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اإلهداء

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

حنفي حسن





مقدمة

واإلبداع» «النقل إىل والثورة» «العقيدة من أوًال:

الذاتي النقد (١)

«الرتاث مرشوع يف الدين أصول علوم بناء إلعادة الثانية املحاولة اإلبداع» إىل النقل «من
اإلسالمية العلوم بناء إعادة أجل من القديم» الرتاث من «موقفنا األوىل جبهته يف والتجديد»

العرص.1 لظروف طبًقا
وكان خلقه، بعد إال تظهر ال وعيوبه اكتماله، بعد إال يظهر ال اليشء بناء كان وملا
بدا الكمال، نحو واالتجاه والتغريُّ اإلصالح طريق السابقة التجارب من والتعلُّم الذاتي النقد
بطريقة ولكن باملوضوع تتعلق ال رئيسية عيوب عدة عىل محتويًا الثورة» إىل العقيدة «من
السابقة الخلق لحظات يف الذكريات واستدعاء الشكل. يف ولكن املضمون يف ليس العرض،
العنرص وهو األوىل، ومادته الشعور رصيد فالذاكرة القادمة؛ الخلق عمليات من جزء
والتجديد» «الرتاث مرشوع يف متَّبعة ُسنَّة الذاتي والنقد التاريخي. للوعي ن املكوِّ الرئييس

للبحث العربي املركز والتجديد»، «الرتاث خاصًة السابقة، العديدة مؤلفاتنا يف املرشوع أقسام انظر 1
القاهرة، الفنية، الدار االستغراب»، علم يف «مقدمة وأيًضا ص٢٠٣–٢١٦؛ ١٩٨٠م، القاهرة والنرش،

ص٩–١٥. ١٩٩١م،



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فيها يتخلَّق ذاتية بسريٍة أشبه مستمرة خلق عملية يف الداخل من وإكماله تطويره أجل من
اآلتي:2 النحو عىل العيوب هذه تلخيص ويمكن الذات. خالل من املوضوع

منه الرتاث إىل أقرب خرج فقد والتجديد؛ الرتاث بني املطلوب التوازن يحدث لم (أ)
املوضوعات فيتناول املعارصين؛ تحليل من أكثر القدماء تحليل عليه يغلب التجديد، إىل
بالتاريخ، ووعيهم والجماعات األفراد سلوك نفيسيف كمخزون أثرها يبنيِّ مما أكثر القديمة
العقيدة إىل أقرب وباختصار املثقفني، مجموعة إىل منه املتخصصني من القلة إىل أقرب
بني متعادل ميزان إيجاد صعوبة إىل باإلضافة أنه ذلك يف السبب كان الثورة. إىل منه
االستغراق يتم أن بعد قفًزا الجديد إىل القديم من أحيانًا االنتقال يتم كان والجديد، القديم
خرجت لذلك الجديد؛ إىل منتقًال طبيعيٍّا خروًجا منه الخروج عىل القدرة دون القديم يف
متصل طبيعي نحٍو عىل االثنني بني االنتقال دون متجاورات جديدة وأخرى قديمة قفزات
أسهل فما املحدثني، تثوير عىل الغالب الهم هو القدماء من القيد فك كان طبيعي.3 كتوالد
والتخفيف الحارض، يف الثورة رشط املايضهو من والتحرر القيود. ُكرست ما إذا التثوير
من أقوى فالسلب السالب؛ الفكر هو الغالب كان التقدم. يف إرساع هو الِحْمل ِثَقل من
من يُخىش عٍرص يف خاصًة القبول عىل متقدم والرفض البناء، يسبق والهدم اإليجاب،
واملبدعون. املفكرون فيه ويُالحق والتسليم، القبول عليه ويغلب والنفي، والتمرد الرفض
فشل بعد خاصًة التثوير يتحقق حتى الجذور وخلخلة املنبع، من التحرر هو القصد كان
ورجوًعا بدأ، إىل عوًدا القرن، هذا يف والثورة املايض، القرن يف النهضة يف الحديثة تجاربنا
من املنيع الحائط خلخلة كانت واالستسالم. والخوف السكون يف األوىل والجذور املنبع إىل
الرأس خبط من بدًال القتالعه ريح هبَّة ألية تكفي الخلف إىل ومرة األمام إىل مرًة األساس،

النتائج، من مخاوف (ب) املقدمات، يف شبهات (٢) ومخاوف، شبهات (٣) والتجديد»، «الرتاث انظر: 2
ومخاوف، شبهات (١) واعرتاضات، شبهات سادًسا: االستغراب»، علم يف «مقدمة وأيًضا ص٥٦–٧١؛
النقد يف محاولة (١) العمر، وحدود الذاتي النقد الخاتمة: وأيًضا ص٩٠–١٠٥، وردود، اعرتاضات (٢)

ص٧٧٧–٧٩١. العمر، ِقَرص هموم (٢) الذاتي،
يف «قراءة والتلوين»، التأويل بني «الرتاث الرائدة دراسته يف زيد أبو حامد نرص أ.د. الحظه ما أيًضا هذا 3

ص٥٤–١٠٩. ١٩٩٠م، العارش، العدد القاهرة، املقارنة، البالغة مجلة ألف، اإلسالمي»، اليسار مرشوع
الفلسفية الجمعية مجلة والعامة»، الخاصة بني التأويل «علوم دراستي يف عليه أيًضا الحظته ما وهو

ص٤٣٣–٥١٢. األجيال، حوار وأيًضا ص١٥–١٠٤. ١٩٩٤م، القاهرة، الثالث، العدد املرصية،
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مقدمة

مرتني املفتاح وتحريك الصدئ املزالج عىل بعضالزيت وضع يكفي كان الدماء. فتسيل فيه
ينفتح وال الدماء تُسيل رأس رضبة من بدًال تفتحه ريح ألية ذلك يكفي حتى وغلًقا فتًحا

الباب.
ثم القدماء، أقوال عرض التحليل، منهج من أكثر العرض منهج الكاتب عىل غلب (ب)
النص تحليل دون فيها والشك خلخلتها ثم مراجعتها أجل من حوار يف معها الدخول
العْرض من الغاية كانت سلطة. إىل ل تحوَّ حتى انغلق ثم ر وتطوَّ نشأ كيف مكوناته، وبيان
التصويب ثم بنيته عىل والتعرُّف رؤيته، تسُهل حتى فكرهم بْسط وإعادة القدماء، كْشف
األمام من املواجهة أسلوب القدماء مع الحوار عىل غلب مكشوفة. لوحة أصبح أن بعد عليه
يبدأ وأين العْرض ينتهي أين معرفة صُعبت لذلك الخلف؛ من االلتفاف أسلوب وليس
ومتى القديم النص ينتهي أين املحدثني؟ كالم يبدأ ومتى القدماء كالم ينتهي متى النقد؟
منهج طريق عن جديد بأسلوب القديم النص كتابة إعادة يمكن كان الجديد؟ النص يبدأ
النصني ضياع يف كانت الخطورة ولكن أحيانًا، يحدث كان ما وهو التأويل، وآليات القراءة
تم قد وكان واملحدثني. القدماء بني والتقابل التمايز يتوارى وبالتايل والجديد، القديم مًعا،
ُمرضيًا يكن ولم الفقه»، أصول علم يف التفسري «مناهج يف قبُل من املنهج هذا استعمال
مجرد والتجديد، الرتاث بني والجديد، القديم بني التمايز فيه يختفي نص خروج بسبب
مكان وال زمان ال يف يتحاوران ذهنان خالص، فلسفي عمل منطق، وال لها أساس ال قراءة
ومناهجها بأسلوبها قديمة تاريخية مرحلة من واالنتقال التجاوز إمكانية بيان بهدف
وأهدافها، تعبريها ووسائل تطلعاتها يف مخالفة جديدة تاريخية مرحلة إىل وموضوعاتها
مستعملة جديد، بأسلوب القديم النص كتابة إعادة مجرد أي النقل؛ منهج ذلك ي وُسمِّ
تأثري تحت الشعورية التجارب تحليل منهج العرص، ومنهج الشعور، مثالية العرص، لغة

املعارصة.4 اإلسالمية الحركات
أبواب يف «امُلغني منذ العقائد علم يف جديدة موسوعة وكأنه ُمطوًَّال، ُمسهبًا، أتى (ج)
الجمهور من عليه االطالع عمليٍّا استحال وبالتايل الجبار. عبد للقايض والعدل» التوحيد

للفنون األعىل املجلس (بالفرنسية)، الفقه أصول علم بناء إلعادة محاولة التفسري»، «مناهج انظر: 4
النقل ي ُسمِّ وقد الرومانية)، (بالحروف ص٧٩–١٩٧ ١٩٦٥م، القاهرة، االجتماعية، والعلوم واآلداب
الصور وأساليب الشعوري املنهج استخدام يف واضًحا قطب سيد أثر وكان .La Transposition حينئٍذ

الفنية.
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يُحمل الخاصة، املكتبات يف وليس العامة املكتبات يف يُوضع املطلوب. التثوير إلحداث
حتى الجزئية التفصيالت يف أوغل الشوارع. يف الناس عىل ع يُوزَّ بيانًا وليس املناضد عىل
قبل الدقيق العلم هو الهدف كان التثوير. من القصد يتحقق فلم الكلية، الرؤية ضاعت
أيًضا الهدف كان الثاني. سبيل يف باألول ى ضحَّ بأنه الكتاب يتهم ال وحتى األيديولوجيا،
متعددة جوالت يف عليهم االنتصار يتم حتى بطعنة وطعنة برضبة رضبة القدماء مبارزة
تحليالت عليها قامت التي النظرية األسس تقويض املطلوب كان القاضية. بالرضبة وليس
ال حتى جزءًا جزءًا الجذور مع التعامل ذلك واقتىض خلخلتها. من بد ال وكان القدماء،
وجدال ِحجاج ِعلم ذاته الكالم وِعلم أخرى. جذوًعا فتُنِتج باقية والجذور الجذوع تُقطع
نفيه يجب عليه دليل ال وما عليه، بالدليل مرهون اليشء إثبات إن بل وبراهني، أدلة وصنعة
شاردة كبرية، وال صغرية املحدثني تحليل يرتك أال ذلك يف العذر كان األصوليني. بمنطق
تكلُّسه عىل والقضاء الحارض، يف كله املايض تذويب يتم حتى القدماء عَرضها واردة، وال
والتعامل الرسيع، االطالع يبغي العرصالذي يف العيب ولكن التاريخ. يف التأثري عىل وقْدرته
تحليًال وليس القريب، األمد يف الثقافة مع والتعامل الثقايف الفراغ وملء اإلعالم، أجهزة مع
أطراف من نقلها يهمها التي املعلومات عرصثورة هو البعيد. األمد عىل التاريخية لجذورها

مضمونها. عن النظر بْرصف أطرافها إىل األرض
الثالثية البنية يف فقط ليس املعارصين، إىل منه القدماء إىل أقرب التبويب جاء (د)
ولغته، ألفاظه يف أيًضا بل (السمعيات)، والنبوات (العقليات)، واإللهيات املقدمات، للعلم:
عىل يسُهل مما واإلمامة، والعمل واإليمان واملعاد، والنبوة واألفعال، والصفات الذات مثل
يكن لم الثورة. ضمن تصنيفه من أكثر العقيدة ضمن تصنيفه املعارصين التخصص أهل
الوجود ونظرية العلم نظرية وصلت فقد األول)؛ (املجلد النظرية املقدمات يف إشكال هناك
العامة؛ املبادئ إىل العقيدة متجاوزًة والتعميم، والتنظري التعقيل من ممكن قْدر أكرب إىل
و«العدل» الثاني) (املجلد «التوحيد» أن كما عقيدة.5 أية عليها تقوم التي األوَّليات إىل أي
فلفظ النقل؛ إىل منهما العقل وإىل الخصوص، إىل منهما العموم إىل أقرب الثالث) (املجلد
كان إنما عقائديٍّا. لفًظا بالرضورة وليس ووجودي، وميتافزيقي فلسفي لفٌظ «التوحيد»
واإليمان، واملعاد، النبوة، العقائدية: األلفاظ عليها غلبت التي «السمعيات» يف اإلشكال
اإلنسان هو فالتوحيد القديم؛ اللفظ تحت الجديد اللفظ وْضع آثرنا لذلك واإلمامة؛ والعمل،

.Axiomes هنا األوَّليات تعني 5
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مقدمة

واإليمان العام؛ التاريخ إىل يشريان، واملعاد والنبوة املتعني. اإلنسان هو والعدل الكامل،
اإللهيات ، تتغريَّ لم القديمة البنية الظاهر يف املتعني. التاريخ إىل يشريان واإلمامة والعمل
بُعدين إىل للعقائد القسمني هذين تحويل أمكن ألنه ت تغريَّ الحقيقة ويف والسمعيات.
وتغيري الشكل عىل اإلبقاء آثرت والتاريخ. اإلنسان املعارص، وجداننا يف ينقصان جديدين
واملضمون الدين، أصول وعلماء واألزهريني القدماء القراء لجذب القديم الشكل املضمون،
لجذب األول العرصي، التضاد وبلغة والثوريني. والجامعيني املحدثني القراء لجذب الجديد
وسفك االقتتال من بدًال الوطنية للمصالحة تحقيًقا العلمانيني، لجذب والثاني السلفيني،
الشكل تغيري من املضمون وتغيري الشكل عىل اإلبقاء واألفضل ومرص. الجزائر يف الدماء

املضمون.6 عىل واإلبقاء
العمل تضخم ولكن القديم، عىل األولوية للجديد يصبح أن أخرى مرحلة يف يمكن كان
القديم عىل الجديد زيادة أن كما عميل. انتحار بمثابة له إضافة أي جعل مجلدات خمسة يف
تنص كما القديم من الجديد خروج إمكانية وبيان والحذَر، التخفي آليات من تقلِّل قد
األمد عىل فالتغيري قادمة؛ ألجيال الخروج إكمال وترك جسدها دون رأسها بإخراج البعري
علم من أمانًا أكثر الحكمة علوم فإن ذلك ومع القصري. األمد عىل الفرقعة من خري الطويل
للجديد يكون أن إىل ذلك يؤدي فهل للعامة. علوًما وليست للخاصة وعلوم الدين، أصول
بمعرفة اإلرساع إن النقل؟ نحو يتجه مما أكثر اإلبداع نحو يتجه وأن القديم، عىل األولوية
ولكن برشي. أمر البذور، قبل وبالثمار الزرع، قبل وبالحصاد املقدمات، دون النتائج
األول املجلدين: عىل القديم يغلب قد لذلك علمية؛ رضورة والربهان والتأصيل التأسيس
فاألفضل حذَر؛ عىل «اإلبداع» الثالث املجلد يف الجديد يبدأ وقد «التحول». والثاني «النقل»،
نحٍو عىل وربما طبيعي، نحٍو عىل النقل من اإلبداع يخرج وأن القديم، من الجديد يتولَّد أن

استئصاله.7 يصعب خفي
ال قد متضخًما، مثقًال الكتاب جعل مما الحرة والنصوص الهوامش نسبة زادت (ه)
كان منه. فائدة ال تكراًرا بدت ووجدانهم. عواطفهم تثري ال وقد القراء، جميع آذان يف ترن

وبعد الجديدة، واللغة القديمة اللغة بني الجمع عىل والحرص طويلة مدة الرتدد بعد ذلك حدث وقد 6

من فرعيٍّا وعنوانًا القديم من رئيسيٍّا عنوانًا االثنني، بني الجمع يف زيد أبو حامد نرص أ.د. استشارة
١٩٨٦م. يف اليابان يف وكالنا الجديد،

أم للخاصة والتخلف التقدم معارك إدارة كيفية يف زيد أبو حامد نرص د. صديقنا مع خالفنا هو وهذا 7

القصري؟ األمد عىل أم الطويل األمد عىل األعالم، يف أم العلم يف للعامة،
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مجرد وليس مدروسة نصوص إىل تتحول حتى تحليلها أو دالة عبارات أخذ األفضل من
أينصف صفحة؛ نصفكل بلغت إنها النصوصحتى إيراد يف مغاالة وقعت نصوصخام.
استيعاب يستطيع الذي اليوم القارئ وأين مجلدات، خمسة من ونصف مجلدان الكتاب،
الخاصة عمل من العقيدة تصبح أن املطلوب، عكس إىل التضخم ذلك يؤدي أال كله؟ ذلك
مع التعامل التجارب، نفس يف املؤلف مع القارئ إرشاك الهدف كان للعامة؟ تنويًرا وليست
يتعلَّق فيما خاصًة والثورة، الغضب يف إرشاكهم لألعصاب، ومقِلق لألذهان، مثري قديم نصٍّ
وإبرازها املعارضة نصوص عن خاصًة والدفاع، التأييد يف وإرشاكهم السلطان، بنصوص
الذي املعارضة تراث يف القدماء عند أيًضا يساندها ما لها العقائد يف فالجرأة للمعارصين.
استعمال ذلك يف العذر يكون وقد النسيان. طي يف وأصبح الصمت مؤامرة حوله ُرضبت
والتأويل بالفهم لنصوصه التعرُّض السهل من ليس العقائد فعلم التخفي؛ آليات بعض
يديه بني من الباطل يأتيه ال القدماء إنتاج وأصبح األذهان، يف ًسا مقدَّ علًما أصبح أن بعد
نظًرا غاضبًا به وينفعل فيه القارئ يشارك للغضب املثري القديم فالنص خلفه. من وال
يحمي العرص حاجات عن والدفاع للتأييد املثري القديم والنص العرص. حاجات لتجدُّد
فهو رشٌّ القديم النص يف كان لو القدماء. وأقوال السلف عىل بالخروج االتهام من املؤلف
أنصار الجديد النص أثار لو عليه. نحرص ِمنَّا فهو خري فيه كان ولو عنه، ننقطع منهم
وال املحدثني. نص فهو الجديد أنصار القديم النص أعجب ولو القدماء، نص فهو القديم
لم ذلك ومع املحدثني.8 نصوص أو القدماء نصوص استعمال بني التخفي آليات يف فرق
العامة، لألذواق واملتملقني واملزايدين، املتخصصني غري من عليه الهجوم من الكتاب يْسلم
واملجتمع للدولة شفًطا العام، الرأي عىل السيطرة عىل والحريصني الشهرة، يف والراغبني

إعصار. إىل ل تتحوَّ لم زوبعة مجرد أعىل، من عليهما االنقالب من بدًال أسفل، من
األفكار نشأة تبنيِّ التي واالقتصادية والسياسية االجتماعية التحليالت غابت (و)
طائرة األفكار تبدو ال وحتى ومطالبه، وتجاربه العرصالحديثة وحاجات القديمة والعقائد
وصياغة وتدوينها النصوص تكوين يف البحث غاب مكان. وال لها مستقر ال الهواء، يف

البرشي» الجنس «تربية ألسبينوزا؛ والسياسة» الالهوت يف «رسالة املحدثني نصوص من استعملنا 8
و«تعايل األكويني؛ وتوما وأنسيلم ألوغسطني الوسيط» العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج للسنج؛
الفكر يف ج٢، معارصة»، «قضايا يف الغربية الفلسفة عن دراساتنا وكذلك سارتر؛ بول لجان موجود» األنا

الثاني. الجزء فلسفية»، و«دراسات املعارص؛ الغربي
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مقدمة

التاريخ خارج ًسا مقدَّ تصبح أن قبل التاريخ يف نشأتها بيان يمكن حتى وتكلسها العقائد
إىل االستماع وكان والتجديد.9 الرتاث من جزءًا كان والتكوين النشأة يف البحث أن مع
تحليل يف مهربًا له ويجد األعماق يهزُّ واملؤرخني االجتماع علماء من املستمر النقد هذا
االجتماعية أسبابها إىل الظواهر رد عن يربأ املختار املنهج أن ذلك يف يشفع كان الشعور.
ترى تراثية مجتمعات يف الشعور يف وأبنيًة الذهن يف تصوراٍت إبقاءها ويؤثِر فحسب،
ظروٍف يف نشأتها بيان فإن ذلك ومع التاريخ. خارج وحيها وأن وعيها، يف مطلقة حقائق
كسالح عرصنا يف استعمالها عىل يساعد السياسية، الرصاعات أتون ويف معينة، اجتماعية
وظائف والعقائد األفكار السلطة. تراث عىل استناًدا املعارضة ممارسات من بدًال فكري
والتكوين النشأة منطق يف الوقوع خشية ولكن االجتماعي، الجدل يف وفاعلية اجتماعية
والبنية التاريخ بني والجمع املستقلة. واملاهية البنية منطقة يف الوقوع يف الفعل ردُّ حَدَث
الواقع. عن املستقل الفكر وحق للفكر، الحامل الواقع حق باملطلبني، يفي مزدوج منهج يف
ُخلق ملا ميرسَّ وكلٌّ الرؤى، د تتعدَّ وأن الجهود، تتكاتف وأن املناهج، تتكامل أن ضريَ وال

له.10
حتى خاص بوجه التحرير والهوت عام بوجه الغربي الفكر مع املقارنات غياب (ز)
كانت وإذا فيه. نفسه ويضع به نفسه يربط قائًما وعلًما وميدانًا له مستقرٍّا الكتاب يجد
ناشئًا املقارنات من الخوف كان الحداثة؟ فأين التحديث، هو والتجديد» «الرتاث من الغاية
ثم غربي، منهج أو مذهب أو رؤية إىل االنتساب طريق عن الخارج من التحديث رفض عن
بفعل الداخل من التحديث وإيثار تحليالت، أو قراءًة أو إسقاًطا منه، ابتداءً الرتاث قراءة
النية كانت العرص.11 وحاجات الحديث متطلبات عىل بناءً القديم قراءة وإعادة االجتهاد،
إهداءً ونقًدا، ومناقشًة عرًضا التحرير الهوت عن خاصة دراسة كتابة يف زالت، وما حارضة،
االتجاهات عليهم يغلب زال ما كان إذا الدين تثوير إمكانية لبيان مرص، أقباط األخوة إىل
يف النصارى اجتهادات من حولهم يدور بما والعلم التحديث عىل ومساعدتهم املحافظة

ص٢٥. والتجديد، الرتاث 9
صاحب إسماعيل محمود د. من وأيًضا ياسني، السيد األستاذ من دائًما ه املوجَّ النقد هو هذا كان 10

الغائب التاريخي املنهج هذا فيه يستعمل خمس مجلداٍت يف اإلسالمي» الفكر «سوسيولوجيا مرشوع
عندنا.

ص٣٧–٥٠. والتجديد»، «الرتاث انظر: الخارج. من التحديث سميناه ما هو وهذا 11
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لألسئلة، وإثارًة املقارنة، شاء ملن الهوامش يف النقص هذا إكمال يمكن كان الخارج.12
زال ما ربما الباحثني. من جديد لجيل املستقبل يف لربامج ووضًعا للموضوعات، وتفتيًحا
الرتاث من موقفنا والثانية: القديم، الرتاث من موقفنا األوىل: الجبهتني بني حادٌّ فصل هناك
بأسماء والدراية بمعرفتها، والزهو الغربية الثقافة باستعمال التعالم عىل فعل كرد الغربي،
القدماء، إىل منه املحدثني إىل أقرب تجعله بحظوة الباحث يحظى وحتى ومذاهبها، أعالمها

املحدثني. أمام القدماء من بالنقص للشعور وتخفيًفا
جعل الداخل يف الخطاب أجزاء وبعض والخاتمة، املقدمة عىل اإلنشائية غلبة (ح)
وعًظا علًما، وليست أيديولوجيا واإلنشائية منه. يربءون والسياسيني عنه ينأون العلماء
األجزاء هذه الصرب عىل يقوى ال البعضممن وأخذ برهانًا. وليست خطابًة تحليًال، وليست
كان دعاة. ال عقالنيون خطباء، ال علماء وهم عنه، وبالتمايز كله الكتاب لنقد اإلنشائية
فلما الثورة»، إىل العقيدة «من مقدمة كان والتجديد» «الرتاث أن هو اإلجرائي السبب
مقدمة أية ومن منها خاليًا الكتاب جاء أعوام، بثمانية الكتاب صدور قبل بمفرده صدر
بعد القدماء تقليد عىل العزم استقر وأخريًا بديلة، مقدمة عن بحثًا الوقت وطال أخرى.
قلبًا الكتاب مقدمة وجاءت وللسلطان. هلل مدًحا معظمها يف وكانت مقدماتهم. معرفة
مدح من انتقاًال عقبة، عىل رأًسا القديم الكالم لعلم قلب كله الكتاب أن كما القدماء، ملقدمة
من للقدماء قلب أيًضا، إنشائية أقل الخاتمة وجاءت الشعوب. عن الدفاع إىل السالطني
السبب وكان الوطنية. الوحدة إىل الناجية الفرقة ومن الِفَرق، بني الجمع إىل الِفَرق بني الَفْرق
لغته للجمهور كان وملا فيه. أثره يحدث حتى الخطاب من جزء الجمهور أن هو الفعيل
التأثري عىل الغالبية يف االنتشار لهدف تحقيًقا التحليل يف اإلنشائية بعض غلبت وأسلوبه،
وفاعلية ونشاط وتغريُّ حركة فالعلم الخالص؛ العلم عىل النافع للعلم وإيثاًرا األقلية، يف
وقد للعمل، مقدمة إال هو ما والنظر العمل. بل النظر العلم من الهدف ليس وتاريخ.
ويحتاج يحرتق املنزل كان إذا به للتاريخ ِقبَل ال ترًفا أحيانًا الخالص النظري البحث يكون
ولكن الجذري، الحل هو الطويل األمد عىل النظري البحث أن صحيح النار. يطفئ ملن
األساسية والحاجات الخدمات من األدنى بالحد تفي أن استطاعت مستقرة مجتمعات يف

حيدر د. املوضوع، عن دراسات عدة يف سيدهم وليم واألب عيل إبراهيم حيدر د. اآلن به قام قد ما وهو 12

وليم األب ١٩٩٢م؛ البيضاء، الدار نجمة الثالث»، العالم يف التحرير الهوت والثورة، «الدين عيل، إبراهيم
١٩٩٣م. بريوت املعرفة، دار الالتينية»، أمريكا يف التحرير «الهوت سيدهم:
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مقدمة

العلمي التحليل بني يجمع الذي الفلسفي األسلوب وهناك والوطنية. والكرامة واالستقالل
للناس.13 والبيان النظري البحث برشوط ويفي والعامة، الخاصة يعرفه األدبي، واألسلوب
لم تقعد. ولم الدنيا تَُقم ولم املطلوب، األثر الثورة» إىل العقيدة «من يُحدث لم (ط)
العقيدة زادت ربما بل املتخصصني، أروقة يف هزة تقع ولم الناس، عقائد يف تحوُّل يحدث
رجع إال له وليس بُعد عن يرن مضادة. ثورة يف نفسها عىل الثورة وانقلبت وتشيًؤا، تكلًسا
لهموم ربما واحد.14 جزء يف اختصاره يطلب البعض جعل مما لتضخمه ربما الصدى،
عرص يف نعيش ألننا ربما الطويل. األمد عىل التأسييس العلم عن وانشغالهم اليومية الناس
الدماء، وسفك االقتتال حد إىل والعلمانية السلفية بني أي والثورة؛ العقيدة بني االستقطاب
منرب له ليس ربما غرينا. عند العوملة وبداية العالم يف االستقطاب عرص نهاية من وبالرغم
اإلسالمي». «اليسار يف ذلك محاولة من بالرغم معاركه فيه وتُقام للناس يبسطه شعبي
املذاهب حول تنشأ التي واملدارس الجماعات يف الحال هو كما ره تطوِّ جماعة له ليس ربما
الثورة» إىل العقيدة «من أراد الذي اإلصالح كبا فقد يتبناه؛ حزب له ليس ربما وأصحابها.
ثوري حزب له ليس ربما الوطنية.15 والوحدة الشمل لمِّ أجل من وتطويره عثرته من إقالته
سلًفا ذلك عىل التنبيه من بالرغم ثورية ممارسات إىل الثورية األيديولوجيا بتحويل يقوم
سيطرة تحت ذلك كل زال ما والتعليم والثقافة اإلعالم ألن ربما والتجديد».16 «الرتاث يف
بلسان القائم الوضع عن والدفاع االجتماعي الحراك إليقاف العقيدة تستعمل التي الدولة
مثقفي بفضل العقيدة ضد الثورة وتستعمل والنفاس، الحيض وفقهاء السلطان فقهاء
الجناحان يضعف حتى أخرى مرة بهذا وذلك مرة، بذلك هذا ترضب وأجهزتها، الدولة
السياسة، لعبة والثقافة لها، واملعارض فيها القائم السلطة يريد والكل القلب. ويقوى

الخارس.17 هو والوطن

فرنسا، يف التنوير فالسفة وكل «التأمالت»، يف ديكارت أسلوب األسلوب، هذا الفلسفة تاريخ عرف 13

حيان وأبو السجستاني سليمان أبو تراثنا ومن وبرجسون. شيلر وماكس الشاب وماركس بني وتوماس
إقبال. محمد املحدثني ومن مؤلفاته، يف رشد وابن والغزايل ومسكويه التوحيدي

واحد. جزء يف سمرفيل تلميذه صه لخَّ أجزاء)، (عرشة التاريخ» يف «دراسات يف توينبي ذلك فعل وقد 14

١٩٩٨م. القاهرة قباء، دار األفغاني»، الدين «جمال الهدف: لنفس أيًضا محاولتنا انظر 15
.٦٢ ص٦١، والتجديد، الرتاث 16

لكتاب األخرية الصياغة من االنتهاء بمجرد طوكيو يف ١٩٨٤م أكتوبر يف النص لهذا األوىل األفكار كتبت 17

القاهرة يف العامة واملراجع الخاتمة وكتابة ١٩٨٤م، يونيو يف باملغرب فاس يف الثورة» إىل العقيدة «من

17



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الحكمة علوم إىل الدين أصول علم من (٢)

بعد الحكمة علوم بناء إلعادة محاولة اإلبداع» إىل النقل «من يأتي أن الطبيعي من كان
يف ذلك عن اإلعالن تم وكما الدين، أصول علم بناء إلعادة محاولة الثورة» إىل العقيدة «من

أهمها: أسباب، لعدة والتجديد» «الرتاث مرشوع

ونظرياتيف عقائد سان يؤسِّ نظريان علمان كالهما الحكمة وعلوم الدين أصول علم (أ)
التصوف. وعلوم الفقه أصول علم وطرًقا، مناهَج سان يؤسِّ اللذين املنهجيني العلمني مقابل
وموضوع والنقل»، «العقل وهو الدين، أصول علم يف منهجي موضوع وجود من الرغم وعىل
الطابع هو للعلَمني العام الطابع أن إال «املنطق»، وهو الحكمة علوم يف آخر منهجي
والعمل اإليمان العلمني، كال يف سيايس أخالقي عميل فكر وجود ينفي ال وهذا النظري.
يف العملية الحكمة يف املنزل وتدبري والسياسة األخالق وعلم الدين؛ أصول علم يف واإلمامة
األخالق ملوضوعات خالصة نظرية دراسة أي نظري؛ عميل فكري ولكنه الحكمة، علوم

واالقتصاد.18 والسياسة
العلم نظرية يف تفكري وإعادة الدين، أصول لعلم طبيعي تطوير الحكمة علوم (ب)
ظلت التي واإللهيات طبيعات، إىل تحولت التي الوجود ونظرية منطق، إىل تحوَّلت التي
الصفا إخوان عند الحال هو كما رشعيات، أو نفسانيات إىل النبوات أو والسمعيات إلهيات،
تطوير والطبيعات العلم، لنظرية تطوير املنطق الحكمة. علوم إىل رابًعا قسًما بإضافتهم
والصفات الذات لنظرية وتطوير الوجود واجب نظرية أي واإللهيات؛ الوجود، لنظرية
الوافد قراءة بفضل فالسفة إىل ل التحوُّ قبل متكلمني األوائل الفالسفة كان وقد واألفعال.
هو كما الفلسفة تبتلعه حتى تدريجيٍّا الكالم ويقل الكندي. مثل املوروث إىل باإلضافة

السادس. القرن من ابتداءً ر املتأخِّ الكالم علم يف الحال
االستدالل؛ منهج حيث من الدين أصول لعلم طبيعي تطوير أيًضا الحكمة علوم (ج)
يف تعتمد الحكمة علوم فإن العقيل، والدليل النقيل الدليل عىل الدين أصول علم يعتمد فبينما
ظني دليل عقيل دليل دون وحده النقيل الدليل أن صحيح وحده. العقيل الدليل عىل الغالب

والندوات له املراجعات خالل من الكتاب صدور بعد الذاتي النقد هذا تأكَّد وقد العام، نفس صيف يف
والزمالء. األصدقاء من عدد مع باالشرتاك حوله القليلة

نظري. عميل عقل فهو للعمل؛ نظرية كدراسة العميل» العقل «نقد يف كانط به قام ما نفس وهو 18
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مقدمة

قدح َمن وأن املعتزلة، عند النقل أساس العقل وأن الدين، أصول علم يف العلم لنظرية طبًقا
ذلك ومع تيمية، ابن عند املعقول لرصيح املنقول صحيح ملوافقة النقل يف قدح فقد العقل يف
علوم ا أمَّ الدين.19 أصول علم يف العقيل الدليل استعمال يعادل النقيل الدليل استعمال فإن
الخطاب اتساق عىل واعتمدت النقيل، الدليل عن كيل شبه استغناء استغنت فإنها الحكمة
الواحدة الخالدة الحكمة هي املقدسة. والكتب الديانات تتجاوز فالحكمة وحده؛ العقيل
كان لالعتزال. تطوير املعنى بهذا الحكمة علوم الديانات. د وتعدُّ الرشائع ع تنوُّ وراء التي
األفعال. خلق موضوع يف االستطاعة يف رسالة وله فيلسوًفا، يصبح أن قبل متكلًما الكندي

العرب. فيلسوف فيلسوف، أول فكان الحكمة، علوم نحو أبعد خطوة خطا ثم
نظريات، إىل للعقائد ل وتحوُّ الدين، أصول لعلم طبيعي تطوير الحكمة علوم (د)
«أنطولوجيا». إىل «الثيولوجيا» تحويل وباختصار للكون، عامة تصورات إىل اإليمان وقواعد
التشبيه تصوران، وتنازعها واألفعال، والصفات الذات نظرية الدين أصول علم وضع لقد
نظرية إىل الحكمة علوم رتها طوَّ ثم والتعقيل. التشخيص واملفارقة، الحلول والتنزيه،
عالم إىل األذهان عالم من انتقاًال بغريه، املوجود مقابل يف لذاته املوجود الوجود، واجب
دليل إىل أو الدين أصول علم يف الحال هو كما هللا وجود عىل أدلة إىل حاجة ما دون األعيان،
النظرية املقدمات يف الوجود نظرية أن صحيح الغربي. الفكر يف الحال هو كما أنطولوجي
أنطولوجيا ظلت ولكنها األنطولوجيا، مباحث من أيًضا اقرتبت قد الدين أصول علم يف
أن أيًضا وصحيح العامة.20 األنطولوجيا إىل منها واألعراض، الجوهر أي املادية؛ األجسام
واجب فصفات تصورات؛ إىل تحوُّلها من بالرغم بالعقائد متصلة زالت ما الحكمة علوم
موضوع أن كما الدين. أصول علم يف الذات صفات تشبه والقدرة والحياة العلم مثل الوجود
أجل من الدين أصول علم يف الوجود مبحث من القصوى الغاية هو وحدوثه العالم ِقَدم
مشابه الدين أصول علم يف املعاد وموضوع هللا. وجود عىل كدليل العالم حدوث إثبات
الرصاط حتى القرب عذاب من ابتداءً الفنية صوره دون الحكمة علوم يف البعث ملوضوع
يف السطح عىل يبُد لم وإن الباطن من الحكمة علوم يغذي العقائد علم والحوض. وامليزان

الحكمة. علوم يف العامة النظرية التصورات

القاهرة، مدبويل، ص٣٩٠–٤٠٣. النقيل، الدليل النظرية، املقدمات ج١، الثورة»، إىل العقيدة «من 19

١٩٨٧م.
ص٦٢٧–٦٣٦. السابق، املصدر 20
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تتمايز لم مفرد، بلفظ تسميته ذلك عىل يدل كما مفرد ِعلم الدين أصول علم (ه)
أن حني يف السميعات. وعلم العقليات علم أو النبوات وعلم اإللهيات علم إىل بعُد علومه
علوم فيها تمايزت الجمع. بلفظ تسميتها ذلك عىل يدل كما بالجمع علوم الحكمة علوم
الحكمة علوم تُعترب وبالتايل الشهرية. الثالثية للقسمة طبًقا واإللهيات والطبيعات املنطق
جزئية علوم إىل الشامل الواحد العلم ل تحوُّ حيث من الدين أصول علم من تطوًرا أكثر
فقد الفقه؛ أصول علم إىل بالنسبة التصوف علوم يف التمايز نفس حدث وقد متخصصة.
علم ظل حني يف علًما أصبح حال أو مقام كل أن لدرجة التصوف داخل العلوم تمايزت
تدل وال املفرد. أو بالجمع علم كل تسمية ذلك عىل تدل وكما واحًدا، علًما الفقه أصول
عىل اعتماده من بالرغم العلمي النسق وحدة عىل بل ره، تأخُّ عىل الفقه أصول علم وحدة
علوم تعدُّد يدل وال القرآن. علوم من املستمدين واملنسوخ الناسخ وعلم النزول أسباب علم

بها. تشعُّ عىل بل تقدُّمها عىل التصوف
تتعامل حني يف الديني، املوروث مع الداخل، مع أساًسا يتعامل الدين أصول علم (و)
الرتجمة. عرص بعد موروثًا أصبح أن بعد املنقول الوافد الخارج، مع أساًسا الحكمة علوم
وليس متأخرة مرحلة يف ولكن الخارج، مع أيًضا يتعامل الدين أصول علم أن صحيح
يف حتى أو األوىل التكوين مرحلة يف وليس واالكتمال التطور مرحلة يف النشأة، مرحلة يف
كأدوات منه البعض استخدم وقد السلفية. العقائد قواعد مرحلة األخرية، االنهيار مرحلة
بذاتها.21 مستقلة كحقائق وليس عنها والدفاع القديمة العقائد لنرصة حديثة وثقافات
إىل أقرب الحكمة علوم يف أنها حني يف الغايات، علوم منها الوسائل علوم إىل أقرب كانت
ضد األنا عن الدفاع الدين أصول علم هدف كان الوسائل.22 علوم إىل منها الغايات علوم
اآلخر تمثُّل الحكمة علوم هدف كان حني يف العقائد، مستوى وعىل البداية يف خاصًة اآلخر،
الناشئة. الجديدة الحضارة مقاصد عن بها للتعبري وألفاظ كأدوات واستعماله واحتوائه
بنية عن خارجية فيه ظلت أنها إال الحكمة، علوم من املتأخر الكالم علم اقرتاب من وبالرغم
فإنها الحكمة علوم ا أمَّ العلم. أرباع ثالثة حد إىل وصلت نظرية مقدمات مجرد العقائد،

العلم نتائج بعض عىل اعتماًدا الحميدية» «الحصون يف الجرس أفندي حسني الشيخ ذلك فعل كما 21

التفسري. علوم يف جوهري طنطاوي الشيخ ذلك فعل وكما الكالم. علم يف الحديث
١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار ج٢، والوطن، الفكر هموم الغايات»، وعلوم الوسائل «علوم دراستنا: انظر 22

ص١٥–١٦٦.
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مقدمة

اعتماًدا للكون وشاملة عامة رات تصوُّ عن وتعربِّ املبارشة، الكالمية العقائد من تخلو تكاد
الدين أصول علم كان فإذا وتصوراتها. وألفاظها مفاهيمها خالل ومن الوافدة، الثقافة عىل
اآلخر. مع تفاعلها خالل من لألنا رؤيا الحكمة علوم فإن وواقعها، األنا خالل من لألنا رؤيا
عقائد عىل حريصة أكثرية العقائد بعلم املشتغلون وكان للعامة، العقائد كانت (ز)
عقائد تصدم أقلية بها املشتغلون وكان للخاصة، الحكمة علوم كانت حني يف العامة،
قالئل أفراد الحكمة علوم لواء حمل حني يف املساجد، يف تُدرَّس العقائد علوم كانت العامة.
العوام «إلجام إىل دعا قد الغزايل أن صحيح وأئمتها. املساجد خطباء من بالكفر متَّهمون
الغزايل أن إال الشعبية، الثقافة عن تعربِّ كانت الصفا إخوان رسائل أن كما الكالم»، علم عن
إخوان وإن كطريق. التصوفلها اختيار يف تظل حتى النظر طرق عن العامة إبعاد يود كان
الحرفيني من الكالم علماء كان املثقفة. واألقلية املختارة الصفوة من كانت النهاية يف الصفا
العلماء من الفالسفة كان حني يف والغزَّال، ف والعالَّ النجار منهم كان السوق، وتجار
نفيس كمخزون مستمرٍّا الدين أصول علم كان وإذا البالط. وندماء القوم وعلية والوزراء
بها االتصال انقطع قد الحكمة علوم فإن السلطة، برتاث يتعلق فيما خاصًة الجماهري، عند
يف يشء منها يبَق لم العامة الثقافة إىل منها املغلقة الخاصة الدوائر إىل أقرب كانت ألنها
الجماهري ثقافة ارتبطت هنا ومن التصوف. خالل من اإلرشاقي جانبها إال الجماهري وعي
بعلوم الصفوة ثقافة ارتبطت بينما الحكمة. بعلوم ارتباطها من أكثر الدين أصول بعلم
انترشت القديمة الحكمة علوم من وبدًال الدين. أصول بعلم ارتباطها من أكثر الحكمة
بني أيًضا انترشت كما القديم. املوروث فراغ يمأل حديث كوافد املعارصة الغربية الثقافة

العامة. دون الخاصة
النظام عن دفاًعا السلطة تدعيم الهالكة الِفَرق بني من الناجية الفرقة هدف كان (ح)
الداخل؛ من القائمة السلطة تقويض الحكمة علوم من األسايس الغرض كان بينما القائم،
مثل العلنية املعارضة بِفَرق وارتبطت الصفا، إخوان مثل الرسية الجماعات يف انترشت إذ
من هناك أن كما للمعارضة كالمية ِفَرق هناك صحيح التشيُّع.23 مثل ية الرسِّ أو املعتزلة،
ولكن رشد، وابن سينا وابن والفارابي الكندي مثل: السلطان جليس كان َمن الفالسفة
الفالسفة نظريات عىل الغالب كان بينما السنية، الدولة تدعيم السنية العقائد عىل الغالب

عرشية»، االثنى اإلمامية من الرئيس الشيخ أن إثبات يف التطبيق «توفيق الجيالني: هللا فضل بن عيل 23

١٩٥٤م. القاهرة الحلبي، عيىس حلمي، مصطفى محمد د. وتعليق وتحقيق تقديم
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لم لذلك رشد. ابن ومحنة سينا ابن سجن والسياسية. الدينية السلطة عن االستقالل
يف مباًرشا نفسيٍّا مخزونًا تكن لم ألنها الشيعة؛ لعقائد الثورة» إىل العقيدة «من يتعرض
األزهر وتأسيس البيت، آلل مرص حب من بالرغم ني، السُّ والعالم العربي والوطن مرص
حالة أية عىل وهو والعراق. الخليج يف الشيعة ووجود الدين، صالح حتى الشيعة لنرش
لذلك الشيعي؛ بالرتاث وثيقة صلة ذات الحكمة علوم ولكن إيران. علماء يعيبه كبري نقص
الطويس عند أيًضا بل والعامري، السجستاني عند فقط ليس حرج، بال إضافته أمكن
مما أكثر الحكمة علوم يف طويل باع للشيعة وربما وغريهم. والشريازي خرسو ونارص

نة. للسُّ
قًوى أو سياسية أحزاب أو جماعية تيارات أي ِفَرق؛ صورة يف الكالم علم قام (ط)
تاريخ ُكتب وقد والجهمية. واملرجئة والخوارج، واملعتزلة والشيعة، نة السُّ مثل اجتماعية،
الحكمة لواء حمل حني يف مًعا. العقائد نسق وبطريقة الِفَرق تاريخ بطريقة الكالم علم
وابن طفيل وابن باجة وابن سينا وابن والعامري والفارابي والرازي الكندي قالئل: أفراد
هناك وكان عطاء، بن وواصل األشعري مثل للِفَرق رؤساء هناك كان أنه صحيح رشد.
عقائد بني التمايز هو العلمني بني التمايز ظل ولكن الصفا، إخوان مثل جماعي فكر
حني يف باملئات املتكلمون يَُعد قلة. والفالسفة كثرة املتكلمون الفالسفة. ومذاهب الِفَرق
الفلسفة صناعة حني يف مشاع الكالم صناعة اليدين. أصابع عىل الفالسفة مشاهري يُعد

نادرة.
علم هو واحد لعلم ان شقَّ فكالهما الفقه، أصول بعلم الدين أصول علم ارتبط وكما (ي)
التصوف بعلوم الحكمة علوم ارتبطت العمل، أصول والثاني النظر، أصول األول األصول،
مثل بالطبيعة، أي والعلم، بالعقل ارتبط َمن الحكماء فمن اإلرشاق.24 حكمة خالل من
سينا وابن الفارابي مثل واإلرشاق بالذوق ارتبط َمن ومنهم رشد. وابن والرازي الكندي
واملجاهدات والرياضيات العلمي بالتصوف ارتبط َمن الصوفية ومن طفيل. وابن باجة وابن
املرحلة وصوفية األوىل الثالثة القرون يف األخالقية املرحلتني وصوفية األوائل الصوفية مثل
صوفية مثل النظري بالتصوف ارتبط َمن ومنهم والخامس. الرابع القرنني يف النفسية
ففي سبعني؛ وابن عربي وابن الفارض وابن السهروردي والسابع، السادس القرنني

القاهرة، املرصية، األنجلو إسالمية، دراسات والفينومينولوجيا»، اإلرشاق «حكمة دراستنا: انظر 24

ص٢٧٣–٣٤٥. ١٩٨٢م،
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ال للسهروردي، اإلرشاق» «حكمة ويف سينا، البن والتنبيهات» «اإلشارات من الرابع الجزء
املجموعة بني وعداوات خصومات نشأت قد بل التصوف، وعلوم الحكمة علوم بني فرَق
وعلوم الحكمة علوم الثانية: املجموعة وبني الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم األوىل،
واستقراء الوحي من الواقع استنباط بني التأويل، وعلماء التنزيل علماء بني التصوف،
من والحكماء والصوفية ناحية من الفقهاء بني الشهري النزاع وهو الواقع.25 من الوحي

واملتكلمني. الفقهاء بني النزاع من الرغم وعىل أخرى، ناحية
علوم عىل سابق الدين أصول علم أن كما الدين، أصول علم عىل تالية الحكمة علوم (ك)
محلية أحداث من ابتداءً رصفة، داخلية نشأة أوًال الدين أصول علم نشأ الزمان. يف الحكمة
الزمان، من قرنني مدى عىل كذلك األمر واستمر الكبرية، ومرتكب اإلمامة مثل خالصة
هو جديد، ثقايف عنرص دخول بعد الرتجمة، عرص بعد إال الحكمة علوم تنشأ لم حني يف
املوروث بني يجمع ثقايف حدث من ثالث علم فنشأ القديم، املوروث إىل باإلضافة الوافد،
رؤية عن للتعبري ويوظِّفه الوافد ل ويؤوِّ الوافد. يتمثل كي ويُعقله املوروث ر يطوِّ والوافد.
حتى متأخرة فرتة إىل واستمر األول، القرن منذ مبكًرا الكالم علم بدأ املتجددة. املوروث
قواعد وأصحاب والبيضاوي والتفتازاني اإليجي عند الفلسفي الكالم علم يف الثامن القرن
متأخرة الحكمة علوم بدأت حني يف الحميدية». و«الحصون التوحيد» «رسالة حتى العقائد
رشد. ابن ببارقة السادس، القرن حتى السني العالم يف مبكًرا وانتهت الثالث، القرن منذ
ونارصخرسو. الشريازي الدين صدر عند والعرش التاسع القرنني حتى إيران يف واستمرت
بني رشد وابن الغزايل بني التحكيم بإعادة إحياءها الحميد عبد السلطان يستطع ولم

التهافت».26 و«تهافت الفالسفة» «تهافت
منطقة من املرشق لقرب ربما املغرب، دون املرشق ثقافة عىل الدين أصول ِعلم غلب (ل)
حني يف منها، اآلتية الشبهات عن والدفاع عليها للرد الكالم علم نشأ التي واملذاهب الديانات
جْمع من وبالرغم رشد.27 ابن بذلك يعرتف كما املنطقة هذه عن بعيًدا املغرب صقع كان

والعرص الرتاث ج٢، والوطن، الفكر هموم النزول، أسباب يف دراسة والواقع»، «الوحي دراستنا: انظر 25
ص١٧–٥٦. ١٩٩٧م، القاهرة، قباء، دار والحداثة،

الفالسفة تهافت هامش عىل القاهرة، الحلبي، مصطفى الفالسفة»، «تهافت زاده: خوجه مة العالَّ 26
التهافت. وتهافت

١٩٦٤م، القاهرة املرصية، األنجلو قاسم، محمود وتحقيق تقديم األدلة»، مناهج عن «الكشف رشد: ابن 27
ص١٤٩.
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عداء هناك كان املقارن، األديان تاريخ علم إطار يف «الفصل» يف املتكلمني ألقوال حزم ابن
كانت وربما رشد. البن األدلة» مناهج عن «الكشف يف وُضح ما عىل املغرب يف الكالم لعلم
حني يف فيه. الكالم علم غياب أسباب أحد العقلية الحياة عىل األندلس يف الفقهاء سيطرة
يف فالسفة فظهر رشد. ابن محنة من بالرغم املرشق يف شيوعها املغرب يف الفلسفة شاعت
إرشاقية صوفية مرشقية عقلية وجود ذلك يعني وال املرشق. يف فالسفة ظهر كما املغرب
التصوف ظهور قْدر املرشق يف والعلم العقالنية ظهرت فقد علمية؛ عقالنية مغربية وعقلية
التيار إنما حضاري. عنرصي بدافع نشأ وافد، أوروبي مفهوم العقلية املغرب. يف واإلرشاق

تاريخي.28 ووصف علمي مفهوم الغالب

واملحدثني القدماء بني واإلبداع النقل ثانيًا:

املحدثني نقل (١)

فإن والتخلف، والقهر االحتالل ضد التثوير هو الثورة» إىل العقيدة «من الغاية كانت إذا
بنموذج للمثل رضبًا عرصنا يف التغريب عىل القضاء هو اإلبداع» إىل النقل «من الغاية
باإلبداع؟ قاموا ثم النقل مارسوا كيف إخراجه؟ أعادوا ثم الوافد تمثَّلوا كيف القدماء،
عىل والتقوقع الداخل، يف ر التحجُّ عىل القضاء هو الثورة» إىل العقيدة «من الهدف كان وإذا
القضاء هو اإلبداع» إىل «النقل من الهدف فإن ومقدسات، أشياء إىل العقائد وتحويل الذات،
حقائق تعطي عاملية، ثقافة إىل األجنبية الثقافة وتحويل اآلخر، وتقليد للخارج، التبعية عىل

للعلم.29 موضوًعا تكون أن من بدًال للعلم ومصدًرا وقائع، تعطي مما أكثر
هناك الثاني. عىل الباعث هو األول ألن نظًرا القدماء إبداع قبل املحدثني نقل يأتي لذلك
القديم»، الرتاث من «موقفنا األوىل الجبهة بني والتجديد» «الرتاث مرشوع يف عالقة إذن
ترى حني اآلخر، خالل من األنا ترى األوىل الغربي». الرتاث من «موقفنا الثانية والجبهة
وهي العرص، ثقافة خالل من لذاتها األنا رؤية تجدِّد األوىل األنا. خالل من اآلخر الثانية
التاريخ عرب املتجدد األنا خالل من العرصي اآلخر ترى والثانية اآلخر. ثقافة الغالب يف

ص٢٣–٢٧. ١٩٩٠م، القاهرة مدبويل، الجابري، عابد محمد مع باالشرتاك واملغرب» املرشق «حوار 28

١٩٩١م، القاهرة الفنية، الدار االستغراب؟ علم يعني ماذا األول: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 29

ص٧–١٠٥.
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لثقافات االعتبار ورد الثقافات، لتعدد املجال وإفساح الطبيعية، حدوده إىل ردِّه أجل ومن
إىل الطويل األمد عىل الحالية املركز ثقافة وتحويل املركز، ثقافات كانت أن بعد األطراف
كنقطة العالقة هذه اإلبداع» إىل النقل «من يمثِّل التاريخ. عْرب كانت كما األطراف ثقافة
صلة هو املوجه والعامل القدماء عند باآلخر األنا لصلة دراسة فهو الجبهتني؛ بني التقاء
«من الثانية. الجبهة إىل األوىل الجبهة أجزاء أقرب كان ثمَّ ومن املحدثني؛ عند باآلخر األنا
واإللهية والطبيعية املنطقية جوانبها كل يف الحكمة علوم كل يدُرس ال اإلبداع» إىل النقل
موضوع وهو كلها، الحكمة علوم عليه تُبنى فقط واحًدا موضوًعا يدرس بل واإلنسانية،
العرصوهاجساملحدثني. هم عىل بناءً الحكمة علوم أجزاء يربط الذي الخيط واإلبداع، النقل
النقل.30 افرتاض عىل املسترشقني هم يقوم كما اإلبداع افرتاض عىل يقوم حقيقي همٌّ وهو
اليوناني النص القديم، العربي النص حول دقة أكثر أخرى دراسات قيام من يمنع ال وهذا
ليس دقة، أكثر والتأليف والتلخيصوالجمع الرشح ومراحل والعربية الرسيانية وترجماته
وهم الرتاث هم الوطن، وهموم العلم هموم تحمل خالصة وطنية أبحاثًا بل استرشاًقا
البحث يف وطني دافع هناك اإلبداع. وأزمة التاريخ رصيد الجديد، وهم القديم هم التجديد،
التاريخية املوضوعات خاصًة املوضوع، تجاه الذات يقظة مجرد كان ولو حتى العلمي
علوم هي األنا علوم وسيلة، واآلخر غاية فاألنا اآلخر؛ مواجهة يف األنا تضع والحضارية،
األنا من الهجوم موقف اآلخر أخذ وقد خاصًة الوسائل، علوم هي اآلخر وعلوم الغايات،
األطراف. إىل البرشية الحضارات بجميع ودفع املركز تصدَّر أن بعد التاريخ يف دوره منكًرا

العلمي. الوعي أساس هو الحضاري والوعي
الحديثة، العربية النهضة فجر منذ عام، مائتي من أكثر منذ بالغرب اتصالنا فبعد
هو العاِلم أصبح حتى إلينا منه املعلومات نقل وتم يديه. عىل والتعلم التتلمذ عالقة بدأت
أن دون املعارف نقل مدة وطالت وخالقه. مبدعه وليس وناقله العلم حامل أي املتعلم؛
النقل يف معدلنا من بكثري أرسع واإلبداع الخلق يف الغرب معدل كان وملا جديد. علم ينشأ
باألمس أنتجه بما اليوم اللحاق قاربنا أننا ظننا وكلما بيننا. املسافة ازدادت والرتجمة،
بدور ونكتفي التقدم، من ونيأس الحضارية، بالصدمة نُصاب حتى بيننا الهوة اتسعت
بعًضا. بعضنا فيتبع نراه نكاد ال حتى املؤخرة، يف ونحن املقدمة يف اآلخر ويصبح التابع،

الطبيعي» العلم املنطق، يف «مقاالت العلوي: الدين جمال اإلبداع، هم أيًضا لديه Blumberg املسترشق 30
ص٥–٣٣. ١٩٨٣م، البيضاء، الدار املغربية، النرش دار رشد، ابن الوليد ألبي
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األسايس دوره األبدي، املعلم هو الغرب ويكون النقل. إال له دور ال أبدي تلميذ إىل ونتحول
الواقع معالم نطمس حتى علم، فوق وعلًما طبقة، فوق طبقة املعلومات وترتاكم اإلبداع. يف
العلم ويصبح آخر، جانب يف والواقع جانب يف الثقافة فتكون له. املبارش التنظري ويغيب
املعلومات، ونََقلة العلم َحَملة من طبقة وتظهر بالعلم، ب التكسُّ وينشأ رسالة، وليس حرفة
أجهزة يف نجوًما وتصبح والعاملية، املحلية الجوائز وتنال واألوسمة، الشهادات عىل تحصل
عىل قدرة دون املذاهب وتتعادل النظريات، وتتكافأ والغناء. الرقص نجوم تنافس اإلعالم
وتنفصل الواقع، يف صْدقها من بالتحقق أو العقل عىل بمراجعتها ا إمَّ النقد أو االختيار
اإلعالم أجهزة سيطرة بعد خاصة «عاملية» وتصبح منها، خرجت التي األوىل بيئتها عن
الثقافات وتُطَمسمعالم وحدها، الغرب فتنترشحضارة املعلومات، نقل وسائل عىل الغربية
إن بل القرن. وحيدة الطرف، أحادية واحد، بُعد ذات اإلنسانية الحضارة وتصبح املحلية،
الالتاريخي أي األمريكية؛ الثقافة هي أعم بثقافة عليها السيطرة ت تمَّ قد الغرب ثقافات
والفرنسية اإلنجليزية املحلية، األوروبية الثقافات بني الجمع حاول الذي اآليل الالحضاري
القانون من والفارين الجدد املهاجرين أيدي عىل واإلسبانية، والهولندية واإليطالية واألملانية
يف األعماق، يف التنوير فلسفة فيه تؤثِّر لم الذي الطائفي العنرصي الذهب، عن والباحثني
ما فرسعان آخر، انتشار لكل النظري األساس الثقافة كانت وملا السلوك. ويف التصورات
غري الشعوب كل لدى الهوية وتضيع التبعية، وتعم والعسكرية، االقتصادية السيطرة تعم
الفعل، رد إىل الفعل من األمة تنقل مضادة عارمة بثورة إال ذلك من خالص وال األوروبية.
عليه. فعل ورد التغريب نتيجة هي إنما الغرب فمقاومة الغرب؛ مقاومة إىل التغريب من

محله. ويحل لريثه ويتضمنه نقيضه، اليشء يولد
عام. مائتي من أكثر مرور من بالرغم الغرب عن والنقل الرتجمة فرتة طالت لقد
أجل من والتأليف العرض نحو كمرحلة الواعي والتلخيص الرشح مرحلة إىل نصل ولم
النظرية الحكمة صياغة مرحلة إىل نصل لم واإلبداع. الخلق مرحلة إىل النهائي الوصول
ترجماتنا القدماء. وصل كما وإلهيات وطبيعيات منطق صياغة إىل العملية والحكمة
العربية النهضة يف املساهمة أجل من قصدي منها والقليل املهنة، ألسباب عشوائي معظمها
أي الرتجمة وليس للفظ، الصوتي النقل أي التعريب؛ مصطلحاتها عىل غلب املعارصة.31

بدوي الرحمن وعبد وكانط، لديكارت أمني عثمان ترجمات مثل النوع هذا من قصدية ترجمات هناك 31

زكريا وفؤاد لرسل، محمود نجيب وزكي األخالق، لكتب والطويل املسترشقني، ودراسات األملانية للمثالية
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الحديثة العلمية املصطلحات بمعظم املعارصة العربية اللغة امتألت حتى املعنوي، النقل
املعنى يف الغوص عىل القادرة التعليقات أو التلخيصات أو الرشوح من وخلت املعرَّبة،
الثقافة لخدمة املوروث نحو الوافد من مقاصدها وتوجيه جديد، بأسلوب عرضها وإعادة
إىل بعُد نصل ولم مستمرة، الرتجمة زالت وما األجنبية. للثقافة ترويًجا وليس املحلية
فيه يتم الذي أو واملوروث، الوافد فيه يجتمع الذي املستقل الفلسفي التأليف مرحلة
القديم عرض وإعادة العرص، لثقافة طبًقا املوروث صياغة إعادة أجل من الوافد توظيف
للموروث امتداًدا الرتجمات كانت جديد.32 عربي ثقايف إبداع بداية أجل من الجديد خالل من
فالعقالني له؛ الحضارية الوكالة من كنوع الداخل يف الخارج لثقافة وترويًجا الوفد داخل
الوجودية، ينقل الوجودي واإلنساني العلمية، االتجاهات يرتجم والعلمي للعقالنية، ج يروِّ
املعارص العربي الفكر أصبح حتى البنيوية إىل يدعو والبنيوي باملاركسية، يبرشِّ واملاركيس
بطريق القليل أقل يف إال بينهما تفاعل دون والوافد املوروث ثقافتني، بني تجاور مجرَّد
«تخليص يف الطهطاوي فعل كما األنا يف اآلخر وقراءة اآلخر يف األنا قراءة املزدوجة، املرآة

اإلبريز».
الرئيسية بتياراته املعارص الغربي الفكر يف للتحديث نمًطا الغربية الثقافة كانت
التنوير فلسفة وكانت العلماني. العلمي والتيار الليربايل، والفكر الديني، اإلصالح الثالث:
إنسانية ونزعة وحرية عقالنية من الواقع ملطالب تلبية به يُحتذى ونموذًجا للجميع، مطلبًا
مثل الصفوة اختيارات عن تعربِّ سياسية مذاهب ظهرت كما وتقدُّم. طبيعية وعلمية
وذاعت املحافظة. ونزعاتها الجماهري إسالمية مقابل يف واملاركسية والقومية الليربالية
وماركسية وشخصانية ووجودية ووضعية مثالية من الغربية الفلسفية واملناهج املذاهب
الثقافة وسط عزلتها ظهرت فلما الحداثة. بعد وما تفكيكية وأخريًا وبنيوية وظاهرية
باعتبارها «الجوانية» لنا فخرجت معه. التكيُّف حاولت املوروث من وحصارها العامة
ماركسية باعتبارها الليربالية» «املاركسية أو التاريخانية» و«املاركسية إسالمية، مثالية
تُستخدم العربية» و«االشرتاكية العربية» و«الوجودية اإلسالمية» و«الشخصانية عربية،

وتوما وأنسيلم وأوغسطني وسارتر ولسنج ألسبينوزا وترجماتي لفتجنشتني، إسالم وعزمي لريشنباخ،
األكويني.

تحتاج أخرى وأمثلة أمني، لعثمان «الجوانية» للطهطاوي؛ األلباب» «مناهج مثل لذلك استثناءات هناك 32

دقيق. إحصاء إىل
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عن تعبري كأدوات الوافدة، الثقافة وليس الوافدة، الثقافة لتربير املحلية الثقافة فيها
املحلية.33 الثقافة

الحديثة، دولنا وإنشاء الوطني، التحرر حركة إتمام يف عملية إبداعاتنا أن صحيح
الثورة أو األحرار الضباط ثورات الحديثة، الثورات ويف األرايض، واستصالح والتصنيع،
والجزائر واملغرب والسودان مرص يف الشعبية والهبَّات الثورات أو إيران يف اإلسالمية
عىل نظرية إبداعات تواكبها لم العملية اإلبداعات هذه ألن ونظًرا وسوريا. واألردن وتونس
واإلسالمية. االشرتاكية والقومية الليربالية القومية املشاريع معظم انهارت املستوى نفس
حقوق انتهاك فلسطني، األرايضيف من مزيد احتالل الكرب: واشتد األزمات، وتفاقمت بل
التجزئة سيطرة والفقراء، األغنياء بني الهوة ازدياد العامة، الحريات أزمة تفاقم املواطنني،
للخارج، التبعية زيادة والعشائرية، والقبَلية الطائفية الحروب اندالع الواحدة، األمة عىل
سكون التغريب، لصالح الهوية ضياع والثقافة، والتعليم والسالح الغذاء يف عليه االعتماد
الوطنية. كرامتها من ونيل الستقاللها انتهاك من حياتها يف يحدث ملا مباالتها وال الجماهري
تحدِّث واالشرتاكية نفسها، تجدِّد الرأسمالية نفسه، يجدِّد والعالم منطقتنا يحدثيف ذلك كل
واالستقالل التحرير يف مشاريعه وتنهار الثالث العالم أيديولوجيات تنحرس بينما نفسها،

الوطني.
يف والسياسية الثقافية حياتنا يف أمل ظاهرة املعارصة العربية املشاريع أن صحيح
املبارش. والواقع الغربي، والرتاث القديم، الرتاث الجبهات: املثلث الحضاري موقفنا ظروف
وقطيعته الغرب يف الحديثة العصور ظروف يف الغربية الفلسفية املذاهب تعادل وهي
يف إبداعها يتم عرش. السادس القرن يف األوروبي النهضة عرص منذ املايض مع املعرفية
خرجت وبالتايل ١٩٦٧م، لهزيمة مواكبًا معظمها نشأ فقد القدماء؛ لظروف مغايرة ظروف
وكالهما الغلبة. وزهو االنتصار نشوة من القدماء إبداع خرج حني يف الهزيمة. جرح من
مراكز والشام مرصواملغرب يف انترشت النماذج. تعددت وإن الظروف، اختلفت وإن إبداع
وتطلق تتجاوزها جديدة أجيال تنشأ وقد الخليج.34 يلحق واآلن العربي الوطن يف اإلبداع

ص١٦٧–١٧٨. ج٢، والوطن، الفكر هموم الغايات»، وعلوم الوسائل «علوم انظر: 33
وزكريا بدوي، الرحمن وعبد محمود، نجيب وزكي الطويل، وتوفيق أمني، عثمان محاوالت مرص يف 34

هللا وعبد لحبابي، عزيز محمد مشاريع املغرب ويف والتجديد». «الرتاث ومرشوع امللك، عبد وأنور إبراهيم،
ميالد، بن محجوب تونس ويف قاسم. مولود محاولة الجزائر ويف الجابري. عابد ومحمد العروي،
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أو املغرب يف بنيوية الغربية، املناهج استعارة من بدًال الخاصة مناهجها وتبدع حدودها،
التحزب روح عن وتتخىلَّ الخليج. يف اجتماعية أو مرص يف مثالية أو الشام يف ماركسية
الناسوتحريكها عىل وأثرها فاعليتها وتثبت مذهبية، ارتدتقطعية وإال السيايسوالفكري،

الخارجي. الفضاء إىل أصحابها وعقول نخبويتها عن بخروجها للتاريخ

القدماء إبداع (٢)

اإلبداع» إىل النقل «من لكتابة الحقيقي والدافع القدماء. إبداع هناك املحدثني نقل مقابل ويف
الفكر صلة دراسة الغاية ليست القدماء. املبدعني من املحدثني للناقلني درس إعطاء هو
أو اإلسالمية» الفلسفة يف اليونانية الفلسفة «أثر يُقال كما أو اليوناني بالفكر اإلسالمي
بمنهج مقارن، تاريخي بمنهج رصفة تاريخية دراسة اإلسالمي» الرتاث يف اليوناني «الرتاث
من اإلسالمية الحضارة لتفريغ املسترشقني من ا إمَّ ذلك يف اللغط كثُر فقد والتأثُّر. األثر
نقًال للمسترشقني التابعني العرب الدارسني من أو الذاتي اإلبداع عىل والقضاء مضمونها
عىل وللوافد املحلية، الثقافة حساب عىل اليونان إىل ولالنتماء للتحديث ادعاء أو وترويًجا
العلم ادعاء واستيفاء للرزق طلبًا أحكام من شائع هو ما لنقل استسهاًال أو املوروث
بالغرب عالقتهم يف املحدثني ونعي املحدثني، بهمِّ القدماء قراءة هو الهدف بثقافتني.
بعد الحكمة علوم يف اإلبداع مواطن س تلمُّ هو الهدف باليونان. عالقتهم يف القدماء أمام
ملقارنة الخالص اإلبداع ثم والتأليف، والعرض والتعليق والتلخيص والرشح النقل تم أن
ومدرسة الحكمة ديوان عيل، محمد وعرص املأمون عرص الثانية، باللحظة األوىل اللحظة
من اإلبداع نموذج تعلُّم هو الهدف الطهطاوي. رافع ورفاعة إسحاق بن حنني األلسن،
بعُد إبداعهم يظهر ولم املحدثني، نقل طال أن بعد جديد إبداع نموذج إلعطاء أو القدماء
ملرحلة وسمة جماعيٍّا، وعمًال ا، عامٍّ تيَّاًرا بعُد يصبح أن دون وفردي جزئي نحٍو عىل إال
الحارض، مأساة املايضيف عظمة املايضوقراءة نشوة الحارضيف همِّ قراءة املهم تاريخية.

جالل صادق ومحاوالت تيزيني الطيب مرشوع الشام ويف خشيم. فهمي عيل ليبيا ويف جعيط. وهشام
انظر: األنصاري. جابر محمد البحرين ويف جدعان. فهمي األردن ويف صعب. حسن لبنان ويف العظم.
ص٤٦٦– املعارصة، العربية املشاريع (١٢) الحديث، العربي الفكر تيارات ثالثًا: والوطن»، الفكر «هموم

.٤٧٨
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جذور عن للبحث االنتصار مرحلة إىل والعودة االنتصار بمرحلة الهزيمة مرحلة قياس
تحليل طريق معارصعن إشكال لحل قديم لنموذج دراسة اإلبداع» إىل النقل «من الهزيمة.
تراكمت الذي الثقايف وعيها ال يف فيه، السابقة أنماطها واكتشاف لألمة التاريخي الوعي
وإحياء التاريخي الوعي طريق عن اإلمكان يف يصبح وقد والتقليد. السلطة ثقافات عليه
القدماء بإبداع والوعي فيه. االغرتاب عىل والقضاء العرص مخاطر درء املايض النموذج
إلعطاء محاولة إذن اإلبداع» إىل النقل «من املحدثني. نقل لتجاوز الوسائل أحد يكون قد
الحكماء تعرَّف فقد فيه؛ الوقوع وعدم التغريب من االحرتاس عىل القدماء من نموذج
جيلني. أو واحد جيل يف املعارف عنهم ونقلوا اليونان. أي عرصهم يف الغرب عىل القدماء
موازيًا التأليف واستمر اإلبداع.35 بدأ مستمرٍّا زال ما والنقل الثالث، القرن بداية وبمجرد
تاريخية ملرحلة عام كطابع التأليف وعمَّ النقل مجموع انتهى حتى الرابع القرن يف للنقل
والتلخيص الرشح استمر كما لها.36 وذروة اإلسالمية للحضارة عنوانًا أصبحت التي هي
الحكماء تمثَّل املستقل.37 التأليف مع مواٍز خطٍّ يف والسادس الخامس القرنني يف والتعليق
ما وقبول نقدها ثم والتلخيص بالرشح احتوائها ثم ونقلها ترجمتها بعد اآلخر حضارة
طبيعية إىل وردها فيها، األخطاء وعذر اإلنسانية والتجربة والطبيعة العقل مع منها يتفق

األجنبية. الشعوب وطبائع والتقاليد والعادات كاللغة الخارجية الثقافية البيئة
فقد إليه؛ ِمنَّا الغرب يف يتم النقل كان عندنا اإلبداع فيه يتناهى كان الذي الوقت ويف
الالتني املرتجمني ألكرب معاًرصا (٥٩٥ه) املغرب يف املسلمني الفالسفة آخر رشد ابن كان
(٤٧٨ه) طليطلة فيه سقطت الذي الوقت ويف (٥٨٣ه/١١٨٧م). الكريموني جريار فيه،
بناء يف السقوط هذا فيهما يؤثِّر لم واللذين الغزايل أستاذ املرشق يف الحرمني إمام وقت
املسلمني، عند لإلبداع كمركز دورها انتهى والتصوف، األشعرية اختيار يف وال العقائد

الحميص ناعمة ابن املرتجمني: لكبار معاًرصا يكون فإنه (٢٥٢ه)، الفالسفة أول الكندي كان ملا 35

بن إسحاق (٢٨٨ه)، قرة بن ثابت (٢٦٠–٢٦٤ه)، إسحاق بن حنني الثالث)، القرن من األول (النصف
(٣٠٠ه). لوقا بن قسطا (٢٩٨-٢٩٩ه)، حنني

جعفر ابن قدامة (٤٢٨ه): سينا وابن (٣٣٩ه) للفارابي املعارصين الرابع القرن يف املرتجمني أهم 36
(٣٦٤ه). عدي بن يحيى (٢٣٨ه)، يونس بن متى برش أبو (٣٢٠ه)،

(٤٣٥ه)، الطيب الفرج أبو (٤٣٠ه)، الهيثم ابن (٤١٨ه)، السمح ابن الخامس: القرن اح ُرشَّ من 37

اللطيف عبد السادس: القرن اح رشَّ من (٤٥٣ه). املرصي رضوان بن عيل (٤٤٢ه)، اليربودي جورجيس
(٦٢٩ه). البغدادي
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االثنني، بني االتصال حلقة اليهود وكان النصارى. عند والرتجمة للنقل كمركز دورها وبدأ
إعادة هو أيًضا اإلبداع» إىل النقل «من مهام من وإن النصارى. ونقل املسلمني إبداع
بالتاريخ اإلسالمية الحضارة تاريخ عىل ا ردٍّ الهجري بالتاريخ األوروبي الوعي تاريخ كتابة
إىل النقل «من الوسيط. العرص مرحلة األوروبي، الوعي تاريخ مراحل يف ووضعها امليالدي
االزدهار مرحلة يف اآلخر مع عالقتها يف وتطورها اإلسالمية الحضارة لنشأة دراسة اإلبداع»
التعلم مرحلة يف الوسيط العرص يف الغربية الحضارة فيه كانت الذي الوقت ويف واالكتمال
ظاهرة عىل القضاء أجل من واآلخر األنا بني املتبادل باملسار الوعي يتم حتى علينا والتتلمذ
وعينا تذبذَب وإنَّ سواه.38 وتبعية الغرب ريادة عرص بنهاية والوعي عرصنا، يف التغريب
عرص منذ امليالدي التاريخ إىل وميلنا وامليالدي، الهجري التاريخني بني املعارص التاريخي
يف لألنا التاريخي املسار واغرتاب واآلخر، األنا مساَري املساَرين، تداخل عىل ليدل النهضة
الوطنية، الثورة بعد واليمن اإلسالمية، الثورة بعد إيران باستثناء لآلخر التاريخي املسار
السياسية، للنظم أوىل كدعامة الدينية املحافظة عىل تأكيًدا العربية الجزيرة شبه ودول
وقد واملاركسية. والليربالية القومية الغربية، السياسية باملذاهب ارتبطت التي للثورة ودرءًا
للهوية وتأكيًدا الغرب عن استقالًال لألنا الوطني التاريخ عىل الناهضة الشعوب كل أكدت
اليونان، مع مرة أرخوا وإال العالم خلق منذ لليهودية تؤرخ الصهيونية وإن اليابان. مثل
ينطبق التاريخ عىل ينطبق وما الحديث. الغرب مع ثالثة ومرة املسلمني، مع ثانية ومرة
أننا مع الغرب، إىل بالنسبة األقىص الرشق والصيني األوسط الرشق فنحن الجغرافيا؛ عىل
لنا بالنسبة الغرب رشقنا. وآسيا غربنا أوروبا أنفسنا، إىل بالنسبة اإلسالمي العربي العالم
بالنسبة األوىل العاملية والحرب األقىص. الغرب هو لنا بالنسبة وأمريكا األدنى، الغرب هو
والعرص لنا. بالنسبة الثانية الصليبية الحروب وبداية الخالفة عرص نهاية هي للغرب
بالنسبة الحديثة والعصور خلدون، ابن قبل الذهبي عرصنا هو للغرب بالنسبة الوسيط
املايض القرن منذ الحديثة نهضتنا قبل لنا بالنسبة وامللخصات الرشوح عرص هي للغرب

القرن. هذا كبوتها من وبالرغم
عىل حضارة بهم تستأثر أن دون متنوًعا ًدا متعدِّ اآلخر عىل القدماء انفتاح وكان
ذهن عىل لها سيطرة أو إلحداها تحيُّز بال السابقة األمم حضارات نقلوا أخرى. حساب

تداخل (٣) واآلخر، األنا جدل أوًال: األوروبي. الوعي مصري الثامن: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 38
ص٧٠٣–٧٠٩. واآلخر، األنا مساَري
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اإلسالم انترش فقد رشق. من والهند وفارس الغرب؛ من والروم اليونان ثقافات نقلوا األمة.
لسهول نظًرا الَرب يف امتداًدا وأكثر أرسع رشًقا انتشاره كان بل غربًا، انتشاره قْدر رشًقا
وأكثر انتشاًرا وأوسع أكثر اليونان عن النقل كان الصني. بحر حتى املمتدة الوسطى آسيا
أية من أكثر املفتوحة البالد رقعة عىل اليونانية الثقافة النتشار نظًرا وإثارة حضوًرا
واليهودية النرصانية مثل السابقة الديانات يف قبُل من انترشت قد وكانت أخرى. ثقافة
من اليونانية الثقافة به تتميز ما إىل باإلضافة هذا وغريها، كاملانونية الرشقية والديانات
التأمل عىل والقدرة العقالنية مثل الجديدة الناشئة الحضارة من قريبة تجعلها خصائص
القدماء حاول ولقد للعالم. اإلنسانية والنظرة والفطرة، الطبيعة نحو واالتجاه واالستدالل،
وإعطاء التعددية، عىل حرًصا األمم» «طبقات يف األندليس صاعد فعل كما رصاحة ذلك
أثرة.39 أو استثناء ما دون العامة البرشية الحضارة يف بدوره واالعرتاف حقه شعب كل
فارس الرشق: عىل والرومان، اليونان الغرب: وأولوية باآلخر القدماء عالقة تكون وقد
الصني الرشق: عىل وأوليتها املعارصة، أوروبا الحديث: بالغرب اآلن عالقتنا مثل والهند،
الرشق تأييد من بالرغم بالغرب، االستعمار، حقبة الحديث، تاريخنا الرتباط نظًرا والهند،
التحدي مصدر لنا بالنسبة يمثِّل زال ما الغرب ألن ونظًرا الوطني، التحرر حركة أثناء لنا
خصائص من القدماء رآه ما يكون وقد للعلم. موضوًعا يكون أن بدًال للعلم مصدًرا األول،
العربية النهضة رواد منذ حاليٍّا نراه ما واإلنسان، والطبيعة العقل مثل اليونان، عند مثالية
واإلنسان والطبيعة العقل القديمة، امُلثُل نفسها وهي التنوير ُمثُل من الغرب يف الحديثة
والهند فارس عن القدماء تحدَّث لقد والتقدم. االجتماعية والعدالة واملساواة والحرية
املحدثون يعرفها ويكاد اليابان، القدماء يعرف لم اآلن. عنهم نتحدث مما أكثر والصني
وجذبها القديم الرشق نهضة من لنا جذبًا أكثر الحديث الرشق نهضة أن من بالرغم
اليونان وأنصار الرشق، زهرة فارس، أنصار بني القدماء، بني حوار حدث لقد للقدماء.40
تعادل شقاق.41 أو خصومة دون اليونانية والحكمة الفارسية الحكمة بني الغرب، درة
غربًا ينحرف أن دون اإلسالمي العالم فطار والغربي، الرشقي اإلسالمي، العالم جناحا

األمم». «تجارب يف مسكويه وأيًضا 39

مرذولة» أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما و«تحقيق ملسكويه؛ الخالدة» «الحكمة مثل وذلك 40

للبريوني.
ص٧–٦٤. الخالدة»، «الحكمة لكتاب بدوي الرحمن عبد مقدمة انظر 41
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وجناح قوي غربي بجناح نحن طرنا حني يف َغْرِبيٍَّة﴾. َوَال ِقيٍَّة َرشْ ﴿َال رشًقا: ينحرف أو
وانترشت ت وعمَّ التغريب، ظاهرة بيننا ونشأت للغرب، وانحزنا فاغرتبنا، ضعيف، رشقي
فإننا الرشق وعينا وإذا اآلخر.42 مسار يف األنا مسار عن مغرتبًا القومي وعينا أصبح حتى
والحضارة الدين شاركتنا التي فارس إن بل اليابان، أو الصني نعي مما أكثر الهند نعي

الجوار. يف وعاديناها الرشقية، اللغات أقسام يف حرصناها والتاريخ
من األول للجزء ل املفضَّ العنوان هو أصبح قد الثورة» إىل العقيدة «من كان وإذا
األول املرشوع وصف يف العنوان كان أن بعد الدين أصول علم بناء إلعادة األوىل الجبهة
،Theology هللا» «علم مقابل يف Anthropology اإلنسان» «علم الزمان من عقدين منذ
حضارة بصلة يتعلق ألنه الحضارة» «فلسفة هو اإلبداع» إىل النقل «من عنوان كان فكذلك
«من تركيب ويدل والهندية.43 والفارسية والرومانية اليونانية األخرى، بالحضارات األنا
مرحلة ومن الجديد، إىل القديم من واالنتقال واملحدثني، القدماء بني التمايز هذا عىل إىل» …
«من الخاتمة يف ولو املقرتحة، العناوين ضمن من كان أخرى. تاريخية مرحلة إىل تاريخية
واحتواء اليونان، تمثُّل يف القدماء إبداع بني للتقابل إبراًزا الغرب» رفض إىل اليونان تمثُّل
ثقافة يف واحتوائهم وتغريبهم املعارصين ونقل اآلخر، خالل من األنا عن والتعبري ثقافتهم،
النفس، يف مؤثًِّرا زال فما إىل»، … «من الرتكيب نمطية يف ضري وال لها. وتبعيتهم الغري
إىل النقل «من املعارصين، ثورة إىل القدماء عقائد من انتقاًال الثورة» إىل العقيدة «من
التاريخي الزمان تعني ال فاملعارصة القدماء؛ إبداع إىل املعارصين نقل من انتقاًال اإلبداع»
الحديث، من معارصة أكثر القديم يكون قد املعنى وبهذا الحضاري. املوقف بل بالرضورة
أجزاء باقي يف الرتكيب يف النمطية هذه وتستمر القدماء. من ِقَدًما أكثر الحديث يكون وقد
الواقع» إىل النص «من التصوف، علوم بناء إلعادة البقاء» إىل الفناء «من األوىل الجبهة

النقلية.44 العلوم بناء إلعادة العقل» إىل النقل «من الفقه، أصول علم بناء إلعادة

«ريح كتابه يف والغرب الرشق بني القوي لوعينا التوازن إلعادة امللك عبد أنور د. صديقنا محاولة انظر 42
١٩٨٣م. القاهرة العربي، املستقبل دار الرشق»،

ص٢٠٥–٢٠٩. والتجديد»، «الرتاث 43
«من النمطية العناوين تناولت وبعدها الصغري. مكتبي يف وأنا اإلبداع» إىل النقل «من العنوان جاء 44

والثاني ميتافيزيقية أكثر األول املصلحة»، إىل النص «من أو الواقع» إىل النص «من البقاء»، إىل الَفناء
وطرف النص، النقل، العقيدة، مثل: قديم طرف عنوان كل ويف قديم. والثاني حديث األول مادية. أكثر
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بلفظ الشوام يعنيه وما الرتجمة بلفظ حاليٍّا نعنيه ملا القديم اللفظ هو «النقل» ولفظ
للمعني الحريف النقل النقل يفيد وأحيانًا أخرى. لغة إىل لغة من نص نقل أي «التعريب»؛
إىل النقل من أبعد هو ما إىل الذهاب يفيد قد الرتجمة لفظ أن حني يف لغة. إىل لغة من
عىل تتم والرتجمة األلفاظ، مستوى عىل يتم النقل املعنوي. النقل إىل أي املعنى؛ تأويل
تعبري الرتجمة أن حني يف لغة إىل لغة من اللفظ تحريك مجرد النقل املعاني.45 مستوى
عىل «النقل» القديم اللفظ فضلنا وقد أخرى، لغة يف مرادف بلفظ لفظ يف اللفظ معنى عن
أحد قديم، لفظ فإنه «اإلبداع»، لفظ ا أمَّ القدماء. مع التواصل عىل حرًصا «الرتجمة» الحديث
أجل من استعماله كثُر حديث لفظ وهو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿بَِديُع الحسنى: هللا أسماء
والسياسة، والعلم والفن واألدب الفكر يف الشامل اإلبداع عرصنا، يف اإلبداع أزمة عىل الداللة
وكثرت املحدثني.46 عن النقل أو القدماء عن النقل ا إمَّ طالت، قد النقل فرتة بأن إحساًسا
يحتوي وبالتايل اإلبداع. مشكلة لتناول األبحاث مراكز وقامت املجالت، وأُنشئت الندوات،
القدماء من االنتقال عىل ويدل جديد، ولفظ قديم لفظ عىل اإلبداع» إىل النقل «من العنوان:
إىل تاريخية مرحلة ومن التجديد، إىل الرتاث ومن الحارض، إىل املايض ومن املحدثني، إىل

الثورة». إىل العقيدة «من إيقاع نفس وعىل أخرى، تاريخية مرحلة
النمطي العنوان أيًضا فهو الحكمة» علوم بناء إلعادة «محاولة الفرعي العنوان ا أمَّ
علوم الدين، أصول علم القديمة: العلوم بناء إلعادة األوىل الجبهة أجزاء لكل الفرعي
العقلية العلوم دخلت أن بعد النقلية العلوم الفقه، أصول علم التصوف، علوم الحكمة،
والتاريخ والجغرافيا واألدب اللغة اإلنسانية، والعلوم النظرية، الحكمة علوم يف والطبيعية
علومهم تسمية يف القدماء تعبريات إىل امُلضاف الوحيد التعبري وهو العملية، الحكمة يف
العلوم عرص هو عرصنا أن حني يف والرشعية، الدينية العلوم عرص هو عرصهم كان ملا

وأصبح قديمان. لفظان وهما البقاء»، إىل الفناء «من باستثناء وذلك الواقع، اإلبداع، الثورة، مثل: جديد
الدين من الواقع، إىل الوحي من اليشء، إىل اللغة من مثل: الفكر حركة يف إىل» … «من شائًعا املمر هذا
اإلبداع يف الحكمة علوم يف مادته دخلت فقد والطبيعة» «العقل ا أمَّ إلخ. … العالم إىل هللا من الدولة، إىل
النظرية الحكمتني بني اإلنسانيات يف الحكمة علوم يف أيًضا دخال والتاريخ» و«اإلنسان والعلمي الريايض

والتاريخ). والسياسة (االجتماع والعملية (النفس)،
القرآن». «ترجمان تفسريه املودودي األعىل أبو عنون املعنى وبهذا 45

رشط اللغة تجديد (ج) الفلسفي، اإلبداع رشوط (ب) اإلبداع، موانع (أ) «اإلبداع»، دراستنا: انظر 46
ص١٧٩–٢١٦. املعارص، العربي الفكر ج٢، والوطن، الفكر هموم صورة؟ أم هو قصد اليشء (د) اإلبداع،
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يف فرعي كعنوان خاصًة سينا ابن القدماء عند املختار التعبري هو الحكمة وعلوم اإلنسانية.
يف وقراءتهما عليهما واإلضافة ورشحهما، «النجاة»، وملخصها «الشفاء»، الكربى موسوعاته
اليونانية الفلسفة وصف يف القدماء استعمله والذي الفلسفة وليس والتنبيهات»، «اإلشارات
«علوم الفرعي العنوان يف واضح واآلخر األنا بني فالتمايز العلم.47 معنى تحديد يف وليس
من مستَمد أصيل عربي األول التعبري اآلخر. عند «الفلسفة» مقابل يف األنا عند الحكمة»
اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي َكِثريًا﴾، َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمْن الكريم: القرآن األول، األصل
نُقال وقد سوفيا. فيال اليونانيني: اللفظني من معرَّب الثاني اللفظ أن حني يف يََشاءُ﴾، َمْن

الحكمة.48 َمحبَّة ومرتَجَمني: «الفلسفة»، معرَّبنَي:

الكاذب» «التشكُّل ظاهرة ثالثًا:

والتوفيق والخلط والتأثُّر بالنقل الُحكم خطأ (١)

امتداد بأنها اإلسالمية الفلسفة تسميتها منذ الحكمة علوم عىل خاطئة أحكام عدة ذاعت
أبدعوه أقىصما وأن األول، املعلِّم أتباع إال هم ما الفالسفة، أي الحكماء؛ وأن اليونان، لعلوم
الرشح متون عىل رشوح إال هي ما الحكمة علوم األعظم. الشارح أو الثاني املعلم هو
قد املسلمني وكأن بباب، وبابًا بفصل، وفصًال بفقرة، وفقرة بعبارة، وعبارة بلفظ، لفًظا
واألنا األصل، هو اآلخر اآلخر. فلك يف يدور فاألنا أرسطو؛ نص الوحي بنص استبدلوا
إىل ذلك ونُقل أرسطو عىل رشوحها هو اإلسالمية للحضارة إبداع أقىص كان الفرع.
بصدد وهو عورته اكتشف عندما ثانيًا لفظه ثم الدين لتأييد أوًال منه استفاد الغرب،
هذا أصدر وقد واإليمان. والعلم والدين، الفلسفة بني الفصل إبَّان الحديث العلم نشأة
املقررة الكتب محرري من املقلدين العرب بعض فيه وتابعهم املسترشقني. بعض الحكم
من مستنكًفا اليونانية، وهي الثقافة ملحلية وتبنيًا املحلية برفض إيحاء التجديد ومدعي
العامة االسترشاق عيوب إىل وباإلضافة بالدونية. إحساًسا اآلخر، ثقافة ومدعيًا األنا حضارة

١٩٠٧م، السعادة، مطبعة القاهرة، «املجموع»، الفلسفة، تعلُّم قبل يقدَّم أن ينبغي فيما الفارابي: 47
ص٥٧–٦٤.

الحكمة والحكمة، امُللك ،«٨» الحكمة ،«١٠» والحكمة الكتاب مرة، عرشين القرآن يف الحكمة لفظ ورد 48

الخطاب. وفْصل الحكمة الحسنة، واملوعظة
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بالنسبة فقط ليس الحكم هذا يخطئ أحكامه من كثري وراء التي واملوضوعية املنهجية
الحضارات اللتقاء بالنسبة بل املجاورة، الحضارات مع التقائها يف اإلسالمية للحضارة
لكلٍّ حية، كائنات الحضارات ألخرى.49 ناقلة حضارة توجد فال اآلخر. بالبعض بعضها
وبؤرتها جوهرها منها لكلٍّ املتميزة، وشخصيتها الخاصة، وحياتها الذاتي، استقاللها منها
الحضارات تاريخ يف ودورها ودورتها عمرها منها لكلٍّ وقيمها. للعالم وتصورها ومحاورها
والذي ومنطقه الحضارات التقاء قوانني تحكمه املجاورة بالحضارات عالقاتها البرشية.
نظًرا العربي التابع يعرفه لم إن الثقافة». «أنثروبولوجيا علم يف صياغته الغرب حاول
الثقافة ألن له عذر ال املسترشق فإن اإلنسانية، والعلوم الغربية الثقافة عىل اطِّالعه لعدم
شأن ال مؤرًخا لغويٍّا املسترشق يكون ما وعادًة علومه. اإلنسانية والعلوم ثقافته، الغربية
يكون وقد الثانية. الدرجة من حضارته داخل عامًلا علومها، وال الغربية الثقافة بتطورات له
يف إال تُطبَّق ال الحديثة املتميزة الحضارات إبداعات فهي ضنني؛ بها ولكنه بها علم عىل
الحضارات إىل تنتمي فهي كذلك؛ ليست اإلسالمية والحضارة الحديثة. املتميزة املوضوعات
السامية الحضارة إىل تنتمي املركز. عن النقل وظيفتها التي األطراف حضارات الالأوروبية،
والعلم العقل عىل تقوم التي اآلرية الحضارة مقابل يف وتسلُّط تناقضوسحر من فيها بما
والواقع املايض. القرن يف األوروبي االسترشاق سادت قديمة عنرصية نظرة وهي والحرية.
الختيارها طبًقا منها تأخذ املجاورة، الحضارات من غريها مع تتفاعل حضارة كل أن
يوجد ال الحتياجاتها. وطبًقا منظورها من توظيفه وتعيد تريد، ما منها وتتمثل الخاص،
عىل يدل له، وجود ال نظري افرتاض فهذا ألخرى؛ حضارة من فردي تقليد أو حريف نقل
عىل تقوم عقلية هي وتكوينه. املرئي املوضوع يكشف مما أكثر وأهدافه الرائي عقلية
األبيض واملجدب، العبقري والناقل، املبدع والفرع، األصل واملحيط، املركز بني التفرقة
الشعوب من بغريهم اليونان عالقة كانت تلك والرببري. اليوناني والعبد، السيد واألسود،
القضاء بعد وآسيا أفريقيا يف الالأوروبية بالشعوب الحديث الغرب عالقة نموذج املجاورة،

الالتينية. أمريكا يف األصلية الشعوب عىل
والتأثُّر، األثر إىل األعمى والتقليد املطابق، والنسخ اآليل، النقل من الحكم يخف وقد
اليونانية. بالفلسفة اإلسالمية الفلسفة وتأثُّر اإلسالمية، الفلسفة يف اليونانية الفلسفة أثر

ص٧٧–٨٢. والتجديد»، «الرتاث 49
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إىل املركز من فيض هناك كان وأن وجود، تمايز حضارتني، بني تمايز يوجد األقل عىل هنا
األوىل العلة يف سينا ابن إلهيات عىل أرسطو ميتافيزيقا أثر هناك والعلوم. الثقافة يف املحيط
والعقول األول العقل بني للصلة الفارابي تصور عىل أفلوطني فيض وأثر األول، واملحرك
عىل أرسطو وأثر الصفا، إخوان مثل اإلرشاقية الحكمة أنصار عىل أفالطون وأثر العرشة،
سينا ابن عند وقواها النفس أقسام واإللهيات. والطبيعات املنطق يف يشء كل يف رشد ابن
الحكم خطأ ويرجع أفالطون. جمهورية من الفارابي عند الفاضلة واملدينة أرسطو، من
األثر لفظي استعمال عموم إىل باإلضافة اللغة بظاهر والحكم الرسعة إىل والتأثُّر باألثر
دون بدن معنًى، دون لفظ مضمون، دون شكل القدماء، بتعبري الفكر ثوب فاللغة والتأثُّر؛
ال ومصطلحاتها اليونانية الفلسفة ألفاظ الحكمة علوم واستعمال داللة. بال صوت نْفس،
وتفيد األلفاظ هذه إليها تحيل التي األشياء نفس وصف أو وتصوراتها معانيها تبني تعني
حكم إذن والتأثُّر باألثر الحكم قصد أو غاية وليس ووسيلة أداة مجرد اللفظ املعاني. نفس
اللغة، من ينطلق املضمون. عىل حكٌم أنه بدعوى األلفاظ مستوى من أبعد يذهب ال مترسع
قد املسترشق وكان الحقيقة. إىل الظاهر ومن الجوهر، إىل العَرض من الفكر، إىل ويمتد
عصورها يف الغربية الحضارة ذلك عىل تدل كما اليونان عند الحضارة أصول أن عىل تربَّى
ومتفوق اللون، أبيض الثقافة، مركزي الحضارة، عنرصي املسترشق أن كما الحديثة.
أصوله إىل األطراف يف موضوعه يحيل وبالتايل السينمائية. األعمال يف يبدو كما العرص
وتصب إليه، يشء كل فريد لديه؛ األنا إىل يُرد عنده الغري والتأثر. باألثر فيحكم املركز، يف
ذهب منها: خرجت التي املنابع من املركز يف والثقافات والعلوم والسكان والثروات الخريات
القديم العالم ثقافة املاليو، مطاط الهند، توابل مرص، قطن أفريقيا، عبيد أفريقيا، جنوب
املجاورة، الشعوب حضارات يف أثرت منوال. غري عىل عبقري خلق اليونان حضارة وعلومه.
حداثة من بالرغم شيئًا منها تأخذ ولم وآشور، وبابل وكنعان وفينيقيا وفارس مرص
متعدِّد األثر متشابه. لفٌظ أثر لفظ أن والحقيقة القديم.50 الرشق شعوب وِقَدم اليونان
الظاهري املستوى هو الحكمة، علوم يف حدث ما وهو اللغة، األول املستوى املستويات:

هذا بيان التاريخ علوم يف حاول والذي السوداء»، «أثينا برنال: ملارتن الرائعة للثالثية عرضنا انظر 50
١٩٩٥م، نوفمرب القاهرة، (مجلة اليوناني النموذج إىل اآلسيوي النموذج من التحول يف العنرصي الفرض

١٩٥٥م). ديسمرب
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اللغة أصبحت أن بعد الرتجمة، عرص بعد الدقيق باملعنى أثًرا ليس وهو الخارجي. الشكيل
هو املتشابهني اللفظني بني الخالف إنما وموروث. وافد بني َفرق ال الجميع، عند مشاًعا
طبيعة   THEOU هللا   NOUS عقل مثل النطق طريقة يف األصوات، علم يف فقط خالف
سواء أيًضا يشابه ما غالبًا الذي الحيس االشتقاقي األصل يف أو PSYCHEنفس ،PHUSIS
وكالهما PNEUMA روح مثل املعنى يف أو STRATA رصاط ،LOGOS عقل مثل الصوت يف
يفيد ألنه يَِفد وال يُستورد ال واملعنى املعنى، الثاني واملستوى الهواء.51 أو الريح معنى من
.ANTHROPOS واإلنسان ،COSMOS فالعالم واحًدا. معنًى يفيد واحد، واليشء اليشء.
كل يف ولإلنسان للعالم الخاص املعنى وهو واملفاهيم، التصورات اختلفت وإن واحد املعنى
وهذا باللفظ. عنه واملعربَّ للمعنى املفيد اليشء الثالث واملستوى شعب. كل ولدى حضارة
فيه يحدث قد الذي هو الرابع واملستوى تُنقل. ال فاألشياء إيفاد؛ وال فيه استرياد ال أيًضا
قد والتي حضارة بكل الخاصة واملفاهيم التصورات مستوى حضارتني، بني والتقاء تفاعل
يف األوىل فالعلة التكوين؛ طور يف التي الناشئة الحضارة لصالح وتتبادل وتتداخل تتزاحم
التصورات عىل جديدة تصورات وهي بالعالم. يعتني األول واملحرك خالق، الحكمة علوم
الفكر يف سواء ِقَدمها مظاهر بعض يف القديمة العلة يشارك العالم جعلت التي اليونانية
ويتم عناية. أو تدبري دون عشًقا األول املحرك نحو يتحرك العالم جعلت والتي املادة، يف أو
لم جديدة تصورات إليها تدخل إذ الوافدة؛ الحضارة يف األلفاظ لصالح باستمرار التأثري
بعد املشاعة األلفاظ تستعمل ال التي الناشئة الحضارة لصالح وليس قبل، من فيها تكن
مشاحة وال واألشياء. والتصورات باملعاني وثقة الثقافة، وحدة عىل حرًصا الرتجمة عرص

األلفاظ. يف
الهجني والتوفيق والخلط الفهم سوء إىل واألثر النقل الخاطئ الحكم يتعدى وقد
واإليمان، العقل بني والرشيعة، الحكمة بني اإلسالمي، والدين اليونانية الفلسفة بني
الرشوح هي الحكمة لعلوم إبداع أقىص إن ومحمد. أرسطو بني والنبي، الفيلسوف بني
بني تخلط األحيان، معظم يف وخاطئة أحيانًا صائبة خاصة، أرسطو عىل وامللخصات
املوضوعية أو التاريخي النقد تعرف ال عقليٍة من وأرسطو، أفلوطني بني وأرسطو، أفالطون

األصل إلثبات املقارنة القديمة للغات خشيم فهمي عيل د. قدَّمها التي البارعة اللغوية التحليالت انظر 51
الجماهريية، الدار (جزءان)، العربية» مرص «آلهة كتابه يف اللغات ولكل القديمة، املرصية للغة العربي

١٩٩٠م. مرصاتة
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الحكم يف الخطأ ويرجع األشياء. ظاهر عىل يحكم ومبترس عام حكم أيًضا وهو العلمية.
الحضارية العمليات بطبيعة خاص وموضوعي املسترشق، بعقلية يتعلق ذاتي سببني: إىل
عقلية املسترشق فعقلية واحدة؛ حضارة يف واملوروث الوافد التقاء حالة يف تحدث التي
تجربة إثر التشابه رؤية من أكثر االختالف ورصد والفصل التمييز عىل تقوم مفرقة،
والعقل، اإليمان بني وأرسطو، الكنيسة بني الخلط مخاطر كشفت التي الحديثة العصور
املسترشق كان وملا املفتوح. الطبيعة وكتاب املغلق املقدس الكتاب بني والفلسفة، الدين بني
والتزاوج الثقافات بني الجمع عىل يقوم حضارة نتاج كل عىل حكم فقد حضارته ابن
وتلفيق خلط ذلك بأن االختالف منظور من أكثر الوحدة منظور من العالم ورؤية بينها،
وبني بينه املسافة لتقريب الوافد الغالب هو الطرفني، ألحد فهم سوء عىل ويقوم وتوفيق،
صوفية أحد وسقراط األول، املعلم اليونان، حكيم النبي، الفيلسوف هو فأرسطو املوروث.
إىل الوافد فتقريب اليوناني، الشيخ هو وأفلوطني إدريس، النبي هو وهرمس املسلمني،
أن حني يف بسهولة، تأويله يمكن الوافد ألن الوافد؛ إىل املوروث تقريب من أكثر املوروث
إىل أعمال نسبة طريق عن املوروث إىل الوافد تقريب أمكن وقد وأصوله. قواعده له املوروث
الكامل، الفيلسوف نموذج يصبح وبالتايل كامًال، يبدو حتى أفلوطني، تاسوعات أرسطو،
للنصوص العقيل التأويل طريق عن الوافد إىل املوروث تقريب أمكن كما األنبياء. خاتم
بني والرشيعة، الحكمة بني والدين، الفلسفة بني دت وحَّ قد الحكمة علوم وأن خاصًة
أن الفقهاء، ملوقف وتأكيًدا النقل، أساس العقل جعل يف لالعتزال استئناًفا والعقل، الوحي
والوجدان الحس وشهادة العقل بداهة مع االتفاق وأن النقل، يف قدح فقد العقل يف قدح َمن

التواتر. رشوط أحد
قلب عن منعزلة دوائر مجرد املسلمني الفالسفة يجعل شائع آخر حكم وهناك
مع املسترشقني حكم مثل وهو للمشائية.52 امتداًدا لليونان، تابعني اإلسالمية، الحضارة
اإلبداع. من وخلوها اإلسالمية الحضارة جدب إثبات هو املسترشق دافع الدوافع. اختالف
األصول علم عن الدفاع هو العربي يفمرصوالوطن التقليدية لألشعرية الجديد املمثل ودافع
وهو اإلسالمية. الحضارة يف اإلبداع موطن الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم بشقيه،
حتى حنبل ابن من والحديثة القديمة السلفية املدرسة من الفقهاء بعض موقف أيًضا

للمنطق املسلمني ونقد اإلسالم مفكري عند البحث «مناهج يف النشار سامي عيل رأي هو هذا 52

١٩٤٧م. القاهرة، العربي، الفكر دار األرسطاطالييس»،

39



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الرد عىل يقوم مسبق ديني حكم ذلك أن والحقيقة رضا. ورشيد القيم وابن تيمية ابن
مضاد، خطأ يف الوقوع أجل من الرازق عبد مصطفى فعل كما وأخطائهم املسترشقني عىل
املسلمني الفالسفة إخراج وهو املسترشقني، سالح بنفس التبعية حساب عىل األصالة إثبات
والوافد؛ املوروث بني التوحيد يف عرصالرتجمة بعد الفلسفة لوظيفة إغفال وهو الدائرة. من
املفتوحة، األرايض رقعة فوق انترشت أن بعد فإنها الناشئة الحضارة طبيعة حيث فمن
والوافد القديم املوروث بني الثقافة، مزدوجة فأصبحت العربية، إىل شعوبها ثقافات نقلت
املتكلمني بني من يخرج أن الطبيعي من وكان واآلخر. األنا بني والفرع، األصل بني الجديد،
درءًا واحدة، ثقافة يف بينهما الجمع ويحاول املوروث، باسم الوافد عىل يتجرأ َمن املعتزلة
الرتاث بني والخارج، الداخل بني الثقافة وحدة عىل وتأكيًدا والعقل، النقل بني للتعارض
مناهج بلغة والجامعة األزهر بني العرص، بلغة والعلمانية السلفية بني بلغتنا، والتجديد
تمثل ال اإلسالمية، الحضارة هامش عىل منعزلة دوائر ليست إذن الحكمة علوم التعليم.
أصول علم بشقيه، األصول علم أبدع كما تبدع لم للوافد، تابعة املوروث، عن منفصلة قلبها،
ضد الثقافة وحدة محددة، حضارية وظيفة تؤدي علوم هي بل الفقه. أصول وعلم الدين
الدين أصول علم أن حني يف الحدود، عن للدفاع بالثغور أشبه الحكمة علوم ازدواجيتها.
الداخل لصالح الخارج مع يتعاملون خارجية وزراء الحكماء اإليمان. لتقوية بالزوايا أشبه
الوطن. أرض وسالمة الخارجي األمن عىل الحفاظ مهمتهم الدولية، العالقات ميدان يف
بني تعارض وال الداخيل. واألمن النظام عىل الحفاظ مهمتهم داخلية وزراء واملتكلمون
من جزء الحكمة علوم إن والداخل. الخارج يف الدولة لسالمة رضوري كالهما املهمتني،
من فقط ليس املوروث، يف الوافد واستيعاب واإلبداع، والنقل واإلخراج، التمثُّل وظيفتها كل،
كتب فقد املوروث؛ باسم الفقهاء بعض جانب من أيًضا بل الوافد، باسم الحكماء جانب
واملدخل املنطق حد إىل «التقريب الكالم علم يف املتشدد الظاهري الفقيه وهو حزم، ابن
بعض استعمل وقد الرسول. وأقيسة القرآن أقيسة إىل اليونان أقيسة إرجاع أجل من إليه»
يف الطبيعة» بعد ما «تفسري يف رشد ابن فعل كما املوروث نقد أجل من الوافد الحكماء
واإلبداع والرفض النقد وظيفة ا أمَّ األشعرية. علم نقد أجل من األرسطي النص استعمال
الذي اليوناني املنطق بنقد قاموا الذين الفقهاء بها قام أخرى، علوم وظيفة فإنها املوازي
املنطق» و«نقض املنطقيني» عىل «الرد فكتبوا اليونانية. واإللهيات الطبيعيات أساس هو
داخل األول اإلبداع، من نوعان إذن هناك اليونان». منطق عىل القرآن أساليب و«ترجيح
له. كتابة وإعادة املنقول للنص وقراءة للمصطلحات إبداع فالنقل ذاتها؛ الحكمة علوم
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عن إبداع والتلخيص العقلية. مكوناته ومعرفة النص تفتيت طريق عن إبداع والرشح
التعبري وإعادة قلبه، يف والغوص بؤرته، رؤية عىل والقدرة النص، تركيب إعادة طريق
ومضغ املوروث، داخل للوافد نقل ألنه إبداع والتعليق األويل. وحدسه الرئييس قصده عن
يف تأليف ألنه إبداع والعرض وتمثلها. هضمها قبل ابتالعها يسُهل حتى لقمة لقمة الوافد
ألنه إبداع والتأليف النص. ط توسُّ دون مبارشًة ملوضوعاته وعرض نصوصه دون الوافد
املصدرين عىل باالعتماد مباًرشا تنظريًا يُنظِّرها ذاتها، األشياء إىل ه ويتوجَّ النقل، يتجاوز
من والتوفيق والخلط والتأثري بالنقل الحكم كان ثمَّ ومن والوافد؛ املوروث للعلم، الرئيسيني
األصوليني جانب من املسلمني عند للمشائية وامتداًدا لليونان بالتبعية أو االسترشاق جانب
تحليل عىل يقوم وال وأهدافه. ودوافعه وثقافته الحاكم عقلية عن يكشف حكًما املعارصين
ملنطق إخضاعها ومحاولة الحضارات، وتفاعل الثقافات، بني االلتقاء لظاهرة موضوعي

دقيق. علمي
العرب من وأتباعهم املسترشقون األول فريقني: ضد ه موجَّ إذن اإلبداع» إىل النقل «من
الرتاث داخل اليوناني للرتاث وامتداد اليونان لفلسفة نقل مجرد الحكمة علوم يرون الذين
هم اليونان أن ترى التي الغربية بالحضارة وتأثًُّرا اللغة، ظاهرة عىل حكًما اإلسالمي،
واألطراف املركز يف إال يكون ال فاإلبداع األطراف؛ إىل للمركز الدونية النظرة وبدافع األصل،
اليوناني األصل تراث حفظ يف فهو فضل لذلك كان وإن والرشح. التعليق إال لها ليس
أن بعد مبارشًة بنفسه الغرب ينقله أن قبل الحديث الغرب إىل الوسيط العرص يف ونقله
القدماء الفقهاء والثاني وخلط. فهم سوء أو ونقصانًا، زيادًة األول، النقل نقص اكتشف
الحضارة هامش عىل منعزلة دوائر مجرد اإلسالم فالسفة يعتربون الذين فهم واملحدثون؛
العقيدة عىل والتآمر بل اليونان، تبعية يف إال دور أي لهم يرون وال يكفرونهم اإلسالمية،

نة. السُّ أهل متكلمي عند الصحيح فهمها عن بها واالنحراف الباطنيني الفالسفة من
تابعني يكونوا لم الحكماء أن مغاير، عمل فرض عىل اإلبداع» إىل النقل «من يقوم
عىل تأكيًدا ثانيًا أبدعوا ثم التمثل، أجل من أوًال نقلوا مبدعني، كانوا بل عنهم، نََقَلة وال للنقل
عىل مفكرون بل اإلسالمية، الحضارة هامش عىل منعزلة دوائر ليسوا وهم الثقافة. وحدة
«من يقوم السالح. تحمل ويد تبني يد الوافد، يف ويد املوروث يف يد الثقافة، مزدوجو التخوم
الغرب أصل القديم فاليونان التغريب؛ ضد كانوا الحكماء أن فرض عىل اإلبداع» إىل النقل
وتمثُّله، استيعابه أجل من للند، الند املحاور، بطريقة الوافد أمام الحكماء وقف الحديث.
بني جمعوا رؤيًة. األنقص يحتوي ًرا تصوُّ واألكمل أفًقا، األضيق يستوعب نظًرا واألوسع
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املعتزلة باستثناء فحسب املوروث مع يتعاملون الذين املتكلمني عكس عىل والوافد املوروث
وخارجي، داخيل علم إىل داخيل علم من الكالم علم روا وطوَّ خاصة، الطبائع وأصحاب
نصف فاملتكلمون الخارج، يف األمن عن أيًضا بل الداخل، يف األمن عن فقط ليس مدافعني
الوافد لتفاعل داخلية قراءة اإلبداع» إىل النقل «من كاملون. متكلمون والفالسفة فالسفة،
وشده الخارجي مصدره عن النظر بْرصف الداخلية وظائفه إىل الوافد ورد املوروث، مع

املنبع. إىل تعود ال املصب يف فاملياه إليه؛ املوروث شد من بدًال املوروث إىل

واليشء واملعنى اللفظ جدل (٢)

واملعنى اللفظ بني ثالثي جدل عىل يقوم جديد ملنطق تخضع الكاذب التشكُّل وظاهرة
خطاب، والفكر فكر، والثقافة ثقافة، فالحضارة الحضارات؛ بني االلتقاء يحكم واليشء،
األرايض عىل ُوجدت التي القديمة الثقافات كانت وملا مدوَّنة. أو شفاهية لغة، والخطاب
نصارى لغة الرسيانية، من نقلها تم شفاهية محادثة فقط وليست مدوَّنة نصوًصا املفتوحة
للنقل، إحكاًما ثانيًا، العربية إىل اليونانية من ثم أوًال الجدد، الفاتحني لغة العربية، إىل الشام،
اليونانية من واحًدا، احتماًال النقل يف الخطأ يكون وحتى ثالثة، لغة من ط للتوسُّ ومنًعا
وتدل العربية. إىل الرسيانية ومن الرسيانية، إىل اليونانية من احتمالني، وليس العربية، إىل

أمور: عدة عىل النقل حركة

واإلقبال بل القديمة، الديانات من الجديد الدِّين عىل الخوف وعدم بالنفس الثقة (١)
والديانات الشعر إال ثقافة الناشئة الحضارة فيه تملك لم وقٍت يف السابقة الثقافات عىل
وأن اآلخرين، عىل االنفتاح عىل تدل كما القبلية. واألعراف والعادات القديمة، العربية
بل الحديث، الغربي االستعمار يف حدث كما ثقافاتها عىل القضاء تعني ال البلدان فتوح
واحرتامها، وتقديرها الفاتحني، لغة إىل ونقلها مضمونها، عىل والتعرُّف عليها، الحفاظ
والنيل فيها والطعن تأويلها سوء ضد عنها والدفاع بل للتعبري، كأدوات واستخدامها
ورؤية واحدة، منظومة يف كلها وضمها شتاتها، بني والجمع نقصها، أوجه وإكمال منها،
الثقافات. إبداع عىل خالًدا ومثاًال متكامًال، نسًقا وإعطائها للعالم، تصورها عن تعربِّ شاملة
يكون ال الذات وتأصيل اآلخر، ينفي ال األنا وإثبات االختالف، من يمنع ال الهوية فتأكيد
عن الدفاع باسم ذاتها عىل لألنا انغالٍق من األيام هذه يحدث كما وليس الغري، حساب عىل
فانغلق الذات؛ وإثبات األنا تأكيد باسم لآلخر والعداء الغري مع والخصومة واألصالة، الهوية
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األخوة بني الرصاع ونشأ الثقافة، وازدوجت ة، األمَّ يف قاق الشِّ وحدث اآلخر، وانعزل األنا
العقيدة بني والتجديد، الرتاث بني واملعارصة، األصالة بني والعلمانية، السلفية بني األعداء؛
واملعنى اللفظ جدل تفسري عىل قادر افرتاضعقيل مجرد الكاذب» «الشكل ظاهرة والثورة.
اإلحساس تمس ال لغوية ظاهرة مجرد ثقافتني، بني الحضاري االلتقاء حالة يف واليشء
أو الطبيعة بعد ما لفِظ تحويِل مثل العملية، املمارسات أو والنظر الفكر أو الوجدان أو

ال. فعَّ عقل إىل هللا تحويل أو إلهيات، إىل األوىل الفلسفة
للعقل االحتكام مع الندِّية موقف من معه والتعامل اآلخر، مع الحوار عىل القدرة (٢)
عىل املتعالية الجديدة العقيدة َدور الناشئة الحضارة تأخذ لم اإلنسانية. والتجربة والطبيعة
لحضارات ونظرت َعَظمة. مركَّب عىل بناءً املنترصين الفاتحني عقيدة وهي الغري، ثقافات
بتقدير الناشئة الحضارة بدأت نَْقص. مركَّب عىل بناءً دونية نظرة املفتوحة الشعوب
فرق وال الجديد. الفتح لواء وحاملة القديمة الديانات وريث فهي العلماء؛ واحرتام العلم
اليونانية املخطوطات ثقل الخلفاء وزن لذلك والفيلسوف؛ النبي بني والعقل، الوحي بني
إليها، النصارى وانتسب الخالفة. عاصمة إىل الروم بالد من إلحضارها ذهبًا القديمة
كانوا العربية. اللغة إىل الرسيانية لغتهم من اليوناني الرتاث وترجمة بخدمتها وقاموا
تحُدث الحضارات التقاء تاريخ يف مرة وألول ثقافًة. ومسلمني لغًة، وعربًا دينًا، نصارى
ثقافات لحساب وأحيانًا بل املفتوحني، وثقافة الفاتحني ثقافة بني املتبادلة ية الندِّ هذه
البدن تأخذ اإلنسانية، الحضارة عىل اآلخر بفضل اعرتاًفا وتصورات، وُمثًال لغًة املفتوحني

الروح. وتعطيه منه
فاللفظ والعالم؛ والفكر اللغة بني واليشء، واملعنى اللفظ بني بالصلة املستنري الوعي (٣)
شكل مجرد اللغة عنه. مستقل فاملعنى املعنى، جوهر ليس ولكنه للتعبري، أداة مجرد
الجوهر هو فاهلل عديدة؛ بألفاظ املعنى نفس عن التعبري ويمكن الفكر، ملضمون خارجي
املحض، والخري القصوى، والغاية األول، واملحرِّك األوىل، والعلة الوجود، وواجب واملاهية،
والدافع والصريورة، واملطَلق، واملثال، الكمال، وهو اليونان. بألفاظ الخالصة والصورة
متغريِّ اللفظ املعارصين. بلغة واملستقبل والوجود، والحرية، الخالق، والتطور الحيوي،
فال املعنى ا أمَّ متغايرة. بأصوات وتنطق متعددة، لغات من تأتي واأللفاظ ثابت. واملعنى
هي التي والرؤى واملفاهيم التصورات تتغري وقد لغة. إىل لغة من أو لفظ إىل لفظ من يتغري
للمعنى الداللية التحوالت الحضارات، وخصوصية الثقافات لنوعية طبًقا للمعاني تأويل
األشياء، أصل فالعالم القصدي؛ املوضوع فهو اليشء ا أمَّ وأمزجتها. الشعوب لطبائع طبًقا

منشؤها. واألشياء اللغة، أصل العالم وتصور. وتصور ولفظ، لفظ بني عليه خالف ال
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عىل قادر غري أصبح وأنه الكالم، علماء استعمله الذي القديم اللفظ بحدود االعرتاف (٤)
ألفاًظا تتطلب الخارج مواجهة وأن الداخل، مواجهة عىل قادًرا كان وإن الخارج، مواجهة
الحداثة، عىل تقوى ال قديمة تقليدية محلية ألفاًظا وليس منه، مستمدة وأسئلة نوعه، من
عىل تقوى ال خاص وبرتاث ، معنيَّ بديٍن ارتبطت دينية ألفاظ هي املعارصة. عن وتعجز
ذاتها، عىل مغلقة اصطالحية ألفاظ هي اليوناني. الوافد يف الفكر وإطالق العقل، رحابة
والعطاء، واألخذ الحوار معها يصعب رشعية ألفاظ إليها، الدخول أو منها الخروج يصعب
والعريف، االشتقاقي املعنى ركيزة هو االصطالحي الرشعي املعنى أخرى. ألفاٍظ مع والتفاعل
هي األشياء. عالم يف الحيس جذره هو واالشتقاقي املتحول، هو والعريف الثابت، املعنى هو
أو تنظريها أو تعقيلها يمكن وال وإطالقها، قدسيتها لها الوحي، ثنايا من نشأت ألفاظ
بالبعض بعضها واستبدال معها الحوار يمكن عامًة عقليًة ألفاًظا ليست تأويلها. حتى
عىل تنطبق عامة ألفاًظا وليست اإلسالمي، الوحي خاص، لوحي خاصة ألفاظ هي اآلخر.
تتمتع ال املستقلة. البرشية االجتهادات من أو السابقة الوحي مراحل من غريه وعىل الوحي
خصوصية من تبدأ إنما تنشأ حضارة فكل جميًعا؛ الناس ملخاطبة العموم من كاٍف بقْدٍر

املصطلحات.
انترشت لقد الوافدة. الثقافات مع التعامل عن القديمة املصطلحات بعجز التسليم (٥)
ولكنها معاركها، كسب ونجحتيف الداخل، مواجهة يف وهو األصول علم يف املصطلحات هذه
رصفة. عقلية مصطلحات ويقدِّم وحده، العقل عىل يعتمد الذي الخارج مواجهة عن عاجزة
الجديدة، األلفاظ وتبني الكالم علم عىل وقرصها القديمة باأللفاظ التضحية ت تمَّ لقد
الثقافة وانترشت الثقافية، الحياة تجدَّدت فقد الحكمة؛ علوم هي بأكمله علم وإنشاء
االصطالحية األلفاظ تَُعد لم للذات. تحديًا الرساح املطلق اآلخر تمثِّل وأصبحت األجنبية،
اتساًعا أكثر جديدة مصطلحات فنشأت الجديد الثقايف للغزو التصدي عىل قادرة الخاصة

الوافدة. الثقافات مع الحوار عىل وأقدر وعقالنيًة،
وواقعية وطبيعية عقالنية من تتسم ملا الجديدة املصطلحات بفضل االعرتاف (٦)
واملجتمع واإلنسان والطبيعة العقل يف وأسسه للوحي الرئيسية السمات من وهي وإنسانية.
واتهام الفقهاء هجوم من بالرغم القديمة األلفاظ وترك استخدامها، عىل والجرأة والتاريخ،
املصطلحات كانت الدين. عن واملروق املوروث، عىل والخروج والتقليد، بالتبعية الحكماء
األلفاظ مضمون مع متفقة إنسانية طبيعية عقالنية التاريخية باملصادفة اليونانية واأللفاظ
جديدة بألفاظ اإلنسانية الطبيعية العقلية املعاني عن والتعبري انتشارها، فسهل القديمة،
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والروح، والنفس، العقل مثل والجديد القديم بني مشرتكة ألفاظ والبعضمنها لها، مطابقة
نابعة وليست الخارج من وافدة بأنها املشرتكة األلفاظ هذه عىل يُحكم فلماذا واإلنسان.
املعاني ترفضها ال جديدة بمعاني القديمة األلفاظ هي تكون أن األقرب الداخل؟ من
عن التعبري عن القديمة األلفاظ عجز حالة يف يحدث إنما اللغوي فالتجديد االصطالحية؛
مع القديم فيها يتطابق التي األلفاظ فتبقى القدرة حالة يف ا أمَّ فقط. الجديدة املعاني

الجديد.
تنشأ أن بألفاظها جديدة ثقافات وانتشار الرتجمة عرص بعد الطبيعي من كان (٧)
عن التعبري عن لعجزها القديمة األلفاظ إسقاط األلفاظ، تغيري طريق عن تجديد عملية
الحوار عىل قدرة واألكثر للتعبري كأدوات الجديدة األلفاظ واستعمال الجديدة، املعاني
األثواب. متعدد بطبيعته والفكر الفكر، ثوب هي واأللفاظ والوافد. املوروث بني والتفاعل
األمة تقع العملية هذه ودون ومات. عليه ضاق وإال جلده من غريَّ الثعبان كرب ما وإذا
أوىل فالفكر القديم. عن وتنقطع به فتتصل بالجديد الخاصة تُعَجب الثقافة. ازدواجية يف
كرد بالقديم العامة فتتمسك الشكل. عىل األولوية له واملضمون اللغة، من عليه بالحرص
العلمانية بني يفرصاع ة األمَّ تقع وبالتايل الجديد، عن وتنقطع به وتتصل الخاصة، عىل فعل

الجماهري. وثقافة الصفوة اختيار بني القديمة، واملحافظة الجديدة

من اإلبداع» إىل النقل «من عليه يقوم الذي االفرتاض وهو الكاذب» «التشكُّل ظاهرة
والخطاب املوروث الخطاب الخطاب، لغة تحليل عىل تقوم الحكمة علوم بناء إعادة أجل
عملية طريق عن تكوَّن وكيف الثالث الفلسفي الخطاب نشأ كيف معرفة أجل من الوافد
للعالم ٍر تصوُّ عن التعبري يف بينها التنسيق ثم املعاني عىل اإلبقاء مع اللفظي االستبدال
مرحلة يمثِّل عنها التعبري فإن ذاتها األشياء ا أمَّ الوافد.53 وحداثة املوروث أصالة بني يجمع
أن حني يف النقل، منطق إىل أقرب واملعنى اللفظ فجدل اإلبداع؛ إىل النقل من االنتقال
النقل يتجاوز الذي الخالص التأليف ويف اإلبداع. منطق إىل أقرب واليشء املعنى جدل
والتنظري مبارشًة األشياء مع بالتعامل اإلبداع والعرضيظهر والتلخيص والرشح والتعليق

التجديد منطق اللغوي، التجديد طرق رابًعا: والتجديد»، «الرتاث يف: الظاهرة لهذه وصفنا انظر 53
اإلسالمية العلوم (أ) العلوم، بناء وإعادة التجديد موضوعات خامًسا: وأيًضا ص١٢٣–١٤٦، اللغوي،

ص١٩٣–١٩٦. فكرية، ظواهر باعتبارها العقلية العلوم (ب) ص١٧٩–١٨١، األربعة،
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أن بعد املعنى أو اللفظ مستوى عىل ووافد موروث بني تمييز دون عنها والتعبري لها،
توسط دون للواقع مبارش تنظريٌ التأليف الكاذب». «التشكل عملية يف بينهما التوحيد تم
النصني إىل ُمضاًفا مستقبيل إبداعي نص إىل الواقع تحويل بل جديد، نص أو قديم نص
املعريف الرتاكم يحدث وبالتايل الجديد. الحارض والنص القديم املايض النص السابقني:
جمعاء. لإلنسانية حضاري تراكم يف ثقافة لكل الحضاري اإلسهام ويظهر الرضوري،

إىل ترجع إنما والتوفيق والخلط والتأثُّر بالنقل الخاصة الخاطئة األحكام معظم إن
خارجية نظرة النقل إىل وتنظر «اإلبداع»، مع تعاملها من أكثر «النقل» مع تتعامل أنها
اليونان. عىل حكر التأليف ألن اإلبداع وتغفل الكاذب». «التشكل بظاهرة وعي دون محضة
أو القديم الرشق شعوب مثل اليونان عىل السابقة املجاورة األخرى الشعوب تأليف ا أمَّ
فلسفيٍّا تأليًفا وليس سيايس، أخالقي ديني تأليف فإنه اإلسالمية، الشعوب مثل لها التالية
الغربي والتأليف القديم اليوناني التأليف يميز ما وهو خالًصا، منطقيٍّا نظريٍّا ميتافيزيقيٍّا
الوحيد هو الحديث، تطوره يف أو القديم، اليوناني مصدره يف وحده، فالغرب الحديث.
والرشح والتعليق والرتجمة النقل إال لها فليس الالأوروبية الشعوب ا أمَّ التنظري. عىل القادر

املتون. عىل التهميش والعرض، والتلخيص

الحكمة لعلوم الدراسة مناهج رابًعا:

البنيوي واملنهج التاريخي املنهج (١)

وال البنيوي. واملنهج التاريخي املنهج أهمها مناهج بعدة الحكمة علوم دراسة يمكن
أساتذة عند املقررة الكتب ويف املسترشقني دراسات يف متبع هو ما التاريخي املنهج يعني
فهذه مضمونها؛ وتكرار وعرضمؤلفاتهم الفالسفة ألسماء زماني رصد مجرد الجامعات،
التاسع القرن يف التاريخية باملدرسة ارتبطت التي املسترشقني عند التاريخانية النزعة هي
إيثاًرا أو كسبًا أو استسهاًال القديم يكررون الذين األساتذة عند املتبعة العادة وهي عرش.

