكماء. عند
من كله الرتاث هذا يرثون الوافد. إىل منها املوروث إىل أقرب هي بل واملوروث. الوافد بني
بأوصافه، املقدسة الكتب إليهم وتُشري الهاشمية. وامللَّة دية املحمَّ الرشيعة حتى آدم أول
الوحي جاء الصديقون. الشهداء ًدا﴾، ُسجَّ ﴿ُركًَّعا بَيْنَُهْم﴾، ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ

جربيل. لسان عىل إليهم
والفلسفي والكالمي الفقهي املوروث داخل الوافد تمثُّل الصفا إخوان استطاع لقد
حيث من الوافد عىل املوروث تغلب وإن واملوروث الوافد للحكمتنَي، والؤهم كان والصويف.
الوافد. تمثُّل قبل املوروث تنظري يف التأليف، باب يف أدبي كنوع الرسائل تقع ثم ومن الكم.
الرشيعة ال املوروث. أساس الوافد وال الوافد أساس املوروث فال متَّحدان. متماثالن وكالهما
العقل وال العقل أساس النقل ال رشد. ابن بلغة الرشيعة أساس الحكمة وال الحكمة أساس
عالقة يف وليس ُمطلق تماٍه عالقة يف والنقل العقل التحاد نظًرا الكالم، بلغة النقل أساس
مرآة واحدة، لعملة واجهتان هما رأسية، عالقة يف وليست أفقية عالقة يف بفرع، أصل
يف اآلخر صورة الوافد، يف املوروث وصورة املوروث يف الوافد صورة فيها تظهر مزدوجة

اآلخر. يف األنا وصورة األنا
فال بالنصوص. مدعًما الوافد، إىل تشري مما أكثر األصيل املوروث إىل الرسائل وتُشري
أو جمًعا أو تلخيًصا أو رشًحا أو تعليًقا أو ترجمة الوافد نصوصمن وال املوروث يف نصإال
وإعادة املوروث، داخل الوافد تُمثِّل والخمسني اإلحدى الرسائل تحليل من ويظهر عرًضا.

بها يَسمع لم األديرة. يف األديان بني للحوار الديني» اإلخاء «جمعية قنواني شحاته جورج األب أسس 21
األدعياء. أو العجزة أو الرهبان بعض إال فيها يُساهم ولم أحد

.٢٨٦ ،٢٤٥ ج٥، ،٤٢٦ ،٤ ج٤، 22
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ومن الداخل إىل الخارج من التحول املنظور، حيث من سواء الداخل عىل الخارج بناء
النفس ومن النفس إىل الكون من هللا، إىل القلب ومن القلب، إىل العقل من أعىل، إىل الداخل
السموات، الروح، مثل املوروث مصطلحات ظهور مع األلفاظ مستوى عىل أو الروح إىل
ومن الدين، إىل الفلسفة من التحول يتمُّ كما إلخ. … األمني الروح األعىل، املأل املالئكة،
كلها الحكمة فأنواع الحس. إىل املنطق ومن الحي، إىل امليت ومن األخالق، إىل الجغرافيا

اإللهيات. إىل تؤدِّي
املنطقية.23 كتبه يف الغزايل فعل كما بالقسط الوزن ويُقيم البصائر، ميزان فاملنطق
الروحانية. املحضة الجواهر إىل املواد عن امُلعراة املجرَّدة الصور من االنتقال إىل يهدف
مبادئ إىل تحويلها قبل الفيثاغوريني رأي عىل العقلية املوجودات مبادئ يف األوىل الرسالة
إخوان رأى عىل العقلية املوجودات مبادئ يف الثانية والرسالة الصفاء إخوان عند املوجودات
هم والفيثاغوريني العقل. إىل الوجود من انتقاًال اإلبداع، إىل النقل من االنتقال أي الصفا
باألممية اإلخوان فكر يَمتاز لذلك الرسائل. عناوين يف الحكماء مع يظهرون الذين الوحيدون
الثقافات، رصاع من تخلو شاملة حضارية رؤية العرص، بلغة الوطنية الثقافة مقابل يف

اآلخر. وثقافة األنا ثقافة
الخلق، إىل واملادة الحية، الطبيعة إىل امليتة الطبيعة تحويل الطبيعيات من والغرض
السموات أطباق إىل والعالم والسماء القرآنية، اآلية إىل الطبيعية واآلية الدولة، إىل واليشء
والفساد والكون القدس، الروح إىل األفالك وحركات والكريس، والعرش األفالك وتركيب
والكتاب القسط وميزان املحفوظ، واللوح بها املوكلة املالئكة إىل الفلكية النفوس وقوي
الشمس كسوف مثل الدينية املصطلحات الفلك رسائل بعض يف وتظهر هللا. وخليفة
الفلك علم تحويل يتم الطبيعيات ويف العلمي.24 للتحليل لغة فالقرآن القمر؛ وخسوف
من الفلك ألن فيها والتغزل مناجاتها يتمُّ الربوبية إىل العلم من ويتحول حي، كائن إىل
أكمل ألنه الشكل كري الفلك كان لذلك والحكمة والصنع االتقان غاية يف الباري صنع
ويحيط متساوية وأقطاره وسطه، يف مركزه الحركة، رسيع اآلفات. عن وبعيد األشكال
ويتم موروث. منظور األفالك تشخيص نقطة. عىل إال غريه يماس وال واحد، سطح به
السهام، ومواضع عرشيات واالثني والنوبهرات والحدود والوجوه املثلثات ربوبية عرض

.٢٢ ،٢ ج٢، ،٢٦ ،١٤ ج١، 23

.١٢١ ،٣ ج١، ،٢٨ ،٦ ج٢، ،٢٨ ،٥ ج١، ،٢٧ ،٣ ج٢، ،٢٧ ،٣ ج٢، ،٢٣ ،٥ ج١، ،٢٣ ،١ ج١، 24
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وروح، نفس ذو كبري إنسان والعالم كاألجساد، لها والربوج كاألرواح السيارة املواكب وأن
البعض يف فيه. ُمتَقنة وحكمته الباري، عن العالم وجد وخالقه. لباريه طائع عالم حي
أثر مثل التصورات عىل االعرتاض يتم وأحيانًا خفية. اآلخر البعض ويف ظاهرة، حكمته
ووجود والقدر للقضاء الفرصورفًضا وتكافؤ الحرية عن الناسدفاًعا أحوال عىل الكواكب

البرص.25 كلمح العالم وخلق دور يف إنسان كل
الكائنات سبب األول، املبدع الباري مثل: املوروث بألفاظ اإللهيات عن التعبري ويتمُّ
املبادئ مبدأ العلل، علة عنه، صادر يشء كل واإلكرام، الجالل ذو والجزئيات، والكليات
من واالنتقال بالنفس، تبدأ أيًضا واإللهيات الفعال. والعقل العقل مثل الوافد وبألفاظ
الصعود إىل النفوس وتشويق الروحانيات، إىل الجسمانيات ومن املعقوالت، إىل املحسوسات
بأول متصلة اإلنسانية مرتبة وآخر املقربني. واملالئكة الروحانيِّني ومنازل األفالك عالم إىل
لنفوس ساجدة الحيوانات بعض نفوس وأن واألفالك، الهواء سكان وهم املالئكة، مرتبة
جهنم. يف مغلغلة عصاة شياطني الحيوانات بعض ونفوس األرض. يف هللا خليفة اإلنسان،
النفس رجيم. شيطان فهو رشيًرا كان وإن كريم. ملك فهو عاقًال خريًا اإلنسان كان إن
الرصاط وهو املحفوظ. اللوح يف املدون العالم من مختَرص اإلنسان جسد املعاد. إىل تقود
التي والصنعة الكتاب. وهو القسط، ميزان وهو القسط، ميزان وهو والنار، الجنة بني
يف ثم فيل السُّ العالم يف الخلق بني حاكًما األرض يف هللا خليفة اإلنسان ونفس هللا أبدعها

إليه.26 ووَصل الرب عرف النفس عرف إذا اإلنسان وأن العلوي، العالم
الحكماء. وسري األنبياء أخالق عىل اعتماًدا وِعَللها اختالفها تُبنيِّ األخالق ورسائل
واألخالق األخالق، بداية اإلرشاقية فالنفس والسياسة. النفسواألخالق بني التفرقة وتصعب
لفظ إىل النفس لفظ استعمال من التحول يف االنتقال ويبدو السياسة. منطلق النفسية
رتبة إىل ويصل االثنني، بني جامع والنبوة الكبري، للعالم ُمماثل صغري عالم اإلنسان اإلنسان.
والحياة املوت ماهية ويعرف يديه، بني والوقوف هللا ومعرفة الروحانيني ومنازل املالئكة
الروحاني. عىل داللة فالجسماني والروحانية؛ الجسمانية واآلالم واللذات املعاد وحقيقة
الخارج من انتقل فما والشياطني. الجن مع العذاب وأهل املقربني، املالئكة مع النعيم وأهل
نقل اثنان فإبداع، والرشعيات النفسانيات أما والطبيعيات. املنطق فقط هو الداخل إىل

.٣٧ ،٥ ج٣، ،١٤٠-١٤١ ،٣ ج١، ،٣٦ ،٣ ج٣، ،١١٩ ،٣ ج٢، 25

.٢٩-٣٠ ،٩ ج٢، ،٢٩ ،٨ ج٢، ،٢٢ ،٣ ج١، ،٢٢ ،٢ ج١، ،٤١ ،٤ ج٣، ،٣٦ ،٢ ج٣، ،٣٥ ،١ ج٣، 26

179



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وضعت وقد والفلسفية. الناُموسية الرشعية الديانات يف األخالق وتظهر إبداع.27 واثنان
واستيالء النجاة طريق عن إغراقهم بعد النفوس ملرىض واألرشبة واألدوية كالعقاقري
النفوس وتُنبِّه هللا، إىل الطريق الرسائل هذه تَصف لذلك أفئدتهم. عىل والحمية العصبية
األخالق ويف ني. امُلحقِّ وخصال املؤمنني وماهية الربانيِّني مذاهب وعرض وأحواله املعاد عىل
بطابعها وحَدها املوروث ألفاظ وتسود الوافد ألفاظ تَغيب تكاُد والسياسة واالجتماع
ين النريِّ وضع الحكمة وتقتيض والِخذالن. والتوفيق والضالل الهداية يف الصويف األشعري

الشكَّاك.28 قلوب من اإللهني ريبة تزول حتى والقمر) (الشمس
الوافد بلغة املوروث عن التعبري إعادة أيًضا، الكاِذب التشكُّل يبدو السياسة رسائل ويف
والعبارات والخطوط اللغات اختالف ِعَلل عن البحث يف املوروث داخل الوافد تمثُّل إعادة أو
زيادة وتغريها قوم، إىل قوٍم من وانتقالها رها وتطوُّ واالعتقادات، واآلراء والديانات واملذاهب
األخالق، عىل التصفية فالنفسطريق والسياسية؛ النفسواألخالق فصُل ويَصُعب ونقصانًا.
تأليف الفاضل، املجتمع قيام أساس واإللهيني الربانيني فمذهب السياسة. أساس واألخالق
رشعي، ووضع إلهي ناموس وسياسة، أخالق والنبوة والدنيا، الدين يف والتكاتُف القلوب
املجتمعني والفضالء األخبار من الخري دولة األكرب. والربقليط املنتظر املهمة عن تكشف
هللا. عىل تقوم والسياسة السياسة دعامة هللا عادلة. وسرية رضية وسنة واحد مذهب عىل
موروثًا الخطاب يصبح حتى الحر القرآن أبيات بل القرآن مصطلحات فقط ليس وتسود

ا.29 خاصٍّ
بل األرشار مجتمع مقابل يف األخيار مجتمع األرض، يف قطُّ يُوجد ال الفاضل وامُلجتَمع
اليونان عند يكن لم والشياطني. املَرَدة مقابل يف املقرَّبني املالئكة مجتَمع السماء، يف أيًضا
التصفية طريق أخذت أن بعد نفوًسا وصارت وأرشقت تهذبت ثم أجساد لها مالئكة
النفوس فارقتها أجساد فهي والعفاريت. والشياطني الجن عكس مرسورة ُمغتِبطة فصارت
لها أن أجسادها تفارق أال األفضل من كان لذلك والرش، الخري بني التقابل إلبراز الرشيرة
التشكُّل ولكن الجن. عفاريت موروثًا، ر التصوُّ يظلُّ ولكن تَتكاثر، وأمم وتتناَسل أجساًدا
بلفَظيهما وظالَّ والشياطني املالئكة يتناول لم الدين، أصول علم يف الحال هو كما الكاذب،

.٣٤ ،١٦ ج٢، ،٣٣ ،١٤ ج٢، ،٣٣ ،١٤ ج٢، ،٣٣ ،١٣ ج٢، ،٣٢ ،١٢ ج٢، ،٢٤ ،١ ج١، 27

.٣٩ ،٥ ج٤، ،٣٩ ،٢ ج٤، ،٣٩ ،٣٨ ،١ ج٤، 28

.٤٠ ،٧ ج٤، ،٣٩-٤٠ ،٤ ج٤، ،٣٩ ،٤ ج٤، ،٤٤ ،١٧ ج٢، 29
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

تمَّ ولكن الرُّوحانية، واملعاني الخالصة والصور املفارقة العقول وجود من بالرغم املوروث
من والخسوف الكسوف داللة وإيجاد املالئكة، ألنها والكواكب؛ األفالك نفوس عن التعبري

املرتابني.30 قلوب يف اليقني إدخال أجل

الوافد (٢)

يُمِكن فإنه «الشفاء» مثل واحدة وحدة األربعة بأقسامها الصفا إخوان رسائل كانت وملا
يُؤدِّي ا ممَّ بالرغم رسالة رسالة وليس واحدة مرة العرض وآليات واملوروث الوافد تحليل
منها الوافد تمثُّل إىل أقرب إحداها يكون فقد ونوعيتها. منها كل خصوصية إغفال إىل ذلك
رسالة مثل املوروث تنظري إىل أقرب أخرى تكون وقد العدد. رسالة مثل املوروث تنظري إىل
الحيوان. رسالة مثل الوافد تمثُّل إىل منها املوروث تنظري إىل أقرب أخرى تكون وقد العدد.
وتسقط الرسائل ص تُلخِّ التي هي ألنها خاصًة؛ تحليًال الجامعة للرسالة أفرد وقد
برص ذاته املوضوع عىل تُركِّز التي رشد ابن بجوامِع أشبه املوروث أو الوافد من تشاء ما

واألمثلة. الشواهد عن فالنظر
يف الوافد صب الرسائل فغاية اصِطناًعا. إال واملوروث الوافد بني التمييز ويصعب
من املوروث من ُممكن قدر أكرب يف التمثُّل من ُممِكن قدر أكرب واإلناء، كامُلحتوى املوروث
فإبداع. فتمثُّل تجميع اإلبداع، إىل النقل من التحوُّل عملية يف بينهما التوحيد بني املزج أجل
النفس إىل الطبيعة من هللا، إىل يشء كل يَتحوَّل وبالتايل إرشاقي واملوروث إرشاقي الوافد
إىل الجزئية الحكمة من أعىل إىل الداخل وِمن الداخل إىل الخارج من هللا، إىل النفس ومن

الشاِملة. الحكمة

اليونان حكماء (أ)

أهمية عىل يدلُّ مما املقدمة يف والفيثاغوريون فيثاغورس يأتي اليوناني الوافد ويف
عىل العلم أهمية عىل يدلُّ مما وشخصه إقليدسكتابه ثم اإلخوان، عند الرُّوحانية الرياضيات
الحكيم، ألقاب؛ ثالثة مع الرابعة املرتبة يف يأتي الذي أرسطوطاليس ثم أفالطون ثمَّ العالم،
هرمس ثم جالينوس، ثم بطليموس، ثم سقراط، ثم اليونانيِّني، وحكيم الفاضل، والحكيم
وبقراط.31 فرفوريوس ثم اليوناني، اإلسكندر ثم نبوخوماس، ثم واألسطورة، الواقع بني

.١٤٢-١٤٣ ،۳ ج١، ،٤١-٤٢ ،١١ ج٤، ،٤٠ ،٩ ج٤، ،٤٠ ،٨ ج٤، 30
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تبعية ليس العدد، موضوع يف خاصة اليوناني الوافد فيثاغورسوالفيثاغوريني يتقدَّم
باإلبداع. والنقل باملقروء، والقراءة بالتاريخ، والبنية للحارضباملايض، ربًطا ولكن ولهم له
أصحاب ثم والحزمية املسبغة ثم الهند أهل يأتي وبعدهم العدد فالسفة هم الفيثاغوريني
مجرد ليست الفيثاغوريني عند العدد عن األوىل والرسالة الثنوية.32 ثم النصارى ثم الطبائع
الفيثاغوريني رأي عىل العدد اإلخوان يدرس للفيثاغوريني. إخوانية قراءة بل وعرض نقل
من تحوًُّال العدد، يف آرائهم ذكر قبل وإكماله صدقه من ق للتحقُّ لهم نقًال وليس أوًال
فالسفة أنهم أي فحسب رياضيني ليسوا الفيثاغوريون. الحكماء وهم اإلبداع. إىل التنقل
معنى عىل التعبري يكون وأحيانًا وتأويلهم، قراءتهم يُمكن وبالتايل علماء، يكونوا أن قبل
للمعاني قراءة أنها عىل يدلُّ مما الفيثاغوريِّني قول معنى يف أو الفيثاغوريني الحكماء قول
وصًفا وتُعطي تفعل رأي، لها طائفة باعتبارهم الفيثاغوريني ويذكر لأللفاظ. وليسرشًحا

الشعور.33 ألفعال
معاني من يُطابقها ما إىل العدد خواص معرفة من انتقاًال فيثاغورس ويذكر
هللا توحيد وإىل الطبيعة يف األنغام وإىل النفس صفاء إىل الرياضة من نقًال املوجودات
من التحوُّل عىل تُساعد التي املنتَحلة الذهبية الوصية فيثاغورس، وصيي عىل اعتماًدا
مع حوار صورة يف أو مبارشة أقوال صورة يف اإلبداع إىل النقل ومن املوروث إىل الوافد
قابلة غري الهواء يف وتظل خالدة، وتكون البدن تفارق فالنفس اليونان؛ حكيم ديوجانس
فالشمس عليه. ترشق الكون يف كالشمس البدن يف والنفس املطمئنة، النفس وهي للموت،
أكثر النص يذكر وقد األشياء. تحرق وال األرض، تفسد ال الطبائع، وأعدل الجواهر، ملك
النحو هذا وعىل الصوفية. أدبيات من أدبي كنوع وصية صيغة فال ويكون مرة، من
يساعد ما عىل إال الوافد من يُنتقى ال املوروث وكأن إرشاقي حكيم إىل فيثاغورس ل يتحوَّ

،(۱۱) أفالطون ،(۷) إقليدس ،(۱٥) إقليدس كتاب ،(۱۲) الفيثاغوريني ،(١٤) فيثاغورس 31

،(۲) املجسطي ،(۹) سقراط ،(۱) اليونانيني حكيم الفاضل، الحكيم ،(۳) الحكيم ،(۱۰) أرسطوطاليس
فرقوريوس، ،(٣) اليوناني اإلسكندر ،(٤) نيقوماخوس ،(٦) هرمس ،(۷) جالينوس ،(۸) بطليموس
التي النصوص يف وليس اإلخوان نص يف الواردة األسماء إال تذكر (لم ،(١) الحكيم بنياس بقراط،

يذكرونها).
.(۲) الشتوية ،(٣) النصارى ،(٤) الطبائع أصحاب ،(٥) الحزمية املسبغة، ،(۹) الهند أهل 32

،١ ج١، ،٢٠ ،٢٠٠ ،٢ ج٣، ،١٩٧ ،٧ ج٢، ،٤٨ ،۱ ج١، ،١٧٨–١٩٨ ،١ ج٣، ،١٤٠ ،٣٥ ،١ ج١، 33

.١٩٩–٢٠٠ ،۲ ج٣، ،١٨١ ،١ ج٣، ،٥٥ ،٤٨ ،١ ج١، ،٢٠ ،٢٠٠
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

حركات نغمات سماع نفسه بصفاء الحكيم يَستطيع كما األنا. إىل اآلخر من التحول عىل
العلم هذا يف تكلَّم َمن أوُل وهو املوسيقى، أصول بِفطرته ويَستخِرج والكواكب األفالك
بامُلرتجمني أسوًة حران أهل من باهلل د ُموحِّ وفيثاُغورسحكيٌم األلحان. وألَّف العدد واخرتَع
تَحُكم التي هي فالِبنية الرشيفة؛ األمور عن التعبري أجل من العدد علم يف يَنظر النَّصارى.

املرشق.34 من أصلُهم واليُونان التاريخ،
األصول، األركان، (العنارص، تسميِته دون حتى (أوقليدس) إقليدس كتاب ذَكَر وقد
وليس العلم هو يُهمُّ فما (الجومطريا). الهندسة علم يف الُعمدة باعتباره األسطقسات)
من وجزءًا للعلم تاريًخا باعتباِره إليه ويُشار العلم، س ُمؤسِّ هو أنه من بالرغِم العالم
اإلخوان مقالة. مقالًة الِكتاب إىل اإلحالة وتتمُّ الِبنية. عىل سابق فالتاريخ املاضية. أدبياِته
األساس هو املوضوع الهندسة. علم يف إليه لُوا تَوصَّ ملا تأكيٌد وإقليدس الدارُسون هم
يُؤدِّي نفِسه املوضوع وبحُث فحْسب، واألشكال األمثلة منه تَستقي قد الفرع. هو وأدبياته
احرتاًما الجديد إىل القديم اإلخواُن يَضمُّ إليه. انتهى ما إىل انتهى وملاذا إقليدس فهِم إىل
األنا تبعية وليس األنا عىل لآلخر توفيًقا بَقدرهم، واعرتاًفا العلماء، مع وتواصًال للُقدماء،
وعلم امَلوُروث. يف وصبَّها بناءها يُعيُدون ثمَّ ويتمثَّلونها إقليدس نصوص يَجمُعون لآلَخر،
املجسطي، كتاب لفهِم أساًسا إقليدس كتاب يكون وبالتايل املناظر، علم أساس الهندسة
قبِله من مع اليوناني الريايض الرتاث يف ويضعونه إقليدس كتاب غرض اإلخوان ويُبنيِّ
إقليدس فيه تكلَّم موضوًعا أو اإلخواِن رأي إلثبات إقليدس قول يذكر وقد بَعِده. وِمن
إقليدس ومن اإللهيات، مستوى إىل الهندسة مستوى إقليدسمن ل يَتحوَّ ثمَّ اإلخوان. يَبحثُه
إقليدس ومن املسلمني، إقليدس إىل اليونان إقليدس ومن الحضاري، إقليدس إىل التاريخي
اإللهية األمور عىل للَربهنة املوروث، إقليدس إىل الوافد إقليدس ومن األنا، إقليدس إىل اآلخر

األوهام.35 رها تتصوَّ وال الحواسُّ تُدركها ال أمور وهي بالعقل،
اإلخوان ح ويُصحِّ نسيان. والجهل تذكُّر العلم لَديه، الِعلم نظرية يف أفالطون ويذكر
كما بالفعل. عالمًة تُصبَح حتى التعليم إىل وتَحتاج بالقوة عالمة النفس بأن النظرية فهم
املادية وليَست الروحانية األخالق إىل تَرمز أنها الكهف، ألسطورة الناس فهم ُحون يُصحِّ

ج٤، ،٤١٤ ،١١ ج٤، ،١٧٥ ،۷ ج٤، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٣٦-٣٧ ،۳ ج٢، ،١٣٨ ،۳ ج١، ،٦١ ،٤٩ ،١ ج١، 34

.٢٠٠ ،۲ ج٣، ،١٢٥ ،١٧ ج٣، ،٩٤ ،۷ ج٣، ،٢٦٦ ،٢٠٨ ،٥ ج١، ،٤١٨ ،٢١

183



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أفالطون يقول فلك. عالم وليَس ُروحاني حكيٍم إىل أفالطون ل فيتحوَّ مون، امُلنجِّ يقول كما
لكان معاٌد هناك يكن لم لو بأنه ذلَك وتربير الجسد ُمفاَرقة بعد وصالِحها النفس بخلود
بجناية العالم يف األرشار امَلوُروث. عىل الواِفد تركيب ويتمُّ الدنيا. يف األخرية الكلمة للرشِّ
وامُلناجاة األفالطوني الدعاء الوافد، د ويتوحَّ العقائد. يف الرش توارث عدم من بالرغم آدم
تعشيق ويَسُهل أيًضا. املنتَحل األدريس ل والتوسُّ امَلوُروث، داخَل امُلنتَحالن األرسطاطاليسية
أسطورة من موُروثة أُسطورة ع وتتفرَّ الحضارة. وإبداع الرُّوح عمُل فكالهما امُلنتِحلني
يف نحاٍس من فرًسا ووَجد زلزال إثَر ُمتسلٍِّط عند أجري للغنم راٍع فيه نَزَل الذي الكهف
امللك مع اجتماٍع ويف األجري. أخذه ذهب خاتم يده يف ميِّت إنسان بداخِله قة ُمشقَّ كوة يدي
إىل فردَّه فاختَفى، الداخل إىل ه فصُّ صار بحيُث إصبِعه يف الخاتم الراعي أدار وُرعاته
صاحب وهو أفالطون من القصة هذه عىل اإلخوان ويَعِرتض امللك. وقتَله فعاد. الخارج
إليها يرمز التي الفعل عىل والُقدرة الحكمة املقصود كان إذا إال السياسة يف القدِر علوِّ
أفالُطون ويَبُدو أفالطون. َرواه كما الطلسمات بعلم اإليمان للعايص يَُجوز ال لذلك الخاتم.
أعمار ل يُطوِّ حيث الهند حتى يصُل بل جبال. من فيها بما البالد أحوال يصف جغرافيٍّا
وهَي االستواء. خط عند جوِّها العتدال نظًرا األجسام صحيُحو األمراض، قليلُو فهم أهلها.
وليست اإلرشاق بلد والهند ُمعتدًال، وليس حارٌّ االستواء فخطُّ رمزية. إبداعية جغرافيا

الرشق.36 يف منابعه إىل يُردُّ وأفالطون جغرافية. منطقة
له ليس اإلرشاقي. اإللهي الطبيعي، املنطقي، أرسُطو الرابعة، امَلرتبة يف أرسُطو ويأتي
يُقدِّر والفلك. الرياضة أِي الفيثاغوريِّنيواملجسطي؛ مثل اليونان حكماء باقي عىل أولوية آيٌة
بألفاِظها األوىل والتحليالت والعبارة املقوالت للربهان، كُمقدِّمات املنطقية أعماله اإلخوان
األمور يف أيًضا بل النظرية، األمور يف فقط ليس الصحيح، القياس إىل الربهان ثمَّ امُلعَربة
وكأن وتالميِذه أرسطو َمنِطق ضد الناُس ماَرَسه الذي الجدل يف الربهان غياب ثم العملية،
ر تصوُّ يف الحال هو وكما الحسِد بفعِل فضًال األقل عىل األفضل من بطبيعِته يَسري التاريخ

،١٤ ج١، ،٤٣٨ ،٤٣٦ ،١٤ ج١، ،٢٥٥ ،٦ ج١، ،٢١٥ ،٥ ج١، ،١٠٩ ،۲ ج١، ،٧٤-٧٥ ،٤٩ ،١ ج٢، 35

ج٣، ،٢٠٨ ،٥ ج١، ،١٠٩ ،۲ ج١، ،٤٣٧-٤٣٨ ،١ ج٤، ،٣٨٠ ،٩ ج٣، ،٢٠٧ ،۲ ج٣، ،٤٤٥ ،٤٤٠ ،٤٣٨
.٤٠٢ ،١ ج١، ،۹۰–٨٩ ج۱، ،٤٤٤ ،١٤ ج۱، ،٢٠٨ ،٥ ج١، ،٩٤ ،١٧

.٤١٨-٤١٩ ،٣٠٥-٣٠٦ ،٢٨١–٢٨٨ ،١١ ج٤، ،٢٦٤ ،٩ ج٤، ،٣٥ ،۱۹ ج٤، ،٤٢٤ ،١ ج٤، 36
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

للحقِّ موازين إىل صورية قواعد مجرَّد من املنطق ل يتحوَّ ثمَّ وِمن األشاِعرة. عند التاريخ
التالميذ إىل األستاذ من وصية واملنطق البرش. أهواء ف يتوقَّ التاريخ. يف مسار وإىل العَميل
العنارصاألربعة عن حديثِه يف الطبيعي أرسطو أيًضا وهناك الخطأ. يف الوقوع من يَحِميهم
أرسطو أما القمر. ومنازل جسد كل رأس الشمس جسد وجعل الكون، منها ن يَتكوَّ التي
من وتخليِصها الحسِّ شوائب عن وتخلِّيها وِصفاتها بالنفس يبدأ الذي فهو امليتافيزيقي
وهو املوروث. داخل الوافد وتمثُّل أرسطو «أسلمة» أجل من أثولوجيا عىل اعتماًدا البدن
عاِلمة أصبحت ذاتها يف فكرُت فإذا بالقوة. عاِلمة النفس إنَّ قال الذي الفاضل الحكيم
أحب ألنَّها نفسه عيوب عن ويُعَمى يَُصمُّ اإلنسان إن كما اليونانيِّني. حكيم عند بالفعل
البدن النفس ُمفارقة بعد بفلسفِته يُجازي الفيلسوف إنَّ املنطق صاحب وعند إليه. األشياء
التفاحة لكتاب وطبًقا األخرية سقراط بليلة أشبه امليِّتة حرضته عندما بذلَك ح رصَّ كما
األوامر يعرف الذي باهلل املوحد العاقل أرسطو كله ذلك من وأهمُّ هللا، إىل والتقرُّب املنُحول،
وتتشبَّه املالئكة بفضائل النفس تكمل حيث السمع بطريق أو العقل بطريق والنواهي
حيٍّا كان لو بأنه الحديث يف أرسطو ذكر النبي إنَّ بل اإلنسانية. الطاقة بحسب باإلله
بقرننَي ذلك بعد الرتجمة عرص منذ إال يُعَرف لم أرسطو أن مع مجلسه يف ذكر حني التَّبعه

له.37 خ تؤرِّ التي وليست النموذج تبني التي الحضارة ولكنها الزمان، من
ومن البدن؛ بعد وبقائها النفس بخلود يؤمن الذي للحكيم نموذًجا سقراط ويظهر
وحزن املوت به نَزل عندما أيًضا أرسطو ذلك يف سار وقد املوت. من خوف فال ثم
محاورة يف تالميذه مع سقراط بحوار أسوة التفاحة رسالة يف وصيته فكتب تالميذه عليه
واإليمان له. ومقلِّد سقراط تلميذ فأرسطو النقص، إلكمال حضاري إبداع فاالنتحال فيدون.
والقدر. بالقضاء اإليمان عالمات من فذاك ظامًلا. كان ولو حتى القانون وبحكم بالقانون
الذي واملسيح قابيل، قتله الذي هابيل مثل اإلنسانية تاريخ يف الشهداء زمرة من وسقراط
سقراط عن يُروى وأحيانًا أحد. يوم واملسلمني هالكه، فرعون أراد وموىسالذي اليهود، قتله
له. بنذٍر وفاءً الهيكل يف ديك بذبح موته عند وصيته مثل كفيلسوف موقفه مع يتفق ال ما

للوافد.38 املوروث من حضارية قراءة بالنذر فالوفاء

،١ ج٤، ،٤١٦ ،۱۰ ج٢، ،۱۳۸ ،۳ ج١، ،٢٢٨ ،٤١٧ ،۱۱ ج٤، ،٤٢٢-٤٢٣ ،١٤ ج١، ،٢٦٨ ،٧ ج١، 37

ما يَعرف حتى عاش «لو الحديث صيغة .٢٧١ ،٩ ج٢، ،٣٥ ،٣ ج٤، ،٥٠١–٥٠٢ ،١ ج٤، ،٥٠١–٥٠٢
.١٧٩ ،٧ ج٤، ديني.» عىل التبعني به جئت
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الشخص. عىل والفكر العالم، عىل العلم ألهمية بطليموس من أكثر املجسطي ويَذُكر
بنشأتها، للحقيقة لبطليموسربًطا باملجسطي يُقارنُونَها ثمَّ الفلك يف آراءهم اإلخوان ويضع
التفصيالت ويُحيلون العامة، املبادئ اإلخوان يعطي باملايض، والحارض بتاريخها والبنية
املجسطي. طريق عن عنها الشكوك وذهاب آرائهم صدق من قون ويتحقَّ املجسطي. إىل
الكواكب حركات أما هندسية. برباهنَي املركز حول األفالك حركات املجسطي يف ويتبني
ويُثبت املجسطي، يف ذلك ورشح والعالم»، «السماء رسالة يف اإلخوان بيَّنها فقد السيارة
أن يف معه الحكماء ويتَّفق هنديس، بقياس ُمستديرات أكريات الكواكب أن املجسطي
كما الصيف. يف أشهر ستة الشمال ناحية من األرض فوق الشمس دوران الحرارة سبب
ويعتمد رضورية. هندسية برباهني أرسع والكواكب األفالك حركات أنَّ املجسطي أثبت
سبُقوه َمن مع بطليموس ويَذُكر الفلك. أساس فالهندسة إقليدس؛ كتاب عىل املجسطي
علم يَعِشق إرشاقيٍّا حكيًما بطليموس جعل هو ذلك من واألهم الِعلمي.39 الرتاث يف ولحُقوه
بجسِده. ال بنفِسه يصعد وكأنه الفلك إىل عليه يصعد سلًما الهندسة علم ويَجعل النجوم،
حقيقة وعلم البعث معرفة إىل يَهتدي فإنه والربهان القياس بطريقة الفلك يف ل واملتأمِّ
صانع، وصنع قاصد، بقصد واقفة األفالك حركات أن املجسطي يف الفلك يُبنيِّ كما القيامة.
عالم الهيويل يف وصور هللا قصد ويُصور عالم. قادر حكيم فاعل، وفعل جاعل، وجعل
كما ببعض بعُضها يحيط ُمستديرة كريات شكل عىل وجعلها أبعاد الثالثة ذا األجسام
السموات، وأطباق األفالك تركيب يف الحكيم بانياس وكتاب املجسطي كتاب يف الحال هو
الجن وقبائل املالئكة أجناس العالم، يف السارية النفوس وجنوده، لعبيده مسكنًا وجعلها
تشخيص ويتمُّ هللا. بإذن والكواكب لألفالك امُلديرين آدم بني وأرواح الشياطني وأحزاب
يحفظه إليه يَنظر ولكن صاحبه غاب كبيت فهو إنساني. عالم إىل وتحويله الكواكب عالم

منازله.40 يف القمر نظم وراعيه. العالم رب هو فاهلل ويَرعاه.
أعضاء عن التفصيل من َمزيد ملعرفة األعضاء» «منافع كتابه يف جالينوس إىل ويُحال
كما الجسم. ة لصحَّ املزاج اعتدال عن اإلخوان قول صحة عىل به استشهاًدا أو اإلنسان بدن

.١٧٥ ،۷ ج٤، ،٧٣-٧٤ ،٥ ج٤، ،٢٧١ ،٩ ج٤، ،٣٤-٣٥ ،٣ ج٤، 38

،٥ ج٣، ،٤٧٩ ،۱۲ ج٢، ،٤٣١ ،۱۱ ج٢، ،٣٩٩ ،١٠ ج٢، ،٤٣ ،٢ ج٢، ،۹۲ ،٥ ج٢، ،١٦٩ ،٤ ج١، 39

،١٤ ج١، ،۳۳۲ ،٣٢٦ ،٨ ج٣، ،۲۰۹ ،۲ ج٣، ،٣٢٣ ،۸ ج٣، ،١٨ ،۱ ج٢، ،٢٦٧ ،٢٥٩ ج٣، ،٢٥٥-٢٥٦
.٣٦٠ ،٢٨٥ ،١١ ج٤، ،٩٤ ،١٧ ج٣، ،٢٠٨ ،٥ ج١، ،٤٣٦-٤٣٧

.٣٨٢ ،٣٣٨ ،١١ ج٤، ،٤٧١-٤٧٢ ،١ ج٤، ،٣٣٥ ،٨ ج٣، ،٣٠٣ ،٧ ج٣، ،۱۳۸ ،۳ ج١، 40
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

ونُقصانًا زيادًة دَورانًا اليشء لحركة إثباتًا الطب، يف سلطة باعتباره ابتداءً به يستشهد
الطبِّ وتركيب املوروث، عىل الوافد تركيب هو ذلك من واألهمِّ الجسم، يف للرطوبة وتحليًال
يف هللا ل وتدخَّ النفس، جوهر إثبات إىل الجسم من واالنتقال النفيس، الطب عىل الِجسمي

هللا.41 بأمر للجسِد الشمس حفظ مثل األسباب خالل من الطبيعة
«أرسار املخزون الكتاب يف عرضها كما بالطبيعيات أساًسا الهرمسية الحكمة وتتعلَّق
يشء، كل فيه يوجد ال ذلك ومع وضوئها الشمس ورشوق القمر لروحانيات النرينجيات»
سنة ثالثني معه ودار زحل فلِك إىل النبي إدريس وهو بالحكمة املثلث هرمس صعد وقد
لكلِّ نموذًجا وأصبح النجوم، بعلِم الناس األرضوخِرب إىل نَزل ثم الفلك أحوال شاَهَد حتى
ليس وهو بالعظمة. وليس بالحكمة املثلَّث اإلخوان يه ويُسمِّ الصعود. إىل نفسه تَشتاُق من
بني والتوحيد السحر. رسالة يف ذكره كثر وقد وإسالميٍّا. ومسيحيٍّا يُهوديٍّا بل فقط يُونانيٍّا
ًما مدعَّ املوروث إىل الوافد من التحوُّل مظاهر أحد هو إدريس والنبي العَظمة املثلَّث هرمس

التاريخ.42 دوَّنه وكما القرآن بنصوص
الحمريي، تبع النبطي، أفريذون غريِه: مع الرُّومي وأحيانًا اليوناني اإلسكندر ويُوَضع
باعتباِرهم يضُعوا لم نبي. غري الفاريسوهو بابك بن وأردشري اإلرسائييل، داود بن سليمان
وخطوط طبيعية أقسام وكأنَّها السبعة، األقاليم األرضحدود من املسكون الربع يف ملوًكا
شعب واليونان غريه، مثل واحد اإلسكندر واملسالك. واملمالك البلدان حدود ملعرفة وهمية
املوروث، إىل الوافد ل يتحوَّ ثمَّ والفرس. واإلرسائيليُّون والحمري النبط الشعوب، باقي مثل
أن مثل امللوك إىل الشعوب أفعال تنسب كما عباده أيدي عىل هللا إىل امللوك أفعال وتنسب

ومأجوج.43 يأجوج أسد، بني الرومي، اإلسكندر يُقال
الفلسفي املنطق صناعة إىل املدخل إيساغوجي، صاحب باعتباره فرفوريوس ويذكر
معرفة دون لغة إىل لغة من ونقلُوه الناسرشحه، أطال فقد وفهمه. املنطق تبسيط أجل من
كما تطويل.44 دون اإليجاز عىل فرفوريوس فبسطها تعلُّمها. وَعُرس فصُعبَت بمعانيها

.٤١٥ ،١١ ج٤، ،١٨١ ،٧ ج٤، ،٤٢٢ ،٤١٤ ،٤١٩ ،١١ ج٤، ،٣٣٠ ،٨ ج٣، 41

األول: الباب النقل، األول: املجلد أنظر ،٢٢٥-٢٢٦ ،٥ ج١، ،٣٨ ،٣ ج١، ،٤٤٥ ،٤٤٣ ،١١ ج٤، 42

القراءة. الثاني: الفصل التدوين،
.١٥٣ ،٧ ج٢، ،١٢٨ ،٥ ج٢، ،١٦٦ ،٤ ج١، 43

.٢٦٩ ،٧ ج٢، 44
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بالرغم العمر ِقَرص عىل لثقافته تخصيًصا اليونانيِّني حكيم الحكيم، بقراط بقول يستشهد
فاردموس بقول يستشهد كما جهد.45 وعظيم صناعٍة طول من الطب علم يتطلَّبه مما

وسطها.46 خردل حبة مثل واألرض رة مدوَّ السماء بأن الحكيم

والفرق املؤلَّفات (ب)

أرسطاخس كتاب مثل العالم مع العلم أصحابها، إىل منسوبة املؤلفات بعض أحيانًا وتُذكر
النظر برصف املصنفات تُذكر األغلب وهو أخرى وأحيانًا والنرينجيات.47 الطَّلسمات يف
بألفاظها الرياضية املنطقية املصنفات مثل العلم تاريخ من جزءًا باعتبارها أصحابها عن
قاطيغورياسوهو العدد، خواص ملعرفة الرياضيات يف علم أوُل وهو األرتماطيقي امُلعرَّبة:
الثانية الرسالة وهي الجيوميطريا العرشة، عرضاأللفاظ وغرضه للربهان د ممهِّ كتاب أول
الثالث وهو واألسرتونوميا، الحساب. يف الواحد تُماِثل الهندسة يف الريايضوالنقطة القسم يف
الكواكب يف فالشمس املجسطي، يف ذكرُت كما بالرباهني النجوم علم الريايض، العلم يف
املنِطق، عىل األولوية للرياضيات تكون وبالتايل الهندسة. يف والنقطة العدد يف الواحد مثل
اإلخوان استعمل فلماذا وإيساغوجي.48 وبريمنياس، الثانية، وأنالوطيقا األوىل، وأنالوطيقا
استعماُل استمرَّ وقد منقول إىل بعُد ل تَتحوَّ لم ألنها هل املنقولة؟ دون املعربة األلفاظ
عن املوروث داخل الوافد لتمثُّل أم األسطقسات مثل رشد ابن عرص حتى منها البعض
يف اآلن حتى التعريب صمَد وقد بالغريب؟ العامة إليهام أم له املقابل وإيجاد رشحه طريق
وغريُه املنطق لفُظ حني يف والُجغرافيا، واملوسيقى والسفسطة الفلسفة مثل األلفاظ بعض

يُعرَّب.49 ولم البداية منذ نُقَل الفلسفية املصطلحات من

.١٤٤–١٤٦ ،٦ ج٢، 45

.٤١٤ ،١١ ج٢، 46

.٤٢٩ ،١١ ج٤، 47

الثانية، أنالوطيقا ،(۸) إيساغوجي الجيوميطريا، ،(۱۲) قاطيغورياس ،(١٦) األرتماطيقي 48

.(۲) أنالوطيقا ،(٤) األوىل أنالوطيقا ،(٦) بريمنياس ،(۷) األسرتونوميا
ج١، ،٨٣ ،١٩٩ ،٥ ج١، ،١٠٩ ،٢ ج١، ،٧٨ ،٤٩ ،٦٦ ،١ ج١، ،٤٩ ،١٠٩ ،٢ ج١، األرتماطيقي، 49
،٤٠٤ ،١١ ج١، ،٤٣٢ ،١ ج٤، ،٣٩٥ ،١٠ ج٣، ،٣٤٧ ،٣٨٠ ،٩ ج٣، ،٣٣٧ ،٨ ج٣، ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٧
ج١، ،٤٠٤ ،١١ ج١، ،٤٠٤ ،٣٩٠ ،١٠ ج١، ،٢٦٩ ،٧ ج١، ،٢٦٨ ،٧ ج١، ،٢٥ ج١، قاطيغورياس،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

وهو الثانية. أو باألوىل تحديد دون العموم عىل أنالوطيقا مثل املنطقية الكتب تأتي ثم
الخلل. إليه يَدخل وال الوزن يَصحُّ وبه واالعوجاج، الغبن من يمنع الذي امليزان يضع الذي
تتألَّف كيف قاطيغورياس، يف العرشة األلفاظ معرفة غرضه الربهان كتب ثاني وبارمنياس
يف كلمة الِعرشين معرفة الربهان وغرض ومقياس، ميزان منها يكون حتى األشياء وترتكَّب
واملوسيقى الستة، لأللفاظ دراسة الفلسفي، للَمنِطق املدخل وهو وإيساغوجي، بارمنياس.
خمسة املنطق كان وإذا والنسب.50 التأليفات علم وهو الرياضيات من الرابع العلم هو
صناعة معرفة ثانيها الثانية. املرتبة يف وهو الظن منطق فالباقي أنالوطيقا أولها أنواع
والرابع الجدل، وهو طوبيقا والثالث الخطب. صناعة معرفة ريطوريقا والثاني الشعر،
وواضٌح والجدل. املناظرة يف املغالطة وهي سوفسطيقا والخامس الربهان، وهو بوليطيقا
الربهان. صناعة بوليطيقا تسميِة يف الدقة عدم أيًضا يتَّضُح كما املنقول. الرتتيب تتبُّع عدم
قبل ثالثة إىل الكتب وتَنقِسم كفرع. والنقل كأساس التعريب بني امُلصَطلحات وتجمع

الربهان.51 يف والذِّروة عنه، انحراًفا الربهان بعد وخمسة الربهان
والحاسوامَلحسوس والفساد، الكون مثل ألصحاِبها ذكر دون مصنَّفات أسماء وهناك
يف اإلخوان لرسائل أو ثقايف موروٍث إىل الوافد ل وتحوَّ لُشهرتها والحيوان الكيان وسمع
منزلة وعُرشون ثماٍن عدتُها دائرة ذكر الذي األسطيطاس كتاب صاحب ويذكر املوضوع.
ال مؤلَّفة أخرى رسائُل وهناك العرص، ثقافة باعتبارها رسائلهم إحدى يف اإلخوان رتَّبها
العلوم، أجناس ورسالة املعاد، ورسالة الَعملية، الصنائع رسالة مثل الوافد يف لها أصل

،١ ج٤، ،٤٢٣ ،١ ج٤، ،٣٥ ،١٥ ج٣، ،٤٢٥ ،١٢ ج١، ،٤٠٤ ،١١ ج٣، ،٤٣٠ ،٢٤ ج١، ،٤١٤ ،١٢
،١٩٩ ،٥ ج١، ،١٠٤ ،١١٣ ،٢ ج١، ،٧٨ ،٢ ج١، ،٤٩ ج١، جومطريا، ،٤١٤ ،١٢ ج١، ،٤٣٦-٤٣٧
،٥ ج١، ،١٥٧ ،١١٤ ،٣ ج١، ،٧٨ ،٢ ج١، .٤٩ ،١ ج١، األسطرنوميا، ،٢٦٧ ،٧ ج١، ،٢١٩ ،٢١٥ ،٢٠١

.٤٣٩ ،١٣٧ ،١٤ ج١، ،٤٢١ ،١٣ ج١، املنطق .٢٦٧ ،٧ ج١، ،٢١٥
،٣٩٠ ،١٠ ج١، ،٢٦٨ ،٧ ج١، ،٢٦ ج١، األوىل، أنالوطيقا ٤٢٠؛ ،١٣ ج١، ،٢٦٨ ،٧ ج١، أنالوطيقا، 50
ج١، ،٤٢٩ ،١٤ ج١، ،٤٢٥ ،٤٢٣ ،١٣ ج١، ،٢٦٩ ،٧ ج١، ،٢٦ ج١، الثانية، أنالوطيقا ٤٢٥؛ ،١٢ ج١،
،٢٦٩ ،٧ ج١، ،٢٦٨ ،٧ ج١، ،٢٥ ج١، باريمنياس، ،٤٢١ ،٤٢٣ ،١٣ ج٦، ،٤٢٥ ،١٢ ج١، ،٢٤٥ ،١٢
،٣٩٠ ،١٠ ج١، ،٢٦٦ ،٧ ج١، ،٥٩ ،٢٤ ج۱، إيساغوجي ،٤٣٦-٤٣٧ ،١ ج٤، ،٤٢٥ ،٤١٤ ،١٢ ج١،

.٤٣٦-٤٣٧ ،١ ج٤، ،٤٠٤ ،١١ ج١، ،٤٤٣ ،١٤٣ ،١٤ ج١،
،١ ج٤، ،٢٦٨ ،٧ ج١، الخمسة، املنطق كتب ،٢٦٧ ،۷ ج١، ،٤٩ ،۱ ج١، ،٧٩ ،۲ ج١، املوسيقى 51

.٤٤٠ ،١٤ ج٤، ،٤٢١ ،١٣ ج١، ،٤٣٦-٤٣٧
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املبادئ، ورسالة واملعقول، العقل ورسالة واملعلوالت، الِعَلل ورسالة اإللهية، والرسالة
وهناك الصفا. إلخوان منها والبعض املوروث، ُصلب يف وهي والقيامة، البعث ورسالة

صورة؟52 وليس مضمون التأليف أنَّ عىل يَدلُّ مما عنوان بال إليها يُشار أخرى رسائل
بالد يف إليه ومضاًفا ومؤنثًا مذكًرا اليوناني وصفات «اليونانيُّون» لفظ ويَستعمل
الحروب عند صناعية آلة يستعملون اليونانيون كان فقد الوافد. محلية عىل للتأكيد اليونان
تعليم أراُدوا إذا اليونانيِّني عادة من وكان ُمزِعجة. أصواتًا تُصدر نفوساألعداء، بها يُفِزُعون
شعبًا هنا يُمثِّلُون فاليونانيُّون ُقربانًا. له وقرَّبُوا الصنائع هيكل إىل إدخاله صناعة الصبيِّ
األطباء إىل لإلشارة اللفظ يستعمل كما للعلم. َمصدًرا وليس وخرافاته وتقاليُده عاداته له
الذين الُحكماء أو ومناِفِعه خصائِصه عىل واالطِّالع النبات طبائع معرفة عن وعجِزهم
اليونانيِّني واألطباء الحكماء ويَجمع األعداء. ملالقاة زعيٍق بال أصواتًا تُصِدر آلًة اخرتُعوا
وقرَّبُوا عنه، ُقوا وتصدَّ املشرتي، هيكل إىل حملُوه مريض عالج صعب إذا ما حالة يف مًعا
إلهيٍّا، وُجنونًا ومرًضا طبٍّا ذلك وا سمُّ برأ فإذا بالشفاء. له هللا يدعوا أن الكَهنة وسألوا قربانًا،
اليونانيني عند الفيلسوف ولفظ أيًضا. التخصيصوسقراط عىل اليونانيني حكيم وأفالطون
اليونانية، واللغة حرًفا، وعرشين أربعة من باليونانية الكتابة تُوَصف وقد الحكيم. معناه
بالد وحكماء اليونان بالد ص تُخصِّ كما ، املحيلِّ للتاريخ طبًقا باليونانية السنة وتُوصف

للجغرافيا.53 وصًفا اليونان
من أكثر يف بالعلم املشتغلني كلِّ إىل لإلشارة عامٍّ كلفٍظ كثريًا الحكماء لفظ استعمَل وقد
الحكماء والفالسفة الُحكماء مثل آخر لقٍب بإضافة صالحكماء يُخصِّ ثم االستعماالت. ثلثَي
واألنبياء، الحكماء واألطباء، الُحكماء والفقهاء، الُحكماء واملتُكلُِّمون، الحكماء والُعلماء،
مثل: العطف واو دوَن التخصيص يكون وقد والعقالء. الحكماء ُدون، واملوحِّ الحكماء
الُحكماء اإللهيون، الحكماء الرياضيون، الحكماء الطبيعيون، الحكماء املنطقيون، الحكماء
الجن حكماء مثل النوع ص يُخصَّ وقد املتألُِّهون. الحكماء الربانيون، الحكماء املوسيقيون،

ج١، ،٤٥٩ ،١ ج٢، ،٤٥٠ ،١٤ ج١، ،٤٠٧ ،١١ ج١، ،٤٤٠ ،٤٣٧ ،٢٢٢ ،٢٤ ج١، ،٤٢٩ ،١٤ ج١، 52

.٤٤٥ ،١١ ج٤، ،٤٣٢ ،٤٤٨ ،٤٤٣ ،٤٣٦ ،٤٢٩ ،١٤ ج١، ،٤١٣ ،١١ ج١، ،٤١١ ،١١
،٦ ج٣، ،٣٠٣ ،٨ ج٢، ،٣٤٥ ،٩ ج٣، ،٢٩١ ،٨ ج١، ،١٩٥ ،٥ ج١، مرة، ۲۰ حوايل اللفظ استعمل 53
،١٧ ج٣، ،٣٤ ،٣ ج٤، ،٤٦٢ ،٢ ج٤، ،٤١٨ ،١ ج٤، ،٢٨٧ ،٨ ج٢، ،٣٤ ،٣ ج٤، ،٤١٨ ،١ ج٤، ،٢٧١

.٤١٨ ،١ ج٤، ،٢٨٦ ،٨ ج٢، ،٢٦٦ ،٩ ج٤، ،٢٦٣ ،٣ ج٤، ،١١٣
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

والقرآن الحكماء إىل اإلحاالت وأكرب وأخالقهم، وأقوالهم وأغراضهم ملوضوعاتهم وتحديًدا
الفلسفة لفظ من شيوًعا أكثر الُحكماء ولفظ الوافد.54 عىل املوروث غلبِة عىل يدلُّ مما
يطلق بل اليونان عىل مقصوًرا ليس الحكماء لفظ وافد. والثاني موروث األول والفالسفة،

الحكماء.55 املوحدين عىل
وقد الهجري الثالث القرن فالسفة هم هل بالحكماء؟ املقصود من معرفة ويصعب
إخوان من الخمسة الحكماء هم هل الرابع؟ القرن يف املنطقي سليمان أبي مجموعة عاَشت
وموروث؟ وافد بني فرق ال اليونان حكماء ذلك يف بما بالعلم يشتغل من كل هل الصفا؟
الخاص من له نقًال اليونان، حكماء بالرضورة يعني ال الذي العام املعنى إىل أقرب هل
واالتفاق العقالء إجماع إىل أقرب هم الجن؟ ومن الهند، يف الحكماء يوجد إذ العام؛ إىل
فالحكماء اليونان. إىل يشار ال التخصيص وحني واتفاق. مواضعة فالفلسفة بينهم. فيما
املعيارية العلوم ويضعون الحكماء، ميزان والربهان للربهان. املنطق يستعملون املناطقة
مبادئ يضعون الرياضيُّون والحكماء وعمل. نظر واملنطق والنحو، والعروض املنطق مثل
وهي والوجود. املعرفة أساس النسبة وإدراك وأساسها، الرياضية العلوم أول الحساب
ويرفعون فلسفي، بمنهج الطبيعة يف يتأملون الطبيعيون والحكماء وعمل. نظر أيًضا
أفعال يثبتون صغري. عالم واإلنسان كبري، إنسان فالعالم اإلنسان. مستوى إىل الطبيعة

،١٠٨ ،١٨٦-١٨٧ ،٥ ج١، ،١٥٥ ،١٤٦ ،٣ ج١، ،١٠٤ ،٢ ج١، ،٧٧ ،١ ج١، ،٧٥ ،٥٤ ج١، الحكماء 54
،٢٦٨ ،٢٦٣ ،٧ ج١، ،٢٥٧ ،٢٥٥ ،٦ ج١، ،١٨٦–١٨٨ ،٢٣٨ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٢٦ ،٢١٠-٢١١ ،٢١٦
ج١، ،٣٦ ،٣١ ج١، الحكماء، قول معنى يف ،٤٠٤–٥٠٤ ،١١ ج١، ،٣٢٧ ،٩ ج١، ،٢٩٠ ،٢٨٠ ،٨ ج١،
،١١٦ ،١١٠ ،١٠٤ ،٥ ج٢، ،٢٤ ،٢ ج٢، ،۲۰–۲۱،١٧ ،١٦ ،١٢-١٣ ،١٠ ،١ ج٢، ،٦ ،١ ج٢، ،١٢٧ ،١٤
،١٧٠ ،١٤٣ ،١٣٨ ،١٢٥ ،٩٣-٩٤ ،١٧ ج٣، ،٢٤ ج١، الحكماء، أخالق .٨٧ ،١٧ ج٣، ،١٤٣ ،٦ ج٢،
،١٣ ج٣، ،٤٦٠-٤٦١ ،٤٥٦ ،١٢ ج٢، ،٣٦٢ ،٣٤٣ ،٢٤٧ ،٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢١٨ ،٨ ج٢، ،١٨٦ ،١٧ ج٣،
،٤ ج٣، ،٢١٢ ،٢١٤ ،٣ ج٣، ،٢٦٩–٢٧١ ،٦ ج٣، ،٥٨ ،١٦ ج٣، ،٤٧ ،١٥ ج٣، ،٢٣ ،١٤ ج٣، ،١١ ،٥
،٣٣٤ ،٨ ج٣، ،٣١٦ ،٣٢٦ ،٣٢١ ،٨ ج٣، ،٣٠٣ ،٧ ج٣، ،٢٨٥ ،٢٧٢-٢٧٣ ،٦ ج٣، ،٢٣١ ،٢٤٨ ،٢٣٩
،٣٧١-٣٧٢ ،٣٦٠-٣٦١ ،٣٥٧ ،٩ ج٣، ،٣٥٥-٣٥٦ ،٣١٧ ،٣٥٦ ،٩ ج٣، ،٣٣١ ،٣٣٤ ،٣٣٦-٣٣٧
ج٤، ،٤٥٠ ،٢٢٤ ،٥٣٧-٥٣٨ ،٥٣٥ ،٥٣٤ ،١ ج٤، ،٤٨٢-٤٨٣ ،٤٧٦ ،٢٧٠ ،٤٤٧-٤٤٨ ،١ ج٤، ،٣٨٢
،١٥٢ ،٧ ج٤، ،١١٦-١١٧ ،١١٣ ،٥ ج٤، ،٦٢ ،٣٥ ،١٤ ،٣ ج٤، ،١٣ ،١١ ،٩ ،٢ ج٤، ،٥٣٥-٥٣٦ ،١
،٣٠٩ ،١١ ج٤، ،٢٦٥-٢٦٦ ،٩ ج٤، ،٢٣٥ ،٢١٩ ،٤١٥ ،٢٠٦-٢٠٧ ،٨ ج٤، ،١٨٣ ،١٦٤ ،١٦١ ،١٥٩
،١١ ج٤، ،٤٠٧-٤٠٨ ،٣٦٩ ،٣٤٠–٣٤٢ ،٣٣٢ ،٣٢٩-٣٣٠ ،٣٢٥ ،٣١٤-٣١٥ ،٣١٣ ،١١ ج٤، ،٣١١

.٤٢٢-٤٢٣ ،١١ ج٤، ،٤١٩ ،٧ ج٤، ،٤١٧ ،٤١١
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لحساب إنكارها أو هللا عن مستقلة إثباتها وسط، كحل والعناية هللا عىل الدالة الطبيعة
بحدوث الحكماء يقول الوسائط، علية هناك بعًضا. بعضها الطبائع وتقوى الفوىض.
ألنهم الحكماء مع العلماء ويوضع الصواب، يف الشك من بالرغم قدمه وينكرون العالم
أصحاب األخيار العلماء هم والحكماء العلل. عن البحث يتم وفيها أيًضا طبيعة علماء
األنبياء معجزات الحكماء آيات تُشبه وقد والكيمياء. الطبيعة علماء الحكماء ويضم العلل.
مثل للدين والفن النفس، يف وأثرها النجوم بأحكام املوسيقى يربطون املوسيقيون والحكماء
موسيقيون فالحكماء بالطبيعة. تشبها أربعة أوتار والعود واللعب. للهو وليس الفلسفة

وشعراء.56 ومناطقة ورياضيون وأطباء
وهو يُميُِّزهم بما غريهم عن لهم تخصيًصا اإللهيُّون الحكماء هم األحيان أغلب ويف
تحدث لذلك النفس. علم من اإلرشاقيات وتبدأ الحكماء. أحكُم وهللا اإللهيات، أو اإلرشاق
النفس عجاب يعرفون فصله. الذي الوحي ولكن النفس علم عن الوحي قبل الفالسفة
الرمز، اإلرشاقيون الحكماء ويستعمل بقدراتها. وليس وبأرسارها بالعقل، وليس بالنفس
تستطيع ال الذين الدعاة وهم اآلخرة. أمور بها ويُريدون الدنيا، بأمور املثل ويرضبون
الشيعة. وأئمة اإلسماعيلية دعاة إىل أقربه أمامهم، بالنقص إلحساسهم معارضتهم العامة
خاللها من أدرُكوا ولكنهم الغيب، ملعرفة وليس أعىل إىل بها للرتقي النجوم أحكام يَعرفون
القول الجهل فمن والجهل، والذم املدح بني العشق يف أقوال لهم والنجاسات. السعادات

إنساني.57 مرض أو الهمة فراغ أو النفس هم أو إلهي جنون بأنه
واألنبياء الحكماء أرسل وقد والدين. الدنيا يف غرضاألنبياء مع متَّفق وغرضالحكماء
وكالهما، العقيدة ووحدة البرش وحدة يُمثِّل األنبياء. وأبو البرش أبو آدم الشعوب. كلِّ إىل

ج٢، ،١٦١ ،٦ ج٢، ،٦٣ ،٤ ج٢، ،٢٢ ،١ ج٢، ،٣١٧ ،٣١١ ،٩ ج١، ،٤٥ ،٣ ج١، الفالسفة، الحكماء 55
،١٢٤ ،٦ ج٤، ،٦٣ ،٧٥ ،٢٥ ،٢٤٣ ،٣ ج٤، ،٣٢١ ،٣٠٣ ،٧ ج٢، ،٢٦٩ ،٦ ج٣، ،١٩٥ ،٨ ج٢، ،٢٥٣ ،٧
الحكماء ،١٩٠ ،١ ج٣، ،٢٢٤-٢٢٥ ،١٤ ج٢، املتفلسفون، الحكماء .١٩٤ ،١٦٧ ،١٥٧ ،٧ ج٤، ،١٣٦
ج٢، ،٢٠ ،١ ج٢، ،٢٢٤ ،١٤ ج١، ،٢٥٥ ،٦ ج١، األولون، الحكماء .٢٧٢ ،٩ ج٤، القدماء، الفالسفة من
ج٤، ،٤٤٥ ،٢ ج٤، ،١٦٨ ،٧ ج١، الحكماء، من القدماء ،٤٥٣ ،٤٤٥ ،١ ج٤، ،٢٩ ،١٤ ج٣، ،٤٥٦ ،٧٢
،٢٧٨ ،٦ ج٣، ،١١٤ ،٥ ج٢، ،٢٧٥ ،٧ ج٢، والحكماء، العلماء ،٣٦٢–٣٦٤ ،١١ ج١، ،٤٥٣ ،٤٦١ ،١
من األولون الحكماء .٥٠٤ ،١ ج٤، الحكماء، العقالء .٥٣٤ ،١ ج٤، ،٣٨٤ ،١٠ ج٣، ،٣٣٦-٣٣٧ ،٨ ج٣،
،٢٨٠ ،٨ ج٢، الجن، حكماء .١٠٤ ،٢ ج١، القدماء، وتالميذه الحكماء أوالد ،٣٨٧ ،١١ ج٤، املتقدمني،

.٢٣٤ ،٨ ج٢، والفقهاء، الحكماء فتاوى .٢٠١ ،٢ ج٣، والحكماء، والعلماء الفالسفة .٣٥٦
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

وإدخال األنبياء ورثة والعلماء الحكماء السماء. من نزوًال املصدر نفس من والنبوة الحكمة
رضوري الُحكماء انتباه ملفهوِمه. وتوسيًعا املوُروث عىل للوافد إضافة الحكماء مع العلماء
يقولون أنهم والحقيقة العالم، بقدم بالقول واتِّهامهم لكالِمهم الفهم سوء يف الوقوع من
مقابل يف للوجود نازل ُروحي ر تطوُّ والفيض بالِقَدم. وليس فيًضا بالخلق العالم بإبداع
باآليات املتفلسُفون والعلماء الربانيون الحكماء ويُؤِمن للنفس. الصاعد الرُّوحي االرتِقاء
الطبيعة كانت وملا األنبياء. مغادرة بعد سلطة يُمثِّلون ألنهم والتأويل األرسار ويعلمون
األنبياء قول عن يختلف ال الطبيعة عن الصادر الحكماء قول فإن باطًال شيئًا تفعل ال
الوافد تركيب يتم ثم ومن ُسبَْحانََك﴾. بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا الوحي. عن الصادر
مبعوثون الحكماء الرشيعة. تقرُّها كما الطبيعة يف الغائبة الحكمة وتدرك املوروث. عىل
األنبياء يُشاركون والحكماء اإلخوان. لعلِم مصدران وكالهما والرسل. األنبياء مثل هللا من
القائم الجوهر عن قولِهم تأويل سوء ضد الحكماء عن اإلخوان ويدافع الزهد. فضيلة يف
يف املزايدة عن التأويل سوء وينتج واملوصوف. الصفة بني التمييز ورضورة بنفِسه،
دافع كما الفلسفة عن اإلخوان يُدافع املعاَرضة. ضد لطة السُّ صفِّ ويف العلم، ضد اإليمان
يف الحكماء آراء اإلخوان يُراجع لذلك تربأتهم. أجل من لها الغزايل اتِّهام ضد رشد ابن
لطيف جسم أو للبدن ومزاج أخالط عرض، النفس وأنَّ ونفس، بدن من مركبًا اإلنسان
لسان عىل الحكايات الحكماء وضع وإذا باقية. جسمية غري روحانية جوهرة أو مرئي غري
وإن املستوى نفس عىل كالهما األنبياء. مع النفس يف والتأثري اإلفهام فغرُضهم الحيوانات
األنبياء. ثم العلماء ثم العقالء مرتبة إىل اإلنسان يرتقَي أن بعد القمة يف الحكماء كان
بأن الجنة الحكماء يصف اليوناني. املعنى وليس الحسنى هللا أسماء من جمع والحكيم
استعمال ويكثر ألوهية. أكثر والدائرة نهائية. ال صورة االستقامة ألنَّ ُمستقيم فيها ما كل
معنى لهم لذلك واملتكلُمون. والصوفية الفقهاء غري وهم السحر. رسالة يف الحكماء لفظ
الحكماء موقف اإلخوان ويؤيد الجدل. وأصحاب املتكلِّمني معاني عكس باستمرار إيجابي

،٦–١٤ ،٣ ج١، ،٢١٥ ،٥ ج١، ،١٠٤ ،٢ ج١، ،٧٥ ،١ ج١، ٤٢٤-٤٢٥؛ ،١٤ ج١، ،٤١٦ ،١٢ ج١، 56

.٢١٣-٢١٤ ،٥ ج١، ،٢١٤ ،٥ ج۱،
من اإللهيون الصيارفة ،٣٤ ،٣ ج٤، ٤٨٢-٤٨٣؛ ،٤٦٨ ،١ ج٤، ،٢٠٩ ،٥ ج١، اإللهيون الحكماء 57
،٢ ج٤، ،٣٦٠ ،٩ ج٣، الربانيون القدماء الحكماء ،٥٦ ،٩ ج٣، الربانيون الحكماء ،٢٦ ج١، الحكماء

.١٠٠ ،٢ ج١، ،٧٧ ج١، ،٣٣٥ ،٩ ج٣، ،٤٦٢
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحكماء اإلخوان ينقد قد ذلك ومع واملنامات الرؤى صحة يف امُلجادلني معارضِتهم يف
واإليحاء واألرض السموات خراب بإنكارهم ويخطئون للعلم، مصدًرا ليسوا وحدهم فهم
يقولون عندما يخطئون أو وُمشاَهدة. استبصاٌر بالحدوث فاإليمان العالم. بأزلية بالقول

الكون.58 بعد وبقائها باآلخرة االعتقاد واألفضل اآلخرة.

الفالسفة الحكماء

األنبياء

العلماء

العقالء

اإلنسان

الطبيعيون، والفالسفة واملتفلسفون الحكماء، لفظ من أقل «الفالسفة» لفظ ويستعمل
القدماء.59 والفالسفة واملتفلسفة، املتفلسفون، الربانيُّون، والفالسفة الحكماء، والفالسفة
وهي روحانيات الفالسفة يسميها فاملالئكة الكاذب، التشكل إطار يف معظمها وتُستعمل
العمل الرياضيات من وغرضهم املنطق. ألفاظ وتستعمل املواليد. بإنشاء املوكلة الكواكب
الغرض، لنفس واآلالت املوسيقى واخرتُعوا هللا. إىل االرتقاء الطبيعيات ومن واألخالق،
لذلك لذيذة. ألنغام موسيقية نسٌب وبينها الكواكب، من والسعد األرواح، عالم إىل رجوًعا
نفس نحو طريقان والفلسفة فالنبوة والتنزيه. الوحدانية عىل والفالسفة األنبياء اتفَقت
مع الفالسفة واختالف األنبياء اتِّفاق الفرُق إنما واحدة. والوافد املوروث فغاية الغاية.
الرشائع وأشكال التصوير يف ُمختلُفون األنبياء أو املطلق، عىل ُمتفُقون أيًضا الفالسفة أن
واستعمل النفس. بقاء إىل كالُهما ل توصَّ وقد التاريخية. املرحلة طبيعة ويف والعبادات

واإلشارات.60 الرمز كالهما

،٦ ج٤، والفالسفة األنبياء ،١١٧ ،٥ ج٤، والحكماء األنبياء وصايا ،٥ ج٤، األنبياء والحكماء املؤمنون 58
.٢٦ ج١، املتكلمون الحكماء ،١٢٤
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

بمفردهم.61 أو الحكماء مع إما الخواص، مع وأحيانًا القدماء، لفظ استعمل كما
بحدوث يقولون موحدون ومنهم العلوم، مؤسسو املغاير، السابق الرتاث يُمثلون وهم
بني كبريًا الفرق يبدو ال وهنا كونها، قبل األشياء وبعلم الكواكب وبروحانيات العالم
لفَظي أن من وبالرغم وموروث. وافد بني فرق ال املتكلمني بعض وعند واملحدثني. القدماء
واألركان األركان وعالم واألركان الركن لفظ أن إال شائعني كانا واألسطقسات األسطقس
بعضها يستميل فيها.62 الطبيعية والهيويل ماهيتها ملعرفة السائدة هي كانت األربعة
وراء الصورية والعلة عليها، والشتاء الصيف يتعاقب القمر. فلك دون وهي بعض. إىل
بينها املناسبات وحفظ فيها، الطبيعية الصنائع وفعل حولها الكواكب وحركات األفالك
الهيوالنية. العلَّة وهي السيارة، الكواكب وبني بينها محفوظة وغري الثابتة الكواكب وبني
وعالم الطباع. ُمتناِفرة وهي األربعة، األركان عصارات جذبها النبات تكوين يف فعلها وأول
من واحد وكل بعٍض. من أرشُف بعُضه األركان وعالم األركان، عالم من أرشف األفالك
املهدي وهو األكرب الربقليط املعرَّبة املصطلحات ومن الخاصومزاجه.63 وصفه له األركان

الفالسفة امُلتفلسفة، الربانيون، الفالسفة ،(۳) الحكماء الفالسفة (۷) املتفلسُفون .(٤٥) الفالسفة 59
.(۱) القدماء الفالسفة الطبيعيون،

ج٢، ،٤٢٩ ،١٤ ج١، ،٢٩٤-٢٩٥ ،٨ ج١، ،٢٥١ ج١، ،٢٤٩ ،٢٣٤ ،٥ ج١، ،٢٤ ،٢٨ ج١، الفالسفة 60
،٨ ج٤، ،١٨٠-١٨١ ،٧ ج٤، ،٢٤٠ ،٤ ج٣، ،١٩٠ ،٩ ج٣، ،٢٩٥ ،٨ ج٢، ،٢٤٧ ،١٤٥–١٤٧ ،١٣٢ ،٦
،٣ ج٤، ،٤٦٢ ،٥٠٦ ،١ ج٤، ،٢٣٢ ،٢٨ ،١٤ ج٣، ،٣٠٨ ،٣٠٦ ،٢٩٤ ،١١ ج٤، ،٢٦٨ ،٩ ج٤، ،٢١٨
،٧٥-٧٦ ج١، الحكماء الفالسفة ،٣٩٥ ،١٠ ج١، ،٢٨ ،٢٥ ،١٤ ج٣، ،١٥٣ ،٧ ج٢، ،١٧٩ ،٧ ج٤، ،٣٦
،٣٣ ،٩ ج١، ،٢٩٤ ،٨ ج١، ،٢٥٥ ،٦ ج١، املتفلسفون ،٢٦٨ ،١ ج٤، الربانيون الفالسفة ،٣٤ ،٥ ج١،
،١٢٤ ،٥ ج٢، الطبيعيون الفالسفة ،١٩٦ ،٧ ج٤، ،١٨٠-١٨١ ،٧ ج٤، ،٣٩٥ ،١٠ ج١، ،٣٣٠ ،٩ ج١،

.٢٩٣–٢٩٥ ،٨ ج١، ،٢٥١ ،٦ ج١، ،٢٦٣ ،٩ ج٤، القدماء الفالسفة
.(۱) املوحدون الفضالء القدماء (۳) القدماء (٥) الحكماء القدماء 61

.٢٢ ج١، ،٢٠٢ ،٨ ج٤، ،٢٩١ ،١ ج٣، (۲) واألسطقسات مرة .٣ حوايل اللفظ ذكر 62

،٦ ج٢، ،٢١٥ ،٨٨-٨٩ ،٥ ج٢، ،٦١ ،٥٧-٥٨ ،٣ ج٢، ،١٩ ،١ ج٢، ،٦ ،١ ج٢، األربعة، األركان 63
،١٨٤ ،١٨١-١٨٢ ،١ ج٣، ،١١٠ ،٨ ،١ ج٢، األركان، عالم ،١٥٢ ،١٥٧ ،١٥٥ ،٧ ج٢، ،١٣٤ ،١٣١-١٣٢
،٢٤٩–٢٥١ ،٥ ج٣، ،٢٣٦ ،٢٣٧ ،٤ ج٣، ،٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢١٥ ،٢١٣ ،٣ ج٣، ،١٨٨ ،١٩٣ ،١٩٠-١٩١
،٤٢٦ ،٤٦٥ ،٤٦٠ ،١ ج٤، ،٣٦١-٣٦٢ ،٣٥٢-٣٥٣ ،٩ ج٣، ،٣٢٨ ،٣٣٤-٣٣٥ ،٣٣١-٣٣٢ ،٨ ج٣،
،١٣٣-١٣٥ ،٦ ج٢، ،١١٤ ،٥ ج٢، ،٥٣ ،٣ ج٢، األركان، ،١٧٢ ،٧ ج٤، ،٢٢ ،٤ ج٤، ،١٢ ،٢ ج٤، ،٤٣٥
،٥٦ ،١٦ ج٣، ،٤٧٩ ،٤٧٣ ،٤٥٨ ،١٢ ج٢، ،١٦٦ ،١٢ ج٢، ،٣١٤ ،٣٠٩ ،٢٨٧ ،٨ ج٢، ،١٥٥ ،٧ ج٢،

.٢٨٥ ،١١ ج٤، ،٢١٣ ،٢٣٢ ،٨ ج٤، ،٩٩ ،١٧ ج٣،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كيموس، مغنسيا، سوجيموس، األرمونيقي، وألفاظ املوروث، داخل للوافد تمثًال املنتظر
القرسطون.64 املاليخوليا،

الجامعة رسالة (ج)

ُمكوِّناتها، فإن والخمسني اإلحدى الرسائل لكل جامًعا أو تلخيًصا الجامعة رسالة كانت وملا
تأليف كل كان ملا النهائية داللتها لها يكون اآلخر إىل منهما كلٍّ ونسبة واملوروث الوافد
عىل األولوية والفيثاغوريني لفيثاغورس ويظلُّ تاريخي ووعي حضاري تصور عىل يدلُّ
الحكماء ويستعمل القدماء. عىل األولوية والفيثاغوريني الفيثاغوريني وللحكماء أرسطو
ألقوالهم، استعارة وليس اإلخوان موقف تأييد أنهم أي قالوا» «لذلك بعد الفيثاغوريون
يف ذكروا كما العدد طبيعة حسب تركبت واألشياء العدد، لصور مطابقة األشياء فصور
أن من الفيثاغوريون الحكماء قاله وما الفيثاغوريني، رأي عىل العقلية املبادئ رسالة
وهنا التوحيد، إىل طريق معلومات من النفس يف ما وأول املوجودات لصور مطابقة األعداد
ورسالة الداخل.65 إلثبات بالخارج واالستعانة غاية، والتوحيد وسيلة الوافد اإلخوان يأخذ
النفسانية الذخائر أو العقلية الرسائل ضمن الفيثاغوريني» رأي عىل الَعقلية املبادئ «يف
املبادئ يف الثانية الرسالة وتخصص التوظيف، قبل يأتي فالعرض اإللهية. واإلفاضات
الفيثاغوريِّني» «الحكماء لقول مطابقة وهي الوفا وخالن الصفا إخوان رأي عىل العقلية

الفرع.66 هو واآلخر األساس هو فاألنا
مقدمات كتب ثالثة له بأنَّ به التعريف معرض يف يذكر فإنه أرسطوطاليس أما
اإللهي أرسطو ويعجب املنطقي. أرسطو أي الرباهني نصِب يف غرِضه وبيان للربهان
وأراد امللك يِد عىل البالد خراب منع أرسطو استطاع أن بعد الروحي أبيه أفالطون بأستاِذه
بالكتب العاِلم التاريخي، وليسأرسطو إسالميٍّا املقروء أرسطو وهو لواليه. يدعو الناسأن
علميٍّا تراثًا باعتباره املجسطي إىل يحال كما والعقائد.67 النبي النبوية، والتأويالت املنزَّلة

ذكروه.68 ملا وبيان عَرُفوه، ملا تصديق فاملجسطي النظرية. اإلخوان عرف أن بعد فلكيٍّا

،١٧ ج٣، ،٣٦٥ ،٩ ج٣، ،٤٥٨ ،١٢ ج٢، ،٢٧٣ ،٢٧١ ،١٩٠ ،٢٧٣ ،٨ ج٢، ،٢٠٢ ،٥ ج١، ،٤٠ ج١، 64

.٤٢١ ،١٣ ج٤، ،١٣٨
.(۱) املجسطي أفالطون، ،(۳) أرسطو ،(٥) الفيثاغوريون فيثاغورس، 65

.١١٤ ،٧ ج٥، ،٣٤٥ ،٢ ،٣ ج٥، ،٣٣٤ ،٩٣ ،١ ج٥، ،٢٧ ج٥، 66

196



الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

اللفظ وبعَده العدد علم مثل املنقول اللفظ أوًال اإلخوان يُربز للُمصطلحات وبالنسبة
مثل أوًال املعرب اللفظ يذكر وأحيانًا الجومطرية. وهو الهندسة علم أو األرتماطيقي املعرب
علم واملوسيقى النجوم، علم نوميا واألسطر العدد، علم املنقول، اللفظ وبعده األرتماطيقي
وطوبيقا الخطب، صناعة معرفة وريطوريقا الشعر، صناعة معرفة وبويطيقا التأليف،
الستة، األلفاظ وإيساغوجي امُلغالطني، صناعة معرفة والسوفسطيقا الجدل، صناعة معرفة
العبارات، يف أرمنياسالكالم وباري العرشة، األلفاظ الكلياتوهي وقاطيغورياساملعُقوالت
وحده املعرب اللفظ يذكر وأحيانًا الربهان. الثانية وأنالوطيقا القياس، األوىل وأنالوطيقا
اللفظ بعد املنقول اللفظ يكون وأحيانًا أنالوطيقا. أرمنياس، باري قاطيغورياس، مثل
يف الفالسفة يستعملها التي الستة األلفاظ وهي إيساغوجي مثل شارحة عبارة املعرب
العبارة ويف العرشة، األلفاظ وهي الكليات املعقوالت عن البيان وقاطيغورياسوهو املنطق،
نفس ويف علماء وليس آلة املنطق أن عىل للداللة الغالب هو الصناعة لفظ يَبدو الشارحة
مقدمة والقياس والعبارة املقوالت األوىل الثالثة الكتب واعتبار املنطق بناء يُعاد الوقت
الفارابي.69 فعل كما والشعر والخطابة والسفسطة الجدل يف ذلك بعد غيابه ثم للربهان
بالرضورة وليس ا عامٍّ معنًى الرسائل يف الحال هو كما والحكماء الحكيم لفظ ويأخذ
هللا أن يَعرف الذي اإلسالمي الحكيم اإللهي، الحكيم بل اليونان، حكماء أو أرسطو الحكيم
األمثلة صاحب الفاضل، الحكيم الناطق، الحكيم وهو الجنة، وأسكنه آدم خالق سبحانه
العاقل اإلنسان إنسان، كل يف الغريزي العقل أن يرى الذي الحكيم فيه، بما ينضح إناء «كل
طول ونواهيه الناموس ألوامر السمع بموجب أم العقل بُموَجب والنواحي لآلراء املطيع
املسلمون. به اختصَّ الذي بالسمع اليونان به عرف الذي العقل قرن وبالتايل الدنيا. يف عمِره
العلماء مع أو ألرسطو التخصيصكاتِّباع عىل أو اإلطالق عىل الحكماء لفظ ويستعمل
عىل أو األغلب وهو اإللهيني األطباء أو الفلكيني أو الطبيعيني أو املوسيقيني أو املناطقة أو
عىل فالُحكماء سلبًا.70 املتكلمني أو إيجابًا األول الصدد حكماء مثل بالحدوث التخصيص

الكتب يدرس وبما له املقدَّر وعلََّمني عقيل، َوَلد الذي أفالطون أبي وإنما الحقيقة عىل أبواي هذا ليس 67
.١٥٤ ،١١ ج٥، الفلسفية» والسياسة النبوية التأويالت ذات السماوية والتنزيالت اإللهية

.٣٩٠ ،٥ ،٣ ج٥، 68

.١٣٠-١٣١ ،١٣ ج٥، ،١٢٩-١٣٠ ،١٠ ج٥، ،١١٢–١١٤ ،٧ ج٥، ،٩٣ ،١٨ ج٥، 69

املتقدمون، الحكماء الحكماء، من القدماء (۲) العقالء الحكماء (٦) اإللهيون الحكماء (۳۹) الحكماء 70
.(۱) إلخ … الهند أهل من الحكماء الحكماء، من املتقدمون
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املعرفة، وحقائق الدين أصول علم وهو العلم، حملة العلماء مثل الحكمة حملة اإلطالق
األنبياء.71 تبينه الذي العلم حَملة العلماء وهم بربوبيتِه. واإلقرار سبحانه هللا معرفة
ُسنَّته وهو العارف. العالم من إال العمل هللا يَقبل وال قدوة. وأخالقهم سلوكهم يف والحكماء
ألقوال رشٌح اإلخوان ورسائل وأنبيائه. أوليائه من واملصطَفني عباِده من الحكماء وُسنة
املواقف يف وتبايُنِهم اآلراء يف اختالفهم من وبالرغم العلوم. لطاِلبي ملبادئهم وبيان الحكماء
والفالسفة الحكماء أن كما واحد. أصل فالحكمة واألصول. األحوال يف بينَهم خالف ال أنه إال
املعاني يف يتفقون ولكنهم الخلق ببدء يتعلق فيما األلفاظ يف يختلفون التوحيد أهل من
العالم وهو الُكيل بالجسم يتعلَّق فيما الحكماء بني واألسماء األلفاظ يف الخالف واألغراض.
الكلية. للنفس املؤيدة اإللهية القوة وهو الكيل والعقل له امُلحرِّكة الكلية والنفس بأِرسه
عن التعبري الكاذب، التشكل لعملية طبًقا الرُّوحانيِّني املالئكة الحكماء يه تُسمِّ ما وهي
ال ُمستغَلقة علومهم ألن الرمز يستعملون والحكماء فلسفية. ألفاظ بعدة الدينية املضامني
قد واآلخرة. الدنيا يف السعادة له هللا أراد ومن الذهن، وأصفياء القلوب أذكياء إال عليها يقدر
ويُشبه للمعاني. ورشًحا لألفهام تسهيًال والحكماء الحيوان بني الرمز لغة اإلخوان يستعمل
القدماء يذكر وقد القرآن.72 يف املرضوبة واألمثال األنبياء أسلوب الرمزي الحكماء أسلوب
الوافد عىل ة خاصَّ داللة دون له وشاِرحني مصنِّفني للعلم كحَملة العلماء مع الحكماء من
الصدق به يَعرفون ميزتهم الربهان الحد. الوصف يُسمون الذين املناِطقة وهم املوروث. أو
لذلك األفعال. يف والرش والخري االعِتقاد، يف والباطل والحق واألقوال، األفعال يف والكذب
التخصيص، هذا فيها يتمُّ التي الوحيدة املرة وهي الرباهني، نصِب يف أرسطو أتباع هم
يف يَختلُفون قد الذين الطبيعيون وهم األلحان، صناعة يُتقنُون الذين املوسيقيُّون وهم
واِسطة النَّبات أن ويَرون والحركة، والزمان وماهيتها والصورة الهيويل وكيفيات حقائق
بني فرق ال الذهن وصفاء واملحبة العشق يف تحدثوا الذين واألطباء واألركان، اإلنسان بني

النفوس.73 وطب األجساد طبِّ

،٢ ج٥، ،٢٥٢ ،١١ ج٥، ،١٤٥ ج٥، ،٨٦ ،٨ ج٥، ،٢١١ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،٨ ج٥، ،٢١ ،٩ ج٥، ،٦٦ ج٥، 71

.٨٩ ج٥، ،٢٦ ،٩ ج٥، ،٣٧ ج٥، ،٤٠٠
،٨ ج٥، ،٣٥٣ ،٣ ج٥، ،٣٣٦-٣٣٧ ،١ ج٥، ،١٠٥ ،٦ ج٥، ،٩٣ ،٣ ج٥، ،١٣٨ ،١٤ ج٥، ،٩١ ج٥، 72

.١٧٩ ،١٩٣
،٥ ،٣ ج٥، ،١٢ ،٨ ج٥، ،١٤٤ ،١ ج٥، ،١٠٠ ،٩٨ ،٤ ج٥، ،١١٤ ،٧ ج٥، ،١١٤ ،٧ ج٥، ،٣٦ ج٥، 73

.٤١٥ ،٣٩٩-٤٠٠
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الذين هم املوروث. نحو النهاية يف التوجه عن يَكشف مما اإللهيون الحكماء أخريًا وهم
امليزان وضعوا الذين وهم الناطقة. والحجج الالمعة بالرباهني األشياء حقائق عن تكلموا
والعلماء اإللهيون الحكماء ويتَّفق والعلماء. القدماء من واإللهيني الحكماء من الفالسفة مع
من واألوَّلون القدماء الحكماء قال وقد والطبيعية، الجسمانية العلوم وصف يف األقدمون
ذلك وترجم األرض، يف هللا خلفاء املالئكة أن مثل األرض يف هللا خليفة اإلنسان إن العلماء
يطلع ال غامض بعلم ومعلوالتها األشياء ِعَلل بعلم الربانيون والعلماء اإللهيُّون الحكماء
اإللهيني الحكماء تالمذة من املأُخوذة الربانية والحكمة اإللهية بالعلوم املرتاضون إال عليه
املتدينون إال الفلسفة منهج عىل يقوى فال وتسليًما. وإيمانًا تقيًدا امُلرَسلني األنبياء وخلفاء
وأخربت العلماء حكتْه ما عىل واملعلوالت العلل يَعرف وال األنبياء. ورثة إال الحكمة عىل وال
الحقيقية، املعاني عىل املتفقني الدينية والرشعية الحكمية الفلسفة أهل إال الحكماء به
األفالك أمور واستقامة العلوي العالم معرفة يف اإللهيون والعلماء األولون الحكماء وهم
فيها يشء فعل نقصان، أو زيادة وال فيها تضاد ال املعتدلة والقسمة الفاضلة بالنسب
الربانيُّون والُعلماء اإللهيون الحكماء يتَّفق والحكمة. النبوَّة بني فرق ال موزون، قدر عىل
إىل وانقاد لهم واستجاب تبَعهم ومن الفلسفية والتأييدات الَعقلية بالعلوم املخصوُصون
العاِمرة، واملساجد الطاِهرة البقاع يف امُلسبُِّحون وهو بالجنِّ اإليمان ونواهيهم أواِمِرهم
لقمان وآل هامان وبني كيوان وأوالد بلقيس وبني إدريس آل من وُحكماؤها وفقهاؤها
هنا أرسطوطاليس. وذرية أفالطون وآل بقراط آل عليهم ويزاد ناهيد. وبني بهرام وأوالد
الَعقلية بالعلوم املخصوصة الطائفة وهم الجن. بقضية اإليمان يف املوروث إىل الوافد ينضمُّ
بني يونان، وحكمة فارس حكمة بني فرق ال اإللهية، الربانية واملذاهب الفلسفية واآلراء
ما وهو إنسانصغري العالم إنَّ والعلماء الحكماء يقول اإلنسوالجن.74 بني والخيال، الواقع
امُلنبثَّة القوة الجزئية بالنفوس الحكماء يعني والقدماء. اإللهيِّني الفالسفة كتب من ترجموه
هنا العقلية. اإلفاضة قبول عن املتخلِّفة الطبيعة عالم إىل املشتاقة فيل السُّ املركز إىل الهاِبطة
النفس من ُمنبثِقة الجزئية والنفوس النبوة من قريبة الحكمة تجعل التي الفيض لغة تبدو
ألنفسهم يدَّخُرون إسالمي، تعبري وهو األول، الصدر من الحكماء كان عنها. وتخلََّفت الكلية
واملواثيق، العهد عليه ويأُخذُون به يثُقون ملن إال الناس عن بعيًدا والعقول العقل موضوع

،٨ ج٥، ،٢٨٢ ،١٢ ج٥، ،٤٧٨-٤٧٩ ،٩ ،٣ ج٥، ،١٥٨ ،٨ ج٥، ،١٤٣ ،١٣١ ،١٣ ج٥، ،٨٥ ج٥، 74

.١٩٥
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وزنها كيفية عىل واالطالع بحقائقها األشياء معرفة تتمُّ به ألنه البالغ. علم ونه يُسمُّ وكانوا
العلم هذا والغرضمن النفس. صفاء هو للموازين الرُّوحي واملعنى والحق. القسط بميزان
يف الراسخون والنجباء الحكماء شاَهَد وقد به. االقتداء والعلماء والفالسفة الُحكماء من

األجسام.75 يف سارية جسمانية غري جواهَر عقولهم ونور نفوسهم بصفاء العلم
ذكرهم يف الحكماء إن األغراض. نفس يف الربانيون والعلماء األوَّلون الحكماء يتَّفق
بحيث هللا آيات عن الغاِفلة الساِهية واألرواح الالهية النفوس يُنبُِّهون إنما والصورة الهيويل
وقُفوا الذين والعلم الحكمة وأهل الراشدون والحكماء املوُروث. عىل للتنبيه الوافد يستعمل
أعمال تُوَزن بها التي القيامة يوم املنصوبة املوازيَن يعلُمون الصادقني، األنبياء أرسار عىل
إليها ينظر لصاِحبها األعمال فيها ترتاءى شفافة نفسانية صورة هي ا. رشٍّ أو خريًا العباد
إىل الكمِّ ومن التنزيه، إىل التشبيه ومن النفيس، ر التصوُّ إىل الشيعي التصور من خروًجا
عن والذيابة األمة، لهداية ذهابهم بعد األنبياء رشائع يف املستخلُفون هم والرؤساء الكيف.
هم املهديُّون فاألئمة األنبياء، مرامي من خفَي وما الحكماء، به نطق ما وتأويل األئمة،
بالحاقة املؤمنُون الُعلماء وصدق الحكماء دلَّ وقد األنبياء. ونبوَّة الُحكماء لحكمة امُلظهُرون
منزلة اإلنسانية صورة الحكماء وعند األنبياء. به أخربَت الذي هللا علم تحقيق إىل إشارة
إىل أقرب هي والخالف. الجدل خارج والِحكمة والنار. الجنة بني املحدود الرصاط ثالثة،
يدلُّ مما باملتكلِّمني الحكماء يَقرن لذلك وأرسارهم. رموزهم تأويالت مع األنبياء براهنِي

القياس.76 يف مًعا واستعمالها املوروث اللفظ معنى عىل
لبارئهم مناجاتهم يف وهم اإللهيني وبصفة الحكماء بمعنى الفالسفة لفظ ويستعمل
العلماء من واألكابر القدماء الكرماء الفالسفة ص تخصَّ وقد الداِهرين. دهر يا بلفِظ
النفيسة. الجواهر موضوع يف املكتومة واألرسار العقلية والحقائق اإللهية الفلسفة وأصحاب
األقدمني والعلماء واملؤمنني املهديني واألئمة املرسلني واألنبياء اإللهيِّني الفالسفة وإجماع
معننَي عىل يُقال مشرتك اسم والعقل الصادق. الحق عىل إال يجتمُعوا لم أنهم عىل يدل
روحاني.77 بسيط جوهر سبحانه، الباري اخرتعه موجود أول الفالسفة، إليه يشري أحدهما

،٣ ج٥، ،١٨٥ ،١٧٧ ،٨ ج٥، ،٣٥٤ ،٣ ج٥، ،٢٥٥ ،١٢ ج٥، ،١١٩ ،٩ ج٥، ،٣٤٦ ،٣ ج٥، ،٣٦ ج٥، 75

.٣٧٦ ،٣٦٥-٣٦٦
،١٢ ج٥، ،١٣١ ،١٣ ج٥، ،٤٣٧ ،٣٩٣ ،٣٦ ،٣ ج٥، ،١٢٨ ،١٧ ج٥، ،١٤٥ ،١ ج٥، ،١٣٩ ،١٤ ج٥، 76

.٢٥٨
.٣٦٦ ،٣ ج٥، ،٥١٤ ،٤ ج٥، ،٢٧٣ ،١٢ ج٥، ،٢٥١ ،٢١ ج٥، ،١٩٥ ،٨ ج٥، 77
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

املوروث (٣)

العربية والثقافة والشعر اللغة (أ)

اإلسالمية والعلوم العربية الثقافة ويف العربي عر الشِّ ويف العربية اللغة يف املوروث ويتجىلَّ
وحروفها العربية باللغة االسِتشهاد يتمُّ اإلسالمية. الجغرافية ويف اإلسالمي التاريخ ويف
عن (تسعة القليل بني ط متوسِّ عدد وهو القمر، منازل مع وتقابلها والعرشين الثمانية
العربية األلف وغلظ املقوس. والخط املستقيم الخط الحرف وأصل (الصني). والكثري الهند)
هو كما لأللف واإلنحناء التقويس عىل تقوم األمم لغات كل حروف إن بل لطوله. ُمناِسب
ة. الخاصَّ العربية اللغة كتابة وليس العامة الكتابة يصفون فاإلخوان العربية. يف الحال
الرشائع آخر الرشيعة أنَّ كما الحروف تمام وحروفها الكتابات، خاتمة العربية واللغة
ث - ت - ب - أ الحروف العربي. اللفظ يف هللا حكمة آثار وتبُدو األنبياء. خاتم د ومحمَّ
يُعدُّ، وال يُحىص ال ما منها ويتفرَّع واملوجودات، لألعداد ومطابقة األشياء، كل يف مشرتكة
جسم طابَقت فقد اللغات أكمل العرب لغة كانت وملا وأعضائه. اإلنسان جسم وتطابق
وملا للحيوان. اإلنسان نسبة مثل اللغات لباقي العربية اللغة ونِسبة الصور. أتمَّ اإلنسان
تتبدل، وال تُنسخ ال املطاف نهاية العربية اللغة كذلك ر التطوُّ أنواع أكمل اإلنسان كان
يشء كل بها دون القرآن لغة ة التامَّ بحروفها العربية اللغة كانت وملا نقصانًا. أو زيادة
هندسية أصول عىل الحفاظ أجل من وأكملها ها وأتمِّ وأقومها الخطوط بأحسن تُكتب فإنها
والبعضمقوَّس وامليم، كالقاف ر والبعضمدوَّ كاأللف مستقيم البعضمنها عليها، تَنبني
اللسان يتعدَّى ال ذلك فإنَّ العربية يف األعجمية الُحروف بعض دخَلت وإذا والخاء. كالحاء
وهما والشفتنَي. اللسان حركات الصوتيات علم اإلخوان س ويُؤسِّ اللغة. نقاء عىل حفاًظا
أربعة عىل التعريف الُم وتدُخل اللسان.78 غري أخرى َمخارج لها واألربعة عرشحرًفا، أربعة

الُحروف.79 نصِف عىل أي حرًفا؛ عرش
كل فالسماء الكلمات. معاني ملعرفة العربية اللغة يف اشتقاًقا الكلمات معاني وتُحلَّل
لغة يف والكفن بعض. فوق لرتاكِمه وجباًال سماءً السحاب ى يُسمَّ لذلك الرءوس عال ما
املخصوص الصوت هو والكالم الجسد. جهة من للنفس يَعِرض ما وهو الغطاء، العرب

.٣١٨ ،٩ ج٣، ،٣٣٠ ،٨ ج٣، ،١١٩ ،١٤٩ ،١٤٦ ،١٤٣-١٤٤ ،١٧ ج٣، ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٥ ج١، 78
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اللغة يف األلفاظ معاني وتستعمل أصوات. والرومية والفارسية العربية اللغة لإلنسان.
َمالقح، وأصلُها فاِعلة َلَواِقَح﴾ يَاَح الرِّ ﴿َوأَْرَسْلنَا يف فاللواقح القرآن معاني لفهم العربية
يدلُّ العربية اللغة يف «البعث» ولفُظ فاهًما. املخاطب دام ما والتبديل القلب عىل وأصبحت
﴿أَِئنَّا وحرشها امليِّتة األجساد وبعث النَِّبيِّنَي﴾، هللاُ ﴿َفبََعَث يف اإلرسال معاٍن؛ ثالثة عىل
إىل العقيل إىل الحيسِّ املعنى من تدرًُّجا الغفلة، من الجاهلة النفوس وبعث َلَمبُْعوثُوَن﴾،
أي والنواهي؛ األوامر خالل من تبني التي الطاعة العرب لغة يف الدِّين ومعنى الرُّوحي.
عندهم أحياء فُهم بالليل. هللا يُسبحون فاألخيار لغويٍّا. أيًضا عر الشِّ رشح ويتمُّ الرشيعة.
حر السِّ يُطَلق وكذلك أحياء. الدنيا يف كانوا وإن هللا عند موتى واألرشار أمواتًا. كانوا وإن
األخبار أو العمل برسعة وإظهاره اليشء حقيقة عن والكشف البيان عىل العربية اللغة يف
الكهانة أو الفلك أحكام وموجبات النجوم بعلم ذلك عىل واالسِتدالل كونه، قبل يكون عما
ورضب العربي باألسلوب ويعرب والربهان. الدليل وإقامة البيان رسعة أو والفأل والزمل

باملتأخر.80 املتقدم أو باالسم الشخص ِصلة عىل وعيىس وموىس وخالد وعمر بَزيد املثل
االختالف إنما مقبول اختالف وهو اللهجات. كل تَختلف كما العرب لهجات وتختلف
أتم العربية واللغة بينها، د ليُوحِّ اإلسالم ظهر التي واملذاهب والديانات اآلراء يف املذموم
وإيجازها. الختصارها األخرى اللغات إىل العربية اللغة من النقل يُمكن ال لذلك اللغات.
سام. بن يعرب بها نطق من فأول وتطورها. العربية اللغة نشأة اإلخوان يدرس ثم
يف اتِّفاقات بحسب األرض يف وانتشارهم العرب بتزايُد وتزايََدت الزمان عرب اتَّسَعت ثم
ووَقَع القبائل يف تعدَّدت حتى وُهويتِهم وأبدانهم وطباعهم وأمزجتهم وبقائهم مواليدهم
املوجودات خلق يف اإللهية الحكمة هذه العربية. علم فنشأ الواحد لليشء األسماء االختالفيف
أصول يف واالصِطالح التوقيف نظريتي بني اإلخوان يجمع اللغات. نشأة سبب وتسميتِها
التعدُّد اللغة، يف والوحدة اللهجات يف التعدُّد هذا هو العربية اللغة عجائب ومن الفقه.
اللغات باقي عكس عىل واحد، واملعنى القراءات يف التعدُّد واحدة، والرشيعة األعراف يف
بني العرب لتباعد ونظًرا والديانات. واآلراء اللغات يف الوحدة عىل التعدُّد فيها يَغلب التي
األحد من أيام الخمسة واإليضاح. البيان إىل احتاَجت حتى اللهجات والحرضتباَعَدت البدو
دَعت عما واإليضاح الفهم أجل من منَفعة االختالف واحدة. العربية اللغة يف الخميس إىل

،١١ ج٤، ،٨٨ ،٥ ج٤، ،٤٨٦ ،١١ ج٣، ،٣٠٠ ،٧ ج٣، ،١٠٠ ،١١٤ ،١٧ ج٣، ،٦١ ج٣، ،٦٣ ،٤ ج٢، 80

.٣٦٠ ،٩ ج٣، ،٤١٢ ،٤٠٥ ،٤٠١ ،١٠ ج١، ،٣١٢-٣١٣
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم يَرشُحون اإلخوان وكان والدنيا الدين أمور يف الحاجة إليه
االختالف.81 خالل من الوحدة لتأكيد إيجابي عامل واأللوان األلسنة واختالف ِلتََعاَرُفوا﴾.
للوافد تركيبًا الفلسفة، من حضوًرا أكثر وهو العربي بالشعر الحكماء آراء رشح ويتمُّ
العينية القصيدة يف سينا ابن فعل كما البدن النفس ُمغاَدرة عىل به يستشهد املوروث. عىل
يكون وقد الشجعان، ومدح الحروب ووضِع الحرب عىل وتشجيعها النفوس ولتهييج
أشعارها كانت التي البسوس مثل بشاعر محدًدا يكون وقد تحديد دون عربيٍّا الشعر
الحسني. استشهاد ويف للنفوس، وتحرًكا للضغائن، إثارة قبيلتنَي، بني القتال إلثارة سببًا
باعتباره العشق عىل بالشعر االستشهاد ويتم والفروسية. اإلقدام عىل يُشجع ِشعر وهناك
ومعظم حزام بن عمرو شعر مثل والصدقة والصالة بالدعاء إال له عالج ال إلهيٍّا جنونًا
اللفظي الكالم مقابل يف النفيس والكالم وعاداتها، واعتقاداتها علومها النفس، يف األشعار
لذة عىل بالشعر املثل ويرضب حال. إىل حال من وانتقالها وخلودها (الخطي)، والحريف
والرُّوحية. الجسمانية اآلالم بني فرق ال خيانته، وتؤمله ُرؤيته ه ترسُّ باملعشوق. العاشق
شد الشعراء بعض عند العشق لها. ومشكِّك ومحريِّ للنفوس مؤلم واآلراء االعتقادات بعض
أحبَّت إذا نفس كل يوم. بعد يوًما الشوق وازدياد الرُّومي، ابن قال كما االتحاد إىل الشوق
لها وإيقاظ غفلتها من للنفس تنبيه العشق ويف إليه، وعرضت وطلبته إليه اشتاقت شيئًا
من وتخلََّصت غريها، صحبة ومقاساة عنائها من النفس فتَسرتيح وجهالتها. نومها من
ابتليت وإذا الشعراء. وَصف كما األجسام ومحبِّي األجرام لعاشقي يعرض الذي السقام
يف غريقة تظلُّ فإنها نفسها إىل تَنتِبه ولم واملحن األهوال بها ومرت آخر بعشق األنفس
مدح يف العربي بالشعر املثل ويرضب القيس. امرؤ قال كما جهالتها يف سكرى عمائها.
الحكماء أقوال وتفرس والرباج. الطعن عىل وصربه وإقدامه الفارس ومدح القتال يف الخيل
مقاطع ثمانية وهو العربي الشعر والعروضميزان باملوروث. للوافد رشًحا العربي بالشعر
هي أنواع ثمانية يف العربي الغناء يركب فيها والتي وأصوله العروض قوانني تمثل فيه
كانت مؤلفاتهم ألن إما الفارابي أو الكندي مؤلفات اإلخوان يذكر لم العرب. أشعار مفاعيل
وحملة والجنان والشعر اللغة وتتقابل الوافد. إىل النتباِههم لها إغفاًال ربما أو عليهم سابقة
هناك ثمانية. العربي الغناء أو العربية األلحان وقوانني ثمانية، العدد يف والثِّريان العرش

.٢٠٧ ،٢ ج٣، ،١٥٢ ،١٦٤–١٦٧ ،١٣ ج٣، 81
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فإن اللغات أتمَّ العربية اللغة كانت وملا واألخالق. والشعر واملوسيقى اللغة بني إذن صلة
قال كما األخيار إال األخيار يعرف وال للنفوس. وتهذيبًا األخالق أكمل عنها الناشئة األخالق

الحكماء.82 بل الشعراء فقط ليس الشعر يف ويُشارك الشاعر.
الشديد الغفار العزيز ار القهَّ للواحد اإللهي الكمال عىل العربي عر بالشِّ املثل ويَرضب
والهزاردستان تسبيحه يف املبارك امليمون الفيطوري من أمثلة بالذكر ويخصُّ العقاب
وصف مثل معروف هو ما بني األشعار هذه وتتفاَوت غنائياته. يف األلحان الكثري اللُّغوي
التاريخ. عرب شهرة أقل وأصبح عرصه يف معروًفا كان وما القتال يف لَجواِده القيس امرؤ
وضِع من ربما أو شاعر وضع من ذلك غري يكون وقد صاحبه إىل َمنسوبًا الشعر يكون وقد
بُملوكهم وتذكريهم آدم بني وعظ يف متتالية مقاطع عدة يف بالشعر ويَستشهد اإلخوان.
بأبيات املثل ويَرضب الصوفية. يفعل كما أبقى هو ما واعتبار السالفة واألمم املاضية
يف الوقوع من وتَحذيًرا اآلخرة، ونسيان الدنيا شهوات يف االستغراق ضد عديدة شعرية
العلماء واتِّباع األنبياء وَوحي هللا وصية ترِكهم عىل لهم جزاءً والحرية والشك الظنون
الدنيا يف الزهد من به ويأُمُرونهم اآلخرة نعيم من فيه ويَرغبُون إليه ُعون يدَّ فيما والحكماء
كرم الوعيد وخالف الوعد تحقيق أن عىل بالشعر ويستشهد بَشهواتها. الَغدِر عن والنَّهي
هللا بفضل تليق التي الحميدة الخصال من وهي وإنعام. وسماحة وإشفاق رحمة وصفة
اإلخوان وينقد والعربية. يانية بالرسِّ األحالم يف الشعر يظهر بل وإحسانه. وكرمه ورحمته
يموت ثم للظهور واالستعجال باملجيء التمنِّي مع املهدي يد عىل الخالص انتظار تجربة
طريق وليسعن النفس طريق فالخالصعن يَعرفه. ولم اإلمام يظهر لم إذا حرسة املنتظر
تتبدَّل، ال النفوس فإنَّ األجسام ت تغريَّ ومهما الداخل. إىل الخارج من للتشيُّع انقالبًا اإلمام
هللا. غري الدارين يف أحًدا ترى أال وهي الحقيقة بعني ومشاهدتها رؤيتها يف النفس وتظل
وينقدون الدعاء، ويُجيبون النداء يسمعون األئمة إن الشيعة من يقول من اإلخوان ينقد كما
وهم يعرفهم أيديهم بني ظاهر أنه مع املخالفني من خوًفا املنتظر اإلمام باختفاء يقول من

الشعراء.83 قال كما ُمنِكُرون له

ج١، ،٥١ ،٤ ج٤، ،٢٧٠-٢٧١ ،٦ ج٣، ،١٧٠ ،٧ ج٢، ،٢٠٩ ،١٨٤ ،٥ ج١، ،١٣٩ ،٣ ج١، 82
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

تربز مما أكثر النقلية العلوم تَربُز العربي والشعر العربية اللغة إىل وباإلضافة
الكندي، عليهم السابقني اإلسالم فالسفة إىل اإلخوان يُحيل فال النقلية. العقلية العلوم
الثالث القرن من الثاني النصف يف الفلسفة صورة عن تعرب الرسائل وأن خاصة والرازي،
الفلسفية الثقافة عن يعربون ألنَّهم ربما لهم. تال والفارابي الرتجمة. عرص بعد الهجري
العقل والفلسفة، الدين بني تجمع الفالسفة، يمثلها التي النخبوية الثقافة وليست الشعبية
الذيشغفبحساب الكبال هو الريايضواحد ذكرهم باستثناء واألسطورة، العلم والخرافة،
عىل يردُّون إنهم بل النقيل. باملوروث والوافد بالفقهاء، الحكماء يقرتن لذلك املتسعات.
الدين، أحكام يف املتميزين اآلخرة، أمر يف الشاكِّني النجوم، علوم يف الناظرين الزمان علماء
صناعتهم من إلهية أمور صحة إلثبات والحساب للبعث امُلنكرين النُّبوَّات، بأرسار الجاهلني
فعل رد إيمانية، حركة يُمثلون فاإلخوان بلغتهم. ذلك إلفهامهم بعلومهم عليهم واالحتجاج
فعل رد بلغتهم الخصوم يخاطبون ولكنهم خرافية. شعبية صوفية، حنبلية الداخل، إىل
واألعراس األفراح يف واأللحان واملوسيقى الشعبية الفنون يف تياًرا يُمثِّلون العرص. عىل

زمانهم.84 يف السائدة والوالئم
كانت إذا التاريخ. علم بدايات واألخبار، الرواية علم هو باألصالة املوروث العلم ولكنَّ
الحديث ونقل الرواية بصحة الجزم لعدم األثر يف أو الخرب سمع قبل ُمتواِترة غري األخبار
مثل والحكاية الرواية طريق عن العلم يأتي التاريخية. صحته يف مشكوًكا كان إذا معنويٍّا
وقعت حيث الطالع؛ قرأ الذي املتنبئني وأحد املأمون مع مني وامُلنجِّ التنجيم عن الحديث
الطلسمات. لعالج يلبسه من يُضحك وخاتم الصحن، يف واحدة دقيقة يف والقمر الشمس
صيغة يف املأمون من حكاية السحر، تاريخ بل الصحابة تاريخ فقط ليس املحيلِّ فالتاريخ
ورشط هللا. إال الغيب يعلم ال أن حني يف التنبُّؤ يف السحر وخطورة الحديث، علم من رواية
علًما. ليس والجهل الطبيعة وقوانني كذلك. ليس والسحر وعموميته وبُرهانه ُشيوعه العلم
من بالتاريخ االسِتشهاد ويستمر أفالطون. أسطورة ملقابلة الخاتم أسطورة نفس وهي
من البغاة وطرد الحسني بثأر وطالبُوا املنابر عىل خطبوا الذين العباسيني إىل األُمويِّني
لالضطهاد. رمز العباس وأوالد محمد، آل من املنتَظر املهدي ظهور حتى مروان بني

،٧٦ ،٥ ج٤، ،١٤٤ ،٦ ج٤، ،٥٠٣ ،٧ ج٤، ،٤٢٤ ،١١ ج٢، ،٢٥٩-٢٦٠ ،٢٥٤-٢٥٥ ،٢٢ ،٨ ج٢، 83

.١٤٨ ،٧ ج٤، ،٥٢٣-٥٢٤ ،١ ج٤، ،٢٢٨ ،٣ ج٣، ،٢٢٠ ،٨ ج٢،
.١٨٧ ،٤ ج١، ،١٤٠ ،٣ ج١، ،٢٠٦ ،٢ ج٣، 84
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كل وترك محظور كل الرتكاب لهم ستاًرا والُعلوية الترشيع جعَلت جماعًة اإلخوان ويُهاجم
اسمه، إال القرآن من يعرفون وال بأَرواحهم، ال بأجساِدهم التشيُّع إىل يَنتسبُون وهم مأمور،

والشيعة.85 امللة أدلة عن بعيُدون الرشيعة، وال الفقه يَدُرون ال رسِمه. إال اإلسالم وِمن
الفارسية املصطلحات بعض تحرض إذ ومصنَّفات؛ لغة الفارسية، الثقافة تغيب وال
وبرزويه ودمنة، كليلة وتذكر بها، التشيُّع الرتباط نظًرا الرسائل يف الفارسية واملصنفات
العام التصور إطار يف لآلخرة الدنيا وأن هلل، الطبيعة يف العمل أن عىل اسِتشهاًدا الطبيب
رغب صالًحا العامل يعمل كذلك يرغب لم أم رغب ويحصد، الزارع يَزرع فكما للموروث،

يرغب.86 لم أم الجزاء يف
دخول اإلسالمي، للتاريخ عام كعنوان اإلسالم ويذكر تاريخ، إىل األخبار وتتحول
التاريخ طالب أبي بن عيل ويتصدَّر الدِّيِن﴾. ِيف إِْكَراَه ﴿َال أنه مع كرًها أو طوًعا اإلسالم
العلم، عىل الحريصني قدًرا، األعظم عدًدا األقلية إىل إشارة للعلم؛ مصدًرا باعتباره اإلسالمي
ومن األرحام، إىل األصالب من الرداء، دار من لألبد خَلوا الذين وهم اليقني. عن الباحثني
من التاريخ ويَبدأ النار.87 الجنة إىل الربزخ ومن الربزخ، إىل الدنيا ومن الدنيا، إىل األرحام
بكر أبا صديقه ثم عليٍّا عمه ابن ثم خديجة، زوجه أوًال، بيته آل الرسول ودعوة النبيِّ أول
رجًال وثالثني تسعة أصبحوا حتى وبشاًرا وحيريًا وسلماَن وبالًال وصهيبًا ذر وأبا مالًكا ثم
وأصبُحوا عمر فأسلم عمر. أو جهل أبي رجلني بأحد اإلسالم هللا يعزَّ أن دعا ثم وامرأة.
القرآني الجيل تاريخيٍّا، الثوري الحزب بتأسيس بداية علنية الدعوة فأصبحت أربعني.
تضُع لعمر واالستجابة الرش، يف لكن عمر مثل قويٍّا جهل أبو كان املعارصين، بلغة الفريد
إىل مكة من الرسول هاجر موىس. رمز األربعني إىل واالكتمال واألصلح. الصالح قضية
وإخوان باألذى. الضعفاء املهاجرين املؤمنني إىل مكة أهل من املرشكون وتعرض املدينة.
املباَرزة املرشكون طالب بدر غزوة ويف األوائل. امُلضطهدين لجماعة االستمرار هم ما الصفا

.٢٩٠ ،٨ ج٢، ،١٨٩-١٩٠ ،٢١ ج٤، ،١٤٧ ،٧ ج٤، 85

املرنك، األسفنداج، األسفندرى، العرفشيبا، الطاليقوني، الزبرجد، الدهنج، السنباذج، مثل: األلفاظ 86
ج٥، كوخداي القولنج، اللوزنج، السكنجني، النيلوفر، الالزورد، الفريوزج، الشاربخ، الزرانيج، الزنجفر،
،٣١٦ ،٣١٩ ،٨ ج٢، ،٣٨٥ ،١٠ ج٣، ،٣١٦ ،٨ ج٢، ،١٦١ ،٧ ج٢، ،١١٨–١١٢ ،٥ ج٢، ،١١١–١١٢ ،٢

.١٢٤ ،٥ ج٢، ،٢٦٣ ،٧ ج١، ،٢٥٥ ،١ ج١، ،١٤٦ ،١١ ج٢،
.٥٩ ،٣ ج٢، ،٣٧٧ ،٩ ج١، ،٤٦٠ ،١١ ج٤، 87
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

يف وبقَي الناس. وهزم األمر اشتد أحد ويوَم عبيدة. وأبو وعيلٌّ عمه حمزة إليهم فخَرَج
عىل الدعاء منه طلب رايته وُكَرست املهاجرين وفضالء أنصاره خيار ُقتل وملا يَسري. نفٍر
أخيها. ثم أبيها ثم زوجها عىل للتعرف املدينة نساء إحدى وخرَجت فرفض، املرشكني
والبطل. القائد الرمز، الشخص فاملهم عنهم. عوٌض الرسول بقاء ويف الكل استشهد وقد
كالهما يُِرد ولم صفني. يوم الحكمنيصاحبه من كلٌّ خدع وقد لألقلية. والقيادة له فالزعامة
يف فالخداع بذلك. راٍض غري عيلَّ ورجع الصلح. يف قا يُوفَّ فلم الحيلة أضمرا بل إصالًحا،
األمة، هذه أبو بأنه الرسول وصفه وقد الثأر. يف والرغبة الرتبية يف ذلك أثر وقد التاريخ.
األبوة وتأكيد البدن، لخالص النفس جهاد إىل الفعيل الجهاد من ذلك كل اإلخوان ل ويُحوِّ
سلم وقدًرا. قضاءً وليس املسلمني بفعل كله ذلك وكاَن ولعيل. ولعمر للرسول النفسية
باعتباِره األول اإلسالمي التاريخ اإلخوان ويفرس راضني. كربالء يوم أجسادهم املسلمون
عبيده رغبة من بالرغم عثمان قتل فقد البدن. من لها وخالص للنفس فتوحات تاريخ
الدم. وبإراقة بالبلوى ووعده عمر بعد األمة هذه ويل بأنه الرسول ه برشَّ فقد عنه. الدفاع
أفعاله من بالرغم للعنف رفًضا بالحرية القتال عن كفَّ من ووعد ذلك عثمان ورفض
هللاُ﴾. ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم يف وقرأ حجِره يف املصحف وأخذ عليه، الثورة أسباب أحد كانت التي
كربالء يوم اليشء نفس وحدث راضيٍة. بنفس للمقادير واستسلم وعلمه، هللا وريضبقضاء
إال فرفض زياد ابن حكم عىل النزول املاء إلعطاء واشرتط العطش بالحسني اشتد عندما
وحلم النفس، طيب واملقادير هللا بقضاء راضيًا وُقتل فقاتل، مقتول أنه وعلم هللا، حكم
من النفس تحرُّر عىل دليل بالقناديل مشتعلة كنيسة يف الرُّوم بالد يف أنه بالعراق رجل
وقيود ومكانه جسده من اإلنسان تحرر عىل عظة ليكون بالرسيانية له املالك وحث الجسد
وأحد واملسيح والسحرة وسقراط هابيل منذ التاريخ يفرسون اإلخوان أن وواضح الرشيعة.
الرسول ساعد وقد واملقاومة. الحر االستشهاد وليس والقدر بالقضاء بالرضا والحسني
بعد الناس أحق وهو قم، بغدير عليٍّا بذلك وأبلغ نفوسهم. من االمتداد إخراج عىل أهله
ما عىل الحزن بعد بعده من واألئمة النوَرين ذي صديِقه قتل وبعد الرشيعة صاحب غيبة
اإلخوان فكر أن كله هذا من وواضح والشهداء، بكربالء الحسني وقتل النبوة بيت من ضاع
البدن هزيمة تفسري وإعادة امُلضطَهدين، فكر عن يُعربِّ الذي الشيعي للفكر بلورة هو
وقد للحسد. تاريخ هو جهل أبي مثل معارضيه مع الرسول تاريخ وأن للروح، نرص بأنها
الحسني. استشهاد حتى واملنزلة للرياسة طلبًا الرسول وفاة بعد الرشيعة يف الخالف وقع
يكرب، حتى بالصغري «الرب حالهم عن كرسى أمام قريش رئيس بأقوال اإلخوان ويستشهد
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وأقوال الكفار آلهة مواالة الرسول ورفض يرجع»، حتى وبالغائب يربأ، حتى وبالعليل
تركوا وال يدخلوها حتى يعملون فال الجنة باب عىل جلُسوا الذين السوء أئمة ضد الحسني
أنفسهم ويعتربون الرسول، وفاة منذ السيايس التاريخ اإلخوان يراجع يدخلها. غريهم
ذلك عن عرب كما الحكام، من واملضطهدين الحكم من وامُلستبَعدين البيت آل ألئمة استئناًفا

الفلسفة.88 يف واإلخوان العقائد يف الشيعة
مما والطبيعية البرشية الجغرافية املحلية البيئة تظهر اإلسالمي التاريخ إىل وباإلضافة
مقادير وعن وتهامة، قريش العرب، قبائل عن اإلخوان فيتحدث الداخلية. نشأتها عىل يدلُّ
وللجماعة والخراسانيِّني، والبرصيِّني بالبغداديني للنسبة املثل ورضب العراق، أرايض
طوطوس فبحر روحي. رمز إىل الجغرافيا ل وتتحوَّ والربعيني. والعلويني بالهاشميني
يف كان وإن وبخراسان املرشق ناحية من الطالع يف وبهرام النفوس، لعذاب األثري كرة

القبلة.89 نحو اليمن بناحية يكون فإنه السماء وسط
الواحد الرسائل يف الحال هو كما تماًما املوُروث صورة تبدو «الجامعة» ويف
والجغرافيا اإلسالمي والتاريخ اإلسالمية والعلوم العربي عر والشِّ العربية اللغة والخمسني؛
والفلسفية الرياضية العلوم إىل باإلضافة العلم، رشوط من العربية باللغة فاملعرفة املحلية.
لأللفاظ االشتقاقية املعاني يف وتظهر املنزلة. النبوية والكتب اإللهية والعلوم والعقلية
والفواكه األزهار ذوات البساتني تعني واالستجنان واألجنَّة. الجنان من املشتق الجن مثل
والغيبة. والتغطية السرت وبمعنى والتيسري التدوير بمعنى والتكوير وجنان، جنات والثمار،
الدوالب يَعني معرب لفظ أنه من بالرغم والُجغرايف اللغة، نقاء عىل اإلخوان ويحرص
جهاد األصغر، الجهاد حديث مثل بالشعر الحديث ويثبت األرض، صورة منه والقصد
بالنجوم القبائل رؤساء الجاهلية رؤساء ونسبة النفس جهاد األكرب، والجهاد العدو،
يهوى من واستهجان واألمثلة، واألقمار بالشموس امللوك من العالية الرتب وأصحاب

الحسان.90 دون العجائز

.١٦٤ ،١٧ ج٣، ،٢٦٨-٢٦٩ ،٦ ج٤، ،٢٦١ ،١٤٤ ،٦ ج٤، ،٨٧-٨٨ ،٧٤–٧٥ ،٥ ج٤، 88

.٤٠٤ ،٢٩٦ ،١١ ج٤، ،٤٠٣ ،٣ ج١، ،٩٧ ،٢ ج١، ،٣٨٥ ،٨ ج٢، 89

للحديث: تأييد والشعر ،٤٢٧ ،٣٩٤ ،٢١١ ،١٠٠ ،٤٤٩ ،٢٠٨ ،٨٤ ج٥، 90

وأوج��اع��ي أح��زان��ي ك��ث��ر داع��ي ح��زن��ي م��ا إل��ى ق��ل��ب��ي
أض��الع��ي ب��ي��ن ع��دوى ك��ان إذا ع��دوي م��ن اح��ت��رازي ك��ي��ف
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

والتاريخ واليهودية واإلسالم والثنوية والحكماء املتكلِّمني من املحلية الثقافة تظهر كما
من طائفة امُلجادلني ومن القياس. يستعملون والحكماء فاملتكلمون املحلية. والجغرافية
تعطََّلت وإال البدن فراق بعد النفس بقاء إلثبات والصابئة واملجوس والنصارى اليهود
والرش، الخري بثنائية الثنوية وتقول والرشائع. األديان كل تُقرِّبها عقيدة وهي األحكام.
هذا اإلخوان وينقد متفقني. غري متضادان خالقان بهما، متفقني غري متضادَّين فعلني
الخري فاعل هو فاهلل إلهني. وجود استحالة التمانع، دليل يشبه ما عىل اعتماًدا املذهب
واليهودي الفقري واملؤمن الغني الكافر مثل ويرضب ونقص. عجز والرش خري، والعالم
«بهرنوري مثل طالب أبي بن عيل أقوال وتذكر الحكمة. عن البحث يف واملسلم عزير
خصائص تعطي املحيل التاريخ ومن الخالف. أهل باطل به أزهق علمه إن أي نريانهم»؛
يف الحجاز وعادة الربد، من االحرتاس مثل لها الوحي وطواعية العجم وطبائع الشعوب
البقاع وتذكر الرسالة. لقبول الحجاز أهل وإرساع األبدان، بكشف الحرام البيت إىل الحج
كنماذج واألهرام اإلسكندرية ومنارة لألسفار، كنقطتني املرشق وبالد املغرب بالد مثل

للعمران.91

والحديث القرآن (ب)

الرابع، الجزء يف نصفها آية، األلف فتَتجاَوز اإلخوان رسائل يف القرآنية اآليات وتكثُر
إسالمي مؤلف يف لآليات حشٍد أكرب وهو الثالث. ثم األول ثم الثاني يف اآلخر والنصف
اإلخوان عىل الشائع الحكم من بالرغم الوافد عىل كاملة سيادة املوروث سيادة عىل يدلُّ
يستخدمون أنهم مع اليونانية الحكمة عىل اإلسالمية الرشيعة يُوفقون اليونان أتباع بأنهم

العقائد. إلثبات الفلسفة
أسلحتها ونزع العامة العقول إىل سلطة كُحجة توجيهها إىل النصوص كثرة وتهدف
من فهما واملعارصة. القديمة السلفية الحركات تفعل كما نهائيٍّا تَستسِلم حتى ومالحقتها
القرآن لكان وإال أخرى بآيات مناقضتها أو عليها االعرتاض يُمكن وال األصيل املوروث
التصديق ورسعة االنفعالية املواقف لها تتحمَّ ال التي النزول أسباب إىل اللجوء أو ُمتناقًضا

املبارش.92 والعمل التجنيد وأهمية

.٤٦٨ ،٥٣٦ ،٣٨–٤٠ ،١٨٦ ،٥٩ ،٤٨-٤٩ ،١٣١ ج٥، 91

.(١٥٠) الثالث ،(٢٠٠) األول ،(٢٨٠) الثاني ،(٤٣٠) الرابع الجزء 92
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

موضع من أكثر يف تفسريها يتم نفسية شحنة ألنها مرة من أكثر اآليات وتتكرَّر
الحال هو كما األخرى تلَو اآلية االسِتشهادات وتتواىل النفيسللقارئ. املضمون مع لتطابِقها
داخل واإللهيات والطبيعيات الرياضيات بناء املادة، عن اإلعالن وبعد العدد رسالة خاتمة يف
العود النَّفيساملطلوب، االيقاع إلحداث والشعر املوسيقى يف كالالزمة اآلية تتكرَّر النفس. علم

اإليقاع.93 أجل من والنهاية البداية األول، اللحن عىل والتنويع بدأ، عىل
القرآن وكأنَّ األنبياء، لسان عىل بل تعاىل، بقاَل مسبوًقا اآلية ذكر يكون ال وأحيانًا
سورة مثل السور أسماء وتختلف لإلقناع. وُحجج الخصوم مع وجدل األنبياء بني حوار

استخدامها.94 كيفية بل السورة ليس يهمُّ فما إرسائيل. بني وسورة يونس
خطيب يفعل كما للحيوان كانت ولو حتى الخطاب فواتيح يف اآليات اإلخوان ويذكر
قابًال الشيخ تجعل متالحقة وكرضبات السلطات حجة من ابتداءً القرية وشيخ املسجد
فيما مرتابطة اآليات تكون ال وقد للتجنيد. سهًال لألوامر، طيًعا لالستماع، مهيئًا الدعوة
تسخني مهمتها متالحقة رضبات مجرد بل واحًدا استدالًال تعطي واحد موضوع يف بينها

لالستسالم. القارئ وتهيئة املوقف
وأحيانًا املبني، القرآن بأنه يوصف وأحيانًا وصفه دون بمفرده القرآن يذكر وأحيانًا

الفرقان.95 يُسمى
االسِترشاق عىل فعل كردِّ والحديث القرآن مثل املوروث بيان يف اإلفاضة تكثر ربما
يف كذلك ليس ألنه اإلسالمية؛ الحضارة مركز من للعلم َمصدًرا باعتباره القرآن يخرج الذي
التاريخ من يأتي يشء فكل التاريخية للنزعة خاضٌع أنه كما تاريخ، نفسه القرآن بل وعيه،
خارجي مصدٍر من نقٍل مجرَّد وجعلها وإبداعها مضمونها من اإلسالمية الحضارة لتفريغ

منه. وليَست الوحي ضد الحديثة األوربية العلوم نشأت فقد الغربية. الحضارة مثل
القرآن من كنَوع اسِتشهاًدا وليس العبارة يُثري استمرار مجرَّد القرآن يكون وأحيانًا
الواقع عىل التعبري عىل القادر هو القرآن وكأن النفس، يف أوقع العبارة تكون كي الحرِّ
عبارة تُوجد فال العبارة. عن كبديل الحر القرآن يستعمل العربي. للنثر استمراًرا املشاهد،

،٢ ج٣، ،٥٨ ،٤ ج٥، ،٢٤٤ ،٨ ج٤، ،١٠١ ،٥ ج٤، ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٨٠ ،١٦٣ ،٧ ج٣، .١٧٢ ،٧ ج٢، 93

.٢٤٨ ،٤ ج٣، ،٢٠٨
.٢٩١ ،١١ ج٢، 94

.٣٥ ،١١ ج٤، ،١٩٣ ،٧١ ج٢، 95
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

فرق يبدو ال وهنا مبني. عربي بلسان عربي كتاب القرآن القرآنية. اآلية من وأوقع أبلغ
إىل ل تحوَّ ولو حتى الغريبة» «الغربة يف السهرودي فعل وكما اإلنسان وكالم هللا كالم بني
امُلرَسل بالقرآن املبارش القرآن يَختلط وأحيانًا القرآن. ُموسيقى نقيِض عىل ركيك سحٍج
يف الحيوان عن الثانية الرسالة يف األسلوب هذا ويكثر املطلوب. النَّفيس اللُّغوي األثر األحداث
أفصح العربية ألنَّ النبيُّ تالُه أن بعد فصيح بلساٍن القرآن الناُس تعلَّم وقد الطبيعيات.96

اللغات.
وتظهر اإلسالمية. بالبيئة لإليحاء فنية صور إىل القرآنية األلفاظ بعض وتتحوَّل
اآلياُت تدُخل كما واملعراج. والحساب والقيامة والنشور البعث مثل القرآنية املصطلحات
كان ولو حتى التصوير من املزيد الجن أسماء وتستعمل القصة. بناء يف فنية كعنارص

والريحان.97 الروح وتشمُّ الجن طاعة حسن مثل خرافيٍّا املوضوع
املوضوعي التفسري بدايات عىل يُؤرشِّ ا ممَّ واحد موضوع حول كلها اآليات وتجمع
املجتمع إىل الوحي ومن العالم النصإىل من واالنتقال املوضوع ِبنية معرفة أجل من للقرآن
األرسار وأنفس الكفار وصفات األخيار وثواب اآلخرة وأمة الخري وأهل املؤمن صفات مثل

واألمثال.98
واإلنجيل بالتوراة مقرونا أو بمفرِده إما مرة مائة من أكثر «القرآن» لفظ ويُستعمل
وقد تاريخها. يف فقط وليس ِبنيتِها يف األديان وحدة عىل يدلُّ مما النزول، ترتيِب بال
مثل التوراة كتب بعض يُخصص وقد التوراة. مع أو االنجيل مع أو وحده القرآن يذكر
األديان آخر اإلسالم ألن الكتب باقي عىل ُمهيِمن فالقرآن ذلك ومع الزبور. أو داود ألحان
الطبيعة أن مثل واحدة حقائق كلها املنزلة الكتب وتثبت الرشائع، آخر اإلسالمية والرشيعة

،٢ ج٢، ،٢٧٨ ،٨ ج١، ،٢٣٨ ،٥ ج١، ،١٤٣ ،٣ ج١، ،٧٣ ،٤ ج٢، ،٤١ ،٣٦-٣٧ ،٢٨ ،٢٦ ،٢٣ ج١، 96

،١٨١ ،٥ ج٢، ،٧٨ ،٢ ج١، ،٣٢٨ ،٢٥١ ،٨ ج٢، ،١٥٨ ،٤ ج٢، ،١٣ ،٣ ج١، ،١٥٥ ،٨ ج٢، ،١٥٥ ،٤٧
،٨ ج٢، ،٣٨٤ ،١ ج١، ،٣٥٠ ،٩ ج٢، ،٣٨٥ ،٩ ج١، ،٨٤ ،٤ ج٢، ،٣٨٨ ،٣٨٦ ،٩ ج١، ،٢٩٥ ،٨ ج١،
ج٢، ،١٧٩ ،٨ ج٢، ،٨٥ ،٤ ج٢، ،٣٨٧ ،٩ ج١، ،٣٧٤ ،١ ج١، ،٢٣٩ ،٥ ج١، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٣٠٩ ،٢٣٢
،٢ ج٢، ،١٤٢ ،٦ ج٢، ،٢٣١ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٨ ج٢، ،١٥٢ ،٧ ج٢، ،٢٩ ،٥ ج٢، ،٢٥٢ ،٨ ج٢، ،٧٢ ،٤
،١٧ ج٣، ،٢١٠ ،٨ ج٢، ،٣٦٢ ،٩ ج٣، ،٣٠٦ ،٧ ج٢، ،٢٤٩ ،٦ ج٢، ،١٠ ،٢ ج٤، ،٢٤٣ ،٣ ج١، ،٤٣

.٣٧٣ ،٩ ج٣، ،١٦٧ ،١٧ ج٣، ،٤٢ ،٤ ج٤، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٣٦٢ ،٩ ج٣، ،٣١١ ،٣١٩ ،٧ ج٣، ،١٢٥
.٣٠ ،١٤ ج٣، ،٣٧٤ ،٣٠٨ ،٢٠٧ ،٨ ج٢، 97

.١٠٩ ،١١٥ ،٥ ج٤، ،٣٦٠ ،١٠١ ،٥ ج١، 98
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لرؤسائها الجن طاعة وحسن والنار والجنة والفلك الطبيعة ووصف لإلنسان، مخلوقة
الخري ومقاييس باألذى، للناس يتعرَّضون ال حتى منها آيات بقراءة بهم واالستعاذة
وقراء. نني ُملحِّ لداود كان وقد هللا. وبيت والصوامع واملعابد املساجد يف وقراءتها والرش،
أنزل الذي وحَده للقرآن اإلنزال لفظ ويستعمل وتالوته. للقرآن متعددة قراءات تُعربِّ كما

الرشيعة.99 صاحب عىل
وإعالنه الوحي تطور عىل داللة الدور يَنقيض عندما يَستأنف طبيعية حركة والقرآن

التاريخ.100 يف مراحل عىل
السحرة مع موىس حوار مثل األنبياء أخبار لألخبار، مصدًرا القرآن يكون وأحيانًا
ويكون عاد.101 رح فالزمهرير والتاريخ الطبيعة عن للعلم مصدر أيًضا وهو والخرض،
الروحانيِّني ووجود األنبياء ُمعجزات مثل والكالمية الدينية ببعضاملوضوعات للعلم َمصدًرا

العلم. طلب عىل والحث والسحر، القرآن وخلق والشياطني الجن مثل
الوحي بني للتطابق نظًرا له وتأكيًدا موضوع عىل اسِتشهاًدا النصُّ يكون وأحيانًا
يشء عن الحديث يتمُّ القمر. ومنازل األفالك سبح عىل الفلك بآيات االسِتشهاد مثل والواقع
النص من وليس النص إىل الواقِع من عكيس، نحٍو عىل للمناط تحقيًقا القرآن يف يذكر ثم
وتأليف خري، عىل واالجِتماع الجدل، وذمِّ الدنيا يف والتزهيد والريحان، الرُّوح مثل الواقع إىل

مائر.102 الضَّ وتصفية القلوب،
الواقع إىل النص من البداية كانت سواء الطبيعة وصف إىل القرآن آياُت ل تتحوَّ لذلك
القرآن إنزال اآليات، معانَي ون ُ امُلفرسِّ ذكر وقد استقراءً، النص إىل الواقع من أو استنباًطا
األصغر العالم والكون، اللغة والشعور، الطبيعة بنَي التوحيد أجِل ِمن املطر إنزاِل مثل
إىل الكون تفسري يُؤدِّي كما الَكون بأرسار العلم إىل القرآن تفسري يؤدِّي األكرب. والعالم
فيه اللغة مضمونًا، بل شكًال وليس طبيعة، بل حرًفا ليس القرآن القرآن. بأرسار العلم
عىل رمز الطبيعة يف األلوان «آية». للفظ املزدوج املعنى ذلك عىل يدلُّ وكما العالم إىل تُحيل

واأللوان.103 األلسنة واختالف البرش د تعدُّ

،١٠-١١ ،٢ ج٤، ،١٧٨ ،٧ ج٤، ،٢١٨ ،٣ ج٣، ،١٣٠ ،١٧ ج٣، ،٣٠٧ ،٣٦١ ،٢٠٦-٢٠٧ ،٨ ج٢، 99

ج٢، ،١١٧ ،١٧ ج٣، ،٢٩٠ ،٢٨٥ ،٨ ج٢، ،١٠-١١ ،٢ ج٤، ،٥١٤ ،١ ج٤، ،٩٣ ،١٧ ج٣، ،٤٩٥ ،١ ج٤،
.٢٤٢ ،٨ ج٤، ،٤٨٨ ،٧ ج٤، ،١٦٤-١٦٥ ،١٧

.٢٢٨ ،٢٠٧ ،٨ ج٢، 100
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

معنى املطلوب فليس تطابًُقا. أكثر أخرى آياٌت توجد بل املعنى، اآلية تطابق ال وأحيانًا
للقارئ. واالجتماعية النفسية الحالة لتُطابق بها االستشهاد بل اآلية

األحكام إطالق مع للناس. يَرشع فقهيٍّ رشعيٍّ نحٍو عىل النصأحيانًا استعمال ويبدو
الوقت نفس ويف عقلية أحكام إىل اآليات وتحويل للخصوص، ال للعموم إثباتًا تقيُّدها، دون
حوى القرآن أنَّ واألغلب والقضية. اللغة والحكم، الدليل الطبيعتنَي، بني االختالف استحالة
املوروث وضد األرسطي الوافد ضدَّ هنا فاملوروث الكاذب. القياس إىل حاجة وال يشء كل

الفقهاء. قياس التسلُّطي،
بالتأويل. إال يُدرك ال باطني بُعٌد له بل للخرب، ومصدٍر للعلم أداة مجرَّد ليس والقرآن
يف املستعَملة والحروف النساء ورسِّ الرجال رسِّ عىل داللة قصار وأخرى طوال سور به
التجسيم ضد التنزيه عن دفاًعا التأويل عن اإلخوان ويدافع هللا. إال يعلمه ال رسٌّ القرآن أوائل
القسم بني الحروف هذه تفسري يف العلماء اختلف وقد التأويل. هو فالحكمة والتشبيه.
العلم يف والراسُخون هللا إال يعلمه ال رس أنها أو الجمل، حساب يف كلمة حرف لكلِّ أنَّ أو

الدين.104 يوِم إىل أرساًرا تظلُّ وفد البرش من والخواص
من أكثر والغيب الحكمة، من أكثر والنبوة العقل، آيات من أكثر اإليمان آيات وتَظهر
وأوقع إقناًعا أرسع فهَي والقيامة. البعث يف اآليات وتكثر الشك. من أكثر واليقني الشهاَدة،
خطاب صياغة استَطاعا اللذَين والفارابي الكندي عكس عىل القولية الُحجة من نفسيٍّا
غياب لدرجة نقلية ُحجة موضوع فلكلِّ عقًال، ذلك كل سينا ابن يركب أن قبل نقيل ال عقيل
ُمضادٍّ فهٍم إىل يؤدي الذي الفهم أو العقلية للُمعارضة يشء يرتك ال حتى الَعقلية الُحجة
العقلية الُحجة تباُدل ويتمُّ أخرى. نَقليَّة بُحجٍة مناقضتها يُمكن النَّقلية الُحجة إن مع

،١١ ج٤، ،٥١٧ ،١ ج٤، ،٢٤٥ ،٨ ج٤، ،٣٣٠ ،١١ ج٤، ،٤٨٨ ،١ ج٤، ،٣٢٤ ،٨ ج٣، ،٥٠٩ ،١ ج٤، 101

.١٤٨ ،٧ ج٤، ،٣١٥ ،١١ ج٤، ،٢٩٠-٢٩١
ج٣، ،٣١٤٤ ،٢٩٨ ،٧ ج٣، ،١٩٤ ،٧ ج٤، ،١٢٦ ،٦ ج٤، ،١٠٠ ،٨١ ،٧٨ ،٥ ج٤، ،٢٥٣ ،٨٠ ج٢، 102

.٧٧ ،٥ ج٤، ،٣٤٤ ،٩ ج٣، ،٢٩٩-٣٠٠ ،٧ ،٧ ج٣ ،٥٣ ،٢ ،١
وهو بيضاء. راية القمر ويف ونفوس، تصاوير وفيها األلوان متعدِّدة والزهرة حمراء، راية املريخ يف 103

الفكر هموم الكريم، القرآن يف واألصفر األخرض دراستَنا: انظر وشاراتها، الشعوب إعالم يف استمرَّ ما
ص٥٧–٦٨. والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن

.١٤٢ ،٦ ج٤، ،٣٨٣ ،٣٧٨-٣٧٩ ،٩ ج٣، ،٨٢ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٩ ج٣، ،٢٠٨ ،٢ ج٣، ،٣٠٥ ،١١ ج٤، 104
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلنسان ويَعرتض بالعقل اإلنسان عىل الحيوان فيَعِرتض والحيوان اإلنسان بني والنقلية
لالستعباد النقل للدفاع، والعقل لالتهام، النقِل اإلنسان. من ُسخرية بالنقل، الحيوان عىل

ل. للُمَؤوَّ والعقل للظاهر، النقل للتحرُّر، والنقل
تحريًرا النصية للسلطة واستدعاء الناس، لعواطِف تملًقا القرآن آيات تستعمل لذلك
نظًرا القلوب لرتقيق كوسيلة وتَستعِمل بها. الوالء زعزعة بعد السياسية السلطة من للنصِّ
من النفِس تخليص أجِل من املوسيقى رسالة يف واِضح هو كما النفس يف القرآن ألثر
النفيس البناء هو اإلخواِن عند النزول فأسباب اإلرشاقي. التأويل إىل باإلضافة الظلمات
مواقف وكلها هبوًطا. التنزيل ال صعوًدا التأويل إال القرآن يف اإلخوان يجِد لم للشعور.
النفسية لألحوال مطابَقة عىل أنزلت اآليات وكأنَّ جديدة، نزوٍل أسباب وكأنها األهواء حسب
والقلوب األفئدة عن لحديثِها الشعوري التفسري هذا عىل نفسها اآليات ساعدت وقد لإلخوان.
اللفظ أنَّ إال الهوى عن النفس نْهي من وبالرغم إَِليِْهْم﴾، تَْهِوي النَّاِس ِمَن أَْفِئَدًة ﴿َفاْجَعْل

موسيقاه. له
توافق التي اآليات واختيار الُربهان، وانقطاع الَعقيل، االتِّساق كرس هو كله ذلك وعيب
سياق يف أقرب بآيات ُمعارضته يُمِكن ما وهو نزولها وأسباب سياقها من ونزعها األهواء

آخر.
والفلك والوعيد الوعد وبيان الكاِفِرين وذمِّ املؤمنني مدح القرآن يف هللا أكثر لذلك
الجسمية، ال الرُّوحية الجنة أهل أوصاف وبيان لآلخرة املريدين ومدح للدنيا امُلريدين وذمِّ
الديانات أن لبيان اآليات وتَكثُر النار، أهل أوصاف وكذلك ثمانية، وهي الجنان وسكان
إىل للتقرب وسيلة نفسه القرآن أنَّ كما ِهللا إىل ومسالُك طُرٌق العبادات ووظائف والرشائع
ُل يتأوَّ الرسول كان كما اإلخوان أخالق والقرآن والدعاء، والتسبيح والصوم الصالة مثل هللا
إحساس وهناك الَغيب، ِمن أتي وبما اإليمان عالمات من به واإلقرار ليًال، ده بتهجُّ الُقرآن
حتى األديان تاريخ يف الخالص جماعات يف الحال هو كما الهزيمة عن تعويًضا بالنرص،

املعارصة.105 اإلسالمية الجماعات
النبي، إدريس وهو بالحكمة املثلَّث لهرمس طبًقا فلسفيٍّا تأويًال اآليات تأويل ويتمُّ
وأحيانًا العقلية. وال الِعلمية ال الوجدانية الشعبية الثقافة من كنوع بالحقائق للعامة إبهاًما

ج٤، ،٦٠ ،٥٦ ،٤ ج٢، ،١٢٣ ،٦١ ،٥ ج٤، ،٥٦ ،٤ ج٤، ،٥٢٨ ،٤٢٥ ج٤، ،٢٠٠ ،٦٤ ،٦١ ،٢٦ ج٣، 105

.١٧٦ ،٧
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

التأويل قبل جزءًا جزءًا تأويلها يسهل حتى لفًظا ولفًظا بل عبارًة، عبارًة اآليِة تقطيُع يتمُّ
وباطن.106 ظاهر يشء فلكل الكيل.

متَّجهة سياسية. اجتماعية آيات منها أكثر نفسية فردية آيات امُلنتقاة اآليات وُمعَظم
تنزيل، منها أكثر تأويل العالم، داخل أسفل إىل متَّجهة منها أكثر العالم خارج أعىل إىل
نزلت اآليات وكأنَّ النُّزول أسباب خارج إرشاقي تأويل هو باملئات. كلها النفس آيات وتَجمع
واإلرشاق النزول. دون الصعود ألفاظ كل اإلخوان يَختار لذلك مبارشة. القارئ نفس عىل
الُكيل، العقل من الكلية والنفس الكلية، النفس من والقمر الشمس من والقمر الشمس، من

الباري.107 من فيض الكيل والعقل
تَعمى ولكن األبصار تَعمى ال إذ الخارج؛ ويف الداخل يف الواقع، ويف النفس يف والتأويل
واقع.108 فالعلم الرؤية. وتصديق األحاديث بتأويل العلم هو العلم دور. الصُّ يف التي القلوب
والقضاء اآلخرة، نحو واالنعراج الدنيا من االنسالخ الباطن التأويل هذا من والغاية
ُروحيٍّا تفسريًا كلها اآليات وفرست اآلخرة. مع د التوحُّ أجل من الدنيا يف االغرتاب عىل
ذلك يتَّضح الدنيا. عىل واالنِكباب والرتف البذخ حياة عىل فعل وكردِّ الحسِن عن بعيًدا
مثل التصوُّف وباطنها العلم ظاهرها األول. الجزء رسائل أطول التاِسعة، الرسالة يف
النبيِّني أرواح عروج العروج، آيات تكثر لذلك سينا. البِن والتنبيهات» «اإلشارات نهايات

يَْسبَحوَن.109 َفَلٍك ِيف ُكلٌّ امُلستبِرصين، ني املحقِّ والصالحني والشهداء والصديقني
الجنة والوعيد، الوعد العقاب، الثواب والرش، الخري ثُنائية عىل الَخالص هذا ويقوم
جماعات رغبة عن تعرب التي الصوفية ثنائيات يف الحال هو كما والبدن الرُّوح والنار،
القوة والفقر، الغنى مثل اجتماعية أشكاًال الثنائيات وتأُخذ الخالص. يف االضِطهاد
والصنعة، املهابة والصلف، الحياء والبخل، الجود والبُعد، القرب والحقارة، النُّبل والضعف،
ضدَّ امُلضطَهدين والظلم، العدِل قوَّتَي بني اع الرصِّ عن تَكِشف التي والسقم السالمة
عالٍم يف واألمل العزاء أخالق أنتج مما القائم، النظام ضد ية الرسِّ الجماعة امُلضطِهدين،
اآليات تفسري تمَّ لذلك العالم. استَعىصخالص أن بعد إلنقاذها النفس إىل والعودة أفضل،

.٢٣٥ ،٨ ج٤، 106

.٧ ،٢ ج٤، ،٨-٩ ،٢ ج٤، ،١٤٨ ،٧ ج٤، 107

.٨٩ ،٥ ج٤، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٣٢ ،٣ ج٤، ،٤٩٧ ،١ ج٤، 108

.٣٤٦ ،٩ ج١، ،٢٩٠ ،٨ ج١، ،٢٤٠-٢٤١ ،٥ ج١، ،١٣٨ ،٣ ج١، ،٣٧ ،٢٣ ج١، ،٣٤٢–٣٤٤ ،٨ ج٤، 109
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والعقاب. والجزاء العدو وُمقاومة والطرد والِحرمان النفس، يف العلم عن إرشاقي نحٍو عىل
التفسري بهذا تسمح نفسها الُقرآنية واآليات والبعث. الخلق يف مأساة إىل العقائد فتحوََّلت
يقرأ عٍرص فكل والسياسية. واالجِتماعية الَعقلية التفسريات من بغريِه تَسَمح كما اإلرشاقي
القرآن القرآن. مضمون عن يَكشف مما العرصأكثر صورة عن التفسري يَكشف فيه. نفَسه
الغني املقهور، أو الظاهر تفسري التفسري، يف صورته خالل للعرصمن عاكسة مرآٍة مجرَّد

الشعب. أم الدولة املعاَرضة، أم السلطة الضعيف، أو القوي الفقري، أو

النسق آيات (ج)

منطق إرشاقية، آيات فكلُّها واإللهيات. والطبيعيات املنطق آيات بني التمييز ويصعب
النفس. إرشاق يف كلها الحكمة تصبُّ إرشاقية. وإلهيات إرشاقية، وطبيعيات إرشاقي،
كما واملعراج اإلرساء من يأتي إرشاقية. وأداته إرشاقي العلم ألنَّ للعلم أداة ليس املنطق
َوالَِّذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع موىس، فعل كما هللا ِمن الكالم وِمن محمد فعل
علم اإلنسان، يهدي نوٌر خاِلص، نظري علٌم إرشاقي، علم املنطق َدَرَجاٍت﴾. اْلِعْلَم أُوتُوا
والزينة واللَّهو ُغروِرها من والتحذير الدنيا متاع وُمقاَومة الزهد رشُطه السماء. من لدنُّيٌّ
السموات نور هللا الرياح. تذُروه الذي الهشيم هذا ة، والفضَّ والذهب والبنني والنساء واللعب
النفس يف اإلرشاق يُيضء. دري كوكب زجاجة، يف مصباح فيها كمشكاة نوُره واألرض،
كانَِت وقد الظلمات. يف تعيش التي املظلمة النفس عكس عىل الطبيعة نوُر هللا ألنَّ طبيعي
جسد، يف وأصبحت العالم إىل هبطت ثم إرشاقها يف البدن إىل ُهبوِطها قبل من النفس
عذابها امُلظِلمة والنفوس نعيمها، املضيئة النفوس تنال وهنا والعداوات. األهواءُ فسادتْها

اإلرشاق.110 عىل مكافأة النفس مجاهدة إال صالح عمل بال
املصباح يف املشكاة يف النور لإلسالم، الصدر هللا رشح الربَّاني، الِعلم هو إذن العلم
ثانيًا. والعلم أوًال اإليمان العلم، يورث واإليمان الظلمات. يف يَسعى الذي الكافر عكِس عىل
املعرفة ثمَّ اإليمان ثمَّ اإلقرار والحكماء. األنبياء طريق هو والعمل فالعلم فالتصديق اإلقرار
علم علم، بال إيمان وإيمان، علم طبقات؛ ثالث فالناس العقل. ثم التصديق ثم اإلسالم

،٤٠٣ ،٣٩٩-٤٠٠ ،١٠ ج١، ،٣٢١-٣٢٢ ،٣٠٢ ،٣ ج١، ،١٥ ،٣ ج١، ،٣٦١ ،٣٤٩-٣٥٠ ،٩ ج١، 110

.٢٥٢ ،٩ ج٤، ،٢٢ ،١ ج٥،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

هللا، من فضٌل والكتاب اإليمان، علم أعالها لعلومهم، طبًقا درجات عىل فالعلماء إيمان. بال
إىل الدنيا يف متاع علم وهو بالخريات السبق ثمَّ واالقتضاء النفس ظلم درجات؛ ثالث وهو

االعتبار.111 أهل مع بالغيب العلم وهو البعث. يوم
ولقد القرآن، من نزل ما أول والعلم الحكمة، ونيل البلوغ عند ويتمُّ النفس، يف والِعلم
اإلنسان خلق وقد والباطن. الظاهر ملعرفة واألذان والقلوب واألفئدة واألبصار السمع خلقت
ِعلم فيها ولكن الحواس من املعرفة تبدأ ثم والرسالة. الوحي تربير أجل من شيئًا يعلم وال
لعباده عنه هللا يَكشف والربوبية التوحيد علم هو الحواس. من يأِت لم فيها ُمودَع آخر
علم أيًضا وهو ليُوسف. هللا أعطاه الذي األحاديث تأويل علُم وهو اليقني. يأتيهم عندما
ر ويتطوَّ لرؤيته.112 العلماء ق تشوُّ من بالرغم هللا رؤية يُمكن ال الوصول بعد ألنه التَّنزيه
مرتبة إىل يصُل ثم العلم اكتشاف يتمُّ حتى شيئًا الطفل يعلم ال النفس. تطور مع العلم

العلم.113 يحدث ال الهوى ويُسود البرصغشاوًة عىل تكون وعندما والحكمة، العلم
النظر طريق وهو إبراهيم فعل كما االسِتدالل طريق عن العلم يحدث وقد
الخالفيات املعرفة. إىل طريًقا فليس الحق يف والخصومة الدين يف الجدل أما واالختصاص.
الحيس بالدليل املعرفة يف العقول وتتفاَوت اإلرشاق.114 وتضاد األصول. علم من جزء

والتأويل. والفهم اإلدراك لدرجات طبًقا والنقيل والعقيل
تعليم أيًضا الطبيعي السماع كذلك هللا من تعليم واملنطق واللغة التدوين أن وكما
الخلق تمَّ فقد والقمر. الشمس والنهار، الليل الطبيعة، يف اإللهية الحكمة تتجىلَّ إذ هللا. من
أساس هو القرآن يف الطبيعة نحو ه والتوجُّ واملالئكة، العلم أولوا بها شهد والحكمة بالحق،
أن وبني للطبيعة مصدًرا القرآن يكون أن بني فرق وال أرسطو. وليس الطبيعي العلم
ُمبدَع ُمحَدث والعالم واحد. يشء والتأويل التنزيل ألن نظًرا؛ للقرآن مصدًرا الطبيعة تكون

،١ ج٤، ،٨٩ ،٥ ج٤، ،٥٣١–٥٣٢ ،١ ج٤، ،٨١ ،٥ ج٤، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٣٢ ،٣ ج٤، ٤٩٧؛ ،١ ج٤، 111

.٦٣-٦٣ ،٥ ج٤، ،٦٢ ،٥ ج٤، ،٦٢ ،٥ ج٤، ،٧٦ ،٦٥–٦٨ ،٥ ج٤، ،٥٣٨
ج٣، ،٣١ ،١٤ ج٣، ،٣ ،١٣ ج٣، ،١٠٦ ،١٧ ج٣، ،٢٤٥ ،٤ ج٣، ،٤٧٢ ،١٢ ج٢، ،٤٥٤ ،١١ ج٢، 112

،٤١٤ ،٤٠٣ ،١ ج٤، ،٢٣٣ ،٤ ج٣، ،٤٦-٤٧ ،١٥ ج٣، ،٤٤ ،٤ ج٣، ،٤١ ،١٥ ج٣، ،٧ ،٢ ج٤، ،٥٨ ،١٦
.١٩٦ ،٧ ج٤، ،٤٨٨-٤٨٩ ،٤٢٣

،٢ ج٤، ،٥٣١ ،٤٥٧ ،١ ج٤، ،٣٤٤–٣٤٥ ،٣٤٧ ،٩ ج٣، ،٢٩٣ ،١٤٦ ،٧ ج٤، ،٤٩-٥٠ ،١٥ ج٣، 113

.٣٣١ ،١١ ج٤، ،٢٠٧ ،٨ ج٤، ،١٧٤ ،٧ ج٤، ،٧–٩
.٥٢ ،٤ ج٤، ،٩ ،٢ ج٤، ،٥١ ،٢ ج٤، ،٤٤٠ ،١ ج٤، 114
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بتقديِره. الخلق يف ما وكل والطيور والجبال واألفالك ُكْن، بأمِر يكن لم أن بعد كائن ُمخرتَع
املثل هو هللا كان وملا َموُزون. قدٍر عىل بمقدار يشء كل خلُق وتمَّ هللا. إىل دليل فالطبيعة

كامل.115 نحٍو عىل يشء كل خلق فقد األعىل
يَسبح، فلك كل للطبيعيات. تدعيًما والطبيعة والفلك الكون بآياِت االسِتشهاُد ويتمُّ
آيات وتذكر والجهل. العلم يستوي ال إذ الكون؛ يف للتأمل دعوة القرآن ويف َمنازل. له والقمُر
والهيويل الصورة عن األوىل الرسالة يف السموات وأطباق األفالك تركيب فصل يف األفالك
بحٍر من نزل املطر أن الشائع الخطأ وتبنيَّ الُعلوية»، «اآلثار ولتأييد الطبيعي) (السماع
التأويل ووضع القرآن تأويل سوءِ تصحيح ويتمُّ الجبال. من يقع الربد وأنَّ السماء من
رصف، محيلٌّ قصد بل العلوية» «اآلثار يف أرسطو من وافًدا ليس فالغرض الصحيح.
واملعاني العربية اللغة عىل اعتماًدا الخاطئة والتأويالت الشائعة األخطاء تصحيح هو
ويعني السحاب، من نزل ما واملطر الرأس، يعلُو ما العرب لغة يف فالسماء االشتقاقية.
عىل السماء من تسقط كواكب الشهب أن خطأ الناس يظن كما الرتفاعها. السماء أيًضا
التأويل؛ سوء عىل للربهنة الشائعة اللغة اإلخوان ويستعمل القرآن. تأويل ويُسيئون األرض،

طبيعيٍّا.116 بل نفسيٍّا فقط ليس فاإلرشاق الكواكب. بإرشاق السماء يف تحدث فالشهب
يُريد ما منه عرف سليمان، فهَمها التي لغته له والطري للتفكري، موضوع والطبيعة
ومنها البرش. مثل أمم والطري الحيوان وكل هللا. لغري قومها وسجود وملكها سبأ عن
التدوين ومنطق الطري منطق تكون قد واللغة النفس، عن والدفاع التحصني اإلنسان يتعلَّم
يف الطبيعة ولغة هللا، مع موىس وكالم واملعراج اإلرساء يف الحال هو كما الكشف ومنطق
إبراهيم فعل كما واملشاهدة التجربة ولغة والعودة، النشأة يف اإلقناع ولغة والبعث، الخلق
السور، أوائل يف الحروف ولغة املعجزات، يف الطبيعة ولغة األصنام، وتحطيمه قومه مع

العلم.117 يف والراِسخني الحكماء من املوجودات تسبيح ولغة

،٨ ج٤، ،٢١٧ ،٣ ج٣، ،١٢٣ ،١٠٣ ،٩٦ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٨ ،٥ ج٢، ،٨٧ ،٢ ج٣، ،٨٤–٨٦ ،٤ ج٢، 115

.٢١٨ ،٢١٠ ،٨ ج٤، ،٢٠٦ ،٨ ج٤، ،٤٥٢-٤٥٣ ،١١ ج٢، ،٢٠٣
،٢٧ ،٢ ج٢، ،٣٤٨ ،٩ ج١، ،٢٦٠-٢٦١ ،٧ ج١، ،١٦٧-١٦٨ ،١٥٩ ،٤ ج١، ،١٣٣ ،١١ ،٣ ج١، 116

.٨٢ ،٦٢-٦٣ ،٤ ج٢،
،٨ ج٢، ،٢٧٠ ،٨ ج٢، ،٦٤ ،١٦ ج٣، ،٢١٧ ،٣١٩ ،٣١٠ ،٢٤٩-٢٥٠ ،٨ ج٢، ،١٨٩ ،٨ ج١، 117

.٢٦٤ ،٩ ج٤، ،٣٤٣-٣٤٤
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

كن بفعل هللا خلقها النجوم، واندثار الشمس تكوير وثابت، بديع نظاٌم وللطبيعة
يوم ولكن الزمان يف فالَخلق أيام؛ ستة يف تدريجيٍّا واألرض السموات خلق تمَّ وقد فيكون.
فتَسيل املاء السماء من ينزل الطبيعة. لقوانني مسري وهللا البرش، أيام من سنة بألف هللا
العالم إىل األكرب والعالم القلوب، أفعال إىل الطبيعة أفعال اإلخوان ل ويُحوِّ بقدر. األودية
الشجر، ومن بيوتًا الجبال من يتَّخذ أن هللا أمر فقد هللا. مع َعالقة يف والطبيعة األصغر.
األنعام هللا، بأمر لإلنسان رة ُمسخَّ والطبيعة للناس، شفاء فيه ألوانه مختلف رشاب وخرج
يف السماء من الُخرافة تدخل وأحيانًا وانتقال. حمل وجمال، طعام ومناِفع، دفء فيها

السماء.118 واستجداء األرض لضياع نظًرا األرض وصف
تطوَّر ثم وافق. ماء ومن طني ومن تراب من خلق فقد اإلنسان. تخصيصخلق ويتمُّ
مثل آخر خلًقا أصبح حتى فلحم فعظام فُمضغة علقة إىل َمكني قرار يف نطفة من الخلق
خلق ولقد جديد. من الحياة إىل ثمَّ املوت، إىل الكهولة إىل الطفولة من الحياة يف التدرُّج
الرُّوحانية، والعودة النشأة مثل الِجسمية والعودة والنشأة وشيب. ضعٍف من اإلنسان
أحوال دورة مثل التاريخ يف الحكم دوران مثل الكون يف املياه دورة والخروج، االسِتتار
نظم عن نوعيٍّا ُمختِلف عدٍل نظام قدم أي االنقطاع؛ إلفادة آخَر خلًقا أنشأ ثم البرش.
األرض تنبت مما اثننَي زوَجني كل من الخلق، لتصوير اآليات وتَستعمل السابقة. الحكم
وشوِق للعشِق نظًرا هللا فضل من وهذا الطبيعة. يف األربعة العنارص وكأنَّها النفس ومن
يَرتقي ثمَّ اإلنسانية. مرتبة تقويم، أحسن يف اإلنسان خلق وقد اآلخر.119 إىل منهما كلٍّ
يَهدي الذي النور وهو بالعلم موٍت بعد ويحيا والعلم، الحكم ويُؤتي ويستوي أشده ويبلغ
هللا إىل الدعوة تها قمَّ يف أقداًرا خلق فاإلنسان الدرجات. يرفع الذي وباإليمان الظلمات، يف
ليَست وهي صورة، أحسن يف اإلنسان خلق الرسول. يُشاِقق أن دون سبيله يف والسلوك
ل وتحوَّ الصورة قبحت الرُّوح وفسدت الجسد حسن فإذا ُروحية. صورة بل جسمية ُصورة
ثم كلمته ق يُحقِّ األرض، يف هللا خليفة واإلنسان ساِفلني. أسفل إىل عليني أعىل من اإلنسان

آدم.120 هو خليفة وأول إليه. يعود

ج٣، ،٢٢٠ ،٣ ج٣، ،٣٤٩ ،٢٠٧ ،٣٤٣-٣٤٤ ،٨ ج٢، ،٤٢٨ ،١١ ج٤، ،٢٣٨ ،٢٣١ ،٨ ج٤، 118

،٣٠٢ ،٨ ج٢، ،٤٦١ ،٤٤٥ ،١١ ج٤، ،٢٢٤ ،٨ ج٤، ،٣٥٢ ،٩ ج٣، ،٢٠٠ ،٨ ج٤، ،٢٥٦-٢٥٧ ،٥
،٨ ج٢، ،٢٠٦ ،٨ ج٢، ،٢٦٤ ،٩ ج٤، ،٧٧ ،٥ ج٤، ،١٠٠ ،١٧ ج٣، ،٣٢٧-٣٢٨ ،٨ ج٢، ،٣٢٧-٣٢٨

.٣٥٤ ،٩ ج٣، ،٢١٩ ،٨ ج٤، ،٢٧٤ ،١٠ ج٤، ،٢٧٠ ،٩ ج٤، ،٢٢٠-٢٢١ ،٨ ج٤، ،٢١٧
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املعاد. إىل الخلق من الثانية النشأة ثمَّ األوىل والنشأة النفس خلق عىل الرتكيز ويتمُّ
مراتب مثل النفوس مراتب وتتفاَوت للبرش، واحد أصل واحدة، نفس من البرش خلق لقد
عىل الخلق أول يف العلم وأُولوا املالئكة مع شهدت وقد هللا. إال يَعلمها ال وأعدادها املالئكة.
وحدانية األنفسوعىل عىل الشهادة الصوفية، عند الحال هو كما األول الذر عهد يف الوحدانية
«املعادن» رسالة يف وذلك العباد، عىل واإلنس الجنة وشهد الخلق عىل موىس شهد كما هللا
الخلق. يف والضياع التشتُّت بعد األول األصل إىل العودة تتمُّ ثم الدين، إىل العلم من انتقاًال
األول.121 الخلق من أسهل ثانية نشأة والبعث السماء. أبواب إىل الصعود إىل النفوس تَشتاق
فاعًال. ومرة مفعوًال مرة واحد علم وكأنهما اإللهيات إىل الطبيعيات من االنتقال ويتم
لكل والفاعل الرامني، لكل الرامي هو املطلقة. وقدرته الشامل هللا علم إلثبات اآليات تستعمل
اإلنساني الفعل يكون وأحيانًا ُمطَلقة. حرية وكأنها والحارث والزارع، والخالق، الفاعلني،
الذي املعاقب وهو رزقه. هللا وعىل إال طري أو دابة من فما اإللهي، للفعل ُمناسبة مجرَّد
جنود يعلم فال العلم. ادَّعى عندما قاُرون كفر لذلك الفيل. بأصحاب األبابيل الطري أرسل
نور فاهلل الفنية. بالصورة هللا عن التعبري ويتمُّ يشء.122 بكل محيط علمه ألن هو إال هللا
كوكب كأنها الزجاجة زجاجة، يف املصباح مصباح، فيها كمشكاة نوره واألرض، السموات
وكالهما واألرض، السموات يُمسك غربية. وال رشقية ال زيتونة مباركة شجرة من يوقد درى
كل يف وهو بقدرها. األودية فتنزل املاء السماء من ويُنزل يشاء من يهدي بيمينه. مطويات

،٣٧٥ ،٩ ج٣، ،٢٩٩-٣٠٠ ،٧ ج٣، ،٢٧٥ ،١٠ ج٤، ،٢٢٣ ،٣ ج٣، ،٢٠٦ ،١٧ ج٣، ،٥١٧ ،١ ج٤، 119

.٥٠٥-٥٠٦ ،١ ج٤،
،٢١٢ ،٢١٠ ،٣٣٨ ،١٢٨ ج٥، ،٣٧٢ ،٩ ج١، ،٣٢١ ،٩ ج١، ،١٨٦ ،١٧٩ ،١ ج٣، ،٢٣٢ ،٥ ج١، 120

.١٤١ ،٧ ج٣، ،٤٧ ،١٥ ج٣، ،١٩٦ ،١ ج٣،
،٣١٤ ،٨ ج٢، ،١٤٨ ،٦ ج٢، ،٣٤١ ،٣١١ ،٣٠٦ ،٨٨ ،١٧ ج٣، ،٢٩٦-٢٩٧ ،٩ ج١، ،٢١٣ ،٣ ج٣، 121

ج٢، ،٣٩٥ ،٩ ج٢، ،١٢٥ ،٥ ج٢، ،١١١ ،٥ ج٢، ،٨٣ ،٤ ج٢، ،١٢ ،١٣ ج٣، ،٧٣ ،٤ ج٢، ،٤٠ ،١٥ ج٣،
،٩ ج٣، ،٢٨٩–٢٩٠ ،٧ ج٣، ،٢٣٦ ،٤ ج٣، ،٤١–٤٢ ،١٥ ج٣، ،٣٤٣ ،٨ ج٢، ،١٩٦ ،١ ج٣، ،٣٩٥ ،٩

.٢٤٢ ،٨ ج٤، ،٣٧١ ،٣٥١
،١٥٣ ،٧ ج٢، ،١٣٠ ،٥ ج٤، ،٣٧٧ ،٣٧٤ ،٩ ج١، ،٢٣٩ ،٨ ج٤، ،١٥٣ ،١٧ ج٣، ،٦٤ ،٨ ،٥ ج٤، 122

ج٤، ،٢٤ ،١٤ ج٣، ،٣٧٣ ،٨ ج٢، ،١٣٢ ،٧ ج٣، ،٢٥٢ ،٨ ج٢، ،٢١٧ ،٨ ج٢، ،٢٤ ،١٤ ج٣، ،١٥٦
،١ ج٤، ،٣٦٢ ،٩ ج٣، ،٢٩٧–٢٩٩ ،٧ ج٣، ،٢٠٨ ،٢ ج٣، ،٤٣٠ ،١ ج٢، ،٢٠٨ ،٢ ج٣، ،١٣٠ ،٨

.٤٧١–٤٧٣
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

وأولوا واملالئكة هللا بذلك ويَشهد األبصار.123 يُدرك وهو األبصار تدركه ال واحد، مكان،
يَسجد شأن. يف هو يوم كل مكان. كل حارضيف والباطن، الظاهر واآلخر، األول هو العلم.

هللا.124 من لُقرِبهم العلوم يف القامات أعىل يف وهم املالئكة
ويَسقي، ويُطعم، يهدي، بالعالم، املعتني الرب هو فإنه الخالق هو هللا أنَّ وكما
الذي هو والضياء.125 والريح املطر يرسل الذي وهو ويغفر، ويُحيي، ويُميت، ويشفي،
أو ثواب من رش، أو خري من اإلنسان يُصيب ما يشء، كل بيده َدَعاُه، إِذَا اْلُمْضَطرَّ يُِجيُب

اآلخرة. يف أو الدنيا يف عقاب
دعوة فالرسالة اإللهيات. ضمَن واملعاد واألنبياء والنبوة الرسالة موضوع ويدخل
تذكره، القرآن األئمة. دعوة مثل للعمل، طبًقا والعقاب والثواب اآلخرة عىل وتنبيه هللا، إىل
لالختالف. ومعيار باملعروف، وأمر سديد، وقول أحسن، هي بالتي وجدال حسنة، وموعظة
إال بنون وال مال ينفع ال يوم هللا، إىل والسبيل املستقيم الطريق وهي السالم. إىل دعوة وهي
أو حجاب وراء من أو والبرشوحيٍّا هللا بني االتِّصال طريق والرسالة سليم بقلب هللا أتى من
وتكون الرسل. بعد حجة هللا عىل للناس يكون ال حتى وبُرهان دليل وهي رسول. إرسال
بالرضورة ذرية يف ليست متواَرثة، غري وهي للعرب.126 بالعربية القرآن أن كما القوم بلغة
فيه. إكراه ال واإليمان الجسمية.127 ال النفسانية النبوة وهي الصالح، العمل أصل يف بل
الغفلة. من وإيقاظها باملعاد النفوس لتذكري أمثلة وفرائضه الحج ومناسك لالتباع. واآليات
الفحشاء عن تنهى والصالة والتقوى، الرب عىل بالتعاون بل بمفردها النفس تنجو وال
هللا سبيل يف إنفاقهما دون والفضة الذهب واكتناز السيئات، يُذهبن والحسنات واملنكر،

صاحبهما.128 بهما يعذب
يكون ال لكي واملوازين الكتب معهم وأنزل ومنذرين مبرشين األنبياء هللا بعث وقد
عمله، يسجل حق، كتاب لديه نفسه، حسيب اإلنسان فيكون الرسل. بعد حجة هللا عىل

،١ ،۸ ج٤، ،٣٢٨ ،٨ ج٣، ،٣٢٤ ج٣، ،٢٩٦-٢٩٧ ،٧ ج٣، ،٢٩٦ ،٧ ج٣، ،٢٨٦ ،٢٨٢ ،٦ ج٣، 123

.٥١٥ ،١ ج٤، ٢م٥١٣–٥١٤، ج٢، ،٩٥٨ ،٩ ج٣، ،٣١١ ،٧ ج٣، ،٢١٤
.٢٠٢ ،٨ ج٤، ،١٥٠ ،٦٦–٦٨ ،٥ ج٤، ،٤٢٧ ،١ ج٤، ،٣٥٠ ،۸ ج٣، ،٥٠٩ ،٤٦٧ ،١ ج٤، 124

،٢١٦ ،٨ ج٤، ،٧١ ،٥ ج٤، ،٤٤٥-٤٤٦ ،١ ج٤، ،٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٤٦-٤٧ ،١١ ج٣، ،٣٤ ،٣ ج٤، 125

.٣٥١ ،٣٣٨ ،٨ ج٣، ،٣١١–٣١٣ ،٧ ج٣، ،٤١٠ ،١١ ج٤،
،٣٧٠ ،٩ ج١، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٢٩٦ ،٧ ج٣، ،٢٤ ،١٤ ج٣، ،١٤١ ،٥ ج٢، ،٣٣٨ ،٣٤٤ ،٣٣٦ ،٩ ج١، 126

.١٥١ ،٧ ج٤، ،٢٢٠–٢٢٢ ،٨ ج٤، ،٣٧٧ ،٣٧٤-٣٧٥ ،٣٧٢ ،٩ ج١، ،٣٧٣
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

غاية إىل وكلها تقود ومنهاٌج، رشعٌة منُهم ولكلٍّ كثريون، واألنبياء مستقيم. ورصاطه
تختلف كما والرشائع. النواميس يف وتختلف واألخالق العقائد يف األنبياء تتَّفق واحدة.
بالرساالت، املؤمنون امُلصطَفون وهم نذير. فيها خال إال أمة من وما األزمنة، حسب الرشائع
مثل البينات أدرك والذي الَجمعي الوعي عن امُلستِقل الوعي واألولياء، الصالحة األقلية
األقلية ية، الرسِّ الدعوة يف واالنخراط للتشجيع إيمانه تمَّ الذي فرعون آل من الرجل وعي
السابقون الكتاب يَرثُون الذين امُلصطَفون وهم شخصية، مسئولية الفردي والوعي املؤمنة.