للرتقية. أو للسالمة
(٢٥٢ه)، الكندي الزماني: للرتتيب طبًقا الحكماء دراسة هو املقصود التاريخي املنهج
طفيل ابن (٥٣٣ه)، باجة ابن (٤٢٨ه)، سينا ابن (٣٣٩ه)، الفارابي (٣١٣ه)، الرازي
البغدادي الربكات أبو مثل املوازين الفالسفة من وغريهم (٥٩٥ه)، رشد ابن (٥٨١ه)،
طوليٍّا، فيلسوف عىل يبني فيلسوف كل الحكمة. علوم يف تاريخيٍّا تراكًما باعتباره (٥٤٧ه)
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العقلية. للفلسفة استمرار ألنه طوليٍّا الكندي عىل يبني رشد وابن االسترشاق. عىل تنويًعا
املغرب وفالسفة العلمية. للفلسفة استمرار ألنه طوليٍّا الكندي عىل يبني الرازي وكذلك
الفارابي، عىل تنويع باجة ابن عليهم، تنويعات ألنهم طوليٍّا املرشق فالسفة عىل يبنون
س يؤسِّ ألنه عرضيٍّا الكندي عىل يبني فإنه الفارابي ا أمَّ سينا. ابن عىل تنويع طفيل وابن
مقابل يف والتصوف الخلق، مقابل يف والفيض العقل، مقابل يف اإلرشاق موازيًا، مذهبًا
وبخلق واالنفصال بالتمدد تتكاثر بعض.54 من بعضها يتولد حية كائنات فاملذاهب العلم؛
هذا ويظل متباينة. أو ومتماهية متعارضة، أو متجانسة متقابلة، أو متداخلة مذاهب
العلم ويضمر الحيوي، الدافع ويخف الحضارة، عمر ينقيض حتى قائًما الخالق التطور
نافذة للعالم، تصور أو رؤية مستقلة، حسية وحدة مذهب كل ويتكلس. ييبس حتى
املنهج ذهني. وإبداع فني، وعمل فكري، ونسق هنديس معمار غريها، عىل للحضارة
وال لنصوص، ترتيبًا وال ملؤلفات، إحصاء وال للوقائع، رصًدا ليس املعنى بهذا التاريخي
حيوي، إبداع هو بل ،Historicism التاريخية النزعة يف الحالة هو كما األحداث من سلسلة
تاريخ هو الحياة. وقوانني العضو بنية تحكمها متنامية عضوية ووحدة حضاري، وخلق

أكفان. رفات وليس بنبض إحساس أموات، تاريخ وليس أحياء
كما املتأخرين إىل املتقدمني من الحكمة علوم ر تطوُّ التاريخي املنهج يتناول وقد
بني واملتأخرين، املتقدمني بني التقابل هذا القدماء الحظ وقد العلماء. باقي مع الحال هو
يف املتقدمني أن إال واملحدثني. القدماء بني وبلغتنا واألواخر، األوائل بني والخلف، السلف
الخلف، من إبداًعا أكثر والسلف األواخر، من علًما أكثر واألوائل املتأخرين، من أفضل الرتاث
املايض. القرن يف الغربي عرصالنهضة منذ القدماء من أفضل عرصنا املحدثنييف أن حني يف
وتطورها الحكمة علوم لنشأة دراسة يقدِّم أنه املعنى بهذا التاريخي املنهج وميزة
وذروتها والتأليف، العرض إىل وتطورها والتلخيص، الرشح إىل والتعليق النقل من ابتداءً
فلسفية وتجربة للعالم كرؤية فلسفي مذهب لكل صياغة يقدِّم املستقل. اإلبداع يف
أنها مع الحكماء بأشخاص الحكمة علوم ارتباط وعيبه كوني. ومنظور ذهني واختيار
الكامل اإلحصاء يصعب كما املستقلة.55 وموضوعاتها املستقلة، بنيتها لها عنهم، مستقلة

توالد (٣) الفلسفية، املذاهب رابًعا: األوروبي، الوعي بنية السابع: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 54
ص٦٥٥–٦٦٥. املذاهب،

ص٨٣-٨٤. والتجديد»، «الرتاث 55
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والرازي، الكندي، الحكماء: كبار عىل االقتصار ورضورة املذاهب، بني والتمايز لألشخاص
األسماء ذكر من بد ال وهنا رشد. وابن طفيل، وابن باجة، وابن سينا، وابن والفارابي،
الفلسفة ا أمَّ والرشدية. السينوية مثل منها املشتقة واملذاهب نموذًجا، رشد وابن سينا ابن
من أكثر تضم عامة وتيارات اختيارات فهي العلمية أو العقلية الفلسفة أو اإلرشاقية

ومذهب. فيلسوف
ومؤرخي مؤرخيها عند الحكمة علوم صورة تحليل أيًضا التاريخي املنهج ويتطلب
الطبقات تاريخ أو العلوم تاريخ أو املصنفني تاريخ أو املصنفات يف سواء اإلسالمية، العلوم
لألحكام وكسند للنصوص العام التحليل إطار يف األمم تاريخ أو املصطلحات تاريخ أو
رؤى خالل من تظهر العالم لرؤى وصف الحكمة فعلوم مستقل؛ كتحليل وليس العلمية
التاريخ علم هو خاص لعلم موضوع فإنها الحوليات، أي الرصف؛ التاريخ ا أمَّ املؤرخني.
تحتويها الحكماء أخبار من مواد عىل تحتوي واألدب. واللغة الجغرافيا مثل إنساني كعلم
الحكمة علوم لنشأة كأساس الرصف االجتماعي السيايس التاريخ ا أمَّ الطبقات. كتب
التاريخي. الرد يف الوقوع خشية رصاحة تظهر ال متضمنة، منهجية مسلَّمة فإنها رها وتطوُّ
واجتماعية، سياسية قوة عن ويعربِّ إال مذهب وال واقع، يف إال فكر وال مجتمع، يف إال علم فال
العضوي التاريخي واملنهج املعرفة. اجتماع علم يف وأطره محدداته وله إال ر تصوُّ وال

الشائع.56 التقليدي التاريخي املنهج مسلَّمات يتجاوز
الزمان، يف متتالية مذاهب أو كشخصيات ليس الحكمة، علوم يدرس البنيوي واملنهج
منطقية ا إمَّ فالحكمة للعالم؛ واحد كيل منظور أو تركيبية كرؤية أو مستقلة كموضوعات بل
العالم واإللهيات، الطبيعيات الحكمة وتشمل منهجها. أو آلتها املنطق إلهية. أو طبيعية أو
ومفاهيمه وتصوراته وألفاظه بلغته اإللهي القول نفسه هو الطبيعي القول كان وملا وهللا.
موجبًا مرة مختلفني، نحوين عىل واملعلول، والعلة والسكون، والحركة واملكان الزمان عن
هللا، يف سالبًا ومرة ومعلول، وعلة وسكون وحركة ومكان زمان ذو فالعالم الطبيعة، يف
نحو أسفل إىل متجًها مرة واحد قول هو فيه. سكون وال حركة وال مكان وال زمان ال فاهلل
عىل ومرة نسبي نحٍو عىل مرة إيجابًا، ومرة سلبًا مرة هللا، نحو أعىل إىل متجًها ومرة العالم،
فُمحاَرصة النفس ا أمَّ عقيل. غيبي نحٍو عىل ومرة ُمشاَهد حيس نحٍو عىل مرة مطَلق، نحٍو

التاريخ، الثالثة: بفصوله التدوين األول: الباب خاصًة «النقل» األول املجلد عىل املنهج هذا يغلب 56

واالنتحال. والقراءة،
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واملولِّدة والغاذية النامية وبالقوى بالبدن مرتبطة الطبيعيات يف واإللهيات؛ الطبيعيات بني
املستفاد وبالعقل الكيل أو ال الفعَّ بالعقل مرتبطة اإللهيات ويف والحساسة، واملحرِّكة
نحو أسفل إىل مردود أيًضا قول هو بل اإلنسان، يف مستقل قول يوجد فال بالفعل. والعقل
إىل مقلوبة إلهيات الطبيعيات اإللهيات. يف النفس نحو أعىل إىل أو الطبيعيات يف البدن

أعىل.57 إىل مقلوبة طبيعيات واإللهيات أسفل،
النفسوقوى أو والوحي العقل أو والدين الفلسفة مثل املوضوعات هذه دراسة ويمكن
يف الشخص وليس املوضوع هو فاملهم الفالسفة؛ عرب والسياسة األخالق أو وأنواعه العقل
ويمكن يضعونه.58 وال يصفونه يخرتعونه، وال املوضوع يكشفون األشخاصفيها حضارٍة
رشد) وابن والرازي، (الكندي، العقالنية مثل الحكمة لعلوم العامة االتجاهات دراسة
بقايا الجماعي، التفكري دراسة يمكن كما طفيل)، وابن سينا، وابن (الفارابي، واإلرشاقية
(بغداد، للمدن طبًقا املدارس بني التمايز أيًضا ويمكن الصفا)، (إخوان الكالمية الِفَرق

واملغرب). (املرشق، الجغرايف للصقع طبًقا أو والبرصة)،
األشخاص عن املستقلة واملوضوعية الذهنية البنيات اكتشاف املنهج هذا وميزة
مستقلة علوًما باعتبارها الحكمة علوم مع يتعامل وتطوره. التاريخ وحوادث واملذاهب
مستقلة علوم الحكمة علوم أنساقها. داخل يف صدقها من التحقق ووسائل يقينها لها
أو الرازي أو الكندي شخص عن مستقل الطبيعة نحو ه التوجُّ واضعيها. أشخاص عن
الطبيعة. نحو للذهن الوحي توجيه من بدافع نشأ أساًسا حضاري ه توجُّ هو بل البريوني،
الفالسفة بأشخاص له شأن ال أيًضا واإللهيات. الطبيعات عىل وسابق للعلوم آلة واملنطق
موجودة ترتيبها، عن النظر بْرصف وهللا، والطبيعة اإلنسان ثالثة: الحكمة موضوعات ألن
أفالطون (اإلنسان)، سقراط اليونانية: يف خصوصيتها، عن النظر بْرصف حضارة كل يف
أنسيلم، (اإلنسان)، أوغسطني الوسطى: العصور يف الغربية ويف (الطبيعة). أرسطو (هللا)،
(اإلنسان)، ديكارت الحديثة: العصور ويف (الطبيعة). األكويني توما (هللا)، بونافنتورا
الثالثة.59 العقل ُمثُل كانط جعلها التي وهي (الطبيعة). فيورباخ ماركس، (هللا)، هيجل

ص٦٢٧–٢٣٦. خاتمة، النظرية، املقدمات األول: املجلد الثورة»، إىل العقيدة «من 57

ص٨٣–٩٥. والتجديد»، «الرتاث 58
الفصل ص٢٤٧–٣٢٧، (البداية)، األوروبي الوعي تكوين الثالث: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 59

الحديثة الغربية الفلسفة أن عىل يدل وهذا ص٣٢٩–٤٣٣. (الذروة)، األوروبي الوعي تكوين الرابع:
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الحكمة علوم تمثِّل أخرى. بأسماء غريهم لظهر بأشخاصهم الحكماء هؤالء يظهر لم ولو
عامة ومعانيها خالصة، عقلية لغتها وموضوًعا. ومعنًى لغًة التفكري، من معينًا نمًطا
أصول علم يف ظهرت التي البنية نفس وهي وهللا. والعالم اإلنسان وموضوعاتها وشاملة،
علوم يف والطبيعيات الدين. أصول يف العلم نظرية يعادل الحكمة علوم يف فاملنطق الدين؛
علوم يف واإللهيات الدين. أصول علم يف واألعراض) (الجوهر الوجود نظرية تعادل الحكمة
أصول يف النبوات أو والسمعيات الدين. أصول علم يف العقليات أو اإللهيات تعادل الحكمة
والسياسة االجتماع خاصعىل بوجه ركَّزوا الذين الصفا إخوان عند الرشعيات تعادل الدين
مع حكيًما الباحث يجعل بأنه املنهج هذا يمتاز كما والرشعيات. الناموسيات يف والتاريخ
الداخل من املوضوع يرى املسئولية. مستوى نفس عىل الفالسفة، مع فيلسوًفا الحكماء،
املتفلسفني. مع يتفلسف عليه، غريبًا مسترشًقا وليس دار صاحب الخارج، من وليس
أو للرتقية مقررة مدرسية كتب كمؤلف وليس كفيلسوف دوره ليمارس األستاذ ويعود
ويُعاد عام، ألف من أكثر عليها مرَّ أن بعد واإللهيات والطبيعات املنطق بناء فيُعاد لإلعارة.
ويف األنا، مسار يف عرش الخامس القرن إىل الخامس القرن من جديد من «الشفاء» كتابة
سينا ابن يُبعث حيث اآلخر، مسار يف والعرشين الواحد القرن وبداية العرشين القرن نهاية
يف والتنقيب الخالص التاريخي البحث من وأمتع أسهل النهاية يف والتفلسف جديد. من
التفكري إىل الداعي الفلسفي املنهج هو البنيوي املنهج واملوت؟ الحياة تتساوى وهل اآلثار.
للتفكري موضوع الفكر فيه. يُفكَّر بل له، خ يُؤرَّ وال له، تاريخ ال فالفكر للفكر؛ التأريخ دون

كاألشياء. واإلحصاء للرصد موضوًعا وليس
عكفوا الذين من وقيمته وشهرته ُسْمعته يستمد َمن وعرب، مسترشقني الباحثني، ومن
لرسم استرشاقي تقليد وهو صاحبه.60 ويُذكر إال الباحث يُذكر يكاد ال حتى دراستهم عىل
غري من الحكماء كان وملا الحكماء. أشخاص إىل الحكمة علوم وتحويل الحكماء شخصيات

أيًضا: انظر مبارشة. غري إسالمية لتوجهات مسارها يف تخضع
Certainty and conjectures, a protype of Islamic Christian relations, in “Religious Di-

.alogue and Revolution”, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1977. PP. 56–89
عفيفي العال وأبو يحيى وعثمان بالفارابي، تركر ومباهات مهدي محسن أسماء: اقرتان مثل وذلك 60

ريدة وأبو رشد، بابن قاسم ومحمود سينا، بابن دالفرني وجواشون بالحالج، وماسنيون عربي، بابن
حزم. بابن وآرنالديز تيمية، بابن والوست الفارض، بابن حلمي ومصطفى والنظَّام، بالكندي
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إىل أقرب أندليس، رشد وابن فاريس، سينا وابن تركي، فالفارابي الكندي، باستثناء العرب
الحكمة. علوم يف دور أو فضل لهما يكن لم اإلسالم أو العرب فإن املرشق، إىل منه املغرب
يرتبط وال ذاتها، الحكمة علوم إىل الحكماء أسماء يتجاوز اإلبداع» إىل النقل «من أن حني يف
الرئيسية العلوم أحد شخصية، غري علوم ذاتها، الحكمة بعلوم بل فيلسوف باسم الباحث

اإلسالمية. الحضارة يف
ومساواة الفردية، اإلبداعات إغفال هو املنهج هذا يف الرئييس العيب يكون وقد
بالفلسفة واالنتقال والعمومية، التجريد من كبري قْدر يف والوقوع ببعض، بعضهم الفالسفة
ونسيان بل الخالص، الفكر إىل التاريخ ومن الذات، إىل املوضوع ومن امليتافيزيقا، إىل
أو أفالطون مثل ومنهجي، فكري اختيار وهذا والبنية. املاهية لصالح والنشأة التاريخ

أرسطو. وقائع
للبنية، تحقيق فالتاريخ والبنيوي؛ التاريخي املنهجني: تعارضبني هناك يكون ال وقد
داللة. بال خارجي ورصد كمي حرص مجرد بنية بال التاريخ التاريخ. يف تتكشف والبنية
حاول لذلك زمان.61 وال لها مستقر ال الهواء، يف معلَّقة مجردة، ماهية تاريخ بال والبنية
قراءة ميزة الحكيم. وأرسطاطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني، رأيي بني الجمع الفارابي
املوضوع. تفكك من بالرغم والرؤية املذهب وحدة عىل الحفاُظ حدة عىل فيلسوف كل
الغاية فيلسوف. لكل الرؤية تفكك من بالرغم وحدته عىل الحفاُظ املوضوع قراءة وميزة
ِمن َمن رصًدا وليس والتبعية التقليد شبهة ضد الحضاري املوقف استقالل معرفة هي

األقوال. من القول هذا قال الحكماء

املضمون تحليل منهج (٢)

املسترشقون استعملها التي تلك سواء الحكمة، لعلوم القديمة الدراسة مناهج بني الَفْرق
مصدًرا النص تَعتِرب األوىل املناهج أن هو املضمون، تحليل منهج وبني العرب، األساتذة أو
بقدر إال علًما يحتوي ال النص للعلم. موضوع هو الثاني املنهج يف النص بينما للعلم،
تاريخي رد مجرد املسترشقون، يفعل كما ومصدره نشأته بيان مضمون عن يكشف ما

ص٦٧٩– والتاريخ، البنية سادًسا: األوروبي، الوعي بنية السابع: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 61
.٦٩٢
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تحصيل مجرد فهو معناه تكرار مجرد ا أمَّ عليه. والقضاء املوضوع تبخري إىل يهدف
من نقٌل األول إبداع. دون نقٌل وكالهما شيئًا. يزيد ال العرب، األساتذة يفعل كما حاصل
إىل الداخل إرجاع ثم الداخل إىل الخارج من نقٌل األول الداخل. من نقٌل والثاني الخارج،
الحضارات عرب نقٌل األول الحارض. الداخل إىل املايض الداخل من نقٌل والثاني الخارج،
مصدًرا النص وليس الواحدة. الحضارة داخل الزمان عرب نقٌل والثاني الزمان، خارج
االستغراب»، «علم عليها قام التي املسلَّمة نفس وهي للعلم، موضوع هو بل للمعلومات،
موضوع هو بل أخبار، عىل النص يحتوي ال للعلم. موضوع بل لعلٍم، مصدًرا ليس الغرب
نقد يركِّب. مما أكثر يحلِّل الكيمياء. عاِلم مهمة نقُل هنا الباحث أو خ املؤرِّ مهمة للتحليل.
فالعلم مكوناته؛ معرفة النصدون استعمال يمكن ال النصألنه استعمال عىل النصسابق
العلم هو تكوينه آليات ألن النص معنى عىل سابق النص ومنطق خارجه. وليس داخله
وثيقة مجرد وليس األدبي النقد مناهُج عليه تُطبَّق Genre Literaire أدبي نوع النص به.
النص إبداع عمليات عن يكشف الذي هو األدبي الشكل وصحتها. مصدرها تاريخية،
النص من أهم النص إبداع عملية معناه. عىل والتعرُّف املضمون، عنها يكشف أن قبل
والتكلُّس. والتيبس التشيؤ مرحلة اإلبداع، مراحل من مرحلة آخر إال هو ما فالنص املبدع؛
اليونان نصوص مع أيًضا القدماء تعامل هكذا النص.62 قبل ما فهو اإلبداع عمليات ا أمَّ
التحليل وحدة هو فالنص الحديث؛ الغرب نصوص مع نحن نتعامل وكما والهند وفارس

وعباراتها. فقراتها أم وفصولها أبوابها أم كلها األعمال سواء القياسية،
ثالثة: خطوات من النصوص تحليل منهج ن ويتكوَّ

أو الحدث من ابتداءً التاريخ يف ن تكوَّ كيف معرفة أجل من النص تكوين وصف (١)
الحدث يقع خ. املؤرِّ وعي خالل من التاريخ يف فالنصيبدأ التدوين؛ فرتة يف املعاشة التجربة
الحدث، من جزء ألنه ودوافع ببواعث وربما ورؤية، ومفاهيم بلغة ويدوِّنه املؤرخ ويراه
ت وتغريَّ النص، انغلق ثم لحظاته إحدى ن دوَّ التاريخ ابن النص التاريخ. يف دور وله
مسارها عن واستقلَّت تكلَّست أن بعد النصوص الناس وتناقل التاريخ، واستمر األحداث،
باقي ويف الكالم، علم يف ومقدَّسة الحكمة، علوم يف عقلية ثوابت إىل وتحوَّلت التاريخي،

مرحلة إىل أي املنطقي؛ الحمل قبل ما إىل الذهاب املعارصون الفينومينولوجيون يسميه الذي وهو 62

والحكم». «التجربة يف هورسل بنيَّ كما املوضوع إىل املحمول ونسبة القضية صياغة قبل الحية التجربة
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والنص التصوف. علوم يف عملية هات وتوجُّ الفقه، أصول علم يف واستداللية النقلية، العلوم
الخالص؛ اإلبداع إىل ينتهي ثم اإلبداع، إىل النقل من بالتحول ثم بالنقل يبدأ الحكمة علوم يف
تدوينه بكيفية بداية النص تكوين وصف األوىل، الخطوة استعمال يتم النقل مرحلة ففي
عليها اإلضافة ثم األنا، ثقافة إىل اآلخر ثقافة من ونقلها قراءتها ثم الحكمة تاريخ كتب يف
إىل الرتجمة من االنتقال النص تطور يبني كما االنتحال. ى يُسمَّ ما وهو روحها من ابتداءً
باحتوائه مفهوم نص إىل املنقول النص تحرُّك أي التعليق، إىل الفلسفي املصطلح نشأة
بداية الرشح يف النص تذويب أيًضا يبنيِّ كما جديدة. بلغة عنه التعبري وإعادة وتمثُّله
األول النص تمثُّل ينتهي حتى باليشء، بداية والجامع باملعنى، بداية والتلخيص باللفظ،
املجلد يف املستعمل املنهج وهو الجديدة. بيئته يف وتوظيفه وإخراجه عرضه إعادة قبل

«النقل».63 األول
القديمة التاريخية التجربة الواصف بعيش للنصإال التاريخي التكوين وصف يتم وال
عىل بناءً القديم الحضاري املوقف بناء إلعادة والفالسفة اح والرشُّ املرتجمون عاشها التي
بيان مجرد وليس فهمه هو للنص التاريخي التكوين فوصف الحايل؛ الحضاري املوقف
أوًال، الحارضُمعاًشا كان إذا الحارضإال املايضإىل من يتم ال الفهم أن والحقيقة تركيبه.64
هو العرص وتجربة املايض. فهم أساس هو الحارض عيش أساسه. عىل املايض رؤية فتتم
وإال الحالية، التجربة عاش َمن إال القديمة التجربة فهم يستطيع ال التاريخ. فهم أساس
أعاجم مع يتعامل كمن أو الصدى رجع إال منها يسمع ال جوفاء طبوًال يقدِّم كمن كان
الحضارة، ويف الباحث عند ُمعاشة كتجربة إال النص يُفهم ال الحركات. إال يرى ال صماء
القديم املوقف بناء وإعادة للمايض، كرتاكم الحارض وفْهم الحارض، من ابتداءً املايض فْهم
تتحقق وبالتايل املايض. يف والحارض الحارض، يف املايض رؤية الحايل، املوقف عىل بناءً
االستفادة وتتم العصور.65 عرب الثابتة البنية وتظهر الحضارة، ووحدة التاريخ وحدة
الحالية والتجارب العرص علوم من واالستفادة العرص، أزمة حل يف السابق النموذج من
يف األوىل بفرتتيها، الرتجمة عرص يف ونشأتها الحكمة علوم تُفهم ال املايض. تجارب لفهم

العقل «نقد الجابري عابد محمد صديقنا ثالثية من العربي» العقل «تكوين الثاني الجزء يعادل وهو 63

العربي».
.Explaining والتفسري Understanding الفهم بني املعارصة اإلنسانية العلوم مناهج يف الفرق وهو 64

.Synchronism الزمانية واملعية Diachronism الزماني التوايل املعارصون البنيويون اه سمَّ ما وهو 65
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تجارب عىل بناء إال امليالدي) عرش (التاسع عرش الثالث القرن يف والثانية الثاني القرن
ثانية. دورة يف مسارها الحضارة واستئناف األجنبية النصوص مع التعامل يف معارصة
منذ اآلن تتم الثانية الدورة فإن اليوناني، النص مع ت تمَّ قد األوىل الدورة كانت فإذا
النص احتواء أجل من اآلن بالرتجمة يقوم الذي هو فالحكيم الغربي؛ النص مع عام مائتي
يمكن الجديدة الحضارية التجربة وبهذه املعارص. الثقايف االغرتاب عىل والقضاء الغربي
عىل بناءً املايض الحضاري املوقف بناء إعادة طريق عن القديمة الحضارية التجربة فهم
هو هذا الحارض. يف املايض ورؤية املايض يف الحارض رؤية حايل، حضاري موقف وجود
وإبداع وتأليف وعرض أوًال، وملخصات رشوح من تاله وما الرتجمة عرص لفهم السبيل
وباتحاد قارئه.66 عند مماثلة حية بتجربة إال يُفهم وال مؤلفه عند حية تجربة النص ثانيًا.
العرص تجارب معرفة ودون الثاني. النص كتابة وإعادة األول النص فهم يتم التجربتني
يقظ بوعي إال تكون ال القديم النص قراءة ميِّتًا. ا نصٍّ مغلًقا، القديم النص سيظل وهمومه

غافل.67 بوعي وليس
ملجتمعه جماعية وخربة لصاحبه، فردية خربة والنص النص. مكونات تحليل (٢)
نص وهو الحضاري. ملوقفها الواعية الذات خْلق من إبداعي نص هو وحضارته. وثقافته
النصتكشف فمكونات موقفحضاري؛ عن يعربِّ حضاري كائن الواعية الذات ألن جماعي
موقف الحضارة التاريخي. والوعي الفلسفي والوعي والجماعي، الفردي الوعي مكونات عن
لرشح منهج هو النصإذن مكونات تحليل وجماعي. نصفردي يف وتدوينه عنه التعبري يتم
للحضارة العامة البواعث ملعرفة التأويل قبل تحليل لعملية الفلسفي النص النصبإخضاع
قديًما اليوناني النص مع تعامله يف القديم الحضاري الوعي بني فرق وال ومقاصدها.68
أطراف أربعة إذن هناك حديثًا. الغربي النص مع تعامله يف الحديث الحضاري والوعي
النص األول املايض. يف الحارض وللنص الحارض يف املايض للنص املزدوج التحليل هذا يف
موقف والرابع الحديث، النصالغربي والثالث منه، القدماء موقف والثاني القديم، اليوناني
بأطرافه الحديث واملوقف القديم املوقف بني االتصال حلقة هو الواعي واألنا منه. املحدثني

أمامه املاء يف السكر من قطعة يضع فرانس دي الكوليج يف الزمان عن محارضته أول يف برجسون كان 66

الشعور؟ يف أم الكوب يف الزمن هل السكر، انتظار تجربة يحلِّل حتى االنتظار املستمعني من ويطلب
اليقظ. والوعي الغافل الوعي بني أيًضا هورسل يفرِّق 67

الجمعي. الوعي يف حضارية ومقاصد بواعث عن والكشف التنوير» «فلسفة يف كاسرير حاوله ما وهذا 68
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خالل من ذاتًا والقدماء موضوًعا اليوناني النص القديم، الثنائي املوقف تقرأ األربعة،
املوقف الواعي األنا تدرس ذاتًا. واملحدثون موضوًعا الغربي النص الحديث، الثنائي املوقف
موقع وبينوا ذاته املوضوع درسوا عندما القدماء ل فصَّ كما منه القدماء موقع تبني ثم كله

«التحول». الثاني املجلد يف املنهج هذا استعمال تم وقد رشد. ابن خاصة منه اليونان
من الداخل، من يأتي مما املوروث والوافد.69 املوروث هما للنص مكونني وأهم
من الخارج، من يأتي ما والوافد العرب. علوم من النقلية، العلوم من الناشئة، الحضارة
والخارج الداخل بني التفاعل ومن العجم. علوم من العقلية، العلوم من الغازية، الحضارة
الكاذب»، «التشكُّل اإلبداع، عمليات وتظهر الذات، إبداع يبدو التفاعل هذا يف النص. ينشأ
بني امليزان عدل الناقص، إكمال الوظائف، تغيري الثقافة، ازدواجية قضية حل أجل من
املذاهب تطور رؤية شامل، عقيل نسق إيجاد واحد، كل يف املنترشة األجزاء وضع األطراف،
علوم من واملوروث الوسائل علوم من الوافد وتعاقبها. الحضارة دورات إدراك واكتمالها،
الوافد ل تحوَّ لو التعبري. مضمون هو واملوروث التعبري، أدوات يعطي الوافد الغايات.70
عىل املوروث وتقوقع التغريب، ظاهرة نشأت مضمون إىل شكل ومن جوهر، إىل أداة من
الذي الدخيل الغريب الجسم معاديًا وتغرَّب وانغلق تخارجه، أدوات فقد قد دام ما ذاته

الجوهر. حقيقة إىل األداة وظيفة وتجاوز يزاحمه، أتى
األدبي، وشكله الذاتية مقوماته له أدبيٍّا نوًعا النص يف واملوروث الوافد تفاعل ويكون
يتعامل أن للفيلسوف يجوز كما األدبي. النص مع اد النُقَّ يتعامل كما معه التعامل ويتم
النص يف واإلخباري األدبي، النص يف الجمايل فلسفيٍّا. ا نصٍّ باعتباره األدبي النص مع
يف واملعقول الديني، النص يف العميل واإليماني القانوني، النص يف واإللزامي التاريخي،

الفلسفي. النص
الكالمي، فالنص أدبية؛ أنواع كلها القديمة العلوم يف بدت كما الرتاثية النصوص إن
مضمونًا. تكون أن قبل أدبية أنواع األصويل، والنص الفقهي، والنص الفلسفي، والنص
نوع بل له، موضوعات وال تاريخ ال واحدة تحليل وحدة الحكمة علوم يف الفلسفي فالنص

مشخًصا. حضاريٍّا إبداًعا باعتباره األخرى العلوم نصوص مقابل يف واحد أدبي

البرشي. طارق املستشار الصديق لألخ املصطلحني بهذين نَدين 69
ص١٦٧–١٧٨. ج٢، والوطن، الفكر هموم الغايات»، وعلوم الوسائل «علوم سلًفا: إليه امُلشار بحثنا انظر 70
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تطبيقات يف الحال هو كما شامًال إحصائيٍّا تحليًال ليس النص مضمون وتحليل
بيانات أو الرؤساء خطاب الخطاب، تحليل يف االجتماعية العلوم يف املضمون تحليل منهج
وصف دون الرصفة الكمية فاإلحصائيات الدين؛ رجال مواعظ أو اإلعالم ورجال املحافظني
اإلحصاء يكفي إنما داللة. دون والحروف واألفعال األسماء تكرار لعدد أرقام مجرد كيفي
االستقراء يف الحال هو كما الكم قْدر تحدد التي هي الكيف رؤية الكيفي. الكمي الدال،
الغرب يف التام معنى يفيد الذي الناقص االستقراء وهو القدماء، األصوليني عند املعنوي
العام. النص اتجاه عىل ذلك يؤثِّر أن وتنقصدون تزيد قد تقريبية، اإلحصائيات املعارص.
تحليل ويف االجتماعية العلوم يف أحيانًا الحال هو كما ذاته يف غاية ليس الخطاب تحليل
بدليل املعنى ضبط وسيلة ولكنه الحديث، اللسانيات علم يف املعارص الغرب يف الخطاب
ويعطي عليه. ويربهن يؤكده بل املعنى، يعطي ال املضمون تحليل مادي. لغوي حيس
ويكشف العموميات. وراء تكمن التي والتفصيالت الكلية، الحدوس عىل الجزئية الرباهني

عن:

اعتماد مدى ملعرفة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات النقلية، الحجج استعمال مدى (أ)
استخدامها وطرق واألحاديث، اآليات ونوع التكرار، ومدى العقل، عىل أم املوروث النصعىل

معنوية. أم نصية حرة مبارشة، غري أم مبارشة
رواًدا باعتبارهم بمفردهم أو واألحاديث اآليات خالل من سواء األنبياء، ظهور مدى (ب)
الفلسفية النصوص يف خاصًة الحكماء من أم األنبياء من النص نهل مدى ملعرفة للحكمة
من التاريخ يف فلسفة إىل الحارض إىل املايض من األنبياء قصص تحول حيث الشيعة، عند

املستقبل. إىل الحارض
النقلية، العلوم أو والتصوفواألصول الكالم علوم يف العام املوروث إىل اإلحالة مدى (ج)
الحكمة علوم فيها غاصت التي املتأخرة النصوص يف خاصًة واملذاهب األعالم أسماء وأهم

كلها. العلوم منظومة داخل
ملعرفة الحكماء أسماء ظهور تكرار ومدى الفلسفي التاريخي الرتاكم إىل اإلشارة (د)
للمتقدمني، الالحقني إحالة ومدى آخر، عىل مذهب يقوم وكيف آخر، عىل حكيم يبني كيف
وإحالة والكندي، والرازي الفارابي إىل سينا ابن وإحالة والرازي، الكندي إىل الفارابي إحالة
ويخفي الصفر من يبدأ حكيم كل أن أم والكندي والرازي والفارابي سينا ابن إىل رشد ابن
منه ينهل ا عامٍّ إرثًا تجعلها بل أصحابها، إىل األفكار نسبة تعرف ال حضارة يف مصادره

سينا. ابن عند الحال هو كما يشاء َمن
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أسماء أو والقوَّاد واألمراء الخلفاء أسماء النص، يف املحلية البيئة حضور مدى (ه)
ونيسابور، وبلخ والبرصة بغداد املدن، أسماء أو والبلدان واألنهار البحار الجغرافية، املناطق

منها. وخروجه املحلية بيئته إىل النص ارتكان مدى ملعرفة
إحالة أكثر األعالم أو املذاهب وأي األعالم، أسماء أو مذاهب الوافد، إىل اإلحالة نوع (و)
ومدى الوافد نحو النص ه توجُّ ملعرفة أبقراط أم جالينوس أرسطو، أم أفالطون اآلخر، من

فيه. الوافد حضور
عنها االستقالل ومدى منقولة، أو معربة الوافدة، املصطلحات استعمال مدى (ز)
فالحكمة املستقل؛ الفلسفي املصطلح ونشأة العادية، اللغة من شائعة تلقائية بمصطلحات

وأسلوب. لغة
والتواريخ واملدن واألنهار والبحار والبلدان امللوك أسماء الوافد، بيئة حضور مدى (ح)
إعادة أجل من فيها نشأ التي األوىل شوائبه من املرتَجم النص تخليص مدى ملعرفة واألمثال
بها. موروثة أخرى محلية بيئة باستبدال أو منها ممكن قْدر بأقل أخرى بيئة يف غرسه

اإلبداع، ويستقل واملوروث، الوافد الرئيسيني، املصدَرين إىل اإلحاالت تغيب متى (ط)
الفلسفي اإلبداع وهو مباًرشا، أثًرا للموروث أو للوافد فيه أثر ال جديًدا ثالثًا ا نصٍّ وينتج
وتلخيًصا رشًحا النقل، مرحلة يف السابق للتأليف اإلبداع هذا نسبة ومدى الخالص، العلمي
أدبيٍّا. أو نسقيٍّا كليٍّا، أو جزئيٍّا عرًضا اإلبداع إىل النقل من التحول مرحلة يف أو وجمًعا

العرص حتى التاريخ يف تكوَّنت التي األوىل بنيته توظيف إعادة أجل النصمن قراءة (٣)
كائن الخطوة هذه النصيف مغايرة. أو معدلة أخرى ببنية أو البنية بنفس سواء الحارض،
يصبح ثم مفعوًال يبدأ استقالله. ثم ونموه األوىل مكوناته له ر. وتطوَّ ن وتكوَّ نشأ حي،
وكما والرجولة. الشباب مرحلة إىل والصبا الطفولة مرحلة من اإلنسان انتقال مثل فاعًال
النظرية واملقدمات الحكمة علوم يف الطبيعية الحكمة مثل ويموت يهرم فإنه ويحيا يُولد
تتم ال الدين.71 أصول علم واألعراضيف والجوهر العامة، املبادئ يف الوجود نظرية خاصًة
يف املايض إحضار للجديد، طبًقا القديم بناء إعادة القراءة مطابق. حي بمنهج إال قراءته
من زمانيٍّا تاريخيٍّا فهًما العارف الذات فهم العصور، بني الزمني الفارق وإلغاء الحارض،
نظرية أو املنهج قضية تُعادل النص وقراءة له. الثابت املعريف املوقف عىل التعرُّف أجل

النظرية. املقدمات ج١، الثورة»، إىل العقيدة «من 71
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يف للغرب املقلِّدون املعارصون العرب واملفكرون الباحثون يتطلبها التي املسبقة املعرفة
الثالث املجلد يف املنهج هذا اتِّباع تم وقد للعالم. املعريف واملدخل املعرفة نظرية أولوية

«اإلبداع».72
ثالثة: مستويات عىل النص قراءة وتتم

القدماء أنتجه ما املحدثون يعرف حتى تامة وبأمانة هي كما القديمة املادة عرض (أ)
وهي السطور. بني ما وقراءة النص عليها يقوم التي القديمة البنية اكتشاف طريق عن

القديمة. النص ظروف يف تكوَّنت التي القديمة البنية
يف توظيفها كيفية وبيان الداخلية بنيتها مع حوار بعقد القديمة املادة مناقشة (ب)
حتى وتسخينها لها الحركة وإعادة ثباتها وخلخلة تفكيكها أجل من القديمة ظروفها
العرص. ظروف عن تعربِّ جديدة بنية إىل كليٍّا تغيريها أو جزئيٍّا تعديلها ذلك بعد يمكن

عام، ألف بعد كتابته وإعادة العرص ظروف عىل بناءً القديم النص بناء إعادة (ج)
املستوى هو جديدة، ظروف يف التفلسف بفعل ويقومون جديد من بُعثوا قد الحكماء وكأن

القديم. الحكيم الجديد الحكيم فيه يرى والذي الخالص اإلبداعي

متمايزة: أربع بخطوات النص قراءة وتتحقق

األعالم أسماء القديمة، الثقافية والبيئة التاريخية شوائبه من تخليصالنصالقديم (أ)
التاريخ، يف وتحريكها معها التعامل يسهل خالصة ماهية يصبح حتى والشواهد واألماكن
إىل الحيس من واالنتقال العام، أجل من الخاص عن التخيل أي الحارض؛ إىل املايض من
هكذا البنيوي. إىل التاريخي ومن األبدي، إىل الزماني ومن الكيل، إىل الجزئي ومن العقيل،
بها ومستبدًال اليونانية واألمثلة الشواهد من متخلًِّصا الخطابة» «تلخيص يف رشد ابن فعل
بل نازًال، أي وافًدا؛ يَُعد لم النص جديد. من النص إنتاج يُعاد العربية. واألمثلة الشواهد
وتقبله للعامة، الخاصة تقدِّمه القديم. النقيل املوروث مقابل يف جديًدا عقليٍّا موروثًا أصبح

للعالم. رؤيتها وتتحدث مداركها، فتتسع للمورث، قبولها مثل العامة

العقل «نقد الجابري عابد محمد صديقنا مرشوع يف العربي» العقل «بنية األول الجزء يعادل وهو 72

الثورة». إىل العقيدة «من يعادل فإنه الثالث، الجزء السيايس»، العقل «نقد ا أمَّ العربي».
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مدى ملعرفة العرص عىل وتسليطها الحارض، إىل املايض من الخالصة البنية نقل (ب)
لم الفلسفي النص أن صحيح تؤديها. جديدة أو قديمة وظائف وأية فيه، استمرارها
وإال الفقهي والنص الصويف والنص األشعري النص عاش كما املعارص الوعي يف يِعش
القدماء استطاع كما عرصنا يف التغريب عىل والقضاء الحارض احتواء استطعنا قد ُكنَّا
شوائبها من السقراطية تخليص القدماء استطاع النص. عزلة عىل والقضاء الواقع احتواء
فقد نفسه عرف «َمن إىل بنفسك» نفسك «اعرف من ونقلها النفس معرفة عىل وتركيزها
اإلنسان عالقة وإكمال املوجود األفقي البُعد إىل الناقص الرأيس البُعد بإضافة ربه»، عرف
وإذا باملفارق. الداخل عالقة مع بالخارج الداخل عالقة وإكمال هللا، مع بعالقته بالعالم
الفارابي فإن اآلخر، النصف عرف قد وأرسطو الحقيقة نصف عرف قد أفالطون كان
النفس بني والدنيا، اآلخرة بني تجمع شاملة واحدة كلية حقيقة يف النصفني بني جمع قد
والواقع، الخيال بني والخارج، الداخل بني والعالم، هللا بني والحس، العقل بني والبدن،
إىل القديم الصوري املنطق يتحول قد لنا وبالنسبة والفلسفة. الدين بني والعلم، الفن بني
بالطبيعة معاًرصا إحساًسا القديمة العقلية الطبيعات تصبح وقد حديث. شعوري منطق
من أفقية إلهيات إىل تتحول فقد القديمة الرأسية الثنائية اإللهيات ا أمَّ املعارصين. ينقص
الوجود واجب ر تصوُّ ويتم الخلف، هو واألسفل األمام، هو األعىل فيها يصبح جديد، نوع

التاريخ. خارج وليس التاريخ يف ثبات، يف وليس حركة يف
قوة الجديد للمضمون طبًقا تعديلها أو مطابقة كانت لو جديد بمضمون ملؤها (ج)
عىل رأًسا قلبًا وربما توازنًا أو نقًصا أو زيادًة مطابقة، تكن لم إن تعديلها أو واتجاًها،
الغربية إىل والهندية والفارسية والرومانية اليونانية من الثقافية املادة ت تغريَّ فقد عقب؛
طائًرا تقريبًا فأصبحنا الغربي، جناحنا وقوي حاليٍّا الرشقي جناحنا ضعف أن بعد أساًسا
والرشيعة الحكمة بني والوحي، العقل بني والدين، الفلسفة بني فالتوحيد الجناح. وحيد
فرض ورضورة بالقصور العقول فيه اتُِّهمت الذي العرص الحتياجات مطابقة بنية زال ما
بالفكر عالقته يف املنطق ومقاربة ومحدثني. قدماء والعلماء، السالطني من عليها الوصايا
وحيًا، واملنطق منطًقا، الوحي تجعل صحيحة مقاربة زالت ما بالحياة وعالقته الوحي مع
والطبيعية، الرياضية العلوم بني فصل دون الشاملة الحكمة يف كلها العلوم وتصنيف
فاملايضيصب للحياة. الشاملة النظرة لفقدان نظًرا قائًما وضًعا زال ما والعقلية والنقلية

ملطالبه. طبًقا يتكيف أو حاجاته ويلبي يقويه الحارض، يف
وخلق حدوده، وأبعد حاالته أقىص إىل التجديد وصول حالة يف جديدة بنية إنشاء (د)
خلق بل جديد، من إنتاجه إعادة أو «الشفاء» قراءة إعادة فقط يكون ال جديد فلسفي نص

59



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عام، ألف من يقُرب ما بعد جديد من بُعث قد سينا ابن وكأن لألول موازيًا الثاني «الشفاء»
األخالقية وباملدارس األوائل بالطبيعيني وربما هورسل، وبسقراط هيجل، بأرسطو مستبدًال
وإلهية، وطبيعية منطقية ثالثية: الحكمة تكون أن من وبدًال ماركس. كارل أرسطو بعد
دوائر ثالث بالعالم، والشعور باآلخرين، والشعور الخالص، الشعور ثالثية: أيًضا تكون
الحال هو كما األشياء وعالم اإلنسانية الدائرة دائرتان، وحولها الوعي، مركزها متداخلة،
إخوان بدأها اإلنسانيات، وتتوزع باإللهيات، الحكمة تنتهي أن من وبدًال هورسل.73 عند
ومن عرصنا؛ يف ناقص مطلب تلبية أجل من الرشعيات أو الناموسيات اسم تحت الصفا
نص إبداع يمكن كما والتاريخ.74 والسياسة األخالق من ابتداءً العملية الحكمة تربز ثمَّ
نظًرا أخرى بنية إىل الجديدة أو القديمة الثالثية وبنيتها القدماء حكمة بتجاوز كلية جديد
والواقعية املثالية ثالثية: أيًضا الحكمة تكون قد الحديث. الغرب مع اآلن الحكيم لتعامل
كشف كما الغربية الفلسفة يف الرئيسية الوجودية) أو العملية أو (اإلرادية الحياة وفلسفات

األوروبي.75 الوعي عنها

واألسلوب التبويب خامًسا:

املوضوعي التبويب (١)

أو وعي عن التقليدي، التاريخي املنهج استُعمل ما إذا خاصًة التبويب، يتم ما عادًة
اليوناني الرتاث وانتقال الرتجمة عرص من ابتداءً زماني تاريخي نحٍو عىل وعي، ال عن
ابتداء اآلخر، تلو واحًدا الفالسفة، توايل ثم األطراف، إىل املركز من اإلسالمي، العالم إىل
ونهاية (٤٨٢ه)، سينا وابن (٣٣٩ه)، والفارابي (٢٥٢ه)، الكندي املرشق: فالسفة من
يكاد وال (٥٩٥ه)، رشد وابن (٥٨١ه)، طفيل وابن (٥٣٣ه)، باجة ابن املغرب: بفالسفة
(٦٠٦ه)، املرشقية الحكمة صاحب الرازي أو (٣١٣ه) الرازي بكر أبي عن شيئًا يذكر

األنجلو ١٩٧٨م، القاهرة ١٩٦٦م، باريس الظاهريات»، «تفسري الثانية: رسالتنا من األول الجزء انظر 73
(بالفرنسية). ص٢٦٦ املرصية،

القديم»، تراثنا يف التاريخ مبحث غاب و«ملاذا القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا بحثنا: انظر 74
ص٢٩٣–٤٥٦. ١٩٨٢م، القاهرة املرصية، األنجلو إسالمية، دراسات

ص٦٠٩–٦٩٢. األوروبي، الوعي بنية السابع: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 75
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عن شيئًا يذكر يكاد وال (٣٩١ه). العامري الحسن وأبو (٥٤٧ه)، البغدادي الربكات وأبو
ناعمة وابن (٢٨٨ه)، قرة بن وثابت (٣٦٤ه)، عدي بن يحيى مثل: الفالسفة، املرتجمني
نظًرا رشد ابن بعد الفالسفة عن شيئًا يذكر يكاد وال وغريهم. الثالث) (القرن الحميص
صدر (٨٨٥ه)، خرسو مال (٦٧٢ه)، الطويس مثل: إيران، يف الشيعة عند الزدهارهم
تعرض بل حكمة، تضع ال الشخصيات كانت وملا وغريهم. (١٠٥٩ه)، الشريازي الدين
واحد، آٍن يف وأسَوؤها التبويب أنواع أسهل هو لألشخاص طبًقا التبويب فإن وتصف،
العرص أن إال عًرصا يمثل فيلسوف كل أن من وبالرغم العقيل. والرتهل الكسل عىل وأدلها
فردي مذهب صاحب وليس عليه وأدل للعرص كاشف والفيلسوف الفيلسوف. من أدل
الفيلسوف اسم من املذهب اسم اشتقاق لدرجة باملذهب الفيلسوف ارتبط وقد به. خاص
عادًة الفرقة اسم اشتقاق من الكالم علم يف قبل من حدث كما والرشدية السينوية مثل
تقطيع يتم التاريخي املنهج بحجة التبويب يف الطريقة وبهذه رؤسائها.76 أسماء من
عارٌض الباحث وكأن الحكمة، علوم عىل التفكري واستحالة البناء وتجاهل املوضوعات
الختالف نظًرا متناسب كمٍّ يف فيلسوف كل حق استيفاء يستحيل كما بضاعة. ألجود سيئ
عىل والفارابي طفيل، ابن عىل سينا وابن الكندي، عىل رشد ابن أهمية ولِِعَظم األهمية،
االجتماعي واإلطار التاريخية العرص ظروف التبويب هذا يغفل الحاالت كل ويف باجة. ابن

بهيم. ليل يف مضيئة نجوم الفالسفة وكأن للمعرفة،
الذروة، مرحلة يف الحكمة لعلوم املطابق الفلسفي التبويب فإنه املوضوعي التبويب ا أمَّ
الباحث ويدعو البناء، عن يكشف خلدون. ابن حتى بعده استمر والذي «الشفاء»، مرحلة
أهل من الخارج، من وليس الداخل من موضوعه، من جزءًا يصبح أن وإىل التفلسف، إىل
التبويب وهو املسترشقني. الغرباء أو العرب الجامعات أساتذة املتفرجني من وليس الدار
والفارابي الكندي يف ذلك يصعب قد البناء. عن والكشف املوضوعات، تجميع عىل يقوم الذي
الصفا إخوان وعند الحكمة لعلوم الثالثية البنية وضع الذي سينا ابن يف ويسهل رشد وابن
والالحقني السابقني موضوعات تجميع يمكن ذلك ومع لها. الرباعية البنية وضعوا الذين
املوضوعي التبويب متجانس. واحد كلٍّ يف املتفرق املتناثر وجمع «الشفاء»، بنية يف سينا البن
ويتحول الجماعي، والوعي الفردي الوعي يف يتخلق وهو ذاته املوضوع من ينبثق الذي هو

والربجسونية والهيجلية والكانطية واألسبينوزية الديكارتية مثل: الغربية الفلسفة يف أيًضا ذلك وحدث 76

إلخ. …
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يشء واملوضوع التبويب األشياء. يصاحب الذي الطبيعي التبويب وهو للحضارة. بنية إىل
تبويب عن كثريًا يبتعد ال وهو ذهني. تبويب واملوضوع مرئي، موضوع التبويب واحد.
والطبيعيات املنطق تشمل النظرية وعملية. نظرية إىل الحكمة سينا ابن وقسمة القدماء
حكمة كل وراء البنية وهذه املنزل. وتدبري والسياسة األخالق تضم والعملية واإللهيات.
عند الذروة مرحلة يف الحديثة الغربية الفلسفة إليها وصلت غربية. أو إسالمية أو يونانية

للروح.77 وفلسفة للطبيعة وفلسفة منطق، إىل الفلسفة م قسَّ عندما هيجل
يف قبُل من ذلك تم كما كأنساق القديمة العلوم بناء يعيد والتجديد» «الرتاث مرشوع
معظمها يف املسماة الكالمية للِفَرق كتاريخ وليس للعقائد كأنساق الثورة» إىل العقيدة «من
أشخاص عن النظر بْرصف نسقه له متكامل علم الحكمة وعلوم أصحابها. رؤساء بأسماء

والفالسفة. املتكلمني
قراءة يستطيع قارئ وأي اإلسهاب، هو الثورة» إىل العقيدة «من عيوب أحد كان وملا
يف مجلًدا العرشين صاحب الجبار عبد القايض مؤلفها كان ولو حتى مجلدات، خمسة
إىل النقل «من يأتي أن األوىل الخطة كانت ثمَّ ومن والعدل»؟! التوحيد أبواب يف «املغني
والثاني النقلية، الحكمة عن األول «اإلبداع». والثاني «النقل»، األول مجلدين: يف اإلبداع»
لها. تركيب والثاني للنصوص تحليل األول واإللهية. والطبيعية املنطقية الحكمة عن
واملوروث الوافد تفاُعل والثاني وعرًضا، وتلخيًصا ورشًحا وتعليًقا نقًال للوافد، رصد األول
والثاني املضمون، تحليل ومنهج التاريخي املنهج عليه يغلب األول ونسًقا. وإبداًعا تأليًفا
النفط تفجري والثاني البرئ حفر األول النصوص. قراءة ومنهج البنيوي املنهج عليه يغلب
دورهم وإىل الفلسفة إىل االعتبار رد األوىل مرحلتان: إذن للموضوع العرص. أغنياء بلغة
زعماء كانوا فقد املوروث؛ عن خالله من للتعبري واستعماله الوافد تمثل يف الحضاري
الخارج نقل األوىل لعرص. وعًرصا لند، ا وندٍّ لفكر، فكًرا معهم، الحوار والثانية حداثة.
عىل استدراك إذن هناك الحارض. الداخل إىل املايض الداخل نقل والثانية الداخل، إىل
«من يف مجلدين إىل الثورة» إىل العقيدة «من يف الخمسة املجلدات من وتقدم فات، ما
بالنسبة تقدم العرشة تفوق التي «الشفاء» ملجلدات بالنسبة ومجلدان اإلبداع». إىل النقل
مرشوع لديه منهم كالٍّ ألن املحدثني وبعض القدماء إنتاج ضخامة إن القدماء. كم إىل

الهيجلية، ثالثًا: (الذروة)، األوروبي الوعي تكوين الرابع: الفصل االستغراب»، علم يف «مقدمة 77

ص٣٥٤–٣٧٤.
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لتحقيق وليس حرفة كمتطلب له هدف وال مرتابط، غري مقرَّر كتاب مجرد وليس متكامل
يف «املغني من القدماء، من الطويل النَفس هذا به والتجديد» «الرتاث ومرشوع رسالة.
علوم «إحياء ومن سينا، البن «الشفاء» ومن الجبار، عبد للقايض والعدل» التوحيد أبواب
هم القراء الحالتني، كلتا ويف املطولة. والفقه والحديث التفسري كتب ومن للغزايل، الدين»
تقلُّ وال اإلبداع. مضمونه، مع يتعامل والثاني النقل، الفكر، صورة من يبدأ األول الضحايا.
مادة له تكون أن قبل واستدالل ومسار شكل فالفكر مضمونه؛ عن الفعل شكل معرفة
والثاني الجزئيات، يستقرئ األول ويشيِّد. يبني والثاني ويؤسس يحفر األول موضوع. أو
الخروج يحاول والثاني القديمة، املادة وتحليل النقل عليه يغلب األول الكليات. يستنبط

القراءة. طريق عن اإلبداع إىل النقل من
تكوين وصف م تضخَّ عندما االستغراب» علم يف «مقدمة يف حدث وكما وكالعادة،
ونهاية والذروة، والبداية، املصادر، عن فصول خمسة إىل واحد فصل عن األوروبي الوعي
موروث إىل وتحوُّله الوافد انتقال كيفية وصف يف النقل م تضخَّ النهاية، وبداية البداية،
والصغري، واملتوسط الكبري الثالثة: الرشوح إىل التعليق إىل الرتجمة مرحلة من جديد عقالني
العرض إىل العرضالكيل إىل العرضالجزئي من العرضومراحله إىل ثم رشد، ابن فعل كما
متعددة مراحل يف واملوروث الوافد يتفاعل حيث التأليف، إىل ثم األدبي والعرض النسقي
مع ومرة الوافد أولوية مع مرة واملوروث، الوافد تداخل ثم وحده الوافد تمثُّل من ابتداءً
كانت كما النهاية يف للموروث األولوية وتصبح كلية الوافد يختفي حتى املوروث أولوية
وال كلية واملوروث الوافد يختفي الخالصحيث اإلبداع إىل وأخريًا البداية، يف للوافد األولوية
هو يكون ما وغالبًا ذاته، إىل إال يحيل ال فلسفي نص إبداع يف ذاته عىل إال العقل يعتمد
املراحل هذه فصل فلزم الفلسفي. النص ذلك من وأقل والطبيعي الريايض العلمي النص
القدماء يُِضف ولم «التحول». وهو منه، وتوَّلد النقل عن انفصل مستقل مجلد يف كلها
ال والرجولة جذورها، ترى ال والثمار فاألوراق الحكمة؛ من كجزء «التحول» وال «النقل»
الذي النفس وعالم تنمو وهي الشجرة رأى الذي الزارع ذلك يفضل إنما الطفولة، ترى
العملية الحكمة مت تضخَّ وملا الرجولة.78 إىل الطفولة من اآلخرين أطفال أو طفله درس
الهم من اإلبداع» إىل النقل «من يقرتب يكاد وبالتايل رابع، جزء إىل تنفصل أن وخشيت

األكويني وتوما وأنسيلم ألوغسطني عليها ورشوحي الغربية الفلسفة عن األربع ترجماتي تُعترب 78

القديمة. النقلية للحكمة استئناًفا الحديثة النقلية للحكمة نموذًجا وسارتر ولسنج وأسبينوزا
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ثالثة الثالثية: القسمة قاعدة عىل وخروًجا الثورة» إىل العقيدة «من يف السباق الكمي
يف والثالث الثاني البابان جاء فصول، ثالثة منها كل أبواب، ثالثة منها كل مجلدات،
فصول: أربعة يف النظرية الحكمة الثاني الباب فصول. أربعة يف منهما كل الثالث، املجلد
كبدن الطبيعات عن واستقاللها للنفس إبراًزا واإلنسانيات واإللهيات والطبيعات املنطق
العملية الحكمة الثالث والباب كنفس. ال الفعَّ بالعقل االتصال نظرية يف اإللهيات وعن
االجتماع، يف لالقتصاد إدخاًال والتاريخ، والسياسة، واالجتماع، األخالق، فصول: أربعة يف
مبحث غاب ملاذا سؤال: عىل وإجابة العملية، للحكمة معارصة كإضافة للتاريخ وإبراًزا

القديم؟79 تراثنا يف التاريخ

املبارش األسلوب (٢)

األسلوب هو املختار واألسلوب تعبري. وسائل هي بل الت، وتأمُّ معاني فقط الحكمة ليست
واالنفعاالت األهواء عن يعربِّ والذي والخطابة، اإلنشاء عن يبعد الذي األسلوب وهو املبارش،
املجرد األسلوب عن يبتعد كما العامة. ألذواق تملًقا حقائق أو وقائع عن يعربِّ مما أكثر
وضياع القول أهمية وادعاء الجمهور عىل والتعالم للتعايل الخاصة إال عليه يقِدر ال الذي
الذين الناس وبسطاء القراء جماهري إىل ه يتوجَّ الذي األسلوب وهو الناس. جهل أمام العالم
إىل ه يتوجَّ الذي الشائع العادي األسلوب هو الخاصة. والثقافة العامة املعرفة بني يجمعون
املمتنع السهل هو اإلبداع. أْزمة للعامة ويكشف الحكمة، علوم للخاصة يقدِّم القراء، عموم
ديكارت مثل ومحدثني وأفالطون، سقراط مثل قدامى الفالسفة، كبار به اشتهر الذي
العرض أهمية يدرك السجستاني. سليمان وأبو حيان أبو مثل القدماء عرفه وبرجسون.

الثورة». إىل العقيدة «من كم عناء من للتخفيف واحًدا جزءًا اإلبداع» إىل النقل «من كان الحقيقة يف 79

العرض فرتة يف النقل م تضخَّ فلما لإلبداع. والثاني للنقل األول جزأين: أصبح املوضوع م تضخَّ فلما
أجزاء وتوالت العمر، بي تقدَّم كلما أنه ويبدو واإلبداع. والتحول، النقل، أجزاء: ثالثة أصبح والتأليف
الكهوف، من خارًجا األوروبي، الوسيط العرص نهاية مثل القدماء من مفكِّر أني أدركت والتجديد» «الرتاث
املعارصين، بني القدماء من فأنا الضخمة؛ املوسوعات أعمايل عىل تغلب لذلك «الشفاء». يف سينا ابن ومثل
يف والثالث؛ الثاني البابني يف للفصول الثالثية القسمة عىل اإلبقاء يتم وقد القدماء. بني املعارصين ومن
االجتماع العملية الحكمة ويف الفارابي. عند الحال هو كما واحد علم واإللهيات الطبيعيات النظرية الحكمة

الفارابي. عند أيًضا الحال هو كما واحد علم والسياسة
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ويستعمل والخيال، العقل يخاطب الفنية. الصورة أهمية الوقت نفس ويف املجرد، النظري
أسلوب وهو وملله؟ «الشفاء» تجريد يتجاوز أسلوب إيجاد يمكن كيف والصور.80 املقوالت

للعلماء للعامة؟ أم للخاصة أكتب؟ ملن عمل. كل يف مطروحة قضية املخاَطب الجمهور قضية 80

عليهم. البعضصعب عند وهو للجمهور، اإلسالمي» «اليسار كتب فقد املثقفني؟ لجمهور أم املتخصصني
يمكن كما للجماهري. تحريض الجابري) عابد (محمد البعض عند وهو للخاصة، والتجديد» «الرتاث وكتب
مهدَّد. والوجود يحرتق، واملنزل والجهد، الوقت من ثَمنه دفع يمكن ال ترٌف وهذا الخاصة. لخاصة الكتابة
مستوياٍت تخاطب اآلن حتى مؤلفاتي إنما ألهله. أتركه وإرشاد وعظ وهذا العامة، لعامة الكتابة يمكن كما
عن األربع وترجماتي ١٩٨٨م، الثورة» إىل العقيدة «من ١٩٨٠م، والتجديد» «الرتاث مثل الخاصة ثالث:
ورسائيل ١٩٦٤م. البرصي الحسني ألبي الفقه» أصول يف «املعتمد نرش يف ومشاركتي الغربية، الفلسفة
الظاهريات» «تفسري الفقه، أصول علم بناء إلعادة محاولة التفسري» «مناهج (بالفرنسية): األوىل الثالثة
الهرمنيطيقا يف محاولة التفسري» «ظاهريات الدين، ظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي املنهج يف محاولة
طلبة مثل والعامة الخاصة بني وسٌط هم الذين وللمثقفني ١٩٦٥م. الجديد العهد من ابتداءً الوجودية
بعد املعارص» الغربي الفكر و«يف املعارص» فكرنا «يف بجزأيه، معارصة» «قضايا لهم كتبت الجامعات،
املرشق حوار ١٩٨٧م، فلسفية» «دراسات ١٩٨٢م، إسالمية» «دراسات ١٩٧٦م، وصدر ١٩٦٧م، هزيمة
والعرص الرتاث بجزأيه، والوطن» الفكر «هموم ١٩٩٠م، الجابري) عابد محمد مع (باالشرتاك واملغرب
١٩٩٨م، األفغاني» الدين «جمال ١٩٨٨م، األجيال» «حوار ١٩٩٨م، املعارص، العربي الفكر والحداثة،
الثمانية بأجزائه مرص» يف والثورة «الدين وللعامة ١٩٩٨م. العربي» الوطن يف والسياسة والثقافة «الدين
النفس» «جهاد اإلسالمية»، «الحكومة الخميني لكتابَي ونرشي نفسها، عىل الثورة انقالب بعد ١٩٨٩م،
يف «مقدمة ا أمَّ وعدوانًا. ظلًما لها املهاجمني ضد عنها ودفاًعا إيران، يف اإلسالمية للثورة تأييًدا ١٩٧٩م،
وفصول العام. للمثقف االستغراب؟» علم يعني «ماذا األول: الفصل للجميع. ُكتب فقد االستغراب» علم
املثقف الجامعي، للطالب النهاية، بداية البداية، نهاية الذروة، البداية، املصادر، التالية: الخمسة التكوين
يرى حتى لألستاذ، األوروبي، الوعي بنية السابع: والفصل األعالم. أسماء إرهاب منه يضيع حتى املتوسط
اسرتاتيجية وضع يريد الذي للسيايس األوروبي»، الوعي «مصري الثامن: والفصل األجزاء. خالل من الكل
للوعي أساًسا مكتوب اإلبداع» إىل النقل «من وأيًضا ص٧٨٢–٧٨٤). (انظر: لألمة جديدة حضارية
اإلبداع مرحلة إىل طالت التي النقل مرحلة من ولتحويله والغرب، الرشق بني إليه التوازن إلعادة القومي
أو النقل يف موضوعات عدة اشتقاق أجل من الدارس وللطالب الواعي للمثقف مكتوب فهو تأخرت، التي
ودراسة الرتجمة، مدارس ويف املرتجمني كبار عند الفلسفي املصطلح نشأة مثل العليا، للدراسات اإلبداع
مؤلفات يف أو املرتجمات يف سواء الرتجمة، عرص يف الفلسفي الفكر ونشأة للمصطلحات، لغوية بنيوية
ر تصوُّ اليونان، اح َّ الرشُّ من الحكماء موقف التأليف، عصور يف أو صات وامللخَّ الرشوح عرص ويف املرتجمني،
عند اليونان الحكماء صورة للحكماء، الفقهاء نقد للمتكلمني، الفالسفة نقد الحكمة، لعلوم املؤرخني
ثاوفراسطس، ثامسطيوس، اح، َّ الرشُّ أو أبرقلس فيثاغورس، أرسطو، أفلوطني، أفالطون، سقراط، العرب:
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األشخاص، عن مستقلة الحقائق تظل حتى اضطراًرا إال األعالم أسماء يذكر ال شخيص ال
«التحول». والثاني «النقل» األول املجلد خاصًة الهوامش، يف النصهذه شوائب كل ووضع
جديد من إنتاجه ويُعاد مؤلفه، مات الذي النص مع مبارشًة فالتعامل «اإلبداع» الثالث ا أمَّ
حية خلية ألحد، ِملًكا الالشخيصليس والنص القارئ. عاش املؤلف، مات القارئ. بواسطة
التاريخ. يف الة وفعَّ منتجة طاقة إىل ل ويتحوَّ ويحيا، يموت الحياة لقوانني طبًقا تتكاثر
الصحراء، رمال يف املؤلف دفنها موقوتة، زمنية قنبلة القارئ، رها يفجِّ مختزنة النصطاقة

بها.81 االصطدام بعد القارئ رها وفجَّ
عىل وال القدماء عىل ال التجريح، أو باملديح بالنقد، أو بالثناء أحكام تصدر وال
ولها أخطأت، إن أجر لها الظرفني اختالف من بالرغم الفريقني فاجتهادات املحدثني؛
حكًما وليست داخيل حكم املوضوع، بناء من جزء عندي األحكام إنما أصابت. إن أجران
النقل «من أن من ناتج وهذا بنفسه.82 نفسه عىل يحكم الذي هو املوضوع وكأن خارجيٍّا،
مع الفارابي فعل كما لها نقًال وليس الحكمة، علوم ملوضوعات دراسة إعادة اإلبداع» إىل
أو للهجوم خاص رأي عىل األحكام تحتوي ال بناءها. ويعيد صدقها، يفحص اليونان،
متعددة كمساهمات كيل منظور يف الحكماء وضع بل ذاك، أو الفيلسوف هذا عن للدفاع
تخطئًة ذاك، أو الفيلسوف هذا عىل الذم أو املدح إلقاء هو املطلوب ليس واحد. رصح لبناء
الحكمة علوم حاولت عام نسق يف الكل وضع إعادة ولكن تعظيًما، أو تحقريًا تصويبًا، أو
املحدثني عند أو اليونان مع القدماء عند سواء باآلخر األنا لعالقة املزدوج الوصف وضعه.
حكم الوصف الخارج. من وليس الداخل من ولكن ورأي، حكم ذاته حد يف هو الغرب مع
إعادة خالل من املوضوع بناء وإعادة خارجه. من وليس املوضوع داخل من مبارش غري

يف والتاريخ الحضارة فلسفة العرب، عند اليونانية الفلسفة تاريخ سمبليقيوس، األفرودييس، اإلسكندر
فصول من الهدف نفس وهو الوسيط، العرص يف املسيحيني عند باملوقف كله ذلك ومقارنة الطبقات، كتب

االستغراب». علم يف «مقدمة يف الخمسة التكوين
الثالث، العدد املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة والعامة»، الخاصة بني التأويل «علوم دراستنا: انظر 81
ص٤٣٣–٥١٢. ١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار األجيال»، «حوار يف وأيًضا ص١٥–١٠٤. ١٩٩٤م، القاهرة
التي املقدمة هذه يف إال الجمع أو املفرد املتكلم بضمري يبدأ الذي الشخيص األسلوب نستعمل لم 82

عن دراستنا انظر الحياة. ومسار العمل بناء بني فرق فال الذاتية. والسرية املوضوع تقديم بني تجمع
األجيال»، «حوار يف عمل وبنية حياة مسار الشامل، الفيلسوف الثمانني: ميالده عيد يف بدوي الرحمن عبد

ص٢٩٧–٣٩١. ١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار
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ومسئولية التزام حكم نظريٍّا، خارجيٍّا حكًما وليس داخيل عميل حكم هو املوقف تركيب
أحد يف طعن سب، أو اتهام تخوين، أو تجريح يوجد ال تشفي. أو فرجة حكم وليس
فالسفة وليسوا متفلسفة، أو اإلسالمية الثقافة عن منعزلة دوائر بأنهم للحكماء اتهام أو
التي الثقافية العمليات طبيعة لفهم محاولة فقط هناك باطنية. شيعة مالحدة، كفرة أو
القدماء من أحد أخطأ وإذا وافدة. والثانية ناشئة األوىل حضارتني، التقاء حالة يف تنشأ
هم الحضاري. وجوُّه الثقافية بيئته وظروفه، دوافعه له خطأ كل العذر. فله املحدثني أو
هذا مستوى عىل ونجتهد وثقافتهم، عرصهم مستوى عىل اجتهدوا رجال. ونحن رجال

البناء.83 املحدثون وأعاد القدماء بنى واحدة. املسئولية وثقافته. العرص

إىل العقيدة «من فكان وعرصه، صاحبه تجربة عن أيًضا يعربِّ والتجديد» «الرتاث مرشوع كان ملا 83

ورشعية اإلسالم رشعية مًعا، الرشعيتني عىل والتأكيد والثورة، اإلخوان بني الصدام لتجاوز محاولًة الثورة»
شخصية تجربٍة عن أيًضا يعربِّ اإلبداع» إىل النقل «من فإن الحارض، ورضورة املايض رضورة الثورة،
وال ال، الفعَّ والعقل املنفعل العقل مثل مفهومة غري أشياء يسمع كان أن منذ طالب، وهو املؤلِّف بها مرَّ
عىل والتخلف االستعمار مواجهة يف اإلسالم ذهنه يف كانت التي اإلسالمية بالفلسفة ذلك صلة مدى يدرك
عبده ومحمد األفغاني مثَّلها كما اإلصالحية الحركة خاصًة املعارص، اإلسالمي الفكر يف معروف هو ما
الفلسفة كانت إقبال. ومحمد املودودي األعىل وأبو قطب وسيد عودة القادر وعبد البنا وحسن رضا ورشيد
وهمومها، بأزماتها وال فيها، الفكر بحال وال األمة بشئون لها شأن ال ُعرضت كما القديمة اإلسالمية
يف الدكتوراه رسالة لخطة امُلَعد األول بحثي خطة قرأ أن بعد الوست) (هنري املسترشقني أحد جعل مما
املعارصين، مع كنت أنني والحقيقة القدماء؟ أدرس فكيف املعارصين، من بأنني يتساءل ١٩٥٦م، آخر
الفلسفة أن حني يف كربها من الخروج ويحاول ة أمَّ مأساة ر يصوِّ وحياة، نبض به إسالمي فكر عن أبحث
القمر تحت ما وعالم القمر فوق ما وعالم عرش، وأفالك عرش عقول من تقدِّمه وما القديمة اإلسالمية
تأسيس بصدد وأنا الفقه أصول علم أقرأ وأنا انفتح كما عيلَّ األمر ينفتح ولم واغرتاب. وخرافة موت
بدوي، الرحمن لعبد «أشبنجلر» كتاب يف الكاذب» «التشكل ظاهرة قراءة بعد إال العام» اإلسالمي «املنهاج
تأويل دون الجامعات أساتذة كرَّرها وكما القدماء عرضها كما القديمة اإلسالمية الفلسفة ربما فتساءلت:
بها وأن خاصة، إسالمية ومضامني يونانية ألفاظ هذه الكاذب»، «التشكل لظاهرة خضعت قد قراءة أو
أنني إبراهيم) (زكريا األساتذة أحد وصفني حتى فيه عنه أبحث كنت ما وهو والحركة، واالنفعال الفعل
فينطلق فيتحرك يتغري َمن كلِّ إىل الرابعة السنة يف االمتياز لقسم الكبري بحثي أهديت عندما برجسون،
نفس أجد وكنت أمني، عثمان من إقبال ومحمد فشته الوقت نفس يف أسمع وكنت جديًدا. شيئًا فيبدع
محمد وليس برجسون ملاذا أتساءل: وكنت والغائية. واالنطالق والتغري الحركة الذاتية، واملفاهيم األلفاظ
اليوناني والفكر اإلسالمي الفكر بني املشرتكة الخصائص موضوع كان املوروث؟ دون الوافد ملاذا إقبال؟
املشرتكة الخصائص الوقت نفس ويف الجمال، الطبيعة، اإلنسان، العقل، للدكتوراه: ة امُلِلحَّ املوضوعات أحد
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الثالث جبهاته يف والتجديد» «الرتاث مرشوع عىل الخارجي باألثر الحكم كان وإذا
قيل فإن الجزء. هذا عىل صادر الحال بطبيعة فإنه يصدر زال ما منها كلٍّ أجزاء ويف
الدين أصول علم إىل املسيحية» «جوهر يف فيورباخ نقل هو الثورة» إىل العقيدة «من إن
النظري البيان هذا والتجديد»، «الرتاث أن كما إسالمية» «فيورباخية تأسيس أجل من
الشعور، تحليل منهج عن يتحدث طاملا إسالمية» «ظاهراتية لوضع محاولة هو األول،
أشبنجلر من الكاذب» «التشكل استعارة أنه اإلبداع» إىل النقل «من عىل حكٌم يصدر فقد
وظاهرة واليشء واملعنى اللفظ جدل أن والحقيقة البعض.84 يتهم كما الغرب» «أفول يف
عالقة يف حية لتجارب مبارش تنظري الحضارات التقاء ظواهر كأحد اللغوي االستبدال
أخرى بألفاٍظ هللا لفظ مضمون عن التعبري بتجربة الوعي يف ذلك وحددت باآلخر، األنا
ومثال (أسبينوزا)، والجوهر (ديكارت)، الكمال فهو الحديثة. الغربية الفلسفة من مستمدة
الخالق التطور أو الروحية الطاقة أو الحيوي والدافع (هيجل)، والروح (كانط)، العقل
(مريلوبنتي)، والجسم (مونييه)، والشخص (بلوندل) والفعل (برجسون)، الديمومة أو
املنطق عىل تدل التي الحديثة املفاهيم هذه آخر إىل (سارتر)، والحرية (هيدجر)، والوجود
املحضة والصورة األول، واملحرك األوىل، العلة ألفاظ عليه دلت كما الغربية الفلسفة يف
أو يوناني حديث، أو قديم فيلسوف أو مذهب من أثر فال القديمة. اليونانية الفلسفة من
والتجديد للرتاث مماثلة مشاريع باستمرار الذهن يف إنما اإلبداع». إىل النقل «من عىل غربي
يف عرش السابع القرن يف بيكون لفرنسيس العظيم» البناء «إعادة مثل الغربي الفكر يف
بناء «إعادة النفس إىل واألقرب العرشين، القرن يف لهورسل العلوم بناء وإعادة البداية،
إن بل ،Reconstruction لفظ أيًضا استعمل فقد إقبال. ملحمد اإلسالم» يف الديني التفكري
بناء إعادة العلوم، بناء إعادة هو هورسل حتى ديكارت منذ كله الغربية الفلسفة مرشوع

وكانت اليونانية، امُلثُل نفس تقديم أعادت التي التنوير فلسفة أو األملاني والفكر اإلسالمي الفكر بني
«جامع بعُد أعي أن دون املحدثني أو القدماء عند ثقافتني، بني والوجود حضارتني، بني االلتقاء همومي
هذا ومنها الثالث، بجبهاته والتجديد» «الرتاث مرشوع يف ذلك بعد تجىلَّ ما وهو خرسو. ملال الحكمتني»
«الحرية أيًضا: انظر القديم». الرتاث من «موقفنا األوىل الجبهة من اإلبداع» إىل النقل «من الثاني الجزء

ص٦٠٩–٦٦٧. ج٢، والوطن، الفكر هموم ذاتية»، لسرية ثانية محاولة العرص، عىل شهادة واإلبداع،
لندن الريس، رياض جماعي»، لعصاب النفيس التحليل والرتاث، العرب «املثقفون طرابييش: جورج 84

١٩٩١م.

68



مقدمة

يمكن كيف وهيجل، وفشته وكانط وديكارت الحديثة، الذاتية عىل بناءً كله الوسيط العرص
العلم.85 لنظرية موضوًعا الذاتية تكون أن

واملراجع املصادر سادًسا:

القديمة املصادر استعمال (١)

القديمة، املصادر وهي األصلية، املصادر عىل اإلبداع» إىل النقل «من يف األول االعتماد
إعادة أجل من الفلسفية والقراءة املبارش التحليل موضوع النصوص وهي الخام. املادة
أصول علم يف العقائد كتب يف الحال كان كما الكاملة للمصادر األول والتفضيل البناء.
أو النقل مرحلة يف سواء بنيتها، الحكمة لعلوم وضعت التي الرئيسية النصوص الدين،
وتلخيصاته رشد ابن ورشوح القديمة العربية الرتجمات ذلك نموذج اإلبداع. مرحلة يف
و«النجاة» و«الشفاء» أرسطو، لفلسفة الفارابي وعروض النقل، مرحلة يف عليها وجوامعه
والرياضية الفلسفية املؤلفات وبعض التحول مرحلة يف سينا البن والتنبيهات» و«اإلشارات
الزماني الرتتيب عن النظر بْرصف والطبيعية الفلسفية الكندي رسائل وكذلك والطبيعية،
رشد فابن الزماني. التوايل يف وليست الزمانية، املعية يف التاريخ، يف فالبنية اإلبداع. مرحلة يف
الرئيس الشيخ سينا وابن الثاني، املعلم هو والفارابي النقل، مرحلة يف األعظم الشارح هو

اإلبداع. مرحلة يف العرب فيلسوف والكندي التحول، مرحلة يف

االنتهاء فعند وأخرى؛ فقرة بني حتى أو وآخر، فصل بني اإلبداع» إىل النقل «من أسلوب أحيانًا يتفاوت 85
بدأت باملغرب، فاس يف سنتني بعد القاهرة، يف ١٩٨٤م أغسطس نهاية يف الثورة» إىل العقيدة «من من
انشغلت ثم ١٩٨٧م، حتى للمادة جمًعا طوكيو، يف ١٩٨٤م سبتمرب أوائل يف اإلبداع» إىل النقل «من
الثورة» إىل العقيدة «من لكتاب املرصية الطبعة وإعداد ١٩٨٧م، فلسفية» «دراسات إصدار يف بعدها
املرشق «حوار ثم ١٩٨٩م، أجزاء) (ثمانية مرص» يف والثورة «الدين ملجموعة املرصية والطبعة ١٩٨٨م،
للخروج. ا مستعدٍّ الذهن يف أمامي رأيته أن بعد ١٩٩١م، االستغراب» علم يف «مقدمة ثم ١٩٩٠م، واملغرب»
يف العرص عىل بالشهادات جديد من عنه االنشغال وتم ١٩٩١-١٩٩٢م. يف الثانية الصياغة بدأت ثم
الفكر هموم ١٩٩٥م، باإلنجليزية) (جزءان، الحديث» العالم يف «اإلسالم من ابتداءً الثالثة الجمهورية
والثقافة «الدين ١٩٩٨م، األفغاني» الدين «جمال ١٩٩٨م، األجيال» «حوار ١٩٨٧م، (جزءان) والوطن
يف األول الجزء ١٩٩٨م. يف واألخرية الثالثة الصياغة تمت وقد ١٩٩٨م. العربي» الوطن يف والسياسة
شتاء يف القاهرة يف والثالث والثاني الفيزر، نهر ضفاف عىل الجامعة منزل يف األملانية بريمن مدينة

١٩٩٩م. وصيف وربيع ١٩٩٨م
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مثل الذاتية، والسري واملقاالت الرسائل الجزئية، األعمال تأتي الكاملة األعمال وبعد
اليونانية. عن ترجم عما إسحاق بن حنني وسرية البوزجاني، تلميذه بيد سينا ابن سرية
الحروف كتاب باستثناء رسائل صيغة يف ُوضعت التي الفارابي مؤلفات كل ذلك يف وتدخل
الصفا» إخوان «رسائل وكذلك الكبري»، «املوسيقى وكتاب الفاضلة» املدينة أهل و«آراء
نظرات الثالثة، وقسمته سينا ابن أعمال داللة مثل الحكمة لعلوم الرباعية البنية عىل لداللتها
يف ا إمَّ الحكمة، فروع إحدى يف أخرى جزئية أعمال وهناك الكيل. النسق يف تدخل جزئية
ومثل الطبيعية»، الحكمة يف السعيدية «الحكمة مثل اإللهيات، يف أو الطبيعيات يف أو املنطق
النصريية» «البصائر مثل شعًرا، أو نثًرا ، مستقالٍّ علًما أصبح الذي املتأخرة املنطق كتب
القرنني يف القديم املنطق نصوص عىل املتعددة والرشوح املنورق»، و«السلم للساوي،
يد عىل فارس يف استئنافه وقبل رشد ابن عند الفلسفي التأليف نهاية بعد والثامن السابع

خرسو. ومال الشريازي الدين صدر
لالسترشاق وتبعيتها عرصنا يف ومقرراته التعليم مناهج وهم تحت ظننت قد وكنت
والرياضية الطبيعية العلوم تاريخ يف أدخل والرياضة الطبيعة علماء مؤلفات أن الغربي
والبريوني حيان وابن الرازي رسائل وكذلك العلمية الكندي فأعمال الحكمة؛ علوم يف منها
يف «القانون» وكذلك الطبية إسحاق بن حنني وأعمال قرة بن وثابت الهيثم بن والحسن
عند الطب تاريخ إىل أقرب رشد، البن و«الكليات» للرازي، و«الحاوي» سينا البن الطب
العرب، عند العلوم تاريخ يف أدخل ذلك كل واملوسيقية، الفلكية األعمال وكذلك العرب،
والتجديد» «الرتاث مرشوع يف وكان الخالصة. التأملية الطبيعية الحكمة عن يبعد والذي
من «موقفنا األوىل الجهة من السادس الجزء يف املادة هذه عرض سيتم األوىل صياغته يف
والطبيعية. الرياضية العلوم بناء إلعادة محاولة والطبيعة» «العقل بعنوان القديم» الرتاث
عن يخرج والطبيعة» والعقل «الوحي اإليقاع: ثالثي عنوان يف «الوحي» إليها أُضيف ثم
لها خاصة مهنة أصبحت ألنها نظًرا الرتدد جاء ثم األجزاء. باقي يف املتبع اإليقاع ثنائية
من كجزء العلوم، تاريخ يف خاصة ومعاهد خاص لعلم موضوًعا أصبحت متخصصوها.
والرشق اليونان عند قبله ما يرث العرب». عند العلوم «تاريخ بند تحت العام العلم تاريخ
دراسة بعد الوهم هذا تبدَّد ثم الحديث. الغربي العلم تاريخ يف بعده من ويرثه القديم،
واملوسيقى والهندسة الحساب الرياضية، العلوم هذه كل تشمل وأنها الطبيعية، الحكمة
لسيادة نظًرا والتاريخ األرض، طبقات علم باعتبارها والجغرافيا بل والكيمياء، والفلك
القسم «الشفاء» يضم أن عجب وال الشعوب. وطبائع أمزجة تفسري عىل الجغرافية النظرية
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الجانب هو أنه والعجيب كذلك. الريايض القسم الصفا إخوان رسائل تضم وأن الريايض،
العقل عىل الرتكيز فيه يتم والذي الوافد أو املوروث إىل اإلحالة الخالصدون اإلبداع به الذي

األواخر. أو األوائل نص خالل من رؤيته دون للواقع مباًرشا تنظريًا والطبيعة
والفارابي الكندي مثل ُخلَّص حكماء يكتبها لم أخرى فلسفية مؤلفات وهناك
مع متكلًما كان الذي الغزايل، مثل موسوعيون مؤلفون كتبها بل رشد، وابن سينا وابن
الفالسفة»، و«تهافت الفالسفة»، «مقاصد يف الحكماء مع وحكيًما «االقتصاد»، يف املتكلمني
وهناك املستقيم». و«القسطاس العلم» و«معيار النظر» «محك يف املنطقيني مع ومنطقيٍّا
يف الحال هو كما والكالم، الفلسفة بني جامًعا املرشقية» «الحكمة كتب الذي الرازي، أيًضا
«اصطالحات مثل: الحكم، علوم من جزء فإنها املصطلحات كتب ا أمَّ املتأخر. الكالم علم
الفنون» مصطلحات و«كشاف للجرجاني، و«التعريفات» لآلمدي، والفالسفة» املتكلمني
الرسول؛ عبد للقايض العلماء» و«دستور خان، صديق لحسن العلوم» و«أبجد للتهانوي،
وتكوينًا نشأًة املصطلح، هي فالفلسفة تجريد؛ من الحكمة علوم إليه وصلت ما قمة فهي

واكتماًال.
اليهودية الفلسفة باسم ولكن اإلسالمية، الفلسفة ثنايا يف نشأت فلسفية أعمال وهناك
فقبل الشقيقتان؛ الفلسفتان عليه بُنيت الذي النموذج اإلسالمية الفلسفة كانت واملسيحية.
الدراسات اليهود عرف عقلية. فلسفة لديهما تكن لم باملسلمني واملسيحيني اليهود اتصال
العقل، دون النقل علومهم عىل وغلب واملشناه. والتلمود التوراة عىل الرشوح التوراتية،
ثانية مرة باملسلمني اتصلوا وملا فيلون، ظهر باليونان اتصلوا فلما التجديد، دون والتقليد
وسليمان باقوده، بن وباهيا املقمس، مروان بن وداود الفيومي، يوسف بن سعيد ظهر
العقليني والفالسفة املتكلمني من وغريهم عزرا، بن وإبراهيم ميمون، وموىسبن جربول، بن
بناءً العربية باللغة أو عربية، بحروف بالعربية أو بالعربية، ا إمَّ أعمالها كتبوا الذين اليهود
ابن مثل اإلسالم إىل ل تحوَّ َمن ومنهم الفلسفي. أو الكالمي أو اإلسالمي النسق عىل
ملكا) (ابن البغدادي الربكات وأبو اليهود» إفحام يف املجهود «بذل كتب الذي السموأل
كما اآلباء دين إىل ارتد ثم اإلسالم إىل ل تحوَّ َمن ومنهم الحكمة». علوم يف «املعترب صاحب
األعمال هذه تُعتَرب فهل الحائرين». «داللة صاحب ميمون بن موىس عن الروايات تنقل
الحياة» «ينبوع يحلل وهل اليهودية؟ الفلسفة إىل أقرب تظل أم الحكمة علوم يف نصوًصا
موىس أعمال باقي عن وماذا املقال»؟ «فصل مثل الحائرين» «داللة ويحل «النجاة»، مثل
النموذج يف أدخل هي هل العرش، والوصايا واملشناه التوراة عىل رشوحه يف ميمون بن
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النص مضمون هو ذلك يف الحاسم العامل أن والحقيقة العربي؟ التطبيق يف أم اإلسالمي
صاحبه ألن الحكمة علوم يف داخل «املعترب» فكتاب الديني؛ صاحبه انتماء إىل باإلضافة
الحكمة. لعلوم الثالثية سينا ابن بنية يف مضمونه أن كما اعتناقه، عىل وظل اإلسالم اعتنق
فهو اإلسالم اعتنق أن بعد اليهودية إىل ارتد َمن أو جربول ابن مثل يهوديٍّا ظل َمن ا أمَّ

اإلسالمي.86 للنسق متبنية كانت ولو حتى اليهودية، الفلسفة إىل أقرب
الفلسفة تاريخ من جزء فهو املسلمني؛ حضن يف الرشقي املسيحي األدب ظهر كما
عدي بن يحيى منذ املسيحية الفلسفة صياغة عليه ت تمَّ الذي النموذج باعتبارها اإلسالمية
الفلسفة إن بل املسيحيني، الرشق وفالسفة األنطاكي بولس حتى األوائل الشام ونصارى
النموذج العتبارها اإلسالمية للفلسفة امتداًدا تُعتَرب املتأخر الوسيط العرص يف املسيحية
حتى عرش الحادي القرن منذ العقليني الفالسفة من وغريهم أبيالر عند لإليمان العقيل

امليالدي. عرش الرابع القرن
كان لو العقيدة؟ عن النظر بْرصف السائد الفكري النمط الحكمة علوم تشمل فهل
يقوله ما بني فرق فال اإلسالمية. الفلسفة ضمن اليهودية الفلسفة لدخلت باإليجاب الرد
الفيومي يوسف بن سعيد يقوله ما بني فرق وال رشد، ابن يقوله ما وبني ميمون بن موىس
وكذلك املسلمني، اليهود للفالسفة نموذج خري والقراءون الغالب. يف الفارابي يقوله ما وبني
النصارى الفالسفة يقوله ما بني فرق وال اليهودي.87 الفكر يف العامة النزعة أنصار كل
توما، وإنجيل املرصيني، إنجيل منذ املسلمون يقوله ما وبني املسلمني بني عاشوا الذين
الذي بآريوس مروًرا اليعاقبة مثل وِفَرقها الرشقية الكنيسة فالسفة حتى برنابه، وإنجيل
الحضارة يف فاالشرتاك برشيته. ويؤكدون املسيح، السيد طبيعة يف األقنوم بوحدة يقول
الفلسفة عن مستقلة دراسات أجل النصوصمن هذه استبعاد تم ذلك ومع العقيدة. يجب
نفس يف اإلسالمية الفلسفة تشارك التي العربية املسيحية والفلسفة العربية اليهودية
للفلسفة لضمها املعارصة الغرب محاوالت من بالرغم الحضاري والنموذج الفلسفي النسق

الوسيط. العرص يف الغربية

لديكارت، تلميذًا أسبينوزا مثل فالسفة منهم فظهر الحديث، بالغرب الثالثة للمرة اليهود واتصل 86

وروزنزفيج بوبر ومارتن الجديدة، للكانطية ممثًال كوهني وهرمان لكانط، تلميذًا مندلسون وموىس
والوجودية. الظاهراتية املعارصة، للتيارات ممثلني

ص١٨٧–٢٢٥. ج١، والوطن، الفكر هموم العربية»، اليهودية والفلسفة الالوي «يهودا دراستنا: انظر 87
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«الفهرست» مثل والطبقات التاريخ كتب يف الحكمة علوم تدوين أيًضا وهناك
للقفطي، األطباء» «طبقات أصيبعة، أبي البن الحكماء» بأخبار العلماء «إخبار النديم، البن
الحكمة» صوان «تتمة خلكان، البن األعيان» «وفيات األندليس، لصاعد األمم» «طبقات
تدوين يف وأهميتها القديمة. املصادر من ذلك وغري للشهرزوري، األرواح» «نزهة للبيهقي،
صورتها من أدق الصورة هذه تكون وقد حضارتها. ويف أهلها عند هي كما الحكمة علوم
ومؤلفي املؤرخني هؤالء أن والحقيقة عرب. وباحثني غربيني مسترشقني املحدثني، عند
حضارية، كمكونات العلوم إىل ينظرون حضارة، فالسفة بل مؤرخني، ليسوا الطبقات
عرش التاسع القرن يف التاريخية النزعة عن بعيًدا حضارية رؤية خاللها من يحددون
والنسبة للحكماء، والوفاة امليالد تواريخ يف سواء التاريخية، األخطاء إن بل األوروبي،
له ذلك كل املختلفة، والنوادر أصحابها، لغري واملوروث الوافد من للمؤلفات الخاطئة
إىل أيًضا يهدف اإلبداع» إىل النقل «من كان وملا التاريخي. اإلبداع عىل الحضارية دالالته
العلوم هذه صورة فإن خارجها، من وليس الحضارة داخل من الحكمة علوم بناء إعادة
املحدثني. عند الجديدة صورتها إحكام عىل تساعد قد القدماء رها تصوَّ كما الحضارة داخل
إطار وضع عادة منها يتم التي الحكمة علوم خارج التاريخ كتب عن املصادر هذه وتغني
األنا، منظور من اآلخر وقرأت تاريخها، دونت قد الحكمة علوم أن حني يف للعلوم. مادي
أرسطو أستاذه اإلسكندر يراسل ال فكيف اآلخر. حضارة يف ناقصًة نصوًصا وانتحلت بل
باطنية؟ فلسفة اليونان يكتب ال وكيف إرشاقية؟ إلهيات أرسطو يكتب ال وكيف أمه؟ أو

يموت؟88 أن قبل عهًدا سقراط يكتب ال وكيف
وأفالطون سقراط أتباع فرقة، فالحكماء الِفَرق، كتب يف الحكمة لعلوم صورة وهناك
«امللل يف الشهرستاني عند خاصًة اإلسالمية، غري الِفَرق ضمن وأرسطو وفيثاغورس
الثورة»، إىل العقيدة «من لنقص تالفيًا التدوين يف الصورة هذه عرض تم وقد والنحل».

الِفَرق. تاريخ يف وليس العقائد نسق يف ألنه نظًرا الصورة؛ لهذه يتعرض لم الذي
والحكماء للمتكلمني املعادين الفقهاء كتب يف الحكمة لعلوم معادية صورة وهناك
العقيدة عىل وخروجها الرشع عن ابتعادها بدعوى إنساني إبداع أو اجتهاد وكل والصوفية
موضوع يف حنبل بن أحمد محنة منذ الخاصة وضالل العامة، عىل وخطرها بالظن، ورجمها

األول املجلد من االنتحال، القراءة، التاريخ، الثالثة: بفصوله «التدوين» األول الباب موضوع هو هذا 88

الحكمة. علوم لنشأة والسياسية واالجتماعية التاريخية الظروف عن بديل تمهيدي كباب «النقل»
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اإلسالمية» الجيوش و«اجتماع للشهرستاني، الفالسفة» «مصارعة حتى القرآن، خلق
لرصيح املنقول صحيح و«موافقة السنة» «منهاج يف تيمية ابن أعمال ومجموع القيم، البن
تساعد وقد الصالح. ابن فتاوى حتى املنطق» و«نقض املنطقيني» عىل و«الرد املعقول»
خالص فقهي منظور من العلوم هذه وضع معرفة عىل سلبي نحٍو عىل الصورة هذه
يتم ولم اليونان. منطق عىل القرآن أساليب ح ويرجِّ املوروث، لصالح الوافد يرفض الذي
دورهم املدينة، حراس هم فالفقهاء الفقهي؛ الفكر يف أدخل ألنها املصادر هذه استعمال
أن قبل الخام النص إىل العودة أجل من اإلنذار وأجراس الخطر نواقيس ودق التطهري يف

فيه. اإلنساني االجتهاد يعمل
الطربي مع والطبقات الحوليات العام، التاريخ كتب يف العلوم هذه صورة ثالثًا وهناك
يف الحكمة فعلوم خلدون؛ ابن «مقدمة» مثل الشامل التاريخ وكتب وغريهم، كثري وابن
كأحد التاريخ علم يف أدخل وهي األقل. عىل والعلماء العلم تاريخ التاريخ، من جزء النهاية
العلوم تاريخ يف خارجها من أو داخلها من الحكمة علوم عن وأبعد اإلنسانية، العلوم

العامة.89 والحضارات
يدخل فإنه للتاريخ، موازيًا إبداًعا الحضارة أبدعته ما وكل والنوادر املنتحالت ا أمَّ
عن يعربِّ نص إنتاج ثم الوافد، روح فهم عىل الحضارة قدرة عىل الدالة املنتحالت ضمن
وتستخدم املوروث، كتابة إلعادة الوافد تستخدم والوافد. املوروث بني تجمع واحدة روح
إىل اإلسكندر أم ووصايا أمه، إىل اإلسكندر رسائل مثل وذلك الوافد، إكمال إلعادة املوروث

ألرسطو.90 التفاحة وكتاب ابنها،
باحث ألي يمكن فال النصوص؛ كل تحليل وعمليٍّا نظريٍّا يمكن ال الحال وبطبيعة
الحصول أمكن ولو حتى ومخطوط، مطبوع من الحكمة علوم أنتجته ما كل عىل االطالع
وإال والبرشية، الزمنية حدوده له العلمي فالبحث والوقت. والصرب الجهد من بمزيد عليه
بحثي، ميدان كل يف الكاملة العلمية املادة لتوافر انتظاًرا يشء أي عىل حكم إصدار أمكن ملا
القديمة املكتبات دهاليز يف الباحثون يكتشفه ملا نظًرا الدين يوم إىل العلمي البحث ف ولتوقَّ

من القديم» الرتاث من «موقفنا األوىل الجبهة من والتاريخ» «اإلنسان السابع الجزء موضوع هو كان 89

الحكمة من الثالث الفصل الحكمة علوم يف اإلنسانيات ضمن يدخل أن قبل والتجديد» «الرتاث مرشوع
العملية.

االنتحال. الثالث: الفصل التدوين، األول: الباب النقل، األول، املجلد 90
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لضياع نظًرا اإلطالق عىل العلمي البحث يستحيل إنه بل جديدة. مخطوطات من يوم كل
الحكمة علوم حالة يف يمثِّل ال منه بقي وما رجعة. غري إىل القديم الرتاث من كبري جزء
بالنسبة متاح غري املطبوع فبعض متاح؛ هو ما اإلمكان، يف هو ما إال يبَق لم ثلثه. إال
تبادل فيه أصبح عٍرص يف األوطان خارج من عليه الحصول لصعوبة باحث أي لقدرات
املخطوطات معاهد إنشاء عرص يف وحتى املخدرات. بتناول أشبه العلمية واملجالت الكتب
متاحة تكون قد مصوراته مخطوًطا، زال ما والبعض واإلقليمية. العربية املنظمات يف
للحكم كافية مادة ويعطي املنشور، غري من بكثري أكثر منها واملنشور متاح. والبعضغري
والرازي الكندي فأعمال ثانيًا. الحكمة علوم نصوص مجموع وعىل أوًال الفيلسوف عىل
غري األعمال من أكثر املنشورة رشد وابن طفيل وابن باجة وابن سينا وابن والفارابي
تحليله فإن األوىل، للمادة ممثلة عينة يعطي املطبوع املتاح كان وملا ُوجدت. إن املنشورة
أحكام إصدار يمكن وبالتايل املفقود. املخطوط أو املطبوع املتاح غري لتحليالت ممثًال يكون
مادة كانت ولو حتى كاملة العامة االستنتاجات نموذًجا. الحكمة علوم الرتاث، عىل عامة
وجود ينفي ال وهذا األعضاء. أحد تنقصه قد البدن أن حني يف مرئية الروح ناقصة. التحليل
دون العلمي القانون عليه يقوم الذي الناقص باالستقراء املنطق يف ى يُسمَّ ما وهو اإلنسان.
يف ى ويُسمَّ الطبيعة. يف االطراد مبدأ عىل اعتماًدا إال تطبيقه يستحيل الذي التام االستقراء
يف الفرع يف العلة اطراد عىل يقوم الذي املعنوي، االستقراء الشاطبي عند الفقه أصول علم
املطبوعة النصوص من املتاح غري إذن يهم ال الحاالت. كل يف استقرائها دون واحدة حالة
والحارض املتاح، غري عىل ومؤرش داللة فيه فاملتاح املفقودة؛ أو املخطوطة أو املتاحة غري
إذن يمكن يعود. ال قد الذي الغائب لعودة انتظاًرا الحكم استحال وإال الغائب عن يغني
تتوقف بحيث املتاحة املادة تكرار هو أحيانًا ذلك يف يشفع وما الشاهد. عىل الغائب قياس
بمجرد مناقضتها. أو تعديلها أو تغيريها أو جديدة داللة أية إضافة عن جديدة مادة أية
وإن املعنى باكتمال ا تامٍّ يصبح املعنى حصول وبمجرد الكم، داللة تتوقف الكيف حصول
بغداد، مكتبات وإغراق اإلسكندرية مكتبة حريق عن وماذا األمثلة. باكتمال ا تامٍّ يكن لم
ضاعت وإن تضيع، ال الروح الزمان؟ غوائل أتلفته وما العسكر، أو الحريق ره دمَّ وما
موجود» إذن فأنا أفكر و«أنا سينا ابن عند الطائر» «اإلنسان حجة البدن. أطراف بعض
محموًال كان وإن التاريخية، الوثائق عن مستقل النهاية يف التاريخي والوعي ديكارت. عند
لها. حدود وال لها نهاية ال حجة النصوص كل عىل االطالع عدم إن عليها. ومدوَّنًا فيها
والكتب اإلسكندرية مكتبة حريق عن األخبار روته ملا طبًقا ُحفظ مما أكثر ربما ضاع فما
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ليس سوداء! أحبار إىل النهر مياه تحوَّلت حتى الخيل، عليها تسري كي دجلة نهر يف امللقاة
من ى تبقَّ بما عليها التعرُّف يمكن التي الحضارية العمليات نوع بل الوثائق، اكتمال املهم
ممثلة عينات املطبوع واملتاح املطبوع. املتاح من عينة املقروء من فاملفهوم القديم؛ الرتاث
عينات املوجودة واملخطوطات املفقودة. للمخطوطات ممثلة عينة واملطبوع كله. للمطبوع
تم ما وربما دالالتها. الكتشاف عناوينها تحليل يمكن والتي الضائعة للمخطوطات ممثلة
الحكماء عند التأليف ملشاريع ممثلة عينة إال هو ما واملفقود، واملخطوط املطبوع تأليفه،
أكرب ولها أصحابها، أذهان يف مطوية زالت ما الفكر مشاريع من وكم النور. تَر لم التي
حكم صدر ملا املادة كل استيفاء الباحث انتظر ولو اإلبداع. إىل النقل من التحول عىل الداللة
قرنني منذ اإلسالمية الحضارة عىل وغريهم املسترشقني من ترتاءى العامة واألحكام عام،

الزمان. من
أسفل القديمة النصوص من اإلكثار الثورة» إىل العقيدة «من عيوب أحد كان وملا
األسفل، النصف يف والنص األعىل النصف يف القراءة نصفني، إىل قسمتها لدرجة الصفحات
بُعده ومدى القدماء ر تصوُّ وإدراك همومه حمل يف الكاتب مشاركة القارئ دعوة أجل من
معه ويفرح السلطة تراث من غضبه يف الكاتب ر يقدِّ حتى العرص، حاجات من ُقْربه أو
عىل أصبح اإلبداع» إىل النقل «من يف القديمة النصوص استعمال فإن املعارضة، برتاث
إلعادة األوىل املحاولة كانت وإذا الدالة. بالنصوص واكتفاءً القراء، عىل تخفيًفا أقل نحٍو
قضم أو هضم أو تفتيت أو تحليل دون الخام النص وضعت قد الدِّين أصول علم بناء
الصدر»، و«ضيق الزور»، «سد يف الكاتب القارئ مشاركة تكفي ابتالعه، يسهل حتى
النقل «من الثانية املحاولة هذه فإن العرص، هموم حمل إىل باإلضافة بالغم، واإلحساس
وعرصه عليه واإلجهاز وتفتيته النص بتحليل تقوم الحكمة، علوم بناء إلعادة اإلبداع» إىل
بفضل االعرتاف عىل الكندي نص مثل بأكمله داالٍّ ا نصٍّ كان إذا إال منه، الخارج وترك
الحكمة اتفاق عن رشد ابن نص أو األوىل الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل رسالته يف القدماء
يحتوي الذي الصفحة أعىل بني الفصل يف املحاولتان وتتفق املقال». «فصل يف والرشيعة
اإلحصائية والنتائج والشواهد الهوامش يضم الذي الصفحة وأسفل الجديد التحليل عىل
مخصص الصفحة وأسفل للروح مخصص الصفحة أعىل النصوص.91 مضمون لتحليل

ا أمَّ الصفحة، أسفل يف االقتباس يف أو الصفحة أعىل يف العرض يف سواء حرة، النصوص تكون ما كثريًا 91

معقوفتني. بني يُوضع فإنه الصفحة أسفل مباًرشا النص كان إذا
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عبله بكل املطبخ تعرض قديمة. بنصوص افتعاًال وربطه الخطاب كرس يتم ال حتى للبدن
الصفحة وتقسيم ثالث، نموذج وضع املمكن من كان األطباق. بتقديم تكتفي أن دون
تحليالت يضم والوسط الزبد، وهو للموضوع بنيوي تحليل عىل يحتوي األعىل أقسام: ثالثة
النص يضم واألسفل املتبقي، الحليب وهو املحللة واملادة النتائج بني تجمع والتي النص
تحقيًقا محققة تكن لم ولو حتى الحليب، ماء األوىل، املصادر من املستَقى بعبله الخام
القراء تعوُّد لعدم ونظًرا الدكن. أباد بحيدر العثمانية الجامعة نصوص مثل حديثًا علميٍّا
الحجم، وتضخيم اإلخراج، وصعوبة يقرءون، ما بني تشتتهم واحتمال األسلوب هذا عىل
الجديد التحليل بني املزدوجة بالصفحة االكتفاء أجل من االفرتايض النموذج هذا استُبعد

أسفلها. املحلَّلة واملادة أعالها
الكندي اللقب، أو الكنية عىل النسبة تفضيل تم فإنه الحكماء، أسماء إىل اإلشارات ا أمَّ
سينا وابن الثاني، املعلم نرصأو أبو وليس والفارابي العرب، فيلسوف أو يعقوب أبو وليس
وليس رشد وابن اإلسالم، حجة أو حامد أبو وليس والغزايل الرئيس، والشيخ عيل أبو وليس
وثقله هيبته من تقلل وقد شخص، إىل العلم تحول فالكنية األعظم. الشارح أو الوليد أبو
تقدِّسه عليها، هو مما أكثر هيبة عليه يضفي واللقب القراء. كل يعرفها وال التاريخ، يف
التاريخ ُصنْع من األلقاب هذه أن كما وتجاوزه. معه والحوار نقاشه من وتمنع وتعظِّمه
يف اإلبداع وعزَّ مقدَّس إىل املايض ل تحوَّ عندما متأخرة عصوٍر يف املؤرخني وْضع ومن
والتجديد» «الرتاث ومرشوع بل اإلبداع»، إىل النقل «من روح يعارض ما وهو الحارض،
أغنى املستقبل وأن املايض، من أكثر بإمكانيات يزخر الحارض أن عىل يقوم الذي كله،

التاريخ. يف التقدم لروح الحارضطبًقا من وأثرى

الثانوية املراجع إغفال (٢)

املحدثني. العرب دراسات والثاني املسترشقني، دراسات األول نوعان؛ الثانوية املراجع
الفرع؟ فلَم موجوًدا األصل دام وما خاطئ. حكم تصحيح أجل من الثانية املرتبة يف وتأتي
فم يف ثانيًة اللقمة مضغ فلَم األوىل، للمصادر نصية دراسة اإلبداع» إىل النقل «من دام وما
والتعريف تاريخية، النصوصكوثائق تحقيق إىل فقط ترجع االسترشاق أهمية إن اآلخرين؟
العلمي التحقيق يف الحضارة لدور استئناًفا القديمة املكتبات بطون من وإخراجه بالرتاث
الهند يف الالأوروبي بالرتاث وانتهاءً الوسيط العرص يف املسيحي ثم باليوناني بدايًة للرتاث،
تحليلها، دون العلمية املادة توفري إىل االسترشاق أهمية ترجع اإلسالمي. والعالم والصني
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دون املعلومات يشء، وال يشء كل به هللا. دون العالم إىل والنظر الروح، دون البدن إعطاء
عىل غريب فاملسترشق الحارض. دون املايض الحال وبطبيعة الرؤية، دون النظر العلم،
يهتم وال الرماد، مع يتعامل دام ما املنزل احرتاق يهمه ال الدار، أصحاب من وليس الرتاث
يخضع آخر فيشء واألحكام واالستنتاجات التحليالت ا أمَّ األموات. يخاطب طاملا باألحياء
دراسة» «موضوع املعنى بهذا االسترشاق املسترشقني. عقلية من وتنبع االسترشاق ملناهج
من كمرجع استخدامه قبل دقيقة علمية مراجعة إىل حاجة يف هو موضوع». «دراسة وليس
نشأت الخام.92 التاريخية للمادة الحضارية الداللة إيجاد أجل من أو األحكام تصحيح أجل
الحضارية. واألنثروبولوجيا املعارصة التأويل علوم نشأة قبل االسترشاقية الدراسات معظم
بل والوطن، الفكر هموم يحملون وطنيون مثقفون أو مفكرون أو فالسفة بها يقم لم
اإلبداع إثبات هو الهدف ليس عرش. التاسع القرن طريقة عىل وضعيون ومؤرخون لغويون
الغرب أو القديم اليونان للغري، تقليدها وإثبات مضمونها من تفريغها بل للشعوب، الذاتي
من أسهل ما املركز. إبداع إىل األطراف لنقل الحديث العربي الفكر دراسة حالة يف الحديث
من أو املسترشقني آخر هوامش من أو عامة مكتبة أية من االسترشاق مراجع قائمة إصدار
السنوية، جمعياتها ومؤتمرات املتخصصة االسترشاقية املجالت من أو واملعاجم املوسوعات
لقد الغرب. عند والتفوق العظمة ملركَّب وتأكيًدا االسترشاق، أمام النقص عقدة من براءة
النفيس التحايل هذا إىل حاجة يف تَُعد ولم الرشد، سن الوطنية والبحوث الدراسات بلغت
دراسة فقط االسترشاق يعني وال الدقيق.93 العلمي البحث باسم اآلخر وعىل الذات عىل
املحدثني، العرب واألساتذة الباحثني بعض أيًضا فيها يشارك بل الحكمة، لعلوم األوروبيني
الدراسات من النمط هذا أصبح حتى والخاصة، الوطنية الجامعات يف ومسلمني، نصارى

العلمية.94 والدرجات الشهادات اجتيازه يف تُعطى الذي العلم هو
بدليل نقلهم وتجاوز املعارصين إبداع هو همه كان وملا همه. إال العالم يبحث وال
وتأكيًدا املعارصين، نقل عىل بناء القدماء نقل إثبات املسترشقني هم فإن القدماء، إبداع
تحقيق ويمكن املحدثني. الغربيني عند الحديثة أو اليونان عن القديمة األوروبية للمركزية

تتعان.» املعني عبد يا لقيتك تعيني، املعني عبد يا «جبتك املرصي: الشعبي العامي للمثل طبًقا وذلك 92

ص٧٥–٧٧. والتجديد»، «الرتاث 93
الحضارة يف اليوناني «الرتاث بعنوان بدوي الرحمن عبد د. ترجمها التي تلك الدراسات هذه أمثال ومن 94

١٩٤٠م. القاهرة املرصية، النهضة دار اإلسالمية»،

78



مقدمة

املسبقة األحكام عىل بناءً ذاتيٍّا إال املسترشق هدف تحقيق يصعب حني يف موضوعيٍّا هديف
التأويل بمناهج العلم يف ونقص القديمة الفلسفية النصوص يف اللغة بظاهر والحكم
ال ولكنه جامعاته. يف وتعلَّم الغرب يف تربَّى أنه مع الحضارية، واألنثروبولوجيا الحديث
والتاريخ، اللغة الوسائل، بأسهل تتم الرشق فدراسة تجاهًال. أو كسًال ا إمَّ كله ذلك يستعمل

كهدف. الثقايف الغزو من املوضوعية إىل أقرب كقصد الثقايف والتحرر
للغرب التبعية عىل يقوم إنما الغربي، لالسترشاق امتداد وهو العربي، االسترشاق إن
وما الخالق، املبدع هو وأنه تقدُّم، من البرشية إليه وصلت ما آخر وأنه بتقدُّمه، واإلعجاب
أمام والعجز أمامه، بالنقص إحساس وهذا والتقليد. التبعية إال الشعوب من غريه عىل
االسترشاق أخذ ولو القدماء. إبداع مثل التاريخ عرب للشعوب الذاتي لإلبداع ونسيان خلقه،
عن مسئوًال الخارج من وليس الداخل من نفسه واعترب ذاتيٍّا، حضاريٍّا موقًفا العربي

وطنية. بحوث إىل عربي استرشاق من لتحوَّل البناء وإعادة التطوير
املرصية الجامعات أساتذة معظم كتبها التي الثانوية الدراسات وهو الثاني، النوع ا أمَّ
عىل اعتماًدا والتدريس واإلعارات الرتقيات أجل ومن النفط عرص يف عامًة والعربية خاصًة
باالسترشاق هي فال العلمي، البحث بهدف علميٍّا تأليًفا تمثِّل ال فإنها مقررة، جامعية كتب
الوطن. أو العلم هموم تحمل ال املحلية. الوطنية بالدراسات هي وال األصيل، الغربي
باالطالع ًقا وتشدُّ أمامه بالدونية وإحساًسا للغرب تملًُّقا االسترشاق أحكام بعضها يكرِّر
ببعض إال يعرفها ولم بها ُكتب التي األصلية األجنبية اللغات يعرف يكاد ال والبعض عليه،
الفلسفة الحكمة علوم تسمية مثل عامة عبارات يف مماثلة أحكام وتصدر املحلية. الرتجمات
ودون األثر ملعنى تحليل دون اإلسالمية الفلسفة يف اليونان أثر عن الحديث أو العربية
الدراسات انهيار عىل مؤرشات هي املؤلفات هذه مثل حضاري. كموضوع بالنص وعي
الكندي خلفاء فيها آثر للحضارة عام انهيار عىل كدليل الحكمة علوم يف والبحوث اإلسالمية
دار، أصحاب وليسوا الخارج من متفرجني يكونوا أن عىل رشد وابن سينا وابن والفارابي
والساعات الخارجي النفط عالم مفضلني لهم، مطورين وليسوا القدماء بعرض متكسبني

الحكمة.95 محبة عىل الداخلية اإلضافية

حدٍّ أي وإىل بحثية، مقاالت أو علمية رسائل عني، ُكتب ما بتجربة الثانوية الدراسات حدود أدركت 95
صورة عن تكشف مما أكثر الباحث هم عن تعربِّ فيه هامشية أشياء عن أم فكري مضمون عن تُعربِّ
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عن تخرج املقارنة اللغة علماء بعض بها قام الجادة العلمية الدراسات بعض وهناك
األدب تاريخ كتب مثل املساعدة الدراسات من ولكنها الحكمة، علوم يف التخصص نطاق
تقوم والتي املقارن اللغة فقه يف الخالصة اللغوية الدراسات أيًضا ذلك ومن الرسياني.96
ويمكن والعربية. الرسيانية مثل والرشقية، والالتينية، اليونانية القديمة، اللغات أقسام بها
يستطيع بل وحده، اللغوي عليه يقدر ال الذي النقل يف داللتها واستنتاج منها االستفادة

األوائل. واملرتجمني إسحاق بن حنني مثل الفيلسوف الناقل ذلك
نحو تتجه وال تفلسف، عىل تقوم وال الرؤية، من تخلو أنها الدراسات هذه وعيب
الطالب، يحفظ غريها. عن وتنقل نفسها تكرر برهانًا، تقيم وال افرتاًضا، تضع وال هدف،
تحول الربح. كامل عىل يستحوذوا حتى نفقاتهم عىل األساتذة ويطبع النرش، ُدور ع وتوزِّ
العيب عن تعربِّ وهي الرزق. ميدان إىل البحث ميدان من الهدف وانتقل التجارة، إىل
أجزاءها، يربط شامل حضاري بمرشوع ترتبط ال التي الجامعية الدراسات يف الرئييس
القديم توظيف وهو مشرتك هدف تحقيق يف جميعها وتصب موضوعاتها، بني ق وينسِّ
أجل من الحديثة الغربية الفلسفة ذلك يف بما الوسائل علوم كل ومعرفة الجديد، لصالح

األنا. ثقافة لتطوير اآلخر واستعمال الغايات، علوم تطور
يف زال ما وهو له تُلقى التي الخاطئة واألحكام األوهام تحت الباحث يقع زال وما
واألدلة، الرباهني إعطاء دون لليونان رشح اإلسالمية الفلسفة إن الجامعية. الدراسة مرحلة
النصوص من والطبيعية الرياضية النصوص وإخراج للنصوص، لغوي تحليل ودون
الغربي، العلم مؤرخي أثر تحت العرب عن العلم تاريخ يف أدخل أنها بدعوى الفلسفية
املغرب: وفالسفة سينا، وابن والفارابي الكندي املرشق: فالسفة إىل الفالسفة وتقسيم
إىل اإلسالمي العالم الغربيني املؤرخني لقسمة طبًقا رشد وابن طفيل وابن باجة ابن
أقرب املرشق االثنني، بني املعرفية بالقطيعة واإليحاء جناحيه، بني للفصل ومغرب مرشق

مدبويل حنفي»، حسن فكر يف نقدية قراءات واآلخر، األنا «جدل عطية: الحليم عبد أحمد انظر: املوضوع.
١٩٩٧م. القاهرة الصغري،

١٩٤٩م؛ سنة القاهرة املقتطف، الرسياني»، األدب «تاريخ البكري: حمدي كامل، مراد مثل وذلك 96

قاريونس جامعة والثاني»، األول القرنني يف اإلسالمي املرشق يف والنقل الرتجمة «حركة الجمييل: رشيد د.
ليبيا طرابلس، للهجرة، والرابع الثالث القرنني يف اإلسالمي املرشق يف والنقل الرتجمة حركة (د.ت)،
الحصاد، دار الجراد، خلف ترجمة الوسطى»، العصور يف الرسيان «ثقافة بيغوليفسكايا: فينا ١٩٨٢م؛

١٩٩٠م. دمشق
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رشد ابن بعد الفلسفة وانتهاء الغرب، عقالنية إىل أقرب واملغرب إيران، إرشاقيات إىل
الرشوح عرص من والسخرية لهم، وجود ال وغريهم والطويس الشريازي الدين صدر وكأن
الحضارة تعيش لكيف وتحليل، دراسة موضوع وهو الثاني، التدوين عرص وامللخصات،
وصعوبة اإلبداع، عزَّ أن بعد الجماعية بالذاكرة وتدوِّنه سلًفا ابتدعته ما تجرت ذاتها، عىل
األصوليني، مع أصويل الفالسفة، مع فيلسوف املتكلمني، مع متكلم وهو الغزايل، تصنيف
اليوناني الغرب وكأن والصني، والهند فارس مع العالقة وغياب إلخ. … الصوفية مع صويف
من إسقاًطا الرومان دون اليونان عىل والرتكيز اآلسيوي، الرشق من فينا حضوًرا أكثر

املعارص. السيايس وعينا يف الرشق عىل الغرب أولوية
سلًفا الجاهزة والرسائل والرزق، للكسب املقررة الكتب هو الفلسفة أمات الذي إن
يف ومسارها لألنا رؤيٍة عىل يقوم الذي الوطني البحث هو يحييها وما رؤية. أو خطة بال
يقوم جديدة ملرحلة مواكبة فلسفية لنهضة تُِعدُّ التي العامة القومية واملشاريع التاريخ،

القدماء.97 لوراثة املحدثون بها
نرجسية أية تعني ال فإنها ومقاالت، دراسات السابقة، واألعمال الذات، إىل اإلحاالت ا أمَّ
النقل «من أن يعني بل نفسه، مرجع هو الباحث يكون أن بالنفس، زائدة ثقة أو غرور أو
وأن السابق، عىل يعتمد الالحق وأن والتجديد»، «الرتاث مرشوع من جزء هو اإلبداع» إىل
حتى كلٍّ من جزء هو السابق املقال أو السابقة الدراسة وأن الالحق، إىل يؤدي السابق
وجه عىل سلًفا قيل ما تكرار ودون السابقة األدوار أو اللبنات تكرار دون البناء يكتمل
عاًما ثالثني من أكثر عىل املمتدة املرشوع أجزاء ربط يف يفيد ذلك أن كما الخصوص.
منذ التفسري»، و«ظاهريات الظاهريات» و«تفسري التفسري» «مناهج الشباب ثالثية منذ
التذكري يصل وقد التسعينيات. أواخر يف اإلبداع» إىل النقل «من حتى الستينيات، منتصف

وإرشاًدا. تنبيًها التكرار حد إىل
القديم الفلسفي النص قراءة إلعادة التحليل صلب يف الغربي اآلخر إىل اإلحالة تتم ولم
أو مناهج باستعمال الخارج من له تطوير دون العرص ظروف عىل وبناءً داخله من
املعارصة الغربية الثقافة تكون أن تجاوز ورضورة تصورات وإسقاط مفاهيم استخدام
اآلخر، مرآة يف األنا رؤية الحديث، العربي الفكر يف الحال هو كما تجديد لكل مرجعيٍّا إطاًرا

١٩٨٧م، القاهرة املرصية، األنجلو فلسفية، دراسات تحيا؟» ومتى الفلسفة تموت «متى دراستنا: انظر 97
ص٢٥٩–٣١٨.
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هذه قيام احتمال عىل التنبيه أمكن ذلك ومع اآلخر. ثقافة خالل من األنا ثقافة وتطوير
للحضارات جديد منطق بوضع تقوم مستقبلية قادمة لبحوث الصفحات أسفل املقارنات

املقارنة.
الغرب إىل القديم اليونان «من للخاتمة اإلعداد الغرب مع املقارنات تهدف كما
ونقل القدماء إبداع بني التقابل بيان اإلبداع» إىل النقل «من الهدف كان فقد الحديث»؛
ديكارت وبني القدماء إىل بالنسبة وأرسطو وأفالطون سقراط بني فرق فال املحدثني.
عىل يزيد ما االثنني وبني اليونان مع القدماء تعامل املحدثني. إىل بالنسبة وهيجل وكانط
نتعامل حني يف عرصالرتجمة، حتى بعده وثمانمائة املسيح قبل أربعمائة عام، ومائتي ألف
يف الديني اإلصالح منذ وبينه بيننا بعيدة ليست الزمانية واملسافة الحديث الغرب مع نحن
عىل عام خمسمائة أو أربعمائة أي عرش؛ السادس يف النهضة وعرص عرش الخامس القرن
القدماء وبني بيننا واحد فاملوضوع اليونان. قدماء وبني بيننا كان الذي الزمن ثلث األقل،
أصل النهاية يف واليونان حديثًا. الغربي واآلخر قديًما اليوناني اآلخر اآلخر، اختالف مع
إسالمي إطار يف الغرب وضع إىل الصفحات أسفل يف الغرب إىل اإلحاالت تهدف كما الغرب.
الغربي الفكر تاريخ كتابة يُعاد أن إىل الغربي الفكر إطار يف اإلسالمي الفكر وضع من بدًال
تهدف كما االستغراب». علم يف «مقدمة يف قبل من محاولة ت تمَّ وكما غربي، ال إطار يف
علوم هي اآلخر علوم بينما الغايات، علوم هي األنا علوم تكون كيف بيان إىل اإلحاالت هذه

الوسائل.
الدراسات ميدان يف لها مستقبلية خطة ووضع العليا الدراسات تطوير يمكن وحتى
يف والدراسة التطوير تستحق الصفحات أسفل املوضوعات بعض عىل التنبيه تم الفلسفية،
فمرشوع خاص؛ بوجه الحكمة وعلوم عام بوجه القديمة العلوم بناء إلعادة متكاملة خطة
تطويًرا الجديدة اإلسالمية للدراسات رؤية ملرشوع نموذج إال هو ما والتجديد» «الرتاث

ومنهًجا. موضوًعا ألزمتها وحالٍّ القديمة للدراسات
لهذه طبيعي كمدخل الحكمة لعلوم الراهن الوضع ر تصوِّ الطويلة املقدمة هذه إن
ومحاولة القدماء نقل تحليل بني الحارض، وإبداع املايض رصد بني تجمع التي املحاولة

املحدثني.98 إسهام

.The State of the Art ى يُسمَّ ما وهو 98

82
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األول الفصل

التاريخ





التاريخ دراسة أوًال:

عىل التاريخي تطورها راصدين املؤرخون به يقوم الذي الفلسفة تاريخ بني فرق هناك
قدماء، وال محدثني فالسفة ليسوا فهم الخارج، من إليه ناظرين خالص، زماني نحٍو
لتاريخ يؤرخون فالسفة فهم قدماء، أو محدثون فالسفة به يقوم الذي الفلسفة وتاريخ
ال عن أو وعي عن شعوري، ال أو شعوري وهدف، غاية ولهم ومنهج، رؤية لهم الفلسفة،
ألعالمها. زمني رصد مجرد وليس التاريخ، يف فلسفة عىل يقوم للتاريخ تدوين هو وعي.
التاريخي الوعي بداية ذلك فإن فالسفتها، طريق عن لنفسها الفلسفة خ تؤرِّ وعندما
البداية منذ بنفسها لنفسها خ وتؤرِّ التاريخ، يف نفسها الفلسفة ترى الفلسفي. والرتاكم
توقف النهاية، بداية يكون ذلك فإن للفلسفة، املؤرخون خ يؤرِّ وعندما الذروة. حتى
البداية لذاتها. الفلسفة تدوين مرحلة يف واكتماله اإلبداع عن الفلسفي التاريخي الوعي
والنهاية إبداعها، من جزء تاريخها واعية، ذات البداية الخارج. يف والنهاية الداخل من
مؤرخون، والفالسفة فالسفة، فاملؤرخون التاريخ.1 متاحف إىل ل تحوَّ متحجر موضوع

فعل وكما علم، كل بداية يف أرسطو فعل كما فالسفة من الفلسفة تاريخ لتدوين عديدة نماذج هناك 1

فلسفة «مبادئ عن كتابه يف أسبينوزا فعل وكما امليالدي، الرابع القرن يف الكنيسة» «تاريخ يف أوزيبيوس
ومقارنته الفلسفة تاريخ يف وهيجل الخالص»، العقل «نقد نهاية يف العقل تاريخ يف وكانط ديكارت»
«حكمة ويف الغربية» الفلسفة «تاريخ يف ورسل الحديثة، الفلسفة تاريخ يف وفيورباخ وشلنج، فشته بني
لدراسة مستقل موضوع إىل ذلك تحويل ويمكن وكانط. وشلنج نيتشه عن كتاباته يف وهيدجر الغرب»،
الفلسفة يف سواء الفالسفة، عند الفلسفي التاريخي الوعي تكوين وكيفية الفلسفة وتاريخ الفلسفة
إحصاء مجرد العنوان بهذا العامة الثانوية يف قديم درس هناك وكان اإلسالمية. أو الغربية أو اليونانية

الحارض. بالعرص ربط أو رؤية دون يُنىس



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوعي نتيجة هو الفلسفي الوعي أن كما الفلسفي، الوعي هو لديهم التاريخي والوعي
التاريخي.2

مناهج: بثالثة الفلسفة دونت التي املؤلفات عرض ويمكن

طرق تطوُّر ملعرفة زمنيٍّا املؤلفات هذه ترتيب له طبًقا يتم الذي التاريخي املنهج (أ)
التاريخي، الفلسفي الوعي مسار عن يكشف مما ونهايتها، وذروتها نشأتها التدوين،
النص تطور عن يكشف وربما عرش. الرابع القرن القرن، هذا حتى الثالث القرن من ابتداءً
عرش الخامس القرن بداية من الزمان من عقدان اآلن مىض وقد أدبي. كنوع التاريخي

التالية:3 الحقائق عن الزماني التسلسل هذا ويكشف املايض. للقرن استمراًرا

حنني خاصًة املرتجمني، وعند الرتجمة عرص منذ مبكًرا التاريخي الوعي ظهور (١)
عند تاريخي وعي عىل تدل فالرتجمة عام؛ ألف من أكثر عىل واستمراره إسحاق، بن
يف بها واعتزاًزا لها، احرتاًما القديمة، للحضارة الحديثة الحضارة ونقل بالتدوين املرتجم

متصل. واحد حضاري مسار

سليمان وألبي النجوم». حركات «كتاب أيًضا له األندليس لصاعد الحضارات تاريخ كتب إىل باإلضافة 2

اإلنذارات وكيفية اإلنسان قوى مراتب يف مقالة مثل: فلسفية مؤلفات الحكمة» «صوان صاحب املنطقي
وأنها خامسة طبيعة طبيعتها العلوية األجرام أن يف الكون، عالم يف يحدث مما النفس بها تنذر التي
وجواباته عنها ُسئل عدة مسائل املنطق، يف كالم الناطقة، النفس هي لها التي النفس وأن أنفس، ذات
مقالة األول، املحرك يف ورسالة الفضائل طرق اقتصاص يف رسالة ونوادر، وُمَلح حكمية تعاليق لها،
السياسة. يف رسالة العارض، هللا عبد أبي الوزير وصف يف رسالة اإلنسان، بنوع الخارجي الكمال يف
صاحب زاده كربي طاش ا أمَّ التشبيهات. وكتاب الكتب فهرس له «الفهرست» إىل باإلضافة النديم وابن
والدينية، واملنطقية والطبيعية الرياضية العلوم بني مؤلًفا وثالثون سبعة حوايل فله السعادة» «مفتاح
األريب. الكامل املؤرخ األديب الفاضل العالم لقب خليفة حاجي ويأخذ «الشفاء». يف رسالته إىل ويحيل
الحقائق علوم يف اإللهية الشجرة أيًضا: له الحكماء تاريخ يف األرواح» «نزهة إىل باإلضافة وللشهرزوري
هندو والبن التنقيحات. الحكماء، مدينة امللكوتية، املجردة األنوار يف اإللهية واألمثال الرموز الربانية،
ديوان الطب مفتاح الفلسفي، املعاد وصف الفلسفة، يف املشوقة الرسالة الروحانية» «الكلم إىل باإلضافة

العقول. نزهة الحكمة، مجمل من البالغة الحكمة، النموذج الشعر،
هي: زمانيٍّا ترتيبًا مرتبة املؤلفات هذه 3

والحكماء. الفالسفة نوادر (٢٦٤ه): إسحاق بن حنني (١)
الفهرست. (٣٨٥ه): النديم ابن (٢)
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التاريخ دراسة أوًال:

والحكماء، للفالسفة نوادر يفصيغة عرصالرتجمة منذ مستقلة النصكوحدة تبلور (٢)
املؤلف، عىل األولوية له والنص القائل، من أهم فالقول إسحاق؛ بن حنني أيًضا فعل كما

العرض. هو عنها واملعرب املاهية، هي والفكرة
فلسفي كعمل أنفسهم بالفلسفة املشتغلني عند الفلسفي التاريخي الوعي ظهور (٣)
الغرباء، وليس الدار أهل ويدوِّنه الفالسفة، يكتبه الفلسفة فتاريخ الفلسفة. تاريخ عىل

العلوم. مفاتيح (٣٨٧ه): الخوارزمي (٣)
والحكماء. األطباء طبقات ٣١٠ه): (بعد جلجل ابن (٤)

الحكمة. صوان ٣٩١ه): (بعد السجستاني سليمان أبو (٥)
اليونانية. الحكم يف الروحانية الكلم (٤٢١ه): هندو ابن (٦)

مرذولة. أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق (٤٤٠ه): البريوني (٧)
األمم. طبقات (٤٦٢ه): األندليس صاعد (٨)

الكلم. ومحاسن الحكم مختار (٤٨٠ه): فاتك بن املبرش (٩)
والنحل. امللل (٥٤٨ه): الشهرستاني (١٠)

الحكمة. صوان تتمة (٥٦٥ه): البيهقي (١١)
الحكماء. بأخبار العلماء إخبار (٦٤٦ه): القفطي (١٢)

األطباء. طبقات يف األنباء عيون (٦٦٨ه): أصيبعة أبي ابن (١٣)
األعيان. وفيات (٦٨١ه): خلكان ابن (١٤)
األرواح. نزهة (٦٨٧ه): الشهرزوري (١٥)

الوفيات. فوات (٧٦٤ه): الكتبي (١٦)
املقدمة. (٨٠٨ه): خلدون ابن (١٧)

السيادة. ومصباح السعادة مفتاح (٩٦٨ه): زاده كربي طاش (١٨)
والفنون. الكتب أسامي عن الظنون كشف (١٠٦٧ه): خليفة حاجي (١٩)

العلوم. مفتاح ١١٠٠ه): (بعد الخوارزمي (٢٠)
الظنون). كشف (ذيل العارفني هدية (١٣٤٨ه): باشا إسماعيل (٢١)

املؤلفني. معجم (١٤١٤ه): كحالة رضا (٢٢)

مثل: غريها إضافة ويمكن منها كعينة املحللة املدونات هي هذه

الحكماء. تاريخ (٥٤٨ه): الشهرستاني (١)
بالوفيات. الوايف (٧٦٤ه): الصفدي (٢)

الرتاجم. تاريخ (٨٧٩ه): قطلوغبا ابن (٣)
العروس. تاج (١٢٠٥ه): الزبيدي (٤)
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

النهاية يف األمر تدهور وقد صنعتهم. يدوِّنون فالسفة املؤرخون الدخالء. وليس البيت آل
فأصبح واحد. آٍن يف يشء ولكل يشء ألي مؤرخون الفلسفَة ن دوَّ عندما املايض القرن منذ

العام. التاريخ من جزءًا الفالسفة
هندو. وابن جلجل، وابن إسحاق، بن حنني مثل: األطباء، هم املؤرخون الفالسفة (٤)
مثل واملتكلمون البريوني، مثل الديانات ومؤرخو النديم، ابن مثل الوراقون أيًضا وهم
مثل الطبقات ومؤرخو فاتك، وابن السجستاني مثل الُخلَّص والفالسفة الشهرستاني
وابن صاعد مثل الُخلَّص واملؤرخون والكتبي، خلكان وابن أصيبعة أبي وابن القفطي
خليفة وحاجي والسكاكي كالخوارزمي للعلوم الشاملة النظرة أصحاب العلماء أو خلدون،
والزركيل. كحالة رضا مثل املحدثون واملوسوعات القواميس أصحاب أو باشا، وإسماعيل
عند البداية يف يظهر للتدوين كمادة فالقول التاريخ؛ يف وتجزئتها البنية تناثر (٥)
ألنه أدبي نوع أفضل وهو فاتك. بن واملبرش هندو ابن عند املنتصف ويف إسحاق، بن حنني
كمرآة واملورث للوافد والتأريخ وليسلألعراض. وللماهيات وليسألصحابها، لألقوال يؤرِّخ
والسجستاني، الخوارزمي عند البداية يف تظهر اآلخر يف منهما كلٍّ صورة تعكس مزدوجة
صاعد عند البداية يف يظهر والخاصة العامة الحضارات وتاريخ البيهقي. عند الوسط ويف
الوسط ويف النديم ابن عند البداية يف يظهر العلوم وتقسيم خلدون. ابن عند النهاية ويف
خليفة وحاجي زاده كربي طاش عند النهاية ويف بكر) (أبو والخوارزمي السكاكي عند
القفطي عند الوسط يف تظهر الفريضكما ابن عند البداية يف األعالم وأسماء سزكني. وفؤاد

كحالة.4 ورضا الزركيل عند النهاية ويف والشهرزوري خلكان وابن أصيبعة أبي وابن

ابتداءً الزمان، عْرب يتجىل أدبي كنوع ن املدوَّ النص عن يكشف الذي البنيوي املنهج (ب)
بالزمان. ويضحي البنية يستبقي الزماني، التتابع عن النظر بْرصف الخاص، إىل العام من

اآلتية: األدبية األنواع عن املنهج هذا ويكشف

الحال هو كما خاللها من الحكمة علوم تظهر حيث والخاصة، العامة الحضارات (١)
وكما أصيبعة، أبي وابن القديمة الحضارات يف ظهرت كما الحكمة. ن دوَّ عندما صاعد عند

الهند. حضارة هي واحدة حضارة عقائد تدوين يف البريوني فعل

ابتداءً والنهاية والسابع، والسادس الخامس بالقرون والوسط والرابع، الثالث بالقرنني البداية تتحدد 4

القرن. هذا حتى خلدون ابن قرن الثامن، القرن من
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التقابل خاصة الحكمة، لعلوم الرئيسيني املكونني باعتبارهما واملوروث الوافد (٢)
والبيهقي والسجستاني الخوارزمي عند الحال هو وكما العرب، وعلوم العجم علوم بني

والشهرزوري.
«املقدمة»، يف خلدون ابن فعل كما وحدها اإلسالمية الحضارة داخل الحكمة علوم (٣)

وصناعاتها. علومها جوانب وكأحد
كما املسلمون أتباعها لها يونانية فرقة باعتبارها الِفَرق كتب يف تظهر كما الفلسفة (٤)

الشهرستاني. فعل
والسكاكي النديم ابن فعل كما خاللها من الحكمة وظهور العلوم تقسيم (٥)
إحصاء غري وهو سزكني. وفؤاد خليفة وحاجي زاده، وطاشكربي بكر) (أبو والخوارزمي
ابتداءً ذلك كان سواء وحدها، الفلسفية العلوم إلحصاء الفالسفة به يقوم الذي العلوم
أو زاده) كربي (طاش واملصنفني املصنفات من أو النديم) (ابن واملصنفات املصنفني من

خليفة). (حاجي املصنفات أو والخوارزمي) (السكاكي العلوم تصنيف
عىل للمؤلف األولوية وإعطاء الحكماء خالل من الحكمة وظهور األعالم أسماء (٦)
والقفطي، الفريض، ابن مثل: الجوهر، عىل وللعرض القول، عىل وللشخص النص،

كحالة. ورضا الزركيل مثل واملحدثون والكتبي، خلكان، وابن
الحكماء أشخاص عن النظر بْرصف نصوصها خالل من الحكمة وظهور األقوال (٧)

فاتك. بن واملبرش هندو وابن إسحاق بن حنني مثل

أجل من بل التوفيق، بدافع ليس والتاريخي، البنيوي املنهجني بني الجمع ويمكن (ج)
من تكوينها هو والتاريخ الثمرة، هي فالبنية التاريخ؛ يف تطورها وبيان البنية استبقاء
الباقية هي البنية واملسار. املنبع هو والتاريخ املصب هي البنية الحصاد. حتى البذور

الزمان. هو والتاريخ األبدية هي البنية ويتبدل. يتغري والزمان
بني التدوين، طريقة يف أيًضا بل وحدة، باعتباره العمل يف فقط ليست األدبية واألنواع

عظيمة.5 مثل الفقرات يف بل واملقال، والفصل الباب

هام. حدث عىل للداللة «عظيمة» صاعد يستعمل 5
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يف األندلسيون شارك املشارقة. مساهمة قْدر التاريخ تدوين يف املغاربة ساهم وقد
جلجل.6 وابن صاعد مثل التدوين

التاريخ إن أم ممكن املحايد التقريري الوصفي املوضوعي، التاريخ هل هو: والسؤال
منظور، بال وصف وال رؤية، بال تقرير يوجد فال املؤرخ، رؤية عىل يتوقَّف إنساني علم هو
مرئيٍّا املوضوع دام ما والذات. املوضوع قضية هي مستحيل؟ املعنى بهذا العلمي والحياد
للموضوع، الذات رؤية هو النهاية يف فالتاريخ املوضوع؛ ترى الذات دامت وما ذات، من
دور قل ما إذا االثنني بني التناسب يف هو السؤال إنما الذات. خالل من املوضوع ووصف
الذات دور زاد ما وإذا تاريًخا. املوضوع كان والصياغة الرؤية يف األدنى الحد إىل الذات
املوضوع اختفى إذا ا أمَّ قراءة. املوضوع كان والعبارة والتأويل الفهم يف األقىص الحد إىل
انتحاًال. كان عنه بديًال أو له الروح يف مشابًها موضوًعا وأبدعت الذات لحساب كليًة األول

الدرجة. يف إال واملوضوع الذات بني فرق ال الثالث، الحاالت ويف

شيخو لويس األب والفهارس بالروايات وأردفه بالحوايش وذيَّله نرشه األمم»، «طبقات األندليس: صاعد 6

اليسوعيني، لآلباء الكاثوليكية املطبعة املرشق، مجلة من عرشة الرابعة السنة يف بتتابع نُرش اليسوعي.
١٩١٢م. بريوت
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واخلاصة العامة احلضارات ثانًيا:

الوقت؛ ذلك يف املعروفة القديمة الحضارات ملجموع طبًقا التاريخ تدوين ويتم (١)
الحضارة يكون ومجموعها وأخرى حضارة بني فرق ال التحليل. وحدة هي فالحضارة
والحكماء»، األطباء «طبقات يف (٢٩٨ه) جلجل البن هي ذلك يف محاولة وأول البرشية.
خ مؤرِّ اإلسالم، يف مؤرِّخ أول يعترب إنه بل صاعد، قبل املوضوع يف ألَّف أندليس أول وهو

األطباء.1 ألخطاء ح ومصحِّ ومؤلِّف وشارح
الالتينية من قريبًا األندلس يف لعيشه يونانية منها أكثر التينية مصادره وكانت
إىل املصادر وتكثر اليونانية. والرتجمات اليونانية من القريب العربي املرشق عن بعيًدا
نظًرا القدماء عند التأليف طابع وهو سابقة، مصادر من تجميع مجرد الكتاب اعتبار حد
األلوف كتاب الرئييس مصدره فردية. كملكية وليست جماعي كعمل النصوص لشيوع
كتاب الرتجمان، لريونم القروانقة كتاب القصص، صاحب هروشيش كتاب معرش، ألبي
املصادر بعض إىل رجع كما املتن. يف وردت أخرى كتب إىل باإلضافة األشبييل، أيزيدورس

بالسماع.3 مروية شفاهية مصادر عىل يعتمد كما األطباء.2 كتب من األصلية

يذكر لم التي األدوية ذكر يف مقالة «ديسقوريدس»، كتاب من املفردة األدوية أسماء تفسري أيًضا: له 1
غلط فيما التبيني رسالة الرتياق، أدوية يف مقالة الطب، صناعة يف يُستعمل ما كتابه يف ديسقوريدس منها

السيد. فؤاد مقدمة املتطببني، بعض فيه
فيلسوًفا، يكون أن للطبيب ينبغي قاطاجانس، العرسة، األمراض ألفالطون، النواميس أبقراط، عهد مثل: 2

لجالينوس. وكلها الطبيعية، األدوية
من بالعابدي ويُعرف كيسان عابدين بن مالك بن ويحيى زكريا أبو الحراني، يونس بن أحمد منهم 3

القطية، بابن املعروف العزيز عبد بن عمر بن محمد بكر أبو الفقيه. أيوب بن سليمان طرطوش، أهل



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الطب صناعة وضع َمن أول عن جلجل ابن إىل ه ُوجِّ سؤال هو التأليف عىل والدافع
األثر. وعزَّ القوم اندثر فقد اإلجابة؛ وتصعب املوضوع. يف مدوَّن كتاب وجود لعدم نظًرا
األخبار بعض إىل باإلضافة املوضوع، يف السابقة املدوَّنات عىل االعتماد يمكن ذلك ومع
حكيم. لكل الذاتية السرية عىل بها االستدالل يمكن اليونان لحكماء املدوَّنة أو الشفاهية

عنه.4 املنقول املصدر ويذكر بالنقل ويعرتف
الطوفان قبل العالم تاريخ قسمة مثل بالخيال، والواقع باألسطورة التاريخ ويختلط
اإلله بني فرق ال أبولن عن الحديث ومثل الطب، صناعة بداية عن السؤال يف وبعده
األخبار لقبول أدنى وحدٌّ للمصادر، املؤرخ نقد من أدنى حدٌّ هناك ذلك ومع واإلنسان.5
تاريخية كمادة الشعر ويظهر املعقول.6 وتتجاوز الشناعة حد إىل تصل والتي تليق التي

أصدقائهم.7 من أو األطباء الحكماء قرض من
الحضارات، دوائر أي األمم؛ طبقات الطبقة وتعني طبقات. تسع إىل الكتاب ويقسم
إال للزمان، يخضع ال الطبقات ترتيب أن من وبالرغم صاعد. عند بعد فيما الحال هو كما
وفارس ومرصوبابل اليونان تجمع أوىل وحدة يف الحضارة وبداية بذلك. يوحي تواليها أن
الحكمة يف الطب يبدأ ثم العلوية. والفلسفة الطبية الحكمة ويسميها الهرمسية، يف ممثلة
ثم لهم، الفرس غزو بعد اليونان ثم والرومان، اليونان بني تمييز دون اليونانية الرومية
قبل العرب إىل تحوُّلها ثم اإلسكندرية، إىل اليونانية الثقافة انتقال ثم روما، بناء بعد اليونان
وال رسيانيٍّا وال روميٍّا أصله يف يكن لم «من سلبًا تسميتهم بل كذلك تسميتهم دون اإلسالم
األندلسية.8 الحكمة وأخريًا املغرب، يف حكماؤهم ثم املرشق، يف اإلسالم حكماء ثم فارسيٍّا»،

اإلشبييل وبشري الكندي، الطبيب، بريق بن عمر حفص أبو الطبيب، العدوي الجبيل عبدون بن محمد
.(١٠٠ ،٤١ (ص٦، الصالح السلف عن املروية اآلثار وبعض املطران

الرتجمان لريونم القروانقة وكتاب القصص، صاحب هروشيش وكتاب معرش، ألبي األلوف كتاب مثل 4

(ص١–٥).
ص١٥. جلجل، ابن 5

شنيعة النصارى تواريخ يف أخبار وله العقول، من القريبة أسقالبيوس أخبار من مدوَّنًا وجدته ما فهذا 6

(ص١٢-١٣). بكتابنا تليق ال
(ص١٠٥). ربه عبد بن أحمد ه وعمِّ ربه عبد بن سعيد شعر مثل 7

والفلسفة الطبيعية الحكمة يف تكلم ممن األولية العالية الطبقة اآلتي: النحو عىل التسع الطبقات هذه 8

الطبقة ذلك، يف وبرع والفلسفة الطب يف تكلم ممن اليونانية الرومية الحكمة الثانية الطبقة العلوية،
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

من أي اليونانية؛ من األوىل الخمس الطبقات كانت وإذا اإلسكندرانية.9 األندلسية وأكربها
ومسلمني. ونصارى يهود املسلمني، وحكماء العرب من التالية األربع الطبقات فإن الوافد،
واإلسالم العرب حكماء فإن الحكماء، عدد باعتبار ولكن املوروث، عىل للوافد فاألولوية
من تاريخي إذن التصنيف مقياس أضعاف.10 الثالثة بمقدار اليونان حكماء عىل يزيد
ا أمَّ وبعده. اإلسالم قبل العرب وديني واملغرب، املرشق بني وجغرايف اإلسالم، إىل اليونان
الحكماء من يذكر وال الزماني.11 الرتتيب وليس واألهمية فبالشهرة الحكماء ترتيب مقياس
كأفراد الحكماء حيث ومن منهم.12 أعالم أو أسماء أي الخامسة؛ الطبقة اإلسكندرانيني
بن حنني ثم أسقليبيوس، ثم جالينوس، يتصدر الحضاري انتمائهم عن النظر بْرصف
بن يحيى بن أبقراط ثم عمران، بن وإسحاق سقراط ثم أرسطاطاليس، ثم إسحاق،
هرمس، ثم الحرانيان، وأخوه يونس بن وأحمد ربه عبد بن سعد ثم جعفر، أبو ثم إسحاق،
يف والرازي وبطليموس عرشة، الرابعة املرتبة يف أفالطون ويأتي األوىل. العرشة املراتب يف
مجموع من عرشة الثانية يف وإقليدس عرشة، السابعة يف وديسوقريدس عرشة، الخامسة

مرتبة.13 وعرشين خمسمائة

الطبقة والفلسفة، الطب يف ُشهر ممن الفرس بعد دولتهم يف كانوا الذين اليونان حكماء من الثالثة
الحكماء من الخامسة الطبقة روما، بنيان بعد القيرصية الدولة يف تكلم ممن اليونان حكماء من الرابعة

فارسيٍّا. وال رسيانيٍّا وال روميٍّا أصله يف يكن لم ممن السادسة الطبقة اإلسكندرانيني،
الرومانية اليونانية ،(٢١) الرشقية اإلسالمية ،(٢٥) األندلسية كاآلتي: الصفات لعدد طبًقا الكمي الرتتيب 9
الفرس بعد اليونانية ،(٨) املغربية اإلسالمية ،(١٠) العربية القيرصية اليونانية ،(١١) العلوية ،(١٤)

.(٢) اإلسكندرانية ،(٧)
حكيًما. (٥٧) مجموع من (٤٢) املسلمني العرب وحكماء ،(١٥) اليونان حكماء 10

(ص٣١). وبراعته ذكره لشهرة سقراط عىل أرسطاطاليس ذكر قدَّمنا وإنما 11

ص٥١. جلجل، ابن 12
،(٤١) إسحاق بن حنني ،(٤٢) أسقليبيوس ،(٦١) جالينوس كاآلتي: األسطر) (عدد الكمي الرتتيب 13
جعفر أبو ،(٢٩) إسحاق بن يحيى ،(٣١) أبقراط ،(٣٣) عمران بن إسحاق سقراط، ،(٤٠) أرسطاليس
ورد الذي الحراني ،(١٨) هرمس ،(٢٧) الحرانيان وأخوه يونس بن أحمد ربه، عبد بن سعيد ،(٢٨)
دياسقوريدس، ،(١٤) الحكيم أفالطون ،(١٥) ماسويه بن يوحنا ،(١٦) الحارث ،(١٧) الرشق من
،(٩) اإلرسائييل سليمان بن إسحاق إقليدس، ،(١٠) طولون فتح بن محمد إسحاق، بن يعقوب يوسف أبو
بريق، بن عمر حفص أبو البنني، أم ابن بلج، بن سليمان بكر أبو الثاني، هرمس ،(٨) رمنة أبي ابن
،(٦) الثاني امللك عبد أبو حفصون، بن حكم بن أحمد يزيد، بن خالد مارسجويه، ،(٧) تبليخ بن محمد
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للشخصية، العامة والعرصواملالمح واألهمية واملكان االسم يذكر الشخصية، رسم ويف
شيخ سقراط وتالميذه. بشيوخه حسنة، وسرية وفضل علم من إيجابية مالمح ومعظمها
أو اليهودية والدين: امللة تذكر كما ومعلمه. أرسطاطاليس شيخ وأفالطون أفالطون،
الطبقة والفلسفة، الطب يف برع ممن اإلسالم حكماء ومن واإلسالم. والحرانية النرصانية
إسحاق لقب ساعة سم مثل األلقاب األسماء يف والعجيب ومسيحيون. مسلمون السابعة،
املؤلفات تذكر ثم العالم. بجناحي إحساًسا املرشق من ورد الذي الحراني عمران، بن
فلسفيٍّا صحيح قول هو إنما نسبتها. صحة عن النظر بْرصف األقوال من وقليل أساًسا
العلم عن املصلحة ألمور الجامعة كلمات الثمان مثل صاحبه عن النظر بْرصف ووجدانيٍّا
آٍن يف وأرسطو أنورشوان كرسى إىل تُعزى التي والصالح والعدل والجيش والرعية والدولة
التاريخي الرسد أسلوب من وتتحقق الحكيم عظمة تبني العجيبة النوادر تذكر ثم واحد.
والنبوة. الحكمة والخيال، العقل واألسلوب، والفلسفة واألدب، العلم بني تجمع ثقافٍة يف
سرية بني فرق فال الجميع. عند مقروءًا الكتاب وتجعل الفلسفة، جفاف القراء عن تخفف
باألفعال واإلتيان بل الخصوم، مع والحوارات والحكايات النوادر يف األنبياء وسرية الحكماء
ثقافة، باعتباره العلم نرش عىل قادر شعبي تأليف النوادر االنتباه. تستدعي التي العجيبة
ورىضاألمراء السلطان من نعمه للفيلسوف يذكر وكما العامة.14 إىل الخاصة من وتحويله
الشخصية مآسيهم أو عليهم، واألمراء وامللوك السالطني وغضب محنهم تذكر فإنه عنه،
املوت أو العمر آخر يف العمى ومعظمها القتل.15 حد إىل تصل والتي النفسية أو البدنية

األقدار. سخريات عىل يدل مما أطباء وهم األمراض، بعلل

لوقا بن قسطا الحراني، قرة بن ثابت قطون، أبولون، الطبيب، يحيى بن أصبغ ،(٥) الطبيب إسحاق
الحيل عبدون بن محمد بالكتاني، املعروف حسني بن محمد الوليد أبو النرصاني، ملوكه ابن البعلبكي،
عمر، أبي بن عمران أبا، بن أحمد فسطاط، قرة، بن سنان بن ثابت جربيل ،(٣) بختيشوع ،(٤) العدوي
األشعراني هارون موىس أبو النرصاني، الطبيب جواد أبحر ابن ديمقراطيس، ،(٣) جابر بن أحمد بكر أبو

.(٢)
.٩٤ ،٨٤ ص٦٣، جلجل، ابن 14

حنني أفحمه أن بعد ضده الخليفة عند الطيفوري دسيسة عىل بناءً الغم من إسحاق بن حنني موت مثل 15

أنكرها ولو املسلمون عليه لهاج أثبتها لو األيقونات بتقديس يتعلق فيما دينيٍّا الطيفوري أحرجه علميٍّا.
ربه عبد بن سعيد أُصيب كما .(٧٨ (ص٧٧، بالعمى الرازي وإصابة .(٧٠ (ص٧٩، النصارى عليه لهاج
اإلسهال بعلة الثقفي امللك عبد وأبي حفصون بن حكم بن أحمد وموت (ص١٠٥). أيامه أواخر يف بالعمى

(ص١١٠-١١١).
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

البداية يف ويقرتح (٤٦٢ه).16 األندليس لصاعد األمم» «طبقات محاولة والثانية (٢)
هذا يستمر لم ولكن والعادات، لألخالق طبًقا البرش تصنيف منها للتصنيف، مقاييس عدة

وصناعًة.17 وعلًما وفكًرا ثقافًة تبدع حضارية كائنات البرش ألن التصنيف
لفظ يُذكر وال حديثة. أو قديمة ا إمَّ فاألمم الزمن؛ التصنيف مقياس يكون وأحيانًا
حضارة اإلسالمية فالحضارة واألندلس. العرب ويضم ضمنًا يُفهم بل رصاحًة، الحديث
القبط، اليونان، الكلدانيون، الفرس، سبع: وهي القديمة، األمم لحضارات بالنسبة حديثة
التي السامية الشعوب تاريخ العرص بلغة ى يُسمَّ ما وهو الصني. والسند، الهند الرتك،
فالفيلسوف داخلها؛ والفالسفة التدوين، مقياس والحضارة اإلسالمية.18 الحضارة حملت
األدنى. إىل األعىل من الحضارة صاعد ويصف حضاري. بزوغ والفلسفة فلسفي، انبثاق
يحدِّدها ثم عظمتها. ومدى التاريخ يف مكانتها ًدا محدِّ األمة عىل عام حكم بإصدار يبدأ
ملوكها. بمنعطفات حسابيٍّا تاريخها يضيف ثم األرض، عىل مساحتها ويبنيِّ جغرافيٍّا،
أو السكان علم مثل وساللتهم والسكان البرش يصف ثم السيايس. التاريخ من نوع وهو
وهو الفكر، عىل والباعث الحضارة مصدر األهم، وهو الدين يصف ثم البرشية. الجغرافيا
الذي املسار نفس وهو الحضاري. اإلبداع وذروة العلم يبنيِّ وأخريًا األديان. تاريخ إىل أقرب

العلوم. حتى الجغرافيا من ابتداءً الست أبوابها يف املقدمة يف خلدون ابن اتبعه
عند الحال هو كما الحضارات لتأريخ والفالسفة املؤرخني عند وارد «الطبقة» ومفهوم
الحضارات داخل والفالسفة» األطباء «طبقات يف جلجل ابن وعند األمم» «طبقات يف صاعد
جميًعا ينتسبون وكأنهم الحضارات، خارج األطباء» «طبقات يف أصيبعة أبي ابن عند أو
والعرص، الزمن أي الجيل؛ فقط الطبقة مفهوم يعني وال واحدة. لحضارة أبجدي نحٍو عىل

شيخو لويس األب والفهارس بالروايات وأردفه بالحوايش وذيَّله نرشه األمم»، «طبقات األندليس: صاعد 16

بريوت اليسوعيني، لآلباء الكاثوليكية املطبعة املرشق، مجلة عرشة، الرابعة السنة يف بتتابع نُرش اليسوعي.
١٩١٢م.

املوتى دفن من الشعوب كل عليه تجمع وما البرش تميُّز من فيكو قاله ما يشبه وهو ص٥. السابق، 17
والدين. والزواج

أي والجرامقة؛ والقبط واألرمانيني واألشوريني والكوثابيني والبابليني السوريانيني الكلدانيون: يضم 18

والحبشة السودان القبط: ويشمل والربجار. والجاللقة واإلفرنج الروم اليونانيون: ويضم والحجاز. الشام
آسيا. أواسط شعوب كل الرتك ويضم واملغرب. والرببر والزنج والنوبة
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل األوائل وفضل املتأخرين، عىل املتقدمني وفضل التفاضل. قيمة حكم يتضمن قد بل
الكل.19 عىل اليونان فضل وبالتايل األواخر،

الحضارة جوهر هو فالعلم بالعلم.20 االنشغال هو الحضارات تصنيف ومقياس
والروم، واليونان، والكلدان، وفارس، الهند، ثمان: بالعلم اشتغلت التي واألمم وإبداعها.
الذين النخبة أو الصفوة إال بالعلم تشتغل وال والعربانيون. واألندلس، والعرب، ومرص،
أيًضا بالعلم تُعَن لم التي واألمم والرتك. الصني مثل الدنيا عىل وليس النفس عىل يعكفون
والربابرة والروس الصقالبة إليهم ُمضاًفا والخزر، والرتك الصني مقدمتها ويف ثمانية،
الرشق يف معظمهم جماعة أو قبيلة بمعنى أمة عرشة خمس املجموع ويكون وغريهم.
برطاس، مثل: هذا وقتنا يف معروفة غري أمم وهناك الرشقية، وأوروبا الوسطى األقىصوآسيا
روا دمَّ الذين الحرب أهل واملغول التتار إىل يشريون قد الربجمان كشك، جوران، الرسيز،
أصحاب أهلها كبرية، مملكة فالصني بالعلوم؛ تُعَن لم أمم أربعة عىل صاعد ويدلل بغداد.
يف تبدو كما التصويرية واملهن الصنائع وتحسني األعمال تجويد يف يجدون عملية، صناعة
والنوبة والحبشة والسودان والزنوج وفروسية. حرب أهل والرتك والزخرفة. الحروف نقش
وأقرب والظلم، والعدوان والجهل بالطغيان يتميزان والربابرة والجاللقة البهائم. إىل أقرب
الصنعة يف منهم أفضل والبهائم الجنوب. أهل من هم وال الشمال أهل من هم ال البدو، إىل
ذلك يوحي وقد والجسم. الحس يف منهم أفضل والحيوان والعنكبوت. كالنحل والتصوير
والرتك وحكمة، علم أهل كانوا وقد للصني، التاريخي والظلم الشعوبية ببعض التحليل
وحضاراتهم ثقافاتهم للربابرة أن كما وامللخصات، الرشوح عرص يف العلوم حفظوا وقد

وطبقات املحدثني، وطبقات املفرسين، طبقات مثل اإلسالمية العلوم تاريخ يف الشائع املفهوم وهو 19

املعتزلة. وطبقات الصوفية، وطبقات النحاة،
وطبقاتها األمم «اختالف التصنيف مقياس يضع األول) (الباب القديمة األمم عن صاعد حديث بعد 20

التي و«األمم الثالث) (الباب بالعلوم تُعَن لم التي األمم إىل وينتهي الثاني)، (الباب بالعلوم» باالشتغال
واألندلس، العرب، مرص، الروم، اليونان، الكلدان، فارس، الهند، ثماٍن: وهي الرابع)، (الباب بالعلوم» ُعنيت
الخزر، الرسيز، برطاس، الرتك، ومأجوج، يأجوج الصني، فهي: بالعلم تُعَن لم التي األمم ا أمَّ إرسائيل.
(الحبشة السودان أحقاف الربابر، الروس، (البلغر) الربنجر الصقالبة، إليهم ويضيف كشك، جوران،

وغانة). والزنج والنوبة
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

شيمهم برداءة السودان عىل الحكم هذا مثل إصدار معه يصعب مما وممالكهم ودياناتهم
أحالمهم.21 وسفاهة

أو األغلب، وهو ألهميتها طبًقا ا إمَّ الكمية الناحية من الحضارات تدوين ويختلف
ومصادر القديمة األمم عن الروايات كان فقد احتماًال؛ األقل وهو عنها، األخبار لتوافر طبًقا
األندلسألن زاد وربما والتفسري. التاريخ علوم يف ذلك وُضح كما متوافرة األخرى املعلومات
للموروث األولوية وتبدو الوطنية. ثقافته وألنها عنها املعلومات لديه تتوفر أندليس املؤرخ
الكلدان. األندلسوأصغرها أكربها كبرية، بنسبة اآلخر عىلحضارة األنا لحضارة الوافد، عىل
املوروث أن حني يف علًما، خمسني عىل يزيد ال الوافد أن نجد ا كمٍّ باملوروث الوافد وبمقارنة

املوروث.22 واتساع الوافد ضمور عىل يدل مما الخمسمائة يتجاوز
وبني األندلس، فارس، الهند، مثل: البلد، أو املوقع بني الحضارة تسمية يف فرق وال
والبلد. املوقع يخلدون الذين وهم الحضارة، صنَّاع هم فالبرش البرش؛ أي األهل أو الشعب
لفظ غياب ويُالَحظ مرص. أهل إرسائيل، بنو العرب، الروم، اليونان، الكلدان، مثل: وذلك
الدين فيها يلعب وطنية ثقافة دينية، منها أكثر قومية فالحضارة املسلمني؛ أو اإلسالم

رئيسية.23 أدواًرا والصناعة والعلم
ا إمَّ املؤرخ ويرجع شفاهية. أو مدوَّنة سابقة مصادر عىل التاريخ تدوين ويعتمد
مصدران والحديث القرآن أن كما األصلية.24 اآلخرين مؤلفات إىل أو السابقة مؤلفاته إىل

ص٨–١٢. السابق، 21
،(١٤) اليونان ،(٢٠) العرب ،(٢٥) األندلس اآلتي: النحو عىل الكم حيث من األمم ترتيب صاعد عند 22

واألندلس العرب أي املوروث .(٢) الكلدان ،(٣) فارس ،(٣٫٥) مرص أهل ،(٤) إرسائيل بنو الروم، الهند،
إىل الوافد علوم ونسبة ونصف، مرتني الوافد من أكرب فاملوروث ،(١٨) والروم اليونان أي والوافد ،(٤٥)

.٪١٠ املوروث علوم
فصل أنه كما قصًدا. اإلسالم لفظ أسقط فربما شيخو، لويس األب النارش عند من العناوين تقسيم 23

اإلسالمية. الحضارة حضن يف وكالهما ،(٧) واحًدا ترقيًما إعطائهما من بالرغم العرب عن األندلس
مصادر وعىل السابقة مؤلفاته عىل ولكن البيهقي، يعتمد كما الشفاهية الروايات عىل صاعد يعتمد 24

والعجم» العرب من األمم أخبار «جوامع والنحل»، امللل أهل «مقال مؤلفاته: فمن والفالسفة؛ املؤرخني
كتاب يف قتيبة وابن (ص٣٦-٣٧). والفهرست (ص٢٨)، املسعودي عىل يعتمد كما (ص١٢–١٥).
الكبري» «التاريخ يف حميد بن محمد بن والحسن الهمذاني، محمد أبي وعىل (ص٤٣)، «املعارف»
الفلسفة» تعلم قبل يقدم أن ينبغي «فيما يف الفارابي وعىل «املذكرات»، يف معرش أبي وعىل (ص٤٩)،
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أسماء الستكمال كاملة أخبار وجود لعدم ويأسف مصدر. بال شيئًا يذكر وال لألخبار.25
مصدر القرآن أن كما والعجم». العرب من األمم أخبار «جوامع كتابه إىل ويحيل األعالم.26
ِمْن الَِّذيَن َمَكَر ﴿َقْد وسقوطها: الحضارات وقيام التاريخ قوانني ملعرفة وأساس أخبار
ِمْن اْلَعذَاُب َوأَتَاُهُم َفْوِقِهْم ِمْن ْقُف السَّ َعَليِْهُم َفَخرَّ اْلَقَواِعِد ِمَن بُنْيَانَُهْم هللاُ َفأَتَى َقبِْلِهْم
مصدر الحديث أن كما الكلدان. من النمرود عن أخبار ومصدر يَْشُعُروَن﴾، َال َحيُْث
مصدر الشعر أن كما العرب.»27 أرض يف دينان يبقى «وال اليهود: تشتيت لتفسري لألخبار
املسلمني روايات كانت سواء للمعلومات، مصدر أيًضا الشفاهية الروايات للمعلومات.28
الداللة. منه تغيب ف ِرصْ تاريخ املوضوعي والتاريخ يوسف.29 بن حسداي مثل اليهود أو
لالعتماد نظًرا وهناك هنا أخطاء تقع قد األحداث. مجرى تطابق السابقون رواها أخبار
يف الحال هو وكما ذلك بعد خلدون ابن طالب كما صدقها من التحقق دون الروايات عىل
حديثًا.30 املعارصين املؤرخني عند أو قديًما الحديث علم يف سواء التاريخي، النقد مناهج

(ص٧٩)، الطربي تاريخ به وصل الذي بالصلة املعروف التاريخ يف كتابه يف الفرغاني وعىل (ص٣١–٣٧)،
(ص٤٥). والرواة املصادر من آخر عدد وعىل

(ص٤٧). والحديث (ص١٧–٤٤)، القرآن عىل ويعتمد 25

بأسمائهم لجهيل ا وإمَّ هؤالء، عن لتقصريهم ا إمَّ ذكرهم عن أرضبت غريهم جماعة بها كان «وقد 26

ص٧٤). (صاعد، باألندلس» عندنا بأسمائهم مشهورين كانوا وإن املعرفة، من ومنازلهم وأخبارهم
هؤالء» من كثري عىل يربي َمن أعرفه لم َمن يف يكون أن يمكن فقد بهم، اإلحاطة أدعي «ولست

(ص٨٦-٨٧).
.٨٨ ،٧ ص٥، صاعد، 27

.٧٩ ،٩٥ ص٩٤، السابق، 28
تلميذه وأخربني ،(٨٢ ،٦٨ (صاعد العباس أبو أخته ابن عن أخربني سعيد، عثمان أبو أخربني مثل: 29

.(٨٤ ،٨٢) الوزير أخربني (ص٧١)، يوسف بن حسداي الفضل أبو أخربني (ص٧٠)،
الهند إىل ووصوله دارا وقتل الفرس وهزيمة اليونان ملك اإلسكندر توجيه عن صاعد حديث مثل 30

عىل الفرس قىض كما واحدة، مملكة يف امللك بطليموس د وحَّ أن بعد البطاملة بعده أتى ثم والرتك. والصني
وتعظيم املجوسية، إىل الزرادشتية من فارس ديانات عن الحديث ومثل الفرس، عىل الروم وقىض بابل
الجغرافية، حدودها لها الالتينية، لغتها كبرية، مملكة والروم والظالم، والنور العالم وتركيب واألنوار، النار
قسطنطني. ملكها اسم من مشتقة والقسطنطينية أغسطس، وملوكها مؤسسها، وهو روما وعاصمتها
به عظيم ملك ومرص ص٣٣–٣٧). (صاعد، هناك ظهروا فالسفتها وبعض أفريقيا، يف ممتلكات ولها
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

والنحل وامللل الحضارات وتاريخ الجغرافية واملناطق الدول تاريخ التاريخ، ويشمل
بتاريخ الحكمة تاريخ ارتباط عىل يدل مما الثقافات، وتاريخ الحوادث تاريخ واحد. آٍن يف
والنحل امللل ومؤرخي النديم، ابن مثل الفلسفة مؤرخي عند ذلك بدا وكما والنِّحل، امللل

الشهرستاني.31 مثل
الفلسفة الحضارة، إىل والتاريخ الجغرافيا املوضوعي التاريخي التقرير يتجاوز وقد
اليونانية الفلسفة بني فرق وال اليونان. رشاحه وذكر أرسطو عند واللغة والدين والعلم
واالتجاه واملهن األلقاب حيث من دالالت بال األعالم بعض تُذكر وأحيانًا اليوناني. والعلم
الحضارات وتتعادل بينهما.33 الخلط لدرجة الرومان إىل إحالة نقطة واليونان الفكري.32
الحضارات مناطق تلك كانت فقد والجنوب؛ والغرب الرشق بني املختلفة أجنحتها بني
إال حضاريٍّا تبزغ ولم بعُد، تستيقظ لم الحالية أوروبا، أي الشمال؛ كان إذ القديمة،
والكلدان وفارس فالهند والغرب. الشمال إىل والرشق الجنوب من املسيحية انتشار بعد
واألندلس الرشقي، الجنوب يف والغرب ومرص الغرب، يف والروم واليونان الرشق، يف
واملغرب. املرشق يف إذن اإلسالمية الحضارة كانت اإلسالمي. الغرب يف إرسائيل وبنو

األندلس. حضارة من جزءًا اإلرسائيليون وكان
بعض إطالق مع سلبًا الصني عن بالحديث إال إيجابًا الهند عن الحديث يكون وال
لها عظيمة ة أمَّ فالهند الذم؛ أو للمدح خطابي أسلوب يف للثانية ا وذمٍّ لألوىل مدًحا األحكام

املرصيون واشتغل ذمة، وأهل نصارى ثم وصابئة، وعمالقة وروم، ويونان قبط سكانها وبيوت هياكل
(ص٣٨–٤١). والحكمة بالعلم

كتب وله (مفقود). اإلسالم» «تاريخ األندلس»، «تاريخ مثل الخالص التاريخ يف كتب األندليس لصاعد 31
والنحل». امللل أهل «مقاالت وتاريخ األمم»، «طبقات مثل الحضارات تاريخ يف

لفظ واشتقاق الصابئة، ودينهم اليونانية لغتها يصف جغرافيا اليونان بالد صاعد يصف أن بعد 32

وسياسية وإلهية وطبيعية ومنطقية رياضية إىل وقسمتها الفالسفة وطبقات الحكمة، محبة من فلسفة
والحيل) والخطوط (املناظر التقليدية الفلسفة علوم إىل الفلسفة أرسطو قسمة وكذلك ومدنية. منزلية
(النفس، الفلسفة وأعمال النظرية، الفلسفة وهي الطبيعة)، بعد (ما واإللهية الكيان) (سمع والطبيعية
وهو الفلسفة يف املستعملة واآللة العملية، الفلسفة وهي والسياسة وأوديموس)، نيقوماخوس إىل واألخالق
اليونان، عند العلوم (صاعد: وفرفوريوس األفرودييس، واإلسكندر ثامسطيوس، اح: َّ الرشُّ وكذلك املنطق.

ص١٩–٣٣).
الروم، يف العلوم (السابق: ميطن ميالوش، هومريوس، سنبلقيوس، بوليس، أرسطراطيس، مثل 33

ص٣٣–٣٧).
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تآليفها تصل لم الهند ولبعد يجهل. ما وعدو يعلم ما صديق املؤرخ وكأن جليلة، مآثر
من املقفع بن هللا عبد ترجمها أن بعد فارس عرب ودمنة» «كليلة ُعرفت وقد القليل. إال
يف بالخرافة عليهم يحكم ال صاعد فإن بالهند، اإلعجاب وبسبب العربية. إىل الفارسية
يف مذاهبهم ويذكر والنظر. الحكمة إلعطائهم وعطارد السواد، من لحمايتهم ُزَحل ر تصوُّ

الشطرنج.34 مثل ألعابهم وبعض كنكه مثل علمائهم بعض ويذكر النجوم
والروم. والفرس، والرتك، والهند، الصني، أتباع: والناس خمسة امللوك الصني ويف
السباع ملك والرتك الحكمة، ملك والهند طبيعيون، أتباع ألنهم الناس ملك الصني وملك
املحمودة.35 رَي السِّ وللملوك الرجال، ملك والروم للعظمة، امللوك ملك والفرس للشجاعة،

املغلوبة الشعوب احرتام عىل يدل مما الروم من املهزومون وهم الفرس ويمدح
ملوًكا.36 وأسوسها إقليًما، وأرشفها داًرا األمم أوسط وعز، وبذخ رشف أهل وهم وثقافاتها.
اليونان.37 عْرب إال يشء كتبهم من يصل ولم واإللهيات. ورياضيات حكمة علوم وللكلدان
العمالقة خالل من الفراعنة وقراءة التاريخ، إىل منها القراءة إىل أقرب مرص يف والعلوم

الهرميس.38 الرتاث قراءة وإعادة
اآلخر، حضارة فقط وليس األنا حضارة أيًضا املوضوعي التاريخي العرض ويشمل
املرشق يف األنا حضارة حضن يف نشأت التي إرسائيل وبني واألندلس العرب حضارة
القرآن يستعمل كما للعرب. تاريخي كمصدر العربي الشعر ويستعمل واملغرب.39

(ص٢٥). كنكه أخبار من وال (ص١٣)، األركند حقيقة تصل لم بأنه صاعد ح يرصِّ 34
الهندسة وصناعة واألحكام العدد وعلم النجوم عىل مآثر وللهند ص١١–١٥. الهند، يف العلم السابق، 35

ص١٥–١٧). الفرس، يف (العلم واألدوية والطب الرياضية والعلوم
ص١٥–١٧. السابق، 36

ص١٧–١٩. الكلدان، عند العلم السابق، 37
ص٣٨–٤١. مرص، يف العلوم 38

العباسية، الدولة ثم األموية الدولة يف والعلماء العلم وتاريخ اإلسالم، قبل العربية القبائل تاريخ مثل 39

وباقية، بائدة إىل العرب وتقسيم العرب، جزيرة شبه حدود وتحديد والعلماء، للعلم الخلفاء وتشجيع
تعرف لم ومدر. وبر إىل القبائل وتقسيم وإسالم، جاهلية إىل وتاريخهم وعدنان، قحطان إىل والباقية
واملجوسية اليهودية لديهم وانترشت والكواكب. والقمر الشمس دياناتهم محور وكانت الفلسفة. العرب
تاريخ ورصد اإلسالم، إىل تحولهم ثم باألنساب العرب وتفاخر والطوالع، النجوم وعرفوا األوثان. وعبادة
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

املوروثة األنا حضارة عرض ومن علومهم.40 نشأة وكيفية طبائعهم ملعرفة والحديث
تستبعدها. وال اآلخر ثقافة تحمل األنا فثقافة والرشح؛ الرتجمة عرص يف الوافد يبدو

أدوار وبيان املرشق، بعد املغرب تخصيص هو العرب بعد األندلس وتخصيص
وبغداد. والكوفة البرصة أدوار بانت كما وبلنسية. ورسقسطة وطليطلة قرطبة مدن
أمريكا اكتشاف قبل الغرب ناحية من املعمورة آخر باعتبارها األندلس صاعد يصف
علوم: أربعة إىل علومها م ويقسِّ الثقايف.41 التاريخ إىل بعده يعود جغرايف استطراد يف
تعليم إىل الفلسفة ويصنِّف النجوم. أحكام الطب، واملنطق، الفلسفة والرياضيات، الهندسة
الفلسفة، وهي الكلية العلوم حسب العلوم باقي ويصنف النجوم. ريايضوأحكام علم وهو
أسماء يذكر ثم طبيعيٍّا. علًما باعتباره الطب أنواع ويصنِّف الرياضة. وهي والجزئية
وداخل املغرب. إىل التوجه قبل املرشق يف ومرص والشام العراق أهل من اإلسالم مشاهري
للتعلم والعراق والشام والحجاز مرص إىل الشاعر وهجرات واألعالم، األسماء يذكر علم كل
تواريخ من أكثر الوفاة تواريخ ويذكر املشارقة. تالميذ فاملغاربة األندلس؛ إىل العودة قبل
ذلك بدا كما الشخصيات لرسم أولية كمحاولة العلماء لبعض صورة ويرسم والعمر. امليالد
بعضهم ومحنة الحكام عند وظائفهم وبنيَّ البدنية. أو الذهنية السمات سواء البيهقي، عند
الخليفة ملذهب وتقبيًحا للعامة إرضاءً والحساب الطب إال رشد ابن قبل كتبهم وحرق
ارتباط أيًضا يبنيِّ مما ملجالسهم زينًة جديد من الكتب الخلفاء يستجلب أن قبل السابق
من يكونوا لم وإن حتى والشبان الشيوخ من عدة أجياًال صاعد ويذكر بالسياسة. الثقافة
والبلد وتقييمها، واملؤلفات الرسول إىل ونسبه طال ولو حتى كله االسم يذكر املشهورين.

هللا عباد «يا حديثني: يف إال النبوي الطب تعرف ولم بكر. أبي خالفة أول من اإلسالم صدر يف العرب
هللا» والطبيب رفيق و«أنت الهرم»، وهو واحًدا إال دواء له وضع إال داء يضع لم وجل عز هللا فإن تداووا،
واملوسيقى والحكمة والكيمياء الطب بني جمعوا الذين العرب األطباء من سبعة أسماء ويذكر (ص٤٧).

ص٤١–٦٢). العرب، عند العلوم (السابق: الفلكيني من اسًما عرش وأحد والفلك
ص٤٢–٤٤. السابق، 40

٩٢ه، عام فتحها ثم الروم، ممتلكات من كانت عندما اإلسالمي الفتح قبل األندلس وضع صاعد يذكر 41
الخليفة الحكم بن الرحمن عبد أيام العلوم دخلتها اإلسالم. ثم النرصانية ثم الصابئة دين عىل كانت
والطب العلمني هذين بني يجمعون علمائها من ثمانية صاعد ويذكر والنجوم. الحساب خاصة الخامس
النجوم، علم، كل أعالم ويذكر والكيمياء. بل واملنطق، والجدل والحديث والفقه والشعر والعروض واللغة

والطب. الكواكب، وأحكام الطبيعة،
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من هجرته وتاريخ والوفاة، الوالدة ومكان والرسقسطي، البلنيس مثل إليها ينتسب التي
الطربي مثل اآلخر دون بعٍض يف االستطراد يتم قد العودة. ثم الهجرة ومكان األندلس
رفيعة، وهمم صحيحة، أفهام فلهم الفالسفة؛ عىل خاص بوجه يثني ثم تآليفه.42 وكثرة
إبداعهم لعدم اآلخر للبعض يأسف حني يف صناعتها. وأحكموا الفلسفة أجزاء عرفوا

الطب. يف كنانيش مجرد بتدوين واالكتفاء
ألنها التاريخ إىل منها القراءة إىل أقرب مرص، يف العلوم مثل إرسائيل بني يف والعلوم
باستثناء عباس بن هللا عبد عند التفسري علم يف اإلرسائيليات وأثر األنبياء تاريخ إىل نقل
نفس عليهم وينطبق الشبان.43 من فمعظمهم أعالمهم ا أمَّ وسنواتهم. اليهود حساب

األمراء.44 وخدمة والوفاة امليالد حيل من الشخصية لرسم املكونة العنارص
طبقات يف األنباء «عيون يف السابع القرن حتى املقارن الحضارات تاريخ استمر وقد (٣)
اإلسالمية للحضارة الجغرافية املناطق د تعدُّ من بالرغم (٦٦٨ه) أصيبعة أبي البن األطباء»
كالرسيانية بعضالثقافات ومرصودخول والشام واملغرب العجم وبالد العراق بني الواحدة
هنا فالحضارة الهند. مقابل يف اليونان داخل واإلسكندرانيني اإلسالمية، الثقافة داخل
وامللل الديانات بني فرق ال املتعددة.45 الواحدة اإلسالمية الحضارة داخل جغرافية منطقة
ضخمة معارف دائرة وهي وإسالم. ومجوسية ونرصانية ويهودية حرانية، والطوائف،
واألحكام والتأويل، القراءة من ممكن قْدر أقل مع الشامل الرسدي التاريخ إىل أقرب

الشعبي.46 والخيال املغالية،
أي واملحدثني؛ القدماء األطباء بني للتمييز وسري نكت ذكر التأليف الهدفمن كان وقد
طبية مدارس يف وتسلسلهم األزمان توايل عىل طبقاتهم ومعرفة الطب، تاريخ كتابة إلعادة

والفلك والفلسفة واملوسيقى واللغة والنحو والهندسة العدد بني تجمع اسًما ثالثني حوايل صاعد يذكر 42
والتاريخ. والحديث والشعر الفقه مثل املوروثة العلوم وبعض بل والطب، النجوم وأحكام

ص٨٧. األندلس، يف العلوم السابق، 43
ص٨٧–٩٠. إرسائيل، بني يف العلوم السابق، 44

بريوت الحياة، مكتبة رضا، نزار د. وتحقيق رشح األطباء»، طبقات يف األنباء «عيون أصيبعة: أبي ابن 45
(د.ت).

تظهر لم وإن املقدمة ويف والتحقيق النرش طريقة يف أيًضا الدقيقة العلمية الروح هذه ظهرت وقد 46

ص٧–٩). (املقدمة، بابًا عرش خمسة إىل الكتاب تقسيم يف الحكمة
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

لها.47 ووعاء لألقوال مقدمة فاألعمال كتبهم؛ أسماء ومعرفة وتالميذ، معلمني التاريخ عرب
فصولون وأنساب، وأرس عائالت، األطباء واألقوال. األخبار األطباء بعض يف ذكرت لذلك

أسقليبيوس. أخو
ا أمَّ الحكماء. أي األطباء» «طبقات الكتاب ي ُسمِّ لذلك الحكمة، من جزء والطب
الحكماء الحكم». ذوي وأخبار األمم «معالم هو آخر كتاب يف ذُكروا فقد الرياضيون الحكماء

والريايض. الطبيعي العلمني، بني فصًال تعليميون، وحكماء أطباء حكماء نوعان، إذن
ثالثة يف الحقيقة يف تتجمع أنها إال بابًا، عرش خمسة إىل الكتاب قسمة من وبالرغم
وحدة عن يكشف والذي الطب صناعة أحدث َمن أول عن التمهيدي الباب بعد أقسام
اإلسالمية، الحضارة ورثتها التي والبابلية واملرصية اليونانية القديمة البرشية الحضارات
عن الخامس حتى الثاني من أوىل أربًعا أبوابًا يشمل األول القسم الهرمسية.48 قضية وهي

الخيال عىل تعتمد ألنها ٩ : ١ بنسبة الرواية لصالح أنها إال ألسقليبيوس والحكم اآلداب ذكر من بالرغم 47
النسبة وتصبح ٠٫٥ مقابل يف ٠٫٥ أنبادقليس عند االثنان يتساوى حني يف ص٣٧-٣٨)، (السابق، الشعبي

(ص٦١–٧٠). ١ : ٧ فيثاغورس عند األقوال لصالح
كاآلتي: عرشة الخمس الكتب 48

(ص١١–٢٨). حدوثها وأول الطب صناعة وجود كيفية (١)
(ص٢٩–٣٨). بها املبتدئني وكانوا الطب صناعة من أجزاء لهم ظهرت الذين األطباء طبقات (٢)

(ص٣٩–٤٢). أسقليبيوس نسل من هم الذين اليونانيني األطباء طبقات (٣)
(ص٤٣–١٠٧). الطب صناعة فيهم أبقراط أذاع الذين اليونانيني طبقات (٤)

(ص١٠٩–١٥٠). منه وقريبًا جالينوس زمان منذ كانوا الذين األطباء طبقات (٥)
(ص١٥١–١٥٩). وغريهم النصارى أزمنتهم، من كان وَمن اإلسكندرانيني طبقات (٦)

(ص١٦١–١٨١). وغريهم العرب أطباء من اإلسالم ظهور أول (٧)
(ص١٨٣–٢٧٨). العباس بني دولة ظهور ابتداء يف كانوا الذين الرسيانيني طبقات (٨)

(ص٢٧٩–٢٨٣). العربي إىل اليوناني من النََّقلة (٩)
(ص٢٨٤–٤١١). بكر وديار والجزيرة العراقني (١٠)

(ص٤١٣–٤٧٢). العجم بالد (١١)
(ص٤٧٣–٤٧٧). الهند (١٢)
(ص٤٧٨–٥٣٩). املغرب (١٣)
(ص٥٤٠–٦٠٢). مرص (١٤)
(ص٦٠٣–٧٧٦). الشام (١٥)
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الطب وضع مرحلة وهي جالينوس، ثم أبقراط ثم أسقليبيوس ثم بها املبتدئني أول اليونان
القديم.

املرتجمني وتضم التاسع. حتى السادس من ثانية، أربعة أبوابًا يضع الثاني والقسم
مرحلة وهي اإلسالم، قبل العرب األطباء مع واليونانيني والرسيانيني السكندرانيني والرشاح
حتى العارش من أخرية: ستة أبوابًا يضم الثالث والقسم املحدثني. إىل القدماء من التحول
العراقني بني جغرافيٍّا مقسًما اإلسالمي العالم يف املتأخرين األطباء عن عرش الخامس
االتجاه ثم والهند، العجم بالد إىل رشًقا االتجاه ثم واحدة، منطقة بكر وديار والجزيرة

املحدثني. إبداع مرحلة وهي مرص، إىل جنوبًا ثم الشام، إىل شماًال ثم املغرب، إىل غربًا
الجغرافية، للمناطق طبًقا املوروث وينقسم واملوروث. الوافد بني التقسيم هذا ويجمع
األقسام، أصغر اليونان عن األول القسم اإلسالمية. الحضارة ضمن وفارس الهند وضم
ِضعف يعادل املسلمني عن الثالث القسم ولكن حجًما. األول القسم مثل االنتقال عن والثاني
املبتدئون ثم جالينوس ثم أهميته، يبني مما أبقراط حجًما اليونان وأكرب األولني.49 القسمني
اإلسكندرانيون، ثم العرب األطباء ثم الرسيان ا كمٍّ النََّقلة وأكرب أسقليبيوس.50 نسل ثم
داخل بالطب ازدهاًرا الجغرافية املناطق وأكرب اليوناني.51 اللسان من النََّقلة وأصغرهم
بالد تقريبًا ذلك بعد تتساوى ثم بكر، وديار والجزيرة العراقان ثم الشام اإلسالمي العالم

أصغرها.52 الهند ثم ومرص، واملغرب العجم
التقسيم مقاييس تعدَّدت فقد الجغرافية، املنطقة هي الثالث القسم مقياس كان وإذا
مثل والزمان التاريخ ا إمَّ التقسيم، مقاييس األول القسم ففي والثاني؛ األول القسمني يف
(الباب أبقراط مثل املدرسة أو والخامس)، والثاني األول (البابان األول الحدث تحديد
املقاييس تتعدد الثاني القسم ويف (الثالث). أسقليبيوس نسل من الذرية أو الرابع)
مثل والقوم الدين أو (السادس)، اإلسكندرانيني مثل والطائفة واملكان الزمان بني أيًضا
العباس بني دولة ظهور حتى الرسيان مثل السيايس والحكم الطائفة أو (السابع)، العرب

(التاسع). اليوناني اللسان من النََّقلة مثل واللغة النقل أو (الثامن)،

.(٥٠٠) املسلمون ،(١٣٢) االنتقال (١٣١ص)، اليونان 49
.(٤) أسقليبيوس ،(١٠) املبتدئون ،(٤٢) جالينوس (٤٦٥ص)، أبقراط 50

.(٦) اليوناني اللسان ،(٩) اإلسكندرانيون ،(٢١) العرب (٩٦ص)، الرسيان 51
،(٦٠) العجم بالد ،(٦٢) املغرب مرص(٦٣)، ،(١٢٨) بكر وديار والجزيرة العراقان (١٦٦ص)، الشام 52

.(٥) الهند
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

الحاملة الجغرافية املناطق لهذه حضارية خصوصيات هناك هل اآلن: والسؤال
اإلسالمية؟ للحضارة

اليونان نقل األول الحرانيني، عند الشام ويف اإلسكندرانيني عند مرص يف النقل كان
الشعراء األطباء بعض هجا حني يف اليونان. عىل ورشوحهم العرب نقل والثاني ورشوحهم،
يف واملسلمون والنصارى اليهود واجتمع وجالينوس.53 السالطني مدح مع اليهود الشام يف
النظر بْرصف التوحيد، األصيل، الدين وحدة من به تتسم بما هؤالء وجمعتمرصكل مرص.
والسياسية واألخالقية اإللهية الحكم وتغلب العراق. أطباء عىل الشعر ويغلب مراحله. عن
النظرية، الحكمة علوم من جزء هو بل فقط، طبيعيٍّا علًما ليس فالطب العجم. أطباء عىل
فالطب الديني؛ الطب مع الروحاني الطب ويظهر العملية، للحكمة مقدمة نفسها وهي

ولألبدان. للنفوس واحد
أن حني يف مرتبة، عرشة سبع يف يتوزع املوروث من العمق يف حضوًرا أكثر والوافد
٦١) ا كمٍّ أقل الوافد أعالم مرتبة. وعرشين سبع يف يتوزع الوافد من اتساًعا أكثر املوروث
األطباء كل جالينوس يتصدر إذ كيًفا؛ أهم أنه حني يف علًما)، ٤١٥) املوروث من علًما)
مع ويختلط .(٥٣) إسحاق بن حنني املوروث، يبدأ أن قبل (٥٧) أبقراط ثم (١١٣ص)،
من حضوًرا أقل الوافد ولكن واآللهة.54 والبرش وامللوك املؤرخني الشعراء أسماء الحكماء
يف جالينوس ويأتي األماكن.56 حيث من أقل أنه كما واألمم.55 املجموعات يف املوروث

ص٦٢٥–٦٣٠. الحكم، أبو مثل 53

أفالطون ،(٤٦) أرسطو ،(٥٧) أبقراط ،(١١٣) جالينوس كاآلتي: املرات) (عدد ا كمٍّ الوافد أعالم يتوزع 54
،(١٠) فتيون إقليدوس، ،(١١) بطليموس ،(١٤) فيثاغورس ،(١٧) سقراط ،(٢٧) أسقليبيوس ،(٢٩)
أندروماخوس، أرودوتش، ،(٣) برمنيدس أيراقلس، هومريوس، ،(٦) هرمس ،(٨) ديسقوريدس اإلسكندر،
أغامنون، أسطورس، أسقفلوس، أريباسيوس، أنطيفون، يبلوس، هيامس، ،(٢) فنيوس غورس، بندقليس،
أيراقليدرس، أنطيخس، أناكسماندروس، أمينوس، أفلوطرخس، أغوسطوس، أفيداروس، أغمانيس،
ديموقريطس، ديوجانيس، ثاوذوسيس، ثوفرسطس، برخليس، بارميناس، أبوليوس، أيراقليطوس،
مانيوس، مانمينس، قيرص، قليطيموس، غالس، طيماومس، سيقلس، سورانس، سولون، سورندوس،

.(١) موطميس متيناندس، هوروسيس، مثنادس، ماهالس، مالسطس
.(٢٢) الروم ،(٤٦) يونان املرات): (عدد كاآلتي الوافد مجموعات تتوزع 55

أنطاكية ،(٥) صقلية أثينا، ،(٩) القسطنطينية ،(١٤) رومية املرات): (عدد كاآلتي الوافد أماكن تتوزع 56
.(١) إيطاليا ،(٢) أقريطش ،(٣) فو ،(٤)
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سقراط ثم أبقراط، ثم أرسطو ثم الرتدد حيث من الحال هو كما املساحة حيث من املقدمة
أفالطون.57 ثم فيثاغورس ثم وأسقليبيوس،

من وجزءًا للروايات، ومصدًرا عليه، محموًال يصبح موروث إىل الوافد يتحول أن وبعد
العامة.58 الثقافة

املؤرخ الطبيب جلجل ابن ثم املرتجمني رئيس إسحاق بن حنني فيتصدره املوروث ا أمَّ
والرازي الرابعة، املرتبة يف إال سينا ابن يأتي وال بختيشوع. بن جربائيل ثم األندليس،
يف واملرتجمون والفالسفة واملؤرخون األطباء يدخل ثم الخامسة.59 املرتبة يف بعده الطبيب
وملوًكا، أنبياء الفاريس، سواء اإلسالمي املوروث مع الرشقي املوروث ويدخل الزمرة. نفس
الشخصيات أو مرص ملك أماسيس امللك مثل القديمة مرص أو السند أو ودارا زرادشت
لحكم الكمي التقدير يخضع وقد الرسول.60 وبولس الرسول بطرس مثل النرصانية
الشهرزوري ِعَظم مثل عرصه يف ألهميته أو حوله املعلومات توافر لدى أو للمؤرخ شخيص

السهروردي.61 ِصَغر مقابل يف

،(١٨) أبقراط ،(٢١) أرسطو ،(٤٢) جالينوس كاآلتي: الصفحات) (أرقام ا كمٍّ الوافد أعالم ترتيب 57

برمانيدس، تيتس، غورس، ،(٢) اإلسكندر ،(٧) أفالطون فيثاغورس(٨)، أسقليبيوس(٩)، ،(١٢) سقراط
.(٠٫٥) ثاوفرسطس بندقليس، الثاني، أسقليبيوس الطبيب أفالطون

وأرسطو بأفالطون التلميذ بن الدولة أمني واستشهاد النواميس، كتاب يف أفالطون حكاية ذكر مثل 58

(ص٣٥٥).
جربائيل ،(٢٦) جلجل ابن ،(٥٣) إسحاق بن حنني كاآلتي: املرات) (عدد ا كمٍّ املوروث أعالم توزيع 59

بن هللا عبد ،(١٨) ماسويه بن يوحنا الوفاء، أبو ،(١٩) الرازي ،(٢٢) سينا ابن ،(٢٤) بختيشوع بن
(الفيلسوف)، الرازي ،(١٤) النحوي يحيى ،(١٥) جربائيل بن بختيشوع ،(١٦) الدولة أمني ،(١٧) جربيل
بن عيىس ،(٩) سلمويه سنان، بن ثابت الرهاوي، إسحاق حنني، بن إسحاق املنطقي، سليمان أبو
الكندي رضوان بن عيل الطيفوري، بن هللا عبد الحفيد، زهر ابن صاعد، الخمار، ابن ،(٨) ماسه
اإلرسائييل، الطيب الفرج أبو ،(٦) عبدون بن صاعد رسخيس، بختيشوع، معرش، أبو النديم، ابن ،(٧)
بطالن، ابن .(٥) املطران بن الدين موفق املسعودي، الرسخيس، كلدة، بن الحرث بختيشوع، بن جورجيس
األعصم، بن حبيش جوجزاني، الجرجاني، سهل أبو األسطرالبي، بديع األصفهاني، الفرج أبو هندو، ابن
ماسويه هللا، عبد بن القاسم الربيع، بن الفضل الدمشقي، عيىس زهر، بن امللك عبد الطيفوري، بن زكريا

مفرًدا. َعلًما ٣٥٥ إىل باإلضافة ،(٤) عدي بن يحيى الفضل، بن هللا هبة أحمد، بن مسلمة يوحنا، بن
.(١) مرص ملك أماسيس الرسول، بطرس ،(٢) الرسول بولس ،(١) السند زرادشت، ،(٥) دارا 60

.٦٤١–٦٤٦ أصيبعة، أبي ابن 61
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ويأتي إسحاق. بن حنني ثم سينا ابن ثم املوروث التلميذ بن الدولة أمني ويتصدر
أسماء من عديد يظهر كما مرتبة.62 عرشة سبع من عرشة الثالثة املرتبة يف رشد ابن
الوافد ويتصدر والطوائف، والقبائل وامللوك والصحابة واألئمة واألمراء والخلفاء األنبياء
اإلسكندرية ثم مرص ثم بغداد مقدمتها ويف املوروث أماكن تتصدى كذلك اإلطالق.63 عىل
تظهر أن قبل والشام جنديسابور ثم وخراسان، األندلس ثم دمشق ثم والهند، والعراق

القسطنطينية.64 معها
اإلقالل قبل املدوَّنة املصادر ووفرة املتقدمة الكتب عىل االعتماد املتأخر الكتاب وميزة
املرتجمة األصلية املصادر بعض عىل أصيبعة أبي ابن ويعتمد الشفاهية. الروايات من
عن عنهم روايات أو آرائهم ملعرفة سواء املسلمني، لألطباء املؤلفة أو اليونان لألطباء
الكناش أو ديسقوريدس كتاب مثل لشهرته نظًرا الكتاب اسم يذكر ال وأحيانًا آخرين.

املرتجمون ،(١٢) املعتصم ،(١٤) املسيح ،(١٥) اليهود ،(١٧) املتوكل ،(٢٢) املأمون ،(٢٦) الرشيد مثل 62

بن عيل ،(٦) الهادي موىس شاه، خوارزم معاوية، هاشم، بنو ،(٧) املهدي ،(٩) املعتصم املقتدر، ،(١١)
النبي موىس الصابئة، الرايض، العباس بنو أمية، بنو ،(٥) الواثق كلدان، قريش، بني عيىس طالب، أبي

.(٤)
،(١٤) الهند العراق، اإلسكندرية، ،(٢٥) مرص ،(٤٤) بغداد التكرار): (مرات كاآلتي املوروث أماكن 63
همدان، البرصة، ،(٨) املغرب قرطبة، ،(٩) الشام جنديسابور، ،(١١) خراسان األندلس، ،(١٢) دمشق

.(٣) الكرخ ،(٤) مكة القريوان، حلب، جرجان، أصفهان، ،(٥) رسقسطة ،(٦) هراة
،(٢٢) سينا ابن ،(٢٣) التلميذ بن الدولة أمني كاآلتي: الصفحات) (عدد ا كمٍّ املوروث أعالم توزيع 64

يوحنا ،(١٣) الطبيب الرازي ،(١٤) الصلت أبي بن أمية بختيشوع، بن جربائيل ،(١٧) إسحاق بن حنني
،(٩) الفيلسوف الرازي الفضل، بن هللا هبة القاسم أبو الكندي، ،(١٠) الهيثم بن العنرتي ماسويه، بن
الشبل ابن ،(٨) حليقة أبي بن الدين رشيد الحفيد، زهر ابن بختيشوع، بن جربائيل بن بختيشوع
هللا عبد ،(٦) قرة بن ثابت سلمويه، كلدة، بن الحرث عدي، بن يحيى ،(٧) رضوان بن عيل البغدادي،
هللا، عبد بن جربائيل أثال، ابن الحرث، بن النرض ،(٥) الطب رئيس سديد الشيخ هندو، ابن طيفوري،
بن جرجيس ،(٤) األسطرالبي البديع الحراني، الحسن أبو قرة، بن ثابت بن سنان ماسويه، قريش، ابن
نوفيل، بن سعيد رشد، ابن يونس، بن الدين كمال الربكات، أبو بطالن، ابن سنان، بن ثابت جربئيل،
ماسويه، بن ميخائيل مارسجويه، إرسائيل بن موىس يزيد، ابن جرجيس، بن بختيشوع ،(٣) جميع ابن
وابنه العال) (أبو زهر ابن باجة، ابن جلجل، ابن الجزار، ابن سليمان، بن إسحاق حنني، بن إسحاق

صفحة. من أقل يف ومئات صفحة يف األعالم عرشات إىل باإلضافة ،(٢) مروان أبو
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أو القول بألفاظ سواء الكتاب، ذكر دون املؤلِّف بذكر يكتفي وقد ألريباسيوس.65 الكبري
بخط رآه بأنه املصدر أصيبعة أبي ابن د يحدِّ وقد بدونها،66 أو «ذكر» مثل يعادلها، ما
الكالم ينقل وأحيانًا الحديث.67 علم يف املدوَّن النقل مناهج يف الحال هو كما وقرأه صاحبه،
أرسطو معرفة مثل املوروث، خالل من الوافد يعرف كما ذلك.68 وينصعىل وبألفاظه ا نصٍّ

النحوي. يحيى طريق عن جالينوس ومعرفة والفارابي، إسحاق بن حنني خالل من
وملزيد ومؤلفيها.69 أسمائها ذكر مع السابقة التاريخ كتب خالل من املوروث ويُعرف
وصاحبه. الكتاب اسم ذكر مع عليه ويتعرف الخط أصيبعة أبي ابن د يحدِّ التدقيق من
مثل القول بأفعال يكتفي وأحيانًا التواريخ.70 بعض من بالنقل الترصيح يكفي وأحيانًا

ومثل الحق. القصد بالدولة، يغر الذي الطبيب قتل ألبقراط، اإليمان كتاب تفسري جالينوس: كتب مثل 65

السياسة وكتاب أرسطوطاليس، سرية يف غلس إىل بطليموس وكتاب لفرفوريوس، الفالسفة أخبار كتاب
ص١١–٢٦). أصيبعة، أبي (ابن ألفالطون

أو ص١٠٥، بطليموس، قال .١٢٥–١٢٨ ،٥٩ ،٥٥ ،٤٩ ،٤٧ ،٣٤-٣٥ ص٣٠، جالينوس، قال مثل 66

ص١١١. القيرصاني، سيبوس
ص١١٦. لجالينوس، األخالق كتاب من الفصل نسخة وهذه ص١١٣، رومي، قديم مخترص يف وجدت 67

ص٤٩، أرسطوطاليس، آداب ومن الحكمة، يف أبقراط ألفاظ ومن العشق، يف كالمه ومن أبقراط، مثل: 68

.٩٨–١٠٢
ونوادر ص١٢٤، بختويه، البن املقدمات ،٤٩٥ ،٢٨٧ ،٩١ ،٧٠ ص٦١، لصاعد، األمم طبقات مثل: 69

األعضاء منافع .١٤٨ ،١٣٠-١٣١ ،٩٥–٩٨ ،٩٠ ،٥٨ ،٥١ ص٣٥، إسحاق، بن لحنني والحكماء الفالسفة
املمالك ص١٣٠، املرصي، لسليمان االستغفار ص١١٧، للمسيح، األول املحرك مقال ص١١٧، ملوىس،
الزمان ألوحد املعترب ص٢٤، للرازي، الخواص كتاب ،١٢٤ ،١١١ ،٨٦ ،٩٠ ص١٦، للمسعودي، واملسالك
البغدادي، سالم بن القاسم عبيد البن األمثال كتاب ص١٦٥، باهلل، للواثق البستان ص٢٦، الربكات)، (أبو
يف املباهر ص٢٠٣، املرصي، عيل بن إلبراهيم الظرف ونور الطرف نور ص١٧٤، الطربي، تاريخ ص١٧٣،
الخطاب ألبي الطب يف الشامل ص٢٨٨، اللغوي، للعسكري واألمثال الحكم ص٢٠٧، للبريوني، الجواهر

ص٢٥١. الصويل، األوراق ص٢١، زهر، بن هللا لعبد التيسري كتاب ص٣٤٢، طالب، أبي بن
إلياس بن أسعد الدين موفق الشيخ كتاب يف وجدت ص٣٣. الحراني، قرة بن ثابت خط ومن مثل: 70

ص١٣–١٦، املغربي، جابر أبي عن نقله كالًما األلباء وروضة األطباء ببستان رسمه الذي املطران بن
.٤٥ ،٤٤ ص٢٠-٢١، الطب، فرق يف جالينوس لكتاب رشحه يف رضوان بن عيل خط من ونقلت .١١٧
املختار خط من ونقلت ص٢٥٣. الدولة، جراب كتاب يف ووجدت ص٢٠٢. التواريخ، بعض من ونقلت
يف سعيد أبي خط من ونقلت ص٢١٠. هللا، عبيد كتاب من ونقلت .٢٧٥ ص٢٥٣، بطالن، بن الحسن بن
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املؤلف مجرد يذكر وأحيانًا مصدر.71 أو لكتاب تعيني دون املؤلف قبل ذكر حكى، قال،
جلجل، ابن النديم، ابن مثل املصدر عن بديًال املؤلف أصبح فقد فيه؛ متضمن واملصدر
السلف.73 عن املروي األثر يف ثبت مثل: موثقة غري مجهولة مصادر وهناك هندو.72 ابن
الحديث. علم يف السند يف الحال هو كما «حدثني» بلفظ تبدأ عديدة شفاهية مصادر وهناك
وقد فيه». أثق َمن «حدثني به موثوق أنه يكفي باسمه. مذكوًرا املحدث يكون وأحيانًا
طبيبًا، املحدث يكون أن الرضوري من وليس مرة. من أكثر أو مرة املحدِّث عن يروي
كما محدِّث من أكثر من الحديث يُروى وقد إماًما. أو شيًخا أو قاضيًا أو فقيًها يكون بل
ترتك وقد للخرب. واطمئنانًا الثقة يف زيادًة الحديث مصطلح علم يف التواتر يف الحال هو

من ونقلت ص٥١٨. أحمد، بن محمد خط من ونقلت ص٣١٤. األطباء، صفوة من األجالء ورطة كتاب
ص٥٥٢. الهيثم، بن خط

.١٥٢ ،١١٧ ،١١٥ ص١١٢، جربيل، بن هللا عبد قال .١١٠ ،١٠٩ ،٣٩ ص٣٣، النحوي، يحيى قال مثل: 71

،٦٦ ،٦٣ ،٥٢ ،٤٩ ،٣٧ ،٣١ ص١٨، فاتك، بن املبرش الوفا أبو األمري وقال ص١٥، األعصم، حبيش قال
،٢٩ ص١٨، املنطقي، سليمان أبو الشيخ وقال .١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٣ ،٨٩-٩٠ ،٨٠-٨١ ،٧٥-٧٦ ،٧٠
ص١٧٦. يوسف، قال .١٨١ ص١٧٠، األصفهاني، الفرج أبو قال ص٢٢٢–٢٢٤. الطيفوري، قال .١٥٢
قال ص٢٣١. موىس، قال .٢٤٢ ،٢٠٦ ،٢٠١ ،١٩٨ ،١٨٨-١٨٩ ص١٨٣–١٨٦، الرتجمان، فيتوس قال

ص٥٤٢. نسيم، قال ص٤٨٠. الجزار، قال ص٤١٧. التنوخي، القايض
جربائيل، ص١١٨. بختيشوع، بن جربائيل .١١٥ ص١١٠، حنني، بن إسحاق ص١٠٦. عدي، بن يحيى 72
ص١٥١. الخري، أبو ص١٥٧. هندو، ابن .٢٢٧ ،٢٨٦ ،٢٦٠ ،٢٤٦ ص١٥١، النديم، ابن .١١٩ ص١١٨،
،٢٣٢ ،١٦١ ،١٢١ ،١١٧ ،٨٦ ،٧٩ ،٤٨ ص٣٨، جلجل، ابن ص١٥١. بطالن، ابن ص١١٧. الداية، يوسف
شهاب الشيخ .٣٢٠ ص٣١، املنجم، البلخي معرش .٤٩٤ ،٤٩٣ ،٤٨٨ ،٤٨٧ ،٣٢٩ ،٢٨٦ ،٢٦٤ ،٢٤٦
ص١٧٤. الحكم، بن عوانة .١٧٢ ص١٦٩، الكريم، عبد بن البغدادي ص٢٣٦. سلمويه، ص٢٦٢، النحوي،
،٢٢٩-٢٣٠ ،٢٢٦ ،٢٢٣-٢٢٤ ،٢٢٠–٢٦١ ،١٩٧-١٩٨ ،١٩٥ ،١٩٠–١٩٣ ،١٧٨ ص١٧٧، الداية، ابن
صاعد ص١٩١، سليمان، ،٢٥٦-٢٥٧ ،٢٤٧–٢٥١ ،٢٤٤ ،٢٤٠-٢٤١ ،٢٣٧-٢٣٨ ،٢٣٥ ،٢٣٢-٢٣٣
.٢٤٦ ،٢٤١-٢٤٢ ،٢٣٤ ،٢١٥ ،٢٠٧ ص١٩١، الرهاوي، عيل بن إسحاق .٤٩٥ ص٢٨٧، األندليس،
.١٩٤ ص٢٦٣، الرسخيس، ص٢٧٦. الهاشمي، إبراهيم ص٢٠٤. األصبغ، أبي بن هارون بن ميمون
،٢٩٥ ص٢٦٠، سنان، بن ثابت ص٢٥٢. صالح، ص٢٥٤. البغدادي، أحمد الشيخ املنطقي سليمان أبو
الصابي، هالل ص٢٨٧. قتيبة، ابن .٤١٥ ،٣٢٠-٣٢١ ،٣٠٩ ص٢٠٧، بختيشوع، بن هللا عبد .٣٠٢
الرازي ص٣٤١. بطالن، ابن ص٣١٣. املغربي، الرئيس ص٣١٠. النرصاني، عيل أبو ص٣٠٩-٣١٠.

.٢٣٩ ،٢٢٨ ص٢٠٨، القباني، عيل أبو ص١٢٩. الطبيب،
ص٣٢. أصيبعة، أبي ابن 73
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مجرد اللفظ يكون وقد األخبار. يجمع املؤرخ دام ما بينها توفيق دون متعارضة الروايات
«حدثني».74 لفظ استعمال دون «شيخنا» عن

ويمكن الجاهلية. يف العرب ديوان فالشعر التدوين؛ يف املصادر أحد العربي والشعر
أداة الشعر عاد عندما أدبي كنوع املتأخرة األرجوزة يف الحال هو كما شعًرا الطب قرض
إبداع أو للقديم تطوير دون الذاكرة يف وُحفظت اإلسالمية العلوم توقفت أن بعد للتعبري
للثقافة حامل هو الشعر أن باعتبار اإلسالم قبل العرب أطباء بعض به عربَّ وقد للجديد.75
الشعر كثر اإلسالم. قبل القديمة العرب ثقافة إىل عوًدا اإللهيات وتقل الشعر يكثر والعلم.
العلم توقف أن بعد األدب إىل العرب وعودة الشهرزوري، مثل املتأخرة التدوين كتب يف
املتأخرة. العصور هذه يف إيران يف الفلسفة وأيًضا والرياضيات املنطق ازدهار من بالرغم
بناءً الطبيعية التجارب ويذكر املبارش، التجريبي املصدر أصيبعة أبي ابن يستعمل كما

الوحي. دعامتا وهما والتجربة العقل عىل يعتمد ومشاهداته.76 مالحظاته عىل
الطبية «األجوزة» مثل بالشعر، العلوم عن التعبري فيه تم الذي العرص وهو
باألقوال والبعض والحكايات، بالنوادر األعالم أسماء بعض وتنتهي شقرون.77 البن
وعاد والعلم، الفلسفة الحكمة، يف اإلبداع ندر باألشعار. منها وكثري باألعمال والغالب
أطباء يف الشعر ويكثر شعر. دواوين له والبعض تعليميٍّا. كان ولو حتى الشعر إىل اإلبداع

حدث .١٧٢ ص١٦٩، الكريم، بن الدين شمس حدثني .١٢٩ ص١٢٦، الدين، نجم القايض حدثني 74

األشبييل، العباس أبو حدثني ص٢١٢. فيه، أثق َمن حدثني .٢٨٦ ،١٧٥-١٧٦ من إبراهيم بن جعفر أبو
حدثني .٢٧٤ ص٥٧٢، الدين، نفيس القايض حدثني ص٥٥٠. الدين، علم الشيخ حدثني ص٥٢٣.
البغدادي، الدين سعد حدثني ص٣٤٥. البغدادي، الدين شمس حدثني ص٣٤٢. النرصاني، رشيد الحكيم
حدثني ص٤١١. الرصخدي، الدين نجم أيًضا حدثني ص٤١٠. الدين، نجم القايض حدثني ص٣٥٣.
الطائي، الدين محيي الشيخ حدثني ص٥٢٠. األندليس، القاسم أبو حدثني ص٤١٥. الكاتب، الدين كمال
حدثني ص٦٠٣. اآلمدي، الدين سيف حدثني ص٥٢٠. الباجي، مروان أبو القايض حدثني ص٥٢٠.

ص٦١١. الحكيم، شيخنا عن ص١٦٠. عنني، بن الدين رشف
الدين مهذب يف وأنشد .٢٧٥ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٥٣ ،٢١٥ ،٢٠٠-٢٠١ ص١٩٦-١٩٧، أصيبعة، أبي ابن 75
طبيب الحكم أبي شعر مثل ص٧٣٦–٧٥٠. خليفة، بن عيل الدين رشيد وأشعار أقوال ص٧٣٤. الحلبي،

اإلسالم. قبل العرب
.٢٣٦ ،١٤-١٥ الدم، فصد تجارب ذكر 76

ص٦٢٥. الحكم، أبو مثل 77
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

يف تأليف له الهيثم وابن الشعر. إىل لجابر األنس كتاب األعجمي وهو الرازي ونقل العراق.
والعربي.78 اليوناني من ممتزجة الشعر صناعة

اإلسالمي، للعالم الجغرايف للتوزيع األطباء أسماء ورسد قسم كل أعالم لذكر ونظًرا
كما األقوال، أو الذاتية السرية أي الحياة؛ من أكثر األعمال عىل الرتكيز يتم مرة فألول
كانت فإذا املوروث. عن الوافد يف الحال ويختلف والبيهقي. السجستاني يف الحال هو
حركتها، تسهل األقوال املوروث. عىل الغالب هي األعمال فإن الوافد، عىل الغالب هي األقوال
لتمثُّل الرشح كان سواء والتأليف، الرشح واإلبداع، النقل بني تصنيفها يسهل واألعمال
بدأ لذلك أدبي. كنوع األقوال تطغى وأحيانًا املوروث. يف داخيل لرتاكم نتيجة أو الوافد

الدولة أمني (ص٣٤٧–٣٤٩). صفية ابن (ص٣٣–٣٤٠). البغدادي الشبل ابن العراق أطباء من 78

األسطرالبي البديع (ص٣٧١–٣٧٤). التلميذ بن يحيى الفرج أبو (ص٣٤٩–٣٧١). التلميذ بن
(ص٣٨٩– العنرتي (ص٣٨٠–٣٨٩). شعر ديوان وله الفضل بن هللا هبة القاسم أبو (ص٣٧٩-٣٨٠).
(ص٤١٠-٤١١). يونس بن الدين كمال (ص٤٠٧). رسير ابن (ص٤٠٠-٤٠١). عيل الدين جمال .(٣٩٩
وله هندو ابن (ص٤٢٧-٤٢٨). السجستاني سليمان أبو العجم أطباء ومن (ص٤٥٩–٤٦١). مندويه ابن
(ص٤٨٩–٤٩٠). ربه عبد بن سعيد املغرب أطباء ومن (ص٤٣٧–٤٥٩). سينا ابن (ص٤٣٥). ديوان
موراطري يوسف الحجاج أبو (ص٥٢١–٥٢٨). الحفيد زهر ابن (ص٥٠١–٥١٥). الصلت أبي بن أمية
والعربي اليوناني من ممتزجة الشعر صناعة يف رسالة وله الهيثم، ابن مرص ومن (ص٥٣٣-٥٣٤).
موىس الرئيس (ص٥٨١-٥٨٢). شوعة بن املوفق (ص٥٧٦–٥٧٩). جميع ابن (ص٥٥٠–٥٦٠).
(ص٥٨٥-٥٨٦). الدين فتح بن الدين شهاب (ص٥٨٤). البيان أبي الدين سعد الشيخ (ص٥٨٢-٥٨٣).
بن شاكر أبو (ص٥٨٦-٥٨٧). الخونجي الدين أفضل (ص٥٨٦). الزبري بن الدين نفيس القايض
حليفة أبو الدين رشيد (ص٥٨٩-٥٩٠). سليمان أبي بن شاكر أبو (ص٥٨٩-٥٩٠). سليمان أبي
(ص٦٢٨–٦٣٠). البزوخ ابن الشام ومن (ص٥٩٩-٦٠٠). سعيد أبو الدين رشيد (ص٥٩٠–٥٩٨).
الحيل الدين رفيع (ص٦٣٨–٦٤١). الصالح بن الفقيه حتى أيًضا له شعًرا سينا ابن وأرجوزة
(ص٦٥٠-٦٥١). اآلمدي الدين سيف (ص٦٤٨–٦٥٠). الخرسوشاهي الدين شمس (ص٦٤٧-٦٤٨).
الساعاتي بن الدين فخر (ص٦٦٠). الكمال الرشيف (ص٦٥١–٦٥٩). املطران بن الدين موفق
(ص٦٦٨-٦٦٩). الحافظي الدين زين (ص٦٦٣–٦٦٨). اللبودي الدين نجم الصاحب (ص٦٦١–٦٦٤).
بن الدين سعد (ص٣٧٥–٦٨٢). الرحبي الدين رشف (ص٦٧١-٦٧٢). العزيز عبد بن الدين سعد
الدين مهذب (ص٧٢١–٧٢٣). يوسف بن (ص٧١٧–٧٢١). السامري صدفة (ص٧٠٣–٧١٧). رفيقة
بعلبك قايض بن الدين بدر (ص٧٣٦–٧٥٠). خليفة بن الدين رشيد (ص٧٢٨–٧٣٦). الرحمن عبد
(ص٧٥٧-٧٥٨). املنفاخ بن الدين نجم (ص٧٥٥–٧٥٧). السالم عبد الدين موفق (ص٧٥١–٧٧٥).

(ص٧٦١–٧٦٧). الدنيرسي الدين عماد (ص٧٥٩–٧٦١). السويدي الدين عز
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أدبي نوع هو بل وحدها، أرسطو رشوح تميز ال «قال» صيغة يف «القول» بفعل الجملة
علم يف القول ألفاظ يف الحال هو كما الرواية ملنطق ويخضع بها. واالستشهاد األقوال لرواية
األقوال أو السرية من أكثر التحليل وحدة أصبحت أنها املؤلفات أهمية وبلغت الحديث.79
أخرى أسماء عىل غلبت كما وتصنيفها.80 بها قوائم وإجراء بالتفصيل عنها الحديث لدرجة

والقدماء.81 والحكماء الظرفاء األطباء وهم األعمال وليس والحكايات النوادر
مؤلفاتهم، ورصد منطقة كل يف األعالم وثبت الجغرافية التقسيمات هذه من وبالرغم
ذلك عىل تدل كما واحد، كل يف كلها العنارص وجمع الرؤية بوحدة يتميز الكتاب أن إال
بعض ظهرت وإن حتى دقيق، علمي واألسلوب والسابق.82 الالحق بني التذكري عبارات
الطب بني التقابل يف خاصًة الرشقي، لألسلوب طبًقا واآلخر الحني بني األدبية التشبيهات

والحياة.
حياته األوىل للفيلسوف؛ الشخصية السرية رسم يف أساسيان عنرصان وهناك
وأحيانًا بها. يتحدث التي ولغاته وقريحته عقله النفسية، وسماته وعلمه وشخصيته
عرص من الشهرة تتغري وقد عرصه. يف لشهرته نظًرا الحكم» «أبو مثل فرًدا االسم يذكر
األحداث أهم العرص، إىل يُحال ولكن والوفاة املولد تواريخ األعالم لكل يذكر وال عرص. إىل
أو العمى، مثل باملرض لها تعرَّض التي مآسيه حياته مظاهر ومن فيه.83 والشخصيات
بالسم دسيسة القتل أو أحراًرا، مفكرين باعتبارهم الفالسفة مصري وهو والتعذيب، السجن
والعلمية الفكرية املواجهات املآيس وأخف والسالطني. الخلفاء من بالقتل لألمر تنفيذًا أو

رضوان.84 وابن بطالن ابن بني التي تلك مثل الحكماء، بني

ص١٤. أصيبعة، أبي ابن 79
(ص٣٩٠–٣٩٩). العنرتي عند الحال هو كما 80

(ص٥٩٠–٥٩٨). حليقة أبو الدين رشيد مثل 81

أحوال من جمًال وسنذكر (ص٤٢). أصيبعة أبي ابن يأتي» الذي الباب هذا يف أمره تبني «كما مثل: 82

(ص٢٧٩). ذكره تقدَّم وقد (ص٢٨٠). بعد فيما أخبار ذكر وسيأتي (ص٦١). وغريهم الخمسة هؤالء
(ص٢٧). ذكره سيأتي ما عىل (ص٤٣)، أبقراط أخبار من ستة بذكر أوًال ولنبتدئ

مثل ص٦١٤). الحكم، (أبو اإلسالم قبل العرب عند أود بني طبيبة زينب إال الرجال من وكلهم 83

(ص٣٢٤). وعرصه الطيب الفرج أبو
الدين نجم تُويف وقد حديثة. ملرسحية موضوًعا أيًضا تصبح أن ويمكن ،(٣٢٧ ،٣٢٥) أصيبعة أبي ابن 84
(ص٣٠٠–٣٠٤)، أسلم ثم قرة بن ثابت بن سنان سعيد أبو وهرب (ص٧٥٧-٧٥٨). مسموًما املنفاخ بن
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

بعضاألطباء عمل فقد البالط؛ زينة ويكون األمراء، ويصاحب الوزارة، والبعضيتقلد
مكاسبها. من أكثر ومخارسها ثانيًا. ومكاسبها أوًال مخارسها لها والسياسة بالسياسة،
األمراء إىل مؤلفات كتب البعض إن بل الحكم.85 أبي مثل السالطني البعض يمدح ربما
بعض تشجيع من يمنع ال وهذا أصيبعة. أبي ابن كتاب ذلك يف بما لهم والدعاء والسالطني
االنفتاح عرص يف بغداد يف العباسيني أيام حدث كما والعلماءَ العلَم واألمراء السالطني
من اإلسالمي العالم عىل األوىل الغارة رد عرص يف مرص يف األيوبيني وأيام األول، والنرص

الصليبيني.
مع املقارنة عليه تتم التي األساس هي تكون خاصة واحدة لحضارة يؤرَّخ وقد (٤)
أولوية عىل يدل مما مسلم، عربي مؤرخ من الهندية، الحضارة مثل األخرى، الحضارات
اليونانية. والعبقرية األوروبية املركزية أسطورة ضد اليونان عىل والهند الغرب، عىل الرشق
(٤٤٠ه).86 للبريوني مرذولة» أو العقل يف مقبولة مقولة، من للهند ما «تحقيق ذلك ومثال
«امللل مثل الكالم علم من جزءًا أي اإلسالمية؛ غري الِفَرق تاريخ يف أيًضا اعتباره ويمكن
بشكل العقائد لنسق أو اإلسالمية للِفَرق عرًضا يتضمن ال ولكنه للشهرستاني، والنحل»
للحضارات. عام تاريخ إىل أقرب كان ثمَّ ومن واحدة؛ إسالمية غري لفرقة بل تفصييل،
مع اليشء نفس مسكويه فعل وقد وتشويهها. املقاالت كتاب ضد كتابه البريوني ويعترب
الوافد اليونان مع ومقارنات خرد لجاويدان ترجمة مع الخالدة» «الحكمة يف فارسوحدها

(ص٣٧٢)، السمرقندي عمر بن محمد حامد أبو الدين نجيب الترت وقتل (ص٤٤١)، سينا ابن وُسجن
أمني الصاحب وُسجن (ص٥٢٩)، مسموًما الحفيد زهر ابن ومات (ص٤٧٦–٤٧٨)، جلجل ابن وُسجن
عقله عىل علمه وغلبة ه، رسَّ إلفشائه الرسخي الطيب بن ألحمد املعتضد وقتْل (ص٧٢٣–٧٢٨). الدولة

(ص٢٩٣-٢٩٤).
هللا أطال املؤمنني أمري رأى «إن .(٦١٩ (ص٦١٧، الحكم أبو (ص٤٩٦)، الوزير وافد ابن مثل 85

سيد الكامل، الرئيس العادل، العالم الوزير الصاحب، املوىل خزانة به «وخدمت ص١٨٥). (فثيون، بقاءه»
الحسن أبي امللة، رشف الدين، كمال الدولة، أمني الرشيعة، شمس العلماء، إمام الحكماء، ملك الوزراء،

(ص٨). إرادته» الدارين يف وبلغه سعادته هللا أدام سعيد أبي بن غزال بن
العلمانية، املعارف دائرة مرذولة»، أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما «تحقيق البريوني: 86

غري يف أمرها استقصينا «ولقد إليه يحيل آخر كتاب أيًضا وله بريوت. الكتاب، عالم ط١٩٧٥–١٩٨٥م.
ص٥٠٠). (السابق، الكتاب» هذا
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حضارة مع الغربي اآلخر مع الرشقي اآلخر حضارة اإلسالمية، الحضارة ومع الغربي
األنا.87

بعد خلدون ابن فعل كما املصادر وصحة الروايات صدق من أوًال البريوني ويتحقق
وينقد الكاذب. الخرب من الصادق الخرب معرفة أجل من التاريخ تدوين قبل املقدمة يف ذلك
الِفَرق كتب يف املصادر ينقد كما برواياتهم. والتسليم املخربين وتقليد جهل عن األخبار
املذهب ذكر يف واملبالغة لألهواء، الخاضعة والروايات واملخلوط املنحول عىل تعتمد التي
كما تمحيص دون الشعبية الروايات عىل واالعتماد املانوية، مع اإليرانشهري فعل كما
مع والحجاج خاصة، والشمنية عامة الهند ِفَرق دراسته يف زرقان عن اإليرانشهري نقل
عىل ويحكم املعروف. الرتتيب واألعراضعن النساخ أخطاء إىل األمر يتعدى قد بل الخصوم.
طارق.88 ابن روايات وكذلك محصل، غري عن أو محصلة غري بأنها اإليرانشهري روايات

املشاَهد. الواقع عىل باملراجعة أو األوائل كتب عىل باملراجعة األخطاء تصحيح ويمكن
الغاية أن عىل يدل مما القطيعة» ألجل الهند أمور استشفاف «بتعذر ويعرتف
بني التواصل هو األنا حضارة خالل من اآلخر حضارة ورؤية املقارنة، الحضارات من
الخطر لحظات ويف وذهنيٍّا. واقعيٍّا وبنيويٍّا، تاريخيٍّا متصلة فالحضارات الحضارات.89
أسباب البريوني ويحدد والتعارض. االنفصال درجة إىل بينها التمايز ينشأ الضعف أو
اللغة تشبه عريضة، طويلة الهندية اللغة األول أسباب: خمسة يف الهند دراسة يف القطيعة
ويقع مسميات، عدة عىل الواحد االسم وتُطِلق متعددة، بأسماء الواحد اليشء ي تَُسمِّ العربية،
أخطاء إىل باإلضافة للعربية، حروفها مطابقة وعدم والعامية، القصص بني خالف فيها
املنبوذين وطائفة الديانة بسبب والثاني الفارسية. واللغة العربية باللغة املقارنة النسخ
أقرب يجعلها مما والزي والرسوم والعادات االجتماعي العمل والثالث منها. واالستنكاف
زرادشت. قىضعليها حتى للرباهمة، الشمانية وعداوة السيايس، العامل والرابع الوثنية. إىل

الهند. ديانات مع األخالقي التنافر والخامس

١٩٥٢م. القاهرة املرصية، النهضة بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم حققه الخالدة»، «الحكمة مسكويه: 87

للحضارة تاريًخا منها أكثر فارس لحكمة عرض ألنها الشعبي العرض يف الخالدة» «الحكمة أُدخلت وقد
املوروث. مع (الفاريس) الوافد بني تزاوج من بها مما بالرغم اإلسالمية

.٤١٦-٤١٧ ،١٠٩ ،٢٦٦–٢٦٨ ص٢٠٦، البريوني، 88
.١٩٦ ،٤٨٦ ص١٨، ص١٣، السابق، 89
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فقط وليس األوىل، املصادر عىل أي الهندية؛ املقدسة النصوص عىل البريوني ويعتمد
نصني؛ البريوني منها ترجم وقد األول. ومنبعها الحضارة أصل فالدين التاريخ؛ كتب عىل
من النفس تخليص يف والثاني املوجودات، مبادئ يف األول كنموذجني؛ و«باتنجل» «سانك»
هو حيث من الدين الشعبي، للدين الوقت نفس ويف الخالص للدين خ يؤرِّ وهو البدن.90
واملكان الزمان الختالف طبًقا شعبية ديانات يف يتجزأ أن قبل الواحد البرش دين دين،
تاريًخا الدين تاريخ يصبح الحضارة، بؤرة الدين كان وملا واألوطان. الشعوب وتعدُّد
الكتب، أسماء يذكر النصوص، مع التعامل ويف شامًال. وحضاريٍّا وسياسيٍّا اجتماعيٍّا

املقدسة. الكتب أسماء ويذكر النصوص، ويقتبس
السابقة املقدسة الكتب يستعمل كما لألخبار. كمصدر القرآن البريوني ويستعمل
كما التحريف.91 قضية من احرتاًزا نصية، كشواهد وليس معنويٍّا استعماًال اإلنجيل مثل
الشفاهية الرواية من أفضل للواقع املبارش فالتنظري واملشاهدة، املالحظة منهج عىل يعتمد
كالعيان»،92 الخرب «ليس الخرب، صدق من للتحقق مقياس املشاهدة إن بل املدون، والنص

التفسري. أو اإلدراك يف خطأ من أيًضا املشاهدة له تخضع قد مما بالرغم
للعلوم كاملة فلسفة عىل التعرف يمكن البريوني عند التاريخي املنهج عنارص ومن
الشكر حب مثل التاريخي، االجتماع وعلم التاريخي، النفس علم عىل تقوم التاريخية
عند التاريخي املنهج تحديد ويمكن التاريخ. لكتابة ودوافع كبواعث والقدح الذم أو واملدح
األخطاء حالة يف النقد من قدر أقل مع املوضوعي العرض عىل يقوم بأنه أيًضا البريوني
كشواهد املصادر عن النقل ثم بها، والتعريف واملصطلحات العقائدية أو التاريخية الشنيعة

الحارض. بتحليل واالكتفاء املستقبل إىل أو املايض إىل اإلحالة ودون
املشاهدة وعىل واحد، آٍن يف شفاهية وروايات مكتوبة مصادر عىل البريوني ويعتمد
كان وقد التأليف. إىل منه التجميع إىل أقرب الكتاب يجعل مما واحد، آٍن يف واملالحظة
مقارنة مثل الدال، غري والتجميع باالستطراد أحيانًا ذلك يوحي وقد القدماء.93 سنَّة ذلك
هذه وتوحي علم.94 واملعلومات معلومات، فالعلم والفريس؛ والهندي العربي العروض علم

.٤٩٧ ص٦، السابق، 90
.١٣٣ ص٦٠١، السابق، 91

ص١. السابق، 92
(ص١٠٥). … أن يل وحكى ،٣٩٣ ،١٣٧ ،١٢٦ ،٨٤ ،١٠٦ ص١٠٥، السابق، 93

ص١١١–١١٧. السابق، 94
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تعلَّم وقد شخيص. حساب عىل بناء وليست مصادر من نقل أنها التفصيلية التواريخ
من وليس األصلية مصادرها من الهندية الحضارة وعرف السنسكريتية، اللغة البريوني
كتيا، باتنجل، كتاب مثل بالنصوص مدعًما العقائد ويعرض عليه. سابقة عربية ترجمات
الهند، ذكرت قبله ُكتبت سابقة هندية أو عربية مصادر عىل يعتمد لم وربما سانك. بهارت،
األمة وحدة عىل يدل مما البعيد، الصقع هذا املغرب، مؤرخي عىل أحيانًا اعتماده من بالرغم
اإلسالمي التاريخ كتب عىل اعتمد كما مرتجمني عىل البريوني اعتمد وربما وتواصلها.95
مما مؤلفاته باقي إىل البريوني ويحيل األصلية. الهندية املصادر عىل اعتمد كمصادر.96
عىل بالعود العمل وحدة األسلوب يبني كما فكري.97 كمرشوع املؤلف عمل وحدة عىل يدل
وبإرجاء سيأتي، ما إىل وباإلحالة األبواب، بني الربط وبعبارات سبق، بما وبالتذكري بدء،

مناسباتها.98 إىل املوضوعات بعض
بداية الحوادث تاريخ ليسهو التاريخ أن إال التاريخ، من يبدأ البريوني أن من وبالرغم
التاريخ هو بل واالجتماعي، السيايس بالتاريخ وانتهاءً الطبيعي والتاريخ الجغرافيا من
إىل الدال غري التاريخ من انتقاًال والرشائع، والثقافات األديان تاريخ وبؤرته الحضاري
ذهنية.99 بنيات أو نظرية حقائق بل تاريخية، حوادث مجرد ليس فالتاريخ الدال؛ التاريخ
الهند.100 عن املعلومات من ممكن قدر أكرب وإعطاء التاريخ، لحساب أحيانًا الداللة وتغيب
معارف ويعطي جغرايف. استدراك يف الطوائف عىل وممارها ومخارجها األنهار ويذكر
ورود كثرة أن إال وحدودهم، ممالكهم بني املسافات وبعض وأنهارهم بالدهم من شتى
وفهمها األفكار تسلسل من تمنع قد النصوص، وترجمة واألماكن والكتب األعالم أسماء
أجل من كلها األسماء هذه حذف أهمية عىل يدل مما التاريخية، حواملها إىل ردها دون
يف رشد ابن فعل كما التلخيص يف التالية املراحل يف الحال هو كما األفكار عىل اإلبقاء

.٤٠١ ،٣١٥ ،١٤٩ ص١٣٤، السابق، 95
.٤٦٨ ،٤٥٢ ،٤٤٠ ،٤٣٧ ،٤٢١ ،٤١٨ ص١٨٦، السابق، 96

البريوني يذكر ص٢٣٢. الكسوفني»، وخيال الهيئة علم «مفتاح كتاب مثل .٢٦٨ ص٢٧٠، السابق، 97
.٥٠٠ ص٤١٣، القمر»، منازل يف و«مقالة ص١٩٨؛ «املسالك»، كتاب يف الجيهاني

.٥١٣ ،٤٤٢ ،٤١٣ ،٣٩٣ ،٣٠٨-٣٠٩ ،٢٩٩ ،٢٧٢ ،٢٦٠ ،٢٤٨ ،١٧٠ ،١٥٠ ص٢٤، السابق، 98
Histoire de la كتابه مثل املعارصة الفرنسية التاريخية املدرسة يف F. Braudel مدرسة مثل وذلك 99

.civilization
.(٧٥) وأسقليبيوس ١٥٥–١٧٠؛ ،٢١٢–٢١٩ ص١٨٥–١٦٠، البريوني، 100
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وتزيد املقارنة والحضارات األفكار تقل الكتاب من الثاني النصف ويف الخطابة». «تلخيص
وبالرغم الجزئيات. قبل والكليات التاريخ، قبل بدت قد البنية وكأن املحيل، والتاريخ الوقائع
«املقدمة» يفوق أحيانًا االجتماعي الوصف أن إال التاريخية، النزعة أحيانًا سيادة من
فرق فال والتقاليد. والعادات واألعياد وحضارة، كثقافة الشعبي الزي فيصف خلدون. البن
املنبوذين نظام االجتماعي، النظام ويذكر والعمل. النظر بني والشعائر، العقائدي بني
بالهند، مقارنة دون اليونانيني ذكر يف التاريخية النزعة وتظهر ألوان.101 ى يُسمَّ والذي
الهند. عن معلومات قدَّم كما اليونان عن معلومات مجرد تقديم يريد البريوني وكأن

لذلك.102 األبواب عرشات البريوني ويخصص
بلغت التي والجزئيات التفصيالت هذه وسط للكتاب العامة املقاصد تضيع وقد
العنارصالرئيسية ملعرفة كلية موضوعات يف تجميع إىل حاجة يف يجعلها مما فصًال، ثمانني
وتقل عدًدا األبواب تكثر خاص. بوجه الهندي وللدين عام بوجه الهندية للحضارة املكوِّنة
الثمانية األبواب هذه تجميع ويمكن النهاية. إىل البداية من تباًعا وتقرصاألبواب صفحاتها.
والنفس، والعالم هللا ثالث: العقائد والحكمة. والشعائر، العقائد، كربى: مجموعات ثالث يف
مؤسساٍت باعتباره الدين أي والشعائر؛ والفلسفات بل الديانات، كل يف الحال هو كما
والتاريخ، والفلك، الحساب، أربع: والحكمة والرهبنة. واملجتمع، والرشائع، الشعائر، أربًعا:

ص٧٥–٨٠. البريوني، دونها»، وما ألوانًا يسمونها التي االجتماعية «الطبقات ذكر يف 101

بليناس كتاب صاحبة وقول (ص٢٥)، التسمية باب يف وأفالطون جالينوس أقوال مثًال يذكر 102

،(٥٣ (ص٤٩، سقراط وأقوال (ص٤٩)، فيثاغورس خرافات يف وأشياعه أفالطون ورأي (ص٣٠)،
واقتباس (ص٦٤)، بروقلس وأقوال وأنبادقليس فيثاغورس عن أمونيوس وحكايات اليونانيني أقال وذكر
(ص٨٠)، أفالطون ونواميس سولون من اليونانيني حكماء من السنن وأخذ (ص٧٤)، أراطس كالم
من أفالطون قول واقتباس (ص١٧٠)، اليونان وشعر (ص٨٥)، رومانوس أخيه روملس قتل وقصة
أمر بطليموس عليه بنى وما (ص٣٤٠)، أثينا وعشيقته أيفسطس وقصة (ص١٨١)، طيماوس محاورة
أفالطون نواميس من واالقتباس (ص٣٢٢)، أراطس وقول (ص١٧٧)، سقراط وقول (ص٤٠٠)، األبعاد
يف وجالينوس (ص٣٢)، وديوجانس وفيثاغورس (ص٣٢)، اليونانيني شاعر وهومريوس (ص٢٢٣)،
،(١١٧ (ص٩٨، بالشعر األدوية يف كتابه ديموقريطس وتأليف (ص٢٥)، الصناعات عىل الحث كتاب
الرواقيون املظلة وأصحاب (ص٦٤)، وهرقل وأنبادقليس (ص٦٤)، فيثاغورس عن أمونيوس وحكايات
،٨ ،٦ ،٣ األبواب، (ص٧٤)، الربهان كتاب يف وجالينوس (ص٧٥)، وأسقليبيوس وجالينوس (ص٧٤)،

.٤٣ ،٧٢ ،٤٨ ،٢٠ ،١٣ ،١١ ،١٠
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ميادين وهي القدماء، عند التحليل مستوى وهما والجغرافيا، الفلك ويسود والجغرافيا.
الجمع هذا وربما مقدمة. إال األديان وما الفلك، يف الكتاب وكأن البريوني.103 اهتمام
استعمل وربما متميزة. دراسة للهند البريوني دراسة جعل الذي هو والتاريخ الفلك بني
إىل الفلك من املوضوعات وتنتقل فيه. املتعمقني من وهو الفلك، علم لعرض الهند البريوني
الديني. االجتماع علم إىل منه الفلكي إىل أقرب يبدو بحيث جديد من الفلك إىل الترشيع

الذي التاريخ كتابة يف البريوني منهج تلمس يمكن العامة التاريخية املقدمة هذه من
اإلحساس وعدم الغري، لحضارة كامل احرتام مع اآلخر، حضارة عىل التعرف عىل يقوم
ثقافة إطار يف بوضعها عليها والرد غريها، مع ومقارنتها تمثُّلها، ثم أمامها، بالنقص
فيه؛ والغوص فهمه أجل من املقاَرن املوضوع مع املسبق التعاطف عىل يقوم كما األنا.
الجداول من مئات البريوني ويعطي االحرتام.104 من واحد مستًوى عىل كلها فالحضارة
التاريخي املنهج تحديد أيًضا ويمكن والديانات. واملذاهب للتواريخ التوضيحية والرسومات
للمصطلحات والتعريب الجدال، دون املوضوعي العرض عىل يقوم أنه عىل البريوني عند
املقدسة والنصوص التاريخية املصادر عىل واالعتماد الرشف، لفظ مثل بها والتعريف
أو الهند تاريخ املايضيف إىل اإلحالة ودون سانك، بهارت، كيتا، باتنجل، كتب مثل الهندية
االجتماعي النفس علم يستعمل كما حارضه.105 يف الدين دراسة بل املستقبل، إىل التطوير

الربهمن.106 عمر مراحل تحديد يف
معرفة األقل ووضع بها، العلم من مزيد أجل من املقارنة موضوع الهندية الحضارة
الجامعة واملسلمني للعرب اإلسالمية الحضارة داخل اليونان مثل معرفة األكثر إطار يف

الخالية». القرون من الباقية «اآلثار والتاريخ الجغرافيا ويف التنجيم». صناعة يف «التفهيم الفلك يف له 103
«من عنه: دراستنا انظر أمني. عثمان املرحوم أستاذنا باستمرار به ينصح كان الذي املنهج وهو 104

ص٧٧–١١٣. األجيال، حوار يف الجوانية»، يف قراءة االجتماعي، الوعي إىل الفردي الوعي
،١٩٠ ،١٨٧-١٨٨ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٧٥ ،١٧٣ ،١٤٧ ،١٤٠–١٤٣ ،١٣٧ ص١٠١، التوضيحية، الجداول 105
،٣٣١ ،٣٢٥ ،٣٠١-٣٠٢ ،٢٩٠-٢٩١ ،٢٨٨ ،٢٨٤-٢٨٥ ،٢٥١–٢٥٨ ،٢٤٧ ،٢٤٣ ،٢١٥ ،٢١٣ ،١٩٣
يعطي كما .٤٤٣–٤٤٥ ،٤٣٩ ،٤١٧ ،٤١٤ ،٤٠٥ ،٤٠٣ ،٣٩٨–٤٠٠ ،٣٥٧ ،٣٥٢ ،٣٣٧ ،٣٣٤-٣٣٥
،٥٠٢–٥٠٥ ،٤٩٦-٤٩٧ ،٤٤٨–٤٥٢ ،٤١٠ ،٢٦١ ،٢٤٩ ،٢٤٥ ،٢٣٠ ص٢٠٢، توضيحية، رسومات

.٥٤٣–٥٤٦ ،٥٤١ ،٥٣٩ ،٥٢٥-٥٢٦ ،٥٢١–٥٢٣ ،٥١٩ ،٥٢٤ ،٥٠٧–٥٠٩
البريوني. عند التاريخي العلمي املنهج عن رسالة عمل ويمكن ،٤٥٢–٤٥٧ ص٥٢٤، البريوني، 106
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

ملركزية بالنسبة طرًفا آنذاك كانت التي وألوروبا بل والرسيان، والنصارى اليهود لثقافات
اآلتي:107 النحو وعىل اإلسالمية الحضارة

الهند

اليونان والرومان

العرب وا)سلمون

اليهود والنصارى والرسيان

أوروبا

املقارنة نقل ثم األخرى، الحضارات مع املقارنة موضوع الهند بوضع البريوني ويبدأ
غريها مع الهند بُعد، عن املوضوع من االقرتاب أي نفسهما؛ مع الهند إىل تصل حتى تباًعا
والنفاذ منه االقرتاب قبل وحصاره أوًال املوضوع حول االلتفاف نفسها، مع الهند قبل
الهند بني وسًطا فارس بوضع واليونان الهند من أكثر املقارنة تتسع وقد العمق. يف إليه

والعرب. الصني بني وسط والكل واليونان، والهند والعرب،
يف الِفَرق تاريخ يف الحال هو كما والتفنيد والرد والخصومة الجدل املقارنة تعني وال
للتعددية كامل تقدير مع األخرى الثقافات مرايا يف الثقافات رؤية مجرد بل الكالم، علم
الروح عىل للتعرف وغايًة ومنهًجا موضوًعا لها حدود ال املقارنة والحضارات الثقافية.108

األول.109 ومحركه التاريخ روح فالحضارة التاريخ؛ يف

ص٥. السابق، 107
علم مع Gerrz: Islam Observed مثل املعارصة، الثقافية األنثروبولوجيا دراسات ذلك يشبه وقد 108

العلم بساطة دون والشهرة اإلعالم أجل من املعارص الغرب يف الحال هو كما مفتعلة نظريات دون دقيق
ووضوحه.

والتاريخ. للحضارة كفيلسوف هيجل قوة أسباب أحد وهذا 109
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املقارنة غري املحلية الهندية األساطري يف والوقع غيابها حالة يف املقارنة أهمية وتبدو
بنية أو عام قانون إىل ممكنة تصبح كي املقارنة وتحتاج وأهميتها. داللتها يفقدها مما
األمم، يف للنكاح عام بقانون البداية مثل الجزئية الحاالت كل تحتها تندرج واحدة ذهنية

الزوجات.110 تعدد وليس الواحدة الزوجة عىل يقوم فطري قانون وهو
األنا لحضارة األغلبية تظل اآلخر، بحضارة األنا حضارة بالوافد، املوروث وبمقارنة
والرومان. اليونان غربيٍّا: أو وفارس، الهند رشقيٍّا: اآلخر كان سواء اآلخر، حضارة عىل
والروحانيون والرباهمة الهند ولكن الروم. قبل يأتي واإلسالم جالينوس، يسبق الفزاري
إىل ويحيل الجميع. قبل تأتي فارس يف مني باملنجِّ ومقارنتهم الكتاب موضوع باعتبارهم
باملقارنة الصني وتذكر اليونان.111 مع الصقالبة ويذكر فارس. إىل يحيل مما أكثر اليونان

التي األسباب وقاطع العقل يف املستقبح التهارج عن مانع ألنه األمم؛ من أمة منه يخلو ال مما «النكاح 110
منها زوج كل واقتصار الحيوانات تزاوج تأمل ومن الفساد. عىل يُحمل حتى الحيوان يف الغضب تهيج

ص٤٦٩). (البريوني، النكاح» استوجب عنهما غريه أطماع وانحسام بزوجة
يحيى ،(١٢) الفزاري ،(١٥) طارق بن يعقوب اآلتي: النحو عىل األعالم أسماء يف املوروث أولوية تربز 111
معرش أبو ،(٣) الرسخيس إسحاق بن محمد اإليرانشهري، ،(٤) سبكتكني بن محمود النبي، ،(٥) النحوي
القاسم بن محمد نوح، بن عيل بن املنعم عبد املقفع، بن هللا عبد الخوارزمي، أحمد، بن الخليل البلخي،
املؤلفات: حيث من ا أمَّ واحدة. مرة ذُكر منهما كل َعلًما، ٣٤ إىل باإلضافة ،(٢) الخوارزمي املنبه، بن
للمفاهيم وبالنسبة .(١٩) العرب ذُكر وقد .(٣) للجيهاني املسالك كتاب للهجويري، املحجوب كشف
أفالطون ،(١٣) جالينوس فكاآلتي: األعالم أسماء حيث من فهو اليوناني الوافد ا أمَّ .(١٤) اإلسالم ذكر
ديونزيوس، أرسطس، ،(٥) بطليموس أبرقلس، ،(٦) أسقليبيوس أرسطوطاليس، ،(٧) زيوس ،(١١)
األثيني، سولون ديموقريطس، اليوناني، بولس أبولون، األفرودييس، اإلسكندر أبقراط، ،(٤) فيثاغورس
مرة منهم كل َعلًما ٢٤ حوايل إىل باإلضافة ،(٢) ميمنوس قرنوس، هومريوس، األقنويس، ،(٣) طيماوس
لجالينوس، النفس وأخالق وامليامر، الربهان وكتاب بليناس، كتاب ذُكر الكتب ألسماء وبالنسبة واحدة.
الروم ذُكر املجموعات حيث ومن ألراطس. والظاهرات لبطليموس واملنشورات ألرسطو، الطبيعي والسماع
ومن .(١) الزبور ،(٢) اإلنجيل داود، موىس، ،(٤) عيىس ،(٧) التوراة اليهود، ذكر فقد العربي ا أمَّ .(١٢)
،(١٣٦) الهند ذكرت فقد الرشقي الوافد حيث من ا أمَّ .(١) املرصي ،(٣) فرعون ذكر العربي الرتاث
هند السند زيج األركند، زيج ،(٧) الهندي ،(١٣) الحكماء رشني ،(١٧) الروحانيون ،(٧٤) الرباهمة
ويف .(١٠) الصني وذكرت واحدة. منها كل أسماء وثمانية ،(٢) لرباهر الكبري املواليد الزيجات قرة ،(٥)
أردشري ،(٣) زرادشت ،(٥) الرتك ،(٧) ماني ،(٨) الفرس ،(٣١) املنجمون ذكر الفاريس/الرتكي الوافد
كتاب ملاني، وزرقان األحياء كنز الكتب أسماء ومن .(٢) يزدجرد كشتاسب، بن أسفنديار بابسار، بن

.(٢) أوراًقا ذكرت فقد أوروبا ا أمَّ الفيلة، ملعب
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

والعرب، اليونان ومرص والصني الهند بني الجلود عىل والكتابة اللغة، حروف يف الهند مع
والصني.112 الزنج سفالة عن الشعوبية األحكام بعض مع

املوجودات بني واليونان، الهند بني والغربي، الرشقي الجانبني بني املقارنة وترتكز
وجغرافية اليونان جغرافية بني املقارنة تتم كما أفالطون، عند واملثل الهند يف العقلية
التاريخ. عرب أي الجاهلية؛ يف العرب بتوسط واليونان الهند بني املقارنة تتم وأحيانًا الهند.
الجاهلية أيام اليونانيني عقائد تشبه إذ اإلسكندر؛ حروب أثناء االثنني بني اللقاء حدث وقد
كمؤرخني. اليونان فضل ويذكر والغرب. الرشق بني الصلة نقطة اإلسكندر الهند. عقائد
هذَّب فقد النظري. بالبحث وفازوا الهند. من أكثر علومهم تهذيب اليونان استطاع وقد
توحيًدا أكثر فاليونان الهند. يف مة مجسَّ نشأت أن بعد الفلسفة اليونان السبعة الحكماء

الهند. من الوعي يف وتقدًما وتنزيًها
الطهارة بني جمعوا قد الهنود أن حني يف أنجاس، ألنهم اليونانيني براهجر ويهاجم
أو أثينا يف مثقالوس القتال، مراكب أحدث من أول حول املؤرخون ويختلف والعلم.113
عاش وقد مبارشة، معرفة اليوناَن البريوني عرف هل ولكن مرص.114 يف الهندي أفروذيس

املبارشة؟ غري الروايات طريق عن أم عمره، معظم الهند يف
آلهة، وتسميتها والتناسخ والروح النفس يف واليونان الهند آراء بني البريوني ويقارن
والنسيان التذكر ومقارنة الهنود، نتائج مع «فيدون» يف النفس خلود يف سقراط ومقارنة
يف الصقالبة خاصًة واليونان الهند بني ويقارن أيًضا.115 الهنود تناسخ مع أبرقلس عند
والدفن.116 الحرق بني واليونان كالهند، موتاهم الصقالبة تحرق إذ املوتى، دفن كيفية
بني ويقارن بينهما. تشابًها ويجد الجاهلية أيام الهند وعقائد اليونان عقائد بني ويقارن
اإلنسان، الفرس اليوناني، القنطور مثل بينها،117 للمقاربة اليونان وأساطري الهند أساطري
واحدة حضارية بنية هناك وكأن الهند، آلهة مع زيوس ومقارنة والفرس، الهند آلهة وبني

.٤٣١ ص١٣٣، البريوني، 112
.١٥٦–١٥٨ ص٩٥، ص١٧-١٨، السابق، 113

ص٣٤٠-٣٤١. السابق، 114
.٥٧-٥٨ ،٥٣ ،٤٩ ،٤٣-٤٤ ص٢٥، السابق، 115

ص٤٧٨. السابق، 116
.٣١٨ ،١٤ ،٧٢ ،٦٩ ص٥، السابق، 117
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بني ويقارن الهند. أنساب مع أبقراط ونَسب اآللهة األرضوأنساب نشأة ومقارنة لإليمان،
واللغة اليونانية واأللفاظ اللغة مقارنة وتتم الهنود.118 فيثاغورسوعند عند الشهوات إماتة
كما الجلود عىل الهنود يكتب لم اليمني.119 إىل اليسار من االثنني وكتابة الهندية، واأللفاظ
فيما حروًفا عليها اليونان وزاد اليونان، إىل الهند من الحروف انتقلت وقد اليونانيون. فعل
والطب الهندي الطب بني البريوني ويقارن األوروبية. الهندية اللغات باسم اآلن يُعرف
اليوناني والفلك الهندسة ويقارن املحصل. غري الهند وكالم جالينوس بني اليوناني،120
ومقاييس اليوناني بلسوأرشميدس بني وفلكها،121 الهند بهندسة إقليدسواملجسطي عند
بني ويقارن اليوناني.122 الشعر مع الفاريس العربي الهندي الشعر مقارنة وتتم الهند.