األوائل.129 اإلخوان نموذج وهم هًدى، وازدادوا بربهم آمنوا فتية هم بالخريات.
الناس تجميع عىل وقادر األنبياء، خاتم هو املؤمن. مثل هللا مع عالقة يف والرسول
إىل الرسول ويَرتاح عظيم.130 خلق عىل الرسول أن كما حسنة قدوة والرسل واللني، بالرفق
إبراهيم، سالمة موىس، عصا األنبياء، أدلة املعجزات كانت لذلك العياني. والربهان التصديق
أتوا ألنهم األنبياء ضد حجة ليست لهم األراذل واتباع التخويف. منها الغاية ملحمد. القرآن

أمة؟131 كل يف واملنبوذين مجتمع، كل يف للُمضطهدين
التفسري طريق عن للفكر الداخيل املصدر عىل يدلُّ مما كثرية الشيطان وآياُت
تكن فلم الذاكرة من املتفرِّقة السور من املوضوع نفس يف اآليات تجميع للقرآن، املوضوعي
لقد اإلخوان.132 فعل كما «الناس» إىل البقرة من السور لرتتيب مفهرسة معاجم هناك
األسماء، هللا علَّمه الذي لإلنسان عدوٍّا أصبح ثم ومن الستكباِره؛ آلدم السجود إبليس رَفض

،٤ ج٤، ،٢٥٢ ،٩ ج٤، ،١٢٢-١٢٣ ،١١٨ ،٥ ج٤، ،٤٢٥ ،١١ ج٤، ،٨٤ ،٥ ج٤، ،٤٠٣ ،١١ ج٤، 127

.٣٢٦ ،٣٢٤ ،٨ ج٢، ،١٤٠ ،١٣٩ ،٦ ج٤، ،١١٥ ،٥ ج٤، ،٤٦٠ ،١١ ج٤، ،٢٦١ ،٩ ج٤، ،٥٣-٥٤
،٤ ج٤، ،٢٥٢ ،٩ ج٤، ،١٢٢-١٢٣ ،١١٨ ،٥ ج٤، ،٤٢٥ ،١١ ج٤، ،٨٤ ،٥ ج٤، ،٤٠٣ ،١١ ج٤، 128

.٣٢٦ ،٣٢٤ ،٨ ج٢، ،١٤٠ ،١٣٩ ،٦ ج٢، ،١١٥ ،٥ ج٤، ،٤٦٠ ،١١ ج٤، ،٢٦١ ،٩ ج٤، ،٥٣-٥٤
،٣٧٠ ،٩ ج١، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٢٩٦ ،٧ ج٣، ،٢٤ ،١٤ ج٣، ،١٤١ ،٥ ج٢، ،٣٣٨ ،٣٤٤ ،٣٣٦ ،٩ ج١، 129

.١٥١ ،٧ ج٤، ،٢٢٠–٢٢٢ ،٨ ج٤، ،٣٧٧ ،٣٧٤-٣٧٥ ،٣٧٢ ،٩ ج١، ،٣٧٣
،٣٧١ ،٩ ج٣، ،١٧٣ ،١٦١–١٦٤ ،١٧ ج٣، ،١٢-١٣ ج٣، ،٢٥٦ ،١ ج٤، ،٤٥٤-٤٥٥ ،١١ ج٢، 130

،١٣٢ ،٦ ج٤، ،٥-٦ ،٢ ج٤، ،٤٨١–٤٨٧ ،١ ج٤، ،٤٨١ ،١٣٩ ،٦ ج٤، ،٨-٩ ،٢ ج٤، ،٤٤١ ،١ ج٤،
.١٢ ،٢ ج٤، ،٢١٩ ،٨ ج٤، ،١٨٠ ،٧ ج٤،

،٥ ج٤، ،٤٩٦-٤٩٧ ،١ ج٤، ،٢٦٢ ،٩ ج٤، ،١٢٨ ،٦ ج٤، ،٥٦ ،٢ ج٤، ،٢٥ ،٣ ج٤، ،١٢ ،٢ ج٤، 131

.٣٢٩-٣٣٠ ،١١ ج٤، ،٩٩-١٠٠ ،٥ ج٤، ،٤٤٠ ،١ ج٤، ،٣٤٣–٣٤٤ ،٨ ج٢، ،٤٢٦ ،١١ ج٤، ،٦٩–٧٠
الجن عن النهاية يف واحدة مرة آية وخمسني اثنني حوايل الرابع الجزء نهاية يف مجموعة وهي 132

.٢٤٥-٢٤٦ ،٨ ج٤، ،٣٤٥–٣٤٩ ،٧ ج٤، املالئكة، هم والروحانيون والشياطني.
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

عىل الكيف قياس يف خطئه من بالرغم الجنة من وزوجته آدم أخرج لإلنسان. عدو وهو
وطلب لإلنسان، عدوٍّا وظل آدم فأغوى عصيانه سبب االستكبار كان الطني. عىل النار الكم،
كان وملا والشيطان. اإلنسان بني تحديًا الزمان وأصبح سأل، ما هللا فأعطاه لغوايته الوقت
الصدور. يف يُوسوس الذي الخناس الوسواس وهو مجاهدته. لزمت للنفس عدوٍّا الشيطان
الوحي، يف عليهم والغلط األنبياء إىل ه التوجُّ عداوته ومن اإلنسان، يَراه وال اإلنسان يَرى
عمران. وآل وإبراهيم ونوًحا آدم هللا اصطَفى ذلك ومع لنفِسه ظامًلا آدم غواية بدأت وقد
امُلعجزة. وبني بينه والفرق السحر حول اآليات تَكثر وكذلك وعظمتُه، حدوُده فلإلنسان
الناس يَجعل مما بالناس واإلرضار وزوِجه املرء بني به ليفرق الشيطان عمل من فالسحر
للمعجزة يستسلم السحرة وبعض سحًرا. ويجعلونها األنبياء وآيات باملعجزات يَكُفرون
يف ويقرأ األلباب يسحر صادق سحٌر ولكنه سحر والقرآن أحد. يظلم ال وهللا باهلل، ويؤمن

السحر.133
أن عىل قادر وهو والفجور، التقوى حرية ولإلنسان والرش، للخري ُمستعدة والنفس
ربها إىل ترفع املطمئنة والنفس بالسوء. أمارة نفس إىل أو مطمئنة نفس إىل يُحوَِّلها
الخبيث بني الوحي يُميِّز كما والقبح الحسن بني التمييز عىل بفعله قادر وهو مرضية.
أساس الفردية واملسئولية أفعالها. عن مسئولة وهي املعرفة. عىل قادرة فالنفس والطيب.
وامُلفسدين بالثواب املؤمنني هللاُ وَعَد وقد الندم. يوم التبعية تنفع وال والعقاب. الحساب
فرق وهناك بينة. عن يهلك من ويهلك ينجو من لينجَو االسِتحقاق لقانون طبًقا بالعقاب
مسلم كل وليس ُمسلم مؤمن فكل بالقلب. واإليمان بالشفتنَي اإلسالم واإليمان. اإلسالم بني
عمل دار والدنيا باهلل.134 الرشك إىل يَدُعَوا أن إال اإليمان من بالوالدين واإلحسان مؤمنًا.
الخلود. يُعطي الذي هللا سبيل يف الجهاد هو عمل وخري واختبار. امِتحان والحياة وجهاد،
ورضورة قوة، إىل الضعف وتحول واملعراج، والهجرة النفس، جهاد هو أيًضا والجهاد
وسعها. إال نفًسا هللا يكلف ال الوقت نفس ويف امُلضطهد. املجتَمع تطلُّعات من النرص

نفسه.135 أنساه هللا اإلنسان نَيس فإذا اإلنساني، للفعل واألولوية

،١٦ ج٣، ،٥٠-٥١ ،١٥ ج٣، ،١٩ ،١٤ ج٣، ،١٢ ،١٣ ج٣، ،٣٨١ ،٩ ج٢، ،٢٤٦–٢٤٩ ،٨ ج٤، 133

ج٣، ،٣٦٤-٣٦٥ ،٩ ج١، ،١٦٦-١٦٧ ،٧ ج٤، ،٤٥٨-٤٥٩ ،١ ج٤، ،١٨٤ ،٧ ج٤، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٦٣-٦٤
.٣٠٦ ،٣١٣-٣١٤ ،٢٩٠-٢٩١ ،١١ ج٤، ،٢٦ ،٣ ج٤، ،٣٢٤ ،٣٢٠ ،٨ ج٢، ،١٧٨-١٧٩ ج٤، ،٨١ ،١٦
،٥٣٥–٥٣٧ ،١ ج٢، ،١٩٣ ،٧ ج٤، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،١٢٩ ،٦ ج٤، ،٢٤٣ ،٨ ج٤، ،٢٨٩-٢٩٠ ،٧ ج٣، 134

.٥٢٩–٥٣٠ ،٤٥٤ ،١ ج٤، ،١٣٣ ،٦ ج٢، ،١٩٠ ،١٨٧ ،٧ ج٤، ،١٣١-١٣٢ ،٦ ج٢، ،٥٦ ،٤ ج٤،
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والتاريخ. واملجتمع واملعاد األخالق آيات تَكثُر والرشعية الناموسية اإللهية العلوم ويف
طريق هو النجاة وطريق سعى. ما إال لإلنسان وليس النجاة. أساس هو الصالح فالعمل
فات ما عىل الحزن عدم فضيلة، النفس عىل والسيطرة الصالح. والعمل التقوى إبراهيم،
للصابرين. العظيم والحظ واإلصالح، للتواُضع نتيجة اآلِخرة والدار آٍت. هو بما الفرج أو
ما إال لإلنسان فليس ا، رشٍّ أو خريًا اآلخرة، يف لإلنسان حاًرضا يكون الدنيا يف عمل وكل
والجهاد والعفو. الصرب النجاة إىل الطريق األوىف. الجزاء ويُوىفَّ يُرى، سوف وسعيه سعى،
القيامة. يوم اإلنسان عمل بتقدُّم ربهم يُشاهُدون الذين هم والشهداء صالح، عمل أكرب
امتحان والحياة بالخرسان، باء وقد صالًحا فيعمل الدنيا إىل يُردُّ لو يودُّ له عمل ال ومن
والصوم الصالة وحده الصالح العمل وليس فرًدا. إنسان كل ويأتي عبثًا. وليست واختبار
املنافقون أما رذيلة.136 والحسد اآلخرة، مزرعة فالدنيا فيها والسعي األرض عمارة بل
آتاهم ما عىل الناس يَحسدون جهنَّم، مأواهم منهم، الحذر يجب الذي العدو فهُم الضالُّون
بال دهوًرا األفئدة، عىل تطَّلع التي النار يف الشيطان غواية إىل ويستمعون فضله. من هللا
وليس باللسان يؤمنون الذين وهم العذاب. من ملزيد ُجلوَدهم تستبدل رشاب. أو طعام
الحذر يجب الذي العدو وهم عليهم. صيحة كل يَحسبون دوًما. العذاب يف وهم بالقلب.
أو صالًحا والعمل الدنيا إىل العودة أو ترابًا يكونوا أن ويتمنَّون الكافرون ويندم منهم.
بني فرق ال وجماعات، أفراًدا األفعال، نفس إىل لعاُدوا ُردُّوا لو إنهم مع الشفاعة طلب

العذاب.137 من يُعفيه ال وهذا األرض، يف التعمري يودُّون والجن. اإلنسان
القلوب. لبَواطن كأفعال لألخالق كرصيٍد الصوفية واملقامات األحوال من عديد وتظهر
آدم. فَعل كما الشيطان غواية وتجاُوز الحسنات إىل السيئات من التحوُّل طريق فالتوبة
يف زاد خري والتقوى اإلنسان. طباع من النعم عىل والشكر أناب. ملن التوبة يَقبل وهللا

ج٤، ،٢٨٩-٢٩٠ ،٧ ج٣، ،٢١٨-٢١٩ ،٣٠ ج٣، ،٢٨٢ ،١٠ ج٤، ،١٨٨ ،٧ ج٤، ،١٠٢ ،٦٨ ،٥ ج٤، 135

.٤٤٦ ،١ ج٤، ،٤٩١ ،٤٨٩ ،٤٢٦ ،١ ج٤، ،٢٣-٢٤ ،٣ ج٤، ،٥١٢ ،٤٦ ،١
،٧٦ ،٥ ج٤، ،٢٧٥ ،٧ ج١، ،١٥٦ ،٣ ج١، ،١٦٨ ،٤ ج١، ،٧٦ ،٣٩ ،٤٦ ج٢، ،١٣٠-١٣١ ،٥ ج٢، 136

،٥ ج١، ،١٣٧ ،٣ ج١، ،١٣٩ ،١٣٧ ،٣ ج١، ،٣٢١ ،١١ ج٤، ،٤٣١ ،١ ج٤، ،٣٧ ،١٥ ج٣، ،٣٢ ،١٤ ج٣،
ج٣، ،١٥٥ ،١٧ ج٣، ،٣٢٩-٣٣٠ ،٣٢١-٣٢٢ ،١٣١–١٣٣ ،٩ ج١، ،٧٨ ،٥ ج٤، ،٢٩٠ ،٨ ج١، ،٢٤٠
،١٢٥ ،٥ ج٢، ،٤٥ ،١٥ ج٥، ،١٥–١٧ ،١٣ ج٣، ،٣٣٦ ،٩ ج١، ،٣٣٤ ،٣ ج١، ،٢٣ ،٣ ج٤، ،٢٤٨ ،٤

.١٦٦ ،١٧ ج٣،
.٦٦ ،٨١ ،٧١ ،٦٠–٦٢ ،١٦ ج٣، ،٣٦٣ ،٣٦١ ،٢٥٣ ،٩ ج١، 137
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

لقاء طريق والتوحيد السوء، ظن باهلل يظنُّ يصرب ال والذي الفوز، طريق والصرب الرِّحال.
من والخوف اإلنسان. أخالق ومن هللا أفعال من واملغفرة والصفح والعفو الرشك. وليس هللا
رحمة من والقنوط اليأس وعدم ويُطيعونه، هللا يخشون املالئكة إن بل النجاة، طريق هللا
اختيار أو اصطفاء يوجد وال إليه.138 سعي التوكُّل وكذلك هللا، إىل طريق والتفكر هللا.
للعمل والوراثة االصِطفاء إنما وشعب. إله بني أبَدية محبَّة أو والية تُوجد ال للنجاة. كطريق
اإللهي والفعل الرشط فعل هو اإلنسان. وفعل اإللهي الفعل بني متباَدل فالفعل الصالح.
اإلخوان ويَُؤوِّله وهللا، اإلنسان بني متباَدل والرضا الفرج. يَجلب والدعاء الرشط. جواب
إذا ثمَّ الخري. وليس التقوى عىل دليل باملصائب واإليمان والقدر. بالقضاء رضا أنه عىل
رسوله وطاعة باهلل اإليمان النجاة، إىل يُؤدِّي القول أحسن واتِّباع الكفر. جلب الرش جاء
النظر، أساس العمل الزهاد. هم والعلماء العلماء، رشط والزهد اآلخرة. إىل الدنيا وتجاوز
نفسه.139 يَظلم فإنما ظلم ومن عنه. غني هللا فإنَّ كفر وَمن لنفِسه يشكر فإنَّما شَكر ومن
الباعث، هو والخالق انتظار، غري وعىل البرص كلمِح فجأًة الساعة وتأتي حق. والوعد
يوم يف هللا إىل الكل ويَعُرج تعود فإنها مرة أول الحياة بدأت وكما املميت. هو وامُلحيي
ويوم نفيس، والزمان الناس. يَعدُّ مما سنة ألف هللا عند واليوم سنة. ألف خمسون مقداره
البعث، يوم عديدة: أسماء ولها ساعة. بعد قام أنه ويظنُّ الزمان، الخارس يدرك ال البعث
يؤت ولم هللا أمر من والرُّوح الساعة. تقوم يوم الخروج، يوم الحرش، يوم الدين، يوم
هو مكتوبًا. يجده اإلنسان يعمله ما وكل ل، ُمسجَّ يشء وكل قليًال.140 إال العلم من اإلنسان
برزخ وهناك عدل. ميزان وهو املتخاصَمني. جميع بني الحكم فيه يتمُّ الذي الفصل اليوم

والبعث.141 املوت بني

،٢٩٥ ،٧ ج٣، ،٥٥-٥٦ ،٤ ج٤، ،٤٢٩ ،١ ج٤، ،٣٤١ ،٨ ج٢، ،٣٧٣ ،٩ ج١، ،٣٧٢-٣٧٣ ،٩ ج١، 138

،١ ج٤، ،٧٥ ،٥ ج٤، ،٤٣٠ ،١ ج٤، ،٧٤ ،٥ ج٤، ،٢١٧ ،٨ ج٢، ،٢٩٧-٢٩٨ ،٧ ج٣، ،٥٥ ،٤ ج٤،
.٧٦ ،٥ ج٤، ،٦٨ ،٥٠٥ ،٥١٩ ،١ ج٤، ،٧٦ ،٥ ج٤، ،٧٢ ،٥ ج٤، ،٥٢٩-٥٣٠

،١٥١ ،٧ ج٤، ،٤٩٠ ،٤١٥ ،١ ج٤، ،٢٩٨ ،٧ ج٣، ،١٩ ،٣ ج٤، ،٢٨٩ ،٧ ج٣، ،٤٥-٤٦ ،١٥ ج٣، 139

،١٣ ج٣، ،٣٢٤ ج١، ،٣٧٥–٣٧٩ ،٣٦٧ ،١١ ج٤، ،٨١ ،٧٣ ،٥ ج٤، ،٧٠ ،٥ ج٤، ،١٨٧ ،١٦١ ،١٦٥
.٨٠ ،٥ ج٤، ،٣٧٨-٣٧٩ ،٣٧٣ ،٢٦٢-٢٦٣ ،٣٥٧–٣٦٠ ،٩ ج١، ،١٧

ج٣، ،١٣٥ ،٦ ج٢، ،٣٥٢ ،٩ ج٣، ،٢٣٨ ،٤ ج٣، ،٤٤٧-٤٤٨ ،١٤ ج١، ،٩٠٨ ،٢ ج٤، ،٥٢٦ ج٤، 140

،٤ ج٣، ،١٧٨-١٧٩ ،٧ ج٤، ،٣٧ ،٢ ج٤، ،٢٩٨-٢٩٩ ،٧ ج٣، ،٣١٩ ،٧ ج٣، ،٢١٩ ،٣ ج٣، ،٢٣٨ ،٤
.٢٣٨
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مع واملسيئون امُلحسنون يدور للطبيعة. حركتان وكأنَّهما والعقاب الثواب ويبدو
الجلود وتبديل للُمحسنني، الجنة يف والخلود األعنُي واْلتذاذ النفس فاشتهاء األفالك. حركات
وتؤدِّي إليه. وطريق املعاد نحو متَّجهة فالطبيعة للطبيعة. أفعال للُمسيئني العذاب لذوق
الحافة املالئكة هي التاسع بالفلك ة الحافَّ الثابتة والكواكب والحساب، القيامة مشاهد إىل

والناس.142 بالجنِّ مملوءة وجهنَّم واألرض، السموات عرضها والجنة بالعرش.
بني مختلفني وانتهوا ُمتساوين بدءوا إليه. يعوُدون األول املصدر من البرش يبدأ وكما
هونًا، األرض عىل يَمُشون الذين الرحمن عباد النعيم بجنات الفوز يَنال والضاللة. الهداية
الذين املالئكة بأخالق أشبه سجد، ركَّع بينهم، رحماء سالًما، قالوا الجاهلون خاطبهم وإذا
وال الشيطان، غواية من أحراًرا وأصبحوا الهوى عن النفس نهوا والذين العرش، يَحملون
منها يحرم اآلخرة نسيان مع الدنيا يف يتمتع ومن نعيم. من لها أُعدَّ ما النفس تَدري
وال لآلخرة. معرب فالدنيا اآلخرة، أبواب له فتحت الدنيا يف نفسه عىل قرتَّ ومن اآلخرة، يف
هللا يعاتب لذلك اآلخرة. إىل طريًقا كانت إذا إال قبل من قارون فرح كما بها اإلنسان يفرح
واآلخرة.143 الدنيا املؤمنون فينال اآلخرة. يف خريًا يكون الدنيا يف يقدم خري وكل امُلرسفني.
وتسلم الجنات، أبواب لهم تفتح عليني. ويف نعيم يف األبرار األنفس. تَشتهي ما الجنة يف
امُلخلِدين الولدان وطواف األرائك عىل االتكاء للنعيم، صور عدة وتعرض خزنتها، عليهم
املسكوب، واملاء املمدود، والظل املنضود، والطلح املخضوض، والسدر واألباريق باألكواب
روحانية. لدالالت صدور وكلها ى. املصفَّ والعسل األنفس، تَشتهيه ما وكل الصدق، واملقعد
بالتقوى ويتزوَّدون البيع ويَذَُرون هللا ذكر إىل يسعون الذين اليمني أصحاب هم املؤمنون

الدنيا.144 يف والتواُضع الصالح والعمل
تسارع كانت التي الراضية النفس هي املطمئنة والنفس الحق، املؤمنون ويعرف
ربها، إىل تنظر مقتدر، مليك عند صدق مقعد يف ورهبة، رغبة هللا وتدعو الخريات، يف

.٤٣ ،٤ ج٤، ،٤٩٨-٤٩٩ ،٤٤٨ ،٤٤١ ،٤١٤ ،١ ج٤، 141

،٢١٨ ،٣ ج٣، ،٣١٤–٣٤٣ ،٨ ج٢، ،١٧٢ ،٧ ج٢، ،١٤٧-١٤٨ ،١٤٢ ،١٤٠ ،٦ ج٢، ،٦٠ ،٢ ج٣، 142

.٢٩٠–٢٩٣ ،٧ ج٣،
ج٢، ،٤٥٢–٤٤ ،١١ ج٢، ،٤٤٨ ،١٤ ج١، ،٣٣٧-٣٣٨ ،٣٣٤ ،٩ ج١، ،٧٦ ،٥ ج٤، ،٢٧٥ ،٧ ج١، 143

.٢٢١-٢٢٢ ،٨ ج٤، ،٢٤٧ ،٤ ج٣، ،٨٢ ،١٦ ج٣، ،٣٦٥ ،٣٧٦ ،٨
،٧٧ ،١٦ ج٣، ،١٧٩ ،٧ ج٤، ،١٣٩ ،٦ ج٤، ،١٥ ،٦–٩ ،١٣ ج٣، ،٧ ،٥١٦ ،٢ ج٤، ،٣٠١ ،٧ ج٣، 144

.٢٨ ،٣ ج٤، ،٢٩٤ ،٢٨٩ ،٧ ج٣، ،٢٨٦ ،٢٨٠-٢٨١ ،٦ ج٣،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

هللا، يُحبُّون يَستكربُون. وال باآلخرة يؤمنون كانوا ألنهم باب كل من املالئكة عليهم وتدخل
ألفاظ وتُشري سالم.145 فيها تحيتهم أيديهم، بني نورهم ويسعى الحساب، هللا ويوفيهم
والخارسين الخارس من خري وهم والحكماء. والحكيم واملؤمنني املؤمن إىل والفتية الفتى
النعيم لهم أعد الكافرون. يرجوه ال ما هللا من يَرُجون واآلخرة. الدنيا يف يأَلمون الذين
يعملون. ال والذين يعملون الذين يَستوي وال الدنيا. يف هللا ويَحميهم الصابرين، أجر ويُويفِّ
النفس ينهون النفوس. طيبي املالئكة اهم تتوفَّ باب. كل من املؤمنني عىل املالئكة يدخل
كثريًا اإلخوان ويعتمد الدين.146 شكل عن النظر برصف هللا ويذكرون ويتقون، الهوى عن
والتواُصل الخلود، يف الرغبة مثل كاٍف عقيل تحليل دون القيامة إلثبات القرآنية اآليات عىل
يكون أن يف والرغبة للجهد، استمراًرا الناس يف واألثر العمل وبقاء والنهاية، القطيعة ضد

الظلم. عىل األخرية الكلمة للعدل
غريَها جلوًدا بُدِّلت جلوُدُهم نضَجت كلما األليم، العذاب يَنالُون فإنهم الخارسون وأما
أبواب لهم تُفتَّح ال عام. ألف الخارس عاش لو حتى رضوري والعذاب أَْحَقابًا. ِفيَها َالِبثنَِي
أَْعَماَلُهْم أليم. عذاب ولهم الشياطني، قرناء عاشوا اْلِخيَاِط. َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يدخل حتى السماء
كي الدنيا إىل يردوا لو يودون قرينه. الشيطان يكن الرحمن يذكر ال ومن َعَليِْهْم. اٍت َحَرسَ
واألوالد، باألموال وتفاخر وزينة ولهو لعب الدنيا الحياة أن ظنوا فقد صالًحا. يعملوا
بينهم يحال الرساب. إال ينالون فال وأبقى. خري واآلخرة وغرور، وعرض ظاهر وكلها
ويعرضون الدنيا، الحياة إىل يُردُّون وال يعود، ال الزمان القيامة. يوم يشتهون ما وبني
الذبذبة أو والتقليد التبعية قانون عليهم فانطبق اآلخرين قلَُّدوا وعشيٍّا. غدوًة النار عىل
كسبوا بما هللا عن َمحُجوبون وهم هللا.147 بآيات كذبوا الشيطان. تبعية أو املواقف بني
يذكروا لم اآلخرة. من ويئُسوا الدنيا بالحياة رضوا قلوبَهم. هللاُ فأزاغ زاغوا أفعال، من

ج٤، ،١٧٥ ،٧ ج٤، ،٦٢–٦٤ ،١٦ ج٣، ،٤٥ ،١٥ ج٣، ،١٧٤ ،٧ ج٤، ،٤٢ ،١٥ ج٣، ،٢٩٩ ،٧ ج٣، 145

،١ ج٤، ،٣٤٣ ،٨ ج٣، ،٣١٩-٣٢٠ ،٧ ج٣، ،٣٠٩–٣١١ ،٢٦٨ ،٨ ج٤، ،٣٠٥ ،٣٠١ ،٧ ج٣، ،٩٨ ،٥
.٨١ ،٦٣ ،٥ ج٤، ،٥٣١ ،٢ ج٤، ،٥٢٩-٥٣٠ ،٥٢٥ ،٤٤٩–٤٥٠

.١١٨–١٢١ ،١١٥ ،٥ ج٤، ،١٧٣ ،١٦٨ ،٧ ج٤، ،١٠٩ ،٨٢ ،٧٥ ،٥ ج٤، ،٥٢ ،٤ ج٤، 146

،٢٤٧ ،٤ ج٣، ،٥٦ ،١٧ ج٣، ،٤٠ ،١٥ ج٣، ،٨١ ،١٦ ج٣، ،٣٤٠ ،٨ ج٣، ،١٧ ،٧ ج٣، ،٣٦٧ ،٩ ج١، 147

،١١٠–١١٢ ،٥ ج٤، ،٥١٥ ،٥٢١ ،١ ج٤، ،٥٢٨ ،٢ ج٤، ،٣٠٨ ،٧ ج٣، ،٢٩٧ ،١٧٨-١٧٩ ،٧ ج٤،
،١٠ ج٤، ،٢٤١ ،١٩٨-١٩٩ ،٨ ج٤، ،١٧٦–١٧٩ ،٧ ج٤، ،١١٥ ،٥ ج٤، ،١٣٩ ،٦ ج٤، ،١٠٢ ،١٠٠

.٣٨٠ ،١١ ج٤، ،٢٨٢
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف املؤمنني من وسخروا واستكربُوا. باآلخرة يؤمنوا ولم ظهورهم عىل أوزارهم فحَملُوا هللا
كل يجدون عندما املأساة الخارسون ويدرك ويتغامزون. عليهم يضحكون وكانوا الدنيا،
الشياطني. إخوان وكانوا أنفسهم، ظلموا هللا، أمام الظاملون ويستجدي أختها. تَلعن أمة

سبيًال.148 وأضل أعمى اآلخرة يف فهو أعمى الدنيا هذه يف كان وَمن
صورية افرتاضية حالة والنار، الجنة بني األعراف أهل هناك والخارسين املؤمنني وبني

والرش.149 الخري بني التساوي حالة يف األصلية والرباءة الخرية الطبيعة تحسمها
كلها وتصب قليلة. والرشعية الناموسية اإللهية العلوم عن الرابع القسم آيات وتبدو
بني التعارض عن وتكشف االجتماعي. املستوى عىل والرش الخري ثنائية الثنائية، نفس يف
الخري مجتمع واملعاد. األخالق يف الحال هو كما الرش ومجتمع الخري مجتمع مجتمعني،
وفاسدون. صالحون األرض ففي طاهر. مغلق مجتمع واالهم، ومن اإلخوان مجتمع هو
دولة وقدوم الظلم دولة زوال حتمية عىل باآليات التاريخ مسار يف أيًضا اإلخوان ويستشهد
يلعن النار، يف كلها الظلم دول ومصري لإلخوان. السيايس الهدف عن يكشف مما الحق
فالتاريخ الظالم. الحاكم عىل الثورة أجل من املعارضة عىل التأكيد ويتم بعًضا. بعضها
يتخلف أن وإما الرصاع اإلنسان يقبل أن فإما العالم. يف واقع والرصاع وأحقاب، دورات
وراء بعضها املجتمعات تتواىل فيه. الدخول ويقبلون ويحبونه يحبهم بقوم هللا فيأتي عنه
لبعضهم.150 أيًضا أولياء واملؤمنون لبعضهم أولياء الظاملون وتنهار. األمم وتنهض بعض،
وتؤكد إليها، يهاجر من تحب اإليمان، بفعل مرتابطة جماعة وهي املؤمنني. جماعة مع وهللا
لهم فالوالية ذلك. عىل مثال وهم االجتماعي. والرتابط اإلخوة بني التعاون رضورة الرسائل
والرشيعة الطالق. قبل واجب الزوجني بني والصلح وهم، االجتماعي والرتابط وليسلغريهم
والطريق به. ضاقوا ولو الناسحتى من طلب والتحريم القصاص. مثل للمجتمع رضورية

عليه.151 تجتمع الذي بالهدف بينها فيما املجتمعات وتتميز الرش، يف مرتابط اآلخر
فرعون آل من الرجل مثل االجتماعي الوعي عن مستقالٍّ الفردي الوعي يظل ذلك ومع
الوعي هذا يكرب ثم نوح. مثل نبي كل ومثل قومه مع إبراهيم ومثل إيمانه يكتم الذي

،٩٩-١٠٠ ،٦٤ ،٢٢٥ ج٤، ،٥٩ ،٤ ج٤، ،٦–٨ ،٢ ج٤، ،٤٥٩ ،١ ج٤، ،٧٨ ،٥ ج٤، ،٣٦٦ ،٩ ج٣، 148

،٤٥٠ ،١ ج٤، ،١٨٤-١٨٥ ،٧ ج٤، ،٤٤١ ،١ ج٤، ،٣٧٥ ،٩ ج٣، ،٣٣٦ ،٨ ج٣، ،٣١٤ ،٧ ج٣،
.٤٨٤ ،٤٥٨ ،٤٩٧-٤٩٨

.٤٣ ،٤ ج٤م، ،٤٤٩ ،١ ج٤، ،١١٠ ،٧ ج٣، ،٧٤ ،٦٩ ،٦٥ ،١٦ ج٣، 149
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الشهداء ومثل الجنة، لهم بأن أنفسهم منهم هللا اشرتى الذين املؤمنة القلة ويُصبح ويتمدد
اإلخوان.152 وهم واألنبياء، املؤمنني يبايعون الذي املسيح وحواريي

األحاديث (د)

بها التي العبارات نفس يف وتظهر الُعرش، حوايل اآليات من أقل بُصورة األحاديث وتظهر
أي والعدل؛ التوحيد الفلسفي، العقائدي النسق نفس يف وتستعمل هللا». «رسول تعبري
العقليات، يف منها أكثر السمعيات يف واملرويات والنبوات. اإللهيات والسمعيات، العقليات
األحاديث وتستعمل واإلمامة. املعاد ثم النبوة ثم والعمل اإليمان يف أوًال تربز السمعيات ويف

للعلم.153 مصدَرين والحديث القرآن دام ما لآليات تدعيًما
وعبادة خشية ألنه العلم تعلُّم عن حديث يذكر العلم طلب فضل يف العلم، نظرية ففي
والصاحب الوحدة، يف واملؤنس الجنة، إىل والسبيل والحرام، بالحالل ومعرفة وتسبيح،
العبادة طريق البدن، وقوة القلب، وحياة األخالق، وزين العدو، عىل والسالم الغربة يف
«إحياء بداية يف العلم كتاب أحاديث يف الحال هو كما له وتأييد الرحم ووْصل واألجر
أسلوبه الصحيحة. األحاديث طابع به ليس إرشاقي صويف طويل، حديٌث وهو الدين». علم
واإلرشاق، النور ولغة املتعارضة والثنائيات الفنية بالصور ل ُمحمَّ ُمصطنَع، ُمفتَعل متأدِّب
تأليًفا يكون أن إىل وأقرب بالغيبيات، يخرب الذاكرة. تعيَه أن يصعب واملراتب، الطبقات
ربما للشفاء. الروحي التأويل من كبري قدٍر مع األناجيل يف الحال هو كما سابق منوال عىل
حولها. منسوجة إرشاقيات كله والباقي والعمل، العلم عن األخرية الفقرة فيه الصحيح
ب والتعصُّ الرياسة وطلب واملناَزعة الخالف عن ويَبُعد والرحمة، التواُضع إىل العلم ويؤدِّي
ويُطالب العلم. فضائل من بالرغم العلماء عيوب من الحديث ويُحذِّر والبَغضاء. والَعداوة

.١٨٧ ،٧ ج٤، ،٣٣٧ ،٨ ج٢، ،٦٤ ،١٦ ج٣، ،٣٠٢ ،٩ ج١، ،٢٩ ،٢١٤ ،٨ ج٢، ،١٨١ ،٤ ج١، 150

،١٦٣ ،١٦١ ،١٧ ج٣، ،٥٢٩-٥٣٠ ،٢ ج٤، ،٥٢٩-٥٣٠ ،١ ج٤، ،٣٣٦-٣٣٧ ،٨ ج٣، ،٣٦٩ ،٧ ج٣، 151

.٤٦١ ،١١ ج٤، ،١٨٠ ،٧ ج٤، ،١٣٨ ،١٠٨ ،٦ ج٤، ،١٧ ،٣ ج٤، ،١٣ ،٢ ج٤، ،١٣٤٠ ،٦ ج٤،
.٧٤ ،٥ ج٤، ،٢٩٧ ،٧ ج٣، ،٣٦٨-٣٦٩ ،٨ ج٣، ،٣٥٤-٣٣٥ ،٣٥٣ ،٨ ج٢، 152

ويف (۳) والعقليات ،(۱۰۳) السمعيات يف منها ،۱۰٦ حوايل الرسائل يف األحاديث مجموعة 153

األخرى، العقائد تتجاَوز وال .(٧) اإلمامة ،(١٦) املعد ،(٢٦) النبوت ،(۲۸) والعمل اإليمان السمعيات:
موضوع. كل يف واحًدا حديثًا والنقل والعقل األفعال وخلق والصفات الذات الوجود، العلم،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ُمجاِلس أو ُمتعلِّم أو عاِلم إما فاإلنسان العلماء؛ جليس عامًلا اإلنسان يكون بأن الرسول
املزيَّفني. العلماء من الروايات بعض وتُحذِّر للعلماء.154 صاحب أو للعلماء

نفسه عرف من بالنفس، العلم هو باهلل العلم طريق أن تُبنيِّ أخرى أحاديث وهناك
كما األحاديث. بعض تكرار مع بربه. أعرفهم بنفِسه الناس أعرف وأن ربه، عرف فقد
العبادة بعد القلب يف تعاىل هللا يقذفه الذي النور اإلرشاقي، العلم عن أخرى أحاديث توجد
هللا. بنوِر يَنُظر فاملؤمن أعجميٍّا. كان ولو حتى بالحكمة اللسان فيُطلق صباًحا، أربعني
أو بالجسد السحر كان سواء والغنم العلم طلب يف السفر أهمية يبني حديث يَروي كما
الحال هو كما والشعر البالغة بل الطبيعة قوانني خرَق يَعني ال البيان وِسحُر الرُّوح.155
حتَّى لسانَه وأطَلَق َصدَرُه، وَرشَح قلبه فتح يوًما أربعنَي هللِ أخَلَص وَمن والقرآن. املجاز يف

أعجميٍّا. كان ولو
الوافد. ال املوروث عىل للتأكيد موضوَعني حديثنَي أرسطوطاليسيف يظهر أن والعجيب
بأكثر الحديث وَرَد وقد األمة.» هذه أرسطاطاليس «أنا وقال والكمال الفضيلة له كان فقد
بنص نبيٍّا كان أرسطو أن دالالت عدة له لكان صح ولو وضعه، عىل تدلُّ صيغة من
َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن َعَليَْك﴾، نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم القرآن
والحكمة، النبوة يف مًعا متفقان االثنني وأن أرسطو، مثل نبيٌّ محمًدا وأنَّ نَِذيٌر﴾، ِفيَها
أخرى صياغة ويف اإلسالم. وحي أم اليونان حكمة كانت سواء واحدة الشعوب حكمة وأن
لم املسلمني أنَّ مع مجلسه يف أرسطو ذكر عندما القول، أسباب وتختمها السياق، يُوَضع

يَعرفوه.156
مقابل يف فقط واحد حديث العلم، نظرية من أقل أحاديث تُروى الوجود نظرية ويف
يف التفكُّر يَنتهي لذلك واحد يشء والوجود وهللا يشء، كل هو فالوجود حديثًا. عرش أحد

الصانع.157 إتقان إىل املني من اإلنسان خلق ويف الخالق، إىل الوصول إىل العالم خلق

.٤٠٠ ،١٠ ج١، ،٣٤٧–٣٤٨ ،٩ ج١، 154

،٥ ج١، ،١٣ ،٢ ج٤، ،٢٢٣ ،٥ ج١، ،٢٣١ ،٥ ج١، ،٢٣١ ،٨ ج٤، ،١٩٣ ،٧ ج٤، ،٣٥٧ ،٨ ج٢، 155

،١١ ج٢، ،٤٥١ ،١٤ ج١، ،٢٥٣ ،٩ ج٤، ،١١٧ ،٥ ج٤، ،٢٥١-٢٥٢ ،٩ ج٤، ،٤٥٥ ،١١ ج٢، ،٢١٢
،٧ ج٤، ،١٧٥ ،٧ ج٤، ،٣٥٧ ،٨ ج٢، ،٢٣١ ،٨ ج٤، ،١٩٣ ،٧ ج٤، ،١٣ ٢م ج٤، ،١١٧ ،٥ ج٤، ،٤٥٥

.٣٤٧-٣٤٨ ،٩ ج١، ،٢٥١–٢٥٣ ،٩ ج٤، ،١٧٥
.١٧٩ ،٧ ج٤، ،٢٦٣ ،٩ ج٤، 156

.٢١٢ ،٥ ج١، ،٢٩٠ ،٧ ج١، 157
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

أكثر العامة خيال تُثري معيات فالسَّ السمعيات.158 يف منها أقل العقليات يف واألحاديث
اليقني. من أكثر اإلقناع يف فالظنُّ العقليات؛ من أكثر فيها الوضع وإمكانية العقليات، من
أو راكع أو قائم ومَلك إال شٍرب موضُع السماء يف يُوجد وال هو، إال هللا جنود يعلم فال
ال والصفات الذات نظرية يف له الكون وعبادة هللا عظمة عىل الخيال يُثري مما هلل، ساجد
كل يف واحد حديث إال يروى ال والقبح والحسن األفعال، خلق ويف واحد. حديث إال يروى
والتوفيق فالهداية األشعري. يُقنِّنه أن قبل األَشعري التيار ويسود العدل. موضوعي من
صوفية أشعرية بطانًا، وتروح خماًصا فتغدو الطري يرزق الذي هو وهللا هللا. من والعصمة
للعامة. العَميل ه والتوجُّ واملواعظ الوصايا الغرضمنها والكسب. والعمل األفعال خلِق ضد
كرًها أو للفقراء عزاءً إما والزهد الفقر مثل لبية السَّ القيم إىل يدعو األحاديث من وكثري
تشابه ال وهي األمة. رهبانية الجهاد أن من بالرغم االجتماعية الثورة إىل تدعو ال لألغنياء
النظري. الخيايل األسطوري الطابع عليها يغلب إنما العملية. الواضحة الصحيحة األحاديث
يف صحيح بعُضه يكون وقد وضِعه.159 عىل كل الواِحد الحديث يف الصياغات واختالفات
بعض ويف بالخيال. يَنتهي ثمَّ َمن الدِّ خرضاء مثل ُمعيَّننَي وزماٍن مكاٍن بتحديد البداية
يف العامة مستوى عىل التأليف أو التأليف يف عبي الشَّ طابعه عىل يدلُّ مما ركاكة األحاديث
أقوال طابع بها ليس العرب ُفصحاءِ أفصُح وهو الَكِلم، جوامَع أعطى قد الرسول أن حني
غري والرسول تحريف، بال الطويلة األحاديث حفظ يصعب كما البليغة. املركَّزة الرسول
للرسول ُمحاوٍر بإدخال مركب أدبي نوع يف األحاديث صياغة تمَّ وقد باإلطالة. معروف
صدَّقه الذي عمر أو الرسول إىل وأقربهم الفقراء أفقر هريرة أبي أو عائشة أو أسامة مثله
إعطاء أجل من «زدني» املحاور تدخل طريق عن منقطًعا مركبًا الحديث ويبدو الوحي.160
الرسول طبيعة من وليس حواريِّيه، مع املسيح فعل كما والتأليف للخلق فرصة من أكثر
الحديث. الستكمال ثانية مناسبة امُلحاور يعطيَه كي االنتظار ثم منتصفها إىل األشياء قول
يتمُّ ثمَّ دفعات عدة من يتكوَّن قصري، بطبيعته فالخلق دفعات. عىل الخلق منه الهدف بل
التوجه بل أسامة، يا أسامة، يا أصحابه ُمخاطبة الرسول عادة من وليس بينها، التأليف

.١ : ٣٠ نسبة السمعيات إىل العقليات يف األحاديث نسبة 158

.٢٠٢ ،٢٢٦-٢٢٧ ،٥ ج١، ،٣٧٣ ،٨ ج٢، ،٣٤٣ ،٢٠٢ ،٨ ج٢، ،٣٧٣ ،١ ج٢، 159

،١٩٨٧ القاهرة املرصية: األنجلو فلسفية، دراسات األدبية»، األشكال تاريخ «مدرسة دراستنا انظر 160
.٣٨١-٣٨٢ ،٣ ج١، ص٤٨٧–٥٢٢،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هو كما ُمحاور يف له إخراج ووجود الحديث وضع عىل يدلُّ ومما مباَرشة. املوضوع نحو
ونهاية العالم نهاية ناعيًا الرسول يَبُدو وفيها املسيح، للسيد الربَّاني العشاء يف الحال
والرتف البذخ ومظاهر الدينونة ونقد الَهيكل، وتدمري املعبد بهدِم املسيح تنبَّأ كما املسلمني
تكون وقد الصويف، الطابع األحاديث ُمعَظم عىل ويَغِلب الصوفية. أحد أو خلدون ابن وكأنه
مواطن عن وتكشف البرشية التجربة تخاطب بل العقل عىل تَعتِمد ال اإلخوان. وضع من
أيًضا تُعربِّ والتي فيها، العمل وإىل الدنيا إىل تدعو أخرى أحاديث وتعارض فيها. االغرتاب
القصرية الصحيحة األحاديث عكس عىل طوله الحديث وضِع عىل ويدلُّ القرآن. ُروِح عن
يغلب إنما العالم، يف والصالح املنفعة نحو متجهة املبارشة العملية األخالقية النزعة ذات
اتجاهات عن منها البعض ويعرب للمريد. الشيخ بوصايا أشبه واآلخرة، الدنيا ثنائية عليها
األدب تاريخ إىل أقرب هي الصالحة. البقية أجل من الجماعة إنقاذ مثل إسالمية غري
الحديث، ويتكاثَر خالق. فني عمل هو بل اختالف مجرد ليس فالوضع الفني. واإلبداع
واملضمون األدب، تاريخ إىل أقرب فاملتْن الرتكيبي، طابعه عىل يدلُّ مما آخر وراء حديثًا
وما صحيًحا، كان معه اتَّفق فما للقرآن تأكيًدا يذكر الحديث وكان التصوُّف. إىل أقرب

التجربة. وصدق العقل حكم إىل باإلضافة موضوعا كان اختلف
خلق قديم، محمد الحقيقة. محمد الصوفية، طريقة عىل النبوة يف األحاديث وتكثر
محمد وبُعث عام، آالف سبعة الدنيا وعمر الفعل، قبل بالقوة وجوُده والطني، املاء بني وآدم
الخلق بني رها وتطوُّ نهايته، ويف الخلق بداية يف النبوة بعده، نبيَّ وال منها ألف آخر يف
األنبياء مقام مثل رفيع ومقامه إرشاقية. روحية أبوة إبراهيم، إىل الرسول ينتسب والقيامة.
منه يجري شيطان إنسان فلكلِّ شيطانه، عىل هللا أعانه (هرمس). النبي وإدريس آدم
اللوح عن إرسافيل عن ميكائيل عن جربيل عن خمسة: النبوة أحاديث وُرواة الدم، َمجرى
ميكائيل إىل إرسافيل إىل اللَّوح إىل القلم من انتقالها يتمُّ النبوة تعظيم أجل ومن القلم. عن
القلم إىل اللوح إىل إرسافيل إىل ميكائيل إىل جربيل إىل د محمَّ ومن نزوًال، محمد إىل جربيل إىل
النسخ، عن موضوعة أحاديث وهناك السابع.161 من اإلخوان ويَروي رواة، ستة صعوًدا،
ينهون الجبابرة، بسرية عليها ويَسريون الخالفة، باسم ون ويُسمَّ بالجربوتية، النبوة نسخ
واغتصاب بسبِْيهم ويُقيمون األنبياء أوالد األولياء ويقتلون الخدور، ويرتكبون املنكر، عن

،٤١٧ ،١٢ ج١، ،٢٠٨ ،٢ ج٣، ،٣١١ ،٧ ،٣ .٤١٧ ،١٢ ج١، ،٣٦٤ ،٩ ج١، ،٢٢٦ ،٢١٣ ،٥ ج١، 161

.٢٠٨ ،١ ج٣، ،٢٤-٢٥ ،٢١٩ ،٣ ،٣ ج١،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

واالستطالة األوالد وخطف األموال وسلب الناس واسِتبعاد والفجور الخمر ورشِب حقوقهم
رضورة إىل يُؤدي ا ممَّ التاريخ فينهار باألوىل. واآلخرة بالدنيا، الدين وبَيع املعاد ونسيان
الحارض يف السقوط إىل املايض يف الهزيمة من للتاريخ شيعي تصور وهو ورفعه. الهدى
النبوة. من جزء وأنها الصادقة الرؤية أحاديث تروي كما املستقبل.162 يف النهضة إىل
جزءًا، وأربعني ستة من الجزء كم يُحدد أخرى أحاديث ويف الرؤية. وتستمرُّ الوحي ينتهي
نفسه الرسوُل نفى وقد الرمزية. يجانب قد الذي العدد هذا إىل كما يُقسم الكيَف وكأنَّ
إخوانه رؤية إىل واشتاق هللا، إىل بالعودة وأقرَّ ِدينَُكْم﴾، َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم آية نزلت عندما
الرسول أفعال أيًضا بل ذلك، يف األحاديث تروى وال حق. والعني ، حقٌّ والسحر األنبياء.
إلزالة آخر وغسل مسحور رجٍل بسْقي الرسول أمر وقد الُجب. من السحر أخرج عندما
كاٍف، شاٍف كلها الرسول.163 إعجاز وهو أحرف سبعة عىل القرآن أنزل وقد العني. أثر
العلماء والعامة، الخاصة بني العقول ولتفاوت التأويل أجل من وباطن ظاهر لها آية وكل
اإلعجاز معاني أحد وهو بية، والصِّ النساء والنساء، الرجال واألنبياء، العقالء ال، والُجهَّ

املستويات.164 جميع عىل االتصال
فعل كما اللعنات عليهم يطلق وال يعلمون، ال ألنهم لقومه الهداية محمد ويطلب
محمًدا هاشم أبو نرص كما نبيها أمة تنرصكل كما أمته نبي كل يَنُرص بل قبل. من األنبياء
قومه واجب النبي نرصة هللا». إال إله «ال لشعار وإعالن ُمستِمر فتح النبوة الجنة. له والكل
ُحَجج قايضيتبع وهو أسلم، حتى الشيطان أعانه عظيم، ُخلُق عىل وهو بأنفسهم. وفداؤه

بالحق.165 أعرف ألنَّهم أقىض ولكنَّهم الُخصوم.
واملالئكة انتبهوا. ماتوا فإذا والناسنيام قيامته. قامت مات فمن املعاد. أحاديث وتكثُر
الكربى واملوتة النوم يف الصغرى املوتة مرتني، اإلنسان يُموت إذ اإلنسان. تَوىفَّ التي هي
األوىل، املوتة إال للكافرين وليس اآلخرة. يف والثانية الدنيا، يف األوىل اثنتني، ويحيا املوت يف
قبل الَفراغ اغتنام عقابًا، أو ثوابًا والعمل، باإليمان له االستعداد مع املعاد أحاديث وتختلط

.٧٤ ،٥ ج٤، ،٢٤-٢٥ ،١ ج٣، ،١٢٥ ،٦ ج٤، .٨٩ ،٥ ج٤، ،١٧٥ ،٧ ج٤، ،٣٦١ ،٨ ج٢، 162

.٤٨٨ ،١ ج٤، ،٣١٠-٣١١ ،١١ ج٤، 163

.٤٨٨ ،١ ج٤، ،٣١٠-٣١١ ،١١ ج٤، 164

،٩ ج١، ،٢٤ ،٣ ج٤، ،٢٢٦ ،٢١٣ ،٥ ج١، ،٤٦٠ ،١١ ج٤، ،٢٤ ،٣ ج٤، ،٧٤ ،٥ ج٤، ،٢٩٩ ،٧ ج٣، 165

.٢٣٧-٢٣٨ ،٨ ج٢، ،٣٦٤
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املوت؛ قبل والحياة الهرم، قبل والشباب قم، السُّ قبل والصحة الفقر، قبل والغنى غل، الشُّ
موضوًعا يكون قد الحديث أن إال املعنى صدق من وبالرغم التقوى. هو الزاد خري فإنَّ
كمثل الحديث هذا مثل ويستعمل امُلتعاِرضات. بني الجديل التقابُل هذا يف صياغاِته يف
الصدق يف يَجتمعان ال واملعنى، اللفظ يف واإليجاب السلب حكَمي تناُقض عىل منطقي
املعني ويَقوى واحدة. إضافة يف واحدة، جهة من واحد، زماٍن يف واحدة، صفة يف والكذب
والصحف للقرآن، رشح والحديث واحد، فالوحي أخرى، بنصوصمقدسة الحديث بإلحاق

واحدة.166
فالجنة باملجرد. الحس ويَختلط النار، يف أو الجنة يف مقعدها وترى نفس كل تُموت
برش. قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما وفيها األرض. يف والنار السماء يف
عىل الرسول يقف السماء. سكان بهم ويفرح مرة. جمعة يوم كل ربهم الجنة أهل ويرى
الدنيا من خرج من القيامة يوم منزلة منه وأقربهم الحوض عىل املؤمنون ويرد الرصاط،

وامليثاق.167 األول العهد يذكرون الذين وهم يتغري. أن دون تركته ما هيئة عىل
وأَرواُح الخلود. إال لهم هللا أبى فقد هللا. ألولياء وهَي األمهات. أقدام تحت والجنة
أشجارها رءوس عىل الجنة يف بالنهار ترسح خرض طيور حواصل يف الجنة، يف الشهداء
املرء ويحرش العرش. تحت معلقة قناديل يف بالليل تأوي أنهارها، ضفاف وعىل وثمارها
يزال فال الكل. مصري هي والجنة واآلخرة. الدنيا يف واملحبة الرتابط عىل دليًال يحب من مع
هللا إال إله ال قال أحد النار يف يبقى ال حتى دخلوها بعدما األمة من قوم النار من يخرج
عن وموىس إبراهيم صحف كلها، الصحف يف مكتوبًا كان وقد الدنيا.168 دار يف مخلًصا
بالدنيا يثق ومن بالحساب، موقن وهو يُيسء ومن النار، يعرف وهو يضحك ممن العجب
الجمل يدخل حتى الجنة يدخلون وال السماء أبواب للخارسين تفتح ال لذلك تقلبها. ويرى

،٤٥١ ،١٤ ج١، ،٤١ ،١٥ ج٣، ،٣٣٣-٣٣٤ ،٨ ج٤، ،٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٨٨ ،٥ ج٢، ،٤٩-٥٠ ،٢ ج٢، 166

.٣٨٢ ،٣٥٥ ،٩ ج١، ،٢٥٠ ،٨ ج٢،
ج١، ،٢٤١ ،٥ ج١، ،٢٤١ ،١ ج١، ،٥٢٦ ،١ ج٤، ،٨٢ ،٧٧ ،٢٦ ج٣، ،١٣٧ ،٣ ج١، ،١٧٨ ،٧ ج٤، 167

،١٥ ج٣، ،٨٨ ،٤٩-٥٠ ،٢ ج٢، ،٢٢٦-٢٢٧ ،٢١٥ ،٢١٠ ،٥ ج١، ،٥٨ ،٤ ج٤، ،١٣٨ ،٣ ج١، ،٢٥٨ ،٩
.٢١٠ ،٥ ج١، ،٢٨٢ ،١ ج٤، ،١٧٨ ،٣٣٣-٣٣٤ ،٨ ج٣، ،٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٤١

ج٤، ،٣٦١ ،٩ ج١، ،٥١٦ ،١ ج٤، ،٨٢ ،٧٧ ،١٦ ج٣، ،٣٠٥ ،٧ ج٣، ،١٣٧ ،٣ ج١، ،٣٢٤ ،٨ ج٢، 168

.٢١٨ ،٧ ج٣، ،٧٨ ،٧ ج٤، ،٢٠٨ ،٥ ج١، ،٣٦١ ،٩ ج١، ،٢٠٢ ،٨ ج٢، ،٢١٨-٢١٩ ،٣ ج٣، ،٢٨٢ ،١
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

ويطلون يتقلبون، النار وعىل النار، ويأكلون نار، من النار أهل خلق وقد الخياط. سمِّ يف
األفعال.169 خلق وضد العقائد ضد مبالغات وهي النار. يف

صياغة ذلك عىل ويدلُّ موضوع. وبعُضها مأثورة. أقوال أو ظنية أحاديث ومعظمها
ل ويتدخَّ الحديث يَنقِطع إذ الزمان. آخر املؤمنة الجماعة أحاديث مثل األدبي الحديثوشكله
للنصائح طلبًا أو التحديد من ملزيد للخيال وإفساًحا للمزيد طلبًا وصفهم طالبًا هريرة أبو
ويتقطع الرواية. داخل الرسول أفعال وصف مع لرؤيتهم شوًقا الرسول وبكاء لالتِّباع
واإلخوان (الخارج) األصحاب بني للتفرقة املناط وتعيني االستفهام من ملزيد الحديث
باملعنى الوضع مثل سنده املعنى يفرض له. سند ال الحديث ألن السند يذكر وال (الداخل).
الوضع عالمات ومن قائًما. النفيس الوضع دام ما جديد من مثله وضع ويمكن املالكية، عند

الرشط.170 وجواب الرشط فعل األدبي، الشكل نفس يف التكرار
واإلعداد الحميدة واألخالق الصالح العمل عن األحاديث تتواىل والعمل اإليمان ويف
صاحبه. إىل الصالح العمل ويرد بنسِبه. وليس بعمله فاإلنسان الخلقية، والرتبية للمستقبل
هللا يلقى كي الجار عىل والتعطف العيال عىل وتوسًعا تفقًها الدنيا طلب الصالح العمل ومن
بأي يباِل ولم عينيه، بني فقره هللا جعل مرائيًا مفاخًرا الدنيا طلب ومن البدر، ليلة كالقمر
املشهور الحديث ويتكرَّر األكرب، الجهاد هو النفس وجهاد الجهاد. العمل وقمة يَهلك. واٍد
الخري عىل والدالُّ األمة، رهبانية فالجهاد األكرب.» الجهاد إىل األصغر الجهاد من «رجعنا
َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ آية شارًحا واحد حديث يف الرسول جمع وقد . خريِّ فاعله والخري كفاعله،
صلة قطع الظالم، عن العفو سبعة: األخالق مكارَم بأنَّ اْلَجاِهِلنَي﴾ َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف
غضب. ملن والحلم اغتاب، ملن واالستغفار غش، ملن النصيحة امليسء، إىل اإلحسان الرحم،
هو الزاد وخري له، هللا يستجيب دائم الذنب من واالستغفار جديد. خلٌق الذنب بعد والتوبة
يف الزهد بل الدنيا يف الزهد يكفي ال إذ األحاديث؛ يف بارًزا مكانًا الزهد ويأخذ التقوى.171

.٢١٨ ،٣ ج٣، ،٦٠ ،١٦ ج٣، ،٢٢٦ ،٥ ج١، ،٣٨٢ ،٩ ج١، 169

األوىل الدرجة من الصحابة من كريكجارد تفرقة مثل وذلك ،٢٢٦ ،٥ ج١، ،٣٨٣ ،٣٧٩ ،٩ ج١، 170

(كريكجارد). الثانية الدرجة من والصحابة املسيح) (صحابة
،١ ج٤، ،٣٥٥ ،٩ ج١، ،١٧ ،١٣ ج٣، ،۱۷۰ ،٥ ج۲، ،٣٣٤ ،٩ ج١، ،٥٣ ،٤ ج٤، ،٢٦١ ،١ ج٤، 171

،٣٦٦-٣٦٧ ،٩ ج١، ،٣٤٤ ،٨ ج٢، ،٢٧٥ ،٧ ج١، ،٣٨٢-٣٨٣ ،٣٦٤ ،٣٦٦-٣٦٧ ،٩ ج١، ،٤٨٦ ،٤٥٢
،٣٢٨ ،٣٢٤ ،٨ ج٢، ،٣٨٢-٣٨٣ ،٣٧٣ ،٩ ج١، ،٥١٩ ،١ ج٤، ،٣٣٣ ،٩ ج١، ،٢٧٥ ،٧ ج١، ،٣٦٤
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الجنة. إىل طريق الدنيا يف والزهد املصائب. عليه هانت الدنيا يف زهد ومن أيًضا. اآلخرة

بكرسة. الدنيا من والرضا املساكني وحب أعىل إىل وليس أسفل إىل والنظر الدنيا يف الزهد
والغنى االنشغال، قبل بالفراغ للُمستقبَل اإلعداد ويكون الكافر. وجنة املؤمن سجُن الدنيا
نفسها والشعائر املوت. قبل والحياة الهرم، قبل والشباب املرض، قبل والصحة الفقر، قبل
الصادقة والعبادة الغنم، أجل من السفر وكذلك للصحة طريًقا الصوم مثل أخالقية طرق
من أو الذاتية إىل املوضوعية من يَراه، فإنه يََره لم فإن يَراه كأنه هللا اإلنسان يَعبد أن
الُحدود درأ لزَم لذلك التقوى. بل العقاب الرشيعة من الغاية وليست املوضوعية. إىل الذاتية

املعصية.172 يف يكون ال باليمني والحلف بالشبهات.
املسجد يف الصالة مثل الجماعية األخالق أيًضا هناك الفردية. األخالق تكفي وال
املجتمع يف األفراد ونسبة لإليمان. كرشط لنفسه يحبُّ ما ألخيه املرء يحب وأن جماعة،
نفس ُمرتابطة، واألمة ُروحية. وليست جسمية نسبة الواحد، الجسم يف األعضاء كنسبة
إال ُمنقِطعة أمة وكل ِسواهم. َمن عىل أقوياء بينهم، فيما حرام وأموالهم دماؤهم واحدة،
آخر أمة هي األمان طريق بدني. ال ُروحي والنسب نسبُه، إال ُمنقِطع نسٍب وكل محمد. أمة
هللا، رواها أن بعد والعطش هللا، أشبعها أن بعد الجوع آثرت األنبياء. مع يُحُرشون الزمان.
القلوب تعلُّق دون أبداِنهم يف الدنيا صاَحبُوا الحالل. تركوا بل كساُهم. أن بعد والعري
ُهريرة ألبي الرسول وصية وهي الرسول. صحابة هم النجاة، طريق وطريقها منها. بيشء
التصوف يف إليغاِلها الوضع عليها يغلب البنِه. لقمان وصايا مثل التاسعة الرسالة نهاية يف
الثنائيات يف اإلرشاقي الطابع ويظهر هريرة. أبا الرسول ُمحاِور كان لذلك الدنيا. وترك

والبدن.173 النفس واآلخرة، الدنيا بني املتعاِرضة
مرتنَي، ُمحاوًرا ذر أبو ويدخله هللا. تقوى عىل الحث يف قصريًا الحديث يكون وقد
يبدأ الذي املركب للحديث نموذج وهو مرًة. عرشة اثنا فيها الزيادة ثم الوصايا يطلب

،٩ ج١، ،٣٣٣ ،٩ ج١، ،٢٧٣ ،٩ ج١، ،٥١٩ ،١ ج٤، ،٢٥٠ ،٨ ج٢، ،٣٠٤-٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٦٥ ،١٦ ج٣،
.٤٩-٥٠ ج٢، ،٣٧٨–٣٨١

ج١، ،٤٩١ ،١ ج٤، ،٧٦ ،٥ ج٤، ،٣٤٣ ،٨ ج٣، ،٢٨١ ،٦ ج٣، ،٣٢٤ ،٨ ج٢، ،٢٨٢ ،٤٩٧ ،١ ج٤، 172

.٢٧٢ ،٩ ج٤، ،٣٧٨–٣٨١ ،٩
ج٤، ،٣٧٩ ،٩ ج١، ،٥٣ ،٤ ج٤، ،١٢٧ ،٦ ج٤، ،٢٥٨ ،٩ ج٤، ،٤٠٣ ،٣٦٧ ،١١ ج٤، ،٣٢٨ ،٨ ج٢، 173

.٣٧٩ ،٩ ج١، ،٥٣ ،٤ ج٤، ،٢٦١ ،٢٥٨ ،٩ ج٤، ،٤٠٣ ،٣٦٧ ،١١ ج٤، ،١٤٧ ،٧
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

إىل وليس أسفل إىل النظر ثم األمة رهبانية الجهاد ثم القرآن وقراءة هللا ِذكر ثمَّ بالتقوى.
ثم مرٍّا، كان ولو الحق قول ثم الدنيا، يف الُغربة ثم املساكني، حب يف الكالم أقل ثم أعىل،
ثم اإلساءة، مقابل يف واإلحسان الغيظ كظم ثم الدنيا، يف والزهد الرضا ثم األدبية، الشجاعة
الحلزوني الصعود طريق عن للنفس النصح ثم للناس، النصح ثم الدنيا، حب من التحذير
ليصبح منه جزءٌ يستقلُّ وقد أعىل. إىل الداخل من الصعود أجل من الداخل إىل الخارج من
هو كما ظاهرية وليست باطنية والتقوى األمة. هذه رهبانية الجهاد مثل مستقالٍّ حديثًا
يف موضوًعا ولكن املعنى يف صحيًحا الحديث تكرار يكون وقد املسيح. أقوال يف الحال
يف تأثريًا أكثر يكون كي حوار إىل مبارش قول من وتحويله اإلخراج يف فالخالف الصياغة.

النفس.174
ل يتدخَّ الذي زيد بن أسامة املسيح، حواريِّي مثل الرسول أحباء من املحاور يكون وقد
وتصف ُمستجاب. الجائع ودعاء الصوم، ورمزه الطريق تحديد طالبًا الحديث التقطيع
اشتدَّ حتى املؤمنني جماعة رؤية إىل شوًقا وبكائه وأفعاله الرسول أحوال األحاديث بعض
ويسأل ُمحاوًرا عمر يدخل وقد معهم. وتعاُطًفا للُمضطَهدين تأييًدا النحيب، وَعال البكاء
ويُجيب هللا؟ أطاع من يقتل وملاذا باالضطهاد، يقومون وهم اإلسالم عىل الناس كان إذا
للظنِّ تغطيًة معه وتطابًقا له تدعيًما باآليات الحديث ويقرن الدنيا. حب بأنه الرسول
ال الطويل والحديث املناسبة. تغري فقط إنما الحديث تغري يعني ال امُلحاِور وتغري باليقني.
األقرب القصري الحديث هو يتكرَّر الذي إنَّما فريد. وقتي خلق تعيه، ال الذاكرة ألنَّ يتكرَّر
تُالئم عندما يتكرَّر النزول فسبب عرص، كل يُطابق أن للحديث ويُمِكن الكلم.175 جوامع إىل

آخر.176 فريٍق واستبعاد فريق من الدنيا حب مثل عرص أيَّ النفسية بنيتُه
والشورى بأهِلها. صناعة كل عىل فاالسِتعانة وسياسة. وعمران أخالق أيًضا واملجتمع
الضيق املعنى بني اإلمامة أحاديث وتتنوع الرأي. يف والخالف والتعدُّدية الحكم أساس
إمامة إىل التاريخ يف وحركتها الشعوب وخصائص العام باملعنى والقيادة السياسة أي
للشيعة ذكٍر دون املسلمني عموم مقابل يف الخوارج مثل الِفَرق ألفاظ وتظَهر الدول،

،١٦ ج٣، ،٣٠٤-٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٣٣٣ ،٩ ج١، ،١٧ ،١٣ ج٣، ،١٣٠ ،٥ ج٢، ،٣٨٢-٣٨٣ ،٩ ج١، 174

.١٥٥ ،٣ ج١، ،٢٨ ،١١ ج٤، ،٤٨٦ ،٤٥٢ ،٤٩٧ ،١ ج٤، ،٢٨٢ ،٦ ج٣، ،٣٤٣ ،٨ ج٣، ،٦٥
.٣٧٨–٣٨١ ،٩ ج١، 175

اآلسيويِّني. واستعباد الخليج يف الدنيا حب مثل 176
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلمامة يف األحاديث تكثر ُمباِرش. غري نحٍو عىل ين حاِرضِ كانوا وإن والباطنية واإلمامية
الراية، يَحمل الذي وهو رعيته، عن ومسئول راٍع إمام كل السياسة.177 إىل الباب ألنها
األمة. هذه أبوا وعيلٌّ والرسول اإلمام. نموذَُج وعيلٌّ يَديه، عىل الفتح ويكون فرَّار، غري كرار
هداية الرسول أصحاب وكل عمر. بعد األمة ويلُّ وعثمان بابها. وعيلٌّ العلم مدينة الرسول
شعب عىل الثناء يكون وقد القلب. مر اللسان حلو املنافق، القائد من التحذير ويتمُّ وقدوة.
ارتباط عىل يدل مما العلم وحامل نهايته ويف الزمان أول يف املؤمن فارس شعب مثل بعينه
فارس فضل عن األحاديث انتقاء يف شعوبية هناك بالتاريخ. والسياسة بالسياسة التاريخ
شعوبي. استعمالها فإن تاريخيٍّا صحت لو وحتى العرب. فضل عن األحاديث مقابل يف
وتشبه الزمان وتغري األتقياء وقتل والروم فارس أبناء املسلمني خدمة الساعة عالمات ومن

بالرجال.178 والنساء بالنساء الرجال
اإلسالم جاء فقد امَلهدي. يَدي عىل املستقبَل يف والخالص الزمان آخر أحاديث وتظهر
رجًال أربعني يد عىل الخالص يكون وقد للغرباء. فطوبى بدأ كما غريبًا وسيعود غريبًا
حتى وعمًال نظًرا بالتوحيد واستمسك فكره، عاش الذي إبراهيم ملة عىل الصالحني من
والكون، بالطبيعة املؤمنني مجتمع ويتَّحد سواه. عمن به واالستغناء باهلل اإليمان النهاية،

وكوني.179 وتاريخي واجتماعي فردي فالخالص والسماء، باألرض

الجامعة رسالة (ه)

حني يف الثالث الجزء يف وأكثره تقريبًا.180 النصف إىل املوروث هبط الجامعة رسالة ويف
ويبدو جزء.181 كل يف واملوروث الوافد نسب وتَختِلف الرابع. الجزء يف الرسائل يف كان
من مًعا واملوروث الوافد غياب إىل وافد بال املوروث إىل واملوروث الوافد إىل الوافد من التحوُّل
األنبياء.182 أسماء ظهور أيًضا وقل «القرآن». لفظ استعمال قل كما الخالص. اإلبداع أجل

.٤٨٤-٤٨٥ ،٤٨٩-٤٩٠ ،١ ج٤، ،٣٤٤ ،٨ ج٢، ،٣٣١ ،١١ ج٤، 177

،١ ج٤، ،٧٥ ،٥ ج٤، ،٤٦٠ ،١١ ج٤، ،٥٣ ،٤ ج٤، ،٢١٣ ،٥ ج١، ،٣٨٣ ،١١ ج٤، ،٥٣٤ ،٢ ج٤، 178

.٣٧٨–٣٨١ ،٩ ج١، ،٢٩٠ ،٨ ج٢، ،٩٩ ،٥ ج٤، ،٤٤٠-٤٤١ ،١ ج٤، ،٤٨٩–٤٩٠ ،٤٨٤–٤٨٥
.٢٧٠ ،٩ ج٤، 179

املقدمة (٢٤) ج٤ ،(۲۳۱) ج٣ (٩٦) ج۲ (۱۳۰) ج١ آية. ٥٨٠ إىل آية األلف عىل يَزيد مما هبط 180

.(۸۷)
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

واحدة دفعة اآليات تتواىل وقد مساعد. القرصكعامل والغالب وقًرصا، طوًال اآليات وتَختِلف
بديًال اآلية تكون وأحيانًا وُمحدِّثني. قدماء السلف وأهل والفقيه والواعظ الخطيب يفعل كما
وتَبُدو النثري، الخطاب تكمل شعرية لغة فالقرآن قول. عىل استشهاًدا وليس العبارة عن
اإلخوان عن الحديث ويتم توظيف. دون تجميع مجرَّد دالَّة، غري كثرتها من بالرغم اآليات
حدَّ النصوص تَبلُغ وقد كيفية. داللة أية دون كمي ص امللخَّ وكأنَّ الجمع الغائب بضمري
وأدعية. صلوات مجرَّد بل خاصة رات تصوُّ دون النص سلطة عىل واعتماًدا بأكمِلها سورة
وأحيانًا للقرآن. املوضوعي التفسري نحو اتجاًها الحيوان آيات إىل الحيوان رسالة وتتحوَّل
األزهر بطريقة إنشائي كأُسلوب اآليات استعمال مجرَّد بل بالنص إلثباتها قضية تُوَجد ال
استشهادات أن ُحَجج تُوجد ال واملالئكة الجن وعالم املعاد عن األزهريِّني حواِري وطبعات
فكر أو تأويل دون القيامة مشاهد عن املفهرس املعجم مثل: خام مادة رصد مجرَّد بل
إىل األكثر إىل األقل من الرسائل يف الحال هو وكما ووقائع.183 آيات تقابل مجرَّد َجمايل،

األول: القسم يف 181

.٥ = (۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،٤ ،۱) موروث بال وافد (١)
.٥ =(۱٤ ،۱۳ ،۹ ،۷ ،٦) وموروث وافد (٢)

.۲ = (۸ ،٥) وافد بال موروث (٣)
.۲ = (۳ ،۲) موروث وال وافد ال (٤)

الثاني: القسم يف

.(۲) موروث بال وافد (١)
.٤ = (۱۷ ،۱۲ ،۱۱ ،۸ ،۱) وموروث وافد (٢)

.۸ = (۱٦ ،۱٥ ،۱٤ ،۱۳ ،۱۰ ،۹ ،۷ ،٥) وافد بال موروث (٣)
.٤ = (٥ ،٤ ،۳ ،۲) موروث وال وافد ال (٤)

.٥ : ١٠ : ١٠ : ٦ كاآلتي: التدرج يكون وبالتايل
حواء وذكرت ،١ إىل ٨٠ من وموىس ،٣٣ إىل ۱۰۰ من وأدم ،٣ إىل ١٠ من القرآن لفظ استعمال قل 182

الوفا، وخالن الصفا وإخوان العربية، واللغة ورشيعة، والثنوية وإسماعيل هارون أسماء وبقت .(٤)
.(۱) الغرب وبالد الرشق وبالد والحجاز ودمنة وكليلة

ملشاهد الفني التصوير إىل بالتحول األمام إىل خطوة قطب لسيد القرآن» ظالل «يف يمثل لذلك 183

القيامة.
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

جديد من يقلُّ ثم واملعاد. النبوة آيات تكثر ثم التوحيد آيات وتقل العدل، آيات تغيب األقل
واإللهيات السمعيات، لحساب العقليات تَنتهي وقد اإلمامة. تَغيب وتكاد والعمل، اإليمان
البعث رسالة يف اآليات وتكثر والعمل. اإليمان عىل واملعاد النبوة وتطغى النبوَّات، لحساب
املفقود العالم خارج االغرتاب هو فاملوضوع املعراج، وكيفية والحساب والحرش والقيامة
مما نصوصها، بصلب وتختلط بدقة، الرسائل عناوين تُذكر ال وأحيانًا عنه.184 وتعويًضا

رؤية. وبال وعٍي عن تمَّ قد التلخيص أن عىل يدلُّ
تأويل لها آية وكل والنار. الجنة والرش، الخري ثنائية عىل املنتقاة اآليات كل وتقوم
إال هو ما الديني فالتضادُّ والظلم. العدل والباطل، الحق بني التضاد بيان أجل من مقابل
وحذف اإلرشاقية اآليات عىل اإلبقاء االختصار، مقياس وهي السيايس. التضاد عن تعبري

الرسائل. عمدة ألنها غريها
االجتماعية اآليات وتغيب وإرشاق. وحياة نماء الكل والطبيعة. النفس بني فرق وال

املعارصة. اإلصالحية السلفية الحركات بعض تفعل كما العرص أوضاع إىل املوجهة
التاريخي الواقع من النزول سبب ويتحوَّل محلها. غري يف اآلية استعمال يكون وأحيانًا
إيجاد القصد يبدو وأحيانًا االستشهاد. يف االفتعال لدرجة الحايل النفيس الوضع إىل األول
املقصود وكأنَّ السياق نفس ويف املعنى بنفس اآليات وتتكرَّر باآلية. لالسِتشهاد مناسبة
التوجه ويتمُّ النفيس. االيقاع ضبط أجل من الشعرية الالزمة أو اإلقناع من مزيد هو
النصوص واستعمال االعرتاض، ومنع املقاومة لنزع العقل واستبعاد للتأثري العواطف نحو
بطريقة الجمهور ألذواق تملق بل عقيل إقناع يوجد ال السلطة. عىل اعتماًدا والتغطية للتسرت
سالح من الفرد لتجريد والحمدالت البسمالت كثرة بالخالصمع وإيهامهم ساذجة، حسية
وحواء وآدم والشيطان وإبليس الجن مثل املقدمة يف الخيالية املوضوعات وتكثر الفردية.
األديان. تاريخ يف والخالص السقوط أساطري يف وتدخل الشعبي، الخيال إثارة أجل من
هذه أمام والحكمة للعقل إعالء تضمن الرسائل أن الشائع الحكم ترديد الغريب ومن

للخيال. وإثارة لالنتباه اسرتعاء الجن آيات من الكثرة
زجاجة، يف واملصباح مصباح، فيها كمشكاة هللا نور النور، آية تذكر العلم نظرية ويف
عىل كمثل غربية وال رشقية ال مباركة زيتونة شجرة من يوقد دري، كوكب كأنها والزجاجة

دفقة. ١٥ عىل آية ۱۰۲ حوايل تذكر 184
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

يف للرسول حدث وكما البرصحديًدا يصبح أن بعد الغطاء كشف هو األعىل. املثل وهلل العلم،
التي يوسف رؤية مثل صادقة األنبياء ورؤى العلم، مصادر أحد والرؤيا واملعراج. اإلرساء
يذكر وال ذكرى فالعلم النسيان. عدم برشط للعلم مصدر والقرآن إخوته. عليها حسده
يعلم قبله اإلنسان يكن ولم اسرتقاًقا به وآمن القرآن سمع الجن إن بل األلباب. أولوا إال
يف التأمل من تأتي التي الطبيعية املعرفة هناك ذلك ومع الوحي.185 طريق عن منه شيئًا
كاألغنام. البرش كان وإال به مرشوطة الحواس وإدراك بالقلب، واملعرفة اآلفاق، ويف النفس
فارغة أسماء مجرد كان وإال قوة والعلم اإلنسان. مسئولية ضمن والفؤاد والروح والسمع
يعلمون الذين يستوي وال هللا. يخشون والعلماء العلم يف الجدل وضع لذلك سلطان. أي من

يعلمون.186 ال والذين
وأخرج فهدى، قدر صبغة. هللا من أحسن ومن هلل، صفة الخلق الوجود، نظرية ويف
كل خلق فقد الخلق؛ يف تفاوت يوجد وال أيام. ستة يف واألرض السموات وخلق املرعى،
وإبليس الطني من آدم وخلق يسبحون. فلك يف وكل الحكيم، العزيز تقدير ذلك بقدر. يشء
األرحام. يف يُصوِّر الذي وهو الخلقة. وحسن اللحم إىل العظم من الجنني وطور النار. من
قال ثم تراب من آدم مثل عيىس وخلق . التجيلِّ دور فظهر الرش دور إبليس جهل لقد
أهداه ثم والفؤاد والبرص السمع له وجعل أمشاج، نطفة من اإلنسان وخلق فيكون. كن
التفكري.187 عىل يبعث والخلق واحدة. نفس من الناس وخلق كفوًرا. أم شاكًرا السبيل،
عىل تدلُّ آية فكلُّ العالم. خالق هللا أن إىل الفكر ويَنتهي العالم. يف باطل يشء يُوجد فال
الذرِّ عهد يف شهادة عىل بناء الخارج، يف أو الداخل يف األرض، يف أو النفس يف وجوِده
وعبد خنزيًرا أو قرًدا تحول يشهد لم ومن العهد. هذا عىل يَخرج واملنكر فاملستنكر األول.
الشيطان وعده ما وكل واألوالد األموال من وأوتي حديد، أو حجارة إىل وتحول الطاغوت،
وخلق ثمار. أو قرار لها ليس التي الخبيثة بالشجرة املثل القرآن ويرضب رشور. من
تستمر كي زوجني خلق يشء وكل بالحق، الخلق تمَّ وقد واحدة.188 نفس من الناس
له، مسخر الطبيعة يف يشء كل األرض، يف هللا خليفة واإلنسان منازل، والقمر الحياة.

.٩٦ ،٨٦-٨٧ ،٣٧٨ ،٢٦٢ ،٤٠٩–٤٦٠ ،٢٤٤ ،٤٣٣ ،١٤١-١٤٢ ،٤٨٤-٤٨٥ ج٥، 185

،٤٦٢-٤٦٣ ،٢٢٨ ،١٤٠ ،٧٩ ،٢٨٦ ،١٩٥ ،٧٨ ،٤٥٧-٤٥٨ ،٤٧٦ ،٢٥٢ ،١٤٠ ،٤٦٢-٤٦٣ ج٥، 186

.٢٢٨ ،١٤٠ ،٧٩ ،٢٥٢ ،٢٤٠
،٥٢٣ ،٥٢٠ ،٣٨٢ ،٢٤٣ ،١٩٠-١٩١ ،٤٦ ،٤٤٥ ،٤٨٣ ،٣٤٥-٣٤٦ ،٣١٠-٣١١ ،٨٩ ،١٥ ،٨ ج٥، 187

.٣٥٢-٣٥٣ ،٤٨٧-٤٨٨ ،٢٢٢ ،٢٥١ ،٢٧٣ ،٧٣ ،٤٨٤-٤٨٥ ،٥٠٠
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هللا لسنَّة وليس لسننه طبًقا الخلق ويسري األثقال. وحملها منها، واإلطعام بدفئها، واألنعام
وكشف وزوجه نفسه فظلم الشجرة من األكل عن هللا نهاه عزم. آلدم يكن ولم تبديل.189
الناس غرور من حني، إىل عدو بعض إىل بعضهم الجنة من فخرجا الُعري. وباَن املستور
لإلنسان تحديٍّا االنتظار إبليس طلب وقد هللا. عباد إال الشيطان وغواية ببعض، بعضهم
تلقى وقد سلطان. إلبليس عليهم ليس الذين هللا عباد إال القول زخرف له وليزين لغوايته

عليه.190 فتاب كلمات ربه من آدم
يشء فكل البقاء، وصفة الوجود، تُعادل وهي الوجه صفة تظهر والصفات الذات ويف
املالئكة، له تُسبِّح أحد. وهو الوصف. عن والتعايل والتسبيح التنزيه وصفة وجهه، إال هالك
كلمح يشء لكل وأمره يشء. كل رحمتُه وسعت العرش، حول صافون وهم بأمره، يعملون
الصدور، يف ما ل ويُحصِّ يَخفى، وما الرس يعلم يَنىس. وال يضلُّ ال شامل، علمه البرص.
تستطيع وال بتقديره. يشء كل يقدر مطلقة، قدرته ومستودعه.191 الحب مستقر ويعلم
لعبادة ُخلقوا وقد العقاب. فله منهم عىص ومن بسلطان. إال السماء إىل تنفذ أن الجن
رزاق شأن، يف يوم كل وهو طائعني. وتأتيانه تزوال، أن واألرض السموات يُمسك وهللا هللا.
الغيب عالم الحسنى، األسماء له الكتاب. أم وعنده ويثبت يشاء ما يمحو متينة. قوة ذو
ويجففها.192 املاء األرض يف ويفجر يبقيها، ثم السماء يمسك واألمر، الخلق له والشهادة،
الكسب أو والقدر بالقضاء والرضا الجرب عىل تدلُّ التي اآليات تظهر األفعال خلق ويف
فضل هللا، من الهداية يشاء. ما يَمحو نوَره. املتمُّ وهو الرامي، هو فاهلل تقدير. أقىص عىل
أن أحد حاول مهما نوره ُمتمُّ وهللا مستقيم، رصاط إىل يشاء من ويهدي يشاء، من يؤتيه
طبًقا التكليف مثل اآليات بعض يف االعتزايل التيار يبدو وأحيانًا هللا، من والرزق يمنعه.
والفناء الشقاء أو والخلود والفوز النجاح الطريقني، أحد يختار حرٌّ اإلنسان وأن للطاقة،

،٣٥٨ ،٣١٣ ،٢٦١ ،٢٢٦ ،٢٠٦-٢٠٧ ،١٨٠ ،١٥٣ ،١٤١ ،١٠٨ ،١١٩ ،١٠٣ ،٢٦ ،٦٣-٦٤ ج٥، 188

.٣٥٢-٣٥٣ ،٤٠٧ ،٨٧ ،٨٥ ،٣٨٣ ،٤٢٥
.٣٢٦ ،٣٨٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،٢٦-٢٧ ،٢٨١ ،٢١٤-١٥ ،٨٥ ،١٦-١٧ ج٥، 189

.٢٥ ،١٦٩ ،١٢٧ ،٩٠ ،١٢٣-١٢٤ ،٨٣ ،٧٤–٧٧ ،٦٨-٦٩ ،٤٥٩-٤٦٠ ج٥، 190

،٤٠٣ ،٣٩٣-٣٩٤ ،٣١٤ ،٢٥٧ ،٢٦٨ ،٢٥٧ ،٤٦٢-٤٦٣ ،٣٦٤-٣٦٥ ،١٩ ،٤٦٠-٤٦١ ،٤٩٤ ج٥، 191

.٣٧٥ ،٢٤٣ ،٢٦٣ ،٣٠-٣١ ،٤١٤ ،٤٠٦
،٤٨١-٤٨٢ ،٢٤٨ ،٢٦٠ ،١٩٦–١٩٨ ،٤٣ ،٤٧٢ ،٥٠٤ ،٣٩٢ ،٧٠-٧١ ،١٥ ،٤٩٠ ،٥٢٨ ج٥، 192

.٤٠٨ ،٣٩٤ ،٣٧٥ ،٣٢٥ ،٢٨٦ ،٢٨٠ ،٢٧٥ ،١١ ،١٠٧ ،٢٩٨ ،١٨٠
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

اإليمان بعد األفعال كسب الكسب، لفظ يظهر وأحيانًا الرش. من بريء فاهلل والخسارة.
إيجابًا العقل آيات وتغيب عيلٌّ. املؤمنني وموىل وصالح. وجربيل املؤمنني ينرص وهللا باهلل.

العلم.193 لنظرية اإلرشاقي للطابع نظًرا سلبًا أم
أو حجاب وراء من أو وحيًا إال البرش يُكلم ال فاهلل أخرى. آيات عدة تظهر النبوة ويف
البالغ إال عليه وما قومه. بلسان يُرَسل إليه، يُوحى إنسان مجرَّد فالرسول رسوًال. يُرسل
واجتناب لألوامر امتثال وطاعة، أمر وهي وإعالن. ونذير وبشارة تذكرة فالنبوة واإلنذار.
هللا ورشع وإسماعيل. البيت من القواعد إبراهيم فرفع أنبياءه هللا اصطفى وقد للنواهي،
حرف ثم فيه. تفرُّق دون الدين إلقامة وموىسوعيىس وإبراهيم نوًحا وىصبه ما الدين من
ال والقرآن هللا. عند من ويقولون بأيديهم الكتاب يكتبون مواضِعه، عن القلم الكتاب أهل
ُمبني. عربي بلسان محمد قلب عىل جربيل به نزل خلِفه. من وال يديه بني من الباطل يأتيه
إبراهيم صحف األوىل، الصحف يف ما ويصدق الناس. كل به يؤمن املطهرون. إال ه يمسُّ ال
إىل الرسالة وأبلغ الطور. جانب من وناداه رسالته، هللا أبلغه هللا، كليم وموىس وموىس.

التفرق.194 وعدم بالوحدة أحمد
وتسخري الشمس تكوير الساعة، بعالمات بداية والحساب البعث آيات تُذكر املعاد ويف
وسعر السماء، وكشط ونرشالصحف، ذنبها، عن املوءودة وسؤال النفوس، وتزويج البحار،
تأويلها يُمكن حَركية صور وكلها أحرضت. ما النفس تعلم حينئذ الجنة. وأزالف الجحيم،
روحي هروب املحدثني، ثورة يُعادل القدماء فإرشاق اجتماعي. أو إرشاقي مضمون بأيِّ
الخري بني الرصاع أيديولوجية يف والكشف السرت لغة بذلك، تسمح واآليات سيايس. وعمل
يرجع وإليه يشء كل يرد هللا إىل ثم أمراء واملدبرات واألعداء، األصدقاء واآلخر، األنا والرش،
والخلق الخلق، من أصعب العظام فبعث األوىل. بقياس ويثبت ويعيده، الخلق يبدأ األمر.
أخاه املرءُ يَعرف ال رصفة، فردية واملسئولية هللا.195 إىل يعود والكل البعث. من أسهل
وتضع أرضعت، عما مرضعة كل تذهل شفاعة. دون فرادى الخلق وصاحبته. وبنيه وأمه
هو كما االسِتحقاق قانون ويغيب التابع. من املتبوع يتربأ حينئذ حملها. حمل ذات كل

.٣٩٨ ،٣٥٥ ،٤٤٩–٤٥١ ،٤٧ ،٢٣ ،١٥ ،٥٠٨ ،٤٤١ ،٣٥٦ ،٢٩٥ ،١٨٩ ،٢٩٨ ،٤٩٨ ،٥٣٣ ج٥، 193

،٥٢٠ ،٢٩٩ ،٥٠٩ ،٤٣٧–٤٣٩ ،۱۷۸ ،١٥ ،٤٦٣ ،٥١٦ ،۳۲۳ ،٣٨ ،٥١٩ ،٢٤٩ ،١٧٨ ،٤٦٦ ج٥، 194

.٤١٠ ،٢٤٦ ،١٧٨ ،٤٦٣ ،٥١٦ ،٣٦٥ ،٢٤١ ،٢٤٤ ،١٥٤ ،٤٧٤ ،٥١٤ ،٢٠٥-٢٠٦ ،٥١٠
.٤٣١-٤٣٢ ،٤٤٩–٥٥١ ،٢٩٩ ،٢٩٥-٢٩٦ ،٣١ ،٥٢٣ ،٣١٤ ،٤٨٩ ،٥٠٠ ج٥، 195
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الصادقني ينفع ذلك ومع اإللهية. باملشيئة مرهونان والعقاب الثواب األشاعرة. عند الحال
بالقسط، املوازين وتُوضع كلها. األمم عىل الرسول ويشهد أمته. عىل نبي كل ويشهد صدقهم
ذرة. مثقال ولو بالرش والرش بالخري الخري وجور. ظلم دون نفسها عىل حسيبة نفس وكل
يفيد ال الفصل يوم واالختصام الهالك. إىل تُؤدِّي الخفيفة واملوازين تُنجي، الثقيلة واملوازين
له يَستجيبُوا ولم ، حقٌّ هللا ووعُد الزمان، يف قبل من التنبيه تمَّ وقد للزمان، مجال ال ألنه
صوابًا. ويتكلَّمون بإذن، إال منهم أحد يتكلم ال ا. صفٍّ واألرواح املالئكة وتقف عليهم، فاللوم
ومعد. ومحىص مسجى يشء وكل معلوم.196 مقام ولكل له. يُسبِّح ربه إىل راجع والكل
فيستحقون يعملون كانوا بما والجلود واألرجل واأليدي األلسنة وتشهد صادق. والوعد
أحد يتكلَّم وال وجسمه نفسه من بشهيد نفس كل مع ويأتي ظلم.197 دون األعمال جزاء
منذ إال يربح لم أنه الجميع ويشعر إليه. بالعودة املؤمنون ويفرح بإذن. إال الفصل يوم
الصور، يف ينفخ إذ الفنية. الصور وتتكاثر سنة. ألف خمسون أو سنة ألف ومقداره يوم
كل وتؤتى والشهداء، بالنبيني وجيء بالنور، األرض وترشق واألرض، بالسماء ويعصف
علم وعنده األرض. وتزلزل الغمام. من ظلٍّ يف هللا ويأتي ا. رشٍّ أم خريًا عملت ما نفس
قليل إال اإلنسان يؤت ولم هللا من والروح تموت. أرض وبأي النفس تكسب وما الساعة،
مخصوص سدر يف اليمني أصحاب بني املعاد يف والرش الخري بني التقابل ويظهر العلم، من
أصحاب مقابل يف مرفوعة وفرش كثرية وفاكهة مسكوب وماء ممدود وظل منضود وطلع
وكتاب املقربون، يشهده مرفوع، كتاب عليني، يف األبرار كتاب وحميم. َسموم يف الشمال
وهناك نكًرا. نباتًا يخرج الخبيث والبلد طيبًا، نباتًا يخرج الطيب البلد سجني. يف ار الفجَّ
الطبيعي للميل أقرب الخري وإىل للرتجيح، افرتاضية حالة بسيماهم، يعرفون األعراف، أهل

نحَوه.198
راضية ربها إىل ترجع التي املطمئنة النفس وهي لرَيىض. هللا إىل املؤمن ويعجل
الحيسِّ النعيم يُنالون ربهم، ُمالُقوا أنهم يظنُّون املآب. حسن للمؤمنني وطوبى مرضية.

،٤٤٩–٤٥١ ،٣١٠ ،٢٣٣ ،١٩٠-١٩١ ،١٨٥ ،١٥٦ ،٤٤٧–٤٤٨ ،٤٣٣–٤٣٤ ،٤٤٢-٤٤٣ ،٤٥١ ج٥، 196

.٢٩٧ ،٢٥ ،٤٤٣
،١١٧ ،٥٩ ،٤٤٥ ،٤٣٤ ،٢٠٦-٢٠٧ ،٢٣٢ ،١٥٤-١٥٥ ،٩٢ ،٣٦٣ ،٣٤٧ ،٢٣٢ ،١٥٤–١٥٥ ج٥، 197

.٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤٣١-٤٣٢ ،٣٦٠ ،٣٥٦ ،٤٤٣–٤٤٤
.١٦٩-١٧٠ ،٤٣٨ ،١١٥ ،٣٦١ ،١٧١–١٧٤ ،٣٧٥ ،٢٢٥ ،٨٨ ج٥، 198
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

وحسن متقابلني ر ُرسُ عىل الصدور، يف غل بال ويعيشون ويطعمون، يسقون والرُّوحي.
شمس فيها وليس سالم فيها تحيتهم الجنة، أهل يَستقبلهم وأعناب. نخيل لهم الرفاق.
الحزن، عنهم هللا يذهب بررة. كرام بأيدي مطهرة، مرفوعة مكرمة، صحفهم زمهرير. وال
العرش، حول من واملالئكة العاملني. أجر فنعم لُغوب. أو نَصٍب دون املقامة دار ويحلهم
فقد ويستغفرون، يغضب. وال عليهم هللا يَنعم عملت. ما نفس كل وتُوىفَّ ثمانية، يَحملُه

يشء.199 كل رحمته وسعت
نفس كل وتتحرسَّ ربهم. عن الكافُرون يَحجب اسِتعجال دون هللا أمر يأتي وعندما
وتتمنَّى محًرضا، سوء من عملت ما ترى تُرابًا. كانت لو وتتمنَّى هللا، جنِب يف فرطت ما عىل
عىل الظالم ويعض القدم. أو نفسها عن جدالها ينفعها وال بعيد. أمد وبينه بينها كان لو
قوم ويُحاِسب صالًحا. يعمل كي رده يُمكن وال األوان. فوات بعد العودة ويتمنى يديه
وقد ذلك. املسيح وإنكار هللا دون من إلَهني وأمه واتخاِذه لسانه عن نقلُوه عما عيىس
به، يُؤمنُوا ولم باهلل وأرشكوا فريًقا، وكذبوا فريًقا قتلُوا بالطاغوت. الكتاب أهل بعض آمن
والتفريط الندم ينفع ال حيث األمم من غريهم وقلدوا بالطاغوت، وآمنوا أنفسهم ظلموا
الخداع وينكشف الخياط.200 سمِّ يف الجمل يدخل حتى الجنة يدخلون وال هللا، حق يف
وتربز منثوًرا. هباءً ويذهب اآلخرة، يف ينفع ال والذي للناس رياء للدنيا العمل العمل، يف
يَكونوا ولم املسكني، يطعموا لم بالغرور. يُوحون واإلنس الجن شياطني للغاوين. الجحيم
بالباطل، الناس أموال وأخذوا الدين، بيوم وكذبوا الخائضني، مع خاُضوا بل املصلني. من
مبني، بدخان السماء يأتي سبيًال. أضل أو كاألنعام فكانوا غروًرا، القول زخرف وقالوا
وتكون شديًدا، عذابًا ويلقون بسكارى، هم وما سكارى ويَِردون أليم، عذاب الناس ويَغىش
تطلع املوَقدة هللا نار منه. ملزيد جلودهم وتغري العذاب، عنهم ف يُخفَّ وال دخانًا، السماء
نخل أعجاز كأنَّهم النار إىل يدعون أئمة وسعريًا، وأغالًال سالسل لهم هللا وأعدَّ األفئدة، عىل
الذين ينفع ال حينئذ النار. تغىشوجوههم قطران، من رسابيلهم األصفاد، مقرننييف خاوية،
لبعض بعضهم اليوم واألخالء قبل، من آمنت إذا إال إيمانها نفس تنفع وال معذرتهم، ظلموا

،٤٥٣ ،٢٣ ،٥٠٤ ،٣٥٩ ،٣٢٠-٣٢١ ،٢٥٨ ،٢٢٣ ،٢١٣ ،٢٣ ،٣٠٤ ،١٧٣ ،١٤٣ ،١٦٥ ،٦٠ ج٥، 199

.٤٨٧-٤٨٨ ،٢٨٩ ،٣٥٨
،٤٤٦-٤٤٧ ،٤٣١–٤٣٢ ،٤١٠ ،٣٠٩ ،٣٨١ ،٣٥٢ ،٢٣٤ ،٢٣١ ،١٠٣ ،٤٤٨ ،٤٤٥-٤٤٦ ج٥، 200

.١٧٤ ،٢٢٨ ،٢١٣ ،٣١٧ ،٢٦٨ ،٣١٥ ،١٤٠ ،٤٤٢
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حديد، من مقامع لهم وأتباعهم. هم النار يملئون جلودهم، عليهم تشهد املتقني. إال عدو
ظلم عىل املسئولية ويوقع غوايتِه من الشيطان ل يتنصَّ حينئذ وشهيق. زفري فيها ولهم
ينُجون وال عليهم، حرسات أعمالهم الدنيا، بالحياة رضوا اآلخرة يف والخاُرسون اإلنسان.
صنًعا، يُحسنون أنهم يحسبون حامية، ناًرا يصَلون واآلخرة، الدنيا فخُرسوا النار. من
البعث، يوم إىل برزخ ورائهم ومن واألقدام. بالنوايص يؤخذون عليهم، حرسات أعمالهم
عىل فعل رد هو إنما النحو هذا عىل املعاد عىل والرتكيز وعشيٍّا. غدوة النار عىل ويعرضون
األديان.201 تاريخ يف األخرويات نشأة يف الحال هو كما االنتصار يف والرغبة العرص مآيس
فرشط الجوارح وأعمال القلوب أعمال بني تجمع آيات تذكر والعمل اإليمان ويف
ذي وإيتاء واإلحسان والعدل هللا وعبادة النجاة. طريق والصرب والذكرى هللا، اتِّباع املحبة
هللا اسم وذكر اليقني، إىل يؤدي ذلك كل والتوبة، والشكر واملنكر الفحشاء وتجنب القربي
التقوى، الزاد وخري هللا. ذكر عن والتجارة بالبيع اللهو وعدم واآلصال الغدوِّ يف له والتسبيح
السموات رفضتها أن بعد اإلنسان حملها واألمانة إطفاء. دون يتم الذي هللا نور والرشيعة
والرسل. والكتب واملالئكة باهلل اإليماُن اإليماِن ومضمون منها. مشفقني والجبال واألرض
بهم.202 ويكفرون األنبياء، يقتلون الذين الظاملني عن والعزلة النفس، جهاد الجهاد، قمته
باملؤمنني االستهزاء إىل يُؤدي الذي النفاق مثل الهالك إىل تؤدِّي أخرى أعمال مقابل يف
األنبياء وتكذيب الوحيدة، نعجته أخيه من ويطلب نعجة وتسعون تسع له من مثل والطمع

العنكبوت.203 بيت من أهون بيته الذي الخارس أعمال وهي وقتلهم،
أحزاب، املجتمع ويف أمم والطيور فالدواب الحيوان. ويف بل البرش يف طبيعي والتجمع
هللا نور إطفاء يُريد الشيطان وحزب الناجي هو هللا وحزب فرحون. لديهم بما حزب كل
أئمة ويجعلهم األرض يف استضعفوا الذين هللا وينرص الكافرون. كره ولو نوره متم وهللا
فريق ويتكون يَحذرون. كانوا مما وجنودهما وهامان فرعون ويهلك الوارثني، ويجعلهم

استحياء.204 عىل العملية اإلمامة تربز وهنا القوم. وإنذار الدين يف للتفقه األمة يف

،١٤٠-١٤١ ،١٢٦ ،٤٣١–٤٣٢ ،٤٤٢-٤٤٣ ،٨٩ ،٤٤ ،٣١١ ،٢٩٦-٢٩٧ ،٢٠٨–٢١٠ ،٤٣ ج٥، 201

.٢٩٣ ،٢٥٠ ،٢٢٩ ،٢٢٠ ،٣١٤ ،٤٨٩ ،٥٠٠ ،٥٠٧ ،٣١٧ ،٣٦١ ،٤٤٩–٤٥١ ،٥٠٥ ،٤٢٧ ،٢٥٩
،٤٦ ،١٧ ،١٧٥ ،١٢٥ ،١٢٣ ،١٠٣ ،٩٠ ،٨٠-٨١ ،٧٨ ،٧٠-٧١ ،٥٩-٦٠ ،٤٦ ،١٧ ،٤٦٢ ج٥، 202

.٥٠٨ ،٥١٠ ،٣١٢ ،٩٠ ،١١٥ ،١٧٠ ،١٢٣–١٢٥ ،٤٠٣ ،٩٠ ،٨٠-٨١ ،٧٨ ،٧١ ،٧٠ ،٥٩-٦٠
.٨٧ ،٨٣ ،٢٠٥-٢٠٦ ،٥٣٣ ج٥، 203

.٣٩ ،٤٧٤–٤٧٥ ،١٧٨-١٧٩ ،١١٥ ،٤٧٢ ج٥، 204
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

األكرب والجهاد األصغر الجهاد حديث منها يتكرر أحاديث عرشة الجامعة يف وتذكر
الخارج من والعدو الداخل، إىل الخارج من الجهاد يحول ضعيف حديث وهو مرتني.
وعىل فالرسول وخالفته. عىل فضائل أحاديث يف خاصة التشيع يظهر ثمَّ الداخل.205 إىل
جعل ولذلك سبُّه. يجب ال لذلك الدهر، هو وهللا املسلم. عنوان هللا إال إله وال األمة، أبَوا
ظهورها.206 ووقت األمم وآخر األنبياء آخر عن أحاديث عدة وهناك قديًما. الزمان الفالسفة
املقارنة أو املؤمنني عىل بناء من فيه ذكر ما مثل عادية معاٍن عىل ليدلَّ القرآن لفظ ويَستعمل
تأويله رضورة إىل تُشري كما والجن. الصداقة آيات أو والجنات والجنان الجن لفظ بني
الراسخون إال يدركها ال التي الخفية معانيه عىل األمثلة ورضب فيه والتفكري والتدبر
أي القرآن دور هو والجديد األهم واملعنى تأويله. ورضورة والتذكرة واملوِعظة العلم، يف
محدود أجل إىل الرش أهل دولة وزوال الخري أهل دولة بها تبدأ التي التاريخية مرحلته
تحقق والثاني ومثَل، تذكرة مجرَّد األول الدور اآلخرة. يف آخر دور استئناف ثم الدنيا يف
بل وحده لإلنسان الخالص يكون وال الخالص. هو والثاني السجن هو األول وتصديق.
الذي األفقي القرآن والثاني الظالم يستغلُّه الذي الرأيس القرآن األول والطبيعة. للحيوان

التاريخ.207 داخل والثاني التاريخ، خارج األول املظلوم. به يَثور

قصصاألنبياء (و)

والرش، الخري بني الرصاع فيها يظهر تاريخية كملحمة األنبياء قصص عىل اإلخوان ويَعتمد
هو وآدم وأكوار. دورات يف نفسه يُعيد فالتاريخ البعيد. املايض يف القريب للحارض قراءة
ثم فرعون، طغيان مواجهة يف القوة يُمثل الذي موىس ثم ورسه، الخلق أول ألنه ذكًرا األكثر
البدن، مع والنفس والطبيعة الروح ووحدة جديد من الخلق يف آدم رسَّ يُمثل الذي املسيح
ثم األنبياء، خاتم محمد ثم لألصنام، قومه عبادة عارض الذي الرحمن خليل إبراهيم ثم
ثم عصاه، من وهالك ونجاته العزم صاحب نوح ثم الطري، منطق علم الذي سليمان

قطب. وسيد البنا حسن الشهيَدين عند املعارص اإلسالمي الفكر يف معالجته ت تمَّ وقد 205

،٤٤٦-٤٤٧ ،٤٣١-٤٣٢ ،٤١٠ ،٣٠٩ ،٣٨١ ،٣٥٢ ،٢٣٤ ،٢٣١ ،١٠٣ ،٤٤٨ ،٤٤٥-٤٤٦ ج٥، 206

.١٧٤ ،٢٢٨ ،٢١٣ ،٣١٧ ،٢٦٨ ،٣١٥ ،١٤٠ ،٤٤٢
،٨٧-٨٨ ،٤٧٦ ،٣٣١ ،١٧٩ ،٨٣ ،٢٤٥ ،٢١٣ ،٢٠٨ ،٨٠ ج٥، مرات عرش القرآن لفظ واستعمل 207

.٢٠٠ ،٧٩
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثم الحكيم، لقمان ثم املزامري، صاحب وداود موىس رفيق هارون ثم الصديق، يوسف
ثم ويونس، يحيى ثم وصالح، وشعيب إسحاق ثم يعقوب، ثم الحكيم، هرمس إدريس
آدم من فيشتق قوم. نبي ولكل وزكريا.208 ومريم وإسماعيل وهود والخرض نون يُوشع
فرعون عدو، نبي ولكل األنبياء.209 قوم إرسائيل وبنو آدمي، اآلدميون، آدم، ابن آدم، بنو
ومن لجالوت. وطالوت الحكمة، حب مقابل يف املال حب لقمان، نقيض وقارون ملوىس،
والفارسية العربية األسماء بعض وتذكر وهابيل.210 قابيل هامان، النمرود، ابن األعداء
بعض تذكر كما اإلسالمية. العربية التاريخية الشخصيات بعض وأسماء املالئكة وأسماء
عن الوجود نظرية يف فقرة آخر يف الكالم علم يف الحال هو كما األسطورية األسماء
وهو الهيكل، عىل صورته تنقش والذي له والدعاء الجرجاس والقرابني والشياطني الجن
رئيس أجمعني، الجن وعظيم الشياطني، وكبري األبالسة، وإبليس الجراجسة، جرجاس

وثمانني.211 سبعة
النور بني والباطل، الحق بني والرش، الخري بني الرصاع تاريخ هو األنبياء وتاريخ
واليهود. املسيح وابنه، نوح والنمرود، إبراهيم وهابيل، قابيل وفرعون، موىس والظلمة،
بعض، مع بعضها ذرية الشياطني. إخوان مع الصفا إخوان رصاع مثل الحياة سنة الرصاع
االختيار عىل بناءً التاريخ يف واحًدا مساًرا يكونون بحيث بعًضا بعضها يؤيد ومعجزاتهم
والشيطان آدم شموسبني هم األنبياء العصاة. اليهود هللا يوبخ لذلك واالختبار. واالصطفاء
إال الفالسفة أو البرش من أحد بعلومهم يُحيط ال معروفة. معه وقصصهم أجمعني عدوهم
يف الفالسفة مع اتفُقوا لغريهم. قدوة ليُكونوا كتِبه يف لهم ذنوبًا هللا يذكر لم هللا. شاء ما

،(١٧) نوح ،(٢٧) سليمان ،(٣٠) محمد ،(٤٢) إبراهيم ،(٤٥) املسيح ،(٨٠) موىس ،(٩٠) آدم 208
،(٣) صالح شعيب، إسحاق، إدريس، ،(٤) الحكيم لقمان ،(٧) يعقوب ،(٩) داود هارون، ،(١٣) يوسف

.(١) زكريا مريم، إسماعيل، الخرض، نون، يوشع، يونس، يحيى،
.(۳) إرسائيل آل ،(٦) إرسائيل بنو ،(۱) آدمي (۳) اآلدميون ،(٦) آدم ابن ،(۸۳) آدم بنو مثل 209

.(١) الفراعنة وثمود، عاد (٧) وهابيل قابيل ،(١٦) النمرود ابن 210
الفارسية: األسماء ومن .(١) راحيل ،(٥) بان ،(١٠) برحيا بن آصف عيصو، العربية؛ األسماء من 211

ومن .(١) بلقيس عائشة، أحمد، التاريخية: الشخصيات ومن .(١) بايك بن أردشري مغان خوشاك،
من يُذكر وال (١) األبالسة رئيس (٦) جياس حرب األسطورية األسماء ومن (١) جربيل املالئكة: أسماء
املرصي ومسيطوس اليونان عند التاريخ آيات لتحديد بطليموس اثنان؛ إال يونانية تبدو التي األسماء

.٣٠٤ ،٣٠٢ ،١١ ج٤، اليونان لحكمة كمصادر
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

كما الجنات نعيم عن أخربُوا األنبياء، وخلفاء األئمة هم التأويل وعلماء والعدل. التوحيد
الحكماء غرض أن كما والرشائع النواميس وضع غرضهم األرواح، خلود عن الحكماء أخرب
يحرموا ولم به. أتوا بما باللسان إقرار واإليمان واآلخرة. الدنيا يف والصالح السياسات وضع
الدنيا يف تزهد التي املوسيقى وليس الدنيا شهوات لنَيل النفوس تُضعف التي املوسيقى إال
وهم طريقهم عىل يَسريُون خلفاؤهم، والعلماء الحكماء. بها اشتغل التي لآلخرة طلبًا
يف والخطورة الغاية. يف متفُقون والحكماء األنبياء بالحق. يقضون الذين املهديُّون األئمة
واحد. موضوعهما هللا. من وكالهما اآلخر واستبعاد الوحيد املصدر النبوة أو الفلسفة جعل
وأسماء واملسيح ويونس سليمان ويوسف إبراهيم األنبياء، حول الشعر اإلخوان ويستعمل
ولكنه ركيك شعر وهو والدجال. ومأجوج ويأجوج الكهف وأهل وماروت وهارون قابيل
الطابع توافر مع خاصة والحكماء األنبياء أهم عن ويكشف القصص، صياغة عىل قاِدر
هاروت وقصة أجسادهم، يف اآلدميِّني عىل السحر وأثر والرش، الخري بني للرصاع الدرامي
مفارقة مثل واملالئكة ربهما جوار ومفارقتهما األرض إىل السماء من وهبوطهما وماروت

ونسيانه.212 خطئه من الجنة آدم ومفارقة وعصيانه باستكباِره للمالئكة إبليس
أو لإلنسان مرادف آدم ابن فرًدا. ذريته صيغة يف أو بمفرِده البرش أبو آدم ويذكر
األوىل مرتني، خلق بالرُّوح. فيه نفخ ثم طني من خلق للبرش. مرادًفا آدم» «بنى جماعة
والتناُسب النسبة نموذج فآدم الكونية. النسب به وخلقت الروح. من والثانية الطني، من
هللا خلق وقد تراب. من خلق الذي آدم بجسد اإلنسانية النفس قرنت الخلق. يف واملقياس
عاريًا آدم وخلق للطاعة. مؤهل فهو الكتب. بعض يف جاء كما ومثاله صورته عىل آدم
طويل. شعر رأسها وعىل ُمعتدل، والزمان قائمة، األبراج وأوتاد إرشاقها، يف الكواكب وكانت
الطني من وحواء آدم خلق كان آدم. فرعون أسري، وإبليس وعزرائيل الجن آدم قبل وكان
وكرمه هللا اصطفاه الرشق. من الجوزاء بحذاء وحواء وآدم األرض، من الحيوان كون بعد

العلوم.213 كثرة فضائله ومن الحيوانات. سائر بني من وأوالده هو
يوم إىل غوايته وقرَّر واستكرب رفض إبليس، إال الخلق ساعة آلدم املالئكة سجدت وقد
عطارد ألهم هللا أن إال حماية دون األرض يف وزوجه هو وظلَّ الجنة. من وأخرجه الدين،

،١٤٣-١٤٤ ،٣ ج١، ،٢٩٨-٢٩٩ ،٧ ج٣، ،٢٧٥ ،٧ ج١، ،٢٥١ ،٢١١ ،٦ ج١، ،٢٣٩ ،٢١١ ،٥ ج١، ، 212
،٩ ج١، ،٢٩٤–٢٩٥ ،٢٩١ ،٨ ج١، ،٢٧٣–٢٧٥ ،٢٦٧ ج١، ،٢٥٤ ،٦ ج١، ،٢٣٩ ،٢١٠-٢١١ ،٥ ج١،
،٣٠٩ ،١١ ج٤، ،١٤٢–١٤٤ ،٥ ج٤، ،٢٧٥ ،٧ ج١، ،٢٥١ ،٦ ج١، ،٢١٠ ،٥ ج١، ،٣٧٣ ،٣٦٣ ،٣٤٤

.٣٧٥ ،٩ ج١، ،٣٢٧
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الدنيا هذه يف محمد إىل والخالص السقوط من آدم خطيئة قصة وترمز النطق. آدم فألهم
أقرب الفصحاء اإلخوان ومعاونة والفساد الكون عالم منها، والخالص العون إىل وحاجته
النور. عالم إىل احتاَج الظالم عالم يف آدم سقط أن وبعد اإلسالم، إىل منها املسيحية إىل
ليس ما أخذ وكذلك فرعون وكرب قابيل، جسد إىل وامتدت املعايص، إحدى إبليس وِكْرب
األخالق ورش أعداؤه. به ت وشمَّ عورته، وانكشفت رتبتُه، فسقطت واستحقاقه لإلنسان
كلها والقصة اآلخر، دون أحدهما قربان هللا وتقبل قابيل. وحسد آدم، وحرص النفس، كرب
إىل ليدعو الكتاب معه وأنزل وااللهام، بالوحي هللا أيده لذلك بالعقل. معرفتها يُمكن ال
الكون. حقائق أي ومضارها منافعها ُكلََّها، اْألَْسَماءَ آَدَم هللا وََعلََّم خرج. منها التي الجنة
هللا خلق تكاثَُروا. ملا وتعريًفا ينا تلقَّ أوالده آدم علم ثم الجنة. إىل بالصعود املالئكة وأمر
والقوة الرشيفة والروح الناطقة بالقوة مميًزا فصيًحا متكلًما ناطًقا وجعله البرش أبا آدم
صوت مثل الحروف تركبت ومنهما خطان والخطوط الحروف وأصل القدسية. العاقلة
العلوم وأصل لهم. هللا علمها التي الحروف وهي وحواء، آدم شخصني من كلهم اإلنس
بها والتي آدم مع خرجت التي الحروف من الهند ألهل التأليفات وفنون الكتابات وأشكال
لجميع الحاوية التسعة لألفالك ملناسبتها تسعة حروفها وعدد املوجودات. كل أسماء عرف
وظل الجنة. من بها هبط آدم ألن الهند أهل بها واختصَّ ذلك بعد تفرعت ثم املوجودات.
بيده يخط ولم عليه. ويدل باملعنى وينطق باللفظ ويتكلَّم الحروف هذه أسماء يحفظ آدم

الكتابة.214 علم ظهر أن إىل بالقلم
إىل باٍق مثال من به ملا القيامة يوم حتى الخلق منذ أرضه يف هللا خليفة فهو ذلك ومع
األرض هذه يف الحكم له الرتابي، البرش أبو الكلية، النفس األول، اإلنسان هو الدين. يوم
له السجود رفض الذي إبليس من هللا حذره القيامة. يوم إىل فيها من جميع عىل والربوبية
النبوة، خالفة وهي الثانية، واأللوهية الثاني األمر وهو التوبة، بعد ذريته يف واالستخالف

،١١ ج٤، ،٢٢٩ ،٨ ج٤، ،٦٣ ،١٦ ج٣، ،٢٠٦ ،٨ ج٤، ،١٨ ،١٤ ج١، ،٣٤٣ ،٢٨٢ ،٢٨ ،٨ ج٣، 213

،١١١ ،١٧ ج٣، ،٢٢٨ ،٤ ج٢، ،٣٠٦ ،٨ ج٢، ،١١١ ،١٧ ج٣، ،٢٢٨ ،٨ ج٢، ،٣٦٠-٣٦١ ،٧ ج٤، ،٢٢٧
.٤١٤ ،١ ج٤، ،٢٨٣ ،٨ ج٥، ،١١٢ ،٧ ج٣، ،٢٢٨ ،٤ ج٢، ،٣٠٦ ،٨ ج٢،

ج٣، ،١٦٦ ،٧ ج٤، ،٢٦٣ ،١٥١ ،٩ ج١، ،١٠٠ ،٢ ج١، ،٥ ،١٥ ج٣، ،٣٤٣ ،٨ ج٢، ،٤٨ ،٦ ج٢، 214

،١٤١ ،١٤٤ ،٤٧ ج٣، ،١٤١ ،١١٣ ،١٧ ج٣، ،١٢ ،١٧ ج٣، ،٢٢٩ ،٨ ج٥، ،١٥٧ ،٧ ج٤، ،٤١٣ ،١٧
،٢٦١ ،٩ ج٤، ،٤٤ ،٤ ج٤، ،٤٥٨ ،١ ج٤، ،١٦٦ ،٧ ج٤، ،٣٦٣ ،١٥ ،٩ ج١، ،١٠٠ ،٢ ج١، ،٥١ ،١٤٨

.١٠١ ،٥ ج٤،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

عليه امليثاق العرشأخذ استوىهللاعىل أن وبعد الخلق. ساعة ويف واإلمامة الرسالة، ومملكة
آلدم، وسجودهم الخطاب يف وراجعته هللاَ املالئكُة عاتَب وقد ربهم. يعصون أال ذريته وعىل
وخلق غرورها يف النفس ووقوع الظلم كون سبب تفرس األطراف ُمحكمة كلها فالقصة
السجود من إبليس واستكبار آلدم وسجودهم املالئكة وحديث عصيانه وسبب األول آدم
ثمَّ القيامة. وأخبار آدم، ذرية إىل امليثاق أخذ وسبب يَبىل، ال الذي وامللك الخلق وشجرة
بهم فتفرقت امليعاد وقت جاء حتى الزمن من مدة آدم أبيهم كهف يف نياًما اإلخوان أصبح
وزوجه آدم منها خرج التي الروحية املدينة وشاهدوا الناموس. صاحب مملكة يف البالد
السماء من السقوط السماء. إىل والعودة جديد، من تعود فالقصة إبليس. من خداعهما بعد

النهاية.215 يف إليها والعودة البداية، يف
األوامر وبطاعته األبد. إىل مخلوق إنسان، هو حيث من لإلنسان عنوانًا أصبح آدم وابن
األول محالن، وله مثله، فيكون كن لليشء يقول وأن هللا مثل حيٍّا يصبح النواهي وتجنبه
لقصة استمراًرا وهابيل، قابيل ولداه به ويَرتبط غريه، عيوب والثاني نفسه، عيوب فيه
أنه هابيل، أهل وظنَّ هابيل قابيل قتل فقد البرشية. نشأة يف والرصاع والعدوان الظلم
أخذًا القتال واستمرَّ هابيل. بني عىل قابيل بنو استظهر الوقت ذلك ومنذ الجن. بفعل قتل

آدم.216 بني امِتثال رأوا ما بعد السباع فعله ما نفس هو بالثأر
وإدراك املروية واألخبار والقراءة، الكتابة والحكمة، والنبوة واملعرفة، العلم آدم ولبني
يَرُضون هللا، ليدعونَّ الوحي إلعطائهم رسًال األنبياء بينهم من هللا اصَطفى الحواس.
ذرية يف هللا طاعة يف متفاوتة والنفوس إليه. هللا قربهم الذين األنبياء ذرية وهم بقضائه،
وصورتهم أسفل إىل ثقيلة أجسامهم آدم بنو منها، واألصفياء األولياء هم واألنبياء آدم. بني

الحيوانية.217 اآلدمية تجاوزوا فقد والفقهاء العلماء أما آدمية.
آدم من توالد يموت. ال حي هللا بأن النداء يتوجه وإليهم آدم، ذرية هم آدم وبنو
الذكر، تحت واألنثى واألنثى، الذكر أبوان، منه. وحملت بها اقرتن جميًعا. البرش وزوجه

،٧ ج٤، ،٥١٢ ،١ ج٤، ،١٧٩ ،٧ ج٤، ،٣٧٧ ،١١ ج٤، ،٤٦٧ ،١ ج٤، ،٢٠٨ ،٨ ج٢، ،٣٠٦ ،٩ ج١، 215

.٤٢٧ ،١ ج٤، ،١٢٢ ،١٨ ،٨ ج١، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٩-١٠ ،٢ ج٤، ،٥١٢ ،١ ج٤، ،٢٦١
.٢٧٥ ،٢ ج٤، ،٢٤٧ ،٢٣٠–٢٣٥ ،٨ ج٢، ،٢٩٨ ،٩ ج١، 216

،١٢٧ ،٤ ج٢، ،٢٩٩ ،٧ ج٣، ،٣٤٣ ،٨ ج٢، ،١٥٣ ،٥٣١ ،٢ ج٤، ،٧١–٧٤ ،٩ ج٤، ،٢٠٨ ،٢ ج٣، 217

.٢٤٣ ،٨ ج٢، ،٢٤٢-٢٤٣ ،٢٢٧
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وعداوتهم آدم بني غواية يف ذريته للشيطان فكذلك ذريته آلدم أن وكما العالم. كان ومنهما
الجنة، من وذريته هو فخرج عىصربه أن بعد آدم جناية بالتخلُّصمن ُمطاَلبُون وهم له.
من أفضل البرش فإن فضًال واألقل األفضل بني تختلف النسب كانت وملا األرواح. عالم
سيكون بهم الذين األضداد يُصارُعون العالم هذا يف ألنهم آدم قبل كانوا الذين املالئكة
أو العدل عىل العصيان، أو الهداية عىل قاِدرين األرض يف آدم بنو ويظلُّ العالم.218 خراب
يف هللا خلفاء وكلهم وألسنتُها. ألوانها مختلفة وقبائل شعوب من آدم بنو خلق لقد الجور،
ومذاهبهم. وآرائهم اختالفاتهم بكثرة أضلوهم ولكنهم أمورهم يُدبرون ملوك ولهم األرض،
وتعددت. لغاتهم تكاثرت لذلك وشعوبًا. أفراًدا عدًدا األكثر اآلن وهم مهلكة. فاالختالف
من واللني الرتاب، من العزم األخالق، قامت وعليها األربعة، األخالط من آدم بنو ركب كما
بهم تضيق ال حتى تدريجيٍّا الخلق تم لذلك الربودة. من واألناة الحرارة، من والحدة املاء،

األرض.219
الرصاع تأجيل تم وقد والجن. اإلنس بني كما وألفة رصاع والحيوان آدم بني وبني
اإلنسان. بظهور تغريت قد الحيوان طباع إن بل تاريخيٍّا. والحيوان اإلنسان بني الحايل
وحقد قديمة عداوة والحيات اإلنسان بني إنه حني يف منازل، يف آدم بني يداخل فالضفدع
فظلت أسوء. إىل الحيوان طباع ت تغريَّ وقد الديدان. تأكلهم ثم الحيوان آدم بنو يأكل كامن.
الذي النحل من آدم بني يعلم وهللا ذلك. يفعلون آدم بني رأت أن بعد بعًضا بعضها تقاتل
بعد أفضل أيهما واإلنسان الحيوان ويتناظر قدرته. إلثبات هيويل غري من عسًال يَخلق
معهم وتتداخل تُجاورهم الكالب والجان. الحيوان بني فاإلنسان واإلنسان. الجن مناظرة
ذلك ومع السباع، طباع ولهم متشابهة. والحيوان اإلنسان وأطعمة أخالقهم، مع وتتجانس
يسيطرون حيل ولهم معتدون. وطغاة ملوك ولهم بالسالح، الحيوان عىل اإلنسان يعتدي
عىل الذباب وتسلُّط بطنه، يف الحوت حواه اإلنسان. عىل بيضاء يد وللحيوان البحار. عىل بها
الحيوانات تشكو رمزية قصة ويف الحيوان؟ أم اإلنسان أفضل، وأيهما أقوى فأيهما امللوك.
من الهرب البهائم وتود ضدهم، آدم بني مع تعاونهم تشكو كما آدم بني أيدي يف بأرسها

ج٢، ،٢١ ،١ ج٢، ،٣٦٥ ،٩ ج١، ،١٤٤-١٤٥ ،١١٣ ،١٧ ج٣، ،١٨١ ،٢٠٩ ،٨ ج٢، ،١٥٨ ،٤ ج١، 218

.١٤٧ ،١٣٦ ،٦
،٢٠٣-٢٠٤ ،٨ ج٢، ،٣٦٩–٣٧٢ ج٢، ،٣٥٥-٣٥٦ ،٣٠٠ ،٢٨٩ ،٨ ج٢، ،٢٢٤-٢٢٥ ،٢٠٤ ،٨ ج٣، 219

.٤٧٥ ،١ ج٤، ،٣٠١ ،٩ ج١، ،١١٥ ،١٧ ج٣، ،٣٤٥ ،٢٠٨
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الرفق دعوات جاءت لذلك الحيوان. عىل آدم بني يجور للملوك. جنوًدا تصلح وهي آدم، بني
البدائي اإلنسان الضطرار نتيجة رشعي مبدأ إىل الواقع ل تحوَّ أن بعد حق عن بالحيوان
والجن، آدم بني بني أخرى عداوة وهناك للكساء.220 الحيوان جلد وأخذ للطعام الصيد
وهو أسريًا عزرائيل أخذه قد كان إذ آدم؛ قبل قديمة عداوة الجان، وبنى اإلنسان بني بني
حية. والذاكرة قديمة العداوة عليه. حقًدا قلوبهم امتألت آدم بنو تذكره وكلما آدم. فرعون
فلما آدم، بني ديار إىل الجان بنو وتراجع بينهما، الصلح والدين وامللة الرشيعة حاولت
معاونة ولوال الجان. فعل من كان النمرود فعله ما أن آدم بنو اعتقد النار يف إبراهيم طرح
أوالد من واملسلمني الجان بني بني الصلح تمَّ آدم. بني حكم حكمه لكان سليمان الجن
ويستطيع يبغضونه، آدم وبني بساتينهم يف آدم بني يُجاور الجانُّ ويظلُّ اليوم. إىل آدم
والشياطني املالئكة الجميع؛ لنفوس مسكٌن والسماء آدم.221 بني أهواء من يدخل أن الجان

والحيوانات. آدم وبني
موىس. عدو فرعون فإن آلدم عدوٍّا إبليس كان وإذا األهمية. يف آدم بعد موىس ويأتي
بفرعون موىس وعالقة والطغيان. والفرعنة الرش صحيح، معنى لفرعون الشعبي واملعنى
بالسحر اتُِّهم أن بعد فرعون سحرة موىسإبطال استطاع وقد بالنمرود. إبراهيم عالقة مثل
عذاب من إرسائيل هللا وأنجى واحدة. والعقلية سحر، من أقوى وسحر وفرعون، هامان من
لتعود نظًرا واآلخرة الدنيا فيه ليجمع وامللك النبوة موىس هللا وأعطى البحر وفلق فرعون،
التي الكرب خاصية ولفرعون امللك. والثاني الدين، األول القصد امللك، عىل إرسائيل بني
والوعي بربويته. يليق بجواب العاملني رب عن فرعون أسئلة موىسعن أجابه لذلك إلبليس.
استنكف حني موىسيف عن دافع الذي املؤمن الرجل وهو عنه. ُمستقل فرعون آلل الفردي

األنبياء.222 طاعة تحت الدخول من فرعون آل
بالدعوة موىس بدأ وقد به. يشعر ما إليه يُرسُّ ملوىس، هارون مثل صديق نبي ولكل
ا، رسٍّ رجًال سبعني بلغوا حتى إرسائيل علماء من وغريه يعقوب أوالد من هارون ألخيه

،٣٠٤–٣٣١ ،٢٨٢ ،٢٦٣ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٤٤–٢٤٦ ،٨ ج٢، ،٣٦٤ ،٣٣٥ ،٢٩٧ ،٢٧٢ ،٢٦٦ ،٨ ج٢، 220

.٢٢٤-٢٢٥ ،٢٠٤ ،٨ ج٢، ،١٤٢ ،٢٢٢٦ ،٢١٨ ،٢٤٥ ،٨ ج٢، ،٣٤٣ ،٣٣٩
.٤٧١ ،١ ج٤، ،٣٠٧ ،٢٥٤–٢٦١ ،٢٣٠–٢٣٢ ،٢٢٨ ،٨ ج٢، 221

،٣٨٥ ،٣٢٨ ،٣١٣ ،١١ ج٤، ،٥١٣-٥١٤ ،١ ج٤، ،٣٦٤-٣٦٥ ،٢٨٣ ،٢٣٣ ،٨ ج٢، ،٣٧٤ ،٩ ج١، 222

.٤٥٨ ،٢٩٧ ،٧ ج٣، ،٤٠٨ ،١ ج٤، ،٥١٣-٥١٤ ،١ ج٤، ،٤٢٦ ،١١ ج٤،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثم املقدس بيت يف املسيح فعل وكذلك بالفتيان. موىس وبدأ الدعوة ذلك بعد أظهروا ثم
موىس أراد وملا اإلخوان، يفعل وهكذا علنية تُصبح أن قبل رسية الدعوة تبدأ مكة. يف د محمَّ
عبادة بعد آخر حدثًا يُحِدثوا أن هارون خَيش إرسائيل لبني هارون وترك الجبل إىل الصعود
أخيه. بقتل إرسائيل فاتهمته موىس فأخذها هارون ُروح قبَض املوت ملك أن إال العجل.
وتُويف الجبل إىل وصعد يُوشع، إىل وسلَّمهم التوراة. لهم وكتب أخيه، وفاة بعد موىس وبقي

يوشع.223 أنقذهم حتى التيه يف سنة أربعني إرسائيل وبقت هناك.
ة خاصَّ عالقة مُلوىس كذلك منه بروح آدم خلق فقد باهلل، خاصة عالقة آلدم أنَّ وكما
الرسور أدخل هللا ناجاه فلما الشيطان. بوسوسة رؤيته طلب أن بعد هللا كليم فهو باهلل؛
موىس وسأله باسمه. وناداه وناجاه موىس هللا كلم وَطرب. وغنَّى ر فصفَّ قلبه عىل والفرح
وخشيته. هللا اسم ذكر برشط املالئكة مع الجنة سكن فقد الخري كان فإذا خلِقه. سبب عن
فلما التوراة. إرسائيل بني ويُعلم بلسانه يُخاطبه اختاره هللا فألنَّ فرعون البتالئه كان وإذا
ولم الجنة يف عاش الذي آدم جواب كان باألرض االبتالء دون الجنة يف البقاء موىس طلب
لن فإنه هللا استجاب ما إذا هللا إىل النظر موىس طلب أما وخرج. فعىصوغوى عهده يحفظ
التعقل غاية يف تحليل وهو اللقاء، موعد حتى الطلب تأجيل وتمَّ ذلك، بعد العيش له يهنأ
الوضع التحليل يف ويبدو إرسائيل. عىل لعنات كلها التوراة أن حني يف املتباَدل واالحرتام
فني أدبي عمل إىل التوراة أسلوب ويتجاَوز العامة. املصالح يف وليس األخرويات يف باملعنى
لتقوية الحر القرآن استعمال مثل الرتجمة إىل منه التأليف إىل أقرب االنتحال، أدب مثل

الفني.224 النثر
من وكان ربه ميعاد موىس وأتمَّ فرعون. عني قرة والدته منذ موىس هللا جعل وقد
تلف بعد حالها وصالح وبقائها الروح بخلود األنبياء من غريه مع موىس آمن الشاهدين.
العجل عبدوا إرسائيل بني ولكن النفوس. وليس بالحديد تقطع األجسام أن وأثبت األجساد.
ألنَّ العجل عنق برضب وأمرهم التوبة. موىس منهم فطلب الروح. خلود وأنكروا غيبته، يف
استبقاء أجسادهم بتلف السحرة ريض لذلك الرب، وطاعة النفس صالح األجساد تلف يف
رسول ارتدَّ فقد البرش. أهواء عىل للسيطرة النبي إىل هللا من رسالة والنبوة ألرواحهم.
التي التوراة رشائع إىل بالخضوع إرسائيل بنى أوىصموىس وقد امرأة. عشق أن موىسبعد

.١٥١ ،٧ ج٤، ،٢٨٠ ،١٦ ،٣ ج٤، ،٢٦٢ ،١٧ ج٣، ،١١١ ،٥ ج٢، 223

.٣٨٣–٣٨٥ ،٩ ج١، ،١٣ ،٤ ج٤، ،٢٨٠ ،٨ ج٢، ،٢٤١ ،١ ج١، ،١٤٣ ،٣ ج١، 224
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

بالدين إرسائيل وبني الجان بني ما وأصلح التوراة. وإقامة والدعاء وبالترضع هللا، أنزلها
أمر من فيها ملا الرشيعة موىس هللا أعطى وقد موىس، وبنو الجن من كثري فدخل والرشيعة
موىس يستطع ولم والكتمان. والغيب الرس الخرض وأعطى وأحكام. ورسوم وحدود ونهي

لزمانه.225 موىس رشيعة فكانت وتتبدَّل. تتغري والرشائع صربًا، معه
املعجزات من بعديد املسيح قام املغزى، نفس لها نبي كل وقصة واحدة، النبوة وِبنية
األبدان. ال النفوس مداواة روحيٍّا، تأويًال اإلخوان ويَُؤوِّلُها اإلشفاء، طريق عن حياته يف
الذي هللا من بوحي له يصلح ما ويعرفه ويكلمه إال يشء أو شجر أو بحجر يمرُّ ال وكان
من الرشيرة األرواح وأخرج موتها، بعد األجسام أحيا املصطَفني. لعباده الحكمة يُعطي
املسيح رشيعة وجاءت السابقني. األنبياء رشائع تبدَّلت كما تتبدَّل لعرصه ورشيعته األبدان.
التوراة يقرءون الرشيعة. بمظاهر اليهود تمسك عىل فعل كردِّ النفوس بقاء إىل ودعوته
املسيحصدورهم فرشح أرسارها. وال عارفنيحقائقها وال بواجبها قائمني غري األنبياء وكتب
الجن من الخلق املسيح ودعا كثريون. قوم معه فسار العلوي، العالم إىل ووجههم للمعاد،
ونصح وغربًا. أقايصاألرضرشًقا من املسيح دعوة وانترصت الحواريون. ونرصه واإلنس.
فيظلمونهم.226 أهلها عن يَمنعوها أو أهلها لغري فيضعوها الحكمة يُضيعوا بأال الحواريِّني
الفردوس دخول يريد ملن اليوم العالم يف الزهد عىل عيىسللحواريِّني بأقوال ويستشهد
للمسيح كثرية مواعظ يف واملغرب املرشق مثل يجتمعان ال واآلخرة الدنيا فطلب غًدا.
هو واحد دين إذن هناك موىس، آدم حج حتى وموىس هللا حوار بطريقة إرسائيل لبني
سبيل عن يصدون الذين العلماء مسئولية وتلك لآلخرة. استعداد الدنيا الحياة التصوف.
الوالدة أن كما الجسد. مفارقة املوت العالم. من أعذر والجاهل فيه، هم يسريون وال هللا
بأوصافغري أهلها ونعيم الجنان املسيح وَصف وقد أعىل.227 مثل ب والرتهُّ الرحم. مفارقة
كتب وكذلك هذبتهم، قد التوراة ألن يرمز ولم يمنيهللا عىل السموات، ملكوت مثل جسمانية
للقتل االستعداد املسيح طلب وقد والتنبيهات. اإلشارات إىل ُمحتاجني غري وكانوا الحكماء

،٥ ج٤، ،٣٥٣ ،٨ ج٢، ،١٥٦ ،٣ ج١، ،٧٤ ،٥ ج٤، ،٢٧-٢٨ ،٧ ج٤، ،١٩ ،٣ ج٤، ،٣٥٣ ،٨ ج٢، 225

.٤٨٧ ،٥٠٩ ،١ ج٤، ،٢٣١ ،٨ ج٢، ،١١٧
.٤٧١ ،١ ج٤، ،٣٠٧ ،٢٥٤–٢٦١ ،٢٣٠–٢٣٢ ،٢٢٨ ،٨ ج٢، 226

،٢٨–٣٠ ،٣ ج٤، ،٤٢٥-٤٢٦ ،٣١٢ ،١١ ج٤، ،٤٨٧ ،٤٨٥ ،١ ج٤، ،١٤٤ ج١، ،٧٢ ،١٥-١٦ ج٣، 227

،٢٣٩ ،٩ ج١، ،٣٨٥-٣٨٦ ،٩ ج٢، ،٢٨٤ ،٨ ج٢، ،٤٤ ،٣ ج١، ،٤٢٢ ،٥ ج٤، ،٣٦٨ ،٣٣٢ ،٨ ج٢،
.٧٧ ،١٦ ج٣، ،٨ ،١٣ ج٣، ،٣٧٥
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وقد النفس. خلود يف منهم اعتقاًدا الحواريون نرصه وقد االرتداد. عدم من وحذر والصلب،
يمني عىل سيكون وأنه وأبيهم، أبيه عند من جاء بأنه املعنى هذا عن للحواريِّني املسيح عرب
للمقادير، وانقاد هللا، بقضاء املسيح ورَيض للمؤمنني. يشفع الهيكل، مفارقة بعد العرش
اإلنجيل بني فرق فال املطمئنة. النفس وهي خاطر، طيب عن اليهود إىل ناسوته وسلم
فاختلفوا. الناسوت يجدوا ولم القرب، فنبشوا يقتل، لم املسيح أن الناس وعرف والقرآن.
وما إرسائيل. يف بقي ومن والهند وفارس وأنطاكية وروما والحبشة الغرب بالد إىل وتفرَّقوا
فإنه البدن أي الهيكل فارق إذا أنه له وحيه يف للحواريني قال إذ املسيح؛ بعث هو أيًضا يهم
حتى مخالفته يجب ال شاهد حارض فهو ثم ومن العرش؛ يمني عىل الهواء يف واقًفا يكون
مثل خاطئة البعضاعتقادات اعتقد وقد الثانية، الوالدة هي وهذه السموات. يف معه يكونوا
روا وصوَّ فارتدُّوا أنصاره. فيه اختلف فيما عباده بني يحكم الذي هو وهللا له. اليهود قتل

بأحواله.228 لهم تذكرة واملسيح ومريم وجربيل القدس وللروح هلل التماثيل وعملوا
عليها اتبعه إبراهيم. ملة وتلك عرفه. حتى عنه وبحث ناجاه الرحمن، خليل وإبراهيم
الديانات كل ففي القدس. يف إليا سليمان بنى كما الكعبة بنى اإلسالم. ملَّة وهي الناس
ليشهُدوا الناساملناسك وعلم واملقام الحجر وضع وصلوات. وقرابنيوهياكل وبيوت مناسك
وضحى باملزدلفة، وبات ووقفبعرفات وطافوسعى وطافولبَّىوصىل وحج لهم. منافع
الشعائر إقامة إىل الطبيعة يف التأمل إىل إبراهيم وانتقل للنفس. تصفية وعرى، وحلق بمنى،
ملكوت رأى حتى باإليمان مطمئنة نفسه وكانت األصنام، الفتى حطم بالروح، الصعود إىل
يعرفه الذي العلم هو الحالل والسحر ذريته. وتبعته املؤمنني، من واألرضوكان السموات
املنجنيق تعليم الناس وظنَّ النار. يف النمرود طرحه الفاضل.229 الحكيم أو الواصل املعلم
وصولة سلطانًا األعظم قوَّة األضعف قتل النهاية. يف النمرود قتل البق ولكن الجان من
نبختنرص تخريب مثل النار يف إبراهيم وطرح الشعبية. الثقافة يف النمرود اسم وهو وتكربًا،
ملا نمرود ذلك فعل وقد عدنان. آل وطرد إرسائيل وآل سليمان أوالد وقتل التوراة وحرقه إليا

،١٥٧ ،١٣٨ ،٣ ج١، ،١٧٥ ،٤ ج٤، ،٧٤ ،٥٨ ،٤ ج٤، ،٣١-٣٢ ،٣ ج٤، ،٣٦٨-٣٦٩ ،٣٦٩ ،٨ ج٢، 228

.٤٨٢-٤٨٣ ،٤٤١ ج٤، ،١٤٤ ،٧٢ ،٣ ج١، ،٤٤٣ ،١١ ج٢،
،٧ ج٤، ،١٨٣ ،٣٥٣ ،٢٦٦ ،٢٨٠ ،٨ ج٢، ،١٢٨-١٢٩ ،٥ ج٢، ،١١٣ ،٣ ج١، ،١٤١-١٤٢ ،٦ ج٢، 229

،٤٨٧ ،١ ج٤، ،٣١٣ ،٣٠٥ ،٧ ج٣، ،٤٦ ،١٥ ج٣، ،٢٦ ،٦ ،٤٨ ،٥٨ ،٥٣ ،٤ ج٤، ،٢٦١ ،٩ ج٤، ،١٥١
،٧ ج٣، ،٢٥٢ ،٩ ج٤، ،١٥١ ،٧ ج٤، ،١٤٢ ،٦ ج٢، ،١٢٨-١٢٩ ،٥ ج٢، ،١٤٣ ،٦ ج٤، ،٣٢ ،٣ ج٤،

.١٨ ،٣ ج٤، ،٥٣١ ،١ ج٤، ،٣٠٥ ،٢٨٩
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

ألهدته. النجوم سأل أنه ولو األصنام. عبادة عىل دينه يخالف جديد بمولود املنجمون أخربه
يهدي الذي هو فاهلل بالوحدانية، اعرتاًفا اآلدميِّني جنون من خلَّصه إبراهيم إيمان ولكن
بني والبدن، الروح بني التعارض تمثُّل قارون مع أخرى حكاية وإلبراهيم ويغفر، ويشفي
تصديق من بدَّ ال وكان إسماعيل، ولده بذبح منامه يف إبراهيم امتحن وقد والدنيا. اآلخرة
رؤية يُنكر ال قيمة، اإلنسان بأن للبرش درًسا هللا أعطى ثم صادقة. األنبياء رؤيا ألنَّ الرؤيا

إله.230 إرادة أو نبي
النبوة له هللا جمع امللك، تسبق فالحكمة داود.231 قبل األهمية يف سليمان ويأتي
من وليس العراق ملوك من وهو الدنيا. يف زهدهما من بالرغم ليوسف جمعها كما وامللك
سليمان عرف يظلم. ال عادل ملك وسليمان العباسيني، وعدل األمويِّني لظلم نظًرا الشام
الكلدانيني علوم وأخذ أمة، إىل أمة من العلوم ونقل والنملة، الهدهد الطري، لغة اللغات، كل
وما اليونان غلبوا حني الروم فعله ما وهو واليونانيني. واملرصيني واآلشوريني والبابليني
به، مستعينا إليه، مستنًدا هللا، عىل متكًال سليمان وكان غريهم، غلبوا عندما اليونان فعله
وقد ساجًدا، له وخر هللا سليمان عرف العلم. ادعى الذي قارون عكس عىل بفضله عارًفا
هدمه وقد بيديه. وليس عرصه يف الهيكل، اليهود يُسميه الذي إليا مسجد سليمان بنى
للبلدان حماية املجاهدين دفاع من بالرغم املسلمني ثغور مع الروم فعلت كما نبختنرص
وسخر البرش، بظلم كفًرا اإلنس من أفضل والجن سليمان. اليمن أطاعت كما األعداء. من
كانت مات فلما سليمان. بمعاونتها اإلنسان عىل الجن وافتخرت بامللك. وأيده الجن هللا له
أسماء اإلخوان ويحدد بل غريهم، غلبوا عندما ببلقيس طريقهم عن واتصل مهني. عذاب يف

الشاقة.232 باألعمال منهم الطغاة يكلف كان ألنه تخشاه الجن وكانت الجن.
والترضع الدعاء ويف القرابني وعند الصلوات يف البيوت يف مزامريه يقرأ داود وكان
عىل القلوب لتساعد مساجدهم يف واملسلمون كنائسهم يف النصارى يفعل وكما والبكاء،

،٢٢٢ ،٢٥٤ ،٣٥٣ ،٢٨٠-٢٨١ ،٨ ج٢، ،٢٥٦-٢٥٧ ،٢٣١ ،٨ ج٢، ،٣٧٦ ،٩ ج١، ،١٤٣ ،٣ ج٢١، 230

.٢٧١ ،٩ ج٤، ،٨٩ ،٥ ج٤، ،٢٤٧ ،٢ ج٣، ،٤٦ ،١٥ ج٤،
وأردشري اليوناني واإلسكندر النبطي وأفريدون الحمريي تبع مع اإلرسائييل داود بن سليمان يذكر 231

.١٦٦ ،٤ ج١، البلدان عظماء من كنماذج الفاريس بابك
ج٢، ،٢٣٢ ،٨ ج٢، ،٨٠ ،٥ ج٤، ،١٥٠ ،١٧ ج٣، ،٢٤٩ ،٨ ج٢، ،٤٩٦-٤٩٧ ،١ ج٤، ،٢٨٠ ،٨ ج٢، 232

.٢٣١-٢٣٢ ،٨ ج٢، ،٨٠ ،٥ ج٤، ،٣٢٣ ،٩ ج١، ،١٥٣ ،٧

257



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يُقرأ الزبور كان الذنوب. من والتوبة هللا ألمر واالنقياد الخشوع عىل والنفوس الخضوع
وقد نبختنرص. عذاب من داود آل ونجا حليًما، أواًها داود وكان طيبة. بألحان املحراب يف
الهوى بدافع التابوت أمام قدمه حنان. بن أوريا وزوجة املرء بني التفرقة إىل داود سعى
عصمة قضية يضع مما سليمان أم إنها ويقاُل بامرأته. وتزوج قتل حتى الغالب والحسد

التساؤل.233 موضع األنبياء
ومحمد، وعيىس وموىس إبراهيم مع الخمسة الرسل من العزم أويل ضمن ونوح
املضطهدون القوم، أراذل باألنبياء يؤمن أن الطبيعي ومن بعض. من بعضها ذرية
ويستكرب ويكذب املعجزات وينكر األنبياء يعيص من وكل واملنبوذون. واملستضَعُفون
كانت صالح. ناقة وعقر فرعون، وغرق هود، وريح نوح، طوفان مثل العذاب عليه يحق
حاول إنه مع الغارقني مع نوح ابن غرق وقد النبوة، نهاية حتى لإلقناع أداًة املعجزات
إىل إبراهيم إىل نوح من الرشائع تطورت وقد واملشاهدة. العلم ملقاييس طبًقا نفسه إنقاذ
اإلنساني.234 الوعي تقدم يف ومستواه عرص كل لحاجة طبًقا محمد إىل املسيح إىل موىس
الشيطان ونزعات الحسد بدافع والرش الخري بني الرصاع أيًضا يوسف قصة وتُمثِّل
وهو والجن. اإلنس بني الرصاع لتاريخ طبًقا الجب، يف إخوته قذفه عندما الجن أوالد من
كما املقاومة. عىل القادر الصادق والرجل املرأة، عند يقاوم ال الذي الفني الجمال نموذج
زهدهم من بالرغم ومحمد وسليمان وداود موىس مثل وامللك النبوة بني الجمع نموذج أنه
نموذج هللا، عند واملقام الصادقة والرؤية األحاديث وتأويل للعلم نموذج وهو الدنيا، يف

املطمئنة.235 النفس
حتى سنة ثالثني معه ودار زحل، فلك إىل صعد فإنه الحكيم هرُمس وهو إدريس أما
مقاٍم يف وأصبح النجوم، بعلم الناس وأخرب األرض إىل نزل ثم الفلك. أنواع جميع شاهد
ال العلم أن إال املنجمني بعض خطأ احتمال من بالرغم الرفيع. إدريس يسمى لذلك عيلٍّ.
غاياته وأكمل حاالته أتم عىل العالم وليكون زمانه ملك بها آمن إدريس معجزة ألنه يبطل
عندما هرمس فعله ما نفس وهو هرمس. صحف من الرابع السفر يف الحال هو كما

.١٣٣ ج٢، ،١٦٤ ،١٧ ج٣، ،٤٩٧ ،١ ج٤، ،٢٠٧ ،١٨٦ ،٥ ج٢١، 233

ج٤، ،٣٥٥ ،٢٨ ،٨ ج٢، ،١٤٣ ،٣ ج١، ،٣٣٠ ،١١ ج٤، ،٥٣١ ،١ ج٤، ،٢٩٩ ،٧ ج٣، ،٢٠٧ ،٢ ج٣، 234

.٩٩ ،٥ ج٤، ،٤٨٧ ،١ ج٤، ،٥٣ ،٤ ج٤، ،١٨ ،٣ ج٤، ،٢٤٠ ،١
.١٧٥ ،٧ ج٤، ،٤٩٦-٤٩٧ ،١ ج٤، ،١٥٤ ،١١ ج٤، ،٦٥ ،٤٦ ،١٥ ج٣، ،٢٣١ ،٨ ج٢، 235
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الشخيص، االستمتاع مجرد املوجودات، إىل بالنظر واالستمتاع الصعود إىل نفسه تشوقت
وبني الجان بني الصلح ثانية، فضيلة الحكيم وإلدريس الناس. منفعة إدريس حالة ويف
وله آدم. بني ديار إىل الجان عنه فرتاجعت وامللة. واإلسالم والرشيعة بالدين آدم أوالد
إدريس يمثل بلقيس. مثل والفقهاء العدول القضاة من ذرية إنجابه وهو ثالثة فضيلة
واملناجاة األفالطوني، الدعاء مثل واإلسالمية والعربية اليونانية القديمة الحضارات وحدة

اإلدرييس.236 والتوسل األرسطاطاليسية،
بنور القلوب يحيي هللا ألن العلماء مجالسة يف البنه وصاياه يف الحكيم لقمان ويذكر
الذي قارون عكس عىل البرش أهواء عن بعيدة صافية الحكمة ألن منازعتهم دون العلم

قارون.237 أموال الشعبي املثل يف الحال هو كما املال جمع
يخرتق كالصاعقة، يندفع بالريح أقوامهم وهالك ويونس صالح مع شعيب ويذكر
قانون خالل من تمت قد الهالك معجزة وكأن والناس الحيوان من كثريًا ويقتل السحاب
ودعا وشعيب. وصالح يونس قوم نجا كما الفلك رب بقوة املؤمنون ونجا الجوية. األحوال

العذاب.238 عنهم ليكشف ومدبرها وخالقها النجوم رب يونس قوم
والعجيب األمم، أفضل محمد وأمة األنبياء، خاتم املطاف، آخر يف محمد يظهر وأخريًا
والعرب فارس بني للرصاع رمًزا وامللوك األنبياء باقي مثل العراق من اإلخوان يجعله أن
الحكام، حاكم وتحياته، عليه هللا صلوات ملسو هيلع هللا ىلص، مثل ألقابه. وله واألمويني. العباسيني أو
بل ألقاب بال قليلة مرات ويذكر كنية. بل لقبًا فليس أحمد أما النبي. الرسول، املصطفى،
فاستجابت واإلنسمًعا للجن وشاملة عامة رسالته الحوض، له الخلق، ُحسن مثل بأوصاف
اسرتقاق من ومنعها الزمان. من مدة ذلك عىل ومضت إسالمها. وحسن الجن من طائفة
األولنيورشائع كتب عىل يَحتوي بالقراءة. وطالب لسانه، عىل وبلغ القرآن عليه أنزل السمع،
الكتاب. علم لديهم الذين واملنجمون الكهنة له واستجابت الوحي، عليه هللا أنزل املرسلني.
تقوم رشيعته وعىل الرشائع. آخر ورشيعته النبوات، آخر ونبوته الرساالت، آخر رسالته
وليس سنة، ألف تمام عىل بعث وقد واألزمان. العصور حسب الرشائع تختلف إذ القيامة؛

ج١، ،٥٠٢ ،١ ج٤، ،٢٨١ ،٨ ج٢، ،٢٢٥-٢٢٦ ،٥ ج١، ،١٣٨ ،٣ ج١، ،٦٥ ،١٦ ج٣، ،٨٩ ،٥ ج٤، 236

.٢٦٤ ،٩ ج٤، ،٢٠٩ ،٨ ج٢، ،٢٣١ ،٩ ج٢، ،٢٩٧ ،٩
.٤٥٣ ،١١ ج٢، ،٢٢٦ ،٢٢٤ ،٨ ج٢، ،٣٧٤ ،٣٤٨ ،٩ ج١، 237

.٣٥٣ ،٨ ج٢، ،٧٦ ،٤ ج٢، 238
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

السماء من كسًفا تنزل أو األرض من ينبوًعا تفجر الطبيعة، قوانني تخرق معجزات له
اتهمه ذلك ومع الشخصية، املزايا هذه كل وليس واسطة مجرد الرسول الجبال. تسري أو

املتَّحدين. دواعي هللا حرف القرآن، إعجازه والكذب، بالسحر الجاهلون
هللا أولياء بأنهم يعتقدونه ما ورفض اليهود عىل القرآن أحكام بعض تذكر كما
كلها فصارت األيام املسلمني عند واستوت األوىل، من خري اآلخرة أنَّ عىل يُنبه كما وأحباؤه.
تأويل مثل الفلسفية أقواله بعض اإلخوان ل ويَُؤوِّ القيامة. يوم ملشاهدتهم وعيًدا جمعة
النفس إىل وإشارته واسطة، بال املبدعة الفاعلة العلة أنه عىل القرآن يف املذكور العقل

املطمئنة.239
محمد ثم د ملحمَّ جربيل ثم للمعاني إفهامه لجربيل هللا وكالم ألمته. الوصايا ويُعطي
امللك هللاخصال له جمع وقد املعتزلة. قول مثل مخلوقة وكلها لبعض، بعضها أمته ثم ألمته
والنصارى لليهود القرآن محاجة يف ويوسف وسليمان وداود ملوىس جمعها كما والنبوة
أمة خري وأمته للنبوة.240 خادًما امللك هللا فجعل بالنبوة، ويقرون امللك يُنكرون كانوا الذين
لصالحها نظًرا منها يكون أن موىس تمنَّى معاملة. أحسن ربها يُعاملها للناس، أخرجت
إىل منسوب مسلم فكل منه. وهم منها أنه هللا فأخربه التوراة. تصفها كما رجالها وتميز
ترى لذلك القدوة. وهو اإلسالم. بعروة وأعذرهم امُلسلمني بزيِّ تزيى من وكل محمد، أمة
بلغة والرتف الدنيا حب أي الشيع هو نبيها ذهاب بعد األمة يف حدث بالء أول أن عائشة
بعد اإلرشاقي اإلسالم والورع، الزهد عىل واملسيحية اإلسالم اتفاق من بالرغم خلدون ابن

االجتماعي.241 اإلسالم تأزُّم
أهل إنهم أي املسلمني؛ مثل كتب لهم قوم فهم كثريًا. إرسائيل ببني االستشهاد ويتمُّ
قد التوراة. خارج هي كتب أي دقيق تحديد ودون مقدسة، بأنها تحديدها دون كتاب
الصفا إخوان من ربما أو اإلرسائيليات باسم بعد فيما عرف فيما موضوعة نصوًصا تكون
ال بحيث اليونانية الفلسفة عىل مركبة يهودية إرشاقية نصوص معظمها ويف أنفسهم،
األنبياء لسان عىل املوضوع اليوناني والنص اليونان. وحكمة اليهود نبوة بني الفرق يعرف
أيًضا بل نصوصاإلسالم، يف فقط الوْضع ليس الرسول لسان عىل املوضوعة األحاديث مثل

،٨ ج٤، ،٤١٤ ،١ ج٤، ،٢٧٩ ،٧ ج٣، ،٥٨ ،٥٦ ،٤ ج٤، ،٢٩٠ ،٢٣٧ ،٢٣٢ ،٢٠٤ ،٢٨ ،٨ ج٢، 239

،٣١٤ ،١١ ج٤، ،١٠٠ ،٤ ج٤، ،١١٥ ،٣١١ ،٧ ج٣، ،٤٨٧ ،١ ج٤، ،١٤٣ ،١٧ ج٣، ،٢٨٥ ،٨ ج٢، ،٢٤٢
.٣١١ ،٣٠٥ ،٢٨١ ،١٧٥ ،٧ ج٤، ،٢٣٨ ،٤ ج٣، ،٣٧٥
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

روايتِِهم يف قبل من الصوفية فعل كما الفالسفة ونصوص بل األخرى الديانات نصوص يف
عزُوه تمَّ فقد الرسول إىل ذلك عزو اإلخوان يستطع لم وملا قال.» أنه ربي عن قلبي «عن
الوضع يف هللا ويبدو محرفة. نقلت أقوالهم أن عليهم القرآن حكم وإن خاصة األنبياء إىل
بني يجمع اليونانية. األخالط طريقة عىل األخالق يف متكلم يوناني طبيعي فيلسوف كأنه
يف الصحة طبيعي، طبي ُروحي، أخالقي حضاري تأليٍف يف اليونان وحكمة األنبياء وحي
الرتاب، من العزم البرش. أخالق يف وفطر أصول إىل ل تتحوَّ ثمَّ اختاللها، واملرضيف اعتدالها
النفس ووضع الروح نْفخ يأتي ثم الربودة. من واألناء الحرارة، من والحدة املاء، من واللِّني
تأتي الرُّوح ومن والطبيعية، النفسية الوظائف وباقي الحواس تأتي النفس فمن البدن. يف
عند يبدو كما فاهلل والعواطف. واالنفعاالت األهواء ذلك يف بما الخلقية أو العقلية اإلدراكات
فإنهم الشام سكنوا قد إرسائيل بنو كان وإذا النزعة.242 أفالطوني املزاج، يوناني اإلخوان
وضمها ونقلها األمم خزائن عىل سليمان استوىل فقد اليونان. حكمة احتواء استطاُعوا
بالحكمة الوحي يَختلط ودنيوي. ديني وإنساني، إلهي مصدران: له فالوحي الوحي. إىل
ة مستمدَّ أيًضا إرسائيل فعلوم التاريخ. يف أيًضا بل العقل، يف فقط ليس بالفلسفة والدين
الشام. وإىل العربانية إىل ونقلها الشعوب باقي من أخذها والتي سليمان مثل أنبيائهم من
التوراة نزول قبل النفس يف الحكماء بحث وقد بالبعضاآلخر. بعضها متصلة فالحضارات
مصدر فالحكمة الفلسفية. الكتب ذلك يف وصنَّفوا وقرائحهم. بقلوبهم والقرآن واإلنجيل
وهي الرباني بالتأييد النواميس ووضع اإللهية، الكتب تدوين تمَّ ثم الرشيعة. قبل أول
القريب املايض من أي األنبياء وكتب الوحي من إذن الحقائق البرش معرفة صناعة. أرشف
قبل العالم أخبار تعلم وال البرش. تاريخ من أي آدم منذ األنبياء قبل الحكمة كتب من أو
املعرفة مصادر عن والبحث التاريخي الوعي إذكاء إذن القصص وظيفة النقل، من إال آدم

واإلنسانية. اإللهية
املقدسة الكتب أيًضا بل األنبياء قصص فقط ليس األديان تاريخ عىل اإلخوان ويعتمد
للَوحي األول املصدر إىل رجوًعا واإلنجيل التوراة ويذكرون القديمة. العربية ترجماتها يف

بدايته يف خالد محمد وخالد الرازق عبد عىل مثل املعارصون العلمانيون يدَّعي ما عكس عىل وهذا 240

أمني. وقاسم
.١٧٩ ،٧ ج٤، ،١١٧ ،٥ ج٤، ،٤٩٦ ،٥١٧ ،١ ج٤، ،١٥٧ ،٣ ج١، ،٣٤٢–٧٣٨ ،٣٥٨ ،٩ ج١، 241

ج٣، ،٢٨٨ ،٨ ج٢، ،٢٤٦ ،٤ ج٣، ،٧٧ ،١ ج١، ،٢٢ ،١٤ ج٣، ،٣٠٠–٣٠٢ ،٩ ج١، ،٤٤ ،٤ ج٤، 242

.٢٤٦ ،٤ ج٣، ،٢٢ ،٤٤
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األول جعل ثمَّ ومن تفسريه، واحتكروا القرآن، فيه، مرحلة آخر عىل الظلمة استوىل أن بعد
القرآن القرآن. عىل الظالم الحكم استحواذ لزعزعة الوحي جذور إىل والعودة األخري ضد
باملراحل تقرتن سابقة مرحلة كل طويل. تحرُّري لوحي استمرار هو بل خاصة حالة ليس
ومع األنبياء. آخر محمد بقدوم وتتنبأ املراحل، آخر القرآن بمرحلة تعرتف وكلها الالحقة،
تذكر ما وكثريًا وامللك. النبوة بني جمع أنه رأوا ملا نبوته يف واليهود النصارى شك ذلك
الوحي. وحدة عىل تأكيًدا واإلنجيل التوراة يف واألخالق والعقائد واملواعظ القصصواألمثال
التوبة.243 مثل كثرية موضوعات يف القرآن مع واتفاقها وحدها التوراة تستعمل وأحيانًا

إىل نسبة أو تاريخية صحة دون جميًعا األديان عليها تتَّفق مأثورة أقوال وتذكر
صاحبها إىل تُعزى وأحيانًا مصدرها، وليس أثرها منها الغاية اآليات. وسط معنيَّ مصدر
السائر. املثل أو قيل كما أو اإلطالق عىل الخرب أو العموم عىل األنبياء كتب أو موىس
تجمع الشعوب، حكمة عن وتعرب البرش أهواء عىل رمًزا الحيوان لسان عىل منها والبعض
واإلنجيل، التوراة من آيات القرآن ويَستدعي والرشيعة. والحكمة والدين، الفلسفة بني
الحواريِّني من املسيحيني وطلب الطبيعة تسخري مثل األديان كل يف واحدة فالحقائق
املعنوية الرواية من واالنتقال التاريخية للصحة مراعاة دون والصلب للقتل االستعداد
القراءة من نوع وموىس إبراهيم صحف إىل واإلشارة (اإلنجيل). املبارش الخرب إىل (القرآن)
يف السنة وإجراء الثالثة الكتب يف النبوة خصال وتذكر األصول.244 عن بحثًا الرتاجعية
الداودية األلحان التوراة من يختار وقد الحدود. وتفصيل والحرام، الحالل وبيان الرشيعة،
وأحيانًا اليهود. عند للعلم مصدر فالتوراة واإلنجيل. القرآن مثل تُقرأ التي داود مزامري أو
وليس معانيها يف بالعربية القرآن من املسيح أقوال وتستعمل بمفرِده. اإلنجيل يُذكر
وقد الداللة. عىل قارصة للغاية مخترصة ألنها بالعربية يتحدَّث لم املسيح ألن بألفاظها

ألقواله. إسالمية رواية أو إسالمية قراءات تكون
وأفعالها الشياطني بذكر يتعلَّق فيما اإلنجيل أي النصارى؛ كتب مع القرآن يذكر وقد
تأتي وقد املستقلة. كتاباتهم لهم فالنصارى وحده. اإلنجيل يستعمل وقد املسيح. مع
من أقواله نصف الكتاب. أهل مجادلة دون املسيح ألقوال مصدر فالقرآن القرآن. من

ج٣، ،٩٣ ،١٧ ج٣، ،٣٦٨ ،٨ ج٢، ،١١٠-١١١ ،٢ ج٤، ،٥١٢ ،٤٩٦ ،١ ج٤، ،٣٦٣ ،٣٥٣ ،٩ ج١، 243

،٧٢ ،٥ ج٤، ،٢٨٢ ،٦ ج٣، ،٤٩٦–٥٠١ ،٤٩٢ ،٢٢٩ ،١ ج٤، ،٣٩١ ،١٠ ج١، ،٣٥٢ ،٩ ج١، ،٣٧٩ ،٩
.٤١٠ ،١ ج٤، ،٣٥٦ ،٩ ج٣، ،٣٢٧ ،٨ ج٣، ،٤٩٥ ،١ ج٤، ،٢٢٦ ،٢٠٢ ،٨ ج٤، ،٥٠٥ ،١ ج٢،
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

الصحة حيث من النصيني من النوعني بني تمييز ودون اإلنجيل من اآلخر والنصف القرآن
للصحة.245 ضمان أكرب وهو املعنى يف االتفاق هو فاملهم التاريخية.

مثل والعربة العظة إعطاء أجل من اليهود نقد يف القرآن نصوص اإلخوان ويستعمل
ونقد املقدسة الكتب وتحريف للمسيح، الحواريني وانتصار اليهود، من التوبة هللا طلب
بسبب الرشائع تنسخ وقد الصالحون. هللا عباد يرثها فاألرض الخاصة، العهد أخالق
مثل اليهود، ويُكفر لألهواء. طبًقا بها والتالعب عليها حفاظهم وعدم لها البرش تحريف
الوحدة البرشمن تاريخ وينتقل عكساإلخوان. عىل دماءهم ويستحلُّون املخالفني الخوارج،
تهذيب عن التاسعة الرسالة نهاية ويف اإلسالمية، الفرق تاريخ يف الحال هو كما الكثرة إىل
حسن يف بأكمله فصًال فتمثل واإلنجيل التوراة تأتي واألحاديث اآليات اتفاق بعد األخالق
من أو اإلرسائيليات أو التوراة من مصادرها ثانيًا. املسيح ثم أوًال موىس مع التكليف
رسالة بني فرق فال وهللا. الصويف موىس بني اإلرشاقي الطابع بنفس تتَّسم إذ اإلخوانيات
سؤال امُللِحد، سؤال وهو الخلق؟ لم قائًما: السؤال يظل ذلك ومع واملسيح. وموىس محمد

الفرق.246 كتب يف آلدم الشيطان محاجاة مثل موىس آدم حج وقد واألصلح. الصالح
إزاره. والعظمة هللا. رداء الكرب أن القرآن ويف إرسائيل بني كتب بعض يف يذكر كما
والريحان والروح السموات وسعة الجنان وصف والقرآن واإلنجيل التوراة يف يذكر كما
يذكر كما العاصني. وتوبيخ بالجن االستعاذة الوقترضورة نفس ويف والرضوان، والنعمة
عنها حكايات أخرى نصوص ويف السفر، يف بها ويُستعاذ الجن آيات الثالثة الكتب يف
ويُفرس متعدِّدة.247 فنون عىل بها النصوصواليقني وتأويل للبرش، خلقت موجودات وأنها
الذي هو فالضفدع إرسائيل. بني عند الحال هو كما خرافيٍّا تفسريًا املعجزات اإلخوان
ملوىس. معجزة وكان إبراهيم. النمرود فيها وضع التي النار الصطناع بفمه النار حمل
التوراة علماء وضع وقد والتكبري، والتهليل التسبيح كثري البيان، جيد اللسان، فصيح وهو

للناس. يعلمونه الجمل حساب ورؤساؤهم

،(٣) والفرقان واإلنجيل التوراة ،(٤) اإلنجيل ،(٥) والقرآن واإلنجيل التوراة ،(۱۲) التوراة ذكرت 244

،١٠٦ ،٨ ج٢، .(۱) والفرقان واإلنجيل والزبور التوراة ،(۱) الزبور ،(۲) املزامري ،(۳) واإلنجيل التوراة
.٤٨٠ ،٧ ج٤، ،٣٦٨-٣٦٩

.٤٤١ ،١ ج٤، ،٢٩٠ ،٨ ج٢، ،٢٤٥ ،٨ ج٤، 245

النقدية األسئلة أحد آمل؟ أن عىل يجب ماذا الحديثة الغربية الفلسفة يف كانط سؤال نفس وهو 246

.٣٨٣–٣٨٦ ،٩ ج١، الحكم» ملكة «نقد يف وإجابته. الثالث
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اإلخوانيات. أو اإلرسائيليات من كانت سواء السحر إلثبات التوراة من قصص وتنسج
يعنى الصحة فإثبات الوضع.248 عىل يدلُّ مما السحر إثبات أجل من التوراة بصحة ويجزم
وعربية ورسيانية عربانية لغات بعدة ووجودها والنصارى، اليهود عند الصحة عدم نفسيٍّا
الخري بني الرصاع قصة وهي الشعبي.249 مصدرها عىل بل صحتها عدم عىل أيًضا تدلُّ
الشعبية. الثقافة يف اآلن حتى االسم صدى يف الحال هو كما النمرود) (ابن والرش (عيصو)
من أخرى قصة وتنسج الدين، يف والخرافة السحر نقد إىل حزم ابن مثل الفقهاء دَفع مما
تخالف ألنَّها وضعها عىل تدلُّ التوراة يف مذكورة البان مع يعقوب قصة السحر يف التوراة
ويخلو ُمحتاًال. طماًعا الدنيا يف راغبًا مخادًعا أنانيٍّا غشاًشا يعقوب وتجعل األنبياء أخالق
أخرى قصة وهناك سحًرا. يُعتَرب باملوضوع والجهل األجنة. علم بدايات به بل السحر من
مكانة يف الذي امللوك كتاب من للسحر مصدر إىل ل تحوَّ قد الوحي وكأن السحر موضوع يف
ومعرفة باملستقبَل واإلخبار األنبياء إحياء حر السِّ استطاع فقد صمويل. كتاب يف التوراة
املرسحية.250 الحركة من ملزيد استدعتْه الذي النبي من الساحرة نزعت وقد التاريخ. قوانني
فتاريخ املُجوس.251 مع أيًضا بل والنصارى اليهود مع فقط ليس القصص وتَنسج
الوعد والعقاب، الثواب والذم، املدح عىل امُلجازاة عَميل، أخالقي موضوع يف واحد األديان
خصوصية عن القصة وتكشف لصاحبه.252 مكتَسب الفعل ألنَّ والرتهيب الرتغيب والوعيد،
األخالق بني والتقابل الشاملة، العامة األخالق ورفض وشعبه وعدوانيته إرسائيل إله

.٣٦١ ،٣٠٧ ،٨ ج٢، ،١٧٨ ،١ ج٤، ،٣٨٢ ،٣٧٧ ،٣٥٣ ،٩ ج١، 247

.٣٧٩ ،٩ ج٣، ،٢٦٦ ،٨ ج٢، 248

كان ألنه صيَده ويأخذ كنعان بن النمرود ابن له يخرج والذي الصياد إسحاق بن عيصو قصة هي 249

أي صورة عىل يده وضع إذا يشء كل عىل قادًرا ويجعله الجنة يف يلبسه كان الذي آدم قميص يلبس
القميص. أخذ بعد مصارعته منه وطلب بالرس إسحاق أبوه فأخربَه الجنة من معه خرج عندما فيه يشء
الجنة من آدم خروج يف الخيال ويبدو النمرود. ابن من رسه وعرف القميص ولبس عيصو هزَمه ثم
الشجر. ورق من عليهما يخصفان وطفقا سوءاتهما اكتشفا وحواء آدم أن يحكي القرآن أن مع بقميص
البحر يف الحيوانات جميع صور وضع يُمكن وهل بقميص، الغطاء تستحق الجنة يف عورة توجد وال
ربما سحر؟ إىل حاجة ويف الجنة يف وهو الصيد عن عاجًزا آدم كان وهل قميص؟ عىل والجو والرب
السنني آالف إسحاق، حتى آدم منذ القميص عاش وهل كلها، األسماء آدم هللا تعليم عىل القصة نسجت
مرص غذاء مشاكل يحل حتى اآلن القميص وأين عليه؟ وتعرف إسحاق إىل وصل وكيف يبىل؟ أن دون
من القميص بأخذ للفلسطيني الصهيوني خداع مثل حق بغري أخذ رصفة مادية قصة هي والعالم؟
وحواء. آدم غواية ومثل ودليلة شمشون مثل القوة مظاهر وسلب والخداع الحيلة عىل تقوم كنعان ابن
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

لصالحه، املجويس مثالية اليهودي استغلَّ اإلسالمية. املجوس وأخالق اليهودية العنرصية
الظالم عىل اإللهي العقاب ويحقُّ الغالب. هو النهاية يف والحق مبادئه. املثايلضحية وأصبح
هو والعمل مًعا، واملادية باملثالية انتفع بمكياَلني، اليهودي كال الدنيا. يف سلوكه لتصحيح
مثل التجارب من التعلم عن القصة تكشف كما املقياس. هو والواقع املبادئ، صحة محك
وترك الثانية املرة يف املثايل تعلم العدل. يف بل التوحيد يف ليست يقطان، بن حي رسالة
األخالق النهاية يف انترصت وقد مثاليته. إىل وعاد جديد من به أشفق أنه لوال اليهودي
سلوكية ممارسات إىل النظرية العقائد اإلخوان حول لقد اليهودية. العنرصية ضد الشاملة
نظريتني بني الرصاع عن وأصفهان، كرمان الجغرافية، البيئة تكشف وقد ثانية. وطبيعية
يف املعرفة يف والرغبة االستطالع حب ولديه بالسؤال يبدأ الذي هو واملجويس األخالق. يف
عىل يدلُّ مما الحكماء نوادر يف موجودة والقصة املنفعة. إىل رغبة لديه اليهودي أن حني

مكتوبة. مصادر عىل اإلخوان اعتماد
مما موىس قبل مريم ابن عيىس عيىس، املسيح، ثم أوًال آدم يأتي الجامعة رسالة ويف
وإبراهيم وإدريس ونوح سليمان يأتي ثم للرسائل.253 اإلرشاقية الصوفية النزعة عىل يدلُّ

.٢٩١–٤٩٤ ،١١ ج٤، 250

اليهود ،(١٦) املجويس الفاريس املصدر حضور يظهر والَجماعات الِفَرق أسماء مرات عدد ومن 251

فلسطني تظهر البقاع أسماء ومن .(١) العماليق العربانيون، الروم، ،(٧) النصارى ،(٨) اليهودي ،(١٠)
.(١) أصفهان كرمان، الهند، بالد الفرس، بالد أنطاكية، ملك الروم، بالد املغرب، بالد (٢) الشام ،(٣)
بحر مثل رمز إىل أحيانًا املحلية الجغرافيا ل وتتحوَّ والعربية. والسوريانية العربانية املصادر وتُظهر

.٢٩٦ ،١١ ج٤، الرشيرة النفوس لعذاب األثري كرة إىل َل تحوَّ الذي طرطوس
من يهودي والثاني كرمان أهل من مجويس األول األسفار، بعض يف اصطحبا رجلني قصة هي 252

عن املجويس اليهودي سأل وملا لفقره. اإلقدام عىل لغناه واليهودي بغلة عىل املجويس أصفهان، أهل
ويُعاقب املحسن يُكافئ عادًال قاضيًا إلًها السماء يف ألن ظَلَمه؛ مَلن حتى جميًعا للناس الخري وهو مذهبه
والنرصة البدن وسالمة العمر وطول الرزق سعة وطلب وعبادته باهلل اإليمان اليهودي ومذهب امليسء،
طلب معاونته أو نرصته عليه وحرام له حالل وماله دمه إن بل الدنيا يف خالفه ملن وليس األعداء عىل
عنها النزول رَفض الذي لليهودي وأعطاها بغلته عن املجويس فنزل مذهبه تطبيق املجويس من اليهودي
ولكن املجويس وتركه األرض باليهودي البغلة رمت فقد عادًال اإلله كان وملا ملذهبه. تطبيًقا ذلك بعد

.٣٠٨–٣١٠ ،٩ ج١، اليهودي. فتاب املدينة إىل يحمله املجويس جعلت األلفة طول
إسماعيل، ،(٤) إبراهيم ،(٢) مريم ابن عيىس ،(٤) عيىس ،(٩) املسيح ،(٩) آدم بنو ،(٦٠) آدم 253

.(٢) جالوت يوسف، يعقوب، إدريس، إسحاق، نوح، أحمد، سليمان، داود،

265



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وإبراهيم نوح مع الرسل من العزم أُويل من فآَدم اإلرشاقيني. والحكماء األنبياء من وكلهم
والصورة، املادة من مركب مخلوق أول وهو إليه. تنتِسب نبوة وكل وموىسوعيىسومحمد.
البرش. أم وحواء بيده، آدم خلق فإنه لنفسه موىس اصطفى قد هللا كان وإذا البرش، أبو
املالئكة وكانت ة. متضادَّ طبائع ذو جسمه ألن فاٍن آدم واحدة. بداية والنبوة والطبيعة آدم
مسخر األرض يف يشء كل األرض. يف هللا خليفة وهو روحانيِّني. أشخاًصا آدم خلق قبل
يعلم أن وأمره كلها األسماء آدم هللا وعلم الحيوان. أتعب ولو حتى والطبيعة الحيوان له،
وإبراهيم، ونوح آدم ومَلكة، وصناعة رشيعة وفروع، وجوامع أصول ثالثة والعلوم املالئكة.
مثل ودعوته املالئكة. يعلم أن وأمره كلها األسماء آدم هللا علم املعرفة. أصول من فآدم

نبي.254 كلِّ يف فآدم األمثال. رضب عىل تقوم املسيح دعوة
تاب وقد آدم، خطيئة منذ إبليس هو آدم عدو فإن ورفيق عدو نبيٍّ لكلِّ كان وملا
صورة يف إال آلدم إبليس يظهر ولم الُقدرة. بنور مكتوبة اها، تلقَّ التي بالكلمات له هللا وغفر
من للبرش نفسه هللا عرف ولقد اإلنسان. لكرامة رفًضا له السجود إبليس ورفض النسبة.
املتحري اشتقاًقا إبليس تعني لذلك الجنة. باب عىل يَركلُه إبليس وكان آدم، قصة خالل
قوم وجبار لهابيل، وقابيل آلدم، إبليس عداوة منذ البرش يف مركبة والعداوة واملتوقف.
النفس وإبليس الناطقة النفس يُمثِّل آدم اإلبراهيم. والنمرود ملوىس، وفرعون إلدريس،
نهى ما عىل واالطِّالع الرياسة حب الخطيئة، سبب هو آدم استطالع حب وكان الشهوانية.
التكليف، حرجة العلم، ضيقة رشيعة جاءته لذلك للمجهول. آدم نفس اشتاقت لقد عنه.

له.255 عقوبة الخريات، قليلة
تحليل عىل يغلب األعداء تحليل ولكن د. ملحمَّ وعيلٌّ ملوىس، هارون رفيق، نبيٍّ ولكلِّ
وقارون وهامان فرعون والنماردة، والفراعنة الجبابرة مًعا األعداء ويضم األصدقاء.
حق، بغري وعتوٍّا ظلًما والرياسة امللك عىل املتغلبني من يتبعهم ومن ونمرود وجالوت
للواقع األسطوري السيايس الرمز يبدو وهنا علوم. وال بأعمال يستحقوها لم مجالس يف
إرسائيل، بآل فرعون فعل كما املؤمنني جماعة املتكربين جماعُة استذلَّ وقد السيايس.
يونان، وآل حمري، وآل تبع، وآل داود، آلل وبختنرصَّ لإلنس، والجن للحيوان، واإلنس

،٦٦١ ،٨٩ ،٨٥ ،٤٦١-٤٦٢ ،٤١٠-٤١١ ،٥٢١-٥٢٢ ،٤٤ ،١٦ ،٩٠ ،٥٢٠-٥٢١ ،١٢٧ ،٤٦٣ ج٥، 254

.٨٥ ،١٢٧ ،٣٠٦ ،٩٩ ،١٨١
.٨٢ ،٤٠٧ ،٢٤٤ ،٦٦ ،٧٢-٧٣ ،١٢١–١٢٣ ،٨٦-٨٧ ،١٥٩ ،١٢٨ ،١٢٤ ،٢٤٣-٢٤٤ ،٢١١ ج٥، 255

266



الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك األرشار. وهالك الخريين، هللا ونجاة عدنان، وآل أردشري، وآل ساسان، وآل
هوى وكان أخياًرا، ساسان وآل أرشاًرا يونان آل ويبدو دول. فاأليام النَّاِس﴾. بنَْيَ نَُداِولَُها
كانوا وإن سياسيٍّا مستعمرون العرص بلغة فاليونان اليونان. ضد الفرس مع اإلخوان
ومالك وهامان وفرعون والشيطان إبليس فإنَّ الجنان يف األخيار كان وإذا فلسفيٍّا. حكماء
وهالك نجاته بعد مراحله من مرحلة التاريخ، يف دوُره له فآدم النار. يف كلهم الغضبان
من وأخرجها العلوم، وبعث عورته، فانكشفت السرت دور عىل استخلف من وأول عدوِّه.
بدأ إذا املنتهي سدرة شجرة عند آخر دور وآلدم الكشف. دور بقية وحواء العلن. إىل الرس
فاإلقامة الكلية. النفس تجلَّت إذا الثاني العرض يوم يف الزكية النفس بظهور السعادة دور
سكون عنه. أخفى ما آدم هللا أعلم ولقد للسقوط. ورفع للخطأ، وإصالح للفتق، رتق
والعمل هلل، والسجود الرشيعة، وإقامة والوحي، باإللهام تأييده مثل وكرامة نعمة األرض
فلسفة من جزء األنبياء الدعوة.256 واتِّساع األوالد، وكثرة الصنائع، وإظهار بالجسم،
إىل األديان تاريخ ل تحوُّ السجستاني، عند بدأ كما الشيعي الفكر يف األدوار وبقرانات التاريخ
الحارض. واملايضيف املايض، الحارضيف وقراءة النفيس، التحليل عىل القائم التاريخ يف فلسفة
التي آلدم الشيطان عداوة لبيان متعددة أشكال يف وإبليس آدم قصة م تضخُّ واِضح
معنى يف الحال هو كما تفرعن وكل والفراعنة لفرعون الناس يف املعارضة روح عن تعرب
القديم الرصاع تاريخ من سياسية، قراءة األنبياء تاريخ وقراءة الشعبية، الثقافة يف اللفظ

الحايل. الرصاع تاريخ إىل
يف واألهواء الفرق ونشأة الكالم يف الفلسفي، الرتاث يف آدم قصة أهمية تمثل كما
للنفس العدو التصوف ويف القياس نشأة األصول ويف الخالص، ورضورة لخطيئته الحكمة
العقلية الفوائد من فيه وما الكشف بدور آدم عرف إبليس غواه فلما الوحدة. ورضورة
فكانت إغوائه يف الحية إبليس واستعمل املخلوقات. باقي عىل قوته وأدرك الخالدة، الباقية
الرتاث من جزء الحية األسطورة فآدم َلُكْم﴾. َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿وََعَىس الخطيئة
الشعبي الخيال طريقة عىل استدالل هو القرآن. يف آدم قصة وليست القديم الشعبي
يف جرياِنه منها عدة بصور اإلنسان عىل إبليس ويُسيِطر املشهورة. األخبار عىل واالعتماد
وزوجه آدم بني إبليس وفرق املسيحية. يف األوىل الخطيئة يف الحال هو كما العروق يف الدم

.٦٦-٦٩ ،٨٩-٩٠ ،٨٥ ،٤٦١-٤٦٢ ،٤١٠-٤١١ ،٣١١ ،٢٠١ ،٢٠٠-٢٠١ ،٣١٣ ،٢٤٤ ج٥، 256
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ذريته آدم، بعد البرش فهم آدم بنو أما إليه، آنَست قد كانت التي الوحوش منه ونفرت
ذات الحيوانات وبني بينهم العداء واستحكم الكشف دور يف ساُروا الذين وأهله وعشريته

الرشيرة.257 نفوسهم عىل بناءً كالحيوانات بينَهم فيما وتفاَضلُوا الجميلة، الطبائع
ورضب قومه. ونهى الشجرة من املسيح استأنف األهمية. يف موىس قبل عيىس ويأتي
إىل وكلمته هللا ُروح واملرسلني، األنبياء وقتَلة والعوام الرعاع عىل والزوان بالحنطة املثل
عىل واملعجزات اآليات وصربت القوة، الحواريِّني أعطى برشية. وليست علوية أبوة مريم،
لذلك أحمد، اسمه بعِده من برسوٍل ومبًرشا واإلنجيل التوراة من يديه بني ملا مصدًقا يَديه
للجسم واحدة والدتان، فللنفس السموات. ملكوت يَر لم ويكن الوالد يولد لم من قال
به القيامة يوم هللا ويُواجهه كالمه، املسيح أتباع حرف وقد آدم. فعل كما للرُّوح واألخرى
املسيح عيىس يف الخامسة الدورة كانت الصدق. إال املسيح يقِل ولم عليه، كذبوا أن بعد
وعصارتها الرشائع مضغة بمعنى كاملضغة وكان املهد. يف تكلم القدس. بروح مؤيًدا يسوع
كان االمثال رضب يف آدم بدعوة شبيهة دعوته كانت اتَّبعه، ملن غذاء صار حتى ولبابها

حماه.258 هللا ولكن إفسادها اليهود أراد املضغة. مثل الجسم ضعيف
وكذلك آدم، شجرة من السكينة وتابوت املستورة، والوديعة البقعة موىسمن أخذ وقد
التي الشجرة وهي الرسل، خاتم إىل إسماعيل ولد من ه ُمستحقِّ إىل هارون آل منها أخذ
كما بالتوبة. الشجرة هللا أمر وقد ربها. بإذن أكلها تؤتي السماء، يف وفرعها ثابت أصلها
فرعون إىل هارون موىسوأخوه جاء فرعون. امرأة تحت الشياطني موىسوراجت إليه قرب
املولود موىس وبعد بالقوة املولود موىس قبل والفعل. القوة بني كواسطة للجنني حامًال
النهاية بيده. آدم خلق كما لنفسه هللا اصطفاه للولد. املربية مثل موىس ورشيعة بالفعل.

الثانية.259 النشأة مثل األوىل النشأة البداية، مثل
والعاكفني. للطائفني بيتِه بتطهري له هللا وأوحى إبراهيم، يف الثالث القرآن جاء ثمَّ
الفاتح. ثم ومحمد وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح آدم سبع؛ مراحل يُمثِّلون العزم فأولوا
ووْضع وإسحاق. إسماعيل الفرعيني، األصليني بأمور املتعلقة العلقة مثل إبراهيم كان
إبراهيم ورأى األعىل. امللكوت ملشاهدة السماء إىل رأسه إبراهيم رفع وقد القواعد. إسماعيل

الجنة.260 من املستخِرج بالذبح إسماعيل وفدى السموات، ملكوت

.١٧٨–١٨٠ ،١٥٩ ،١٩٩–٢٠١ ،٧٤ ،٨١-٨٢ ،٧٣-٧٤ ج٥، 257

.٥٢١-٥٢٢ ،٤٠٩ ،٥١٥ ،٤٤٦–٤٤٨ ،٤٣٢ ،٤٥٤ ،١٧٠ ج٥، 258
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

جالوت، وغلب باملالئكة. وسليمان داود هللا وأيد سليمان، امر تحت الجن عمل ثم
هللا رفع ثمَّ املحمود. املقام يف أحمد به أوحي موىس به أوحي ما وبمثل الحديد. له وأالن
كفروا الذين قومه مواجهة يف املؤمن نوح ويربز ذريته. ُروح وأنقذ عليٍّا، مكانًا إدريس
وقت يف الثاني الجديد والنهي باألمر نوح وقام إقناعهم. يُحاول وهو بالجدل واتهُموه به،
ويُمثل األنبياء، وذرية الوحي بيولوجيا التاريخ، مراحل عىل عالمات فاألنبياء الثاني. القرآن
القوة يف بصورتها قائمة فرعها يف ثابتة أصلها يف متمكِّنة مكني قرار يف التي النطفة نوح

سفينِته.261 يف كان ن ممَّ نوح عقب من الطاهرة الذرية منها تناسلت التي النبوية
د. محمَّ حتى آدم منذ واحد دين اإلسالم مرات.262 عدة واملسلمني اإلسالم ألفاظ وتذكر
اإلسالم. ملَّة عىل إبراهيم وكان اإلسالم، دين عىل أنه له مناجاته يف موىس هللا أخرب وقد
متوادِّين يجعلهم ملَّتهم، اإلسالم اإلسالم، بعروة يرتبطون باملسلمني. أمته ى سمَّ الذي وهو
السحر الناس يف عمل قد محمد أن الجاهلية وتدعي الجاهلية. مقابل وهو بينهم، ُمرتاحمني
الذي واإلسالم الجاهلية يف كان الذي البيت نفس وهو اإلسالم. إىل الجاهلية من ليحولهم
رؤساء هم الجاهلية يف املناقضني رؤساء وكان واملعجزات. واآليات والنبوة العلم فيه ظهر

اإلسالم.263 يف املناقضني
استشهد فقد واستشهاد. وقتال حرب الوقت نفس يف وهو وهداية. وسنة دين واإلسالم
املسلمني. أسارى الستنقاذ الروم بالد يدخل من وهناك اإلسالم. فافتضح بكربالء الحسني
قول فيه وفرض القتال. أو الجزية أو اإلسالم خمس، وأركان أعياد، رشيعة واإلسالم
يف للرسول خلفاء وهناك مرة، عرشة سبع وليلة يوم كلِّ يف اْلُمْستَِقيَم﴾ اَط َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا
بها قيم من للمسلمني بد فال والجزية. األعشار وأخذ الخراج الجباية املسلمني بلدان سائر
خالف. من لهم يعرض فيما إليه وعلماؤهم املسلمني فقهاء يرجع الدنيا، أمور ظاهر يف
املشورة وهو واحد دور والرأي العقل وأهل والعلماء والُقضاة والحكماء الفقهاء ودور

.٥٢١-٥٢٢ ،٤٠٩ ،١٧٧ ،٨٦ ج٥، 259

.٢٤٤-٢٤٥ ،٥١٦ ،٥٢٠-٥٢١ ج٥، 260

.٤٠٨ ،٤٤٦ ،١٩٧ ،٤٤٦ ج٥، 261

علماء اإلسالمية، الرشيعة اإلسالم، رشيعة اإلسالم، ملة اإلسالم، عروة ،(٥) اإلسالم دين ،(٩) اإلسالم 262
أحكام املسلمني، فقهاء املسلمني، طوائف املسلمني، أسارى املسلمني، زي ،(٣) املسلمون (١) اإلسالم

.(۱) املسلمني
.٣٧٨ ،٣١٤–٤١٥ ،١٩٥ ،١٧١ ،١٢٦ ،١٧ ج٤، 263
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العتق بني للُفتيا يَجتمعون للملك، رضورة والرشيعة للسياسة، الزم فالدين الحكام. عىل
يَجتهُد وقد للحيوان. بالنسبة الرشيعة أحكام وهي واإلحسان والتخفيف والبيع والتخلية
الجن بني ومن عدول. كلهم فليسوا القضاة يَظلم وقد للدنيا. طلبًا العلماء ه ويتفقَّ الفقهاء
وامللك األنبياء، خلفاء فالقضاة يَختلفان. وقد القايض، هو امللك يكون وقد قضاتها، يكون

الدين.264 حارس
والحمدلة البسملة العام، الثقايف الديني الجو عن وخواتيمها الرسائل فواتيح وتكشف
نهايتها، يف أو وسطها يف أو الرسالة أول يف وآله، الرسول عىل والسالم والصالة كالعادة
ينبوع مثل الفلسفية والعبارات األساليب بعض مع اإللهية باملشيئة يشء كل وارتباط
البيئة وتبدو هللا.265 من واملدد العون وطلب بالتوفيق ودعوات الجوهر، وصفاء الحكمة
ولجميع للمخاطب هللا» «وفقك صيغة يف بالتوفيق هللا ودعوة الرسائل، خواتيم يف الدينية
كانوا أينما تضم مختلفة صياغات مع الرشاد سبيل إىل والهداية السداد الطريق اإلخوان
ونعم املوىل نعم وهو بفضله للصواب والتوفيق برحمته اإلسالم دار إىل والوصول البالد، يف
الدعوة تكون وقد للصواب. بالتوفيق هللا دعوة تكون وقد النبي. عىل الصالة مع النصري
مثل مباَرشة باهلل أخرى عبارات تبدأ كما هللا. أعانك أو هللا» «نجانا أو هللا» «أعاذنا بأفعال
وقد وحمده. وقوته بمشيئته ُمستقيم، رصاٍط إىل يشاء من يَهدي الذي وهو املستعان، هللا
يف وليس الجزء نهاية يف ذلك يأتي وقد الصفاء. وبلوغ الهداية هللا سؤال مثل بأفعال تبدأ
والسالم الصالة ثم الرسالة إتمام عن يُعلن وأحيانًا األخرية. الرسالة إال رسالة كل نهاية
يف ورغبة تواُضًعا الغزير، اإلخوان علم من بالرغم كثريًا أعلم» «هللا تظهر كما الرسول، عىل

العلم.266 من مزيد
الرسالة يف واإلنس والجن الحيوانات لسان عىل حتى والديني الثقايف الجو هذا ويظهر
رسول إىل الكل والحمدلة، بالبسملة يبدأ الكل اإلنسان، بني من الحيوان شكوى يف الثامنة
مثل الرصصار خطبة يف الحال هو كما الطويلة املنربية الخطب إىل أقرب ُمنتِسب، هللا
للخطب نموذج مقدماتها، ونتائجها نتائجها، مقدماتها العقائد، مقدمات يف األشاعرة خطب

ج٢، ،٤٩٣ ج٤، ،٥٢٥ ج٤، ،٣٨٠ ،٢١٨ ،١٦٧ ،٢٦٧ ج٤، ،١٦٣ ج٣، ،٢٦٩ ج٤، ،٢٧٨ ،٣٦٨ ج٢، 264

.٢٣٥ ،٢٧٥ ،٢٢٤ ،٢٤٣ ،٢٠٩ ،٣٦٠ ،٢٩٩ ،٢٣٤–٢٣٦
،١٥٧ ،١٧٧ ،٤٥٢ ،٤١٣ ،٢٧٨ ،٢٥٧ ،٣٨٨-٣٨٩ ج١، ،١٦٥ ،٢٧٢ ،٤٢٨ ،٨٩ ،١٦ ،١٣٤ ج٤، 265

.١٧٧ ج٣، ،٣٧٧ ،٢٤٩ ،٤٧٩ ،١٠ ج٢، ،٣٨٩
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

يف الحال هو كما مًعا هللاوالسلطان تدعو حاصل، تحصيل مجرد شيئًا، تقول ال التي الدينية
واملقهور، القاهر واملظلوم، الظالم بني الدين استعمال يف فرق وال العقائد،267 كتب مقدمات
للحاكم واالجتماعية السياسية األوضاع لتربير أداة فالدين والفقري. الغني والعبد، السيد
ُمنتِسب، هللا رسول إىل والكل للثورة، وسيلة والدين لالضطهاد، أداة الدين واملحكوم،
تعبريًا الحقيقة يف هي الدين يف االختالفات كانت لذلك والسنة، الكتاب عىل يعتمد وكالهما
يقوم حدين ذو سالح الدين املصلحة، وحدة تعني ال الدين ووحدة املصالح. تباين عن
الخطب عىل وتغلب للمجتمع، الطبقي للتكوين طبًقا ومتعارضتنَي بل متباينتنَي بوظيفتني
الطبيعة إدراك مثل القرآنية والتوجهات بل القرآنية واألساليب القرآنية االستشهادات
الجمع أيام املساجد بخطب أشبه خطابي إنشائي أسلوب يف واالختالف التمايز حكمة
واإلشارات اإلرشاقيات. نحو كلها وتتَّجه الركيك. السجع حد إىل أحيانًا يصل واألعياد،
وأوضاعه الواقع القضايا تحليل ودون إشكال أو فكٍر دون والوجدانيات والتصوف اإللهية
ثانية، وعلل أوىل علَّة وأدنى، أعىل إىل وقسمته للعالم الهرمي ر التصوُّ عىل تقوم االجتماعية،
القوة أنَّ هو املستفاد والدرس املصالح، لتعاُرض طبًقا املضادة واألدعية األدعية بعض مع
للتربير أداة العقل هل السؤال يكون وبالتايل العقل، يف بل الجسم يف وال الحكم يف ليست

للتحرُّر؟268 أم للقهر للتغري، أم

الشعبي العرضالنسقي آليات (٤)

كل تماثل الجامعة» «جامعة ويف «الجامعة»، الرسالة ويف الصفا إخوان «رسائل» يف يتضح
واإلنسان، والتاريخ، والطبيعة، والكون، واللغة، والعلم، والفلسفة، الدين، يشء، كل مع يشء

،١٥٧ ج١، الرشاد سبيل إخواننا وجميع وإيانا وهداك السداد طريق إخواننا وجميع وإيانًا هللا قَك وفَّ 266

،٢٨٦ ،٢١٨ ،٢٤٨ ،٢١١ ،١٧٧ ،٣٣ ج٣، ،٤٥٥ ،٣٩٥ ،١٣١ ،٦١ ،٢٣ ج٢، ،٤١٣ ،٣٨٩ ،٢٩٥ ،١٨٢
للصواب يوفق وهللا ،٤٦٢ ،٢٨٢ ،١٩٧ ،١٢٣ ،٤٠ ،١٣ ،١٩٥ ،١٦٦ ج٤، ،٤٠٠ ،٣٨٣ ،٣٤٣ ،٢٩١
أعاذنا ،٣٣٨ ،٣١٥ ،١٨٩ ،١٩١ ج٤، ،٢٠٥ ،٣٧٧ ج٢، ،١٠٤ ج١، الحاكمني أحكم وهو للرشاد ويسدده
ُمستقيم رصاط إىل يشاء من يَهدي وهللا ،١٩٥ ج٤، املستعان هللا ،٨٣ ،٣٢٨ ج٣، ،٢٠٥ ،٨٦ ج٢، هللا
ج٤، هلل والحمد ،٤٧ ج١، وقوته هللا بحول ،٤٠٥ ج٤، أعلم هللا ،٣٦٢ ،٣٦١ ج٤، هللا شاء إن ،٤٥٠ ج٤،

.٢٤٩
الشعوب، عن الدفاع إىل السالطني إىل الدعوة النظرية، املقدمات األول، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 267

ص٧–٥١. ۱۹۸۷ القاهرة، مدبويل،

271



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف القديمة الثقافة حالة عن وافية صورة تُعطي شاملة موسوعة يف واألفالك، واألعداد،
الشعبي النَّسقي فالعرض الفارابي.269 وقبل الكندي بعد الثالث، القرن من الثاني النصف
النصف يف سينا ابن عند املنطقي النسقي العرض عىل سابق الصفا إخوان عند تاريخيٍّا
فلسفة من النخبة، ثقافة إىل العامة الثقافة من طبيعي ر تطوُّ وهو الرابع. القرن من األول
املنطقي، العرض انهيار الشعبي العرض يُمثِّل ِبنيويٍّا ولكن الخاصة، فلسفة إىل العامة
القرن من الثاني النصف يف الشعبي النسقي العرض من الِبنية مع التاريخ تطابق ويُمكن
القرن يف الفارابي) الرازي، (الكندي، والكيل الجزئي العرض إىل الصفا) (إخوان الثالث
يف املنطقي النَسقي العرض إىل الصفا) (إخوان الرابع القرن من األول والنصف الثالث

سينا). (ابن الرابع القرن من األول النصف
تجد والتي الشائعة العلمية األخطاء تبديد األول ثالثة؛ «الرسائل» تأليف وأسباب
االشتقاقية واملعاني العربية اللغة عىل يقوم ال والذي القرآن تأويل سوء يف لها تربيرات
الثقافة ووْضع اإلبداع إىل النقل من التحوُّل والثاني باملوروث. يتعلَّق سبب وهو لألسماء.
املوروث يجاور ثانيًا شعبيٍّا موروثًا الوافد أصبح أن بعد املوروثة الثقافة داخل الوافدة
الجزئية العروض وضم اختصارها بعد جديدة رباعية نسقية قسمة يف ويُزاحمه األصيل
والثالث عرصالرتجمة.270 يف لغة إىل لغة من نقلها بسبب غمضمنها ما وتوضيح والكلية،

علم. كل من معارف دائرة وإعطاء النفوس وتَنبيه العقول تزكية
وأحيانًا اإلسهاب. حدِّ إىل بعضها وطال ا. كمٍّ بينها فيما الرسائل اختلَفت ذلك ومع
للقارئ الدعوة تصُل قد كما كله. الفكر مسار عن تعرب للغاية طويلة الرابطة الفقرات تكون
بعض عناوين عىل أحيانًا تطغى وقد ذاته. املوضوع تحليل يف داخلة بأكملها صفحات إىل
باهلل املعتصم إىل رسالته يف الكندي طريقة عىل الرسائل بعض مقدمات تُطول قد الرسائل.