الهندية. واملدن الرومانية اليونانية املدن
تتم املقارنة وأن اليونان، لعرض مناسبة إال هي ما البريوني عند الهند أن ويبدو
أكثر يونانيٍّا البريوني يجعل مما للهند بالنسبة حضاريٍّا ًما تقدُّ تمثل التي اليونان لحساب
سم فأيام بالرضورة؛ معياًرا وليس للهند مرجعي كإطار اليونان تبدو وأحيانًا هنديٍّا. منه
واليونان الرشق، درة فالهند الحضارتني، بني املقارنة تكثر إنما للتاريخ.123 بداية سقراط

اإلسالمية. الحضارة من أكثر للهند مرجعي كإطار اليونان تبدو بل الغرب، درة
كانت هل فارس؟ من أبعد وهي اليونانية الثقافة الهند عرفت هل اآلن: والسؤال
العربي؟ العالم من معه حملها املسلمني ثقافة كانت أم الهند يف منترشة اليونانية الثقافة
بها كانت واحدة حضارية منطقة آسيا وكل وأفغانستان، إيران تضم كانت الهند إن أم

بلخ؟ مدرسة مثل يونانية مدارس
فارس يف املانوية ومع والرسيانية والعربية والنصارى اليهود مع املقارنات وتستمر
حتى قراءة إىل التاريخ يتحول األنا حضارة مع املقارنات اقرتبت وكلما وأوروبا. ومرص
وبني اليونان بني البريوني ويقارن واملسلمني. العرب مع باملقارنة تامة قراءة تصبح

ص٥٧. السابق، 118
.١١٩ ص١٣٤، السابق، 119

ص١٣٤. السابق، 120
.٢٤٢ ،٢٢١ ،١٨١-١٨٢ ،١٧٢ ،١٣٣-١٣٤ ،١٣٠-١٣١ ص١٠٦، السابق، 121

ص١١٨. السابق، 122
.٢٧٢ ص١٨٠، السابق، 123
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والخاصة العامة الحضارات ثانيًا:

الهندي. والتاريخ اليهودي التاريخ بني يقارن كما وملوكهم. وأنبيائهم فارس وآل إرسائيل
يف واملنصوبات األصنام عبادة بني ويقارن آمون. وعبادة مرص يف اإلسكندر بني ويربط
التاريخي النفس علم ويطبِّق الهند. مع واملانوية والنرصانية اليهودية يف الشعبي الدين
للشخصوتحويل احرتاًما املادي الواقع الشخصإىل من األصنام، عبادة نشأة ليفرسأسباب
بما الشعوب كل عند ارتقاء التوحيد التوحيد. وليس األصل هي فالوثنية قانون؛ إىل ذلك
يف هللا اسم بني ويقارن التعميم. ثم املحددة بالواقعة البداية والرومان. اليهود ذلك يف
الطعام يف واملحظور املباح يف والنرصانية املانوية بني ويقارن اليهودية.124 ويف «أوم» الهند
اليهود بني أحيانًا ويقارن األصوليون.125 يفعل كما علميٍّا تعليًال لذلك ويعطي والرشاب
يف الطوائف نظام بني ويقارن والهند. الفرس أو والنصارى اليهود بني وليس والفرس
اجتماعي أو حريف سبب هو هل سببه، عن ويتساءل اليهودي االختيار وبني وفارس الهند
خالل من والنرصانية املنانية بني ويقارن عنرصي. أو ديني أو اقتصادي أو سيايس أو
تسمية يف الشمنية زرادشت أنكر فقد والهندوكية؛ املجوسية بني يقارن كما ماني. أقوال
األصنام.126 عبادة يف الهند مع املنانية والثنوية الحرانية الصابئة بني يقارن كما الشياطني.
فكالهما الفارسية، باللغة الهندية اللغة ويقارن الفرس. وزواج اليهود نكاح بني ويقارن
الهيمااليا لجبال امتداد األلب وجبال اإلسالمي، للعالم جناحان وآسيا وأوروبا متسعة، لغة
عىل سلوكهم ويفرس والسفالة بالبالدة فيصفهم الزنج ا أمَّ همنت. البريوني يسميها التي
أطول، أعمارهم لهم، حزن وال غم وال شيئًا، يملكون ال إذ فيهم تحاسد فال اقتصادي؛ نحو

السم.127 إىل ينسبونه وإنما طبيعيٍّا موتًا يعرفون ال

.١٣٦ ص٧٣، السابق، 124
شرتاوس ليفي كلود مثل املحدثني األنثروبولوجيا علماء عند الحال هو وكما ص٤٦٧–٤٦٩، السابق، 125

والنيئ». «املطبوخ يف
.٩٥ ،٦٨-٦٩ ،٤٩ ص٧٥، السابق، 126

.٤٣١ ،٢٢٥ ،٢٠٨ ،١٥٧ ،٢٤١ ،٢٥٩ ،١٧١ ،٨٣ ص٩٥، السابق، 127

125





واملوروث الوافد ثالًثا:

بمصدرين؛ ويكتفي املقارنة، الحضارات من أقل التاريخ لتدوين ثاٍن مدخل وهو (١)
اليوناني. الوافد هو الغالب يف واآلخر اآلخر، وحضارة األنا حضارة

بني تجمع معارف دائرة وهي (٣٨٧ه).1 للخوارزمي العلوم» «مفاتيح ذلك مثال
العجم. وعلوم العرب علوم بني الدنيوية، والعلوم الدينية العلوم بني والوافد، املوروث
أسماء توجد العلوم وداخل علوم. فالحضارة للعلوم؛ تصنيف يوجد الوافد املوروث وداخل
«الفهرست» يف الحال هو كما املصنفات وليس العلوم، يبنون الذين العلماء أي األعالم؛
والعجم، العرب القسمة، هذه تشري وقد للبيهقي. اإلسالم» حكماء و«تاريخ النديم، البن
العرب. فاق الذي سيبويه مثل العرب غري العرب علوم يف ساهم فقد الشعوبية؛ بعض إىل
والعجم والعرب رشد. وابن الكندي مثل العرب من العجم غري العجم علوم يف ساهم كما

بالتقوى». إال عجمي عىل لعربي فضل «ال بينهم، اإلسالم د وحَّ مسلمون
يف والرغبة الوافد لحداثة نظًرا املوروث، عىل األولوية له الوافد أن املرة هذه ويبدو
العقلية النقلية أو النقلية اإلسالمية، العلوم وباقي الكالم علم يف املوروث وشيوع تدوينه،
فإن الغربي، والوافد الرشقي الوافد وافَدين؛ الوافد كان وملا الهجري.2 الرابع القرن يف

إدارة األوىل للمرة ونرشه بتصحيحه ُعني العلوم، مفاتيح الخوارزمي: الكاتب يوسف بن أحمد بن محمد 1

١٣٤٢ه/١٩٣٢م. القاهرة، الرشق، مطبعة األمريية، املطبعة
،(٦) القرآن ،(٩) أحمد بن الخليل ،(٢٣) العرب اآلتي: النحو عىل املضمون لتحليل طبًقا املوروث 2
الِفَرق أسماء إىل تحولت فقد املتكلمني أسماء ا أمَّ .(٢) مالك األصفهاني، اإلسالم، ،(٣) الرسيان حنيفة، أبو

املتعددة. اإلسالمية



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املطلق اليونان حضور عن يُقال ما عكس عىل الغربي الوافد عىل األولوية الرشقي للوافد
عىل يُذكر لم وأفالطون واحدة، مرة إال يُذكر لم أرسطو إن بل اإلسالمية.3 الحضارة يف

اإلطالق.
وعلوم ستة، وهي العرب علوم إىل العلوم قسمة يف والوافد املوروث بني التقابل ويظهر
وليس تدوين إىل حاجة يف التي هي ألنها نظًرا العجم؛ علوم لصالح تسعة، وهي العجم
علوم أن حني يف الوسائل، علوم هي النهاية يف وغريهم، اليونانيني العجم، فعلوم ألولويتها.4
والثانية الدنيا علوم األوىل الكيف. علوم والثانية الكم علوم األوىل الغايات. علوم هي العرب

يتساويان.5 الكم حيث من ولكن الدين. علوم
واألخبار، والعروض، والشعر، والكتابة، والنحو، والكالم، الفقه، هي: العرب علوم
واثنان واألخبار، والعروض، والشعر والكتابة النحو وهي: اإلسالم قبل معروفة منها أربعة
تنشأ أن قبل القديمة العربية الثقافة غلبة عىل يدل مما والكالم، الفقه اإلسالم: بعد فقط
عىل للداللة الكالم علم قبل الفقه مع الفقه أصول يدخل الوحي. بفضل اإلسالمية العلوم
العقلية اإلسالمية العلوم باقي وتغيب الدين. وأصول الفقه أصول مًعا؛ الِعلمني ارتباط
والحديث، القرآن، مثل النقلية العلوم وباقي والتصوف، الفقه وأصول الفلسفة مثل النقلية
من وكأنها والطبيعية، الرياضية الخالصة العقلية العلوم وغياب والسرية، والتفسري،
والعروض، والشعر والكالم الفقه ثم الكتابة ثم األخبار وأكربها وحدهم. العجم اختصاص
التاريخ. علم عىل القديم للموروث تركيبًا األنبياء قصص األخبار وتشمل النحو.6 وأصغرها
وعلوم والهندسة، واألرتماطيقي، والطب، واملنطق، الفلسفة، فتسعة: العجم علوم ا أمَّ
املنطق.7 وأصغرها الكم، حيث من الطب أكربها والكيمياء. والحيل، واملوسيقى، النجوم،

الغربي: الوافد .(١) السند الرتك، ،(٢) العجم ،(٣) الصني ،(١٤) الهند ،(٣٧) فارس الرشقي: الوافد 3
.(١) فرفرويوس أرسطو، هرمس، ،(٢) إقليدس ،(١٢) الروم ،(٢٥) يونان

ص٤. الخوارزمي، 4
١٩٨٨م، القاهرة قباء، دار ج٢، والوطن، الفكر هموم الغايات»، وعلوم الوسائل «علوم دراستنا: انظر 5

(٧٢ص). العجم علوم (٧٣ص)، العرب علوم الصفحات: عدد حيث ومن .١٧٨ ص١٦٧،
النحو (١١) العروض الشعر، الكالم، الفقه، ،(١٥) الكتابة ،(٢٧) األخبار الصفحات: الكم حيث من 6

.(٨)
املوسيقى، الهندسة، الفلسفة، ،(١٠) األرتماطيقي ،(١٤) النجوم علم ،(١٥) الطب الكم: حيث من 7

.(٤) املنطق ،(٥) الكيمياء الحيل،
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واملوروث الوافد ثالثًا:

والطب املنطق ثم واملوسيقى، والفلك والهندسة الحساب الريايض، الرباعي: تشمل وهي
والكيمياء. الحيل طبيعيني، علمني إضافة ثم اإللهيات، بدل والفلسفة الطبيعيات، بدل
والطبيعي. الريايض بني يجمع الحيل وعلم وبعدها. الرياضيات قبل الطبيعيات وتأتي
الطبيعية العلوم باقي وتغيب والصنعة. العلم بني التفرقة دون النهاية يف والكيمياء

والصيدلة. والحيوان كالنبات
أقوال. وال حياة تواريخ ال املصنفات، وأسماء األعالم أسماء من املدخل هذا ويخلو
كان لو العلوم تصنيف يف أيًضا يدخله قد مما الفارابي عند العلوم إحصاء إىل أقرب

الفالسفة. زمرة يف الخوارزمي
والغنم والخيل والبقر اإلبل أسنان ذلك يف بما التقليدية املوضوعات الفقه عىل ويغلب
اإلسالمية غري والِفرق األديان تاريخ الكالم عىل يغلب كما وأوزانها.8 العرب ومقاييس
أبواب ثم وأصنامهم، العرب وأوثان اإلسالمية، غري والنحل وامللل واليهودية والنرصانية
واليهود النصارى وفرق الكالم.9 علم يف التأليف طريقتا وهما العقائد، قواعد أي املتكلمني؛
غري والنحل وامللل األيام.10 هذه نفعل كما الغربية وليس العربية اليهودية فرق هي
غري املعارف وإنكار والتناسخ، التعطيل مثل اإلسالم، من املقصاة املذاهب تشمل اإلسالمية
الِفَرق وبعض واملنانية، املرقونية مثل النرصانية املذاهب وبعض السمنية، مثل الحسية
دين كل يف والزنادقة اليونان، والسوفسطائيون والهرابذة، البهافريدية مثل الفارسية
الغربي فالوافد وافد. كل استوعبت التي اإلسالمية الثقافة داخل ُوجدت تيارات وكلها وملة.
أي النرصانية؛ من جزء والرسيانية الكالم. علم ضمن كعقائد حارضان الرشقي والوافد

الكالم. علم يف العربية، املسيحية

ورشوطه، الحج الزكاة، الصوم، واآلذان، الصالة الطهارة، الفقه، أصول اآلتية: األبواب الفقه يشمل 8

ص٦–١٦). (الخوارزمي، النوادر الفريضة، الديات، النكاح، البيع،
وأصحاب والخوارج املعتزلة سبعة: وهي اإلسالمية، واملذاهب اآلراء أرباب اآلتية: الِفَرق الكالم علم يشمل 9
واليعقوبية. والنسطورية امللكانية ثالثة: وهم النصارى والشيعة. واملرجئة واملشبهة واملجربة الحديث
غري والنحل وامللل والسامرية. والراعية واملقاربة والقرعية والعيسوية العنانية ستة: وهم واليهود
والهرابذة، والبهافريدية، والزنادقة، واملنانية، واملرقونية، والسمنية، والتناسخ، املعطلة، تسعة: اإلسالمية

ص١٧-١٨). (السابق، والسوفسطائيون
يف واملسيحية اليهودية مقابل يف العربية واليهودية العربية النرصانية حول علمية رسائل إىل نحتاج 10

الغربي. الرتاث
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف الشافعي من ذكًرا أكثرهم فهو لغوي؛ كمصدر أحمد بن الخليل يربز النحو ويف
تقابل ويظهر املتكلمني.11 الفقهاء ذكر من أكثر والبرصة الكوفة نحويو يُذكر كما الفقه.
الحظ كما اليونان لغة واملنطق العرب، منطق فالنحو واليونان؛ الخليل بني والوافد املوروث
الوافد، حامل هو فاملورث يونس.12 بن متى برش أبي مع الشهرية مناظرته يف السريايف
العرب يعرفه والعروض والشعر عميل.13 موضوع والكتاب املوروث. عىل محمول والوافد
من والروم واليونان الفرس ملوك بعده.15 وما اإلسالم قبل ما تضم واألخبار قبل.14 من
والنحو الفقه علوم وتختتم املوروث. من وملوكهم املسلمني وخلفاء اليمن وملوك الوافد،
تبلغ ثم إسحاق، بن حنني عند قبل من تجىلَّ جديد أدبي نوع ظهور عن منبئة بالنوادر

فاتك.16 بن واملبرش هندو ابن عند الذروة
تضم العرب. غري كل أي والصني؛ والهند والفرس اليونان فتشمل العجم علوم ا أمَّ
األقوال هو جديد أدبي نوع ببداية أيًضا يوحي مما وجملها، وأصنافها أقسامها الفلسفة
الثمانية. أجزاءه املنطق ويضم الطب. آخر يف كنوادر أيًضا إليه يُشار ما وهو الحكم، أو
تأسيس أجل من النظرية املقدمات تضم والهندسة الهند. حساب األرتماطيقي ويضم
الحكماء. كتب من تجميع واملوسيقى والصناعة. النظر بني يجمع والنجوم النظري. العلم

الصيدلة.17 أي العقاقري تضم والكيمياء وتقنية. علم وعمل، نظر أيًضا والحيل

األسماء تنزيل واليونان)، (١٠) (الخليل اإلعراب وجوه النحويني، ومذاهب وإعراب مبادئ النحو: يشمل 11
ص٢٨–٣٦). (السابق، وجزمها ونصبها األفعال تنزيل قبلها، وما وجرها ونصبها ورفعها

يونس بن متى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة واملوروث، الوافد «جدل دراستنا: انظر 12
ص١٠٧–١١٨. ج١، والوطن، الفكر هموم السريايف»، سعيد وأبي

الربيد وألفاظ الخزن وديوان الخراج ديوان ومواصفات واألعمال، والدفاتر الذكور أسماء الكتابة تشمل 13
ص٣٦–٥٠). (الخوارزمي،

واالشتقاقات، والقوايف، والزحافات، والعلل والقلب وأسمائه، العلم جوامع والعروض الشعر يشمل 14

ص٥١-٥٢). (السابق، الشعر ونقد
اإلسالم وملوك والخلفاء الجاهلية ويف (معد)، اليمن وملوك واليونان والروم الفرس ملوك األخبار وتضم 15

ص٦٢–٧٨). (السابق،
املبرش اليونانية»؛ الحكم يف الروحانية «الكلم هندو: ابن والحكماء»؛ الفلسفة «نوادر إسحاق: بن حنني 16

الكلم». ومحاسن الحكم «مختار فاتك: بن
ومكاييلهم. األطباء وأوزان واملركبة املفردة واألدوية واألغذية، واألدواء، واألمراض الترشيح، الطب يضم 17
الهند وحساب والعيارات، واملجسمة، املسطحة واألعداد واملضافة املفردة، الكمية األرتماطيقي ويضم
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واملوروث الوافد ثالثًا:

هرمس ثم إقليدس، ثم الروم، ثم اليونان يأتي ثم اليونان، من ذكًرا األكثر والفرسهم
الطب يف الثالثة املرتبة يف الهند تأتي ثم الثانية. املرتبة يف وفرفوريوس وأرسطوطاليس
يف الصني تأتي ثم الهند. يف االجتماعية والطبقات الحساب أو اإلسالم أخبار ومع والرياضة
املرتبة مرصيف وتأتي اآلالت. ولصناعة الواقواق، بالد البعيد، للصقع كمثال الرابعة املرتبة

السادسة.18 املرتبة يف والرتك الخامسة
وافد إىل تقسيمها الحكمة صوان يف ٣٩١ه) (بعد السجستاني سليمان أبو ويتَّبع (٢)
يبلغ إذ املوروث؛ من أكثر الوافد عليه غلب وقد األعالم.19 أسماء منهما كل وتحت وموروث،
مجموعة، إىل ينتمي سليمان أبو كان فقد املوروث.20 أسماء أضعاف خمسة الوافد أسماء
إخوان بذلك قام أن بعد علنًا اليونانية الفلسفة صياغة يف تشارك التوحيدي، يروي كما
كان النصارى.21 من ومعظمهم الرابع القرن يف اليونانيني مجموعة ومثل ا رسٍّ الصفا
املرتجمني كبار عىل وتتلمذ وأفالطون.22 وأرسطو ديموقراطيس اليونانيني، أقوال يحفظ
لواء النصارى حمل فقد عدي؛ بن ويحيى يونس بن متى اليونانية للفلسفة واملؤرخني

واملجسمات. والبسائط والخطوط املقدمات الهندسة وتشمل واملقابلة. الجرب ومبادئ الجمل وحساب
ومبادئ األرض، وهيئة األفالك وتراتب وصورها، والثابتة السيارة النجوم أسماء عىل النجوم علم ويحتوي
الحكماء كتب يف املوسيقى وجوامع اآلالت أساس املوسيقى وتشمل املنجمني. وآالت ومواضعاتها، األحكام
والعقاقري اآلالت، الكيمياء تشمل وأخريًا الحركة وآالت بالقوة، األثقال جر الحيل وتشمل واإليقاعات.

واملعالجات. والتدبريات واألحجار، الجواهر من واألدوية
أرسطوطاليس هرمس، ،(٢) إقليدس ،(١٢) الروم ،(٢٥) يوناني ،(٢) العجم ،(٣٧) فارس لفظ ذُكر 18

(الخوارزمي، (١) والرتك (٢) ومرص ،(٣) الصني وتُذكر ،(١) السند ،(١٤) الهند وتُذكر ،(١) فرفوريوس
.(١٤٩ ،١٣٧ ،١٣١ ،١٢٦ ،١٠٠ ص٧٤،

طهران بدوي، الرحمن عبد د. له وقدم حققه الحكمة»، «صوان السجستاني: املنطقي سليمان أبو 19
الساوي ومخترص روايتان. فله الساوي. واختصار املنتخب إال منه يبَق ولم مفقود األصيل النص ١٩٧٤م.

املنشور. الكتاب ثلث
.(٢٨) واملوروث ،(١٥٣) الوافد 20

زرعة، ابن الرابع: القرن يف اليونان جماعة ومثل تمام، أبو طلحة، حبان، ابن األسفزاري، مثل 21

ذكر عدم والعجيب العامري. عيل، بن عيىس الرومي، النفس نظيف مسكويه، السمح، ابن الخمار، ابن
٣٣٩ه. تُويف وقد الفارابي،

.٢٥٨–٣١٦ ،٢١٨ ص٢١٦، السجستاني، 22
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عرصالرتجمة ويف الهجريني، والرابع الثالث القرنني يف األول عرصالرتجمة يف مرتني الوافد
حرص هناك وكان الحديثة. العربية النهضة إبان القرن وهذا املايض القرن منذ الثاني
إنه بل االتجاه، يوناني كان سليمان أبا أن يعني ال وهذا اليونانية. املخطوطات جمع عىل
أجل من الوسائل علوم وإعداد املوروث، لصالح الوافد لتوظيف لغريه الطريق د يمهِّ كان
وكان الكفاف. عىل يعيش كان فقد الدنيا؛ عن وتجرُّد تام بإخالص الغايات، علوم تحقيق

الفلسفة. ومؤرخ الفيلسوف إىل باإلضافة شاعًرا
إىل أي وطب؛ عامة فلسفة إىل الوافد ينقسم وموروث وافد إىل الحكمة تنقسم وكما
يونان، املؤرخني، عند الشائع الرأي األول الفلسفة؛ ظهور رأينييف عن ويعربان وعلم. فلسفة
والرياضيات للفلسفة شامل الطب أن يرى الذي النحوي يحيى رأي والثاني ومسلمني،
ينقسم لذلك العلم.23 خارج فلسفة توجد وال بالرضورة، علمية فالفلسفة والسياسة؛ والفلك
والثاني العامة. الفلسفة رأي وهو بالحكمة»، ُعرف من «أول األول أقسام؛ ثالثة إىل الكتاب
الرأي صاحب النحوي»، «يحيى والثالث األطباء»، تاريخ من الفلسفة ظهور يف آخر «رأي
الثاني والرأي املوروث. يعادل ما وهو العرب أطباء عن يروي ألنه ألهميته نظًرا الثاني
املسلمني أول كان إسحاق بن حنني أن القول ويمكن األول.24 الرأي عىل ا كمٍّ الغلبة له
يحتوي للوافد. لتمثله اليونانيني آخر كان النحوي ويحيى املوروث، لصالح الوافد لتوظيفه
يونان الطب، تاريخ والثاني ومسلمني، يونان الفلسفة تاريخ األول قسمني؛ عىل إذن الكتاب
طريق عن الوافد غلبة عىل يدل مما األول املؤلف عن راٍو ثاٍن مؤلٌف سليمان فأبو فحسب.
كتابة أن عىل يدل مما واحًدا رأيًا وليس الفلسفة ظهور يف متعددة آراء إذن هناك الرواية.

واحد.25 ملنظور تخضع ال التاريخ
وتصبح تنفصل أن قبل األسماء وضع هو واملوروث الوافد عرض طريقة عىل والغالب
فعل كما األقوال بعض أحيانًا تربز ذلك ومع الطبقات، كتب من أدبيٍّا نوًعا بمفردها هي
كتَّاب من والوصايا الحكم بعض واقتباس الحكمة» صوان «تتمة يف ذلك بعد البيهقي

املعارص. الغرب يف املنطقية الوضعية موقف وهو 23

األطباء»، تاريخ من الفلسفة ظهور يف آخر «رأي (٢١ص)؛ ص٧٧–٩٧ بالحكمة»، ُعرف من «أول 24

عرش ثالثة يحتل األطباء فرأي (٨٩ص). ص٢٧٦–٣٦٤ النحوي»، «يحيى (١٧٨ص)، ص٩٨–٢٧٥
٢١ص). مقابل يف (٢٦٧ص، الفالسفة رأي ضعف

ص٩٢–٩٨. السجستاني، 25

132



واملوروث الوافد ثالثًا:

وبعض الدين بني العالقة يف أفكاره عن للتعبري أفالطون مثل املحاورات بعض أو الفرس
أفكار عرض عىل فيها معتمًدا والسياسة واألخالق واإللهيات والطبقة النفس موضوعات

اليونان.26
وأربعني مائة وأسماء لسانه، عىل يونانيٍّا طبيبًا عرش ثالثة أسماء سليمان أبو ويورد
أسماء يضمون اسًما وخمسني وثالثة مائة أي النحوي؛ يحيى لسان عىل آخر يونانيٍّا طبيبًا
بألقابهم ومرشعني وشعراء وحكماء وعلماء ورياضيني فالسفة وكباًرا،27 صغاًرا الفالسفة
مثل األسماء بعض وتتكرر وأطباء. ورشاح اليوناني والشيخ األول واملعلم الحكيم مثل
فالعلم وزينون؛ وأنكساجوراس وأنقسيمانس وأرسطو وأفالطون وفيثاغورس سقراط
هو الطبيب املسلمني، عند التقليد هذا استمر وقد التكرار. إىل ويدفع التفرد ينيس الغزير
املرجعي اإلطار هو فالطب أصيبعة؛ أبي البن األطباء طبقات يف الحال هو وكما الحكيم،

لها.28 النظري واألساس للفلسفة
ثم اإلسكندر ثم أرسطو اليونان: لفالسفة التقريبية األهمية سليمان أبو ويحفظ
سقراط ثم أفالطون ثم أبقراط ثم فيثاغورس ثم هرمس ثم هومريوس ثم جالينوس
وصلته أرسطو أن وواضح أهمية. األقل الصغار الفالسفة ثم سولون، ثم ديوجينس ثم
رأس عىل كان الذي امللك والفيلسوف القائد النبي املسلمني خيال ألهب الذي هو باإلسكندر
أفالطون. قبل هومريوس مثل الشعراء ويأتي والفارابي. أفالطون عند الفاضلة املدينة
أن حني يف الطبيب هو فأبقراط جالينوس، بعد الثانية املرتبة يف يأتي الطبيب وأبقراط
يأتي ثم املدرسة. مؤسس ألنه أفالطون قبل فيثاغورس ويأتي الحكيم. هو جالينوس

وبعضمسائل والدهر الزمان مثل الطبيعة يف وبعضمسائل النفس وجود إلثبات سليمان أبو يتعرض 26
النحو بني والفرق الخري، اإلنسان غاية مثل الطبيعة يف مسائل وبعض هللا، فعل كيفية مثل اإللهيات
والروح النفس يف آراؤه وتعتمد مًعا. والحكمة الرزق اجتماع وعدم النجوم، أحكام وعلم والكهانة واملنطق،
الشيخ ديوجانس، اإلسكندر، طاليس، النحوي يحيى ويضيف الطبيعية. فلوطرخس آراء عىل والجسم
كسانوفون، ذيموقراطيس، هومريوس، صولون، هرمس، أسخولوس، أوديموس، ثاوفرسطس، اليوناني،

بروطاغورس. أرشميدس، بليناس، بطليموس، أبقراط، إقليدس،
فيثاغورس، أرخالوس، أنكساجوراس، أنكسمانس، أنسكماندرس، أسماء: لسانه عىل سليمان أبو يذكر 27

سقراط. زينون، أرسطوطاليس، أفالطون، سقراط، أنبادقليس، هرقليطس،
ص٩٨–١١٠. السجستاني، 28
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نساء وجود عدم ويُالَحظ سولون.29 مثل واملرشعني ديوجنس مثل األخالقيني مع سقراط
املوروث. يف وال الوافد يف ال فالسفة

االسم وأخالقهم، وبعضكالمهم وأسمائهم الحكماء تواريخ إثبات الكتاب من والغاية
عند األعالم أسماء آخرين، أدبيني نوعني تولد عن إعالنًا والقول، الشخصية والتاريخ،
العرض من األقوال عىل يغلب مما بالرغم فاتك، بن واملبرش هندو ابن عند واألقوال القفطي
والنكت التاريخ، هدفني؛ سليمان أبو يريد املبارشة. األقوال النصوص، دون لآلراء النظري
الغاية كانت أخرى.30 كتب يف املقاالت عىل الرد تم فقد املقاالت؛ عىل الرد دون والنوادر
ن ُدوِّ كما التدوين عىل تحرص ثقافٍة يف وُفقد زال وإال وكماله بتمامه ونقله الوافد حفظ

الحديث. ثم القرآن
دون موضوع إىل موضوع من واالنتقال ونظام، نسق بال األسماء توايل من وبالرغم
واحدة حضارية منظومة يف األول من اآلخر بعض، من بعضهم يتوالد الفالسفة أن إال ترتيب
التاريخ يف فلسفة تأسيس بإمكانية التوايل هذا ويوحي والقبائل.31 اآللهة أنساب مثل
الحكمة سقراط فأخذ كيف إىل يتحول ال رصف كمي تاريخ يوجد فال بعد. تتبلور لم
وفيثاغورس «طبيعية»، مدرسة صاحب طاليس مدرسة. هناك فأصبحت فيثاغورس عند
كبار من خمسة كربى، منعطفات له التوايل وهذا (رياضية).32 أخرى مدرسة صاحب
يف الفالسفة جميع ويتساوى زينون. أرسطو، أفالطون، سقراط، فيثاغورس، الحكماء:

هرمس ،(١١) هومريوس ،(١٢) جالينوس ،(١٦) اإلسكندر ،(١٧) أرسطو كاآلتي: األهمية تبدو 29

اليوناني، الشيخ سولون، ،(٤) ديوجينس سقراط، ،(٦) أفالطون ،(٧) أبقراط ،(٨) فيثاغورس ،(٩)
فرفوريوس ديمستانس، فلسطني، ديموقراطيس، ،(٢) طاليس ،(٣) أسخولوس أوديموس، ثاوفرسطس،

.(٠٫٥) أيالوس ،(١) أنكساجوراس أنقسمانس، ،(١٫٥)
الئق غري ألنه أصحابها عىل وردته املقاالت هذه بعض من املوحدون الحكماء أنكرته ما أورد لم وإنما 30

وإتباعه التاريخ ذكر إال هنا ها القصد يكن ولم كفاية. فيه ما ذلك من الكتب أودع وقد املوضع. بهذا
ص٨٢). سليمان، (أبو الثاني والقصد بالعرض املقاالت ذكر فيه فدخل والنوادر. بالنكت

ص٧٩-٨٠. السابق، 31
مبدؤها كان التي اليونانيني فلسفة استُكملت وبهم لبعض. تاليًا كان بعضهم الفالسفة «وهؤالء 32

(ص١١٦). امللطي» طاليس له يُقال الذي الرجل من ومنشؤها
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املسح هو فالغاية وأرسطو؛ وأفالطون سقراط الفالسفة كبار ذلك يف بما القصري العرض
االحتواء.33 أجل من اإلحصاء األحداث، رشيط الكلية، البانوراما العامة، الرؤية الشامل،

سليمان أبو ح ويرصِّ وكتب. روايات ومدونة، شفاهية مصادر عىل سليمان أبو ويعتمد
محمد بن أحمد عيل أبو األستاذ «حدثني يقول»، امللك «سمعت مثل: الشفاهية باملصادر
«نوادر من إسحاق بن حنني من ويقتبس الكتب. يف فتَّش بأنه ح ويرصِّ مسكويه».34
يف النديم وابن «البصائر»، كتاب يف والتوحيدي عدي بن ويحيى والحكماء»، الفالسفة
الناس يسميه الذي النحوي يحيى وعيل «الفهرست»، أي التاريخ؛ فيه جمع الذي كتابه
ناقض فيما هرقل عىل الرد يف أوزبيوس مؤلفات املرتجمة املصادر ومن للتعب». «املحب
بن لشهد النفس» لذات «تفضيل وكتاب ألبقراط، «الفصول» كتاب إىل ويشري اإلنجيل.

الحسن.35
أفالطون، من أرسطو اآلخر، تلو واحًدا بعض، من بعضها وتوالدها األسماء توايل وبعد
الطبقات، أو الرواة من سلسلة يف وكأننا فيثاغورس، من وسقراط سقراط، من وأفالطون
إذ التكرار؛ يفرس قد ما وهو البنية.36 املعارصين بلغة أو املذاهب أو الفكرية املدرسة تظهر
حتى اليونانية الفلسفة تاريخ يف تقدُّم هناك البنية. يف ومرة التاريخ، يف الفيلسوفمرة يذكر
عهًدا أقدُم نيقوماخوس فإن ذلك. بعد رشد ابن الحظه ما وهو أرسطو، يد عىل اكتمالها
أوديموس.37 وكذلك الكريس، عىل خلفه أرسطو أصحاب من وثاوفرسطس بطليموس. من
القائم الطبيعيني عند التجريبي فاملنهج منهًجا. تكون وقد مذهبًا، البنية تكون وقد
الخمسة الحكماء عند العقيل واملنهج الطبيعي. املذهب عن املسئول والحسهو املشاهدة عىل
املنطق بني جمع فقد جالينوس ا أمَّ للعالم. الصورية العقلية الرؤية عن املسئول هو الكبار
ما وهو األفرودييس. اإلسكندر عليه بذلك شهد كما املنهجني أو املذهبني بني أي والتجربة؛

أجل من األوروبي للوعي كيل رشيط إعطاء من االستغراب» علم يف «مقدمة يف اتبعناه الذي املنهج وهو 33

القدماء. عند األدبية واألنواع التأليف بمناهج الخربة لعدم أحد ذلك يقدِّر ولم فيه. الضياع دون احتوائه
(ص١٥٩). األندليس قال النوشجاني، قال الصيمري، زكريا أبو قال .٣٢١ ص٣١٩، السجستاني، 34

أزرق كان اإلسكندر أن الكتب بعض يف قرأت .١٥١-١٥٢ ،١٣٧ ،١٢٤ ،٩٩ ،٩٧ ص٧٧، السابق، 35
ص٣٠٦-٣٠٧). (ص١٥٨، العينني

.Synchronism الزمانية واملعية ،Diachronism الزمان التوايل املعارصون البنيويون ى سمَّ 36

ص١٧٦–١٨١. السابق، 37
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الفعل، رد إىل املادة، العقل، من يسري التاريخ قانون وكأن إسحاق،38 بن حنني أيًضا فعله
ليس بينهما. الجمع إىل العقل إىل التجربة من والصورة، املادة يف بينهما الجمع إىل الصورة
للفلسفة،39 يؤرخ فيلسوف هو بل أصيبعة، أبي ابن أو القفطي مثل مؤرًخا السجستاني
ويعود املوقف، حسب ويرشح يخترص والالحق، منها بالسابق ويذكر عمله، وحدة يعي

شاملة.40 فلسفية رؤية من ر ويؤخِّ ويقدِّم بدء، عىل
عنارصعرش رسم طريق عن للفالسفة الشخصية السرية رسم فن سليمان أبو ويبدع

وهي: فيلسوف كل شخصية يف منها بعض أو

والقمي والرسخيس امللطي طاليس مثل ونسبته والعمر امليالد ومكان االسم (١)
ودينه والنيسابوري، والصيمري واألنطاكي والبغدادي والسجزي والدمشقي والحراني

قرة). بن (ثابت الصابئي أو الحنفي مثل ومذهبه النرصاني، مثل
املعنوي، النسب أو حنني بن إسحاق وابنه إسحاق بن حنني مثل الفعيل النسب (٢)
أرسطو سقراط، تلميذ أفالطون مثل التتلمذ طريق عن الفكري أو النسب رشيف أفالطون
غالم القطيطوس مثل االجتماعي الوضع أو اإلسكندر، معلم وأرسطو أفالطون، تلميذ

الواسع. العريض يعني الذي أفالطون مثل لالسم االشتقاقي املعنى وذكر سقراط،
أيام اليونان يف امُللك واستتباب مرص، يف تفلسف من أول مثل والعرص األهمية (٣)
للوقيوم. وأرسطو األكاديمية، تأسيسأفالطون مثل أنشأها التي املدرسة يف وأثره اإلسكندر،
الطبيب، أبقراط مثل مجاًزا، أو الفكريحقيقًة االتجاه أو املهنة عىل يدل الذي اللقب (٤)
الطبيعي. ديمقراطيس الكلبي، ديوجانس املهندس، أرشميدس أو الشاعر، بروس أو

(الطبيب). الحكيم جالينوس
مالطة، إىل ذهب ثم اليونان، إىل رجع ثم مرص، إىل أتى الذي طاليس مثل األسفار (٥)

املرصيني. تالميذ واليونان العلم. سبيل يف الهجرة مرص، إىل أتى الذي وأفالطون

.١٠٥ ،١٠٣ ص٨٥–٩٢، السابق، 38
وجهة من الغربية للفلسفة يؤرخ الذي لهيجل املؤرخني الفالسفة أقرب سليمان أبو يكون وبالتايل 39

(الهيجلية). الفلسفة نظر
،٩٢ ص٨٣، (السجستاني، والتأجيل والتذكري والتأخري التقديم العبارات؛ من كثري من ذلك ويتضح 40

.(٣٤٧ ،٣١٩ ،١٠٥ ،١٠٤ ،٩٨
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سقراط وشجاعة الدنيا، عن أعرض الذي سقراط مثل وسماتها الشخصية السرية (٦)
أرسطو سماه والذي ربه عبد الذي وأفالطون الدين، يف اليونانيني مع خالفه أعلن الذي

الروحاني. أو العقل
بن بأحمد الكندي عالقة مثل السياسية بالسلطة أي واألمراء؛ بالدولة عالقته (٧)

الوزير. وعيىس سجستان بملك والسجستاني باإلسكندر، وأرسطو املعتصم،
هومريوس، بقول طاليس استدالل مثل وأساليبها، وسماتها مصادرها فلسفته، (٨)
وأرشميدس وإقليدس وفيثاغورس سقراط وتكوين هومريوس، عىل أرسطو اعتماد وكذلك
الرمز أفالطون واستعمل فيثاغورس. شيعة من وأرخوطوس واحدة. مدرسة وأفالطون
به «املضنون يف الحال هو كما أهلها من ليس الحكمة أرسار عىل أحد اطالع كراهية واللغة
الوسع وإفراغ الطبائع وتشحيذ لها، العاشق بل عليها، الكسول إقدام وعدم أهله»، غري عىل

للفهم. والجهد
األبواب وترتيبه املنطقية الكتب أرسطو تصنيف مثل وتصنيفها وشهرتها املؤلفات (٩)

الجزئية. األعمال بعض إىل ويُحال واإللهية.41 الطبيعية
القول ببزوغ ينبئ مما الشخصية السرية أو النظريات دون املبارشة األقوال (١٠)

فاتك. بن واملبرش هندو ابن عند للتحليل كوحدة

يف سليمان أبو فيعتمد موروثًا. تحول أن بعد الوافد ملعرفة مصدًرا املوروث ويستعمل
وفيلسوف. طبيب اليونان، أرسطو مثل أكربهم وهو الفارابي.42 عىل أرسطو عن مصادره
الصفا، إخوان أسلوب فيها ويتضح والعظام. البلغمية األمراض يف رسالته نص ويعرض

العرص. نفس من فهما
أنه من بالرغم العرب، فيلسوف الفالسفة، أول باعتباره املقدمة يف الكندي ويأتي
وبعده الفالسفة.43 حكمة عىل الغارة كثري السرية، متوسط الحالوة، قليل اللفظ، رديء
عالقته وتشبه مجلسه. زينة سليمان أبو كان الذي سجستان، ملك بابويه بن جعفر أبو
ومؤلفاته، مسكويه ثم منه، واقتباسات مؤلفاته ذكر مع باإلسكندر أرسطو عالقة مثل بامللك

.١٩٢–٢٠٢ ،٢٨٠–٢٨٢ ،٢٩٧ ،١١١ ،٩١ السجستاني 41
ص١٣٧. السابق، 42

.٣٤٧ ،٣٢٣ ،٣١٥–٣٢٠ ،٣٠٩-٣١٠ ،٢٠٣–٢٠٥ ص١٩٩، السابق، 43
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يأتي ثم النحوي. ويحيى قرة بن ثابت مثل املرتجمون يأتي ثم نفسه. سليمان أبو ثم
األوائل كتب ونقلة األفاضلة، متقدمي من وهو الدمشقي عثمان أبي مثل آخرون مرتجمون
والفيلسوف ترجمها. التي والِحكم األقوال من نماذج أخذ مع قرة بن وثابت وابنه حنني مثل
والفالسفة. للمرتجمني املتزامنة األهمية عىل يدل مما أرسطو شارح العامري الحسن أبو
أهمية عىل يدل مما إسحاق بن وحنني زرعة وابن سوار، بن الخري أبو املرتجمون يأتي ثم
كان فإذا املوروث. يف االنتقاء بعض يبدو وربما الهجري.44 الرابع القرن حتى املرتجمني
فأين للوافد راٍو مجرد الفارابي وكان املبكر، إبداعه من بالرغم صغريًا زال ما سينا ابن

الطبيب؟ الرازي
امليزان (٥٦٥ه) البيهقي عدل الحكمة» «صوان يف املوروث عىل الوافد لغلبة ونظًرا (٣)
والنساخ املؤرخون ربط لقد حتى الحكمة»، صوان «تتمة أو اإلسالم» حكماء «تاريخ يف
كان فلو الصفا.45 إخوان رسائل مثل الجماعي للتأليف ونموذج واحد، كتاب وكأنهما بينهما
الحكمة»؛ صوان «تتمة ولكنه األعالم، ألسماء طبًقا التاريخ يف أدخل لكان بمفرده البيهقي
وقد الحكمة». «صوان يف الوافد السجستاني استوىف أن بعد املوروث يكمل فإنه ثمَّ ومن
أضاف متأخرة. فرتة يف اإلسالم» حكماء «تاريخ إىل الحكمة» صوان «تتمة من االسم تغري

اليونان. وحكماء والعراق وفارس وخراسان خوارزم حكماء بعض
واندالع الشام، عن بُعده بسبب ربما واألندلس. وإفريقية الشام من أحد يوجد وال
ومرصنظًرا الشام يف الحكمة لكساد وليس املغرب، عن املرشق وانقطاع الصليبية، الحروب
الصابئة من بعضهم والسادس. الخامس القرنني لفالسفة ترجم األندلس. يف الزدهارها
ثقافًة مسلمون فهم اإلسالمية. الحضارة داخل والنساطرة واليعاقبة واليهود واملجوس

القمي، العميد ابن ،(٧) مسكويه ،(٨) سجستان ملك ،(١٥) الكندي كاآلتي: الكمية األهمية تظهر 44

الخطاب وأبو إسحاق أبو قرة، بن ثابت النحوي، يحيى ،(٥) السجزي سليمان أبو ،(٦) النفيس أبو
،(٣) املقديس سليمان أبو مقداد، بن الحسن العامري، الحسن أبو الدمشقي، عثمان أبو ،(٤) الصبائيان

ص٢٨٧–٢٩٠). (السابق، (٢) سوار بن الخري أبو زرعة، بن عيىس عيل أبو إسحاق، بن حنني
مائة مرور بمناسبة العربي العلمي املجمع مطبوعات اإلسالم»، حكماء «تاريخ البيهقي: الدين ظهر 45

الهور يف طبعة وله ١٩٤٦م. ط٢، دمشق، عيل. كرد محمد وتحقيقه بنرشه ُعني املحقق. ميالد عىل عام
االختصار من وعدنا ما آخر «هذا فارسية. ترجمة مع شفيق محمد بها قام ١٣٥١ه، عام صدرت بالهند
(السجستاني، والسالم» وتوفيقه هللا بعون الحكمة» صوان «تتمة كتاب ويتلوه الحكمة»، «صوان كتاب من

ص٢٦٤).
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يف الرتجمة عرص بداية بعد أي والرابع؛ الثالث القرن من املسلمني غري أكثر دينًا. وليس
وتعددها. الثقافة لوحدة نظًرا التعصب من خال لذلك الثاني.46 القرن

ساعد مما الحفظ بطريقة تعلم الحكماء.47 وليسمن ومؤرخ وأديب محدث والبيهقي
سنيٍّا كان وقد الكتاب.48 تقديم عىل األدبي األسلوب نلمس لذلك التاريخي. الرتاكم عىل
يعني ال للمضطهدين السيايس بالوعي التاريخي الوعي ارتباط وإن شيعي. مجتمع يف

االجتماعية. الطبقات من غريهم لدى التاريخي الوعي ظهور عدم بالرضورة
يدرسون الذين الفالسفة األطباء هم البيهقي؟ لهم يؤرخ الذين الحكماء هم فمن
ال الطبيب. هو الحكيم أن الشعبي، االستعمال يف اآلن حتى واضح هو كما والنفس البدن
الجميع. فيها يتساوى املشرتكة والثقافة الحضارة فالوحدة ومسلمني. نصارى بني فرق
وعجم عرب بني فرق ال الطبيعة. هو فالوحي طبيعة، وديانات وحي ديانات بني فرق ال
فقد ويونان؛ عرب بني فرق ال بينهم. اإلسالم ساوى فقد الخوارزمي؛ عند الحال هو كما
وصوفية فالسفة بني فرق ال عربي. موروث إىل اليونان وتحول اليونان، لواء العرب حمل
فالسفة بني فرق ال العلوم. تقسيم من بالرغم الحضاري العمل لوحدة نظًرا ومؤرخني
فالسفة وهناك اإلسالمية، العلوم منظومة من جزء الرياضية فالعلوم وفلك؛ رياضة وعلماء
إخوان فرسائل وجماعات؛ أفراد بني فرق ال الخيام. مثل واحد آٍن يف وأدباء وعلماء وصوفية

واحد. آٍن يف وجماعي فردي عمل الصفا
عرص يف معروًفا الفيلسوف كان ربما االختيار؟ مقياس ما السؤال: يظل ذلك ومع
وأشكاله مضمونه يف يتغري التاريخي فالوعي الحق؛ عرص يف معروًفا يَعد ولم املؤرخ
املعارص. التاريخي وعينا يف باقية لنا داللة بال تكون قد التي األعالم تكثر لذلك وصوره.
للنخبة الرتجمة تكون وقد يشء. عىل ترتكز ال للغاية قصرية دالالت لها الرتاجم وبعض

محمد سليمان أبو وهو الحكمة» «صوان كتاب مصنف منوال عىل هذا تصنيفي يف ناسج «وهذا 46

قرب ما وفوائدهم الحكماء تواريخ من وذاكر حرمة، من لهم بما مشيد السجزي بهرام بن طاهر بن
مصنف اسم وأثبت ذكره ما وكل … الحدثان طي تحت الدهر وأدرجه النسيان مغارب يف نجومه غروب
ذكرهم يف أنصف فإنه وتواريخه، فوائده ذكرت وما شماريخه سقيت ما فأنا الحكمة»، «صوان كتاب

ص١٥-١٦). (البيهقي، ودقهم» حلهم أردية ونرش حقهم يف وبالغ
بهيق». «تاريخ كتاب له 47

ص١٥. البيهقي، 48
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األسواق، يف يعيشون الحرفيني من املتكلمون كان وقد الدنيا. أو املتوسطة للطبقة وليس
يعرِّفوا ولم املؤرخ، يعرفهم لم فالسفة هناك كان وربما واإلسكايف. اد والحدَّ والغزَّال ار النجَّ
يف املغاالة مثل األعالم لبعض تضخيم يوجد ذلك مقابل ويف بوجودهم. أحًدا أنفسهم هم

الخوارزمي. مدح
القواميس يف الحال هو وكما األعالم أسماء ذكر مجرد من التاريخ فلسفة وتغيب
التاريخي. الوعي ونشأة الزمان يف االرتقاء عىل يدل ال زماني ترتيب يوجد فال املعارصة.
الوعي عىل إال يدل ال القومي والرتتيب يشء، عىل يدل ال عريض عفوي األبجدي والرتتيب
واحدة حضارة صنع يف جميًعا األقوام الشرتاك نظًرا البيهقي عند يغيب ما وهو القومي،
املوضوعات أو املذاهب أو العلوم دراسة تكون أن الطبيعي من كان لذلك التعدد. عىل تقوم

نفسه. يدون وهو التاريخي الوعي عن وكشًفا التاريخ عىل داللة أكثر
بناء إعادة لهم، تصور هو بل قاموسيٍّا، موضوعيٍّا تاريًخا ليس للفالسفة صور ورسم
الحقيقة تهم ال تكونها؟ آليات وما الصورة؟ عنارص فما التاريخي. الوعي يف لوجودهم
فرق وال الجمعي. الوعي عن تعرب كما مؤرخيهم أذهان يف صورهم بل للحكماء التاريخية
غاية كانت أصيبعة). أبي (ابن مفتيًا أو (البيهقي) صائًغا الرازي يكون أن بني ذلك يف
وتدل عرصه.49 يف النوع هذا يف التأليف عن رضاه لعدم جديد مصنف كتابة البيهقي
الصورة هذه تطابق ال وربما عرصه. يف الفالسفة صور عىل البيهقي يرسمها التي الصورة
طبًقا جيل إىل جيل من الصورة هذه تتغري وقد معرفته. يصعب الذي التاريخي الواقع
شفاهية مصادر عىل السجستاني مثل البيهقي اعتمد وقد املتغرية. التاريخي الوعي ملراحل
كما املدونة. املعرفة عن أهمية تقل ال منهم والسماع بالناس باالحتكاك فاملعرفة ومدونة؛

الوثائق.50 بعض باستعماله يرصح
قد ومما كله، الكتاب خمس كما يعادل أنه لدرجة الفالسفة مقدمة يف سينا ابن ويأتي
فالسفة تضميمه يف بعد فيما الشهرزوري سيفعل كما االتجاه سينوي البيهقي بأن يوحي

يابسة» صادفتها بعدما العاملني يف صدق لسان من غصون يل وتورق عابسة، حياتي مدة يف «وجدتها 49
ص١٥). (البيهقي،

مع النحوي ليحيى األمان إلعطاء الحنفية بن محمد كتبه الذي عيل كتاب رأى أنه البيهقي ح يرصِّ 50

كتاب عىل والحكم الشفاء، يف الحاذق املاهر الطبيب وهو الطويس، النرصاني املستويف الفتح أبي الحكيم
ص٣٩). (البيهقي، ضعيف وباطنه سديد، ظاهره بأن يحيى
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نفس له والشارح فاملفرس بعده؛ الطيب الفرج وأبو الفارابي يأتي ثم إرشاقي. ألنه اإلرشاق
والعالم واملؤرخ األديب الرتاث، يف وصورته الخيام عمر يأتي ثم للفيلسوف. التي األهمية
مستمرة الرتجمة ظلت فقد الريايض؛ الهيثم وابن املرتجم زرعة ابن يأتي ثم واملتصوف.
والشهرستاني النيسابوري يأتي ثم والتأليف. والعرض للرشح موازية الرابع القرن حتى
حجمها.52 ويقل عددها يكثر األعالم، يتواىل ثم الخامس.51 القرن وعلماء الربكات وأبو

أعالم. وعرشة مائة املوروث يف األعالم مجموع ويبلغ
تصانيفه ويهجن الجاثليق الفرج أبا يذم وهو سينا البن صورة البيهقي ويرسم
تحاسد بأنه ويحكم رسائله.53 بعض عىل ويعرتض الطب. يف بتقدمه اعرتافه من بالرغم
ويروي مهجنًا. مؤذيًا كان سينا ابن وأن القاسم أبي من استفاد وأنه العرص، أهل بني
سينا ابن اتهمه األدب. حدود عىل خرجت الكرماني القاسم وأبي سينا ابن بني مشاجرة
سينا ابن دخول ويروي والغلط. باملغالطة القاسم أبو واتهمه املنطق، بصناعة عنايته بقلة
ويرى الجوزة. مسافة تقدير قبل أوًال أخالقه إلصالح األخالق من بأجزاء مسكويه عىل
نفس تكرر وقد واملربزين. الحكماء دأب من ليس والتهجني والتثريب الذم أن البيهقي
إىل ويشكو غريه من واألفكار األضواء رسقة سينا ابن عادة وكانت البريوني. مع اليشء

عيىس عيل أبو ،(٤٫٥) الخيام عمر ،(٥) الجاثليق الطيب بن الفرج أبو الفارابي، ،(٢١) سينا ابن 51
البغدادي الربكات أبو الشهرستاني، محمد النيسابوري، القاسم أبو ،(٣) الهيثم ابن زرعة، بن إسحاق بن

.(٢٫٥)
يحيى بهنام، بن سوار بن بابا بن الحسن الخري أبو علًما: عرش أربعة من أوىل مجموعة هناك 52

املعصومي، هللا عبد أبو الحكيم، بهمنيار املسيحي، سهل أبو هندو، ابن البريوني، البستي، النحوي،
الجرجاني الدين زين البيهقي، محمد البخاري، البغدادي، الحسن أبو الساوي، عمر األصفهاني، الراغب
كوشك، الجوزجاني، زيلة، بن إسحاق، بن حنني منهم علًما: عرش اثني من ثانية مجموعة وهناك .(٢)
بن إسحاق منهم علًما: وثالثني أربعة من ثالثة مجموعة وهناك .(١٫٥) الخازن األسفزاري، النيسابوري،
الكرماني، القاسم أبو البلخي، يزيد أبو الكندي، الصفا، إخوان الرازي، قرة، بن ثابت حبيش، حنني،
وهناك .(١) النيسابوري عيل الهروي، الكوهي، البوزجاني، السجستاني، سليمان أبو سنان، ابن العويف،
سليمان، بن إسحاق الطربي، زين بن عيل طالب، أبي بن عيل منهم: علًما وثالثني أربعة من رابعة مجموعة

.(٠٫٥) الرسخيس محمد املنجم، عيىس أبو عدي، بن يحيى يونس، بن متى الفريمي، الحسن أبو
،٤٨ ،٤٥ ص٤٣، (البيهقي، املتطرفني» من فهو سقيم، والبعض مستقيم بعضه فصيح، غري «فكالمه 53

.(١٠٢
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بالنسبة كأرسطو إليه بالنسبة أنه املعصومي ووصف تالميذه. يمدح كان ذلك ومع الحكام.
ألفالطون.

والروم. اليونان من أو وفارس الهند من الغرب، من أو الرشق من ا جدٍّ قليل والوافد
بالرغم الوافد من وليسوا عرب ألنهم املوروث من وهم املرتجمني ذكر بمناسبة إال يوجد وال

منه: مواقف ثالثة وهناك به. اشتغالهم من

باللغتني عامًلا كان الذي الجاثليق، الطيب بن الفرج أبو مثل بالوافد اإلعجاب (أ)
اليونان. إىل نسبه أسطورة وخلق واليونانية، الرومانية

املسلمني، قبل وأرسطو أفالطون عىل ردوا الذين النصارى مثل اليونان عىل الرد (ب)
السماع كتاب من وأصول فروع عىل النحوي يحيى شكوك ومثل له أتباًعا يكونوا ولم
كما بقتله. النصارى همَّ حتى وأرسطو أفالطون عىل الرد يف كتابًا وتصنيفه الطبيعي،

األولون. عنها غفل مسائل املوسيقى يف وله شكوًكا، إقليدس يف سينا ابن أورد
لكتب يونس بن متى رشح مثل للوافد بالرشح والقيام التاريخي املوضوعي الحياد (ج)
سينا ابن بدأ وقد وطيماوس. املوسيقى وإقليدسيف أرسطو لكتب الفارابي ورشح أرسطو،
املجسطي. ثم إقليدس كتب ثم املنطق عليه أحكم حتى الناتايل عىل إيساغوجي كتاب بقراءة
ضن املعقوالت ق تذوَّ َمن ألن الريايض يف يبالغ ولم والريايض، والطبيعي املنطق من فرغ
ألغراض ورشحه الفارابي بفضل خوف دون اإللهي العلم عىل أقبل ثم الرياضيات. يف بذهنه
املخترص جرجان يف وصنَّف املنطق. وأماله املجسطي عبيد أبي مع وقرأ الطبيعة. بعد ما
إقليدس. ومخترص بالشعر، واملنطق قاطيقورياس، غرض مصنفاته ومن املجسطي. من
أورد املجسطي ويف الشفاء، بطبيعيات فابتدأ أرسطو، كتب رشح عبيد أبو الفقيه وسأله
للبيهقي، مرجع سينا وابن والنبات.54 الحيوان وأنهى النظر، اختالف يف أشكال عرشة
علًما وعرشين ثالثة البيهقي ويذكر الفلسفة. لتاريخ كمصدر بل كفيلسوف، فقط ليس
املسلمني رشح عىل اعتماًدا أو مبارشة موضوعاتهم يف ومصنفني لليونان ورشاًحا مرتجمني
وتُذكر الداخيل. التاريخي الرتاكم وبدأ ثاٍن، موروٍث إىل الوافد تحول أن بعد كالفارابي

جديد.55 أدبي كنوع القول بظهور لتنبئ أرسطو أقوال بعض

.٦٩ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٥ ،٥٣ ،٣٩-٤٠ ،٣١ ص٢٨، البيهقي، 54
الفيثاغوري بالقانون عارف البغدادي الرشيف أعلم وابن أرسطو. عن التصانيف بعض زرعة البن مثًال: 55

الحسن منصور وأبو الفارابي. تصانيف ص وملخِّ أرسطو كتب شارح عدي بن ويحيى املوسيقى. يف
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فإن عنارص، عرشة يف الفيلسوف شخصية صورة رسم قد السجستاني كان وإذا
خمس: يف أدمجها قد البيهقي

إسحاق بن فحنني الجسدية؛ والعيوب الشخصية وسمات والرسالة والدور األهمية (١)
األزمنة هذه يف يُوجد ولم والعربية. الرسيانية إىل ونقلها اليونانية اللغة فرسَّ من أول
يف كامًال حكيًما كان قرة بن وثابت واليونانية. العربية باللغتني منه أعلم اإلسكندر بعد
بن ومتى والطرب. باإلنجيل وعلم رفيعة همة له الطربي بن وعيل الحكمة. علوم أجزاء
يف منه أفضل قبله يكن لم والفارابي أرسطو. لكتب شارًحا نرصانيٍّا حكيًما كان يونس
قدماء من النحوي ويحيى رسائل. وصنفوا اجتمعوا حكماء الصفا وإخوان اإلسالم. حكماء
من البلخي زيد وأبو العلم. غمرات خاض مهندس والكندي فيلسوًفا. نرصانيٍّا الحكماء
بغداد، حكماء من الجاثليق الطبيب بن الفرج وأبو وبلغائه. ونصحائه اإلسالم حكماء
وأبو املهندسني. أجالء من والبريوني أبوابه. من الحكمة بيت دخل أهدابه، ُملئ حكيم
وعمر الفارابي. تالميذ أفضل من كامل حكيم عدي بن ويحيى حكيم، املنطقي سليمان
فيلسوف مائة من يقرب ما وهناك سينا.56 ابن بعد الحكمة علوم يف طويل باع له الخيام
بالطب أو فيها وسبْقه باللغات معرفته تبنيِّ التي القصرية العبارات هذه منهم كل بعد
دون النرصانية مثل الدين تحديد مع والشعر، واألدب واللغة والنجوم والحكمة والهندسة
العلم بني تفرق ال حضارة يف الحميدة واألخالق الشخصية سمات يضيف كما تمييز. أي
مثل ومدرسته وطالبه أساتذته ويبني الفيلسوف. تعريف من جزء فالسلوك واألخالق،
بن طاهر بن الحسني منصور أبو وكذلك واملعصومي سينا ابن تلميذ الحكيم بهمنيار
ولتالميذه وأتباع، مدرسة صاحب سينا ابن أن ويتضح خواصه. من والجوزجاني زيلة،

استفاد وقد بالشهوانية. والغضبية بالغضبية الشهوانية إصالح أرسطو، قول يذكر زيلة بن طاهر بن
عند املخروطات حساب القاتمي سعد أبو وعرف املجسطي. قراءة األنباري الحسن أبي من الخيام عمر
حاتم أبو وعمل أبقراط. وفصول حنني مسائل النيسابوري القاسم أبو ورشح وأبولونيوس. إقليدس
والثانية األوىل املقالة األرموي سعيد أبو ورشح والعيار. الغش به يُعرف الذي أرشميدس ميزان األسفزاري
أرسطو. مرتبة ملكا بن الربكات أبو ونال سينا. وابن أرسطو طريق الغزنوي محمد وسلك إقليدس. من
،٩٧ ،٨٨–٩٠ ص٧٧، (البيهقي، أرشميدس إىل منسوب الحكمة ميزان يف كتاب الخازن الفتح وألبي

.(١١١ ،١٠٢–١٠٤ ،١٠٠
.٧٩ ،٣٥-٣٦ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٠–٢٢ ص١٦، البيهقي، 56
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اشتهر وما واكتشافاته وتعليمه تربيته تدخل كما املروزي. ومحمد الخيام عمر تالميذ،
إمام أو السلطان طبيب األبردي الحسن أبي مثل بالسلطان وصلته وظائفه وتدخل عنه
وتقدير! وإجالل مدح موضع وكلهم اإلنشائية. العبارات بعض أحيانًا تغلب وربما مسجد.
يذكر ما ونادًرا الجسد. وسمات والتعليم والنسب واملكان والوفاة امليالد تاريخ (٢)
نمط فالفيلسوف أهميته. لعدم ا وإمَّ تحديده لصعوبة ا إمَّ للفيلسوف، والوفاة امليالد تاريخ
يصحح كما امليالد. دون الوفاة أو الوفاة دون امليالد اآلخر، دون أحدهما يذكر وقد مثايل.
الفالسفة لكبار وبالنسبة فيها. والنساخ املؤرخني أخطاء ويبني التواريخ، أحيانًا البيهقي
أقربائه ووالدة وفاته تاريخ وكذلك طالعه، مع بالدقة امليالد تاريخ يكون سينا ابن مثل
وتذكر ووفاتهم. األنبياء والدة يف الحال هو كما أسطورة إىل التاريخ يتحول وقد ووفاتهم.
فالفالسفة البعض؛ ببعضها التواريخ تتحدد وقد واألخوات.57 واألخوة واألم األب أسماء
بينهم. الوفاة أو امليالد يف الزمنية املسافات وتتحدد واحد فكري ونسب واحدة عائلة
ومعاملها الحياة تكفي وربما منهما. والوفاة امليالد استنباط يمكن لفالسفة أعمار ويذكر
اإلقامة وأمكنة والدفن، والوفاة الوالدة مكان املكان، ويذكر الشخصية. السرية أي الرئيسية؛
القبلية.59 العادات يف الحال هو كما االبن أو األب ناحية من النسب يذكر كما والرحالت.58
ابن فالفيلسوف ومآسيه. الفيلسوف وحياة والنوادر واألهواء والسلطة العرص (٣)
وتتعرض حكمته. من بالرغم البرش أهواء أحيانًا وتنتابه فيها. السلطة مع تعامل عرصه.
املآيس. حد إىل تصل والتي والخسارة واملكسب والحزن، الفرح لحظات لألزمات، حياته
وأمراءها. السامانية امللوك آخرون وخدم واملعتصم. املأمون عرص يف منهم الكثري عمل وقد
ومولع استوزر، حتى بالسالطني االرتباط دائم كان فقد ذلك؛ عىل املثل سينا ابن ويعطي
يف الفارابي وجود من بالرغم امللوك خدمة رشع من أول يكون وربما الحكام. بمصاحبة
حرق بغداد. يف األوىل الفلسفة للمعتصم الكندي وتعليم بحلب، الحمداني الدولة سيف بالط
استعداًدا غريه أحد عليها يطَّلع ال حتى منصور بن نوح األمري عليها أطلعه التي املكتبة
شغوًفا وكان والتنبيهات». و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء» مصادر عىل الصمت ملؤامرة
له البعض أجًرا، اآلخر والبعض للحكمة نًرشا يعلم البعض وكان للجماع. شبًقا بالخمر،

.١٦٣ ،١٣٩-١٤٠ ،١٣٥ ،١٣١ ،١١٦ ،١٠٠ ،١١٥ ،٩٠ ،٧٠ ،٥٢ ،٣٠ ص٢٧، السابق، 57
.١٦٩ ،١٣١ ،١٢٩ ،١١٩ ،١٠٨ ،١٠٦ ،٩٩-١٠٠ ،٩٨ ،٩٥ ،٧٣ ،٤٩ ،٢٦ ،٢٢ ص١٦، السابق، 58

.١٥٨ ،١٢٨ ،١٢٦ ،٥٢ ،٢٩-٣٠ ص٢٠، السابق، 59
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يده. عمل من لألكل الثياب ونسج الهدايا، رفض الفارابي ولكن الطالع. قراءة عىل القدرة
بالكم أجاب ألنه تمر بائع ونقد بموسيقاه، وأنام وأبكى أضحك أنه نادرته وللفارابي
حياة وتحولت سيموت.60 أنه وعرف إسهال، له عرض الهيثم وابن كيفي! سؤال عىل
الدين رجال اضطهاد سبب مما الفكر بحرية تمسكهم بسبب مآٍس إىل الفالسفة بعض
عيىس صورة يف وتفل نرصانيٍّا، كان إسحاق. بن لحنني حدث ما ذلك مثال لهم. والسالطني
الدين وترك فُحبس والهيئة، الصورة عن منزَّه وهللا والعقل. الرشع زه يجوِّ ال أقنوم ألنها
وأرسطو. أفالطون نقد ألنه عدي بن يحيى بقتل النصارى ت همَّ وقد بالعلوم. وانشغل
الطبيب نجاح عدم مثل وبطشهم، السالطني جهل بسبب الفالسفة من كثري واضُطهد
بالباطنية التهامه البيهقي أحمد بن محمد وأُحرق السلطان.61 أمراض شفاء يف دانيال
سينا ابن عىل الجند ثارت وقد ألجل.» تأخري وال القدر من قدر «وال معلًقا العامة من
للنيل. قياسه عىل العرتاضه الهيثم ابن هللا بأمر الحكام واضطهد بقتله، وطالبت وحبسته
له السلطان واتهام الصوفية لشطحاته امليانجي محمد بن هللا عبد املعايل أبو وُصلب
أرشميدس ميزان لعمله األسفزاري املظفر حاتم أبا السلطان وحرق للحالج. حدث كما
وارتبط السلطان. لفظه ثم بالسلطان، املروزي محمد وارتبط والعيار. الغش يكشف الذي
واضُطهد وبيته.62 الساوي عمر تصانيف وأُحرقت قتله. ثم بالسلطان األيالقي محمد
رفض أن بعد نفسه عن دفاًعا للفارابي اللصوص قتل مثل لشجاعتهم آخرون فالسفة
والبعض الشجعان. ملوت مثايل كنمط املتنبي قتل قصته نفس وهي املتاع. أخذ اللصوص
الرازي اكتشاف مثل مأساة فالوجود املعارصين؛ الوجوديني طريقة عىل املآيس من لقي
برص وكف فمات.63 دابته عىل من بهنام بن الخري أبو ووقع فعمي، الكيمياء صناعة زيف
حتى امللك لتأديب كثريًا ماًال األرموي سعيد أبو وطلب شيخوخته. يف اللوكري العباس أبي
من األبريسمي الحسن أبو وحزن املال. عىل غريه وحصل ومات، للعلم ذلك بعد يذهب

صف يف كان طالعه ولكن الطفل، ابنه العهد ويل وبايع باهلل. املكتفي ندماء من حنني بن إسحاق كان 60

عليه يُعىل وال يعلو العلم ألن يده يف يده يضع أن وينأى قرة، بن ثابت يقدِّر املعتضد كان املقتدر. أخيه
(ص١٦٢). السلطان أموال يرفض الجيب، نقي الخازن الفتح أبو وكان .(٣٢-٣٣ ص٢٠، (البيهقي،

.٨١ ،١٧١ ،١٦٤-١٦٥ ،٤٠ ص٢٠، البيهقي، 61
.١٣٣ ،١٢٣ ،٨٥-٨٦ ص٦١، السابق، 62

ص٣٣-٣٤. السابق، 63
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القتل من نجا أن بعد وعمي الجذام البغدادي الربكات أبا وأصاب فمات. له الناس حسد
داره يف الهرمزدي نارص ومات وعمي. الجدري شاهك بن عيل وأصاب إسالمه. وحسن
نفسه فذبح السويداء من نوع الخوارزمي محمود عىل واستوىل السلطان. دعوة رافًضا

حديثة. درامية موضعات إىل كله ذلك يتحول أن ويمكن بالقلم.64
الصحيح فيلسوًفا سبعني حوايل بعضمؤلفات البيهقي ويذكر املصنفات. املؤلفات (٤)
واإللهيات والحكمة النجوم أحكام وعلم الطب موضوعات وتتناول إليه. واملنسوب منها
العلم عىل يدل مما واألديان، واللغة واملنطق والفقه واألخالق األديان وتاريخ والهندسة
والتطبيقية؛ النظرية العلوم بني املصنفات تجمع سينا. ابن نموذج للفيلسوف، املوسوعي
كتاب مثل مألوفة غري موضوعات يف تصانيف وهناك الحديث. العرص بلغة التقنية أي
بها البيهقي يبدأ املصنفات بعض ألهمية ونظًرا املشايخ. تدبري يف بهنام بن الخري أبي
كما رصد مجرد هو الشهرستاني. محمد مع فعل كما الشخصية رسم عنارص باقي دون
ومؤلفاته الفيلسوف عن األولية املعلومات إعطاء أجل من الحديثة املكتبات يف الحال هو
يقيم الضعف، أو بالقوة املؤلفات هذه بعض عىل البيهقي ويحكم العلم. يف للمبتدئني
ُكتبت وقد والعقل. الرشع اتفاق عىل تقوم التي سينا ابن مؤلفات شأن من ويعيل بعضها،
البعض عىل الهجوم أو البغدادي الربكات أبي مثل البعض عن للدفاع املؤلفات بعض

اآلخر.65
القول عىل يبقي أدبي كنوع التحليل وحدة وهي والفوائد. والِحكم والكلمات األقوال (٥)
استذكارها يسهل الكلم جوامع من قصرية جمل وهي املؤلف. دون والنص القائل، دون
وهي أكثرها. وما الفاضل، للسلوك كنرباس اليومية الحياة يف واستعمالها واستدعاؤها
املأثورة األقوال وهي منها. انتُزعت التي واملؤلفات أصحابها الناس ينىس أن بعد األبقى
وابن الفارابي فيها ألَّف قربه. عىل وتنقش بعده من تخلده الفيلسوف تركها التي املتناثرة
أكرب وهو وِحكم أقوال عنه تُروى ال سينا ابن أن والعجيب فاتك.66 بن واملبرش هندو

البريوني سفر من وبالرغم .٥٦٨ ،١٧١ ،١٦١ ،١٥٢-١٥٣ ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٢٦-١٢٧ ص٢١، السابق، 64
القرآن. يصف كما ِسْرتًا﴾ ُدونَِها ِمْن َلُهْم نَْجَعْل ﴿َلْم قوٍم عىل تطلع الشمس ووجد الهند إىل عاًما أربعني
التهامه ليل اآلخر والنصف نهار العالم نصف حيث الشمايل بالقطب مسلمني صيام يف امتحانه قوم أراد

باإللحاد.
.١١٩ ،١٤٢ ص٢٧-٢٨، السابق، 65

وغريهم. فوفنارج فشته، شوبنهور، الغرب يف املحدثني من فيها وألَّف 66
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موضوعات وتتنوع الخالدة. الحكمة صورة يف واألخالق الدين بني تجمع ذكًرا. الفالسفة
من اإلكثار وعدم والرشاب الطعام بنظام الطب عن واالستغناء الوقائي الطب يف األقوال

النكاح.
والتحكم االنفعاالت، عىل والسيطرة القول وحسن العقل رجحان العقلية الصحة ويف
يف والكد القناعة ورضورة الحياة، ومباهج والسلطان واملرأة الدنيا من والحذر األهواء، يف
واالقتصار الخالق، معرفة إىل طريًقا النفس ومعرفة العلماء، واحرتام والصدق العلم، طلب
ويف والربهان. والتهديد والتحليل التقسيم وتعلم وفروعها، أصولها العلوم ويف التأليف يف
النصيحة ورضورة والحقد، الكذب ونقد والنفاق واملدح الزيف رفض االجتماعية العالقات
لكل والعرصية، التاريخ ويف الذنب. عن واالعتذار والكرم والعدل واإلنصاف واملشورة،
الحي إىل الشوق مثل واألخروية الدنيوية السعادة ويف بالزمان. واالنشغال علم زمان

البدن. سجن من التحرر ورضورة املحفوظ، واللوح والقلم والكريس والعرش القيوم

األرواح «نزهة يف الهجري السابع القرن حتى واملوروث الوافد بني التقابل واستمر (د)
إجراء مجرد ليس واملوروث الوافد بني والتمييز (٦٨٧ه).67 للشهرزوري األفراح» وروضة
يف البيهقي أكمله الوافد يف الحكمة صوان سليمان أبو كتب فلما فعيل. تمييز هو بل
يف والثاني الوافد يف األول مجلدين؛ إىل األرواح» «نزهة الشهرزوري م قسَّ كما املوروث.
بني الزمان يف وتطور تاريخ لفظ من األصيل العنوان يف يبدو مما وبالرغم املوروث.
إىل أقرب هنا التاريخ أن إال الحكماء» «تاريخ باسم معروف وأنه واملتأخرين املتقدمني
القراءة نحو اتجاًها التدوين كتب أكثر فهو ثَمَّ وِمْن األعالم. أسماء رسد إىل منه القراءة
أهم يصبح وبالتايل األفراح»، وروضة األرواح «نزهة العنوان من األول النصف يف يبدو كما
السهروردي تالميذ من إرشاقي حكيم صاحبه إرشاقي، تاريخ فهو للدالالت؛ حامل تاريخ
نفس ويف واملوروث للوافد الزماني والتطور التاريخ بني يجمع اإلرشاق. حكمة مؤسس

املتألهني والفالسفة واملتأخرين األقدمني الحكماء تاريخ يف األفراح وروضة األرواح «نزهة الشهرزوري: 67
جامعة اآلداب، كلية واملخطوطات، القومي الرتاث مركز منشورات الحكماء»، تواريخ باسم املعروف
دار توزيع ريان، أبو عيل محمد مستفيضة بدراسة له وقدم تحقيق عىل وأرشف راجعه اإلسكندرية،
العثمانية، املعارف دائرة أحمد، خورشيد بها قام أوىل طبعة وهناك ١٩٩٣م. اإلسكندرية الجامعية، املعرفة
وقد وإيران. العراق بني شهرزور قرية من والشهرزوري ١٩٧٦م. ١٣٩٦م، جزءان الركن، أباد. حيدر
كراتيش. من شيخ دراسة إىل أقرب املحقق ومقدمة الداماد. باقر املال تالميذ من وهو الفارسية. إىل ترجم
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مدرسة فكلهم الخالدة. والفلسفة اإلرشاق بنية االثنني، بني املشرتكة البنية يكتشف الوقت
مثال الصناعة بني يفرق لذلك وفيلسوف. وفيلسوف وموروث وافد بني فرق ال واحدة
بنية. والثاني تاريخ األوىل رسالة. والثاني مهنة األوىل الحكمة. وهي والعلم والشعر، الطب
فالوعي سياسية؛ معارضة باعتباره التاريخي الوعي بلورة أسباب أحد التشيع يكون وقد
والعزل الرسية املعارضة جماعات يف التدوين تم ما وكثريًا السيايس. الوعي ابن التاريخي
الضياع، من الشفاهي الرتاث عىل حفاًظا البابيل، األرس أثناء التوراة تدوين تم السيايسكما
ضد الذات وإثبات اآلخر، ضد األنا إثبات من نوع التدوين الحضارية. بالهوية وتمسًكا
كما رشد ابن بعد اإلسالمية الفلسفة تنتِه لم البقاء. أجل من ورصاًعا بالهوية، تمسًكا الغري
عند السنة أهل عند أفولها بعد الشيعة عند وازدهرت إيران يف استمرت بل البعض يُرِجع
هو اإلسهاب أن إال حكمة الكتابة يف االقتصار أن من وبالرغم وغريه. الشريازي الدين صدر

املحدثني.68 وبعض القدماء عادة

والغزايل للعامري وأنفسها الحكماء نصوص أصلية، مصادر إىل الكتاب ويحيل
النديم، ابن مثل الحكمة تاريخ كتب وبعض والكندي، الصفا وإخوان هندو وابن والبلخي
وفورفويوس املوروث من واملقديس العربي وابن املسعودي مثل التاريخ كتب وبعض
نصوص وتأتي املوروث. نصوص من بكثري أقل الوافد نصوص وتظهر الوافد.69 من
الثالث وهرمس زرعة) ابن (نقل ونيقالوس أفلوطني ثم إقليدس مثل املقدمة يف أرسطو
من أيًضا والحديث والقرآن وأرسخوطس.70 وبطليموس وألينوس وأبرقلس وأفالطون
الوافد من أكثر علًما وثالثني لستة املوروث يف األصلية النصوص وتذكر املصادر.71 ضمن

القدماء. املحدثني من وأنا ،١٠٠ ص٨٠، السابق، 68
و«اإلبانة األقىص»، «األمد للغزايل، الفالسفة» «تهافت للعامري، األبد» عىل «األمد مثل: الفالسفة نصوص 69
وكتب الصفا، إخوان و«رسائل» للكندي، «املناظر» هندو، البن «املفتاح» للبلخي، والديانة» امللل عن
«مروج مثل التاريخ وكتب للسجستاني. الحكمة» «صوان النديم، البن «الفهرست» مثل الفلسفة تاريخ
«تاريخ الوافد ومن للمقديس. والتاريخ» «البدء العربي، البن الدول» تاريخ «مخترص للمسعودي، الذهب»

فورفوريوس».
جالينوس، أبرقلس، أفالطون، الثالث، هرمس نيقوالوس، أفلوطني، ،(٢) إقليدس ،(٧) أرسطو 70

.(١) أرسخوطس بطليموس،
.(١١) والحديث مرة) ١٥) القرآن استعمل 71
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ثم الخمار ابن ثم السهروردي ثم املقدمة يف سينا ابن نصوص تأتي أعالم). (عرشة
والطويس البلخي.72 زيد أبو ثم والسجستاني والبريوني الجوزجاني ثم والرازي مسكويه

واحدة. مرة منهم كلٌّ علًما عرش سبعة ثم يزد، ملك الخازن واملعصومي
حكيًما عرش سبعة يذكر حكمتهم. عن شواهَد يقل ال وشعرهم شعراء، والحكماء
الفارابي ثم الشبل وابن الخيام عمر ثم السهروردي مقدمتهم يف مجهوالن. واثنان شاعًرا،
الكندي ثم البستي ثم الطبيب والرازي الفيلسوف الرازي ثم هندو ابن ثم النفيس أبو ثم
الداعي، وابن النيسابوري سهل وأبو زرعة وابن السجستاني، سليمان وأبو امليانخي، ثم
بيتان له امليانخي، واحد، شاعر باستثناء بالعربية والكل الربكات.73 وأبو واملعصومي

سقراط! هو واحد إال شعراء حكماء الوافد من يُذكر وال بالفارسية.
فالكل فاتك، للمبرشبن الكلم» ومحاسن الحكم «مختار من مستمدة األقوال من وكثري
الجماعي العمل فرد. من فرد رسقة وليس واحد، حضاري مرشوع ألنه الكل عن ينقل
يتم وأحيانًا آخر. يشء الفردية امللكية عىل بناءً الفردي والعمل يشء، مشرتك مرشوع يف
وأحيانًا الحديثة.74 الدراسات يف الحال هو كما املصدر إىل اإلحالة مع طويل نص اقتباس
الهند. مع البريوني عكس عىل وتقييم نقد أو نظرية عروض دون املبارشة األقوال تطغى
الجزء يف واألقوال األخبار وتغيب مصادره. يذكر ألنه تاريخيٍّا أفضل البريوني يكون وربما
التأريخ. إىل منه التاريخ إىل وأقرب الوافد من حجًما األقل اإلسالمي املوروث يف الثاني
وروايات أخرى مصادر وله الكرماني. الدين حميد مثل السابقني الشيعة أعالم يذكر وال

البريوني، الجوزجاني، ،(٤) الرازي مسكويه، ،(٥) الخمار ابن ،(٦) السهروردي ،(٣١) سينا ابن 72
العامري، معرش، أبو ،(٢) يزد ملك الخازن املعصومي، الطويس، البلخي، زيد أبو ،(٣) السجستاني
الهيثم، ابن الصفا، إخوان قرة، بن ثابت يعقوب، بن كثري النيسابوري، تمام أبو الغزايل، الساوي،
الفارابي، الطربي، ربن بن عيل النيسابوري، سهل أبو العويف، الحسن أبو النتايل، هللا عبد أبو زرعة، ابن

.(١) نوبخت بن سهل أبو الكندي، هندو، ابن إسحاق، بن حنني ودمنة)، كليلة (ناقل املقفع ابن
،(١٣) النفيس أبو ،(١١) الفارابي ،(١٩) الشبل ابن الخيام، عمر ،(١٠) السهروردي األبيات: عدد 73

امليانخي، املعصومي، ،(٤) الكندي ،(٥) البستي ،(٧) الفيلسوف الرازي الطبيب، الرازي ،(٨) هندو ابن
ا أمَّ .(١) البغدادي الربكات أبو الداعي، ابن النيسابوري، سهل أبو زرعة، ابن السجستاني، سليمان أبو
الشبل ابن ،(٤) هندو ابن ،(٥) الخيام عمر ،(١٢) أيًضا املقدمة يف السهروردي فيأتي املرات لعدد بالنسبة
واحدة. مرة منهم كل الشعراء الحكماء وباقي .(٢) الطبيب الرازي الفيلسوف، الرازي الفارابي، ،(٣)

للعامري). نص (هو ص٢٤–٢٨ الشهرزوري، 74
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معرش أبي روايات مثل له وحامًال للوافد مصدًرا املوروث يكون وأحيانًا ن. تُدوَّ لم شفاهية
الروايات تكون وقد أرسطو.75 عن سليمان وأبو أنبادقليس، عن مرسة وابن الهرامسة، عن
عن وللبغدادي والرسخيس، والشهرستاني الساوي عن البيهقي رواية مثل املوروث عن
من الرواية تكون وقد نرص.76 أبي عن يُروى ما ونقد سينا، وابن البريوني عن سوار ابن

واحد.77 مصدر
السرية بني للتمايز بداية واألقوال والسرية واآلداب، األخبار علم اسم كل يف ويوجد
يكون وقد النبوية.78 األحاديث ويف األربعة األناجيل يف الحال هو كما القول لصالح والقول
من حجًما أكرب األقوال تكون ما وغالبًا مستقلني. وعنوانني متمايزين بقسمني رصيًحا ذلك
الهرامسة هرمس حال هو وهذا القول. هي األوىل الفكر وحدة أن عىل يدل مما األخبار
حالة ويف وجالينوس. وبطليموس وسولون وهومريوس وأفالطون وسقراط وأسقليبيوس
حالة يف األقوال مع الرواية وتتساوى الحكايات.79 خالل من األقوال تُذكر ديوجانس
الذي هو وحده وأبقراط طالوطاغورس.80 بن األكرب وزينون وأرسطاطاليس فيثاغورس
ولقمان، شيث حالة يف ضمنية بطريقة ذلك يكون وقد الرواية.81 لصالح التوازن فيه يخل
األفرودييس واإلسكندر وأبرقلس، وديموقريطس، وأوديموس، وثاوفرسطس، وأنبادقليس
ا أمَّ واألقوال.83 السرية فتتساوى إقليدس يف ا أمَّ وماسوليوس.82 ومهاردجيس، وزرادشت،

.٢٨٨ ،١٧٤ ص١٣١-١٣٢، السابق، 75
.٥٦٢ ،٥٥١ ،٥٤١–٥٤٣ ،٥٠٤ ص٥٠١، السابق، 76

ينكر كان الذي العامرية بقرى اشتكى أن للطبع النافية الفرقة زعيم وكان هندو، ابن حكاية مثل 77

ص٥٠٠). (الشهرزوري، رأسه تحت الطب يف كتاب وضع منه فطلب الخمار، البن رأسه وجَع الطبائع

االنتظار. تجربة تحليل أجل من الزمان عن محارضاته أول يف املاء يف السكر لذواب برجسون يشبه وذلك
.(٢) أخبار ،(٣) آداب فيلسوًفا)، ١٣) واآلداب األخبار 78

،١٧ : ٣٥ سقراط ،٢ : ٣ أسقليبيوس ،٢٣ : ٩ الهرامسة هرمس كاآلتي: واألقوال الرواية بني والنسبة 79

.٣ : ٨ ديوجانس ،٦ : ١٢ جالينوس ،٢ : ٣ بطليموس ،٣ : ٥ سولون ،٢ : ٩ هومريوس ،٧ : ١٦ أفالطون
.٣ : ٣ األكرب وزينون ،١٠ : ١٠ وأرسطاطاليس ،١٦ : ١٧ فيثاغورس عند املتساوية النسبة 80

.٧ : ٣ أبقراط الرواية لصالح النسبة 81
،٠٫٢٥ : ١ أوديموس ،٠٫٢٥ : ١ ثاوفرسطس ،٤ : ٦ أنبادقليس ،٤ : ١٦ لقمان ،١ : ٤ شيث كاآلتي: النسب 82
،٠٫٥ : ٢ اليوناني الشيخ ،٠٫٥ : ١٢ األفرودييس اإلسكندر ،١ : ٢ وأبرقلس ،٠٫٢٥ : ١ ديموقريطس

.٠٫٥ : ١ باسوليوس ،١ : ٢ زرادشت ،٠٫٥ : ٢ مهاردجيس
.٠٫٥ : ٠٫٥ إقليدس 83
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األقوال عىل فتحتوي طاطو آداب ا أمَّ خالصة. رواية فهي وآدابه امللطي أنكساجوراس
السقراطي وقابس أيسخيلوس وكذلك األقوال، باستقالل إيذانًا األخبار دون وحدها

واإلسكندر. وتامسطيوس وسترياس وفلوطرخس وأرسطيس
والثاني واليونان، الفرس وحكماء القدماء الحكماء األول قسمني؛ إىل الكتاب وينقسم
باعتباره املوروث والثاني والرشقي الغربي الوافد األول اإلسالميني. من واملتأخرون الحكماء
واملوروث األصل هو فالوافد ا. وكمٍّ كيًفا املوروث عىل الوافد أولوية فواضح للوافد. امتداًدا
عن مقدمة هناك القسمني وقبل املوروث.84 ونصف مرتني حوايل يبلغ والوافد الفرع، هو
تاريخ مجرد الفلسفة»، أحوال ابتداء «يف وفصل والحديث، القرآن بالشواهد، العلم نشأة

داللتها. وإدراك تأويلها قبل باألسماء ثبت مجرد قراءة، دون لليونان موضوعي
االثنني لتفاعل وذلك ا، وكمٍّ كيًفا الوافد عىل الصدارة له فاملوروث األماكن حيث من ا أمَّ
ثم ونيسابور بغداد ثم ومرص، للشام املطلقة فاألولوية اإلسالمية. الجغرافية البيئة داخل
ورملة وخراسان بخارى ثم فو، ثم صقلية، مع فارس ثم ساموس، مع بابل ثم الهند،
تراقيا مع وهمذان ومرو وجوزجان وخوارزم أذربيجان ثم ملطية، مع وسوريا الشام
وطوس وسجستان والري البرصة وأخريًا واللوقيوم، وقسطنطينية وفرغامس ورودس
أفسيس مع وساميا وحمص وحران وهراة ومنف وممفيس ومراغة وفلسطني والعراق

بونثا.85 وميتا الالتينية وفينيقيا وسرياقوستا وديلوس وبريون الرومي والبحر وأمانيا
عىل الوافد كبار كثرة األعالم، أسماء حيث من ا وكمٍّ كيًفا املوروث الوافد ويتصدر
أفالطون ثم أرسطو فيأتي الوافد. صغار عىل املوروث صغار كثرة حني يف املوروث، كبار

األول: القسم .(٣٧) ص٨٦–١٢٣ الفلسفة، أحوال ابتداء يف فصل (٢٥ص)، ٨٥ ص٧١، الكتاب، مقدمة 84

من املتأخرون الحكماء الثاني: القسم ،(٣٦٦) ص١٢٥–٤٨٨ واليونان، الفرس وحكماء القدماء الحكماء
.(١٤٤) ص٤٩١–٦٣١ اإلسالميني،

يف بابل ،(٨) الهند ،(٩) نيسابور ،(١١) بغداد ،(١٦) مرص الشام، األماكن: رسد من ذلك ويتضح 85

مقابل يف سوريا الشام، رملة خراسان، بخارى، ،(٥) فو ،(٦) صقلية مقابل يف فارس ،(٧) ساموس مقابل
قسطنطينية فرغامس رودس، تراقيا، مقابل يف همذان مرو، جوزجان، خوارزم، أذربيجان، ،(٤) ملطة
حران، هراة، منف، مفيس، مراغة، فلسطني، العراق، طوس، سجستان، الري، البرصة، ،(٣) اللوقيوم
الالتينية، فينيقيا سرياقوستا، ديلوس، بريوت، الرومي، البحر أمانيا، أفسس، مقابل يف ساميا حمص،

واحدة. مرة منها كل اسًما وأربعني خمسة مقابل يف موروثًا ستون ثم ميتابونثا.
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قبل وفيثاغورس الشهرزوري، مقابل يف اإلسكندر قبل اإلطالق عىل املقدمة يف سقراط ثم
إىل اإلسكندر ويتوارى واملسيح.86 الرسول قبل وطاليس وأبقراط وجالينوس سينا، ابن
الوافد أخبار عىل الخالص التاريخ يطغى وأحيانًا مرتبة. عرشة تسع من الرابعة املرتبة
يونان، لغة ووصف الحديثة، الدراسات يف الحال هو كما اليونان جغرافية وصف مثل

إغريق. إىل صوتيٍّا نقًال وترجمتها يونان لكلمة االشتقاقي املعنى وذكر
املوروث أن حني يف املساحة، حيث من املوروث عىل األولوية له الكم حيث من والوافد
العدد، حيث من املوروث نصف الوافد األعالم. أسماء عدد حيث من الوافد عىل األولوية له
وهرمس وفيثاغورس سقراط قبل املقدمة يف اإلسكندر يأتي الحجم. حيث من أكرب ولكنه
سبع من مراتب ثماني يف إلخ … وديوجانس وجالينوس وأرسطو وأفالطون الهرامسة
ضعف اإلسكندر وهو الوافد وأول الخامسة. املرتبة يف إال أرسطو يأتي وال مرتبة. عرشة
املرتبة يف أرسطو أضعاف ثالثة األوىل املرتبة يف واإلسكندر السهروردي. وهو املوروث أول
بعد اإلرشاقيني وعماد الطبيعة. فالسفة عىل اإلرشاق حكماء أولوية عىل يدل مما السادسة،

وأفالطون.87 وهرمس وفيثاغورس سقراط اإلسكندر
فيأتي املوروث. عىل أيًضا الغربي الوافد يتصدر والقبائل األمم أسماء حيث ومن
ويتعادل الرشقي. الوافد من والفرس املشاءون ويتعادل املقدمة، يف والروم اليونانيون

فيثاغورس ،(٣٩) سقراط ،(٥٣) أفالطون ،(٦٨) أرسطو األعالم: أسماء تكرار حيث من الوافد 86
،(١٢) أنبادقليس إقليدس، أسقليبيوس، ،(١٧) طاليس ،(٢٠) أبقراط ،(١٨) جالينوس ،(٣١)
أفلوطني، ،(٨) فيليب ،(٩) هومريوس ،(١٠) هرمس بطليموس، أنكساجوراس، ،(١١) ديموقريطس
رفيا، بلوتارك أندروماخوس، أوديموس، األفرودييس، اإلسكندر الثاني، أسقليبيوس ،(٧) ثاوفرسطس
األول، أنيقالوس أسكينوقراطيس، أقريطون، أغلوقون، أرسالوس، أبيقور، ،(٤) فورغوس نيقاس، زينون،
أنكسماندريس، أسطافوس، أسخيلوس، أبرخس، فيالطس(٣)، بارمنيدس، باسليس، إيالوس، أنكسمانس،
طورانيوس، نيساخورس، السوفسطائيون، زينون، بوليقراطس، أبقراط، األول، أوربا أنكسماندروس،

فولس. فولوقراطيس، قالوس،
،(٣٣) فيثاغورس ،(٥٢) سقراط ،(٥٤) اإلسكندر (الصفحات): ا كمٍّ علًما) ٣٩) األعالم أسماء ترتيب 87
فيثاغورس، ،(١١) ديوجانس ،(٢٨) جالينوس ،(٢٠) أرسطو ،(٢٣) أفالطون ،(٣٢) الهرامسة هرمس
،(٥) بطليموس أسقليبيوس، ،(٦) األكرب زينون ،(٨) سولون ،(١٠) أبقراط أنبادقليس، هومريوس،
األفرودييس، اإلسكندر ديموقريطس، أوديموس، ،(٣) أفلوطني أبرقلس، زينون، ،(٤) أنكساجوراس

.(٠٫٥) أعالم وسبعة (١) علًما عرش ثالثة إىل باإلضافة ،(٢) جريجوريوس

152



واملوروث الوافد ثالثًا:

وإخوان واملعتزلة واملتكلمني والحنفاء الرتك مع والبطالسة والكلدانيون، املقدونيون
التجريد.88

الرسول ثم سينا ابن ثم نفسه املؤلف للشهرزوري، تأتي فيه الصدارة فإن املوروث ا أمَّ
ولقمان، الشهرستاني ثم السجستاني، سليمان أبو ثم أستاذه السهروردي ثم املسيح ثم
أربع من األوىل مراتب التسع إلخ، … الخيام وعمر الفارابي ثم واملسعودي، إبراهيم ثم
لقمان مثل الحكماء مع أو واملسيح الرسول مثل بمفردهم األنبياء ويدخل مرتبة. عرشة
والبريوني عدي بن ويحيى النحوي يحيى مع داود واملسعودي. إبراهيم والشهرستاني،
البرصي والحسن معرش وأبو حنني بن وإسحاق إسحاق بن حنني مع وسليمان والقفطي.
من أيًضا فاألنبياء والبيهقي.89 واملسعودي الدين) (فخر والرازي واملعتضد شاه وخوارزم
الدولة، وعالء واملأمون واملعتضد شاه خوارزم مثل امللوك بني فرق وال اإلرشاق. زعماء
بن نوح مثل واألمراء الدين، وغياث الدين صالح مثل والسالطني معاوية، مثل والخلفاء
مثل والجماعات األفراد بني فرق وال وصوفية. وفالسفًة مرتجمني الحكماء، وبني منصور،

شاكر. بن موىس وبني الصفا إخوان
الحكيم لقمان ثم للسهروردي، فيه الصدارة األعالم أسماء مساحة حيث من واملوروث
حيث من ا أمَّ مراتب.90 عرش من اإلرشاق حكماء وهم األوىل، الثالثة املراتب سينا، ابن ثم
السابعة املرتبة يف إال الفالسفة يظهر وال كثريًا. الوافد عن املوروث فيتأخر والقبائل األسماء

أسقليبيوس، آل ،(٢) البطاملة ،(٥) املقدونيون ،(١٥) املشاءون ،(١٤) الروم ،(٣٩) اليونانيون 88
.(١) امللطيون الكلبيون، القيارصة، السوفسطائيون، الرواقيون،

الرسول ،(١٧) املسيح ،(٣٠) سينا ابن ،(٣٩) الشهرزوري األعالم: أسماء تكرار حيث من املوروث 89
املسعودي إبراهيم، ،(٩) الشهرستاني لقمان، ،(١٠) السجستاني سليمان أبو ،(١١) السهروردي ،(١٤)
بن حنني ،(٦) القفطي البريوني، عدي، بن يحيى النحوي، يحيى داود، ،(٧) الخيام الفارابي، ،(٨)
الدين)، (فخر الرازي املعتضد، شاه، خوارزم البرصي، الحسن حنني، بن إسحاق معرش، أبو إسحاق،
شيث الدولة، عالء املأمون، الجييل، مسكويه، التوحيدي، الغزايل، جلجل، ابن ،(٥) البيهقي املسعودي،
األنطاكي، الطيب، الفرج أبو الدوكري، الحمدوني، الهمذاني، الصيمري، زرعة، ابن البيطار، ابن ،(٣)
صالح عبدون، ابن يزيد بن خالد الحالج، شاكر، بن موىس بنو املهيني، أسعد البسطامي، الكرماني،
معاوية. (السلطان)، الدين غياث منصور، بن نوح الطربي، بن عيل عثمان، النسفي، الطرباني، الدين،

سينا ابن ،(١٩) لقمان ،(١٢) السهروردي الصفحات): (عدد ا كمٍّ علًما) ٨٦) األعالم أسماء ترتيب 90

البريوني، الخيام، عمر ،(٥) السجستاني بابويه، بن جعفر أبو الفارابي، ،(٦) السبيل ابن شيث، ،(١٢)
حنني، بن إسحاق ،(٣) الطويس الهيثم، ابن الطيب، الفرج أبو الكندي، الخمار، ابن ،(٤) زرعة ابن
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واملعتزلة، واملتكلمون والحنفاء والرتك التجريد وإخوان األولياء ثم تسٍع، مراتَب من
والكرامية، والعباسيون، والصوفية، أمية وبنو والربامكة والباطنية الكهف أصحاب ثم

الفكر. ومحلية املوروث عىل الجغرافية األماكن أسماء كثرة تدل كما واملسلمون.91
وبابل والهند فارس من ألنه وافد هو واملوروث، الوافد بني فهو الرشقي الجناح ا أمَّ
الحضارة أن كما موروث. إىل الرتجمة خالل من تحول ألنه موروث وهو وكنعان، ومرص
وتظهر مراحلها. إحدى يف لها ومطورة عنها ومعربة الرشقية الحضارات وريثة اإلسالمية
مثل: وملوكها املرزبان، بن وبهمنيار وبازماك زرادشت مثل فالسفتها صورة يف فارس
أيًضا وملوكها فالسفتها صورة يف الهند تظهر كما كورش. بن ونمرود كرسى أو دارا
هرمس نبختنرصوفيلسوفها ملكها صيغة يف بابل وتظهر وسنجر. وسابور كشتاسب مثل

أماسيس.92 وملكها مرص تظهر كما البابيل
الكلدانيون، ثم والعرب، الصابئة ثم املقدمة يف الفرس فيأتي والقبائل األمم أسماء ا أمَّ
والحنفاء الرتك ثم والهرامسة والنصارى الرباهمة ثم إرسائيل وبنو املرصيون ثم

واملجوس.93 والعجم والروس والحواريون البابليون ثم والعربانيون
الغرب يف املعرفة اجتماع علم يف الحال هو كما علومه يف تبدو خصائصه شعب ولكل
الشام يف والطبائع فينيقيا يف والحساب مرص يف والهندسة اليونان عند املوسيقى الحديث.
عند نشأتها بعد العلوم تدوين وينشأ باليونان. يشء كل بداية من شائع هو ما عكس عىل
فرق وال الطوائف. ملوك عند واألندلس وفارسومرصواليونان والهند الصني الشعوب، كل
العلماء، وتشجيع العلم حب يف ورشملان الرشيد وهارون واملأمون أنورشوان كرسى بني

وثالثني واحد إىل باإلضافة ،(٢) النيسابوري النفيس أبو القمي، هندو، ابن النحوي، يحيى قرة، بن ثابت
.(٠٫٥) علًما وثالثني ،(١) علًما

الكهف، أصحاب ،(٢) املعتزلة املتكلمون، األولياء، التجريد، إخوان ،(٣) الفالسفة والقبائل: األمم أسماء 91
.(١) املسلمون الكرامية، العباسيون، الصوفية، أمية، بنو الربغر، الربامكة، الباطنية،

أسفنديار، بن بهمن زرادشت، ثم ،(٧) املقدمة يف دارا يأتي لتكرارها طبًقا األعالم ترتيب حيث من 92

.(٢) كورش بن نمرود أماسيس، ،(٣) بختنرص كشتاسب، سابور، ،(٤) أنورشوان كرسى ،(٥) سنجر
.(٢) مهاردجيس ،(٣) طاطر زرادشت، الصفحات) (عدد املساحة حيث ومن

النصارى، الرباهمة، ،(٤) إرسائيل بنو املرصيون، ،(٥) الكلدانيون ،(٧) العرب الصابئة، ،(١٢) الفرس 93
ليمون، العجم، سقرون، الروس، الحواريون، البابليون، ،(٣) العربانيون الحنفاء، الرتك، ،(٣) الهرامسة

.(١) يحقرون العزل، املجوس،
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واملوروث الوافد ثالثًا:

فالتدوين التدوين. مع القدماء عند الورق نشأتصناعة لذلك قديمة. واحدة حضارية وحدة
وهم عرب ا وإمَّ النبوات، ينكرون الذين الرباهمة مثل هنود ا إمَّ والحكماء وصناعة.94 مهنة
الروم، وهم يونان ا وإمَّ بالنبوات، وربما الفكر خاطرات إىل باإلضافة بالطبع يقولون أقلية
امتداد اإلسالمية فالفلسفة وإسالميون. ورواقيون مشاءون واملتأخرون ومتأخرين. قدماء

متأخر.95 عرص يف اليونانية للفلسفة
تجاوز مع ملالمحها املكونة الرئيسية بالعنارص شخصية) ٨٦) الشخصية وتُرسم
واألعمال الفكري االتجاه إىل والسرية والحياة والوفاة واملولد والنَّسب واالسم السرية
أعالم قراءة عكس عىل والتأويل القراءة من خالية باهتة سرية فهي ذلك ومع واألقوال.
اليونان، لحكماء امتداد هم اإلسالم وحكماء اليونان، حضارة يستأنفون فاملسلمون الوافد.
والحياة العمر إنما وفاة، أو ميالد الفالسفة لكل وليس املتقدمني. إىل بالنسبة واملتأخرون
تعدد من وبالرغم حياة. يف ديمومة بل لحظات، يف متقطًعا الزمان فليس والعرصيكفيان.
الحرانية الفيلسوف، ملة تُذكر أحيانًا أنه إال اإلسالمية، الحضارة داخل والديانات الثقافات
إىل تحول أو دينه عىل بقي إذا سواء املجوسية، أو النرصانية أو اليهودية أو الصابئة،

اإلسالم.96
وكان كثريون. أصدقاء وله عدة.97 تالميذ له بمفرده مدرسة سينا ابن أن وواضح
أنفسهم واإلخوان مفكرين. حلقة بأكملها، مدرسة السجستاني املنطقي سليمان أبو

.١١٠ ص٣٧–٣٩، الشهرزوري، 94
ص٨٦–٩٩. السابق، 95

(ص٥٠٣)، حراني البناني الحراني جابر بن ومحمد (ص٢٩٤–٢٩٦). صابئيٍّا قرة بن ثابت كان 96

(ص٥٦٠)، أسلم ثم يهودي الربكات وأبو (ص٥٨٤). الصابي الخطاب أبو عمه وابن الصابي إسحاق وأبو
(ص٥٠٢-٥٠٣)، نرصاني يونس بن ومتى (ص٥٠٣–٥٠٧). فاريس أصله والفارابي الداعي، ابن وكذلك
النرصانية مهد مرص إىل ونسبته الصلت أبي بن أمية وكذلك (ص٥٢٣–٥٢٥)، املسيحي سهل أبو وكذلك
مجويس سينا ابن تلميذ املرزبان بن وبهمنيار (ص٥٦٩–٥٧٣). نرصانيٍّا زرعة ابن وكان (ص٥٤١)،
يحيى صنو عدي بن وإبراهيم (ص٥٣٩-٥٤٠). لبهمنيار تلميذ اللوكري العباس وأبو (ص٥٢٥-٥٢٦).

(ص٥٥٩). الفارابي تالميذ من
زيلة بن طاهر بن الحسني بن الحسن منصور أبو (ص٥٢٥-٥٢٦). املرزبان بن بهمنيار مثل 97

(ص٥٢٧). املعصومي هللا عبد أبو (ص٥٢٦).
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حياته مع تُذكر وقد العويف.98 مثل مستقلني أفرادها يُذكر وأحيانًا كجماعة تُذكر مدرسة،
حد إىل يصل الذي األصفهاني أو بالعمى اإلصابة مثل بها مرَّ التي الشخصية املأساة
عنه الطعام منْع قتله، طريقة يف الناس واختالف السهروردي مثل والقتل بالكفر، االتهام
مثل فيلسوف كل يف تُقال نمطية نوادر وهناك الحرق.99 السيف، الخنق، سجني، وهو
حياة وهناك رأسه.100 تحت الطب كتاب بوضع الطبيعة ينكر ملن هندو ابن مداواة قصة
النفيس. أبي مثل شهرة وله العلم،101 طالب عىل اإلنفاق مثل الشخصية الفيلسوفوسمات
مثل إبداعية عناوين له منها والبعض بعضها، أو كلها الفيلسوف مؤلفات وتُذكر
أو املوروث عىل رشوًحا املؤلفات تكون وقد الزمان».102 علل عن «اإلبانة األقىص»، «األمد
بالفارسية.104 املؤلفات تكون وقد والرشيعة. الحكمة بني للجمع ومعظمها الوافد.103 عىل
عىل املوروث يؤثِر الذي اإلسالمي اتجاهه ويذكر ونظرياته.105 الفيلسوف آراء وتُذكر

وبمفرده اإلخوان مع يُذكر والعويف (ص٥٢٦-٥٢٧). الفقيه الجوزجاني هللا عبيد أبي مثل 98

(ص٥٨٣-٥٨٤).
(ص٤٩٧-٤٩٨). الطب تعلُّم فقرَّر كبريًا، مبلًغا الطبيب منه وطلب صغري وهو الطبيب الرازي رمد مثل 99

ألنه له الخليفة قيام لعدم أسلم وقد عالجه، لسوء السلطان حبسه وعمي، نفسه الربكات أبو عالج كما
(ص٥٦٠-٥٦١). ذمي

ص٥٢٢–٥٢٤. الشهرزوري، 100
(ص٥٥٧–٥٥٩). النفيس أبو (ص٥٤٣). البغدادي الطبيب الحسن أبي التلميذ ابن مثل 101

البلخي يزيد والبن (ص٤٩٩). الحكمة» «فردوس له واإلنجيل، بالطب عامًلا الطربي ربن بن عيل كان 102

ودرة التنزيل «ثمرة الراغب الفضل بن الحسن القاسم وألبي الزمان». علل عن «اإلبانة األقىص»، «األمد
التوحيد». «بهيمة كتاب نرد ومللك (ص٥٣٠-٥٣١). والدين والدنيا والرشيعة، الحكمة بني للجمع التأويل»

(ص٥٣٢-٥٣٣). الربكات أبي عن دافع فيلسوف ملك وهو
رشح وللعامري (ص٥٢٦-٥٢٧). سينا البن يقظان بن حي ورشح القانون رشح للجوزجاني 103

املحرك الفضائل، طرق اقتصاص الحكمة، صوان السجستاني سليمان وألبي (ص٥٨٧-٥٨٨). أرسطو
الحكمة وللسهروردي (ص٥٨٨–٦٠٠). مؤلًفا عرش اثنا البخاري امللك لرشف ويُذكر (ص٥٧٤). األوىل

(ص٦٠٠–٦٢٢). واملطارحات، املشارح املرشقية،
(ص٥٤٩). جود» «جودان الفريد»، «أنس القمي العميد بن الفضل أبي مؤلفات مثل 104

(ص٥١١– لها حال ال وهالكة الراجية، وهي سالكة الناجية، وهي مالكة ثالثة: األنفس الكندي عند 105

.(٥١٤
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واملوروث الوافد ثالثًا:

األديان علم يجعل حتى األبدان علم باعتباره الطب نحو اإلسالمي فالتوجه الوافد.106
والتوجه والنجوم. والكواكب السماء يف النظر بآيات مدفوع الفلك نحو والتوجه ممكنًا.
كان إذا االتجاه ويظهر الخلقي. النفس علم تأسيس إىل دفع الذي هو النفس نحو القرآني
اعتماًدا البيهقي، عكس والرشيعة، الحكمة بني جمع الذي كالشهرستاني متكلًما الحكيم

الغزايل. عىل

العبادات ألن األبدان علم تقدم األديان. وعلم األبدان علم علمان: العلم قال الرسول إن هندو البن قيل 106

﴿َفَمْن َمْرَىض﴾، ُكنْتُْم ﴿َوإِْن َحَرٌج﴾، اْلَمِريِض َعَىل ﴿َوَال وقرأ: العقل، وثبات الجسم صحة عن تصدر إنما
الفلك درس األنباري الحسن وأبو (ص٥٢٢–٥٢٤). الحكمة توجهات أحد فالقرآن َمِريًضا﴾. ِمنُْكْم َكاَن
أَْفَلَح ﴿َقْد آية: الساوي ويذكر (ص٥٢٨). بَنَيْنَاَها﴾ َكيَْف َفْوَقُهْم َماءِ السَّ إَِىل يَنُْظُروا ﴿أََفَلْم آلية: تحقيًقا

(ص٥٤٠-٥٤١). اَها﴾ َدسَّ َمْن َخاَب َوَقْد * َزكَّاَها َمْن
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اإلسالمية احلضارة رابًعا:

فالحضارة ككل. اإلسالمية الحضارة داخل العلوم أقسام كأحد الفلسفة تدوين تم وقد
البن «املقدمة» ذلك مثال علومها. من علم والفلسفة األوىل، التحليل وحدة هي اإلسالمية
العلم يأتي وطرقه».1 والتعليم وأصنافها العلوم «يف السادس الباب يف (٨٠٨ه)، خلدون
والعمران الدول ونشأة الحرض إىل البدو من وانتقاًال وتطورها املجتمعات ارتقاء بعد
وعرشون أربعة فصًال، خمسني ويتضمن مدنية.2 ظاهرة فالعلم املستقرة. واملجتمعات

تحصيلها. وطرق العلوم حول وعرشون وستة العلوم، أصناف يف منها
الرشوح عقلية وينقد التعليم، بمناهج العلوم تقسيم قبل خلدون ابن ويهتم
التأليف فكثرة اإلبداع. عىل الحث أجل من بعضها من الكتب نقل والنقل، وامللخصات
يصنف وال القلب، من يخرج وال نقل، عن نقًال التأليف كان لو خاصًة التحصيل عن تعوق

البرشي العمران يف (١) أبواب: ستة املقدمة تشمل (د.ت) الكربى التجارية املكتبة املقدمة، خلدون: ابن 1
واملراتب والخالفة وامللك العامة الدول يف (٣) (٣٥ص). البدوي العمران يف (٢) (٨٠ص). الجملة عىل
والصنايع الكسب من ووجوبه املعاش يف (٥) (٤٠ص). واألمصار البلدان يف (٤) (١٩٠ص)، السلطانية
العلم، الكرب يف وثانيها امللك، أكربها (١٥٠ص). وطرقه والتعليم وأصنافها العلوم يف (٦) (٥٠ص).
البلدان وخامسها والصنائع، الكسب من ووجوبه املعاش ورابعها الجملة، عىل البرشي العمران وثالثها

البدوي. العمران يف أصغرها وهو وسادسها واألمصار،
البرش. يف الطبيعي والتعليم العلم (١) املوضوع: لهذا األوىل الثالثة الفصول خلدون ابن يخصص لذلك 2

والحضارة. العمران بكثرة تكثر العلوم (٢)



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التأليف وكثرة التحصيل لكثرة يكفي ال الذي العمر ِقَرص هموم خلدون ابن ويحمل جديًدا.
القديم.3 نقل وليس الجديد إضافة ا، كمٍّ وليس كيف فالعلم النقل. وكثرة

تدريجي، التعلم اإلبداع: إىل النقل من تؤدي التي التعليم مناهج خلدون ابن ويبني
املراتب يف ويرتقى العلم ملكة له تحصل حتى اإلجمال سبيل عىل للمتعلم العلم وتقريب
يُنىس، ال حتى العلم مجالس عن االنقطاع وعدم التعليم، أساس فالفطرة بنفسه، فيتعلم
أهمية يدرك ال خلدون ابن وكأن العلوم بني تمييًزا واحد وقت يف علمني خلط وعدم
املوضوع نحو املتعلم يتجه كما البرشية. املعرفة ووحدة العلم ونسق البيئية، التخصصات
ال فالعلم بالتجربة. عليه الحصول بل كتاب، يف قراءته يكفي ال إذ مباًرشا؛ تنظريًا وينظِّره
أيًضا هو بل املقروء، ن املدوَّ هو فقط العلم ليس الواقع. من يُستقرى النصبل من يُستنبط
الحال هو كما والشيخ املريد بني بل والكتاب املتعلم بني عالقة ليس املسموع، الشفاهي
ويتجه العمر. مراحل عىل العلم ويتوزع مرئية. وليست سمعية ثقافة ويف الصوفية عند
العقيدة «من والتحول اإللهية، العلوم يف التوسع يُستحسن ال لذلك العمل. نحو مًعا العلم
املقاصد علوم هي اإللهية والعلوم والوطن». الفكر «هموم العلم يحمل وأن الثورة»، إىل
لتحقيق نفًعا يحقق الدنيوية يف والتوسع الوسائل، علوم هي الدنيوية العلوم أن حني يف
املقاصد علوم هي بل والسنة، الكتاب علوم فقط ليست اإللهية والعلوم الكلية. املقاصد
والِعرض والدين والعقل الحياة عىل املحافظة الخمس، الرضوريات وهي للرشيعة الكلية
الشعوب، وحقوق اإلنسان حقوق العرص بلغة ى تَُسمَّ التي العامة املصالح وهي واملال،
وينقد الوسائل. وعلوم الغايات علوم اإلنسانية، والعلوم اإللهية العلوم تلتقي فيها والتي
منهم الفقراء رغبة أو العلم عن عجزهم يربر الذي للعلماء الطبقي املوقف خلدون ابن

سينا.4 ابن فعل كما الغاية ولنفس املنطق بنفس عليهم الرد أو به للتكسب

االختصارات كثرة (٢٨) التحصيل، عن عائق التأليف كثرة (٢٧) لذلك: فصلني خلدون ابن يفرد لذلك 3
من آلة هو الذي العربية علم بتحصيل له يفي فال كله هذا يف عمره قطع لو املتعلم «إن بالتعليم. مخلة

ص٥٣٢-٥٣٣). خلدون، (ابن الثمرة» هو الذي املقصود يف يكون فكيف ووسيلة، اآلالت
إفادته، وطريق العلوم تعلُّم يف الصواب وجه (٢٩) فصول: خمسة لذلك خلدون ابن ويخصص 4

مذاهب واختالف الولدان تعليم (٣١) املسائل، ع تُفرَّ وال األنظار فيها ع تُوسَّ ال اإللهية العلوم (٣٠)
ولقاء العلوم طلب يف الرحلة (٣٣) بهم، مرضة املتعلمني عىل الشدة (٣٢) طرقه، يف اإلسالمية األمصار
يف دراسة والواقع، «الوحي أيًضا: انظر ص٥٣٣-٥٣٤). خلدون، (ابن التعليم يف كمال رضب املشيخة

ص١٧–٥٦. ج١، والوطن، الفكر هموم النزول»، أسباب
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اإلسالمية الحضارة رابًعا:

أن والثانية السياسة، عن العلماء ابتعاد األوىل خالفيتني؛ قضيتني خلدون ابن ويثري
العمل، نحو العلم ه تعارضتوجُّ األوىل فالقضية العجم.5 من أكثرهم اإلسالم يف العلم َحَملة
الوطن، بقضايا العالم التزام وضد ينفع، ال علٍم من والعياذ ممارسة، إىل النظر وتحول
واملال فالعلم الخارج. أو الداخل يف يشاء ملن له بائع أو علم حامل مجرد إىل وتحويله
أمانة أو رسالة إىل وليس حرفة، أو مهنة إىل تحويله العلم تسييس وعدم لهما. وطن ال
إىل وتحوله الدين تسييس عدم مثل السياسة يف جامعة وال الجامعة يف سياسة ال بدعوى
السياسة، يف دين وال الدين يف سياسة ال بدعوى وطقوس وشعائر وعقائد إيمان مجرد

والطغيان. التسلط نظم عن دفاًعا الحارض عرصنا يف يُقال وكما
األحاديث تعزِّزه تقريري حكم فهو باطل؛ بها يُراد حق كلمة تكون قد الثانية والقضية
ويؤيده فارس». أهل من رجال لناله الثريا يف العلم كان «لو فارس»، يف «العلم النبوية
عىل سابق علم أو حضارة أهل كانوا وقد عدًدا. واألكثر السكان غالبية فالفرس الواقع،
النظم تجاه املضطهدة واألقلية السياسية املعارضة من لكونهم وربما بدًوا. وليسوا اإلسالم
مثل للقوة كأداة العلم إىل تلجأ ما عادًة املضطهدة واألقليات القاهرة. واألغلبية السياسية
الفرس غ فتفرَّ بها واستأثروا للرياسة تفرغوا العرب ألن ربما اليوم. العالم يف اليهود حال
الذاهبة. الوقتية السلطة هي والسياسة الدائمة الفعلية السلطة هو والعلم فيه. وأبدعوا للعلم
أصحاب الفرس وكأن عنرصي، شعوبي نحو عىل تأويله تم ما إذا الباطل بذلك يُراد وقد

املعارصة. الغربية العنرصية النظريات يف الحال هو كما بهم خاصة عبقرية
األمصار، بذهاب العلم وبذهاب التاريخ، بدورات خلدون ابن يقول الوقت نفس ويف
فمرص الحضارة، إىل ومرص البداوة، إىل العجم لتحول نظًرا مرص، إىل العجم من وبانتقاله
الحضارة بعض وبقي مرصاملحروسة. والصنائع، العلم وينبوع اإلسالم، وإيوان الدنيا، أم
الحضارة محور الرشق وريح وآسيا مرص تكون وبالتايل آسيا، إىل أي النهر؛ وراء ما إىل
أيام األندلس شمال يف اإلفرنجة الشمال، يف حضارة بوجود إحساس لديه كان القادم.6

العلم َحَملة أن يف (٣٥) ومذاهبها، السياسة عن أبعد البرش بني من العلماء أن يف (٣٤) الفصالن: هما 5

(ص٥٤٢–٥٤٥). العجم من أكثرهم اإلسالم يف
العلم وذهب والصنائع. العلم حصول يف هللا رس هي التي الحضارة منها وذهبت األمصار، تلك «خربت 6

يف اليوم أوفر وال الحضارة. املوفورة باألمصار العلم واختص البداوة. من شملهم ملا جملًة العجم من
إىل الحضارة بعض وبقي والصنائع. العلم وينبوع اإلسالم، وإيوان العالم، أم فهي مرص، من الحضارة

161



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العجم من تحولت قد الحضارة وكأن الفرنجة، عند العقلية العلوم وازدهار النرصانية تغلب
الشمال، إىل فيه تحولت الذي الوقت نفس يف املوسوعات عرص مرصيف وحفظتها مرص، إىل
وبالتايل والجنوب، الشمال إىل الغرب إىل الرشق من الرصاع وانتقل املعارصة.7 أوروبا إىل
إىل الرشق من وانتقالها اإلسالمية الحضارة تاريخ من جزءًا املعارص الغرب دراسة تكون
الغرب من الحالية لإلرهاصات طبًقا ذلك، بعد تعود وقد الشمال. إىل الجنوب ومن الغرب،

الجنوب.8 إىل الشمال ومن الرشق، إىل
ثالثيٍّا: تصنيًفا العلوم خلدون ابن يصنِّف والتعليم العلم يف النظرية املقدمة هذه وبعد
أو الكم يف تقريبًا متساٍو قْدٍر عىل العربي اللسان وعلوم العقلية والعلوم النقلية العلوم
أن لوال العلوم تصنيف يف الشائعة القسمة وهي العقلية.9 العلوم يف ملحوظة زيادة مع
معارصة تبدو قسمة وهي العربي. اللسان علوم العقلية النقلية بالعلوم يستبدل خلدون ابن
العقلية والعلوم القديم، الرتاث هي النقلية فالعلوم والتجديد». «الرتاث مرشوع قسمة تشبه
العلوم النقلية العلوم ى وتُسمَّ املعاش. الواقع هي العربي اللسان وعلوم الغربي، الرتاث هي
الناس، سلوك يف العميل الواقع أي والرشعيات؛ التاريخ أي الخرب؛ عىل تقوم ألنها الوضعية
العقلية العلوم ي ويَُسمِّ وضعية. رشيعٌة اإلسالمية الرشيعة إن قبله الشاطبي قال وكما
والطبيعة.10 والعقل الوحي لوحدة نظًرا والطبيعية الرياضية العلوم تشمل ألنها الطبيعية

العربي، املستقبل الرشق»، «ريح امللك: عبد أنور أيًضا: انظر ص٥٤٥). خلدون، (ابن النهر» وراء ما
وأخريًا الصني»، يف والحضارة «العلم يف الصني عىل نيدهام جوزيف أيًضا الحظه ما وهو ١٩٨٣م. القاهرة
املسيحي اليهودي املحور مواجهة يف والبوذية اإلسالم محور يف الحضارات» «رصاع يف هانتجتون صمويل
الحضاري، الرصاع ستار تحت واألطراف املركز بني والسيايس االقتصادي الرصاع إخفاء وهو آخر، بدافع

األطراف. عند املقبول الرتاث لغة وهي
العدوة من إليها وما رومة أرض من الفرنجة ببالد الفلسفية العلوم هذه أن العهد لهذا بلغنا «كذلك 7

جامعة ودواوينها متعددة، تعليمها ومجالس متجددة، هناك رسومها وأن األسواق، يف نافقة الشمالية
ص٤٨٠). (السابق، متكثرة» وطلبتها متوفرة،

خلدون ابن حاول التي الحضارية الدورات هذه الثالث بجبهاته والتجديد الرتاث مرشوع ويستأنف 8

وصفها.
(٤٤ص). العربي اللسان علوم (٥٣ص)، العقلية العلوم (٤١ص)، النقلية العلوم 9

العقلية البنية الفقه، أصول علم بناء إلعادة محاولة التفسري»، «مناهج (بالفرنسية) رسالتنا انظر 10
الفكر هموم يف النزول، أسباب يف دراسة والواقع» «الوحي دراستنا وأيًضا والواقع. والعقل الوحي للوحي:

ص١٧–٥٦. ج١، والوطن،
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الفقه، الحديث، والقراءات، والتفسري القرآن علوم: ثمانية النقلية العلوم وتشمل
يف التفسري علم وضع ويُالَحظ الرؤيا. تعبري التصوف، الكالم، الفقه، أصول الفرائض،
العلم، نفس وهو وفرائض فقه إىل الفقه علم وقسمة مستقل، علم وهو القرآن علوم
النقلية العلوم من وهي النقلية العلوم ضمن والتصوف والكالم الفقه أصول علم وإدخال
فيه، سريين ابن لتأليف النقلية العلوم مع الرؤيا تعبري علم وإدخال الفلسفة، مع العقلية
وهو مطرد. نحو عىل العلوم تصنيف يف ُمسبًقا يدخل لم أنه مع الصحابة أعالم أحد وهو
النقلية العلوم إىل أقرب يكون وبالتايل بالنفس الرتباطه الفلسفة أو التصوف يف أدخل
الشخص. إىل القول من وتحول الحديث، لعلم تطوير وهو السرية علم واستبعاد العقلية،
والهيئة وكروية) ومخروطات (مناظرة والهندسة العدد سبعة: العقلية والعلوم
األربعة والعلوم واإللهيات. والفالحة)، (الطب والطبيعات واملنطق، واملوسيقى، (األزياج)،
القسمة يف خلدون ابن وصفه الذي الثالثي مقابل يف املعروف الرباعي هي األوىل الرياضية
واإللهيات والطبيعات املنطق الحكمة ثالثي به ويستبدل العربي، اللسان علوم الثالثة،
جعلها عىل الدافع يكون وقد العقلية. النقلية العلوم يف أدخل وهي فلسفة. يسميها أن دون
تحريمها قبل واستبعادها نقدها سهولة وبالتايل الوافد، إىل ضمها هو خالصة عقلية علوًما

بقرن. ذلك بعد الصالح ابن بفتاوى
السحر األوىل ونقدها. الستبعادها املنظومة إطار خارج العلوم من مجموعتني يضع ثم
ابن فيهما يأخذ اللتان املجموعتان وهما والنجوم. الفلسفة والثانية والكيمياء، والطلسمات،
وتظل منتحليها».11 وفساد الفالسفة إبطال «يف العنوان يف باإلبطال رصيًحا موقًفا خلدون
العلوم من وهي والصيدلة، واملعادن والحيوان النبات مثل املنظومة، خارج أخرى علوم
التاريخ. وفلسفة الجغرافية النظرية مؤسس وهو والتاريخ، الجغرافيا وعلوم الطبيعية.