الرسالة. نهاية يف أو الوسط يف أو البداية يف تكون وقد األوىل. الفلسفة يف
أو مجهولة مصادَر من ربما قبل، من مكتوبة كانت الرسائل أن تُبنيِّ فقرات وهناك
مكتوبة كانت الرسائل بأن العبارات بعض توحي سابقة.271 صياغات من وربما معلومة،
تأليفا منها كل تأليف دون حدة عىل رسالة كل حسب ُوزِّعت ثم األفكار من كمجموعة

،٢٣٧ ،٢٠٧ ،٣٧١ ،٣٣٩ ،٢٧٧-٢٧٨ ،١٧١ ،٢٦٨-٢٦٩ ،٢٤٧ ،٢٠٦-٢٠٧ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،٨ ج٢، 268

.٢٧١ ،٣٦١ ،٢٦٨–٢٧٩ ،٢٦٦ ،٢٦١-٢٦٢ ،٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٤٧-٢٤٨
وحديثًا. وسيًطا الغربية الحضارة موسوعات قبل القديمة الحضارات يف موسوعة أول تعترب 269
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

تفاُعل يف الَجماعي الوعي يف التاريخي الوحي وجود هو اإلبداع موطن ويظلُّ 272. مستقالٍّ
والثورة. الدين املايضوالحارض، والسياسة، الثقافة تفاعل السيايسواالجتماعي، الواقع مع
يف املوروث داخل واحتوائه صغري، عالم اإلنسان الحكماء قول معنى رشح يف ذلك ويبدو
العرض يف ذلك بعد تمَّ كما بينهما الُعضوي التزاوج يتمَّ لم وإن حتى جديدة إبداعية ثقافة
الوافد بني العضوي الدمج بداية القديم، تكرار وليس جديد بإبداع إحساس هناك النسقي،

الغايات. وعلوم الوسائل علوم بني واملوروث،
والتوجه الدنيا ترك عبي، الشَّ الدين طابع وهو اإلرشاق طابع كلها الرسائل عىل ويغلب
عىل وترحًما للعرص نعيًا بكائيات إىل اإلرشاقيات تتحول وقد األئمة، واحرتام اآلخرة إىل
الرمز لغة اإلخوان ويستعمل املعارصة، اإلسالمية الجماعات بعض يف الحال هو املايضكما
بأسلوٍب متَّسق مذهب عن التعبري به يتمُّ الصوفية النزعات كل يف الحال هو كما واإلشارة
ل ويتدخَّ الحيوانات.273 لسان عىل والقصص والحكايات والخرافات األساطري َشعبي،
والذي والتوصيات. األدعية مع األسلوب لتقوية الفني النثر مع الحر القرآني األسلوب

ر. املتأخِّ العثماني العرص يف الركيك واألدب السطحي السجع حدِّ إىل أحيانًا يَصل قد
الشعبي الرتاث يف الحال هو كما القارئ مخاطبة الرسائل أسلوب يُميز ما أهم ومن
مرشوع فهناك التقليدية.274 الثقافات كل يف والخطيب واملغني امُلقرئ من جزء فامُلستِمع
طالبًا واحد، تاريخي سيايس حضاري ثقايف فكري مرشوع والقارئ. املؤلف بني ُمشرتك
يف معه واملشاركة واملريد، الشيخ واملدعو، الداعي باملصلحة، يكن لم وإن بالرُّوح تأييده
املأزوم ووضعه القارئ إحساسات عن يُعربِّ من خري فالكاتب األقوال. صدق من ق التحقُّ

الناس أيدي يف موجودة وهي الكتب يف ودوَّنُوها األوَّلون الحكماء قبلنا من األشياء هذه يف تكلَّم ولقد 270

فهم الكتب تلك يف الناظرين عىل أغلق لغة إىل لغة من ونقلوها الخطب فيها طولوا أنهم أجل من ولكن
فيها القول. وأوجزنا الرسائل هذه عملنا هذه أجل من حقائقها، معرفة الباحثني يف وضاعت معانيها
،٢٠ ،١ ج٢، فيها النظر املبتدئني عىل ويسهل فهمها املتعلمني عىل يقرب لكيما واملقدمات املدَخل شبه

.٢٦٧ ج٤، الطاقة، قدر عىل
الحفرية. االسِترشاقية الدراسات أهمية وتلك 271

.٢٢١ ج٣، متقدمة» رسائل من أزيدت ولعلها النسخ سائر يف توجد لم زيادة هذه «وبعد 272

.١٥٨ ج١، إخواننا» مذهب أنَّ أجل «من 273

املدنية. بالحقوق يتعلَّق فيما جماهريهم أمام اإلفريقيني األمريكيِّني الزعماء خطب يف ذلك ويتَّضح 274
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وبضمائر القول وألفاظ النداء بحروف واملؤمنني الرسول مخاطبة يف قرآني أسلوب وهو
عىل اعتماًدا اإلخوان سلم يف لالنخراط الناس تجنيد منه والغاية والجمع. املفَرد املخاطب
إىل نداء فالنص واستدراجهم. رسية حركة باعتبارها اإلخوان، وشفاعة اإلنذار فلسفة
«أعاننا النفس مخاطبة بني فرق ال فهِمه، من ابتداءً القارئ سلوك نحو وتوجه العمل،
والقارئ. الكاتب بني واآلخر، األنا بني د للتوحُّ نظًرا األخ» أيها «وإياك اآلخر ومخاطبة هللا»
بالذنب اإلحساس املعارصإلعطائهم الخطيب يفعل للناسكما ناقًدا الخطاب يكون وأحيانًا
الطبيعة يف بالتأمل الخطاب ويُطالبه اإلخوان. سلك يف باالنخراط واملغفرة التوبة وطلب
صدق من امُلستِمع ق يتحقَّ حتى الداخل ويف الخارج يف األنفس، ويف اآلفاق يف النفس، ويف

القائل.
القارئ إىل والتوجه بدونها أو النداء بُحروف املختلفة النداء بصيغ الخطاب ويبدأ
«أنت»، مثل املنفصلة املخاَطب ضمائر النداء حروف سبق وقد املخاطب، بضمائر مبارشة
أو األخ» أيها «أنت فعل دون «هلم» «هيا»، مثل جماعة أو فرًدا الذات نداء بصيغ أو «أنتم»
«إذا املايض يف الرشط بفعل أو األخ» أيها «فعليك جر بحرف أو األخ» أيها «كن أمر بفعل
أفعال األمر أفعال تكون وقد األخ».275 أيها «فكن املخاطب األمر بفعل أو األخ» أيها كنت
والنظر، والتفكر والتأمل والغفلة الرش من باهلل واالستعاذة االنتباه إىل والدعوة التحذير
مبارشة األمر صيغة يف األفعال هذه تأتي وقد الواجب.276 وأداء واالعتقاد العلم إىل والدعوة
القريب.278 والفتح والبشارة والصرب الواجب أفعال تأتي ثم واملنادى.277 النداء حرف دون

،٢٧٤-٢٧٥ ج١، األخ أيها فكن ،١٣٧ ،١٣٤ ،١٩ ،١٨ ج٤، األخ أيها بنا هلم الصيغ: هذه أمثال من 275

.٧٨ ج٣، كنت فإذا ،١٢٠ ج٣، ،٤٦–٦٣ ،٥ ج٢، األخ أيها أنت ،٥٣٨ ج٤،
،١٧١ ج٢، بها وأعيذك ،٥١ ،١٨٨ ج٤، ،٤٣ ج٤، بهم فاقتدوا فابرشوا، ،٤٥ ج٤، األخ أيها أعيذك 276
،٣٢-٣٣ ج٣، ،١٩٨ ،٢٦٧-٢٦٨ ج٣، ،٤٠ ،٤٤٥ ج٤، األخ أيها فانتبه ،٢٦٠ ج١، ،٣١٦ ج٣، وأعيذك
ج٣، األخ أيها فتأمل ،٤٤٩-٤٥٠ ج٤، هللا نبهك ،٢١١ ج٤، فاحرص ،١٦٠ ج٣، فاحذر ،٤٥٥ ج٢،
األخ أيها فاعلم ،٤٧ ج٤، اإلخوان أيها فانظروا ،١٥٦ ج٣، تفكَّرت فإذا ،١٦٧-١٦٨ ج٣، فتفكر ،١٧٨
األخ أيها فعليك ،٥٢ ج٤، لك فينبغي ،٤٤٣ ج٤، األخ أيها فاعقد ،٤٨ ج١، ،۲۱۱ ،٣٩٩ ج٣، ،٣٧٧ ج٢،

.٤٤٥ ،٢٨٦ ج٣، األخ أيها هللا فبلغك ،١٥٦ ج٣،
ج٤، فانظر، ،١٨٩ ج٢، ،٤٨٤ ج٤، فاحذر، .١٤٨ ،٤٤٢ ج٢، ،٤٨٦ ،٥٠ ،٤٦٢-٤٦٣ ج٤، فانتبه 277

،٤٠٣ ج١، فاجتهد، ،٤٤٩ ،١٢٢ ج٤، ،٢٨٦ ،٤٧ ج٣، ،١٧٣ ،٤٧٥ ،١٣٩ ،١٤٠ ،١٧١ ج٢، ،٥١١ ،١١٨
،٤١١ ج٤، فتفعل، ،٥١ ج٢، فاعترب، ،٤٢٣ ،٤٧ ج٤، فتفقد، ،٢٨٢ ج٤، ،١٨٣ ج٢٢١، ،٤٢٨ ،٤١٣
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

والغالب الفعل.279 عدم واستنكار الفعل يف املشاركة إىل تدعو استفهام أداة تكون وقد
يف النداء يأتي وقد العلم.280 ونرش لإلعالم الرسائل أنَّ عىل يدلُّ مما «اعلم» األمر فعل هو
أو النظر» أمعنت «إن بادرت»، «إن سمعت»، «إذا تأملت»، «إذا مثل مثبتًا الرشط صيغة
للُمستمع.281 وافرتاضالحرية الحوار يف األدب الرشط ويَعني ق». يتحقَّ لم «وإن مثل منفيٍّا
األقل. وهو ونهايتها ووسطها األغلب وهو الفقرة أول املختلفة صيِغه يف النداء ويتكرر
يف األخ لقب القارئ ويُعطي منه.» بروح وإيانا هللا أيَّدك األخ أيها «اعلم «الالزمات» وأشهر
والدعوات باأللقاب تكُرب ثم كثريًا أخي» «يا صيغة تتكرَّر أخي». «يا أو األخ» «أيها صيغة
وأحيانًا الرحيم». البار «األخ أشهرها ألقاب عدة أو لقب إليه ويُضاف هللا روح تأييد وطلب
اإلخوان بني القرب مدى عىل «األخ» لقب ويدل الرحماء». األبرار اإلخوان «أيها جمًعا
وهو واحد. أسمى هدف يف مًعا اشرتاكهم ومدى هللا بُروح وله لهم التأييد وطلب والجمهور
لألخ وحده الرحيم لقب يضاف وأحيانًا الغالب، وهو باألغراب رحيم بأهله، بارٌّ رحيم أخ
فالخطاب الجمع، عىل الغالب هو املعنى ولكنَّ باألهل.282 الرب من أوىل باألغراب فالرحمة
الرحيم البار األخ «أيها هي تردًدا األكثر والصيغة لألرواح.283 تراُسًال فرد، إىل فرد من فرد،

ج١، تأملت، فإذا ،١٤٠ ج٢، ،٦٠ ،٥٠٠ ج٤، تظنن، فال ،٣٦ ج٤، ترى، أال ،٩٩ ،٧٩ ،٥ ج٤، فافهم،
عليك، يخفى وال ،١٣٠ ج٢، واعلم، ،٩٩ ،٧٩ ج٤، فتفكر، ،٨٧ ج٤، ترى، فماذا ٢١٧ ج٤، ،٢٣٢ ،١٠٩

.٤٨٥ ج٤،
٤٥ ج٤، تطمع ال أن وينبغي ،٤٤ ج٤، أردت إذا فيتغري ،٢٤٧ ج٣، أردت فإذا ،٢٩ ج٣، فينبغي 278

.٤٣ ج٤، بهم فاقتدوا فابرشوا،
.٣٤-۳۳ ،۱۹-۱۸ ج٤، أخي يا لك مثل 279

تعلم. وأنت علمنا، وقد اعلُموا، أيًضا، اعلم ُمشتقاته مع مرة ۲۰۰ حوايل «أعلم» ذكر 280

.٣١٦ ،١٢٣ ،٢٧١ ،١٩٦ ج٤، 281

،١٩٨ ،٢٦٧-٢٦٨ ج٣، ،٤٦٢–٤٦٥ ج٤، ،٤٥١-٤٥٢ ،٤٠٠ ،١٧ ،١٨٦ ،١٤٨ ،١٩٦ ج٤، األخ أيها 282
ج٤، ،١٨٦ ج٣، ،٥٢ ،٢١١ ،٤٤٣ ج٤، ،٢١١ ،٣٩٩ ج٣، ،٣٧٧ ج٢، ،٥١ ،١٨٨ ج٤، ،٤٥٥ ،٣٢-٣٣
،١٢٢ ج٣، ،٦٣-٦٤ ،٢ ج٤، ،١٣٤–١٣٧ ج٤، ،٣٨٨-٣٨٩ ج١، ،١٧٥ ،١٦٧-١٦٨ ج٣، ،٤٤٩-٤٥٠

.٧٨ ج٣، ،١٧ ج٤، ،١٥٦
إلخواننا ينبغي وال ،(٢) منه بروح وإيانا هللا أيدكم اإلخوان أيها ،(٢) إخواننا ،(٣) اإلخوان أيها 283
(۱) منه بروح وإيانا هللا أيدهم إلخواننا أردنا فلذلك ،(١) منه بروح وإيانا هللا أيدهم األخيار الفضالء
بروح هللا أيَّدك أخي يا (٥٠٠) أخي يا (١) منه بروح وإيانا هللا أيدهم الكرام إخواننا مذهب هذا وليس

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

وتطلب والرحمة بالرب األخ تصف ألنها واألمثل األكمل الصيغة منه.» بروٍح وإيانا هللا أيدك
الدعوة أو والرحمة الرب صفتَي بإسقاط الصيغة تصُغر ثمَّ هللا. بُروح التأييد ولإلخوان له
للقارئ الدعوات وتكثُر وحده.284 البار إىل أو الحكيم البار إىل الرحيم البار من تتغريَّ أو
خطاب من جزء فالقارئ هللا». قك «وفَّ هللا»، «أيَّدك صيغة يف هللا من والتأييد بالتوفيق
من باهلل والعياذ الدعوة وتكون القرآن. يفعل كما الخطاب مدلول يف معه يُشارك املؤلِّف،
القارئ مخاطبة وتتم واحد. آٍن يف والقارئ للمؤلِّف والسامع للُمتكلِّم دعوة وهي األرشار،
والتفكر والنظر االجتهاد إىل وبدعوته لرأيه كامل وباحرتام شديد وبتعاطف جم بأدب
يف يَنكِشف حتى العلم عىل والصرب واالعتبار واملعرفة واالنتباه والتفقد والفهم ل والتأمُّ
املايض صيغة يف الفعل يكون وأحيانًا قهر.285 أو إجبار فال اعرتاضه. يَحِرتم كما النفس،

«تعلم».286 املضارع صيغة يف أو «علمنا» مثل
يف الوافد عن النظر برصف التأليف يف شيوعها عىل يدلُّ مما القول أفعال وتظهر
االسترشاق يف أصبح والذي أرسطو» «قال وهو حجمه من أكثر أخذ الذي الشهري االستعمال
املصَطلحات تعريف يف والرسوم» «الحدود رسالة يف وتكثر الحضارية. للتبعية شعاًرا
الرشط وجواب قيل»، «فإن تبدأ كلها عدة أخرى صيغ وهناك يقال». … قيل «إن بأسلوب
مما «تقول» صيغة تستعمل وكذلك «يقال». للمجهول مبني ومرة «أقل»، أمر فعل مرة
أو مفرًدا «قال» صيغة تستعمل وقد اآلخر. وليس الجمعي الوعي هو املتحدِّث أن عىل يدلُّ
هي بل اليونان، أو أرسطو القائل وليس انتشاًرا األكثر هي «تقول» وصيغة جمًعا «قالوا»
التأليف أسلوب يف وظهر «قل». صيغة يف القرآن استعمَلها العرض أسلوب يف عربية عادة
«إن شامل محكم خطاب صياغة أجل من مسبًقا االعرتاضات عىل للردِّ اإلسالمية العلوم يف
عىل بل لآلخر التبعية عن القول أفعال تعرب ال الرشط».287 جواب «قل» الرشط، فعل قيل

،٥٣٨ ،١٩ ج٤، (۱۱) الرحيم البار األخ أيها ،(٤٠) منه بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم البار األخ أيها 284
الحكيم البار األخ أيها ،(١) البار األخ أيها ،(١) هللا أيدك األخ أيها ،٤٤٥ ،١٧١ ج٢، ،٢٦٠ ،٤٨ ج١،

.٤٧ ج٤، الرحماء، األبرار اإلخوان أيها ،(١) إخواننا وجميع الرحيم البار األخ أيها ،(١)
.٣٠٣ ج٣، ،١٩١ ،١٨٧–١٨٩ ج٤، ،٣٢٠ ج٣، 285

اعترب اصرب، تفقد، (٢) تفكر ،(٤) اجتهد ،(٥) انظروا ،(١٠) انتبه (١١) اعلموا ،(١٢٥٠٩) اعلم 286
.(١) اخرتنا فهمنا، علمنا، (١)

قيل، فإذا قيل، فإن ،(٥) قالوا ،(٩) أقول ،(٨) قوله ،(٣٠) قال ،(١٤٠) يقال قيل، ،(٢٢٠) تقول 287

.٢٢٧ ،٢١٧ ،٢١١ ،٢٠٠-٢٠١ ج١، ،(١) قل
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

«نعم عليه الثناء مع محدد غري «بعضهم»، القائل يكون وقد اإلبداع. إىل النقل من التحول
إسمية.288 أو فعلية الصياغة تكون وقد قيل». ما

واإليضاح. البيان يف نظرية الخطاب وكان الفكر والتبينيلرشح البيان ألفاظ وتستعمل
،« نُبنيِّ «كما بينَّا»، «كما متالحقة ثالثة كأفعال املايضوالحارضواملستقبل يف البيان ويكون
أو واملستقبل املايض والحارض، املايض فقط، فعَلني يف البيان يتم وأحيانًا سنبني. كما
بنفسه. اليشء يتبني عندما بدونه أو الجمع املتكلِّم ضمري مع ويكون واملستقبل. الحارض
وقد شعوري، فعل التبيني أن عىل للداللة « نُبنيِّ أن «أردنا البيان فعل اإلرادة تسبق وقد
وقد . يتبنيَّ لم ما أي سلبًا البيان يكون وقد بيانه. املطلوب اليشء إىل يعود ضمري يُضاف
الوضوح.289 الغموضإىل دائرة من للفكر إخراًجا وجوب، فعُل والبيان اسًما، أو فعًال يكون
من وتمنع باستمرار الرسائل إليه تعود فيه رئييس ومحور للفكر بؤرة وهناك
ويُحال الرشح يف إسهاب إىل تحتاج فبعضاملوضوعات املوضوع. خارج والرشح االستطراد
أو املواليد كتب أو التحاويل أحكام كتب أو األلف وأدوار القرانات كتب مثل أخرى كتب إىل
وهناك والعلل.290 املجملة، واألقوال العظام، مثل املوضوعات رشح يطول الترشيح. كتب
تأكيًدا الرشح فعل مع البيان فعل يضم وأحيانًا آخًرا. أو أوًال رشحه يتمُّ ما للرشح، ترتيب

التطويل. مخافة ُموجز رشح وأنه بيان، الرشح وأن رشح، البيان أن عىل
أوله إىل وآخره آخره إىل الكالم أول وترد الجزء، إىل الكل تُحيل أخرى أفعال وتظهر
يف أو املايض، صيغة يف «وصفنا» «مثلنا»، نا»، «فرسَّ «أرشنا»، «أفردنا»، «فلنرجع»، مثل
أو الداخل من رسائل إىل إما الكل إىل الجزء ويُحال «فليعترب». «فلنرجع»، األمر صيغة
وحدة عىل يدلُّ مما املرات ومئات «ذكر» فعل صيغ تكرَّرت وقد الخارج. يف مصادر إىل
ووسِطه املوضوع بداية بيان أجل من وإرادة ورغبة شعورية حاجة فالذكر املوضوع.
نذكر»، أن «نريد نذكر»، أن «نحتاج نذكر»، أن «احتْجنا تعبريات تظهر لذلك ونهايته.
يكون وقد للمجهول. املبني صيغة يف أو فات ما لتذكري املايض يف نذكر»، أن «وجب

الحارض أفعال ،٣٣٨ ج٣، ،٤٠٥ ج٢، ،٨٣ ج٤، ،٣٩٧ ،٨٧-٨٨ ج٢، ،٦٤ ج٤، (٣٤) املايض أفعال 288
ج٤، (٢٥) املستقبل وأفعال ،٣٠٥ ،٣٠٢ ،٢٩٨ ج١، ،٤٥٥ ،٤٥٠ ،٤٣٢ ج٤، ،٣٢٢ ،٢٧٨ ج٣، .(١٢)

.٢٩٨ ج١، ،٤٥٥ ،٤٥٠ ،٤٣٢ ج٤، ،٣٢٥ ،١١٤ ،٩٨ ،٩٦ ،٨٨ ج٣، ،٤٥٠
.(١) نبني لم ،(٣) نبني أن احتجنا (٨) نبني أن نريد (١٣) بيان ،(٨٠) بينا قد ،(٢٠٠) بينَّا كما 289

،٢٧٢ ج٣، ،٤٥٤ ،٤٥١-٤٥٢ ج٢، ،٣٣٠ ،٤٤٥ ،٤٣٨-٤٣٩ ،١٢٢ ج٢، ،٢٦٦ ،٣٢٨ ج١، ،٨ ج٣، 290

.٦٩ ،٤٣٣ ج٢، ،١٠٧ ج٣، ،٢٩٩ ج١، ،٣٢٦ ،٣٧ ج٣، ،٤٦٥ ج٢،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وقد مذكور».291 هو «كما إسمية صيغة يف أو الرشح استمرار لبيان املضارع يف الفعل
هذه وتبني العقلية.292 املبادئ إىل وأكثرها الرسائل باقي إىل رسالة الكل، إىل الجزء يُحال
والغرضمن لإلخوان. السجستاني نقد من بالرغم النسقي واملنظور الكيل القصد اإلحاالت

اإلبداع. إىل النقل من والتحوُّل الجديد عىل الرتكيز أجل من التكرار عدم اإلحالة
والعدد العلوم، أول ألنه بالعدد البداية متسلسل، منطقي لرتتيب الرسائل وتخضع
الرسالة مثل رقمها بل الرسائل اسم تذكر ال وأحيانًا الفلسفة. تُسمى التي للحكمة مقدمة
مما املوضوع نفس يف رسائل عدة وتذكر الذهني، ترتيبها عىل يدلُّ مما الثانية أو األوىل
سبق ما عىل واستدراًكا اسرتجاًعا اإلحالة تكون وقد ملوضوعاتها، الرسائل خضوع عىل يدل
املنظور وحدة بيان أجل من الذات إىل مستمرة إحالة بالالحق، السابق الربط تلخيُصه

اآلخرين.293 لدور إنكاًرا أو نرجسية وليس
نهايتها يف أو وسطها يف أو الفقرات أول يف الفكري، املسار عىل األفعال بعض وتدلُّ
وراء الشعور أفعال عىل يدلُّ مما والقصد والتعليل والرشح والبيان الذكر أفعال وهي
النية سوء تهم دفع مع وغاية وقصد مسار فالفكر اإلبداع. إىل النقل من التحوُّل عمليات
رشح إىل واإلحالة السابق املسار عن الحديث ويتمُّ اإلخوان.294 وتخريف الصبيان ولعب
يذكر وقد األلفاظ.295 برشح بداية فهمها للمتعلِّمني ليقرب صغري يفرشح يتكرَّر ثم طويل
أحد والدليل الرشط. وجواب الرشط فعل يف الفكر مسار يَبدو كما الفروع. تأتي ثمَّ األصل

،(٧) ذكرها تقدم التي ،(٨) ذكر كما ،(١٠) منها نذكر نذكر، أن نريد ذكرنا، كما (٣٥) ذكرنا وقد 291

،(٤) نذكر أن نحتاج ،(٥) ذكرنا وكل ذكرنا، قد وإذ ،(٦) مذكور هو كما ذكرها، تركنا ذكُره، يأتي ما
بينا كما ذكر وقد ذكرت، ذكرت، وإنَّما وذكرناه، ذكرنا، الذي ،(٢) ذكرنا ما مثل ،(٣) ذكرنا ما عىل

.(١) فلتذكر ذكرها،
والعالم، السماء الحيوانات، ،(٢٠) والقيامة البعث ،(٢٥) واملحسوس الحاس ،(٢٨) العقلية املبادئ 292
عالم اإلنسان ،(١٥) املوسيقى الروحانية، األفعال والعزائم، والسحر الطلسمات ،(٢٧) والصورة الهيويل
،(١٠) والفساد الكون واألدوار، األكوار ،(١١) املعادن ،(١٣) الجسد تركيب ،(١٤) النجوم أحكام صغري،
األفعال واملعقول، العقل ،(٨) واملعلوالت العلل املؤمنني، خصال النقطة، مسقط ،(٩) العَملية الصنائع
جغرافيا واملذاهب، اآلراء ،(٥) األخالق الناموس، العدد، خواص ،(٦) الهندسة رسالة ،(٧) الرُّوحانية
الحركات، والعزلة، الزجر األخالق ،(٣) األرتماطيقي الجزئية، النفوس نشأة واللذات، اآلالم ،(٤) األرض
تأثري العرش، املقوالت رشح األسطرونوميا، الجومطريا، ،(٢) للموت الحيوان كراهية اللغات، اختالف
وامللك النبوة سياسة هللا، إىل الدعوة والجزئيات، املبادئ التعليم، واملوضوعات، الصفات املواليد، يف النجوم
املعرب. وباالسم الكيان، سمع مثل اسمه ذكر دون األرسطية الرتجمات إىل اإلحاالت بعض وهناك .(١)
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الصفا) (إخوان الشعبي النَّسقي العرض ثانيًا:

أجل من التعليل يستعمل وقد الدليل.296 للفظ االسمية الصيغ تكثُر لذلك الربهان. طرق
العالم.297 يف موضوًعا يصف فالفكر الفكر، مسار بيان

فالتجربة بنقله. تكتفي وال العلم تُمارس السابقة. األقوال صحة من الرسائل ق وتتحقَّ
ليس حدوثه، وتثبت العالم، قدم نظريات وتبطل الخصوم، وتحاجج واحدة، اإلنسانية
والنقل والتجربة العقل معايري ثالثة عىل التحقيق ويقوم املتكلِّمني. طريقة عىل بالرضورة
صدق من ق التحقُّ إىل الرسائل وتدعو التأويل. سوء من الحكماء تربأة أجل من الصحيح
النتائج، نفس إىل االنتهاء أجل من التجارب نفس ومعاودة نفسه، العلم بممارسة أقوالهم
فرق ال واألسباب، العلل معرفة عىل يقوم التجريبي والعلم العقل، عىل يعتمد النظري العلم
يف بما نتائجها صدق من ق للتحقُّ قابلة العلوم كل والطبيعيات. الرياضيات بني ذلك يف
والتاريخي. والتجريبي النظري أنواعه بكل االستدالل عىل ق التحقُّ ويقوم اإللهيات. ذلك
عمل إىل التحقيق يَحتاج وقد الصحيح. النقل ويف الواقع ويف العقل يف القول فتصديق
السابقة األمم تراث من أيًضا التحقق ويتمُّ الربهان. أجل من الهندسة يف الحال هو كما
تخيُّله أو االعرتاض عىل والرد والربهان واالستدالل النظر العقل ويَشمل املقاييس. بنفس
رشط فهي وتجرُّدها. النفس صفاء عن السليم العقل ينفصل وال والقياس. والبداهة سلًفا
والعلم لصدقه. مقياس العقل لحكم النفس وسكون املعرفة. رشط األخالق كانت ملا النظر
املقياس والتجربة سواء، حدٍّ عىل التجريبي والعلم النظري للعلم الحامل هو الشعوري
هو الثالث واملقياس الصناعة. وأهل العلماء سبيل وهو القول. صدق من للتحقق الثاني
الدليل مع بتطابقه بل بذاته يستقلُّ ال النقيل والدليل الصحيح. الخرب أي النقيل الدليل

،٤١٦ ،٤٢٣ ،٤٢٠ ج٤، ،٢٩٢ ،٢٦٣ ج٣، ،١٤ ج٤، ،٤٦٠ ج٢، ،٤٠٢ ج٤، ،٣٢٩ ج٣، ،٢٠٣ ج١، 293

.٩٥ ج٣، ،٤٥١ ،٤٠٣-٤٠٤ ج٤، ،٣٢٩ ،٢٧٢ ج٣، ،٨٢
قد وإذ ،٣٩٨ ج١، ذكرنا قد وإذ ،٣٩٤ ج١، ذكر وقد ،١١١ ج٣، أوًال، ذكرنا كما ،٣١٨ ،٢٦٩ ج١، 294

.٢٥ ج٢، نذكر أن نريد ،٢٣١ ج٣، فلنذكر ،٨٢ ج٣، منها نذكر ،٥٣ ج٢، فرغنا قد ،٤٠٠ ج١، من فرغنا
ج٤، ،٢١٠ ،٣٠٤-٣٠٥ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ج١، ،٤٨٠ ج٤، ،٣٩٠ ج١، ،٢٧١ ،٢٥٣ ج٤، علمنا. كان. ملا 295

.١٩٢ ج٤، ،٢١٧ ،٤٦٧ ،٤٤٥ ،٢٦٧
داللة، هذه وكل الدليل. أقمنا وإذا (٢) أن والدليل (٣) ذلك عىل والدليل ،(٥) الدليل ومن مثل 296

.(۱) دليًال بهذا وكفى آخر، دليل قلنا، ما عىل والدليل
،٣٠٤-٣٠٥ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ج١، ،٤٨٠ ج٤، ،٤١٦ ج٢، العلل ذكر ،١٤ ،٤ ،٦ ج٢، هذا أجل فمن 297

.٢١٠
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف كلها وتظهر والواقع. والعقل الوحي تطابق يظهر وبالتايل التجريبي، والدليل النقيل
الوحي اإلخوان يشخص وأحيانًا األنبياء وأفعال الطبيعة آيات يف الوحي يَظهر النفس.
تشبيهات بعض واستعمال هاشمية، وامللَّة دية، محمَّ فالرشيعة العامة. ثقافة من لالقرتاب

واملقام.298 الركن مثل الشيعة
الظن اليقني. إىل الظن من الفكر ويتحول الوهم، ويتبدد الخطأ، يبطل املراجعة وبهذه
يراجع أيًضا أنه إال َشعبي فلسفي فكر اإلخوان فكر أن من وبالرغم علم.299 وادعاء زعم

قزح.300 قوس عن أوهامهم مثل العامة عند الشائعة األفكار

،١٤٨ ،٩١ ج٣، ،٤٧٧-٤٧٨ ،٤٣٨ ،٤٣٤ ،١٣٦ ،٩٢-٩٣ ج٢، ،٧٤ ،٢٠٠ ،٤٦١ ج٤، ،٣٠٥ ج١، 298

انظر .٣٦٣ ،٢٨٨ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢١١ ج٣، ،٤٦٨ ،٢٤٣ ،٢٧٢ ،٣٠٧ ،٢٤٩ ج٤، ،١٤٩ ،٢٥٣ ج٣، ،٢٠٥
العدد والعرص، الفلسفة سينا البن الطب يف القانون كتاب يف قراءة والطبيعة»، والعقل «الوحي دراستنا
ص٣٠٩–٣٢١. ١٩٦٥ القاهرة، التفسري، مناهج رسالتنا» «يف للوحي القبلية البنية وأيًضا ،١٩٩٩ األول

.٢٩٦-٢٩٧ ،٣٨٧ ج٤، ،٤٠٩ ،٨٢ ،٣٨-٣٩ ،٢٤ ج٢، ،٣٦١ ج١، ،٤٧ ،٣٨-٣٩ ج٢، 299

.٧٨ ج٢، ،١٩٦-١٩٧ ،١٨٦ ج٤، 300
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الثالث: الفصل
العرضاألديب





حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

واألدب الفلسفة (١)

الفلسفة عرض عبي، الشَّ أو املنطقي النَّسقي، العرض مقابل يف األدبي العرض يعني
يف األدبية الصالونات أحاديث تصف ومناقشات ومناَظرات حوارات يف أدبي بأسلوب
«أديب (٤٠٣ه) التوحيدي يحان أبي أعمال ذلك عىل نموذج وأشهر فلسفية. موضوعات
الصفا. إخوان عند عبي الشَّ النَّسقي العرض إىل أقرب وهو األدباء». وفيلسوف الفالسفة
العرض أنَّ حني يف خالص أدبي عرض حيان أبي عند األدبية الفلسفة أن الفرق إنما

األربعة. اقسامها يف الحكمة نسق عرض الصفا إخوان عند الشعبي
يغلب فلسفية ومقاالت رسائل التأليف أنَّ هو والتأليف األدبي العرض بني والفرق
للعامة الفلسفة ترويج منه الغاية األدبي العرض أن حني يف املجرد النظري الطابع عليها
الثالثة: املكونات تحليل عليه وينطبق العريض. الجمهور إىل النخبة دائرة عن وإخراجها

اإلبداع.1 وآليات واملوروث الوافد
الفالسفة األدباء أو األدباء الفالسفة بحياة األدبية الفلسفة ارتبطت وقد
إىل منها األدبية الحكمة إىل أقرب وهي أزمتهم عن فكرهم يعرب وبشخصياتهم.
له. منبًعا اإلنسان تجارب ومن للتفكري، مصدًرا العرص أزمة من تجعل النظرية. الحكمة
والصوفية املفكرين وكبار والسهروردي والغزايل الحالج مثل قدره وحياته تجاربه، فكره
الفكرية.2 املواقف أصحاب والشعراء املفكرين وكبار العالء وأبي الراوندي وابن الشهداء

الفلسفي». «الرتويج الفصل لهذا كعنوان األوىل املقرتحات ضمن من كان 1

ونيتشه. وكريكجارد، أوغسطني، مثل وشخصيات الغرب يف الوجودية الفلسفة إىل أقرب 2



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والجماعة. السنة أهل االستقامة، أهل من والخروج بالكفر التاريخ يف يتهمون ما وعادة
ال حتى إحراقها قبل حياته يف نسخت وربما كتبه، حرق النفسية أزمته مظاهر ومن
الزهاد كبار سنة ذلك كان وقد النظر. دون العمل أو هللا أو اإلنسان األصل، إال يبقى
عن ويعجزون اليقني، علم إىل يحتاجون ال ثم ومن اليقني. عني إىل يصلون الذين والعباد
اإلنسان أليس التشاؤم. وربما الصمت بلغ الحد هذا إىل الصمت. إىل ويلجئون التعبري،
امليتة. املدونة الكتب من وليس تجاربه ومن حياته من علمه يستمدُّ حياته؟3 وعمله سريته،

امليت. النصِّ عىل األولوية لها الحية فالتَّجربة
حيان أبي واسم نسبه. ابن وليس عرصه ابن فالفكر ذلك. غري أم فارسيٍّا أصله يهمُّ وال
حيان أبو كان إذا أيًضا يهمُّ وال يقظان. بن حي مثل كنية وهو عرصه. يف شائًعا كان
عيلٍّ باإلمام واالسِتشهاد باالضطهاد، شعور حيان أبي لدى كان وإن شيعيَّني، ومسكويه
ُرواة، عن راٍو حيان وأبو الشيعة. عند بالشقاء والشعور النفيس التكوين إىل أقرب يجعله
بعد موروثًا أصبح قد الوافد يبدو بحيث الرابع القرن يف واألدب الثقافة حال عن يعرب
عند ظهر واحد عرص ُروح ويُمثل رفًضا. أم قبوًال املوروث داخل وتأصيله تمثله تمَّ أن

الصفا. وإخوان ومسكويه والسجستاني العامري
مع التصوف عليه يغلب عمًال. أو نظًرا الشيعي، والفكر الصفا إخوان من قريبًا كان
حاالت التصوف واألدب. التصوف بني صلة فهناك غالب. موضوع الدنيا يف الزهد األدب.
النفس صويف املزاج، شاعري الصالة. من نوع الكتابة عنها. للتعبري وسيلة واألدب نفسية،
املناجاة فن القونوي، الدين لصدر الكامل الفرد ومناجاة والحالج املحاسبي الحارث مثل
الشيعي. الفكر فعل كما الفلسفة إىل الكالم ناقًال والفلسفة الكالم بني أنه كما اإللهية.
العقلية العلوم قسمة ضد الصوفية وشيخ البلغاء إمام فأصبح والتصوف اللغة بني جمع

الفالسفة.4 عند العلوم وإحصاء
كانت ثقافية. كمنتديات واألمراء الخلفاء بالط يف األدبية، الصالونات يف الفكر هذا وجد
املتكلُمون فعل كما الحرفيون تناولها لألسواق، موضوعات والحلقات، الشوارع يف الفلسفة

الداراني، سليمان وأبو أسباط، بن ويوسف الطائي وداود العالء بن عمرو أبو اليشء بنفس قام وقد 3

َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ َوْجَهُه﴾، إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ آلليات عمليٍّا تأويًال السريايف سعيد وأبو الثوري، وسفيان
َفاٍن﴾.

.٦٣ ج٢، اإلمتاع 4
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

صورة التوحيدي أعمال تعكس لذلك والرزاز. والصواف والعالف والنجار الغزايل قبل، من
ليلة ألف بليايل أشبه ثقافية ولياٍل أدبية صالونات من به وما والثقافية االجتماعية العرص
الخصوم مع الرشاب بل استبعاد أو تكفري دون نظري وحوار فكرية تعدُّدية يف وليلة
إمتاع الفكر وظرفاء. أمراء وفقهاء، سالطني بني وحرفيِّني، أمراء، بني فرق ال كنَُدماء،
العلماء مجالس يف ثقافية ليايل يف يدور غضبًا. أو وليسثورة وقت، وقضاء تسلية ومؤانسة،
الشفاهي األسلوب التدوين عىل يغلب األدبية. الفلسفية الصحافة إىل أقرب األعمال، ورجال
أوسع فالشفاهي نربته. فتقل حرفيٍّا، ينقل مدون نص إىل بعدها ل يتحوَّ اللسان، وطالقة
لألجيال التدوين ولكنَّ الصنعة، غري والطبيعة الروية، غري والتلقائية املدون، من نطاًقا
وتداعي ترتيب دون لفيضالخاطر طبًقا التدوين يف الشفاهي األسلوب يغلب أبقى. القادمة
حيان أبا أنَّ مع الفلسفية امُلصَطلحات عن بعيًدا والسهولة، بالوضوح يَمتاز الذكريات.
األدب. ثوِب يف الفلسفة ومضمونًا، شكًال الجاحظ أسلوب مثل هو زرعة. البن صديًقا كان
األفضل إسحاق بن لحنني القديمة العربية ترجمته يف املقدَّس بالكتاب االستشهاد يكثر
داود مزامري بأسلوب متأثًِّرا األسلوب أتى لذلك األوروبية، اللغات عن الحالية الرتجمات من
الهزل، موطن يف والجد الجد، موطن يف الهزل حيان أبو ويستعمل اإلنجيل.5 آيات وبعض
عقيل.6 جدل عىل يقوم أن قبل نفيس جدل عىل يقوم واملؤانَسة فاإلمتاع السخرية. وأسلوب
والقدرة العبارة موسيقى أجل من السجع األول أشياء؛ بثالثة حيان أبي أسلوب يمتاز
النفسية الحالة مع العبارة وموسيقى السجع ويتَّفق أدبي. بأسلوب الفكر عن التعبري عىل
الصورة يف الحال هو كما الحركة العبارة وتصف بالرضورة، العقيل املعنى مع وليس
والتزين والتكلف اللفظية نات واملحسِّ واالفتعال التأدُّب من أسلوبه يخلو ال ذلك ومع املرئية.
فيَنترش رئييس. كمصدر العربي الشعر والثاني األدبي. الجانب أهمية عىل يدلُّ مما باللفظ
وبقول بالحارضوالغائب ويستشهد الخرب، ويروي الربهان، يُقيم الرؤيا. عن للتعبري الشعر
النثر يف كان فإذا عجمة. دون الهزل ال الجد مأخذ ذلك ويأخذ املثل، ويرضب املناقض،
والثالث يقنع. ال األسلوب وافتعال الكذب، من أبلغ والصدق صدق، الشعر ففي تكلُّف
اسِتبعاد دون الجهد قدر األحداث رواية طريق عن العرص وأزمة العربية الحياة تصور
حرص مع العقل، يَحكُمه واملوضوع الِبنية، تحكُمه فالتاريخ النقص، وإكمال الذاكرة إبداع

املعاِرصين. من إبراهيم وزكريا محمود نجيب زكي أسلوب مثل 5

.٢٣ ،١٨٨-١٨٩ ،١٦٥ ،٢٣ ج٢، ،١٤٤ ،١٠٧-١٠٨ ج٣، اإلمتاع ،١٧ ص٢٩٥، املقابسات 6
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تحريف ودون الحكماء وُرؤية األدباء بأسلوب للحديث اإلمكان قدر املوضوعي الفهم عىل
من «األرستقراطيِّني» حياة ويصور والحديث. القرآن روايات يف الحال هو كما للروايات
القدرة وله وسالطني.7 ومتكلِّمني وحكماء وفقهاء وخلفاء ووزراء وأمراء وفقهاء علماء
باآلخرين. عالقاتها ويف سلوكها ويف للعالم رها تصوُّ عن والتعبري الشخصيات رسم عىل
أرعن والنرصاني بآخرته. وليس بدنياه يُباهي الوفاء، يعرف ال ذميم، معجب فاملجويس
رأيه لوال أنه يرى مغرور وثالث اللذات، يف منهمك عمل، أو نظر يف بخري يأت لم خسيس
العرص، أخالق بني ويقارن لنفسه. الخري كل ويدعي رشيًرا، خرابًا يشء كل لكان ومشورتِه

يختلف.8 وما معها يتَّفق ما
والخيال، الواقع د يتوحَّ الذاكرة ويف اإلمالء، أو الذكريات استدعاء هو التأليف ومنهج
الجزء الحارض، املايضمع ويتفاعل واألدب، التاريخ والذاتي، املوضوعي والصورة، الحدث
من «املقابسات» كانت إذا معرفة يصعب لذلك واإلبداع. النقل والقص، الرواية الكل، مع
يَرِوها ولم كتابتِه يف عليها اعتمد ُمذكِّرات لديِه كانت التوحيدي أن أم سليمان أبي إمالء
اإلبداع إىل النقل من التحول مراحل إحدى والجمع تأليًفا، ال جمًعا مؤلفاته تكون قد شفاًها،
أو الصفا) (إخوان الشعبي النسقي أو سينا) (ابن املنطقي النَّسقي العرِض طريق عن
االختيار مقياس يكون وقد (مسكويه). ومأثوراتها الشعوب حكمة أو حيان) (أبو األدبي
اللغوي السريايف سعيد أبي بني الشهرية فاملناظرة مبارش. غري تأليًفا وتبويبه للعروض
كلتا ويف بنية؟ أم تاريخ مثال؟ أم واقع خيال؟ أم حقيقة املنطقي يونس بن ومتى
إشكال فعيل، حقيقي إشكال عن تكشف ألنها التاريخ عن واقعية البنية تقل ال الحالتنَي
البداية وتطويًرا. نقًدا يتجاوزهم بل القدماء عن فقط حيان أبو يَنقل ال واملوروث. الوافد
بناء التاريخي الواقع بناء يعيد باإلبداع. والنهاية بالنقل البداية بالفكر. والنهاية بالتاريخ
آخر حدث إىل الداللة تنتقل وقد داللته. بل املوروث أو الوافد تاريخية تهمُّ ال لذلك للفكر،
ليست و«قال». «قيل» الرواية أسلوب غلب لذلك التاريخ. تعاُرضمع ذلك يف يكون أن دون

الرواية.9 يف نقصانًا أو زيادة الداللة عن الكشف بل الرسد الرواية من الغاية

.٤٤-٤٥ ج۱، ،١٨٨-١٨٩ ج٢، ،١٨٤-١٨٥ ،١٢٦ ج٣، اإلمتاع 7
الفرنسية. الثورة قبيل فرنسا يف عرش الثامن القرن يف واألدباء الفالسفة كتابات مثل وذلك 8

ج٢، ،٧٠ ج١، اإلمتاع ،١٧ ،٣٩١ ،٢٨٤ ،٢٩٠-٢٩١ ،٢٨٤ ،٢٩٠-٢٩١ ،٢٨٤ ص٢٧٨، املقباسات 9
.١٨١
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

ثنائية عن يعرب الثنائي واإليقاع الجماليات من نوًعا حيان أبي مؤلفات َعناوين وتُمثِّل
والذخائر، البصائر واملؤانسة، اإلمتاع اإللهية، اإلشارات وأحوالهم: الصوفية عند التوحيد
املقابسات. مثل اللفظ أُحادية عناوين مقابل يف والشوامل الهوامل والصديق، الصداقة
الصدق والسلطة، املعاَرضة والباطل، الحق بني حاد رصاع عن الثنائيات هذه وتُعربِّ
والصديق» «الصداقة العنوان. من تتَّضح ُمناَسبة له كتاب وكل والعرص. الضمري والكذب،
دفاًعا واملتكلمني النظام عن الدفاع فيها ويتَّضح الوزير. إىل تدوينها تمَّ ومساجالت أقوال
«اإلشارات صياغة عىل أثر الثنائي اإليقاع لهذا كان وربما العرص. ثقافة عىل االنفتاح عن

سينا.10 البن والتنبيهات»
وتكشف الوافد. وليسيف املوروث يف كله التأليف أنَّ عىل ورسائله ومروياِته آثاُره وتدلُّ
النوادر يف ألف للجاحظ. وتقريظه االعتزايل خاصة والكالم العربية اآلداب يف ثقافِته عن
إال اليونان من أحد يظهر يكاد وال الفلسفي. واملضمون األدبي الشكل بني تجمع التي
يف ويبدو الهندسة. عىل الفرتائها نظًرا ُمنتَحلة هي وربما والزندقة. الهندسة يف إقليدس

بالحسد. مسكويه يُتَّهم كما ا. ذمٍّ أو مدًحا الحكام عن الحديث كتاباته
الزماني الرتتيب معرفة بهم ذاتية وسرية شخصية أزمة عن تعبريًا الفكر يكون وعندما
باقي إىل اإلحالة طريق عن ذلك ويسهل حياته. مراحل عىل ات مؤرشِّ باعتبارها للمؤلفات
إىل «املقباسات» يف اإلشارة مثل الفلسفي، املرشوع وحدة عىل تأكيًدا مؤلف كل يف املؤلفات
عن تُعرب كلها فاملؤلَّفات الِبنية. إغفال الزماني الرتتيب يعني وال والشوامل».11 «الهوامل
يَجمع والصديق» «الصداقة متَّسقة فلسفية رؤية أو واحد فلسفي لنسق متعدِّدة جوانب
«الهوامل من وبرهانًا وإسهابًا وفلسفة عمًقا أكثر و«املقابسات» واألخالق.12 األدب بني

البغدادية، الرسالة املكان: ثنائيات ومن الجاحظ. تقريظ الوزيرين، مثالب الصوفية، أخبار كتبه: ومن 10

والنهاية البداية يف الثنائيات ومن األوطان، إىل الحنني الجر: بحرف الربط ثنائيات ومن الصوفية، الرسالة
ومن الرشعي، الحجِّ عن الفضاء ضاق ما إذ العقيل الحج املناَظرة، يف الفقهاء صالت أطول: عنوان
الصداقة ص١، املقياسات برجسون، مؤلَّفات يف أيًضا الثنائي اإليقاع هذا ويتَّضح الزلفة. األحاديث:

.٨٤ ص٩،
واملؤانَسة. االمتاع (۲) والشوامل. الهوامل (١) كاآلتي: املؤلفات ألهمِّ املحتَمل الرتتيب يكون وبالتايل 11

اإللهية. اإلشارات (٦) املقابسات. (٥) والذخائر. البصائر (٤) والصديق. الصداق (٣)
الخالص، األدب إىل وأقرب األدبي للموروث تجميع فهي والذخائر» «البصائر التحليل من استبعدنا 12
املجلد يف العلوم تصنيف رسالة دخلت فقد الرسائل أما الخالص. التاريخ إىل أقرب الوزيَرين» و«مثالب
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ن تتضمَّ «املقابسات» فألن التكفري تُهمة إليه هت ُوجِّ قد حيان أبو كان وإذا والشوامل».
به يشعر مما وبالرغم نفاق، من به وما العرص نقد من وبالرغم الفالسفة. مع تعاطًفا

لألمري.13 واملؤانَسة» «اإلمتاع يُؤلِّف أيًضا أنه إال غربة من يحان أبو

واملوروث الوافد (٢)

مكوِّناتها ملعرفة املؤلَّفات عرض أن إال واحد أدبي نوع األدبي العرض أن من وبالرغم
من الحكمة علوم مسار عىل التعرف يف أفضل اإلبداع وآليات واملوروث الوافد الثالثة:
ظهوره ومدى أرسطو كان وإذا وتجزئته. املوضوع تقطيع من بالرغم اإلبداع إىل النَّقل
لهذا طبًقا املؤلَّفات ترتيب يكون األقل إىل األكثر من الرتتيب مقياس الفلسفي الفكر يف
واملؤانسة»، «اإلمتاع والصديق»، «الصداقة والشوامل»، «الهوامل «املقابسات»، املقياس:
عن أكثر الفلسفة حضور لنسبة طبًقا الِبنيوي الرتتيب كان وربما اإللهية». «اإلشارات
«الصداقة بني املواقع تبادل باستثناء واملوروث. الوافد حضور ملدى طبًقا املؤلفات ترتيب

اإللهية».14 و«اإلشارات والصديق»

املقابسات (أ)

اإلسكندر ثم أفالطون، ثمَّ أرسطو، يونانية، أعالم عرشة الوافد، فيه يظهر عمل أكرب وهو
وجالينوس وبقراط أنباذقليس ثم بطليموس، ثم اإلسكندر، قوَّاد أحد وفيلون وسقراط

الصوري.15 وفرفوريوس الفيلسوف وزينون

رسالة الحياة، رسالة السقيفة، رسالة الرسائل، باقي عىل نطَّلع ولم الثالث. الفصل األول، الباب الثالث.
األدبي. العرض يف حيان أبي عىل للحكم يكفي تحليله تمَّ وما الكتاب. يف

.١٦٢ ج٣، ،١٨٦-١٨٧ ج٢، اإلمتاع 13
والشوامل. الهوامل (۲) املقابسات. (١) كاآلتي: واألدب الفلسفة حضور لنسبة طبًقا الِبنيوي الرتتيب 14

والصديق. الصداقة (٥) واملؤانَسة. اإلمتاع (٤) اإللهية. اإلشارات (٣)
الصداقة (۳) والشوامل. الهوامل (٢) املقابسات. (١) كاآلتي: واملوروث الوافد لحضور طبًقا والرتتيب

اإللهية. اإلشارات (٥) واملؤانسة. اإلمتاع (٤) والصديق.
،(٢) بطليموس ،(٣) فيلون سقراط، اإلسكندر، ،(١) أفالطون الفيلسوف، (٦) منها (١٣) أرسطو 15

.(۱) الصور فورفوريوس الفيلسوف، زينون جالينوس، بقراط، أنبادقليس،

288



حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

الوافد من وليس سليمان أبي إمالء املوروث، رواية خالل من الوافد مع التعامل ويتمُّ
ذاته حيان وأبو وافًدا. موروثًا أو موروثًا وافًدا وأصبح املوروث يف تمثُّله فقدم مبارشًة.
تحويله أيًضا هو واستطاع املوروث. الوافد تمثَّل أديب فيلسوف هو بل راٍو مجرَّد ليس
وليس األوائل مع أرسطو ويذكر املوروث. إىل الوافد من خطوة وتحويله وافد، موروث إىل
وهو الخالء موضوع ففي منه. مقطوعة لحظة وليس العام التاريخ من كجزء أي بمفرِده
آَخرين مع للنفي نموذًجا أرسطو يذكر واإلثبات النَّفي بني طبيعيٍّ لجسٍم عاِدم مكان
االنقباض يكون به العالم يف مثبوت معنى إنه يقول ثالث رأي مقابل يف لإلثبات نموذًجا
والسكون. والحركة والغلظة، والطاقة والثقل، والخفة والتكاثُف، والتخلخل واالنبساط،
موقًفا حيان وأبو سليمان أبو يأخذ ثم لها، نهاية وال العالم خارج يثبته رابع رأي وهناك
مجموعة ضمن رأى كل، من جزء هنا فأرسطو له. ُمناقًضا يكون وقد أرسطو مع يكون قد

عمليٍّا.16 أخالقيٍّا إنسانيٍّا فقط وليس مجرَّد ِعلمي طبيعي واملوضوع اآلراء من
قصص يف الوحي يفعل كما اإلبداع لبدايات كتاريخ النقل إطار يف أرسطو يذكر كما
وأرسطو املوضوع، جوانب تُغطي معاٍن عدة عىل تدلُّ فالطبيعة النبوة.17 خاتم قبل األنبياء
ملباحث طبًقا ُمشرتَك اسم الطبيعة ألنَّ املوروث إىل تنتسب العرض طريقة إحداها. مثل
مركبًا، أو بسيًطا جوهًرا، أو عرًضا يشء لكل أن عىل تدلُّ إذ األصوليني. عند األلفاظ
املزاج وعىل املتنوع، املزاج وعىل مركب، لكل الالحق األول املزاج وعىل منهما، املركب وعىل
عند املعنى عىل أرسطو عند ويدلُّ اإلنسان. عند الخاص املزاج وعىل الطبيب، عند العام
من املركب وهو بالعرض، ال بالذات اليشء يف والسكون الحركة مبدأ الطبيعي، الفيلسوف
عند املادة جعله عىل فعل كرد والسكون الحركة مبدأ ألنها الصورة واألوىل والصورة. املادة
أحدها. الختيار املعاني هذه صحة من حيان وأبو سليمان أبو يتحقق ثم القدماء، بعض
لحظة يف ثان إبداع وهناك املوروث. داخل الوافد ووضع التمثل لحظة يف أول إبداع فهناك
موروث.18 معيار وهو العربية اللغة مبادئ التحقق ومعيار املعاني، هذه صدق من التحقق
عربيٍّا النص أصبح أن بعد زرعة، بن عيىس الرتجمتني، خالل من أرسطو يذكر كما
أفقه إىل متحرك واإلنسان أفق، فاإلنسانية العامة. الثقافة من وجزءًا للجمهور، متاًحا

ص٢٩٠. املقابسات 16
اكتمالها. قبل الظاهريات تاريخ يف وهورسل العقل ِبنية قبل العقل تاريخ يف كانط يفعل وكما 17

ص٢٨٤-٢٨٥. املقابسات 18
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ترك ومن بهيمية. أخالق إىل بطبيعته أيًضا مشدود أنه إال مركزه، عىل دوائر بالطبع،
ويجد استحسانًا. حيان أبو عليه يعلق مبارشألرسطو نص وهو أفقه. عن خرج لها نفسه
ومنصور البرصي الحسن بمثله يأتي أن يمكن وإرشاداته. مواعظه يف املوروث يشابه أنه
واملوروث الوافد بني خالف فال الحكم. يف املشاركة إىل ودعوته القارئ مخاطبة مع عمار بن
بل للوحي. املطابق اإلسالمي الخالصوالعقل اليوناني العقل األخالقي، املضمون حيث من
حكمة يف وتوجد بمفرده، اإلنساني العقل إليها يصل التي الخالدة الفلسفة من نوع إنها

الشعوب.19 كل
أحسَن فقد الربهان. طريقة يف املتكلِّمني، واملوروث، أرسطو، الوافد، بني املقارنة وتتم
املتكلِّمون، إليه وَصل مما أفضل بطريقة وُمغالطة تمويه من به وما الجدل عرض أرسطو
ما أحيانًا الفالسفة يُكمل كما ناقًصا املتكلِّمون تركه ما أرسطو أكمل فقد بالحق. اعرتاًفا
تاريخيٍّا.20 وليس ِبنيويٍّا بعًضا بعضهما يُكمالن واملوروث فالوافد ناقًصا، أرسطو يَرتُُكه
الفقه أصول علِم يف الحال هو كما والجواب السؤال موضع يف آخر نموذج يف أرسطو ويذكر
العالم تَذُكر ال لم أرسطو: فيسأل والجواب. السؤال وأحكام واملستفتي املفتي أبواب يف
املوروث عن يُعربِّ موضوع ُصويف إرشاقي سؤال وهو العالم؟ هذا إىل هبطنا ومنه الُعلوي
الصويف. اإلرشاق فيلسوف املوروث ألرسطو فرصة ويعطي الوافد. عن يعرب مما أكثر
يتضمن ألرسطو كتاب أي تحديد دون املنتَحل أرسطو من إبداع واإلجابة إبداع السؤال
سؤال بل يونانيٍّا سؤاًال ليس السفيل العالم إىل العلوي العالم من فالهبوط اإلجابة. هذه
السبب بأن السؤال-االتهام ضد نفسه عن مدافًعا أرسطو ويُجيب فاريس. إرشاقي صويف
ماٍض الزمان، وكل الدهر هو العلوي والعالم السفيل العالم يف باملادة اختالطنا هو ذلك يف
مايضوحارض زمان، هناك فيل السُّ العالم يف أنه حني حارضيف كله بل وحارضومستقبل.
عىل العبارة وحسن األسلوب جمال ويدلُّ الحارض. املايضيف تذكر لزم ثم ومن ومستقبل.
خالل من اإلسالمية الحضارة روح عن والتعبري أرسطو، دون أرسطي إبداع االنتحال،
األفالطونية، الطريقة عىل التذكر طريق عن إليه العودة يمكن ذلك ومع أرسطو. روح
الحكيم أرسطو وكان املعنى، هذا يف املنتحلة األقوال وتستمر نسيان. والجهل تذكر العلم
عن بالسؤال واملتكلِّمني الفقهاء بطريقة عليه االعرتاض يتمُّ ثم صوفيٍّا. إرشاقيٍّا أصبح

ص١٩٧-١٩٨. السابق، 19
ص٢٢٤. السابق، 20
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

األشياء األويل العقل يدرك العلوم. ببقاء عنه واإلجابة األوىل العلة إىل والعقل النفس حاجة
التوسط إىل احتاج يشء أعاقه فإذا األول. بالعقل باتحاده الثاني العقل وكذلك بالحدس،
إىل مال فإذا والوهم. األول العقل طرفان، اإلنساني للعقل واألجسام. والوهم بالحواس
من هنا أرسطو يبدو مباًرشا. حدًسا كان العقل إىل مال وإذا وروية. فكًرا كان الوهم

فاملادة.21 فالنفس، فالعقل، هللا، الفيض، أنصار
اإلسكندر بني العالقة تحولت كما أرسطو، بمعلمه اإلسكندر عالقة املوروث حول وقد
حكيم، لقب أخذ وكالهما واملريد. الشيخ بني مثالية عالقة إىل وأمه واإلسكندر وأصدقائه،
اإلسكندر ويناديه العجيبة. األمور من الهند يف رآه ما له يصف معلمه، يراسل فاإلسكندر
أراد فيلون صديقه أن كيف له ويروي أرسطو. شخص ال األبدي املعلِّم أي الحكيم
جزع فيلون غرَق فلما بمكروه. اإلسكندر يُصاب ال وحتى بنفسه مضحيًا أوًال الخليج يعرب
والصديق، الصداقة موضوع يتناول أن ألرسطو فرصة الحادثة هذه وكانت عليه، اإلسكندر
والرأي، والروح والعقل، واملروءة والفتوَّة، والتوحيد والعلم، واملعرفة واملحبَّة، والعشق
واإلنسان، والدنيا والعالم، والحكمة والوعيد، والوعد والظن، والجود والغنى، والسعادة
والنقل. العقل وبني املوروث، الوافد بني فيها تمييَز ال واحدة ثقافة والوجود، والرشيعة
باملناسبة أشبه شيئًا حيان أبو يبني والحكمة. العقل بها أن كما والرشيعة التوحيد فيها

النزول.22 بأسباب شبيها شيئًا أرسطو، تحدث فيها التي
إىل الشخص من انتقاًال الحكيم، الفيلسوف مشخصة، غري بطريقة أرسطو يذكر وقد
ويناقش األنا. بالشخصغري أنه إال باألنا املتَّحد اآلخر هو فالصديق للصديق. حدِّه يف العالم
للترسع داعي فال موجود غري املحدود أن إال صحيح الحد وينقده. الحد هذا النوشجاني
ولو واملادي، والحيس الصوري العقل بني الحد يتمُّ به الذي فالعقل أرسطو. حد لقبول
تتفق قد وطبيعة، مزاج ذو واإلنسان واألنواع. باألجناس الكتفى فقط صوريٍّا العقل كان
بمنطق إال لها وجود ال واآلخر األنا بني الهوية بمعنى فالصداقة آخر. إنسان مع تختلف أو
حد كله لذلك الصداقة. خالف وهي التبعية إىل تؤدي والهوية االختالف. بمنطق ال الهوية
الحد بهذا قصد وقد الشاهد. يف شيئًا يُطابق وال عليه، دالله وال له حقيقة ال الفيلسوف
الغاية، إىل والوصول الهمة شحذ أجل من الصديقني بني الكاملة الهوية بيان يف املبالغة

ص٣٣٢-٣٣٣. السابق، 21
ص٣٦٣. السابق، 22
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

صاحب وهو النوشجاني خالل من أرسطو عرض يتمُّ الحس.23 يف شيئًا يطابق لم وإن
عن وليس ومثل قصد عن يعرب ، الحسَّ يطابق ال مثايل رأي وهو اآلراء، باقي مثل رأي
للتحليل موضوًعا أرسطو ويبدو املوروث. وواقعية الوافد مثالية تبدو وهنا ومشاهدة. واقع
حدوده، ويُبني ينقده الوافد، ل يؤصِّ أن املوروث يُحاول وهنا واإلنقاص. واإلكمال واملناقشة
تعميق أجل من عليها لإلجابة الحد هذا حدود عن التساؤل ويتم وبواعثه. غايته ويفرس
الخاص. اإلبداع وبني وتعقيله أرسطو رشح بني فرق يوجد فال بواعثه. وفهم الحكيم حد
عدة الفيلسوف عن وينقل واإلبداع. النقل بني متوسطة مرحلة والتحليل والنقد الرشح
خالصة فكرية فلسفية عقلية موضوعات يف األوائل من غريه عن ينتقل كما إرشاقية أقوال
يعني ال بأنه العقل وتعريف الجاري، الوهم عىل الفكر حركات بأنه الذكر تعريف مثل
للفيلسوف النفس كتاب حيان أبو قرأ وقد والحسية.24 النامية النفس قوى عن له تمييًزا
دون للحديث مناسبة أو حدث مجرد املوروث، يف ثقايف حدث فالوافد سليمان. أبي عىل
املوضوع ويكمل والخلود. املعاد حتى واألخالق النفس موضوع مبارشيف بإبداع ولكن نقل
فالكتاب «الخطابة». الفيلسوف كتاب ويذكر السرية».25 «اختيار كتابة يف البلخي يزيد أبو
اليوناني فاملنطق العربية. اللغة وهو املوروث خالل من الشخص، وليس املقصود هو
العربية اللغة خصائص فإن باللغة املنطق الرتباط ونظًرا حامل. العربية واللغة محمول،
وهو السجستاني، سليمان أبو األعجمي هو ذلك يقول ومن اليوناني. باملنطق أوىل تجعلها

يونس.26 بن ومتى السريايف بني املناظرة موضوع نفس
تعدد وهو إسالمي موضوع يف سليمان أبي عن حيان أبي رواية يف أفالطون ويذكر
وجهات يف ُمطلق خطأ وال مطلق صواب يوجد فال الواحد. املوضوع يف النظر وجهات
انتحال وهو مثًال أفالطون ويرضب رأيه. جهة من مصيب إنسان كل اإلنسانية. النظر
طول الجزء، من عرف بما الكل عىل ويحكم جزءًا إنسان كل يتحسس بفيل إسالمي
إىل يشري سليمان، أبو يستحسنه مثل وهو األذن، انبساط أو الظهر استواء أو الخرطوم
نفس ويتكرَّر الطرف.27 وأحادية بالرأي واالستئثار التعصب ضد االستدالل طرق تعدد

ص٣٥٩-٣٦٠. السابق، 23
.٣٣٤ ص٣٣١، السابق، 24
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

يعرف لم من أن القوميس بكر أبي عن حيان أبي رواية يف أفالطون قول يذكر إذ النموذج.
إخوان عند إسالمي موضوع وهو بالنقيض. إال يعرف ال فالنقيض الخري. يعرف لم الرش
سياق يف ويوضع والعزائم، الرُّقى موضوع (سلبًا)، الوهاب عبد بن ومحمد (إيجابًا) الصفا
يف والجواب السؤال وأحكام القرآن علوم يف النزول أسباب مثل والجواب السؤال إسالمي،
والتجربة.28 بالعقل للوحي تأييًدا أفالطون ذكره ما القوميس ويؤيد الفقه. أصول علم
تحول أن بعد مبارشة وليس عيىس، بن عيل املوروث، خالل من ثالثة مرة أفالطون ويذكر
ويذكر واإلبداع. النقل واملوروث، الوافد بني الوسطاء املرتجمني طريق عن وموروث وافد إىل
اليوناني، الرتاث من كجزء بشخصه وليس وبطليموس سقراط مثل غريه مع أفالطون
اختالف مع النموذج نفس ويتكرر وعمًال. نظًرا الحكمة، خالص. إسالمي واملوضوع
واملوضوع األوائل، الطبيعيُّون أفالطون وسياق سليمان، أبو الراوي يكون فقد اإلخراج.
منها وأخرجت فتحتها بطباعة الحكمة اتصلت من طرفني. بني وسط الفضيلة اإلسالمي
ثم عفة. الشهرة وامتالك شجاعة، الغضب وامتالك حلم، املنطق امتالك البيان. أنواع
يف أفالطون قول ذكر ويعاد إلحداها.29 وينترص الوافد مناقشات يف حيان أبو يدخل
يف الحال هو كما يُجيب وأفالطون يسأل السائل والجواب. السؤال هو إسالمي أدب نوع
املقدسة الكتب وبطريقة األصول علم يف والجواب السؤال وأحكام واملستفتي املفتي أبواب
قال مثلَّثة. أو ُمزدوجة الرواية تكون وأحيانًا والصحابة. الحواريِّني مع األنبياء حوار يف
هو كما قال سليمان أبا أن حيان ألبي راٍو قال أو سليمان أبي إمالء من حيان أبو
متداخلة، سالسل يف موروثًا الوافد أصبح فقد الحديث. علم يف الرُّواة سلسلة يف الحال
هذا ويف الثالث. والجيل األول الجيل بني مطابًقا يعد لم بحيث جيل عن جيًال منقوًال
املوروث به يحتج طبيعي كعالم أفالطون ويذكر اإلبداع. إىل النقل من التحول تم االنتقالية
تفيض جداول ينبوع كل ويف ينابيع، ثالثة البدن ففي األسالف. من علميٍّا تراثًا باعتباره
ينبوع والقلب األعضاء، لجميع الدم عروق والجداول الغذاء، ينبوع الكبد البدن. أقطار يف
إخوان نفستصور وهو العصب، وجداوله الحس، يَنبوع والدماغ الُعروق. وجداوله الحياة،

الصفا.30
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أوىل وافد هناك فليس بمفرده. وليس غريه مع سليمان أبي رواية يف سقراط ويذكر
ومحموًال املوروث يف حاًرضا أصبح أن بعد املعاني تداعي طريق عن الوافد ويذكر آخر. من
ونقل اإلنساني، والعمق العقيل التنظري من مزيًدا املوروث يعطي الوقت نفس ويف عليه.
ويذكر املوروث. إىل الوافد من اإللهيات، إىل واملتحرِّك الحركة الطبيعيات، من ُمستواه
العنارص تحول إمكانيات عن قوله يف املوروث داخل مرويٍّا املنوال نفس عىل سقراطيس
ولو أرًضا، كان السكون املاء قبل فلو الحركة. طريق عن البعض بعضها إىل األربعة
النار كانت ولو ناًرا، كان الزاوية حاد الهواء كان ولو ماءً، كانت السكون األرض قبلت
والغلبة. املحبة عن أنبادقليس كالم سليمان أبي عىل قرأ كما هواء.31 كانت الزاوية منفرجة
فاسًدا العالم كان الغلبة استولت وإذا كريٍّا. العالم كان األجسام عىل املحبة استولت إذا
املحبة استيالء أن سليمان أبو فيفرس املوروث، عىل يعرض فالوافد أسطقسات. من مركبًا
واستحسن لبطليموس كلمات سليمان أبو وذكر العقل. بحضارة اعتزاًزا العقلية بالقوى
اإللهية الفلسفة يف إليها الحاجة وبني الثمينة والدرر املنتخبة كالشذور الثمرة يف قوله
لبطليموس الطبيعة مستوى سليمان أبو ينقل وهنا العقل. واجب ملعرفة والطبيعية
عن الراوي هو سليمان فأبو النموذج. نفس ويتكرر والتصوف. اإللهيات مستوى إىل
الوافد طولون آل كاتب يرشح ثم إسالمي. والطبيعة االختيار واملوضوع، بطليموس،
وقال عنه. ودفاًعا للوافد تأكيًدا والنهاية البداية من مرتنَي محارص فالوافد باملوروث.
عىل اإلبداع عمل من أي ُمنتحالن أنهما عىل ن يدالَّ متشابهني الثمرة يف قولني بطليموس

الوافد.32 لسان
زعم فقد التاريخ. يف لهم ونسبتها الحكماء أقوال صدق من ق التحقُّ املوروث ة مهمَّ
تغريت إذا حيوانًا يكون ثم املزاج مقادير من مقدار هو مواتًا للجسد أنَّ األولني بعض
ويكون للحس القابل الحيوان يف ُمعتدلة مقادير كانت األربع الطبائع وأن واملزاج، الهيئة
عىل البدن أن زعم من ومنهم مواتًا. وكانت انقلبت املقادير هذه ت تغريَّ ما فإذا حيٍّا. البدن
وهو زينون. إىل الزعم هذا وينسب نفًسا. أو حياة يكون عرًضا البدن يف يحدث املزاج قدر
وهي لها. آلة والبدن البدن. عن ُمستقلَّة فالنفس املوروث. رأي يف ضعيف ورأي زائف ظنٌّ
هذا نسب وربما والنظر. والعقل واالستنباط والفكر والبيان والحكمة والعلم النطق موطن

.٢٧١ ص٢٦٥-٢٦٦، السابق، 31
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

اإلرشاقية، الفلسفة عن معربًا الفارابي جعله الذي اليوناني الشيخ زينون إىل ً خطأ الرأي
اإلييل.33 زينون إىل منسوبًا يكون فإنه رأيه كان فإذا الرواقي. زينون وهو

اتصل إذا النفساني العقل أنَّ النفس كتاب يف ألرسطو املفرسِّ فرفوريوس قول وذكر
الحس ويبطل الصفة. هذه لزمته البدن فارق وإذا دائًما، عقًال كان الخالص األول بالعقل
من وال الجسم من العقل ليس فيه. النفس أثر من ألنها الجسم ببطالن م والتوهُّ والنماء
قول ويذكر الحكماء. رأي مع يتَّفق ما وهو صورتها وهو أجله من النفس بل النفس
الوافد يكون وأحيانًا هوة. الشَّ ترك الحمية أن األوائل عن القوميسرواية عن رواية قراط أبو
بحيث الدقة من ا حدٍّ األعضاء منافع يف جالينوس بلغ فقد املوروث. سؤال عىل الدافع هو
يشء والطبيعة والعقل فالوحي للعني. وصفه يف إليه وُموحي هللا من ُملهم وكأنه يبدو
للعلل. تابعة األشياء أن حني يف لألشياء تابعة العلل يجعل جالينوس أن والفرق واحد.
املدركة األشياء عن الطبيب عبدان وابن عيل أبي بحضور زرعة بن عيىس حيان أبو ويسأل

العلل.34 واتباعها والعقل بالحس
التسميات تذكر كما الهيويل. مثل املعربة امُلصطلحات بعض زالت ما الوافد ومن
من زرعة ابن يروي إذ يونان؛ الفيلسوف، األوائل، الفالسفة، الحكماء، القدماء، مثل العامة
الرذيلة عىل الجهل كداللة الفضيلة عىل العقل داللة مثل املوروث مع يتفق ما القدماء كالم
ورشح، تفصيل إىل حاجة يف وهو ومرتجم، منقول األوائل وكالم سقراط. إىل اإلشارة دون
والوسط الوافد، هو البداية للفائدة. وتعميم الربهنة من ملزيد صياغته إعادة يقتيض مما
ازدواجيتهما من بدًال الثقافتني توحيد أجل من العميل الواقع هو والنهاية املوروث، هو
عرضوا شيوخ وهناك عنه. وانفصالها عزلتها من بدًال والواقع الثقافة بني التوحيد ثم
لفظ يكون وقد عيىس، بن عيل بن عيىس القاسم أبي مثل وتمثلوا وهضموها األوائل علوم
كان القوميس بكر فأبو السابقني. بمعنى واملوروث الوافد يشمل بحيث للغاية ا عامٍّ األوائل
صعبة وليست ومعروفة مفهومة األوائل علوم الشديد. االحرتام إىل يدل مما األوائل يف كبريًا
واملوروث. الوافد بني مشرتك قاسم فالعقل يعرفها. ملن بها التسليم ويمكن عويصة. وال
العلوم إىل وأقرب الوحي، تعارض وال العقل، يقبلها القدماء عن املروية األقوال من وكثريًا
ومعرفة باأللوان، أفراخها الطري ومعرفة بالرائحة، أوالدها الدواب معرفة مثل الطبيعية
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بالصواب عليها ويحكم سليمان، أبي لسان عىل األقوال هذه وتروى بالصورة. الناس
أن األوائل بعض قول سليمان أبو يروي كما تعليق. بال القول يروي وأحيانًا والخطأ.
يحكم ثم والعلة الصورة من يكون اإليضاح أن حني يف والهيويل الصورة من يكون الحد
نفسية صورة له عما يصدر فالصناعي الطبيعي. حد عن خارج الصناعي وهو بصحته.
والشهوة للحديد، كاملغناطيس مساكنًا املحرك ويكون اآللهة. من فالطبيعة روحية. بأداة
أسلوب ويف األصول علم يف الحال هو كما وجواب سؤال شكل يف الرواية وصياغة للبدن،

القرآني.35 التساؤل
املوضوعات يف سليمان أبي لسان عىل األقوال فيها تروى التي املوضوعات وأهم
الصدق بني العلم ضدان. منهما ولكل الفلسفة، حد وهما والعمل العلم مثل اإلنسانية
تثمر. ال مورقة كشجرة بعلمه يعمل ال الذي واإلنسان والرش. الخري بني والعمل والكذب،
باملماثلة يعلم قد الوسط. يف وهو العالم ليس واإلنسان املوروث، أساليب يف وارد تشبيه وهو
املشابهة. عىل يقوم تعريف وهو والقوي، كالجبان والغني والبخيل باملشاكلة. ويهبط
يف تنصب بل متناثرة ليست فاألقوال واألخالق. السياسة يف إنه القول موضوع ويذكر
من والوقار العجب من العقل تحصني سلطة ذي لكل يكون أن رضورة مثل موضوعات
فصل يمكن ال إذ الوافد، انتحال يف املوروث مفاهيم وتبدو الحدود، تفضيل من والعفو الكرب
القياس. مثل فكري وعلم فحص علم والعلم صورتان. والعقل والنفس العدل. عن الحق
عىل تقع والفكرة والحرص، التجرد عىل قادرة النفس تظل النفس عىل الهيويل قويت وإذا

بالنفس.36 اإلحساس إىل يؤدي الرشيفة العلوم وتعلم املوجود، عىل يقع والعلم املفقود
بعضاألوائل القوميسعن رواه ما مثل الوافد التصحيح املوروث استعمال يتم وأحيانًا
عملها عن فتشغلها الطبيعة عىل تدخل كلمات ألنها عنها املوروث ودفاع باطلة الرقي أن
يف تحول أنه عىل والحياة املوت ووصف العرق. يقطع فالوعيد املشاهدة. بذلك تشهد كما
بعض قول سليمان أبو روى وقد النفس. ملوضوع وإغفال القدماء من زعم البدن مزاج
واعرتض املغناطيس. حجر من الحديد منزلة الشمس من الكواكب منزلة أن الطبائعيني
فال عليه يجب ما يعرف ال من كل بأن سليمان أبو ورد للدين. الحجة بأن بعضالحارضين

،٣٣٠ ،٣١٨ ،٢٨٣-٢٨٤ ،٢٢٥ ،٢٧١ ،٢٦٥ ،٢٥٢ ،١٥٠ ،١٤٣ ،١٦٣ ،٢٦٨ ص٣١٣، السابق، 35
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

لتصحيح الوافد رأي استعمال يتم أخرى وأحيانًا أصله. وللموروث أصله فللوافد يعرف.
رأي مثل األوائل رأي مع أو أخرى موروثة آراء مع يتفق ال منفرًدا كان ولو خاصة املوروث
عىل الربهان األوائل فعند والجزر. املد سبب هما القمر فلك دون فلكني وجود يف بكري أبو
أحيانًا فاملوروث األوائل. لرأي مخالف القياس وصورته برهان، بال قول وهو دعواه. خطأ
ال والنفس الخاصة، ثقافة مستوى إىل تصل ال العامة وثقافة الوافد، مستوى إىل يرتفع ال

العامري.37 يقول كما الحكمة مستوى إىل الدين وال العقل، مستوى إىل تصل
الوافد، إىل منها املوروث إىل أقرب أقوال (األوائل) الوافد عن (الصابي) املوروث ويروي
من الضمري يتكون والفعل. والنية الضمري يف للمعبود بالنعمة واإلقرار الشكر عن تتحدث
الصرب من الفعل ويتكون والنرش. والدعاء الثناء من القول ويتكون والطاعة. واملحبة النية
منها املوروث إىل أقرب األقوال ألن املوروث إىل األوائل لفظ يشري وقد املنعم، لرضاء والسعي
ترجمات تكون وقد الوافد. إىل منسوبًا املوروث روح أي منتحًال وافًدا تكون وقد الوافد. إىل
بانتحال توحي األولني إىل املطلقة والنسبة األبعد. االحتمال وهو األوائل أقوال لبعض حرة
والعقل والطبيعة السلف. من أرش الخلف وأن الخلف، من خري السلف أن ترى ثقافة يف
من القمر يستيضء كما النفس من الجسد ويستيضء بالكل. محيط والباري النفس، مكان
الروح وتستيضء النفس. من النفس تستيضء كما العقل من النفس وتستيضء الشمس،
يستيضء كما العقل من العقل ويستيضء املحيط. من املركز يستيضء كما الطبيعة من
ثالث وللعقل الفيض. نظرية يف املعروفة اإلرشاق لغة تبدو وهنا املعشوق. من العاشق
إىل باإلضافة اإللهي للبعد إبراًزا ذاته إىل وجهة معقوالته، إىل وجهة ربه، إىل جهة جهات:

ربه».38 عرف فقد نفسه عرف «من مثل واملعقوالت العقل
الحكماء من القوميس قرآني. الحكمة فلفظ خاصة. املوروث إىل الحكماء لفظ ويشري
فالحكمة الحكمة، بلغاء بعض قال كما به املحيطة علته جهة من اليشء إدراك لديه البينة
العقول وتباين واألفالك، الكواكب وتحرك باألعراض، الجوهر تربط علة يشء ولكل بالغة،
لفظ يستعمل كما األوتاد. ومركز املهاد وضع وهي واأليام، الليايل وتعرف واألزمان،
الخوض يكثرون األخيار، الربرة الكبار، الفالسفة وهم لهم، تحديد دون عام بوجه الفالسفة

املوروث.39 الرواية شكل وهو وجواب، سؤال شكل يف اإلمكان، معنى يف
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.٣٣٠ ص٢٧٠-٢٧١، السابق، 38

.٢٠٩ ،١٧٩ ،٢٥٦ ،٢٦٤–٢٦٥ السابق 39
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

صورة «املقابسات» يف املوروث من األعالم كثرة وتعطي الوافد. فيتجاوز املوروث أما
كحوار الفلسفة وصورة والحوار، النقاش وموضوعات الرابع القرن يف واملفكرين للفكر
بني فرق ال عدي بن يحيى ثم املوروث مقدمة يف أتى قد أرسطو كان وإذا العلماء.40 بني
الذي األول الراوي سليمان أبو ويبدو واحدة، ثقافة يف يشاركان فكالهما ونرصاني، مسلم
سينا. وابن والفارابي الكندي أسماء ذكر عدم والعجيب املقابسات.41 نصف عليه يعتمد
وحكماء البالط فالسفة بل الثقافية واملنتديات األدبية الصالونات فالسفة يكونوا لم ربما
كانوا إنهم مع املعارضة، مفكري مقابل يف لطة السُّ ُمفكُِّرو السالطني، فقهاء مثل الدواوين
عىل يدلُّ مما الشيعة أعالم يذكر املقابل ويف وظرفاء، وموسيقيني وأطباء وأدباء شعراء
فالسفة باعتبارهم املرتجمون ويذكر الرابع. القرن يف الفلسفي الفكر تكوين يف دورهم
مبدعني، أيًضا كانوا بل فحسب نقلة يكونوا لم املرتجمني أن يبني مما عدي بن يحيى مثل
«اإلبداع يف الصريايف مع الشهرية املناظرة صاحب وهو يونس بن متى ذكر عدم والعجيب
املجويس، وماني رشوان، أنو مثل وملوكهم وحكماؤهم الرشق أنبياء ويذكر واملؤانسة».

(٦) وأفالطون (١٣) ذكر أرسطو كان وإذا موروثًا. علًما ٥٩ يوجد يونانية أعالم عرشة مقابل يف 40

بكر أبو ،(١٠) زكريا أبو عدي، بن يحيى ،(٩٧) املوروث مقدمة يف يأتي السجستاني سليمان أبا فإن
إبراهيم محمد ،(٧) النوشجاني الفتح أبو ،(٨) الجراح القاسم أبو عيىس، بن عيل بن عيىس القوميس،
العباس أبو العامري، الحسن أبو ،(٦) العريض مقديس محمد أبو الصاب، إسحاق أبو هالل، بن
هالل أبو الزبيدي، حمود بن هللا عبد يوسف، بن محمد ،(٥) الحسن أبو محمد بن عيل البديهي، النجاري
غالم الكاتب، الجرجاني ،(٤) الكاتب الصابي، الخطاب أبو الطبيب، فريوز زرعة، بن عيىس األندليس،
زيد أبو سهل. بن أحمد الصرييف. بكر أبو القوميس، عيل ابو الطبيب، هللا عبد ابن املقداد، ابن ،(٣) زحل
يزيد بن خالد الخمار، يزيد أبو سوار، بن الحسن الصابئي، الحراني قرة بن ثابت الحسن أبو البلخي،
السعدي نباته بن العزيز عبد بن نرص املجتبي، القاسم أبو األنطاكي، أحمد بن عىل الهيثم، أبو الكاتب،
عيل أبو السمح ابن الخليل، ابن املنجم، سعيد أبو بكري ابن النصيبي، إسحاق، ابو عيىس بن إبراهيم ،(۲)
البرصي، الحسن الصويف، الحرائي جعل، اليهودي، الخري أبو محارب، ابن القمي، سمكة ابن البغدادي،
اليدين، ذو السلمي الفريق الكاتب، وهب بن الحسن الرسايف، سعيد أبو زاد، بن هللا عبد بن الحسن
عيل الجراح، الوزير عيىس بن عيل الكاتب، عبيده الربعي، عالء أبو عيىس بن صاعد الثوري، سفيان
هارون بن عيل الكفايتني، ذو العميم ابن الفتح أبو الفاضل، أبو محمد بن عيل الروماني، عيىس بن
املنجم هللا شاء ما طولون، ال كاتب السمح، أبو الرومي ثقيف بن عيىس املنجم، الحسن أبو يحي، بن
الوراق، بن الحسن أبو العبايس هللا عبد بن محمد الخوارزمي، بكر أبو العباس بن محمد اليهودي،

.(١) الرقي يعيش بن وهب عمار، بن منصور الفضل، أبو العميد بن محمد
الوسط. ويف البداية يف (٥٦) نصفها من أكثر يف سليمان أبو ذكر (۱۰٦) املقايسات مجموعة من 41
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

وأبو العميد ابن مع مناظرته يف السجستاني سليمان أبو منها اثنني أن األعالم أهمية وتبدو
اإلحالة يف املقابسات يف الفلسفي الرتاكم ويبدو مقابستني. يف عنوانان العامري الحسن
عن املوروث لسان عىل قرة بن ثابت ويذكر السرية. اختبار وكتابه البلخي يزيد أبي إىل
ويبدو الجن.42 حديث العشق، حديث السحر، حديث البحر، عجائب األربع: الخرافات
العقيل» «النسك يف مثل أخرى أعمال إىل اإلحاالت يف «املقابسات» يف الفلسفي الرتاكم
يف حيان أبي فكر وحدة تبدو كما ملسكويه. «األخالق» وكتاب املنزل» «وتدبري للعامري،
فيها بيئة يف واألحاديث اآليات من «املقابسات» وتخلو والشوامل».43 «الهوامل إىل اإلحالة
التنظري وصل فقد الخالص. العقل عىل تعتمد بل للمعرفة. األول املصدر واألحاديث اآليات
وتجربة الفرد تجربة والتجربة العقل عىل اعتمادا ذاته، أصله عن االستغناء حد إىل للموروث
للدين.44 ال للدنيا دنياكم» بشئون أعلم «أنتم الحديث جديد تفسري فقط يوجد العرص.

والعون. والتوفيق املشيئة عبارات وتتخللها بالحمدلة وتنتهي بالبسملة وتبدأ

والشوامل الهوامل (ب)

من أكثر الحكيم يذكر الوافد فمن األهمية. حيث من واملوروث» «الوافد إن املصدر يتوازى
أرسطو أقوال بأحد ويستشهد الرمز.45 إىل الشخص من التحول عىل يدل مما أرسطو
طلبًا عجب سببه مجهول كل بأن عليه التعليق ليتم سببه يعرف لم ما األشياء أعجب مثل
النفس يف صورها ثبتت إذا كذلك تصري املعقوالت بأن قوله يذكر كما التعقيل. من ملزيد
أرسطو يوضع ثم ومن أرسطو. استحسنه للصور مكان النفس أن ألفالطون قول وهو
رضورة عن بقوله ويستشهد الكيل. العرض يف الحال هو كما كلها اليونانية الفلسفة داخل
التي األشياء ومن راكبه، وهو البحر هيج من يجزع لم فمن املكروه، نزول عند االضطراب
الشخصية املقدمات بأن املنطق يف له بقول ويستشهد مجنون. فهو اإلنسان طاقة فوق
والكذب. الصدق تقتسم وال مًعا، تكذب وال تصدق ال املستقبل والزمان املمكنة املادة يف

.٢٦٥ ص٢٤٦، املقابسات 42
ص٣٠١. السابق، 43

،٢٧٠ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ،١٩٥ ،١٩١–١٩٣ ،١٦٨ ،١٤٧ ،٢١٤ ،١٧٩ ،١١٨ ،١١٦ ص٢٥٨، السابق، 44
.٣٤٩ ،٣٠٧ ،٣٠٠-٣٠١ ،٣٢٣ ،٢٩٦ ،٢٤٦ ،٢١٣ ،٢٤٠ ،٢٢٦ ،٢٢١

.(٢) أقليون أبقراطيس، ،(٥) جالينوس أفالطون، ،(٨) أرسطو ،(١٠) الحكيم 45
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إىل االشتباه من الوافد مسار يتبع فاملوروث ذلك. بعد أرسطو وضحه محري قول وهو
أول وهو العلل. أرشف عنده الكمالية العلة أن كما الوضوح. إىل الغموض ومن األحكام،
عن استقل أن بعد العلل املوروث يحلل لها. خوادم الثالث العلل ألن وذلك عليها نبه من
واملساواة العادلة النسبة يف بأرسطو ويستشهد نتائجه. عىل بالوافد يستشهد ثم الوافد
النذل أسماء يف به ويستشهد األخالق. كتاب يف بني كما واملشرتي البائع بني املعاملة يف
إىل الوافد يحال وأمثلتها. العربية اللغة مع أيًضا يتفق ما وهو الذم. يف مبالغة والروقح
أدبياته إىل ويحيل املوضوع بدراسة يقوم فاملوروث اللغوي. املوروث مستوى عىل املوروث
عام، والتاريخ تظهر، ال تاريخ بال والبنية البنية، أجل من التاريخ مادته، إكمال أجل من

داخليٍّا.46 تراكًما أصبح أن بعد الخارجي والرتاكم الداخيل الرتاكم من
املعقوالت بصور تكمل النفس أن يف الرمز إىل الشخص من انتقاًال الحكيم إىل ويشار
ورشحها الخمسة األلفاظ يف املنطقية بالقوة عقًال كانت أن بعد بالفعل عقًال لتصري
املوجودة األلفاظ وهي املشتقة، واملرتادفة واملتواطئة واملتباينة املتفقة وسموها املفرسون
فرفوريوس. مقدمة يف الخمسة األسماء تميز وهي عامة. كثقافة العبارة مباحث أول يف
السماع يف واملكان الزمان يف وأستاذه القدماء أقوال روى الذي هو أنه عىل الحكيم ويذكر
فقد املتكلمني. إىل وانتقل العربية، إىل املفرسون نقله وقد صدقها. من وتحقق الطبيعي
ومفرسيه. الحكيم زمن منذ كلها املسائل هذه توضيح تم وقد املوضوع، يف الكالم كثر
داعي وال اإلبداع. إىل النقل من التحول برضورة حيان أبي من إحساًسا للتكرار داعي وال

األخالق.47 كتاب يف املوضوع الحكيم بني أن بعد العرض إلعادة
فقد موروثًا. وافًدا أصبح أن بعد املوروث عن الحديث معرض يف أفالطون ويذكر
قال وقد حقائقها. عىل املوجودات صور النفس إدراك العلم أن الفلسفية املباحث يف تبني
وصوب القول هذا أفالطون واستحسن للصورة، مكان النفس إن اليشء نفس بعضاألوائل
حتى ذاتها إىل املعلوم صورة نقلت غايتها هو الذي العلم إىل اشتاقت إذا النفس ألن قائله
يف يأتي فأفالطون علًما، تكن لم وإال منه املنقول لصورة مطابقة املحصلة الصورة تكون
لتأكيد مسكويه لسان عىل جديد من املوروث يأتي ثم واألوائل املوروث بعد الثالثة الدرجة
اإللهية تسمى التي األشياء يف القوة عن بالحديث املوروث ويبدأ رابعة، مرة الحقيقة هذه

.١٢٠ ،٨٧ ،١٢٠ ،٨٧ ،٢٤٣ ،٢٩٣ ،١٨٣ ،١٧٨ ص٥٥، الهوامل 46
.٣٣٢ ،٥٩ ،٣٠–٣٢ ،٧ ص١٨١، السابق، 47
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

اإلنسان ويف الحديد ويف الذهب يف الحظها الذي بأفالطون يستشهد ثم الرياسة، لها والتي
موروثًا.48 أصبح أن بعد والوافد املوروث مًعا، بالثقافتني للحقيقة تأكيًدا

ووافد. موروث بني فرق ال عنه، كتب ما استيفاء بعد إال ملوضوع يتعرضاملوروث وال
لجالينوس رسالة إال فيه يوجد لم العدل موضوع ففي للعمل. كمصدر الوافد يدخل وهنا
الوافد يف الفلسفي الرتاكم تم فقد املوضوع. لتغطية تكفي ال أفالطون كالم من مستخلصة
جالينوس رشوح يف أدبيات عن البحث له ويتم مستقل. فاملوضوع ثانيًا. املوروث يف ثم أوًال
جالينوس ويذكر عقليٍّا.49 تحليًال وليست موعظة مجرد ألنها كافية غري وهي أفالطون عىل
عىل يدل مما البغل ويلكم الحمار يرفس أو ذلك يفعل من جهل من وتعجبه القفل وحديث
أن عىل املوروث تأكيد ويف الفكر. استعمال وقلة التمييز وسوء اإلنسانية عىل البهيمية غلبة
إىل يحال للمزاج املوروث تأكيد ويف لذلك. املطابق جالينوس مذهب يذكر للنفس آلة البدن
عليها يؤكد والوافد النظرية إىل ينتهي الذي هو فاملوروث مطابقته. لبيان أيًضا جالينوس
جالينوس بىل وقد ثانيًا، واإلحالة أوًال الدراسة بتطورها، والبنية بتاريخها للحقيقة ربطا

مذهبه. حفظ من عليه ضحك حتى منه نفسه إبراء يستطع لم بمرضطويل
أو الرازي كتاب قبل الفراسة علم يف مصنًفا وضع من أول باعتباره أفليمون ويذكر

عليه.50 فتعرف متخفيًا أبقراطيس عىل دخل كما فضيلة. الفضلة لصاحب االعرتاف
األركان مثل الرتجمات مع األسطقسات مثل املعربة بعضاملصطلحات تظهر زالت وما
املاليخوليا، السوفسطائي، الكيموس، موسيقار، املوسيقى، األربعة، العنارص األربعة،
ثم واملتقدمون واألوائل الفالسفة ثم الحكماء يذكر الفرق ومن الكوسج.51 السكنجبني،
إىل ثم األخالق إىل يحال املؤلفات أسماء ومن الفيلسوف. ثم واألولون واآلخرون القدماء
شيئًا يرتكوا لم الحكمة. أهل هم ومقياس. دليل والقدماء املنزل.52 وتدبري الطبيعي السماع
أطول العالم إن أحدهم قول عن ويسأل املحدثون، بهم يسرتشد ريضهللاعنهم. وعرفوه، إال

.١٩٦ ص٥٢، السابق، 48
.٣٦٨ ،٢١١ ،٢٠٨ ،١٨٥ ص٨٥، السابق، 49

ص١٧١-١٧٢. السابق، 50
،٢٦٢ ،٢٣٢-٢٣٣ ،١٦٢-١٦٣ ،٢٢ ،٢٨٣ ،٢٣٢-٢٣٣ ،٧٢ ،٣٤٨ ،٢٥٧ ،٣٤٠ ص٢٤٣، السابق، 51

.١٨٦ ،١٨٢ ،٢١١ ،٢٧ ،١٢٢
،(١) الفيلسوف ،(٢) األولون اآلخرون، القدماء، ،(٣) املتقدمون األوائل، الفالسفة، ،(١٥) الحكماء 52

.(١) املنزل تدبري الطبيعي، السماع (٤) األخالق
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الناس. عىل وآثره بعلمه العالم عمر فطول منه عمًرا أقرص كان وإن الجاهل، من عمًرا
مقابل يف املتقدمون ويذكر شيئًا. للمحدثني يرتكوا لم القدماء أن يبني هنا التاريخي فالحس
املتأخرون. ونقل املتقدمون دون وحفظها. األخبار بنقل سمح إلهي تدبري وهو املتأخرين،
وقد موقى».53 واملسرتسل ملغي «املحتفل مثل املتقدمني أقوال بعض ظاهر يتناقض وقد
واآلخرون األولون يذكر كما متبوع، عدو والهوى مقطوع، صديق العقل بعضاألوائل: قال

العاجز.54 ومنال الوافر إكدار األشياء: أعجب من قيل وما النفس يف وهويتهم
تأييًدا بأقوالهم املوروث ويستشهد لتشبيهاتهم. بألفاظهم لألنبياء مؤيدون والحكماء
الباري عىل العلة لفظ وأطلقوا هللا. ويعرفون النفس، تطهري إىل يدعون لألواخر، األوائل من
العلل بني وميزوا ورابعة. وثالثة ثانية كعلل والطبيعة والنفس العقل وعىل اسمه، تقدس
إىل فاشتاق أعتق من مثل الشهوات إىل التشوق الحكماء ويصور البعيدة. والعلل القريبة
بالرياضيات يكون إنما الحكمة لعلوم واملجتهد إليها. فاشتاق السباع من أفلت من أو الرق

والعقل.55 النفس اإلنسانيات، ثم واإللهيات والطبيعيات (املنطق)
غاية إىل يؤديان املوروث، من واألنبياء الوافد من الحكماء باألنبياء، الحكماء ويقرن
بالعقل. الهوى من تظهر كالهما األنبياء. ورشائع الحكماء أخالق بني فرق فال واحدة.
حرفيٍّا. لها فهمهم وخطأ االتساع عىل األلفاظ الستعمالهم الحكمة، الناس يعادي إنما
وإن األنبياء.56 من قدًرا أعىل أنفسهم جعلوا الحكماء أن من يروج ما صحيًحا وليس
أنزل الذي القديم الوحي من عليهم نزل إنما العادل العاقل الرجل صفة يف الحكماء أقوال
فما منها. أبلغ وال أقرص عبارة توجد وال بنفسك». نفسك «اعرف منذ اإلنسان عىل هللا
ِمْن ﴿َوإِْن هم أنبياء قوم كل حكماء يكون أن املانع وما نبيٍّا؟ سقراط يكون أن املانع
فقد نفسه عرف من الرسول لسان عىل الحديث نفس وهو نَِذيٌر﴾.57 ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ
يف الحكماء أقوال من األمثلة وتعطي الرأيس. املحور إىل األفقي للمحور تحويًرا ربه عرف

.١٧٦ ،١٦ ،٣٢٦ ،٢٨٣ ص٦٠، الهوامل 53
.٥٥ ،١٢٦ ص٢٦٤، السابق، 54

.٥٩ ،٣٠ ،٢٦-٢٧ ص٣٩، السابق، 55
.٢٨٨ ،١٨١ ،٩٥ ،١٨٠ ،٦٠ ،٢٨٨-٢٨٩ ص١٧٤، السابق، 56

ومائي الهند، يف وبوذا الصني يف ومينشيوس والوتيس كونفوشيوس يكون أن يمنع ال ثم ومن 57

أنبياء. اليونان من وأرسطو وسقراط وأفالطون وفيثاغورس فارس، يف ومزدك وزرادشت
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

رواية بالطبع مدني اإلنسان وأن الخمر من والنفور والرشوالصداقة والخري والعقل النفس
بالشخص. مغاير ولكنه األنا وهو اآلخر، هو فالصديق البلخي زيد أبي مثل املوروث عن
يكن لم وإن بالجسم. نسيب فهو صديًقا األخ يكن لم وإن املنال. صعب تعريف وهو
الكذب. من وتنفر الصدق إىل الفاضلة النفس تحيل كما بالروح. نسيب فهو ا أخٍّ الصديق
فقد الوضوح. عن يبحث الذي هو والفيلسوف بكواكبها.58 السماء األشياء أعجب وإن
وليس عام بوجه الفالسفة ويذكر مزاح. عنه والدليل متوار سببه الرشيق القول يكون
اإللهيون الفالسفة هم والصوفية. اإلرشاقيني اللفظ يشمل بل اليونان فالسفة بالرضورة
املدن تصلح وبهم نقائصهم عن وتخلوا والنعمتني الحكمتني بني يجمعون والذين والزهاد
والفالسفة امللك. وقلة الرزق كثرة من خري الرزق وقلة امللك. وكثرة بالطبع. مدني فاإلنسان
الذي الفيلسوف امللك نموذج املأمون وكان واملسمى، االسم بني التمييز عىل القادرون هم

الشطرنج.59 قطعة تدبري عن ويعجز اآلفاق يدير
ثم األول العربي املصدر أهمية عىل يدل مما املقدمة يف يأتي الشعر فإن املوروث أما
العرب وكالم العرب ثم األول، املصدر ورث الذي الجديد املصدر أهمية عىل يدل مما القرآن
يستشهد األعالم.60 تأتي أن قبل واملروية املدونة املصادر ثم الحديث ثم العرب وأمثلة
الشعر ويستعمل وتشببه، البحرتي الشعر البعض ويتعصب الفأل عىل الرومي ابن بشعر
والبحرتي تمام أبي بشعر مستشهًدا الخطأ حفظ عن حفظه وسهولة للصواب نموذًجا
وعجمية األعرابية للغته القيس امرئ حيان أبو وينقد العرب. أبي أو الطرمى بشعر وليس
يف واالنغماس الوادي يف والهيام التصنع طريق الشعر طرق يف وذهابه وشبابه ملكه

تمام.61 وأبي املرقش بأقوال ويستشهد املعاني.
واملؤرخني واملغنني واملتكلمني األدباء من الخمسني عىل يزيد ما األعالم من ويذكر
واألنبياء.62 والعلماء والصحابة والخلفاء واألمراء والصوفية واملرتجمني والحكماء والشعراء

بالنجوم. املرصعة السماء كانط قول مثل وهو ،٥٤ ،٣٢١ ص١-٢، الهوامل 58
.٢٧٢ ،٢٧٤ ،١١٥ ،٣٥ ص١٥٩، السابق، 59

كالم ،(٣) العرب لغة العربية، اللغة ،(١٣) العرب ،(١) القرآن لفظ ،(١١) القرآن ،(١٤) الشعر 60
وعد فرتنا، هند، سلمي، عمرو، زيد، العربية: األمثلة أسماء ومن (٦) الحديث ،(٢١) العرب ،(٢) العرب

.(۱)
.٣٠٩ ،٢٨٢ ،٢١٩ ،٢٨١ ،٢٠١ ص٢٠، الهوامل 61

.٢١٠ ،١٩١ ،٣٢٤ ،٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٠–٣٢٢ ،٤٣ ،٣٢١ ص٢٦٥-٢٦٦، السابق، 62
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف املتكلم هاشم أبي ومناظرة منطقيٍّا، باعتباره (٣٢٨ه) يونس بن متى بالذكر ويخص
حيان أبو ويؤيد اللغة. أوزان أحد هاشم أبي عند فاملنطق واملنطق. اللغة بني الصلة
قامة انتصاب تفسري يف كالم البلخي يزيد وألبي السريايف.63 موقف نفس وهو هاشم، أبا
الفاضلة النفس سكون معنى عن الحكماء لبعض رواية وله الحيوان. بني من اإلنسان
لقب البلخي وأخذ املوروث عن رواية اآلن الوافد أصبح الكذب. من ونفورها الصديق إىل
«اإلمتاع» يف سليمان أبو يحرض كما «الهوامل» يف والبلخي الجاحظ ويحرض الفيلسوف.
والفلسفة األدب بني يجمع كالهما حيان، أبي إىل القدماء أقرب فالجاحظ و«املقابسات».
شقيق املساوئ من وسرت وحجاب لباس الحياء يف أقواله فتذكر العلم الجاحظ ويزيد
يبدو أحيانًا كان وإن الفحشاء عن وينهي الفساد، عن يذود الدين، وحليف العفاف،
والكذب الصدق حول والتدوير» «الرتبيع يف له الوهاب عبد بن أحمد حسد ويذكر تصنًعا.

النبات.64 دون الحيوان يف والتولد
مناظراته مجموع والشوامل» «الهوامل يف حيان أبو جمع فقد املناظرة ألهمية ونظًرا
الفوز إىل مسكويه ويحيل حيان. ألبي والشوامل املسكويه الهوامل إن بل مسكويه. مع
كتب باقي إىل يحيل كما الدين. أصول علم إىل أقرب واألصغر األصغر. أم األكرب تحديد دون
«تدبري إىل حيان أبو يحيل كما كله. املوقف يف فاملناظرة النفس، وكتب واألخالق املنطق
والعنوان الفلسفية.65 وتراكماته كله املوضوع يف فاملناظرة (أرسطو)، ملسكويه املنزل»
عليها اإلجابات والشوامل الشاردة األسئلة أي الغنم سائمة الهوامل البيئة. من مستَمد
التلميذ هو حيان أبا أن ويتضح مزدوج. تأليف فهو الصحيحة. أوضاعها إىل املسائل وردُّ
عىل واإلجابة األسئلة وتدل مسكويه؟ شخصية عىل الهجوم فلماذا األستاذ. هو ومسكويه
مسكويه ويقرع الزمان. وشكوى األدبي األسلوب أدبي، كنوع للمناظرة رفيع مستوى
ذلك ومع الرواقي. الفيلسوف إىل أقرب فمسكويه شكواه. بسبب التلميذ حيان أبا األستاذ
اللغويني، مع لغويٍّا املتكلمني، مع متكلًما الفالسفة، مع فيلسوًفا متسًعا، حيان أبي أفق يبدو

.٢١٠ ،١٩١ ،٣٢٤ ،٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٠–٣٢٢ ،٤٣ ،٣٢١ ص٢٦٥-٢٦٦، السابق، 63

.٢١٠ ،١٩١ ،٣٢٤ ،٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٠–٣٢٢ ،٤٣ ،٣٢١ ص٢٦٥-٢٦٦، السابق، 64
بجوزة ألقى سينا ابن أن ويروى ،٧٧ ،٤٢ ،٥٤ ،٥٨ ،٣٣٩ ،٣٣٤ ،٣٤٠ ،٢٨٠ ص٢٨٨، السابق، 65
أخالقك بهذه «أصلح وقال أوراًقا مسكويه إليه فألقى بالشعريات هذه مساحة يل ابن له: وقال ملسكَويه

ح. ص الهوامل تريد.» ما بعض إىل أجيبك حتى
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

يحسن ال التعبري، سيِّئ األفق، ضيِّق يبدو الذي مسكويه عكس عىل املتصوفني مع متصوًفا
مسكويه شهرة كانت أرسطو. فلسفة يف املنزل وتدبري العملية باألخالق يكتفي بل اإللهيات،
كتب. وخازن املال بيت خازن كان ألنه منه أغنى وكان حيان، أبي شهرة من أكثر العلم يف
أغنياء، بني مغرتٌّ واملؤانسة»، «اإلمتاع يف هاجمه لذلك وماله. علمه يف حيان أبو طمع وربما
عكس عىل الخلقي لسلوكه ربما مسكويه سينا ابن يهاجم كما إلخ، … أدعياء بني وعيي
التي الدنيا يف زاهًدا كان ولكنه عامًلا مسكويه يكن لم ربما العالم. يف سينا ابن انغماس

سينا. ابن فيها طمع
ويترصف متفرقه. مسكويه عليها أجاب واحدة دفعة كلها أسئلته حيان أبو سأل وقد
السؤال يسقط وأحيانًا اآلخر، البعض دون أجزائها بعض عن يجيب األسئلة، يف مسكويه
ثم مسكويه فيجيبه يشء عن حيان أبو يسأل دقة. أكثر يصبح حتى وضعه ويعيد كلية
صدقه ليعلم اإلجابة نفس مسكويه سيعطي هل ليعرف ثانية مرة السؤال نفس يسأل
املسائل بعض وتبدو مشرتكة. أو فردية تجربة عىل بناء أم وقتية اإلجابة وهل كفيلسوف
ومصالح والعادة واملكان الزمان حسب الحكم اختالف وتعدده، الحق وحدة عن األصولية
قبحه. من يزيد أو يقلل هل سواًدا الثواب صبغ مثل الفتاوى يف الحال هو كما الناس
دوران ومثل شعاًرا، السواد يعدان العباسيني أيام يوسف وأبو العباسيني قبل حنيفة فأبو
واستحالة ذاته يف حسن فاالجتهاد النص. خالف ولو حتى واالجتهاد املصلحة، مع الحكم
العراق يف الرابع القرن ملشاكل صورة تعطي وهي العقل. مقتىض عن الرشيعة خروج
إجابات وتدل آلية. صورية وليست واجتماعية نفسية واإلجابات للناس. االجتماعية والحالة
واملصلحة العلل عن أسئلة وهناك أدعياء. بني دعيًا أذكياء، بني غبيٍّا ليس أنه عىل مسكويه
يهم وما العامة. الحية والتجارب العواطف تحليل إىل باإلضافة األصول علم يف الحال هو كما
واألجوبة حيان ألبي وكلها العلم، عن األسئلة وتكثر املبدع. ال اإلبداع الشخص، ال الفكرة هو
وال موروث أو وافد دون املحضة والتجارب الخالص العقل عىل االعتماد ويتم ملسكويه.
وله والصديق». «الصداقة يف يكثر الذي الشعر من الكتاب ويخلو األصيل. املوروث حتى
أسلوب وهو سويٍّا، ألفاه ربما مؤلفاته. باقي يف حيان ألبي الشائع األسلوب غري أسلوب
مسكويه اتهام يربر ال واضح ولكنه طويًال يبدو عقالنية. وأكثر افتعاًال أقل بسيط، واضح
حيان أبو يسأله فلماذا غبيٍّا كان وإذا حيان. أبي من حسًدا ربًما الدنيا وراء والسعي بالغباء
أفضل الجيد فالسؤال الجواب. يهم وال إبداعية. مفتوحة عقلية إنسانية واألسئلة ويستفتيه؟
االتفاق عدم عن العميد ابن سؤال مثل والرواة األدباء عن حكايات وتذكر السيئة. اإلجابة من
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ربما والذهب، الفضة والرصاصدون بالنحاسوالحديد أو والجواهر بالياقوت املثامنة عىل
عليه.66 االتفاق ثم وتوسًطا الثاني، وشيوع األول لندرة

حرمان الحصريي، سعيد أبي عند الشك اإلسالم، يف اإللحاد أسباب حيان أبو ويبني
اإلسالم ومساواة املصاب، فاملؤمن أيوب، مثل الراوندي ابن عند الناقص وإدراك الفاضل
سالم ألبي عرضت وقد الوراق. عيىس أبي مثل بهما اإليمان أو بهما الكفر ثم بالحكمة
ال فالذات معدومة. وهي لها رائيٍّا الدنيا إىل ناظًرا يزل لم تعاىل هللا أن شبهة البرصي
التي األلفاظ معاني سببه الحق، عن بعيد مذهب يف الرازي تورط وقد املوضوع. إىل تحتاج
الكاذب، التشكل ملنطق طبًقا القديمة األلفاظ ضاقت أن بعد االتساع عىل الحكماء أطلقها
إسحاق مثل املوسيقيني وبعض واألصمعي الكندي مثل العلماء بعض حيان أبو ويقيم
مهارة تتطلب التي اآللة يصنع ولم الفعل. إىل القوة من كالمه يخرج لم فالكندي املوصيل.

عنها. مدافًعا الرازي عليه ورد الكيمياء، صناعة أبطل أنه كما عليها. العازف
الفضل مع املوصيل إسحاق حال عن سأل حني الرشيد حكاية حيان أبو ويذكر
ألنه أفضل واألول سهل، والثاني صعب، إليه الوصول األول يحيى، بن وجعفر يحيي بن
الثاني. املوصيل فضل وقد والبرش. الطالقة صاحب وجعفر العطاء، يف الرشف صاحب
ويذكر يشء، منها يزيد بن لخالد وليس الكيمياء يف الفضل لنفس حيان أبو ويعطى

الشعبية. بالثقافة الشيعة الرتباط عيل واإلمام األصمعي حيان أبو
النساك ثم اإلسالميني الكالم أصحاب مع املتكلمني الفرق من حيان أبو ويذكر
والهند والروم والفرس والرتك العجم الشعوب أسماء ومن واإلسالم، واملانوية واملعتزلة

يونان.67 منهما وليس والزنوج والحمران والسودان
املرحلة الثالث: ومراحله الطريق وصف يف الصوفية أقوال بعض حيان أبو ويذكر
اإللهية املرحلة واألحوال)، (املقامات النفسية املرحلة واملجاهدة)، (الرياضة الخلقية
باملعاونة، املدينة تقوم إذ املدني. االجتماعي التصوف إىل وينتقل والوجود). (الشهود
واملذاهب. األديان وأهل الزهاد طبقات وهم بالطبع. مدني هو الذي اإلنسان معاش ويصح
الصيت وسبب املكاسب. بتحريم وقالوا بالصوفية، اإلسالم يف وسموا الفالسفة، من وقوم

ص٣٤٦. السابق، 66
أصحاب ،(۸) املتكلمون ،۲۱۰ ،۱۹۱ ،۳۲۹ ،۱۹٤ ،۳۰۲ ،٣٠٤ ،۳۰۲-۳۰۱ ص۲۱۲–۲۱۳، السابق، 67

.(١) اإلسالم املانوية، املعتزلة، النساك، ،(۲) اإلسالميون الكالم
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

الكرخي. معروف مثل ميتًا ويشتهر خامًال يعيش أنه موته بعد الصويف عليه يحصل الذي
عند الرسف من والرتف الرشف، من والتشف كثرية، أقوال فيه ولهم التقشف أهل هم
حتى سنة أربعني الربع» «حمى مثل األحوال بعض يف الصوفية يعيش وقد النساك. بعض
انتفى الرس صفي وإذا الجفا. يحتمل لم صفا إذا أنه الصويف ورس استوحشها. فارقته إذا
والتواجد، الوجود حاالت وكذلك اليقني ومنازل املعارف من النفس مراتب إىل إيحاء الرش
ال الذي والقريب يجحد ال الذي البعيد واملناظرة، املشاهدة عن الصوفية بعض ويتحدث

ببغداد: الصويف حنيفة أبو فيه قال الذي وهو األحد.68 الحق يشهد،

غ��د ب��ع��د وق��ال��ت ض��ح��ك��ت م��وع��دن��ا غ��ًدا ق��ل��ت

عند الحال هو كما اللدني العلم لتأييد القرآنية اآليات من عديد حيان أبو ويستعمل
هو إليه والطريق إيثار. دون بينهم دولًة وعشيًا، بكرة املوقنني رزق وهو الصفا. إخوان
التجربة بني فرق فال بالشعر، العاجلة حب عىل والتدليل اآلجلة، إىل والتوجه العاجلة ترك
تهمل ثم املزاج صحة من الرتكيب يف الفضائل تحصل وقد الشعرية. والتجربة الدينية
والعبادة اإللهية. الصور مرتبة عىل انحط من وهو أعماًال األخرسين من اإلنسان فيصري
منثوًرا هباءً كله ذاك يتحول وقد فضيلة. والرسعة العجلة تكون وهنا هللا. إىل الطريق هو
مثل املعنى يف واإليضاح اللفظ يف االختصار القرآن ميزة الصالح. العمل يشفعه لم إن
إثبات ويمكن والسنة، بالقرآن العلم االجتهاد رشوط ومن الشعري. والبيت الشعبي املثل
حيان أبي جعل مما الرشكة نفي مثل البرشية التجارب تحليل طريق عن اإللهية الصفات

باإللحاد.69 االتهام إىل عرضة
وقائع إيحاء، مجرد الحسن فالفأل والفأل. التطري موضوع يف الحديث ويستعمل
بعض تستعمل كما الوجه. حسن االسم حسن الرسالة حامل يكون وأن التمني، تطابق
االستعانة أو ورشاب طعام أيام الراحة فأيام الجمعة. يوم عىل الثناء مثل الحرة األحاديث
وتكاتف اإليمان، من الهيئة رثاثة وإن للحسد، منًعا بالكتمان الحاجات قضاء عىل
بالحرارة الروحي مفًرسا العربية الرواية من املسيح بقول ويستشهد بينهم. فيما املسلمني

.٥٥ ،٥٧ ،١٥٨ ،١١ ،١٦١ ،٦٩ ص٣٥، السابق، 68
.٦٦ ،٦٤ ،٣٣٢ ،٢٩٨-٢٩٩ ،١١ ،٧٥ ،٢١٩ ،١٦٦ ،١٤٧ ،١٠٢ ص٢٥-٢٦، السابق، 69
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حدة عن مؤلفاته باقي من مكرًرا اليهودي الرتاث بعض حيان أبو ويستعمل الغريزية.
اليهود.70 طبع

بالحمدلة وتنتهي النعمة. بوالية له واالعرتاف باهلل واالستعانة بالبسملة الكتاب ويبدأ
ورشح الحق بإدراك للقارئ والدعاء الطاهرين وآله النبي محمد عىل والسالم والصالة
وباهلل هللا شاء إن مثل كله الكتاب عرب الدينية العبارات بعض وتستمر بل له. صدره

والنرص.71 والتوكل والشكر والعصمة بالتوفيق والدعاء هللا أعزك التوفيق،

والصديق الصداقة (ج)

مع أرسطو ثم وديوجانس اإلسكندر ثم أفالطون، والصديق»، «الصداقة يف الوافد ويظهر
وهرمس، وثامسطيوس وثيفايون، أبارينوس، ثم أنكساجوراس ثم سقراط ثم الحكيم
القدماء.72 والحكماء واألوائل والحكماء املتقدمني بعض الفرق ومن وثيغانوس. وبقراط،
عن له تمييز دون والفقهاء والعلماء والصوفية الحكماء باقي مثل أرسطو أقوال تذكر
إبراًزا العدوية رابعة مثل مذهب صاحب وليس وأمثال وحكم أقوال صاحب فهو غريه.
وتعهد رهبة. أو رغبة عن مودته تكن لم من اإلخوان فأخلص وهللا. اإلنسان بني للعالقة
أهل وتعهد الوفاء، عىل دليل اإلخوان إخوان وتعهد الهجر، من يمنع باملالطفة اإلخوان
التقاء أو أصدقاء إىل لتحويلهم إما عليهم بالصرب املنافقني أي باإلخوان املتشبهني املكارشة
هو فاألنا واالختالف. الهوية بمنطق الصديق اإلسكندر معلم أرسطو عرف وقد رشهم.
أرسطو ويظل أنا، هو أنه إال الخليفة أنا عمر، يف بكر أبو قال كما األنا غري واألنت األنت،
والخيالء الكرب عن البعيد الدنيا، يف الزاهد الحكيم هو وبقراط، وسقراط أفالطون مع
أرسطو أقوال وتذكر الخلفاء. بالط يف العلم مدعي عند املعروفة والرشاب اللهو ومجالس
ومعظم املسلمني. الصوفية طريقة عىل املفرد املخاطب ضمري يف ومواعظ نصائح صيغة يف
خالل من الوافد أي منه مبارشة وليس سليمان أبي طريق عن أرسطو عن الروايات
فإذا حامًال. واملوروث محموًال الوافد أصبح بحيث واملوروث الوافد تفاعل فقد املوروث.

.١٥٦-١٥٧ ،٢٩٩ ،١٩٩ ،١٦١ ،١٥٨ ،١١٦ ،٨١ ،٢٠٣ ص٢٠١، السابق، 70
.٢٤١ ،٢٠٨ ،٢٢٠ ،٢١٤-٢١٥ ،١٩٦ ،١٨٥ ،٢٩٢ ،١٦٦ ،٦٠ ،١ ص٥، السابق، 71

أنكساجوراس ،(٣) سقراط ،(٤) الحكيم ،(٢) أرسطو ،(٥) ديوجانس اإلسكندر، ،(٦) أفالطون 72
.(١) تيفانوس بقراط، هرمس، ثامسطيوس، شيفايون، أرباتيوس، ،(٢)
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املوروث، لسان عىل الوافد تحمل التي بالرواية يبدأ التحول فإن بأرسطو يبدأ النقل كان
وهو غريه، بالشخص ولكنه األنا هو اآلخر عديدة، مرات الصديق يف الحكيم رمز ويعود
الحكيم فقول معنى. بال لفظ فقال الصديق عن سئل عندما زنباع بن روح بقول شبيه
روح عن تعرب منتحلة صوفية إرشاقية أقواله ومجموع املوروث. من آخر لقول مشابه
رشح املوروث ويستأنف محموًال. واملوروث حامًال الوافد يصبح هنا اإلسالمية. الحضارة

صدقها.73 من ويتحقق ويعمقها للوافد عبارة
ومعظمها واحد. سياق يف تقريبًا والصديق الصداقة معرض يف أفالطون أقوال وتذكر
إىل اليونانية املجردات وتحويل الصوفية وأقوال الخلقية املواعظ إىل أقرب فهي منتحلة.
صياغة اإلبداع، مظاهر أحد واالنتحال العرب، بشعراء وتأصيلها إسالمية عملية أخالقيات
أن من أقرص الدنيا وعمر جهله، وعدوه عقله، املرء فصديق الوافد.74 الروح املوروث
حاشيته. برضاء األحمق وإسخاط الحاشية، بإسخاط الحازم وإرضاء األحقاد. فيها تطاع
املساواة.75 بل الغني لصديق العاقل يتمنى وال محاسنهم، ال الناس مساوئ، يتبع والرشير
إلبداع مناسبة به، أمه عالقة أو أرسطو عالقة مثل باإلسكندر ديوجانس وعالقة
واألخوة بالصداقة يتعلق فيما ومريد شيخ بني أو صديقني بني حوار اإلسالمية الحضارة
وعدم ويرس، بسهولة املوروث إىل الوافد من وانتقاًال امللك للفيلسوف تأكيًدا والنبوة
واألدب الدين يف غارًقا موروثًا أصبح أن بعد الوافد أمام الغربة أو بالغرابة اإلحساس
الصفا. وإخوان السجستاني عند األديان تاريخ داخل نفسه اإلسالم اندمج كما واألخالق.
يكون أو معروف سائل من وجواب سؤال شكل يف أحيانًا ديوجانس أقوال وتذكر
له تمييًزا باليوناني ديوجانس ويخص اإلسكندر. مثل السائل هو نفسه ديوجانس
حسد من التحفظ رضورة حول تدور حكم وكلها موروث. مقابل يف وافد بأنه وتحديًدا
ألنه حياته يف بأخيه اإلنسان وفرح الشدائد، يف األصدقاء ومعرفة األعداء، ومكر األصدقاء
مواطن عالقة من أبقى صديقني بني واألخوة يعيش. ال ألنه وفاته بعد عليه وحزنه يموت
حني يف العقل هو صديق وخري الظاهر. يف والتبعية الباطن يف الصداقة استمرت إذا يملك
صيغة يف الصداقة يف اإلسكندر أقوال وتذكر قالب. بالنصح قام ولو حتى الصديق أن

.٧٢ ،٦٩-٧٠ ،٧٨ ،٦٦ ،٣٧٦ ص٢٥٨، الصداقة 73
االنتحال. الثالث: الفصل التدوين، األول: الباب النقل، األول: املجلد انظر 74

.٤٩ ،٣٦٠ ،١٦٠–١٦١ ،٢٦١ ،٣٨٣ ،٢٤٠–٢٤٢ ،٧٢ ص٦٩-٧٠، الصداقة 75
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والحزن األصدقاء، وتعهد األعداء باستمالة السن حداثة يف امللك نال فقد وجواب. سؤال
وصداقته. بره حق يوفه لم ألنه بل ملوته ليس صديق موت عىل

وباألوىل عدوه أمنه إذا إال كامًال يكون ال فاإلنسان الصداقة. يف سقراط أقوال وتذكر
ويعظه صديقه، عيوب عىل يدل أن الصديق عقل رجحان من أن كما الصديق. يأمنه أن
كما املنكر. عن وينهاه باملعروف يأمره املوروث، وبتعبري السيئة، من ويمنعه بالحسن،
القرابة. إىل تحتاج ال املودة أن حني يف املودة إىل تحتاج القرابة أن هرمس أقوال تذكر
الصداقة، رضورة عن ثامسطيوس قول يذكر كما استغالًال. وأكثر القرابة من أعىل فاملودة
التي الشدائد بأن أنكساجوراس بقول ويستشهد عني. بال كاليشء أصدقاء بال اإلنسان وأن
أنها الصداقة وصعوبة أصدقاء، كانوا لو هو محنته من أكثر إخوانه محنة باملرء تنزل
أبارنيوس مثل شهرة أقل الفالسفة أقوال وتذكر أربعة. طباع ذو والصديق واحد، خلق
ال فاإلنسان مدبر. أو مقبل صديق من املرضة أو بالنفع اإلنسان يلحق بما يتعلق فيما
ويذكر املوروث. املعنى وهو ا رضٍّ وال نفًعا ألحد أحد يملك وال نفسه إال يرض وال ينفع
منه. ذلك طلب قبل الصديق من الحاجة قضاء عن (أسطيفانوس) لثيغابون آخر قول
الصداقة.76 وهي للفكرة راويا بل شخصه وال سمه يهم ال اإلطالق عىل الكاتب يذكر كما
وشعراء محلية وأسماء عربي شعر الوافد، يفوق والصديق الصداقة يف واملوروث
تراثًا باعتبارهم الشيعة أئمة ببعض ويستشهد واألحاديث.77 اآليات إىل باإلضافة باملئات،
دون بالدين النفاق يمكن أنه القاسم بن عيل ويرى ومسيطر، حارض تراث وألنه شعبيٍّا

.٤٥٦ ،٤٢٦-٤٢٧ ،٣٣ ،٧ ،٢٤١ ،٢٥١ ص٢٤٠، السابق، 76
االعراب من شعبي شعر ،(٤٥٠) مجهولون شعراء ،(٥٠٠) عربية أسماء ،(٧٠٠) العربي الشعر 77
املقدمة يف يأتي األعالم أسماء ومن القرآن، ،(١١) الحديث ،(٨) السلف أهل ،(١١) الكتاب بعض ،(٣٥)
املأمون األصمعي، ،(٦) دريد ابن ،(١٢) يحيى بن أحمد العباس أبو ثم (١٣) السجستاني سليمان أبو
السجستاني، داود أبو السريايف، سعيد أبو الخري، أبو رفاعة بن زيد سبار، ابن (٤) بكر أبو ،(٥)
أحمد بن الخليل بكر، أبو الزهريي محمد، بن جعفر املروروذي، حامد أبو النحوي، عيىس بن عيل
الضياء، أبو سهل، بن الحسن املقفع، بن هللا عبد الوزير، سعدان ابن داود، أبي ابن الدولة، معز ،(٣)
،(٢) مسكويه الكاتب، هللا عبيد أبو زرعة، بن عيىس بن عيل أبو عباد، ابن األعرابي ابن الجاحظ،
هللا عبد الصابي، إبراهيم أسحق أبو الخوارزمي، العميد ابن مروان، بن امللك عبد طالب، أبي بن عيل
هللا عبد يحيى بن الفضل البرصي، عبيدة بن عيل السجستاني، حاتم أبو الثوري، حنيفة أبو جعفر، بن
قيس الطرياني، القديس، دهب، بن الحسن املنصور، جعفر أبو حمدان، بن الدولة سيف مسعود، بن
ليىل، أبي ابن عثمان العاص، بن عمرو عمر، األخنف، طلحة، الباقر، الحسني بن عيل بن محمد عبادة، بن
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

يف يذكر مما أقل مسكويه ويذكر الفلسفة، دون النفوس قتل الدين ويجيز الفلسفة.
يف يتدخل األخالق. ذميم عند األخالق» و«تهذيب عمله، عن قوله النفصال ونقده «اإلمتاع»
بأقوال ويستشهد الطبع.78 بليد يحسن، ما بعمل يكتفي ال شيئًا. يبدع أن دون يشء كل
كما عدوه. مع رآه إذا الصديَق الصديِق بقتل داود وأبي والجاحظ تمام وأبي املرقيش

ودمنة. كليلة يف املقفع بابن يستشهد
استحالة تبني والصديق الصداقة عن مصادره التصوف من حيان أبو ويستلهم
واملشيئة بالروح توحد أخذًا ال عطاء فالصداقة صديق. عىل الحصول وصعوبة الصداقة
مع الحجارة ونقل عابد، من الخلق سوء من أفضل فاجر من الخلق وحسن واإلرادة.
وليست بالقلب شهادة الصداقة الفجار. مع (الحلوى) الخبيص أكل من أفضل األبرار
يجد لم من والصديق الحسنة. عىل واملساعدة بالحسنة السيئة مقابلة وهي بالرواية. خربًا
فرضه. وأؤكد شغله غاية اإلنسان يكون ما والرفيق هواه. من يفقده ولم سواه اإلنسان
والوايف به. عينه قرت منحة شملته وإن له عينه قنيت محنة اإلنسان دهم أن من والشقيق
األحباب اشتاقت غاب من والصاحب حاله. بلفظه ويرعى اإلنسان كمال بلفظه يحكي من
ملك دنا وإن الكأس، عن اإلنسان ذكر نأى من والنديم األبواب. به تلفحت حرض وإن إليه،
والنفاق الرياء من والتخلص هللا، فرج يأتي أن إىل بالرثاء التداري الصداقة االستئناس.
وصف من تمنع ال املثالية الصداقة عن األمثلة وهذه مقارحة. ثم مكاشفة أصبح وإال
الريح حشيشة الطباخ حرفة مثل الزمان هذا يف أنها دينار بن مالك من الواقعية الصداقة

لها.79 طعم ال

النعيم أبو الشبيل، لقمان، سفيان، أبو املعتز، ابن الحنفية، بن محمد الفاهية، أبو العزيز، عبد بن عمر
الفرق أسماء ومن (١) ودمنة كليلة ،(٢) والصديق الصداقة الكتب ومن .(١) دينار بن مالك الصويف،
الحكماء ،(٢) الراجز الصمرية، صويف، ،(٨) السلف بعض ،(٢١) كاتب ،(١٣) فيلسوًفا واأللقاب،
شاشنكبري الدولة نرص أردشري، ابن (٢) شاهويه ابن ،(٤) برزجمهر فارس ومن .(١) العرب القدماء،

.(١)
.٤٢ ،٤٣٥ ،٣٢٨ ،٢٣٢ ،٢٨ ،٢١ ،٢٩ ،٨٠ ،٢٢٨ ص١٩٠-١٩١، الصداقة 78

عطاء وابن أدهم بن وإبراهيم الصابي الكاتب هالل بن إبراهيم إسحاق وأبي النوري أقوال مثل وذلك 79

ص١١-١٢، الصداقة الرقي، الصويف املتيم وابو والشبيل الجنيد عن راويا الدينوري الصويف وبرهان
أكثم بن يحيى مثل أقوال دون صوفية ذكر ثم .٣٤٨ ،١١٠ ،١٠٤ ،٩٧ ،٩٣ ،٧٢ ،٦٥-٦٦ ،٣٠
،٣٤٠ ص٣٠٧–٣٠٩، الصويف الرساج ابن ص٢٧٨، الصويف سمعون ابن الدارمي مسكني ص١٠٦،
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والهادي واملعيار املقياس هم املتقدمون للمتأخرين. مرايا املتقدمني وتجارب
ال أنه املتقدمني بعض قال وقد اإللهية. التدابري تنقل عنهم الهدى، أئمة للمتأخرين
قال كما أجلهم. من نفسه فيصلح عليه يخرجون وأعداء ووزراؤه نفسه إال للمالك صالح
واحدة جماعة والحكماء واالستعانة. اإلعانة من له البد بالطبع مدني اإلنسان أن األوائل
الحكماء بعض وقال وشعوبهم. مضاراتهم عن النظر برصف بعض من بعضهم يخرج
الروح، نسيب فهو ا أخٍّ الصديق يكن لم وإن الجسم، نسيب فهو صديًقا األخ يكن لم إن

حكيما.80 داود أبو سمى وقد
مع ويقبلون النكبة عند ينرصفون أنهم السوء إخوان عن قوله فيلسوف عن ويروى
عىل يشكرون ال الرش. إىل يتحولون ثم بالثقة يظفروا أن إىل باملحبة ويتواصلون النعمة.
الصداقة عىل دليل النية وحسن رش، وتحجرهم رش، صداقتهم الرش. وينرشون الخري،
الصالح الزمن يف الصديق واجب. الصديق من والحذر العدو، واعتزال املوت، دليل والهجر
ومن والنفاق. الحياء بني (املضاحك) املكارش السوء زمان ويف األديب، اللبيب الحسيب
العاقل وليس سفر. أطول صديق طلب يف والسفر بالغدر. كافئوه باملكر اإلخوان عارش
وخري بالحلم. قابله سفيًها كان وإن به تزين فاضًال كان إن ألنه الصديق من بأفضل
دون مضطرٍّا إال الكذاب مصاحبة ألحد يجوز وال املن. وعدم الدين سرت من األصحاب
تجوز وال القادر. هو والعدو طبعه. عن ينتقل ال حتى بذلك إعالمه ودون تصديقه
املودة وغاية عودة، يمكن حتى إيقاعه وال إصالحه، عن العجز بعد إال أحد مع القطيعة

والتناصح.81 الثقة
والشعر بالقرآن بدورهم يَستشهُدون الذين السلف أهل بأقوال حيان أبو ويَستشهد
يف أقوالهم من ويقتبس الواسع. باملعنى الصفا إخوان إىل أقرب وهم النثر. من أكثر
وأحيانًا األنا. هو الذي اآلخر بأنه الصديق وتعريف العداوة. وتحييد الصداقة فضيلة
يغلب نوعي تراث وهو للرتاث. سلطة إعطاء أجل من الصالح بالسلف السلف يتحدد
دون االتِّساع عىل الصالح السلف يذكر وقد والنفسانيات.82 واألخالقيات اإلرشاقيات عليه

أكثم ص٣١٠، العدوية رابعة ،٣٩٠ ص٣٢١–٣٢٤، البرصي الحسن ،٢٣٩ ص٣٠٨، الصويف برهان
ص٣٥٢–٤٥٥. صيفي بن

.٢٤ ،٣٩٨ ،٩ ،٢٠ ص٤٠١، السابق، 80
.٢٣٩ ،٤٥٦ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٣٣ ،٢٣٩ ،٧١ ،٣٠ ،٣٦٦ ،٢٥٧ ص٢٣٩-٢٤٠، السابق، 81

اآلباء. عرص يف العربي الرتاث يف األوغسطينيات أو الهلينستي الرتاث يف األفلوطينيات يُعادل ما وهو 82
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الفضل عن ُمجاهد ابن التحديد، عىل أو النفس مع التعامل وطريقة التواُضع يف تحديد
حكيم الظرب بن وعامر الخري، عن الخليل وابن األمل، عن الهندي عثمان وأبو والرزق،
السلف أقوال عىل برشوح ينشأ الفلسفي فالفكر اليقظان. والهوى النائم الرأي عن العرب
عىل أحدهم حرَّم الذي العرب حكماء أعمال تُذكر وقد اليونان. أعمال عىل فقط وليس
الواقع قدرة عىل يدلُّ مما اإلسالم، يف الحكم فيه جرى بما الخنثى يف وحكم الخمر، نفسه
ويذكر الواقع.83 إليه ل توصَّ ملا الوحي تأييد وعىل الوحي، إليه انتهى ما إىل الوصول عىل

وشيعة.84 سنَّة بني فرق ال للموروث، مصدًرا باعتبارهم الصحابة
بمنزلة فالصديق القلوب. بني والتآلُف والتحاب الشهادة معاني يف بالقرآن ويَستشِهد
وأن لنفسه، يرضاه ما إال يرىضلصديقه ال الصديق أنَّ عىل بالحديث يَستشهد كما العني.
رشار من االستعاذة ورضورة أَلُوف، صديق املؤمن وأن مجاراة، دون صدقة الناس مداراة
يوثق التهادي وأن بينهما، للتبادل باملحبَّة الصديق وإعالن خيارهم، من والحذر الناس،
اإليمان، من العهد حسن وأن للناس، د التودُّ اإليمان بعد العقل رأس وأنَّ املحبة، أوارص
باعتبارهم أيًضا باألنبياء ويَستشهد لصديِقه.85 حبٍّا أكثر كان من الصديَقني أفضل وأن
وأحيانًا اإلسالمية الروايات خالل من مريم ابن عيىس أقوال فتُذكر السابق. الوحي تاريخ
بعِضهم حبُّ املسيح تالميذ عالمات فِمن اإلسالمية. الحضارة ُروح عن تعبريًا امُلنتَحلة
وحب للنفس، الصديق وحب النفس، ُحبِّ مثل الجار وحبُّ القلب، بكل هللا وحبُّ البعض،
قصة وتروى للرب، وجوٌد النفس ووجوُد للنفس، وصيانة الصديق صيانة للرب. النفس
آمنة، ليَست الحياة ألنَّ عيىس؛ وعبس يحيى م تبسَّ عندما مريم ابن بعيىس زكريا بن لقاء
وصحبة الخري صحبة عن لقمان بقول يستشهد كما مباًرشا. قوًال وليَست حوار صيغة يف
وكعب اليهودي عريض بن سبعني مثل واألدبي الديني اليهود برتاث يَستشهد كما الرش.

أصحابه.86 كلب اإلنسان يكون أن من تحذيًرا األحبار

،٤٠٧ ،٣٢٤ ،٢٧٩ ،٤٧٠ ،٣٧١-٣٧٢ ،٢٧٩ ،١١٩ ،٨٥ ،٥٥ ،٤٥ ،٤٣ ،٤١ ،٣٨ ص٣٢، الصداقة، 83
.١٤٠-١٤١ ،٢٣٨

،٥٢ ،٤٥ ص٤١، بكر، أبو .٣٧٣ ،٣٥٦ ،٣٢٢ ،٢٧٨ ،١٣١ ،٥٢ ص٢٤، الصداقة، الخطاب، بن عمر 84

عمرو ص١٨، مسعود، بن هللا عبد ص٥، حنيفة، أبو .٢٥٤ ص٥٣، طالب، أبي بن عيل .١٤٣ ،١٤١ ،٥٤
ص٣٢١، محمد، بن جعفر ص٥٣، العزيز، عبد بن عمر ص٢، عفان، بن عثمان ص٤٢، العاص، بن

ص٢٣٨. جعفر، بن موىس ،٣٥٢ ص٥٤، الحنيفة، بن محمد ،٣٢٨
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واملؤانسة اإلمتاع (د)

يف ديوجانس يأتي يونانيٍّا. اسًما وعرشين واحًدا واملؤانسة» «اإلمتاع يف الوافد يتجاوز ال
ثم اإلسكندر، مع الرابعة املرتبة يف إال أرسطو يأتي وال سقراط ثم أفالطون ثم املقدمة
أومريس، إقليدس، جالينوس، ثم وزيموس، فيثاغورس ثم ومنقاريوس (أبقوس) كنتس
زيودورس، ثيوديسيوس، أسقليبوس، أسطفانوس، أربوس، حوريس، أنكساجوراس،
بالواو وأحيانًا أرسططاليس باأللف أحيانًا أرسطو ويكتب يونان.87 غالوس، طيماثاوس،
يف أرسطو يذكر مناظريه. أقوال يف بل حيان أبي أقوال يف فقط يذكر وال أرسطوطاليس.
واملنطق. اللغة حول يونس بن ومتى السريايف بني حيان أبو يرويها التي الشهرية املناظرة
ألن ألحد؛ ملًكا ليس معنى هو حيث من واملنطق اللفظ، عن ُمستقلٌّ املعنى السريايف فعند
جدلية حجة وهي ذلك. يجحد أن يُمكنه ال أرسطو منطق يعرف ومن الذهن يف املعاني
عليه الحجة وقلب عليها، املنطق هجوم ضد العربية اللغة عن دفاًعا يونس بن متى ضد
يف الواو حرف معاني يُحدِّد أن أرسطو منطق يعجز كما عنه. يُدافع الذي املنطق باسم
بني للتمييز وأفالطون؛ وسقراط أرسطو الشيعة، فرق الكفر، أئمة ويَستعِمل اللغة.88
يُستعَمل فكما ضعيفة ُحجة وهي فيه. الفتنة وإدخال اإلسالم يف للقدح والباطن الظاهر
ألرسطو رشًحا األمر يَُعد لم اإليمان. تدعيم يف أيًضا يستعمل الكفر تدعيم يف أرسطو منطق
وأرسطو عنه. يُغني ما اللغة منطق يف دام ما ألهميته ورفًضا له نقًدا بل له إكماًال أو
لصديق وقاطيغورياس إيساغوجي رشح ويُعطي ذكًرا. أقل كان وإن غريه مثل مذكور
من مذكور هنا الوافد األنبياء. بني العييُّ األغنياء، بني الفقري مسكَويه، الختبار بالرِّيِّ
للموروث تذوَّقه وملسكويه مبارشة. وليس سينا ابن خالل من وأرسطو املوروث، خالل
للطبيعيات ال والنفس الفضائل لتحليل للنظر، ال للعمل للمنطق، ال لألخالق للوافد، ال

.٣٣٩ ،٣٠٦-٣٠٧ ،٢٩٤ ،٢٦٤ ،١٤٩ ،١٤٣ ،١٢٠ ،٨٥ ،٧٦ ،٢٢ ،٢٧٨ ،٢٦٤ ص٨٦، الصداقة، 85
.٣٨٥ ،٤٠ ،٦٤ ص٢٦٤، السابق، 86

،(٣٩) منقاريوس (أبقوس)، كنتس ،(٧) اإلسكندر أرسطو، ،(١٠) سقراط أفالطون، ،(١٥) ديوجانس 87

إسقلبوس، أسطفانوس، أريوس، موريس، أومريوس، إقليدس، جالينوس، ،(٢) زيموس فيثاغورس،
.(١) غالوس طيماثاوس، زيودورس، تيودوسيوس، أنكساجوراس،

ولغة اللغة، منطق هناك واملوروث. الوافد بني للتقابل رمز هو إنما واملنطق اللغة بني التقابل هذا 88

العلَمني. بني ربٍط كعنارص املنطق
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

لرجٍل الشفاعة طلب يف وروايات حكايات صاحب أنه عىل أرسطو ويذكر اإللهيات. أو
وال يريد وقت فسيَجيء يُِرد ولم َقدَر وإن العذر، فله يَقدر ولم أراد وإن له، يُعطها لم
من أنها واألقرب والشفاعة. واإلرادة القدرة عن األشعري بالكالم ُمحملة ألفاظ وهي يقدر.
بالدنيا والفرح العقل أن عنه يروى كما اليومية. الحياة يف الحكيم أرسطو لبيان املنتحالت
املنطق صاحب يذكر كما الصويف. األخالقي أرسطو صورة عىل يدلُّ مما يجتمعان ال
العلم. إىل الشخص من انتقاًال عام بوجٍه للمنطق امُلستعمل أو أرسطو هوية عىل تأكيًدا
وليس العامري عن ورواية الرمز، إىل الشخص من انتقاًال أرسطو وليس الحكيم ويذكر
الفلك ودوامها واألجناس األنواع علة الثقافة. داخل ثقافة إىل الوافد ل تحوَّ فقد مبارشة.
من فطبيعتُها املنطقية الكليات أما املائل. الفلك وحوادثها األشخاص كون وعلة املستقيم،
بالوهم حكًما واعتربه الرأي هذا النفيس النرض أبو نقد وقد لها. امُلستَتبَّة القياسية القوة
األجناس عىل أثرهما يف املائل والفلك املستقيم الفلك بني فرق ال وأنه بالظن، ورجًما
أنه العامريِّ َعيُب هذيانًا، للنائم أن وكما عثراٍت، للجواد أن كما هفوات وللحكيم واألنواع.
كما الباطل قبول إىل تؤدي فتنة للرجال الرجال ومحبة م، توهُّ الحكيم وقول الحكيم. قلَّد
إىل الدعاء إال املأزق هذا من مخرج وال الحق. ردِّ إىل تؤدي فتنة للرجال الرجال بعض أن
التحقق وعدم للوافد والتبعية الوافد لنقد املوروث يتوجه وهنا منه. للخروج ع بالترضُّ هللا
والجهل الجهل، يف نقص فالعلم العلم. نهائية ال معرض يف أرسطو ويذكر صدِقه. من
ال واإلنسان حدود. له الذي هو العلم ونقيض حدود، بال العلم كان ثم ومن حدود، بال
تُعربِّ عنه املسلمني وأقوال العلم، يف سقراط بقول أشبه قوٌل وهو له، حد ال ما إال يطلب

اإلسالم.89 وروح اليونان روح عن
أو والفلسفة الدِّين بني أو والحكمة الرشيعة بني االتفاق معرض يف أفالطون ويذكر
والوافد واألمة، والسنة والتأويل التنزيل ألفاظ يستعمل فاملوروث والوافد. املوروث بني
واأليسوالليس. والعريض، والذاتي واألسطقس، والطبيعة والصورة الهيويل ألفاظ يَستعمل
من فرع والنبوة النبوة، من فرع الفلسفة واحد، يشء والرشيعة الفلسفة اللفظ. يف فالخالف
حاجة يف والنبي العلوم، أم والفلسفة الخطاب نفس يقولون والنبي والفيلسوف الفلسفة.
املدافع املوقف هذا سليمان أبو يرفض بنفِسها. غنية والفلسفة نبوته، إلتمام الفلسفة إىل
وضع أفالطون أنَّ إال الفلسفة. يف رفضإدخاله بل الوافد تقليد عدم فقط ليس الفلسفة عن

.١٠٠ ج٣، ،٧٧-٧٨ ،٣١ ،٤٥ ج٢، ،٣٥ ،١١٤ ،١١٦ ج١، اإلمتاع، 89
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سليمان أبو ويَستعمل والتأخري. والتقديم البحث وطريقة الخطاب لتعليم النواميس كتاب
وأمثاله. القرآن وتشبيهات العربي األدبي املزاج تستهوي التي األدبية أفالطون تشبيهات
ِمصباح والعلم لآلخرة. الدنيا يف يجمع وهو للشتاء الصيف يف تجمع النملة مثل فالحكيم
ويُعلِّق الغري. مصباح إىل النفس مصباح ضمَّ لو حبَّذا الجهل. ظلمة عنها ينفي النفس
السياسة، من أمثلة يذكر كما القرآن. يف واملصباح املشكاة تشبيه ويُضيف سليمان أبو
وإذا َفلة، السَّ رئاسة من أصلح الرؤساء وموت اآلَخرين، سياسة قبل الواحدة النفس سياسة
سليمان أبو ويرفض قسوته. من يجزع السلطان صحب ومن به، اإلرجاف كثر امللك بخَل
للربهان. كأداة التمثيل ويَرفض األدبية، أشكالها قبول من بالرغم األقوال هذه مضمون
أكثر ترض التي ذاتها الفكرة وينقد الباطل. إىل يَستجيب كما الحق إىل يستجيب فاملثال
محلية أمثلة ويعطي الزمان. فسد إذا خاصة مصاحبتِه من أوىل السلطان تجنب تنفع. مما
العرص ويصلح وواقًعا. عقًال عليه والرد الجديد الفكر ونْقد القديم الفكر لتأصيل جديدة
مرغوبًا والحكمة مطلوبًا، والعلم ا، عامٍّ والخصب مقبلة، والدولة طريٍّا، الدِّين كان إذا
والسياسة متكافئة، واملعامالت سليمة، والقلوب شاملة، والدعوة طاهرة، واألخالق فيها،
سليمان أبي من خالصة افرتاضية الحالة هذه تكون قد متقاربة. والبصائر مغروسة،
ونقصان. زيادة وإدبار، إقبال وفساد، صالح وجدب، خصب فالزمان األندليس؛ وُمحاوره
ويُعلق أفالطون، قول سليمان أبو ويذكر مطلق. رش أو ُمطَلق خري السياسة يف يُوجد فال
من يمنع الحكمة من يُعطي ما بقدر تعاىل هللا إنَّ أفالطون قال فإذا رفًضا. أو قبوًال عليه
للنفس املال يجتمعان، قلَّما رضتان واملال العلم ألن تعقيًال القول هذا يَزيد فإنه الرزق
واملال مدبر العلم ضدان. ُمتعاندان وهما العاِقلة، النفس من والعلم والسبعية، الشهوية
كثرية، املال آفات عام. واملال باإلنسان خاص العلم جسدي، واملال نفيس العلم مدبر،
املوروث للوافد تعليل إيجاد هنا اإلبداع القناعة. إىل ويَهدي األنفاق، عىل يزكو والعلم
السجستاني سليمان فأبو جديدة. إنسانية تجارب يف وتأصيله الجديد الواقع عىل وتركيبه
املبدع.90 املوروث إىل املوروث إىل الوافد من اإلبداع، إىل النقل من بالتحول يقوم الذي هو
والبعض ببعضها، التسليم وعدم مناقشتها مع ديوجانس أقوال من كثري وتقتبس
تلك مثل الحكم قالب يف وكلها املوروث. األدبي الشكل وجواب، سؤال صيغة يف منها
واملوروث، الوافد بني فيها التمييز يمكن وال فاتك، بن املبرش األدبية ألشكالها أرَّخ التي
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

أقوال تصنيف ويُمِكن باآلخرة. والنهاية بالدنيا البداية باملوروث، والنهاية بالوافد البداية
وفساد امللح صالح مثل البدن وأمور بالغذاء يتعلق ما األول أنواع؛ ثالثة إىل ديوجانس
والتحرِّي البدن، مع يتواءم ما بل األكل كثرة امُلهم ليس الرب، رزق من العبد أكل الذباب،
للسعادة، فاملوهوب للبدن املأكول كان إذا البدن، غذاء يف التحري من أوىل النفس غذاء يف
تكون أن بالنفس فاألوىل ُروح لكل سفينة يطلق ال املالح كان إذا للعدو. واملحفوظ
والثاني البدني. الغذاء ملفهوم توسيًعا هللا وإىل النفس إىل البدن تَفتح أقوال وكلها كذلك.
وترك يفهم، من مع والحديث والوحدة، غ التفرُّ واالجتماعية، الفردية باألمور يتعلَّق ما
قبحها، زيادة أو ُحسنها ُقبِح لعدم املرآة يف النفس ورؤية الدار، يف والفضة الذهب اختزان
إىل الدنيا من االنتقال باآلخرة، يتعلَّق ما والثالث للمرأة. الرش لتلقني املرأة واستعداد
الدنيا الفالسفة، تملك أو امللوك تفلُسف رضورة الحكمة، طلب إىل الغنى طلب من اآلخرة،
العلم طالب األريض، الحمام عىل السمائي الحمام أولوية الكفاف، حد إال فيه يؤخذ ال سفر
هذه بعض عىل التعليق ويتم العامة. يقدره واملال الخاصة يقدره فالعلم الدنيا؛ يف واملال
والقمر الشمس ألنَّ الحال؛ يف والقمر كالشمس الدار يف والفضة الذهب تشبيه مثل األقوال
للناقص. تكملة ويُحميان يذيبان والفضة والذهب كثري، لفساد سببًا فيكونان يُكسفان
رفض ملن إال تصح ال الفلسفة بأن الفالسفة؛ وتمليك امللوك تفلسف عىل التعليق يتمُّ كما
الحكماء، عند امللك الفيلسوف أو الفيلسوف امللك استحالة ثم ومن لآلخرة. وتفرغ الدنيا
مفتوًحا املجال زال وما األريض، الحمام عىل السماوي الحمام ثمن ارتفاع عىل ويوافق
باآلداب األمثال هذه ومقارنة للمرأة امُلعادي جالينوس موقف عىل اليوم التعليق من ملزيد

املقدسة.91 الكتب ومواعظ القديمة السامية
عىل الطرب مثل موروث موضوع يف ُمنتَحل، وأغلبها سقراط، أقوال بعض وتُذَكر
اآليات وبداية القرآني األسلوب يف العادة هي كما وجواب سؤال صيغة يف والعزف الغناء
أن بعد الدمشقي عثمان أبي امُلرتجم عن رواية والجواب السؤال وأحكام واإلجابة بالسؤال
تأليفها عىل يدلُّ رصني عربي أسلوٍب يف األقوال وتُروى الرتجمة. عرب موروثًا الوافد أصبَح
عن واالنحراف الوضع االنتحال يعني ال اللفظ. من ابتداءً ترجمتَها وليس املعنى من ابتداءً
املوروث معاني مع اتفاًقا مرتجمة وليست مؤلَّفة بألفاظ معناه استئناف بل األصيل النص
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األولوية وإعطاء بالفضيلة، العلم صلة الرئييس، موضوعه ويف واالتِّساع، العمق من ملزيد
للثنائية وتحويًال اليونان، ملوقف وتأكيًدا اإلسالم، موقف عن تعبريًا املعرفة عىل لألخالق
والسمع؛ للغناء يطرب فاإلنسان موروثة. صوفية إرشاقيات إىل الوافدة اليونانية األخالقية
مجرَّد والبدن بالنفس، االنشغال واألوىل شيئًا. تساوي ال وهي بالدنيا مشغولة نفسه ألن
ال والوعظ الكثيف، الفهم عن يَنوب اللطيف والكالم لها. أعدَّ ما بكل عاملة وهي لها. آلة
الكرب، يف العلم من أفضل الصغر يف والعلم األصدقاء. يُعالج بل األعداء من االنتقام يبغي
بالتعلم املرء فيحسن والتعميق، بالتعليق سليمان أبو ينتهي امُلرتجمني عن النقل يبدأ وكما
تنظر ألنها بالحزن؛ تَجزع وال بالفرح، تطغى ال الفاضلة والنفس الحياة به حسنت ما
محاسن مساوئَ ولكلِّ مساوئ محاسَن فلكلِّ نقصان. أو زيادة دون هي كما األشياء إىل
تداعيًا َلُكْم﴾، َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿وََعَىس

املوروث. العقد لحبات وافد خيط مجرد النهاية، وليس البداية مجرد الوافد للمعاني.
صوفية؛ إرشاقية وكلها والجواب. السؤال صيغة يف بعضها فيثاغورس أقوال وتُذكر
الكالم بني النفس، وفضيلة البدن شهوة بني النفس، وعمى البدن عمى بني الفرق مثل
ناحية من املعلوم والطريق املعروف والكالم ناحية، من امَلجهول والطريق املعروف غري
كما والعجم العرب بني أو واليونان العرب بني املقارنة موضع يف إقليدس ويذكر أخرى.92
الجيهاني فيُعريِّ يونس. بن ومتى السريايف سعيد أبي بني الشهرية املناظرة يف الحال هو
وال الفالحة كتاب وال املوسيقى وال املجسطي وال إقليدس كتاب لهم ليس بأن العرب
التي الشعوبية هذه عىل حيان أبو ويردُّ واألنفس. األبدان عالج به ما وال العالج وال الطب
الوافد تأتي كلها العلوم فهذه يستحق. مما أقل واملوروث يستحق، مما أكثر الوافد تُعطي
العقل طريق اإللهي. النقل طريق عن العرب تأتي حني يف البرشي العقل طريق عن
الطبيعة هو فاهلل الطبيعي؛ الطريق هو النقل طريق أن حني يف االصطناعي الطريق هو
يوجد ال كما باإلنساني يَمتزج أن دون خالص إلهي طريق يوجد وال الصنعة. والعقل
يحق وال والثقافات. العلوم اتفاق إىل يؤدي مما باإللهي، يَمتزج ال خالص إنساني طريق
معركة بعد صار إذن الوافد تمثُّل املجسطي. أيًضا لهم فليس العرب؛ عىل الفخر للُفرس

دون بالعلوم خاصٌّ شعٌب يوجد ال أنه والحقيقة والعلمانيني. السلفيِّني بني اآلن الدائرة املعركة وهي 92

الثقافة، ُمستوى عىل األوىل الحديثة. الغربية العنرصية تُماثل القديمة الحضارية فالشعوب آخر؛ شعب
الِعرق. مستوى عىل والثانية

318



حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

له حكيًما باعتباره الشاعر هومريوش أقوال وتروى وتقليده. قبوله أو وحصاره رفِضه
ومثل لنفسه، كالقاذف فيكون غضب به ُعريِّ إذا بيشء اإلنسان ِعلم مثل: وِحَكم مواعظ
عند مفهوًما القول يكون وأحيانًا فيه. اإلنسان مع الستوائهم الناس عيب عىل الصرب
قول ويذكر العرشين. ابن وهو أويوس امللك كلب هالك مثل العرب عند وليس اليونان
حشو يُريد من ضد ويستعمل الذهن، وكذلك اإلناء امتأل إذا املاء بفيض ألنكساجوراس
أيًضا الوافد يقوم وإكماله وتعميقه الوافد بتصحيح املوروث يقوم فكما بالحفظ. الذهن

املوروث.93 بتصحيح
طلب وقد بالتلميذ. األستاذ بالنظر، العمل صلة وأرسطو اإلسكندر بني والصلة
بدورة املثل ويرضب لحياته. رجاله يرد أن ال لرجاله حياته يرد أن اإلسكندر من األستاذ
بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك آلية شعوريٍّا ال تفسريًا وربما زمانًا أمة لكلِّ أن عىل اإلسكندر
بقراط من أفضل األخالقي فجالينوس طبيبًا. ال حكيًما جالينوس عن ويُروى النَّاِس﴾.
صيغة يف موروثًا أصبح الذي للوافد املوروث من الرواية النموذج، لنفس طبًقا الطبيب
وهو بها والعجب الذات حب مثل للعرص األخالقية املفاسد ضد للمخاطب موجهة موعظة
زرعة بن عيىس عن رواية موريس قول ويذكر فضيلة. لها الناس حب أنَّ حني يف رذيلة
ومنهج واحد رأٍي عىل الناس إجبار ويستنكر واملنهج، والرأي الفكر يف التعدُّدية عىل يؤكد
والناس ويَنهى يَأُمر ملك هناك كان ولو حتى التعددية برضورة عليه التعليق ويتم واحد.
التصالح يكون حتى بالرأي للرأي وامُلعارضة التعاون من بد ال إنه مع وتُطيع له تَسمع
عن التعبري املهم بل مورس شخص يهمُّ وال واملأمور، واألمر وامُلتعلِّم العالم بني والتشاور

الوافد.94 لسان عىل َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو املوروث ُروح
النفوس؛ وطب األبدان طب بني وفلسفة، طب بني فرق ال ألبوقراط قول ويُروى
الناظر لطافة مثل األبدان يف القلب فلطافة بينهما. يَجمع بقراط وطب حكمة. فكالهما
املثل ويرضب السهر. إىل والثاني النوم إىل يؤدي األول والهم، الغم القلب آفة األجفان. يف
معلومات مجرد وليس للمقارنة مقياس فهو السديد؛ والقول الرشيد الفعل يف باإلسكندر
وأستاذه النبي هو يكون أن يُعقل وال أرسطو، تلميذ الفيلسوف، امللك فهو مخزونة. وافدة
ُمكافأة عىل وقوته له، مدحهم أو الناس ذم عن املسئول هو اإلنسان أن كما كذلك. ليس

وندمائه.95 اإلسكندر بني حوار صيغة يف أعظم بإحساٍن إليه أحسن من
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أجل من ومنقاروس (مكاريوس) مقاريوس مثل ُشهرًة أقل أخرى أسماء عدة وتذكر
كان منفرًدا. قوًال وليس الثنائي الحوار عىل تقوم الشخصيات متعددة حكاية صياغة
متظاهًرا منه أخذه بمال يطالب رجل به تعلَّق وقد بزيموس ومرَّ حاجة، يف مقاريوس
عىل إال يَقدر ال واإلنسان بالذهب، ووَعَده املال أخذ وقد سقيم. وباطنه والنسك بالزهد
فإن الذهب املعدن يلفظ فكما كاملعدن. املعدن عن يختلف الذي واإلنسان الوسع، قدر
أعالم بعض إىل ونسبتها املوروث لروح املوافقة األقوال اختيار ويتم الذهب. يبتلع اإلنسان
زهد يف ثيومورس قول ويذكر القدر. مع الهمة اجتماع رضورة يف إسقلبيوس مثل الوافد
َكثُر وإن الهم، يُحُرض قلَّ وإن النفقة، وتُبدده اللؤم، ويحفظه البخت، يحرضه الذي املال
اسم يف يكون وقد فيه. يطمع من والخداع عنده، ليس من الحسد يجلب الناس. تقاسمه
فليس وجد وإن االسم، بهذا شخص يوجد وال الحادثة، تقع لم وربما داللة. هللا» «هبة
عىل بناءً الحضاري اإلبداع عىل يدلُّ مما القول، هذا يقل لم فإنه كان وإذا زاهًدا. حكيًما
ويرشحه كيًفا. كبري ا كمٍّ صغري العلم صولون، قول ويذكر الوافد. مع املوروث تعاُمل
يف القليل استعمال حسن املعنى، إمكانيات يُبني بل اح الرشُّ بطريقة ليس سليمان أبو

الباقي.96 واألثر امَلحمودة والغاية النفع إيتاء
االنتحال. عىل يدل مما وافدة شخصية ِمن أكثر لسان عىل القول نفس يتكرَّر وقد
فقد الفكرة.97 بل الشخص املمثول، بل املثل املحمول، بل الحامل هو املقصود فليس
طلبها. قبل الصديق حاجة يقيض الذي هو الصديق أن أسطفانس لسان عىل تكررت
اإلساءة عدم عن طيماثاوس قول ويذكر تيفابون. لسان عىل قبل من القول تكرَّر وقد
أو فيه منفعة ال بما االهتمام وجهة عن غالوس قول ويذكر بالقول. ال بالفعل للناس
موروثًا. وافًدا وأصبح العامة الثقافة يف معروًفا أصبح وكأنه منقطعة أو قليلة منفعة
قال كما ومواعظ ِحَكم هيئة يف الشعبية الثقافة من جزء معروف، وكأنه الوافد ويذكر
وهو وجواب، سؤال صيغة يف بالوالية الوايل يظهر وال بالوايل، تظهر الوالية أن يف آربوس
كنتس إىل اليونان ملك ثيودوسيوس حكاية سليمان أبو ويذكر للموروث. األدبي الشكل
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

قتلوه، الطريق قطاع أن إال الشاعر له فجمعها الفلسفة، يف كتبًا منه يطلب عندما الشاعر
لالنتقام تصيح الهواء يف الكراكي أتت الهيكل ويف االنتقام. السماء يف الكراكي من وطلب
اليونانية والحضارة املوروث عىل الوافد تركيب فتمَّ السلطان. فأخرب ذلك البعض فسمع
عربية حكاية ووضع إسقاطها أو األساطري ذكر من تحرُّج دون اإلسالمية الحضارة عىل

املوروث.98 يف ويصبه بالوافد علم عىل سليمان أبو كان محلها.
املناظرة يف خاصة املرات عرشات «يونان» لفظ ذكر األعالم أسماء إىل وباإلضافة
مثل قوٌم فاليونان واللغة.99 واملنطق للشعب وصًفا اليوناني واملنطق العربية اللغة بني
الشعوب خصوصية إثبات أجل من الوافد أي العرب غري أي العجم من وكالهما الفرس.
إبداع إبداعه، شعٍب لكلِّ اليونان. هو واحد شعب يف اإلبداع حرص وعدم منها كلٍّ وإبداع
التبعية تصل وقد السياسة. يف الُفرس وإبداع املنطق، يف اليونان وإبداع اللغة، يف العرب
يونان. أرض من حيوان وكل يونان، بركات من وحزن فرح كل جعل حدٍّ إىل الحضارية
املنطق واضع إنَّ بل اليونان. ولغة اليونان منطق عن الستغنى شعب كلُّ تداَرَس ولو
ُمرتِبط اليوناني املنطق بعده. أتى من منه أخذ كما سبقه ن ممَّ أَخذَه قد يكون ربما
بالعرب. ا خاصٍّ منطًقا العربية اللغة يَجعل مما املنطق أساس فاللغة اليونانية. باللغة
ُمرتِبط يوناني منطق يف النظر والهند والفرس، العرب، الشعوب باقي تَستطيع وكيف
املنطق إىل فالدعوة اليونانية. اللغة تعلُّم بعد إال املنطق تعلُّم يُمكن وال اليونانية؟ باللغة
ثم الرسيانية إىل وانتقلت اليونانية، اللغة قدمت وقد ُمستحيلة. اليونانية اللغة تعلُّم دون
منطق عليه يضاف النحو مجرد العربية اللغة وليست املعاني. إال يبَق ولم العربية، إىل
أو تركية أو فارسية أو هندية أو يونانية ليَست واملعاني أيًضا. منطق هو بل اليونان،

عربية.100
موىس لهم يتعرَّض ولم منهم، شيئًا تقتبس أو اليونان الرشائع أو ديانات تَذكر ولم
رأي هذا يكون أن والعجيب محمد. حتى ويحيى وزكريا وسليمان وداود وإبراهيم وعيىس
نبيٌّ ليونان وليس اليونان. ُكتَب عليه وقرأ عدي بن يَحيى تالميذ من املنطقي سليمان أبي

.١٥٣–١٥٥ ،٣٦-٣٧ ج٢، اإلمتاع 98
،١٧٣ ،١٧٠ ،١٢٨ ،١١٢ ،٨٩-٩٠ ج١، اإلمتاع، .(١٢) وخارجها (٢٨) املناظرة يف يونان لفظ ذكر 99

.١١٥–١١٧ ،١١٠-١١١ ،١١٣
.٢٢ ،١٨ ج٢، السابق، 100
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لنبي. تابع أو نبي إنه يَُقل لم نفسه اإلسكندر إنَّ بل وملوك. حكماء لهم بل رسول، وال

مجتهدون. وكأنهم املصالح لتغريُّ طبًقا ُدوها فجدَّ الزمان وأبالها َقِدمت رشائع لهم كانت
يكونوا ولم العرب، أو إرسائيل بني خاطب أنه اليونان إىل الوحي إشارة عدم أن والحقيقة
أنه كما إرسائيل. بني وأنبياء إبراهيم، دين يعرفون، بما الوحي خاطبهم باليونان. علٍم عىل
وأرفيوس وفيثاغورس وأفالطون سقراط مثل أنبياء لليونان يكون أن املستبَعد من ليس
األلفاظ بعض وجود من وبالرغم نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن واإلسكندر وأرسطو
توجد والقنطوريا واملاليخوليا والسوفسطائي واملوسيقا الكيموس مثل املعرَّبة اليونانية
أصبحت فقد والكوسج. السكنجبني مثل والفارسية اليونانية بني أخرى ألفاظ بعض
تظهر كما اإلسالمية. والحضارة العربية اللغة من جزءًا فارسية أو يونانية املعربة األسماء
للرتاث الرشقي الجناح حضور عىل يدلُّ مما اليونانية مقابل الفارسية األسماء بعض

الغربي.101 الجناح حضور قدر اإلسالمي
عىل وليس العموم عىل والفالسفة والفيلسوف والحكماء الحكيم ألفاظ وتُذَكر
الحكماء أقوال وحَده. الوافد عىل وليس السواء عىل والوافد املوروث عىل تدلُّ الخصوص،
التمني إن الحكماء بعض قول مثل البسط بعض إىل تحتاج قد ذلك ومع ُموَجزة، بسيطة
إىل أقرب الحكماء كان لذلك بسط، إىل حاجة يف رشيق جواب وهو النفس، حركة فضل
بعضبرصف من بعضهم يخرج جماعة والحكماء الصوفية. مثل الكالم إىل منهم الصمت
النفس أمراض أن الحكماء بعض عن حبيب روي وقد وشعوبهم، حضاراتهم عن النظر
بإصالح الحكماء نصح لذلك الرش. إىل تؤدي النفس أمراض أن إال البدن أمراض مثل
تشابه وما والرش الخري بني الفرق ومعرفة فيها، والزهد الدنيا عن باالبتعاد وذلك النفوس؛
ونصح الخنزير، حوائج قضاء رسعة الحيوان، طباع من ذلك يف االستفادة ويُمكن بينهما.
تُبنى املدن فإن بالطبع َمدنيٍّا اإلنسان كان وإذا املساءلة. عند الهرَّة ولطف ألهله، الكلب
ألنها سبُّها يجب فال واجب. العامة من والحذر والحصانة. وامُلحتَطب والرعي املاء عىل
حكمة، أهل تكن لم وإن السوق، وتَشهد الطريق، وتؤنس الحريق، وتُطفئ الغريق، تُخرج
حكيم، العاِمري الحسن فأبو واملسلمني. الفرس عند بل اليونان عىل قًرصا ليسوا والحكماء

سيبويه، خريان، ابن حيويه، ابن مرويه، ابن برثن، ابن األخشاد، ابن الفارسية: األسماء من 101

أخشاد، خوشاذة، نرص أبو أردشري، بن بهرام مسكويه، ابن شاهويه، ابن شاذان، ابن درسقويه ابن
شاهويه. ابن بويه، ابن دارام، ابن صيهديذ، شهرزاد، زرادشت، برمويه، ابن رشوان، أنو
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

وامللك واألرض، السماء به تُجود الجواد السمح امللك أقوالهم، ومن فارس، حكماء وهناك
اليونان. فالسفة ال املسلمني صوفية إىل اللفظ يُشري قد واألرض. السماء به تنحلُّ البخيل
الحكماء من املروية األقوال إن بل قرآني، لفٌظ وأنه ة خاصَّ اليونان عىل وقًفا اللفظ ليس
منبت لطيف جسم الروح أنَّ عىل الحكماء اتفق وقد العقل. عىل عرضها بعد نقدها يمكن
أقرب الروح له. ُمدبِّرة بل الجسد يف ليَست إلهي، جوهر فهي الناطقة النفس أما الجسد يف
والعربانيِّني اليونان عكس عىل العقل حياة إىل أقرب النفس أنَّ حني يف البدن حياة إىل
الحكماء بعض طالب كما العقل.102 إىل أقرب والرُّوح البدن إىل أقرب النفس جعلوا الذين
وال الرسف فيَطلُبون لهم الرزق توسيع وال والراحة الكسل فيعتادون السَفلة ترفيه بعدم
العامة ة. الخريِّ الطباع لذوي إال يكون ال التعلم وكأن األدب فيُسيئون األدب أوالدهم تعليم

والفرع.103 الكسب د تُجسِّ والطبع األصل إىل والعودة خاصة، والخاصة عامة،
اللفظ يشمل بل اليونان، فالسفة بالرضورة وليس عام بوجه الفالسفة ويَذكر
بني يَجمعون الذين والزهاد اإللهيون الفالسفة هم والصوفية. اإلرشاقيِّني الحكماء
يف أقوالهم وتذكر بالطبع. مدني فاإلنسان املدن. تَصلُح وبهم والنعمتني الحكمتنَي
كثرة من خري الرزق وقلَّة امللك وكثرة البدن. إىل حاجة دون ذاتها يف تفعل التي النفس
ص يُخصَّ ولم ى، واملسمَّ االسم بني التمييز عىل القاِدُرون هم والفالسفة امللك. وقلَّة الرزق
املجامع، يف والتوسط اإلحصاء، يف التقليد العلم: طرق يف واحدة مرًة إال يوناني فيلسوٌف
وتجربة وحكمة بصريًة اإلنسان يزيد مما األقوال فنون واستماع الصناعات يف والتعرُّف
ال القول هو يهمُّ فما ُمشخصة. ال بطريقة الفيلسوف أقوال وتذكر وعلًما. ومعرفة ويقظة
واحد. موضوع يف املتشابهة األقوال ضم بل موروثًا، أو وافًدا كان إن يهمُّ وال الشخص،
والقوة ُقوى. خمُس فللنفس الصداقة. أو العلم أو بالنفس متعلًِّقا القول يكون ما وغالبًا
ثالثة يف أرواح ثالثة حيوان ولكلِّ الفعل. عىل والحركات الحواس تبعث التي هي امُلميزة
أخرى أقوال وتدور الكبد. يف وطبيعية القلب، يف وحيوانية الدماغ، يف نفسية أعضاء؛
بني الرموز وحديث سليمان، أبي عن َمروية املاديات عن واالستغناء الدنيا، يف الزهد حول
يف لديه ما يعلم ألنه بالطبيب املريض ويفرح عمقها. وُمستويات املعرفة عن الفالسفة
دون بلسانه الحكمة يَستعمل ومن لديه، ما يعلم ال ألنه بالفيلسوف الجاهل يفرح ال حني

.Pneuma الروح ،Psyché النفس 102
.٤١ ،١١٣ ،٢٠٥ ،٢٧ ج٢، ،١٤٤ ،١٤٦ ،٦ ،١٤٨ ،٦٣ ج١، ،١٠٠ ،١٧٩ ج٣، اإلمتاع، 103
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فيه الطعن عىل يردُّ ال الذي هو والفيلسوف لباسه. دون الثوب بطرف يُمسك كَمن قلِبه
الرش. انتفى الرسُّ ُصفي وإذا الناس. عن والعايف الغيظ، الكاظم رشاء الرش يُزيد ال حتى

دليله.104 ن يتضمَّ اللنيِّ والقول
يأتي األول الجزء يف أضعاف.105 عدَّة واملؤانسة» «اإلمتاع يف الوافد املوروث ويتجاوز
متى ثم املنطقي، سليمان أبو ثم العربية، الثقافة ُممثِّل السريايف سعيد أبو املقدمة يف
لدرجة األسماء وتكثر الكاتب. العميد ابن ثم عباد، بن الصاحب ثم حيان، وأبو يونس بن
إن بل يذكر. يكاد ال اليوناني والوافد املوروثة. الثقافية البيئة يف غارًقا يبدو الفكر أن
واملانوية الزرادشتية وأصبحت اإلسالم، العجم دخل أن بعد وافًدا يُعترب ال الرشقي الوافد
ثقافة أصبح اليوناني الوافد إنَّ بل واليهودية. النرصانية مثل األمة ثقافات من جزءًا
عنرص املتحدي، املغاير املقابل امُلنعزل فالوافد الشام. نصارى برتجمته قام أن بعد عربية
واحدة مرًة الرسول ويظهر الثقايف. الواقع يف له وجود ال افرتاض، مجرد االستقطاب
وكأنه األعالم كثرة بني تائًها الكندي مثل الحكماء بعض يظهر كما األعالم. مئات وسط
بالفيلسوف بامللك بامُلرتجم باألديب بالعالم الخليفة فيه يختلط تمييز دون منهم واحد
ويف وتلميذ، أستاذ وعبد. سيد بني فرق ال وغالمه الحكيم الفكر يف ويُشارك باألمري.106
ُمبدًعا وثالثني خمس فِمن امليادين؛ كل يف املوروث إبداعات تذكر السلطان مدح إطار

.١٤٣ ج٣، ،٣٥ ،١١٣ ،٤٤-٤٥ ،٣١ ،٤١-٤٢ ،١٩٨ ج٢، ،٢١٦ ج١، السابق، 104
مرة. ٥٦ الوافد يُعادل ما أي اسًما ۲۸۰ املوروث تجاوز 105

الصاحب ،(١٥) حيان أبو يونس، بن متى ،(١٧) املنطقي سليمان أبو ،(٤٤) السريايف سعيد أبو 106
كاآلتي: مرات العرش دون ما ذكرت التي األسماء وتستمرُّ .(١١) الكاتب العميد ابن ،(١٤) عباد بن
،(٧) الرقى يعيش أبو ،(٩) والدولة الدين عضد يحيى، بن محمود املهندس، الوفا أبو الوزير، الفرات ابن
صمصام مسكويه، ابن الشاعر، الحجاج ابن الوزير، سعدان ابن الجيهاني، الرماني، ،(٦) العميد ابن
الكاتب، القاسم أبو يوسف، بن العزيز عبد العامري، املقفع ابن شاهويه، ابن الهيثم، أبو ،(٥) الدولة
أردشري، بن بهرام الخمار، ابن الكاتب، هللا عبيد ابن سعدان، ابن الكاتب، جبلة ابن ،(٤) العامري غالم
كميخا، ابن أحمد، بن الحسن الجاحظ، املرزباني، طاهر. ابن السماك، ابن سليمان، أبي تلميذ النجار
األثري، ابن الصابي، إسحاق أبو ،(٣) النحوي اللغوي عىل أبو زرعة، ابن سيبويه، زرادشت، نواس، أبو
بكر أبو منصور، أبو الناظر ابن الدولة، فخر كاتب املرزبان، ابن عبدان، ابن طفيح، ابن شاذان، ابن
البلخي، سهل ابن اللغوي، يزيد أبو األنطاكي، الحسن أبو املرورزي، برش ابن الرازي، حاتم أبو القمي،
الجراح، املراغى، ابن الهمذاني العيناء، أبو السريايف، تلميذ هللا عبد أبو املربد، الجراحي، الطبيب، الذهبي
نظيف بويه، ابن الخطاب، بن عمر طالب، أبي بن عيل الرمة، ذو مرمويه، ابن األندليس، القيس، امرؤ
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بل املوروث. يف وإبداًعا مبدًعا وثالثني أربع مقابل يف املنطق يف أرسطو إال يظهر ال وإبداًعا
للغاية واسع العلم مفهوم أن ويُالحظ موروثًا.107 وافًدا أصبح املنطق يف أرسطو إبداع إن
والفقه والحيوان والخط واملنطق والتفسري واللغة العروض مثل الكيل العلم يشمل بحيث
الطبيعة. علم من جزء وهو الجزء مثل الجزء والِعلم والرواية والطب والقراءات والقضاء
واملوازنة والديانات واآلراء والفردوس الريايض، العلم من جزء العمى واستخراج والبديهة
األحالم وتفسري والعبارة والوساوس والخطرات الكالم، علم من جزء والتنبِّي والكهانة
وهو والحفظ األدب، من جزء وهو والفقر والنوادر النفس، علم من جزء وهو والحفظ
والعجم العرب عند اإلبداع يظهر كما الفلسفة، من جزء والجود والتدبري الرواية، من جزء
يف ربن وابن الطب يف يوحنا مثل النصارى ومن ثوابة وابن سرية وابن نوبخت ابن مثل

الفردوس.
عرش ثمانية إال الوافد من يذكر ال فبينما الثاني. الجزء يف الوافد عىل املوروث ق ويتفوَّ
الوافد. ضعف مرًة عرشة سبع أي علوم وثمانية ثالثمائة حواَيل املوروث من يذكر علًما
والفقهاء وامُلحدِّثون والصابئة واألمراء والخلفاء والعلماء والحكماء الفالسفة ومنهم
النساء. وبعض وامُلتكلِّمون والصوفية واألنبياء وإبليس والقواد والشعراء واملؤرخون

كذلك.108 ليس والبعض مشهور البعض

الديلم، عيل املرزبان، كان، عبد ابن حمويه، ابن الجيهاني، محمد، الكندي، كرسى، الرومي، النفس
الرشيد. هارون بويه، الدولة مؤيد عدي، بن يحيى الوزير، املهلب معاوية،

املوازنة، يف اإلسكايف القضاء، يف يوسف أبو اللغة، يف العالء ابن العروض، يف الخليل مثل وذلك 107

املنطق، يف وأرسطو التفسري، يف جرير وابن القراءات، يف مجاهد وابن والديانات، اآلراء يف نوبخت وابن
يف والجاحظ الخط، يف خالد أبي وابن البديهة، يف العيناء وأبو العبارة، يف سريين وابن الجزء، يف والكندي
الرواية، يف داب بن وعيىس الفردوس، يف رين وابن الطب، يف ويوحنا الفقر، يف هارون بن وسهل الحيوان،
والوساوس، الخطرات يف السقطى والرسي النفعة، يف ثوابة وابن البدل، يف والتجار الحفظ، يف والوافدي
يف الرياستني وذو الجود، يف مرمك وابن املعمى، استخراج يف العرويض الحسن وأبو النوادر، يف ومزيد

.٥٨-٥٩ ج١، اإلمتاع، هللا. هو دعواه يف سنان بن وخالد الكهانة، يف وسطيح التدبري،
عيل الزاهد، حاتم ،(٣٦) املنطقي سلميان أبو ،(٩١) النبي محمد الحال بطبيعة املقدمة يف ويأتي 108

العباس أبو ،(٨) املسيح وعيىس هريرة، أبو ،(١٠) األعرابي ابن ،(١) الخطاب بن عمر طالب، أبي بن
معاذ، بن يحيى ،(٥) موىس الغفاري، ذر أبو الكاتب، عبيد ابن ،(٦) العاص بن عمر ،(۷) البخاري
البستي معرش بن محمد طرارة، بن غالم الحريري، األخفش، سفيان، أبي بن معاوية امللك، عبد بن هشام
النفيس، النرض أبو العيناء، أبو السريايف، العامري، الواعظ، السحال، ابن زرعة، ابن الخمار، ابن .(٤)

325



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفيلسوف ويتداَخل ضعف، مائة من بأكثر الوافد املوروث يفوق الثالث الجزء ويف
والقائد والحاكم والخليفة والنحوي واملؤرخ والصويف واملتكلِّم والقايض والفقيه والعالم
والعربي والتابعي والصحابي والشاعر والراوي وامُلحدِّث وامُلفرسِّ املعروف وغري املعروف
يكونون والحكماء والغلمان النساء بعض مع واليهودي والنرصاني واملسلم والعجمي،
التصوف نقد من ريب وال العامة. ثقافة تُمثِّل بغداد ليايل أنَّ حني يف الخاصة ثقافة
ويجلب مخالطتهم، لسوء واألردياء، واألدنياء وامُلجندين الغرباء تُجند طرقية باعتباره

والخسة.109 الضعف

الوزير، عيىس بن عيل الوليد، بن خالد عيل، بن الحسن الراهب، جريح مالك، بن أنس زيد، بن أسامة
إبراهيم، .(٣) الخليفة املهدي عمرية، بن ملك دينار، بن مالك املخارق، بن قبيضة الحسني، بنت فاطمة
عباس، ابن الحماس، ابن الكاتب، توابة ابن بهلول، ابن الصويل، العباس ابن إبراهيم السفري، إبراهيم
املعول، املقنص بن طاهر أبو حرب، بن سفيان أبو سعيد، أبو البلخي، يزيد أبو حزم، ابن مسعود، ابن
الحميد، بن الفضل أبو الشاش، فرعون أبو عبيد، بن املختار رشفة صاحب عمرة أبو العباس، أبو
عجظة، هارون، بن برش األوزاعي، يحيى، بن أحمد إبليس، األشعري، موىس أبو الخراساني، مسلم أبو
داود، صفوان، بن خالد العاجي، سعيد بن خالد الصادق، محمد بن جعفر رواد، هللا عبد بن الجراح
القايض، هللا عبد بن رشيك املحيق، بن مسلمة الحبيش، عمرو بن سعيد سلمى، أبي بن زهري فرغَويه،
علوية)، بن (جارية علوة املغني، علوان عوف، بن الرحمن عبد الصويل، العباس األحنف، بن العباس
قدامة عياض، بن فضيل الغالم، فائق فاطمة، األطناية، بن عمرو القايض، الزنجاني هارون بن عىل
شمته مسكويه، عبيد. بن املختار املربد، يزيد بن محمد سلمة، بن محمد سالم، بن محمد جعفر، بن
األصمعي عدي، بن يحيى عيل، أبي بن يحيى بشري، بن النعمان املناطقي وهب، بن املنترش املخنَّث،
الطربي، األثري، ابن وهب، بنت آمنة آدم، مثل واحدة مرًة منهم كل اسًما ٢٣٥ وهناك (٢) الكرخي
… املقفع ابن الكلبي، ابن الكرخي ابن الفرات، ابن سريين ابن الراوندي، ابن البيطار، ابن األنباري، ابن

إلخ.
امللك عبد ،(١٠) معاوية ،(١٢) الخطاب بن عمر ،(١٩) املدائني ،(٢٨) املنطقي سليمان أبو 109

امللك عبد بن هشام األعرابي، ابن ،(٨) بختيار األصمعي، السريايف، ،(٩) زرعة بن عيىس مروان، بن
الحسن الحجاج، بكر، أبو القايض، معروف ابن ،(٦) الفرزدق الرماني، عيىس الدولة، عز زياد، ،(٧)
عمرو العوامي، املنصور، طالب، أبي بن عيل يوسف، العزيز عبد الهندي، الوفا أبو (٥) عثمان البرصي،
املروروزي، حامد أبو الجراح، أبو الزيني، تمام أبو الرازي، حبيب، ابن البقال، ابن ،(٤) العاص بن
أسيد، بن خالد ثابت، بن حسان جرير، األعىش، األنصاري، كعب أبو عبيدة، أبو الطويس، الحسن أبو
قتيبة، بن مسلم إبراهيم، بن محمد املأمون، الفزاري، هبرية، بن عمر ثابت، بن حسان بن الرحمن عبد
حسان ابن الكلبي، األبرش الخليل، إبراهيم ،(٣) امللك عبد بن سليمان السكينة بن يعقوب امُلعتضد،
األسود أبو الصابي، إسحاق أبو عياش، ابن عباس، ابن عباد، ابن سورين، ابن الكويف، رباط ابن القايض،

326



حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

عند الثانية الجملة يف األول الجزء يف خاصة للموروث الفلسفي الرتاُكم ويظهر
ال التصوير. ة دقَّ فيه يظهر سليمان أبي لسان عىل األوائل والحكماء املرتجمني عن الحديث
أنه أحد يقل ولم أعجمي، ُمتقطِّع أسلوبه بالناس. بصرية له ولكن كثريًا سليمان أبو يقرأ
وهو سليمان. أبو يصوره كما ورجاله للعرص صورة حيان أبو ويُعطي الشيعة. دعاة من
للخاصة، وليس للناس الشعبية الحكمة يقدم ألنه نظًرا غوًصا أقرصهم ولكن نظًرا أدقهم
ينظر ألنه قليل؛ الكتب يف نظره الرضر. عىل وأوقعهم َرر، بالدُّ وأظفرهم فكًرا، وأصفاهم
العويص. استنباط يَحُسن واألدب. الفكر بني يجمع ألنه الخاطر عىل ويعتمد الناس لثقافة
سمات إحدى وهي لديه بما بخًال كثريًا يُؤلِّف لم وإن الرمزي التفسري عىل جرأة وله
إليه اإلحالة تتمُّ الجوانب د متعدِّ واحد فكري مرشوع له مؤلَّف وكل الشيعي.110 الفكر
املعروفة. وغري املعروفة األخرى الستة أعماله باقي إىل يُحيل الذي حيان أبو ذلك يف بما
علم فيه وضع الذي التصوُّف يف وكتابه العامري الحسن أبي مثل أقرانه إىل يُحيل كما
ُمبارش منظر فهو أرسارها. عىل لالطِّالع البالد يف الجوالني من وكان وتصوُّفه. حيان أبي
يجمع كأديب شخصيته حيان أبو ويرسم للموروث. ُمنظًِّرا أو للوافد ُمتمثًِّال ال للواقع
يف الفكر وثنائية اآلخرين، ومع نفسه مع والعالقة والطباع، والرأي واملزاح، الفكر بني
طلب إذا ولكنَّه نفسه من الناس ينفر الخلق. جفاء الطبع، غليظ والعامري والعمل القول
بال وهم فكره بأنَّ الكندي حيان أبو ويَنُقد الكمال.111 غاية يف تأتي كتابته فإن منه
وكان ظالم نقٌد وهو املزاج. فاسد بالعقل، مريض وهو تمحيص، بال الوافد يتقبَّل ترتيب،