يبني كما التفسري، يف اإلرسائيليات دخول يبني املوروث، أي النقلية؛ للعلوم وبالنسبة
الفقه أصول أهمية بيان يف ويفيض للحديث. تبويب إعادة فالفقه بالفقه؛ الحديث صلة
مع ويقارنه فائدًة، وأكثرها قدًرا وأجلِّها الرشعية العلوم أعظم من فهو األصويل؛ وهو
رشد ابن ويذكر مثله. أندليس وهو حزم ابن يذكر وال الظاهري داود يذكر القرآن. علوم
حنبل ابن يذكر وال الحاجب، بن عمرو وأبي يونس وابن زيد أبي مع فيلسوًفا ال فقيًها
العلوم من ويعتربه األشعري السني التصوف عن ويدافع األربع.12 الفقهية املدارس ضمن

ص٥١٤–٥١٩. خلدون، ابن 11
.٤٥٦ ،٤٥٢ ،٤٤٦ ،٤٥٤ ،٤٥٢ ،٤٤٧ ،٤٤٢ ص٤٣٩، السابق، 12
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اإلرشاقي والتصوف واالتحاد الحلول إىل ينتهي الذي الشيعي التصوف ويرفض الرشعية.
وحدة والوحدة؛ والحلول باالتحاد يُقل لم السني التصوف وكأن سينا، ابن عند الفلسفي
والتشيع التصوف بني الصلة وبنيَّ عربي. ابن عند الوجود الفارضووحدة ابن عند الشهود
ومدينة الجسد، مملكة هزيمة عىل قادرة الروح فمملكة القلبية؛ الوجدانية املقاومة من كنوع
األبخرة نظرية عىل خلدون ابن يعتمد الرؤيا تعبري علم ويف األرض. مدينة من أقوى هللا
بنظرية للرؤيا الفلسفة تفسريات عىل تعتمد فلسفية نظرية وهي الصالحة، الرؤية لتفسري

منتحليها.13 فساد ويبنيِّ الفلسفة يبطل وهو االتصال
وكذلك العدد، لعلم فرًعا الحساب خلدون ابن فيعترب العقلية العلوم إىل بالنسبة ا أمَّ
حاجة العلم، هذا لنشأة الدوافع عن يتحدث وال كاملحاسبة. له تطبيقات أنها مع املعامالت
فروع من واملخطوطات الكريات يجعل كما الحساب. إىل واملواريث، الصلة الفرائض،
العرص. بلغة املنظور أي الهيثم؛ ابن مثل والنظر الرؤية خالل من املناظرة وكذلك الهندسة
وهي العمر لِقَرص نظًرا الفلك يف التجربة وينقد الهيئة.14 علم فروع من األزياج يجعل كما
علوم ألنها الرياضية خاصًة العقلية العلوم خلدون ابن ينقد ال الغالب ويف التكرار. تستلزم

مضبوطة. ويقينية الجميع عليها يتفق الغايات، علوم ال الوسائل
بها؛ النقلية للعلوم شأن ال رصفة عقلية علوم فإنها واإللهيات والطبيعات املنطق ا أمَّ
بالصواب عليها األحكام إصدار النقلية، العلوم من وهو الكالم، لعلم يمكن ال ثمَّ ومن
املتأخرين عند إال بينهما الخلط ينشأ ولم البداية. يف العلمني بني للتمييز نظًرا والخطأ
الغزايل نقد بعد الكالم علم إىل الفلسفة وترسبت فلسفي علم إىل الكالم علم تحول عندما
من والطبيعات املنطق وليس الصوفية وغالة امللحدين عىل الرد هو الكالم غرض لها.15
ويقول «الطبيعيات» مسائل من الكثري يف أرسطو يخالف «كان سينا ابن إن بل النوع. هذا

فيها».16 برأيه

ص٤٧٥–٤٧٨. السابق، 13

ص٤٨٢–٤٨٩. السابق، 14
وال الكالم علم موضوع من فليس والبطالن، بالتصحيح واإللهيات الطبيعات مسائل يف النظر ا «وأمَّ 15

املوضوع يف املتأخرين عند مختلطان فإنهما الفنني؛ بني به لتميِّز ذلك فاعلم املتكلمني، أنظار جنس من
(ص٤٩٦). الصوفية» وغالة امللحدين عىل الرد الكالم غرض … والتأليف

ص٤٩٢. السابق، 16
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الوسائل علوم ضمن فهي واألدب، والبيان، واللغة، النحو، العربي؛ اللسان علوم ا أمَّ
العلوم بعد النهاية يف وتأتي حديثًا. لفًظا وليس قديم لفظ إذن اللسانية العلوم الغايات. ال
ينظِّر والنحو الحديث.17 الغرب يف الحال هو كما البداية يف وليس العقلية والعلوم النقلية
ويفصل الكالم. ومنطق اللغة قواعد يضع الذي العلم هو باعتباره الواقع يف املمارسة
ثم وبربر، عرب القبيلة، إىل اللسان ا رادٍّ املرضي، واللسان العربية، اللهجات خلدون ابن
تحصل ال وأنها اللغة، يف والذوق امَلَلكة عىل ويركز وغريها. مرض قبائل، إىل العرب قسمة
اكتسابًا، وليست وجدان اللغة الرببرية. العجمة يف لرسوخهم العجم من للمستعربني
ر تقعُّ من وليست البدو ممارسة من تعليًما، وليست موهبة صنعة، وليست وطبيعة
وليس القواعد حيث من ربما امللة يف حادثًا البيان علم خلدون ابن ويعترب الحرض.18
يف والنثر النظم صناعة إن حيث من القرآن يف الوحي صاغها التي املمارسة حيث من
هو البالغة فتعريف واملعنى. اللفظ بني التمييز يصعب أنه مع املعاني، يف ال األلفاظ
الشعر يف ويقبله النثر يف املحفوظ خلدون ابن وينقد الحال». ملقتىض طبًقا القول «اقتضاء
الكذب هو غرضه صار حتى بالشعر التكسب وينقد الخيال. ويخصب الذاكرة يقوي ألنه
الشعر من املقدمة نهاية يف ويُكِثر لألولني.19 فيه كانت التي املنافع لذهاب واالستجداء
يفعل وكما األندلسية، اإلقليمية الخصوصية عىل مؤكًدا األندلسية واملوشحات واألزجال
الحديث الغرب من الوافد املعرفة القطيعة بمفهوم متوشحني املعارصين املغاربة بعض

املقدمة.20 كتابة من القصد عن خرج قد بأنه وشاعًرا

ص٥٤٦–٥٥٤. السابق، 17
مغايرة اآلن العرب لغة (٣٨) صناعية، َمَلكة اللغة (٣٧) فصول: سبعة لذلك خلدون ابن ص ويخصِّ 18

اللسان تعليم (٤٠) وحمري، مرض لغة عىل بنفسها قائمة الحرض أهل لغة (٣٩) وِحْمرَي، مرض للغة
يحصل ال الذوق (٤٢) التعليم، يف عنها ومستغنية العربية صناعة غري اللسان َمَلكة (٤١) املرضي،

امَلَلكة. هذه تحصيل عن قارصون األمصار أهل (٤٣) العجم، من للمستعربني
يف اإلجادة (٤٥) ونثر، نظم إىل الكالم انقسام (٤٤) فصول: سبعة لذلك خلدون ابن ويخصص 19

املعاني، يف ال األلفاظ يف والنثر النظم صناعة (٤٧) وتعليمه، الشعر صناعة (٤٦) لألقل، مًعا الفنني
املوشحات (٥٠) الشعر، انتحال عن املراتب أهل ترُفع (٤٩) واملحفوظ، الحفظ بجودة امَلَلكة حصول (٤٨)

األندلس. يف واألزجال
األندلس أهل شعر يف التي بالبالغة املغربي وال املغرب، أهل شعر يف التي بالبالغة األندليس «فال 20

ص٥٨٨). (السابق، واملغرب» األندلس شعر يف التي بالبالغة املرشقي وال واملرشق،
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وهما العلوم، تصنيف من خلدون ابن يخرجهما اللذين العلمني يف القضية إنما
النجوم. أحكام من بها يرتبط وما والفلسفة وطلسمات، سحر من بها يرتبط وما الكيمياء
العمليات وصف يف منها بدًال خلدون ابن ويؤثِر الصنائع. عن العلوم أبعد فالكيمياء
عالم يف وترصفها الروحانية النفوس جنس «من واعتبارها هللا بركة عىل التدبري الكيميائية
النفوس كانت إن السحر نوع من أو ة خريِّ النفوس كانت إن الكرامة نوع من ا إمَّ الطبيعة،
الجيل من معاوية بن يزيد بن خالد اصطنعها البداوة، صنعة إىل أقرب ويعتربها رشيرة».

والصنائع.21 العلوم عن أبعد حال أية عىل والعرب األول، البدوي العربي
هللا؛ إال فاعل فال تحتها، فيما الكواكب وتأثري النجوم أحكام علم خلدون ابن يبطل كما
البرشي للعمران وضارة العقل، حيث من وضعيفة الرشع حيث من باطلة صناعة فهي
بالطرق املعاش ويجعل الكواكب صناعة ويبِطل العوام.22 عىل فاسدة عقائد من تفرزه ملا
غري إىل موجه ألنه والشعوذة والطلسمات السحر علم وينقد والنجارة. كالفالحة الطبيعية
العربانيني عند السحر تاريخ املؤرخ، وهو ، ويبنيِّ كفر. هللا غري إىل والوجهة له، والسجود هللا
بن وجابر والرتك والسودان والهنود والنبط والبابليني والربانيني واملرصيني والكلدانيني
أفعال يف والكواكب والجن الروحانيات وإرشاك السحرية باألعمال املشتغلني وينقد حيان.
للسيطرة وحرمته والطلسمات، السحر بني الرشيعة تفرق ولم الطبيعة. وظواهر البرش
النفوس استعداد معنوي، نحٍو عىل تفسريه يحاول ذلك ومع الدنيا. يف الناقصة األفعال عىل
كما الطلسمات وهي وبمعني السحر، وهو معني غري من العنارص عالم يف للتأثري البرشية
يعرتف كما املعنوية. الروح يف وألثره الحديث، العرص يف املغناطييس التنويم يف الحال هو
الرسول ُسِحر وقد النبوة. توابع آثار ومن اإللهي باإلمداد الكرامات ببعض للمتصوفة
بأكثر منتحليها فساد ويبني الفالسفة ينقد خلدون ابن أن والعجيب عقدته! عائشة وفكَّت

منتحليه!23 وفساد السحر بطالن مع يفعل مما

فهو أقرب؛ إليه والبداوة العربي، الجيل من خالًدا أن البنيِّ املعلوم «ومن ص٥٠٤–٥١٣. خلدون، ابن 21
ص٥١٥). (السابق، غريبة» بصناعة له فكيف بالجملة، والصنائع العلوم عن بعيد

استداليل» بطريق هللا إال فاعل ال أن التوحيد باب يف تبنيَّ قد إذ باطل؛ تحتها فيما الكواكب تأثري إن «ثم 22
العقل طريق من ذلك مع مداركها وحذف الرشع طريق من الصناعة هذه «بطالن ص٥٢١). (السابق،

.(٥٣١ (ص٥٢٢، الفساد» من العوام عقائد من تبعث بما اإلنساني العمران يف املضار من مالها مع
ص٤٩٦–٥٠٣. خلدون، ابن 23
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وثمرة النجوم صناعة مع منتحليها» وفساد الفلسفة إبطال «يف الثانية والقضية
إبطالها، يف فصل لها التي الوحيدة هي والفلسفة العقلية.24 العلوم نهاية يف الكيمياء
مع وتطورها الفلسفة لنشأة تاريخي بعرض خلدون ابن ويبدأ مهم. الفصل هذا أن وبيان
تحديد دون باملوروث ونهاية بالوافد بداية واألخالق واملنطق الفلسفة ص ويلخِّ تقييمها.
وعراق فارس من أصلها عن ويتساءل الحصيف. املؤرخ وهو وفاة، أو مولد لتواريخ
ونظًرا اليونان، ورثة الروم أن باعتبار اليونان وتعني الروم من أو فارس من جزء العجم
إىل والنهاية بالحس البداية املنطق، نشأة ويفرس الروم.25 مع كانت العرب حروب ألن
الفارابي ويعترب الفيض. نظرية وينقد امليتافيزيقا، ويعارض األشاعرة. يفعل كما التجريد

الضالني.26 من سينا وابن
املعرفة ونظرية الفلسفية الرباهني ينقد ألرسطو. ملخًصا إال رشد ابن يذكر وال
املحمدية والرشيعة والحجج! األدلة ترتيب يف الذهن شحن الوحيدة الفلسفة ميزة الفلسفية.

الكفاية.27 فيها
الصالح، ابن ملوقف د يمهِّ خالص فقهي موقف الفلسفة من خلدون ابن موقف
محاولة ويوقف الضالل». من و«املنقذ التهافت» «تهافت يف عليها الغزايل حملة ويستأنف
العقل، ضد النقل عن يدافع التهافت». «تهافت يف عنها والدفاع إليها االعتبار ردَّ رشد ابن
عمر إىل كتب وقاص أبي بن سعد أن ويرى والعلم. الفلسفة ضد والفقه التفسري وعن
كما الرواية، صدق من يتحقق أن دون املاء يف بإغراقها فأمره كتب، بوجود الخطاب بن

ص٥١٤–٥٣١). (السابق، منتحليها» وفساد الفلسفة إبطال «يف 24

ص٤٨٠. خلدون، ابن 25
خلدون، (ابن الحديث الغرب يف املناطقة الوضعيني وكل املعرفة، نظرية يف أيًضا هيوم يفعله وهو 26

ص٥١٦).
اإلدراك من النوع لهذا محصلة العقلية واألدلة الرباهني أن قولهم ا «فأمَّ ص٥١٨-٥١٩. السابق، 27
عليه هي ما عىل املوجودات هذه إدراك يف السعادة أن قولهم ا «وأمَّ (ص٥١٧). فباطل» عنه واالبتهاج
واٍف غري العلم «فهذا (ص٥١٨). واألغالط» األوهام من التوحيد أصل يف قدمناه ُكنَّا ما عىل مبني فباطل
ثمرة إال علمنا فيما له وليس وظواهرها. الرشائع مخالفة من فيه ما مع عليها حوموا التي بمقاصدهم
معاطيها، من جهده متحرًزا فيها الناظر «فليكن (ص٥١٩). األدلة» ترتيب يف الذهن شحذ هي واحدة
عليها أحد يكن وال والفقه، التفسري عىل واالطالع الرشعيات من االمتالء بعد فيها ينظر من نظر وليكن

(ص٥١٩). معاطيها» من ذلك يسلم أن فقلَّ امللة، علوم من خلو وهو
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إىل الفلسفة دخول وينقد «املقدمة». مقدمة يف املؤرخني أغالط نقد يف بذلك هو طالب
كان ولو حتى املؤرخ ألمنيات طبًقا يتحرك التاريخ وكأن تدخل، لم أنها ويتمنى األندلس،
شهد فقد اإللهيات؛ ظنية عىل أفالطون برأي ويستشهد املعارصين.28 رأي عىل جدليٍّا ماديٍّا
فقهاء سيطرة تحت خلدون ابن وقع هل للفلسفة؟ العداء هذا سبب فما أهلها.29 من شاهد
والظاهرية االتجاه ظاهري ألنه هل عام؟ بمائتي قبله رشد ابن كتب حرقوا الذين األندلس
املجردات؟ عن ينأى املنهج مادي النزعة حيس ألنه هل حزم؟ وابن داود عند األندلس بنت
ألنه هل حصيف؟ علمي مؤرخ من موضوعية عملية دراسة وليس مسبق موقف هو هل
هل األدلة»؟ «مناهج يف رشد ابن بنيَّ كما معروف للعقل األشاعرة وعداء املذهب أشعري

الفلسفة؟ تحريم يف الصالح ابن بفتاوى ينبئ عرص موقف هو
ألنه للزمخرشي «الكشاف» نقد للمعتزلة، املستمر بنقده خلدون ابن أشعرية وتتأكد
أهل يراه ما «عىل املعتزلة ضد السنة أهل وينرص الفاسدة. مذاهبهم عىل باِلحجاج يأتي
بل األئمة، بعصمة والقول أيًضا الشيعة ينقد أنه صحيح املعتزلة». يراه ما عىل ال السنة
خلدون ابن يستعمل كما األربعة.30 الفقهية للمدارس مقلد ولكنه الصحابة، بعض وينقد
النفس عن ودفاًعا الخصوم ضد كحجج النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات النصية، الحجج
فيهاجم املوروثة، العلوم جعلها التي وهي النقلية، العلوم وبمنطق السلف أهل يفعل كما
باعتبارها الكيمياء وينقد الكتاب، أهل علوم تعلم ويمنع به، ويتوعدهم بالقرآن الفالسفة
دونه.31 بما اإلحاطة عن عاجز البرشي فالقلم النجوم، أحكام علم وكذلك اإللهي، العلم ضد

ص٤٨١. السابق، 28

ص٥١٧. السابق، 29
.٤٤٦–٤٤٨ ص٤٤٠، السابق، 30

حديث: الكتاب أهل من التعلم وضد (ص٩١٨). تُوَعُدوَن﴾ ِلَما َهيَْهاَت ﴿َهيَْهاَت الفالسفة: وعود ضد 31

واحد»، وإلهكم وإلهنا إليكم، وأنزل علينا أنزل بالذي آمنا وقولوا تكذبوهم، وال الكتاب أهل تصدقوا «ال
وضد (ص٤٣٦). اتباعي» إال وسعه ما حيٍّا موىس كان لو وهللا نقية، بيضاء بها آتكم «ألم وحديث:
مطرنا قال من ا فأمَّ بي. وكافر بي مؤمن عبادي من «أصبح حديث: النجوم أحكام علم يف الكواكب تأثري
مؤمن بي كافر فكذلك كذا، بنوء مطرنا قال من ا وأمَّ بالكواكب. كافر بي مؤمن فذلك ورحمته هللا بفضل

الصنعة. وأهل الكيمياء صناعة ضد ُمِحيٌط﴾ يَْعَملُوَن ِبَما ﴿َوهللاُ وآية: بالكواكب».
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صنع من وأنه السحر، تحريم عىل أيًضا تدل آيات وهي السحر، لتأييد القرآن ويستعمل
الطبيعة.32 قوانني وإثبات والكفرة، الشياطني

العلم بالقرآن.33 هللا من الهداية أفعال اإللهية، واألفعال اإللهي العلم إثبات ويتم
الذي هللا من الحق والعلم للخطأ. معرض البرشي العلم أن حني يف مطلق، يقني اإللهي
إعمال إىل وبالتايل إحكام، إىل حاجة يف متشابهات آيات أيًضا أنها مع واآليات، الكتاب أودعه
أنه إال اإلنساني العلم إثبات من وبالرغم فارس.34 من قوم ناله تدريجي. والعلم العقل.
الطب أن مع النبوي! الطب عن ويدافع املزاجي، الطب ويسميه اإلنساني، الطب من يحذِّر
أخيك!»35 بطن وكذب هللا «صدق العسل، برشب اإلسهال بزيادة التجربة عارضته النبوي
واإليمان والتوحيد الصحيحة والرؤية والنسخ والسنة القرآن عن خلدون ابن يدافع وأخريًا
بالنثر القرآن مقارنته من وبالرغم الدور، يف فيقع والسنة بالقرآن الخلق وتعدد والصالة

والنظم.36

َوَماُروَت َهاُروَت ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ َعَىل أُنِْزَل َوَما ْحَر السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ ﴿َوَلِكنَّ آية: مثل 32

َوَزْوِجِه اْلَمْرءِ بنَْيَ ِبِه يَُفرُِّقوَن َما ِمنُْهَما َفيَتََعلَُّموَن تَْكُفْر َفَال ِفتْنٌَة نَْحُن إِنََّما يَُقوَال َحتَّى أََحٍد ِمْن يَُعلَِّماِن َوَما
«إن وحديث: (ص٤٩٨). اْلُعَقِد﴾ ِيف اثَاِت النَّفَّ َرشِّ ﴿َوِمْن وآيه: ِهللا﴾، ِبِإذِْن إِالَّ أََحٍد ِمْن ِبِه ِبَضارِّيَن ُهْم َوَما

(ص٥١٢). لحياته» وال أحد ملوت يخسفان ال والقمر الشمس
(ص٤٩٣، ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ إَِىل يََشاءُ َمْن يَْهِدي ﴿َوهللاُ .(٤٩٢ (ص٤٤٠، َعِليٌم﴾ ِعْلٍم ِذي ُكلِّ ﴿َوَفْوَق 33

َغاِلٌب ﴿َوهللاُ (ص٤٦١). الِّنَي﴾ الضَّ َوَال َعَليِْهْم اْلَمْغُضوِب َغرْيِ َعَليِْهْم أَنَْعْمَت الَِّذيَن اَط ﴿ِرصَ .(٤٥١
ِبِإذِْني﴾ َطرْيًا َفتَُكوُن ِفيَها َفتَنُْفُخ ِبِإذِْني الطَّرْيِ َكَهيْئَِة الطِّنِي ِمَن تَْخلُُق ﴿َوإِذْ (ص٤٣٢). أَْمِرِه﴾ َعَىل

(ص٥٦٩). تَْعَملُوَن﴾ َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ (ص٥٣٠).
ْلنَا َفصَّ ﴿َقْد َربَُّهْم﴾، يَْخَشْوَن الَِّذيَن ُجلُوُد ِمنُْه تَْقَشِعرُّ َمثَاِنَي ُمتََشاِبًها ِكتَابًا اْلَحِديِث أَْحَسَن َل نَزَّ ﴿هللاُ 34

َكَما ﴿هللاَ آية: التدريجي العلم وإلثبات (ص٥٨٠). اْلبَيَاَن﴾ َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن ﴿َخَلَق (ص٥٦٩). اْآليَاِت﴾
من قوم لناله السماء بأكناف العلم تعلق «لو حديث: فارس ويف (ص٥٣٤). تَْعَلُموَن﴾ تَُكونُوا َلْم َما َعلََّمُكْم
.(٥٥٦ (ص٥٤٦، اختصاًرا» الكالم يل واختُرص الكلم جوامع «أوتيت وحديث: (ص٥٤٤). فارس» أهل

آثار من هو وإنما املزاجي الطب يف ذلك «وليس (ص٤٩٤). دنياكم» بأمور أعلم «أنتم بحديث: وذلك 35

(ص٤٩٤). بالعسل» البطون مداواة يف وقع كما اإليمانية الكلمات
أََحٌد﴾ ُكُفًوا َلُه يَُكْن َوَلْم * يُوَلْد َوَلْم يَلِْد َلْم * َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل آيات: مثل وذلك 36

أن يشهد مات «من وحديث: َساُهوَن﴾. َصَالِتِهْم َعْن ُهْم الَِّذيَن * ِلْلُمَصلِّنَي ﴿َفَويٌْل وآية: (ص٤٥٩).
الصالة» يف عيني قرة ُجعلت العبادات رأس «يف وحديث: .(٤٦٨ (ص٤٥٩، الجنة» دخل هللا إال إله ال
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آخرها، إىل أولها من «املقدمة» تتخلل التي اإليمانية العبارات يف األشعرية تتجىل كما
بعض تختلط لقد حتى آخره أو أوله يف بالرضورة وليس الفصل أو الباب وسط يف
أن عن الالزمات هذه وتعربِّ تنصيص. دون حرٍّا استعماًال املستعَمل القرآن مع الالزمات
والخلق الحكم له هللا، فبمشيئة مشيئة وكل هللا.37 من والعون والتأييد والتوفيق الهداية

األمور.39 وبحقائق بالصواب أعلم وهو يشء. بكل عليم الغيوب، عالم وهللا والتقدير.38

ورؤيا هللا، من رؤيا: ثالث «الرؤيا وحديث: (ص٤٦٢). مؤمن» وهو الزاني يزني «ال وحديث: (ص٤٦١).
الرجل يراها الصالحة الرؤيا إال املبرشات من يبَق «لم وحديث: (ص٤٧٧). الشيطان» من ورؤيا امللك، من
وآية: (ص٤٧٥). النبوة» من جزءًا وأربعني ستة من جزء الصالحة «الرؤية وحديث: له». تُرى أو الصالح
«كنُت القديس: والحديث (ص٥٨٨). َوأَْلَواِنُكْم﴾ أَْلِسنَِتُكْم َواْخِتَالُف َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلُق آيَاِتِه ﴿َوِمْن
أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما وللنسخ: (ص٤٧١). ليعرفوني» الخلق فخلقت أُعَرف أن فأحببت مخفيٍّا كنًزا

(ص٤٤١). ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها
يشاء من يهدي وهللا (ص٥٣٦). رحمته إىل الهادي وهللا (ص٥٤٣). يشاء من يهدي وهللا مثل: الهداية 37
يشاء من بنوره يهدي وهللا (ص٥٦٠). وكرمه بفضله يشاء من يهدي وهللا (ص٥٥٣). السبيل سواء إىل
إىل الهادي وهللا .(٥٩٦ (ص٥٦٤، مستقيم رصاط إىل يشاء من يهدي وهللا (ص٤٨٣). املتني القوي وهو
وهللا (ص٥٠٣). سواه رب ال العزيز القوي وهو يشاء من يهدي وهللا (ص٤٩٤). سواه رب ال الصواب
فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهِده ومن .(٤٩٤ ،٥٥٤ (ص٥٥٨، املبني الهادي وهللا للصواب، الهادي
سبحانه وهللا مثل: والتوفيق (ص٥١٠). هللا هداك واعلم (ص٥٠٨). هللا هداك فافهم (ص٥٣٣). له هادي
ق املوفِّ وهللا (ص٤٨٩). سواه معبود وال ويرضاه، يحبه ملا ق املوفِّ وهللا (ص٥٣٤). للصواب ق املوفِّ وتعاىل
هدانا أن لوال نهتدي ُكنَّا وما إليه، والهادي والحق للصواب املوفق وهللا (ص٥٦٨). وكرمه بمنِّه للصواب
(ص٥٧٥). املعني وهللا مثل: والعون (ص٤٨١). يشاء من بنرصه يؤيد وهللا مثل: والتأييد (ص٥١٩). هللا

.(٤٩٤ (ص٤٨٩، تعاىل هللا شاء إن مثل: واملشيئة
وهللا (ص٥٥٩). ويقدر يشاء ما يخلق وهللا (ص٥٤٠). لحكمه ب معقِّ ال يشاء، ما يحكم وهللا مثل: 38

والحمد الوكيل، ونعم هللا وحسبنا قدير، يشء كل عىل وهو الحمد وله امللك له له، رشيك ال يشاء ما يخلق
يخلق وهللا ويختاره، يشاء ما يخلق وهللا (ص٥٥٠). سواه رب وال العليم الخالق وهللا (ص٥٤٥). هلل
والفضل (ص٥٣١). سواه رب ال املتني، القوة ذو الرازق وهللا مثل: والرزق (ص٥٥٩). ويقدر يشاء ما
وهللا (ص٥٨١). والنهار الليل مقلب وهللا مثل: والفعل (ص٥٣٢). يشاء من يؤتيه هللا فضل ولكن مثل:
(ص٥٦١). كلها األمور مقدار وهللا (ص٤٣٧). واإلعانة التوفيق وبيده يريد ملا الفعال هو وتعاىل سبحانه
(ص٥٦١). بالغيب أعلم وهللا (ص٤٧٨). الغيوب عالم وهللا (ص٥٣٦). هللا عند من إال العلم وما مثل: 39

أعلم وهللا .(٥٥٢ (ص٤٩٨، أعلم وهللا .(٤٩٦) بالصواب أعلم وهللا (ص٥٦٦). أعلم وتعاىل سبحانه وهللا
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الخصوصية أنصار املغاربة بسبب عرصنا يف يستحق مما أكثر خلدون ابن أخذ ربما
الوضعيني واملسترشقني له، الجدلية املادية وقراءتهم املشارقة واملاركسيني والقطيعة،
من فقيه النخاع، حتى أشعري أنه مع عنده. االجتماعية الوضعية أصول عن الباحثني
خلدون وابن املعارص. خلدون ابن ضد التاريخي خلدون ابن والعلم. الفلسفة ضد الفقهاء
من الشعر كتاب آخر يف سينا ابن فعل كما إلكماله قادمة ألجيال الطريق يفتح نفسه
للمتقدمني، املتأخرين وإكمال العلم، وتعينيموضوع املسائل، بالغوصيف يطالب «الشفاء».
بعد هو أتى كما قرون بسبعة بعده ويأتي املسار، يكمل جديد خلدون بابن يطالب وكأنه
كان وإذا لالنهيار. هو أرَّخ كما للنهضة يؤرخ قرون. بسبعة اإلسالمية الحضارة نشأة
يعيد قد الجديد خلدون ابن فإن شهور، خمسة يف املقدمة كتب قد القديم خلدون ابن

العمر.40 ِقَرص بسبب استطاع لو كله العمر يف كتابتها

وهللا .(٥٣٣ (ص٥٥٥، أعلم وتعاىل سبحانه وهللا (ص٥٠٣). الرسائر يف ما عىل ومطلع الغيوب يف بما
(ص٤٤٥). األمور حقائق يف بما أعلم وتعاىل سبحانه وهللا (ص٥٢٣). بالغيب أعلم

كتبنا. مما أكثر عىل مسائله يف يغوص مبني وعلم صحيح بفكر هللا يؤيده ممن بعدنا يأتي من «ولعل 40

فيه. يتكلم وما فصوله وتنويع العلم موضع تعيني عليه وإنما مسائله، إحصاء الفن مستنِبط عىل فليس
هذا «أتممت ص٥٨٨). خلدون، (ابن يكمل» أن إىل فشيئًا شيئًا بعده من املسائل يُلِحقون واملتأخرون
٧٧٩م، عام منتصف آخرها أشهر، خمسة مدة يف والتهذيب التنقيح قبل والتأليف بالوضع األول الجزء
ِعنِْد ِمْن إِالَّ النَّْرصُ ﴿َوَما ورشطته. أوله يف ذكرت كما األمم تواريخ به وألحقت وهذبته ذلك بعد أتممته ثم

(ص٥٨٨). اْلَحِكيِم﴾» اْلَعِزيِز ِهللا
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الِفَرق تاريخ خامًسا:

الِفَرق ضمن الفالسفة وُوضع الفلسفة. تاريخ أيًضا الِفَرق تاريخ كتب دوَّنت وقد
عند الحال هو كما اإلسالمية». والرشيعة الحنيفية امللة عن «الخارجون اإلسالمية غري
الخمسة مجموعة من أجزاء ثالثة تبلغ والتي والنحل»، «امللل يف (٥٤٨ه) الشهرستاني
وامللل الديانات مع مرة ألول الفالسفة واضًعا فيها الشهرستاني إلفاضة نظًرا أجزاء
إلخ. … والشنتوية والثنوية، واملزدكية، والزرادشتية، املجوس، النصارى، اليهود، والنحل:
يخصص ثم الثالث). (الجزء والحنفاء الروحانيات وأصحاب الصابئة والنحل: األهواء وأهل
أصحاب هرمس، الصابئة: بعد اليونان للفالسفة الخامس) وبعض (الرابع بأكمله جزءًا
ابن نموذج اإلسالم فالسفة من املتأخرين ويجعل الفالسفة، الحرانية، واألشخاص، الهياكل
الكواكب، عبدة الروحانيات، أصحاب الهند، الجاهلية: يف العرب مع لليونان امتداًدا سينا
هذه أعطى الذي الوحيد هو والشهرستاني الخامس). (الجزء الهند حكماء األصنام، عبدة
أضاف ولكن حزم ابن فعل كما والنصارى باليهود يكتِف ولم اإلسالمية. غري للِفَرق األهمية
التكرار بعض يوجد ذلك ومع الهند. وحكماء والصابئة اإلسالم وفالسفة اليونان فالسفة
الذي العرض منهج بني الجمع بسبب ربما والفارسية، الهندية خاصة وللثقافات للفالسفة

املوضوع.1 مقارنة فيه يُعاد الذي املقارنة ومنهج املوضوع فيه يُذكر
لآلراء عرضه ويف بها. فلسفي وإحساس للمذاهب جيد بإدراك الشهرستاني ويتميز
يف حتى وإيصاًال وتعبريًا فهًما التفلسف عىل قدرة عن تكشف ووضوح بصرية واألقوال
ست يف أرسطو وفلسفة سينا، ابن ومنطق فيثاغورس رياضة مثل تجريًدا املوضوعات أشد

حزم). البن الفصل (أسفل مجلدين يف أجزاء ٥ القاهرة، صبيح مكتبة والنحل»، «امللل الشهرستاني: 1
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من املتأخرين عند بعرضه اكتفاءً املنطق دون والطبيعات اإللهيات تعرض مسألة عرشة
يجعل عندما املذاهب تصنيف يف أحيانًا يخطئ وقد نموذًجا.2 سينا ابن اإلسالم، فالسفة
وتبدو الطبيعية.3 املدرسة من وهم الرياضية، فيثاغورس مدرسة وأباسيسمن هرياقلطس
يف وخفيٍّا إسحاق يف جليٍّا إبراهيم نور انبثاق مثل الشهرستاني تاريخ يف التشيع نغمة أحيانًا
وبعضها مستقر بعضها اإلمامة ألن خفية؛ وليوشع جلية لهارون موىس ووصية إسماعيل،

مستودع.4
الوحي دين الديانات، أرباب مقابل يف والنحل األهواء أهل ضمن إذن الفالسفة يدخل
الصايف.5 والذهن الكامل والعقل السليمة الفطرة عىل يقوم الذي الطبيعة دين مقابل يف

هي: ست فكرية مدارس يف العقالء ويختلف العقل يضل وأحيانًا

ألنهم العلوم قيام استحالة وبالتايل واملعقول، املحسوس إنكار السوفسطائيون: (١)
ال فإنه ُعرف وإن معرفته. يمكن يشء يوجد فال عقلية. أو حسية كلها، املعارف ينكرون

اليقني. وجه عىل يُعرف
ما كل وإثبات املعقول، وإنكار وحده الحس عىل االعتماد الدهريون: الطبيعيون (٢)

الحس. يتجاوز ما كل وإنكار محسوس هو
يكفي واإلسالم. والرشيعة واألحكام الحدود دون املعقول إثبات اإللهيون: الفالسفة (٣)
العلم يف فالسعادة املطلوب، الكمال إىل والوصول واملعاد، العالم مبدأ إىل بالعقل الوصول
وضعية، أمور والحرام والحالل مصلحية، أمور الرشائع والسفه. الجهل يف والشقاء واملعرفة
خالصة وصور معقولة أمور والقلم، والكريسواللوح والعرش املالئكة من الروحانيني عالم
الفالسفة للعوام. والرتهيب للرتغيب والعقاب والثواب املعاد وأحوال جسمانية. خياالت لها
الغرور يف فوقعوا النبوة، مشكاة من علومهم أخذوا وإلهية وطبيعية وحشيشية دهرية

باألهواء. واشتغلوا

ص٣٢–٥٣. ص١٤١–١٧٠، ص٥٤–٦١، السابق، 2
ص٦٩. ج٤، السابق، 3

.١٤ ص٩-١٠، ج٣، السابق، 4
الفطرة عىل واعتمادهم ذكرنا، كما التضاد تقابَُل الديانات أرباب يقابلون وهؤالء والنحل: األهواء «أهل 5

.(٨٥–٨٨ (ج٣، الصايف» والذهن الكامل والعقل السليمة
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مراحله يف الوحي ومن العقل من العقلية، والحدود األحكام إثبات األوىل: الصابئة (٤)
بعدهما، األنبياء وتوايل الوحي تطور وأنكروا وإدريس، شيث وهرمسوهما غاذيمون األوىل،

اإلسالم. رشيعة ينفون وبالتايل
العقلية واألحكام والحدود واملعقول املحسوس إثبات والنصارى: واليهود املجوس (٥)

الديانات. وآخر األنبياء آخر دون واألواخر األَُول واألنبياء
األوائل واألنبياء العقلية واألحكام والحدود واملعقول املحسوس إثبات املسلمون: (٦)

والديانات. الرشائع آخر حتى واألواخر

أجزاء خمسة يف األديان تاريخ إطار ضمن الفالسفة مرة ألول الشهرستاني أدخل لقد
العقائد علم أي األصول؛ عن األول اإلسالمية، الِفَرق عن والثاني األول والنحل»، «امللل يف
عن «الخارجون والخامسعن والرابع والثالث الفقه. علم أي الفروع؛ عن والثاني (الكالم)،
االثنني وأصحاب واملجوس، والنصارى اليهود عن الثالث اإلسالمية». والرشيعة الحنيفة امللة
الثالث)، الجزء (باقي الصابئة وهم والنحل»، األهواء «أهل آخره ويف فرقهم. وسائر املانوية
الرابع (الجزء ومسلمني يونان واألشخاصوالفالسفة، الهياكل وهرمسوأصحاب والحنفاء
والكواكب الروحانيات وأصحاب الهند وآراء الجاهلية يف العرب آراء ثم الخامس)، وأول

الخامس).6 (معظم الهند وحكماء األصنام وعبدة
له من الكتاب: عىل وتقوم والفالسفة. واملجوس، الكتاب، أهل ثالثية؛ إذن القسمة
وهم كتاب شبهة لهم ومن والنصارى، اليهود وهم واإلنجيل التوراة مثل ق محقَّ كتاب
الطبيعي والدين املجوس. من وقع ما بعد السماء إىل إبراهيم ُرفعتصحف أن بعد املجوس
امللة عن والخارجون طبيعة. ودين كتاب دين نوعان؛ فالدين الفالسفة. إليه ينتسب الذي

أعالم.7 وحدود وأحكام برشيعة يقولون اإلسالمية والرشيعة الحنيفية
مع إبراهيم صحف ورفع الكتاب شبهة يف املؤرخ عمل يف األسطورة تدخل وهنا
نور انبثاق وكذلك تُرَفع. ولم َوُموَىس﴾، إِبَْراِهيَم ﴿ُصُحِف بأنها ُوصفت أيًضا التوراة أن

النصارى ،(١٧) اليهود اإلسالمية»، والرشيعة الحنيفة امللة عن «الخارجون يف كاآلتي: الكمي التناسب 6
يخص .(٤٠٢) والنحل األهواء أهل ،(٣٩) فرقهم وسائر واملانوية االثنني وأصحاب املجوس ،(١٧)
الروحانيات وأصحاب الهند آراء ،(٢٦) الجاهلية يف العرب آراء األرباع، ثالثة أي (٢٩٨)؛ وحدهم الفالسفة

.(٣٧) الهند وحكماء األصنام وعبدة الكواكب وعبدة
ج٣. الشهرستاني، 7
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غري والصحف البعثة، قبل ن مدوَّ فالكتاب إسماعيل. وبني إسحاق بني شعبتني؛ يف إبراهيم
نوعني؛ كانوا الناس ألن الكتاب» «أهل والنصارى اليهود ي ُسمِّ وقد وتُرفع. تأتي مدوَّنة
الفريق كالعرب. يكتبون وال يقرءون ال وأميون والنصارى، كاليهود يقرءون كتاب أهل
إرسائيل، بني مذهب ويذهبون األسباط ينرصون األول مكة. يف والثاني املدينة، يف األول
إبراهيم. نور من وكالهما إسماعيل، بني مذهب ويذهبون القبائل دين ينرصون والثاني
بيت األول قبلة والعالمة. املناسك يف والثاني النبوة يف األول يظهر خفي. والثاني ظاهر األول
املشاعر رعاية والثاني األحكام، ظواهر األول رشيعة الحرام. البيت الثاني وقبلة املقدس،
املرشكون الثاني وخصماء وهامان، فرعون مثل الكفار األول خصماء القلوب. ورفاهية

واألوثان.8 األصنام عبدة مثل
بعد ولكن العربية، الجزيرة شبه يف النرصانية األمة من أكرب اليهودية األمة كانت
النصارى اآلن تفوق النرصانية يف وأسرتاليا وأفريقيا الالتينية وأمريكا وآسيا أوروبا دخول
رشيعة من املسيح يغري لم العدد. حيث من جميًعا الديانات املسلمون ويفوق اليهود،
من الرشيعة، غريَّ بأنه له اتهاًما إليه اليهود ينَقِد ولم واملواعظ، باألخالق أكملها بل اليهود،
اإلسالمية الرشيعة جمعت وقد والغسل. الختان وبدَّل الخنزير، أكل وحلل األحد، إىل السبت
له مصادَر والحديث القرآن الشهرستاني ويستعمل بالتحريف. مًعا واتهمتهما االثنني بني

وهرمس.9 والنحل األهواء وأهل النرصانية يف اليهودية ملعرفة
فيلسوفيعرض هو اآلخرون. املؤرخون أعلن كما مصادره عن الشهرستاني يعلن وال
املبارش، غري املنثور القول أو التعليل وحدة هي فالفكرة واألفكار. واآلراء والنظريات املقاالت
بل السند يهم ال املوضوع، بل املصدر يهم فال آخرين، عن نقًال املبارش املنصوص وليس
لألقوال أرَّخا اللذين فاتك بن واملبرش هندو ابن إىل أقرب الشهرستاني يجعل مما املتن،
فعل كما الفالسفة حياة يف النوادر بعض باستثناء لألشخاص وليس واملأثورات والِحكم
نصفها ويروي الفرس. ملك ورفضخدمة ووطنيته، أبقراط نادرة خاصًة إسحاق بن حنني

سينا.10 ابن عن

.٨–١٠ ص١٠–١٣، ج٣، السابق، 8
والنحل األهواء أهل وملعرفة ،(٣) واألحاديث ،(١٥) اآليات من والنرصانية اليهودية ملعرفة يستعمل 9

أحاديث. دون (٤١) اآليات من وهرمس
نادرة ص٣٤؛ بطليموس، ص١٢٩؛ ديمقراطيس، نادرة ١٢١–١٢٧؛ ص١٠٣، ج٤، الشهرستاني، 10

ص٦-٧. ج٥، الكلبي، مع اإلسكندر
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الرواية كانت سواء املوروث، أو عرضالوافد يف سواء بعضالرواة، يذكر قليلًة وأحيانًا
رواه ما عنه يُروى مؤرًخا أرسطو ويبدو عنهم.11 نقلوا فالسفة عن أو الفالسفة من مبارشة
يعرض الفالسفة فبعض والرأي؛ الِحَكم بني الشهرستاني ويفرِّق السابقني. الفالسفة عن
مدوَّنة مصادر عن منقول ولكنه مباًرشا قوًال يكن لم ولو حتى قال، بلفظ مسبوقة ِحَكمهم
مسبوقة تكون أن دون ونظرياتهم، آراءهم أي رأيهم؛ يعرض الفالسفة وبعض سابقة.
حجج وتشبه العالم ِقَدم عىل يعرضشبهه الشهرستاني فإن أبرقلس، ا أمَّ القول.12 بأفعال
يجعل مما فيها، عليه الرد يمكن وشك ظن بل رأي، وال حكمة ال والشبهة رشد.13 ابن
روحية، إنسانية أخالقية معظمها الِحَكم نسبيٍّا. مقبول والرأي اإلطالق، عىل مقبولة الحكمة
الفكرية. واملدارس لألفراد الرأي فإن لألفراد، الِحَكم كانت وإذا إلهي. أو طبيعي والرأي
خاصًة السابقة، الديانات ملعرفة األنبياء قصص يف تاريخيٍّا مصدًرا القرآن ويبدو
حاججها التي الديانات وهي واألشخاص، والهياكل األصنام وعبادة والحرانيني الصابئة

إبراهيم.14 لسان عىل القرآن
الفالسفة»، «مقاصد يف الغزايل عىل االعتماد مثل املعلنة غري املصادر تبدو وقد
رواة املتأخرين الفالسفة آراء لعرض «النجاة» أو أرسطو، آراء لعرض «التهافت» وربما
يخطئ أرسطو أن مع عليه، متهالكني مقلدين وتابعوه وراءه ساروا فقد أرسطو؛ عن
سينا وابن ثامسطوس نقل أن تثبت أخرى مصادر عىل الشهرستاني اعتمد كما ويصيب.15
رؤية دون ربط مجرد إال ليس والنقل دقيًقا.16 نقًال يكن لم الكبريان، الشارحان وهما عنه،

ومما ص٤٢. (أنكسمانس)، عنه ونُقل .٣٧-٣٨ ج٤، أنكساجوراس، عن فرفوريوس رواية السابق 11
وعن .١٦٠ ج٤، فرفوريوس، عن ورواية .٩٠-٩١ ص٨٣، عنه، ويُحكى ص٥٠. ج٤، أنبادقليس، عن نُقل

.١٨ ج٥، سابًقا، نقلناه ما .١٢ ج٥، ،١٠٤ ج٤، السجزي، ورواية ج٥، الصرييف، بكر أبي
اإلسكندر، بطليموس، إقليدس، ديموقريطس، أبقراط، هومريوس، سولون، هرمس، للفالسفة: الِحَكم 12
وأنبادقليس، أنكسمانس أنكساجوراس، للفالسفة: والرأي ثاوفرسطس. اليوناني، الشيخ ديوجانس،
فالسفة وشيعته، ديموقريطس األكرب، زينون أكستوفانس، فلوطرخس، أفالطون، سقراط، فيثاغورس،

األفرودييس. اإلسكندر ثامسطيوس، فرفوريوس، أرسطوطاليس، أبيقورس، هرقل، أكاديما،
ص١٨–٢٠. ج٥، الشهرستاني، 13

ص١٤–٢٢. ج٤، السابق، 14
ص١٤٠-١٤١. ج٤، السابق، 15

سينا بن عيل أبو قال الطبيعيات. يف سينا بن عيل أبي عن املنقولة الطبيعيات يف القول نبتدأ ونحن 16

مصادره. عن أيًضا سينا ابن صمت وربما ص١٠١). (ج٥،
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إىل حاجة يف مجرًدا املنقول كان لو خاصًة النقل عىل الداللة تغيب توظيف. أو تأويل أو
أي الطبيعة؛ بعد ما كانت ولو حتى باإللهيات الشهرستاني يبدأ وكمتكلم وتأويل. قراءة
وهي الدالالت وجود من وبالرغم وبطليموس، املجسطي مع واحدة مرة إال املقارنات،
يف سينا ابن ومحاجة أرسطو عىل واملعاد والوحي النبوة مثل اإلسالمية املوضوعات زيادة

الطبيعيات.
اليونان أعالم أرسطو ويتصدر الفلسفة.17 يف املوروث عىل الوافد أولوية وواضح
ثم فيثاغورس، ثم أبقراط، ثم الرومي، واإلسكندر سقراط ثم اإلطالق عىل أفالطون ثم
ثم وفرفوريوس، أنبادقليس ثم وطاليس، وديموقريطس فلوطرخس ثم ثامسطيوس،
اليوناني الشيخ ثم وأنكساجوراس، بطليموس ثم وأبرقلس، األكرب زينون ثم هرمس،
وهومريوس وإقليدس وأبيقورس هرياقليطس ثم وأغاذيمون وأنكسمانس وثاوفرسطس
الشاعر وزينون خريبوس ثم الكلبي، وأطوسايس الكلبي وديوجانس الشاعر وسولون
املشاءون يتصدر املدارس ومع وآخرون. وهرقل وأكسونوفان وبارميندس األصغر وزينون
وفاذي ألرسطو، العلوية واآلثار والعالم السماء أفالطون، نواميس الكتب ومن والرواقيون.
الروم عىل اليونان يتصدر األقوام حيث ومن واملجسطي. (أفالطون)، لسقراط (فيدون)
الشاعر وزينون األصغر وزينون األكرب زينون بني الخلط بعض يوجد قد اإلطالق.18 عىل

فقط. وزينون

إال املوروث من يذكر وال فكرية. مدارس عرش من يقرب ما إىل باإلضافة يونانيٍّا، علًما ٦٠ حوايل يذكر 17
الثلث. بمقدار أي علًما؛ عرشين من يقرب ما

اآلتي: النحو عىل اليونان الفالسفة ترتيب يكون األسماء تردد حيث من 18

فيثاغورس ،(١٢) أبقراط ،(١٦) الرومي اإلسكندر ،(١٧) سقراط ،(٣٥) أفالطون ،(٤٠) أرسطو
هرمس ،(٧) فرفوريوس أنبادقليس، ،(٨) طاليس ديموقريطس، فلوطرخس، ،(٩) ثامسطيوس ،(١١)
أنكسمانس، ثاوفرسطس اليوناني، الشيخ ،(٤) أنكساجوراس بطليموس، ،(٥) أبرقلس األكرب، زينون ،(٦)
الشاعر، زينون خريبوس، ،(٢) الشاعر سولون إقليدسهومريوس، أبيقورس، هرياقليطس، ،(٣) أغاذيمون
هرقل، أكسنوفان، براميندس، كوروس، أرسالوس، فيالطن، أرقسطس، أفراطولس، أرسجانس، أماسيس،
فوطس، الصغري، زينون بليموس، خروسيبوس، بقراطيس، بمرزونوش، فلنكس، أبانوا، برقليطس،
الشعراء، ثم ،(٦) املشاءون (املظلة)، الرواق أصحاب الفكرية املدارس ومن .(١) سوس تاون، مسطورس،
حكماء اليونانيون، يتصدر األقوام ومن لوقيون. أهل الفيثاغوريون، السبعة، الحكماء الشاعريون، النُّساك

.(٦) الروم الروم،
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ألنه العظيم هرمس استبعاد مع كذلك املوروث الوافد يتصدر الكم حيث ومن
سقراط ثم أفالطون ثم فيثاغورس ثم الوافد أرسطو ويتصدر االثنني. بني مشرتك
املظال أهل حكماء ثم وأبقراط وهومريوس طاليس ثم أبرقلس ثم أنبادقليس ثم
األكرب أنكسمانسوزينون ثم اليوناني والشيخ واإلسكندر وخروسيسوزينون (الرواقيون)
وإقليدس وسولون وديموقريطس أنكساجوراس ثم وفرفوريوس وشيعته وديموقريطس
املدرسة من الشهرستاني أن وواضح وثامسطيوس.19 فلوطرخيسوهرقل ثم وديوجانس،
الفيثاغوريني مدرسة لتصدر نظًرا اإلرشاقية املدرسة من الشهرزوري أن كما الفيثاغورية،
الطبيعية. املدرسة مقابل يف وأرسطو وأفالطون سقراط الفالسفة كبار إليها ينتسب التي

املؤرخ. وذات التاريخ موضوع بني املسلمني، اليونان بني يشرتك املقياس هو فالعقل
اللفظ من اشتقاًقا الفلسفة بتعريف الفالسفة عن الحديث قبل الشهرستاني ويبدأ
أي وعملية؛ نظرية أي سنة؛ وكأنها وفعلية، قولية والحكمة الحكماء». «محبة اليوناني
والبعضاآلخر العمل، عىل النظر قدموا بعضالحكماء العمل. طريق النظر ورشيعة. عقيدة
مًعا. للقسمني الوصول الكامل للعقل ويمكن والخري. الحق وكالهما النظر، عىل العمل قدم
وقسم للنظر األولوية أعطوا والحكماء النظر، من ولقسم للعمل األولوية فأعطوا األنبياء ا أمَّ
العقل. طريق عن باإلله يتشبه حتى الكون نظام لعقله يتجىل أن الحكيم غاية العمل. من
والرتهيب. الرتغيب طريق عن العامة فيقيضاملصالح الكون نظام له يتجىل أن النبي وغاية
فإنه النبوة مشكاة من علمه استمد ومن األنبياء. يقبلون فالفالسفة والتخييل. والتشكيل

التعظيم. حد إىل تقدير أعظم يقدِّرهم
واملتأخرون األوائل، األواخر خالف كما النظرية. الحكمة يف الحكماء اختلف وقد
واإللهيات، الطبيعيات يف محصورة األوائل مسائل كانت املسائل. من عديد يف املتقدمني
ما علم أقسام: ثالثة إىل العلم انقسم وبالتايل الرياضيات. زادوا ثم والعالم، الباري يف
يطلب الذي الطبيعي العلم وهو كيف وعلم األشياء، ماهيات يطلب الذي اإللهي العلم وهو

أرسطو ا: كمٍّ اليونان فالسفة وترتيب .(١٠) هرمس باستثناء ،(١١٧) واملسلمون (١٧٩ص)، اليونان 19
هومريوس، طاليس، ،(٧) أبرقلس ،(٨) أنبادقليس ،(٩) سقراط ،(١٥) أفالطون ،(٢٢) فيثاغورس ،(٣٥)
زينون أنكسمانس، ،(٥) اليوناني الشيخ اإلسكندر، زينون، خروسيس، املظال، أهل حكماء ،(٦) أبقراط
ديوجانيس إقليدس، سولون، ديموقريطس، أنكساجوراس، فرفوريوس(٤)، ديموقريطسوشيعته، األكرب،

.(٢) ثامسطيوس هرقل، فلوطرخيس، ،(٣)
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كان سواء الريايض، العلم وهو األشياء، كم فيه يطلب الذي كم وعلم األشياء، كيفيات
تعليمات اه وسمَّ املنطق أرسطو أضاف ثم (الهندسة). مخالًطا أو (الحساب) مجرًَّدا الكم
وجعلها املنطق، قوانني من نشأتها منذ الحكمة تخُل لم إذ القدماء؛ كالم من جرده
ألقوال وتقنني وتنظيم تجريد هو بل للمنطق، واضًعا مبدًعا فأرسطوطاليس العلوم. آلة
والعلم املطلق، الوجود وموضوعه اإللهي العلم أربعة: الحكمة فأصبحت السابقني. الحكماء
املنطقي والعلم واملقادير، األبعاد وموضوعه الريايض والعلم الجسم، وموضوعه الطبيعي

الذهنية.20 املعاني وموضوعه
الذاتي، أو املوضوعي التأوييل، أو الرسدي بالعرضالتاريخي الشهرستاني يكتفي وال
أغفل فقد املوروث؛ نقد أو الوافد نقد كان سواء النقد، إىل يتجاوزه بل الداخيل، أو الخارجي
النوادر، من القليل إال كمؤرخني اليونان مقاالت ذكر اإلسالم فالسفة من املتأخرين مفكرو
الشهرستاني. يفعل كما الرسدي املوضوعي التأريخ مجرد اإلسالم فالسفة وظيفة وكأن
جعلها خالصة عقلية فلسفة وأعطى مصادره عن صمت أنه إال سينا ابن عظمة رس وما
كما تزييًفا، كان نقلهم بعض إن بل غريها. دون املسلمني لفالسفة نموذًجا الشهرستاني
بأنه الشهرستاني ح ويرصِّ مؤلفيها. لغري للنصوص الخاطئة النسبة قضية يف معروف هو
مقارنة يف للقارئ االختيار تارًكا بالنقد وتعقبه النقل صدق من وتحقق الفالسفة تجاوز
الفلسفة تاريخ تصحيح عىل الشهرستاني ويعتمد باألواخر.21 األوائل باملحدثني، القدماء
أنه أفالطون عن روى من أرسطو، مذهب عىل وهو فرفوريوس مثل سابقيه عىل اليونانية

الزمان.22 يف بداية له وأن العالم بحدوث يقول
إنكاًرا يعلمها وال األشياء أبدع الباري إن قوله يف أنكسيمانس عىل الشهرستاني ويردُّ
بأن فالقول العقائد، يف وخطأ صواب فهناك املستبشع.» القول من «وهذا اإللهي للعلم
ال نقص البعض دون الصور بعض يعلم أنه أو شنيع محال شيئًا يعلم ال الباري
الصحيح»،23 الرأي هو «وهذا واملعلومات الصور جميع يعلم بأنه والقول بالكمال. يليق

.٢٥–٣٠ ج٤، الشهرستاني، 20
ربما نادرة شاذة نكتة إال رأًسا مقالتهم وذكر ذكرهم اإلسالم فالسفة من املتأخرون أغفل «وقد 21

املطالعة يف إليك االختيار زمام وألقينا نقًدا تتبعناها ونحن تزييًفا. إليها أشاروا أفكارهم عىل اعرتضت
.(٣٠ ص٥، (الشهرستاني، واألواخر» األوائل كالم بني واملناظرة

ص٢٧. ج٥، الشهرستاني، 22
.٩٩ ،٤٠ ج٤، السابق، 23
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اليونان، ُشبَه عىل ويرد األشعري. املتكلم إىل وضعه ترك قد للفلسفة املؤرخ وكأن
خصص وتحكمات مغالطات فأكثرها العالم. ِقَدم يف سينا وابن بل وأرسطو، أبرقلس
أبرقلس تعصب نقيض عىل منطقية قوانني عىل ينقضها ا خاصٍّ كتابًا الشهرستاني لها
وجسماني. روحاني بمنطقني؛ الناس يناطق بأنه له العذر إيجاد حاولوا الذين وأنصاره
واحًدا طريًقا إال تعرف ال التي الحكمة طريق عىل فخرج جسمانيني. يحاورهم من وكان
يريد.24 ما فيه هًوى صاحب كل ويجد التشتت، إىل يدعو الذي الجدل وليس الربهان وهو
لهم واملمثل اإلسالم فالسفة نموذج فهو اإلطالق، عىل سينا ابن فيتصدر املوروث ا أمَّ
اح، وُرشَّ مرتجمني بني وفالسفة، رواة بني فرق ال آخرين عرشين ذكر من بالرغم جميًعا
وصغارهم.25 ومسكويه والعامري والفارابي الكندي مثل الفالسفة كبار بني فرق وال
كما املسلمني عند لليونان امتداًدا املتقدمني، من واليونان املتأخرين. من جميًعا ويعتربهم
إال لهم حضاري دور وال لهم أصالة ال وكأنهم الغرب، يف املحدثون املسترشقون يدعي
نزعة عن يكشف مما أفالطون تابع الذي القليل إال أرسطو أتباع كلهم اليونان. تبعية
الشهرستاني منه يقتبس األول، وزعيمهم سينا ابن رمزهم املسلمني. عند واقعية عقلية
ابن هو والفلسفة الفلسفة، هو سينا فابن والطبيعيات؛ واإللهيات املنطق للفلسفة، عرًضا
وإعطاء يستحقون، مما أقل الفالسفة إعطاء سينا، ابن إال بالفالسفة إجحاف وهو سينا.26

تحكُّمات. وأكثرها مغالطة نوع منها واحدة كل ويف فتُنقض، يُقال أن يمكن التي هي الشبهات «وهذه 24
عىل ونقضتها سينا بن عيل أبي تقريرات وهذه أرسطوطاليس. شبهات فيه أوردت كتابًا لها أفردت وقد
(الشهرستاني، الشبهات» هذه ذكر يف عذًرا د مهَّ من ألبرقلس املتعصبني ومن ذلك. فليُطلب منطقيٍة قواننَي

.(٢٠ ج٥،
النحوي، يحيى إسحاق، بن حنني الكندي، البرصي، الحسن ،(٣) السجزي سليمان أبو ،(١٢) سينا ابن 25
محارب أبو البلخي، زيد أبو النيسابوري، محمد قرة، بن ثابت املقديس، سليمان أبو ، املفرسِّ الفرج أبو
عدي بن يحيى مسكويه، الوزير، عيىس األسفرايني، حامد أبو النسفي، طلحة الرسخيس، أحمد القمي،

.(١) الصيمري زكريا أبو الفارابي، العامري،
ويستغرق ١١٥ص! منها سينا خصابن ١١٧ص، حوايل (ص٣١–١٤٨) اإلسالم فالسفة من املتأخرون 26
(ص٥٣–١٠١). ٤٧ص واإللهيات (ص١٠١–١٤٨)، ٤٨ص والطبيعيات (ص٣٢-٥٣)، ٢٠ص املنطق
مجرد هم سينا، ابن يمثلها واحدة كتلة اإلسالم فالسفة من فاملتأخرون الكتاب؛ فهرس يف تقسيم وال
.(٣٢–١٤٨ ج٥، (الشهرستاني، الفلسفة وضع الذي الواحد العالم وهو (ص٣١-٣٢)، آراء بال أسماء
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وداود وإدريس شيث واألنبياء، القرآن أيًضا املوروث ويشمل يستحق. مما أكثر سينا ابن
اإلسالم.27 تاريخ من جزء والنصارى ولقمان.

تمثل اليونانية فالفلسفة البعض؛ بعضهم بني اليونان فالسفة الشهرستاني ويقارن
الحضارة داخل ويتفقون بينهم فيما الفالسفة يختلف واحًدا، حضاريٍّا كالٍّ واحدة، وحدة
ومسلمني. يونان اح، َّ الرشُّ عند خارجها الفالسفة بني الخالف ينترش أن قبل اليونانية
إىل ترد الخاصة، وبيئتها الخاص، مسارها لها البعض، بعضها ترشح اليونانية الفلسفة
أرسطو عىل رشوحه يف بعد فيما رشد ابن فعله ما وهو الخارج. يف تنترش أن قبل الداخل
أرسطو، إىل أفالطون إىل سقراط من اليونانية الفلسفة وجدل اليوناني تراثه إىل بإرجاعه
للعمل تقسيًما هناك أن ويبدو منه. الجزء هذا الذيخرج الكل يف بوضعه إال الجزء يُفهم فال
دون واألخالقيات اإللهيات عىل الفلسفة من اقترصسقراط إذ اليونان؛ فالسفة بني إرادي ال
الفلسفة دورة تكتمل وبالتايل بعد، فيما أرسطو سيفعل كما والطبيعيات التعرضللمنطق
الخالف يتحول وقد الطبيعي.28 وأرسطو اإللهي، وأفالطون اإلنسان، سقراط بني اليونانية
إثباته يف أنكساجوراس عىل املتأخرين الحكماء رد مثل وردود معارك إىل الفالسفة بني
قوله ويف عنه، النهاية نفي ويف عنرصية، أو سماوية صورة له يعني لم مطلًقا جسًما

املرتب.29 وتعيينه الرتتيب سبب بيان ويف والظهور، بالكمون
آرائها؛ ببعض القائلني وأول اليونانية الفلسفة بداية الشهرستاني ويبني
عند ظهرت التي األلفاظ وهي والظهور، بالكمون قال من أول هو فأنكساجوراس
أهمية وتلك الفلسفة، عىل سابًقا كان اليونان عند والشعر املعتزلة.30 من الطبائع أصحاب
مسري إنسان كل األستاذ فعند أفالطون؛ أستاذه أرسطو خالف وقد وطاليس. هومريوس
لكل صلح سليًما الطبع كان إن التلميذ وعند يتعداه، ال ليشء مهيَّأ طبٌع له له، ُخلق ملا
تتعداها ال أنواع اإلنسانية النفوس األستاذ وعند واالكتساب. الطبع بني الخالف وهو يشء،
النوع تهيأ ليشء نفٌس تهيأت إذا واحد نوع اإلنسانية النفوس التلميذ وعند عداها، ما إىل

.(١) النصارى لقمان، داود، إدريس، شيث، القرنني، ذو األنبياء، ،(٢) العرب ،(١٩) القرآن ذكر 27

لهم ومخالفته الفعال، العقل أنه األول املبدأ يف الحكماء سائر أنكساجوراس موافقة ذلك عىل واألمثلة 28

.(٣٧ ج٣، (الشهرستاني، متحرك غري ساكن الحق األول أن يف
.٣٩ ج٣، السابق، 29

.Mythos Logos باسم العربية الدراسات يف املعروفة املشكلة وهي .١٢١ ،٣٧ ج٤، يف السابق، 30
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ويحكم الحكمة؟ قبل الحق أم الحق قبل الحكمة هل وسقراط فيثاغورس اختلف كما لها.
وقد جليٍّا يكون قد الحق أن إال الحكمة، من أعم الحق بأن الخالف هذا يف الشهرستاني
العالم يف مبسوط الحق جلية. إال تكون وال الحق من أخف فإنها الحكمة ا أمَّ ضعيًفا. يكون
العالم. يف املبسوط للحق موضحة والحكمة العالم. يف املستفيضة الحكمة عىل مشتمل

اليشء.31 ألجله ما والحكمة اليشء به ما الحق
ورؤيته تركيبه بعد للموضوع بنية إيجاد أجل من اليونان فالسفة بني املقارنات وتتم
عن يكشف والتاريخ الفلسفة، إىل يؤدي الفالسفة فتاريخ عليه؛ األسماء اختالف ومعرفة
الرواقيون وزعم للكل. مدبرة روحانية قوة جرجيس اه سمَّ البخت أرسطو اه سمَّ فما البنية،
الحكماء من بعده ومن أرسطو خالف كما الحد. إنه رابع وقال األشياء. لعلل نظام أنه
إىل واألنفس األجسام، إىل الصورة مرجِعني الصورة أو امُلثُل نظرية يف أفالطون أستاذه

األبدان.32
يف املتأخرون والفالسفة واحد، فاملوضوع واملوروث؛ الوافد بني املقارنة تكون وأحيانًا
اليونان خالفات يف طرًفا املسلمون ويدخل اليونان. املتقدمني للفالسفة استمرار هم اإلسالم
لحل املوروث مواقف استعمال أجل من أو الثقافتني، بني واملختلفة املتشابهة املواقف لبيان
اإلبداع إن أم واحد، معنًى هما هل واملبدع، اإلبداع يف األوائل اختلف فقد الوافد؛ خالفات
ويف وامُلراد، للمريد بالنسبة اإلرادة يف املسلمني إشكال نفس وهو املبدَع. وإىل املبِدع إىل نسبة
اتحاد من الرواقي وزينون خروسيبوس مقارنة وكذلك واملخلوق. للخالق بالنسبة الخلق
ال يف املقارنة تتم وأحيانًا البرصي. الحسن عند واحد يشء وهما والنفس، البدن الجوهرين؛
ظهور مثل املؤرخ ذهن يف ويتحاورون ويتعارصون مًعا يعيشون جميًعا فالفالسفة زمان؛

اإلسكندر.33 مع الصيمري زكريا أبو
واملرصية، والهندية والفارسية البابلية الثقافات من بغريهم صلة عىل اليونان وكان
الثقافات تاريخ الوقت نفس يف هو اليونانية الفلسفة تاريخ يجعل مما ويعلِّمون، يتعلمون
املقارنات وتتم اإلسالمي. املرصي البابيل اليوناني هرمس ذلك عىل والدليل كلها. القديمة
إىل باإلضافة اليونانية، الفلسفة عرض خالل من والعرب والروم وفارس الهند حكماء مع

.٧٧-٧٨ ،١٧٤ ج٤، السابق، 31
.٩١-٩٢ ،٨٨ ج٤، السابق، 32

.٤ ج٥، ،١٣٨ ،٩٤ ج٤، السابق، 33
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فالحرانية املحيط.34 هي القديمة والثقافات املركز هم اليونان وكأن املستقلة، أقسامهما
جد سولون إىل أو أربعة، أنبياء وهم وأواذي، وأعيانا وهرمس أغاذيمون إىل مقاالتها تنسب
ودعا فارس، دخل (مرزنوش) فلنكس رشيدان؛ تلميذان لفيثاغورس وكان ألمه. أفالطون
وتركوا الجسمانية، املجوس فأخذ قومه، مجوسية إىل باإلضافة أستاذه حكمة إىل الناس
إىل مضافة أستاذه حكمة إىل الناس ودعا الهند، (قالنوس) آخر تلميذ ودخل الروحانية.35
املطوقة، الحمامة رمز الهند ويف الجسمانية. وتركت الروحانية، الهند فأخذت الربهمية،
بيوت لليونانيني وكان فيها. االنغماس أو املادة من للخالص الشبكة يف الواقعة والحمامة
والبعض الروم، بالد يف القسطنطينية باب عىل نار به وآخر املجوسية، للديانة نار بها ليس
اليونان يف وغربها والصني الهند يف ورشقها املركز، هي فارس كانت الصني. رشق يف

األطراف.36 هما والرومان
للحكماء تالميذ اليونانيون الفالسفة ويبدو اليوناني، للفكر منبًعا مرصأحيانًا وتبدو
الحكمة إليه ونُسبت بالفلسفة شهر من أول وهو — فلوطرخيس إن فقيل املرصيني،
النصارى، مع اليونان أيًضا ويقارن ملطية. إىل يعود أن قبل بمرص تفلسف قد —
بني الشهرستاني ويقارن النصارى.37 عند الخارجة بالظلمة أرسطو عند والهاوية الظلم
بالنبوات يقولون ال الرباهمة من الهند فبعضحكماء النبوة؛ من وموقفها القديمة الفلسفات
حني يف فكر، وخطرات فلتاتطبع حكمتهم ألن قليلة رشذمة وهم العرب. بعضحكماء مثل
مثل يونان وأواخر، أوائل ومحدثني، قدماء إىل الروم حكماء انقسم وقد بها. آخرون يقول
فلسفة، اإلسالم قبل للعجم يكن لم ألنه العجم، حكماء وهم ومسلمني، واملشائني الرواقيني
الحكمة الصابئة وخلط امللل. سائر من أو القديمة امللل من ِحَكمهم يستقون كانوا بل
مجموعتني؛ ويجعلهم لهم! كالعيال وغريهم األصل، هي واليونان الروم حكمة بالصبوة،

الحكماء.38 من تبعهم ومن السبعة الحكماء

.٢٣-٢٤ ص٣٨-٣٩، ج٤، السابق، 34
ص١٧٤–٢١١. ج٥، ص١٠٧-١٠٨، ج٣، ص٧١، ج٤، السابق، 35

ص٨٤. ج٣، السابق، 36
.٢٢–٣٠ ،١٧٤ ،٩٧-٩٨ ج٤، السابق، 37

أفالطون. سقراط، فيثاغورس، أنبادقليس، أنكسمانس، أنكساجوراس، طاليس، هم: السبعة الحكماء 38
ص٣). (ج٤، والنُّساك والشعراء، ديموقراطيس، أبقراط، فلوطرخيس، هم: تبعهم ومن
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ة أمَّ فالهند والنحل؛ امللل أرباب بها وختم كبرية مساحة للهند الشهرستاني ويفرد
صابئة وأكثرهم بإبراهيم، تؤمن وثنوية، ودهرية براهمة بني مختلفة وآراؤهم عظيمة
عىل وحكماء باألصنام، وقائل بالهياكل، وقائل بالروحانيات، قائل بني بينها فيما تختلف

والعمل. العلم يف اليونان طريقة

من بل أصًال، النبوات ينكرون ألنهم إبراهيم؛ من ا مشتقٍّ ليس واالسم الرباهمة: (١)
الشعائر مثل العقول مع الرشائع من كثري وتعارض العقول يف النبوة الستحالة برهام؛

أصناف:39 ثالثة وهم الحيوان، وذبح

يموت. وال يهرم وال يرشب وال يطعم وال ينكح وال يولد ال شخص البددة، أصحاب (أ)
التفكري التعفف، العفو، الجود، عرش: بخصال الكمال ويكمن الربديسعية. مرتبة منهم وأقل
اإلعراض املعارشة، حسن القلب، لني النفس، ترصيف، بالعلم، العقل رياضة بالخالص،

الحق. سبيل يف الروح بذل الخلق، عن
الروم. طريقة طريقتهم وتخالف بالنجوم. املهتمون العلماء وهم الفكرة، أصحاب (ب)

بالخواص. تحكم والهند بالطبائع، تحكم الروم
واألكوار. األدوار تناسخ التناسخ؛ أصحاب (ج)

غري من برش صورة يف هللا من بالرسالة تأتيهم وسائط وهي الروحانيات، أصحاب (٢)
ِفَرق: وهي الدنيا، عن اإلعراض ودليله الرشائع. لهم ويسن وينهاهم فيأمرهم كتاب،

ملك الرسول الكابلية، (ب) باهوديه. اسمه روحاني ملك الرسول الباهودية، (أ)
إنسان. صورة يف بهادن اسمه عظيم ملك الرسول البهادونية، (ج) شب. اسمه روحاني،

الكواكب: َعبَدة (٣)
(الجندريكينية). القمر عبدة (ب) الشمس. عبدة (أ)

األصنام: عبدة (٤)
امرأة. صورة عىل صنم الدهكينية، (ج) الربكسهيكية. (ب) املهاكالية. (أ)

النار. عبادة األكنواطرية، (ه) املاء. عبادة الجلهيكية، (د)

آيتني. القرآنية اآليات من كمصادر ويستعمل ص١٧٤–٢١١. ج٥، الشهرستاني، 39
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

برحمنن؛ الهندي، وتلميذه قالنوس، فيثاغورس تلميذ املذهب أدخل الهند: حكماء (٥)
املناظرات وناظرهم. منهم جزءًا قتل أن بعد اإلسكندر يحاربهم لم النفس. تهذيب أي

أرسطو. دوَّنها

والهند العرب ألن وذلك الفالسفة؛ بعد الجاهلية يف العرب آراء مع املقارنة تتم كما
عليها والغالب املاهيات، بأحكام والحكم األشياء خواص اعتبار واحد، مذهب عىل يتقاربان
كيفيات اعتبار واحد، مذهب عىل أيًضا يتقاربان والعجم الروم أن حني يف والطبع. الفطرة
الشهرستاني فعند والجهد؛ االكتساب عليهم والغالب الطبائع، بأحكام والحكم األشياء،
العرب إىل منهم اليونان إىل أقرب والعجم والعجم، اليونان إىل منهم الهند إىل أقرب العرب
املعمور البيت شكل عىل وتوبته آدم لرغبة تحقيًقا هللا بناه العتيق البيت العرب عند والهند.
أعاد ثم والطني، الحجر من آدم ويص شيث بناه ثم نور. من املالئكة طواف السماء، يف
فيه األصنام وضع من وأول والتاريخ. األسطورة بني جمًعا الطوفان، بعد إبراهيم بناءه
إىل للتقرب زوجني شكل عىل ونائلة وإساف ُهبَل فأحرض للشام، تقليًدا لحي بن عمرو
سبعة بيوت والعرب للهند وكان األصنام. العرب وبيوت النريان، املجوس بيوت زلفى. هللا

اإلسالم.40 بعد هدمها تم العرب وأرض وفارس الهند يف الكواكب السبع عىل مبنية
أقسام: واملعطلة التحصيل. بعض ومحصلة معطلة قسمان؛ والعرب

عىل اعتماًدا املغني والدهر املحيي الطبع وإثبات واإلعادة، والبعث الخالق إنكار (أ)
واملوت. الحياة وِقَرص املحسوسة الطبائع

هللا، عند شفعاء األصنام وعبادة الرسل وإنكار اإلعادة، من ونوع بالخالق اإلقرار (ب)
النخبة. وبعض الدهماء من وهم واملشاعر، واملناسك والقرابني والهدايا والنحر لها، والحج
وطلب بالتناسخ البعض فآمن الرسل، وبعث األجساد حرش إنكار العرب: شبهتا كانت وقد

الصابئة. أو املسيحية أو باليهودية آخرون وآمن برشي، غري رسوًال

الشعر وعىل وحديثني، ،(١٨) القرآن آيات عىل مصادره يف ويعتمد ص١٤٨–١٧٤. ج٥، الشهرستاني، 40
بيتًا). ٧٢٫٥ من تتكون شاهًدا، ٣٤) العربي
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بالعلوم: النشغالهم طبًقا أقسام واملحصلة

بالبعث يقر كان الذي الطبيعي الدين ومنها واألديان، والتواريخ اإلنسان علم (أ)
بالتوحيد يعتقد ساعدة بن قس وكان املطلب. عبد يؤمن كان كما وعقابًا، جزاءً والثواب،
حرَّم وقد وبالبعث. آدم وخلق بالخالق، يؤمنون آخرون هناك وكان بالحساب.41 ويؤمن
وتحريم الزواج وقوانني املرأة وضع ينقصهم وكان نفسه.42 عىل الخمر الظرب بن عامر
يوم ويوفون الِجمار ويرمون الُحُرم األشهر يحرِّمون وكانوا األختني. بني والجمع الزنا

نونهم. ويكفِّ املوتى لون ويغسِّ الجنابة من يغتسل البعض وكان النحر. ويوم عرفة
به. علم عىل بكر أبو وكان الرؤيا، علم (ب)
منهم. والقافة الكهنة يتواله األنواء، علم (ج)

شهاب بن وعالف سلمى، أبي بن وزهري قضاعة، من وبرة دبرة بن ثعلب بن الطانجة عبد مثل 41

زيد. بن وعمرو األسدي، األشيم بن وُجريبة التميمي،
الكناني. محرث بن أمية بن وصفوان التميمي عاصم بن قيس إىل باإلضافة 42
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واملصنفات املصنفون (١)

ثم واملوروث، بالوافد ثم والخاصة، العامة الحضارات بتاريخ بدأ قد التدوين كان إذا
عامة كمنظومة العلوم تقسيم إىل اآلن يتحول فإنه الِفَرق، بتاريخ ثم اإلسالمية، بالحضارة
يوجد فال (٣٨٥ه). النديم البن «الفهرست» يف الحال هو كما تحتها األعالم أسماء تندرج
أن قبل أدبي كنوع النصالفلسفي بنية عن يكشف زماني ال طور وهو تصنيف. بال تاريخ
وأمثال، وأقوال ِحَكم إىل أو املعارصة القواميس حتى األعالم أسماء إىل النصنفسه ينفصل
بعد املضمون بتحليل تسمح التي األدبية أنواع أرقى يف للنص املثىل التحليل وحدة وهي
مقارنة حضارية ورؤية أعم منظور من الكتب أسماء فالغاية الفلسفية؛ للنصوص ذلك
التاريخ إىل أقرب أخباٍر يف الكتب أسماء إدخال وإىل التكرار إىل ذلك أدى لو حتى أشمل
«الكتب أو كتبهم» «أسماء عنوان وضع لذلك املأمون. حلم باستثناء القراءة دون الخالص
التدوين، تاريخ يف كتاب أول عمليٍّا هو «الفهرست» كان وإذا الفنون. معظم يف املصنفة»
ساعد وربما األسواق.1 ويف لديه التي الكتب لرصد ذلك يف دافع كوراق ملهنته كان فربما

بن إلسحاق والفالسفة» األطباء «تاريخ (٢٦٠ه)، إسحاق بن لحنني الفالسفة» «نوادر إال يسبقه لم 1
أثناء القسطنطينية إىل ذهب إنه ويُقال ،(٢٩٨) جلجل البن والفالسفة» األطباء «طبقات (٢٩٨ه)، حنني

مخطوطات. عن بحثًا ربما الحرب،



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوعي فيها يتبلور التي والرسية العلنية املعارضة من أي شيعيٍّا؛ معتزليٍّا كونه ذلك عىل
بالتاريخ.

تاريخي كمصدر القرآن استعمل وشفاهية؛ مدوَّنة مصادر النديم ابن استعمل وقد
مصادر من كمصدر العربي الشعر استعمل كما املؤرخني، باقي مثل األديان تاريخ عن
يختلط حيث السابقة، األمم أخبار ملعرفة اإلسالم قبل العرب عند الحال كان كما املعرفة
تقسيم ضمن يُذكر لم التفسري وعلم عباس. ابن تفسري عىل يعتمد كما بالخيال.2 الواقع
آدم منذ السابقة األمم تاريخ تكمل فاألسطورة باإلرسائيليات؛ مملوء تفسري وهو العلوم،
فقد للمعرفة؛ مصدران والرواية الحكاية والتاريخ، األسطورة باآليات. وتختلط ونوح،
وملا الطوفان. بعد اكتُشفت ثم الطني، يف زال ما وهو عام بثالثمائة آدم قبل الكتابة ُوضعت
ويعرتف السالم.3 ربه عىل يقرأ عبقر بن السلف أن عليه مكتوبًا حجًرا وجدوا الكعبة ُهدمت
كما أصحابها خطوط يحدِّد أنه لدرجة أخرى،4 مدونة مصادر عىل باعتماده النديم ابن
ويقرأ ويتعلم ويتتلمذ ويستقيص ويسأل مروية.5 وحكايات شفاهية روايات عىل يعتمد
كانت إذا الروسية يعلم ال أنه ويعلن العلمية، وباألمانة بالتواضع يتسم آخرين.6 عىل
بالعرص إحساس مع ذكره غري أمره يعرف ال من املعتزلة من وأن حروًفا، أو كلمات
أكثر تاريخ مقدمات، أو إنشائيات دون مقتضب أسلوب يف األحداث ومشاهدة والزمن

(ص١٦-١٧)، الكندي وعىل الكتب، فضائل لبيان العتابي عمرو بن كلثوم شعر عىل النديم ابن يعتمد 2
(ص٦٢)، الفرزدق مثل الشعراء من أخرى مجموعة وعىل (ص٢٤٥)، العقائد لبيان الِفَرق شعر وعىل
صبيح أبي ابن عىل وخاصة والفقعيس(ص٧٣). العميثل وأبو (ص٦٧)، عراء وأبو (ص٦٦)، البيداء وأبو
–١٧٥ ،١٦٣-١٦٤ ،١٦١ ،١٥٢ ،١٤٥ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١١٤ ،١٠٩ ،٩٩ ،٩٧ ،٨٤-٨٥ ،٨١ (ص٧٣-٧٤،

.(٢٩٢ ،٢٨٤ ،٢٠١–٢٠٣ ،١٦٧
.٣٣٥-٣٣٦ ص٦-٧، النديم، ابن 3

(ص٦). سعيد أبي بخط قرأت (ص٢٣). القديمة التواريخ بعض يف قرأت .٣٣٦ ص٣٣١، السابق، 4
الوزراء كتاب يف الجهشياري هللا عبد أبي بخط قرأت (ص١٤). مقلة جدهم بخط مصحًفا ورأيت
بخط قرأته ما نسخة (ص١٣١). الحسن أبي بخط قرأت (ص١١٦). العسكري بخط رأيت (ص١٩).

(ص٤٤٧). سعيد أبي
،(٤٩١ ،٤٤٥ ،٤٢٩ ،٣٣٨ ،٢٣٢ ،٢٦٦-٢٦٧ ،٢٠٥ (ص٢٠٣، أخرى حكاية بلفظ الروايات تتعدد 5

(ص٦٤). العني كتاب يف أخرى حكاية (ص٤٤٦)، الرأس يف حكاية
(ص١١٣). عليه وقرأت تتلمذت (ص١٧). املعنى هذا استعصيت قد (ص٣٥). القس يونس سألت 6

190



العلوم تقسيم سادًسا:

بمناسبة واحدة آية إال تاريخي كمصدر القرآن النديم ابن يستعمل ولم أقل.7 وقراءة
دفني.8 إيمان من الدينية والعبارات الفقرات خواتيم به توحي ما بالرغم الرواندي، ابن

اللغة بعلم يبدأ فنٍّا، وثالثني ثالثة يضم للعلوم عرشيٍّا تقسيًما النديم ابن اتَّبع وقد
ثالثي تقسيم مقال كل عىل والغالب 9 العلوم». «إحصاء يف اللسان بعلم الفارابي بدأ كما
والخامسة (ثنائي)، والتاسعة الرابعة املقالة إال والثامنة، والسابعة والثانية األوىل للفنون،
ثم الكم حيث من املؤرخون ويتصدر تقسيم. بال والعارشة (ثماني)، والسادسة (رباعي)،
الشعر ثم الكالم ثم الفقهاء، ثم واالعتقادات املذاهب ثم التدوين ثم النحويون ثم الفالسفة
الزمان يف داخيل توتر التصنيف هذا من ويبدو املقاالت.10 أصغر الكيميائيون ثم العلماء ثم
والكالم الفقه له، التالية اإلسالمية والعلوم اإلسالم عىل السابقة والشعر اللغة علوم بني

.(٣٢٧-٣٢٨ (ص١٤، عرصنا زماننا، مثل: تعبريات يف وذلك .٢٤٦ ص٣٠، النديم، ابن 7
«وهللا مثل: والعبارات َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿ِمريَاُث امللحق: يف حرة وآية فلوجل، طبعة عن زيادة وهي 8

،٦ ،٢٦٧ ،١٨ ،٨ ،٦ النديم، (ابن قوله» من هللا إىل أبرأ و«أنا تعاىل»، هللا شاء و«إن هلل»، و«الحمد أعلم»،
.(٥٠٧ ،٣٥١ ،٣٤٢ ،٢٥٣ ،٢٤٤

اآلتي: النحو عىل العرش املقاالت هذه 9

الكتب (ب) وعجم. عرب األمم، لغات (أ) وكتابتها: خطوطها والعجم، العرب األمم، لغات وصف (١)
القرآن. (ج) السماوية.

كالهما. (ج) الكوفيون. (ب) البرصيون. (أ) كتبهم: وأسماء واللغويني النحويني أخبار (٢)
األدباء. (ج) امللوك. (ب) املؤرخون. (أ) التاريخ: أي واألحداث؛ والسري واألنساب األخبار (٣)

واإلسالميون. املحدثون (ب) اإلسالم. وصدر الجاهليون (أ) والشعراء: الشعر (٤)
الخوارج. (ج) والحشوية. واملجربة واإلمامية الشيعة (ب) واملرجئة. املعتزلة (أ) واملتكلمون: الكالم (٥)

والصوفية. والزُّهاد الُعبَّاد (د)
أصحاب (و) الشيعة. (ه) داود. (د) الشافعي. (ج) حنيفة. أبو (ب) املالكية. (أ) الفقهاء: (٦)

الرشاة. (ح) الطربي. (ز) الحديث.
الطب. (ج) والحساب. املهندسون (ب) واملنطقيون. الطبيعيون (أ) الفالسفة: (٧)
املنوعات. (ج) والسحرة. املشعبذون (ب) واملخرفون. املسامرون (أ) العلماء: (٨)

والصني. الهند (ب) والثنوية. الحرانية (أ) واالعتقادات: املذاهب (٩)
(السيمياء). والصنعويون الكيميائيون (١٠)

الفقهاء ،(٥٢) واالعتقادات املذاهب ،(٥٣) التدوين ،(٧٢) النحويون ،(٩١) الفالسفة ،(٩٢) املؤرخون 10
.(١٥) الكيميائيون ،(١٩) العلماء ،(٢٢) الشعر ،(٣٥) الكالم ،(٥١)
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العرب فعلوم التاريخ. ويكتب التدوين فيها يتم فرتة يف والكيمياء األديان وتاريخ والفلسفة
العجم. علوم ذلك يف بما اإلسالم، علوم قبل تأتي

تأتي فالكتابة وكتاباتها. وخطوطها أقالمها والعجم، العرب األمم، لغات األوىل املقالة
الكالم، تاريخ وليس الكتابة تاريخ هو الحضارة تاريخ الشفاه. قبل والتدوين الكالم، قبل
الخطوط.11 وضع من بأول ن املدوَّ التاريخ وينشأ واألوراق. األقالم أنواع ذلك يف بما
الخوارزمي عند الحال هو كما العلم يف وليس اللغة يف هنا والعجم العرب بني والتقابل
والقرآن السماوية الكتب وضع وأن الشعوبية. من نوع أي يتضمن وال العرق، يف وليس
والحرص الحروف وأشكال الكتابة تقنني يف دورها يبني الكتابة تدوين عن املقال هذا يف
األصوات وعلم الشفاه إىل أقرب وهو القراءات علم ويرتبط التاريخ.12 يف استمرارها عىل
العلوم من وهو التدوين، وعلوم الكتابة علم يف دخل قد القرآن كان وإذا والتدوين. بالكتابة
العلوم تقسيم يف تدخل لم والسرية والتفسري كالحديث النقلية العلوم باقي فإن النقلية،
القرآن. بعلوم يُقارن ما عادًة والتفسري التاريخ، تدوين يف يدخالن والسرية الحديث أن مع
مدارسنحوية إىل تحولت التي للمدن طبًقا النحو علوم تصنيف يتم الثانية املقالة ويف

بينهما. تجمع مدارس أو والكوفة البرصة مثل
واآليات، واألحداث السري وأصحاب النسابني أخبار التاريخ، علم الثالثة املقالة وتضم
العام التاريخ بني فرق فال واملغنني؛ والندماء األدباء وأخبار الخراج كتاب ذلك يف بما

الشعبي. والتاريخ الحكومي والتاريخ
العرصين يف القبائل ورواة ومناقضاتهم، والشعراء الشعر أخبار الرابعة املقالة وتضم

العباس. بني دولة حتى واإلسالمي الجاهيل
فن يف فرقتني كل للعقائد، وليس للِفَرق طبًقا واملتكلمني الكالم عن الخامسة واملقالة
املعاد. يف تأوييل األفعال يف جربي جهم أن مع والحشوية، واملجربة واإلمامية، الشيعة مثل
وال تفصل، واملرجئة تربط املعتزلة والعمل، اإليمان يف يجتمعان فال واملرجئة املعتزلة ا أمَّ
والعجيب بمفردهم. والخوارج سلطة، واملرجئة معارضة فاملعتزلة السلطة، من املوقف يف
من الثاني الشق وهو الفقه أصول وإخراج املتكلمني مع واملتصوفة والزهاد العباد وضع

L’ecriture au الصفر درجة يف «الكتابة يف بارت مثل املعارصة االتجاهات بعض رأي أيًضا هو وهذا 11

.«De la Gramatologie الكتابة «علم يف ودريدا ،«point zero
(ص٧). النبي بعثة بعد اللغة يف الزيادة عن العرب امتنع وقد ص٩-١٠. السابق، 12
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العلوم تقسيم سادًسا:

من باعتبارهما والشيعة املعتزلة بني القربى أوارص ويبني الدين. أصول من األصول علم
املعارضة؛ فرق من كثري كتب ضياع ويقرِّر باألشخاص. ال بالِفَرق ويعرِّف املعارضة. فرق
ويضعهم والقرامطة، اإلسماعيلية بني ويربط شهرة. أقل املذكورة الكتب أسماء تبدو لذلك
يربر قد مما املعتزلة عىل الصوفية رد ويعرض اإلمامية. الشيعة مع وليس الصوفية مع
بعض اشتغال ويبني النظر. ومنهج الذوق منهج بني الخالف يف املتكلمني مع وضعهم
بن وللحسن التوحيد، يف أرسطاطاليس عىل كتاب الحكم بن فلهشام بالفلسفة؛ املتكلمني

أيًضا.13 ألرسطاطاليس والفساد الكون اختصار النوبختي موىس
وابن داود عند الظاهري الفقه بإضافة ثمانية مذاهب يف الفقهاء عن السادسة واملقالة
به يعني وربما حنبل، بن أحمد فقه وإخراج (الرشاة)، الخوارج وفقه الشيعة وفقه حزم

عرصنا. يف فقه له يُعلم ال الذي الطربي فقه وإدخال الحديث، أصحاب فقه
دون فن يف املنطقيني الطبيعيني تضع الفالسفة، عن القصيد بيت هي السابعة واملقالة
العلوم من ثالث يف والطب الرياضية، العلوم من ثاٍن فنٍّ يف والحساب واملهندسني اإللهيني،
إخوان اه سمَّ ما وكل واالقتصاد، والسياسة األخالق العملية، الحكمة وتستبعد الطبيعية.
والرشح، للرتجمة ويعرض اإلنسانيات. أي والرشعية؛ الناموسية اإللهية العلوم الصفا
العربية إىل الفارسية من النََّقلة وأسماء مرتجًما، املقفع بن هللا عبد ودور واملفقود، املوجود
عن ويتحدث بألفاظها. الفالسفة حكايات وينقل والنبط. الهند ونقلة اللغات، وباقي
التفرقة، إىل الوحدة من والرفع، السقوط والخرافة، الفلك بني والجمع هرمس، أسطورة
كتب فقد الذنب.14 إىل الرباءة ومن الدنس، إىل الطهارة من الوحدة، إىل التفرقة من ثم
طاليس الفلسفة، يف تكلم من أول ويبني والطلسمات. والخواص النرينجيات يف هرمس
وترتيب أرسطاطاليس وأخبار وأفالطون السياسات، يف سقراط وأهمية وفيثاغورس،
الفالسفة أسماء ويعرض وخلقيات. وإلهيات وطبيعيات منطقيات رباعية: قسمة يف كتبه
وأرسطو. الكندي الوافد، إىل املوروث ويضم كأسماء. ومدارسوليس كاتجاهات الطبيعيني
والفلك والنجوم واملوسيقى والحساب واملنطق والكريات الفلسفة يف الكندي أعمال ويفصل
(وقوع واإلحداثيات والنفسوالسياسة والجدل واإلحكاميات والطب، واألنواعيات والهندسة

(التنبؤ). والتقدميات األرض)، (هندسة واألبعاديات الحوادث)

ص٢٥٠–٥٥٢. السابق، 13

ص٣٣١–٤٣٤. السابق، 14
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املسامرين يضم ولكن بعينه، علٍم عىل يدل ال عام لفظ وهو العلماء، عن الثامنة واملقالة
ر تصوُّ وهو ثالث! فنٍّ يف متفرقني وعلماء ثاٍن، فنٍّ يف والسحرة واملشعبذين فن، يف واملخرفني
والكذابني. واملدَّعني الظرفاء بني فيه فرق ال التعالم، أو املزيف العلم بمعنى للعلم قديم
والتمييز واملغفلني، البطالني وأحاديث سليمان عىل دخلوا الذين العفاريت أسماء ويضم

والرقيات. والِحيَل والطلسمات العزائم يف املذمومة والطريقة املحمودة الطريقة بني
علم يف اإلسالمية غري الِفَرق يعادل ما وهو واالعتقادات، املذاهب عن التاسعة واملقالة
تحولت ثم والنحل»، «امللل يف الشهرستاني فعل كما الفلسفة فيها تطورت التي الكالم
دائرتني يف الغرب مع الرشق ودخول مقارنة الحضارات تاريخ إىل األديان تاريخ من
والصني، والهند وفارس، العراق حضاريتني، منطقتني إىل الرشق تنويع ثم حضاريتني،

حضارية. كامتدادات والصني والهند بالثنوية، وفارس بالحرانية، العراق
العلمية)، غري الكيمياء (أي بالسيمياء املشتغلون أي الصنعويون؛ العارشة واملقالة
عن الثامنة املقالة يف حرة والسَّ املشعوذين عن الحديث من بالرغم القوة أجل من السحر

العلماء. زمرة من هؤالء وإخراج العلماء
الرشق بني مقارن نحو وعىل عام، حضاري إطار يف «الفهرست» النديم ابن ويضع
والهند والفرس والرتك والعربانيون والرسيان العرب اإلسالمية، الحضارة جناحي والغرب،
التاريخ العرب نبش فقد غربًا. والروسواإلفرنج واألرمن والرومان واليونان والصنيرشًقا،
أحاديث دوَّنوا الروم. تنرصت أن بعد انتهت قد الكتب وكانت املأمون، حلم بعد بالرتجمة
وانضم حزم. وابن األصفهاني فعل كما والجن اإلنس عشق ذلك يف بما والعشاق العشق
ابن معهم وساهم الرتجمة، بمهمة الرسيان وقام املؤرخني.15 لزمرة والفالسفة املتكلمون
النديم ابن ويذكر الفاريس. اللسان من املقفع بن هللا عبد وترجم الكلدان. من وحشية
بني «التسوية كتاب قتيبة ابن كتب كما وعجم. عرب بني فرق فال الفرس، كتب أسماء
وهي اللغات، متعددو والرتك العرب. فضائل الجاحظ بيان من بالرغم والعجم» العرب
منشأ وبابل مرص مثل والغرب، الرشق بني وسط آسيا، وغرب أوروبا رشق كل يف منترشة
الكتب وسائر الهندي»، «سه مثل فيها الكتب وأسماء الهند النديم ابن ويذكر العلوم.16
كما والِحَكم. واآلداب واملواعظ والجوارح والزجر والفأل واألحاديث واألسمار الخرافات يف

(ص١٥–٢٦). العربي الخط فضل يف والكندي النظام مثل .٤٢٥–٤٢٨ ،٣٣٩-٣٤٠ السابق، 15
.١١٦ ،٤٢٤ ،٢١ ،١٨ ،٤٣٣ ص١٨، السابق، 16

194



العلوم تقسيم سادًسا:

أفريقيا لتجاور ونظًرا الجاحظ عىل اعتماًدا السودان إليها ويضم الهند.17 مذاهب يعرض
الصني قلم ويصف فارسوالهند. لديانات امتداًدا الصني ويذكر الهندي. املحيط عرب والهند

الحيس.18 وطابعهم
اليونان عن الحديث يقل الغربي، الجناح من أكثر الرشقي الجناح لحضور ونظًرا
وبأفالطون الكتب، فضائل يف سقراط بقول ويستشهد واإلفرنج.19 واألرمن والرومان
والكندي إسماعيل بن وطريح العتابي مع وبأرسطو الخط، فضل لبيان وإقليدس
األسماء يف الروم كتب أسماء ويورد الحكيم. بليناس ويذكر القلم. فضل لبيان الحميد وعبد
أي «األيطومولوجيا»؛ أن ويرى والروم. اليونان حضارة بني فرق فال واللغة. والتواريخ
خلدون ابن قبل الغرب بوجود وعي عىل وكان مرص.20 من اليونان إىل وافد االشتقاق، علم
يكتبون واإلفرنج رومية بني أمة ولسكاه، لذكربوه قلم عن فيتحدث املبكر؛ الوقت هذا يف

الرومية.21 مثل مستوية وحروفها اليمني، إىل اليسار من
كما عنارص، خمسة من الفيلسوف شخصية لرسم العامة الخطوط النديم ابن ويضع

والبيهقي: السجستاني عند الحال هو

والكنية واألب، باالبن االسم ويكون والعمر. والوفاة امليالد وتاريخ والكنية االسم (١)
بالساعة. وأحيانًا واليوم والشهر بالسنة الوفاة وتكون املهنة. أو املذهب أو املكان أو بالقبلية
صاحبوه. ومن عليه تتلمذوا ومن عنهم أخذ من واألصحاب، والتالميذ األساتذة (٢)

«أخبار». بلفظ السرية وتبدأ بهم. اتصل الذين والسالطني فيه، عاش الذي العرص (٣)
العلم. من والطبقة والشيم األخالق (٤)

وقد وتطوره.22 العلم نشأة حيث من أهميتها وبيان وتصنيفها وأسماؤها املؤلفات (٥)
غاب ملاذا سؤال: عىل تجيب أن يمكن كان والتي اإلنسان»، «خلق كتب مثل معظمها ُفقد
الكتاب، وصف يتم وأحيانًا للسلطان؟ أم هلل ُكتبت، وملن القديم؟ تراثنا يف اإلنسان مبحث

.٢٨-٢٩ ،٤٨٤–٤٩٠ ص٤٢٤–٤٣٨، السابق، 17
.٤٩٠ ص١٨–٢٦، السابق، 18

.٪٥ بنسبة أي فقط؛ يونيٍّا اسًما ٥٠ منهم اسًما، ٩٦٢ النديم ابن يذكر 19
.٣٣٧ ،٤٣٤ ص١٥-١٦، النديم، ابن 20

ص٢٤–٣٠. السابق، 21
املصاحف. يف يكتب كان الذي (١٣٠ه) دينار بن ملالك تاريخ أول أن مثل 22
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الواحد، للمؤلف باملئات وربما بالعرشات التأليف غزارة من بالرغم وأبوابًا، وخطٍّا حجًما
للتحليل، مستقلة النصكوحدة ظهور وبداية املؤلفني، ثنايا من املؤلف بزوغ عىل يدل مما
أو والفلسفة واألصول والفقه الكالم يف املصنفة الكتب أو الرسائل أو القصائد كانت سواء
األبقى هي وكأنها مؤلفات وراءهم يرتكوا لم علماء إىل واإلشارة البحر، وعجائب الحيوان

األصحاب.23 يذهب أن بعد

واملصنفون املصنفات (٢)

موضوعات يف السيادة ومصباح السعادة «مفتاح ن يدوِّ وموضوعية علمية أكثر وبطريقة
تقسيم بطريقة الفلسفَة (٩٦٨ه) زاده كربي بطاش الشهري مصطفى ألحمد العلوم»
املعرفة منظومة يف واحًدا جانبًا كل، من صغريًا جزءًا الفلسفة أصبحت بحيث أيًضا، العلوم
السيادة»، «مصبح والتسلطي السعادة» «مفتاح اإلرشاقي العنوان من بالرغم الشاملة.
العلوم دوحات: سبع إىل م مقسَّ والكتاب والسياسية.24 العقلية العرص حياة عىل دال ولكنه
الرشعية، والعلوم العملية، والحكمة األعيان، وعلوم األذهان، وعلم اللفظية، والعلوم الخطية،
والوجود الشفاه، يسبق والتدوين النطق، تسبق والكتابة أوًال. اللغة علوم الباطن. وعلوم
األذهان وعلوم النديم. ابن عند الحال هو كما املجازي هو والذهني الحقيقي هو العيني
فروع) منهما (ولكلٍّ والطبيعي اإللهي العلم تشمل األعيان وعلوم والجدل، املنطق تشمل
الريايض. الرباعي مع األعيان علوم من والطبيعة فاهلل واملوسيقى. والعدد والبيئة والهندسة
الرشعية والعلوم املنزل. وتدبري والسياسة األخالق املعروف: الثالثي تشمل العملية والحكمة
أصول أن مع الفقه وأصول والفقه والتفسري والحديث القرآن التقليدية، النقلية العلوم هي
الدين» علوم «إحياء مثل الباطن وعلوم السرية. وباستبعاد العقلية النقلية العلوم من الفقه
واللفظ، الخط متقابالن. علمني فكل واملنجيات. واملهلكات والعادات، العبادات تضم للغزايل
والباطن، الظاهر والذوق، النظر والتأويل، التنزيل أي والباطن؛ الرشع واألعيان، األذهان
العلم، فضيلة عن عامة مقدمة هناك فإن به، والوعي العلم ألهمية ونظًرا والقلب. الجوارح

.٤٩٠–٥٠٠ ،٤٧٠-٤٧١ ،٤٢٨ ،٣٠٨ ،٢٧٧ ،٢٥٥–٢٥٧ ص٢٤٢–٢٤٦، النديم، ابن 23
الكتب دار النور، أبو الوهاب عبد بكري، كامل إعداد زاده، كربي بطاش الشهري مصطفى بن أحمد 24

أجزاء). (ثالثة ١٩٦٨م القاهرة الحديثة،
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العلوم تقسيم سادًسا:

والحقيقة صويف. لفظ الدوحة ولفظ والتصفية. والنظر العلم، ورشائط التعلم، ورشائط
العمل، ثمرة والثاني النظر، تحصيل األول طريقني؛ يف كلها السبع الدوحات تصنيف يمكن
األول الطرف الطرفني، بني تناسق عدم ويوجد ا.25 كمٍّ النظر عىل األولوية للعمل يظل ولكن
الدوحة يف تناسق يوجد ال كما كله. الثالث املجلد يف واحدة دوحة والثاني ست، دوحات

كله. الثاني املجلد تضم إنها إذ الفروع عن السادسة
يعادالن بحيث الباطن، وعلوم الرشعية العلوم بني التقابل يطغى الكم حيث ومن
وليسيف املوروث يف دخيل، غري أصيل تقابل وهو السابقة. الخمسة العلوم أضعاف خمسة
املوروث من أيًضا وهو اللغة، علوم من واللفظي الخطي األولني، العلمني أن كما الوافد.26
(املنطق األذهان علوم بني الثاني التقابل يف إال إذن الوافد يظهر ال اإلسالم. قبل حتى
الحكمة ثالثي يف وربما الريايض)، والرباعي والطبيعي، (اإللهي األعيان وعلوم والجدل)

والوافد. املوروث بني هي التي العملية
اللفظ، إىل املعنى من أو املعنى إىل اللفظ من العلم تحليل عىل بناءً التصنيف يبدو وقد
العقل بني الصلة من ابتداءً أحيانًا يبدو كما العني. إىل الذهن ومن الذهن، إىل الخط من
املنقول بفهم أو الحديث) رواية (القراءات، بالنقل متعلقة مثًال االعتقادية فالعلوم والنقل.
األفعال أو الدين أصول علم يف اآلراء باألدلة، وتشييده تقريره أو الحديث) ودراية (التفسري
التصنيف يكون وقد الفقه).27 (علم املستنبطة األحكام استخراج أو الفقه أصول علم يف

ورأسية. أفقية ومكاشفة، معاملة قسمان؛ العلوم أن عىل بناءً
علم ثم اللغة، علم مقدمتها يف يأتي علًما، ٣٢٢ عىل السعادة» «مفتاح ويحتوي
(امليزان). املنطق علم يأتي الخامسة املرتبة ويف املحارض. علم ثم الدواوين، علم ثم التواريخ،
العروض علم ثم الكيمياء، وعلم النحو علم يأتي ذلك وبعد اإللهي. العلم يأتي السادسة ويف

العلوم يف الثاني: الطرف األول). (املجلد النظر طريقة تحصيل كيفية إىل اإلرشاد يف األول: الطرف 25
والعمل. العلم ثمرة هي التي بالتصفية املتعلقة

األعيان علوم ،(٩٢) اللفظية العلوم ،(٥٥٣) الباطن علوم (٦٠٠ص)، الرشعية العلوم الكم: حيث من 26

للعلوم بالنسبة الكم حيث ومن .(١٥) العملية الحكمة ،(١٦) الخطية العلوم ،(٢٢) األذهان علوم ،(٩٢)
القرآن ،(٦٦) التفسري ،(١٧٤) الفقه العلوم، باقي تتواىل ذلك بعد ثم .(٣٤٤) الفروع أكربها الرشعية
الكم حيث من الباطن علوم ا أمَّ .(١٠) أصغرها الفقه وأصول ،(٢٥) الحديث ،(٣٢) الدين علوم ،(٥٣)

.(١٠٦) املهلكات ثم ،(١٣٣) املنجيات ثم ،(١٣٧) العادات ثم ،(١٧٣) العبادات فأكربها
ص١٦. ج٣، ص٥، ج٢، زاده، كربي طاش 27
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وواضح الخط. أدوات وعلم البديع وعلم الجناس علم ثم الطب علم ثم امللوك، آداب وعلم
مائة حوايل واألدب، اللغة لعلوم األولوية وتظل الحكمة.28 علوم واختفاء اللغة علوم امتداد

املائة. تتجاوز ال التي كلها العلوم باقي مقابل يف علًما، وخمسني
«الكشاف» يأتي مصنًَّفا ٢٠٦٥ مجموع فمن املصنفات، ألسماء بالنسبة ا أمَّ
و«الصحاح» للسبكي، الكربى» و«الطبقات الدين» علوم «إحياء ثم املقدمة، يف للزمخرشي
للسيوطي، «اإلتقان» مع سينا، البن «الشفاء» ثم سيبويه، كتاب ثم للجوهري، اللغة يف
هذه من فواضح الفالسفة». «تهافت ثم للغزايل، القرآن» «جواهر ثم األعىش»، و«صبح
ممثلة الفلسفة تظهر أن قبل واألدب والتصوف واللغة والفقه التفسري علوم أولوية األهمية
عنها.29 بدًال القرآن» «جواهر ووضع الفلسفة، نقد أي «التهافت»؛ ثم «الشفاء» كتاب يف

الشفاهي املصدر عن العرص هذا بَُعد فقد مدونة؛ مصادر عىل الكتاب اعتمد وقد
كمصدر الحديث وخاصًة القرآن يظهر الحال وبطبيعة والتالميذ. للمشايخ بالنسبة إال
«اإلحياء» مثل العرص بلغة املصادر أي الرئيسية؛ األعمال بعض تظهر ثم للتاريخ.30
تظهر كما للسهروردي. املعارف» «عوارف القرطاجني، لحازم البلغاء» «مناهج للغزايل،
«طبقات خلكان، البن األعيان» «وفيات مثل السابقة التاريخ كتب من املراجع بعض
و«أخبار لإلسنوي، الشافعية» «طبقات للذهبي، اإلسالم» «تاريخ أصيبعة. أبي البن األطباء»
املقدمات يف الحال هو كما رئيسيان مصدران والحديث والقرآن للقفطي.31 الحكماء»

علم ،(١٧) الدواوين علم ،(٢٠) التواريخ علم (٣٠ص)، اللغة علم اآلتي: النحو عىل ا كمٍّ العلوم ترتيب 28
وعلم العروض علم ،(٧) الكيمياء علم النحو، علم ،(٨) اإللهي العلم ،(٩) املنطق علم ،(١٠) املحارضة
،(٣) علوم تسعة ثم ،(٤) الخط أدوات علم البديع، علم الجناس، علم ،(٥) الطب علم ،(٦) امللوك آداب

.(١) علًما وخمسون اثنان مائتان ثم ،(٢) علًما وأربعون خمسة ثم
للجوهري، اللغة يف الصحاح للسبكي، الكربى الطبقات ،(١٥) للزمخرشي الكشاف التكرار: ملرات طبًقا 29

القرآن جواهر ،(٧) الشفاء األعىش، صبح للسيوطي، اإلتقان ،(١٠) سيبويه كتاب ،(١١) الدين علوم إحياء
.(٣) الفالسفة تهافت ،(٥) للغزايل

.١٥٣ ص٨٩، ج١، زاده، كربي طاش 30

للغزايل، الدين علوم إحياء وأيًضا .٨٩ ج١، ،٥٢٧ ،١٠٣ ص٥٢-٥٣، ج٢، ،١٢٤ ص٥٣، ج٣، السابق: 31
زيارة يف السقام شفاء اإلمام، البن األدعية يف املؤمن سالح للنووي، األذكار القيم، البن الصالحني رياض

ص٥٨. ج١، للسبكي، األنام خري
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يف املصدر لوحدة نظًرا مكملني كمصدرين واإلنجيل التوراة يتدخل كما األوىل. األربعة
املقدسة.32 الكتب

فمثًال املصادر، وتتنوع كمصادر.33 املستعملة الروايات صدق من التحقق أحيانًا ويتم
يقتضيها ودالئل واآلثار واألخبار اآليات عىل االعتماد يتم والتعليم العلم فضيلة بيان يف
علم مثل بالتصنيف علمي وعي عىل تدل تسمية أو قسمة العلوم وبعض السليم.34 العقل
عىل أقسامه بعض تدل كما الوضع». «أحكام قبل من الشاطبي استعمل وكما الوضع،35
النساء كتاب مثل املتأخرة العصور يف الحال هو كما الجنس مثل وحاجاته العرص حالة
علمي وعي عىل للعلوم التصنيف هذا ويدل واآلالت.36 واملوسيقى الرقص مع الغنج وعلم
الوعي يبدو كما معاشة.37 علمية خربة فالتصنيف كمي؛ إحصاء مجرد وليس تاريخي

واملتأخرين. املتقدمني بني بالفرق اإلحساس يف التاريخي
ممكن قدر أكرب إعطاء بقصد املوضوع عن لخروجه نظًرا االستطراد يف املؤلف ويقع
الوقت نفس ويف باإلطناب.38 ويعرتف السابق، إىل ويحيل به، فيذكِّر حوله، املعلومات من

واملستعان.39 للرشاد ق واملوفِّ بالصواب أعلم فاهلل اإليمانيات؛ يف اإلغراق يتم
وهو التاريخ. مصادر من مصدر املتأخرة املؤلفات يف الحال هو كما أيًضا والشعر
الشعرية الشواهد تعطي املتأخرة. العصور يف وبعده اإلسالم قبل األوىل العرب ثقافة

ص١٠-١١. ج١، ص٤٤٤، ج٣، زاده، كربي طاش 32

ص١٠٥). (ج١، الفاخرة» العلوم من صدري يف ورد ملا طبًقا «فهذه 33
ص٦. ج١، زاده، كربي طاش 34

الوضعية. لفظ الغرب يف كومت أوجست استعمال قبل وذلك 35

ص٤٧. زاده، كربي طاش 36

.٣٩٨-٣٩٩ ص٢٦١-٢٦٢، السابق، 37
اإلطناب خوف لوال (ص٢٩٣). فيه ُكنَّا ما إىل نرجع هذا وبعد ص٢٩٠). (ج٢، املقصود إىل رجعنا ثم 38

ص١٥٦). (ج٣، الباب هذا من الكتاب ملألت
وهللا ص١٤٨). (ج١، بالصواب أعلم وهللا ص٢٩٨). ج٣، ص١٢٥، ج٢، ص٣٠٢، (ج١، أعلم وهللا 39

(ج٣، التوفيق ويل وهللا ص٢٠١). (ج٣، أحوالهم بأرسار أعلم وهللا ص٢٩٤). (ج٣، الحال بحقيقة أعلم
ص٣٠٣). (ج٣، للسداد واملعطي للرشاد املوفق وهللا ص٢٤). ج٣، ص٢٨٥، (ج٢، املوفق وهللا ص٢١٤).

ص١٥٦). (ج٣، وآن حني كل يف املستعان وهللا ص٣٦٨). (ج٣، املستعان وهللا
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املدح بمنطق العلوم مع التعامل من بالرغم خاصًة املنقول والعلم عامًة العلم أهمية عىل
من عديد يف الشعرية الشواهد وتكثر القرآن.40 علوم أهمية عن بالشعر ويُعرب والذم.
التشنيع أو العلماء معجزات مثل للمبالغات، الشعرية الشواهد تأتي وأحيانًا املوضوعات.41

املعتزلة.42 عىل
فالعلم ثانيًا؛ املؤلفات خالل من واملؤلفني أوًال املؤلفات تُعرض العلوم عرض وبعد
هرمي، شكل عىل الثالثة الوحدة واملصنفون الثانية، الوحدة واملصنفات األوىل، الوحدة هو
وملخصاتها. رشوحها قبل األوىل النصوص وصف بغية الزماني الرتتيب عىل حرٍص مع
ثم باملؤلف، ثم بالعمل السرية تبدأ أقوال. إىل تتحول أن قبل التحليل وحدة هي فاألعمال

املختلفة. بلغاتها أعماله تأتي
التوايل عىل حرٍص مع املؤلفني، بعد املؤلفات ثم العلم بعد املؤلف يأتي أخرى وأحيانًا
وليس العلمية األهمية الطبقاتحسب ملفهوم وطبًقا باملشايخ املريدين لعالقة نظًرا الزماني

األجيال. بني التواصل عىل يدل مما أنساب لهم فالعلماء الزماني؛ الرتتيب

مثل: 40

ال��رج��ال أف��ه��ام ع��ن��ه ت��ق��اص��ر ل��ك��ن ال��ق��رآن ف��ي ال��ع��ل��وم ج��م��ع

وأيًضا:

ال��دي��ن ف��ي ال��ف��ق��ه وإال ال��ح��دي��ث إال م��ش��غ��ل��ة ال��ق��رآن س��وى ال��ع��ل��وم ك��ل
ال��ش��ي��اط��ي��ن ف��وس��واس س��واه وم��ا ح��دث��ن��ا ق��ال ف��ي��ه ك��ان م��ا وال��ع��ل��م

األعمال مدح .(٩٤ (ص٨٠، التدوين أهمية .(٢٩٢ ص١٢٠-١٢١، (ج٢، والعلماء العلم أهمية 41

النحو أهمية .(٥٠ ،٤٥ ج٢، ،٢١٧ ،١٥٨ ،٤٥١–١٥٣ (ص١١٧، األشخاص مدح .(١١٨ (ص١١٦،
(ص٢٤٧). القارح ابن شعر من نماذج (ص٢٤٣). واملوت للحياة العامة الحكمة (ص١٤٥–١٤٨).
(ص٢٦٣). النجوم علم (ص٣١٩). صويف شعر (ص٢٨٨). املنطق مدح (ص٢٧٤-٢٧٥). األلغاز بعض
،٢٤٤ ،٢٢٨ ص٢٢٦، (ج٢، الشافعي (ص٤٠٩). السياسة (ص٤٣). النبوءات (ص٣٦٩). املرأة غنج
أولوية ص٢١٥). (ج٢، حنيفة أبي تالميذ .(٣٧٣-٣٧٤ ،٣٦٤-٣٦٥ ،٣٤٢–٣٤٧ ،٣٠٤ ،٢٩٢-٢٩٣
.(٤١٥ ص٤١٣، (ج٢، القرآن مدح ص٢١٠). (ج٢، سكران شعر ص١٧٧). (ج٢، القلم عىل السيف

.(٥٢٠ ،٤٣٧ ،٢٨٥ ،٢٧٩ ،٢٨٨ ،٢٧٦-٢٧٧ ،٢٥٧ ص٢٤٢–٢٤٥، (ج٢، متفرق شعر
ص١٧٤. ج٢، زاده، كربي طاش 42
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فالشخصية وتاريخ، فقه علم، من أكثر تحت املؤلف دخول الطريقة هذه وعيب
كما مديًدا، أم القامة قصري بدينًا، أم نحيًفا املؤلف جسم يُوصف وقد الجوانب. متعددة
جديد نوع عن إعالنًا مصنفاتهم دون األعالم تُذكر وأحيانًا الطربي.43 وصف يف الحال هو

املصنفات. دون األعمال وهي التدوين، من

العلم

ا!ؤلفات

ا!ؤلفون

العلم

ا!ؤلفون

ا!ؤلفات

الدينية الفوائد تُذكر لذلك نظرية، غاية وليست عملية غاية العلوم تدوين من والغاية
والفالسفة املؤرخني عند الحال كان كما كيل نسق يف العلوم وضع مجرد ليسالقصد للعلوم.
ومن واالنحطاط. التدهور عليه يغلب متأخر لعرص عملية منافع تحقيق مجرد بل األوائل،
املدارس عىل التعرف أجل من أقل مجموعات يف األسماء تصنيف الحالتني كلتا يف األفضل
يف شفاًها والثاني األول القرنني يف املصنفات كانت وقد العلم. بنية عن تعربِّ التي الفكرية
القرآن. بعلوم يتعلق فيما األقل عىل والرابع الثالث القرنني يف مدونات إىل تحولت ثم الغالب،
األوىل النصوص عىل والتخريجات والهوامش الرشوح يف الظهور يف الفلسفي الرتاكم وبدأ
والوسط الكبري الرشوح: من أنواع ثالثة وتتم بل الوافد، مع فقط وليس املوروث داخل
األمام إىل خطوة الرشح أن من بالرغم رشد ابن قبل والوجيز والوسيط البسيط والصغري،
الحديث، رواية علم ويف انقباض. والتلخيص امتداد الرشح الوراء. إىل خطوة والتلخيص
املؤلفني حالة ويف الثانية. بالطريقة وليس األوىل بالطريقة باملؤلف، وليس بالتأليف البداية
القرن أوائل يف العموم عىل أو الكربى للحوادث أو الوفاة أو للميالد التواريخ بعض تُذكر

معمرون.44 ومعظمهم نهايته. أو وسطه أو

.٣١٦ ص٢٥٧–٢٦٢، ج٢، زاده، كربي طاش 43

.٧٨-٧٩ ،٦٠ ،٩٦ ،٦٦ ،٧٦ ص٢٩٠، ج٢، السابق، 44
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حيان ابن ثم الفارابي ثم سينا ابن ثم الرازي ثم الغزايل مؤلفات تتصدر املوروث ومن
ومسكويه والبريوني رشد ابن مؤلفات من يذكر وال النفيس. ابن الطويسثم ثم الهيثم وابن

منهم.45 لكلٍّ واحًدا مؤلًفا إال الرازي بكر وأبو طفيل وابن باجة وابن
طالب، أبي بن عيل ثم عباس، ابن ثم الشافعي، فيتصدر األعالم أسماء حيث من ا أمَّ
ثم مالك، ثم الخطاب، بن عمر ثم حنبل، بن أحمد ثم السيوطي، ثم حنيفة، أبو ثم
ويأتي بكر. أبي مع العارشة املرتبة يف إال فيلسوف أي يظهر وال الذهبي. الدين شمس
السابعة املرتبة يف سينا وابن عرشة، السابعة يف والتوحيدي عرشة، الثالثة املرتبة يف الغزايل
واألربعني، الواحدة املرتبة يف والكندي والثالثني، الثامنة املرتبة يف والفارابي والعرشين،
يف خلدون وابن حزم وابن البيطار وابن واألربعني، الثالثة املرتبة يف إسحاق بن وحنني
انحسار يفرسِّ مما تقريبًا له ذكر فال رشد ابن ا أمَّ واألربعني. الرابعة األخرية املرتبة
العالم داخل فعليٍّا توارى قد رشد ابن يكون وقد الفالسفة.46 وتواري العلوم عن الفالسفة
يف العلمية الحياة مظاهر عىل العثمانية الدولة وسيطرة األندلس يف محنته بعد اإلسالمي
صورته رشد البن تعيد التهافت» و«تهافت «التهافت» معركة السلطان حيا ثم البالد.
وعداء الالتني الرشديون خلقها أسطورة ألنه ربما التدوين كتب من غاب إنما وحضوره.