يزيد أبو الحكيم، بن مروان خالد أبو املنصور، جعفر أبو تمام، أبو شاَهويه، بن بكر أبو الدويل،
الشايش، فرعون أبو (الفرزدق)، فراس أبو فارس، بن الفتح أبو عمرو، أبو املربد، العبايس أبو النحوي،
هللا عبد بن ثابت بالل، البحرتي، األندليس، عميس، بنت أسماء املوصيل، إسحاق قيس، بن األحنف
خالد حوشب، عيل، بن الحسن الحاتمي، األصم، حاتم، الجاحظ، هللا، عبد بن جابر الثوري، الزبري، بن
سعيد وقاس، أبي بن سعد زهري، الحارث، بن رمز الزبريي، عمرو، بن زاحل رستم، دقيق، صفوان، بن
القييس، زياد بن عامر الفهري، قيس بن الضحاك الشعبي، عبادة، بن سعيد حسان، بن الرحمن عبد بن
قتيبة، العزيز، عبد بن عمر عقيل، زياد، بن هللا عبد الزبري، بن هللا عبد الوزير، الحسني بن العباس
عاد، بن ركض امللك، عبد بن مسلمة مسمع، بن مالك زرارة، بن القبط سعادة، بن حسن القوميس،

.٧ ج١، اإلمتاع إلخ، … الجراح بن وكيع
.٣١–٣٣ ج١، السابق، 110
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للوافد.112 امتداًدا الحكماء واعتبار الوافد ضد املوروث الصالح. ابن أصبح قد السريايف
االستطاعة بحسب وظن، اجتهاد مجرد أنها عىل الكندي شخص يف الفلسفة السريايف ينقد
وعدم الفيلسوف غلط املنطق، تضمُّ أنها مع الرتتيب وغياب الوهم، ناحية من واإلمكان
إنه منه، أعلم هو من تابع وهو وافدة وهي صحيح، أنها واعتقاده الجدل يف صموِده
وفاسدة ضعيفة ركيكة أجوبته اللب، مشوَّش الغريزة، مائل املزاج، فاسد بالعقل مريض
التي السكون وحركة موضوع من ال التي اإلبداع حركة بني التمييز يف ويُخطئ وسخيفة،
يف ويجول الطب، يف ًصا تخصُّ وأكثر والسفل، العلو بني ط ُمتوسِّ ونظيف فساد.113 عن
كثري النقل، صحيح الكالم، سهل فصيح الخمار وابن الجدل. يف حذٌق وله العلوم، باقي
والسمني الغث بني الخلط يف للسلوك والنقد التعبري، ولطرق لألسلوب فاملدح التدقيق.
حسن والقوميس بالرصع. ومصاب واللطف، والعنف والكذب، واملغاالة والصلف، والزهو
الغريبة الكتب يجمع شجاع. مقدام صحيح، نقله الثقافة، متَّسع الكناية، حلو البالغة،
مقلد سحابي، والفكر ترابي، املزاج الحكمة. يف صحيح غري الدراسة، يف الرتدُّد كثري لكنه

لآلخرين.114 وحسود الدنيا محب وتابع،
يبني البداية. منذ مسكويه يَنقد كذلك للوافد لتبعيتِه الكندي حيان أبو ينقد وكما
الصفات بني يجمع الفالسفة. باقي عىل وقياًسا باآلخرين، مقارنة باإليجاب، السلب
ويُعرب الحوار، خالل من أو ُمباَرشة الفيلسوف مشاعر ويُحلل العامة، والصفات الخاصة
والفكر املزاج بني جامًعا االجتماعي النفيس التحليل من إطار يف له ويدعو أمانيه عن
فمسكَويه بأصحابه. الفكر الرتباط نظًرا الشخصيات رسم يف ق يُدقِّ العامة. والعالقات
يُحِسن ال أنه أي أنبياء بني وعيي ماديٍّا، وليس معنويٌّ هنا والفقر أغنياء. بني فقري مثًال
الرشح عىل التعليق أو الرشح رشح أو الوافد رشح عىل قادر غري وهو شاذ. ألنه التعبري
الكاتب القاسم أبي بالري الصديق تأليف من قاطيغورياس أو إيساغوجي رشح مثل
ُمصاحبته من بالرغم الحكيم مع بالفكر يشتغل كان فالغالم العامري؛ الحسن أبي غالم
صحب والندم. بالحرسة يشعر جعله مما النشغاله ربما سليمان ألبي وربما الخمار البن
وهو حيان أبي وبكتب بكتبه وافتُتن الرازي مع بالكيمياء وانشَغل وصحبه. العميد ابن

االسترشاق. حكم أيًضا وهو 112

.١٣٣ ج٣، .١٢٨–١٣٧ ج١، اإلمتاع، 113
.٣٣-٣٤ ،٣٧ ج١، السابق، 114

328



حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

من بالرغم والشهوية الرضورية حاجاته يف الوقت بقضاء ُمنشغًال كان مَلكتبتهما. خازن
قىض جديد. من فندم شيئًا منه يأخذ ولم سنوات خمس العامري صاحب العمر، قرص
الكرم ويمجد الشح، ويأتي باللسان، الجود يَمدح بخيًال كان السلطان. خدمة يف عمره
حسن ذكي، فهو ذلك ومع فقهي. مقياس والعمل القول ووحدة بالعمل، ويُفارقه بالقول
يَنشِغل لم أنه مسكويه عن معروف هو ما يُخالف قد تصوير وهو اللفظ. نقي الشعر،
باإللهيات وال الحكمة علوم من باألخالق بل حيان وأبي الرازي مثل الطبيعية بالعلوم
لطيف فهو مساوءَه. تذكر كما محاسنَه وتذكر أوًال. بالنفس بل سينا وابن العامري مثل
شديد الثواني، كثري املعنى، مشهور املأخذ، سهل الحاشية، رقيق الطرق، رحاب اللفظ،
ويضعف، جهده يشتد يَكتب، مما أكثر يقرأ وقليله، السلك بطيء الرتقي، ضعيف ي، التوقِّ
بخيل ناِدم الفلسفة، يف باع له ذلك ومع يزرع. أن قبل يحصد أفعاله، من أكثر طموحه
ساقط، وسواس، ضعيف عقله النحو، يعرف ال بالكيمياء. لشغفه العقل مائل كاذب

آخره.115 يف وخادع العمر أول يف َمخدوع
حيان أبو يَمدح الوافد أنصار من أنه الِكندي عىل فيه يُعاب الذي الوقت نفس ويف
بعضها غريه، يف تُجمع قلَّما خصال فيه اجتمعت فقد املوروث، أنصار من ألنه الجاحظ؛
والعشق والعلم والفراغ بالعمر وبعضها والقريحة والعادة واألصول واملنشأ بالطبع
حوى قد عالم يوجد ال ذلك ومع اآلخرين. مع والحوار والرتبية والثقافة والبلوغ واملنافسة
أوسع. علًما واستدعت الجاحظ زمن منذ األحوال وتبدلت األمور تطوَّرت وقد يشء. كل
أدبيٍّا نوًعا فوضع له. وتقديًرا عليه حرًصا الحيوان كتاب الجاحظ «استكتاب» تمَّ وقد

والطريف.116 والخرايف وامُلضِحك، والعجيب واملحال، الباطل بني يجمع
يتحوَّل التي طة املتوسِّ املرحلة يف فالرتجمة الفالسفة. مع املرتجمني حيان أبو ويضمُّ
باألسلوب. يتعلق فيما خاصة موروثًا وافًدا أو وافًدا موروثًا فيُصبح موروث إىل الوافد فيها
عميق ليس أنه إال وُموثِّقه املوضوع ُمستوِيف النقل، صحيح األسلوب جميل زرعة فابن
وكأن والتبذير املادة جمع عىل حريص الربح، وحب التجارة يف ع موزَّ جهده النفاذ.
لألصحاب، العام املستوى من أقل السمح وابن وتفرُّغه. وقيَمه سلوكه يَفرض الفكر
محب أصيًال، وليس مبدع مبدًعا، وليس ُمقلد الجدل. يف والنظر والنقل الحفظ يف أقل

.٢٢٧ ج٢، ،٣٥-٣٦ ج١، السابق، 115
.٢٣ ،٦٦ ج١، السابق، 116
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بني جمعوا الذين املتكلِّمني عكس عىل للفكر مضيعة الحرف وكأن بها، مشغول للدنيا
يف بارع امُلختلف، تخريج يف متأنٍّ الطباع، لنيِّ شيخ عدي بن ويَحيى والفرقة. الحرفة
أوضح رديئة. وعبارته مشوَّهة، ترجمته أنَّ إال باآلليات ُمنبِهر املجلس، يف مبارك الجماعة،
وإسحاق حنني مثل مرتجًما فقط وليس ُمفكِّر فهو اإللهيات. يف ضلَّ ولكنه الغامض
وأصحابه، حوله واملرتجمون لجماعة رئيًسا يحيى ويُصور حيان. أبو يذكرهما ال اللذَين
زاعًما ة فضَّ من خاتم إصبعه يف كان يونان. كتب عليه يقرأ كان غلمانه. من سليمان وأبو
ذلك وأحال سليمان. وأبو والخمار زرعة ابن أصحابه بذلك وشهد يديه. بني عمل أنه
وعيىس الفساد. يُحب ال وهللا مفسدة ألنه الحكمة؛ يف املرشق أهل سيد البلخي يزيد أبو
واملعاني اللغات فنون يف وُمنرصف صحيح، ونقله واسعة، عبارته (٣٩١ه) عيل بن

املزاج.117 سوداوي الكالم، يف بخيل ولكنه االطِّالع، واسع والعبارات،
بني املناظرة هي والوافد املوروث بني الرصاع عن يكشف حيان أبي عند نصٍّ وأهم
ومستبعًدا النقل عن ُمدافًعا الوافد فيها يبدو التي يونس بن ومتى السريايف سعيد أبي
عميق. واملوروث بسيط فالوافد النقل. وُمستبعًدا اإلبداع عن مدافًعا واملوروث املوروث،
املنطق. وعموم اللغة خصوصية بني اليونانية، الحضارات خصوصية عن املناظرة وتكشف
واللغة اللغة خصوصية ونسيان وتقليده تبعيته يف بل فيه ليَست اليوناني املنطق خطورة
الطابع هذا له وليس لغة اليوناني واملنطق خارجي، منطق إىل حاجة ما دون منطق
اللغة بني فالتَّفرقة العقل عىل واملنطق النقل عىل يَعتِمد النحو كان وإذا العام. الشمويل
املنطق ولغة اللغة منطق يف بينهما الربط عنارص وجود من بالرغم قائمة تظل واملنطق
وليس بالسليقة يتكلَّم العربي ألن واضًحا؛ العربية اللغة يف العجم إبداع ويبدو والفطرة،
املنطق التعليم أجل من للنحو وينظر القواعد بوضع يَجتهد والعجمي تنظري. إىل حاجة يف
النرصاني ويُفرِّق والعقيدة، املنطق بني املسلم د ويُوحِّ بالسليقة. أيًضا واللغة بالفطرة
أرسطو، شخًصا، املوروث يَُعد فلم باملوروث. الوافد عالقة يف تطوًرا املناظرة وتُمثِّل بينهما.
وخصوصية فلسفيٍّا موقًفا منهما كلٌّ يُمثِّل بل سليمان، أبو أسماء أيًضا املوروث يَُعد ولم
الدين فقط ليس واملؤانسة» «اإلمتاع يف الغالبة املوضوعات يجعل ما وهذا حضارية.
يف يدخل ما وهو األمم بني وامُلفاَضلة الشعوبية يف العلماء رأى أيًضا بل والجنس والِفكر

التاريخ. فلسفة

.١٨ ،٣٨-٣٩ ج٢، ،٣٦-٣٧ ،٣٤ ،٣٣ ج١، السابق، 117
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

من رين املتأخِّ مقابل يف السلف أي امُلتقدِّمني ُمصَطلح تحت أيًضا املوروث ظهر وقد
يُشري األوائل لفظ أن حني يف املوروث يف والخلف السلف إىل اللفظان يشري أيًضا. السلف
األمر ل يتحوَّ ثم اإلسالمية، الحضارة من أمثلة املتقدمني فأقوال الوافد. من املتقدمني إىل
بالقديم. واإلجالل والتعظيم بالحادث، منوط ب فالتعجُّ والحادث. القديم بني مفاَضلة إىل
املحدَّد الوقت هو الزمان والطبيعة. والنفس كالعقل بالذهن أو بالزمان القديم يكون وقد
ال ثم ومن له، أول ال ما القديم ألن أول؛ له ما فإنه العتيق أما الزمان. كل فهو الدهر أما
الكتاب يف ليس الوصف هذا أن من بالرغم قديم بأنه هللا وصف لذلك العالم، عىل يطلق
املجهول. الزمان بالقديم العرب وتَعني والتابعني. الصحابة أقوال يف وال السنة يف وال
والتابعني والصحابة والحديث القرآن األلفاظ، معاني مقياس هو هنا املوروث أن ويبدو
والحديث. واملحدث الحادث بني التمييز يتمُّ السياق نفس ويف لغتهم. العرب واستعمال
كاملتوسط والحديث محدثًا، عنه كان بالذي تعلق ما واملحدث نفسه، يلحظ ما الحادث
اسم والحدثان للحادث مضارع فعل والحدثان منه. كان ومن بالزمان تعلق مع بينهما

الزمان.118 يف يشء وقع أي وحدث لقدم. تاِبع وحدث فقط. للزمان
والرُّوم والعجم والُفرس والهنود والرتك واألتراك العرب يذكر اليونان مقابل ويف
عند والشمال وفارس، الهند يف الرشق حتى بالعرب املحيطة الثقافات عىل يدلُّ مما
النحويون يذكر الِفرق أسماء ومن الزنج.119 عند الجنوب ويف الروم، عند والغرب الرتك
والزيدية والخرمية الجربية ثم واملنطقيون وامُلعتزلة والقرامطة والصابون والنصارى
واملهندسون واملالحدة واملتكلِّمون والطبيعيون والصوفية األمامية والشيعة والشافعية
مثل العربية األماكن تذكر كما املوروث.121 من املؤلفات بعض أيًضا وتذكر واليهود.120
املحلية الجغرافيا عىل تدل األخرى األماكن وعرشات والهند همذان ثم الرِّي ثم بغداد

وأقاليم.122 ومناطق ُمدنًا للفكر،
والصوفية الصحابة بأقوال ممتزًجا والحديث القرآن األصيل، املوروث يأتي وأخريًا
حرف أسلوب، كمجرَّد تأويل دون أحيانًا باآليات يستشهد حيان. أبي لفكر كمصدر

.٢٢–٢٦ ،١٥ ج١، السابق، 118
.(٤) الزنج الروم، ،(٥) العجم ،(٧) الُفرس ،(٩) الهنود الرتك، األتراك، ،(٤٦) العرب 119

الزيدية، الخرمية، الجربية، ،(٢) املنطقيون املعتزلة، القرامطة، الصابئون، ،(٣) النصارى النحويون، 120
.(١) اليهود املهندسون، املالحدة، املتكلمون، الطبيعيون، الصوفية، األمامية، الشيعة الشافعية،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العقل كان فإذا نقلية. بحجة األدبي للخطاب استكماًال خطيب أي مثل شارحة وعبارة
واعتبار األلباب، أويل تذكر آيات فتُستدعى العلم عن تخليًا العقل عن والتخيلِّ العلم، أداة
بالنور، والحياة اآليات، ومشاهدة والسمع، القلب وتذكر القرآن، وتدبُّر األبصار، أويل
رشف لبيان آيات وتذكر باألجل. واملوت هللا، عىل والتوكل الدنيا، الحياة ظاهر وتجاوز
نفسه وصفهللا يف التعبري يف اإليجاز وعىل املنظوم، وليس املنثور اللؤلؤ يف النظم، عىل النثر
مثل ُمقَحمة الواو حرف استعمال عىل نحويٍّ كدليٍل اآلية وتُستعمل والباطن. الظاهر بأنه
الذكور، عىل اإلناث تقديم يف والتأخري للتقديم أو ﴿َوَكْهًال﴾ مثل حاًال أو ﴿َونَاَديْنَاُه﴾،
كأسلوب القرآن ويُستعمل بالتذكري، االثنني بني الجمع أو اإلناث وتنكري الذكور وتعريف
كما بالسالم. يُقابَل الجاهلني خطاب ألن الجواب؛ يستحقُّ ال ما عىل الرد وعدم الحوار يف
البليغة وأقوالهم الخلفاء تراث من خلفيٍة مع التعبري يف وكأسلوب الصياغة يف يُستعَمل
األدبي الرتاث ل وتحوُّ األدبي. الرتاث نطاق يف ويستعمل أدبي، عمل فالقرآن وصورهم.
بدوي شعب تحوُّل اإلبداع، مسارات من ذاته حدِّ يف هو منطقي فلسفي تراٍث إىل الشعري
القرآن. بتوجيه والكتابة والعقل العلم الجديد. الوحي بفضل قارئ مدني شعٍب إىل أمي
أدبي مخزون فالقرآن العبارة. لجمال نظًرا اللغة عن بديًال الحر القرآن يستعمل وأحيانًا
آليات والطوائف الفرق تأويالت وترفض البالغة. يف املثل بالقرآن ويرضب الشعور. يف
تتَّصل ال واإلرادة باإلرادة، يتَّصل ال والكناية واإليهام والحيلة التورية عن بعيًدا القرآن
سيئات القيامة يوم هللا بتبديل منهم تأويالت وتذكر الدين. أحرصعىل فالناس بالترصيح.
وتذكر الندم.123 ينفعه وال السيئات إىل يعود من وعقاب الندم، بعد حسنات املؤمنني
يتم وأحيانًا اإليثار. مثل اإلسالم فضائل عىل بها لالسِتدالل اآليات بعض يف النزول أسباب
ملعرفة «طعاًما» أو «متَّكئًا» مثل ألفاظها لتحديد باآلية بداية أي استنباًطا القرآن رشح

الفالحة، الحاتمية، الرسالة البدل، والقدر، الجرب من البرش إنقاذ املنطق، إصالح ،(٢) الحيوان مثل 121

.(١) سيبويه كتاب املوسيقى، العرب، عىل الطعن يف الجيهاني كتاب
عكاظ، صنعاء، صفني، الشمر، سجستان، الجندل، دومة ،(٣) الهند همدان، ،(٥) الري ،(٧) بغداد 122

تفليس، الجرس، باب هواز، آل أندلس، أصبهان، أسكستان، إرم، ،(٢) همجر نيسابور، فرغانة، عمان،
صيبة، الصني، سنجار، رأي، من رس الرابية، املجاز، ذو دبا، خوزستان، خوارزم، حرضموت، جرجان،

التوبة. نجد، مرص، املستقر، عرفة،
،٢٥٥ ج٣، ،١٣٣ ،١٦ ،٢٠٣ ،١٩٠ ،١٣٤ ،١٩-٢٠ ج٢، ،٥٥ ،١٣٣ ،١٣٠ ،٥٥ ،١٠٣ ج١، اإلمتاع، 123

.٩٣-٩٤ ،١٤ ،٤٢ ،٥ ،٢١٦ ،١٩٦ ،١٠٠-١٠١ ،٢١٨
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

أو املبني» «البالء معاني تحديد أو أَْعَماًال﴾ يَن ﴿اْألَْخَرسِ مثل مناطها لتحقيق أو معانيها
فالقرآن العربية. اللغة ومسائل العرب أمثال ويف مسائله يف التأليف ويتمُّ العجاب». «اليشء
مع القرآن علوم املوروثة، العلوم ضمن باعتباره القرآن لفظ ويذكر للمقارنة. مقياس
الرياضية والعلوم والقوايف والعروض واللغة والنحو واألخبار والحديث الفقه علوم باقي

العام. الحضاري اإلبداع من جانب فيه التأليف أن كما والهندسة. الحساب مثل
الوجه كرامة وأن مبعوثًا، امللك يكون أن مثل حيان أبي عند للعلم مصدر والقرآن
وامُلحسنني. املتقني مع هللا وأن َعَمًال، أَْحَسَن َمْن أَْجَر يُِضيُع َال هللا وأن الضعيف، كرامة
بغربيِّه آخره، إىل أوله من الشعر سيبويه فرسَّ فقد يشاء. من يؤتيه هللا من فضل والعلم
اإليمان، إىل العقل يَنتهي كما العمل إىل العلم هذا ويُؤدي وأبياته. وشواِهِده وأمثاله
بإنذار األمر مثل للتنفيذ وأمر للتوجيه أداة والقرآن اآلخرة. معرفة إىل الدنيا يف والتفكري
لألعداء، واالستعداد الكتاب أهل عىل السالم مثل السلوك القرآن من ويَستنبط العشرية.
هللا، عىل والرزق الناس عىل هللا وفضل السلف أهل بعض قال كما الصرب إىل والدعوة
يف قيل كما الحزن يذهب فالنبيذ للمناط. تحقيًقا نفسية تَجربة لتأكيد اآلية وتستعمل
فماذا الِبىل. من الرُّوح أو الجوهر عىل الحفاظ الرضوري ومن الحزن، ذهاب من اآلية
تحقيق أو النفس عن للدفاع القرآن ويستعمل يُبِرص. ال وهو الشمس نور األعمى يُفيد
نفسها عن دفاًعا فتاة من البرص تُخفي آية استعمال مثل جديد نزول سبب يف املصلحة
قوانني عىل به ويُستشهد األمني. القوي استئجار عمران ابنة وطلب إليها، ينظر من ضد
اإللهية، اإلرادة عن تعبريًا أو إلهي كانتقام العرب إىل العجم من امللك وانتقال التاريخ

وسقوطها.124 املجتمعات نهضة تفرس ثاِبتة قوانني وهي
يف ورد بما ويَستشِهد األنبياء. قصص والشيعة اإلخوان مثل حيان أبو ويَستعمل
طلب وقد وعزيز. ولقمان عيىس وزهد إبراهيم، سخاوة وموىسوعيىس، إبراهيم عن القرآن
يُجربه الذهب إنَّ لقمان وقال لنعِمه، ذكرهم طريق عن عباده إىل يُجيبه أن ملوىس هللا
إىل يشُكه لم هللا أن كما خلقه إىل شكواه عدم عزيز إىل هللا وأوىص بالبالء. واملؤمن بالنار
آيات حيان أبو ويَستعمل عليه. وقع فيَمن بل حجمه يف ليس الذنب أهمية وإن مالئكته،
سليمة عربية ترجمات يف إرسائيل بني وأنبياء املسيح أقوال من والتوراة، اإلنجيل من

،٤٤ ،٥٥ ،١٥٧ ،١٢١ ،٢٠٣-٢٠٤ ،١٠١-١٠٢ ،١٣١ ،٨٠ ،٧٩ ،٦٨ ،٣٣ ج٢، ،٩٢ ج١، السابق، 124
.٩٥ ،١٦٧-١٦٨ ج٣، ،١٢٩ ،۱۲۷ ،١٢٣
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األوربية اللغات عن الركيكة الحالية الرتجمات بخالف العربي األدب روائع من وكأنها
األنبياء هؤالء أن كما العربية. الرتجمات أي املوروث خالل من شواهد فهي الحديثة.
ال اليونان، حكماء أقوال مع وتذكر النبوة، من جزء النبوة تاريخ القرآن. يف مذكورون
امُلتعارضة الثنائية اإلرشاقية، الحكمة كلها وتُفيد وموروث، وافد وغرب، رشق بني فرق
يقرب ما كل واملغرب كاملرشق وهما والدنيا. اآلخرة والبدن، النفس والرش، الخري بني
فاإلنسان االرتقاء. مراتب عىل داللة رباعية، إىل الثنائية تتضاَعف وقد اآلخر، يتباَعد واحد
البلوغ حني يقلق ثم الفطام وبعد الرضاعة وحني األم رحم يف مراحل، ثالث يف ُمطمنئ
بني والتاريخ، الرواية بني فرق ال ُمنتحلة، أقواًال تكون وقد الصواب. طريق عن ويَحيد
ألنَّ نظًرا؛ بذلك وعي عىل حيان أبو وكان الذهنية. الحالة عن يكشف كالهما واإلبداع. النقل
والغرب، الرشق بني فالتقابل فيها. نشأ التي بيئِته مع تتَّفق ال قد املسيح أقوال مضمون
دون االنتحال عىل تدلُّ العربية البيئة من كلها الوحش وبقر وحمر السماء، من والرزق

الفقهاء.125 يفعل كما التحريف قضية طرح
مثل ما موضوع يف امَلصدَرين اتِّفاق البيان الحديث معرضرشح يف القرآن يذكر وقد
الدين، إىل الفلسفة من التحوُّل درجة إىل وتكثر األحاديث تستقلُّ ثم األرشار. عىل الفتح
بني والحياة، الدين بني فرق ال لألحاديث، وليلة للمجون ليلة النقل.126 إىل العقل ومن
موقف يف يوجد وأحيانًا سؤال عىل يُجيب وأحيانًا الرسول يتكلَّم وأحيانًا والجنس. اإليمان
ي ُسمِّ صحيًحا كان فإن بالقرآن. االستشهاد قدر بأحاديث فيَستشهد بالتعليق. له يسمح
نبوة إنكار مع محمد نبوة ألنها للعلم؛ مصدر وهي أثًرا.127 ُسمي مظنونًا كان وإن حديثًا
مع القرآن يف وحدهم املذكورون هم األنبياء وكأنَّ القرآن يف ذكره يَِرد لم الذي زرادشت
لالستفادة العربي الوعي يف املعروفني إرسائيل بني أنبياء عن إال يتحدث لم القرآن أن
لم أنبياء غريهم كان وربما وسقوطها. األمم قيام للتاريخ، قوانني ووضع اإلقناع، يف بهم

.٣ ج٣، ،١١٧ ،١٢١ ،١١٩ ،١٢٧ ج٢، ،١٥ ج١، السابق، 125
اإلمتاع حديثًا، وأربعني خمسة حوايل فيها فيَذُكر الثاني الجزء من والعرشين الثالثة الليلة مثل وذلك 126

.٩٢–١٣٠ ج۲،
ومقارنتها األدبية أشكاله حيث من املتن دراسة إىل السند دراسة من التحوُّل رضورة لزم هنا ومن 127

الفلسفية الجمعية مجلة املتن»، نقد إىل السند نقد «من دراستنا انظر العربية. باألمثال ومضمونًا شكًال
ص١٣١–٢٤٣. ١٩٩٩ القاهرة الخامس، العدد املرصية
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

قاَسهم فقد ذلك ومع نَِذيٌر﴾.128 ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن شيئًا، عنهم القرآن يقصَّ
لهم. كتاب ال أنهم من بالرغم الكتاب أهل عىل النبيُّ

باستثناء العميل لطابعها نظًرا غيبية ملوضوعات تتعرَّض التي األحاديث وتغيب
يف الخوض عن والنَّهي أحد، بموت خرقها وعدم واطرادها الطبيعة قوانني عن القليل
جواز وعدم والتنجيم، والكهانة العرافة ُحرمت لذلك الغيب. ومعرفة باملستقبل ن التكهُّ
إمكانيات الرسول يعرف الفراسة طريق وعن األكرب. هللا رس ألنه القدر؛ يف الخوض
الرياسة يف له ليس وأنه ذر أبي ضعف أدرك كما فارًسا. أم راجًال القتال يف الصحابي
حقيقة وليس تشبيها الجرس صلصلة مثل للنبي يأتي الوحي وكان والوالية. واإلمارة
الرسول وكان له. القرآن لتوجيه طبًقا األقربني عشريته بإنذار وبدأ بالصورة، ال بالصوت
خلقه عىل أمناء وهلل واملدح. اإلطراء يَرفض نبي مجرَّد والرسول وفصاحة، بالغة صاحب

بالتشيع.129 يُوحي حديث وهو عافية. يف ويَغيبُون يعيشون القتل، عىل بهم يضنُّ
له عام اآلخر والبعض بفدك يتعلَّق ما مثل بالنبي الخاصة األحاديث بعض وهناك
«الهريسة» أكل حبِّه مثل عامة أو خاصة تكون أن يجوز له عادات وهناك املسلمني، ولباقي
الرسول يَقبل للرسول. سنٌن العامة واألحاديث له، خصيًصا تعدُّ قصعة من ليلة بعد ليلة
معنوية عىل حرًصا السابق أنه مع أسامة لناقة النرص ويجعل األنصار، مع السباق
سنِته ومن فاطمة. ابنته عىل حتى الزهد يف النموذج إلعطاء بيته عىل ويقسو األنصار.
والعَجلة الذنب. من والتوبة الدين، وقضاء البكر، وتزويج امليت، وتجهيز الضعيف، إطعام
من إىل فلريدَّه فضل له من وكل الضيفحق، وليلة الخمسة. األمور هذه من إال الشيطان من
ويُداعبهم أصحابه مع يخرج وكان املسلمني. لباقي قدوة أصحابه عن والدفاع له. فضل ال
وتأليف البنَي ذات وإصالح بالُهدى املسلمني ولباقي لنفسه يدعو وكان الطعام. عىل
ما الفواحش ورصف النور، إىل الظلمات من واإلخراج السبيل، سواء إىل والهداية القلوب

للنعمة.130 كر والشُّ واملعايش، والذرية باألزواج والتمتُّع والتوبة، بطن، وما منها ظهر
الغنم أو اإلبل ضالة عن الرشعي الحكم وملعرفة لألب الولد إلثبات الحديث ويستعمل
وجدها ملن أنها أو صاحبها يأتيها حتى غذاؤها فمعها تركها إما سؤال، عىل وبناءً الدنيا أو

.٩٩ ،١٠١ ج٢، اإلمتاع، 128
.٤٦-٤٧ ،١٦٣ ج٣، ،٩٥-٩٦ ،١٠٢ ،٩٤ ،٨ ،١٠١–١٠٣ ج٢، السابق، 129

335



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يظهر لم فإن صاحبها. عليها يتعرَّف حتى سنة بها االحتفاظ أو للذئب أو ألخيه أو
وهناك النبي. واجتهادات رشعية، منها أكثر عقلية أحكام وكلها وجدها، ملن تُصبح فإنها
فذلك وتشخب تخبُّ وتركها وإراحتها الذبح حني الشفرة رهف بالحيوان، الرفق أحاديث
بعد الطب أتى وإن إنساني موقف هو بل فقط طبٍّا ليس وهو للحم. وأفضل للدم أمرأ
تجاهه. إنساني موقف هو بل والطعام؛ للنحر فقط ليس فالحيوان مبارش. نحٍو عىل ذلك

الحيوان. خاصة بالطبيعة اإلنسان عالقة تُنظِّم أحاديث وهي
النفيس التحليل إىل أقرب وهي واالجتماعية، الفردية باألخالق األحاديث معظم وتتعلَّق
األعمال فأشد العامة. وأخالق الخالدة الحكمة إىل أقرب أو البرش أخالق وفهم االجتماعي
منها وكثري حال كل عىل هللا وشكر املال من األخ ومواساة النفس من الناس إنصاف
رزٌق يُرد، وال يُقبل معروف من لإلنسان جاء وما الهم. حمل كراهية مثل النفس لتطهري
منها البعض ويتعلَّق واملرض. الصحة من وليس والشفاء واملرض هللا من إليه هللا ساقه
ورجلُه خزانته، وبطنُه مشجبه، املؤمن فظهُر تَشبيًها. الباطنية والحياة والتقوى باإليمان
خداع والكفر وبراعة، صدق اإليمان الكفر، من أفضل واإليمان ربه. وذخريتُه مطيته،
عىل والسيطرة بالرحمة فاز هواه وخالف رضاه وطلب وعبده هللا عرف ومن وحقد.
باإليمان للحلف داعي وال وعرضه، ظهره يُبيح الغضوب ألنَّ الغضب؛ من أفضل النفس
والتوبة الهالك. إىل يُؤدِّي فإنه الغري مال ألخذ الكاذب الحلف أما الحلف. صدق من بالرغم
تَزيد فهي الصدقة. أهمية تأتي ثمَّ فضيلة. به حلف ما غري الحالف رأى ما إذا الحلف من
عىل والصدقة الفقر. يَزيد والسؤال العزة. يف زيادة الظالم عن والعفو تنقصه، وال املال
والقصد الُعرس، يف الجود األعمال. وأجود وِصَلة. صدقة الرحم ذي وعىل صدقة املسكني
فال عثَر، كلما عبده يأخذ هللا ألنَّ خي؛ السَّ ذنب وتجاوز امَلقِدرة، عند والعفو الغضب يف

هفوة.131 بال فضيلة
من فالحماية البدن. إىل النفس من الخارج، إىل الداخل من الفردية األخالق وتَنتِقل
الصديق عرض عن الدفاع أنَّ حني يف البطانة بئس والخيانة للشباب. حماية الغواية
فيه الطعام يف واإلقالل به. أوىل اليشء وصاحب بمجلسه، أحقُّ والرجل النار. من حماية
الخبز وإكرام للنَفس. والثلث للماء، والثالث للطعام، الثلث النفس، وصفاء البدن صحة

.٨ ج٣، ،١٥ ،٩٣ ،١٠٣ ،١٠ ،٥ ج٣، ،٩٢-٩٣ ،٩٦ ،١٩-٢٠ ج٢، السابق، 130
.٦ ج٣، ١٠٢ ،٩٤-٩٥ ،٩٩-١٠٠ ،١٠٣ ،٩٢-٩٥ ج٢، السابق، 131
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

يقدم عما يقلُّ ال للضيف يقدم وما واألرض. السموات بركات له وسخر أكرمه هللا ألن
اإليمان من وليس الصابر، كالصائم الشاكر والطاعم الناس، أقرب برعاية والبداية للنفس.
القلب. يرقُّ والتني الحار، من أفضل فالحلو الطعام أما طاٍو. وجاره شبعان باَت َمن
وعالج طبيعي بيئيٍّ مزاٍج عىل يَعتمد الِعلمي. الطب إىل منه النبوي الطب إىل أقرب وهو
الفطر كيوم زينة الجمعة ويوم ًرا. مؤخَّ منها أفضل ُمبكًرا الصالة إىل والقيام طبيعي.
إال أيام ثالثة يف تُسافر ال واملرأة املوسمية. األعياد مع باألعياد وفرح أسبوعي عيد والنحر،

للغواية.132 والتعرُّض السفر لتعب نظًرا َمحرم ذي مع
املتن ولكن ُمتواتر غري السند يكون قد العرص. إىل االجتماعية األحاديث ه وتتوجَّ
االقِتتال بعد طلبها دون السلطة خاصة العرص مساوئ إىل ه موجَّ ومعظمها وُمؤثِّر، ال فعَّ
حول منها البعض ونعيمه. القرب عذاب أحاديث وليَست الجور، ضد العدل وأهمية عليها،
املهانة االقتصادي، املستوى بتغريُّ األخالق تغريُّ عن ناشئ فاللوم والغنى، الفقر أخالقيات
الواسع الرزق يكون وقد املتَّقي. الحفي الغنيُّ الناس وخري الغنى، يف والعزة الفقر يف
شهيد فهو السفر يف مات إن األمني والتاجر القرآن، ذكره ملا وتأييًدا استدراًجا للعايص
املرعى يف واملشاركة بأحد. يضيق وال الرعاة، كل يَكفي واملرعى صديق! فهو الحرض ويف
يف االجتماعية األخالق وتتجىلَّ عدوان. بال سالم يف والحياة االجتماعي الحلف إىل تؤدِّي
طلب دون كانت وإن وكالة كانت طلب بعد كانت فإن تُطَلب. ال فاإلمارة اإلمارة. يف العدل
الثواب. إىل يؤدي مصالحهم عىل والحرص واآلخرة. الدنيا يف للجائر والِعقاب إعانة. كانت
خان، أم ائتمن رض، أم نفع أساء، أم أحسن األمة، ويف املنزل يف رعيته عن مسئول راٍع وكل
يكون أن األفضل فمن يجور. فقد العدل عىل حريًصا القايض كان ومهما جار. أم عَدل
والخوف عادل. قايض الرسول أن من بالرغم القضاء لُحكِم طبًقا وليس الناس بني العدل
واختالف الجهال، والقراء الفساق العلماء الدجال، من وليس املضلِّني األئمة من األمة عىل
صلب والجهاد عليهم، يُوىلَّ الناس يكون وكما املأمومني نوع من واألئمة العمل. عن القول

الرباط.133 الجهاد فخري بالغنائم واستُؤثر املغازي، تباطأت فإذا العامة. الحياة
واتِّباع الناس، عىل األمر صعوبة الزمان، آخر أحوال ملعرفة بالحديث ويستشهد
استدَعت التي هي حيان أبي غربة وكأن كان كما اإلسالم وغربة الرش، وزيادة الهوى،

.٧٩ ،٧١-٧٢ ،٢٩ ،١٦ ج٣، ،١٠٠ ،٩٢ ،١٠٣ ،١٢٢ ج٢، السابق، 132
.١٥٨ ،٢٢ ،١٢٣ ،٩٨–١٠٠ ،٩٦ ،٩٣-٩٤ ج٢، السابق، 133
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خشية الخاِشعني عىل املؤمنني لطمأنينة أحاديث تَستدعي الوقت نفس ويف الُغربة. حديث
عن باملستقبل للتنبؤ أحاديث تُستعَمل كما ملحارِمه. رعاية أو سبيله يف جهاًدا أو هللا من
ألفاظ من الحديث يف مما بالرغم املايض استدعاء بعد العربية للجزيرة امتداًدا الشام فتح
لغته فهم يُمكن الذي القرآن عكس اللغة تطور بعد فهمها يُمكن ال قديمة جاهلية عربية
وهناك الندامة. فتكون اإلمارة عىل املسلمني بحرص الرسول يتنبَّأ كما العصور.134 عرب
شديد وزحامها عام، مائة مسرية مرصاَعيها بني يكون أن الجنة، اتِّساع تُبنيِّ أحاديث عدة
ولو حتى عبي الشَّ الفأل عن تعبريًا املؤمنني، غنم دار وهي املؤمنني. كثرة عىل يدلُّ مما

الناس.135 بني مشهوًرا الحديث كان
العلوم، كل يف كلها اإلسالمية الحضارة إبداع يفوق إبداعه فإن للسلطان ومدًحا
مسكَويه.136 مثل املداحني ونقد بيشء يظفر لم الذي البائس الغريب هو املداح أنَّ والعجيب
وطلب باهلل االستعانة من جزء كل ونهاية بداية يف والحمدلة بالبسملة املوروث ويَنتهي

والتوفيق.137 العون

اإللهية اإلشارات (ه)

تخصيص ودون العموم عىل مرتني «الحكماء» لفظ ِذكر باستثناء ُكليًة الوافد يَغيب
بالحضارة ا خاصٍّ أي التصوف املوضوع كان كلَّما أنه وواضح اليونان.138 بُحكماء
حدٍّ عىل والتصوُّف الفلسفة يف ُمستعَمل «اإلشارات» ولفظ الوافد. اختفى اإلسالمية

(الدابَّة الضبوب صبه)، غري من لبنها ينفس (التي الفشوش أمها)، َلون غري (عىل اللون قالب مثل 134

القبض يمكن ال (التي الكف نقوش الرضع)، (الصغرية كميشة الرضع)، (حلمات الثعول وتعدو)، تبول
رضعها). عىل

.١٩٤ ،١٦٢ ،٩٦ ،٧٨–٨١ ج٢، اإلمتاع، 135
املوازنة يف واإلسكايف القضاء، يف يوسف وأبو اللغة، يف العالء وابن العروض. يف الخليل مثل السلطان 136
املنطق، يف وأرسطو التفسري، يف جرير وابن القراءات، يف ُمجاهد وابن والديانات، اآلراء يف نوبخت وابن
الخط، يف خالد أبي وابن البديهية، يف العيناء أبي وابن العبارة، يف سريين وابن الجزء، يف والكندي
ثوابة وابن التصوف، يف السقطي والرسي التاريخ، يف والوافد الطب، يف ويُوحنا الحيوان، يف والجاحظ
يف هللا عىل يتفوَّق أن إال يبَق ولم تنبُّؤه. يف سنان بن خالد وعىل الكهانة، يف سطيح بن وعيل ه، التفقُّ يف

.٥٨-٥٩ ج١، اإلمتاع، ُهويته.
.١٦٥ ،١ ج٢، السابق، 137
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

الهوى ترك الدنيا، عواقب ترك عن إرشاقي قول للحكيم، ُمنتَحل قول ويذكر سواء.139
يبدو وهنا والفقري. الغنيِّ بني املوت يف فرق وال والقناعة. للتقوى إيثاًرا البالية والدنيا
وهي اآلخرة. إىل ه والتوجُّ الدنيا ترك عىل الناس ويستحثُّ املواعظ يُعطي صوفيٍّا الحكيم
حيان أبو يرسم ُمصطنَع. أدبي وأسلوب سجٍع من بها ملا ُمرتَجمة وليست مؤلَّفة أقوال
هذه عىل يَحصل وكيف العادل العاقل الرجل صفة يف للحكماء كالًما الكتاب هذا يف
الحكماء زعم وقد النقيصة. هذه عليه تدخل وكيف الجائر، الحائر الرجل وصفة الفضيلة
نفسك «اعرف اإلنسان قول يف ُممثًال هللا من النازل القديم الوحي من تأتي آراءهم أن

النبوة.140 من فالحكمة املعنى؛ عميق اللفظ قصري قوٌل وهو بنفسك»
عن يُعربِّ الذي هو والشعر القرآنية، واآليات عرية الشِّ الشواهد املوروث عىل ويَغلب
التَّجربة عىل «اإلشارات» تَعتِمد ومضمونًا، أسلوبًا القرآن احتواه وقد النفس. تجارب
ثقافة ألنها األعالم أسماء تغيب كما ألغاًزا. أقل ألنه الحديث ويغيب والقرآنية. عرية الشِّ
البيئة إىل باإلضافة ربيعة أبي بن وأرمن املسيح باستثناء والفروع األصول بني طة متوسِّ
العلوم ألنَّ وذلك الفلسفة؛ يف منه التصوف يف أدخل اإللهية» «اإلشارات املحلية. الجغرافية
تتخلَّل وال األشخاص العلوم تتخلَّل األشخاص. وليس التصنيف مقياس هي القديمة
يف وقعوا امُلتكلِّمني أن حني يف الوجدان طريق عن تنزيه والتصوف العلوم. األشخاص
بل قدِره حق هللا امُلتكلِّمون يقدر لم العقل. من بالتنزيه إحساًسا أكثر والقلب التشبيه.

عليه.141 ويصدأ القلب يَظلم السيِّئ والعمل ُمعِجزين. هللا آياِت يف سعوا
وافًدا املنقول عىل تَعتِمد مما أكثر النفسية التجارب عىل اإللهية» «اإلشارات وتعتمد
األصويل، اللغوي التفسري نقد بعد حيان أبي عند الشعوري التفسري من كنوع موروثًا أو
عىل للحصول البدن من النفس وتخليص النفسية واألحوال الخلقية بالتجارب والبداية
إليه وصلت ما لتأكيد املبني الكتاب إىل يُحال الصفا. إخوان عند الحال هو كما اإلرشاقيات

فؤاد جامعة القاهرة، يف حه وصحَّ ه نَرشَ حتى بالالتينية عنوانه بدوي الرحمن عبد د. النارش كتب 138

املايض! القرن يف امُلسترشقني طريق عىل األول
ص١١٧-١١٨، اإلشارات، القشريي، واإلشارات اللطائف سينا، البن والتنبيهات» «اإلشارات مثل 139

.٣٩٤
.(١) ربيعة أبي بن أرمن املسيح، ،(٣٦) القرآنية اآليات ،(٧٥) الشعرية الشواهد 140

.٣٧٩ ،٣٤٧ ،١١٤ ص٩٩، اإلشارات، 141
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وسطها يف أو لها رشًحا التايل ويكون الفقرة أول يف اآلية تكون وقد البرشية. التجربة
يف العقل مناهضة والعجيب لها. خاتمة فتكون آخرها يف أو بها اسِتشهاًدا اآلية فتكون
آية بعد فمثًال واحد. آٍن يف والقلب العقل يف يشء، كل يف الذِّروة وبلوغ الرابع القرن
وظهور الفؤاد، ويَقظة البال حضور رضورة عىل حيان أبو يُنبِّه َمَساِكِن﴾ ِيف ﴿َوَسَكنْتُْم
الذهنية البنية يف الواقعة النزول». «أسباب خارج اآلية وتُستعمل االعتبار. وحضور الفكر،
وليس الداخل يف البدن، يف ليس النفس يف النزول أسباب اآلية. عليها تَعتِمد التي والنفسية
الحال هو كما العقل يُدركها وال القلب بها يشعر املكان، يف وليس الزمان يف الخارج، يف
له رمز وكالهما اإلشارات، حيان أبو يَستعمل كما األمثال القرآن ويَرضب األصول. يف

ل.142 ُمَؤوَّ له ظاهر حقيقة، له مجاز ممثول، له مثل مرموز،
ومن الحقيقة، إىل الطريقة من الصويف، الطريق عن للكشف القرآنية اآليات وتستعمل
الضالون. إال هللا رحمة من يَقنط فال اإلرشاق. بآليات حيان أبو ويَستشهد هللا، إىل النفس
تبدو كما املواقف يف التقابُل هو االنفعال يف والتقابُل الغفار. وهو الحزن، يُذهب الذي وهو
الناس لجعل هللا شاء ولو ِدينُه. له وكلٌّ َفِرُحوَن﴾، َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب و﴿ُكلُّ األحوال. يف

الفردي.143 للوعي امتداٌد الجماعي فالوعي الرب. عىل التعاون إىل ويدعو واحدة. أمة
النَّاِس ﴿َمِلِك وهو املتفرقة. اآللهة من خري واحد هللا النفس، يف هللا يَنكشف ثم
وهو الشكر. يكون وله االسِتعاذة، تكون وبه عبًدا، للرحمن آٍت والكل النَّاِس﴾. إَِلِه *
خاسئون جهنَّم يف واألرشار ُمشتاقون، املؤمنون بغتة. بأسه يأتي الجبار، العزيز امُلنتِقم
َخاِئنََة ﴿يَْعَلُم يعلم، لم ما اإلنساَن ويُعلِّم يشاء، ما فضله من هللا ويُعطي يتوبون. وال
إىل بالساق الساق ويلتفُّ البداية، إىل األمر يعود النهاية ويف ُدوُر﴾. الصُّ تُْخِفي َوَما اْألَْعنُيِ

املساق.144 هللا
عىل ران مثل بالغية وصور التعبري يف كأسلوب الُحر القرآن من كثريٌ ويُستعَمل
وال رأت، عني ال ما للتشويق، املعاد أمور يف خاصة الكلم لقرص يداك كسبت ما القلب،
وسائر القرآن بني فرق وال بالساق. الساق التفاف برش، قلب عىل خطر وال سمعت، أذٌن

.٢٤١ ،٣٩ ،١٤١ ص٣٩، السابق، 142
.٣١٠ ،٣٤٨ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،١٣٦ ،١٠٧ ،١٦ ،٢٢٠ ،٢١٧ ص٥١، السابق، 143

،١٤٩ ،٢٥٤ ،١٨٣ ،٤٠٩ ،١٠٨ ،٣٤٩ ،٢٤٨ ،٤٢٥ ،٣٢٤ ،٤٠٩ ،٣٨٢ ،٣١١ ص٢٦٥، السابق، 144
.١٨٧
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

إىل يصل ال اإلنسان أن رمز للحواريِّني، هللا روح مريم، ابن بعيىس فيستشهد األنبياء. كتب
عبادة أن القرآني املعنى نفس وهو والدنيا. وأوالده نسائه ترك بعد إال السموات ملكوت
أقوال بال حرٍّا أيًضا اإلنجيل يستعمل وأحيانًا واألموال. والنساء األوالد برتك مرشوطة هللا
مرشوع يف ببعض بعضها املخطوطات لربط أخرى كتب من كالم ويُنَقل أدبي.145 كنوع
ذكر مع األفكار ألهم وإبراًزا للقارئ تشويًقا الكتاب نفس من تلخيًصا أو واحد حضاري

وقف. ألنه الكتاب ملكية

اإلبداع آليات (و)

تحليل يبدو قد واحد. منطق يف تجميعها يُمكن واحدة آليات حيان أبي مؤلفات يف وهي
فإن ذلك ومع قليلة. وحصيلة وراءه طائل ال جهًدا املضمون تحليل عىل بناء اإلبداع آليات
وتبدو األدبية، الفلسفة يف حتى القول فعل تحليل الرضوري من تجعل النقل تهمة درأ
مما والشوامل» «الهوامل يف القول أفعال فتبدو آخر. نصٍّ من أكثر نص يف اإلبداع آليات
حيان. وأبي مسكويه بني والجواب السؤال بالحوار، املعني هو ألنه األعمال؛ باقي يف تبدو
واملسار والتقديم واإليضاح والرشح والبيان القول أفعال مًعا، اإلبداع آليات تتداخل وقد
بينهما التمييز أن إال القارئ ومخاطبة والجواب والسؤال واإليجاز واإلطالة املنطقي

اإلبداع. طرق لبيان رضوري
هنا املؤلِّف ويبدو غريه. أو أرسطو قول وليس حيان أبي قول القول، فعل ويظهر
إىل القول أفعال تتكاثَر بل السند. ال املتن روايتها، ال الفكرة هو يهم وما لفكر. راويًا
مجرَّد إال يَبقى وال الروائي أو املوضوعي البناء ويغيب والقال، القيل كثرة من امللل درجة
أو املخاطب أو املتكلِّم بضمري القول أفعال وتكون األدبي. التأليف واالصطناع، األسلوب
للمجهول. مبنيٍّا أو للمعلوم مبنيٍّا نفيًا، أو إثباتًا اسًما، أو فعًال جمًعا، أو مفرًدا الغائب،
الصياغات تصل بينما أرسطو. الفاعل وليس مرتني. إال الشهرية «قال» صيغة تَِرد ولم

املرات.146 عرشات األخرى

.٥٣ ،١٨ ،٢٤١ ،١٥٤ ،٢١٢ ،٣٤٣ ،١٨١ ،٢٦٢ ص٤١، السابق، 145
تقول، أقول، لست قال، قلنا، قلت، أقول، والصيغ: مرًة ٧٠ حوايل والشامل الهوامل يف القول أفعال 146
إلخ. … قيل قوله، اآلخر، قول قال، من قول أما قولك، أما قائلون، قال آخرون، قال الناس، بعض قال
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والحارض املايض يف وعد، رشح، أخرب، تعلم، مثل: أفعال عدة تظهر الفكر مسار ويف
وبالتايل بيان إىل املوضوع يَحتاج ال وقد والقصد.147 الغاية نحو االتجاه لبيان واملستقبل،
يكون وقد والقارئ. املؤلف عند بذاته واضح املوضوع ألن والرشح؛ البيان أفعال تقلُّ
التطويل. دون االقتصار عىل حيان أبو يحرص الوقت نفس ويف اسًما.148 أو فعًال البيان
كلِّ يف موجود ع التوسُّ ألن عليه؛ الخروج أو فيه ع التوسُّ دون السؤال عىل اإلجابة تكفي
موضوع ترتيب املنطقي، الرتتيب املسار ويعني واحد. نسٍق يف تَنتِظم فاملوضوعات مكان.
املسار يَكشف األصول. علم يف الحال هو كما األصل عىل الفرع إقامة أو موضوع عىل
إىل املوضوع تقسيم يَقتيض وهذا الربهان. ومنطق النتائج إىل املقدمات من االستدالل عن
ويَستدعي والخطأ.149 الصواب واكتشاف الربهان يتمُّ وبهذا ُمتوالية. أصغر موضوعات
عدة التأليف ويضم سبق.150 ما إىل واإلحالة بدأ عىل العود إىل باالستطراد اإلحساس
مكانه له موضوع كل وأدبياته. املوضوع تراث عرض مجردة غري حية موضوعات
أسلوب ويظهر جزء. كل لتعميق أماكن عدة عىل الواحد املوضوع لتقسيم نظًرا الخاص
مثل اإلنشائي عبي الشَّ الفكر يف األدبي األسلوب ويبدو مسبًقا.151 االعرتاض عىل الرد

هيهات».152 «هيهات
حكايات وهي «املقابسات» مثل لتأليفه أدبية أنواع إيجاد حيان أبو استطاع وقد
الضالَّة األسئلة وهي والشوامل»، «الهوامل فلسفية، لياٍل وهي واملؤانَسة» «اإلمتاع فلسفية

ص٢٠٣. الهوامل، 147
،١٠٠ ،٢١ ،٢٥٦ ،٢٤٠ ،٢٣٢ ،٣٩ ،٢٥٠ ،١٤٦ ،٥٤ ،٥٢ ،٤٦ ،٣٩ ،٢٣-٢٤ ص٩٧، السابق، 148
ص٧. الصداقة، .١٧٥-١٧٦ ،٥٣ ،١٥٧ ،١٥٠ ،١١٦ ،١٠٨ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٢ ،١٥ ،١٣ ،١١ ،٨ ،١١٥

.١٨٨ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٠٩ ،١٧٠ ،١٠٧ ،١٨٨ ،١٨١ ،١٢٩ ،١٢٥ ،٩٤ ص٧، السابق، 149
،٢٣ ،١٠ ،٤٧ ،٣٦ ،٣١-٣٢ ج٢٤٩، الهوامل، .١٢٥ ،١٦٢ ،١٤٧ ،١٦ ج١، ،١٢٥ ،١٢٠ ج٣، اإلمتاع، 150
،١٦٧ ،١٦١ ،١٨١ ،٢٨-٢٩ ،١١٠ ،٨٥ ،٢٣ ،١٠ ،٥٩ ،٣٦ ،٣١-٣٢ ،٢٤٩ ،٣٠ ،٢٥٥ ،٢٤٥ ،٢١٨ ،٨٥
،١٢٨-١٢٩ ،١٣٨-١٣٩ ،٩١ ،١٩٨ ،٢٠٠ ،٢٠٨ ،٢٤٤ ،٢٢٩ ،٢٣٦ ،٢٣٢-٢٣٣ ،١٩٧ ،١٨٠ ،٢٧٧
،٤٦ ص٤٢-٤٣، الهوامل ،٣٧٥ ،٣٣٦ ،٢٥١ ،١٥٤ ص٣٧٢، املقابسات، .١٩٤ ،١٨٩ ،٦٧ ،١٤٧ ،١٥٩
،٢٢٠ ،٢١٤ ،١٥٨ ،١٥٣ ،١٤٧ ،١٠٨ ،٢٧ ،٢١-٢٢ ،٩ ،٣٤ ،٣١ ،١٥٢ ،١١٣ ،١١٧ ،٦٦ ،٩٠ ،٢٩ ،٥١

.١٣٢ ،٢٤٧ ،١٩٦
ص١٣٧. الهوامل، ،١١٤ ج٣، اإلمتاع، 151

ص٥٦. الهوامل، 152
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

اإلشارات واملوضوع، الذات بني لة الصِّ وهي والصديق» «الصداقة الهادية، واإلجابات
يذكر فأحيانًا واألشخاص. األماكن تهمُّ وال النفسية.153 لألحوال وصٌف وهي اإللهية
أخرى وأحيانًا كالهما، يُذكر وأحيانًا املكان، دون الشخص وأحيانًا الشخص، دون املكان
الحكاية أي «املقابسة» هو واحد نوع تحت كلها األنواع هذه ضم ويُمكن يسقطان.
عنرص بها سائغ سهل أسلوٍب يف والدين واألدب الفلسفة بني تجمع التي الفلسفية
طالت ما فإذا وُسخرية. وتهكُّم ذم أو مدٍح من تخلو وال الناس، كل يَفهمها التشويق،
املعارك يف الرسيعة كالطلقات املقابسات قاطًعا. حساًما تَُعد ولم القالب هذا عن خرجت
الخيال نسج من وتكون تاريخيٍّا حدثًا تُطابق ال قد القول. فنون فيها تتمثَّل الفكرية
الشخصية حالته عن تُعربِّ ألنَّها السامع يرفضها يكاد ال والخيال. الواقع بني جمًعا أو
إال موروث إىل ل تحوَّ وافًدا والفلسفة موروثني واألدب الدين كان وملا النفيس، وموقفه
كما بالدعوات املقابسة وتبدأ تربوي. عميل طابع ذات واحدة فكرة عن تُعربِّ املقابسة أن
ذكر وبعد السلطان. مدح الوقت نفس ويف االستهالل، بعد الزمان بشكوى ثم بها تنتهي
والواقعة الحية بالتجربة املقابسة تبدأ عليه. والتعليق منها املستفاد بالدرس يُنوِّه املسألة
من يوًما وخروجه سليمان أبي حياة من مستمد الغالب ويف عياني، فالسؤال الجزئية؛
يذكر املقابسة خاتمة ويف واملكان. الزمان يف األشخاص تحديد مع الصحراء إىل بغداد
وذم اإلخوان مدح وعن قصورها عن ويعتذر جمعها، وكيفية فنها، عنارص حيان أبو
ليس األصدقاء.154 الشمائل إظهار أو األعداء لعيوب كشف ذلك يف يكون أن دون األهواء
األخالقي، الدرس أيًضا بل الهمة، وشحذ الكرب، وتفريغ النفس، تسلية فقط الهدف
والجمل. األلفاظ وراء السيئة ومجانية الحسنة، وتعود السرية، وإصالح العقل، وتأييد
من األسلوب وجمال الفكر وضوح داللتها، لها ولكن نكتة أي طريف حدث املقابَسة
الوافد بني يجمع إبداع املقابَسة صياغة فالِفكر املروية. املادة من وليس حيان أبي إبداع
من بها عما حيان أبو يعتذر لذلك تحسينها. ويُمكن ناقصة، زالت ما والعرص. واملوروث
من وهروبًا كالغزايل، له طريًقا التصوف أختار أن بعد حياته آخر يف كتبها ربما قصور.
ضمَّ أن إال املقابَسات قرص من وبالرغم الدنيا. مغانم عىل الحصول يف وفشِله تشاؤمه
يجعل مما عادي سهل وأسلوبها صغرية، مسائلها الحجم. كبرية جعلها البعض بعضها

.Noéme ،Noése الظاهريات يف يُسمى الذي هذا 153

.۲۲۱ ص۲۱۸، املقابسات، 154
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

االستطالة يف الرغبة من بالرغم باإليجاز تتميز ُممكنًا. الناس من ُممكن قدر ألكرب إفادتها
يقطع واالختصار ة. للخاصَّ يقينية موضوعات وليَست تخيلية شعبية مسائل عرض يف
عن تَصُدر قد التي اإلطالة عن يَستغني النفس يف ل والتأمُّ والجدال. الشغب عىل الطريق
األمور يف حتى واللبس الشك باب يَفتح الزائد والكالم املراد. تحقيق من وتمنع املعنى،
القصد.155 ويُجيل الهمة، ط ويُنشِّ الذهن، ويشحذ املعنى يُثري أحيانًا والغموض الواِضحة.
الومضات مثل أقرب القرص إىل ولكنها وقًرصا طوًال بينها فيما املقابَسات تتفاَوت لذلك

القصرية.156 الفلسفية
مجرَّد حيان وأبو الثقافية. املجالس يف املطروحة األفكار من مادتها املقابَسة وتستمدُّ
من النقص. أو الزيادة بعض مع والتقنية الصياغة عىل دوره يقترص لها. حافظ أو راٍو
شفاًها مروية الليايل هذه تكون وقد الناس. من ُممكن قدر األكرب الفائدة تعميم أجل
البعض الزمان، عرب الفلسفي للرتاكم طبًقا مكتوبة مصادر عىل يعتمد منها البعض أو
وإيضاًحا تسهيًال زيادة بال الرواية تكون وأحيانًا والعامري، السجستاني مثل معروف
الفلسفة، حول الفالسفة مناَقشات مادتها العلماء. عليه يتَّفق ملا وإيثاًرا للمزالق وتجنُّبًا
اإلنسانيات إىل املجرَّدة العقلية اإللهيات من ُمستواها ونقل املحضة، اإللهيات الوافد،
أكثر وجعله املعنى توضيح بقصد بل واملغزى املقصد يتغريَّ ال بحيث العيانية العَملية
أدبي أسلوب يف عنها صحيح وبيان العرص لحوادث تصوير املقابَسة العرص. عىل داللة
الفن.157 لحساب والتاريخ األسلوب، لصالح باملوضوع التضحية دون السخرية عىل يقوم
فهي للعالم. املتشائمة رؤيته وعن للمؤلف النفسية الحالة عن املقابسة تعرب كما
العرص عىل تشهد حيان أبي كتابة باملال. والرشاء النفاق ساَده بأكمله عرص حال تُصوِّر
لصدق ونظًرا أخطأ. إذا ويُصوِّبوه أصاب، إذا الناس يُخطِّئُه للمال. ال للعرص والتاريخ،
مما العيوب عىل التسرت رضورة ذريعة تحت البعض عاداه فقد الناس األحوال التصوير

ص٣١١. السابق، 155
صفحتان ،(٤) ونصف صفحة ،(٤٥) صفحة ،(٨) صفحة نصف كاآلتي: املقاَسات حجم يتوزَّع 156

صفحات خمس ،(٢) ونصف أربع إىل صفحات أربع ،(١٢) صفحات ثالث ،(٣) ونصف صفحتان ،(٢٣)
عرشة اثنا ،(٢) ونصف صفحات تسع ،(١٣) ونصف ست إىل صفحات ست ،(٢) ونصف خمس إىل

.(١) صفحة عرشون ،(١) صفحة عرشة تسع ،(١) صفحة عرشة ثالث (١) ونصف صفحة
.٢١٣ ،٢١٢ ص٢٠٩، املقابسات، 157
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حيان) (أبو األدبية الفلسفة أوًال:

الحكايات بعض تَعتِمد عثراتهم الناس إلقالة أفضل والتأويل الحوار. أدبيات عىل يخرج
«اإلمتاع عكس عىل اإلعالم أسماء تذكر ال وقد رياسة. أو صداقة الشخصية، التجارب عىل
وتصُف اإلنسانية التجارب بعض عن وتكشف الشخص. ال الفكرة هو يهمُّ فما واملؤانسة».

ماهياتها.158
فلم واإليصال. اإليحاء من ملزيد العربية واألمثال الشعر عىل املقابسات تَعتِمد كما
أمثلة، إىل تحتاج وال بذاتها واضحة الِفكرة أن من بالرغم املصادر أحد إال الوافد يكن
رسالة يف وأكثره وعلمهم. العرب طبيعة عر والشِّ وبدايته. اإلبداع يف عنرص النقل ولكن

النفوس.159 يف الشعر يُهيِّجه ملا نظًرا األوطان» إىل «الحنني
من أكثر الواحدة الليلة ن تتضمَّ وأحيانًا نادًرا، إال واحد موضوع لها مقابسة وكل
يف التأليف ويظهر املوضوع.160 فيتقطَّع ليلة، من أكثر عىل املوضوع يمتدُّ أو موضوع
ليلة آخر وكل األوىل. التشويق وعنارص املرسحي اإلعداد بعد أولها يف وليس الليلة آخر
املقابَسة تكون وأحيانًا الليايل، فن كتابة يف العقد خيط مثل التالية الليلة بأول يَرتِبط
مثل صة مشخَّ غري مشهورة أصبحت ألنها واحد شيخ إىل تُنَسب ال متفرِّقة كلمات مجرد
جمعه، يف الرشف املؤلف. مجهولة أصبحت التي رَي والسِّ الشعبية واألقوال العامية األمثال
ومعقول رساجه، ومنري منهاجه، مبني والحق مبلغ. من أوعى سامع وُربَّ يه. ملتلقِّ والفائدة
أكرب، وحدة املقابَسات وجميع الذاتية، وحدتها لها مقابسة كل برهانه.161 ومعلوم بيانه،
من الزمان بشكوى تَنتهي وقد األبدية. نَيل وهو األعظم الهدف نحو بعًضا بعضها يؤيد
إىل الكالم ينقسم الكاتب. حال واصًفا أخرى إىل مقابسة من ُمنتقًال والشاِمتني الحساد
من خوًفا ُمرَهفة بحساسية ومكتوبة النفس، بطهارة مرشوطة كلها مستقلَّة موضوعات
وقد االشتباه. يف الوقوع من وامُلفرسِّ الراوي من الحيطة وإيثار القلم ونزوة اللسان عثرة
أوله عىل الكالم آخر يعود حتى حيٍّا زال ما فاملوضوع ليلة. من أكثر عىل املقابسة تمتدُّ

البال. وخلو الوقت، ر وتوفُّ النفس، وصفاء املزاج وحسن البديهة حضور يتطلَّب مما

.٧٢ ،٦٤–٦٨ ص٢١٥، الهوامل، ص٣٠٨، السابق، 158
،٢٤٢ ،٢٠٩ ص١٧٤، املقابسات، مرة، (١١) املقابسات يف الشعر ويستعمل ص١٨-١٩، الهوامل، 159

.٢١٤ ،٢٤٢ ،٣٤١ ،٢٩٧–٢٩٩ ،٢٦٤
الثامنة. وأول السابعة الليلة آخر مثل 160

ص۳۲۷. املقابسات، 161
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إىل الوافد ومن اإلبداع، إىل النقل ومن املمثول، إىل املثل من االنتقال املقابسة وتَعني
النقل يُمثل الفلسفي. القياس من كنوع متعدِّدة تطبيقات يف الفكرة وتكرار املوروث،
داخل املتناثرة األجزاء إدخال ثم وثقافات شعوبًا األرض، فتح بعد اآلخر عىل االنفتاح
خلق أجل من البنية داخل التاريخ ووضع الحضاري اإلكمال بعَملية والقيام الواحد، الكل
بني ل التنقُّ يف التمييز يمكن وأواخر. أوائل بني وحارض، ماٍض بني فرق ال الثقافة، وحدة
وموضوعات والرشيعة، الحكمة بني لة الصِّ مثل فيها نقل ال خالصة إبداعية موضوعات
إبداعية وموضوعات سريين، ابن عن النقل مثل مبارش غري بطريق النقل من تبدأ إبداعية

فقط. بداية كنقطة النقل عىل تقوم
وعمق األسلوب، صعوبة حول ومالحظاته وآخر، إبداع بني فواصلُه حيان وألبي
له. والدعوة القارئ ومخاطبة امُلستفاد، الدرس وإبراز النفيس، الحال عن والتعبري الفكر،
ومؤثًرا الصوفية مصطلحات مستعمًال الوعي وإيقاظ النفس إثارة املقابَسة من فالغاية
عظيم، والعائق عسري، والوصول الغاية، إىل للوصول القارئ ومخاطبة الذوقية. مناهجهم
للمؤلف، اآلخر الطرف هو القارئ القلوب من اليأس لتمسك هللا لطف ولوال وشيك، والسري
إىل «املقابسات» يف القارئ مخاطبة وتتحول مشرتك. ومرشوع بل طرفني بني حوار والفكر
باإليماءة املقابسة وتُوحي بل وهدايته. ونصحه القارئ توجيه منها الغاية ألنَّ دائمة؛ الزمة
يف اآلخر نحو ه يتوجَّ للنفس حديث إىل ل وتتحوَّ بالشخص. الفكر ربط أجل من واإلشارة
عىل الناس كل ويجتمع تصوف، إىل واألدب دين، إىل الفلسفة ل فتتحوَّ وابتهاالت، دعوات
املتكلم بضمري حديث إىل واملخاطب املتكلِّم بني حوار من الخطاب ويتحول الهدف. نفس
هو كما الخطاب أول يف بالرضورة وليس الفواصل يف القارئ مخاطبة وتأتي الجمع.

الصفا.162 إخوان عند الحال

،٢١٧ ،٢٠٩ ،٢١٥ ،١٩١ ،٥٧ ،٣٤ ص١٨، الهوامل، ،٢٣٠ ،٢٨٣ ،٢٧٨ ،٣٦٢ ص٣٥٨، السابق، 162
.٢٦٦ ،٢٥١
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(مسكويه) الشعبية احلكمة ثانًيا:

الرشقي الوافد (١)

كما الشعوب وضع من الشعوب حكمة فإنَّ األفراد إبداع من األدبية الفلسفة كانت إذا
الواقع فيها يَمتزج والتي أفراد جمعها أو رواها لو حتى الشعبية اآلداب يف الحال هو
ُحكاًما أبطالها بَرز فقد الشعبية الثقافة عن تعرب الخالدة» «الحكمة كانت وملا بالخيال.
أرسطو له ظهر الذي حلمه عن عرف وما املأمون مثل فيها مكوِّنة كعنارص ومحكومني
ووضع الحكمة ديوان تأسيس إىل دفعه مما العربية إىل أرسطو كتب نقل منه طالبًا فيه
بطلها الشعبي، التشويق عنارص كل بها خيالية قصة وهي رأسه.1 عىل إسحاق بن حنني
يَعرف الخرض كان وملا الفيلسوف.2 امللك اإلسكندر مثل الحكمة محب املأمون الخليفة
الفهلوية أو الفارسية يَعرف الذي عيل بن الخرض قرأها القرآن يف ُصورتُه هي كما األرسار
يف تعثُّر أو قواميس بال بليغة حَسنة فورية ترجمة يف الثالث أمىل ثم نهار نصف يف
ال أهله، غري عىل به املضمون الباطنية، العلوم من جزء البالغة والحكمة ُمصَطلحات.

املأمون واستفتاه هدية. ومعه ذوبان له أتى خراسان يف بالخالقة له ُدعَي أن بعد أنه القصة هذه تقول 1
ورفض املأمون، يسأله ما كل يف ويُصيب الكهان مثل يَسجع وكان باملواَفقة. فأفتاه محمد أخيه قتال يف
صندوق يف ببغداد حجر يف مدفونًا كتابًا وطلب املأمون. إىل العراق انضمام بعد درهم ألف مائة ُمكافأة
كتاب ورقة، مائة منها فسقطت فنثََرها ديباج من خرقة وأخرج فوجده مقفول. أسود زجاج من صغري
كلها عيل بن الفضل فقرأها القديمة. الحكمة من إيرانشهر ملك وزير كنجور أخرجه دخرد جاويذا

ص١٩–٢٢. الحكمة، ورقة، ثالثني منها كتب حتى الجاحظ ثم النهار ُمنتَصف حتى لنفِسه
رائع. علم بتأسيس ديكارت حلم مثل وأيًضا 2



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كتب أفضل القرآن أنَّ كما العجم كتب أفضل وهو لها، أهٍل غري هو َمن إىل إخراجها يُمكن
الصالة، ينىس أن كاد حتى املأمون قرأه اليونان. كتب أفضل أرسطو ومؤلَّفات العرب،
النشغال السهو يَخىش وهو صالته إىل وقام العبادة. من لإلنسان جذبًا أشدُّ فالعلم
اإللهية للحكمة املوازية البرشية الحكمة تعظيم بلغ الحد هذا إىل الخالدة. بالحكمة قلبه
امللك املوروث. ترَّهات من خري أحيانًا الوافد حكم األفواه. بها ق تتشوَّ التي الحكمة وليس
صديق من خري عاقل وعدوٌّ أهله، عىل حتى بالعدل يحكم الحصيف كالقايض الفيلسوف
حلم الغربي، الوافد نقل فيه تمَّ الذي الوقت نفس يف الرشقي الوافد نقل تمَّ لقد جاهل.

الغرب. من فضًال أقل ليس فالرشق الواقع. حاجة أي املأمون
لسان اآلخر يجعل مباِرش غري تأليٍف يف ق، وُمنسِّ وعارض جامع مجرَّد إذن مسكَويه
أو املادة كثرت لذلك الغربي.3 الرتاث مع امُلعاِرصين امُلفكِّرين بعض يتعامل كما األنا حال
العربية الرتجمة جاءت ذلك ومع لها. نَسٍق إيجاد أو وتحليلها احتواؤها وصعب بت تشعَّ
االتفاق أن ويبدو مرتجمة.4 وليست مؤلفة وكأنها النفس يف مؤثِّر بليغ بأسلوب رصينة
امُلرتِجم من نابعة وكأنها الرتجمة جعل الشعوب بني الحية التجارب ويف املضمون يف
مجرَّد إذن الشعوب حكمة أنصار ليس ثانيًا. تأليًفا فأصبحت مشرتك رصيد من له بما
أهمية تقلُّ ال العارض فوظيفة بارزين. رواًدا يكونوا أن دون طيبني برجوازيِّني مواطنني

اإلبداع. كان ملا التمثُّل فلوال واملبدع. املؤلف عن
التدوين تكن لم الغاية ولكن التدوين تاريخ إىل الشعوب حكمة تضم أن يُمكن وكان
شعبي. أو منطقي نسق دون الشعبية الحكمة جمع بل العلوم تصنيف أي والتاريخ
مثل التاريخ الغاية تكن لم العلمي. التدوين إىل منها الشعبي التدوين إىل أقرب فهي
ووسًطا، ورشًقا غربًا جميًعا الشعوب عليها تتَّفق خالدة لحكمة الرتويج بل «الفهرست»،

وعربًا. وفرس يونان
فارس رشًقا، الوافد أيًضا ضم بل غربًا، والرومان اليونان عىل إذن الوافد يقترص لم
املرشقية»، «الحكمة يف بالحكمة الرشق ون يخصُّ سينا ابن مثل حكماء ظهر بل والهند.
قدر فارس يف الرشقي الوافد مع يتعامل ومسكَويه املرشقيِّني». «منطق يف وباملنطق

ص٥–٨. مقدمة والسياسة، الالهوت يف إسبينوزا لرسالة ترجمتنا انظر 3
لديكارت. الت» «التأمُّ خاصة الغربية الفلسفة عن أمني عثمان ترجمات مثل وذلك 4
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

الهند يف الرشقي الوافد مع البريوني تعامل كما اليونان. عند الغربي الوافد مع تعامله
يف متعادَلني والرشقي الغربي الوافدان كان اليونان. عند الغربي الوافد مع تعامله قدر
نظًرا الغربي الوافد لحساب املعارصة ثقافتنا يف التعادل هذا فقد ثم القديمة، الحكمة
الجناح حساب عىل الغربي الجناح فقوى الزمان. من قرنني مدى عىل الحديث لالستعمار
الحركات لدى فعل ردَّ سبَّب مما األقوى، الجناح نحو اتجه الطائر نهض وكلما الرشقي.
التوازن إليجاد رضورة الرشق» «ريح تُصبح ثم ومن للغرب. عدائها يف املعارصة السلفية
والرشق. الغرب بني الثقل كميزان نفسه عىل اعتمد الطائر نهض ما فإذا الجناَحني. بني
والرشح والتعليق للرتجمة تجاوًزا فارس لعرضحكمة نموذج ملسكَويه الخالدة» «الحكمة
النقل بني واالنتحال، التاريخ بني فرق فال قائليها، يهمُّ وال واالنتحال.5 والتلخيص
اإلبداع قمة فاالنتحال منحولة، أنها شأنها من يحط ال والخيال. الواقع بني واالنتحال،

الحضاري.
من الوافد وعرف الجاحظ، من فارس عن معلوماته حداثته يف مسكويه استمد وقد
الجاحظ كان عرصنا. يف الحال هو كما األجنبية املراكز خالل من وليس املوروث خالل
والتاريخ السياسة يف مفكِّر الغري، حضارات عىل املستنري املتفتِّح األديب، املثقف نموذج
الشعوب. بحكمة الجاحظ أُعجَب لقد والعلم.6 واألدب والفلسفة الكالم يف إبداعاته قدر

الجديد الدين لنرصة القديمة الفارسية بثقافته استعان ثم وأبوه، هو أسلم ثم مجوسيٍّا مسكويه كان 5

ربن وابن الخمار وابن املقفع ابن مثل أخرى حاالت يف وحضورها إسالمه يف الروايات غياب من بالرغم
مما الثاني قراط بأبو ب لُقِّ لذلك والطب. املنطق خاصة الخمار ابن عىل األوائل علوم درس الطربي.
األعظم الشارح رشد وابن الثاني املعلم الفارابي ُسمي كما الغربي باألصل الرشقي الفرع صلة عىل يدلُّ
أعجب األوربية. املركزية لنشأة طبًقا معروًفا باألكثر معروًفا األقل إلحاًقا الثاني بطليموس الهيثم وابن
العناية يلَق لم ولكنَّه وناقشه سينا ابن وعرف الكيمياء، يف حيان بن وجابر الطب يف الرازي بمؤلفات
عييٌّ أغنياء، بني فقري حيان، أبي رأى نفس وهو الفهم سيئ سينا ابن رأي يف كان ألنه منه؛ الكافية
مع الكيمياء بطلب مشغوًال كان فاتته. التي بالحرسة يشعر فراغ. له ليس أسوياء، بني شاذ أنبياء، بني
عن يأخذ لم والشهوية. الرضورية حاجاته عىل موزع وقته وباقي حيان، بن جابر بكتب مفتونًا الرازي
عىل حريًصا بخيًال وكان السلطان، خدمة يف زمانه قىض قضية. أي منه وعى أو مسالة أي العامري
املعاني، فهم عن عجزه عىل يدل مما اللفظ يف أنه الشعر يف رأيه عمله، عن قوله ينفصل منافًقا، الدنيا،

ص١٨–٢١. الحكمة، النظرية. الفلسفة يف طويل باع له يكن ولم
الحارض. عرصنا يف أمني وعثمان بدوي الرحمن وعبد حسني وطه الطهطاوي مثل 6
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل عنوانه يدلُّ الذي الفهم» «استطالة كتابه يف خرد» «جاويد بكتاب الناقد، وهو وأشاد،
حتى الكتاب عن مسكَويه بحث األفق». «اتِّساع العرص وبلغة الغري حضارة عىل االنفتاح
ب يتعصَّ فلم والروم. والعرب الهند الشعوب، باقي عند له نظائر وجد ثم فارس. يف وجده
للُفرس يظلُّ ذلك ومع الخالدة»، «الحكمة هي واحدة حكمة يف كلها وجمعها لفارس،
قبل القدماء عند املعروفة الكتب أقدم خرد» «جاويد كتاب فإن التاريخ يف الزماني السبق
يف النفس وتهذيب العلماء، وتذكري األحداث، تعليم والغاية الطوفان بعيد اليوناني الغرب
كما الدنيوية مسكَويه شخصية من فبالرغم هللا. من والثواب واألجر وامُلستقبَل، الحارض
وليس هللا، من والثواب األجر طلب دينيٍّا، باعثًا يُؤلِّف أنه إال سينا وابن التوحيدي رسمها
يف النظري األخالق علم واضع يكون أن والعجيب سلطان.7 أو ماٍل من دنيوي بباعث

آخر. جانب يف والعمل جانب يف النظر سلوِكه، يف أخالقيٍّا ال األخالق تهذيب
أجل من املوروث عىل نفَسه الوافد يَفرض ولم الوافد عظمة املوروث اكتَشَف وكما
قسَمني إىل الثقافة فيقسم جذب بؤرة الوافد يظلَّ ال حتى املوروث داخل الوافد حصار
املوروث. عىل املوروث اعتمد عرصنا يف الثقافة ازدواجية يف الحال هو كما ُمتصارَعني
برتجمة قام والذي سهل بن الفضل الرياستنَي أخي سهل بن الحسن من الجاحظ فأخذ
ويعلم الوافد يعرض املوروث مسكَويه. ثم الجاحظ فقرأه العربية إىل خرد جاويذان
الرواية مصدر املوروث سليمة. عربية بلغة مكتوبة شعبية ثقافة إىل ل تحوَّ أن بعد نهايته

الواقدي.8 عن سهل بن الفضل عن الجاحظ للوافد،
و«األضداد» واملحاسن» «التاج مثل الجاحظ كتب يف الخالدة الحكمة يف وبعضاألمثال
من التحوُّل يف حضارية رضورة الوافد، يف فقط وليس املوروث يف فاالنتحال املنحولني.

اإلبداع. إىل النقل
يدلُّ مما الشهري كتابه األخالق» «تهذيب إىل الخالدة» «الحكمة يف مسكويه ويحيل
األخالق» و«تهذيب الشعوب عرضحكمة الخالدة» «الحكمة واحًدا. كليٍّا مرشوًعا له أن عىل
اإلبداع. إىل أقرب الثاني بينما اإلبداع إىل النقل من التحول أو النقل إىل أقرب األوىل تأليف.
إىل ضمها والثاني لها، موضوعي عرض أو الشعوب حكم عن جزئية تفصيالت األوىل
أن حني يف الثاني عىل األوىل أسبقية الزماني، الرتتيب ببعض ذلك يوحي وقد كلية. أصول

ص٥-٦. الخالدة، الحكمة 7
ص١٩. السابق، 8
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

ويف أحيانًا.9 النقل قبل يكون اإلبداع وكأن الخالدة» «الحكمة عىل سابق األخالق» «تهذيب
أجل من الفروع من واألصول الجزئيات، من للكليات استقراء الخالدة الحكمة الوقت نفس
ليس الشعوب، حكمة يف مصادرها إىل وإرجاعها الخاصة، حكمة فيشاركون الناس نفع
التفاق وذلك واملقاصد؛ واأللفاظ املعاني تتكرَّر قد الطبيعة. يف أيًضا بل العقل يف فقط
الحكمة وهي واملكان، الزمان باختالف تختلف ال واحدة حكمة عىل كلها األمم عقول
صيغة يف العامة إىل الخاصة من ونقلها الجمهور، إىل الحكمة إنزال منها الغرض الخالدة.
من الغاية للسلوك.10 قواعد واستعمالها جيل وراء جيًال ونقلها استيعابها يمكن أمثال
للسلوك. معايري ووضع الفضيلة، عىل الحث بل املجرد النظري البحث ليس األمثال هذه
علوم وامُلبتدئني األحداث تعليم واحدة، منها الغاية أن إال الشعوب كلمة تعدُّد من وبالرغم
الشعوب حكمة إىل أقرب مجموعها يف وهي للنشء. تهذيبية تعليمية فالغاية الحكمة.
إىل حاجة يف تراث بناء، وإعادة صقل إىل تحتاج التي الخام املادة الجماهريية، والثقافة
إىل منها واألمثال واملواعظ الحكم وإىل الفلسفة إىل منها األدب إىل أقرب كانت لذلك تجديد.
إىل تحويلها يف بل الصوري منطقها يف ليس فهمها وطريقة للمفاهيم. املنطقية التحليالت
السامع أو القارئ يتمثَّلها وأن القرآن، آيات مع الصوفية يفعل كما ُمباِرشة. حيَّة تجارب
شخصية تجربة إىل يُحيَلها وأن كيانه، يف بها ينفعل وأن أفعاله يف يحياها وأن نفسه يف
من واستنبطت شأنه يف قبلت حكم أو نفسه عن بنفسه لنفسه استخرجها مواعظ وكأنَّها
والدوافع البواعث إىل أقرب هي بل للسلوك، ثابتة نواميس أو نهائية صيًغا ليست حاله.

وتطورها. الحياة د بتجدُّ ذاتها يف وتجددها رها تطوُّ عنرص عىل تَحتوي السلوك، عىل
تحليل األول أن يف الخالدة» و«الحكمة األخالق» «تهذيب بني الصلة إدراك ويُمكن
الوعي الشعوب، األخالق تحليل الثانية أنَّ حني يف الفردي، الوعي الفردية، لألخالق
الفردية الفضائل بمعنى األخالق» «تهذيب عام، ُصويف بطابع كالهما واتَّسم الجمعي،
واالجتماع، والسياسة الدين وتضمُّ الجماعية، تتعرَّضلألخالق الخالدة الحكمة فإنَّ وحدها
بني الصلة الدين ويَشمل الشعبية. الثقافة يف الثالثة املقدَّسات والجنس، والسلطة الدين
السياسة وتشمل والقدر. والقضاء اإلنسان مصري بني واآلخرة، الدنيا بني والعالم، هللا
الشعوب طاعة والوالء، الطاعة من إطار يف والوزراء الحكام بني والعامة، امللوك بني الصلة

ص٣٤٧. الخالدة، الحكمة 9
ص٩-١٠. النارش، مقدمة السابق، 10
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تتعرَّض كما عليه. الخروج أو الظالم الحاكم عىل الثورة دون للسلطان والوالء للحكام
خاصة عالمة ذلك يكون أن دون التاريخ يف وانهيارها األمم نهضة إىل الخالدة الحكمة

الرشقي». «االستبداد أو الرشق انحالل عىل
تعني قد بل واالستبداد، الواقع عن عزاء أيَّ الكلمة سحر يعني ال أخرى وأحيانًا
للملوك النصائح كثرت لذلك واملعذبني. املضطهدين من الحكام نحو موجهة سهاًما أيًضا
عن تعبريًا واالجتماعية والسياسية الحياة أتون من والحكم األمثال نشأت لقد والحكام.
أو رضاهم املحكومني، ورغبات البؤساء عىل عطًفا أو لُحكمهم وتربيًرا الحكام رغبات
جارة». يا واسمعي أعنى «إياك الكبار، منه واملقصود الصغار إىل املثل ه يتوجَّ قد ثورتهم.
كما البقاء حب لغريزة طبًقا الحياة مع التكيُّف وسائل كأحد الحكام نفاق عىل تدلُّ وقد
بثديَيها»، تأكل وال الحرة تجوع مقابل» «يف أعيش ودْعني بقدمك «طأ الفريسيون قال
نظري نحو عىل املدنية» «السياسة يف والفارابي السلطان»، «يتيمة يف املقفع ابن بني وكما
الشعوب، حكمة يف إذن موجودان التياران شعري. نحو عىل املعرِّي العالء أبي مقابل يف
ورضا وعجز وخداع تواُكل األمثال ففي والرفض.11 اإلباء وتيار واالسِتكانة، الرضا تيار
كما إيجابي هو ما وكل وتمرد وغضب ثورة أيًضا وفيها ومداهنة، ونفاق وطاعة وقبول
كل عن وتعرب امُلتباينة االجتماعية األوضاع عن تعرب فاألمثال الشعوب. كل عند الحال هو

الطبقات.
للفارابي الحكم» «فصوص منذ اإلسالمي الرتاث يف التأليف من النوع هذا استمرَّ وقد
القرآن آيات بعض وربما النبوية األحاديث إنَّ بل السكندري. هللا عطاء وابن عربي وابن
يكن ولم باإلعجاز.12 وتحديًا العرب ألمثال استئناًفا األدبي النوع هذا واصلت الكريم

املوضوع يف االسترشاقية الدراسات من عديد عىل النارش يعتمد ص٧–١٤. مقدمة الخالدة، الحكمة 11
باعتباره لذلك ل مؤهَّ أنه مع التجربة بنفسه يعيش أن دون الرشق عىل الغرب إسقاطات من فيها بما
عامة الغربية اآلداب مع ويُقارن الرشق، يف يعيش ومغربيٍّا الغرب، يف يعيش مرشقيٍّا ثقافتنَي، بني عربيٍّا
واألنا األصل هو فاآلخر املرجعي. اإلطار إياها جاعًال Fürstenspiegel باسم يعرف فيما خاصة واألملانية
بمرشوع يقوم أن بالرتاثني، ملعرفته نظًرا يُمكن كان معلوم. كل عليه يُقاس الذي العلم هو اآلخر الفرع،
نقدي موقف أخذ وعدم للرتاث النِّسبي واإلنكار الثالثة، الجبهة الواقع، عن عزلته لوال والتجديد الرتاث
اآلخرين، عن املنقول االسترشاقي العلم هذا كل تقديم ويف الرتاث نرش يف الفضل وله الغربي، الرتاث من

ص٧–١٤. الخالدة، الحكمة
الحديث. الغرب حتى القديم الرشق من األدبي النوع هذا تاريخ بدوي الرحمن عبد يستعرض 12

وتقديس األنبياء من املأثورة واألقوال القديم العهد يف الحال هو كما واملزامري األمثال موطن فالرشق
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والطب واألمثال الحكم بني جمع فقد مسكويه. استعمله الذي الوحيد األدبي النوع هو
وليست منازع.13 بال األخالق فيلسوف فهو األخالق. يف مؤلفاته عليه والغالب والتاريخ
كما للعادات. علًما األخالق تجعل تقريرية وصفية أيًضا هي بل فقط معيارية، األخالق
نوع يف حيان أبي مثل واألدب الفلسفة بني الجمع ويظهر والرتبية. بالنفس األخالق ترتبط
متحًدا الصوري والتحليل املجرَّد األسلوب يتجاوز مما واألشعار والسري واألمثال الحكم
وثائق مجرد وليس األمم تجارب يف والتاريخ والجواب، السؤال يف الفقهي األسلوب مع
الرشق حضور مدى عىل املرتجم العنوان مع املعرب العنوان وضع ويدل وأخبار، روايات
للتعريف الرشقي الوافد العرضعىل غلب ربما الوافدين. يف فالتأليف الغرب. مع موازاة يف
يظهر كما والفارابي. الكندي عند للعرض تجاوًزا الغربي الوافد عىل التأليف غلب كما به
حقيقة يف الصويف حيان أبي عمر بن عيل سؤال عىل اإلجابة يف للموروث الفلسفي الرتاكم
املؤلفات) (معظم والتأليف خرد)، العرض(جاويدان بني مسكَويه مؤلفات وتتنوع العمل.

(الرسائل).14 واإلبداع

بالكلمات وامتألت املركَّبة، العبارات السامية اللغات يف غابت وقد فيلون. وعند الرابع اإلنجيل يف الكلمة
وضع أن بعد إال اليوناني الغرب فالسفة تمثُّل الرشق يستطع ولم الفواصل، بطريق واملتالِحقة امُلتتالية
العرص يف سقراط فيهم بما السبعة الحكماء أقوال صياغة تمت فقد رشقية. صيغ يف وأمثاًال حكًما له
السكندري كليمانت عند الغربي الرتاث يف األدبي النوع هذا واستمر بالرشق. املتأثر ر املتأخِّ الهلليني
وشوبنهور (فرنسا)، ج وفوفنار بسكال وخاطرات أورليوس»، مارقس و«تامألت «االمشاج»، كتاب يف
ال منه كيخوته دون ونفور (إسبانيا)، بلتسار وجراثيان (إيطاليا) وليوباردي (أملانيا)، ونوفاليس وجوته
عىل تقوم التي الغربية العنرصية النظريات تؤكِّد كما الرشق بسحر خاصٌّ أنه أو له العرب عداء يعني
قادة األنبياء كان فقد باألفعال؛ والغرب باألقوال الرشق تفرُّد عىل تقوم التي للشعوب فريدة خصائص
ويف الغرب يف أدبي نوع فهو مهن؛ وأصحاب دين رجال الوعاظ وكان وفعل. نظر وأصحاب وعمل، فكر

ص٧–١٤. الخالدة، الحكمة سواء. حد عىل الرشق
.«(١) التاريخ ،(٣) الطب ،(٣) واألمثال والحكم الشعر ،(١١) «األخالق املؤلفات عدد 13

الفوز األكرب، الفوز والنفس: األخالق يف (١) كاآلتي: عرش الثمانية مسكويه مؤلَّفات تصنيف يُمكن 14

والعقل، النفس يف وأسئلة أجوبة األخالق، تهذيب الجامع، خرد، جاويدان العادات، ترتيب األصغر،
العدل، حقيقة يف الصويف حيان أبي عمر بن عيل سؤال يف جواب يف رسالة الثالث، املسائل يف الجواب
األدوية الطب: يف (٣) رَي. السِّ كتاب امُلستويف، الفريد، أنس واألمثال: والحكم الشعر يف (۲) النفس. طهارة
وصية أيًضا انظر األمم. تجارب التاريخ: يف (٤) األرشبة. كتاب األطعمة، من الباجات تركيب املفردة،

ص٢٨٥–٢٩٢. الحكمة، صوان ُمنتحب السجستاني: يف مسكَويه
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الشعوب ثقافات (٢)

الخمس الحضارية الدوائر (أ)

واإلسالميني والروم، والعرب، والهند، فارس، حضارية: دوائر خمس مسكويه ويَذُكر
واثنتان اليونان، أي الروم الغرب، يف وواحدة والهند، فارس الرشق، من اثنان امُلحَدثني.
وباإلسالميِّني اإلسالم قبل بالعرب ويعني بجناَحني. كطائر واملسلمون العرب الوسط يف
يف واحدة حضارية دائرة أو ُمتداخلتان حضاريتان دائرتان وهما اإلسالم، بعد امُلحدثني

التصنيف؟ هذا مقياس هو فما وبعده. اإلسالم قبل ُمتتالينَي زمنني
والجنوب؟ الشمال عن وماذا والوسط؟ والغرب الرشق جغرافية؟ مناطق هي هل
فارس غرب جنوب العربية الجزيرة شبه أن باعتبار والغرب الرشق يف يَدُخالن هل
النهَرين بني ما وبالد والصني مرص عن وماذا العرب؟ بالد غرب شمال واليونان والهند،
العراق وربما املحدثني، اإلسالميِّني مرصضمن دخلت ربما الشام. وبالد وفلسطني والعراق
يف أخرى حضارية دوائر توجد أال ملسكَويه. أخبارها تصل لم الصني ألنَّ وربما والشام،
أنها أم مبكًرا اإلسالم دخلها وقد والفلبِّني وإندونيسيا املاليو يف جنوبها يف أو آسيا أواسط
الدائرة عن وماذا األطراف؟ املرتامية اإلسالم حضارة أي املحدثني اإلسالميِّني ضمن تدُخل
اإلسالم أن أم اإلفريقي القرن عرب العربية الجزيرة بشبه اتصال عىل كانت التي اإلفريقية
امتداد مجرد الرومان وهل مبكًرا؟ الوقت هذا يف حضارته أنتج قد يكن لم اإلفريقي
التغليب بطريقة الرومان تشمل اليونان أن أم ُمستقلَّة حضارة لهم يكون أن دون لليونان
التي إرسائيل بني حضارة عن وماذا واحدة؟ لحضارة لفظان والرومان اليونان أن أم
الطويل تاريخها يف اإلسالمية الحضارة من جزء أنها أم الفرتة نفس يف صاعد يذكرها

والنرصانية؟ اليهودية عرب
الرشق، يف ال أو القديمة الحضارات جغرافيٍّا، وليس تاريخيٍّا املقياس يكون وربما
األحدث، الحضارة ثم الروم الغرب، يف ذلك بعد الحديثة الحضارات ثم وفارس الهند
إىل الرشق من الحضارة تنتقل النحو هذا وعىل وبعده. اإلسالم قبل اإلسالمية العربية
يبدأ وملاذا والغرب. الرشق بني امُلحَدثون واملسلمون العرب أي الوسط يرثها ثم الغرب
فانتقلت األصل فاريس مسكويه ألنَّ هل أسبق؟ الهند وحضارة الهند قبل فارس من املسار
مركز ففارس غربًا، والروم العرب إىل فارس ومن رشًقا الهند إىل فارس من الحضارة
واملانوية واملجوسية الزرادشتية الهند، إىل فارس حضارة انتقلت هل القديمة؟ الحضارات
فارس حضارات انتقلت وهل والبوذية؟ الهندوكية الرشق ديانات منشأ هي الهند أن أم
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

تمَّ أن بعد القرآن يف الفارسية األلفاظ وجود بدليل اإلسالم قبل العرب بالد إىل والهند
اإلفريقية املصادر السوداء، أثينا الروم، بالد إىل العرب حضارة انتقلت وهل تعريبها؟
امُلحدثني؟ املسلمني إىل الروم بالد من الحضارة عادت ثمَّ اليونانية، للحضارة اآلسيوية
فارس من تعود، الرشق وإىل الغرب إىل الرشق من الحضارة مسار يكون النحو هذا وعىل
من جزءًا واملسلمون العرب كان لو املحدثني املسلمني إىل ثم الروم إىل والعرب والهند
يكون الحضارة مسار فإن والغرب الرشق جناَحي مع الوسط من جزءًا كانوا ولو الرشق،
هم فالعرب الوسط. إىل الغرب من ثم الغرب، إىل الوسط ومن الوسط إىل الرشق من
الغرب، إىل الرشق من املمر هو الوسط الثاني. الوسط وامُلحَدثون واملسلمون األول الوسط
تلك يف الوسط املحدثني. املسلمني عند ومرة العرب عند مرة مرتان، الرشق إىل الغرب ومن

األطراف. هما والغربي الرشقي وجناحاه املركز العربية، الجزيرة شبه هو الحالة
حلقة آخر عام، حضاري تطور من جزءًا اإلسالم يبدو الكيفية الداللة تحليل ومن
تسبقها لم التاريخ. يف واحدة فرتة أو منعزلة جزيرة وليس البرشي التطور حلقات من
الثقافات كل تُمثِّل استطاع الذي الحضاري املسار نهاية اإلسالم أخرى. فرتات تتلُها ولم
اليهودية السابقة الوحي ومراحل والجاهلية والغرب الرشق ثقافات فيها فانصهرت
الغربي، الوافد حضور من أكثر والهند فارس الرشقي، الوافد حرض وقد والنرصانية.
أكثر األمريكي األوربي الغربي، الوافد حضور اآلن، الحضاري املوقف عكس عىل الروم،
وباقي آسيا وأواسط وإندونيسيا واملاليو واليابان والصني والهند إيران الرشقي، الوافد من
«املسائل حتى الشيخ والرشق املريد الغرب يجيب، والرشق يسأل الغرب الرشق. دول
هو كما وليس سيعني.15 ابن وأجاب الثاني فردريك سأل عندما سبعني البن الصقلية»
يف وغربًا رشًقا القديمة األطراف أثرت وقد التلميذ. ونحن املعلم الغرب عرصنا، يف الحال
الوضع هو كما وليس واملسلمني العرب يف والروم وفارس الهند أثر فيه، وصبت املركز
الالتينية. وأمريكا وآسيا إفريقيا األطراف، يف األمريكي األوربي الغربي املركز أثر حاليٍّا
العرب املفكرين بعض يفعل كما كأنا وليس كآخر العرب عن الحديث يالحظ كما
العاربة العرب بني تمييًزا هناك وكأن تعربوا أن بعد عربي غري أصل من املعارصين

املايض. النموذج إىل عوًدا باملجيب السائل عالقة يف التحول هذا ألحداث االستغراب» «علم وضعنا لذلك 15
ملك سؤال ص١٤٥–١٦٤، ج١، والوطن الفكر هموم سبعني، البن الصقلية املسائل دراستنا أيًضا انظر

ص٤١–٤٥. الحكمة، كرسى، وجواب الروم
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حضارة اإلسالم وكأن األربع األمم من املحدثون املسلمون يذكر لم كما املستعربة. والعرب
عربية. غري أو عربية اإلسالمية، الشعوب كل حضارة وليس الحديثة العرب

املحدثني واملسلمني العرب أولوية يف الكيفي التحليل مع الكمي التحليل يتفق كما
العرب بمرحلتَيه، فالوسط األقل.16 والهند ا كمٍّ األكثر العرب والهند. والروم فارس عىل
املسلمني عىل العرب أولوية تكون وقد الخالدة. الحكمة نصف من أكثر واملسلمون،
كان وربما زمانيٍّا. ترتيبًا يكن لم إن سلبًا الفرس شعوبية من إسقاًطا ا كمٍّ املحدثني
قدر للعرب منافسة ثقافة تكن لم ربما عنها. الرتجمة قلة الهند ثقافة قلة يف السبب
سياسية قوة تكن لم ألنها أو فارس بعد مؤخًرا بها اإلسالم النتشار وربما الفرس، منافسة
املغول. دولة يف متأخًرا إال العباسيني مثل الدولة يؤسسون فارس، من املوايل قوة مثل

«جاويذان وإن الزمان يف ألنها نظًرا؛ فارس بِحكمة والبدء ترتيبه مسكويه ويُربِّر
يَذُكر ولم تاريخي.17 زماني فاملقياس األخرى؛ األمم آداب تتلُوه ثم الكتب أول خرد»
العامة. وباألنساق الجزئيات دون بالكليات اكتفى بل الشعوب هذه حكم كل مسكويه

أسطر. بضعة عن أحيانًا تَزيد ال بحيث وقًرصا طوًال بينها فيما الِحَكم تتفاوت كما

واملوروث الوافد (ب)

ها ولضمِّ بها ولتشعُّ لكثرتها نظًرا الشعبية الحكمة لنصوص املضمون تحليل ويصعب
ومتكلمني وأنبياء وعلماء وسالطني وأمراء وتابعني وصحابة ورواة وصوفية وشعراء أدباء
١٥٥ حوايل حرص يمكن ذلك ومع والغرب. الرشق من وخلفاء ومشاهري وظرفاء وفقهاء
ويُمثل الرشق، حكمة أنَّها مع ١٠ والرشقي ١٤ من أكثر اليوناني الوافد يُمثل ال علًما
العربية الحضارية الدائرة أولوية عىل يدلُّ مما علًما ١٣١ حوايل اإلسالمي العربي الواقع
مذكورة أقوال األعالم هذه ولبعض والغربية، الرشقية الحضارية الدوائر عىل اإلسالمية
ما دون وداللتها بإيحاءاتها الشعبية الثقافة يف لوجودها أقوال له ليَسْت اآلخر والبعض
للبعض يكون وقد عليها. دليل إىل حاجة ما دون الفكرة هي أصبحت اقتباس. إىل حاجة
مثل كنية من أكثر للبعض يكون وقد تردُّده، يتضاَعف ثم ومن قول؛ من أكثر منها

.(١٠) الهند ،(٧٢) الروم ،(٨٤) فارس ،(٩٢) املحدثون اإلسالميون، (١٠٦) العرب 16
.١٧١ ،٢٨٢ ص٢٥، الخالدة، الحكمة 17

356



(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

ألنها حدة عىل كنية كل تبقى الحالة هذه ويف عيىس. واملسيح اليوناني، والشيخ أفلوطني
صاحبه دون القول يذكر وأحيانًا الشخص. وحدة من بالرغم ُمستقلٍّ تصور عىل تدلُّ

والتعالم. العلم يف زيادة بالنص االكتفاء دون النارش ويُبينه
الرتباطهما سقراط ثم املقدمة يف األكرب اإلسكندر يأتي اليوناني الغربي الوافد ومن
وأيروقليس، أومريوس ثم أفالطون ثم الثالثة، املرتبة يف أرسطو ثم الشعبية بالحكمة
ال وهرمس، وبطليموس أفلوطني ثم اليوناني، والشيخ وقابس وجالينوس فيثاغورس ثم
اإلنسان بني اإللهي، والحكيم والفَلكي اإلرشاقي والفيلسوف والطبيب الريايض بني فرق

والحكمة.18 عر الشِّ بني واألسطورة، الواقع بني واإلله،
من اإلسكندر يعادل الذي املقدمة يف ذوبان يأتي والهند فارس الرشقي الوافد ومن
ثم بهمن، كيخوز، أورباذ، ثم أنورشوان وكرسى برزجمهر ثم أوستهنج ثمَّ الكم حيث

قباد.19 كرسى خرشيد، حجشيد،
وليسا ُمتجاوران أنهما الخالدة الحكمة يف واملوروث الوافد تتبع يف والصعوبة
اإلسالميني ثم الروم ثم العرب ثم الهند ثم فارس األخرى، وراء حكمة متداخَلني،
الوافد بني التداُخل يغيب ثم ومن تأليف. دون ورواية وعرض تجميع مجرد املحدثني،

اإلبداع. آليات غياب ثم ومن املوروث، وبني غربًا أو رشًقا
ويأتي األطراف. عىل الصدارة له فالقلب األعالم؛ من األوفر النصيب فله املوروث أما
يف والتصوف التشيع حضور عىل يدلُّ مما البرصي والحسن طالب أبي بن عيل املقدمة يف
يف املسيح حضور عىل يدلُّ مما واملأمون، قيس بن واألحنف املسيح ثم الشعبية، الحكمة
وكذلك وإرشاقيات معجزات من يكتنُفه ملا نظًرا ومحمد موىس من أكثر الشعبية الثقافة
ثم ديوانها، ومؤسس الحكمة، راعي باعتباره املأمون وأهمية وحكماؤهم، العرب شعراء
سنة بني فرق ال الشعبية الثقافة يف البيت آل حضور عىل يدلُّ مما عيل بن الحسن
ثم األخالقي التصوف حضور استمرار عىل يدلُّ مما عياض بن الفضيل ثم وشيعة،
يف الرسول صورة عن يَكِشف مما املبارك، وابن الثوري وسفيان والجاحظ الرسول

فيثاغورس، ،(٣) أيروقليس أمريوس، ،(٤) أفالطون أرسطو، ،(٧) سقراط ،(١٢) األكرب اإلسكندر 18
.(١) هرمس بطليموس، أفلوطني، ،(٢) اليوناني الشيخ قايس، جالينوس،

حجشيد، ،(٢) بهمن كتجوز، أوريان، ،(٣) أنورشوان كرسى برزجمهر، ،(٤) أوستهنج ،(١١) ذوبان 19

.(١) قباذ كرسى خرشيد،
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برش ثم أقوالهم، مثل مأثورة أقوال وأحاديثه الصوفية، أو العلماء كأحد الشعبية الثقافة
الشعب، قاع من خرُجوا الذي األوائل الصوفية أهمية يُبني مما السماك وابن الحارث، بن
الحجاج، ثم األمويني، عرص منذ االجتماعي الفساد عىل فعل كرد بالفضيلة يُنادون
النون وذي املقفع، وابن الخطاب بن وعمر عباس، وابن النبي، وداود سهل، بن الحسن
واألنبياء والعلماء الرشطة قواد مع الحكام تداخل عىل يدلُّ مما واسع، بن ومحمد املرصي،
يأتي ما بني فرق ال الشعبية الثقافة يف والفضالء والصوفية واألدباء والخلفاء والصحابة
الشيخ، من أو الرشطي من املحكوم، من أو الحاكم من الناس، من يأتي وما هللا من
حازم وأبو الصادق، وجعفر صيفي، بن وأكثم أدهم، بن وإبراهيم خالد، بن أحمد ثم
العزيز، عبد بن وعمر أحمد، بن والخليل صالح، بن والحسني اليمان، بن وحذيفة املدني،
عىل أيًضا يدلُّ مما معاذ بن ويحيى والنبي، ومعاوية، ومسكَويه، سهل، بن والفضل
يف واألنبياء والحكام والحكماء والخلفاء واللغويني البيت وآل واألئمة الصوفية حضور
حضور عن تكشف وسبعني سبعة أعالم ثم عرشين، أعالم إىل باإلضافة العامة، ثقافة
وسط واحدة وامرأة واألمراء والخلفاء والصحابة واللغويني والعلماء والفقهاء الصوفية
واألمراء والخلفاء واألطباء واملؤرخني واملتكلمني املرتجمني وحضور بل الفقري الجمهور هذا
ويزداد والُعباد. والحكماء والصحابة واألنبياء، واألئمة وامُلحدِّثني والفقهاء واألطباء والقواد
ال واألقارب، واألتقياء والصوفية الُعبَّاد من عبية الشَّ الثقافة عمت كلما النساء من األعالم

ُمستعِربة.20 أو عاربة عرب فالكلُّ ويهودي. ونرصاني مسلم بني فرق

عيل بن الحسني ،(٩) املأمون قيس، بن األحنف املسيح، ،(١٤) البرصي الحسن طالب، أبي بن عيل 20

الحارث، بن برش ،(٦) املبارك ابن الثوري، سفيان الجاحظ، الرسول، ،(٧) عياض بن الفضيل ،(۸)
املقفع، ابن الخطاب، بن عمر عباس، ابن النبي، داود سهل، بن الحسن الحجاج، ،(٥) السماك ابن
جعفر صيفي، بن أكثم أدهم، ابن إبراهيم خالد، بن أحمد ،(٤) واسع بن محمد املرصي، النون ذو
العزيز، عبد بن عمر أحمد، بن الخليل صالح، بن الحسني اليمان، بن حذيفة املدني، حازم أبو الصادق،
أحمد الطويل، حميد زيد، بن حمادة ،(٣) معاذ بن يحيى النبي، معاوية، مسكَويه، سهل، بن الفضيل
هللا عبد الشبيل، الشافعي، الداراني، سليمان أبو الروذباري، الدرداء، أبو صفوان، بن خالد حنبل، بن
امللك، عبد بن هشام الكرخي، معروف إياس، بن مطيع هللا، عبد بن مطرق عاصم، بن قيس مسعود، بن
إسحاق عيىس، بن أحمد ،(٣) التميمي القرني، أويس طلق، أم البسطامي، يزيد أبو خالد، بن يحيى
بكر، أبو بختيشوع، األوزاعي، مالك، بن أنس األعميش، األعرابي، ابن األصمعي، األشعري، حنني، بن
كلدة، بن الحارث حاتم، الجنيد، الربمكي، يحيى بن جعفر محمد، بن جعفر هللا، عبد بن جابر ثياذوق،
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

من املستوى نفس عىل واإلنجيل التوراة وآيات واألحاديث القرآن آيات وتُستعمل
الحديث ويتصدَّر الشعوب. كل ثقافة الخالدة، الحكمة مع تتَّفق التي املأثورة األقوال
يف والحديث الكلم. جوامع الرسول أُوتَي فقد العرب.21 أمثال إىل أقرب ألنه القرآن عىل
وإكمال له وقراءة للمضمون تأويل مع العرب أمثال لجمهرة استمرار إال هو ما صياغاته
الثقافة يف النص حضور يف خالف فال الجديدة.22 والقيم التصور عن التعبري أجل من
والسري عبي الشَّ املثل عن اإلنجيل أو التوراة أو الحديث أو القرآن نص بني الشعبية
وحكمة القرآنية اآلية بني فرق وال للعامة. حكمة مصدر الكل املأثورة. واألقوال واألمثال
َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿وََعَىس مثل الشعوب
الشعوب حكم ضم ويُمكن الشعوب. كل عند العامية األمثال يف ذلك يُقابل وما َلُكْم﴾،
بني فرق ال املتقابلة، األناجيل يف الحال هو كما بينها التقابل إليجاد موازية عواميد يف
يلتقي للشعوب واحدة حكمة هناك الوسط. يف وحكمة الغرب، يف وحكمة الرشق، يف ِحكمة
وأمثال والحديث القرآن ويوضع والتاريخ، واملجتمع الفرد والطبيعة، والعقل الوحي فيها
وأقوال الرشقية الديانات ونصوص والنرصانية اليهودية يف السابقني األنبياء وأقوال العرب
واحدة.23 برشية خربة يف بينها التوافق مدى ملعرفة أكرب متوازية عواميد يف الحكماء

العدوية، رابعة داود، أبي بن أحمد دلف، أبو العرشي خالد حنيفة، أبو الحنيفة، بن محمد الحصني،
برش (أخت زيدة عيل، بن زيد مصقلة، بن رقبة ربيعة، أبو سليمان، بن الربيع خيثم، بن ربيع
سليمان النبي، سليمان الفاريس، سلمان زيد، بنت سعيدة العدوي، أسلم بن سهل السائب، ابن الحايف)،
صوصان، بن صعصعة البلخي، شقيق حرب، بن الشعيب الشعبي، شربمة، ابن سريين ابن العاديل،
امللك عبد صالح، بن هللا عبد مروان، العزيز عبد العامري، طاووس، املأمون)، (قائد الحسني بن طاهر
يحيى، بن الفضل الفارابي، غزوان، بن إسماعيل العالء، بن عمرو أبو عكرمة، عطاء ابن مروان، بن
مسلم املزني، الحمار، مروان مجاهد، ليىل، أبي ابن الحكيم، لقمان (العابدة)، كلثوم أم ساعدة، بن قس
مهران، بن ميمون املوصيل، النبي، موىس املنذر، معمر، العدوية، معاذة سيار، بن مسلم الوليد، بن
يونس النبي، يوسف الرقايش، يزيد معاوية، بن يزيد الكتاب)، (مالك باليوغا منبه، بن وهب النخعي،

.(۱) (املحدث)
.(٢٣) القرآن ،(٨٠) الحديث 21

تمنَعه «بأن والفطرة العقل من االستدراك بعد إكماله ثم مظلوًما.» أو ظامًلا أخاك «انرص مثل وذلك 22

الظلم.» عن
الحكمة بأخالق والعلم العاَلِمني عقول ح تصفُّ هو إنما دراستها طول فإنَّ الكتب دراسة تَحلُّ وال 23

ص٤٨. الحكمة، امللل. وأهل األمم وجميع والنبيِّني املاضني
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

البرش حكمة معرفة يُمكن كما ِحَدة، عىل الشعوب خصائص معرفة الوقت نفس يف ويُمكن
األخرية.24 املرحلة يف الوحي صاغها التي وهي كلها

اإلبداع آليات (ج)

الفضائل، عىل يَبعث واحد أخالقي عميل تيار إال بينها رابط ال ُمتفرِّقة ِحَكم وهي
وال عليها، عقيل دليل وال برهان ال واحد. وقصدها املواضيع متعدِّدة الرذائل، عىل ويُنبِّه
وأفق واحدة بؤرة يف كلُّها تصبُّ النفس، إىل مبارش إيحاء بل فيها، منطقي استدالل
أحيانًا تظهر الشعوب. لحكمة نهائي كمصبٍّ الجديدة اإلسالمية الحضارة افتتحته واحد،

مبارش. إسالمي تأليف وكأنها اإلسالمية والتعبريات األلفاظ
التي الجديدة الثقافية البيئة عن الخالدة» «الحكمة يف والنهايات البدايات وتكشف
يذكر املقدمات ففي األربعة. املخطوطات يف واملوروث للوافد والعرض التجميع فيها يتم
اإلرشاقي، التيار عن يَكِشف مما أفضل عالم إىل واالشتياق فيها والزهد الدنيا رفض املؤلف
الدينية التعبريات بعض إليها تضمُّ والضم. والتجميع العرض أي للكتاب األدبي النوع

والتوفيق.25 العصمة طلب مثل
والناسخ املؤلف بني الفراق ساعة ألنها البدايات؛ من للدالالت تحميًال أكثر والخواتيم
االفتقار حد إىل الناسخ تواُضع مع الهجري التاريخ ويذكر الختام. مسك واملالك، والقارئ
النبي عىل والصالة الحمدلة ومع واملغفرة. العفو وطلب املحدثني، غرور مقابل يف واملحو
يكون التوفيق، بحسن والدعوة العرص عادة عىل وعشريته وآله األئمة وشفيع الرحمة نبي
التي ألقابهم ذكر مع عرص كل يف البالط مؤلِّفي عادة عىل والسالطني لألمراء اإلهداء
مقابل يف التاريخية للوثيقة الرشعية امللكية ومع شيعة. أو كسنة مذاهبهم عن تكشف
الرتقيم مقابل يف واملالك والناسخ املؤلف بني العالقة تظهر املحدثني عند التأليف حقوق
الوضع وبيان بل الغربيني، املحدثني عند والختم والتوقيع والسنة واملدينة والنارش الدويل
من الشعوب استعباد مقابل يف له والتعظيم للمالك والدعوة مملوك، أو حر االجتماعي،

«مناهج رسالتنا يف «L’expérience anonyme املصدر املجهولة «الخربة سابًقا يناه سمَّ ما وهو 24

ص٦٥–٧٧. (بالفرنسية)، التفسري»
.٢٢ ص٥٨–٦٤، النارش، مقدمة الخالدة، الحكمة 25
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

الشأن وصالح لهما والرحمة العفو وطلب والناسخ للمؤلف والدعوة الحديث، الغرب
والنسخة األصلية النسخة بني املقابلة مع اململوكي العرص يف خاصة الرشد إىل والهدي
لألجيال والتذكُّر الذكرى ملوضوع املناسبة النهاية يف األشعار بعض وإضافة الفرعية
تشافًعا، أو تقابًال الحياة حكمة وعن مالك إىل مالك من املخطوط وراثة بعد القادمة
وتنتهي الخالدة، الحكمة تبدأ املؤلفات، كل ومثل للغافلني، وتنبيًها للنائمني، إيقاًظا
ويلِّ هللا من التوبة وطلب وآله، الرسول عىل والصالة العون وطلب والحمدلة بالبسملة
والتوفيق، والِعصمة الخريات مفاتيح بيده باهلل، إال قوة فال الحسنات. عىل وامُلثيب الخريات
أم مملوًكا الرشعي وضعه وتحديد ومالكها النسخة تاريخ تحديد مع الوكيل نعم وهو

له.26 الرحمة وطلب حرٍّا
القول يكون عندما خاصة العرب حكم يف القول أفعال من أشكال عدة وهناك
للنصوص وأشمل أدق بتحليل فيقوم قادم جيل يأتَي حتى مبدئي تحليل هو مجهوًال.
يدلُّ القول فعل أشكال وتنوع والسياسية. األدبية النصوص يف الحال هو كما الفلسفية،
وأسلوب عادة هي إنما التبعية بمعنى للنقل عنوانًا أصبحت التي أرسطو» «قال أن عىل
الشخص يف املتعددة أشكاله يف القول أهمية عىل للرتكيز ثانيًا؛ تراثي ثم أوًال قرآني
الكالم وأنواع القول نوع وصف أو جمًعا أو مفرًدا للمجهول، أو للمعلوم مبنيٍّا الثالث،
أو والسؤال اإليضاح أفعال معه تتباَدل بل القول فعل يَنفِرد وال والتعزية.27 الدعاء مثل

فعل.28 حكم، وحي، وصف، تكلم، مثل املعريف الشعور أفعال

.٣٧٦ ،٢٠٨ ،٦١ ،٢٢ ،١٨ ،٥ ص٥٨–٦٠، السابق، 26
تدلُّ جزئية مجموعة الفاعل ويكون «قال» املفرد الثالث الشخص يف للمعلوم مبنيٍّا الفعل يكون عندما 27

املفعول وأحيانًا البلغاء، أو الحكماء أو الفقهاء أو املعارضني أو الزهاد أو األمراء أو العلماء بعض عىل
ويكون .١٧٩ ،١١٨ ،١٣٤ ،١٣٨ ،١٣٥ ،١٦٤ ،٣٦ ص٢١، الحكمة لولده، امللوك بعض قال مثل ألجله
يضاف وأحيانًا غريه. أو أعرابي أو شاعر أو رجل أو حكيم أو آخر معلوم وفاعل للمعلوم مبنيٍّا الفعل
قال ص١٨٠، البنه، حكيم قال ص١٣٢، الحكمة، لوزير. رجل قال ص٣٨. الحكمة، أيًضا. ألجله املفعول
،١٢٩–١٣١ ،١١٦–١١٩ ص١١٤، آخر وقال ص١٥٩، ألصحابه، حكيم قال ،١٨٠ ص١٦٣، البنه، عالم
رجل قال ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٦٦ ،١٦٣ ،١٥٨ ،١٥٦ ،١٥٢-١٥٣ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٤١–١٤٣ ،١٣٧
،١٥١-١٥٢ ،١٤٢-١٤٣ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١١٢ ص١١٩، بعضهم قال ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٦٢ ،١٦٧ ص١٨٥،
قال ،٢٧٠ ،١٦٨ ص١٤٥، غريه قال ،١٩٥ ،١٥٤ ص١٢٣، إذن قال ،١٨٥ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٨ ،١٦٣
الحكمة الصالحني من أنه مجموعته تحديد يتمُّ وأحيانًا ،١٦٣ ،١٨٠ ،١٣٢ ،١٨٢ ،١٣٦ ص١٧٦، املرابي
ص١١٩، قال جمًعا أو مفرد مفعول أو فاعل أو فعل دون ص١٥٩، بالقول يكتفي وأحيانًا ص١٣٧،
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفرس حكم ففي الشعوب. حكم من حكمة كل رواية يف القول أفعال نفس وتتكرَّر
أحكام مثل للمجهول املبني يف السؤال ُمشتقات تأتي ثم األغلب.29 هو القول فعل يظلُّ
من أكثر القول لفظ يقلب أنورشوان حكم ويف الفقه.30 أصول علم يف والجواب السؤال
ع لتوقُّ إسالمي أسلوب وهو الرشطية القول أفعال تَطغى برزجمهر آداب ويف السؤال.31
مبارشة والجواب السؤال أحكام مثل القول يكون وأحيانًا سلًفا، عليه والرد املعرتض
قال بني القول أفعال تَرتاوح الروم آداب ويف اعرتاض. أو سؤال إىل حاجة ما دون
ألفعال وبالنسبة املضارع. يف ومرة املايض يف مرة للمجهول، أو للمعلوم املبني يف وسأل
ونادًرا «نقول»، املضارع يف الجمع األول الشخص عليها يغلب امُلحدثني لإلسالميني القول

«قال».32
ونهاياته ومقدماته ومراحله واتجاهه الفكر مسار معرفة يف أهميتها وللَفواصل
تقطيع وإن اإلبداع. آليات عن تكشف الِفكر فصورة مضمونه. من أهم واستدالالته

،١٨٨ ،١٧٨-١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٦ ،١٦٣ ،١٥٦ ،١٤٠-١٤١ ص١٢٥، وقالوا ،١٣٩–١٤١ ،١٣٦ ،١٣٠
كانوا صيغة يف كان مفعل مع الجمع الثالث الشخص يف الفعل ويكون للمعلوم مبنيٍّا يكون وعندما
للمجهول مبنيٍّا الفعل يكون وعندما ص١٢١، يقولون كانوا الحديث، يف الرواية الفاظ أحد وهو يقولون
أو العلماء لبعض أو اإلسالميِّني الفالسفة البعض أو أصحابه بعض مثل جماعة يكون الفاعل نائب بأنَّ
الخصوص عىل أو العموم عىل الفرد أو األعمال يطلب من بعض أو الحكماء لبعض أو الصالحني لبعض
املطلق للمجهول أو لألعميش أو العالم أو ،١٥٩ ،١٨٠ ،١٦٣ ،١٨٠ ص١٣٢، الحكيم، أو األعرابي مثل
لألعمش قيل ص١٧٣، لعالم قيل ص١١٧، لحكيم قيل ،١٣٢ ص١١٦، ألعرابي قيل قيل، صيغة يف

.١٥١ ،١٤٨ ،١٤١ ،١٢٥ ص١١٦، قيل ص١١٨
ص١١٨-١١٩، النبي قول عن سئل فقال، املروءة عن بعضهم ُسئل ص١١٨، له صديًقا بعضهنَّ سأل 28

فقال السالطني بعض رجل كلم ،١٨٨ ص١١٩، عن وسئل ،١٤١ ص١١٩، هللا قول عن بعضهم سئل
رجًال اك النسَّ بعض وحمق ص١٧٧، فقال ابنه رجل وىصَّ ص١١٤، فقال ابنه حكيم وىصَّ ص١١٦،
ص١٥٩، العامة أمثال من ص١١٧، تعزية ،١٨٥ ،١٥٨ ص١٥٦، دعاء ص١٣٩، فقال نفسه عىل ُمرسًفا
ص٦٧–٧٤. ،(٤) قال فارس آخر حكيم كالم ويف ،(١) قالوا ،(١٥) قال امللك، بهمن حكم يف القول أفعال
وكأن (١) قل القول، من سؤاًال (١) قلتم قلم ،(٤) له قيل ،(٧) قيل ،(٢٢) قال الثالث، الشخص 29

القائل. من وليس املستمع من الحكمة
.(١) سأل سأله سائل، سأله (١٢) ُسئل للمجهول املبني 30

ص٤٩–٦١. (٢٠) سل للَمجهول مبنيٌّ السؤال ،(٦٥) قيل للمجهول املبني (٨٨) قال للمعلوم املبني 31
ص٢٩–٤١. (٥) قال ،(٦٦) قلت قال فإن (٧١) قلت قيل، فإن 32
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

والناسخ املؤلِّف بني مشرتك مرشوع الكتابة أن عىل يدلُّ اإلخراج من كنوع للنص الناسخ
عىل وأشعاره ختَمه يضع الذي واملالك الهوامش عىل تعليقاته يضع الذي والقارئ
حكاية وتدلُّ واحدة.33 عبارة للغاية قصرية الفقرات تكون وأحيانًا األخرية. الصفحات
وليس شعب، إىل شعب من اإلبداع إىل النقل من التحوُّل كيفية عىل وخرد جاويداد كتاب

والحضارات. الشعوب مستوى عىل أيًضا بل وحده الفرد ُمستوى عىل
يفيد، ال ما وترك داللة واألكثر واألفيد األنفع اقتناص يف العرض يف اإلبداع ويتجىلَّ
ألفاظه دون املعنى حواشيها، دون الفكرة العرض، دون الجوهر الفرع، وترك األصل أخذ
متَّصلة. غري متقطعة االقتباسات بدت ولو حتى وتطويره عليه والبناء تمثُّله يُمكن حتى
يضبط الذي هو فاملعنى واضًحا. املعنى يكون حتى املتقطِّع الكالم من كثري إسقاط يتم

االنتفاع.34 والغرض الكم، يضبط فالكيف األوراق. تنظيم عن النظر برصف النص
للِخصال واإلحصاء والعد للفضائل والتقسيم بالتفصيل الشعبية الحكمة وتتَّسم
واحدة خصلة يف كلها تجتمع وأحيانًا والجماعات. لألفراد تهذيبية تربوية غايتها دامت ما
هي واحدة يف جمعها ثم وإحصاؤها وعدها قسمتها الرذائل، يف ومثلها الفضائل، أم هي
يف امللك بهمن لحكم قسًما وعرشين خمسة بني األعداد تتفاوت ثم كلها. الرذائل رأس
والعمل، وباالجتهاد والقدر، بالقضاء خمس، منها كل مجموعات خمس يف الدنيا أمور
خصلة وعرشين ثمانية وتمثل عيوب، عرشة واجتناب وبالوراثة، وبالجوهر، وبالعادة،
والثالثية. الرباعية القسمة والغالب أربع، الخصال فارس من آخر حكيم وعند فقط.
سجايا من أشياء خمسة فردي؛ عدد باستمرار وكأنها سبعة أو خمسة تكون وأحيانًا
األقسام تزداد وقد الجهال. طباع من خصال سبعة بأهلها، تقبح أشياء خمسة العلماء،
للموضوع النظرية البنية هي العميل التقسيم هذا أن والحقيقة اإلحصاء، العدد ويكثر
الحال هو كما الطول إىل منها القرص إىل أقرب فقراتها عملية، فلسفة إىل تحوَّلت ما إذا
حكمة عكس عىل األجزاء يَنتِظم وكل لها نسٍق إيجاد يَصعب وقد األمثال.35 صياغات يف
خصال من الرقم يأتي وقد املتفرِّقة. حكمها ينتظم الذي نسقها معرفة يُمكن التي الهند
لذلك الكون. حكمة الطبيعة ويف النبات ويف الحيوان ويف اإلنسان يف فالحكمة الحيوانات.

ص٦٤. الحكمة، 33
ص١٨. السابق، 34

.٣٧ ،٤٩ ،٤٢ ،٤٤ ،٧٣ ،٦٣–٦٧ ،٦٠ ص٥٩، السابق، 35

363



العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هو كما منها، البعض وضع التي فارس بحكمة «الحيوان» كتاب صاحب الجاحظ أعجب
الحيوانات.36 لسان عىل الهند، حكمة يف الحال

لهدف للقارئ فالتأليف والقارئ. املؤلِّف بني ُمشرتكة تجربة أيًضا الشعبية والحكمة
لذلك له، الطريق وفتح اإلبداع عىل وقدرته بنفسه القارئ ثقة أجل من عام وقصد ُمشرتَك

لسؤال.37 وإجابة قول عن استفسار لإليضاح طلبًا الحكمة تأتي

والهند) (فارس الرشقي الوافد (د)

مثال. إىل ل يتحوَّ واقع خيال فالتاريخ إليه. تنتهي وال التاريخ من فارس حكمة وتبدأ
وفتحهم اإلسالم لديهم انترش فلماذا بالتوحيد ينطقون وحكماؤهم الفرس ملوك كان فإذا
تدعو التي الحكم هذه كل وعندهم املسلمني أمام الفرس انهزم وملاذا األوائل؟ املسلمون
نظام ضد اإلسالم جاء إنما الجديد. الدين مثل الخاصة حكمة كانت ربما التوحيد؟ إىل
لحضارة إسالمية قراءة للحكمة كبداية بالطوفان التاريخ فبداية لكرسى. العبودية
إسالمية، الصياغة مبارش. غري إسالمي تأليف هي إسالمية. برؤية حكمتها تَنتقي فارس،
البنه قال الذي أذرباذ مواعظ يف يعُظه وهو البنه لقمان وصايا مثل إسالمية واأللفاظ
إسالمية ملقاييس طبًقا واالختيار إسالمية، عربية ثقافة يف أيًضا والرتجمة يعظه. وهو
الفالسفة حاول كما اإلسالم. وحكمة فارس حكمة الحكمتنَي، بني االتِّفاق يبدو حتى
فإذا اإلسالم. وحكمة اليونان حكمة بني االتِّفاق بيان الغربي الوافد مع يتعاَملون الذين
يأخذ أنورشوان فإنَّ فارس يف العلم الرسول طلب وإذا اإلسالم، يف فضيلة العلم كان
ويختم عليه. ويحثُّون العلم ويَمدحون العلماء يُجالُسون الذين واألمراء الخلفاء صورة
زمانه أهل مع الكالم بحلو مشغوًفا بهمن امللك وكان عليه. والتوكُّل هللا بحسبان حديثه

عربي.38 خليفة وكأنه واملعرفة العلم أهل من
من أول فأوشهنج باألسطورة. التاريخ بالخيال، الواقع يختلط الكتاب مادة ويف
قرآنية صور وهي جلودها. من والفرش اللباس واتخاذ السباع بقتْل وأمر األرض، عمر
عند هرمس مثل اإليراني الرتاث يف له أسطورية صورة يقظان، بن حي صور مثل

ص٦٤. السابق، 36
.٥٧ ص٢٢، السابق، 37

.٦١ ،٢٩–٤٥ ،٢٦–٢٨ ،٦٨ ،٦٤ ص٦، السابق، 38
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

العربي العالم إىل األجنبية الكتُب نقل حول الروايات مثل خاص دين إليه نسب اليونان،
مثل عليه االطالع عىل وحثه للقارئ وتشويًقا سلبًا، أم إيجابًا اآلخر عىل التعرُّف لتربير
اليونان، كتب معرفة يف املأمون وحلم الهند، كتب عىل الحصول يف ودمنة» «كليلة رواية
األنس» و«نفحات للعطار األولياء» و«تذكرة السمرقندي، للعروض مقالة» «جهار ومثل
عكس عىل كلها الحضارة عىل تغلب الذي القرآني القصص أسلوب نفس وهو للجامي.
يف الساسانية اآلداب من جزء وهو املايض، القرن يف الغرب سادت التي التاريخية النزعة
الحضارة يف مثالية شخصية إىل برزجمهر ل تحوَّ كما املقدسة. الرشق كتب املواعظ، كتب

ودمنة. كليلة وترجم الشطرنج، أدخل الذي الذكي الحكيم اإلسالمية،
الذي خرد» «جاويدان نص إن بل نصوص، عدة الخالدة» «الحكمة كتاب ويضمُّ
حكم من األول الجزء وهو عنوانه.39 الكل يُعطي جزء هو عنوانه كل الكتاب أعطى
وكثرية، متنوعة الفرس آداب الربع. عىل يزيد وال أخرى فصول تسعة تضمُّ التي الفرس
معروف بعضها أنورشوان، حكم الكم حيث من بعدهما يأتي ثم كتابات. ولربزجمهر
أخرى أربعة مقابل يف أربعة بهمن، أنورشوان، قباذ، كرسى برزجمهر، مثل صاحبه
الرتباطه خرد» «جاويدان معربًا العنوان ترك وقد واحدة. صفحة أصغرها مجهولة،
تُشري بأكملها عبارة املرتجم العنوان معها ويضع األوىل. املؤلِّف ثقافة الفارسية، بالثقافة
من وربما العام، إىل الخاص من انتقاًال والروم، والعرب والهند الفرس حكم إضافة إىل
من كيخور وترجمة أوشهنج، تأليف مثل األعالم أسماء تكثر كما األطراف.40 إىل املركز
وهو العربية، إىل سهل بن الحسن ترجمة ثم الفارسية اللغة إىل القديمة الفهلوية اللغة
املؤلف. بأخيه يُعرِّف فامُلرتِجم واآلخرة. الدنيا الرياستني، صاحب سهل بن الفضل أخو
الرتجمة بني فالكتاب نقحه. وربما منه واقتبس واختار بنية ونسق جمعه مه» «تمَّ وتعني

اإلبداع.41 إىل النقل من التحوُّل مرحلة يف واالقتباس،
الفرعي العنوان يف وموضوعة ا، كمٍّ الشعوب حكم وأقل فيها، تفصيل ال الهند وحكم
واحد نصٌّ وهو عليها.42 تُقاس لفارس خاصة حالة الهند وكأن خرد» «جاويدان تحت
واحد عنوان تحت وتُوضع الفرس. حكم يف الحال هو كما نصوص مجموعة وليس تقريبًا
الهند تُذَكر لم موضوعات. عدة إىل تقسيمه من بالرغم السلطان» صحبة «رشائط فقط

كله. للكتاب عنوانًا إحداها عنوان إعطاء ثم املقاالت بجمع املعارصة املؤلَّفات بعض تفعل وكما 39
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ذكرت كما هندية أعالم تذكر وال مرات.43 عدة ذكرت التي الفرس بعكس واحدة مرة إال
ثم وعرشية سداسية ثم رباعية ثم أكثرها وهي ثالثة فيها الحكمة وتقسم فارسية. أعالم
وتكشف الذهن يعيها التي امُلثىل القسمة أن وواضح أقلها.44 وهي خماسية ثم سباعية
ِحَكم ستِّ إىل باإلضافة حكمة ٣٨ ومجموعها والرباعية الثالثية هي املوضوع بنية عن
إيجابًا مرة الحزن مثل املوضوع نفس يتكرَّر وأحيانًا اإلحصاء. يف تدخل ال ُمتناِثرة أخرى
وال افعل جدل يف اإليجاب من أقل فالسلب ذلك ومع أربعة. يف سلبًا ومرة ثالثة، يف

عىل وصيته امللك أوشهنج خلفه والروم والعرب والهند الفرس حكم عىل يشتمل خرد جاويدان كتاب 40

إىل ونقله إيرانشهر ملك وزير أسفنديار بن كيخور الفاريس اللسان إىل القديم اللسان من ونقله خلفه
ويف مسكويه، بن محمد بن أحمد مه وتمَّ الرياستني ذي سهل بن الفضل أخو سهل بن الحسن العربية
ص۳، الحكمة والروم العرب والهنود الفرس حكم إليه أضاف إذا مسكويه بن أحمد مه وتمَّ الهامش

ص٢٩–٣٣. النارش مقدمة
الفرس آداب .(٣) وخاتمة مقدمة إىل باإلضافة (١٨) خرد جاويدان الصفحات عدد إىل بالنسبة 41

كتاب ،(٤) قباد كرسى حكم من ،(١٣) برزجمهر آداب من وتشمل: (٦۳) ومجموعها (۳) آذرباد مواعظ
حكيم من فصل ،(٧) امللك بهمن ِحَكم ،(١٢) أنورشوان عن تواتَرت ِحَكم ،(٤) كرسى إىل برزجمهر
.(٢) آخر حكيم كالم من فصل ،(١) آخر فصل ،(١١) للفرس أخرى وصية ،(٧) وغريه فاريس آخر
.٩١ ،٥-٦ ص٣، الحكمة والروم، والعرب والهند الفرس حكم عىل يَشتِمل خرد، جاويدان كتاب 42

ص٩٩. الحكمة، 43
ينبغي هللا، آتاهم ما يضيعون يَحزنوا، أن لهم ينبغي رسيًعا، الجواب يُلقون (ثالثة) :(١٤) الثالثية 44
ويقدموا ويثبتوا يتأنَّوا أن لهم ينبغي بالحمق، عليهم ويحكم يفهوا أن يَنبغي العذاب، أشد يعذبوا أن
عليهم يجوز أبدانهم، ويُؤملون أنفسهم، عىل يجنون عليه، يقدرون وال يجدون ال ما يتمنون تؤدة، بعد
يدعون ينرصهم، أن ودهم يلبث ال الشديد، والتعب املشقة أنفسهم عىل يَجنون الذين هم يندموا، أن
ينبغي (أربعة) :(۱۱) الرباعية عليهم. لوم فال بالسنة يعملون الحق، بغري يعملون أغبياء، وهم املهارة
ينبغي ال عنهم، تزول ال حتى النذور فيها ينذر أن كريم لكل ينبغي أشياء بهم، ويهزأ منهم يسخر أن
الرجل، فيها ويتقدَّم حينها قبل تَعمل أن ينبغي أشياء عليها، يقدر أن أحد يكاد ال يحزنوا، أن لهم
أن ينبغي ال بهم، يثق أن ألحد ينبغي ال الرفض، غاية ترفض أن ينبغي إثم، وال ِبرٍّ يف يُفكِّرون ال
تُعني أشياء وحكمتهم، أعمالهم يفسدون أنفسهم، من إليهم أحب املال الناس من يُضاحكوا، وال يُمازحوا
بخصال الخري من خصاًال يسلبون الكتابة، تُخطؤهم ال يُنامون، ال (ستة) :(٤) السداسية العمل، عىل
معهم يعمل أن يَنبغي ال عرشة :(٤) العرشية معارشيهم، عىل عرشتهم تشنُّ فيهم، تكون الرش من
الناس، سخط يف يزالون ال يُوصفوا، ثم ويُمتَحنوا يُجرَّبوا حتى إليهم يسكن أن ينبغي وال يُالبسوا وال
ُمفرِّطون خمسة :(١) الخماسية لهم، رحمة ال يَندمون ال سبعة :(۲) السباعية وغريهم. أنفسهم يُعنون

منهما. يَتباعد أن ينبغي الناس من اثنان :(١) الثنائية نادمون. أبًدا فهم أشياء خمسة يف
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

العددية بالِقسمة البدء يف املنوال نفس عىل النبوية األحاديث صياغة ت تمَّ وقد تفعل.45
الدِّين الشعبية: الثقافة يف الثالث املقدَّسات وموضوعاتها «… هللا يُظلهم «ال الثالث مثل
الحرب. السلطة وتشمل األخالقي. وأثره واملعاد األخالق الدين ويشمل والجنس. والسلطة
أثناء نفسها فتشبع الذِّكر يَرتكها التي الجميلة املرأة شيوًعا األكثر وهو الجنس ويتناول
ضمَّ وربما الهند، حكمة يف الجنس يغلب فارس حكمة يف السياسة غلبت فإذا غيابه.
رؤية واحد، جدل يف الباطن يف واملباحات الظاهر يف املحرَّمات الثالث، املقدسات العرب

املقارنة. الحضارات يف املزدوجة املرآة اآلخر، مرآة يف األنا ورؤية األنا مرآة يف اآلخر

(الروم) الغربي الوافد (ه)

صورة ألنَّ ربما الروم اليونان مسكَويه ى سمَّ وقد اليونان. حكمة فهي الرُّوم حكمة أما
وربما والرومانية، الفارسية اإلمرباطوريتنَي بني للرصاع نظًرا روما هي فارس يف اليونان
حكمة وضع أن والحقيقة املحدِّثني. لحكم طبًقا الرومان إىل اليونان من الفلسفة النتقال
الحضارة يف اليونان وأنصار الفرس أنصار بني رصاًعا تَعني ال فارس حكمة مع الروم
املعاِرصة اإلسالمية العربية الدراسات يف وامتداداته االسترشاق لذلك ج يُروِّ كما اإلسالمية
الجزيرة يف القلب يف ومركزها اإلسالمية للحضارة الرئيسيني الجناحني بني التوازن بل
مثل رين املتأخِّ عند والروم اليونان بني التمييز يتمُّ وأحيانًا وجنوبًا. شماًال العربية
والطبيعة العقل الجوهر، حيث من الفلسفتني بني خالف ال أن والحقيقة الشهرزوري،

والقانون.
ولهرمس وسقراط، وأرسطو ألفالطون ا نصٍّ عرش ثالثة الروم حكمة ن وتتضمَّ
عىل يدلُّ مما األدب.46 من مجهول ونص وقابس، وفيثاغورس وبطليموس وديوجانس
واإلرشاق أرسطو، عىل أفالطون وأولوية أعالم، سبعة جملة من وأرسطو أفالطون سيطرة
األفالطوني، قابس نصُّ أطولها ا. كمٍّ بينها فيما وتختلف اليونان. عىل والرشق العقل، عىل
وأحيانًا فقط العلم اسم يذكر وأحيانًا بطليموس.47 ونص ديوجانس نص وأصغرها

.(٢٥) اإليجاب ،(١٣) السلب 45
مجهول نص قابس، فيثاغورس، بطليموس، ديوجانس، هرمس، ،(٢) سقراط أرسطو، ،(٣) أفالطون 46

.(١)
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رسول، آداب، عن، حكايات ذكر، وصيه، عنه، حفظ ما عنه، يَحكي ما يذكر أخرى
واحًدا العلم يكون وأحيانًا التاريخية. الروايات خالل من االنتحال طابع عىل يدلُّ مما
وأحيانًا وأفالطون، وقابس وفيثاغورس وبطليموس وديوجانس وهرمس سقراط مثل
أو لإلسكندر أرسطوطاليس وصية أو أرسطوطاليس لتلميذه أفالطون وصية علَمني،
واإلسكندر، أرسطو رسول أو لإلسكندر ليُعلِّمها صحيفة يف كتبها ألرسطوطاليس آداب
وأرسطو وأرسطو، أفالطون مثل بالتلميذ األستاذ عالقة تكون ما عادة الثنائية والعالقة
يف الشعبية للنماذج وطبًقا اإلسالمية الثقافة يف باملريد الشيخ لعالقة طبًقا واإلسكندر
بالحواريني، املسيح أو بالصحابة النبي أو بالقائد الفيلسوف أو واملتعلِّم املعلِّم عالقة
هو الغالب األدبي والنوع واإلسكندر. أرسطو وأرسطو، أفالطون وأفالطون، سقراط
األحداث، تأديب يف وأفالطون ألرسطو، أفالطون ألفالطون: منهما اثنان (أربعة) الوصية
إسحاق بن حنني املرتجم يذكر وأحيانًا لفيثاغورس. وواحدة لإلسكندر، ألرسطو وواحدة

األحداث. رشيعة يف أفالطون وصية نقل الذي
االنتحال يف إما اليونانية للفلسفة إسالمية قراءة هو الروم حكمة أنه عىل تقديمه تمَّ ما
مثل الوافد عرض داخل املوروث بعض إدخال يف أو املنحول من االختيار مقاييس يف أو
أحد يكون وقد مطلًقا. فاصًال ا حدٍّ ليس الشعوب بني الحكمة فتقسيم البرصي، الحس
َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم الدوافع، أحد د، التعدُّ خالل من الوحدة اإلسالمية، املقاصد
أقوال له تُذَكر ولم األنا.48 مرآة يف اآلخر صورة اليوناني، الشيخ هو فأفلوطني ِلتََعاَرُفوا﴾.
إسالمي تصور يف ت تمَّ املنحول صياغة أن كما أمثال. إىل ل تتحوَّ لم فلسفته ألنَّ ربما
أرسطوطاليس لتلميِذه أفالطون وصية يف بأفالطون أرسطو عالقة باملريد، الشيخ لعالقة
يُوصيها وهو التعلم يف ه بأمِّ األستاذ اإلسكندر عالقة أو اإلسكندر بتلميذه أرسطو وعالقة
ال ِمثْلُُه﴾. َقْرٌح اْلَقْوَم َمسَّ َفَقْد َقْرٌح يَْمَسْسُكْم ﴿إِْن َمَعنَا﴾، هللاَ إِنَّ تَْحَزْن ﴿َال قرآنية بمعاٍن

نقلها األحداث تأديب يف أفالطون وصية ،(٣٢) قابس لوح أو ولغزه األفالطوني قابس ذكر 47

سقراط، ،(٤) لإلسكندر أرسطو رسول ،(٦) لإلسكندر أرسطوطاليس وصية ،(٨) حنني بن إسحاق
ما أرسطوطاليس، لتلميذه أفالطون وصية ،(٣) أيًضا اآلداب ومن بالذهبية، املعروفة فيثاغورس وصية
يعلمها وكان صحيفة يف كتبها ألرسطوطاليس آداب وأفالطون، سقراط عن حكايات هرمس، عن يَحكي

.(١) بطليموس ديوجانس، عن حفظ ما ،(٢) اإلسكندر
ص٢١٦. الحكمة، 48
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الحكمة نطاق ففي املكان. وال الزمان يهمُّ وال باملوضوع. الذات ِصلة بقدر املوضوع يهمُّ
وإن الحكمة يف أفلوطني تلميذ فديوجانس العصور. عرب الحكماء جميع يَتناظر الخالدة
اإلنسان.49 عن يبحث ديوجانس مثل سقراط تلميذ وأفلوطني التاريخ. يف كذلك يكن لم
الرشق، صورة يف الغرب تُقدِّم التي املنتَحالت من عرش الثالثة النصوص ويف
للطابع نظًرا ذلك عىل نفسه املنقول ساعد وقد قراءة. نْقل كل فارس ثوب يف واليونان
هذه أنَّ كما وقابس. وفيثاغورس وديوجانس وهرمس وسقراط ألفالطون الصويف الرشقي
طابًعا اليونانية الفلسفة مسار أخذ حيث الهلينستي العرص يف قبل من ت تمَّ قد املنتَحالت
اليونان. إىل منها فارس عن تعبريًا وأكثر الغرب، إىل منها الرشق إىل أقرب جعلتْها رشقيٍّا
الجهل فَرَضه مزعوم لتصحيح ابتغاءً النص لتغيري إجراميٍّا ترخيًصا ليس فاالنتحال
للنزعة طبًقا تاريخية لوثائق تزييف أنه االنتحال يف القضية ليست الثقافة. ضيق وأماله
هناك االسترشاق سادت والتي الغرب يف املايض القرن يف سائدة كانت التي التاريخية
العلم موطن للغرب تقليًدا العربي االسترشاق تابَعه والذي النصوص، بنرشهذه قام والذي
بالعنرصية اعتزاًزا وأبحاثها، علومها تكوين يف البادئة العربية املجتمعات عىل وتعالًُما
دون الشهرة. لكسب معلومات اإلرشاقي، الصويف الرشق مقابل يف العقلية الثقافية الغربية

صعب.50 والتأصيل سهل، النقل جديد. فهم
البداية اإلبداع، عىل وقدرتها إليها املنقول الحضارة روح عن تُعربِّ كثرية واملنتَحالت
العصور. عرب الفكري اإلبداع بل والتاريخ الزمان يهمُّ وال باإلبداع.51 والنهاية بالنقل

ص۲۱۳. السابق، املصدر 49
الغرب يف عليها االطِّالع يسهل مرات، عدة سلًفا منشورة والنصوص املقدمات ويف املعلومات كل 50

ألنه الروم حكمة تقديم من بالرغم امُلحدثني واملسلمني والعرب الهند حكمة تقديم يتمَّ ولم فيه. الة وللرحَّ
كما صعب. فيها البحث وألنَّ واليونان الفرس عىل الحال هو كما كثرية اسِترشاقية دراسات فيها توجد ال
القديمة. للشعوبية إحياءً اإلسالمي الصف لشقِّ الفرس بل العرب أو الهند ه يُهمُّ ال الغربي االسترشاق أن
الرشق عىل والهجوم القديمة. وليس والكالسيكية لغوية وليس فيلولوجية مثل املعربة األلفاظ وتستعمل
متعدِّدة أماكن يف والتوقيع النصوص، عىل حتى الغرب ديموقراطية مقابل يف الرشق طغيان غربية، نعرة
الفيلسوف دراستنا: انظر ١٩٥٢م ربيع ١٩٥٠م، صيف القاهرة، الفاتيكان، ليدن، باريس، الغرب، من

ص٢٩٧–٣٩١. ١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار األجيال، حوار يف عمل وِبنية حياة مسار الشامل،
يف الحكمة بيوت يف الفالسفة اجتماعات (٢) الحكماء. خواتيم نصوص أرتقش (١) مثل: وذلك 51

الحكيم، سقراط آداب واملعرفة، بالِحكمة املذكورين الفالسفة آداب (٣) بينهم. الحكمة وتفاوض األعياد
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آلهة مثل بينها فيما وتتحاور متعدِّدة، وأماكن مختلفة عصور من الفالسفة تجتمع
كالهما األنبياء. وحكم البرش حكم بني فرق ال النبي، ذلك يف بما الجامع حلقة أو األوملب
الحكماء. عن يروى وما األنبياء إىل يُعزى وما هللا إىل ينسب ما بني فرق ال حضاري، إبداع
ما تبدع حضارة فكل املنتَحلة. اليونانية األصول عن العربية الرتجمة يف زيادات وهناك
غربي بل الغرب مع التعامل يف فقط رشقيٍّا االنتحال ليس إليه. بحاجة تشعر وما تريد
األحاديث ذلك يف بما نفسه مع التعامل يف أيًضا ورشقي نفسه، مع التعامل يف أيًضا
بالجو لتُوحي اإلسالمية املصطلحات وتربز رصني. أدبي سليم، عربي واألسلوب النبوية.
وليَست طويلة والفقرات نقًال. ال تأليًفا ُمنتحًال، يونانيٍّا النص كان وإن اإلسالمي العربي
واضع فقط وليس أومريوس بأشعار يَستشهد أديب وأرسطو قصرية. وأمثال حكم مجرد

متقطِّعة.52 وأخرى متقطِّعة غري متصلة وصايا النصوص من وكثري املنطق،
يف أفالطون وصية اإلسالمي، والتأليف اليوناني اإلخراج لالنتحال، آخر ونموذج
النصوص تجميع وهي األخالق. تهذيب يف مسكَويه إليها أحال وقد األحداث. تأديب
يف للمريد الشيخ لوصايا طبًقا أيًضا صياغتها ت تمَّ وقد ُمتناِثرة، أقواًال فقط وليست
للطبقات، طبًقا األخالق وتقسيم مضمونها واألهم طويلة، عباراتها اإلسالمي، النموذج
أم املال الطبقة: مقياس ما السؤال: ويظل أخالقها، طبقة فلكلِّ والدنيا، والوسطى الُعليا
القادمة األجيال أفالطون ويُخاطب طبقة؟ العلماء وهل السياسة؟ أم االقتصاد السلطة،
الدنيا الطبقة ويؤدب العالية، الطبقة فرُيقي الطبقات، وبني األجيال بني التوسط برضورة
ال الثانية، يخيف وال األوىل يكرم ال الثانية. يبكت أن أو األوىل مع يتعسف أن دون

وفيثاغورس ذيوجانس آداب (٥) اإلسكندر. إىل أرسطو رسالة (٤) أرسطوطاليس. آداب أفالطون، آداب
مكاتبات وأوبتهم، الفالسفة سؤاالت (٦) وإقليدس. وبليناس وسولون واينسوس وأومريوس وهرمس
الكلم (٩) الحق. إىل منسوبة ونوادرهم الفالسفة آداب (۸) الفالسفة. نوادر (۷) وأجوبتهم. الحكماء
وملوك الجاهلية وملوك والتابعني والصحابة النبي كلم أحاسن (١٠) اليونانية. الحكم يف الروحانية
الوفا ألبي الكلم ومحاسن الحكم مختار (۱۱) والعلماء. والحكماء والبلغاء والكتاب والوزراء اإلسالم

فاتك. بن امُلبرش
املعروفة فيثاغورس ووصية لإلسكندر، أرسطوطاليس ووصية أرسطو، لتلميذه أفالطون وصية 52

املقاطع إىل تعود وسقراط اإلسكندر وأقوال متقطِّعة فصوص وبعض األفالطوني قابس وذكر بالذهبية
وصية أيًضا، اآلداب ومن أرسطوطاليس، الحكيم عن محكية آداب املتصلة النصوص ومن املتَّصلة،
سقراط. أقوال نص يف واإلسكندر أرسطو بني حوار يف التقطُّع إىل يُعاد ثم األحداث تأديب يف ألفالطون
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واملؤدبة، املؤدية للطبقتني واحًدا مقياًسا يستعمل الثانية. مع يقسو وال األوىل مع يتساهل
فالرتبية الطاِهرين. وآله الرسول عىل والصلوات نعمته عىل هللا بحمد الوصية وتَنتهي
فيها واستمرَّ أفالطون، بدأها الحضارات، بني مشرتك وعمل األجيال بني ُمتواِصلة عملية

الفصل.53 القول املسلمني عند وليس مفتوًحا. زال ما واملجال املسلمون،
التوقف أولها يف املنتَحالت. من أيًضا السياسة يف اإلسكندر إىل أرسطوطاليس ورسالة
فهو الجديد أما ومشهورة، معروفة فصارت لتواتُرها نظًرا اإلسكندر بمناقب اإلعجاب عن
باالنتحال. إحساًسا ثناء، يكذب ال العامة وعند بداٍر. اإلسكندر ظفر بعد إعجاب موضع
الصورة تواتُر يف عبي الشَّ الخيال وبعض النسخ، مثل املوروث مصطلحات بعض وتبدو
مما هللا نبي يعقوب دعاء ن وتتضمَّ العامة. عند الشعبية الثقافة يف لإلسكندر املثالية
اإلسكندر. بطولة عىل األنبياء بطولة ونقل االنتحال، فيها يتمُّ التي الدينية البيئة إىل يُشري
استقامة إىل حاجة يف عوجاء ضلعة الشعبية، الثقافة من كجزء املرأة الرسالة تنقد كما
الخالدي. إبراهيم بن الحسن مثل االنتحال منها يتمُّ التي املصادر وتذكر بالكرس. ولو
والبسملة عنه، والعفو له اإلحسان ورجاء مالكها وتواُضع الرشعية بامللكية الوثيقة وتنتهي

األخيار.54 الطيبني وآله النبي عىل والصالة هللا عىل والثناء والحمدلة
زحل هيكل يف موضوًعا وجد لوح «أمر يف األفالطوني قابس لسان عىل قيل وما
يونانية تاريخية لشخصية ُمستقل كتاب كأنه الهدى» عىل يدل فيه رجل إىل منسوبًا كان
للداللة األفالطوني كنية ويأخذ األفالطونية امُلحاورات أسلوب يستعمل إسالمي.55 خيالها
مثل فنية صورة واللوحة الرشقية. اليونانية اإلرشاقية، األفالطونية الفكر، اتجاه عىل
والوزراء، والحجاب وامللك الدولة، رمز فاملدينة الدولة، رموز عنارصاإلخراج: بها األناجيل
الخارج، يف ورجال الداخل يف نساء والغواية، النقاء والرذيلة، الفضيلة والرش، الخري ثنائية
إىل ويُحيل واألخالق، الفن بني الصلة بالخارج، الرجل وعضو بالداخل األنثى عضو
اإلسالمية، والنهاية اليونانية البداية اإلبداع، آليات وصف ويُمكن الشعر، من القرآن موقف
الغرباء. مقابل يف اليونانيني وضع يف واآلخر األنا اإلسالمية، والداللة اليوناني التاريخ
األيقونات حول واملعركة القديمة، الديانات يف ووجوده التصوير إسالمي، نفسه املوضوع

ص٢٧٠–٢٧٨. الحكمة، 53
.٥ ص٦٢، السابق، املصدر 54

.٢٦٧ ،٢٦٢ ،٢٣٨-٢٣٩ ،٢٥٧ ،٢٣١ ،٢٥٦ ص٢٢٩، الحكمة، 55
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إال والتصاوير والتماثيل األصنام قىضعىل قد اإلسالم كان وإن امليالدي الخامس القرن يف
أن من وبالرغم هرقليس. بحق زال ما القسم كان وإن والحركات، الشعائر عىل أبقى أنه
لإلنسان، املؤيد للعقل فوائد من فيه ملا قدمه امُلرتجم أن إال اللغز تفسري يشأ لم إيرقليس
باملعاني اللغز هذا بها التي اللوحة هذه تحميل ويتمُّ هللا. من والعصمة التوفيق طالبًا
الرشه ورفض والسلطة، والبنون واملال والدنيا والشهوة النحت رفض مثل اإلسالمية
الكاذبة واليمني الحرمات عىل والتعدي والرسقة والنهب والبذخ والخداع وامللق والشبق
والسقايات. املساجد عن والدفاع العقليني، والُقبح الحسن عن والدفاع والنميمة، والسعي
كتَجربة الفكر يف اإلسالمي لألسلوب طبًقا ووصايته القارئ مخاطبة يتمُّ النهاية ويف
عىل اجتماعيٍّا، منه أكثر فردي اجتماعي، أخالقي املضمون والقارئ. املؤلف بني مشرتكة
حقيقتها ويف يونانية ظاهرها يف السيايس، الطابع عليها يغلب التي الفرس حكمة عكس

إسالمية.56

املحدثون واإلسالميون العرب (و)

جدل يف للعرب خاص تحيُّز يوجد وال األربعة. الشعوب حكم أكرب فهي العرب حكم أما
كغائب عنهم الحديث يتمُّ إنما األربعة. الشعوب تَتساوى بل العربي، واآلخر الفاريس األنا
اإلسالم بعد وما العرب أمثال يف اإلسالم قبل ما مرحلتان: ولهم والروم، وفارس الهند مثل
عرب والصحابة عربي، واإلسالم عربي، الرسول والصوفية. والصحابة الرسول أقوال يف
حكم مع أنورشوان حكم ذكرت فقد ذلك ومع املقلوبة. الشعوبية ببعض يُوحي قد مما
العرب وضع وان عربية. أصبحت أنها لدرجة أقواله وتعريب تعريبه تمَّ أن بعد العرب
الحضارة يف كله ذلك صب ثم القدماء حضارة ورثوا العرب أن يَعني قد والهند فارس بعد

الحديثة. اإلسالمية

العرشينيات يف املعارصة والثقافية الِعلمية الحياة يف العربي الشعر يف االنتحال لقضية الرتويج تمَّ وقد 56

التاريخية والنزعة للعلم، موضوًعا وليس للعلم مصدر فالغرب الغربي، االسِترشاق أثر تحت مرص، يف
عند الهيجلية املدرسة أثر وتحت واإلنجيل وللتوراة اليوناني للشعر بالنسبة وإثارتها املايض القرن يف
للذهن إثارة القرآن وعىل العربي الشعر عىل القرن هذا يف تعميمها ثم املسيح يسوع وحياة شرتاوس
االنتحال من دراستنا: انظر الرشق. يف وتعامًلا للغرب، تقليًدا للشهرة، طلبًا وربما للمجتمع وتحريًكا
األجيال، حوار حسني، لطه عاًما سبعني بعد الجاهيل الشعر يف قراءة الحضاري، اإلبداع إىل التاريخي

ص٢٥–٤٩. ١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار
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مجموعة كل مجموعة، وعرشين أربعة يف طويلة وأحيانًا وقصرية ُمتفرِّقة حكم وهي
مثل عام بعضها مضمونه. من النارش من اآلخر والنصف النص من نصفها عنوان. لها
أكربها الهدية. ذمِّ مثل املضمون عن يعرب خاص وبعضها سائرة وأمثال للعرب حكم
أكثم ساعدة، بن قس لقمان، عيل، مثل وأعالم أسماء البعض عناوين املتفرقة. الكلمات
بني فرق وال عربي. فكالهما ونرصاني؛ عربيٍّ بني فرَق ال البرصي.57 الحسن صيفي، بن
بني التعاُرض من عرصنا يف يَشيع كما وليس وبعده اإلسالم قبل ما بني وإسالمي، جاهيل

واإلسالم. الجاهلية
باقي يف تظهر ِحَكمه أنَّ إال املجموعة عنوان طالب أبي بن عيل أن من وبالرغم
الحكمة يف به تشعُّ عىل يدل مما مبارشة الرسول بعد يأتي األهمية حيث ومن املجموعات.
وصفاته صورته إبراز مع السنِّي مع الشيعي الحضور وتداُخل فيها وانتشاره الشعبية
عنه» هللا «ريض وليس السالم» «عليه بعبارة عليه ويُثني الشعبية. الثقافة يف الخاصة
هوى عن يكشف قد مما والصوفية والصحابة الرسول مع يظهر وجهه». هللا «كرم أو
بالرغم الرسول بعد األول العربي وهو التشيُّع، مهد وفارس اإلمام، ثم الرسول التشيع،
عيل اسم ذكر دون السالم عليه املؤمنني أمري يذكر وأحيانًا العرب. وسنة فارس تشيُّع من

السالم.58 بعليه عليه يُثني أيًضا فهو الصادق. جعفر وبني بينه خلًطا يحدث قد مما
طالب أبي بن عيل بعد والكيف الكم حيث املقدمة؛ يف البرصي الحسن ِحَكم وتأتي
األمثال رضب إىل الفرق أقرب فهم الصوفية. أقوال تأتي ثمَّ ُمتكلًما. وليس كصويف
أم بالتصوف التشيع الرتباط نظًرا والفقهاء امُلتكلِّمني من غريهم دون الرموز واستعمال
وامللوك فاألنبياء للحكم؛ ونصائح للحجاج، أقوال اإلسالمية، األخالق علم هو التصوف أن
الثقافة يف وأمثال حكم أصحاب كلهم والخلفاء والصحابة واللغويون واألدباء والصوفية

للعرب حكم ،(٢٧) ُمفرتقة كلمات الصفحات: لكم طبًقا مرتبة وتشمل ص١٠٣–٢٠٨ الحكمة، 57
التابعني حكم ،(٦) ُمتفرقة كلمات ،(٤) نبوية أحاديث ،(٨) متفرِّقة كلمات ،(١٣) سائرة وأمثال
متفرِّقة كلمات ،(٤) متفرقة كلمات ،(٥) متفرقة كلمات متفرقة، كلمات األول، والصدر البرصي والحسن
من ،(٢) املتصوفة لبعض كلمات متفرقة، كلمات الفرس، حضور عن قيلت كلمات متفرقة، كلمات ،(٣)
كالم ومن البنه، لقمان وصايا من واألدباء، امللوك بعض ألفاظ والدين، والعلم العقل الصوفية، إشارات
الهدية ذم يف الحكيم، وصية صيفي، بن أكثم كالم من الجاهلية، يف الغرب حكم ومن البرصي، الحسن

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

حنني ترجمها والتي الفالسفة إىل املنسوبة تلك مثل ونوادر حكايات ومعها الشعبية
بالحمدلة. ويختتم

واالغرتاب واالجتماعي، الفردي الكمال االجتماعية، األخالق عليها الغالب واملوضوع
فارس، حكمة يف الغالب العنرص السياسة، أما الدنيا. عن بعيًدا اآلخرة نحو التوجه أي
ألف يف معروف هو ما عكس عىل فناِدران الهند حكمة يف الغالب العنرص والجنس،
خوًفا وربما امللوك نصائح إىل تحتاج ال التي السنية الدولة النتصار ربما وليلة ليلة
العلم قيم تظهر كما والصوفية. الصحابة أقوال لغلبة الجنس غاب وربما السلطان. من

الجنس. يف الدُّنيوي أو الديني االغرتاب وليس اإلنساني املستوى عىل والثراء
خالل من وال بمفردها ال ُمبني عربي بلسان أيًضا أنها مع القرآنية اآليات وتغيب
جوامع وأوتي عربي، فالنَّبي النبوية.59 باألحاديث العرب عند الحكم وتبدأ األحاديث.
«انرص مثل اإلسالمي بالتصور وُمتممة لة وُمكمَّ محورة عربية أمثال وأحاديثه الكلم.
إبل من بها بما البدوية والبيئة العرب حياة تصور أحاديث وهي مظلوًما». أو ظامًلا أخاك
أمثاًال تصبح حتى بالقرص تتَّسم العرب. أمثال نمط عىل أحاديث وكأنها وخيل ونخيل
حكم مسكويه بدأ وكما وألفاظها. ملوضوعاتها طبًقا تصنيفها ويُمكن تذكرها. يسهل
الشعر.60 مثل فاألحاديث أبيات. أنصاف يف بأشعارهم أنهاها الرسول بأحاديث العرب
من أو إسالمية مصادرها عن النظر برصف البنه لقمان وصايا مثل األنبياء حكم تذكر كما
الصوفية أو الحكماء كالم من أنها فقط تذكر مشخصة غري الحكم من وكثري اإلرسائيليات.
أو والنساك الصوفية أو فقط العرب أو العرب كالم قديم من أو الجاهلية يف العرب أو
يف واإلحصاء العدد يستعمل ما وغالبًا «قيل». صيغة يف للمجهول مبني مجرَّد أو البعض
أو رباعية أو ثالثية قسمة رذائل، أو فضائل والخصال، الناس وقسمة واألمثال الحكم
بالخيال، الحقيقة باألسطورة، الواقع العرب حكم يف وتَمتِزج الثالثية.61 واألغلب خماسية
يف بل فقط، الوافد يف ليس فاالنتحال الروم. حكم يف الحال هو كما باالنتحال التاريخ

.١٥٠ ،١٤٥ ،١٤٧ ،١٤٤ ص١١٠–١١٣، السابق، املصدر 58
حديثًا. ٧٢ حوايل 59

.١٩٧–٢٠٠ ،١٥٢ ،١٩٥ ،١٧١–١٧٣ ،١٤٦–١٤٨ ،٢٠٨ ،١١٠ ص١٠٣، الحكم، 60
،١٤٣ ،١١٠ ،١٠٨ ،١٣١ ،١٢٢ ،١٠٤ ،١٦٤ ،١١٩ ،١٩٥ ،١٦٩ ،١٦١ ،١٥٢ ،٧٩ ص١٩٥، السابق، 61

.١٣١
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

مثل إسالمية أنماط يف واألقوال الحكم وتنسج الحضارة، يف اإلبداع روح ألنَّ أيًضا املوروث
البنه.62 لقمان وصايا منوال عىل البنِه ساعدة بن قس وصية

النارش من والعنوان العرب. لحكم استئناف فإنها املحدثني اإلسالميني حكم أما
من العلم طلب من والباحثني والعلماء الفالسفة من واملحدثون النص. من ُمستًقى
ورثت التي الهند ورثوا الذين الروم ورثوا الذين العرب ورثة فاإلسالميون اإلسالميني.
أقساًما ن وتتضمَّ العلم، طالب من جديدة أجيال من موروثون الوقت نفس يف وهم فارس.
كالم ثم ووصاياه املقفع ابن آداب ثم أحد إىل منسوبني غري وفصالن وصية خمسة:
أقوال ثالثة تضم والخاتمة الفارابي. ثم املقفع ابن كالم وأكربها وصاياه. من الفارابي
العامري، كالم وأكربها أحد. إىل منسوب غري رابًعا وقوًال والجاحظ والعامري ألفالطون
غري من والثالثة والفارابي، والعامري املقفع ابن ثالثة، من املحدثني املسلمني حكم وكأن
الحكمة من املتفرِّقة، األقوال من مجموعة مجرد وليس طويلة نصوص وهي العرب.63
حكمة تعود أن والعجيب سينا. وابن للكندي الرفيعة العقلية الحكمة من وليست الشعبية
أن عىل يدلُّ مما والجاحظ العامري مع الخاتمة يف نموذًجا أفالطون جديد، من اليونان
الجاحظ قبل العاملة. الثقافة من جزءًا يَُعد ولم الشعبية، الحكمة من جزءًا أصبح أفالطون
اليونان لحكمة ُممثًال الخاتمة اختارت وقد املسلمني. ثقافة العامري وقبل العرب، ثقافة
بالرغم واليونان امُلحدثني املسلمني بني التقارب مدى لبيان ربما فارس، أو للهند وليس
رؤية عىل تدلُّ الفارابي عند الناس طبقات عن والحديث األصل. فاريس مسكويه أن من
ببعض الخاتمة هو السبب وربما الفاضلة. املدينة أهل آراء يف عرضه كما لفكره صائبة
عىل يدلُّ مما املحدثون املسلمون أو العرب أو اليونان مصدرها، يهمُّ ال والحكايات النوادر

الشعبية.64 الحكمة وحدة
أن عىل يَدلُّ املحدثني املسلمني من واختياره األصل.65 هندي أو فارس املقفع وابن
ودمنة» «كليلة مرتجم وهو الهند. أو فارس حكم يف جذورها لها الحديثة اإلسالمية الثقافة

ص١٥٥-١٥٦. السابق، 62
يستعملها من نفعها يعمُّ الفارابي كالم ،(٣٤) ووصاياه املقفع ابن آداب الصفحات: كم حيث من 63

.(١) آخر فصل ،(٢) فصل ،(٥) وصية ،(١٥) الناس طبقات من
.٣٤٥ ص٢٨٥–٣٧٧، الحكمة، 64

ص٢٩٣. حكمة، هللا. عبد وُسمي حنش داذ بن داذبه اسمه 65
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

نصوصه الشعوب. حكمة التقاء ونموذج العربي، األدب أعالم من وعلم الهندي، األدب من
تغلب والتصوف. والشعر واألدب الفلسفة من مسكويه فتجميع الكبري. األدب من مقتبسة
توجد وال والوايل. السلطان مع عالقاته يف وللمواطن للوايل نصائح السياسة، حكمه عىل
العامة الوظيفة وهي أكثر، للوايل والنصائح طمًعا. أو خوًفا للسلطان مبارشة نصائح
دينية. نصائح توجد وال النساء. وعند الوايل وعند السلطان، عند للمواطن والنصائح
وسلطان اللسان وسلطان البطن سلطان مجازي، بمعنًى السلطان املقفع ابن ويستعمل
نتيجة أو هندية أو فارسية النصائح مصادر تكون قد املوجه. اللفظ هو السلطة الفرج.

الربامكة.66 ومحنة الخاصة املقفع ابن لتجارب
فيلسوف فكالهما الفارابي؛ إىل مسكَويه بإحالة الداخيل الفلسفي الرتاكم ويحدث
والفلسفة املتعاِلمة الفلسفة بني وسط الفارابي عليه. املتعايل سينا ابن وليس اإلنسان
الناس. طبقات جميع إىل الفاريس، صنو تركي أصل من وهو وصاياه، ه وتتوجَّ الشعبية.
الطبقة وأخالق الوسطى الطبقة وأخالق العليا الطبقة أخالق طبقيٍّا، تحليًال األخالق فيُحلِّل
لالسِتسالم املعصية أو للطاعة والدنيا والقانون، للنظام والُوسطى للقهر، العليا الدنيا،
الوسطى، عىل والفضل العليا، منافسة الطبقي التقسيم هذا من والغرض الثورة، أو
يف طبقي ٍ تغريُّ إلحداث وليس للفرد االجتماعي الصعود أي الدنيا إىل االنحطاط وعدم
لقوى ثنائية أخالقية قسمة عىل الطبقي االجتماعي الثالثي التقسيم ويقوم املجتمع.
السياسة أما والعالم. هللا وللدين واملذموم، املحمود وللقانون والبهيمية، العاقلة اإلنسان
أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف ِلْلُموِقِننَي، آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف الغري، أحوال ويف النفس يف تأمل فإنها
حرفيٍّا منحوًال، أو تاريخيٍّا النص، لهذا التاريخية الصحة عن النظر وبرصف وَن﴾. تُبِْرصُ
وتصوره الفارابي روح عن يُعربِّ أنه إال ناقًصا أو كامًال ضائًعا، أو موجود معنويٍّا، أم

للعالم.67 الهرمي
إىل الفارابي من انتقال مرحلة يُمثل الذي (٣٨٠ه) العامري الحسن أبو وأما
ثقايف أصل من املسلمون حملها املحدثني، املسلمني حكمة ووصاياه آدابه فتُمثل سينا ابن
القصرية والحكم األمثال إىل وأقرب حيان، أبي مثل واألدب الفلسفة بني يجمع فاريس

،(١) للنساء ،(١١) الوايل عند ،(٣) السلطان عند ،(٨) للمواطن النصائح ،(١٤) للوايل النصائح 66
.٣٢٦ ،٢٢–٢٥ ،٢٠ ،١٨ ،١٦ ،١ ص٢–١٤، الحكمة

ص٣٢٧–٣٤٢. الحكمة 67
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

إىل املوروث لتحويل العام الحضاري املرشوع ضمن الطويلة، والفقرات النثر إىل منه
وخلق والربهان العقيل والنسك االعتقاد وتصحيح الديانة عىل ببيان تبدأ شاملة، حكمة
الشعبية فالحكمة للسجستاني. الحكمة صوان منتخب من مأخوذ والنص األفعال.68
(٤٠١ه) التوحيدي إىل (٣٨٠ه) العامري إىل (٣٣١ه) بالسجستاني تبدأ واحدة سلسلة
شبهات ضد املوروث عن الدفاع غايتها بالفارسية. منها وجزء (٤٢٠ه). مسكويه إىل
الذي الدور وهو الدين، أعداء ومطاعن املتكلِّمني وشكوك الطبيعيني واعرتاضات امُللحدين

القصرية.69 والعبارات والحكم األمثال تظهر الحكمة آخر ويف الفقهاء، به يقوم
طريق يبني أن دون ومتشابهة ُمتجاورة الشعوب حكم ترك مسكَويه يشأ ولم
إىل االتجاه هلل، واكتشاًفا النفس، يف تأمًال املوروث، عىل اعتماًدا اتفاقها وكشف وحدتها
إىل الخارج ومن ربه»، عرف فقد نفسه عرف «من أعىل، إىل االتجاه أجل من الداخل
الدين، رجال عن بعيًدا وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف ِلْلُموِقِننَي، آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف الداخل
«أقول». املفرد املتكلِّم ضمري صيغة يف القول فعل يظهر وهنا الحكمة. أهل من واقرتابًا
هو والطريق النفس، اكتشاف يتمُّ العرص يف االنغماس ومن العرص، تغيري هو فالهدف
والجسم، الروح والبدن، النفس والرذيلة، الفضيلة والرش، الخري واإليجاب، السلب جدل
فارس، ديانات عليها تقوم التي الدينية الثنائية وهي والعصيان. الطاعة والشيطان، هللا
دين ذلك يف بما دينية حياة كل أساس أصبحت والتي والزرادشتية واملجوسية املانوية
وحسن الحسنات هو والدين هللا، مخافة الحكمة ورأس هللا، إىل طريق والحكمة التوحيد،
القلب، طهارة الدين والنظم والحدود والشعائر العقائد دين وليس والفعل، والقول النية،
عن والبُعد والنصيحة، والدين والرجاء والصرب والعفاف العقل مثل الفضائل وتُمثِّل
هللا إرادة بها. الشيطان يَظفر إن بدل األهواء عىل والسيطرة والحسد، البخل مثل الرذائل
فإن يجهلوه، أن الناس من الشيطان وإرادة أطاعوه. عرُفوه فإن يعرفوه، أن الناس من
النية وتطهري هلل، اإلخالصوالشكر من أبلغ ِبرَّ وال باهلل، الثقة العاقل يُحسن عَصوه. عرفوه

(٤) اإلسالم. بمناقب األعالم (۳) الديانة. ِعَلل عن اإلبانة (٢) األبد. عىل األمد (١) مؤلفاته: أهم 68
التقرير (۷) األنام. لفضائل األكمام (٦) . امليلِّ والتصوف الَعقيل النسك (٥) االعتقاد. لتصحيح اإلرشاد
(١٠) النفسانية. للمباحث الربهانية الفصول (٩) والقدر. الجرب من البرش إنقاذ (۸) التقدير. األوجه
(١٤) النظر. استفتاح (١٣) األحداث. عن األبحاث (١٢) والدراية. العناية (۱۱) واإليضاح. اإلفصاح

التعبري. ألوجه التبصري (١٦) واألرس. الحرص من السالمة تحصيل (١٥) والبرص. األبصار
.٣٧٣–٣٧٥ ص٣٤٧، الحكمة، 69
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

االستهانة الكبائر ورأس الدنيا. عىل اآلخرة وإيثار هللا، طاعة الفضائل رأس الفساد. من
والدين بالعلم ويُكملها واألدب، والرأي الدين يف نفسه مساوئ العاقل يحيص هللا. بحدود
إىل والنظر آداب، إىل والحكمة نصائح، إىل الفلسفة تتحول الشعبية الحكمة يف واألخالق
قارعة إىل املغلقة الدوائر ومن العامة، إىل الخاصة من وتنتقل سلوك. إىل والعقل عمل،

الطريق.70
األصول يف العميل األخالقي اإلرشاقي الصويف الديني التيار هذا مسكَويه يَفصل ثم
النفس اكتشاف واختياره، رؤيته يؤيد ما منها ويختار والحديث. القرآن للموروث، األوىل
حديث هو هللا كالم األفالطونية.71 باسم اليونان عند عرف ما وهو هللا، اكتشاف أجل من
يكتب مسكَويه وكأنَّ الصوفية، عند الحال هو كما القلب يَرويها النبوية واألحاديث النفس،
الحنفية بن محمد مثل البيت آل من األئمة تفسريات عىل ويعتمد أخرى، قشريية رسالة
امللك، عبد بن وهشام والحسن، ومجاهد، العدوي، أسلم بن سهل مثل آخرين ُمفرسين وعىل
وعبد مسعود، بن هللا وعبد بيل، والشِّ البسطامي، يزيد وأبي النحوي، حبيب بن ويونس
حتى باملأثور التفسري إىل أقرب التفسري ويبدو أتقياء. األمويني فبعض مروان، بن امللك
بل الطعام عن ليس السؤال أي تَنَْهْر﴾، َفَال اِئَل السَّ ا ﴿َوأَمَّ مثل مجازيٍّا تفسريًا كان ولو
عالم وهللا والعالم. وهللا النفس هو والنهاية، البداية والجواب، السؤال به القرآن العلم. عن
غيب الحس، عن غاب ما كل الغيب الحس. مع العقل الدنيا، مع اآلخرة والشهادة، الغيب
مسكويه ومن الصوفية من للقرآن الباطني التفسري ويأتي الخاصة. وشهادة العامة عىل
األموي للحاكم الشيعية املقاومة وسائل كأحد ربما األتقياء األمويني بعض ومن مبارشة

السلطة.72 رشعية عليه تعتمد الذي السالح نفس رده، يُمكن ال بسالح
ثم هللا، معرفة النفس، معرفة الثالثة: امَلحاور نفس حول األحاديث معظم وتدور
التعايل أي باهلل اإلنسان ومعرفة العمق، أي بنفسه اإلنسان عالقة والدنيا، املجتمع معرفة
التفسري يظهر النفس معرفة ومع األفقي، التعايل أي باآلخرين اإلنسان معرفة ثم الرأيس،

.٧١ ،٦٣ ،٥٧-٥٨ ،٥٤ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٠-٣١ ،٦٨ ص٢٣، السابق، 70
ويف بونافنتورا، القديس عند الوسطى العصور يف واستمرت األوغسطينية باسم الغرب يف وعرفت 71

الرتنسندنتالية. واملثالية وكانط ديكارت عند عقيل نحٍو عىل الحديثة العصور
،١٧٥ ،١٦٥ ،١٦١-١٦٢ ،١٤٩ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٢٦ ،١٢٣ ،١١٨-١١٩ ،١١٤ ،١١٢ ص٢٣، الحكمة، 72

.٣٧٥ ،١٩٢ ،١٨٤
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

فاإلنسان السعادة. إىل هللا معرفة ومن هللا، معرفة إىل النفس معرفة من لألحاديث، الصويف
هللا من العافية تذهبه وبالؤها اطمئنان. النفس قوة الزمان. يف هللا وبني بينه موقف
بل املال لجمع ليس والوحي الجنة. إىل طريق والعبادة الناس، وإىل هللا إىل طريق والزهد
ليست فاملرأة الهند. حكمة عكس عىل التقوى إىل طريق النظر وغض والسجود. للتسبيح
وجب عدل إنَّ املظلوم، إليه يأوي األرض يف هللا ظل والسلطان ذات. بل موضوًعا فقط
الثقافة يف الحكام وطاعة لألموية طبًقا الصرب عليها وجب ظلم وإن الشكر، الرعية عىل
صحيحة فكلها تها صحَّ أو األحاديث تفسري يف أحد عىل مسكويه يعتمد وال الشعبية

وواضحة.73
ال إذ واجتماعي؛ فردي كمال حقيقته ويف ديني الظاهر يف فإنه الرأيس التعايل أما
الخلقي والكمال الديني اإليمان بني األفقي، والتعايل الرأيس التعايل بني الفصل يُمكن
ويوفق الثواب، ويُعطي والجود، الكرم ينزل الرأيس التعايل يف االجتماعي. أو الفردي
عندئذ ومقاماتهم، الصوفية أحوال يف وكأننا هلل والشكر باملوت، والتذكر واملغفرة، للطاعة
السمات واملراسم، والطقوس الشعائر عن بعيًدا طوية وحسن باطنية تقوي الدين يُصبح
مما كرواية يطول وأحيانًا كاملثل، الحديث يقرص وأحيانًا الشعبي، الدين يف املعروفة
بال وتروي املأثورة، باألقوال األحاديث وتختلط املبارش، الشعبي األثر يف قيمتها يفقدها
يَصُعب ثمَّ ومن قليل؛ فيها واإلحصاء والعدد صحتها. درجة عىل حكم ودون إسناد

وتذكرها.74 استيعابها
وتحقيقه العلم وطلب الشعور يقظة عىل تركز فيه األحاديث فإنَّ الفردي الكمال أما
والتخلص الفعل ثم الصحة حيث من البدني الكمال البيان، بسحر عنه والتعبري العمل يف
والكمال الرجال قدر ومعرفة والبخل، الدنيا النفس، مجاهدة ثم والذل، البخل الرذائل، من
تعرف وال مسندة، غري أيًضا واألحاديث باليمني. والحنث الدنيا، عن والتخيلِّ الخلقي،
الفردي الكمال ويتطلَّب الخربية. الجملة هو الغالب األدبي وشكلها الصحة. من درجاتها
الخيل ومثل البدو حياة من ذلك إىل يرمز وما الباطن إىل الظاهر وتجاوز التأويل، من نوًعا
الضالة، والكثرة الخرية والقلة وثمارها، النخل وجذور وظهورها الخيل بطون والنخل،

واإليمان.75 والعقل والنوم، والسهر

.١٧٩ ،١٦١ ،١١٨-١١٩ ص٢٣-٢٤، السابق، 73
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العرض (١) التحول): الثاني (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ثم األرسى بالكمال ثم الفردي بالكمال تبدأ أحاديث عدة االجتماعي الكمال ويضمُّ
هللا وخشية الصمت أو الخري وقول الكرم يف الفردي الكمال ويتمثل االجتماعي. بالكمال
أم حقيقة بأخيه، األخ األرسي، الرتاحم مدى أحاديث عدة وتُبني والشكر. والعدل والعلم
بحيث الولد سلطة من والتحرُّر األرسة، لرب الواجب واالحرتام يعول، بمن واإلنسان مجاًزا،
وصلة الولدان، وتربية األخوات، واحرتام األمهات، وطاعة والبخل الُجبن عىل يبحث ال
األمانة، ورضورة األمة، رعاية اإلنساني للكمال الثالثة واملجموعة الصبيان. ورعاية الرحم،
بحبله، واالعتصام هللا، وعبادة الضعيف، وعون الضال، وهْدي السالم، ورد األبصار، وغض
املال، وإضاعة السؤال وكثرة والقال القيل وكراهية األمور، لوالة والنصيحة التفرُّق، وعدم
والفقراء ذل، بعد األعزاء ورحمة البقاء، أجل من واملصارحة املحبة، أجل من والتهادي
الحرب، يف والخدعة املتعاِقبة، األجيال ودور املتباَدل، والحب جهل، بعد والعلماء غنًى، بعد
عن يخرج ال حتى وباملال بالعالم اإلنسان عالقة ه تُوجِّ األحاديث من أخرية مجموعة وهناك
واللباس الطعام عن يزيد ملا حاجة وال الصديق. التاجر فقر يف عيب فال التعفف. حدود
تفسري ودون تبويب دون األحاديث وتُذَكر الزكاة. وإيتاء للناس الفضل وأهمية والصدقة،
سوطك «علِّق مثل متنها يُنقد وال صحتها، درجة تُبنيَّ وال تُسند ال شعبية. أمثال وكأنها

األرسة.76 أفراد بني والتعاطف الرحمة أحاديث مع يتعاَرض والذي أهلك.» يراه حيث
ذلك وراء ما إىل االستشهاد يمتد بل والحديث بالقرآن االستشهاد عىل يَقتِرص وال
العهد أنبياء بني فرق ال واحد، والوحي واحدة. الخالدة فالحكمة القديم. الوحي بنصوص
لُروح استئناًفا هللا واكتشاف النفس ملعرفة األنبياء وخاتم الجديد العهد ونبي القديم
من أفضل األصلية اللغة عن القديمة العربية والرتجمة الصوفية وملقاصد الصفا إخوان
القديم الوحي بني التمييز يتم وأحيانًا األوربية، اللغات عن الحديثة اللبنانية الرتجمات
العرب حكم داخل كله ذلك عرض ويتم أخرى، ناحية من والزبور والتوراة ناحية، من
آخر عديد يف وارد املذكور واملعنى املنزَّلة. الكتب إىل اإلحالة تتم كما وبعده. اإلسالم قبل

والبرشية.77 اإللهية والدنيوية، الدينية النصوص من
أفضل وإنقاذها النفس معرفة يف منه بأقواٍل مريم ابن عيىس املسيح السيد ويخصُّ
يف باألجر االستعجال وعدم بالخري، إال النطق وعدم النفس، وخسارة العالم كسب من

ص١٠٣–١٠٩. السابق، حديثًا ٣٤ االجتماعي الكمال 76
.١٢٥ ،١٢١-١٢٢ ،١١٩ ،١٥٤ ص١١٤، السابق، 77
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(مسكويه) الشعبية الحكمة ثانيًا:

يُغفر ذنب وكل حجر. قطعة كانت ولو حتى فيها يشء بأي االرتباط وعدم الدنيا،
جوفه. يف قلبني من لرجل فليس الدنيا. عليه هللا يفتح الرزق يستبطئ ومن لصاحبه،

إليه.78 ويشتاق يطلبه والفقري املوت، يخاف الغني
الوحي من أو القديم الوحي من تحديد دون اإلطالق عىل األنبياء بعض يذكر وأحيانًا
َمن وأن واختار، الستخارته هللا واستجاب هللا استخار ما إذا اإلنسان اعرتاض عن الجديد
الباطنة ثيابه يطهر أن منه هللا يطلب حني داود النبي د يتحدَّ وأحيانًا إليه. وصل هللا قَصد
للمذنبني؛ وبرشى الجنة، من أفضل الحجاب وكشف الدنيا، من خري فالجنة الظاهرة. ال
هللا يَقبل كما بأعمالهم. والُخيَالء العجب دخلهم لو للصدِّيقني وإنذاٌر لهم، يغفر هللا ألن
هللا أوحى كما للنبي، وتصديًقا الحر اإلنسان الختيار احرتاًما ونقَدهم األنبياء عىل الثورة
العقل واختيار والطبيعة. والعقل الوحي أي والعلم؛ والعقل الدِّين وحدة األنبياء لبعض
ال لذلك موضوع، وبال َضمان بال طبيعة، وبال وحٍي بال ويكون والعلم، الدِّين يَرفع وحده
ُمنتَحلة أقوال كلها أنها وواضح عليه، ويقيض العقل يُذهب كر فالسُّ كر. والسُّ العقل يتَّفق
السلطة لسان عىل إسالمية وقيم معاٍن هي وإنما والكتاب، األنبياء تحديد عدم بدليل

النبوية.79
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