الفارابي ،(١٠) سينا ابن ،(٢٠) الرازي ،(٤٠) الغزايل كاآلتي: الرتتيب املصنفات ألعداد طبًقا 45

الخصاف، القزويني، الدمريي، اآلمدي، البريوني، ،(٢) النفيس ابن ،(٤) الهيثم ابن التوحيدي، ،(٩)
رشد ابن باجة، ابن مسكويه، البغدادي، الربكات أبو املجريطي، السكاكي، صاعد، الشريازي، شاكر، ابن

.(١) الرازي بكر أبو حنبل، ابن الكندي،
السيوطي ،(٧٤) حنيفة أبو ،(٨٢) طالب أبي بن عيل ،(٩١) عباس ابن ،(٩٣) الشافعي االسم: د تردُّ 46
بكر أبو الرازي، ،(٤٥) الذهبي الدين شمس ،(٤٨) مالك ،(٥٣) الخطاب بن عمر ،(٦٣) حنبل ابن ،(٦٦)
األنصاري حنيف بن سهل ابن ،(٣٧) الغزايل ،(٣٨) البخاري ،(٣٩) مسعود بن هللا عبد ،(٤١) الصديق
،(٢٨) السبكي ابن ،(٣٠) الرشيد هارون التوحيدي، ،(٣٢) الزمخرشي ،(٣٣) عفان بن عثمان ،(٣٥)
البرصي، الحسن مالك، بن أنس ،(٢٥) الشيباني عائشة، الثوري، سفيان هريرة، أبو ،(٢٦) الكسائي
سفيان ،(٢٣) عمر بن هللا عبد ،(٢٤) يونس بن متى معني، بن يحيى زكريا، أبو الدين محيي مجاهد،
النووي الداني، عمر أبو ،(٢١) مسلم صحيح ثابت، بن زيد العسقالني، حجر ابن ،(٢٢) عيينة بن
نافع ،(١٨) الصالح ابن الطربي، سينا، ابن ،(١٩) النسائي املأمون، سيبويه، البغدادي، الخطيب ،(٢٠)
األشعري، ،(١٦) الحاجب ابن املربد، السكاكي، جبري، ابن السجستاني، داود أبو ،(١٧) عمر ابن موىل

.(١٥) ياقوت سريين، ابن الفاريس، السالم، عبد بن العز التفتازاني، الدين سعد
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املغاربة صنع من وربما الغرب، يف الحديثة العصور نشأة عىل ألثره وربما له، الكنيسة
والقطيعة. الخصوصية وْهم تحت خلدون البن وقريبًا

واتهام مسجونًا، مات الذي اإليجي الدين عضد مثل واملتكلمني الفالسفة محنة وتذكر
وقتل املعتز، البن املقتدر وقتل فضله، من وخوًفا حسًدا وقتله الطغرائي الدين مؤيد
وقد طبيعي.48 موت أو بمرض وجودية املحنة تكون وقد أنس.47 مجلس يف الباخزري
حول و«ال راجعون»، إليه وإنَّا هلل «إنَّا املؤلف أسلوب يف وأًىس حزن رنة يف ذلك يظهر
عن املناضل لقب إعطائه مع األحاديث أطول هو الغزايل عن والحديث باهلل». إال قوة وال
رؤية وحدوث البطنية»، «فضائح كتابته من بالرغم اإلسماعيليني ألساتذته بياٍن مع الدين
بدأ منذ أنه مع الذاتية.49 حياته سرية لوصف الضالل»، من «املنقذ من نص واقتباس له،

عليه. الرد بدأ «اإلحياء» تأليف
والبرصة بغداد العراق وتتصدر املوروث، من كلها اإلسالمي الفكر جغرافية أن وواضح
ثم وبدر، واملدينة مكة الحجاز ثم املقدس، وبيت وحلب دمشق الشام ثم والكوفة، واملوصل
وخوارزم والري وبخارى وسمرقند وأصبهان ونيسابور خراسان آسيا ثم القاهرة، مرص
البيئة من تنبع كلها فالحضارة شيئًا. الوافد جغرافية من يذكر يكاد وال وبلخ. وهراة

تعليمها.50 ومدارس مدنها اإلسالمية،

الحجاج أيام الضحاك موت مثل أخرى نماذج وهناك .٤٦٧ ،٢٤٦ ،٢٤٣ ص٢١١، زاده، كربي طاش 47

بالنار، الزيات ابن املتوكل وحرق مسموًما. مات املنري ابن إن وقيل بالسجن. مقيًدا العلماء عىل وقبضه
.(٢٠٦ ،١٧٥ ص١١٢-١١٣، ج٢، زاده، كربي (طاش دهري وُقتل املتكلمني. من كان وقد

.٣٦٣ ،٣٤١ ،٢٣٨ ،٣٣٣–٣٣٨ ج٢، السابق، 48
خراسان، يف تجمدت أو السطح، عىل من وقع ألنه ا إمَّ مقطوعة، رجليه إحدى أعرَج، الزمخرشي كان 49

الصباغ بن نرص أبي برص وُكفَّ ص٩٩). (ج٢، بالغرغرينة إصابتها أو خشبية، ِرجل منها بدًال وُوضعت
.(٥٧ ،٢ ص٣٢٥، (ج٢، بسنتني وفاته قبل

،(٥٤) البرصة ،(٥٧) دمشق ،(٦٣) مرص ،(٨٢) مكة ،(١١١) بغداد للمدن: الكمي د للرتدُّ طبًقا 50

،(٣١) نيسابور ،(٣٣) القاهرة ،(٣٤) العراق ،(٣٩) الكوفة ،(٤٦) خراسان ،(٤٩) املدينة ،(٥٠) الشام
،(١٢) الهند الري، ،(١٤) بخارى ،(١٧) سمرقند أصبهان، ،(١٨) الحجاز ،(١٩) حلب ،(٢١) اليمن
املقدس بيت بدر، ،(٩) بلخ هراة، ،(١٠) خوارزم اإلسكندرية، ،(١١) املغرب همدان، مرو، األندلس،
جرجان، دمشق، جامع أحد، منها وأماكن مدن وست ،(٧) وفارس الجزيرة منها مدن وثالث ،(٨)
البقيع، البحرين، إربل، منها ومكان مدينة عرشة وإحدى ،(٦) واسط النهر، وراء ما القدس، طوس،
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أن فيُحكى نادًرا. إال والصني الهند تُذكر فلم الرشقي؛ الجناح ضعف أيًضا ويبدو
اإلقليم خواص علم أتى كما النقش، صناعة يف تباهوا قديم زمان يف والروم الصني أهل
وقد بالعربية. عليه منقوش حجر الشعبي، للخيال طبًقا الهند، بالد يف وُوجد الهند. من
املعاني «مرآة كتاب يف واضح هو كما النفس تصفية بني السحر علم يف الهند طرق اختلفت
هو كما مناسبة أوقات يف عزائم عمل ثم النبط طريق وعن اإلنساني»، العلم إدراك يف
طريقة أيًضا تُذكر القديم وتاريخه املوروث مصادر ومن وحشية.51 ابن كتاب من واضح
وعزائم أقسام كأنها املعاني مجهولة أسماء وذكر السحر، يف والعرب والقبط العربانيني

للجن.52 قاهرة مالئكة بها رون يسخِّ أنهم يزعمون
والخوارج والقدرية واملجوس والنصارى اليهود هللا لعن فقد للكالم بالنسبة ا أمَّ
له، مخلوقة هللا أفعال ألن االعتزال ينقد كما والظََّلمة.53 الربا وآكيل والزناة والروافض
إيهام وله يُطاق، ال ما تكليف وله بالحق. عليها ومتفضل له، ومرادة للعباد، ومكتسبة
الوثيقة الصلة من وبالرغم بالرشع. إال واجب فال األصلح، رعاية عليه تجب وال الربيء،
لعلم موضوعي غري تاريخي عرٍض يف االعتزال عىل الهجوم يتم أنه إال واالعتزال، الفقه بني
بالرغم للزمخرشي «الكشاف» مثل تهمة االعتزايل التفسري ظلًما. االعتزال ويتهم الكالم.54

به». مفتخر مذهبه يف قوي «معتزيل بأنه االعرتاف من

األنبار، أسفراين، منها مدينة وعرشون واثنتان ،(٤) النظامية املدرسة قونية، فاراب، ترمذ، تربيز،
قرطبة، غزنة، عسقالن، عرفات، كرمان، طربستان، رسخس، حمص، حماة، البيضاء، بعلبك، األهواز،
الرملة، الخندق، الحرية، حلوان، أنطاكية، بسطام، أذربيجان، منها منطقة وأربعون واثنتان ،(٣) نوى
العقبة، العساكر، الكرخ، طرابلس، الصني، صنعاء، الصعيد، شاطبة، رأى، من رس سجستان، زمخرش،
موقًعا وخمسون ومائة .(٢) يزد نسف، نساء، مرسية، الكعبة، القسطنطينية، قزوين، فلسطني، فرغان،
بالد العجم، بالد الحبشة، مرص، جامع قرطبة، جامع األزهر، الجامع مرص، أهرام إشبيلية، منها ومدينة
حرضموت، الحديدة، املوصل، جامع ثقيف، تهامة، تلمسان، تركستان، بلنسية، البلقان، ومرض، ربيعة
غرناطة، طرطوس، صقلية، صفني، رسنديب، شهرستان، شهرزور، عبادان، الشاش، زمزم، الرصافة،

اليمامة. يافا، نجد، القطيم، الحرام، املسجد قريوان، قريم، غزة، عمورية، عمان، كابل،
.٤٢ ص٣، ،٣٨٤-٣٨٥ ص٦٨، زاده، كربي طاش 51

ص٣٣٨-٣٣٩. السابق، 52
ص٣٠٧. ج٢، السابق، 53

ص٩٧. ج٥، ،٨٠ ص١٦٦–١٧٠، ج٢، ص٢٥، ج٣، السابق، 54
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أكثرها للرشع، مخالفة الفلسفة ألن الفلسفة؛ من وليس الكالم من جزء واملنطق
مانع، إىل يستدرج أن إال الحساب مثل منه مانع فال الريايض، وكل والطبيعي اإللهي
كانت كما الشامل العلم هو الفقه الفقه. تاريخ داخل والكالم الغزايل.55 موقف نفس وهو
أحدهما رجالن، الكالم يف السنة أهل ورئيس الفقه. إىل الكالم يُرد الخوايل. األيام يف الحكمة
خاصًة باالعتزال الفقه صلة يُنقد ثمَّ ومن خالص؛ نقيل علم والفقه شافعي. واآلخر حنفي

والشيعة.56 والخوارج املعتزلة فقه عامة، الِفَرق فقه وكل
القرآن خاصًة النقيل املوروث وسط الفلسفي املوروث خاصًة العقيل املوروث ويضيع
متكلمني وتكفريها، عليها الهجوم من إال كليًة الفلسفة تغيب وتكاد والفقه. والحديث
االتجاه إىل تدفع وبالتايل اإليمان، ضياع ألنها أعىل إىل االرتقاء ضد الفلسفة وفالسفة.
سموا وقد الطويس. لها وجمَّ سينا وابن الفارابي اخرتعها تمويه، والحكمة أسفل. إىل
ترهات دراسة كلها الرشع. تخالف والرسل، واألنبياء هللا أعداء وهم اإلسالم حكماء أنفسهم
الفالسفة السابق.57 العرص يف فتاويه يف الصالح ابن حرَّمها وقد مذمومة. فهي وضالل،
خوًفا بالرشيعة يتجملون الحديث، وال القرآن يحفظون ال مواضعها، عن للرشيعة محرفون

علم مباحث فأكثره للرشع مخالف منها كان فما الفلسفة ا وأمَّ الكالم، علم يف داخل فهو املنطق ا «وأمَّ 55
السحر. من أرسع الكفر إىل يؤدي ألنه منه؛ أرض بل السحر، حكم يف فذلك الطبيعي، من وبعض اإللهي
منع فال الريايض مباحث وكل الطبيعي مسائل وأكثر اإللهي مسائل كبعض للرشع مخالًفا يكن لم وما
منها فيُمنع البواقي إىل العبور إىل مشتغله يُستدرج أن يخاف أن إال الحساب، علم حكم يف فهو عنها،

ص١٥١). ج٢، ص١٥-١٦، (ج٣، ذلك» دون البعض
الرسائل. من لعديد رئيسية موضوعات املعارضة فقه يكون أن يمكن 56

التي املموهة الحكمة حتى العلم، اسم عليه أطلق ما كل أن تعتقد أو هذا كالمنا من تظن أن «وإياك 57

خالف ما كل إن هيهات! هيهات «ممدوًحا» الطويس الدين نصري حها ونقَّ سينا وابن الفارابي اخرتعها
الضالل أهل ترهات دراسة عىل عكفوا اإلسالم، حكماء أنفسهم سموا طائفة سيَّما مذموم، فهو الرشع
لكلم واملحرفون ورسله، أنبيائه وأعداء هللا أعداء وهم عنها عري من استجهلوا وربما الحكمة. وسموها
برسوم يتجملون وإنما حديثًا، وال «قرآنًا» يحفظ منهم أحًدا تلقى تكاد وال مواضعه. عن الرشيعة
أن يريدون بل الرشع، أحكام من شيئًا يعتقدون ال فهم وإال عليهم، املسلمني تسلط من حذًرا الرشيعة

قيل: عروة، عروة وينقضوه قواعده يهدموا

تُ��س��اال ال أن دم��ائ��ه��م ل��ص��ون إال اإلس��الم إل��ى ان��ت��س��ب��وا وم��ا
ك��س��ال��ى وه��م ال��ص��الة وي��أت��ون ن��ش��اط ف��ي ال��م��ن��اك��ر ف��ي��أت��وا
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منهم. فالحذر وينقضونها، الرشع قواعد ويهدمون بالرشع، يعتقدون وال املسلمني، من
الفلسفة رشط والنصارى. واليهود باملسلمني ضارة فالحكمة بالحكمة. االشتغال ويُحرم
واملقياس. العالم هو فاملتكلم العلماء، بكالم الفالسفة مزج وعدم الرشيعة مخالفة عدم

خلدون. ابن يُذكر يكاد وال املتقدمني. عىل رشوح كلها رشد ابن بعد والفلسفة
فلسفة إقبال يسميه وما والشحاذة، األدعية وتكثر التصوف، يف املوروث ويغرق
وهمومها األمة مصالح عن تعربِّ وال شخصية، ملكاسب فردية أدعية ومعظمها السؤال،
الصحابة. أدعية مثل الصوفية ألدعية مشابهة الرسول أدعية إن بل الكربى. وقضاياها
الخرض أصبح التدوين. من الغاية وهما واملؤلفني، املؤلفات أسماء تبتلع أنها لدرجة وتكثر
مقدًرا يشء كل كان فإذا والقدر. والقضاء اإليمان مع يتناقض والدعاء رشد، ابن عن بديًال
مرص عن والدفاع العثمانية الدولة العرص، حال هو هذا كان وقد الدعاء؟ فائدة فما مسبًقا
ويعمل يفكر فيه الغرب كان الذي الوقت نفس يف البخاري بقراءة الفرنيس االحتالل ضد
الذات. عىل االنغالق ويبدأ الحضاري االنفتاح وينتهي الدين، يف ويصب العلم وينتهي ويجد.
الحال هو كما بالدعوات الحياة وتُكبل األنا. منه خرج أن بعد التاريخ مسار اآلخر ويرث
ويتحدث الجماع. كان ولو حتى دعاء من فعل يخلو يكاد ال حتى التقليدية االتجاهات يف
شافعية كلهم والصوفية العلم. لرشعية تأكيًدا مناماتهم يف لهم ويظهر للصوفية الرسول
بالشعر، التصوف ويرتبط الغزايل. منذ واألشعرية التصوف بني الجوهرية للرابطة نظًرا
العلوم يف الحضاري اإلبداع انتهاء بعد العربية الروح إىل عود وجداني، إبداع فكالهما
حياة وأسلوب ومنهج طريق هو بل علم، مجرد ليس والتصوف والطبيعية.58 العقلية

من املسلمني عوام عىل أرض وهم رشيعتنا. يف حرام بحكمتهم االشتغال وإنما منهم، الحذر فالحذر
قلبه وامتأل قلبه، يف الرشيعة قواعد رسخ من إن نعم اإلسالم. أهل بزي يتسرتون ألنهم والنصارى؛ اليهود
يحل الفروع، يف مذهبه وقوي والسنة، الكتاب بحفظ دينه وتأيد ورشيعته، الكريم النبي هذا عَظمة من
تجاوزها وإن للرشيعة، املخالفة سائلهم يتجاوز أال أحدهما برشطني؛ ولكن الفلسفة، علوم يف النظر له
عىل عظيم رضر حصل ولقد اإلسالم. علماء بكالم كالمهم يمزج أال وثانيهما لغريه. وال للرد فيطالعها
كتب يف بإيرادها يستدلون وربما الرديء. من الجيد تمييز عىل قدرتهم لعدم الجهة هذه من املسلمني
السلف وإنما هللا، حياهم ال وأحزابه، الطويس نصري ظهر منذ إال املزج هذا كان وما ضمها. عىل الكالم
فذلك بأس، وال تصانيفهم. يف للرد لكن والحكمة الكالم كتب مزجوا الرازي واإلمام الغزايل اإلمام مثل
(ص٢٧-٢٨). كريم» جواد إنه املستقيم، الرصاط عىل وإياكم هللا ثبتنا عقائدهم، وحفظ للمسلمني إعانة

.١٤٢–١٥٣ ،١٦٤ ،١٢٠–١٢٣ ص٢٦، ج٣، زاده، كربي طاش 58
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الخميس يوم الجمعة ليوم واالستعداد صوفية. جوانب لها فالشعائر للعالم. كلية ونظرة
التجارية العالقة التصوف ويتجاوز القلوب». «قوت يف مسبوق الوجود وفقه مجاز. مساء
من والتحول املخصومة، والسيئات املضافة، الحسنات وعدد والعقاب الثواب يف هللا مع

زمانها.59 إىل الصالة مكان
كل فيها، جديد وال التقليدية القرآن علوم أبواب من مستمد معظمها القرآن وعلوم
وضياع العلوم، مئات إىل والزركيش السيوطي يف األبواب تصل لقد حتى علم فيه جزأين
باملكان الوحي ارتباط يبينان اللذين واملنسوخ» و«الناسخ النزول» «أسباب موضوعني أهم
تطابقها الرسول أحاديث تبني كما القرآن، أمثال وتبني العلوم. باقي زحمة يف والزمان
القراءة نحو ه يتوجَّ كما إليه. ويدفع العلم إىل يحيل والقرآن العرب.60 أمثال جمهرة مع
ألنها الدوحات يف والحديث القرآن قلة من وبالرغم بالقلم.61 القسم طريق عن والتدوين
واالستقامة النحو علم ويف الفراسة علم يف بالقرآن االستشهاد يتم إحصائية ثم عقلية بنيات
العدد، علم وكذلك الهيئة، وعلم الفأل، وعلم والقفار، بالرباري االهتداء وعلم واالعوجاج،
األسلوب ويستعمل الوزارة.62 وآداب السياسة وعلم واملتباعدة، التامة األعداد خواص وعلم
صياغة يف والجواب السؤال منهج اكتشاف ويتم العربي. لألسلوب كنموذج الحر القرآني
لبعضها. ًال مكمِّ أو بينها ومختاًرا الواقع إجابات مؤيًِّدا يجيب والوحي يسأل الواقع اآليات.

.٧٦ ،٥٤ ،٤٦ ص٤٢، السابق، 59
َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل َدَرَجاٍت﴾، اْلِعْلَم أُوتُوا ﴿َوالَِّذيَن ص٣٨٢–٨٨. ج٢، السابق، 60

(ج٢، ِمنُْكْم﴾ آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع اْلِعْلِم﴾، َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد يَْعَلُموَن﴾، َال
.(٣٨٢–٥٤٠ ص٩٠–٩٣،

ُكلِّ ﴿َوَفْوَق ِعْلًما﴾، ِزْدِني َربِّ ﴿َوُقْل مثل: العلم إىل الدعوة لتأسيس القرآن من كثرية آيات تُذكر 61

يف: التدوين نحو والتوجه والحكمة والعلم الدين يف التفقه إىل تدعو كثرية أخرى وآيات َعِليٌم﴾، ِعْلٍم ِذي
خلق ما «أول القديس: والحديث يَْسُطُروَن﴾، َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن ِباْلَقَلِم﴾، َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ

ص٧٨-٧٩). (ج٣، القيامة» يوم إىل كائن هو بما فجرى اكتب، له فقال القلم، هللا
املؤمن، فراسة «اتقوا وحديث: ِبِسيَماُهْم﴾، ﴿تَْعِرُفُهْم ِمنَي﴾، ِلْلُمتََوسِّ َآليَاٍت ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ الفراسة: علم 62

علم عمر». لكان أمتي كان لو وأنه محدثون، األمم من قبلكم من فيكم «كان هللا»، بنور ينظر فإنه
علم َواْلبَْحِر﴾. اْلَربِّ ُظلَُماِت ِيف ِبَها ِلتَْهتَُدوا النُُّجوَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي ﴿َوُهَو يف: والقفار بالرباري االهتداء
﴿َربَّنَا َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن يف: الهيئة وعلم صفر». وال هامة وال طرية «وال الفأل:
وعلم اْلَعادِّيَن﴾. ﴿َفاْسأَِل َواْلِحَساَب﴾، ِننَي السِّ َعَدَد ﴿َولِتَْعَلُموا العدد: وعلم بَاِطًال﴾. َهذَا َخَلْقَت َما
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للشفاء، وطلسمات أحجية إىل للعلم موضوع من املتأخرة العصور يف القرآن تحول وقد
بالذهب ومحىل للعرف زينة األسود، الحجر مثل وتقبيله مرئية، خطية ورقية وثنية وإىل

ُروَن﴾.63 اْلُمَطهَّ إِالَّ ُه يََمسُّ ﴿َال بالجواهر: مرصع صندوق يف الحمراء والقطيفة والفضة
قابل غري ويصبح وغايته العلم بنية تختفي بحيث عديدة تفصيالت وتُعطى
عام. منهج إىل تتحول لم أنها إال التفسري قواعد بعض ترقيم من وبالرغم لالستعمال.
عالم اللغة وكأن باللغة، يتعلق علم مجرد التفسري وكأن نحوية، لغوية قواعد ومعظمها
باملصالح وال املفرس عند والرغبات باألهواء لها شأن وال بالعالم، لها صلة ال بذاته مستقل
أصول وعلم النحو علوم مع القرآن علوم تتداخل لذلك االجتماعية. للطبقات الجماعية
حد إىل والحديث القرآن يف البالغة بيان مجرد هي الغاية وكأن اللغوية، املبادئ يف الفقه
يف القرآنية الشواهد وأكثر بالقرآن. اللغة وتفسري باللغة، القرآن تفسري الدور، يف الوقوع

التفسري.64 غرائب وآدابه، املفرس رشوط التفسري، إىل الحاجة وجه والتأويل، التفسري
همه النحوي، التفسري فهناك بالعلوم. مرتبط التفسري ألن التفسري مناهج وتُعرض
عمن اإلخبار القصيص اإلخباري التفسري وهم حيان)، أبو الواحدي، (الزجاج، اإلعراب
الفقهية األحكام يستنبط الفقهي والتفسري (الثعلبي). باطلة أم الرواية كانت سلفصحيًحا
لدرجة والفالسفة الحكماء بأقوال مملوء العقيل والتفسري (القرطبي). املخالفني عىل واألدلة
تحريف عىل يقوم االبتداعي والتفسري (الرازي)، التفسري إال يشء كل به اآليات، عىل الخروج
والشيعة الصوفية تفسري هو اإللحادي والتفسري الفاسدة. املذاهب عىل وتسويتها اآليات
عىل اعتماًدا تفسريًا ليس الصويف والتفسري حمزة). بن محمود الكرماني، املكي، طالب (أبو
ألهميته.65 الرازي تفسري تفصيل يف ويُسهب هللا). عطاء ابن (السلمي، وفتاويه الصالح ابن
إطالق من التحرز هللا، عن الحكاية ألفاظ تجنب املفرس، مطابقة رشوط: وللمفرس
اللغة، رضورية: علوم وله التكرار. لفظ إطالق من التحرز الحروف، بعض عىل الزائد

َوِزيًرا ِيل ﴿َواْجَعْل الوزارة: أدب وعلم اْلَفاِسُقوَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن يف: السياسة
ص٣٣٣-٣٣٤، زاده، كربي (طاش أَْمِري﴾ ِيف ْكُه َوأَْرشِ * أَْزِري ِبِه اْشُدْد * أَِخي َهاُروَن * أَْهِيل ِمْن

.(٤١٤ ،٤١١ ،٣٩٦ ،٣٩٠ ،٣٧٣ ،٣٦١-٣٦٢ ،٣٥٤
.٣٧٦ ج٣، السابق، 63

أسماء. رسد مجرد منها كثريًا ألن القرآن علوم تضخمت 64

.٨٦-٨٧ ج٢، زاده، كربي طاش امللحد»، للمبتدع التفسري سوء من «نماذج 65
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الفقه، أصول الدين، أصول القراءات، البديع، البيان، املعاني، االشتقاق، الترصيف، النحو،
واملبني، املجمل لتفسري املبنية األحاديث الفقه، واملنسوخ، الناسخ القصص، النزول، أسباب
علوم وهي يعلم». ال ما علم هللا ورثه علم بما عمل «من حديث عىل اعتماًدا املوهبة علم

والتاريخ.66 والفقه والحديث والقرآن اللغة بني تجمع
ا إمَّ وهو للناس. النبي أعلنه ما أو للنبي رس أو هلل رس ا إمَّ أقسام: عىل التفسري وعلم
تأويل مثل جوازه يف اختُلف أو األحكام كاستنباط عليه اتُّفق سواء بالعقل ا وإمَّ بالسمع
املتشابه تفسري أو التفسري علوم حصول غري من بالرأي التفسري فهو ذلك عدا وما املتشابه.
أصًال املذهب يكون عندما الفاسد للمذهب املقرر التفسري أو هللا، إال تأويله يعلم ال الذي
باالستحسان التفسري أو دليل، غري من القطع عىل هللا مراد تفسري أو فرًعا، والتفسري
يصبح فيها التي األمة ومصالح التفسري مناهج السيايس، التفسري مناهج وأين والهوى.

االجتماعية؟67 املعارك من جزءًا التفسري
التفسري دام ما األنبياء قصص لتفسري متاحة كمادة اإلرسائيليات تدخل ذلك ومع
القرآن ويبدو العربية. الجزيرة شبه يف الثقافة يف متاحة اإلرسائيليات دامت وما تاريخيٍّا،
له شأن ال الرازي، عند الحال هو كما وقدر وقضاء ومعاد ونبوات إلهيات عقائد، مجرد
العقائد دامت ما السلوك إباحية من نوع إىل ذلك يؤدي وقد والجماعي. الفردي بالسلوك
االستسالم من نوع إىل أو العالم يف السلوك عن املنفصل املستقل عاملها لها عنه، منفصلة
يتم ولم وجزئيٍّا. كليٍّا يكون وما كان ما عىل املحتوي والقدر القضاء للوح العام للقدر
األدوار وعلم القديمة التاريخ فلسفات صور إحدى وهي والحدثان»، الجفر «علم تطوير
مثل يسمعه أو النبي غري جربيل ويكلم الوحي. مفهوم يف قليًال التوسع تم وقد واألكوار.
يقع ال حتى إليه يدخل فال السلطان عن العالم استقالل تطوير يمكن كما عباس.68 ابن

السالطني.69 مع األدب عن يُقال ما ويُستبعد ظلمه، وتربير الغواية يف

ص٥٩٨–٦٠١. زاده، كربي طاش 66

والثورة الدين األمة»، ومصالح التفسري «مناهج دراستنا: انظر .١١٦-١١٧ ص٨٥–٩٥، ج٢، السابق، 67
ص٧٧–١١٦. القاهرة، مدبويل الديني، الفكر يف واليسار اليمني ج٧، مرص، يف

.٥٩٤ ،٢٨٦ ،٦٤ ج٢، السابق، 68
العزاء عن يجد دام ما البتة إليهم يدخل ال السالطني، عن منقبًضا يكون «أن العالم رشوط من 69

وزمامها خرضة، حلوة الدنيا فإن إليه، جاءوا إن مخالطتهم عن يحرتز أن ينبغي بل سبيًال، عنهم
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فقد الرواية؛ دقة حيث من الصحيح للتدوين نموذًجا باعتباره الحديث علم ويُؤخذ
آالف أربعة إىل ثم ،٨٠٠٠ إىل ثم ،٤٠٠٠٠ إىل تقلصت حديث، ٥٠٠٠٠ داود أبو جمع
وكأن األشعري فضائل يف مروية بأحاديث رسمي كمذهب األشعرية وتُؤيد حديث.70
عنه، املروية املذاهب بنرصة وطالب املنام يف له الرسول ظهر فقد بالغيب؛ يتنبأ الرسول
قريش»، من «اإلمامة فروى الخطأ، من تمنعه عنده من بمدد هللا ويمده الحق. فإنها
يف املتن عن السند فصل يف القدماء شجاعة تتمثل وقد عليها».71 تتقدموا وال قريًشا «قدِّموا
املتن صدق ويبدو للمتن.72 إبقاءً السند عىل املوقوفة غري األحاديث استعمال ويتم الحديث،
القديس الحديث يدل كما عليها. يرتكز والتي وراءها التي البرشية التجربة صدق يف حينئٍذ
وأحيانًا االثنني. بني متوسط كالم بوجود البرش وكالم هللا كالم بني الفصل صعوبة عىل
الحال هو كما الحر، الخطاب من كجزء تنصيص دون مرسل نحو عىل الحديث يستعمل
والواقع الخرية والطبيعة البديهي والعقل الوحي روح هو الحديث اآليات. استعمال يف
لذلك العقل. من القلب إىل أقرب فالسمع دعوته؛ من جزء النبي صوت وحسن املعاش.
وثنية إىل القرآن علم تحول كما الحديث علم تحول وقد والقراءة.73 التفسري علما يتداخل
املصطفى» حقوق بتعريف «الشفا كتاب عىل فاالنكباب واستعمالها؛ الحديث كتب بتقديس
وشفاء اإليمان لتقوية أحجية بعمل يقوم نفسه الرسول إن بل ومفيد؛ نافع الوباء أيام يف

ظلمة. أنهم مع قلوبهم واستمالة مرضاتهم طلب يف تكلف عن ينفك ال لهم واملخالط السالطني. بأيدي
عليهم فالداخل فعلهم. وتقبيح ظلمهم بإظهار صدورهم وتضييق عليهم اإلنكار متدين كل عىل ويجب
أو مداهنًا، فيكون عليهم األنظار عن يسكت أو تعاىل، هللا نعمة فيزدري تجمعهم إىل يلتفت أن ا إمَّ
دنياهم من ينال أن يف يطمع أو الرصيح، البهت هو وذلك حالهم وتحسني بمرضاتهم كالمه يف يتكلف
(ج٣، االحتياط» طريقهم اآلخرة وعلماء رشور، لعدة مفتاح فمخالطتهم الجملة، وعىل السحق. هو وذلك

.(٣٦ ص١٨-١٩،
حتى مؤمنًا املرء يكون «ال يعنيه»، ال ما تركه املرء إسالم حسن «من بالنيات»، األعمال «إنما هي: 70

كربي (طاش مشتبهات» أمور وبينهما ، بنيِّ والحرام بنيِّ «الحالل لنفسه»، يرضاه ما إال ألخيه يرىض ال
.(١٣٦ ج٢، زاده،

.١٩٩ ص١٣٦، ص١٥٢، ج٢، السابق، 71
الخامس، العدد املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة املتن»، نقد إىل السند نقد «من دراستنا انظر 72

ص١٣١–٢٤٣. ١٩٩٦م، ديسمرب القاهرة،
ص٦٢. السابق، 73
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العلوم تقسيم سادًسا:

اإلخبار األحاديث وظيفة ليست السؤال. هو هذا نفسيٍّا، إيحاءً أم بدنية حقيقة املرىض،
التطبيق، طرق يبني ولكن جديًدا، أصًال يعطي ال فالحديث العمليات. بيان بل بالغيبيات؛
البعض، بعضهما عىل والحديث القرآن علما ويعتمد الجزئية. التفصيالت بعض ويعطي
فضل وإثبات بالقرآن السنة فضل إثبات بالقرآن، الحديث وإثبات بالحديث، القرآن إثبات
الفقه جوانب من كثريًا إن بل الحاصل.74 تحصيل أو الدور يف يوقع مما بالسنة القرآن
يف باالنتشار يناقضالقرآن ما وهو العرص، حتى املسجد مالزمة مثل تغيريها، يمكن القديم
لدخولها الفقهية املادة وتتكرر القديم. الفقه عرض يف ويُسهب الصالة.75 أداء بعد األرض
التي املساحة نفس الحكماء من أي يأخذ ولم حنيفة. أبي عرض ويطول علم. من أكثر يف
عنه تغيب ثمَّ ومن فيه؛ االجتهاد يقع لم خالص نقيل علم وهو (ص١١). الشافعي أخذها
وحنابلة، مالكية فقهاء يوجد ال وكأنه والحنفية للشافعية إال يعرض وال النظرية. األسس
األئمة باقي فقه ويُعرض الفقهي. التحايل من نوع هي األئمة ونوادر والظاهر املصلحة

مستقل. مذهب يف الشيباني الحسن بن محمد فقه مثل
وإخراج والكفن والغسل الحياة وموت والرسوم األشكال فقه الفقه، يف املوروث ويغرق
يُؤخذ وال الفرح. صالة وليست املودِّع صالة والصالة املحرمات.76 دائرة إىل والتزين الفرح
والحزن. البكاء أحاديث إال الحديث من يُؤخذ وال الفرح، دون الحزن آيات إال القرآن من
مع التمايز أجل من أو اللحى، إطالة مثل عبادة ُسنة وليست عادة ُسنة عربية، عادات وكلها
العلوم هذه فائدة ما اآلن: والسؤال والسواد. اللحية الكفار، خضاب مثل األخرى الطوائف
أوىل تاريخية مرحلة من واألزمان العصور وتغريت عادتُها وَقُدمت انقىضعرصها وقد كلها
العالم مركز ومن االحتالل، إىل الفتح ومن الهزيمة، النرصإىل من ثانية، تاريخية مرحلة إىل
القراءات مثل وضعها من والغاية عرصها وانتهى العلوم هذه استقرت لقد هامشه؟ إىل
إحساسعند هناك وأوروبا. وآسيا أفريقيا يف املسلمني لدى جديدة أصوات وجود من بالرغم
مفعم فقه وهو باألشخاص.77 مرتبطة كانت ولو حتى التاريخ، بدورات زاده كربي طاش

ص١٤٩. ج٢، السابق، 74
.٢٤١ ،٢٩٤ ،٢٢١–٢٣١ ،٢٠١–٢١٦ ص٤٩، ج٣، السابق، 75

فتباكوا»، تبكوا لم فإن وابكوا، القرآن «اتلوا مثل وذلك ،١٠٦ ،٤٧ ،٣٩ ص٢٩–٣١، ج٣، السابق، 76
ص١٠٦). (ج٣، فتحازنوا» قرأتموه فإذا بحزن نزل القرآن «إن

.٢٢٢ ص٢١٣-٢١٤، ج٢، السابق، 77
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بعالم اتصال وعىل مقامات صاحب حنيفة فأبو والتصوف؛ الفقه هو فالعلم بالتصوف،
وشفته: وفمه لسانه عىل فيه من النبي ووضع النوم، يف الرسول الشافعي ورأى الباطن.
إحساس املؤرخني لدى كان وقد الشافعي. سلطة تأكيد أجل من فيك» هللا بارك «امِش
التدريجي االختفاء بعد التاريخ يف النقلية العلوم واستمرار والزمان. بالعرص تاريخي
التاريخ. عرب املستمر النفيس املخزون هي وأنها الطويل، نَفِسها عىل يدل العقلية للعلوم

الحضاري.78 االزدهار لحظات يف إال العقلية العلوم تنشأ ال بينما
يف ضوء من بصيًصا إال وجود له يَُعد لم بحيث أيًضا يتوارى بدأ فقد الغربي الوافد ا أمَّ
ذلك ومع األعالم. أسماء مجموع من (٪٠٫٥) املائة يف نصف إال يمثل ال فأصبح بهيم، ليٍل
بطليموس ثم وسقراط، أرشميدس ثم إقليدس ثم اإلسكندر ثم املقدمة يف أرسطو يأتي
وفيلن. وفيثاغورس وزينون ومنوفلس وإيرن وأقليمون أرمانوس ثم الحكيم، وأبقراط
وبابل مرصواليونان بني الحضاري للقاء نموذًجا أوًال الصدارة له كانت الذي هرمس حتى

األخرية.79 الدرجة يف أصبح واألنبياء
املصنفات، مجموعة من ٪١ من أكثر يمثل الوافد يَُعد فلم املصنفات حيث من ا أمَّ
وكتاب الطبيعي السماع الصدارة يف ويأتي ألحدها. واحد رشح مع مصنًفا، عرش سبعة
وعلم لبطليموس، الكرة وتسطيح املجسطي، ثم ألرسطو، نيقوماخوس وكتاب النفس
لسيادة نظًرا أرسطو إىل يُعزى الذي ألفالطون طيماوس ثم إلقليدس، والهندسة املناظر
األثقال جر علم وكتاب وديسقوريدس لربوش املنزل وتدبري وإيساغوجي أرسطو، صورة
الفراسة وكتاب املنزل، تدبري يف بروشن وكتاب ماالناوس، وأكر ساوذوسيوس، وأكر إليرن،
األعداد خواص اإللهي أفالطون بنيَّ كما الوحيد. الالتيني هروشيش وكتاب ألقليمون،
تتكرر، ال أسماء ستة تتعدى ال للغاية فقليلة األماكن حيث من ا أمَّ واملتباغضة.80 املتحابة

(ج٣، هذا زماننا يف األموال كحكم ص٥٧)، (ج٢، اإلسالم» مهام من كثري بموته اندرس «وقد 78

ص٢٢٤).
أرشميدس ،(٤) إقليدس ،(٦) أفالطون ،(٩) اإلسكندر ،(١٤) أرسطو كاآلتي: األسماء تكرار 79

فيلن، فيثاغورس، زينون، منوفلس، إيرن، أقليمون، أرمانوس، ،(٣) الحكيم أبقراط بطليموس، ،(٢)
.(١) هرمس

ص٣٩٠. السابق، 80
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العلوم تقسيم سادًسا:

الوافد من واحد واسم وغلس، وفرغاموس وأثينا وأثينس اليونان اليونان: من خمسة
بابل. الرشقي

طريق عن الهند، مثل السحر تمارس التي الحضارة تلك اليونان صورة وتصبح
ويكثر للكواكب.81 الوقوفات كتاب يف واضح هو كما والكواكب األفالك روحانية تسخري
األول علمني؛ وتشمل املعقوالت، من األذهان يف عما الباحثة العلوم يف الثانية الدوحة يف الوافد
تعصم علوم والثاني امليزان. علم أو املنطق علم وهو الكسب، يف الخطأ من تعصم آلية علوم
وتظهر والخالف.82 والجدل والنظر الدرس آداب وتشمل والدرس املناظرة يف الخطأ عن
خلدون ابن عن اآلن نحن نتكلم كما عام سبعمائة انقضاء بعد بُعد، عن اليونانية الثقافة
عند له املوروث تمثل ذلك بعد ثم قليًال.83 اليوناني الوافد عن الحديث يظل تيمية. وابن

والفارابي. سينا ابن
غاية، وليست وسيلة فهو املوضوعات؛ بعض عىل به لالستشهاد الوافد ويستعمل
كما العلم. أهمية عىل بأفالطون االستشهاد مثل ذاته، املوضوع وليس موضوع عىل دليل
ووظائفه املتعلم رشائط يف االعتماد مثل خربًا، وتنقل يشء عن تخرب كرواية الوافد يستعمل
الحديث.84 علم يف بالسند أسوة سقراط عن أفالطون عن أرسطو عن زينون رواية عىل
علم بال قديمة معلومات بقايا توظيف، أو داللة بال وخرب تاريخ مجرد الوافد يكون وأحيانًا
وإىل الطبيعي، العلم يف الناقصة الكتب من باعتباره أرسطوطاليس كتاب إىل اإلشارة مثل
الطبيعي العلم يف أرسطو بعد أعلم يوجد وال الطب. ن دوَّ من أول باعتباره الحكيم أبقراط
وعلم لدنوفلس، املحرقة املرايا وعلم ألقليمون، الفراسة علم وذكر وجالينوس، أبقراط من
إقليدس، لكتاب مخترص املناظر وعلم إلقليدس املساحة وكتاب إيرن، وبرهان األثقال جر
وأكر ماالناوس، أكر املتحركة، األكر علم النافعة الكتب ومن لبطليموس. املجسطي وكتاب
علم يف بروش وكتاب لبطليموس، الكرة تسطيح كتاب القديمة الكتب ومن ساوذوسيوس.
حيث من ألهميتها نظري عرض أي دون علومها يف نافعة كتب كلها وهي املنزل.85 تدبري

ص٣٣٨-٣٣٩. السابق، 81
ص٢٧٨–٣٠٨. السابق، 82

.٢٩٣–٣٠٣ ،٢٩١ ص٢٨٨-٢٨٩، السابق، 83
.١٢ ص٤، ج١، السابق، 84

.٤٠٧ ،٣٨٢-٣٨٣ ،٣٧٢–٣٧٧ ،٣٣٣ ص٣٢٥–٣٢٨، ج١، السابق، 85
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

كتب بعض وتذكر النظرية. أسسها تهم ال لعلوم عملية تطبيقات مجرد وهي علم. هي
إقليدس.86 لكتاب الطويس الدين نصري خواجة تحرير مثل للوافد الشارحة املوروث

العلوم تصنيف (٣)

اللغة اإلسالم، قبل العرب علوم بأولوية النديم ابن عند بدأ قد العلوم تقسيم كان وإذا
أصبح حتى ذلك طغيان شاهد السابع القرن فإن اإلسالم، بعد علومهم عىل والشعر

العلماء. هم وحدهم اللغويون

ثالثة إىل العلوم تنقسم إذ (٦٢٦ه)؛87 للسكاكي العلوم» «مفتاح يف ذلك حدث (أ)
وكلها القافية).88 العروض، االستدالل، (البديع، والبيان واملعاني والنحو، الرصف، أقسام:
الجاهلية الوافد، ونهاية املوروث العجم، علوم ونهاية العرب علوم والشعر، اللغة علوم
إىل إذن الحضارة تعود النقلية. والعقلية والنقلية العقلية الحضارة علوم ونهاية األوىل
وتطويرهما وراثتهما الوحي حاول والذي والشعر، اللغة منه، خرجت الذي األول أصلها
اللسانيات يف الحال هو كما اللغة علوم مقدمة يف األصوات علم ويأتي إنسانية. علوم إىل

والخليل. وسيبويه جني ابن اللغة أئمة إىل اإلحالة مع الغرب يف الحديثة
ُل نَُفصِّ ﴿َكذَِلَك آية: الكتاب شعار اللغة. لعلم التطبيقي امليدان باعتباره القرآن ويظهر
فالشواذ شواذ، فيه كان وإذا العرب. بلغة مكتوبة عربية لغة فالقرآن يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم اْآليَاِت
اللغة، لقواعد طبًقا القرآن يُصحح ال غريه. عىل لغوية حجة القرآن والعروض. اللغة يف
هو للقرآن تفسري وخري لغوية. شواهد والشعر القرآن القرآن. للغة طبًقا اللغة تُصحح بل
وكأن القرآن، لفهم اللغوية القواعد هذه كل إىل حاجة يف اإلنسان وكأن اللغوي. التفسري
املعارص.89 الغرب يف الخطاب تحليل علم يف الخطاب عالم مثل بذاته مستقل علم العلم
العربي الشعر أوزان عىل القرآنية واآليات وأوزانه. العربي الشعر نموذج القرآن ويظل
القرآنية اآليات وتذكر الشعر. وبحور اللغة لقواعد طبًقا وشعر لغة فالقرآن وقوافيه.90

ص٣٧١. السابق، 86
١٩٣٧م. القاهرة الحلبي، البابي مصطفى العلوم، مفتاح السكاكي: 87

.(٣٣) الرصف ،(٤٠) النحو (٢٠٨ص)، والبيان املعاني كاآلتي: الرتتيب يكون الكم حيث ومن 88

ص٦. السكاكي، 89
ص٢٧٠–٢٨٤. السابق، 90
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العبارات تكثر كما نبويني. حديثني مقابل يف والبيان املعاني علم يف خاصة كشواهد باملئات
اإللهي.91 العلم إىل كله البرشي العلم فيها يرد التي اإليمانية

جالينوس أسلمة إال املايضالبعيد ذكريات من بُعد عن يرتاءى الذي الوافد من يبَق ولم
كتاب إىل ويشري سنة. الرتاويح يف القرآن وختم الطب، يف ماهًرا كان فقد واحدة؛ مرة
أن ذلك يعني ال البيهقي.92 أو السجستاني تحديد دون الحكم» «صوان وإىل «الجواهر»
وتصورها العلوم تطور يف أعمق حضارية داللة له بل فحسب؛ قدير لغة عالم السكاكي

التاريخ. وتدوين
العلوم سطت والنقلية، بل العقلية للعلوم ا حدٍّ والشعر اللغة علوم وضعت وكما (ب)
يف والفلسفة املتأخر. للخوارزمي الهموم» ومبيد العلوم «مفيد يف العقلية عىل النقلية
وبْرصف ال، أم عليه منحول الكتاب وهل املؤلف، عن النظر وبْرصف الخارسة. هي الحالتني
عن بحديثه خاصًة املتأخر، عرصه عىل دال النص فإن شاميٍّا، أو مغربيٍّا مكانه عن النظر

اإلفرنج.93
مما ترقيم دون كتابًا وثالثني اثنني رصد من إال العلوم لتقسيم تصور يوجد وال
هذه تجميع ويمكن الفقه.94 علم داخل فقهية موضوعات معظمها النسق، غياب عىل يدل

هللا من نستمد وأن (ص١٥). التوفيق وباهلل .(٧١ ،٦٨ ،٦٢ ،٣٢ ص١٦، (السكاكي، أعلم وهللا مثل: 91

تعاىل هللا شاء إن (ص٢٤٢). تعاىل هللا بإذن .(١٠٨ (ص٧٢، للصواب املوفق وهللا (ص٢٠٤). التوفيق
.(١٧٦ (ص١٥٦،

.٢٠٦ ص٢٠٣، السكاكي، 92
الكتب دار الهموم»، ومبيد العلوم «مفيد الخوارزمي: بكر أبو الدين جمال العالمة العالم الشيخ هو 93

املتأخرين املغاربة لبعض مجلد إنه الظنون» «كشف يف خليفة حاجي ويقول ١٣٣٠ه. القاهرة العربية،
بارك دمشق، غوطة وأحسنها فأطيبها كلها املوضع هذا «رأيت دمشق: غوطة يصف للخوارزمي. وليس

.(٢٨٣ ص١٢٤، (الخوارزمي، فيها» هللا
الرد (٥) الغرائب. (٤) السنة. رشح (٣) النبوة. أحكام (٢) الدين. قواعد (١) هي: العلوم هذه 94

الجواهر. معرفة (١٠) املناظرات. (٩) األوراد. (٨) اإلسالم. آداب (٧) الدين. فوائد (٦) الكفرة. عىل
الحالل (١٥) العقالء. سلوة (١٤) وآفاتها. الدنيا حقيقة (١٣) الذنوب. معالجة (١٢) األقاليم. (١١)
نوادر (١٩) الزمان. وعاقبة اإلنسان غرور (١٨) واملفاخر. املكارم (١٧) الحقوق. (١٦) والحرام.
امللوك. سرية (٢٤) التواريخ. (٢٣) الوزارة. أرسار (٢٢) السلطان. (٢١) النساء. ِعرشة (٢٠) العلماء.
الباء. (٣٠) املنظارات. (٢٩) الخواص. (٢٨) البلدان. عجائب (٢٧) التعبري. (٢٦) الحروب. (٢٥)

الزمان. آخر فتن (٣٢) الجهاد. (٣١)

215



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والطبيعيات، والتاريخ والتصوف، والكالم الفقه، الكمية: لألهمية طبًقا علوم عدة يف الكتب
وغلبة أقلها، والحديث عليها، الفقه وغلبة النقلية العلوم غلبة يُالَحظ كما والحديث.95
الطبيعيات وظهور الفلسفة، عىل الكالم وغلبة العقلية، النقلية العلوم عىل والكالم التصوف
لعلوم الثالثية للقسمة طبًقا إلهيات أو منطق دون والتاريخ، والجغرافيا الطب وحدها،
تغريت بل قرون. بعدة ذلك قبل الصدارة له تكن لم وكأنه كليًة الوافد وغياب الحكمة،
قواعد مثل تسميته دون الكالم علم موضوعات مثل إيمانية إىل العقلية األسماء بعض
النبوة، موضوع يتناول الذي النبوة أحكام وكتاب أساًسا، العلم نظرية يشمل الذي الدين
وكتاب والعقاب، والثواب والروح العقل مثل املعاد أمور بعض يشمل الذي الغرائب وكتاب
وهو مرتني يتكرر الذي املناظرات وكتاب اإلسالمية، غري الِفَرق ويتناول الكفرة عىل الرد
الكالم علم يشمل الساعة. أرشاط عن الزمان آخر فتن وكتاب الكالم، منهج إىل أقرب
وتظهر املتأخر. العقائد علم يف الحال هو وكما والرسول، هللا حول تدور كتب سبعة
والغيبة الكذب مثل الرذائل ومقاومة الضيافة، آداب مثل التقليدية األخالقية املسائل بعض
والرياء والعجب والكرب والجشع والخيانة والطمع والحرص والبخل والحسد والغضب
الجهاد. وكتاب والفضة الذهب أواني تحريم مثل التقليدية املسائل وبعض الخلق، ومذمة
وتسلية األقارب ملوت النفس وتسلية النفس ومخاطبة بالحوادث سلوتهم فلهم العقالء ا أمَّ

لعباده.96 هللا

وامللخصات عرصالرشوح العرصالعثماني، يف الحال هو كما تأليف ال تجميع والكتاب
يف الذاكرة وبدأت اإلبداع، عن العقل توقف أن بعد الثاني التدوين عرص واملوسوعات،
إنه بل املتأخرة؛ السلفية الحركة يف الحال هو كما النقلية الحجج عليه تغلب التدوين.
صفحة تخلو تكاد وال بعض، فوق بعضها املرتاصة واألحاديث اآليات من مجموعة مجرد
ما أول أن مثل خلت، عصور ذكريات من بُعد، عن ترتاءى عقالنية بقايا هناك منها. واحدة
وحاكم العقل بسلطان والبداية الدين، أصول علم يف الحال هو كما النظر املكلَّف عن يُحجب
وكيفية التفسري مناهج معرفة ويمكن النقلية. الحجج طوفان أمام تصمد ال ولكنها الرشع،
قد املروية األحاديث أن كما اْلُمْستَِقيَم﴾.97 اَط َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا مثل: النقلية األدلة استعمال

.(١) الحديث ،(٤) الطبيعات التاريخ، ،(٧) التصوف الكالم، كتب)، ٩) الفقه 95
.٣٣٩–٣٤٧ ،٧٣ ص١٥١–١٦٨، املتأخر، الخوارزمي 96

.٩٩ ،٤٧ ،٤٦ ،٨ ص٢، السابق، 97
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العلوم تقسيم سادًسا:

«ويف بعبارة واالكتفاء السند غياب بدليل الصوفية، عن الحال هو كما صحيحة تكون ال
انتحاله. عىل الحديث طول يدل كما الخرب».

بعده، الوحي يعادل اإلسالم قبل فالشعر الديني؛ للنص مؤازًرا الشعري النص ويأتي
«عليكم الخطاب: بن عمر نصح لذلك للمعرفة. املركزي املصدر الوظيفة، بنفس ويقومان
والعقلية العقلية، اإلسالمية العلوم وتتوارى كتابكم.» تفسري فيه فإن جاهليتكم بشعر
بن أحمد من السلفية الحركة تفعل كما األول املركز لحساب الحضاري اإلبداع هذا النقلية،

الوهاب.98 عبد بن محمد حتى حنبل
العلوم «مفيد العنوان من ذلك ويبدو الكتاب. عىل األخالقية الصوفية النزعة وتغلب
عميل خطاب األخالق، إلصالح واألمة والجماعة الفرد إىل ه موجَّ فالخطاب الهموم»؛ ومبيد
الذات إىل الخطاب يتوجه عقليٍّا. وليس باطني علميٍّا، وليس ديني نظريٍّا، خطابًا وليس
فقط ليس فيه، عجائب ال العلم أن مع العجائب روح عليه تغلب لذلك املوضوع؛ إىل وليس
واألرض التاريخ البلدان، وعجائب الفقه غرائب ذلك يف بما كله الكتاب يف بل واحد باب يف
يعلم الذي هو والشيطان والقضاء.99 واألحجار واألنهار والبحار والحيوانات ببابل واملدن
وأهل القبور أهل بني مناظرًة اإلبداعي الخيال ويصوغ األدبي. الخيال عىل يدل مما الدين
ال النبوة إثبات أن حني يف الخيال، صنع من وكلها باملعجزات النبوات وتُثبَت القصور.
إىل والنبوة الرسول إىل الرسالة وتتحول بالكرامات، األولياء ويقوم معجزات. إىل يحتاج
ألشخاص مرجعيٍّا إطاًرا باعتبارها النساء تربز كما لألفكار،100 تشخيص مسار يف النبي
ونكاحه، وأزواجه مزاحه إال الرسول يف يجدون وال االنحالل.101 عصور يف الحال هو كما
النساء كل وأن الفرج، وشهوة العزل، وجواز وصحبتهن النساء ومعارشة النكاح وآداب

،١٥٩ ،١٥٥–١٥٧ ،١٥٢ ،١٤٩ ،١١١ ،٩٦ ،٨٤ ،٧٨ ،٦٧ ،٤٩ ،٩–١٢-١٣ ص٣–٥، الشعر، 98

،٢٩٤-٢٩٥ ،٢٨٧ ،٢٨٤-٢٨٥ ،٢٨٢ ،٢٧٦-٢٧٨ ،٢٦٣ ،٢٣٣ ،٢٢٣ ،١٩٨–٢٠٢ ،١٩٤ ،٨٤ ،٦٤–١٦٨
.٣٥٢ ،٢٤٦ ،٣٠٩ ،٢٩٩

ص٣١٣–٣٢٧. البلدان، عجائب كتاب ص٤٠–٥٤؛ الغرائب، كتاب ص٣–١٥؛ اإلنسان، خلق عجائب يف 99

.١٠٩–١١٥ ص٣١٣–٣٢٧، املتأخر، الخوارزمي 100
عن وتُويفِّ وعائشة، خديجة بني سودة امرأة، عرشة أربع ج تزوَّ تشخيص، إىل النبي نسب يتحول 101

شهور. بستة بعده يت تُوفِّ التي فاطمة باستثناء قبله أوالده مات تسٍع،

217



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الوصفات تُعطى الباه كتاب ويف زوجها. عن بعيًدا املرأة تصرب ما وقدر بالليل، يتساوون
فيما القديمة بعضاملوضوعات تطوير يمكن كان املني.102 وزيادة الجماع لكثرة واملراهيم
الحقوق، عىل للواجبات األولوية تُعطى بعضاملعارصين رأي يف والرشيعة. بالحقوق يتعلق
يف الوهاب عبد بن محمد عربَّ كما العباد عىل أيًضا هلل والحقوق العباد، عىل فالواجبات
املعتزلة.103 عند العقلية» «الواجبات مقابل يف العبيد» عىل هللا حق هو الذي التوحيد «كتاب
ا كمٍّ الكتب وأكرب السواء. عىل واملوروث للوافد الكتاب عىل الغالب الحكم هو والتكفري
هللا يُغِرق وأن والطغيان، والكفر البدع من العصمة إىل ويدعو الكفرة»، عىل «الرد كتاب هو
يمكن ال بأنه وقولهم مكتسبة، النبوة لجعلهم الفالسفة وأولهم الطوفان!104 بمياه كتبهم
ومنه امللكوت، عالم إىل ومنه الروح، عالم إىل الوصول النفس وصفاء الرياضة طريق عن
الطبيعيني الفالسفة أيًضا تكفري يتم اإلرشاقيني الفالسفة إىل وباإلضافة الغيب.105 عالم إىل

(ص٩٣-٩٤). النكاح آداب يف (ص٨٣). النساء إىل الخادمني نظر يف (ص٨٠). النبي مزاح يف 102

كتاب (ص١٢٨). الفرج شهوة يف (ص٩٥). الجماع آداب يف (ص١٤). وصحبتهن النساء معارشة يف
منهن املذمومات صفات يف منهن، الجميلة وصف النساء اختيار ويضم: (ص٢٢٨–٢٣٥) النساء ِعرشة
الباه كتاب بالفجور. املقذوفة وحكم الغرية لهن، والفرض النساء شكايات وعقده، النكاح وقت والعقيم،
صفة يف املعاجني، يف الباه، ينفع فيما بالباه، يرض فيما ومفاسده، الباه مصالح ويضم: (ص٣٣٦–٣٣٩)
للمني. امُلكِثرة األدوية الجماع، شهوة قطع الجماع، بعد الالحقة اآلفات العقيم، الطالء، اللؤلؤي، املعجون
حق الرسول، حق هلل، العباد حق العباد، عىل هللا حق ويشمل: (ص١٨١–١٩٢) الحقوق كتاب 103

الرعية، حق األمراء، حق املماليك، حق الزوجة، حق الزوج، حق املولودين، حق الوالدين، حق املسلم،
الجار. حق العلماء، حقوق

التواريخ السلطان، واملفاخر، املكارم ،(٢٠) الكفرة عىل الرد كاآلتي: الرتتيب يكون الكم حيث من 104

البلدان عجائب الغرائب، النبوة، أحكام ،(١٧) الوزارة أرسار العقالء، سلوة الذنوب، معالجة ،(١٨)
آداب ،(١١) الحقوق املناظرات، الدين، فوائد ،(١٢) األوراد الدين، قواعد ،(١٣) والحرام الحالل ،(١٤)
وعاقبة اإلنسان غرور السنة، رشح ،(٩) التعبري ،(١٠) وآفاتها الدنيا حقيقة العلماء، نوادر اإلسالم،
معرفة ،(٦) الزمان آخر فتن املناظرات، ،(٧) النساء ِعرشة ،(٨) الجهاد الحروب، امللوك، سري الزمان،

.(٣) الباء الخواص، األقاليم، الجواهر،
بالرياضة» كسبها يمكن مكتسبة النبوة إن فقالوا الفالسفة، جميع الفكر بحار يف «غرق 105

إىل القلب وصفاء بالرياضة تصلون إنكم وقال الناس بعض خدع الفالسفة بعض «إن (ص١٨-١٩).
(ص١٩). الغيب» عالم إىل امللكوت عالم ومن امللكوت، عالم إىل الروح عالم ومن الروح، عالم
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العلوم تقسيم سادًسا:

الفالسفة سواء.106 حد عىل املوروث ومن والرشق الغرب من الوافد من األفغاني فعل كما
التشهي عىل مقاالتهم وبنوا اإللهيات، يف فتحريوا املعقوالت يف تحذلقوا اليونانيني من قوم
إىل يدعون كانوا ذلك. عكس عىل مذهبهم ويدل الخلق، أحكم أنهم ويدَّعون والدعاوى.
اعتقدوا عرمرم! بسيل كتبهم فأغرق رساءهم هللا واطلع الرهبان، من وكأنهم النسل قطع
وأصل أزلية، الحركة ويعتربون الصفات، وينفون والنفس، والعقل املبدأ ثالثة: اآللهة أن
يف واليونان كفار، الفالسفة الرتكيب، له يعرض أن قبل بسيط قديم، أزيل الهيوىل، العالم
كما السوفسطائيني.107 مذهب وهو البدن، دون للروح والعقاب الثواب إن يقولون ضالل،
جهال، مالحدة ضالون فالباطنية الكالمية؛ الِفَرق من والخوارج واملعتزلة الباطنية ر يكفِّ
اإليمان، عىل عمله يخرج من عىل بالكفر يحكمون ألنهم السنة أهل من ليسوا والخوارج
الشياطني، إخوان واألكراد والقدرية الرأي. يف املخالفني عىل بالكفر يحكم نفسه واملؤلف
ويقولون قربه، يف نبيٍّا ليس النبي إن يقولون أنهم السنة أهل عىل يشنعون واملعتزلة
عىل الدين يؤسسون الذين املعري العالء أبو ومعهم الرباهمة ويكفر املنزلتني. بني باملنزلة
ضمن وضعوهم الفقهاء أن حني يف النقل. أساس العقل أن مع النبوة، وينكرون العقل،
الفرقة حديث عىل ويعتمد الصالحة. باألعمال ويقومون الخري يعرفون ألنهم الكتاب أهل
لنفيهم املعتزلة رأسهم وعىل املتكلمون وهم والهالكة واألشاعرة، السنة أهل وهم الناجية
لنفيها، واملجربة األفعال، خلق إلثباتهم والقدرية يثبتونها، الذين املشبهة وغالة الصفات

السوفسطائيون، (٣) الفالسفة، (٢) الدهريون، (١) فرقة: عرشين املتأخر الخوارزمي يكفر 106

اإلباحية، (١٠) املجوس، (٩) الثنوية، (٨) امللحدة، (٧) املنجمية، (٦) األزلية، (٥) الطبائعية، (٤)
السامرية، اليهودية (١٦) التناسخ، (١٥) الحلولية، (١٤) الصابئة، (١٣) الرباهمة، (١٢) الوثنية، (١١)
من األصناف فهؤالء لهم. دين ال الذين املتحرية (٢٠) الباطنية، (١٩) املزدكية، (١٨) النصارى، (١٧)

(ص٥٤–٧٤). بابًا عرش أربعة وهو الكفرة، عىل الرد كتاب (ص٥٦-٥٧)، هللا لعنهم الكفار
عىل الرد (ص٦١–٦٣). هللا لعنهم املالحدة عىل الرد (ص٦٠). الدهرية عىل الرد يتم الطريقة وبنفس 107

(ص٦٥-٦٦). هللا لعنهم اليهود عىل الرد (ص٦٤-٦٥). املنجمني عىل الرد (ص٦٣-٦٤). الطبائعيني

(ص٦٧-٦٨). املجوس إخوانهم عىل الرد (ص٦٦-٦٧). والكواكب البقر وعبدة األوثان عبدة عىل الرد
اإلباحية عىل الرد (ص٦٩-٧٠). هللا لعنهم (الروم) النصارى عىل الرد (ص٦٨-٦٩). الرباهمة عىل الرد
يف انظر ثم الدنيا يف امللحدين املتهمني مصارع يف وتفكَّر وحزبهم الكذابني إىل فانظر (ص٧٢-٧٣).

(ص٥١-٥٢). بالكفر مراتبهم حال
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

تكتمل حتى الفرعية الِفَرق وكل والحرورية والروافض والجهمية والنجارية والخوارج
فرق توجد وال املايض، يف توقف قد التاريخ وكأن للحديث، طبًقا فرقة وسبعني اثنتني

الزمان.108 نهاية حتى املستقبل يف أخرى
ذكر (دون وأستاذه واإلسكندر وجالينوس وسقراط أفالطون إال الوافد من يُذكر وال
أفالطون ي ويُسمِّ والسوفسطائي. اليونانية الفلسفة تُذكر كما وبطليموس.109 أرسطو)
وأفالطون وسقراط الرحم.110 يف الجنني بانطباع ويقول مزاعم، أفكاره ويعترب الزنديق،
الحركة العالم، طبائع هي أشياء أربعة لديهما العالم أصل الكفر. أئمة الطبائعيني من
بما الفلك بأن بطليموس وقال منفعلتان. هما واليبوسة والرطوبة فاعلتان، وهما والربودة

العالم.111 مدبِّرات وهي أزلية قديمة سيارات من فيه
الرباهمة) من (وكان املعري العالء أبو ومعه والرازي سينا ابن إال املوروث من يُذكر وال
الزنديق. والرازي الصباح بن والحسني املالحدة مع سينا ابن ويُوضع والشعر. الفلسفة بني
وشتموا والصبيان، الذراري وقتلوا وهدموا املصاحف وحرفوا وبطنًا. ظهًرا للرشيعة جعلوا
أرسطو) (وليس أفالطون شيعة من سينا ابن ويرى باإلمام.112 الرشائع ونسخوا األنبياء،

.٣٢ ،١٧٦ ،٢٠–٢٢ ،١٠ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،١٠٩ ،١٧٩-١٨٠ ،٣٥ ،٣١-٣٢ ص٩، املتأخر، الخوارزمي 108
جالينوس، ،(٢) سقراط اليونانية، الفلسفة ،(٤) اإلسكندر أفالطون، اآلتي: النحو عىل األسماء تردد 109

.(١) ورسوين جروين أيًضا يذكر كما ،(١) (أرسطو) اإلسكندر أستاذ السوفسطائي، أبقراط، بطليموس،
ورئيسهم (ص١١). فيه الجنني فيُطبع منطبًعا قالبًا الرحم يف أن الزنديق أفالطون زعم كما 110

العرص مالحدة كلهم وجالينوس وأبقراط وسقراط كأرسطاطاليس وإخوانه هللا. لعنه امللحد أفالطون
(ص٥٨). يقينًا الدهر وزنادقة

ص٦٣-٦٤. املتأخر، الخوارزمي 111
(ص٦١–٦٣). وثمود وهامان فرعون من أعظم كفرهم عباده، وأخبث تعاىل هللا خليقة رش املالحدة 112
طلع صبح إنه أي صباًحا؛ نفسه ى وسمَّ بمرص، والفلسفة النجوم تعلم بالري، كاتبًا ساعيًا الصباح كان
من الدعوة أخذ الضياء. أي سينا؛ ابن نفسه ى وسمَّ سينا، ى تَُسمَّ قرية من سينا ابن وكان الدعاة. بني
قلعة، به اشرتى ماًال وأعطاه الزنديق امللك تاج بمعونة ٤٢٨ه) تُويف سينا ابن أن (مع ٤٧٠ه عام مرص
السلطان بتغافل يقوى وكان واالستيالء. بالخروج ويعدهم البيت أهل ونرصة التشيع ادعى هللا. خرَّبها

(ص٦٨). هللا لعنه فمات أمره، يف ومداهنتهم واألتراك
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العلوم تقسيم سادًسا:

العقول، تفاوت وكأن متفاوتة، العقول إن منهم املالحدة بعض قال وقد اليوناني. الدهري
لإللحاد.113 مدعاة والرشع، العقل يف مقرر أمر وهو

عىل املتأخر الخوارزمي يعتمد ومسلمني وغربًا رشًقا الفالسفة كل تكفري وبعد
جعل الذي هو ألنه الشافعي تفضيل مع حنيفة، وأبا الشافعي خاصًة والفقهاء، الصحابة
لها والسنة السنة، عىل يقوم واإلجماع السنة، من معروف فالقرآن الرئييس. املصدر السنة
الخامس القرن منذ األشعرية مع الشافعية وتتوحد التعارض. حني القياس عىل األولوية
والعلماء الفالسفة محل والصحابة الفقهاء حل الديني.114 اإلصالح حتى الغزايل بفضل
الفالسفة.115 نوادر من بدًال الفقهاء نوادر من ويكثر منهم. أيٍّا يذكر الكتاب يكاد ال الذين
باألدعية الحاجات قضاء وكأن للمايض، تقديًسا األنبياء أدعية مع الصحابة أدعية وتخضع

والرشع. للعقل ومضاد للكسل يرشع ال
آخر وحوادث الساعة، وأرشاط فيه يحدث وما الزمان آخر بفتن الكتاب وينتهي
العظام الوقائع وتحدث األرش. هو األخري ويكون املوت، إنسان كل يتمنى عندما الزمان،
فاهلل والفقرات. الكتب أواخر يف اإليمانية بالعبارات الكتاب ويمتأل الخوارج.116 وفتنة
بإذنه يشء كل وامللهم واملوفق، املستعان وهو وأحكم، أعلم وهو بالصواب، أعلم وهو أعلم،

وآخًرا.117 أوًال هلل والحمد ومشيئته،

ألف مع (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي قول تقلدوا املسلمني إن سينا). (ابن زنديق يا خبيث يا فضويل يا أنت «فمن 113

فأنت خرافاتك، من يقلدون ورسوين وجروين اليونان. أفالطون الدهري رسولك قول يقبلون ال معجزة
(ص٤١). متفاوتة العقول إن املالحدة بعض قال حتى (ص٦٢). زنديق» وإمامكم زنديق

عىل املطلبي الشافعي «ويقدمون .(٢) حنيفة أبو ،(٣) األشعري مرات)، ٦) الشافعي يذكر 114

يصلح ولم للخالفة، يصلح قريش والشافعي الرأي، عىل الحديث قدَّم الشافعي ألن النعمان؛ حنيفة أبي
ومذهبًا فقًها وأعلم قيًال، وأقوم وحاًال مساًقا وأحسن الرسول، عم ابن والشافعي حنيفة. أبو لها
األيديولوجية وتأسيس الشافعي «اإلمام زيد: أبو حامد نرص د. أيًضا: انظر (ص٣٤). املتناقصة» غري

١٩٩٢م. القاهرة، سينا، دار الوسطية»،
هللا، رحمه الشافعي اإلمام أقوال لنوادر الثالث الباب يخصص والصحابة العلماء نوادر كتاب يف 115

دون الحكماء ونوادر والصوفية املشايخ ونوادر عنهما، ريضهللا وأحمد مالك ونوادر حنيفة، أبي ونوادر
(ص٢٢٢–٢٢٨). منهم أيٍّا يذكر أن

ص٣٤٧–٣٥٢. املتأخر، الخوارزمي 116
أعلم، وتعاىل سبحانه وهللا ،(٧) بالصواب أعلم وهللا ،(٢١) أعلم وهللا مرة)، ٣٠) أعلم تعاىل وهللا 117

هللا بعون وتعاىل، سبحانه هللا بعون التوفيق، وبه املستعان وهللا ،(٢) املوفق وهللا ،(١) وأحكم أعلم وهللا
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يف يظهر كما والسلطان. هللا بني التوحيد يتم املتأخرة العصور هذه يف وكالعادة
السلطان املذل، له املعز للقاهر والحمدلة البسملة منذ التسلُّط يف الرغبة الكتاب أسلوب
وتبعيًة.118 ووضاعًة وإذعانًا طاعًة الجميع له يخضع الذي الواحد املقدر الخافض، الرافع
يتضمن كما السياسية. والداللة النفيس والتوجه الذهنية البنية بنفس لالثنني الدعاء ويتم
ويتحول وتحليًال. تفكريًا وليس واإلدانة والتوجه التسلط عىل تدل عٍل من نصائح األسلوب
فإذا اقتصادي. اجتماعي تسلط إىل السيايس والتسلط سيايس، تسلط إىل الديني التسلط
املؤمن وعىل الجنة. له الصابر الفقري أن إال الصابر، الفقري من أفضل الشاكر الغني كان
للقاهر االجتماعية النفسية البنية عن اآليات تأويل ويكشف وقدره.119 هللا بقضاء الرضا
أكثر وما للسلطان. ُكتب قد املتأخرة العصور يف العادة هي كما الكتاب إن بل واملقهور؛

للسلطان!120 ُكتب ما

تعاىل هللا فنسأل الرضا، هللا فنسأل (١) تعاىل هللا بإذن وجل، عز هللا بإذن ،(٣) تعاىل هللا شاء إن ،(١)
وصىل ،(١) ذلك من باهلل نعوذ العظيم، الفضل ذو وهللا رحيم، غفور وهللا ،(١) القبول من العاقبة
وآله محمد عىل هللا وصىل العاملني رب هلل والحمد ،(١٨) وسلم وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا

.(١) تعاىل هللا بحمد هلل، والحمد
الشهري: الشعر بيت ويستعمل ،٩٦ ،٧٩-٨٠ ،٤٦ ص٢، املتأخر، الخوارزمي 118

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا

ص٣.
إشارات، وإيراد عبارات وترصيع قواعد وترتيب علم وتهذيب كتاب جمع إىل هللا تقدير ساقني «وقد 119

نادرة قال ومن صدق، فقد سفيان جامع قال من اإلخوان. ونزهة الزمان ويتيمة السلطان ذخرية هو
(ص٥-٦). أغرب» فما الزمان

السلطان، إىل اإلنسان حاجة ص٢٣٥–٣٥٢. السلطان، يف كتاب ص١٧٠-١٧١؛ السلطان، أموال يف 120

أحكام للسلطنة، املانعة األسباب واإلمامة، للسلطة الواجبة األوصاف السلطان، خطر السلطان، فضيلة
أعمار ِقَرص يف الحكمة السلطان، عفو السلطان، جور آفات السلطان، عدل قضية امللوك، عىل تجب
آداب السلطان، عمل كراهية والوزير، السلطان أمر قضية حكم السلطان، عىل الخروج عن النهي امللوك،
سنة، كل يف السلطان عىل يجب ما بالكفار، السلطان استعانة البغي، أهل قتال بيان السلطان، صحبة
يصلح من الوزارة، خطر الوزارة، فضيلة ص٢٥٣–٢٧٠). الوزارة، أرسار (كتاب السلطان عزل حكم
للدول، املزيالت األسباب الدولة، بقاء الوزارة، موانع الكمال، أوصاف للوزارة، املوجبة األسباب للوزارة،
العمال. مصانعة الوزارة، وظائف بعقوبته، يختص ما الحكماء، مواعظ الوزراء، نصيحة العدو، تدبري
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العلوم تقسيم سادًسا:

ثم اآلخر، منهما كل واتهام منهما، كلٍّ ميزة تبني والدولة العقل بني مناظرة وتُعقد
العقل، أي العلوم؛ تدوين يف كان املؤلف هم أن عىل يدل مما االثنني بني التوفيق محاولة
العيش. سبل د تمهِّ والدولة الخطاب يصوغ فالعقل الدولة. أي السلطة؛ عىل واملحافظة
تبقى والدولة وينهى، يأمر العقل والدنيا. الدين بقاء مناط والدولة اإلسالم أساس العقل
األنبياء. ذراع والدولة األنبياء، صاحب العقل هللا. عطاء والدولة هللا، ُحجة العقل وتفنى.
والدولة القرآن، يف مذكور العقل املوت. يكون الدولة ودون البهيمة، تكون العقل دون
يف دولة تعني وال ِمنُْكْم﴾. اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي القرآن: يف أيًضا مذكورة
هناك ذلك ومع األغنياء. طبقة أيدي بني التداول مجرد بل الحديث، باملعنى دولة الحقيقة
واملال الفيلسوف بني األمراء، وسلطة العلماء بنيسلطة والدولة، العقل بني متبادلة اتهامات
بأنه العقل الدولة وتتهم وأحزان، وهموم حرمان بأنها الدولة العقل يتهم القدماء. بتعبري
الدولة وتتهم وتسلط، وجاه قدرة بأنها الدولة العقل يتهم حسنة. ثقافات مجرد يعطي
فيها، الكفار مشاركة بقبولها الدولة العقل يتهم نسبية. ثقافات إال يعطي ال بأنه العقل
كدر العقل فبدون بينهما؛ املصالحة تتم وأخريًا فرعون. عقل بأنها العقل الدولة وتتهم
الناس يحتاج ثمَّ ومن سماوية؛ والدولة رباني، فالعقل الدنيا. نكد الدولة وبدون اآلخرة،
الخالفة.121 دولة يف السياسية والسلطة الدينية السلطة اجتماع إىل أي والدولة؛ العقل إىل

املصنفات (٤)

الكتب أسامي عن الظنون «كشف يف (١٠١٧–١٠٦٧ه) خليفة حاجي ن ويدوِّ (أ)
رصد مجرد وهو املصنفات.122 بطريقة العلوم تقسيم بعد الفلسفة تاريخ والفنون»،
وهو العلوم». «أحوال يسميها العلوم تقسيم يف عامة مقدمة بعد املصنفات ألسماء أبجدي

ص١١٦–١١٨. املتأخر، الخوارزمي 121
مكتبة أوفست والفنون»، الكتب أسامي عن الظنون «كشف هللا): عبد بن (مصطفى خليفة حاجي 122

يف املرعيش النجفي الدين شهاب السيد العظمى هللا آية الحجة مة العالَّ ويصنف (جزءان). بغداد املثنى،
ثالث: يف التصانيف أنواع مقدمته

ويضع ومدوناته. مباحثه بعض مع واألصول والتفسري واألدب الفقه من علًما علًما العلوم تقسيم (١)
للقايض العلماء» «دستور زاده، كربي لطاش السعادة» «مفتاح النديم، البن «الفهرست» النوع هذا ضمن

غريها. نماذج تسعة ويعطي دقيقة، غري والنماذج النبي. عبد
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

للتهانوي. الفنون» «كشافمصطلحات مثل املصطلحات قواميس يف سيستمر الذي التقليد
باشا.123 إلسماعيل الظنون» كشف عىل الذيل يف املكنون «إيضاح أيًضا ومثله

حول الحديث أي العلوم»؛ «أحوال مجرد بل للعلوم، تصنيف أي املقدمة تعطي وال
أقسام: خمسة يف العلم يف وليس العلم

وموضوع ومراتبه، وتقسيمه ن املدوَّ والعلم وماهيته، وتقسيمه العلم تعريف األول
نحو عىل الفلسفة بتدوين تتعلق ال للغاية عامة مسائل وهي منها. والغاية ومبادئها العلوم
العلوم فْهم أي اإلسالم؛ أهل وإفصاحات إفهامات والكتب، العلوم منشأ والثاني خاص.
األهم وهي اإلفصاحات وتطول اإلسالمية. العلوم عىل ذلك وتطبيق عنها التعبري وطرق
الناس وأقسام الوحي، تدوين أي الكتب؛ إنزال من الحكمة إىل وتنقسم للتدوين. بالنسبة
الحضارات إىل الناس ويقسم العلوم. بحسب الناس أقسام ثم والديانات، املذاهب بحسب
الروم، اليونان، الكلدانيون، الفرس، الهند، اإلسالمية: الحضارة منها تتكون التي املختلفة
ومرص، الهند مثل البلد، أسماء بني التبادل األسماء من ويتضح العرب. العربانيون، مرص،
من اثنان والعرب. والعربانيون والروم واليونان والكلدانيون الفرس مثل القوم وأسماء
العربي الرتاث من وأربعة والروم، اليونان الغرب: من واثنان والهند، الفرس الرشق:
املؤلفون والثالث والعرب. ومرص والعربانيون الكلدانيون اإلسالم: عىل السابق اإلسالمي
وهي العلم، أبواب من فوائد والرابع واملصنفني. والرشح التدوين أقسام ويشمل واملؤلفات،
العلماء أكثر أن اإلسالمية، العلوم مصادر فوائد: عرش تشمل األول، القسم مثل عامة أمور
وعوائق موانع مفيدة، العلم طلب يف الرحلة أن الصنائع، جملة من العلم أن العجم، من
عليه يكون أن ينبغي ما العلم، ونرش اإلفادة رشوط العلم، تحصيل رشائط الحفظ، العلوم،
والخامسلواحق واملنهج. املوضوع بني والتعلم، العلم بني تجمع أمور وهي التعلم، العلماء،

واألدب.124 واللسان العربية وهي: وأسمائه، موضوعه وتعيني عيني، فرض أنه املقدمة:

غريه. كتابًا عرش وأربعة خليفة لحاجي الظنون» «كشف نماذج ويعطي واملؤلفني، املؤلفات أسماء (٢)
إلسماعيل العارفني» و«هداية كحالة، رضا لعمر املؤلفني» «معجم نماذج ويعطي املؤلفني، أسماء (٣)

آخرين. نماذج وخمسة البغدادي، باشا
يف املكنون «إيضاح ومسكنًا مولًدا والبغدادي أصًال الياباني سليم بن أمني محمد بن باشا إسماعيل 123

بغداد. املثنى، الظنون»، كشف عىل الذيل
ص١–٥٨. ج١، خليفة، حاجي 124
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العلوم تقسيم سادًسا:

يف وحتى العلوم. أحوال عن املقدمة هذه من كلها الفلسفية العلوم غياب ويُالَحظ
وليست اإلسالم، قبل العرب علوم وهي واألدب، اللغة علوم إال توجد ال العلوم أسماء
الحادي القرن يف خليفة حاجي وجود من وبالرغم ذلك، ومع بعده. اإلسالمية العلوم
واملعرفة للعلوم، ميزان فاملنطق املنطق؛ وعن عنها يدافع أنه إال الفلسفة، تكفري بعد عرش
صاحب أوردها التي املسائل غري والدين الرشع ينايف ما فيها وليس األشياء، حقائق معرفة
استعماله. يمكن وبدونها األشباه، غري للمنطق تحريم أيُّ الحنفية كتب وليسيف «التهافت».
الرشائع؛ علوم إىل الطبائع ورصف الذرائع سد باب من فإنه بنفيه الشافعية ترصيح ا وأمَّ
الفالسفة، مواقف ليست منه واملواقف والدين. الرشيعة هو الرفض أو القبول فمقياس
األشباه. يف الوقوع حالة يف تستعمله وال تحرِّمه الشافعية والشافعية، الحنفية الفقهاء، بل
الصغار. عرشة والسبع الكبار الثالث املسائل يف مقبولة الفلسفة ضد الغزايل ُشبَه زالت وما
املقال».125 «فصل يف رشد ابن فعل كما جديد تحليل دون ُمْصلتًا زال ما التحريم فسيف
الرتاث «تاريخ مثل الغرب يف املحدثني املسلمني محاوالت بعض النوع نفس ومن (ب)
املكتبات فهارس يف كما تدوين بل مباًرشا، تدوينًا ليس وهو سزكني. لفؤاد العربي»
أو رؤية دون للمكتبات مخترص فهرست مع للبالد طبًقا املخطوطات وقوائم ومجموعات
الشهري بروكلمان لكتاب واستئناًفا الغربي االسترشاق يف التاريخية للنزعة طبًقا قراءة

فقط.126 ٤٣٠ه حتى التاريخ ويتم العربي». األدب «تاريخ
القراءات مثل عبايس أو أموي العصور علم كل وداخل العلوم. التصنيف عىل ويغلب
وكان والفقه. العقائد مثل واملذهب العرص بني الجمع أو والتصوف والحديث والتفسري
لم والثالث يتم، لم والثاني األول، إال يخرج لم مجلدات ثالثة يشمل البداية يف املرشوع
طبًقا الحديث وعلم والتفسري القراءات القرآن، علوم األول املجلد يشمل اإلطالق. عىل يصدر

عن عبارة أنها مع الفلسفة وتحريم العلوم، ميزان كونه مع املنطق بتحريم يقولون تسمعهم «فإنك 125

أوردها التي اليسرية املسائل غري املتني والدين املبني الرشع ينايف ما فيها وليس األشياء حقائق معرفة
رآه صاحبه كان فإن «األشباه». غري املنطق بتحريم القول الحنفية كتاب يف وليس «التهافت». أصحاب
الطبائع ورصف الذرائع سد قبيل فمن به الترصيح من الشافعية كتب يف ما ا وأمَّ ينقل، أن املناسب كان

ص٢٣). ج١، خليفة، (حاجي الرشائع» علوم إىل
محمود د. مراجعة الفضل، أبو فهمي د. نقله األول، املجلد العربي، الرتاث تاريخ سزكني: فؤاد 126

يف أضاف وقد ١٩٨١م، ج٢، ١٩٧١م، القاهرة، والنرش. للتأليف العامة املرصية الهيئة حجازي، فهمي
لربوكلمان. ملحًقا الثاني املجلد آخر
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إىل ينقسم منهما وكل والعقائد. الفقه الثاني املجلد ويشمل والعبايس. األموي للعرصين
مذاهب إىل أو األربعة املذاهب إىل ينقسم العبايس والفقه ومذاهب. وعبايس أموي عصور:
أو واإلباضية، والنصريية، والقرامطة، واإلسماعيلية، والزيدية، اإلمامية، والسنة: الشيعة
الشيعة مذاهب أن مع ومعتزلة، سنة إىل العباسية العقائد تنقسم كما مستقلة. مذاهب إىل
علوم أي واألدب؛ واللغة والنثر الشعر إكمال يتم ولم العقائد. يف بل الفقه يف فقط ليست
العلوم يشمل املفروضأن من كان فإنه يخرج، لم الذي الثالث واملجلد اإلسالم. قبل العرب

الطبيعية. والعلوم والفلسفة الرتجمة الفلسفية:

226



األعالم أسامء سابًعا:

حنني بن إسحاق هو األعالم أسماء طريق عن الحكماء تاريخ ن دوَّ من أول كان (١)
تاريخ ُكتب معظم يف دخل قصري نص وهو والفالسفة».1 األطباء «تاريخ يف (٢٩٨ه)
خالد تتلُمذ مثل الزمان، خارج فامُلعارصة الزماني؛ الرتتيب يُهم ال التالية.2 الفلسفة

بقرن. اإلسالم ظهور قبل اإلسكندرية يف عاش الذي النحوي يحيى عىل يزيد بن
وهو اآلراء. وأصحُّ التواريخ أجود ألنه النحوي، يحيى هو إلسحاق الرئيس واملصدر
َجالينُوس، أسقليبيوسوآخرهم األطباء أول وأوفاه. استقصاه درسشيئًا إذا للتعب، امُلحبُّ
حه، وصحَّ إسحاق نسَخه وأشمل.3 أتمَّ ليكون لألطباء امُلعارصين الفالسفة إسحاق وزاد

تاريخي. يقيني عمل إىل ظنِّيٍّ تقريبيٍّ عمل من وحوله بدأه، ما وأكمل
العباس أبي بني مناظرة عىل ا ردٍّ بالطب اشتغل من أول البداية. قضية وتشغله
بحرضة سبقوه َمن أو أبقراط األطباء، أقدم عن شمعون بن العباس وابن فراس بن

١٩٨٥م. بريوت الرسالة، مؤسسة السيد، فؤاد تحقيق والفالسفة، األطباء تاريخ حنني: بن إسحاق 1
والشهرزوري. والسجستاني، أصيبعة، أبي وابن والقفطي، النديم، ابن مثل 2

التاريخ من ابتداءً أصحَّ وال تاريًخا أجوَد أجد لم فيها ونظرُت التواريخ جميع عن فتشُت ملَّا أنَّني «إال 3

من يشءٍ بتأليف همَّ إذا كان أنه ِقبَل من للتَعب امُلحبَّ الناس يه يُسمِّ الذي وهو النحوي، يحيى عمله الذي
ذلك يف قاله ما فنسخُت ة. صحَّ عىل إال به يأِت ولم كثريًا، تعبًا فيه وتَِعب ُمستقًىص بحثًا عنه بحث األشياء
من أول أنه أجمعوا قد جماعة ألنَّ األوَّل أسقليبيوس من أوله وجَعل التقريب، عىل عمله ألن وذلك حتُه وصحَّ
أدخلُت قد وأنا األطباء، أرخ فإنه النحوي يحيى ا وأمَّ تاريخه. آخر جالينوس وجعل الطب. من يشءٍ يف تكلَّم
(ص١٥١). وأكمل» أتمَّ ذلك ليكون األطباء من واحٍد كلِّ عرص يف الفالسفة من كان من ذلك خالل يف



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

لو ًة خاصَّ صعب التاريخ وتدوين الوزير. أمر عىل بناءً الكتاب تأليف سبب وهي الوزير.
ما أو إليه وقع ما حسب يتناول مؤرخ وكل املؤرِّخني. كل ُمتناول يف وليس البعيد، كان
كتابة إسحاق من الوزير فطَلب التاريخ. عىل األقدر فهو الفيلسوف املؤرخ ا أمَّ عنه. سِمع
الُكتب عىل بناءً األطباء ويذُكر ٢٩٠ه. حوايل ذلك وكان املسألة. فيه يحلُّ صغري تاريٍخ

الثقات.4 العلماء من املشهورة واألحاديث املدوَّنة
والخالف البداية لقضية حالٍّ التاريخي الواقع تُطابق عقلية لِقسمة التصنيف ويخضع
وبالتايل قديمة ا وإمَّ قوم، عند حادثًا الطبُّ يكون وبالتايل ُمحَدثة، ا إمَّ فاألجسام حولها.
أو له، ُمصاحبًا اإلنسان حدوث مع الطبُّ يكون وقد آخرين. قوٍم عند قديًما الطب يكون
أو إلهاًما يكون أن ا فإمَّ اإلنسان حدوث بعَد كان فإذا له. تاليًا فيكون حدوثه بعد يكون
قد يكون أن ا فإمَّ كسبًا كان وإذا تجربة. أو رؤية يكون قد فإنه إلهاًما كان فإذا كْسبًا.
الطب ومنها والفلسفة الصنائع استخرج الذي هرمس عند أو الراسن ودواء مرص يف نشأ
أهل من أو امللك امرأة عالجِت التي القابلة األدوية استخرجوا الذين فولس أهل عند أو
النفس فشفاء الزَّْمر، عرفوا من وأول باأللحان األمراض عالجوا الذين وأفروجيا موسيا
كلُّه الفرعي والتقسيم الصقالبة.5 من أو الهند من أو فارس سَحرة من أو للبدن، شفاءٌ

ص١٥٢. حنني، بن إسحاق 4
ص١٥–١٥١. السابق، 5

الطب

قديمحادث

بعد اإلنسانمع اإلنسان

كسبًاالهامات

فولسهرمسمرصقياس أو تجربةرؤية

موسيا وأفروجيا

الصقالبةالهندفارس
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يف املنهج أهمية وتظهر ينقسم. ال القديم ألنَّ الطبِّ بِقَدم القول ينقِسم وال الحادث، يف
منهما فكلٌّ االثننَي، بني إسحاق ويجمع بالتجربة. أم بالقياس باالكتساب، القول يف الطب
ثم واحد! برأٍي تقول التي الكتُب أحرق الذي الطبيب أفالطون رأي وهو لآلخر، ُمكمل
الطب وحوَّلوا وَجالينُوس بُقراط بني أطباء أتى ثم مًعا. والتجربة القياس أبقراط قوَّى
هذه عىل وقىض َجالينُوس أتى حتى والتجربة القياس عن وأخرجوه وأفسدوه ِحيَل، إىل
فو: جزيرة يف الطب ظهور وقت منذ أطباء ثمانية إسحاق ويذُكر كتُبَها. وأحرق الِحيَل
أفالطون ثم برمانيدس ثم مينس ثم غوروس ثم الطبَّ استخرج الذي ل األوَّ أسقليبيوس
الحال وبطبيعة الطب. ختم الذي َجالينُوس ثم أبقراط ثم الثاني أسقليبيوس ثم الطبيب
ولكن بعد. اإلسالم حكماء ظهر قد يكن ولم اليونان، األطباء إالَّ عدي بن يحيى يعرف لم
باليونان يبدأ الطب فتاريخ َجالينُوس. اح ُرشَّ وُهم اإلسكندرانيني األطباء إسحاق يُضيف
إىل وتنتهي باآلالف، الثمانية األطباء هؤالء بني السنني حساب ويتمُّ باليونان. وينتهي
بل الزماني، الرتتيب هو ليس املقصد وأنَّ التواريخ، حساب يف خلٍل عىل يدلُّ مما املئات،
امُلناظرة وقت حتى َجالينُوس منذ قرون ثمانية حوايل إسحاق يجعل كما الذهني. الرتتيب

املسيح.6 َجالينُوس عارص فقد صحيح، تاريخ وهو الهجري، الثالث القرن يف
يف األعالم أسماء انفصلت مستقلة، ُمدوَّناٍت إىل والعلوم امُلصنفات انفصلت وكما (٢)
الحكماء» بأخبار العلماء «إخبار ذلك مثال امُلعاِرصة. األعالم قواميس مثل مستقلة مدوناٍت
تاريخ ى يَُسمَّ وأحيانًا امُللتقطات»، «امُلنتخبات الزوزني مخترص وهو (٤٦٤ه).7 للقفطي
إليجاد الحديث العربي الفكر يف تفِرقة وهي األلف، فوق الهمزة تُوَضع مرة وألول الحكماء.
روايات وهناك بالتاريخ.8 الوعي أو الذاتي للتأريخ والثاني املوضوعي للتاريخ لفَظني
مقاييسه؟ وما االختصار تمَّ كيف والسؤال: السجستاني. سليمان أبي رواية مثل للكتاب

ص١٥٥. إسحاق، 6
Julius ليربت جوليوس نرش مرص، الخانجي، بغداد، امُلثنى، الحكماء، بأخبار العلماء إخبار القفطي: 7

١٩٠٣م. ليبزج، ،Lippert
١٩٦٦م. القاهرة والرتجمة، للتأليف املرصية الدار األندلس، علماء تاريخ الفريض: ابن أيًضا: ومثله
االسم، كتابة وتصحيح والرُّواة وأنسابهم وُكناهم الرجال أسماء ذكر هو منه الغرض ألن تحليله نشأ ولم

فلسفية. رؤية به وليس
.Geschichtlichkeit تأريخ ،Historie تاريخ 8
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أو حضاري تصوُّر دون األبجدية للحروف طبًقا األعالم تصنيف يتمُّ مرة وألول
هذا ظهر وقد الزركيل. مثل الحديثة القواميس يف الحال هو كما زماني، تاريخي أو علمي
التاريخوضعف يف الفلسفية التجربة اكتمال بعد السابع القرن من ابتداءً األبجدي التصنيف
أكثر النديم ابن مثل ورَّاًقا القفطي اعتبار إىل البعض يدفع قد مما ل. األوَّ الحضاري البُعد
الحديثة، العصور ُصنع من فهذا موجود. حرفغري كل داخل األبجدي والرتتيب حكيًما. منه
حتى أنه عىل يدلُّ ا ممَّ الوافد قبل املوروث يبدأ وقد اللغة. معاجم يف جعلوه القدماء أنَّ ولو
هذه اختَفت فإذا حضارية. أجنحة هناك بل ثبْت، مجرَّد جعلها يمكن ال األعالم أسماء يف

داللة.9 أي من خالية األعالم أسماء ظهرْت نة امُلتضمَّ الحضارية األجنحة
يف تكلَّم من أول يف األُمم علماء اختالف هو الطريقة بهذه ربما التأليف، وسبب
مثل والعملية واإللهيَّات، والطبيعيَّات واملنطق الرياضة مثل النظرية وأركانها الِحكمة
ل األوَّ ليس وهو عندها، من كان أنه فرقٍة كل ادَّعت فقد املنزل. وتدبري والسياسة األخالق
الشوفينية ة الحدَّ هذه من ف يُخفِّ األعالم ألسماء طبًقا الحكماء تصنيف ربما الحقيقة. عىل
األسلوب اتَّسم لذلك التناُول. سهَل تجعله األبجدية أي القافية أنَّ كما العرص. بلُغة القومية
السبب يكون وقد الجدال.10 أو املوضوع عىل الخروج وعَدم واالقتصار والهدوء باملوضوعية
قوٍل كلِّ مع املؤلِّف زمان إىل وحديثًا قديًما وأمة قبيٍل كلِّ من الحكماء أشهر جمع هو
من الرواية ِصدق من ق التحقُّ عن النظر بْرصف إليه نُِسبت حكمة أو كتاب أو به انفرد
وقصص عبارة فالتاريخ مىض. بما اعتباًرا القدماء، ومعرفة بالتاريخ، الجهل تجاوز أجل
الخالدة الحكمة عرض ذكر». محلُّ للتاريخ يكن لم «ملَّا األنبياء، قصص يف الحال هو كما
رمًزا، والرشيعة الحكمة اتِّفاق ِلبيان األنبياء حكيم أو الحكماء نبيِّ إدريس شخص يف
أريباسيوس، أفريطون، أفالطون، مثل واحًدا اسًما العَلم اسم يكون وأحيانًا هللا. عند ثوابًا
االسم نفس يف ُمشاركني آخرين وبني بينَه للتمييز لقبه مع يكون وأحيانًا أليطراؤس.
واليهودية النرصانية مثل الطائفة، أو الدين اللقب، يُميِّز وأحيانًا الطبيب. أفالطون مثل

والنون. وامليم والكاف والراء والدال والجيم والثاء والتاء والباء األلف عىل ينطبق هذا 9

ص٨٨. القفطي، بالتأليف، ُمخلَّة وهي اإلطالة مناظرته يف حيان أبي عىل يعيب 10
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الزمان، خارج فالفلسفة الزماني. الرتتيب يُهمُّ ال لذلك والكلدانية.11 والحرانية واملجوسية
وسقراط. أقليمون تعاُرص مثل زمانيٍّا، وليس ِفكريٍّا فيلسوفان يتعاَرص أن ويمكن

اللقب، إالَّ بينها يُميِّز وال ل. األوَّ االسم حيث من ُمتشابهة كثرية أسماء تتكرَّر وقد
يف االتفاق والُكنى. لأللقاب تصنيف إىل األمر يحتاج وقد ووافد.12 موروث بني فرق ال
بذات األسماء كل وليست له. حضارية أو علمية داللة ال خالص عَرض األبجدية الحروف

أخبار. مجرَّد منها الكثري داللة.
عىل أيًضا يدلُّ ا ممَّ العربي، املغِرب حضور من أكثر العربي املرشق حضور ويبدو
يحاول أن دون وأخبار تاريخ مجرد أنها يظنُّ من ويُخطئ باألعالم. ثبْت مجرَّد استحالة
بمفرده ل األوَّ االسم يكفي ال وقد األعالم.13 بني من والحضارية العلمية الداللة معرفة

.(١) كلداني حراني، مجويس ،(١٧) يهودي مرة)، ٥٢) نرصاني ذكر ،٦ /٥٦ ص٥٥، القفطي، 11
،(٢) م امُلنجِّ أرسطون الفيلسوف، أرسطون ،(٢) الشاعر أبرخس الحكيم، أبرخس مثًال: الوافد يف 12

أسقليبوس ل، األوَّ أسقليبوس الحكيم، أسقليبوس ،(٢) القوابيل أريباسيوس اإلسكندراني، أريباسيوس
،(٤) الحراني اصطفن باسيل، بن اصطفن البابيل، اصطفن اإلسكندراني، اصطفن ،(٣) الثاني
بطليموس بولس، بطليموس ،(٢) املزين أقريطون أقريطون، ،(٢) أفالطون املكي، صاحب أفالطون
ثاسلوس، بن أبقراط إيراقليس، بن أبقراط ،(٤) النحوي بطليموس القلوذي، بطليموس الغريب،
،(٢) فلطرخس ،(٧) الرابع أبقراط الثالث، أبقراط الثاني، أبقراط ل، األوَّ أبقراط دارفون، بن أبقراط
البابيل، هرمس ل، األوَّ هرمس ،(٢) الفيثاغوري ماخاءون بن نيقوماخوس أرسطوطاليس، نيقوماخوس
،(٤) بكر أبو ،(٣) إسحاق أبو ،(٢١) إبراهيم فكثري: املوروث يف ا أمَّ .(٣) املرصي الثالث هرمس
،(٣) سهل أبو ،(٥) سعيد أبو ،(٤) الخري أبو ،(٧) الحسني أبو ،(٢٨) الحسن أبو ،(٢) جعفر أبو
أبو ،(٢) الفرج أبو ،(٢) عيىس أبو ،(٢) عثمان أبو ،(٨) هللا عبد أبو ،(٢) العباس أبو ،(٦) يعقوب
،(٢) إسطات ،(٢) إرسائيل ،(٥) إسحاق ،(١٨) أحمد ،(٤) هالل أبو ،(٢) يوسف أبو ،(٤) يحيى
الحارث ،(٣) جرجيس ،(٤) جعفر ،(٤) جربيل ،(٣) ثابت ،(١٤) بختيشوع ،(٣) أيوب ،(٣) إسماعيل
سنان ،(٢) سليمان ،(٢) ست ،(٥) داود ،(٣) خالد ،(٥) الحسني ،(١٤) الحسن ،(٣) الحجاج ،(٥)
عبد ،(٢) العبايس ،(٢) طاهر ،(٢) صالح ،(٣) صناعة ،(٢) صدقة ،(٢) الدولة رشف ،(٤) سهل ،(٢)
،(٩) عمر ،(٢٩) عيل ،(٥) هللا عبيد ،(٢) يشوع عبد ،(٢) الرحيم عبد ،(٨) الرحمن عبد ،(١٤) هللا
،(٢) ماسويه ،(٢) مارسجيس ،(٣) القاسم ،(١٠) الفضل ،(٢) الدين فخر ،(١٩) عيىس ،(٢) عمرو
،(٣) امللك ،(٣) معاوية ،(٢) املظفر ،(٢) مسعود ،(٢) املرتىض ،(٢) محمود ،(٥٤) محمد ،(٢) مبرش

.(٣) هللا هبة ،(٥) هارون ،(٢) الدين نور ،(٢) نرص ،(١١) موىس ،(٧) املنصور
األخبار. الستقاء أعالم معاجم أنها عىل الجامعات يف تُدرَّس كانت هكذا 13
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العصور يف كذلك يُعد ولم االسم، بهذا عرصه يف مشهوًرا كان ربما العَلم. عىل للتعرُّف
التالية.14

كالحكيم، امُلميزة مة السِّ أو فة الصِّ ثم القوم ثم املهنة ثُم املكان هي الشائعة واأللقاب
صفات ثم والثالث، والثاني ل األوَّ الزماني، والرتتيب والنرصانية، اليهودية الدين، ثُم
املهنة وترتاَوح األستاذ. أو التلميذ الِعلم، من والدَرجة والنََّسب، البَدن، وصفات النفس
والفَلك للطبِّ وكان الحكماء. مع العلماء من ومعظمهم والعلم. نعة الصَّ بمعنى الِحرفة بني

العلوم.15 باقي عىل األولوية والرياضيات الطبيعيَّات أي
شخصيات أيًضا ترُسم والبيهقي جستاني السِّ عند الشخصيَّات رْسم يف الحال هو وكما

رئيسية: عنارص يف األعالم

واالبن، األب إىل بالنسبة أو مبارشًة االسم ويذكر والنسبة. والنََّسب واللقب االسم (١)
وربما أرسته مع النَّسب رشيف أفالطون أسقليبيوس. نْسل من أبقراط مثل النَّسب مع
التباُدل. عىل والفيلسوف والحكيم والطبيب، البخاري مثل ومهنته ولقبه وُكنيته أقربائه.
إليه، ينتِسب الذي والقوم الفضيلة، تام أرسطوطاليس مثل االسم اشتقاق يذكر وأحيانًا

حراني. كلداني، رومي، يوناني،

ص٢٢٥–٢٢٨. الرحمن، عبد ص٢٢٠–٢٢٤. هللا، عبد ص١٦٣–١٦٩. الحَسن، مثل وذلك 14

فلوطرخس، .٢٥٤–٢٥٥ الفضل، ص٢٤٤–٢٥٠. عيىس، ص٢٤١–٢٤٣. عمر، ص٢٣٠–٢٤١. عيل،
ص٢٦٩. مبرش، ص٢٥٧-٢٥٨.

الصاغاني، الفرغاني، الرسخيس، الفزاري، األهوازي، املروي، ي، الرقِّ القرصي، مثل: ،(٢٨) املكان 15
املغربي، البرصي، الهروي، الخوارزمي، الفارابي، القرصاني، الديري، الطيفوري، البلخي، الكرابييس،
مثل: (٢٥) املهنة امللطي. القلوذي، األفرودييس، الخازمي. الصيمري، الدمشقي، األرجاتي، اليمامي،
الجرائحي. الصائغ الحاسب، الطبيب، الخازن، النجار، الخطيب، الخيام، القطاع، الكحال، م، امُلنجِّ النقاش،
القوم امللك. الصويف، املهندس، النحوي، القس، الشاعر، الحكيم، الريايض، الصدري، مثل: (٩) العلم
الثالث. الثاني، ل، األوَّ مثل: ،(٣) الزماني الرتتيب اليوناني. املرصي، الحراني، البابيل، الرماني، مثل: (٥)
الوفاء، وخالن الصفا إخوان الغريب، مثل: ،(٣) النَّفس صفات النرصاني. اليهودي، مثل: (٢) الدين
صفات النفس. نظيف الضمري، مخرج هللا، شاء ما العمل، كعب مثل: ،(٤) االشتقاق النافع. الحقري،

إيراقلس. بن أبقراط التلميذ، بن يحيى مثل: ،(٢) النسب الساهر. املكفوف، مثل: ،(٢) البدن
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األعالم أسماء سابًعا:

والتعليم الذكاء ِمثل وخصائصه وِسماته الشخصية والسرية والوفاة، امليالد الحياة، (٢)
واألمراء. بامللوك اتِّصاله مدى العَلم فيها عاش التي السياسية والنُّظم والعرص واألساتذة،
مثل ذكراه لتخليد عليه نُقش وما قربه وربما حياته يف ُمهمة سنًة أو والوفاء امليالد يذكر
وأعماله وسريته أفالطون صورة مثل قومه يف العَلم وصورة ونوادرها، وحياته أفالطون،
اإلسكندر ُمعلم أرسطو مثل وأصحابه وتالميذه وأساتذته وآراؤه، نظرياته فقط وليست
عاش الذي والزمان يديه. عىل وتعلُّمه عنه ونقله الفارابي، تلميذ سينا وابن أفالطون، وتلميذ
للمسلمني والوفاة امليالد تاريخ ويذكر الطوفان. زمان مثل األسطوري أو الحقيقي فيه،

الثاني. وصعوبة األوَّل لسهولة لليونان وليس
فأرسطن ومصادره. اكتشافاته وأهم وأسلوبه ومدرسته واتجاهه العلم يف مرتبته (٣)
وإبراهيم باإلعراب. قام من أول والفزاري املنطق، رتَّب من أول وأرسطو طبيعي. فيلسوف
بأعذَِب كتاب عىل حوار له الفرغاني كثري بن محمد بن وأحمد غِلقة. كانت عبارته قويري
ُمتصدًرا كان أنه عرصه يف وأهميته الرمز. واستعمالهم الصفا وإخوان عبارة، وأبنَيِ لفٍظ
يف معروف فيلسوف وأيامليخس أرمينس. مثل زمانه أهل وأفاد أوديمس، مثل وقته يف

إقليدس. من أقدم أبولونيوس مثل الزمان يف أولوية أو وقته،
كتب تصنيف مثل وتصنيفها والرشوح الرتجمات مثل وامُلصنَّفات واألعمال املؤلفات (٤)
ا أمَّ عَميل. وِعلم نظري وِعلم املنطق، مثل آلة إىل علومه وإحصاء وجزئية كلية إىل أرسطو
عْرض مثل األقوال نحو خطوة واملؤلفات تُرتَجم. لم ألنها مؤلَّفات له تُوجد فال أفالطون
هي فحياته األعالم، بعض ُمؤلَّفات ِذكر يف أحيانًا ويُسهب نصوصه خالل من بطالن ابن
بن ويحيى الرازي الدين وفخر الطبيب والرازي وَجالينُوس قرة بن ثابت مثل ُمصنَّفاته

الصباح. بن إسحاق بن ويعقوب عدي

عىل أحُدها يطول فقد األربعة. العنارص هذه الستيفاء واحد ي كمِّ نَسق يُوجد وال
الشخصية وسريته وحكايته ونوادره بختيشوع، بن جربئيل حياة إطالة مثل اآلخر حساب
جورجيس ونظريات تُعَرضأفكار وال ابنه. جربئيل عىل الحال ونفس مؤلَّفاته. حساب عىل
للخمر.16 ُمدمنًا كان فقد معرشالبلخي، الشخيصألبي السلوك تفصيل ويتمُّ بختيشوع. بن
بأنه واتهامه إبراهيم بن هالل بن إبراهيم َسجن مثل الفيلسوف محنة تُذكر السرية ويف

.١٥٨–١٦٠ ص١٣٢–١٥١، القفطي، 16
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الرسخيس الطيب بن محمد بن أحمد قتل كما جهنم.17 نار يف به يُحمى صابي كافر كْلب
الخارجي. واملنجم م امُلنجِّ سهل بن يحيى ُقتل كما امُلعتضد. رسَّ إلفشائه الكندي تلميذ

التواريخ يف فْرق وال التفسري. وُكتب والقصص، واألخبار، التواريخ القفطي ومصادر
النديم وابن النحوي ويحيى جلجل وابن الشهرستاني بني والوافد، املوروث بني واألخبار
والتوحيدي وصاعد العرشي الحسن وأبو شاكر بن وموىس السجستاني سليمان وأبو
وبقراط َجالينُوس وبني الحسن بن وهالل بطالن وابن الحكم بن ويوسف واملسعودي
املوروث روايات ا أمَّ والوافد. املوروث بني تجَمع مزدوجة الرواية تكون وقد وأفالطون.18
عىل األكثر واالعتماد الحديث. ِعلم يف نَد السَّ إىل أقَرُب فهي الوافد عن الوافد أو املوروث عن
واحدة مرٍة مقابل يف (٦) جلجل ابن ثم (١٢) ِذكًرا األقرب فهو «الفهرست» يف النديم ابن
(٤) ذكًرا األكثر فهو َجالينُوس عىل أكثر االعتماد فإنَّ للوافد وبالنسبة موروث. مصدر لكل
ِذكر مثل صاحبه مع املصدر اسم يُذكر وأحيانًا وافد. مصدر لكل واحدة مرة مقابل يف
ويف الطب عىل الحثِّ يف كتابه يف وَجالينُوس املخطوطات، كتاب أول يف شاكر بن موىس
موضع يتحدَّد وأحيانًا النواميس. يف وأفالطون الربء، حيلة ويف غلوقون، إىل األوىل مقالته
ومكانه املؤلف يُوصف وأحيانًا لَجالينُوس. الربء حيلة كتاب صْدر مثل الصدر يف الكتاب
والكتُب الرسائل عىل باالطالع مبارشة املصادر تكون وقد بغداد.19 نزيل السجستاني مثل
كتاب عىل واطِّالعه صنَّفه، ما ِذكر يف ثابت بن سنان بن إبراهيم رسالة عىل االطالع مثل

شاكر.20 بن مُلوىس املخطوطات

.٣٦٥ ،٣٣١ ص٧٤–٧٧، السابق، 17
،١١ ،٩ ،٦ ص٢، القفطي، السجستاني، النديم، النحوي، يحيى جلجل، ابن الشهرستاني، 18

،٣٦٨ ،٣٢٤ ،٢٩٤–٣١٥ ،٢٨٠ ،٢٧٢ ،٢٦٣ ،٣٢٣ ،٣٨١ ،٢٣١ ،١٢٣ ،١٠٠ ،٩٧ ،٦٢ ،٣١ ،٢٩
للرواية وبالنسبة .١٣ ،١٠ ص٩، القفطي، أفالطون، أبقراط، جالينوس، للوافد: وبالنسبة .٣٥١–٣٥٢
وعن ص١٢٣. جالينوس، عن واملسعودي جلجل وابن ص٦١، القفطي، إقليدس. عن للكندي املزدوجة
ص٨٢. الصفا، إخوان عن التوحيدي رواية مثل املوروث عن للموروث وبالنسبة ص١٨٢. ديموقريطش،
الطيب ابن عن بطالن وابن ص٦٥. أليانوس، عن جالينوس رواية مثل الوافد عن الوافد رواية ا أمَّ

ص٢٢٣. الفرج، أبو

ص٣٠. القفطي، 19
كتاب يف وجدُت وقد ص٨٩. أبرقلس، عىل النحوي يحيى ردِّ عىل واالطالع .٦١ ص٥٨، السابق، 20

ص١١٦. يده، بخطِّ سينا ابن سرية ورؤيته ص١٣٢، لجالينوس، الفصول
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امُلخربين ومعرفة اإلجماع عىل واالعتماد الروايات ِصدق من بالعقل ق التحقُّ ويتمُّ
الرواية طريق عن شفاهية مصادر وهناك النصارى.21 فيه وقعْت فيما املؤرخ يقع ال حتى
القرآن عىل اعتماد يُوجد وال القفطي. إليها يُشري مجهولة مصادر هناك تكون وقد املبارشة.
يف «األنباء صاحب ُرقية أبي ابن يف واحد حديٍث باستثناء للتاريخ كمصادر الحديث أو
هللا.»22 والرفيق طبيب «أنت قائًال: الطبيب ُمعالجة الرسول رفض عندما الُحكماء» أسماء
أعلم، فاهلل والحمدلة. البسملة بعد الكتاب تتخلَّل التي اإليمانية العبارات إىل باإلضافة هذا
عن فالتعبري الحمد. وله املشيئة بيده واملؤيد، ق وامُلوفِّ امُلستعان وهو بالحقيقة، أعلم وهو

العقل.23 وواِهب وجل، قلَّ ما وعالم الكل، خالق أنه الفالسفة بلغة هللا
به لالستشهاد يكون وقد التاريخ، مصدر فالشعر املصادر، من أيًضا عر الشِّ وكان
للتاريخ كمصدٍر ذلك بعد الوحي وظيفة نفس وهي الحكيم. حياة يف نادرة عىل والِعظة
قرة بن ثابت مثل الفالسفة ِشعر فهناك الشعراء، عىل عر الشِّ يقترص ولم للمؤمنني. وِعظة
الربكات وأبي الطبيب أحمد بن واملظفر بطالن وابن الخيام وعمر الطبيب وعيل وجرجيس
الفالسفة يف عر الشِّ يُقال وقد والِعلم. والشعر الفلسفة بني فرق فال سينا. وابن البغدادي
يكون وقد الشعر. موضوع هو يكون وقد شاعًرا، الفيلسوف يكون فقد ا. ذمٍّ أو مدًحا
العصور يف الشعر ل تحوَّ حتى األسطرالب، يف عر الشِّ مثل وهندسًة وصًفا الِعلم يف الشعر

والنحو.24 والعروض واملنطق الِفقه فيه يؤلَّف أدبي نوع إىل امُلتأخرة

تجري كتُبهم يف النصارى عند أخبار وله العقل، إىل أقربها ذَكْرنا سائرة شنيعة أخبار «وإلسقليبيوس 21
لعَدم حقيقته تُعلم ال الطوفان قبل هو ما «وكل ذكرها.» عن فأرضبُت العقل، يُالمسها ال األسماء َمجرى
الثالثة: نوح أوالد من إال انقطع آدم نْسل أنَّ عىل واقع الجمهور من اإلجماع ألنَّ يصحُّ ال «كالم امُلخرب.»

ص١٠-١١. القفطي، ويافث». وحام سام
.٤٣٦ ص١٢٣، القفطي، آخرون: قوم وقال 22

،١١ ص١، بالحقيقة، أعلم هللا ص١، القفطي، العقل، وواهب وجل قل ما وعالم الكل خالق هلل الحمد 23
،٨٨ ،٣٥٢ ،٥٣ ،٢٩ ،٤٩ ،١١ ص١، والوكيل، وامُلستعان املوفق وهللا .١٢٣ ،٣٤٩ ،٢٦٨ ،٢٥٨ ،٩٠ ،١٨
ص٦٥، الحمد، وله .٣٩٠ ،٣٨٩ ،١٩٦ ،٢٧١ ،٢٦٠ ،٢٩٤ ،١٥٦ ،٩٢ ،٦٠ ص٥، املشيئة، بيده .١١٦

.٨٩
شكوى يف الصلت أبي بن أميَّة ِشعر (ص٧٩). هالل بن إلبراهيم الريض الرشيف رثاء مثل وذلك 24

طبيب هجو يف جرجيس شعر (ص١٢٢). الوجود ووحدة التوحيد يف قرة بن ثابت شعر (ص٨١). مرص
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أكثر أهمية عىل عَلم كل حجم يف أو األعالم أسماء يف الكمي التفاُوت يدلُّ ال وقد
والتفضيل االختيار مقاييس عىل أو نُدرتها أو املعلومات تواُفر عىل يدلُّ ما بقْدر أقل أو
العصور. َممرِّ عىل وليس عرصه يف املؤلف أهمية مدى عىل تدلُّ قد كما نفسه. للمؤرِّخ
يف معروفة تكن لم األعالم من وكم تستمر. ولم عرصها يف ُمهمة كانت األعالم من فكم
يف مشهورًة كانت وربما اآلن نَِكرات األسماء بعض التاريخ. يف ذلك بعد ُعرفت ثم عرصها
يُعرف ألم ألرسطو؟ الشارح امُلتكلم الفقيه الفيلسوف الطبيب رشد ابن أين فمثًال عرصها.
امُلعارص؟ العربي والفكر واملغاربة الالتينية الرشدية ُصنع من أسطورة هو هل املرشق؟ يف
أنَّ أم له، كبرية مكانة ألفرادهم واإلرشاق سينا ابن أنصار من سينَِويُّون، املؤرِّخون وهل
أحوال عىل بالتعرُّف الخاصة النَمطية النوادر نفس وتتكرَّر التاريخ؟ يف صورته هي هذه

الفراسة.25 ِعلم يف الحال هو وكما بالنَّبض، الحبُّ البدنية، بمظاهرها النفس
أسماء مجموع ومن أضعاف.26 ثالثة عىل يربو ما يبلغ إذ الوافد املوروث ويتصدَّر
واملوروث الوافد أرسطو ويتصدَّر الربع. عن اليونانية األعالم أسماء يزيد ال املذكورة األعالم
والخامسة. والرابعة والثالثة الثانية املراِتب يف املوروث يتصدَّر ثم األوىل، املرتبة يف مًعا
يف أسقليبيوس مع الصفا إخوان ثم السادسة، املرتبة يف أفالطون مع املوروث يظهر ثم
ثم عرشة، الثالثة املرتبة يف بُقراط مع سنان بن الحسن وأبو سنان ثم التاسعة، املرتبة
مع شاكر بن موىس وبنو عدي بن ويحيى النحوي ويحيى والفارابي وصالح الهيثم ابن

(ص٣٤٣). البغدادي الربكات أبي هجاء يف شعر (ص٣٢٥). مارسجويه يف نواس أبي شعر (ص١٥٨).

.(٤٢١ (ص٤١٧، الذاتية سريته يف سينا ابن شعر (ص٣٦٧). شعًرا الصباح إسحاق بن يعقوب مدح
عىل إسماعيل بن عيل مثل لُشعراء آَخر شعر وهناك (ص٣٨٢). املنطقي سليمان أبي يف البديهي شعر
الخيام عمر (ص٢٤٠). السبتي يقطان عيل (ص٢٣٨). النرض بن عيل (ص٢٣٧). األفريقي الطبيب
أحمد بن املظفر (ص٢٩٩). بطالن ابن (ص٨٩). الصقيل املنعم بن عيىس بن محمد (ص٤٣–٣٤٤).
سعيد بن يحيى (ص٣٤٢). الحسني بن هللا هبة (ص٣٤٠–٣٤١). صاعد بن هللا هبة (ص٣٢٨).
املهندس عيل أبو (ص٤٠٢). ان غسَّ بن الحسن أبو (ص٣٦٤–٣٦٥). التلميذ بن يحيى (ص٣٦١).

(ص٤١٠-٤١١).
ص٤١٣–٤٢٦. القفطي، 25

الهندي، ،(٦) البابيل ،(١٠) الصبائي الحراني وتشمل: ،(٢٩٩) املوروث ،(٤١٦) األعالم مجموع 26

األعالم أسماء مجموع ِنسبة نفس وهي ،(١١٧) اليوناني الوافد أن حني يف ،(١) املرصي الفاريس،
.(٣٠٠) اليونانية األعالم أسماء إىل (١٢٥٠)
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يف داخيل تراكم ويحُدث عرشة.27 الخامسة املرتبة يف الثالث وهرمس وبطليموس إقليدس
نصوصه.28 بْرشح املوروث

للموروث وامتداًدا اإلسالمية الحضارة من جزءًا امُلجاورة يانات والدِّ الثقافات وكانت
والفرس الهنود وكذلك األمة، من جزءًا والكلدانيُّون الصابئة كان والجغرافيا. التاريخ عرب
بني الثقافة مراكز كانت وثقافتهم. ولُغاتهم ِدياناتهم عىل وهم والربانيُّون، واملرصيون
واملعتزلة والفالسفة وامُلتكلمني النُّحاة مركز كانت البرصة ولعلَّ والكوفة. وبرصة بغداد
وتتصدَّر اإلسالم. أو اإلسالمية امللَّة اإلسالمية، الرشيعة ى تَُسمَّ لذلك والعقل. العلم بني جمًعا
الثقافة صاحب الفزاري إبراهيم بن محمد مثل لألعالم الفارسية عىل الهندية الثقافة
وحَده. البريوني وليس الهند ببالد أقام أن بعد هند بالسند العاِلم والخوارزمي الهندية،
وتدخل يحيى. بن يوسف ودخلها الهند. بحساب معرفة الكرابييس عمر بن ألحمد وكان
كان أنه ولو األفريقي، الطبيب عيل مثل اإلسالمي الحضاري اإلطار يف ُمتأخًرا أفريقيا
ومرص وفارس الهند يف القديمة الثقافات إطار يف اليونانية الثقافة وتوضع بالطب. ُمرتِزًقا
استعالءٍ أي دون املوروث عىل الوافد ويُضمُّ والعربانيني.29 والعرب والروم الكلدانيني وعند
الطوائف بني َدت وحَّ الحضارة ألنَّ الفيلسوف دين يذكر وال آخر. عىل طرٍف من حضاري
والنصارى واليهود (الصابئة)، والحرانيني البابليني املسلمني، غري وْضع تم لذلك وامِللل.
كان وإالَّ الوافد ورشح إالَّ حكيم يُوَجد فال الوافد. ْرشح املوروث أعمال ومن امُلسلمني. مع

صوفيٍّا. أصوليٍّا ُمتكلًما

يعقوب ،(١٣) سينا ابن ،(١٤) بختيشوع بن جربيل ،(٢١٫٥) بطالن) (ابن عبدون ابن ،(٢٦) أرسطو 27
،(٨٫٥) سقراط ،(١٠) جالينوس ،(١١) أفالطون ماسويه، بن يوحنا ،(١١٫٥) الصباح بن إسحاق بن
الطبيب، الرازي جربئيل، ،(٦٫٥) إسحاق بن حنني ،(٧) أسقليبيوس الصفا، إخوان ،(٧٫٥) قرة بن ثابت
،(٤) إبراهيم بن ثابت ،(٤٫٥) أبقراط سنان بن الحسن أبو سنان، ،(٥٫٥) إدريس ،(٦) قريش أبو
موىس بنو عدي، بن يحيى النحوي، يحيى الفارابي، صالح، الهيثم، ابن ،(٣٫٥) البغدادي الربكات أبو
سنان، بن ثابت ،(٢٫٥) ميمون بن موىس الطيفوري، ،(٣) الثالث هرمس بطليموس، إقليدس، شاكر، بن
هللا هبة مارسجويه، الرازي، الفخري صاعد، الحكم، كلدة بن الحرث جورجيس، باهلل، امُلكتفي البلخي،
الفضل أبو املغربي، الحكم أبو عدي، بن يوسف منصور، أبي بن يحيى رستم، بن يحيى حسان، بن

أنبادقليس. الخازمي،
ص٢٩٠). (القفطي، سينا البن العينية للقصيدة السالم عبد بن محمد رشح مثل 28

.٢٣٧ ،٣٩٢–٣٩٤ ،٧٩ ،٥٦ ،٥٧ ،٧٤ ،٢٨٦ ص٢٧٠–٢٧١، القفطي، 29
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وسقراط َجالينُوس ثم السادسة املرتبة يف أفالطون يأتي ثم الوافد أرسطو ويتصدَّر
املرتبة يف أبقراط ثم التاسعة، املرتبة يف أسقليبيوس ثم والثامنة، السابعة املرتبتنَي يف
كتابًا أرسطو أعمال ويعرض عرشة.30 الخامسة املرتبة يف إقليدس ثم عرشة، الثالثة
أرمينس، أراسيس، أيامليخس، مثل واليونان النحوي يحيى مثل العَرب احه ُرشَّ مع كتابًا
معلومات مجرَّد تُذَكر وأحيانًا الطبيعية. الكتُب يف مقالة مقالة تحليل يتمُّ بل أوديموس.31
اليونان بني فْرق وال التعليم. مدارس يف املنقولة أنكساجوراس مقاالت مثل داللة بال
دون الصفتنَي بني تجمع فالرومي الرومي. الفيلسوف هو اليوناني فالفيلسوف والرومان.
مثل الرومان عند حتى السائدة هي اليونان لُغة كانت ربما والالتينية. اليونانية بني تمييز

اإلسكندرية. مدرسة
الخمسة: الحكماء مثل فكرية مدارس تُمثل مجموعاٍت يف الوافد يُوضع وأحيانًا
الزماني. الرتتيب عن النظر بْرصف أرسطو، أفالطون، سقراط، فيثاغورس، أنبادقليس،
ويكون واحدة. مدرسٍة إىل ينتسبان فكالهما أفالطون داخل سقراط عن الحديث ويتمُّ
الريايض. أفالطون أكمل الطبيعي فأرسطو الواحد. املذهب داخل ُمتعددة عنارص الحكماء
الخلقية. الفلسفة إىل الطبيعية الفلسفة من ُمنتقًال النفس نحو باملدرسة سقراط مال بينما

وتاريخهم.32 وبيئتهم لُغتهم إطار يف اليونانية الفلسفة القفطي ويضع
أبناء وأنباء األعيان «وفيات يف األعالم أسماء بطريقة التاريخ تدوين ويستمرُّ (٣)
النظر بْرصف املشاهري ذكر أي العنوان،33 عليه يدلُّ وكما (٦٨١ه)، خلِّكان البن الزمان»
وْسط الفالسفة وتاه فالسفة، إىل الفلسفة تحوَّلت فقد عنهم. أنباءٍ وإعطاء أنواعهم عن
حتى الفالسفة ودخل واألدباء. والُقوَّاد واألمراء وامللوك الخلفاء الرجال، ومشاهري األعالم
الحكمة انتهت ُمدوَّنة. أو شفاهية وروايات أخبار مجرَّد الرجال، مشاهري ِضمن سينا ابن
الُغرِّ املشاهري وسط املشهورين غري الحكماء أسماء معرفة يصُعب كما التاريخ. لصالح

،(٧) أسقليبيوس ،(٨٫٥) سقراط ،(١٠) جالينوس ،(١١) أفالطون ،(٢٦) أرسطو كاآلتي: الرتتيب 30
.(٢) أنبادقليس ،(٣) الثالث هرمس بطليموس، إقليدس، ،(٤٫٥) أبقراط

.٣٨ ص٥٩–٦٠، القفطي، 31
ص٢٧–٥٣. أرسطوطاليس، .٢٦ ص١٥–١٦، السابق، 32

بريوت، الثقافة، دار عباس، إحسان د. تحقيق الزمان»، أبناء وأنباء األعيان «وفيات خلكان: ابن 33
بالوفيات». «الوايف (٧٦٤ه): الصفدي الوفيات»؛ «فوات (٧٦٤ه): الكتبي الصالح أيًضا: ومعه لبنان؛
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قائد الشاعر، امُلتكلم، القايض، الكاتب، املؤرخ، الحاجب، امللك، ألقاب كثُرت لذلك امَليامني.
الحكيم، ألقاب وقلَّت الورَّاق. الحَرمني، إمام الغازي، الجيوش، أمري أفريقيا، يف األِعنَّة
هذا أبناء أنباء إعطاء هي الغاية دامت ما واألقوال املؤلَّفات تغيب أن واألَوىل الفيلسوف.
صفحاته تكون لشخصه يُذكر ومن بآَخر. لعالقته بل لشخصه الباحث يُذَكر ال وقد الزمان.
املؤرخ. وعُي يُمثله الذي الجماعي الوعي يف الثقافة صورة عن الرتاجم كل وتكِشف ُمتَّصلة.

العرص. بلغة النساء من منهم أحَد وال الرجال، من وكلهم
الدالالت بعض من يخلو ال ذلك ومع عريض. ترتيب األعالم ألسماء األبجدي والرتتيب
من بالرغم الحوليَّات يف الحال هو كما الطبقات عن يكشف الذي الزماني الرتتيب مثل
ومناطق والوافد املوروث بني التفاُعل غياب من وبالرغم واملذاهب، للِفَرق الِبنية غياب
أهمية عىل يدلُّ مما القوايف ثم الفهارس أكرب األعالم فهرس كان لذلك الحضارية. اإلبداع
يكشف مما واألماكن املصادر، أهمية عىل يدلُّ ا ممَّ املدن يف املذكورة الكتب ثم الشعر،
والقبائل والجماعات املذكورة، األسماء أهمية عىل يدل مما والرتاجم الجغرافية، البيئة عن
ِقَدم عىل يدل مما املضبوطة األلفاظ وأخريًا القبيل، االنتساب أهمية عىل يدل مما والطوائف

التاريخ.34
ليس الوافد أن لدرجة اإلطالق عىل الوافد عىل املوروث تصدُّر يتَّضح للرتاِجم فبالنسبة
يوسف أبو ثم الصليبية الحروب أهمية عىل يدلُّ مما األيوبي الدين صالح يتصدَّر ذكر. له
صالح بني األهمية يف والتفاُوت وقوادهم الخوارج أهمية عىل يدلُّ مما الخارجي الصفار
يُبني ا ممَّ أكثم بن ويحيى تاشفني بن يوسف ثم والصغار أضعاف ثالثة يُمثِّل الذي الدين
يدلُّ مما السادسة املرتبة يف ج الحالَّ ثم الربمكي جعفر ثُم والصوفية والُحكام الدُّعاة أهمية
املرتبة يف إال سينا ابن مثل فيلسوف يظهر وال التاريخي. الوعي يف التصوُّف حضور عىل
وخالد قرة بن ثابت ثم الغزايل، ثم والفارابي، الفيلسوف الرازي بعَده عرشة، السادسة
رشد. وابن طفيل وابن الكندي يَغيب حني يف إسحاق. بن حنني ثم باجة، وابن يزيد بن
قبل عرشة السابعة املرتبة يف والسهروردي عرشة، الحادية املرتبة يف حنيفة أبو ويأتي

الجماعات ،(٤٤) الرتاجم ،(٦٢) األماكن ،(٨٦) املصادر ،(١١٢) القوايف (١٩٦ص)، األعالم فهرس 34

.(٢٢) املضبوطة األلفاظ ،(٢٩) والقبائل
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وأربعني اثنني مع األهمية يف والتسعون السادسة الرتجمة هو سينا فابن سينا.35 ابن
وال الفالسفة. وضع عن والصوفية والفقهاء امُلتكلمني وضع يختلف وال أخرى. ترجمة

امُلتنبي.36 والشاعر حزم ابن إال مرتبته يف سينا ابن يُعادل
من أقل يعادل ما أي منها؛ بَعٍرش إال الفالسفة يحَظ لم شخصية ٨٥٥ مجموع فمن
عوًدا الكل، من ى تبقَّ ما هو الشعر وكأنَّ والفقهاء، والُعلماء األخبار عىل الشعر ويغلب .٪١
وامللوك واألمراء والقواد الفقهاء شاعر. الطبيب زهر ابن حتى اإلسالم. قبل ما ثقافة إىل
نغم ذلك يف بما الفالسفة، وليس الزمان، أبناء هم األوائل والصحابة والوزراء والخلفاء
الوعي يف وحاًرضا الخوايل األيام من ُمسيطًرا زال ما الذي هو والغزايل املأمون. جارية

الجمعي.37
أرسطو أعالم: ثالثة إال الوافد يُمثل ال َعلًما ٤٣٦٩ مجموع من لألعالم وبالنسبة
اإلطالق عىل الوافد املوروث يتصدر .٪٠٫٠١ من أقل أي القيرص؛ وأغسطس وإقليدس
حديث آَخر وجود وعَدم الرتاث، عىل االنغالق عىل يدلُّ ا ممَّ تقريبًا كليًَّة الوافد غياب لدرجة
الحروب لهزِّ نظًرا الرسول بعد يتصدر الذي هو الدين صالح يظلُّ القديم. اآلخر عن بديل
سيطرة عىل يدلُّ مما السادسة املرتبة يف الشافعي ويظهر التاريخي. الوجدان الصليبية

،(٣٢) أكثم بن يحيى تاشفني، بن يوسف ،(٨٠) األيوبي الدين صالح األسماء: تردُّد حيث من 35

الحالج ،(١٩) الربمكي جعفر ،(٢٣) الثقفي يوسف بن الحجاج ،(٣١) الخارجي الصفار يوسف أبو
املنصور يوسف أبو حلب، قايض تميم بن رافع بن يوسف شداد، بن الدين بهاء املحاسن أبو ،(١٨)
نصري، بن موىس ،(١٤) الكامل امللك ،(١٦) الشيباني زيد وأبو خالد أبو الطائي، تمام أبو ،(١٧) املوحدي
،(١٠) تراجم سبعة ،(١١) تراجم ثمانية ،(١٢) الحجاج عمر ابن الثقفي، محمد بن عمر بن يوسف
ترجمة وأربعون اثنتان ،(٧) ترجمة وثالثون ثالثة ،(٨) ترجمة عرشة ثالث ،(٩) ترجمة عرشة ثماني
مائة ،(٥) والفارابي الفيلسوف والرازي الطبيب الرازي مع ترجمة وستون تسع ،(٦) سينا ابن منها
يزيد بن وخالد قرة بن ثابت مع ترجمة وثمانون وثمانية مائة ،(٤) الغزايل مع ترجمة عرشة وإحدى
مع ترجمة وتسعون واحدة ،(٢) إسحاق بن حنني مع ترجمة وأربعون واثنتان ثالثمائة ،(٣) باجة وابن
،(٥) الفيلسوف الرازي ،(٦) سينا ابن للفالسفة: الصفحات عدد حيث ومن .(١٠) واآلمدي البغدادي

.(٣) باجة ابن يزيد بن خالد قرة، بن ثابت حنني، بن إسحاق ،(٤) الحفيد زهر ابن الفارابي،
حفص)، (أبو السهروردي السريايف، ،(٤) الجويني ،(٦) املتنبي حزم، ابن الصفحات: عدد حيث من 36

الحَسن أبو ،(٢) اآلمدي الباقالني، املكي، طالب أبو ،(٣) حنبل ابن عيل)، (أبو الجبائي الشهرستاني،
.(١) البغدادي القاهر عبد البرصي،

ص٣٣٢. ج٧، ص٤٣٤–٤٣٧، ج٤، خلكان: ابن 37
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األعالم أسماء سابًعا:

والغزايل والعرشين، السادسة يف حنيفة وأبو عرشة، الحادية املرتبة يف وامُلتنبي الشافعي.
السابعة يف سينا وابن والستِّني، الخامسة يف الفيلسوف والرازي واألربعني، الخامسة يف
ومتَّى والسبعني، الخامسة يف حنني بن وإسحاق والسبعني، الثالثة يف باجة وابن والستِّني،
والسبعني السابعة املرتبة يف ُطفيل وابن رشد وابن والسبعني، السادسة يف يونس بن
بالحاكم، ُملحًقا املؤمن، عبد شخصية بمناسبة واحدة مرًة إال ُرشد ابن يظهر لم واألخرية.

املناسبة.38 نفس يف واحدة مرة أيًضا طفيل ابن وذُكر املغرب. صاحب

هارون ،(١٤٣) السمعاني ،(١٨٠) الدين صالح ،(٢٩٨) الرسول محمد األعالم: أسماء لرتدُّد طبًقا 38

،(١٠٧) املأمون ،(١١٩) البغدادي الخطيب ،(١٢٩) األصفهاني العماد ،(١٢٥) الشافعي ،(١٣٥) الرشيد
مالك ،(٧٩) عمر ،(٨٧) العبايس املهدي ،(٩٢) املنصور جعفر أبو امُلتنبي، ،(٩٦) الحجاج ،(١٠٣) عيل
،(٦٤) الطربي ،(٦٨) األصمعي ،(٦٩) شداد ابن ،(٧٠) ام تمَّ أبو ،(٧٢) مروان بن امللك عبد ،(٧٣)
،(٥٧) معاوية ،(٥٩) العزيز عبد بن عمر ،(٦٠) املبارك بن املبارك تومرت، ابن امُلربِّد، ،(٦٣) األثري ابن
،(٥٤) الشريازي إسحاق، أبو حنيفة، أبو ،(٥٥) امُلتوكل العسقالني، القايض ،(٥٦) زنكي الدين عماد
الربمكي جعفر ،(٥٠) نواس أبو حنبل، ابن ،(٥١) الثعلبي ،(٥٢) عباد بن املعتمد ،(٥٣) قتيبة ابن
،(٤٤) مروان بن سليمان ،(٤٥) عثمان ،(٤٦) عباد بن الصاحب الجوزي، ابن ،(٤٧) امُلعتصم ،(٤٨)
امُلستويف، ابن ،(٣٩) املعري ،(٤٠) عباس بن هللا عبد ،(٤١) السلفي طاهر أبو البُحرتي، ،(٤٣) بشار
،(٣٦) السفاح العباس أبو ،(٤٧) الزبري ابن الدولة، سيف الحريري، ،(٣٨) الربمكي خالد بن يحيى
،(٣٤) الصفار يعقوب العادل، امللك البرصي، الحسن ثعلب، ،(٣٥) الوليد امللك، عبد بن هشام بكر، أبو
القايض أكثم بن يحيى دريد، ابن الرشيد، هارون بن محمد ،(٣٣) األصفهاني الغزايل، ياقوت، الجويني،
،(٣٠) الطاهر امللك عمر، بن هللا عبد عيل، بن الحسني ،(٣١) الثوري سفيان رشكوه، الدين أسد ،(٣١)
عماد باهلل، امُلعتضد املوصيل، إسحاق ،(٢٨) كافور الزمخرشي، عيل بن الحسني ،(٢٩) امللك نظام جرير،
معتز، بن أسامة ،(٢٥) الكامل امللك البخاري، ،(٢٦) الواقدي بسام ابن (٢٧) الكسائي زنكي الدين
الصابي، إبراهيم األفضل، امللك ،(٢٧) القرصي خالد األعمش، الخليل، ،(٢٤) الربمكي يحيى بن الفضل
سيبويه، السجستاني، حاتم أبو الصقيل، جوهر الجواليقي، ابن الجاحظ، عزة، ُكثري ،(٢١) الرب عبد ابن
ابن ،(١٩) الهمذاني القضاعي، املسعودي، الفراء، العتاهية، أبو البويهي، الدولة ركن ،(٢٠) العبايس
املعظم امللك املسيح، عيىس، عائشة، الرومي، ابن ،(١٨) العزيز امللك املزني، رشيق ابن الحالج، بشكوال،
زهري البهاء ،(١٦) موىس امُلنجم، ابن زنكي، ابن أبيه، بن زياد حزم، ابن الُجنيد، القيس، امرؤ ،(١٧)
امللك إبراهيم، ،(١٤) سعد بن الليث الوليد، بن خالد مالك، بن أنس ،(١٥) إسحاق بن محمد القشريي،
الحايف، برش الدؤيل، األسود أبو ،(١٣) الشيباني ليىل، أبي ابن الفيلسوف، الرازي األشعري، العادل،
آدم، ،(١١) امللك سناء ابن الرضا، عيل الطرطويش، ،(١٢) السريايف السكري، ابن الصادق، جعفر
قراقوش حنيفة، أبو السقطي، الرسي زهري، األوزاعي، ،(١٠) املقفع ابن الكرخي، الجهشياري، الرتمذي،
أحمد ،(٧) أدهم بن إبراهيم ،(٨) العوام بن الزبري النون، ذو األخطل، البطليويس، السهروردي، ،(٩)
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والفقهاء واللغويني والشعراء والحكام والُخلفاء والكتَّاب وامللوك للمؤرخني فاألولوية
الكاملة. اإلحصائيَّات وليسِت الدالالت وتكفي واألصوليني. واألئمة

يف وإقليدس والسبعني، الثانية املرتبة يف أرسطو إال يظهر فلم للوافد بالنسبة ا أمَّ
والسبعني. السابعة األخرية، املرتبة يف وَجالينُوس وبُقراط وبطليموس والسبعني، الخامسة
إسحاق بن حنني مع أرسطو ذُكر فقد باملوروث. عالقته يف بل بمفرده، الوافد يُذكر ولم
يف املثل به يَُرضب الرازي. عليه ق يتفوَّ بمفرده. وليس والفارابي العميد وابن والرازي
ويَُرضب اإلنسان.39 وبني بينه يُفرِّق ال الذي الحيوان علم ويف الِعلم وكمال امِلعياري املنطق
املجسطي. مع مسائله حلَّ الفارابي استطاع وقد الهندسة.40 كمال يف بإقليدس املثل
البتاني رشح واالخرتاع. والرشح التعليم يف املجسطي وكتاب ببطليموس املثل يَُرضب كما

جلجل، ابن ،(٤) اآلمدي ،(٥) قرة بن سنان بن ثابت ،(٦) السهروردي باجة، ابن قرة، بن ثابت الغزايل،
.(١) حيان بن جابر أصيبعة، أبي ابن ،(٢) الراوندي ابن

39

أن��ك��ل ه��م��زة ل��َع��َرتْ��ه ل��ف��ِظ��ه م��ن ل��ف��ظ��ه ي��س��م��ع أرس��ط��اط��ال��ي��س أن ل��و
ُم��ش��ِك��ل ش��ك��ٍل ك��لِّ ف��ي بُ��ره��ان��ه ِم��ن الق��اه ل��و ب��ط��ل��ي��م��وس ول��ج��ار

العميد: ابن وقال

واإلس��ك��ن��درا أس��ط��ال��ي��س ش��اه��دُت ب��ع��ده��ا أن��ي األع��راِب ُم��ب��ل��غ م��ن

املنجنيقي: وقال

ال��ع��ق��ور وال��ك��ل��ُب أرس��ط��ال��ي��س اض��ط��راًرا ي��ش��ت��ِرك ال��ح��ي��وان ف��ف��ي

ص٤٢. ج٧، ص٢٧٩–٢٨١، ج٢، خلكان: ابن
املهندس: النفييس القطريس محمد قال 40

ي��ت��ح��دَّث إق��ل��ي��دس ب��ه ك��أنَّ وج��ه��ه ال��م��الح��ة أش��ك��ال م��ح��ي��ط

ج٥، ،١٣٧ ج١، خلكان: (ابن إقليدس من والرياضة الحكمة يونس بن الدين كمال درس وقد
ص٣١٢–٣١٤).
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األعالم أسماء سابًعا:

وابنه قرة بن ثابت بمناسبة أبقراط ذُكر وقد األسطرالب.41 واضع وهو له. مقاالت أربع
نماذج أي زمانه وَجالينُوس عرصه، بُقراط التلميذ بن الدولة أمني وبمناسبة ودراسته،

املوروث.43 من القرنني ذي اسم أصبح وقد التاريخ.42 يف علمية
وأرطباس األندلس ملك لذريق ر. امُلتأخِّ العرص هذا يف بالغرب اإلحساس بدأ وقد
أثناء الربنس وأرناط أرمينيا، فتح أثناء وأرمينياقس األندلس فتح أثناء األندلس) (قومس
الفرنجة، عىل والتعرُّف الصليبية الحروب أثناء بالغرب اإلحساس قوى فقد الصليبيني.
يف الغرب صورة بدأت الصليبية الحروب بسبب الفرنجي. ورجار الفرنجي، امللك جفري
يظهر واألربعني الثمانية الجماعات ومن ل.44 األوَّ الفتح أثناء قيرص ذكر كما التاريخ، ُكتب

األربعني. املرتبة يف واليونان السادسة، املرتبة يف الفرنجة
املرتبة يف إال الفالسفة يظهر يكاد ال والطوائف واألمم والقبائل للجماعات وبالنسبة
العربية الثقافة إىل عوًدا املقدمة يف الشعراء يأتي مرتبة. وأربعني ثماٍن من والثالثني الرابعة
ثم الخصوص، عىل الشافعية قبل العموم عىل الفقهاء ثم الدين، أي العلماء ثم اإلسالم، قبل
الصوفية ثم النقلية، العلوم أي امُلحدِّثون ثم الخصوص، عىل الشعراء بعد العموم عىل األنباء
ثم السياسية، النُّظم يف القضاة ثم اللغة، علوم إىل عوًدا النُّحاة ثم التصوُّف، سيادة يُبني ا ممَّ
والُقرَّاء والشافعية املؤرخون، ثم النقل، مناهج ألهمية اظ الُحفَّ ثم التدوين، أجل من الُكتَّاب
الخطباء ثم اليهود، ثم والحنفية، والحكماء واألطباء املعتزلة ثم النقلية للعلوم تدوينًا
والرُّواة حنيفة بنو ثم الشافعية، الفقهاء ثم اليونان، يظهر ومعهم امُلتكلمون ثم واألئمة،
وعلماء الرشاة ثم ابون، والنسَّ دون واملوحِّ واللغويون الفالسفة ثم الشيعة، وفقهاء اد والزُّهَّ

العميد: ابن الفضل أبو مدح يف قيل 41

م��ت��ح��ض��ًرا م��ب��ت��ديً��ا م��ت��م��ل��ًك��ا ك��ت��ب��ه دارس ب��ط��ل��ي��م��وس وس��م��ع��ُت

األسطرالب. واضع هو وبطليموس لبطليموس، مقاالت أربع البتاني رشح وقد
ص٦٩. ج٦، ص٣١٤، ج١، خلكان: ابن 42

وهو حمدان، بن الدولة وجيه املطاع أبو الدولة نارص بن حمدان املظفر أبي بن القرنني ذو هو 43

ص١٢٩). ج١، ص٢٧٩–٢٨١، ج٢، خلكان: (ابن (٤٢٨ه) ظريف شاعر
ص٢١٧-٢١٨. ج٦، ،١٩٣ ص١٧٦-١٧٧، ج٧، ص٢٢٧، ج١، ص٣٧٠، ج٤، السابق: 44
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

األندلس اظ وُحفَّ األشاعرة ثم واملجوس، والرافضة الباطنية ثم وامُلغنُّون، واملالكية األندلس
وعلماء األخبار ورواة والجهمية الرأي أهل ثم نَيسابور، وفقهاء الظاهر وأهل والحنابلة

وامُلبتدعة.45 وامُلتشيعون وامُلتطبِّبون الحجاز وعلماء حلب
تظهر مرتبة وخمسني ستٍّ فمن الوافد. عىل امُلطلق املوروث غلبة األماكن من ويبدو
والبرصة ودمشق ومرصوالشام بغداد أن حني يف واألربعني، الخامسة املرتبة يف الروم بالد
والقاهرة واألندلس واملدينة النظامية واملدرسة ومكة والكوفة وحلب واملوصل والعراق
وإربل وَمرو وأفريقية وأصفهان وواسط واملغرب وفارس ونيسابور املرصية والديار
ذلك كل وسبتة؛ وخوارزم وبلخ وبخارى والقدس وقرطبة ومراكش وحمص واإلسكندرية
عواصم أن ويتَّضح األنا.46 لحساب كليًة اآلخر تواري عىل يدلُّ ا ممَّ الروم بالد قبل يأتي

الفرنجة ،(١٢٠) الفقهاء ،(١٦٨) العلماء ،(١٧٨) العرب ،(١٩٤) الشعراء الصفحات: ِلَكمِّ طبًقا 45

،(٥١) قريش ،(٥١) الصحابة ،(٥٤) املرصيون ،(٥٩) األدباء ،(٦٤) األُمويُّون ،(٩٤) الفرنج) (اإلفرنج،
،(٣٨) والشاميُّون الصوفية ،(٣٩) العباسيُّون الخلفاء ،(٤١) امللوك ،(٤٣) امُلحدثون ،(٤٩) الروم
،(٢٩) البرصيُّون ،(٣١) العَجم الخوارج، ،(٣٢) تميم بنو ،(٣٣) الربامكة ،(٣٥) األمراء ،(٣٧) األتراك
الحفاظ ،(٢٤) الكتاب ،(٢٥) والكوفيُّون الفرس ،(٢٦) القضاة ،(٢٧) النحاة ،(٢٨) والوزراء التابعون
األحفاد ،(٢٠) األزد الهاشميون ،(٢١) املغاربة ،(٢٢) والُقرَّاء والشافعيُّون املؤرخون ،(٢٣) والعراقيون
،(١٥) وامُلعتزلة املدينة وأهل والحنفية والُحكماء األطباء ،(١٦) واألكراد النارصي ،(١٨) الرببر ،(١٩)
،(١٢) والبغداديون القرامطة ،(١٣) واألنصار واإلمامية الخراسانيُّون ،(١٤) والعساكر طالب بن آل
واألعراب والتَرت وامُلتكلمون اليونان ،(١٠) األندلس وأهل واألئمة األطباء ،(١١) والسنيُّون العباسية الدولة
بويه وبنو الحجازيُّون ،(٦) الفالسفة ،(٧) حمدان وبنو البيت وآل حنيفة بنو ،(٨) ربيعة ،(٩)

.(٢) والجهمية الرأي أهل ،(٣) واألوس األشاعرة ،(٤) والباطنية األرشاف ،(٥) وتغلب والرتكمان
،(٢٢٠) البرصة ،(٢٥٠) دمشق ،(٣١٠) الشام ،(٤٣٥) مرص ،(٥٧٤) بغداد املكان: لتكرار طبًقا 46

النظامية املدرسة ،(١٥٣) مكة ،(١٥٥) الكوفة ،(١٦١) حلب ،(٢٠٥) املوصل ،(٢١٨) خراسان العراق،
،(٩٥) نيسابور ،(١١٧) املرصية الديار ،(١٣٠) القاهرة ،(١٣٥) األندلس ،(١٣٥) املدينة ،(١٤٢)
إربل ،(٥٩) الري ،(٦٣) مرو ،(٦٤) أفريقية ،(٦٦) أصفهان ،(٦٩) واسط ،(٧٧) املغرب فارس،
،(٣٨) قرطبة ،(٤٠) الفرات ،(٤١) مراكش ،(٤٥) الفراتية الجزيرة ،(٤٩) حمص اإلسكندرية، ،(٥٥)
النهر وراء ما سنجار، ،(٣٣) رأى من رس األنبار، ،(٣٥) سجستان دجلة، ،(٣٦) إشبيلية هراة،
خوارزم بلخ، ،(٢٧) الرقة بخارى، ،(٢٨) حران جرجان، ،(٢٩) الحرمان ،(٣٠) همذان القدس، ،(٣١)
،(٢٣) كرمان حماة، ،(٢٤) املهدية العراقان، الحرية، بعلبك، ،(٢٥) الجبل) (بالد الجبال ،(٢٦)
،(٢٠) عكا صقلية، الصعيد، املقدس، بيت شرياز، ،(٢١) النيل طوس، ،(٢٢) املقطم الرملة، خوزستان،
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السابعة املرتبة يف يأتي فإنه الهند، مثل الرشقي الوافد ا أمَّ والشام. ومرص العراق الثقافة
التعليم. مدارس وباقي النظامية املدرسة أهمية تبدو كما الروم. بالد بعد واألربعني

خلِّكان ابن عليها اعتمد التي املصادر يف الوافد عىل للموروث امُلطلقة األولوية تبدو كما
والنحويني والنقاد، ابني والنسَّ والشعراء واملؤرخني واألدباء الُكتَّاب مصادر وُمعظمها
املشاهدة عىل االعتماد دون النقل فيها ويبدو واحد. فلسفي نصٌّ فيها يُوجد وال والفقهاء.47

األحداث. وتفسري املبارشة والرواية
األلفني.48 من يقُرب ما املتن؛ يف عديدة ُكتٍب أسماء خلِّكان ابن يذُكر املصادر ومن
يزيد ما أي منها؛ خمسني إال يذُكر يكاد ال الفالسفة نصوص ومن مرتبة. عرشة خمس يف
الفيلسوف، الرازي ثم امُلقدِّمة يف الغزايل مؤلَّفات تأتي املذكورة. الكتُب مجموع من ٪٤ عن
يزيد بن وخالد حيان بن وجابر الطبيب الرازي ثم والتوحيدي حزم ابن ثم سينا، ابن ثم

تكريت، املرية، ،(١٧) الرحبة (بغداد)، حرب باب ،(١٨) الروم بالد البحرين، ،(١٩) الطائف سبتة،
،(١٤) املدائن القرافة، عمان، بكر، ديار عمر، ابن جزيرة أرمينية، ،(١٥) بجاية ،(١٦) اليمامة الهند
مكانًا ١١ ثم ،(١٣) قريش مقابر صفني، عيني، رأس السند، الحلة، الجزيرة، جيجون، أنطاكية، أعمات،
،(٦) مكانًا ١٨ ،(٧) مكانًا ٢١ ،(٨) مكانًا ١٩ ،(٩) أماكن ١٠ ،(١٠) مكانًا ١٣ ،(١١) أماكن ٧ ،(١٢)
يونان. منها وليس ،(١) مكانًا ٧٥٩ ،(٢) مكانًا ٢٥٤ ،(٣) مكانًا ١٧٢ ،(٤) مكانًا ٥٤ ،(٥) مكانًا ٣٦
،(٣٩) الطربي تاريخ ،(٧٩) للخطيب بغداد تاريخ ،(٩٤) والكاتب للعماد الخريدة املرات: لعَدد طبًقا 47

،(٣٠) للثعالبي الدهر يتيمة ،(٣٣) معاني للسَّ الذيل عساكر، البن دمشق تاريخ للسمعاني، األسباب
الكلبي البن النَّسب جمهرة ،(٢٨) قتيبة البن املعارف األثري، البن الكامل ،(٢٩) تمام ألبي الحماسة
الكامل ،(٢٣) اد شدَّ البن الدين صالح سرية لألصفهاني، األغاني ،(٢٥) امُلستويف البن إربل تاريخ ،(٢٦)
،(١٨) للمسعودي الذهب مروج ،(١٩) للجوهري الصحاح ،(٢٠) ام بسَّ البن الذخرية ،(٢١) للُمربِّد
،(١٥) للسالمي خراسان والة أخبار ،(١٦) النجار البن بغداد تاريخ ،(١٧) للشريازي الفقهاء طبقات
،(١٣) لياقوت صقًعا واملختلف وضًعا املشرتك ،(١٤) الجوازي البن العقود شذور املسبحي، تاريخ
زينة ،(٣١) املنجم البن الشعراء أخبار يف البارع ،(١٢) للقضاعي مرص خطط يونس، البن مرص تاريخ
،(٦) وخمسة ،(٧) وثمانية ،(٨) وثمانية ،(٩) مصادر خمسة إىل باإلضافة ،(١٠) للحظريي الدهر
.(١) وتسعني وتسعة وواحد ،(٢) وستني وواحد ،(٣) عرش وثمانية ،(٤) عرش واثني ،(٥) عرش واثني
،(٣) الدين علوم إحياء منها كتابًا ٣١ (مرتني)، كتابًا ١٣١ واحدة)، (مرة كتابًا ١٧١٣ حوايل ذكر 48

،(٩) كتاب ،(٨) كتب ٤ ،(٧) كتب ٦ ،(٦) كتُب ٨ ،(٥) كتُب ٩ للغزايل، البسيط منها (٤) كتابًا ١٨
.(١٢) واحًدا كتابًا ،(١١) كتابنَي ،(١٠) كتابنَي
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الداخل. عىل الرشوح الرازي مؤلفات عىل وتغلب البغدادي.49 الربكات وأبو الطربي وابن
وحيلة وأيساغوجي، ألرسطو، الطبيعي والسماع والنفس املنطق إال يُذكر ال الوافد ومن
مقاالت ألربع البتاني رشح مع لبطليموس واملجسطي إقليدس، وكتاب لَجالينُوس، الربء

له.50
الفالسفة فِبُمقارنة ذلك ومع خلكان، ابن عند الشخصية لرسم عنارصثابتة تُوجد وال
الطبيب، والرازي قرة، بن وثابت إسحاق، بن وحنني حنني، بن إسحاق املذكورين: العرشة
عىل التعرُّف يمكن الحفيد زهر وابن والرازي باجة، وابن والغزايل، سينا، وابن والفارابي،

اآلتية:51 العنارص

والتعليم، والرحالت والشهرة واألرسة، واملوطن واالسم والطالع والوفاة امليالد ِذكر (١)
عرصه. يف وصورته وامللوك باألمراء لة والصِّ

العلم، عىل ُمنكبٍّا عبقريٍّا، كان سينا فابن النفسية. أو البدنية الشخصية السمات (٢)
باجة ابن وموت سينا، ابن سجن مثل الفيلسوف بها يمرُّ التي وامِلحنة الجماع، ِمزاجه

فاس. يف م بالسُّ

غري عىل به املضنون امللوك، نصيحة األنوار، ِمشكاة الخالصة، الدين، علوم إحياء البسيط، للغزايل: 49
الفالسفة، تهاُفت الوجيز، الِعلم معيار النظر، محك الضالل، من امُلنقذ واملنتحل، املنحول املقاصد، أهله،
اإلشارات، رشح العقول، نهاية الفيلسوف: وللرازي النهاية. الحسنى، هللا أسماء رشح القولني، حقيقة
ل ُمفصَّ رشح القانون، رشح الكليَّات، رشح الحكمة، عيون رشح الفاتحة، سورة رشح الزند، سقط رشح
اإلشارات، سينا: والبن الحسنى. هللا أسماء رشح املحصول، الخالف، يف طريقة الوجيز، رشح الزمخرشي،
وأبسال، سالمان سينا، البن للجرجاني األوسط النجاة، اف، الكشَّ الشفاء، الطري، رسالة يقظان، بن حي
إىل التقريب حزم: والبن واملؤانسة. اإلمتاع املقابسات، الوزيَرين، مثالب وللتوحيدي: الكليَّات. القانون،
بن لجابر الصادق جعفر ورسائل امُلعتَرب، البغدادي: الربكات وألبي الفصل. اإلجماع، كتاب املنطق، حدِّ

الطربي. ربن البن الحكمة وفردوس معاوية، بن يزيد بن خالد رسائل إىل باإلضافة حيَّان.
وإيساغوجي الطبيعي والسماع والنفس املنطق من وكل ،(٤) إقليدس كتاب مرات)، ٦) املجسطي 50

واحدة. مرة الربء وحيلة
قرة، بن ثابت ص٢٠٥–٢٠٧؛ ج١، حنني، بن إسحاق ص٢١٧-٢١٨؛ ج٢، إسحاق، بن حنني 51

ج٥، الفارابي، ص١٥٧–٥٦١؛ ج٥، املشهور، الطبيب الرازي زكريا بن محمد ص٣١٣–٣١٥؛ ج١،
ج٤، الشافعي، الفقيه اإلسالم بُحجة ب امُللقَّ الغزايل ص١٥٧–١٦٢؛ ج٢، سينا، ابن ص١٥٣–١٥٧؛
ج٤، املشهور، الشاعر الفيلسوف األندليس الصانع ابن بكر أبو باجة بن محمد ص٢١٦–٢١٩؛
ص٤٣٤–٤٣٧. ج٤، الحفيد، األندليس زهر ابن ص٢٤٨–٢٥٢؛ ج٤، الرازي، الدين فخر ص٤٢٩–٤٣١؛
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حنني بن إسحاق مثل عر، الشِّ البعض عىل الغالب ولكن الطب، صمثل التخصُّ ذكر (٣)
قرة. بن ثابت مثل الفلسفة اآلخر البعض وعىل والرازي، سينا وابن زهر وابن باجة وابن

فيلسوف. من أكثر فقيه والرازي
الرازي مثل باللغات واملعرفة التأليف أي والعبارة؛ واألسلوب واملصادر األعمال (٤)

وأقرانه. تالميذه بأقوال االستشهاد مع واألعجمي. العربي اللساننَي ومعرفة
العلمية األهمية من خاٍل بأنه حنني بن إسحاق عىل الُحكم مثل النهائي التقييم (٥)
فيلسوف، من أكثر فقيه والرازي وليسطبيبًا، شاعر األندليسالحفيد زهر وابن والفلسفية،

ِشعره: من ويذكر عظمًة وبطليموس أرسطو يُفوق والرازي

يُ��ف��ت��َق��د ح��ي��ن ف��ي��ه ال��رِّزء وي��ع��ُظ��م ب��ه يُ��س��ت��ه��ان ح��يٍّ��ا دام م��ا ال��م��رء

خاقان عن ويروى والفلسفة. الشعر بني جَمع باجة وابن أرسطو. فِهم والفارابي
التعطيل، التكفري: حيثيات به طويل نصٍّ يف بالكفر اتهاُمه العقيان» «قالئد يف القييس
وبالتايل املعاد، من والسخرية الكواكب، بتدبري والقول الكتاب، ورْفض العقيدة، وانحالل

األديان.52 إنكار

يف الحارض العرص حتى الفلسفة تاريخ تدوين يف األدبي النوع هذا وينهار (٤)
«تراجم بني الفالسفة يتوه إذ وغريها؛ الزركيل الدين لخري «األعالم» مثل األعالم قواميس
والغرب، الرشق من يشءٍ كلُّ فيه وامُلسترشقني». وامُلستعربني العَرب من الرجال أشهر
الوفاة أو والوفاة امليالد تاريخ عنه املنقول املصدر ذكر مع واآلخر، األنا والحارض، املايض

اه سمَّ الذي كتابه يف ه حقِّ يف وقال العقيدة. وانحالل والفالسفة الُحكماء ومذهب التعطيل إىل ونَسبَه 52

كتاب ورفض األقاليم، وحدود األفالك أجرام يف وفكَّر التعاليم، كتُب يف نظر ِمثاله: ما األنفس» «مطمح
من وال يَديه بني من الباطل يأتيه ال ما إبطال وأراد ِعطفه، ثانَي ظهره وراء من ونبذَه الحكيم، هللا
هللا عىل واجرتام بالتدبري، للكواكب وحَكم فيئه، هللا إىل لنا يكون أن وأنكر الهيئة، عىل واقترص خلفه،
اْلُقْرآَن َعَليَْك َفَرَض الَِّذي ﴿إِنَّ تعاىل: بقوله واستهزأ واإلبعاد، النهي سماع عند واجرتأ الخبري، اللطيف
واختطافه ثمامة، حمامة نَور، أو نباٌت اإلنسان وأنَّ دور، الزمان أنَّ يعتقد فهو َمَعاٍد﴾؛ إَِىل َك َلَرادُّ
ويِصف اسم». عليه يمر فما لسانه الرحمن «ونيس رسم، فيه له فما قلبه، من اإليمان ُمحي فقد قطافه،

ص٤٢٩–٤٣١). (ج٤، حاله» بُكنه أعلم «وهللا الحد، ومجاوزة بامُلبالغة ذلك خلِّكان ابن
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املقدمة. يف االسم تعريب كيفية بيان مع األبجدي للرتتيب طبًقا األعالم وتُذَكر فحْسب.
ويتحوَّل الكتاب. تأليف عىل الدافع وهو عنهم، السؤال األعالم لهذه االختيار مقياس وكان
للُمبتدئني صغرية قاموسية مدرسية معلومات وإعطاء باألسماء أعالم مجرَّد إىل التدوين

تأويل.53 أو قراءة أو رؤية بال

وامُلسترشقني»، وامُلستعربني العرب من الرجال ألشهر تراجم قاموس «األعالم، الزركيل: الدين خري 53

١٩٦٩م. ط٣، ١٩٥٧م، ط٢، ١٩٢٧م، بريوت ط١،
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األقوال ثامًنا:

أوائل من وكان التحليل. وحدة هو فالنصُّ للتأليف، األخري األدبي النوع هو (١)
إسحاق» بن لحنني الفالسفة آداب أو والحكماء الفالسفة «نوادر يف تاريخيٍّا ظهوًرا األنواع
عن تُعربِّ شعٍب كلِّ عند متطابقة ة عامَّ شعبية أمثاٍل إىل األقوال ل تتحوَّ وقد (٢٦٠ه).1
واإلبداع وروايتها ونقلها حفظها يسهل ونوادر وأمثال ِحَكم هي الخالدة.2 البرش حكمة
عىل والنص القائل، عن ُمستقل فالقول صاحبه. إىل القول نسبة يُهمُّ وال منوالها. عىل
ِنسبة من ضري وال الكلبي.3 وديوجنس امُلتجرِّد ديوجنس بني الخْلط من َضري وال املؤلف

حكيم. من أكثر إىل الجميل القول
زيد أبو «قال بعبارة النص تقطيع ويتم مخترص. مجرَّد هو بل أصليٍّا ليس والنص
بن حنني «قال وأحيانًا الناسخ. من أو امُلرتجم من ذلك كان سواء إسحاق.» بن حنني
بها واالستئناس القدماء آداب معرفة هي التأليف عىل والدوافع الُكنية. ن دوَّ فقط إسحاق.»
ويتمُّ غاية. واملوروث وسيلة، فالوافد الروحاني. األكرب امللكوت إىل الوصول عىل للمساعدة

األنصاري، محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيل بن محمد اخترصه الفالسفة، آداب إسحاق: بن حنني 1

١٩٨٥م. الكويت، العربية، املخطوطات معهد بدوي، الرحمن عبد د. عليه وعلَّق له وقدَّم قه حقَّ
لثاون برتاسلوس وكتاب فرفوريوس، تواريخ ِمثل سابقة وعربية والتينية يونانية تواريخ هناك كانت
«كتاب الطربي ربن بن وعيل النحوي يحيى وتاريخ الفالسفة»، «حياة الاليرتي وديوجنس األفالطوني،

الحكمة». «فردوس والعرب»، والروم الفرس مذهب عىل واألمثال اآلداب
موليري. عند يُشِبهه ما وله لتأكل.» تعيش وأنت ألعيش، آكل «أنا أفالطون: قول مثل 2

ص٧٢. فاتك، ابن 3
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صورة أوله ويف والفضة بالذهب مكتوبًا ُمصحًفا حنني وجد إذ مرسحي. إخراٍج يف ذلك
كونفوشيوس وامُلريد، للشيخ خيالية صورة يَديه، بني والتالميذ ُكرسيِّه عىل الفيلسوف
أهل تعلُّم طريقة وهي والصحابة، محمد والحواريون، الشيخ وأتباعه، بوذا وتالميذه،
بالتغايُر إحساس وهناك ْجع. السَّ استعمال يف االفِتعال حدِّ إىل يِصل أدبي واألسلوب الرشق.

اآلَخر.4 باعتبارهم اليونان عن فيتحدَّث وموضوعه. املؤرِّخ بني
اآلتي: النحو عىل ُمتداخلة أدبية أنواع ة عدَّ إىل الِكتاب وينقسم

الفارابي فعل كما وِفَرقها ونشأتها الفلسفة عن تاريخ مجرَّد وهو الفالسفة ِفَرق (١)
الفلسفة». تعلم قبل يحصل أن ينبغي «فيما يف

تعريفهم. أي الفالسفة ِذكر (٢)
وكأنه فيلسوف كلِّ خاتم عىل نُقش ما وهو الفالسفة، خواتيم نصوص نقوش (٣)

باقية. حكمٍة من سليمان خاتم
وهو بينهم الحكمة وتفاُوض األعياد يف الِحكمة بيوت يف الفالسفة اجتماعات (٤)
األشهاد، أمام خاطبًا أرسطو حكمة تصدر ثم الفالسفة، بني حواٍر لعقد مرسحي إخراج
أو أربعة يجتمع ومرة امُلتعدِّدة. ورؤاها الحقيقة د، والتعدُّ الوحدة الخالدة، الحكمة حوار

عرش. ثالثة أو عرشة أو سبعة أو ستة أو خمسة
تسري والذي الكتاب من األكرب الجزء وهو بالحكمة، املذكورين الفالسفة آداب (٥)
وحكماء ه وأُمِّ اإلسكندر إىل باإلضافة فيلسوًفا عرش خمسة وهم التالية. األقوال كتُب عليه

تعزيتِه. يف قالوا وما اإلسكندر تابوت حملوا الذين األمم
السؤال بأسلوب الفالسفة صغار إىل أقَرب وهم وأجِوبتهم، الفالسفة سؤاالت (٦)

الفقهية. املسائل يف الحال هو كما والجواب
وليس كتابًة ولكن السابق، األدبي النوع نفس وهو وأجوبتهم، الُحكماء مكاتبات (٧)

شفاًها.
لسان عىل فقط ليست فالِحكمة سليمان؛ أمام به نطقوا وما الجنِّ فالسفة آداب (٨)
سواء. حدٍّ عىل والحكماء الفالسفة لسان عىل أنها كما الجن، لسان عىل أيًضا بل اإلنس،

.٥٥ ،٤٩ ص٤٣-٤٤، إسحاق، بن حنني 4
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األقوال ثامنًا:

يؤلِّف التي األدبية األنواع بهذه وعٍي عىل حنني وكان والبرش.5 اآللهة لسان عىل أيًضا وهي
النافعة.6 الحكمة وخطاب والجواب، والسؤال السياسية، واآلداب والنوادر األخبار فيها،
وهو اآلداب بني ترتاَوح بالِحَكم، املذكورين الفالسفة آداب داخل فرعية أدبية أنواع وهناك
والخَرب التسبيح ثم مفرًدا أو جمًعا والرسائل امُلكاتبات، أو الكتَّاب ثم اإلطالق، عىل األكثر
فيما والحضور الوفاة مثل األفعال وبعض والذكر والكالم والجواب والسؤاالت والكالم

باإلسكندر.7 يتعلق

حرض االجتماعات أحد ففي الحضارات. حوار الثمانية الفالسفة اجتماعات وتُبني
الرشق من واثنان الغرب من اثنان وفاريس؛ ورومي وهندي يوناني الفالسفة، من أربعة
قول امللوك ل فضَّ الحال وبطبيعة البالغة. ماهية عىل لإلجابة امللك لوقانيوس مجلس يف
من أربعة اجتمع أنورشوان امللك وعند الكالم. واقتباس األقسام تصحيح البالغة اليوناني،
يقبل فالرشق األخرى. عىل إحداهما امللك تفضيل دون كلمته حكيٍم كلُّ وقال الُحكماء
اليونانية. الحكمة اختار الذي اليوناني امللك عكس عىل شاملة واحدة وحدة يف الجميع
وللملك يُقِنعه قليل له ألنَّ منه باًال وأرىض الفرس ملك من أغنى نفَسه ذيوجانس ويَعتِرب
لليونان بالنسبة فالُفرس بالكل، يهتمُّ وامللك بأحد، ذيوجانس يهتمُّ وال يُقنعه. وال الكثري
الحكماء ومعظم التقابُل.8 حني امَلثل بهم يَُرضب الصديق، وليس العدو امُلغاِير، اآلَخر هم
ولقمان، سليمان مثل اليونان خارج من وأقلُّهم اليونانية حنني لثقافة امُلغاير اليونان من

والنصارى.9 واليهود والصابئة

،(١٧) الحكمة بيوت يف الفالسفة اجتماعات ،(٨٩) بالحكمة املذكورين الفالسفة آداب األقسام أكرب 5
خواتم نصوص نقوش ،(٤) وأجوبتهم الفالسفة سؤاالت ،(٧) الفالسفة فرق ،(٨) الجن فالسفة آداب

.(١) الفالسفة ذكر ،(٢) وأجوبتهم الحكماء مكاتبات ،(٣) الفالسفة
واآلداب النوادر من وعلمائهم الروم وفالسفة وحكمائهم اليونانيني شعراء عن األخبار من نقلُت «فما 6

«… بارعة وآداب نافعة حكمٍة من خطاب وابتداء وجواب سؤاٍل من الكتاب هذا يف أبتناه ما والسياسة
ص٤٣). (حنني،

واحدة. مرة األنواع وباقي ،(٢) كتاب ،(١٧) آداب 7
.١١٤ ،٥٩ ص٥٦، إسحاق، بن حنني 8

ولقمان. سليمان مقابل يف (٤٦) اليونان 9
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اجتمعت فقد التدوين. يف أو اإلخراج يف سواء التاريخ، تدوين يف امُلنتَحالت وتدخل
تخُرج اإلطار هذا ويف الحكمة. يف بينهم وتفاوضوا األعياد يف الحكمة بيوت يف الفالسفة
وخيال إغراءٍ من ذلك يف ِلما الفالسفة نصوصخواتيم عىل الحكمة وتُنَقش أرسطو. حكمة
أو تسابيحه أو آدابه يف سواء أرسطو، عىل امُلنتَحالت وتكثُر سليمان. خاتم مثل شعبي
أيًضا امُلنتَحالت ومن عليه. ودورها لتعزيتِها اإلسكندر لوالدة جوابه أو لإلسكندر نصائحه
ووفاته وردِّها نفسه يف وتعزيتها عليه الجَزع لعَدم ه أُمِّ إىل وكتابه موته، عند اإلسكندر خرب

هرمس.10 وآداب الذهبية فيثاغورس ووصية اإلسكندرية، إىل بابل من تابوته وحمل
لتعشيقه القرنني بذي اإلسكندر تسمية مثل املنتَحالت يف اإلسالمية هات التوجُّ وتبدو
رسالته ويف وجل. عز هللا فمن العالم من يشء أمن ومن واملغرب. املرشق لبلوغه القرآن عىل
كبريًة تكون فإنها املصيبة إال يكُرب ثم صغريًا أوله يف يكون هللا خلقه يشءٍ كل أنَّ ه أُمِّ إىل
عليها بالسالم ويُنهيها هللا، باسم يبدؤها نفسه يف يُعزِّيها إليها رسالته ويف تصُغر. ثم
تدعو تعزيتها يف كتابه قَرأْت ملا ه أمِّ كالم ويف املسلمني. الُكتَّاب كأحد وبركاته هللا ورحمة
حمل األَُمم وُحكماء الفالسفة من جماعة حرض وعندما بالسالم. وتُنهي به هللا يُلحقها أن
هللا سلبك ال مثل: إسالمية، بدعواٍت اإلسكندر أمُّ له هت توجَّ للتعزية ببابل اإلسكندر تابوت
االرتياد ُحسن من جزاءك هللا أحَسَن إليك، وأرشد وأرشدك بك، وسدَّد هللا سدَّدك فضًال،
التعبريات ُمستعمًال امُلعزِّين بعض لها وقال خريًا. هللا جزاك الرشاد، ُسبل لك وأوضح
أجره لك هللا فذخر … لُّو بالسُّ ذكره وأعىل بالصرب هللا زيَّنه ن ممَّ هللا بحمد وأنت اإلسالمية:
أكمل لها يختم أن هللا ودعا هللا. بعزاء امُلتعزية أنت آَخر: لها وقال بعَده. عزاءك وأحَسَن
من موته أنَّ لتعزيتها اإلسكندر أمِّ إىل أرسطو كتاب ويف الذُّخر. ألفضل ِخَرها ويدَّ األجر
جوابها ويف هللا. ورحمة عليكم السالم اإلسالم؛ بتحية ويُنهيه خلقه، يف الجاري هللا قضاء
الذهبية الوصية يف اإلسالمية هات التوجُّ وتظهر السالم. وتُقرئه هلل، شكرها عن تُعربِّ له
مالئكته، أي وأوليائه؛ وجل عز هللا من املوت بهم يحلُّ ال الذين تبجيل أولها لفيثاغورس.
آداب ويف للحياة. الواِهب الرب ويدعو باإليمان، والوفاء الرشيعة تُوجبه بما وإكرامهم

بها.11 اإلنعام بِمثل نعمٍة عىل وجل عز هللا يشكر أن أحٌد يستطيع ال هرمس

.٨٢–١١٩ ص٤٨–٦١، إسحاق، بن حنني 10

.١٣٤ ،١١٨ ،١١٦ ،٩٧–١٠٨–١١١ ،٩٥ ،٩٣ ،٨٨ ص٨٧، السابق، 11
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األقوال ثامنًا:

صياغة إعادة مجرَّد تعني بل سلبي، حكٍم أيَّ اليونانية الِحَكم أسَلَمة تعني وال
يف ِبدًعا املسلمون يكن ولم ومحمد. لقمان األنبياء، ِحَكم غرار عىل املوروث قلب يف الوافد
فَرْصد التاريخ. يف ذلك ويبدو البيزنطية. املجموعات يف أيًضا النصارى به قام بل ذلك،
واملسلمني والعرب والنصارى اليهود فالسفة عن بمعزٍل يتمُّ ال اليونان عند الفالسفة ِفَرق
مع واتَّخذوا بهم، اليهود وتُشبِّه الظلل، املظلة أصحاب ي تَُسمِّ فالعرب إحالة. كنقاط
األساطني أيًضا املسلمون بنى وقد والهياكل. الكنائس ويف املعابد يف األروقة النصارى
بني ذلك يف فرق ال واألنغام. واألغاني واأللحان القرآن بية الصِّ لتعليم املساجد يف واألروقة
حول ينية الدِّ العبارات تحليل فقط يكفي واملجوس. والصابئة واملسلمني والنصارى اليهود
اليوناني. للرتاث اإلسالمية القراءة عىل كنموذج األخالق أي الرشيعة؛ دون العقيدة أي هللا؛
اإليمانية العبارات وتظهر نقلها. املسلمون استطاع َلما اليونان عند الحكمة تدوين ولوال
بتعليم امُلرتجمني عىل هللا َمنَّ أن بعد وتوفيقه، هللا برحمة اليوناني للرتاث املسلمني نقل يف
العربي اللسان إىل والرومية والرسيانية والعربانية اليونانية من بالرتجمة فقاموا العربية،
ويف الوكيل.12 ونعم حسبنا وهو له، والتوفيق واالمتنان، النعمة عىل هلل فالحمد امُلبني.
هللا فتقوى سقراط؛ عند األخالق ثنايا من الدين يظهر الفالسفة خواتيم فصول نقوش
فيلسوف منه أكثر وإلهيَّات أخالق فيلسوف وأرسطو الرش.13 طريق يف الوقوع من تحفظ
الباري ومعرفة املحارم عن الوَرع الدين وكمال كمال. عمل ولكل وطبيعيَّات. منطق

به. باليقني وجل عز
وتظهر الباري. موهبة الِعلم أرسطو وعند يُصيل، أفالطون مسلمون؛ والفالسفة
األحاديث بعض تظهر بل امُلنعم. ُشكر مثل الفالسفة لسان عىل االعتزال عبارات بعض
آداب عىل إسحاق بن حنني ويُعلق أوسطها. األمور خري مثل سقراط لسان عىل النبوية
ذيوجانس أن مع قبَله، كان ألنه السالم عليه املسيح كالم من مأخوذة أنها ذيوجانس
املسيح، وأقوال ذيوجانس آداب بني التشابُه واملقصود قرون. بأربعة املسيح قبل كان
واإلسالم، املسيحية بني فرق وال اإلسالم، مع تشابُهها مثل حنني، ثقافة هي فاملسيحية

العَرب.14 ثقافة فكالهما

.٥١ ص٤٠–٤٣، إسحاق، بن حنني 12

.(٥٨ (ص٤٥، فيه» تقع لم الرشِّ إىل املؤدية الطريق وحذرت ربك، اتََّقيَت إذا اإلنسان «أيها 13

.١١٤ ،٦٣ ،٥٧ ،٥٣ ص٥٢، إسحاق، بن حنني 14
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

«لو الحكماء: أحد قال فقد املجهول؛ أو منهم املعروف باهلل، ُموحدُّون الفالسفة وكل
﴿َلْو اآلية: يُشِبه ما وهو لحكمته.» تقصريًا ذلك لكان العقول حدِّ يف الباري حكمة تناَهْت
عند الوحي ودين اليونان عند العقل دين بني فرق ال َربِّي﴾، ِلَكِلَماِت ِمَداًدا اْلبَْحُر َكاَن
ليكون وجلَّ عزَّ الباري هيَّأها قوَّة العشق سقراط وعند املأمون. لحلم وطبًقا املسلمني،
دار الدنيا ذكُره تعاىل هللا جعل قال: ابنه تُويفِّ وعندما هللا. من كله والخري الحيوان بها
ا ممَّ اآلخرة وثواب سببًا اآلخرة لثواب الدنيا بلوى وجعل مبقى، دار اآلخرة وجعل بلوى،
أن أفالطون وعند ليجزي.15 ابتىل إذا ويبتيل يُعطي ا ممَّ يأخذ ما فيأُخذ عوًضا. لَدينا
شخٍص ولكلِّ نتكلَّم. ما ضعف لنسمع واحًدا ولسانًا أذننَي لنا جعل إنما ثناؤه جلَّ هللا
أرسطوطاليس، عند اإلسالمية واأللفاظ التعبريات تظهر ال وقد وجل. عزَّ هللا من موهبته
نارك. من األَُول ِقَدم ُمبدي يا يزل، لم قديًما يا األزل، أزل يا فلسفي؛ تسبيحه ولكن
الناسخ، أو املرتجم من كانت سواء والوسط، والنهاية البداية يف اإليمانية العبارات وتظهر
ِذكر عن إال نفسه عقل من العاقل بطليموس، آداب ويف والدعوات.16 والصلوات البَْسمالت
تجارة الدنيا يف واألعمال اآلخرة، باب واملوت املنافق، قلَب تحلُّ ال والحكمة تعاىل، هللا
وعظ بالناس يتَِّعظ لم ومن ذكره. تعاىل هللا ملقت يُعرِّضه امُليسء إىل واإلحسان اآلخرة،
بأنَّ الِعشق ويُفرس هلل. امُلطيع مثوى ونىس باهلل، الواثق راحلة أوطأ وما الناس. به هللا
مثل نصَفني قطعها ثم رة ُمدوَّ روٍح كلَّ خلق هللا ألنَّ اآلخر، النصف عن يبحث نصٍف كل

أفالطون. عند «األندروجني» أسطورة
ذكر من فُمه يخلو وأال أروح، هللا عىل االتكال بأنَّ ابنه يُويص الحكيم لقمان آداب ويف
املخلوق، بسخط هللا وإرضاء خلقه عىل هللا كفضل الكالم سائر عىل هللا ذكر فضل فإنَّ هللا،
الناس وإعطاء هللا، يذكرون من ومجالسة الصالح، وإصالح الئم، لومة هللا يف يأُخذه وأالَّ
والدنيا، الدين أمور سولون آداب ويف الباطل. باب عليه هللا يفتح ا حقٍّ يمنع فمن حقوقها.
لِصلة اإلسالمية الرؤية وهي القلم. تحَت سيف وال والسيف، القَلم مثل اآلخر، تحَت أحُدها

.١٢٨ ،١٢٤–١٢٦ ،٨٢ ،٧٧ ،٧٥ ،٦٧ ،٦٤–٦٥ ص٥٦، السابق، 15
ووفقنا منهم هللا جعلنا ص٣٧). إسحاق، بن (حنني محمد عىل هللا وصىل الرحيم، الرحمن هللا بسم 16

وحسن هللا بحمد الكتاب تم (ص٤٥). هلل والقوة هللا شاء إن (ص٤٣). وكرمه وجوده برحمته قهم وفَّ ِلما
تمَّ الناسخ ومن … وكرم ورشف الطيبني الطاهرين آله وعىل النذير البشري محمد عىل هللا وصىل عونه،

(ص١٦٣). هللا بحمد الكتاب
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األقوال ثامنًا:

آداب ويف السياسة. خدمة يف الدين وليس الدين، خدمة يف السياسة بالسياسة، الدين
يف بالقَلم هللا أقسم وكما به، إال كتاٌب وجل عز هلل يُكتَب لم أنه القلم جاللة من إقليدس،
هي الحكمة فيلون وعند الجسد. بواسطة تظهر روحانية هندسة والخط به. وخلق القرآن
أحدهم طاَلَب وأجوبتهم الحكماء ُمكاتبات ويف الرشيعة. بإكراه ال يفعل ما اإلنسان اختيار
وجل؟ عز هللا من النعمة ى تتلقَّ بَم السائل: وسأل هللا، من بالتوفيق للسائل داعيًا بالسؤال
معصيته. واجتناب طاعته، ولزوم شكره، بكثرة هللا نعمة تتلقى الحكيم، جواب وكان
وأغضب الناس أرىض من عىل الرب سخط وإال ذاته يف غاية ليس الناس رضا أنَّ كما
بالشهوات الدنيا حفَّ قد هللا أنَّ حكيم كتَب كما الئم. لومة هللا يف تأخذه ال فاإلنسان هللا.
الخري لجَدل طبًقا باملرارات وحالوتها بالعقوبات، وحرامها بامُلؤذيات، وحاللها واآلفات،
هللا خصَّ ما عىل والحمدلة بالبسملة، املعلم مهاردجيس الفيلسوف آداب وتبدأ والرش.17
ضيَّع من أن السالم عليه سليمان مع حوارهم يف الجنِّ فالسفة آداب ويف النعم. من به
ِحكمته.18 يف الجن قاله ما جميع عليه هللا صىل سليمان أثبت ثم األبعد. له هللا أتاح األقرب
اليونانية» الحكم يف الروحانية «الكلم يف التأليف من األدبي النوع هذا واستمرَّ (٢)
اليونانية، للفلسفة تاريخ مجرَّد ليس الغاية أنَّ العنوان من يبدو وكما (٤٢١ه). هندو البن
وكان النبوَّة. إىل الحكمة ومن الرُّوح، مستوى إىل العقل مستوى من ونقله تحويله بل
والتاريخ الوعي بني لة الصِّ عن امُلستمر السؤال يطرح مما عرشية، االثنى اإلمامية من
يف الحال هو كما للتحرُّر كأداٍة فيه الوافدة الفلسفية الثقافة وفرة عن أو واالضطهاد،
وبخزائن بالوراقة والعمل التاريخ تدوين بني العرضية لة الصِّ أو الصفا إخوان جماعة
للمرتجمني املتأخرة وباألجيال الجبار عبد بالقايض هندو ابن ِصلة تكون وربما الكتُب.19

التاريخي. الوعي بلورة يف املساعدة العوامل أحد ار الخمَّ ابن مثل
قائل إىل حتى يحتاج ال بذاته، ِعلم بذاتها، مستقلة فالحكمة للِحَكم، مصادر تُذَكر وال
مستقلة وهي والشخص، واملكان بالزمان بالتاريخ، الحكمة يربط املصدر مصدر. إىل أو
خالق، دون خلق نبي، بال نبوة رسول، بال رسالة قائل، بال قول َسنَد، بال َمتن كله، ذلك عن

.١٤٧–١٤٩ ،١٤٣ ،٣٩ ص١٣٠–١٣٢، إسحاق، بن حنني 17

.١٦٣ ،١٥٧ ص١٥٠، السابق، 18
هندو ابن وكان ١٩٠٠م. دمشق ط١، النرش)، (قيد اليونانية» الحكم من الروحانية «الكلم هندو: ابن 19

ولغوي. وطبيب فيلسوف وهو العميد، ابن لخزانة أمينًا يعمل كان الذي ملسكويه صديًقا
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

موضوعي أو زماني ترتيٌب يُوَجد وال الشعبية. واآلداب العامية األمثلة يف الحال هو كما
حكيمان ويتعاَرص األخالق، ُحسن وهو واحد وموضوعها الزمان، خارج فالحكماء للِحَكم،
واحدة ومرة َجالينُوس. مع اإلسكندر حوارات مثل الزمان يف وليس الخلود يف ويتحاوران
كلمات، ومعظمها املرياس. مدينة إىل مرًة صار الذي مونيقوس أسطراط يف املكان يُذَكر
يف كلمات واحدة ومرة وسقراط، أرسيجانس بني دارت محاورات واحدة مرة باستثناء
سيافندس كلمات باستثناء مبارشًة األقوال تبدأ ما وعادة السكيت. سيافندس كلمات

الحكيم.20 بتعريف تبدأ التي السكيت
الوافد يف أي وحَدها؛ اليونانية الفلسفة تاريخ يف أنه العنوان، من واضح هو وكما
البيهقي. يُكلمه أن قبل للسجستاني الحكمة» «صوان يف الحال هو كما املوروث دون
تُنسب ال األقوال من مجموعة إىل باإلضافة حكمة ٦٣٣ لهم حكيًما وسبعون واحد ويذكر
وليس القول املؤلف، وليس النص هو الفكر وحدة أن يُبني ا ممَّ حكمة)، ١٥٣) قائلها إىل

حكمة). ٧٨٦) امُلدوَّنة الِحَكم مجموع فيكون القائل.
يف اإلسكندر ثم سقراط ثم ديوجانس ثم أفالطون ثم أرسطو امُلقدمة يف ويأتي
عرض داخل الحكماء أسماء بعض تُذَكر قد َمرتبة. عرشة ستِّ من األوىل الخمس املراتب
وسقراط أرسطاطاليس، داخل وأفالطون واإلسكندر أفالطون، داخل أرسطو مثل الحكيم
داخل واإلسكندر اإلسكندر، داخل وهومريوس هومريوس، مع وأفالطون أرسجانس، مع
مزاح وفلسطني اإلسكندر، ملهى وفورس، والسينوكراتس، الفيلسوف وزينون ديمستانس
واإلسكندر طونيوقس، أسطرا داخل وأطرياس طالماخوس داخل وأرسطو اإلسكندر.
ثامسطيوس، اإلسكندر، مثل األسماء بعض تكرار ويُالَحظ املنسوبة. غري األقوال داخل
الِحكمة عىل يدلُّ ا ممَّ االسم ويتكرَّر فريد القول القول. بل االسم الغاية ليست باذريوس.
قائليها، إىل املنسوبة غري امُلفَردة األقوال ا أمَّ القائلني. د تعدُّ من بالرغم الواحدة الخالدة
القول ِنسبة بعدم وعٍي عىل يدلُّ ل األوَّ اليشء؛ نفس عىل تدلُّ عناوين ثالثة يف فتتوزَّع
األمثلة يف الحال هو كما القائل عن امُلستقل اليوناني املثل عىل يدلُّ والثاني القائل، إىل

العربية.21 إىل اليونانية من النقل عىل يدلُّ والثالث الشعبية،

.٤٦٢ ص٤٥٥، السابق، 20
،(١٣٥) أفالطون ،(١٤٢) أرسطو الصفحات: عدد تقريبًا تُعادل والتي الِحَكم لعدد طبًقا 21

،(١٦) سولون أرسيجانس، ،(١٧) السكيت سيافندس ،(١٨) اإلسكندر ،(٧٣) سقراط ،(٨٤) ديوجانس
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األقوال ثامنًا:

سيفاندس الطفييل، عناين الصقيل، أناخريسس مثل املكان إىل العلم يُنسب وقد
سيمونيدس الشاعر، هومريوس مثل نعة والصَّ والوظيفة املهنة إىل يُنَسب وقد السكيت.
ديجستانس الطبيب، أبقراط امللك، باسيليوس امللك، اإلسكندر الشاعر، لوغاطس الشاعر،
الطباخ مولون الفيلسوف، فالسطيس الفيلسوف، أبرقلس الفيلسوف، زينون الخطيب،
اإلسكندر، مزاح فلسطني اإلسكندر، ي ملهِّ فورس واملكان، املهنة بني جمًعا صقلية أهل من
أو الكلبي، ديوجانس مثل فلسفته من لقب له يُوَضع وقد اإلسكندر. ُمضحك خوينقس
سقراط مع اليونانيني لفظ ويذكر اليونانيني. أنبياء أحد سولن مثل قومه يف رسالته من
ظهوره إىل باإلضافة أصحابها إىل تُنَسب لم التي واألقوال (يونان)، باملفرد وديوجينس
نقل «مما اليونانيني»، أمثال «ومن اليونانيني»، إىل «منسوب األخرية: الثالثة العناوين يف
اإلسكندر شخصية وتربُز اليونانيني. وأسفار اليونانيني وأمثال اليونانيني»، أسفار من
ومع الكلبي، ديوجانس ومع أرسطو، تلميذه مع ذكر وله امُلستقلة، كلماته فله املحورية،
ولهخوس دنفيس، ومع أكسينوكراش، ومع الفيلسوف، زينون ومع الخطيب، ديمستانس
دون اليونانيِّني إىل املنسوبة الِحَكم ويف ُمضحكه.22 وقورنيقوس َمزَّاحه، وفلسطني يه، ُملهِّ

مثاليٍّا. محاوًرا اإلسكندر فأصبح اإلسكندر، يظهر قائلها
ودارا والفرس أفالطون، يف الفرس آدم كيومرت عَرًضا، إالَّ الرشقي الوافد يظهر وال
املوروث عىل بنائه وإعادة اليونان قراءة يف يظهر فإنه املوروث ا أمَّ امللك. اإلسكندر يف
العتاهية وأبو أفالطون، يف وامُلتنبي يزيد بن خالد إال املوروث من يُذكر فال الشعر. خاصًة

الحكيم، قراطس ،(٧) أسطراطونيقوس ،(١٠) الشاعر أومريس ،(١١) امللك باسيليوس ،(١٢) فيثاغورس
زينون ،(٣) طيمن ،(٤) بذاريوس اإلسكندر جالينوس، أبقراط، ،(٥) ثامسطيوس الشاعر، سيمونيدس
أناخرسيس، أسطراطونيتس، ثاون، ميناندر، الصقلبي، أناخرسيس فيلمون دنقوميس، الفيلسوف،
فلسطني اإلسكندر، ملهي فورس أكسينوكراتس، تومس، ،(٢) ثامسطيوس اإلسكندر، مضحك قورينقش
ذوقاليون، ثوقوديدس، أبيفانيوس، ديموقريطس، أنكسمانس، بنداريوس، ألكسينوس، اإلسكندر، مزَّاح
الفيلسوف، بروقليس طيالماخوس، الشاعر، لونماطس فيلن، أوباريس، الفن، كودوس، الطفييل، عناين
مولون أناقراطس، بطليموس، ماناديموس، موشونيوس، بطوالموس، بيتاكوس، خاليقون، طارس،
فالسطيس إقليدس، مرسطرس، أرسطيبوس، أنافيثاغورس، بياس، دنيقلس، صقلية، أهل من الطباخ

ثيوفراسطس. دنفيس، الفيلسوف،
إىل اليونانيني أسفار من نُقل ا ممَّ اليونانيِّني، أمثال قائلها، يُذكر لم اليونانيني إىل منسوبة كلمات 22

،(٦) ديوجينس مع ،(١٧) أرسطو مع ،(١٨) ُمستقلة كلمات يف ويُذَكر .(٣) اإلسكندر ويذكر العربية،
.(١) ودنفيس أكسينوكراتس مع ،(٢) ديستانس مع ،(٣) الفيلسوف زينون مع
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والخليل طيمن يف ثانية مرة وامُلتنبي امللك، إسكندر يف الرومي وابن أرسطوطاليس، يف
أحمد. ابن

املفرد القول شكل أحيانًا الحكمة وتأخذ وِقًرصا. طوًال بينها فيما الِحَكم وتختلف
الحكمتنَي، بني تقابُل صيغة يف وسقراط أرسيجانس بني الحوار مثل الحوار، شكل وأحيانًا
ِحَكم ومعظمها وتالميذه. وديموقريطس أرسطو، خاصًة وتالميذه أفالطون بني والحوار
التعليقات بعض باستثناء املبارشة اإللهية الِحكم فيها تَنُدر عملية أخالقية إنسانية
عكس عىل بينهما املسافة وإلغاء املوروث يف الوافد لَصبِّ منها بعٌض هندو، ابن من
يمكن الحكمة عظمة ومن الدِّيني. املوروث يف العقيل الوافد يصبُّ الذي الشهرزوري
لتعظيمه القائل إىل والنسبة القائل، وليس القول هو يُهمُّ فما شخصية. من ألكثر ِنسبتها

واإلسكندر. سقراط مع وطَرف كُمحاِورة املرأة وتظهر بالقول.23 وترشيفه
أجل من القراءة عن بديًال التعليق ويُصبح التعليق، إىل التاريخ يتعدَّى مرة وألول
تكون وال املوروث. عىل للوافد تركيبًا الشعر من ببيٍت تأييده مُلجرَّد أو آَخر تأويٍل إعطاء
التقابُل يتمُّ عندما وأرسطو وأفالطون سقراط مثل الُحكماء كبار أقوال عىل إالَّ التعليقات
تعليقات.24 األقوال كلُّ وليست واحدة. إنسانية تجربٍة يف واالتِّحاد واملوروث الوافد بني

مستقل. أدبي كنوع التعليق بدايات وهي
هندو ابن تعليق مثل املؤرخ، من الخالص العقل عىل اعتماًدا التعليق يكون وقد
قوة عن أرسطو قول عىل والتعليق غر، الصِّ يف والتعلُّم لبعض، بعضهم الناس خدمة عىل
سقراط عىل وتعليق الغباء، أو البَلَه أو الخداع عَدم ذلك ْرشط بأنَّ الجبل تحريك يف الصدق
الروح وجمال النساء يف القبح بأنَّ سقراط قول عىل والتعليق القناعة، بمعنى الفقر عن
أللفاظ رشًحا الرشعية واألوضاع الرشع يعني سقراط عند الناموس ورشح الرجال، يف
سقراط عىل وتعليق الِعلم، طريق وسلوك سقراط عند الجاهل ضالة ورشح املوروث،
إىل تُحَرش التي هي النفس وأنَّ الشهوة، إماتة هي باإلرادة املوت وأن جهل، املوت بأنَّ

سمعتُها أفالطون، كلمات من زمانكم.» غري لزماٍن مخلوقون فإنهم آدابكم، عىل أوالدكم تقُرسوا «ال 23

هندو، (ابن واالجتهاد والتغريُّ ر التطوُّ روح عن تُعربِّ وهي الرسول، إىل نسبَها أفريقيا جنوب يف إمام من
.(٣٨٤ ص٣١٥،

الفصل النص، الثاني: الباب انظر: .(١ : ١٧) بنسبة أي ،٧٨٦ مجموع من ٤٦ التعليقات، مع األقوال 24
التعليق. الثالث:
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األقوال ثامنًا:

وعيوب اإلنسان عيوب وعن الطب، صناعة عن أبقراط قول عىل والتعليق وعز، جلَّ هللا
ديوجانس، وقول اإلنسان. يِزن ال الذهب أنَّ ديوجانس رأي وعىل لديمستانس،25 اآلخرين
رأيه ورشح سيافندس، عىل تعليًقا الكواكب من بأنه القمر ورشح بالطاعة املحبة مقابلة
رؤية يف القول إدخال إىل الخالص العقل ل يتحوَّ وقد التناُسل. مصدر أنها عىل املرأة يف
املعاد هو الذي وعزَّ جلَّ هللا إىل (الخروج) أرسطو عن العدل عىل التعليق مثل امُلعلق،
أقل، ِبنية يف لألقوال وربًطا وآخر، فيلسوف بني مقارنة التعليق يكون وقد والجنة.26
الحكمة وليسِت الحكمة عن يضلُّ الذي هو اإلنسان أنَّ عن طيالماخس قول ُمقارنة مثل
إىل حاجٍة يف نفسه القول يكون ال وقد أرسطو.27 قول مع اإلنسان عن تضلُّ التي هي
إىل العروج ُسلَّم الحكمة إنَّ سقراط قول مثل املوروث، عىل مفتوح داخله من ألنه تعليق
أفالطون وتعريف النور، عالم يف عليه هللا كافأه حسنًا فعًال العالم هذا يف فعل وَمن هللا،
هللا وبسط هللا، من االستحياء رضورة عن اإلسكندر وقول باهلل، التشبُّه بأنها الفلسفة
يقول.» مما أكثر ِمنَّا هللا علم «ما بسوء له أحٍد ِذكر عىل تعليًقا ديوجانس وقول ملكه.
إىل التقرُّب عن قراطيس وقول واألدب، الوالدين وبرُّ باهلل واإليمان هللا، أمر من والجزع
واحد مجهول معقول بأنه هللا عن سيافندس وإجابة هلل، وليس اإلنسان لحاجات تلبيًة هللا
من موهبة الشكر وتعاىل، تبارك هللا ُمراقبة ة عفَّ كل ابتداء ُمدَرك، غري مطلوب له نظري ال
قاتََل من املغلوب تعاىل، باهلل كفر أفعالهم عىل األرشار مساعدة للعبد، وتعاىل تبارك هللا

بارية.28 عىل البحر عَربَ امرئ خالَص وتعاىل تبارك هللا أراد إذا والبْخت: تعاىل هللا
لتأييد لشاعٍر ِشعر ببيت االستشهاد مثل ُمحدَّد غري عربي بشاعر التعليق يكون وقد
أنَّ أو الُعذر، أو الحظِّ إحراز إىل ا إمَّ يؤدي الذي األمور يف الصرب عىل أفالطون قول
عند إال يكون ال الحزن أنَّ عىل الشعر من بيتنَي وإيراد لقائله، رشيك الذمِّ إىل امُلصغي
بنسيم املريض ح تروُّ وعىل جاهل، أنه يعلم ال الجاهل أنَّ امُلركَّب الجهل وعن يمتلك، من

،٤٥٦ ،٤٢٢ ،٤٠٨ ،٤٠٩ ،٤٠٥ ،٣٧٣ ،٣٧٢ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،٣٦٦ ،٣٤٦ ،٣٣٠ ص٣٢٩، هندو، ابن 25
.٣٤٧-٣٤٨ ،٤٥٧

ص٣٤٧-٣٤٨. السابق، 26
.٤٥٤ ص٤١٦، السابق، 27

.٤٩٨ ،٤٩٧ ،٤٥٥ ،٤٤٣ ،٤٣١ ،٤١٩ ،٣٩٣ ،٣٩٢ ،٣٩٠ ،٣٨٦ ص٣٧١، السابق، 28

259



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الخطيب، لديمستانس للذات املعروف وتذكُّر للغري املعروف نسيان وعن لَجالينُوس، أرضه
عىل بالشعر واالستشهاد أباه، يرمي لعلَّه بالحجارة يرمي لطفٍل ديوجانس تحذير وعن
اإلنسان، عن تضلُّ التي هي الِحكمة وليست الِحكمة عن يضلُّ الذي هو اإلنسان أنَّ
الحكماء وتدبري الرجال بآراء امُلدن حفظ وعىل الحسد، عن شعٍر لبيت بياس قول وعىل
أمر ال «ُمبكياتك مثل عربي َمثٍل مجرَّد عىل اعتماًدا التعليق يكون وقد بالربوج.29 وليس
بني تشابٍُه اكتشاف أو امُلتملِّق ال امُلعنِّف حمد عن سقراط قول عىل تعليًقا ُمضحكاتك.»
الثاني أخذ فربما أحمد، بن الخليل إىل ذلك وإرجاع وآدابه الِعلم طَلب مثل الوافد القول
به، املتعلق يجَرح بعوَسج التعلُّق عىل نياًكا.» ينك الَغري نيك «من مثل وإلقاء ل، األوَّ من
الرسور وجهه عىل يبدو ال من عىل املعرفة.» ورد وجهك يف أرى «لسُت بغداد أهل مثل أو

املعرفة.30 حني
يُفِسد الذي العفو عن أفالطون قول مثل العربي الشعر من التعليق مادة وتكون
الوَرم مثل بالغني الفقري تشبيه وكذلك للُمتنبي، ببيٍت ذلك وتأييد الكريم، ويُصلح اللئيم،
عىل دليل خري الَخْلق أنَّ يف العتاهية ألبي بيتًا أرسطو وْرشح ِسمنة، أنه عىل تأُخذه والناس
خشية أحًدا اإلنسان يشنَي أالَّ اإلسكندر قول عىل استشهاًدا الرومي والبن الخالق، وجود
الِحكمة عن اإلنسان ضالل عن طيالماخس قول وتدعيم عدو، إىل الصديق ينقلب أن
من عربي بمثٍَل االستشهاد يكون وقد امُلتنبي. بقول اإلنسان عن الحكمة ضالل وليس
بما الكاذب اعتقاد هو الكذب، َرضر يف أفالطون قول عىل لالستشهاد اع الطمَّ أشعب
أفالطون أقوال يف الرشيعة مثل املوروث من الرشيعة ألفاظ بعض وتظهر فيه.31 يكِذب
من هالكهم قوم يهلك ولن ُدَول، الدنيا وأنَّ الدنيا، عىل التكالُب بعَدم أرسطو ونصيحة
هللا يحُرسك أن دعاؤك وليكن لسقراط، باهلل االقتداء من بدًال بالبهائم واالقتداء أنفسهم،
ُمطابق نبوي حديٍث بإيجاد مبارشًة الرسول إىل إحالة التعليق يكون وقد األصدقاء. من
ُجحٍر من املؤمن يُلدَغ «ال وحديث مرَّتنَي.» بحَجٍر عثر من «الجاهل سقراط قول مثل

.٤٨١ ،٤٦٦ ،٤٥٤ ،٤١٨ ،٤٠٨ ،٣٨١ ،٣٧٨ ،٣٢٢ ص٣١٨، السابق، 29
.٤٨٥ ،٤٨٣ ،٤٧٨ ص٣٧٩، السابق، 30

،٤٥٣-٤٥٤ ،٣٩٤ ،٣٦٥ ،٣٢٣ ص٣١٦، هندو، (ابن أفالطون قول رشح يف امُلتنبي عىل االعتماد 31
.(٣٢٤
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األقوال ثامنًا:

يف حيٍّا الصهر ِنعم ديوجانس قول عىل تعليًقا القرب.» الختن «ِنعم حديث: وذكر مرتنَي.»
املوتى.32 أحد دفن حالة

مثل امُلتقابلة، التواريخ يف الحضارات من غريهم إىل اليونان إحالة التعليق يكون وقد
َمثٍَل إىل ذلك وإحالة لغريه، يجَمع بما اهتمَّ من الناس أشقى أنَّ عن أفالطون قول إحالة
ويُصبح بالقول ُملحًقا يكون أن إىل التعليق يتجاوز وقد الفرس. آدم كيومرت عن ُمشاِبٍه
ُمستمًعا وجَد لو أْن أفالطون معنى الشاعر أخذ ِمثل آَخَر مركٍز إىل َمنسوبًا ُمستقالٍّ قوًال

يزيد.33 بن خالد يف وقوله لتكلَّم
فاتك بن للُمبرش الكلم» ومحاسن الِحكم «مختار هو لألقوال الشائع والتدوين (٣)
الرشقيني من وستة اليونان من عرش أربعة حكيًما، عرشين أقوال ويضم (٤٨٠ه).34
يف ويأتي اإلسالمية. الحضارة يف الرشقي الجناح عىل الغربي الجناح أولوية عىل يدلُّ مما
يف لقمان مع فيثاغورس ثم اإلسكندر ثم وأرسطو سقراط ثم أفالطون اليونان مقدمة
األربعة املراتب يف الرشق فالسفة باقي يأتي ثم مرتبة. عرشة خمس من الرابعة املرتبة
عىل العملية الِحكمة أولوية وواضح النهاية.35 إىل البداية من اليونان ويظلُّ األخرية.
يف والصعوبة أرسطو. عىل وسقراط وأفالطون والطبيعة، املنطق عىل واألخالق النظرية،
أخالقية رؤية تكون أخالقية موضوعاٍت يف تصنيفها رضورة وبالتايل تناثُرها، هي األقوال

شاملة.
واألعمال الشخصية والسرية الحياة الرئيسني، الُعنَرصين من الشخصية رسم ويتكوَّن
امُلعتصم وسقراطيس عطارد، فأرييس واشتقاقه. االسم يُذَكر الحياة ففي واألقوال.

.٤٢١ ،٣٨٠ ،٣٢٦ ،٣٨٩ ،٣٥٧ ،٣٥٤ ص٣٢٠، السابق، 32
.٣٣٧ ص٣٢٥، السابق، 33

الرحمن عبد د. عليه وعلق له وَقدَّم قه حقَّ الكلم، ومحاسن الحكم مختار فاتك: بن امُلبرش الوفا أبو 34
الفلسفة تاريخ يف كتاب أول ليس وهو ١٩٨٠م. بريوت ط٢، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة بدوي،

هندو. وابن إسحاق، بن حنني سبقه بل
،(٢٩) اإلسكندر ،(٤٤) أرسطو سقراط، ،(٥٢) أفالطون كاآلتي: الصفحات) (عدد ي الكمِّ للتوزيع 35
،(٨) أبقراط بطليموس، ،(٩) جالينوس ،(١٠) ذيوجانس ،(١٩) هرمس ،(٢٠) لقمان فيثاغورس،
أسقليبيوس، ،(٣) شيث باسيليوس، ،(٣٫٥) مهادرجيس ،(٤) هومريوس ،(٥) زينون ،(٦) سولون

.(٢) جرجوريوس ،(٢) صاب
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

العادل أيده ونيقوماخوس الفاضل، الكامل وأرسطو الواسع، العميم وأفالطون بالعدل،
ل.36 األوَّ أسقليبيوس نسل من وأبقراط ألفالطون، جد فصولون النَّسب، ويُذَكر القاهر.
حياته يف أو له وقع كبري حَدث أو عمره يف حاسمة سنة أو ووفاته مولده تاريخ ويذُكر
الغالب يف وهو والرجولة النُّضج زمن تحديد أو نهاية أو بداية دون عمره تحديد أو
أكثر وسقراط وتسعني، خمًسا وبقراط عاًما، وسبعني سبعًة سولون عاش األربعني. ِسن
ثمانني، ومهادرجيس وثالثني، ستٍّا واإلسكندر عاًما، وستِّني ثمانية وأرسطو مائة، من
رئيس كان لو ًة خاصَّ وأصحابه وأساتذته تالمذته ويُذَكر وثمانني. سبًعا وَجالينُوس
أرسطو واإلسكندر، ديوجينس مثل واألمراء بامللوك وعالقته عرصه، يذكر كما مدرسة
والنفي السجن مثل ِمحنته وربما وأخباره وحكايته نوادره بعض تُذَكر كما واإلسكندر.

والقتل. والتعذيب
صورة يف ذلك بعد قراءتها يسهل التي وهي وأقواًال، أعماًال مؤلفاته، الثاني والعنرص
مائتني إىل تصل فيثاغورس فمؤلفات ومشوراته. وِحَكمه وكالمه أقواله ومواعظ؛ آداٍب
ورموزه أسلوبه يُبني كما شائع.37 هو ِلما طبًقا يُصنَّف مائة وأرسطو كتُب وثمانية
مواعظه، آدابه، ذلك يتلو ثم وأفالطون. وسقراط وهرمس فيثاغورس عند الحال هو كما
بني النَِّسب وتختلف اآلداب.38 عىل األولوية لألخبار تظلُّ وآدابه. وِحَكمه ومشاوراته،
عىل األخبار تغلب آلخر. حكيم من أخرى ناحيٍة من والحكم واآلداب ناحية من األخبار
وفيثاغورس سولون عىل والِحَكم اآلداب تغلب بينما وَجالينُوس واإلسكندر وبقراط زينون
مع الرشق حكماء ومعظم وبطليموس.39 وأرسطو وأفالطون وسقراطيس وديوجانس
مها هومريوس، أسقليبوس، صاب، أرميس، شيث، فقط: أقوال اليونان حكماء بعض

ص٤٤. فاتك، بن املبرش 36
كالم ،(١) أقوال ،(١) ومشورات ،(٢) ومواعظ آداب ،(١) وآداب ومواعظ حكم ،(١٠) وآداب حكم 37

.(٢) ِحَكم ،(١) مواعيظ ،(٢)
.(٧) يف واآلداب علًما (١٢) يف األخبار 38

،٥ : ٣ جالينوس ،٢٠ : ٩ اإلسكندر ،٥ : ٣ أبقراط ،٣ : ١٫٥ زينون األخبار: لصالح كاآلتي النسب 39

،١ : ٦ أرسطون ،١ : ٤ أفالطون ،١ : ٤ سقراطيس ،٣ : ٨ ديوجانس ،٩ : ١١ فيثاغورس ،٢٫٥ : ٣٫٥ سولون
.١ : ٧ بطليموس
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األقوال ثامنًا:

الحكم ومختار العرب.41 ثقافة فالشعر التدوين، وسائل كأحد الشعر ويظهر درجيس.40
التاريخ.42 لتدوين أكرب مرشوٍع من جزء

وجماعيٍّا، فرديٍّا فيه التأليف سُهل التأليف من النوع هذا عن التاريخ غاب وملَّا (٤)
وهذا واإلبداع. النقل بني واالنتحال، التاريخ بني متوسطة خطوة فالقراءة وانتحاًال. وضًعا
الهجري،43 السابع القرن من مجهول ملؤلف القدماء» ونوادر الُحكماء «فقر حال هو
السرية يف والجزئيَّات للتفاصيل ِذكٍر دون الخالد املعنى معرفة عىل االقتصار طريقة وهو
لحساب والرسد والتاريخ الذاتي، لحساب املوضوعي واستبعاد األشخاص، وحياة الذاتية
بطريقة األنا، ثقافة إطار يف اآلخر لثقافة وتمثًُّال واآلَخر، األنا بني جمًعا والتأويل، القراءة
التي والِحَكم واألمثال والحيوانات، البرش لسان عىل والحكايات النوادر وأسلوبه، األنا
النوع هذا استمرَّ وقد عليها. أجيال وتربية ونقلها وتكرارها واستيعابها حفظها يسهل
العملية.44 الحكمة يف أي والسياسة؛ األخالق علوم يف بل الِحكمة علوم يف فقط ليس األدبي
قبل يأتي والفكر العمل، يسِبق فالنظر والحكايات، بالنوادر ثُم واألقوال بالِحَكم ويبدأ
العالقة نفس وهي الناس. حياة يف سلوًكا تطبيقها قبل ح تُوضَّ ة العامَّ واملبادئ السرية،
التأليف أهل من وال حكيًما ليس واملؤلِّف والتفصيل. القاعدة بني والحديث، القرآن بني
تعبريًا جماعيٌّ تأليٌف كان وربما واالخرتاع. باإلبداع له يسمح ا ممَّ بالتصنيف يُعنى وال
الفلسفة بعلوم يشتغل لم أديب الدولة، شعراء من أنه ويبدو جماعي. حضاري وعٍي عن

اللفظية. الصنعة عليه تغلب العامة. الثقافة سبيل عىل إال
اليونان من كلهم عرشون، وهم الفالسفة، من املشهورين عىل االقتصار تمَّ وقد
ويتكرَّر الرشق. عىل الغرب طغيان عىل يدلُّ مما فارس؛ من بزرجمهر األخري باستثناء

يف فُجِمَعت قائلها، يُعَرف لم آداب باب الحكماء، من جماعة ألقوال جامع باب لحكماء، قصرية أقوال 40
ص٦٢٣–٦٦٣). (ص٢٩٦–٣٢٢، واحد موضوع

ص٤. فاتك، بن امُلبرشِّ 41
ص٢٣٩). الكبري، (التاريخ له آخر كتاٍب إىل فاتك بن امُلبرش يُشري 42

عىل تشتمل ومواعظ وروايات كلمات وهو القدماء، ونوادر الحكماء ِحَكم «كتاب األوىل الصفحة عنوان 43

ويقرتح والكمال.» بالتمام وامللوك الخلفاء ووعظ املسبوك الذهب مثل واضحة وعبارات الئحة إشارات
٦٥٣–٦٥٩ه. عامي بني تمَّ قد تأليفه أن ق امُلحقِّ

املسبوك». «التِّرب الغزايل كتاب مثل وذلك 44
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بني الرُّواقي، وزينون األييل زينون بني خْلط وربما الشاعر، وذيبو زينون خطأ، اثنان
باعتباره السني حرف رْفع يف حرية وأرطبيق وأرطبوس األكرب، وزينون الصغري زينون
تصنيف، أو زماني لرتتيٍب يخضعون وال وأرستبوس. أرستب مثل اليونانية يف الرفع عالمة
الرشقي فالجناح أوًَّال. بزرجمهر يأتي الكم حيث من لألهمية طبًقا ولكن مدارس، فهي
الفلسفة س مؤسِّ باعتباره اليونان ُمقدمة يف فيثاغورس يأتي ثم القدر. عظيم العدد قليل
ويأتي األخالق.45 وواضع املنطق صاحب أرسطو وربما وأفالطون، سقراط منها والتي
ثالثًا يأتي ثم للكون. والثاني للعقل ل األوَّ املجسطي. صاحب بطليموس األهمية يف معه
اإلسكندر يتلو ثم ل. األوَّ امُلعلم هو وأرسطو البرش، أحَكم هو فسقراط وأرسطو. سقراط
وسولون ديوجانس ثم أفالطون، ثم الشاعر، وهومريوس أبقراط ثم أرسطو، معلم
السابعة املرتبة يف وأخريًا وأرشميدس، وأرسطيبوس وطاليس وهرمس وديمقراطيس
أو الشاعر ذيبو مثل اآلخرين من شهرة أقل منهم والبعض وريموس.46 َجالينُوس يأتي
الِحكمة يف فرق وال لحكمة. كحامٍل االسم يُهمُّ ما بقدر التاريخية الشهرة تُهمُّ وال ريموس.

والشعراء. عني وامُلرشِّ واألطبَّاء الحكماء بني

أنكساجوراس، سلون ذيوجانس، اإلسكندر، أرسطوطاليس، أفالطون، سقراط، فيثاغورس، وهم: 45

بطليموس، طاليس، الشاعر، ذيبو زينون، هرمس، الشاعر، هومريوس جالينوس، أبقراط، ديمقراطيس،
بزرجمهر. ريموس، أرشميدس، أرطبيق، أرطبوس،

سقراط ،(٩) بطليموس فيثاغورس، ،(١٠) بزرجمهر الصفحات: عدد الكمية األهمية حسب 46

سلون، ،(٤) زنون أفالطون، ،(٥) الشاعر هومريوس أبقراط، ،(٦) اإلسكندر ،(٨) أرسطوطاليس
.(٢) ريموس جالينوس، ،(٣) أرشميدس أرطيبوس، هرمس، ديمقراطيس، أنكساجوراس،
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التاريخ قراءة ًال: أوَّ

حضارة داخل الوافد حضارة وصبَّ صياغته، وإعادة التاريخ تأويل القراءة وتعني
وتحقيًقا الثقافة، ثنائية تجاوز أجل من األنا؛ ثقافة يف اآلخر ثقافة إدخال املوروث،
املقروء يف نظر وجهة مجرَّد القراءة ليست ومسارها. بدايتها يف البرشية الحضارة لوحدة
عصوره ويف التدوين بداية يف تقلُّ القراءة من قْدر به نفسه والتاريخ األنا. منظور من
ويف رة، امُلتأخِّ عصوره ويف التدوين نهايات يف وتزيد األوىل، األدبية أنواعه ويف املتقدمة
أقرب فالبعض آلخر، تدويٍن من القراءة وتتفاوت أدبي. كنوع واألمثال والِحكم األقوال
القراءة إىل أقرب اآلخر والبعض أصيبعة، أبي ابن مثل القراءة، إىل منه التاريخ إىل
الراصد بني والفيلسوف، املؤرخ بني الفرق هو وهذا الشهرزوري. مثل التاريخ إىل منه
هرمس قراءة أكثرهم املوضوعات. بني القراءة وتتفاوت وامُلدِرك. امُلحيص بني والرائي،
أقرب املوضوع كان كلما إقليدس. قراءة وأقلهم وبقراط، وَجالينُوس وأرسطو وأفالطون
بعض تأويل لصعوبة ربما القراءة. قلَّت الدين عن ابتعد وكلما القراءة، زادت الدين إىل
الغريب ولكن الخلق.1 يف نظرية إىل النار تحويل مثل املوروث داخل الوافدة املوضوعات
الفيلسوف امُلؤوِّلني، كبري الشهرزوري، عنه واألسلمة التأويل عىل أرسطو عصيان هو

للفلسفة. خ يؤرِّ الذي
املوضوعي بني والتأريخ، التاريخ بني الصلة مثل والقراءة التاريخ بني والصلة
للنصوص؛ كقراءة والتاريخ منقولة كنصوٍص التاريخ بني التاريخ، تدوين يف والذاتي

(ص٩٧)، أثينا أهل من سقراط (ص٩٤)، أناليس (ص٩١)، هرقليطس الشهرزوري عند قراءة أقلهم 1
(ص٤٤٠-٤٤١)، طاطو آداب (ص٢٦٣–٢٦٦)، ثاوساوس بن زينون (ص٩٨)، أرسطاطاليس

(ص٤٤١-٤٤٢). إقليدس (ص٤٤٠-٤٤١)، باسيليوس



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فال النوع. يف ال الدرجة يف بينهما والتمييز والقراءة التاريخ بني الفصل يصُعب ولذلك
حدٍّ بال قراءة تُوَجد وال وهدفه، املؤرخ رؤية ولو القراءة من أدنى حدٍّ بال تاريخ يُوَجد

القراءة. حولها تنسج التي األوىل للنَّواة للتاريخ، أدنى
وإعادة خالله، من وتفسريه عليه، وحمله املوروث، إطار يف الوافد وضع هي القراءة
تحُدث التي التفاُعل منطقة وهي الصورة. هو واملوروث املادة هو الوافد فيه. بنائه
العرب.2 عند القول أو النطق هو اليونان عند فاللوجوس الكاذب. التشكُّل ظاهرة فيها
إعادة ُمقنَّع، إسالمي تاريخ فهو للوافد. مرجعي كإطاٍر املوروث اتخاذ القراءة تعني
املسافة إلغاء أجل من املوروث بلغة الوافد ترجمة وإعادة الوافد، بلغة املوروث عْرض
أفليمون صنف فقد دة.3 املوحَّ املعرفة إىل املعرفة مصادر لثنائية تجاوًزا االثنني بني
لسان عىل هيومريوس وقصُّ وبعَده. اإلسالم قبل قديم عربي ِعلم وهو الفراسة، كتاب
واملسافة التاريخ مراحل إلغاء القراءة تعني العربي،4 األدب من جزءًا أصبح الحيوانات
إىل واألسطورة الدين، إىل والفلسفة املسلمني، إىل اليونان ضمَّ الحضارات، بني الزمنية
الحكماء واتفاق املوروثة، النبوَّة مع الوافدة الحكمة اتفاق بيان القراءة تعني التاريخ.
أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمْن الِحكمة: من والنبوَّة النبوَّة، من فالحكمة األنبياء، مع
وحدة وبالتايل الُحكماء، أقوال قبل األنبياء بأقوال كتابه فاتك ابن ويبدأ َكِثريًا﴾. َخرْيًا
كان وإذا وجنوب. شمال وغرب، رشٍق بني فْرق ال تنوُّعها، من بالرغم البرشية الحضارات
ُمستقلة أدبية أنواٍع يف وتصنيفها التاريخ كتُب وْصف طريق عن عرُضه تم قد التاريخ
تكون القراءة فإنَّ والتاريخ، الِبنية بني جمًعا تاريخيٍّا األدبي النوع ر وتطوَّ التاريخ، عن
صناعة أنَّ هو التاريخ كتُب تأليف سبب يكون وقد التاريخ. كتُب عرب للموضوعات طبًقا
العقل يفرضها الرشعية، واألوامر اإللهية الكتُب يف املذكورة الصنائع أرشف من الطب
واللذَّة الخرب كان وإذا األديان. وعلم األبدان علم بني وتوحيًدا والوحي، الطبيعة والنقل،

اآلخرة.5 وخري الدنيا، لذَّة بالصحة، إالَّ ان يتمَّ ال فإنهما للحكماء َمطلبنَي

ص٢٨١. السجستاني، 2
ص٦٨-٦٩. ج١، زاده، كربي طاش 3

علوم واستئناف الجديد، والوافد القديم املوروث بني املسافة إلغاء أجل من الغرب مع فعله ما وهو 4

اليونان. مع القديم املسار كان أن بعد الغرب مع الحديث مسارها يف الحكمة
ص٧. أصيبعة، أبي ابن 5
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التاريخ قراءة أوًَّال:

تعاَرض ولو والطبيعة. العقل أي املوروث؛ أسس إىل الوافد ردَّ أيًضا تعني والقراءة
اليونان، عند طبيعي عقيل صاعد وحي نوعان: فالوحي لُرفض. األساَسني هذين مع
والقبح والُحسن املأمون حلم معنى هو وهذا األنبياء. عند نازل طبيعي عقيل وروحي
الشعوب، ِحَكم كلَّ تجمع خالدة حكمة وهناك واإلسالم.6 أرسطو يجمعان اللذَين العقليَّني
البحرتي.7 بطريقة والنَّظم بالجاحظ، اقتداءً واأللفاظ أرسطوطاليس، مذهب عىل املعاني
مسلم. أو نرصاني يهودي أرسطو، أو أفالطون موروث، أو وافد واحد، تيار الفلسفة كل
املؤرخني عند الزمان بتقدُّم إحساس وهناك تجلِّياتها،8 مراحل يف اإلرشاقية الفلسفة وهي
فلسفة هناك وبالتقدُّم بالتاريخ اإلحساس هذا ومع وامُلحدثني.9 القدماء عن والحديث
عن كَشف منهم كل وامُلحَدثني، القَدماء جميع عنها عربَّ الخالدة، الفلسفة هي واحدة
ُمضادة فلسفة وهي اإلرشاق. فلسفة أو الروح فلسفة أو األخالق فلسفة هي منها جانٍب
وعربي ورسياني وبابيل وهندي وفاريس يوناني بني فيها فْرق ال والجسد، اللذَّة لفلسفة

حديث. أو قديم مؤلِّف، أو ُمرتِجم إسالمي، أو نرصاني أو ويهودي
منهج أنها أم فحسب، إرشاقيني مؤرخني من تتمُّ التاريخ أسلمة هل اآلن: والسؤال
يف املؤرخني بني الخالف وأن املؤرخني، عن النظر بْرصف لتاريخها الحضارة تدوين
الشهرزوري، مثل واألكثر األعالم أسماء تواريخ مثل األقل بني النوع، يف ال الدرجة
التاريخ تجاوز عىل قدرة املذهب صاحب للمؤرخ يكون قد والفالسفة؟ املؤرخني بني
الشيعة من املؤرخني بعض كان وملَّا الشهرزوري. مثل موقٍف صاحب ألنه القراءة إىل
م قسَّ لذلك الرسدي. التاريخ إىل منها والتأويل القراءة إىل أقرَب أتْت تواريخهم فإن
القراءة وثانيًا املوضوعي، التاريخ أوًَّال روايتنَي؛ أو قسَمني إىل األرواح» «نزهة الشهرزوري

والتأويل.
أفالطون بني ذلك يف فرق ال اليونانية، للفلسفة اإلرشاقية قراءتهم وللمؤرِّخني
التصوُّف أنَّ إال عقالنيته من بالرغم فأرسطو زاده. كربي طاش يفعل كما وأرسطو،

زلًال كان فلو قبلنا، األسماع عىل مرَّ ألنه فقال ة؟ حجَّ األوائل كالم تجعل ِلَم سهل: بن للحسن «قيل 6

ص٧٨). (السجستاني، إلينا» ُمستحَسنًا تأدَّى َلما
ص١٥١-١٥٢. السجستاني، 7

تاريخ مع وهيجل اليونانية، الفلسفة تاريخ مع أرسطو الفالسفة، املؤرِّخني كل أيًضا يفعله ما وهذا 8

كله. الفلسفة
ص٢٧٨. السجستاني، 9
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

غري عىل به مضنونًا كان أن بعد التدوين أرسطو ل فضَّ وقد الخاصة. حياته يف عليه غالب
ي. للتخفِّ الرمز واستعمل السالطني. وألبناء الحكم يف والصفوة للخاصة والفلسفة أهله.

صوفية.10 ِنحلة وكأنها ُمتوارثة الفلسفة العلوم. آلة املنطق ووضع
إىل أرسطو كتُب برتجمة املأمون حلم من العصور عرب الفلسفة أحوال وتبدَّلت
رفضها إىل وزنًا بالذهب القدماء كتُب رشاء من الفالسفة، تكفري يف الصالح ابن فتاوى
الرؤية هذه يف البريوني ويشارك والهند. وفارس اليونان كتُب بني فرق ال وعطاءً، هبًة
األوَّل الواحد يف والتشكُّك بالزندقة واتهامه ع امُلقفَّ ابن عىل الهجوم يف املرتاِجعة الفقهية
حوله وااللتفات ماني مع والتعاطف الوثنية إىل وامَليل والتجوير التعديل جهة من

العام.11 هيئة يف والجهاالت التمويه إىل أقرب ومقاالته

خباب يف الدائم الفكر وإعمال التصفية، بطريق تالميذه من بعًضا يُعلِّم كان الحكيم أفالطون «إن 10

أو مجلس إىل لرتدُّدهم ائني باملشَّ وا فُسمُّ والنظر البحث بطريق منهم وبعًضا باإلرشاقيني؛ وا وُسمُّ القدس،
يف ا وأمَّ له. كان بستان يف مشِيِه وقت لتعليمهم أو السلطان أوالد تعليم إىل َمشِيِه وقَت الحكمة ألخذهم
البحثية الحكمة ن دوَّ الذي أرسطو هو املشائني الطائفة ورئيس الناس. عن ُمنقطًعا فكان الوقت هذا غري
األلغاز شبه فإنما وقع والذي أهلها. غري عن لها َصونًا الحكمة يدوِّنون ال كانوا هذا قبل لحكماء ألنَّ
والسالطني، الحكماء أبناء غري يُعلمونها وال الخفية، العلوم من كالكيمياء يكتُمونها وكانوا والتعمية،
رسَّ تُفيش أن أتُريد وقال: عليه غِضب أفالطون عىل تدوينه أرسطو عَرض وملَّا كابر. عن كابًرا ويتوارثها
ذلك، عىل فأجازه أهلها، إال عليها يَطَِّلع ال مهاوي فيها أودعُت لكنِّي فقال: الحكماء؟ كتبَه الذي الحكمة
طبعه وجودة قريحته بقوَّة املنطق استخرج ثم ل. األوَّ باملعلم ب لُقِّ ولهذا الحكمة. أنواع جميع فجمع
بحقيقة أعلم وهللا لها، آلًة بكونه الِحكمة أقسام سائر عىل وقدَّمه الِحكمية العلوم لتحصيل آلة ليكون

ص٢٩٤). زاده، كربي (طاش الحال
يف الربهان ولكتاب الطبيعة لكتاب الحكيم اإلسكندر رشح رأيُت الفيلسوف: عدي بن يحيى قال 11

لتحصيل فمضيُت ديناًرا، وعرشين بمائة عيلَّ ُعرضا الرشَحني وأنَّ الُحكماء، من واحٍد تَِركة يف املنطق
آالف ثالثة عىل خراساني رجل عىل أَُخر كتُب جملة يف الرشَحني باعوا قد القوم فأصبُت وعدُت الدنانري
الحكماء: أخبار مؤرخ قال الُكم. يف تُحَمل كانت إليها أشار التي الكتُب هذه إنَّ يحيى غري وقال دينار.
ُعرش فيها أدَّوا ما علمها ُمدَّعي عىل وُعرضت زماننا يف الكتُب هذه حرضت لو وهللا تهم، همَّ إىل انظر
الرسوم. صنائع فيه وفسدت العلوم بضائع فيه كسَدت زماٍن من املشتكى هللا وإىل قلُت ذكره. ما معشار
وال فيها امتنان ال الِهبة بطريق بل يشءٍ بال زماننا ُمحصيل عىل الكتب تلك ُعِرضت لو الرقيب وهللا وأقول
ويغالونها والغزل الشعر ُكتُب يف يرغبون نعم االبتياع. عن فضًال إليها، يلتفتوا ولم عنها لرغبوا غَرض،
من الكالم هذا أنَّ وأعلم النهار. يف وال الليل يف ال يُفارقونها وال ويحصلونها يكتبُونها بل األثمان، يف
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التاريخ قراءة أوًَّال:

الوافد وتقديم الوافد، بصيغة املوروث عن التعبري القراءة، عىل البواعث تكون وقد
ُمعطيات أو املوروث رات لتصوُّ ُمعارضة تبدو الوافد رات تصوُّ كانت إذا املوروث بلُغة
ي، التخفِّ آليات إحدى تكون وقد الحديثة. الوافد لقوالب ُمعارضة التقليدية املوروث
أوًَّال أسلَمتُها تتمُّ ثَمَّ وِمْن دينية. بيئٍة يف الخالصة الوثنية األفكار عْرض من الَخوف
للوافد الرتويج اليونان أنصار من الهَدف يكون وقد معها. والتعاُمل َقبولها يُمكن حتى
والحديث القرآن بلغة وأرسطو وأفالطون سقراط عن والتعبري املوروث، آليات باستعمال
به تقبل الذي الطُّعم الوافد، ابتالع قنوات إحدى فاملوروث وابتالعه. قبوله يتمَّ حتى
يف املحافظة االتجاهات نقد هو الدافع يكون وقد الوافدة. الثقافات التقليدية الثقافة
بعيًدا وليس املوروث من قريب وافٌد وهو الداخل. لتطوير أداًة الوافد واستعمال الداخل
القراءة عىل الدافع يكون وقد االزدراد. سْهَل يُصبح حتى أوًَّال أسلمته تتمُّ لذلك عنه.
الحضارة مسار مع يتَِّفق ما وهو العملية، الفلسفة إىل النظرية الفلسفة من ل التحوُّ

الحكمة.12 علوم ر تطوُّ يف القراءة وتكثُر التاريخ يقلُّ حيث اإلسالمية
الوافد عن التعبري فيه يتمُّ أصيل ِفعل القراءة آخر؛ يشء والتوفيق يشءٌ والقراءة
طبيعي كعمٍل الوافد، مقوالت خالل من املوروث عن والتعبري املوروث مقوالت خالل من
يكون املصادر عن مت الصَّ إنَّ بل املعرفة. مصادر وثنائية الثقافة ازدواج حالة يف تلقائي
أنه إال املؤرخ، عمل من التاريخ أنَّ من وبالرغم استقالله. القول إعطاء أجل من قصٍد عن
املؤرخ. وعي خالل من الحضاري التاريخي الوعي عن َجمعي، تاريخي وعٍي عن يُعرب
املؤرخ؛ وعي خارج امَلرويَّة التاريخية الحقائق أو الروايات كِذب أو ِصدق يهمُّ ال لذلك
ليسِت األفكار. مؤرخ أو الفيلسوف عمل وليس امُلوثِّق عمل فذلك الجمعي. الوعي أي
فلسفي بناء إعادة فاألسلمة اليونان. ُحكماء «أسلمة» مصادر عن البحث يف القضية
مصدر يُوَجد ال الوافد. احتواء أجل من وتوظيفها املوروثة وثقافته املؤرِّخ من إبداعي
من الوافد قرأ بل الوافد، نصوص عىل إضافتها أجل من روايته املؤرخ منه استمدَّ ن ُمدوَّ

عن ولكم لنا هللا وأستغفر والعقاب، باللوم يُعاملني وال األصحاب من رآه من فليعذُرني املصدور، نفثة
البريوني، ص٢٨٨-٢٨٩؛ زاده، كربي (طاش غفور» عفو إنه والعمل، والعقد القول يف والخطل الخطأ

ص٢٢٠).
الحكماء، (فقر معانيها» تدبَّر ملن عظيمة فوائدها وحكاياتهم، حكمتهم من حَرضنا ما بعض «هذا 12

ص٣٠١).
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عند ذُروتَها القراءة تبلُغ وكما للمؤرخ. العامة الثقافة ن تُكوِّ التي املوروث روح خالل
األقوال ُكتب يف ذروتها تبلُغ كذلك الشهرزوري اإلرشاق حكيم مثل املؤرخ الفيلسوف
خيال إىل والسرية أسطورة، إىل للتاريخ تحويٍل دون تأويلها يسُهل ألنه واألمثال والِحَكم
للوافد طبيعية بطريقٍة القراءة وتأتي الكلم». ومحاسن الِحَكم «ُمختار يف الحال هو كما
عند أو ل األوَّ املرتِجم عند امُلرتَجم باألسلوب إحساٍس دون عربي مثٌَل وكأنه عنه والتعبري
اللغة معرفة الفيلسوف من ذلك يتطلب أن دون فاتك بن امُلبرشِّ مثل الثاني الفيلسوف

اليونانية.
وامَلروي. الرواية بني والواقع، التاريخ بني امُلطابقة التاريخ قراءة من الهدف ليس
كانت واملروي الراوي بني املسافة قلَّت كلَّما خ. امُلؤرِّ رؤية خالل من تدوين فالرواية
كانت واملروي الراوي بني املسافة بُعَدت وكلما ُمطابقة. دون التاريخ إىل أقرَب الرواية
األوىل امُلطابقة إطار يف والعربي الغربي االسترشاق زال وما القراءة. إىل أقرَب الرواية
أو الغربي، االسترشاق عند املايض للقْرن التاريخية النزعة لسيادة ا إمَّ التاريخ، عن بحثًا

العربي. االسترشاق عند الرؤية لغياب
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املتبادل التاريخ ثانًيا:

تاريخ إىل اليونان تاريخ وردُّ امُلتبادلة، واإلحاالت املوازي التاريخ يف القراءة وتبدو
الطبيب أفالطون بني ما الفرتة يف وموىس فإبراهيم األنا. مسار إىل اآلخر ومسار األنبياء،
يف مسار أي يهمُّ ال وَجالينُوس. أبقراط بني ما الفرتة يف واملسيح الثاني. وأسقليبوس
الرُّؤى.1 د وُمتعدِّ ومتداخل ُمتواٍز تاريٍخ يف املساَرين تداُخل هو األهم إنما اآلخر، إطار
بعد َجالينُوس وعاش الشام. يف وهو منه الحكمة أخذ داود. زمن أنبادقليس عاش
األنبياء. إىل اليونان إحالة تهم ما بقدر التاريخية الصحة تُهمُّ وال عام. بمائتي املسيح
زمن بعد أبولن وعاش زمنيٍّا.2 تتابًُعا وليس مثايل نَمط فالتاريخ التاريخ، حساب يهمُّ ال
املسيح، قبل اليونان يف والفلسفة قبله، وبقراط عيىس، زمان يف َجالينُوس وظهر موىس.3
هللا لجعله الزنديق وأفالطون عاًما، وستِّني خمسمائة بنحو موىس زمان بعد وهومريوس
براق وربما موىس، زمن أبلن وظهر التكفري.4 عرص موىس، عرص يف عاش الِعَلل؛ علَّة

ص٩٢-٩٣؛ ص٥–١٦٠، ج١، زاده، كربي طاش ١١٦؛ ص٦١، أصيبعة، أبي ابن ص١٥٦؛ إسحاق، 1
القدماء. عند امُلوازي التاريخ أو امُلتبادل التاريخ عن جامعية رسالة عمل ويمكن .٩٦ ج١، خلكان، ابن

ص١٩–٣٣. صاعد، 2

.٤٢ ص١٥، جلجل، ابن 3
تقوله يشء كلُّ وكليمه هللا رسول عمران بن ملوىس قال عليه، هللا لعنُة امُللِحد أفالطون «ورئيسهم 4

أن ويعتقد هللا، رسول يُكذِّب كان الخبيث، هذا اعتقاد إىل انظر العلل. ِعلة كلمتي قولك إالَّ عنه أصدقك
(الخوارزمي قديم» العالم أنَّ واعتَقَد اختيار، غري من لنفسها توجب تَسميته البتَّة. له كالم ال تعاىل هللا

ص٣٠٢). فاتك، بن امُلبرش ص٥٠٨؛ ر، امُلتأخِّ



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

من النجوم ِعلم ونشأ عيىس. زمن املدن سياسة جوامع أفالطون وكتب وزمنه.5 الحكيم
ظهرت فقد باليونانية. للمسيحية خ يُؤرَّ وأحيانًا إبراهيم. زمان الكلدانيِّني جهة من بابل
وديمقريطس موىس، وفاة من يوناني فيلسوف ألول ويُؤرَّخ َجالينُوس. أيام النرصانية

النبي. ماالخا زمان يف وأنكساجوراس
املسيح، إىل موىس ومن موىس، إىل إبراهيم من األنبياء، بتاريخ الروم تاريخ ويُحدَّد
السنوات ة دقَّ عن النَظر بْرصف إبراهيم، إىل أسقليبوس ومن َجالينُوس، إىل املسيح ومن
بدأ كيف سؤال عىل وإجابة آدم حتى املسيح وأنساب األناجيل يف التاريخ ببداية أسوًة

والتاريخ».6 «البدء العناوين بعض يف يتَِّضح كما التاريخ
اليونان، تاريخ إىل الفرس وتاريخ الُفرس تاريخ إىل اليونان تاريخ إحالة تتمُّ كما
بعد ٣٢ه عام عثمان أيام يزدجرد قتل تمَّ وقد ويزدجرد. وأردشري دارا إىل واإلسكندر
أردشري زمن أبقراط وعاش امللوك.7 َمِلُك ُملكهم أَخذَ حتى عاًما، ٣١٤٦ لهم ساد ملٍك
يُقيم أو منه أجًرا يأُخذ أن ورفض أبقراط عالَجه الذي دارا بن دارا جدِّ الفاريس بهمن
بعيًدا بطليموس يكن ولم أردشري. زمن واإلسكندر وَموته أفالطون والدة وكانت عنده.
وبزغ كشتاسب. بن أسفنديار بن بهمن زمن يف وديمقريطس أبقراط وعاش عرصه. عن
فارس بالد من أرطخشاست زمان أفالطون وعاش الثاني. دارا زمان فيثاغورس نجم

أردشري. بن بهمن أيَّام أبقراط وكان زرادشت. إىل خرج الذي امللك كشتاسب وهو
كما 8. نبختنرصَّ ملك إىل طاليس من البابليني، تاريخ إىل اليونان تاريخ يُرد كما
الكتابة ونشأت . نبختنرصَّ أيام سقراط نجم وبزغ نبختنرص ملك أثناء طاليس ظهر
إىل اليونان إحالة هو إحالًة واألقل حرًفا. عرش أربعة أردشري زمن اليونانية والحروف

نبختنرص. أيام بطليوس ظهور مثل بابل

ص٧٢. زاده، كربي طاش ٤٦١؛ ،٣٥٣ ،١٢٠ ص١٠٨، الشهرزوري، 5
كربي طاش ٢٠٣–٢٠٧؛ ص٩٤–٩٦، السجستاني، ص١٦-١٧؛ جلجل، ابن ص١٥–١٧؛ صاعد، 6

،٣٥٣ ،١٢٠ ص١٠٨، الشهرزوري، ص٤٨؛ فاتك، بن امُلبرش ٩٣؛ ج١، خلكان، ابن ص١٨؛ ج١، زاده،
ص٧٢. زاده، كربي طاش ٤٦١؛

ص٤٨. فاتك، بن امُلبرش ١٢٣؛ ص٩٢، ص٨٠–٨٥، الشهرزوري، ٢٣؛ ص٩٥-٩٦، السجستاني، 7
ص٤٨. فاتك، بن امُلبرش ١٢٣؛ ص٩٢، السجستاني، 8
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املتبادل التاريخ ثانيًا:

عند القيس امرؤ بمنزلة اليونان عند الشاعر فهومريوس العرب، إىل يُحال وقد
العرب.9

إبراهيم.10 زمن بابل يف النجوم علم ظهر فقد إرسائيل. بني بأنبياء للكلدانيني خ ويؤرَّ
كبرية مساحًة للهند أفرد الذي الشهرستاني أنَّ إالَّ الهندي. التاريخ إىل يُحال ما ونادًرا

الهند.11 ملوك آخر طهمورث، زمان إىل موىس ظهور زمان يُحيل والنحل» «امللل يف
بالنسبة اإلسالم حكماء من حكيَمني ُمعاَرصة وتُحدَّد نفسه، إىل التاريخ يحيل وقد
املعاَرصة تُهم وال للكندي. ُمعارصان لوقا بن وقسطا قرة بن فثابت البعض. لبعضهم
التاريخ. خارج مثالية أنماط فالحكماء الفكرية. املعارصة تُهم ما بقْدر الزمانية التاريخية
طاليس فعاش باليونان. اليونان خ يُؤرَّ كما هرقل.12 بدولة اإلسالم لظهور يؤرخ وأحيانًا
ويُؤرَّخ اليونان. عند الفلسفة قبل عر الشِّ وظهر أرسطو، علَّم وأفالطون هومريوس، بعد
األقل غريه، من إحالة نقطة وإقليدس باليونان، واإلسكندر بطاليس، ألنكساجوراس
وسليمان.14 داود بإرسائيل، إلرسائيل ويؤرخ شهرة.13 األكثر إىل أخريميدس مثل ُشهرة
ويؤرخ الفرس. ملك دارا بالفرس، للفرس خ ويؤرَّ لقمان. عن ُمتعدِّدة روايات وهناك

نبختنرص.15 امللك ببابل، لبابل
تاريخ كتابة أساس هو الهجري التاريخ يُصبح بالذات الوعي قوي ما فإذا
الهند حضارة تاريخ يف البريوني فعل كما الحديثة أو القديمة األخرى الحضارات
إىل الوافد من انتقال كنقطة الشهرزوري عند بالهجرة التاريخ ويكون بالهجري.
إقليدس باليوناني، التاريخ كان أن بعد بالهجري له يؤرخ زهرون بن وإبراهيم املوروث.

اإلسكندر.16 أو

امُلتبادل التاريخ عن جامعية رسالة عمل ويمكن ص٩٦. ج١، خلكان، ابن ص٩٢-٩٣؛ السجستاني، 9
القدماء. عند املوازي التاريخ أو

ص١٠٩. الشهرزوري، 10
ص٥٨. الشهرستاني، 11
ص٥٣. جلجل، ابن 12

.٩٤ ص٩٢، السجستاني، 13
.١٠٥ ،١٠٠ ص٣١٠، الشهرزوري، 14

ص٦٨. زاده، كربي طاش 15

ص٧٦. زاده، كربي طاش ص٤٨٨؛ الشهرزوري، ص٣٥–٣٥٢؛ ج١، البريوني، 16
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يفعل كما اآلخر بالبعض بعضها وقراءة الحضارات، بمقارنة ى يَُسمَّ الذي هو وهذا
وبالعرب والرسيان، والنصارى وباليهود والرومان، باليونان الهند يقارن عندما البريوني
حوار فالغاية األطراف. إىل املركز من أو القاعدة، إىل القمة من بأوروبا، ثم واملسلمني
الطريق فيجد بعَده يأتي أن يُريد من كل من بل البريوني، من فقط ليس الحضارات،

وفلسفاتها.17 الهند عقائد بعرض أمامه ُممهًدا

الهند
اليونان والرومان

اليهود والنصارى والرسيان
العرب وا-سلمون

أوروبا

فالهند املقارنة. ُرقعة اتساع مدى بيان هو القصد كان إذا مقلوبًا الهرم يكون وقد
أقل. بدوائر مقارنته تتمُّ اتساًعا األكثر الرئييس املوضوع هو

الهند
اليونان والرومان

اليهود والنصارى والرسيان
العرب وا+سلمون

أوروبا

والوحدة، التنوع الحضاري، التمايُز بل الحضاري، االغرتاب امُلقارنات تعني وال
وبالرغم وأربابها.18 الربوج عدد يف اتفاق من وبينهم بيننا ما مثل واآلخر، األنا بلغة

عليه» هم ما بحقيقة املطالب يف فخاطبهم الهند مداخلة أراد ملن كفاية قصصناه فيما «ونرى 17

(ص٥٤٨).
(البريوني، األوائل» كتب يف «ذُكر زماننا»، «يف ألفاظ: البريوني يذكر ص٥٢٠. البريوني، 18

ص٤١٦-٤١٧).
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األوائل بني مقارنة العصور واختالف الزمان وعرب التاريخ يف الحضارات أنَّ من
الهندوكية تدرس مستقلة. ووحداٍت مثالية كأنماٍط الزمان خارج تتمُّ أنها إال واألواخر
واإلسالم باملسيحية. املانوية وِصلة الرشِّ وأساطري بالبَدن النفس عالقة يف واملسيحية
خاصيتُه ِديٍن ولكلِّ النائية. بأحكامها والقايض ألطرافها د واملوحِّ للمقارنة ه امُلوجِّ هو
والتناُسخ لليهودية، والسبت للمسيحية، والتثليث لإلسالم، اإلخالص وماهيته. ومحوره
العالم، فسد بالدِّين السياسة ارتبطت وإذا والسوط. العقوبات بني ويقارن للهندوكية.19
هو بل رسديٍّا، رصديٍّا تاريًخا ليس املقارن والتاريخ العالم. حال صلُح انفصال وإذا
من املقارنة طَريف أحد قراءة عىل بناءً إالَّ املقارنة تتمُّ ال ألنه التاريخ قراءة إىل أقرُب
التشابُه أوجه عن العادة يف يكِشف ثالث منظوٍر من الطرَفني قراءة أو اآلخر منظور

يُفرِّق. مما أكثر د يُوحِّ وحدوي، ثالث طرف ألنه االختالف أوجه يُبنيِّ مما أكثر
الشاعر وهومريوس النحوي يحيى أقوال من السبع السماوات البريوني ويُبنيِّ
جميًعا ساَهموا والُقوَّاد واألنبياء والحكماء واألطباء الشعراء ألرسطوطاليس.20 وأفالطون
عقد ويمكن واحدة. مشكاٍة من الشهرزوري عند والنبوَّة والحكمة واحدة. حكمٍة وْضع يف
زمانيٍّا. وليس فكريٍّا ُمتعارصون فالثالثة مرص. فتح بعد وأرسطو وعمر محمد بني حوار
من ولكن املبارشة، ية الحسِّ املعارصة األوىل، الدرجة من بالرضورة ليست وامُلعاَرصة
الزمانية املعارصة من وداللًة ُعمًقا أكثر تكون وقد املعنوية. الفكرية أي الثانية؛ الدرجة
والحكماء واألطباء الشعراء البرشية الحضارة بداية يف الشهرزوري ويضع التاريخية.21
الرشق واليونان، العرب واملسلمني، املسيحية ويضع البرش. مجموع أي والُقوَّاد واألدباء
للدين والغرب، للرشق رمزان وباسيليوس غريغوريوس واحدة. تاريخية بداية يف والغرب
وبني ناحية من وشيث آدم بني فرق ال والطبيعة، للنص والفلسفة، للنبوَّة والحكمة،
واملواعظ والحكم األمثال مجموعة وتُعربِّ ُمسلم. الكلُّ أخرى. ناحية من وأرسطو أفالطون

الخالدة. الفلسفة هذه عن األخالقية الصوفية
اإلسالم ل ويتحوَّ للوافد، طبًقا املوروث يتكيَّف للموروث طبًقا الوافد يتكيَّف وكما
الوافدة. الحضارات وبني بينَه املقارنة يمكن حتى وسياسة ورعية وملوك كهنٍة إىل

ص٣٨–٤٤. السابق، 19
ص١٨٩. السابق، 20

الدرجة من والتلميذ املسيح، حواري األوىل، الدرجة من التلميذ بني التفرقة يف كريكجار رأي أيًضا هذا 21

ص٩-١٠). (الشهرزوري، األوائل الحواريني من للمسيحية فهًما أكثر وهو كريكجارد. وهو الثانية
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األرض كيمياء حون فالفالَّ والدولة. السياسة أهمية تربُز كما والعقل الِحكمة أهمية وتربُز
يف ذلك كل فارس، من الوافد ومقابلة اليونان، مقابلة يمكن حتى لها والنبات بالزَّرع
والحدود الجهاد، عن إعالن مع لكم.» أقول «والحق األنبياء عن معروف رشقي أسلوٍب
وال بالرضورة. أخالقي إلهي حكيم وكل إلهيُّون. الحكماء كلُّ الرجم. حدِّ مثل اإلسالمية
أرسطو تحدَّث كما أرسطو عن الرسول تحدَّث وقد طبيعي.22 أو منطقي حكيم يُوَجد
كان لو «وهللا أرسطو: عن الرسول من امَلرويَّة األحاديث ويف املأمون حلم يف الرسول عن

أتباعي.» أول لكان حيٍّا أرسطو
من فهو لقمان. من الحكمة أنبادقليس أخذ فقد األنبياء. تالميذ اليونان وحكماء
العالم خلق يف تكلم أنبادقليس أنَّ إال الشام. أنبياء تالميذ إيجه بحر وحكماء تالميذه.
لذلك ِحكمة. بال نبوَّة وال تصوُّف، بال فلسفة وال قلب، بال عقل فال املعاد. يَعِرف ولم
للعالم. الرؤية بل التاريخ املقصود ليس الحال وبطبيعة الباطنية. إىل أنبادقليس انتسب
عرباني مصدرها اليونانية الفلسفة الزمان. وليس الفكر فيه يتحكم ِمثايل نَمط فالتاريخ
مصدر الطويل تاريخه يف اإلسالم فإنَّ األنبياء وريث اإلسالم كان وملَّا لقمان. سها ومؤسِّ

آدم. منذ اليونان
العالم، بخلق آَمن داود، زمن وكان أنبادقليس، خمسة: اليونان فالسفة وأعظم
تعلم مرص، يف سليمان تلميذ وفيثاغورس الباطنية. من وأنصاره املعاد، يف قَدح ولكنه
تلميذ أي فيثاغورس؛ تلميذ وسقراط املرصيني. من واأللحان والدِّين والطبيعة الهندسة
عقائدهم. يف اليونانيِّني خالف حياته. يف وزهد اإللهية بالعلوم انشغل واملرصيني، األنبياء
وفيثاغورس ضعيفة. املعاد يف وآراؤهما األصنام، عبادة عىل زاال فما وأرسطو أفالطون ا أمَّ
أخذ ثم سقراط من أفالطون أخذ ثم سقراط منه أخذ اليونانية. الفلسفة س ُمؤسِّ هو
املنطق وضع األثري. أفالطون تلميذ وهو فيثاغوريس. أرسطو حتى أفالطون. من أرسطو
ُمعربًا «فيدون» يف أفالطون عنه عربَّ الذي النفس وخلود فيثاغورس. رياضيَّات عن تعبريًا
روحاني، عالم عن طيماوس محاورة وتكشف فيثاغورس. من أصله سقراط رأي عن
النشأة. فيثاغوريس للفلسفة أرسطو تصنيف وإنَّ الربوبية. عالم العقلية، امُلثُل عالم
أعمالها ا وإمَّ واإللهية؛ والطبيعية التعليمية النظرية، الفلسفة أي علومها؛ ا إمَّ فالفلسفة

ص٦٨–٧٠. الشهرزوري، 22
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واليونان املنطق.23 وهو آلتُها ا وإمَّ والسياسة؛ واألخالق النفس العملية، الفلسفة أي
والعَرب.24 كالصابئة األوىل العلَّة وبني بينهم باألصنام طون يتوسَّ لكنهم باهلل، دون ُموحِّ
أخذها كما الهندسة منها أخذ األصل. هي فمرص مرص؛ من الحكمة أخذ وفيثاغورس
الكلدانيني من تعلم حيث بحًرا، وليس برٍّا الشام، من إليها داخًال مرص، يف سليمان من
فاليونان بالعقل. إال يُدَرك ال نورانيٍّا علويٍّا عامًلا األريض العالم فوق أنَّ وعرف أيًضا.
مرص، يف األنبياء واحد، كطريٍق أو ُمستقلَّني كطريَقني ا إمَّ واألنبياء املرصيني تالميذ
فالسفة ُمعظم أخذ فقد مرصي. مصدرها اليونانية فالفلسفة األنبياء، تراث يف ومرص
هرمس. أفلوطني، هريودوت، أفالطون، طاليس، فيثاغورس، مرص، من ِحكمتهم اليونان
ال الفراعنة؟ هم العمالقة هل العمالقة؟ بلد هي هل تاريخيٍّا. مرص هي من يُهمُّ وال
وقت حتى ة ذمَّ أهل املرصيون يبدو وأحيانًا مرص. سكان الِقبط بل الفراعنة، اسم يذكر
اليونانية؟ يتحدَّثون مرصيُّون أم مرص، يف ُمقيمون يونان اإلسكندرانيون وهل صاعد.
وليس الشمال، ُمعلم والجنوب اليونان، أساتذة واملرصيون الحضارات، نشأة هي فمرص

نهِبه. بعد الجنوب معلم الشمال اآلن الحال هو كما
إبراهيم إىل اليوناني الطبُّ نُِقل فقد اليونان. من ِحكمتهم األنبياء أخذَ أقلَّ وأحيانًا
منهم الهندسة وأخذ املرصيني، من واإللهية الطبيعية العلوم تعلَّم واملسيح.25 وعيىس
املرصيني لغة وصنَّف الحكمة، منهم وتعلَّم بمرص، الكهنة رابَط اليونان. إىل بها ورَجع
االجتماع إىل واشتاق امللوك. وخط الكهنة خطُّ وهو والخاصة، العامة خطوط، بثالثة
أعطاه ورُعه فشا وملَّا ُكرًها. وقبلوه . فقرصَّ وامتحنوه شمس عني إىل فذهب مرص، بكهنة
إذن هناك بالده. إىل رجع ثم قط. لغريٍب يُعَط لم للربِّ الضحايا عىل ُسلطانًا أماسيس

اليونان.26 قبل وفلسطني مرص
ولد ربما والرساالت. الوحي ومهبط الحضارات، وأصل العلوم َمنبع مرص كانت
وطاليس وفيثاغورس وأرشميدس أفالطون وأتاها الهرامسة. هرمس إدريس، فيها
حضارات بني اإلسكندرية وجمعت القديمة، الحضارات مركز مرص كانت ُمتعلِّمني.

ص٢٤. الشهرزوري، ص٦١؛ أصيبعة، أبي ابن ص١٩–٣٣؛ صاعد، 23

ص٣٠). ج١، القفطي، ص٩٤؛ (البريوني، للتذكرة األصنام نصب من وجالينوس أفالطون أقوال يف ما 24

ص٣٨–٤١. ص١٩–٣٣، صاعد، 25

.٨٢–١٨٩ ص١٠٠–١١٣، الشهرزوري، ص١١٠؛ السجستاني، 26
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ُعرف فيما ياع الضَّ من اليوناني الرتاث عىل مرص وحافَظت الغرب، وحضارات الرشق
هبط وإليها العلوم. ونشأة الحضارات بني اللقاء تمَّ وفيها اإلسكندرية، مدرسة باسم

لها.27 الشعراء بعض هجاء من رغٍم عىل والكنعانيون الكلدانيُّون
وكانوا الهنود. عهد من اإلنساني الوعي يف ًما وتقدُّ وتنزيًها توحيًدا أكثر واليونان
العقل تشمل التي والطبيعة الوحي من أي القريحة؛ ومن هللا من علومهم يستمدُّون
ظهور قبل الجاهلية أيام اليونان كان ُحكماء. واألنبياء أنبياء، فالحكماء والفطرة.28
األصول لهم حوا نقَّ الذين بالفالسفة فازوا ثم العقيدة. من الهنود عليه ما عىل النرصانية
ر التهوُّ العوام وقصارى والنظر، البحث اتِّباع الخواص قصارى ألنَّ العامة؛ دون ة الخاصَّ
بينهم األصنام طون يوسِّ القديم يف اليونان كان والرهبة.29 الخوف عن خَلوا إذا واللجاج
األوىل الِعلة يِصفوا لم إذ العالية؛ والجواهر الكواكب بأسماء ويعبدونها األوىل، العلَّة وبني
للعبادة؟ يقصدونها فكيف وتنزيًها. لها تعظيًما األضداد بسلب بل اإليجاب، من بيشءٍ
ُزلفى هللا إىل ليقربوهم كذلك عبدوها أرضهم إىل أصناًما الشام من العرب نقلت وملا
«أخالق كتاب يف وَجالينُوس النواميس.30 من الرابعة املقالة يف بأفالطون استشهاًدا
فالسفة، علماؤهم واألصنام، الكواكب عبََدة والصابئة هرمس. صنمهم يذكر النفس»
تنرصَّ ملا ولكن والعلم. الفلسفة بني تجمع التي الحكمة ُمحبُّو وهم علماء، وفالسفتُهم

مرصي وإيرن إسكندراني، يوناني مهندس ووطيقوس اإلسكندرية، من وغريهما وأنيقالوس أفطمني 27
ص١٧، (القفطي، مرص إىل نزل األنطاكي وجرجيس مرصي، إسكندراني وتاءون إسكندراني، رومي

بمرص: عاش الذي التميمي الشاعر فيها قال لذلك .(١٥٧–١٥٨ ،١٠٨ ،٩٢ ،٧٢–٧٣ ،٦٦–٦٨

ال��نُّ��َوب ع��ن يُ��ع��دي أو ال��ه��م م��ن يُ��س��ل��ي أح��ًدا ب��ه��ا أل��ق��ى أن ت��م��نَّ��ي��ُت وك��م
ال��ك��ِذب ف��ي ك��اآلل م��واع��ي��ده��م ك��ان��ت ص��َدق��وا إذا ق��وٍم س��وى وج��دُت ف��م��ا
ال��س��بَ��ِب م��ن واف��ى ف��إذا ب��ه أح��ظ��ى أح��َس��بُ��ن��ي ك��ن��ُت ق��د س��ب��ٌب ل��ي وك��ان
ُك��ت��ب��ي س��وى أع��دائ��ي ك��ت��ائ��ب وال ق��َل��م��ي س��وى أظ��ف��اري ُم��ق��لِّ��م ف��م��ا

ص٨١). (القفطي، لها وامُلتنبي الصلت أبي بن أُميَّة هجاء وكذلك ص٧-٨. أصيبعة، أبي ابن 28
ص١٥-١٦. زاده، كربي طاش ص١٨-١٩؛ البريوني، 29

ص٩٤-٩٥. البريوني، 30

280



املتبادل التاريخ ثانيًا:

تحملت النبوَّة. رشائع ضدَّ الظاهر يف كانت إذ فيها؛ الكالم وحرَّموا الفلسفة منعوا الروم
النهاية.31 يف الفلسفة الدين ل يتحمَّ ولم البداية يف الدين الفلسفة

ا إمَّ له، الواجبة الخالق أوصاف يف يبحثون فالحكماء ككل، الوافد أسلمة وتتمُّ
مثل الطبائع أفعال يف يبحثون طبيعيُّون ا وإمَّ (طاليس)، الصانع ويجَحدون دهريون
تَُردُّ هنا بمخلوقاته. قوا وتحقَّ وعظَّموه هللا دوا فمجَّ امُلعتزلة. ُقَدماء من الطبائع أصحاب
والنشور وبالبعث اآلخر واليوم باهلل املؤمنني كبار من الحكماء ويُصبح الدين، إىل الفلسفة
مثل الخالق مجدوا دهريون ثالثة: فالحكماء األنبياء.32 لسان عىل الكتُب به جاءت وما
رون امُلتأخِّ الحكماء وهم وإلهيُّون املخلوق، إىل الخالق من انتقلوا وطبيعيون طاليس،

وأرسطو. وأفالطون سقراط
أو والبابليني الكلدانيني من لهم القريب الرشق من علومهم اليونان استمدَّ وقد
«ريح تاِبُعه. والغرب الحضارة أصل فالرشق والهند. فارس عنهم، األبعد الرشق من
زمان وال جغرافيا، بال تاريخ ال يعود. إليه وربما الغرب»، «ريح قبل أوًَّال بدأت الرشق»
الشهرزوري. عند اليونان حكمة مصدر فارس، نبي زرادشت، يكون قد مكان.33 بال
ألستاذه وطبًقا الشهرزوري احتماالت إلحدى طبًقا أرسطو حكمة مصدر فارس حكمة
ملك ويف اإلرشاق.34 ِحكمة لتأصيل القديمة فارس أساطري من نَهل الذي السهروردي
مللوك أيًضا بل اليونان مللوك فقط ليس فاالحرتام ديموقريطس. ظهر الفاضل بهمن
كستاشب. بن أسفنديار بن الفاضل بهمن زمن يف وأبقراط ديمقريطس وظهر الُفرس.35
ومات الفرتة. نفس يف أفالطون وُولد أردشري. بن دارا ُملك يف كتابتهم اليونان وعرف
وُولد الثاني. أردشري زمن فيلبس مقدونيا بالد عىل وملك أرسخو. وفاة من سنتنَي قبل
العرب نقل وقد الثاني. دارا زمان فيثاغورس وعاش أردشري. ملك من ١٣ سنة اإلسكندر

ص٤٤. الشهرزوري، 31
ص٥٠. ج١، زاده، كربي طاش 32

بابل، مرص، اليونانية، للفلسفة كمصدٍر الرشقية الحضارة حول جامعية رسائل عدَّة موضوع هذا 33

إلخ. … الهند فارس،
القاهرة املرصية، األنجلو إسالمية، دراسات والفينومينولوجيا»، اإلرشاق «حكمة دراستنا: انظر 34

ص٢٧٣–٣٤٣. ١٩٨٢م،
.٣٤٣ ص١٠–١٠٩، الشهرزوري، 35
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رضورة عىل سابقة العمل فرضورة اليونانية. الحكمة قبل الفارسية الدواوين الُقَدماء
األشياء.36 أصل والعروبة العروبة، الحكمة أصل امُلعاِرصين بعض وعند النظر،

هو األنبياء فأول والحكمة. النبوَّة تماهي عىل تأكيًدا البرش أبو آدم الحكماء وأول
ل. األوَّ اإلنسان بوجود ُمرتبطة فالِحكمة األنبياء. أول هو الحكماء وأول الحكماء، أول
العلوم استخرج من أول هو زمانه أو األرض عىل إقامته مكان عن النظر وبْرصف
ُكلََّها﴾. اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم آية: من شعوري ال ٍه توجُّ عىل بناءً ذلك كل ودوَّنها. والصنائع

جيل. وراء جيًال وراثة فالعلم الصنائع، وإنشاء الحكمة تدوين
هرمس أستاذ وأغاثاذيمون ل. األوَّ أوريا هو كاألنبياء، السالم عليه آدم ابن وشيث
الحضارات ُممثل هو فشيث الصابئة. إليه وتنتِسب العرب، عند إدريس ى امُلَسمَّ الهرامسة
يتعدَّى أن دون كلداني عربي يوناني، مرصي جميًعا، البرش ُممثل آدم أنَّ كما كلها،
األجساد، بحْرش يقولون ال يحيى. من وجزء منه جزء الصابئة علم فارس. إىل الحدود
ن ُمكوَّ زبور وكتابهم نبطية، حروفهم وقديمة، أصيلة إذن الفلسفة وحَدها. األرواح بل
تركيبة وهذه مرص. صعيد أو بالشام ظهر املقدس. وقبلتُهم سورة، وعرشين مائٍة من
مبادئ وتقوم القديم. األوسط الرشق يف واحدة حضارية وحدة تُمثل أوىل حضارية
الطاعة والرش، الخري معرفة العرش، وحملة واملالئكة باهلل املعرفة عىل ومذهبه شيث
الفقراء، مواساة الطاعة، بقْدر املعروف الوالدين، برِّ األرض، يف هللا استخلفه الذي للملك
واليقني، باإلنابة الصرب الفجور، عن الِعصمة هللا، طاعة يف الشجاعة للغرباء، ب التعصُّ
الحلم ِنَعمه، عىل هلل شكًرا والقرابني الضحايا الدنيا، يف القنوع العْدل، اللهجة، ِصدق
بني تجمع أنها املبادئ هذه من وواضح امُلماراة. وقلَّة الحياء مصائبه، عىل هللا وحمد
إنما األُرسية. والعالقات للُحكام، والطاعة وفية، الصُّ واألخالق والعدل، التوحيد أصَيل
وفية. الصُّ وأخالق والعدل التوحيد مع يتَّفق ال الذي الغريب األمر هو للغرباء ب التعصُّ
ي للتَّخفِّ آليَّات هي وربما شيث. صورة يف حضاري إبداع ذهنية، تركيبة هذه أنَّ واضح
حضارية رؤية مجرَّد الطاعة، عالقة من بالرغم بالرعية الراعي ِصلة عن شيعي ملذهٍب

تنوُّعها.37 قبل البداية يف البرشية الحضارة وحدة عن تُعربِّ شاملة

١٩٩٠م. مرصاته والتوزيع، للنرش الجماهريية الدار العربية، مرص آلهة خشيم: فهمي عيل 36

ص١٢٥–١٣٠. الشهرزوري، 37
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أن قبل األوىل الحضارات وحدة والرشيعة، الحكمة مصدر الحكماء، أول شيث
فضيلة، عرشة ستَّ املؤمن فضائل كانت وإذا إسالمية. وحكمة يونانية حكمة إىل تنقِسم
يف ة الدقَّ تُهمُّ وال العرش.38 وحَمَلة املالئكة وُقدسية وطاعته وجل عز باهلل املعرفة فأولها
شيث كان فِلَمن كنموذج. األنبياء كنَمط، النبوَّة هو امُلهم بل وتسلُسلهم، األنبياء تاريخ
ممالك؟ هناك تكن ولم األوَّل أورويا إىل يُرَسل وكيف بعد؟ البرش يتكاثر ولم نبيٍّا آدم ابن
تعاليم ذُريته نَِسيت وهل لذُريته؟ آدم تربية تكِف ألم كلداني؟ أو مرصي اسم هو وهل
البرشية تبدأ وكيف بعد؟ وأجيال أجيال تمِض ولم جديد بنبي هللا يُذكِّرهم كي األب
التوراة خاصًة كلها الُقدسية النصوص عىل واالعتماد ه؟ بأمِّ االبن أو بأخته الولد بزواج
القرآن.39 عىل االعتماد مثل النهاية حتى البداية ومن البرشية، تاريخ تقصُّ التي والزبور

ص٤. فاتك، ابن 38
وأول الطب صناعة وجود كيفية ل، األوَّ الباب أصيبعة، أبي ابن ص١٥٠-١٥١؛ حنني، بن إسحاق 39

حدوثها.

الطب

محدثقديم

إلهام + قياس

مرص
دواء

هرمس
صاحب كل الصنائع

موسيا وأفروجيا
األلحان بقراط

حكماء فو
وآل أسقيبلوس

تجربة + حيلإلهام + تجربة

مع خلق
اإلنسان

بعد خلق
اإلنسان
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التاريخ بداية ثالًثا:

احتماالت: ثالثة هناك ذلك ومع للطب. األوىل البداية عن البحث يف صعوبات وهناك
اآلراء تعدُّد الثاني: الزمان. أول يف حَدث ماذا معرفة وصعوبة القديم العهد بُعد ل: األوَّ
اإللهيَّات تتداَخل وهنا أصدق. أيُّهما ق والتحقُّ فيها الُحكم صعوبة والثالث: البداية. يف
دون قائمًة االحتماالت هذه وتظلُّ والدين. العلم والقراءة، التاريخ البحث، مناهج مع
ومذاهب آراء هي التاريخ. إىل منه التاريخ فلسفة إىل أقرب وهذا بينها. للتوفيق محاولٍة
ويتمُّ الواقع، مع األسطورة ل تتدخَّ والرباهني. بالوثائق ُمدعًما تاريًخا وليسْت فلسفية

عيف. للضَّ فالرباءة باألدوية، تَربأ التي النساء َدور عىل الرتكيز
الديني البُعد ويدُخل الطب. بداية كيفية وهو النموذجي املوضوع يف القراءة وتبدو
قبَله، وليس اإلنسان بعد نشأ قديًما وليس حادثًا الطب كان فإذا التصنيف. يف الجديد
وعز» «جلَّ هللا إنَّ البعض فقال وعال». «جلَّ هللا من اإللهام فإنَّ كْسبًا، وليس إلهاًما
بالتجربة. الطبَّ الناس ألهَم اسمه» «عزَّ هللا إنَّ آخرون وقال بالرؤيا. الطبَّ الناس ألهَم
نشأة يف األصوليون عَرَضها التي القضية نفس وهي ُمحَدث. البَدن ألنَّ للموروث والرتجيح
عن قاِرص اإلنسان عقل ألنَّ الطب صناعة «تبارك» هللا وخلق اصطالح. أم توقيف اللغة:
وتتَّضح عنه.1 دفاًعا العقل تضعيف يكون وقد (صاعد). األشياء خالق وحَده فاهلل ذلك.
اسمه»، «عز وعز»، «جل وعال»، «جل وتعظيمه مدحه وطُرق وصفاته هللا أسماء يف القراءة

ص١٩٩–١٢٢. الشهرزوري، ص٨٢؛ السجستاني، ص١٥٠-١٥١؛ حنني، بن إسحاق 1



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هو وأنقسمانس وأنكسماندوس طاليس قال تعاىل». «هللاُ َوَجل»، «َعزَّ اسمه»، «تبارك
جالله».2 جلَّ «البارئ وتعاىل»، سبحانه «هللا تعاىل»، «هللا

ُجزر ثالث فهناك فو؛ جزيرة يف الطب نشأة لتفسري التاريخ مع الجغرافيا وتتدخل
لسبب تحديد دون أسقليبوس آل فيها نشأ التي فو قيندس، رودس، الرابع: اإلقليم يف
للشعوب ثالثة قسمة وهناك األوَلينَي. الجزيرتنَي دون الثالثة الجزيرة هذه يف نشأته
اليمن، الكلدانيون، سبعة: وهي الطب نشأة لتفسري الجغرافية األقاليم قسمة مع تتداخل
العلم نشأة ر تصوُّ يف والعلم الدِّين بني والخالف سينا. أقريطش، الهند، فارس، بابل،

املوروث. حضن إىل الوافد وضم محلية، مشكلة
الحضاري التاريخ نشأة لتفسري الشهرزوري يذُكرها ُمتجاورة روايات عدَّة وهناك
واملوروث الوافد بني يجمع مدخل هناك قراءة. ومنها تاريخ منها ُمحتَملة. كلها للعالم
التأييد ل األوَّ احتماالت: خمسة ويضع وحَده. املوروث عىل يعتِمد وأقسامه الطب لنشأة
الرأي هذا يرون وكثري داود. بن سليمان إىل يُرجعه الرسول، حديث عىل اعتماًدا اإللهي
ويعتِربه والكسدانيون. والكلدانيون والسودانيون العراق ونبط واملجوس الصابئة مثل
ويَعتِربه متوشالح. بن القح بن يوفال اليهود ويَعتِربه هرمس، واليونان املرصيون
حديث عىل أيًضا اعتماًدا الصادقة الرؤية والثاني والهند. فارس من املنطقي سليمان أبو
القرآن. يف امُلباركة الشجرة آية تفسري وذلك املنام، يف ألحدهم الرسول قاله فقد الرسول.3
يف األفاعي لحوم إلقاء من الثاني ألندروماخوس حدث ما مثل وامُلصادفة االتفاق والثالث
الحيوانات عىل املشاهدة والرابع كدواء. ثبََت حتى وثالثة ثانية مرًة ذلك وجرَّب الرتياق،
يحُدث كما اإللهام والخامس طبيب. َخري فالطبيعة الرازي، ذكر كما بأفعالها واالقتداء
باإلضافة الطب تاريخ من جزء النبوي فالطبُّ بقائه. مقومات له ِجسم فكل للحيوان،
والسؤال والِحيَل. والتجربة القياس عىل يعتِمد ثالث إبداعي طبٍّ مع الوافد الطب إىل
والحديث القرآن يُعترب حدٍّ أي وإىل النبوي الطب عن األحاديث هذه صحة مدى عن اآلن

ما فيسألها يَديه بني ثابتة شجرًة رأى صىل إذا السالم عليهما داود بن سليمان «كان حديث هو 2

كتُبَت.» لدواءٍ كانت وإن غرست لفَرس كانت فإن اسُمك،
َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها يََكاُد َغْرِبيٍَّة َوَال ِقيٍَّة َرشْ َال ﴿َزيْتُونٍَة وآية: تربأ.» ال، وكل بالء «أوهن حديث هو 3

نَاٌر﴾. تَْمَسْسُه
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التاريخ بداية ثالثًا:

نظريٍة إىل بِقسمتها الفلسفة الشهرزوري ويبدأ الطب.4 نشأة لتفسري للتاريخ هني ُموجِّ
الخالص.5 بالعقل القسمة هذه إىل الوصول ويُبني وعملية

وهرمس وأخنوخ سقراط، عرص يف هرمس يظهر للحضارات األوىل الوحدة هذه ويف
وأصطفن مرص، سكان من وفيثاغورس فيثاغورس، تلميذ بابيل وحكيم إدريس، عرص يف
هناك كانت واليونان البابليِّني وبني البابيل. الفلك نقل وبطليموس ُشعيب، أيام البابيل
حول الحديث الغرب روَّجه ما ضدَّ ومرص، اليونان وكنعان، اليونان مثل ُمتبادلة ِصالت
أخرى حضارات هناك تكن لم وكأنه األوائل، وروَّاده العالم وأساتذة اليونانية، املعجزة
النموذج ويُظهر والهند. وفارس وبابل كنعان ورشقها مرص، جنوبها يف اليونان من أقَدم
للتفاعل. والجوار امُلتبادل، لإلثراء الحضارات واختالف للتعاُرف، البرش د تعدُّ اإلسالمي،
وأن روًحا املظلومني يُعطي أن هللا عىل حقٌّ «فإنه مثل: هللا عند من وحٌي كأنها أقواله
هرمس عاش وآثارها. أهرامها وباني مرص فيلسوف هرمس روح.» بال الظاملني يجعل
فالفكر ومرص. اليونان بني يكون كي واإلسكندرية، بالسودان امُلتَّصل الصعيد يف األوَّل
امُلسلمني. عند وإدريس اليهود عند أخنوخ وهو والجغرافيا. التاريخ يف يتحكَّم الذي هو
البطريق يوحنَّا وَجَد بالطوفان. فأنذر النجوم، وحركات العلوية الجواهر يف تكلَّم من أول
بناه الذي الشمس َعني هيكل يف منحول، وهو األرسار»، «رس اإلسكندر إىل أرسطو كتاب
فاِهم عالم ك ُمتنسِّ راهب عليه دلَّه أن بعد فيه «تعاىل» هللا د ليُمجِّ بنفسه األكرب هرمس
وصف يف القرآن إىل أشار الذي وهو عليه. الحيلة دخلِت أن بعد الهيكل مصاحف يف
يف يعيش ال وملاذا املسيح. السيد قبل صورة فالرفع َعِليٍّا﴾، َمَكانًا ﴿َوَرَفْعنَاُه إدريس،

سليمان.6 أبو يفعل كما العقل، ذو أي أبنمهني؛ ونه ويُسمُّ أيًضا فارس
ووحدة دين، ووحدة لغة، وحدة للبرش، أوىل وحدة هناك أنَّ صاعد ويفرتض
الكلدانيني، مع والحجاز فالشام لُغات. إىل افرتاقهم قبل واحدة وحدًة البرش كان حضارة.
تفرََّعت ثم ولوط. وإبراهيم ونوح وإدريس آدم لسان والرسيانية واليمن. والعرب،
والحجاز. العرب وبالد الشام عىل إرسائيل بنو تغلَّب ثم الرسيانية. من والعربية العربانية
كان واحد. تاريخ العرص بلغة السامية، الشعوب فتاريخ العراق. إىل يان الرسُّ وانزوي

ص٧–٢٧. أصيبعة، أبي ابن 4
ص٨٦–١٢٢. الفلسفة»، أحوال ابتداء «فصل الشهرزوري: 5

ص١–٧. القفطي، ص١٨٤–١٩٣؛ السجستاني، ص٦٧؛ جلجل، ابن ص٣٨–٤١؛ صاعد، 6
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ِدين أي الكواكب؛ عىل دليل مجرَّد األصنام وكانت الصابئة، واحد، ديٍن يف جميًعا البرش
ودينًا. لغًة تفرَّقوا ثم العرص، بلغة الطبيعة

عرش ستَّة حرًفا، وعرشين أربعة أردشري زمن يونانية بحروف أيًضا الكتابة ونشأت
وأزاد الفينيقية. الحروف وهي موىس قوم مرص من حملها مرص. يف ذلك قبل كانت حرًفا
أهل الكتابة وضع من فأول أخرى. أربعًة سيمونيدس وأضاف حروف، أربعة فاالميدس
ساهَمت النيل. مقياس بسبب مرص من املساحة علم نشأ كما فينيقيا. أهل ثُم مرص
فينيقيا، من والحساب اليونان، من والتأليف اللُّحون لطبيعتها. طبًقا بِعلم حضارة كل
واملوسيقى والهند.7 يونان من الطبيعي للعلم فرع وهو والطب الشام، من والطبائع
وِعلم األلحان. وضع الذي هو فيثاغورس أنَّ حني يف العود، آلة مثل األصل فارسية
اليونانية الحروف بني النديم ابن ويُقارن مرص. من ُمستَمدٌّ «األيطومولوجيا» االشتقاق

والعربية.8 الرومية اجتماع هي األرمينية واللغة صوتيٍّا. العربية والحروف
أنيمهيد، الفرس يه وتُسمِّ وكرسى، قيرص مثل لَقب وهو الطوفان. قبل هرمس كان
وهو أخنوخ، أنه العربانيون ويذُكر بحكمته، الحرَّانية تقول آدم. وهو جيومرث جدُّه
والعربانيني والحرَّانيِّني الفرس بني األوىل البرش وحدة يُمثل فهرمس إدريس. بالعربية
ه جدُّ علَّمه النجومية، الحركات من العلوية األشياء يف تكلَّم من أول وهو والعرب.
وألَّف الطب. يف تكلم من أول وهو هللا. د ومجَّ الهياكل بنى من وأول نهار. ليل جيومرث
وهو الشعراء. أول أيًضا إنه أي والعلوية؛ األرضية األشياء يف وأشعاًرا قصائد زمانه ألهل
يف سكن باألرض. تلحق والنار املاء من السماء يف آفًة أنَّ ورأى بالطوفان، أنذر من أول
خاط من أول وهو املوتى. ومدافن الجبَّانات أي اب الرتُّ ومدائن األهرام وبنى مرص صعيد
وهو الربابي فبنى الطوفان بعد الِعلم ذهاب من وخِيش عليٍّا. مكانًا هللا ورفعه الثياب،
اآلالت. جميع وصوَّر الطاعات جميع فيه ر صوَّ تحته بأخميم، بالرببا املعروف الجبل
ُمرتِبط فهو الضياع. من خشيًة العلوم تدوين عىل حرًصا برسوم العلوم صفات وخطَّ

ص٢٣–٣٠. النديم، ابن ص٩٣–٩٧؛ السجستاني، 7
والعربانية والرسيانية والفارسية واليونانية والِحمرَيية العربية الكتابة أنواع زاده كربي طاش ويذكر 8

زاده: كربي طاش الخطوط. أحد فاليونانية والصينية. والهندية واألندلسية والرببرية والقبطية والرومية
املؤرخ ر تصوُّ يف واألندلسية والرببرية والقبطية الِحمرَيية وهي وذهبت اضمحلَّت منها خمسة ص٨٣.

الواقع. يف تضمِحلَّ لم أنها مع
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التاريخ بداية ثالثًا:

ونظر الكتُب، درس من أول إدريس أنَّ لف السَّ عن امَلروي األثر يف ثبَت لذلك بالتدوين.
وقد الهرامسة.9 هرمس وشيث، آدم نسل من صحيفة، ثالثني عليه هللا وأنزل العلوم، يف
أنه عىل يدلُّ ا ممَّ ها بأخفِّ إال جلجل ابن يأِت لم شنيعة حكايات معرش أبو عنه حكى

الشعبية. األساطري من مجموعة إىل ل تحوَّ
والفلسفة، الطب يف بَرع الطوفان، بعد عاش كلدان. أهل من بابيل الثاني وهرمس
اليونان، تالميذ الكلدانيُّون يبدو هنا فيثاغورس. عىل وتتلمذ األعداد، طبائع وعرف
الذين الرشق فالسفة مدينة وبابل األصل.10 هم واليونان فيثاغورس، تلميذ هرمس
الجغرايف للُقرب بفارس بابل تختلط وهنا الفرس. ُحذَّاق وهم والقوانني. الحدود وضعوا

العَرب. شاطئ عىل
السموم. ذات الحيوان كتاب مؤلف وهو الطوفان، بعد مرص سكن الثالث وهرمس
أهل طبائع يعرف امُلعِدية. والحيوانات القتَّالة األدوية بطبائع عامًلا طبيبًا فيلسوًفا كان
القصائد، وألقى الَغيب، يف ونظر الهيكل، وبنى الثياب، خاط بالكيمياء. وعاِلم البالد،

الطوفان.11 من لها حفًظا والصناعات العلوم كلَّ فيها ووضع األهرام، وبنى
سكن أحوالهم. واختلطت بابل إىل األنبياء هللا أرسل أن بعد بمرص هرمس حلَّ كما
عرش اثنَي تبُعد التي منف مدينة يف وعاش األهرام، وبنى مرص، بصعيد الهرامسة هرمس
أغاثاذيمون تلميذ وهرمس اإلسكندرية. قبل الِحكمة دار بها والتي الفسطاط، عن ميًال
هرمس خرج الثالث. أورويا وإدريس الثاني، أورويا واليونان، مرص أنبياء أو العربي
عيىس. قبل رشقية عادًة كان السماء إىل فالرفع إليه. هللا ورفعه إليها، وعاد مرص من
مركز وهما الشام، أو مرص بصعيد شيث وُولد املرصي. هرمس تلميذ أسقليبوس وكان
السعيد. أغاثاذيمون وتعني الشام. وبرُّ مرص برُّ اليوم، وحتى الوقت ذلك يف الحضارة
ُمستجاب كامل وهو للناس. النبي صفات إدريس عرَّف السالم. عليه شيث هو الجد
الهند علوم اإلسكندرية إىل وأحرض الجنوب. جهة عىل قبلته العالم. صالح بمذهب الدعوة

مرص.12 إىل وبابل والصني

ص٥-٦. جلجل، ابن 9
ص٨–١٠. السابق، 10

ص٣١٤-٣١٥. زاده، كربي طاش 11

.٥٤١ ،٢٧٠ ،٧٢ ،١٠٩ ،١٠٠ ،١٢٦ ،١٣٥-١٣٦ ص١١٣، الشهرزوري، 12
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الحتياج الهندسة نشأت وفيها مرص. إىل يأِت لم وإن حتى علومها من سقراط وأخذ
فيثاغورس أصحاب من قوًما أنَّ بلَغه وأفالطون وللزراعة. النيل لقياس إليها املرصيني
أقراطيلوس. يف ويزهد سقراط يصحب أن قبل منهم الِحكمة ليتعلَّم إليهم فسار بمرص،
طوفانان: حدث مات. وفيها ُولد فيها باإلسكندرية، بطليموس ونشأ أثينا. إىل عاد ثم
األقَدمني الُحكماء من اليونان مع فاملرصيون فقط. مرص أغرق والثاني العالم أغرق ل األوَّ
هو الرابع هرمس ابن أمنون إنَّ بل اليونان، وحَدهم القدماء فليس لني. امُلتأهِّ والفالسفة
باستثناء التاريخ قراءة عىل املرصي، غري وهو الشهرزوري، إضافة وهذه سيلوخس. أبو

مرص.13 يف كان الصلت أبي بن أميَّة أنَّ إىل أشار الذي القفطي
الرشق حضارات ووحدة العظمة عن التعبري املهم بل النَسق، أو التاريخ يُهمُّ ال
هي تتعدَّد. أن قبل البداية يف واحدة فالحقيقة والغرب. الرشق حضارة وحدة القديم،
والهند شماًال، وكلدان وبابل جنوبًا، مرص يف ذلك بعَد تتجىلَّ ثم املثال، أو النموذج
هرمس ُمختلفة. والحضارات واحدة الحقيقة غربًا. والرومان واليونان رشًقا، وفارس
فكرية مدرسًة يُمثل العالم. روح والجنوب، والشمال والغرب الرشق روح عن يُعربِّ

ُممثليها. عن النظر بْرصف اإلرشاقية الفلسفة واحدة،
ُمتعدِّدة وقائع يخلق مثاليٍّا نَمًطا أصبح الهرامسة هرمس ألنَّ الهرامسة تكثُر وقد
البرشية مرث الحياة، كيو تعني إذ الفرس؛ عند كيومرث حفيد األوَّل ثالثة: أكربهم
العربانيني، عند أخنوخ والثاني ثنوية. فرقة إىل الكيومرثية الفرقة تحوَّلت وقد الفانية.
قطان بن هلليل بن تارخ بن أخنوخ ونسبة التاريخية، عىل للتأكيد تارخ بن أخنوخ وهو
وهذا العرب. عند إدريس والثالث كاألنبياء. ُمتصلة سلسلة آدم بن شيث بن أنوش بن
وهرمس والعربية. والعربانية، فارس، رشقية: حضاراٍت ثالث يجمع هرمس أنَّ يعني
األهرام؛ وبنى مرص، بصعيد إمام والعلوم، الكتاب صاحب مرصي األوَّل ثالثة: أيًضا
جمع فيثاغورس، تلميذ كلداني بابيل والثاني واملكان. والفعل الشخص يف فالعظمة
علوم عرف فيثاغورس، تلميذ يوناني والثالث والرياضة. والطبيعة والفلسفة الطب بني
األلف وانقلبَِت أرمس، من ُمشتق واللفظ أسقليبوس. وأستاذ والكيمياء والطب الحيوان
وطرسمني عطارد مثل أخرى عديدة أسماء وله اليوناني. األصل يؤكد مما هاءً اليونانية

والهند وبابل وفارس واليونان مرص بني الطبِّ نشأة عىل الرصاع ص٣١٤-٣١٥. زاده، كربي طاش 13

.(٩٢ ج١، خلكان، (ابن والصقالبة واليمن
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عىل الحض النفوس، تخليص الخالص، التوحيد هللا، دين إىل دعا وقد اليونان.14 عند
معونة والجهاد، والزكاة والصيام الصالة اآلخرة، يف الخلود بالعدل، العمل الزهد،
والجمل الخنزير لحم تحريم املوتى، ومسِّ والَحيض الجنابة من الطهارة الضعفاء،
النحور، ثالثة: والقرابني بالدماغ. يرضُّ ما وكل والباقالء والبصل والكلب، والحمار
فروض عىل ويحافظ ورعيَّة. وملوك كهنة طبقات: ثالث والناس والخمر. والذبائح،
أقوال وله القيِّمة. دين الحنيفية، امللة إىل الرشيعة وانتهت امَليِّت. عىل والصالة الرشيعة،
هللا، عىل واالتكال باهلل، كذبًا الحلف وعَدم هللا، فرائض وتأدية والتقوى، هللا طاعة يف
الحكمة، ومحبة الدين، ومحبة هللا، بآداب والتأدُّب هللا، من والفقر هللا، بتقوى واليقني
رة امُلطهَّ والنفوس هللا، وخشية باهلل، واالعتصام هللا، وحمد هللا، إىل والرجوع هللا، وشكر
عىل به االفتخار وعَدم هللا وفضل والسماء، األرض ورب هللا، مع ة والهمَّ هللا، مع العاملة
وكلها حجر. مائة املرأة ورْجم الزاني، وجْلد وطاعته، به واإليمان هللا وتقوى اآلخرين،
وأنها والفطرة، الطبيعة مع ُمتفقة التاريخ، ِقَدم قديمة اإلسالمية الرشيعة أنَّ عىل تدلُّ

ر.15 َ والرضَّ املنفعة مقياس عىل تقوم
دعا فقد لهرمس. اإلسالمية القراءة وهي إدريس، لنَسق صورة األقوال وترُسم
الدنيا يف والزُّهد النفوس وتخليص الخالق وعبادة بالتوحيد وقال هللا. ِدين إىل إدريس
البرش عرف هللا ألنَّ واجب هللا إىل واالهتداء اآلخرة. يف الخالص وطلب بالعْدل والعمل
الدين؛ وِحفظ وجل عزَّ باهلل اإليمان يف الحكمة هللا. بحمد مملوءة واألفواه بنفسه،
أمر فقد الطريق، بداية هللا وتقوى يبقى. هللا وثواب يفرتقان. ال باهلل واإليمان فالحكمة
عادًال اإلنسان يكون وال هللا. بآداب وتأدَّب العقل له وهَب عبًدا هللا أحبَّ وإذا بها. هللا
النبوَّة بني هرمس جمع هللا. خىش إذا عادل العادل وجل. عز هللا من خائف غري وهو
القديمة. الحضارات يف الرئاسة لنَمط طبًقا امللك الحكيم النبي فهو وامللك، والحكمة
هللاَ ﴿أَِطيُعوا آلية: السالطني تفسري يف وارد هو كما هللا طاعة من الرؤساء وطاعة
وحرَّم والطهارة والزكاة والصيام الصالة هللا ورشع ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا
عىل وامُلثابرة اإلسالم. وهو القيِّم والدين ة الحقَّ امللَّة إىل الترشيعات هذه وانتهت الخنزير.

يف املوجود إدريس ليوسف حامد السلطان وقصة وأوزوريس، إيزيس مثل األساطري يف معروف وهذا 14

قرية. كلِّ
ص٤٩٤–٤٩٦. النديم، ابن ص١٣١–١٦٣؛ الشهرزوري، 15
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بمعنى الصوم عن يرىض ال وهللا وجل. عز هلل طاعة الفرائض وتأدية والصالة الصوم
رغبة وال بالدُّعاء. هللا بيوت وتعمري النفس عىل السيطرة بل فقط، الطعام عن االمتناع
من طريق ورشيعته هللا ُسنة واتِّباع اسُمه. جلَّ هللا عنه يَرىض وما الحالل املال يف إال
الباقي. يستنِفر لئال هللا زيادة من يشءٍ استغالل يِجب وال طاعته. يف الدخول إىل يرَغب

هلل.16 والجهاد هلل والعلم العالم. هذا يف هللا خلق ما أفضل والناس
مطلبه، تُعد لم الحكمة ألنَّ نظًرا ضموًرا أكثر رة امُلتأخِّ األقوال يف هرمس ويبدو
تعاىل هللا إىل بالقصد ه بالتوجُّ يأُمر العثمانية الطريقة عىل تقليدي مؤمن إىل ل وتحوَّ
والقَدر، بالقضاء ويؤمن الكل. تشمل والرُّوح للجميع، فاهلل أحد، عىل هللا دعوة وعَدم
تفتح لو ألنَّ كذا؛ أو كذا فَعلنا ُكنَّا لو يقولوا أال نائبة طرَقتْه إذا أنه إىل الناس ويدعو
فإنَّ نبوي، حديث وهو منه. مفرَّ ال وقدره تعاىل هللا قضاء يقولوا ولكن الشيطان، باب
ليكون واحًدا، ولسانًا أُذننَي لآلدمي جعل هللا أنَّ كما يشاء. ما بخلقه يفعل تعاىل هللا
القول. بل القائل يُهمُّ فال حكيم. لسان كل عىل ُمكرَّر قول وهو كالمه. من أكثر استماُعه
حول كلها تدور الِفَرق مقاالت من مقالة يف األقوال من مجموعة هرمس إىل ويُنَسب
ثم باسمه. األذى وعدم إليه الرش ونِسبة عليه، االفرتاء وعَدم ومعرفته وُشكره هللا تعظيم

األخالق.17 مبادئ األوىل اإليمانية القواعد هذه من تستنبط
من والثالث بابل، من والثاني اليونان، من األوَّل هرمس واحدة، لِحكمة وكنموذج
نبيُّ وكأنَّه هرمس يبدو األوىل. البرشية الحضارات روح إلبداع مثال فالطبُّ مرص.
ص ويُخصِّ مكان. كل يف تُوَجد التي األسطورة نموذج فهو بوذاسف. أو الكلدانيني
هرمس وهو إدريس الهرمسية، إىل األرواح» «نزهة من األوَّل القسم الشهرزوري
الرمز أسلوب من به تتَِّسم ملا ويختارها الثالث. هرمس البابيل، هرمس الهرامسة،
القرآن ويستعمل وتأويلها. قراءتها عىل يساعد ا ممَّ التعليمي، والطابع والغموض
وامُلصطلحات الوصايا تظهر كما كلها. األسماء آدم هللا علَّم فقد التاريخ. لتأويل كمصدٍر
وهرمس النقلية. الشواهد من اإلكثار دون سبحانه.» هللا بحبل «واعتصموا مثل: القرآنية
هم أهمُّ هو العظماء ثالث أو بالثالثة العظيم أو العظمة امُلثلَّث هرمس أو الهرامسة
وإدريس مرصي. يوناني، كلدني، هويته: عن النظر بْرصف الشهرزوري عند وأطولهم

ص١٠–٢٤. فاتك، ابن 16
ص٤–١٠. الشهرزوري: ص٢٦٧–٢٦٩؛ الحكماء، فقر 17
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فيها هللا د ومجَّ الهياكل بنى من أول فهو اإلسالم، قبل العرب عند معروًفا كان عربي،
سليمان بن الربيع بمناسبة بل لذاته، هرمس يُذَكر ال وقد الكعبة. وبناء إبراهيم قبل
فهو صاب ا أمَّ املوروث.18 خالل من موروثًا أصبح فالوافد الشافعي، صاحب الجيزي
ليُقرِّبوهم األصنام أو الكواكب يعبدون الذين الصابئة إليه ينسب الذي إدريس صاحب
إبراهيم منهم كان والذين الحنفاء، الطبيعي، الدين أنصار هم أيًضا ولكنهم ُزلفى. هللا إىل

الحنيف.19
لجسد صورة تمثيل يتمُّ كذلك الفالسفة ألجساد مرئية صورة رسم يتمُّ وكما
كما الروح من الجسم استنباط فن وشخصيته، فكِره من ُمستنبط الهرامسة هرمس

القدماء.20 للحكماء صوًرا امُلحَدثون الفنَّانون يتخيَّل
والشام. مرص اجتماع أي الشام؛ سَكن املرصي، الثالث هرمس تلميذ وأسقليبوس
إىل منه املَلك إىل أقَرُب وأنه الطب، عىل الحثُّ كتابه يف َجالينُوس ذَكر كما إليه هللا أوحى
يعمل ال صناعة والطب أبقراط. يروي كما والنور البهاء من ُمشتق اسم وهو اإلنسان.
الُخبثاء؛ اإلرشاقيني من وليس امِلثاليني اإلرشاقيِّني من نقيٍّا، عفيًفا طاهًرا كان من إال بها
ملنفعة ُمحبٍّا عفيًفا رحيًما الطبيب يكون وأنَّ وتعاىل»، «سبحانه باهلل عارًفا كان من أي
هيكٍل يف ُمشتغًال كان أبقراط. روى كما نوٍر من عموٍد يف الهواء إىل ارتفع وقد الناس.
تخاصم أن بعد زانية املرأة أنَّ عَرف النواميس. كتاب يف أفالطون يروي كما بالتقديس
هللا أضاعه حتى ضياَعه إليه اشتكى أن بعد املال الرجل خبَّأ أين عرف كما الزَّوجان.
صورة عصاه عىل كانت أفالطون. روى كما امللك بَموت تنبَّأ كما أفالطون. روى كما منه
من مصنوعة أبقراط، حكى كما العلم اندثار عَدم عىل رمًزا عمًرا، أطول ألنها حيَّة
شنيعة أخرى روايات وعنه َجالينُوس. يَحكي كما االعتدال جلب يف النافع الخطمي شجر
ابن عند النَّواة إنما عنه. واألساطري الروايات كثرة عىل يدلُّ مما النصارى تواريخ يف
رواية الشهرزوري ويستعمل منه. وإلهاٍم هللا من بوحٍي والفلسفة الطب تعلَّم أنه جلجل
والهياكل. األصنام عبادة س أسَّ هرمس. بعد األربعة امللوك أحد وهو عليه. َجالينُوس

ص٢٩٣. ج٢، خلكان، ابن ص٨–١٥؛ القفطي، ٥٥–٨٤؛ ص٤٨، الشهرزوري، ص٢٥؛ الخوارزمي، 18
ص٢٦-٢٧. فاتك، ابن 19

هرمس عن جامعية رسالة عمل واملطلوب ص٣١٤-٣١٥. زاده، كربي طاش ص٦٣؛ الشهرزوري، 20
أخريًا. بذلك الخويل هدى د. قامت وقد العربية، املصادر يف
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الجمع نموذج وهو العصور. أقدم منذ الدين وحدة عىل يدلُّ مما والشام مرص يف وعاش
وأنبياء النبوة، أصحاب اإلسالم حكماء بني فْرق ال التاريخ، بداية يف والحكمة النبوَّة بني
جزء أقواله أنبياؤهم. اليونان فحكماء نبي. وهو يوناني االسم الِحكمة. أصحاب اليونان
عىل نيا الدُّ أخذتم عليكم، باهلل امُلستعان عبارته: بذلك تُوحي كما الرشقية األدبيَّات من

الذنب.21 من واالستغفار للمنعم الحمد يل، ليس ما أعَطوني ربِّ اآلخرة،
تفسريه يف َجالينُوس قال فقد ديونوسيوس. مثل وإنسانًا إلًها أسقليبوس ويبدو
إن السياسة كتاب يف أفالطون وقال أسقليبوس، باسم كانت الذبائح إن أبقراط لعهود
واألبطال اآللهة بني البرشية بدايات يف فرق وال ُملَهًما.22 مؤيًَّدا رجًال كان أسقليبوس
أموٌر ألسقليبوس وانكشفت لوجوس. إىل هللا ويتحدَّث العظام. والقوَّاد واملالئكة واألنبياء
َجالينُوس؛ ذكر كما إلهيٍّا طبٍّا طبُّه فكان وجل»، «عزَّ هللا من بإلهاٍم العالج من عجيبة
طب عىل العلمي الطبِّ قياس أمكن وإال البرشي الطبِّ عىل قياسه يجوز ال ثمَّ ومن
رفعه اإلنسان. إىل منه املَلك إىل أقرب أنه أسقليبوس إىل «تعاىل» هللا أوحى لقد الطُرقات.
عون يتشفَّ اليونانيون وكان أبقراط. يروي كما نور من عموٍد يف الهواء يف إليه «تعاىل» هللا
فارتفع «تعاىل» باهلل شبيًها كان قنديل. ألف يوٍم كل عليه يَُرسج وكان قربه، عند به
ى يَُسمَّ كان لذلك وتعاىل». «تبارك هللا إىل تقرُّبًا باسمه الذبائح تُقدَّم وكانت السماء، إىل
والحكمة الطب بني يجمع ِمنواله.23 عىل «تعاىل» باهلل يتشبَّه إنسان وكل اإللهي، الرجل
فاألول البرش، إىل اإلله من ويتدرَّج والثالث، والثاني ل األوَّ أسقليبوس ويختلط والتصوُّف،
األلوهية من التحوُّل هو التاريخ فمسار إله. منه أكثر إنسان والثالث إنسان، منه أكثر إلٌه
م التقدُّ من الحيل، إىل والتجربة القياس إىل اإللهام من التعليم منهج وينتقل البرشية. إىل
الدين من التاريخ ر بتطوُّ رة ُمتطوِّ أيًضا فاملناهج الصنعة. إىل الطبيعة ومن ر، التأخُّ إىل
يونانيِّني تأليه تمَّ ولقد ِبروميَّة. هيكل يف الطب علم ل األوَّ أسقليبوس وجد وقد العلم. إىل

أفالطون. سقراط، فيثاغورس، أنبادقليس، هرمس، مثل آخرين

ص٨–١٥. القفطي، ص١٦٩–١٧١؛ الشهرزوري، ص١١؛ جلجل، ابن 21
لُقمة بني أحدكم «إنَّ حديث: عنه يروى .٣٠–٣٧ ص١٤، أصيبعة، أبي ابن ص٢٥–٢٧؛ البريوني، 22

ص٢٩–٣٨. أصيبعة، أبي ابن ص١٦٧-١٦٨؛ الشهرزوري، ص٣٨؛ عمل» ذنٍب وبني بارئه من
(اآللهة فيكو مثل مراحل ثالثة يف بُوه حقَّ الذين خاصة الغرب يف التاريخ فالسفة كلُّ حاَوله ما وهذا 23

العلم). امليتافيزيقا، (الدين، كومت أو البرش) – األبطال –
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التاريخ بداية ثالثًا:

ذرية خروج يف الحال هو كما صالحة ذرية تخرج األوَّل أسقليبوس نسل ومن
نسل من إبراهيم وخروج إبراهيم، ذرية من ويوسف وإسماعيل وإسحاق يعقوب األنبياء
أفالطون برمانيدس، ميفس، غورس، مع الثاني أسقليبوس خمسة: وهم ونوح. آدم
أسقليبوس ومن التاريخ. خارج ِمثالية أنماط فُهم الدقيق، التاريخ يُهمُّ وال الطبيب.24
بحثًا التجربة إىل القياس وبارميندس مينس يضمُّ ثم التجريبي. الطب يستمرُّ الثاني
تعبريًا وحَدها التجربة كتب ويحرق الطبيب أفالطون يأتي ثم املنهج. يف التكاُمل عن
لتكاُمل رمز ووحدتها املنهج، لعنارص رموز هنا فاألشخاص الطَرف. أُحاديَّة رْفض عن
ألهميته ونظًرا والحيل.25 والتجربة، القياس، عنارص: ثالثة عىل يعتمد الذي املنهج
ويعبدون روما مجوس إليه وينتِسب العالم. بِقَدم قديم فالطبُّ أبقراط. قسم يف دخل
حتى أطباء ثمانية منه وخرج سواء، حدٍّ عىل والرشقيني الغربيني عند إله فهو صورته.
ويستعني هللا عىل يعتمد هرمس. تلميذ هو أقواله خالل من فكِره بناء ويف َجالينُوس.26
يف هللا وشارك األعظم، النبي حرضة يف كان للناس. رسوًال اسُمه جل هللا اصطفاه به.
وا تغريَّ كما بعَده الناس وتغريَّ الدنيا. عىل اآلخرة واختار باهلل، يستعني الدعاء. صالح
بالخيال، الواقع فيهم يختلط آلهة، أنصاف حكماء أنبياء ويُذَكر هارون.27 إىل موىس من
وهو الكواكب عبَدة والصابئة جيد، دين وهو الحنفاء من طاطو مثل باألسطورة، التاريخ

سند.28 بال متن قائل، أي إىل تُنَسب أقوال مجرد بل له، أخبار تُذَكر وال رديء. دين

ص١٠٢. السجستاني، ص٣٩–٤٢؛ أصيبعة، أبي ابن 24
أفرن التجربة ويُمثل سوفورس. سقولون، ماخاخوس، فولوطيمس، أنكساجوراس، القياس يُمثل 25

غوريانس، ماساوس، ماناخس، الِحيَل ويمثل غافرطيمس؛ فيلنبس، أنفلس، بنتخلس، األقراغنطي،
قونيس. غرغوريس،

جالينوس. أبقراط، الثاني، أسقليبوس الطبيب، أفالطون مربانيدس، مينس، غورس، أسقليبوس، هم: 26

ص٢٨. فاتك: ابن 27
ص١٦٣–١٦٥. الشهرزوري، 28
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(الغرب) اليونان حكامء رابًعا:

وامللوك والفالسفة والشعراء األطباء (١)

طبًقا واألئمة األنبياء خاتم أي األطباء؛ من السابع وهو أسقليبوس، نسل من وأبقراط
األنبياء. بعد الحواريون يفعل كما الطب صناعة أذاع الرشقية. الحضارات يف العدد لرمز
الصحة، وواهب واملوت، الحياة ربِّ باهلل، فيه يُقسم الذي قَسُمه أبقراط يف يشءٍ وأهمُّ
أرشف الطب كان وملَّا جميًعا. والنساء الرجال من هللا وبأولياء عالج، وكل الشفاء وخالق
وإقامة ْرشط، وال أجٍر بال التعليم الطب. ملمارسة رضوريًة الطبيب أخالق كانت الصنائع
أيًضا تروي نَمطية حكايات عنه تروى اإلجهاض. ضدَّ والطهارة الزكاة عىل الصناعة
املساكني يُعالج كان امُللك. عىل الِحكمة بأفضلية خاصة سقراط مثل عظيم كلِّ حياة عن
تعليم مثل هلل حسبًة يُعالج صناعة، وليس خدمة ِحرفة، وليس رسالة فالطب والفقراء.
عىل سه أسَّ أبقراط فإنَّ التجربة عىل الطب س أسَّ قد أسقليبوس كان وإذا للناس. سقراط
كالم وله النفوس. وطبِّ األجساد طبِّ بني يجمع بالِحيَل. ثاساليس يأتي أن قبل القياس
فحص من ذلك عىل لتعرُّفه الفراسة عىل الُقدرة له وكانت ناسًكا. ُمتألًها كان الِعشق. يف
الَرشف مثل: املأثورة والِحكم األقوال من مجموعٍة إىل الشخص ل يتحوَّ ثم رجل.1 جسم
الطبيب، أبقراط من أكثر األخالقي أبقراط هو يُهم فما اآلخرة. يف والنجاة الدنيا يف
فقد العظماء. سرية له تُنَسج بل الكامل. الفاضل الطبيب أبقراط يف مثاٍل إىل وتحويله
النَمطية الحكايات عنه وتروى الرشق. يف بوذا ِمثل امللك يف زهد ثم ملًكا. الطبِّ قبل كان

.٢١٣ ،٢١٠ ،٢٠٨ ص٢٤، السجستاني، 1



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وجسَّ لفتاة رؤيته من أحبُّ امللك ابن أنَّ عَرف أنه من أيًضا سينا ابن عن تروى التي
نبضه.2

روفس، مثل أسقليبوس آل من ضعاًفا ذُرية ورائه من خلَّف أبقراط تُويفِّ وملَّا
أن أو الروايات حولها ينسج أن حالٍة كل يف املؤرِّخ خيال يستطع ولم دسوقريدس،
ألعمال تفصييل وصف أو روفس مؤلَّفات بأسماء ثبٍْت إعطاء بمجرَّد اكتفى بل سها، يؤسِّ
الطب إىل تُشري مما أكثر الروحاني الطب إىل امُلتأخرة األقوال وتُشري دسقوريدس.
وكثرة تعاىل، الربِّ صفات عن يتحدَّث صوفيٍّا ُمتكلًما حكيًما أبقراط ويصبح البَدني.
عروق. ستََّة اآلدمي يف تعاىل هللا خلق فقد الطب. يف ذلك تجليَّات عن ويكشف ِنَعمه،
هللا ابتاله الطاعون لإلنسان عرض وإذا بالزُّكام. هللا ابتاله الجنون لإلنسان عرض وإذا
لإلنسان عرض وإذا الرَّمد. ة بشدَّ هللا ابتاله بالعمى تعاىل هللا قىض وإذا امَلِعدة. بزالجة
تعاىل هللا ابتاله الُجزام لإلنسان عرض وإذا الشفتنَي. بتشقيق تعاىل هللا ابتاله البواسري
من ابتالءً امُلتأخرة األقوال اعتربتْه املرض عىل عالمًة أبقراط اعتربه فما العطاس. بكثرة
قلوب يستميلون فالذين الجنيس. لإلشباع موضوع مجرَّد تجعلها املرأة يف وأقواله هللا.
تكون بل األزواج، محبة ال األغنياء محبة يُعلِّمونهم إنما والكسوة واملال بالُحيل نسائهم
الجميلة.3 باألفعال يكون ذلك فإن التزيُّن الرجال أحبَّ إذا ا أمَّ الجماع. بكثرة االستمالة
إليها. املسلمون ينتِسب بأكملها مدرسة س مؤسِّ اليوناني الحكيم يُصبح وقد
لقمان من الِحكمة أخذ السالم عليهما وسليمان داود زمن يف كان الذي فأنبادقليس
العالم، وخلق والوحدانية والصفات املعاني يف وتكلَّم اليونان، بالد إىل ذهب ثم بالشام،
إالَّ تعتمد ال التي العقائد لنَسق طبًقا السمعيَّات من وهو امَلعاد، ظاهر يف قَدح ولكنه
العقليات من العالم وخلق هللا وجود أنَّ حني يف ظنِّي دليل وهو النقيل. الدليل عىل
البعض إليه وانتَسَب البعض هجَره قطعي. دليل وهو العقيل الدليل عىل تعتمد التي
حكمة إىل تنتمي الباطنية من وطائفة امُلتكلمني من الُهذيل أبو شيعته من وكان اآلخر.
يشمل واإلسالم األنبياء. تالميذ فاليونان القرطبي.4 الجبيل مرسة بن هللا عبد بن محمد
يشءٍ إىل تؤدي وأنها هللا، صفات معاني جمع من أول وهو للتاريخ. قراءته يف اليهودية

اليونانية. املدن بني الحروب لَوصف أندلسية تسمية وهي الطوائف ملوك أيام ظهر 2

ص٢٥٥–٢٥٩. الحكماء، فقر ص٥٧–٢٥٩؛ أصيبعة، أبي ابن 3
ص٨٢-٨٣. السجستاني، ص٦١؛ أصيبعة، أبي ابن ص٢١–٢٢؛ صاعد، 4
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

أنبادقليس تسمية تخضع بل ف. العالَّ الُهذيل أبي مثل هللا يف والكثرة الوحدة واحد،
الفرس يشمل إنه أي باور؛ بن أيًضا وهو هادين.5 بن أنبادقليس فهو العربية، للطريقة
ال املايض، عىل الحارض من إسقاًطا الشهرزوري، مثل الباطنية من فأنبادقليس أيًضا.
الحكماء وجمهور امُلعتزلة من وجماعة البرصي والحسن طالب أبي بن عيل بني فْرق
بتأويل املوروث يقوم هنا وُمسلمني. يونان الكل، عند إرشاقية واألخالق الباطنة.6 بالرؤية
يف اليهود عند اإلرشاق كان لقد االثنني. بني التنسيق ويتم فيه، الوافد يصبَّ حتى الوافد
واقع إىل اإلرشاق اإلسالم ل حوَّ النهاية يف ولكن لها، املسيحية تأويل يف بدأ كما البداية
وكلها الربَّاني، العظيم الحكيم وهو جديد. من إرشاٍق إىل وفية الصُّ حوَّله طبيعي، عقيل
اإللهي بالنور العقل يُنري هويته، هو تعاىل الباري اإللهي. العلم يف تفوق إسالمية. ألقاب

أربعة.7 أسطقسات هللا وخلق املعاد، ويُثِبت عليه، ويفيض
قول مثل اإلسالمية والِقيَم باملعاني لة امُلحمَّ الحكمة بداية أيًضا اليونان والشعراء
ذلك فيََدعون وجل عزَّ باهلل االقتداء يمكنهم كان إذا الناس من ألعَجُب إني هومريوس:
للعبد، هللا من موهبة الشكر إنَّ األرشار، من ُمنتقم وجل عزَّ هللا إنَّ بالبهائم، االقتداء إىل
العرب. عند القيس امرئ يُعادل وهو الحكمة. تسبق األسطورة الفلسفة، مصدر الشعر
من َرضر وال الهائمني. الغاوين الشعراء من القرآن استثناهم الذين الشعراء من وهو
مع ُمتفقة مواعظه دامت ما العالم فتولَّد الزهرة بهرام مواقعة مثل األساطري بعض ذكر
عىل األرشار ومساعدة هللا. يُدينهم كما بأنفسهم معرفتهم تُدينهم الناس فجميع الرشع.
حكيم. والشاعر حكمة، الشعر دين. واألخالق أخالق، فالدين وجل. عز باهلل ُكفر ِفعلهم
ويدعو وتقواه، تعاىل هللا َخوف إىل يدعو صويف إىل الشاعر ل يتحوَّ امُلتأخرة، األقوال ويف
هو هللا ويظلُّ أسبابه. هيَّأ أمًرا تعاىل هللا أراد فإذا األسباب. إلغاء دون بالخري للناس
له ويدعو هللا يعرف كان ولكنه وفية الصُّ مثل ملغوز كالم فَله يسخيلوس ا أمَّ األوىل. الِعلة

ص١٥-١٦. زاده، كربي طاش ١٧١–١٨٢؛ ،٥٢ ص٢١، الشهرزوري، 5
والوجود واإلرادة املحض الِعلم وهو صعوبته تزل لم الباري .٤٩–٥١ ص٤٤-٤٥، ج٤، الشهرستاني، 6

يف العنارص وتألُّف عنه. النْقص صفات نفي هو له وصف وأفضل الصور. أبدع والخري. والعْدل والُقدرة
إىل عان يترضَّ والنفس العقل والصور. الحركة بلغة الباري يف وتكلم الحسنة. واملوعظة بالِحكمة الكون

نُوٍر﴾. ِمْن َلُه َفَما نُوًرا َلُه هللاُ يَْجَعِل َلْم ﴿َوَمْن منه: نورهما ان ويستمدَّ هللا
ص٩٦. الشهرزوري، 7
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وعند كاآللهة العقالء عند الفالسفة سوفكليس وعند هللا.» ألخلصك «اجلس إليه ويبتِهل
والذكر املحبَّة مثل وأحوال مقاماٍت صاحب صوفيٍّا سوفكليس ويبدو كالناس.8 الجهالء
يف فامُلجتهدون والزهد. والَخوف والذكر والعبودية واملعرفة والتقوى والصرب والطاعة
ت صحَّ وَمن لذَّة. وجل عز هللا إىل عهم ترضُّ وقَت بُكائهم يف يِجدون وجل عز هللا محبَّة
محبَّة فيجمع التعليم يشتهي أنه إال الدنيا. جمع عالئق عن اشتغل وجل عز هللا محبة له
النار ال منه والخوف تعاىل هللا بمحبَّة االفتخار ويحُسن التخليص، عمل حب وجل عز هللا
محبَّته. حقَّ هللا يُحبُّ من املوت يكره وال الصوفية. عند لذاته هللا حبِّ يف الحال هو كما
ا حقٍّ أحبَّ فمن محبته. تُوِجب هللا ومعرفة الذنوب. من يشءٍ فاعل خوفه حقَّ يخافه وال
عىل الفناء تجاوز أجل فمن الَخوف. يأتي الحبِّ ومع غريه. خدمة عن بخدمته اشتغل
وجل عز هللا من خوفه صدق ومن امُلهينة. األشياء واجتناب هللا إال يخاف أال اإلنسان
التعليم. يشتهي أن إال غريه يَخْف ولم األنام، من يشءٍ ِفعل من إليه أحبَّ موته كان
يف املوهوبات غاية هللا. خلقه ليشءٍ ال هلل ومحبَّته هللا من خوًفا هلل. بالزهادة هلل والعبادة
هو كما وامُلجاَهدات الرياضات حول األقوال من مجموعة أيًضا وهناك لإلنسان. الدنيا
عهم ترضُّ وقَت بكائهم يف يجدون وجل عز هللا محبة يف فامُلجتهدون ويف. الصُّ عند الحال
قوى ما البَدن أعمال وأفضل وجل. عز هللا ملكوت يف التفكُّر لذَّة لذة، وجل عز هللا إىل
األشياء واجتناب وجل عز هللا معصية عىل به قوى ما ها ورشُّ وجل، عز هللا طاعة عىل به
غري الدنيا يف وليس الحَسنات. إال يفعل ال أفعاله يف وجل عز باهلل يقتدي ومن امُلهينة،
أشباه للذَّات العابدين من تكن وال تعاىل هلل العابدين من «فكن اللذَّة أو سبحانه هللا عابد
يُريض ما للحكيم قيل وقد وجل. عز هللا ِذكر من يملُّون وال يَفُرتون ال واملالئكة البهائم.»
التقوى، الصرب، اللسان، حفظ العقل، قال: اليقني؟ يزيد فما مثل. الدين قال: الدين؟ يف
األقوال تنتهي ما وعادًة والعبودية. واملعرفة، املوت، ذكر بالقلب، الرضا القنية، قلة
عز هللا مرضاة يف الوالة فطاعة والحديث. القديم السيايس املوروث من السلطان بطاعة
ِمنُْكْم﴾.9 اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا آلية: تأويل سوء للعز، أبقى وجل

٣١٩–٣٥٣؛ ص٣٠٢، فاتك، ابن ص٣٥٣–٣٦٣؛ الشهرزوري، ٢٣٢؛ ص١٨٢–١٩٨، السجستاني، 8
ص٢٦٢–٢٦٦. الحكماء، فقر

ص٣١٩–٣٥٣. فاتك، بن امُلبرش 9
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

وأنَّ خاصًة روحية، قرابة أنها أم الفعيل، أفالطون جدُّ سولون أن صحيح وهل
وصاياه ومن نهاية. له ليس وتعاىل تبارك هللا ُصويف. كالهما نواميس؟ صاحب كليهما
يف أقواله فإن ًعا ُمرشِّ سولون كان وملَّا وتعاىل. سبحانه هلل التفاني عىل االتفاق رضورة

العباد.10 قلوب وفساد الجور إىل تُشري رة امُلتأخِّ العصور
أنَّنا ل األوَّ هرمس من الِحكمة أخذوا الذين األربعة امللوك أحد وهو باسيليوس وعند
قصُدنا كان إذا هللا ُشكر وصالتنا بَصومنا نقصد وال هللا. شكر وُرشبنا بأكِلنا نقصد
الذي الحكيم امللك وآمون بالنيَّات. األعمال أنَّ معنى يُفيد ما وهو آَخر. شيئًا ذلك بفعل
امللك عن مدافًعا كان ولكنه هللا، تقوى إىل دعا يشء. ِحَكمه من يُرتَجم لم كثريين عىل ملك
األرض ملح مثل رشقي تعبري وهو األرض. كيمياء وهم الوقت. نفس يف الفالحني وعن
وقتل السارق، يِد قطع رشيعته يف وكان ُعنقه. يِرضب امللك يف قَدح فمن األناجيل. يف
يعتمد وكان املظلومني. سجن ومنع املجوس، أمر د تعهَّ بالنار. حرِقه أو الطريق قاطع
باالعتذار. واكتفى الذنوب، صغار عىل امُلعاقبة ومنع بالرأي. االنفراد ضدَّ املشورة عىل
إبداعات لكل شاملًة أصبحت إسالمية وصايا كلها وهي بالَغري، البدء قبل بالنفس والبدء

القديمة.11 الحضارة
الشكر عن الصوفية لألخالق مثاليًة أنماًطا تُكرِّر خصال عرش ذوقاليون ويُعطي
القول بل بالفعل، تاريخي وجود له كان إذا أو قائلها من يُهمُّ وال والصداقة. والصرب

الخالدة.12 الفلسفة عن تعبريه ومدى
تعاىل، هللا شكر إىل يدعو ُصويف شاعٍر عن الشاعر لزيمون رة امُلتأخِّ األقوال وتكشف
العالنية هللا ن يُحسِّ حتى الرسائر تزيني إىل ويدعو تعاىل، هللا وتقوى تعاىل، هللا وطاعة
بالقسم ويُكِثر منه، الَخوف إىل ويدعو هللا، عصيان من ويُحذِّر الرسول؛ لحديث طبًقا

العظيم.13 باهلل والحلف باهلل

الحكماء، فقر ص٣٥؛ فاتك، بن امُلبرش ص٣٦٣–٣٧١؛ الشهرزوري، ص١٩٠؛ السجستاني، 10

.٢٤٦–٢٤٨
ص٧-٨. القفطي، ص٢١٥؛ السجستاني، 11

فأصدق، نَطقَت وإذا فاصرب، بُليَت وإذا فاشكر، أُعِطيَت إذا بها: وجل عز هلل يُدان خصال «عْرش 12

يودُّك، من وأكرم السؤال، قبل بمعروفك وابدأ فاعُف، قدرَت وإذا فأحِكم، عزمَت وإذا فأنجز، وعْدَت وإذا
ص٣١٦). فاتك، بن (امُلبرش لنفسك» ترضاه ما إال ترَض وال والعدو، ديق الصَّ عثرة وأِقْل

ص٢٧٠–٢٧٥. الحكماء، فقر 13
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وأخذ الشام. من عليها دخل حني بمرص سليمان من الِحكمة فيثاغورس وأخذ
وأضاف والدين. والطبيعة الهندسة معه حامًال اليونان إىل وعاد املرصيني. عن الهندسة
وأعطاه وِعلمه. وَرُعه ثبََت حتى مرص ملك أماسيس امتحنه النبوَّة. وادَّعى األلحان
يُقرِّبه كهنوتًا ووضع قط. لغريٍب ذلك يُعَط ولم «تعاىل». للرَّب الضحايا عىل سلطانًا
ينبغي النفوس فإنَّ وخالقنا، وجودنا سبب هو «سبحانه» هللا كان وإذا «تعاىل». هللا إىل
عمل هللا أحبَّ وَمن باهلل. ُمتصلة وَمحبَّتُها هلل، الفكرة «تعاىل». هللا إىل ُمنِرصفة تكون أن
واألقوال ذكره». «تعاىل هلل كرامات والقرابني الضحايا بالنجاة. وليفوز منه ليقُرب بُمحابٍَّة
التاريخ قراءة ل تتحوَّ هنا معرفته. عن اإلنسان يف تقصري عالمة «سبحانه» هللا يف الكثرية
أسوًة الشهرزوري يروي كما مقتوًال ومات بالحكمة. يرُمز وكان التاريخ». «أسلمة إىل
امَلوت. يف والخلود التضحية، يف واإلجالل الشهادة، يف فالعظمة السهروردي. بأستاذه
املؤرِّخني بطريقة وأرسته، نَسبه هرمس، عن كتََب ا ممَّ أكثر الشهرزوري عنه وكتََب
وتذكر إرشاقي. أو ُصويف حكايات وكأنها حياته، عن رواية من أكثر ويذكر العرب.
نقطة وهو والجنس. السياسة يف بينها رابط ال التي امُلتفرِّقة األقوال من مجموعة له
مبدأ وهللا األعداد. هللا خلق ما أول والحكمة.14 النبوَّة بني والغرب، الرشق بني االتصال
إىل ُمنرصفة تكون أن ينبغي ونفوسنا وتعاىل، سبحانه هللا من والوجود الخلق بدء أول.

بالرشائع. ك التمسُّ إىل ويدعو والبعث، بالخلق يؤمن فهو هللا.
اإلسالمية، الحضارة قْدر اليونان عظَّمت قديمة حضارة تُوجد ال أنه من وبالرغم
ألقاب نفس امُلتألِّه، الفيلسوف هو بالُخرافات. فيثاغورس أقوال عىل البريوني يحُكم
النفوس ببقاء وبرشَّ الصيام من واإلكثار الجهاد عىل وحثَّها النفوس وعَظ اإلرشاق. حكيم
مع العقل ووحدة الدهر، قبل الباري وحدة كاآلحاد. واحد تعاىل والباري ومعادها.
بالعَرض أو كاهلل بالذات ا إمَّ والوحدة الدَّهر. بعد الزمان ووحدة النفس ووحدة الدهر،
ومعرفة هللا. إىل انرصافها النفس وهدف سبحانه، هللا من والخلق الوجود كاملخلوقات.
خاِلصة والحكمة الكالم. من باليسري هللا ومعرفة الناس، عن باالنِرصاف مرشوطة هللا
وفاز. فحيا هللا منه وقرَّبه بمحبَّته عمل هللا أحبَّ ومن هللا. بمحبة ُمتصلة وَمحبَّتها هلل
الحكيم من هللا عند وامُلتقدِّم معروف. هللا عند هو سبحانه هلل امُلراِقب والحكيم واإلنسان

١٨١–٢١٤؛ ص٩٣-٩٤، الشهرزوري، ص٨٢-٨٣؛ السجستاني، ص٦٤–٩٦؛ أصيبعة، أبي ابن 14
ص٦٠–٦٢. فاتك، بن امُلبرش
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

وعال جلَّ هللا يف والكالم بالقول. ال بالفعل الجليلة واألفعال باألفعال. بل بالكالم ليس
عالمة سبحانه هللا يف الكثرية واألفعال وجل. عز هللا يرضاها التي األعمال تتقدَّمه أن يِجب
ولكن تعاىل هلل بكراماٍت والقرابني والهدايا الضحايا ليست معرفته. عن اإلنسان تقصري
امُلتخرِّص الرجل لسان منه. األفعال تجعل باهلل النفس وانشغال به. يليق الذي االعتقاد
ك التمسُّ إىل فيثاغورس يدعو لذلك هللا. عند نجاسة وضحاياه وصلواته امُلرتاض، غري
والقول هللا. طاعة يف مرصوًفا الزمان كل وجعل وجل، عز الرب باهلل بداية باألفعال
التي أفعاله بل بالتكِرمة ذكره تعاىل هللا عند ُمتقدًما الحكيم لسان فليس العمل. يشفُعه
بالقول. ال بالفعل الجليل النفس عىل والحصول خلَقنا. ولذلك منَّا، تعاىل هللا يُريدها
خالصة، هلل والحكمة وجل. عزَّ هللا يرضاها التي األعمال تتقدَّمه أن يِجب هللا يف والكالم
أقواٍل صاحب وفيثاغورس عِمل. تعاىل هللا أحبَّ ومن تعاىل، هللا بمحبة ُمتصلة ومحبَّتُها
بعض عىل ويُركز واملحبة. والرضا والتوكُّل والطهارة امُلراقبة الصوفية؛ مثل ومقامات
هللا مخافة أساس فيه. التشكُّك دون هللا عىل التوكُّل مثل الصوفية واألحوال املقامات
معروف تعاىل هلل امُلراِقب الحكيم واإلنسان اإللهية. الفضيلة إىل يؤدي والرِّضا الرحمة.
لإلنسان األحسن ومن الطاهر. النَفس من أوىل موضع األرض يف تعاىل هلل وليس هللا. عند
من رسيٍر من أفضل وجل عز هللا عىل التوكُّل حَسن وهو خشب من رسير عىل يحيا أن
هللا عند املحبوب والرجل الفضيلة، إىل يُقرِّب والرضا وجل. عزَّ هللا يف ُمتشكك وهو ذَهٍب
يف الحياة وجميع هللا. مخافة أساس والرحمة القبيحة. ألفكاره يُذِعن ال الذي هو تعاىل
أطيَُب هو االستواء وكالم وجل. عز هللا ومع هلل دائًما رجاؤه وتعاىل، سبحانه هللا طاعة
جل تعاىل هلل كراماٍت والقرابني الضحايا ليست ذلك ومع وجل. عز هللا إىل يُقرِّب بخوٍر
الزهد عىل تركز صوفية إسالمية ِحَكم كلها أقواله أيًضا رة امُلتأخِّ العصور ويف ِذكره.15
إىل واالبتهال باآلخرة، واإليمان باهلل، ك التمسُّ التصوُّف، إىل هروبها يف ة األُمَّ حال عىل وتدلُّ
واضحة. ُمبارشة إسالمية إشاراٍت دون حتى ونواهيه بأوامره وااللتزام هللا وبتوفيق هللا،
العادات يف إليها اإلحالة تتمُّ تصوف، كلِّ يف موجودة ثُنائية وهي الحرف. غري فالرُّوح
إىل هة املوجَّ األخالقية بالنصائح السيايس البُعد ويبدو امُلتقدِّمة. واألُمم السابقة وامِلَلل
دعوًة ذاته التصوُّف يكون قد امُلنكر. عن والنهي باملعروف األمر إىل والدعوة امللوك،

ص٢٠٨–٢١٦. الحكماء، فقر ص٦٢–٧٢؛ فاتك، بن املبرش 15
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أقواٍل صياغات ْت تمَّ لو ًة خاصَّ يشاء كما يفعل للسلطان العالم عن باالبتعاد سياسية
وقد سيايس. ال ِديني ثوٍب يف ُمقنًَّعا واجتماعيٍّا سياسيٍّا نقًدا يكون وقد السلطان. ملدح
والعقل امَلتني الرأي ذو الفاضل الحكيم وهو النبوَّة، معدن من الِحكمة فيثاغورس أخذ

النفس.16 أو بالعقل يُدَرك وال العدد، يف يدخل ال كاآلحاد، واحٌد الباري الرَّصني.
يعِقد إنسانية. أخالقية إيمانية إسالمية كلها وأقواله مرص، يف الِحكمة تعلم وطاليس
وكل القرآن. آيات مثل نزول سبب له قول وكل ومحمد. املسيح مثل حواريِّيه مع حواراٍت
صاحب وهو واملتن. السند الحديث، علم يف الحال هو كما ُمبرشِّ وقول رواية بها حكاية
فيثاغورس، مدرسة مقابل يف أرمالوس، أنكساجوراس، مانقسانس، منها فكرية مدرسة
ويدخل الرياضيني.17 مدرسة مقابل يف الطبائعيِّني مدرسة وأرسطو، وأفالطون سقراط
داخل: يحمله املوروث فإنَّ املاء، هو األشياء أصل إنَّ طاليس قال فإذا املوروث. يف الوافد
بخْلق طاليس ويقول 18.﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا اْلَماءِ﴾، َعَىل َعْرُشُه ﴿َوَكاَن
خلقه جوهر الخلق مبدأ أنَّ التوراة مع يتَّفق ما وهو العالم، أصل املاء أنَّ وليس للماء هللا
اْلَماءِ﴾. َعَىل َعْرُشُه ﴿َوَكاَن آية: يف والقرآن السماوية يانات للدِّ أيًضا وموافق تعاىل، هللا
واإلبداع. بالتوحيد يقول طاليس مادية. وليست إلهيَّة نظرة العالم إىل طاليس نظرة
من ِعلمه طاليس ى تلقَّ وقد والليس. األيس يف الكندي مصطلحات الشهرزوري ويستعمل
األوائل الطبيعيِّني وتسمية املحفوظ. باللوح شبيٌه املاء وهو األوَّل فالعنرص النبوَّة. مشكاة
إدانته.19 تسُهل حتى املوروث مقوالت يف للوافد صبٌّ هو بالدهريِّني طاليس رأسهم وعىل
الرشق من فاملاديَّة الهند. أهل جمهور قول وهو العظيم»، هللا «تعاىل له ُموِجد ال فالوجود
ل يتحوَّ رة امُلتأخِّ األقوال ويف الدهريِّني». عىل «الرد يف األفغاني الحظ كما الهند من القديم،
بركة، الُعمر وأنَّ العبادة، لذَّة يعرف صويف إلهي فيلسوف إىل طبيعي فيلسوف من طاليس
القلم مثل العنرص الرسول.20 عن حديث وهو عالنيته، هللا أصلح رسيرته أصلح من وأنَّ
التبَس. القوم وبعبارات اقتبس النبوَّة ِمشكاة ومن للنقش. القابل اللوح مثل والعقل ل، األوَّ

ص٥٤–٦١. ج٤، الشهرستاني، 16
ص٤٣. ج٤، الشهرستاني، ص١١٣-١١٤؛ السجستاني، 17

ص٣٠–٣٦. ج٤، الشهرستاني، ٨٨-٨٩؛ ص١٧، الشهرزوري، 18
١٩٩٨م). القاهرة قباء، دار األفغاني، الدين جمال كتابنا: (انظر ص١٠٧ ج١، خلكان، ابن 19

ص٢٧٦-٢٧٧. الحكماء، فقر 20
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

ما أول أنكمندريس فعند وبالخلق. باهلل مؤمنون فالسفة أيًضا الطبائعيِّني إن بل
ال أزيل تعاىل والباري الهواء. هللا خلق ما أول أنكسمانس وعند له. نهاية ال ما هو هللا خلق
للفجار. اإلثم ذخائر هللا وأعدَّ النور. بلغة التوحيد عن وعربَّ األشياء. مبدأ آخر، وال له ل أوَّ
ال أزيل تعاىل الباري األجزاء. امُلتشابه هللا خلق ما أول وفالرمانيوس أنكساجوراس وعند
بال ل، األوَّ ِعلمه يف صورته ُمبدع، هوية، تُشبهه ال له، بدء ال األشياء مبدأ آخر. وال له أول
رة امُلتأخِّ العصور ويف العنرص. صورة بوحدانيته أبدع ، تتغريَّ وال تتكثَّر ال أزلية، نهاية،
إال بالوحدانية، القائلني من أيًضا وهو به. واالستعاذة تعاىل هللا شكر إىل موجهة أقواله
ال، الفعَّ العقل هو األوَّل املبدأ أنَّ الحكماء سائر وافق األجزاء. املتشابه هو لَديه املبدأ أنَّ
خلق ما أول أبولوذس؛ بن أرسالوس وعند ُمتحرك. غري ساكن أنه قولهم يف وخالفهم
بداية الرأي يُهم ما بقْدر الرأي صاحب يُهمُّ وال أنكسماندريس، مثل له نهاية ال ما هللا
املوجودات مبادئ هللا خلق تاونيس، بن أبيقورس وعند الشهرزوري. عن الرأي باستقالل
الخالء يف تتحرَّك فاسدة، غري رسمدية لها، لون وال فيها خالء ال عقًال ُمدَركة أجساًما
بفاحش مملوء أفريقيا بلغة كتاب له ُوِجد زينون موت وبعد هللا. يشاء أن إىل واملالء
الحركة إنكاره وتحويل السوفسطائي األييل زينون صورة تلك اإللهيَّة. األمور يف القول
أخالقية مثاليٍة عن آدابه تكِشف ذلك ومع اإللهيَّات. يف القول فاحش إىل الطبيعيَّات يف
عن يُعربِّ جديد تاريخ خلق عىل التاريخ أسلمة قوة عىل يدلُّ وهذا الطبيعية. ماديَّتِه عكس
ِعلم يف وبقاءها الصور فناء أنَّ األكرب زينون وعند وتضخيمها.21 تكبريها بعد الشهرزوري
هو األصول كلها. العوالم يُفني أن عىل قادر والباري بقاءها، يقتيض والعلم تعاىل، الباري
ُمتحرك.22 والباري امُلنفعلة، الِعلَّة والعنرصهي الفاعلة، العلة هو فاهلل فقط، والعنرص هللا

وأرسطو وأفالطون سقراط (٢)

عن أعَرَض اإللهية. العلوم عىل الفلسفة من اقترص فيثاغورس. تالميذ من وسقراط
التوحيد. عىل والرباهني باألدلَّة امللَّة رؤساء حاَجج والعمل. النظر بني جامًعا نيا الدُّ مالذِّ

ص٢٤٩–٢٥١؛ الحكماء، فقر ص٢١٢، السجستاني: ٣٠٩–٣١٢؛ ،٨٩–٩٥ الشهرزوري، 21

برجسون رأي هو وهذا ص٤١–٤٤. فاتك، بن املبرش ٣٦-٣٧؛ ،٦٦ ص٣٩، ج٤، الشهرستاني،
أيًضا.

ص١٠٧. ج٤، الشهرستاني، 22
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

مائة يناهز ما وعاش رمزي، كالمه اليونان. ُحكماء سائر مثل ضعيفة املعاد يف آراؤه
واملقامات األحوال تعريف مثل مكاسب والعلوم مواهب العقول إن قال أعوام. وسبعة
وهو للحضارات. توافًقا أو لألخالق أسلمة أوسطها، األمور خري إنَّ وقال الصوفية. عند

الدنيا: ُزخرف عن والبُعد الزهد إىل يدعو شاعر

ُم��ل��ت��ف��ِت ل��ْح��ظ م��ن خ��ْط��رة وق��ع��ت وإن ال��دُّن��ي��ا إن��م��ا

تحدَّث مما أكثر أفالطون عن تحدَّث كما زاهد صويف ألنه البريوني؛ عنه وتحدث
َميِّت من علومه ينقل ال والشهرزوري. مسكويه الحظ كما باهلل د ُموحِّ وهو أرسطو. عن
زاهد ناسك شامي ك، والتنسُّ الزُّهد عليه غلب يموت. ال الذي الحي من بل ميِّت، عن
إىل تصري التي النفس عن وتكلَّم نواِدُره. وله والحكام. امللوك أوُجِه يف وقف هللا. يعبُد
دون باملوت عليه وحكموا آلهتهم نقد أنه شيًخا سبعون عليه شهد قتلها. وحرَّم القدس
الرب ماهية عن ُسئل وملا تالميذه. حاور الشهرزوري. عند الحال هو كما ينزِعج أن
عن السؤال مثل العمل إىل النظر من ًها تَوجُّ جهل؛ به يُحاط ال فيما القول بأنَّ أجاب
هللا. جود بأنها أجاب العالم خلق علَّة عن ُسئل وملَّا الرب. أمر من بأنها واإلجابة الروح

عليه.23 ة العامَّ فأثاروا واألدلَّة بالُحَجج الرشك ذوي ناَهَض
الرسول، ِمثل وهو السقراط. فيُصبح التعريف والم ألف يُضاف سقراط ولتعظيم
وألجئوا عليه ة العامَّ روا فثوَّ واألدلة، بالِحجاج الرشك ذوي وقابل الدين، يف اليونان خالف
«أف، قال: لذلك هللا. من فهي الِحكمة، أهمية عىل بسقراط ويُستشهد قتله. إىل َمِلكهم
سبحانه هللا هو الرجال أيُّها الحكيم وإنما حكيم، أنه يزعم يحُرضنا َمن قال من كل
وأعرض اإللهية، املعارف عىل اقترص باهلل. د موحِّ ُمسلم اآلمدي رواية يف وهو وتعاىل.»
شهيد فهو قتله، إىل أدَّى مما العامة ر وثوَّ والُحَجج، باألدلة الرشك وواجه الدنيا، مالذِّ عن

الفكر. لُحرية

وانحرف قومه عامة األوثان عبادة خالف ملَّا سقراط ذلك عىل يدلُّ ص٥٧. البريوني، ص٢٣؛ صاعد، 23

البريوني، ص١٣٣). (ص١٨-١٩، أثينه أهل ُقضاة أطبق كيف وعِظه، يف آلهًة الكواكب تَسمية عن
خلكان، ابن ص٨٣؛ السجستاني، ص٣٠-٣١؛ جلجل، ابن ص٧٠–٧٩؛ أصيبعة، أبي ابن ص٦٥–٤٨١؛

ص١٩٩–٢٠٦.
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

األصنام عبادة يف اليونانيني خالف باهلل. د ُموحِّ الحكيم، الزاهد امُلتألِّه هو سقراط
أي وعزيز يشء، كل ُمقدِّر أي يشء؛ كلِّ وخالق واضع تعاىل فالباري واألدلة. بالُحَجج
أوصافه أقىص الصفات. سائر وكذا وُمتكلم، األفعال ُمحكم أي حكيم يُضام، أن ُممتِنع
عجب وُمراقبته، ومحبَّته هللا َخوف النفس، إماتة اإللهية الحياة رشط القيوم. الحي أنه
كتََب والتقوى. العبادة يف وجلَّ عزَّ هللا حقِّ معرفة األضداد. تقريب اإللهية السياسة
اآلخرة. ثواب سبب نيا الدُّ وبلوى ُعقبى، دار واآلخرة بلوى دار الدنيا أنَّ امللوك أحد لعزاء
اليِقظ الفردي فالوعي للملك، نافعة فإنها لسقراط ضارَّة األصنام عبادة كانت وإذا
الرشيعة. إىل العقيدة من سقراط ينتقل ثم آخر. يشء الخامل الجماعي والوعي يشء
عزَّ الباري إىل العلو ُسلَّم الِحكمة بالرشيعة. والعمل الجماعة لزوم يف هللا فإرضاء
يرِبطه ما يحتج لم يُرضيه وما معرفته حقَّ هللا عرف من الرشائع. يف واإلخالص وجل
أنفس قابض إىل نفيس أسلمُت «إني وقال: الشهادة قبل وصىل استحمَّ ثم بالسيئات.
فالعقول فيه. نفسه املؤرِّخ يقرأ كالسهروردي، إرشاقي ُصويف حكيم فسقراط الُحكماء.»
تعامل مكاسب. واملقامات مواهب األحوال الصوفية: يقول كما مكاسب والعلوم مواهب

امُلحاورات.24 يف والسؤال الجواب امُلريد، مع الشهرزوري تعاُمل أفالطون مع
حياة يحيا أن يُريد فمن األخالقية. اإللهية فلسفته معرفة يمكن سقراط أقوال ومن
ومن أهلها، أحبَّه الدنيا يف زِهد ومن الجسيمة. األفعال جميع من نفسه يُميت إلهية
قْرن طريق عن يتمُّ إنما اإللهية السياسة فعل عاقبتها. وحمد خريَها نال اآلخرة يف رغب
خالص يتمُّ واألطبَّاء فباهلل اآلخر. من أحَديها خالص يتمَّ حتى ببعض بعضها األضداد
ُسلَّم والحكمة والتقوى. العبادة يف تعاىل هللا حقِّ عىل املحافظة يف ة الهمَّ وتكون املَرض.
لم يُرضيه وما معرفته حقَّ هللا عرف ومن وجل. عزَّ هللا من ُقرب يكون ال وبدونه العلو،
الدعوة امُلؤلَّفة، األقوال يف الرُّوح نفس وتظهر السيئات. عن ويرَدُعه يرِبطه ما إىل يحتج
عىل واإلقبال ورعايته ولُقدرته هللا إلرادة االستسالم عليه، والتوكُّل باهلل الثقة اآلخرة، إىل
قرآنية وبعبارة املؤمنني، مثل يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف ﴿َال والحكماء: عبادته
عبودية فامللكية امللوك. ضد والدِّيني السيايس رصاِعه عن تكشف أقوال وهناك رصيحة.
القراءة تعني وال السياسية. للحرية كُمقدِّمة الفكر حرية ضدَّ الدين رجال تشغل وتبعيَّة

.٢١٤–٢٦٥ ،١٠٠ ،٧٨ ،٢٥ ص٩، الشهرزوري، 24
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التاريخية الجوانب بعض إسقاط تعني ال كما انتحاًال. كانت وإالَّ التاريخ نواة إغفال
وال امرأته. يف ُممثًَّال النساء ضدَّ كان سقراط أنَّ املعروف فمن تاريخي. أساس بال أنها
التقابُل عن تعبريًا فارس، سقراط، مقابل تظهر حني يف القراءة. يف الواقعة هذه تظهر
يزل لم الباري واألخالقيَّات. اإللهيَّات عىل اقترص يونان. وحكمة فارس ِحكمة أنصار بني
حي أنه به يُوَصف ما أقىص الصور. تناهي اإللهية الحكمة اقتَضِت فقد فقط. هويَّة

الحياة.25 تحت تندِرج الصفات فباقي قيُّوم.
وبني بينه فرق ال النبوَّة، ويُثبت العالم، بخلق يقول اإللهي الحكيم وأفالطون
والحكيم اليوناني الحكيم بني فرق ال األوىل، الفلسفة أو التوحيد كتاب يف الكندي
معروف النبوَّة، أرسار شارح وهو والوحي. العقل بني والدِّين، الفلسفة بني اإلسالمي،
الباري إالَّ ِمثال وال طلل وال رْسم العالم يف وليس أزيل. ُمبدع للعالم والِحكمة. بالتوحيد
العقلية املعاني يف أرسطو يخالف فهو ثمَّ ومن هللا؛ وهو امُلثُل مثال إال مثال فال تعاىل.
أنشأ نقص. كل عن ُمنزَّه له، صورة وال شخص وال له، نهاية وال ِعلَّة ال الباري الكليَّة.
يف وليس الصالحة. باألعمال بل بالقول ليست والحكمة بالصورة. مها وتمَّ الهيوىل هللا
عدَّة أفالطون ه ويُوجِّ الرش. عن والصفح بالخري وامُلكافأة الِحكمة، من خريٌ هللا عطايا
للعبادة. أفالطون انقطع لقد قومه. يدعو نبيٌّ وكأنه الجمع املخاطب بضمري مواعظ
األخالق بني لة الصِّ ويف والعمل، والنظر والتقوى، العقل بني لة الصِّ يف سقراط مع اختلف
تحدَّث اإلسالمية. الفلسفة هات توجُّ عىل بناءً اليونانية للفلسفة بناء إعادة وهي عر. والشِّ
يف ذلك بدا كما الُحنفاء مثل وأفالطون إسالمي. تعبري وهو اإللهية، الحكمة أرسار عن
السكينات. يها ويُسمِّ اآللهة. بتعدُّد الظاهر يف يقول أنه من بالرغم «طيماوس» محاورة
بالوباء، هللا ابتالهم بالِحكمة قومه تاَجر وملَّا هللا. عبادة عىل وعَكَف التعليم عن تخىلَّ
سقراط مع ُمقابلته بعد الفلسفة إىل انتقل ثم عر الشِّ تعلَّم بالهندسة. أفالطون فخلَّصهم
وسقراط فيثاغورس فعل كما بالرَّمز الِحكمة عن وعربَّ العقل.26 إىل األسطورة من ُمنتقًال
والصرب لها العاشق عناية عليها، الحكمة أهل من ليس من اطالع كراهة ثالثة: ألسباٍب
وليس امُلحاورات أسلوب واستعمل وفية. الصُّ عند الحال هو كما الطِّباع وتشحيذ عليها،

ص٧٤–٧٦. ج٤، الشهرستاني، ص٢١٧–٢٢٤؛ الحكماء، فقر ص٨٤–٩٥؛ فاتك، بن امُلبرش 25
.Logos العقل ،Mythos األسطورة 26
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

لذلك امُلعتزلة، عند العقلية األخالق إىل أقرب أخالقية مواِعظ ُمعظمها أقواله الكتُب.
بني لة الصِّ ُمدرًكا بذاتها امُلستقلة لألخالق وليس للدولة الدين الروحاني. أرسطو يه يُسمِّ
املبادئ أفالطون وعند بأكملها.27 مدرسة إنه أي تلميذ؛ ١٢٠٠٠ له كان والسياسة. الدين
الطبيعية دون اإللهية بالعلوم اشتغل واملادة. الُعنرص خلق الذي «تعاىل» هللا ثالثة:
للمساعدة طلبًا إرسائيل أتَْت وقد «تعاىل». ربِّه لعبادة الناس عن وتخىلَّ والرياضية،
فأوحى الوباء، فزاد املذبح، مساحة بتضعيف أفالطون فأمَرها الوباء، زمن اليونان من
من إرسائيل بني نفور الوباء سبب وكان املكعب. فوا يُضعِّ لم بأنهم أفالطون إىل هللا

إرسائيل. لبني يوحى ا ممَّ أفضل إليه يُوَحى فأفالطون الهندسة،
الشكر مثل كذلك وأحوال مقامات صاحب صوفيٍّا أفالطون يبدو األقوال ومن
خلقه بني هللا ُمساواة عىل نهار ليل الناس عىل ِنَعمه عىل هلل فالشكر واملعرفة. والخوف
والخوف ُمعني. بشعٍب تخصيصها ضدَّ بها وااللتزام أجمعني الناس عىل النعم مواهب يف
هللا ومعرفة النفس. سوى شيئًا اإلنسان يقتني أال ورشطه اإلنسان. جليس هللا من
وجل، عزَّ هلل خالًصا صحيًحا الباطن يكون أن والِحكمة اإلنسان. واجبات من ووصفه
أيًضا ْمت والصَّ هللا. مخافة الِحكمة فرأس اإلنسان. من وليس هللا من الخوف يكون وأن
وال يتكلَّم. ما ضعف يسمع أن أجل من واحًدا، ولسانًا أُذننَي لإلنسان هللا جعل فقد مقام.
امُلحرَّكة بالصورة التشبُّه باملالئكة، التَّشبُّه اإلنسانية والفضيلة بالرشيعة. االستهزاء يِجب
بالصورة. ودعَمها هللا أنشأها التي الُهيوىل دون سبحانه الخالق فيها أنشأ التي بالقوة
هو كما لكم.» أقول «الحق مثل املقدَّسة الكتُب أدب صياغة تُشِبُه األقوال صياغات وكل
مما تاريخيٍّا صحيحًة تكن لم إن أفالطون روح بها األقوال وكل األناجيل. يف الحال
الصوفية، النزعة نفس عن أفالطون أقوال وتكشف االنتحال. من قريبة القراءة يجعل
ا ممَّ به الظنِّ ُسوء وعَدم وتعاىل سبحانه هللا طاعة مثل إسالمية، ونهاية إسالمية بداية
عىل أقوال تظهر كما رة. امُلتأخِّ العصور هذه يف الفلسفة عىل التصوُّف سيادة عىل يدلُّ
وتغريُّ والغْدر الظلم ضدَّ بالسياسة تتعلق و«النواميس» «الجمهورية» صاحب لسان
مثل أرسطو بأستاذه أفالطون التلميذ عالقة تُربز كما والصدق. والعدل الوفاء معاني

ص١٠٠–١٠٥، الشهرزوري، ٨٣؛ السجستاني، ص٧٩–٨٦؛ أصيبعة، أبي ابن ص٢٦-٢٧؛ البريوني، 27
.٢٦٦–٢٨٩
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نظم الذي وهو الباري، وجود باألول أفالطون ويعني الصوفية. عند بالشيخ امُلريد عالقة
تعاىل.28 هللا من ألنها بينها فيما ُمتِفقة كلها األشياء اإلسقاطات،

أنيسه.29 هللا وِذكر جليسه، هللا خوف الطبيب، أفالطون وهناك
فهو الكامل الفاضل أو الحكمة ُمحبَّ وتعني الحكيم نيقوماخوس بن أرسطو ا أمَّ
أنبياء سلسلة من الوحي يكون أن بالرضورة ليس الِحكمة. إىل منه النبوَّة إىل أقرُب
﴿َوإِْن السالسل، ُمتعدِّد فالوحي القرآن. ذكرها والتي العَرب يعرفها التي إرسائيل بني
إسالم كان واليونان. وبابل وفارس والهند الصني يف نَِذيٌر﴾، ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن
التقديس ِلباَرتِنا أنَّ ومقالته بوثيون. هيكل يف تعاىل هللا من بوحٍي أرسطوطاليس
والتسبيح عطية، والِحكمة الباري موهبة الِعلم األشهاد. أيها واإلكرام، واإلجالل واإلعظام
فمن أرضه. يف وجل» «عزَّ هللا ميزان والعدل األسباب. وُمسبِّب الصواب مُلعلِّم والتقديس
باهلل اعتزَّ أقامه ومن جهالة، أعظم جهل فقد عباده بني وضَعه ا عمَّ هللا ميزان أزال
بسيط. ألنه هللا ِفعل مثل بسيط فِفعله بسيًطا كان ما وكل اعتزاز. أشدَّ «سبحانه»
وكتُبه حياته كتاريخ، عنه الحديث من وبالرغم األنبياء. مثل عاًما وستِّني واحًدا عاش
َموته يف اختلفوا وقد التعظيم. كثرة من خيال إىل ل تحوَّ أنه إال وآدابه، ومقاالته ووصيَّتِه
أخبار يف ووَرَد النور. من عموٍد يف السماء إىل ورفعه معروف، وقرب طبيعي موٍت بني
التي العبارة نفس وهي اإلنسان. إىل منه امَلَلك إىل أقَرُب أنه إليه أوحى هللا أنَّ اليونانيني
عظيم. شخٍص أي عىل تُلقى مثالية أنماٍط وجود عىل يدلُّ مما أسقليبوس عن قيلت
تُشبه عالقة وهي ويُعلمه. ويُرشده اإلسكندر يهدي نبيٌّ وكأنه أرسطو عن الحديث ويتم
الدين، إىل الفلسفة من لها ناقًال الشهرزوري يقرؤها يَِعظه، وهو بابنه لقمان عالقة
الُحكماء، خاتم فهو اليونانية. للفلسفة خ ُمؤرِّ فيلسوف وأرسطو اآلخرة. إىل الدنيا ومن
أرسطو يستِعن ولم الرسل. خاتم ومحمد السابقة الوحي ملراحل مؤرخ اإلسالم أنَّ كما
أحيانًا مرسل. نبي قول إىل وال ُمنزَّل كتاب إىل ُمستِند وغري الرسول، استعان كما بوحٍي

إليها.30 عقله يِصل لم أمور وفاتتْه الطريق ضلَّ

ص٩٠–٩٤. الشهرزوري، ص٢٢٥–٢٢٨؛ الحكماء، فقر ص١٢٩–١٧٨؛ فاتك، بن املبرش 28
ص١٧–٢٧. زاده، كربي طاش ص٨٢؛ أصيبعة، أبي ابن ٢٦٦–٢٨٩؛ ،٩٧–١٠٢ الشهرزوري، 29

ص٢٧؛ جلجل، ابن ص٨٠–١٥٠؛ زاده، كربي طاش ٨٦–١٠٧؛ ص٦٧، أصيبعة، أبي ابن 30

ص١٤٨. السجستاني،

310



(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

وأفالطون نيا، الدُّ عن أعرض سقراط واحد. ثُالثي وأرسطو وأفالطون سقراط
أفالطون عن أرسطو عن زينون روى وقد العقل. أفالطون اه سمَّ وأرسطو ربَّه، عبَد
اليونانيني، عند امُلطَلق املشهور امُلقدَّم الحكيم ل األوَّ املعلم هو أرسطو سقراط.31 عن
إىل والعروض الكالم، إىل النحو كِنسبة املعاني إىل ونِسبته املنطق. لوضعه األوَّل املعلم
تُشِبُه عربية قراءة وهي املنطق، وضع لذلك َغر. الصِّ يف والنحو اللسان تعلَّم عر. الشِّ
يف وكاستثناءٍ ذلك ومع يونس. بن متَّى وبني بينه الشهرية املناظرة يف السريايف قراءة
أرسطو. أتباع الشهرزوري ينُقد وأسلمِتهم وتعظيمهم باليونان اإلعجاب من السياق هذا
األخالقية العلوم استكمل ولكنه أفالطون. عند اإللهيَّات وقلَّة املواعظ أسلوب قلة ويُالِحظ
كما الِحكمة من أظهر ما عىل أفالطون عذل واإللهية. والطبيعية والتعليمية والسياسية
جزءٌ فالنظرية نظرية. قراءة الشهرزوري يُقدِّم وأحيانًا شطحاتهم. يف الصوفية يفعل
يتحدَّث التي العماية أو الظُّلمة هذه النصارى من قوٌم أثبََت منذ اإلسالم تاريخ من
الحكمة ل وحوَّ الفلسفة، عىل السابَقني عر والشِّ اللغة نقد أنه ميزته وتظلُّ أرسطو. عنها
قبل الدين أنَّ كما اليونان عند الفلسفة قبل فالشعر العقل. إىل األسطورة من اليونانية
فروض من فاملنطق والنحو. املنطق بني زاده كربي طاش ويُقارن املسلمني. عند الفلسفة
واجب. فهو الواجب عىل يتوقَّف وما تعاىل، هلل الواجب معرفة عليه موقوًفا لكونه العني
هندسة فاملنطق الهندسة. من ُمستًقى وهو املنطق. عىل تقوم امُلتصوِّفة رياضة أن بل

املساحة.32 منطق والهندسة الفكر،
خطيب يبدو كما الشكر مثل وأحوال مقاماٍت صاحب صوفيٍّا أيًضا أرسطو ويبدو
الربية م قسَّ والذي الخليقة سوَّى الذي هلل بالحمد ه يتوجَّ املنرب. عىل الجمعة يوم مسجد
أفاض والذي الطاقة مقدار من بأقلَّ عباده اخترب والذي واملاهيَّة الَكيف سبق والذي
راجيًا عليه والتوكُّل به واالستعانة وعبادته ُشكره استوجب ا ممَّ اإلنسان عىل بنَِعمه
من والطَّول الربية، عىل سبحانه له واملنُّ تعاىل، هلل واجب فالشكر والتوفيق. السالمة

«كان .٢٠٩ ص٩–٢٨، الشهرزوري، ٢٨٨؛ ص٨٣، زاده، كربي طاش ١٨٥؛ ص٢٢٧، السجستاني، 31
تحقيق ويُطَلب الفلسفية، وامَلضايق الحكمية ات املهمَّ من كثريٍة مسائل يف أخطئوا أتباِعه وأكثر أرسطو

.(٩٩ ص٢٦٠، (الشهرزوري، ُكتُبنا» من ذلك
يونس بن متَّى بني والنحو املنطق بني املناظرة يف قراءة واملوروث، الوافد «جدل دراستنا: انظر 32

ص١٠٧–١١٨. ج١، والوطن، الفكر هموم السريايف»، سعيد وأبي
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الشكر وهو األمور، من والصغري الكبري يف امُلهمِّ عىل وامُلعني امللجأ وهو الحمد، له عنده،
مُللكه. زوال وال له َل أوَّ ال واحد إنه يقول ن ممَّ نِعَمه يُحيص وال ِمنَنه يعِرف ن ممَّ الواجب
شاء، كيف األوائل الرءوس خلق ُمتقدِّمات، من وأحَدثها موجودات، من ال الخليقة أنشأ
النبي من خالص توحيد إعالن وهو شاء. ما عىل الرءوس تلك من الكلية الطبائع وبََرأ
«أسباب يف الحال هو كما نزول سبب قول ولكل كليًة. أسلمتُه ت تمَّ أن بعد أرسطو

النزول».
أنه إال أرسطو، فلسفة مع يتَّفق ما وهو العلم عىل األقوال ُمعظم أنَّ من وبالرغم
ومن ذاته. نحو أو الطبيعة نحو وليس هللا نحو ه يتوجَّ فيه العقل ذَوقي. ُصويف ِعلم
محبًَّة هللا أحبَّ ومن وجل. عز هلل ُمحبٌّ الفضيلة وفعل وجلَّ عزَّ هللا وعبد العقل خدم
يُحبُّ ما اإلنسان هللا أعطى وإذا إليه. وأحسن هللا أكرمه والفضائل العقل وأحبَّ إلهية
يعقل وأن حدوًدا، للعقل ولكن العفو. من هللا يُحبُّ ما يفعل أن اإلنسان فعىل الظفر من
عىل يصُدق ال امُلوَجب والخري ُممكن. غري اإلنسان به ينطق وأن عسري، أمر هللا اإلنسان
فقط السالب إنما امُلضافات. من ليشءٍ وال لفالٍن هللا يجوز وال دونه، ما عىل ويصُدق هللا
ويف أسلوب آيات يف الحال هو كما له نظريَ وال حدَّ وال صفة ال فهو هللا. عىل يصُدق
كان الرمز. وبأسلوب الذَّوق لغة إىل العقل لغة من أرسطو ل ويتحوَّ السلبي. الالهوت
خلقه. يف الجاري هللا قَدر هو فهذا ُرشب. غري من روي هللا عَرف ا فلمَّ يروى وال يَرشب
فقد عباده بني وَضعه ا عمَّ هللا ميزان أزال فمن أرضه. يف وجلَّ عزَّ هللا ميزان والعدل
تاريخية نواًة إيجاد أجل ومن االغرتار. أشدَّ سبحانه باهلل واغرتَّ الجهالة، أعظم جهل

والعالم».33 «السماء إىل اإلحالة تتمُّ القراءة لهذه
املعاني نفس وتفيد أقواله وتقلُّ امُلتأخرة، العصور يف أرسطو قيمة وتضمحلُّ
ملك، تعاىل هللا أطاع ومن قدُره، عال بالدين ك تمسَّ فمن الباطنية. والحياة الروحية
بني ذلك يف فْرق ال حال، كلِّ يف املرء عليه يَعتِمد ما وأوىل أَمل أقوى تعاىل باهلل والثقة
به يفَقُه قلب له كان لو ِمثل: األقوال يف القرآنية ياغات الصِّ بعض وتظهر ورعيَّة. ملٍك
األستاذ اإلسكندر، مع الخالدة عالقته إىل يُشار كما إليك. معي عاد بهما يسَمع وأذنان
القيادة بنية عن الكشف ويتمُّ والعامل. امُلفكر والقائد، النبيُّ والعمل، النظر التلميذ، مع

ص١٨٥–٢٢٢. فاتك، بن امُلبرش 33
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

األساقفة رؤساء ورئيس الروم قوَّاد من القائد هو فالبطريق امُلقارنة. الحضارات يف
باألزلية. يَزل لم والباري تعاىل، هللا علم يف أزليَّة أرسطو عند َور والصُّ اليهود. عند والعاِلم
الصويف الجوِّ هذا ويف ذلك، ومع البتَّة. شيئًا يعلم ال الباري إنَّ يُقال أن الشنيع ومن
ناقًال الشعر نقد الذي فهو اليونانية. الفلسفة يف التاريخي أرسطو دور يظهر امُلغِرق
استعمال سوء ضدَّ اللغة نقد الذي وهو العقل. إىل األسطورة من الفلسفة، إىل إيَّاه
وأكمل الفلسفة. إىل الدين من العرب حياة امُلسلمون الحكماء نَقل كما لها السوفسطائيِّني
من بَرع أن بعد والسياسية األخالقية العلوم سبقوه، َمن عند الناقصة العلوم أرسطو

والتعليمية.34 الطبيعية العلوم يف سبقوه
أرسطو، ُمعلم الفيلسوف، للملك أعىل َمثٍل إىل القرننَي ذو اإلسكندر ل تحوَّ وقد
الذي القرنني ذو هو كان سواء التوحيد، رسالة امُلبلِّغ للبُلدان، الفاتح للقوَّاد، الصديق
الذِّكر اإلسكندر بلغ لقد أيَّامه. يف اليونان بالد يف الرشك انقشع غريه. أم القرآن يف ذُكر
حرَّر لقد اليونان. الرُّوم غَلب كما الُفرس اليونان وغَلب املمالك. توحيد غايتُه اآلفاق. يف
دارا. عىل ينُرصه أن أرسطو له ودعا دارا، إىل يؤدُّونها كانوا ِجزية من اليونان اإلسكندر
أرسطو الخونة. وعقاب له َمهيبة جنازة وإقامة َموته عند دارا تعظيم اإلسكندر نُبل ومن

العمل. هو واإلسكندر النظر هو
ربِّي تعاىل «هللا وطاعته، وجل عز هللا بتقوى األمر اإلسكندر، أرسطو علَّم وقد
داعيًا اإلسكندر خرج يشاء. ملن والغلبة األوثان عبادة ونقد وخالقكم.» خالقي وربُّكم،
الرباهمة، ُمعاملة اإلسكندر وأحسن دارا. وُمعاقبة الخراج بتأِدية الناس وُمطالبًا هللا إىل
الخراج. عىل الهند أهل صاَلَح لذلك منهم. الهداية ي تلقِّ إىل يحتاج الذي هو أنه ووجد
القرآني الَقَصص عىل الشهرزوري اعتَمَد ربما وفارس. الهند إىل هللا رسول فاإلسكندر
يف وُدفن النحاس. أخيلة يف النار ووضع اْلَحِديِد﴾، ُزبََر ﴿آتُونِي اإلسكندر: أسلمة يف
«ربِّ بابل: يف يحتِرض وهو وقال هللا. إالَّ زائل يشءٍ كلُّ العظماء. موكب يف اإلسكندرية
بني العالقة نفس هي باإلسكندر، أرسطو وعالقة سواك.» باطل ملٍك فكلُّ رضاك، أِنْلني
اإلسكندر إىل يُنَسب ما وهناك بامللك.35 الفيلسوف عالقة ستان، سجِّ وملك سليمان أبي

ص٩٨-٩٩. ج٤، والشهرستاني، ص٢٢٩–٢٣٦؛ الحكماء، فقر 34
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

عىل وأبقى فارس من املجوسية كتُب حَرق أنه وهو وعقله استنارته مع يتَِّفق ال وما
أصولها. وأحَرق اليونانية، إىل ونقلها والفلسفة، والطبِّ النجوم كتُب

وحدة فهي أرسطو. أستاذ أفالطون من أو اإلسكندر من أو أرسطو من والتوحيد
يف الرشك وقَمع العْدل، وفاض الخري، وأظهر اإلسكندر، أرسطو علَّم واحدة. حضارية
ُمحاربته يف الَعرافة ِعلم عىل اإلسكندر باعتماد زاده كربي طاش ويستشهد اليونان. بالد
واإلسكندر العلم. نموذج هو أصبح قد امُلتأخر العرص هذا يف الَعرافة ِعلم وكان للُفرس.
التاريخ. يف بينهما التطابُق مدى عن النظر بْرصف إسالمية صورة وهي القرنني. ذو هو
نرش يف اإلسكندر ورسالة إسالمية. قراءة وهي بالشيخ. امُلريد عالقة بأرسطو وعالقته
بوحي كان ألرسطو أفالطون وتسليم إسالمية. قراءة فتوحات حروبه وتسمية التوحيد
يف التعليم مناهج يف الشهرزوري عىل امُلريد وقراءة للُمريد الشهرزوري عهد ِمثل هللا من
فلسفة من لسلوٍك رسم فإنها نيا بالدُّ امُلهتم أرسطو صورة ا أمَّ والتصوُّف. الفقه أصول
رؤية يف أفالطون وبني بينه الجمع الفارابي حاول أن بعد رة امُلتأخِّ العصور يف الطبيعة

والدنيا. اآلخرة بني واألرض، السماء بني تجمع ُمتكاملة
الجزية من اليونان بالد وحرَّر مرص. مينا د وحَّ كما اليونانيني اإلسكندر د وحَّ لقد
بأنَّ القراءة تبدأ ثم التاريخ. نواة هي هذه الفرس. ملك دارا إىل تؤديها كانت التي
الذي وهو القرنني. ذي من رسائله وكتََب القرنني، ذا نفسه ى سمَّ الذي هو اإلسكندر
اإللهي. الحكيم هو والنبيُّ الطبيعي النبي هو فالحكيم نبي. أو حكيم ألنه القرآن مَدَحه
برشَّ وقد يشاء. من امُللك يؤتي وهللا النبوَّة. آفاق تفتح والحكمة الِحكمة، يُعطي هللا

إنسان ألنه دارا انهزم لذلك الجميع. رب الخالق باهلل اإليمان إىل ودعا بالتوحيد اإلسكندر
بتأييٍد اإلسكندر وانترص ميِّت. وهو يموت ال الذي اإلله باسم ى تََسمَّ طاغية، ضعيف
ينُرص الذي الحقُّ املعبود وهو االستعانة. به والذي التوكُّل عليه والذي الخالق هللا من
تُمثِّل الصوت. ملصدر التفت حني وعيه لتشتُّت دارا اإلسكندر قتََل وقد ينُرصه. من
وقرطاجة روما بني الحرب تُمثل كما الغرب، مع الرشق حرَب ودارا اإلسكندر معركة
وقَسمه اإلسكندر حروب لوصف األوىل الفتوحات لغة وتُستعمل والجنوب. الشمال حروب
رشوطه: ويعرض وتأييد. وفتح دعوٍة صاحب هو مكة. فتح بالفتح، وثِقته بالنرص
االنتحال، بداية فالقراءة واالنتحال. القراءة بني فرَق ال وهنا القتال. أو الجزية أو اإلسالم
التصوُّف. لدرجة الوْجد به ويبلغ بالدعوة. اإلسكندر ح ويُرصِّ القراءة. نهاية واالنتحال
إلٌه اإلسكندر الحبيب.» بدارا باللُّحوق هللا يُكرمني أْن «إىل هللا سبيل يف ُمجاهد فإنه
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القديمة. والثقافات الجمعي الخيال يف املستويات هذه بني فرق يُوَجد وال وبَرش، ونبيٌّ
فالسرية األقوال. يف وجوده من أكثر السرية يف موجود اإللهي ه التوجُّ هذا أنَّ والغريب
ينتهي أن بعد رة امُلتأخِّ العصور يف اإلسكندر أقوال وتقلُّ الخيال.36 ُصنع من بطبيعتها
تجنُّب وإىل هللا تقوى إىل الدعوة عن تزيد وال السيايس. الخيال ويعزَّ الفتوح عرص
امُلستقيمة. والطباع السليمة العقول يُفسد بهنَّ والخلوة النساء من فاالستكثار النساء.

الشهوات.37 عن مجرَّدة هللا وأفعال الكل. بارئ لَغري السجود يِجب وال
النقصان. من خلقه من أحٌد يَْعَر ولم بالكمال تفرَّد تعاىل هللا أنَّ أوديموس وعند
واملسلمني.38 اليونان عند رشحه وتقدير األفرودييس اإلسكندر زاده كربي طاش ويذكر
يُخاطب امليالد قبل الرابع القرن يف اإلسكندر عارص الذي الناسك الكلبي وديوجانس
فكري حوار هو قرون. سبعة وبينهما امليالدي، الثالث القرن يف اليوناني الشيخ ويُحاور
الكلبي ديوجانس بني خْلط هناك كان وربما تاريخيٍّا. جسديٍّا حواًرا وليس روحي
الزمان يف له حدود ال الفكري فالحوار ألفلوطني. ُمعاًرصا كان الذي الاليرتي وديوجانس
مثل عملية نصائح لَديه ذلك ومع الحكماء. من كغريِه إلهيَّات لَديه ليس املكان. أو
هللا ويسأل يدعو رجًال ورأى تعاىل. هللا أمر من الرحمة فإنَّ املرض، من الجَزع عَدم
تغَرق رة امُلتأخِّ العصور ويف لُرِزقها.39 التعليم يف أجهد لو أنه مع الِحكمة يرزقه أن
إىل امُليض عىل عزم وقد تعاىل. هللا ِذكر الكالم فأفضل التصوُّف. يف ديوجانس صورة
وُمنطلقها الدعوة مكان فمكة وطنه، إىل العودة ثُم هناك من تعاىل هللا إىل للدعوة مكة

والقَسم.40 العهد الناس عىل ويأخذ سواء! حدٍّ عىل واملسلمني لليونان

وأعزَّني بالنرص، أيَدني الذي هللا إلهي، إنَّ … دارا عىل هللا يَنُرصني حتى داخلها غري فإني «افتحوا 36

وإلهك إلهي إىل أدعوك فإني وجَحَده، به كَفر من عىل ِنقمًة وبعثني األعداء، إىل بالنرص ني وعالَّ بالفتح،
… منك ذلك استحقَّ قد فإنه غريه، تعبُد وال تَعبُده أن يشءٍ كلِّ وربِّ يشءٍ كلِّ وخالق وخالقك، وخالقي
… أرضك ألطأنَّ بإلهي عليك أُقِسم فإني وإالَّ منِّي تسَلم الخراج إيلَّ وأدِّ تُعبَد التي باألصنام إيلَّ وابَعْث
ذ ُمنفِّ لربِّي، ُمطيع ولكني … به كفر من وقتْل دينه إلظهار بعثَني ربي … بدارا إلهي صنََع ما رأيَت فقد

.(٢٢٨–٢٤٢ ص٢٣١، فاتك، بن (امُلبرش أمَره»
ص٤. ج٥، الشهرستاني، ص٢٤٣–٢٤٥؛ الحكماء، فقر 37

الحكماء. عند اإلسكندر صورة عن جامعية رسالة إعداد يمكن .٢٧–٥٥ ص٨٠، زاده، كربي طاش 38

ص٢٤٣–٢٤٥. الحكماء، فقر ص٧٦–٧٧؛ فاتك، بن امُلبرش ص١٦٩–١٧٢؛ السجستاني، 39
ص٦٥-٦٦. زاده، كربي طاش ص٣٣٢–٣٤٣؛ الشهرزوري، ص٢٦٢؛ السجستاني، 40
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يونان. شيوخ من شيخ وهو «تعاىل». هللا إىل إال الفالسفة يحتاج ال ألينوس وعند
هللا رتَّب فرفوريوس وعند النساء. أمور يف يُشاور كان ما كثريًا القابيل وأريباسيوس

تعاىل.41 الباري عند من جاءت الكثرة وأنَّ الكون
نحو العامة انتباه لشدِّ خيالية حكايات أيًضا حوله نُسجت فقد َجالينُوس ا أمَّ
نواة وجود من وبالرغم املظلوم. ونُرصة الضعيف، نجدة الشعور، يف الخصبة املناطق
إىل أقَرب املاء تجميد صفة أنَّ إال وُمصنفاته، وأخالقه ومسكنه حياته يف تاريخية
الشخصية رسم عنارص حساب عىل امُلصنفات عرض م يتضخَّ العلم. إىل منها امُلعجزة
أكثر فيه التاريخ ذلك ومع التشبيهات. تكثُر أعماله. ورشوح أبقراط عىل ويعتمد األخرى.
يسكن فكان التاريخ. يُهم وال أقواله. قبل بشخصه نموذج طويلة، حكايته أقل. والقراءة
إذ الشايف هو هللا أنَّ يرى الذي املؤِمن الطبيب نموذج هو مرص. أرض وهي مقدونية يف
يحُرسه أن ربَّه يدعو لطفانس وسمع فتاك. مرض من «تعاىل» هللا خلََّصني ملَّا يقول:
َجالينُوس وارتباط فكره. بناء يمكن حتى تروى وال أقواله تعطى ال ولكن أصدقائه. من
ذكر َجالينُوس إنَّ بل املسيح. مع َجالينُوس يتعاَرص أن بدَّ وال رة. ُمتأخِّ رؤية بالسالطني
القفطي واعرتاض الرهبنة، ناقًدا املدنية السياسة يف أفالطون كتاب تفسريه يف املسيح
أربعمائة واألصح األقل، عىل سنٍة بمائة املسيح عىل تالية الرهبنة بأنَّ ذلك مع مؤرًِّخا

الغربية.42 مرص صحراء يف أنطونيوس سها أسَّ أْن بعد عام
ويف الصُّ األخالقي َجالينُوس إىل الطبيب َجالينُوس صورة امُلتأخرة األقوال ل وتُحوِّ
الشعوب بأخالق العاِلم فيُصبح الصورة م تتضخَّ ثم تعاىل. هللا ُمراقبة إىل يدعو الذي
أنواع. ثالثة إىل عليها األحكام وتنقِسم الشعوبية. باستمرار يُوحي ا ممَّ األَُمم وطبائع
والِقرى الُفرس، يف والِكرب والرُّوم، الهند يف الِحكمة مثل املحامد وبيان املدح ل األوَّ
مرص، قبط يف والحساب العراق، أهل يف والِعلم الحبَشة، يف دق والصِّ العرب، عند لألخيار
القلب قسوة مثل وامَلثالب املحامد بني تجَمع أحكام والثاني الحجاز. أهل يف والفصاحة
والنوع والفرنج. األكراد يف والشجاعة والطَمع ك، والرتُّ الزنج يف واألمانة الِغرية وعَدم
أهل يف والجهل األرمن، يف والخيانة والقتامة القذارة مثل وحَدها امَلثالب أحكام الثالث

ص٣٨-٣٩. ج٤، الشهرستاني، ص٥٦؛ ج١، زاده، كربي طاش 41

٤٦١–٤٧٩؛ ص١٦٨، الشهرزوري، ٢٦٤؛ ص٢٧٢، السجستاني، ص١٠٩–١٥٠؛ أصيبعة، أبي ابن 42
ص١٢٦–١٢٨. ج١، خلكان، ابن ص٢٩٧؛ فاتك، بن املبرش
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صفات وتتخلَّل والبطائح. املغرب أهل يف والبُخل واليهود، الرُّوم يف والخالف الشام،
والكِذب الطوال يف فالُحمق الروح. وصفات الجسد بني والجبلة األفراد ِسمات الجماعة

الِقصار.43 يف
عند اإلجابة فوجد النمرود. وخرب بابل بُنيان كيفية ِعلم عىل بطليموس وحرص
العربانية من التوراة له فرتَجم الرتجمان برونم إليهم فبعَث املقدس. بيت يف إرسائيل بني
هو وبطليموس العربانيني، تالميذ هنا فاليونان النمرود. خرب فيها فوجد اليونانية، إىل
تعاىل هللا عند أحسن يشء وليس العلم. من أهمُّ واألخالق السبعينيَّة. بالرتجمة أمر الذي
علم واضع بطليموس بني املقارنة وتتمُّ اآلخرة. سفري والعمل امُليسء. إىل اإلحسان من
سيايس ُمتكلم إىل بطليموس يتحوَّل األقوال ويف النحو. علم واضع سيبويه مع الفلك
هللا بسخط مقرون نفسه عن هللا ورضا هللا. ذكر من إال لسانه عقل من فالعاقل وصويف.
وينصح والثواب. التطهري نعمة اء الرضَّ ويف ل امُلفضِّ ِنعمة الرساء يف وهلل عليه. سبحانه
من بطليموس يتحوَّل رة امُلتأخِّ األقوال ويف عمًال. فليِزْده أجًال اإلنسان قاَرب كلما بأنه
العظيم، باهلل ويُقِسم البالء. حال يف باهلل االستعانة إىل يدعو أخالقي ُصويف إىل جغرايف
الجنس إىل والسياسة الدين من وينتقل والبقاء. العمر طول له ويتمنَّى للسلطان، ويدعو
عىل الخلق من أحد يقِدر فال اآلن. وحتى رة امُلتأخِّ العصور يف الثالث للُمحرَّمات طبًقا

نفسها.44 إالَّ املرأة حفظ
الريايض. الهنديس منه أكثر الروحي األخالقي هو التاريخ كتُب يف املذكور وإقليدس
تنزيًها األشياء صور ِمثل ِحلية وال صورة للباري ليس أفلوطني اليوناني للشيخ وطبًقا
الِحكمة ويلِّ هللا باسم مهادرجيس ويتحدَّث الحارض. الشاهد طيِّ يف املطلوب والغائب هلل.
بالخري جاد الذي مكان، كل يف الواحد واإلحسان، الطَّول وغاية والرحمة اإلنعام وُمنتهى
وِمنَنه. لرزقه تمحيًقا والُكفر ومواهبه، عطاياه من للزيادة سببًا الشكر وجعل تفضله،
تعاىل، هللا غري يخاف وال تعاىل، هللا طاعة إىل ويدعو تعاىل، هللا بقدرة يؤمن وأرطيبوس
تعاىل.45 هللا إال ه يرسُّ وال الجالل، ذي عبادة تعاىل هللا إال يعبُد وال تعاىل، هللا إال يتَّقي وال

مكري». قصري «كلُّ الشعبي امَلثل ِمثل وذلك ص٢٦٠-٢٦١. الحكماء، فقر 43

فاتك، بن املبرش ص٩٧؛ ج١، خلكان، ابن ص٤٣١–٤٣٦؛ الشهرزوري، ص٣٥-٣٦؛ جلجل، ابن 44
ص٢٧٨–٢٨٨. الحكماء، فقر ص٢٥١،

الحكماء، فقر ص٢٨٠؛ فاتك، بن املبرش ص٣٢٦–٣٢٩؛ الشهرزوري، ص٢٠٧؛ السجستاني، 45

ص٢٨٩-٢٩٠.
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وُمِقرُّون وبالخلق باهلل مؤمنون دون ُموحِّ كلهم اليشء نفس الحكماء يقول النهاية ويف
شمايل يوناني، أو مرصي وغربي، رشقي بني وموروث وافٍد بني فرق ال واملعاد، بالنبوَّة

جنوبي. أو
يف النرصانية عرب العرب إىل اليونان من الطب انتقال نقطة فهم اإلسكندرانيُّون ا أمَّ
التفاق نظًرا الفطري الطبيعي باإلسالم تبشريًا التوحيد ويف الطب يف يكتُبون اإلسكندرية.
صورة وهي ب، التعصُّ عن ويبتِعدون الرسيانية. التأليف ولغة والطبيعة. والعقل الوحي
تسمية يف أبروقلس عىل ردَّ الذي النحوي يحيى وأبرزهم امُلتسامح. لإلسالم مقلوبة
بن خالد مثل يُعترب فيلسوف ناقل نرصاني وهو آلهة. املحسوسة األجسام اليونانيني
التشبيه ورفضه أرسطو كتُب لرشح النصارى عليه نَقم األُمويِّني. عند األطباء أول يزيد
النحوي يحيى من أخرى بروايٍة اليونان تاريخ ينتهي الشهرزوري وعند والتجسيم.
أرسطو قول يف عيب وال أرسطو. ووافقه كتابًا العالم ِقَدم يف ألف وأبرقلس اإلسكندراني.

أرسطو.46 بعد العالم ِقَدم ُشبَُه ظهرت وقد ُمتاًحا. النقد دام ما به

والذهنية الجسمية َور والصُّ األلقاب (٣)

األنا. وعي يف اآلَخر وصورة الجمعي، الوعي يف الحكماء صورة عن األلقاب وتكشف

الوافد. تعظيم درجة عىل يدلُّ مما الحكمة علوم يف املوروث ألقاب من أكثر الوافد وألقاب
صحيح وهو الطبيعيات. يف األوَّل العاِلم إنه أي الطب؛ واضع الطبيعيِّني سيد فبُقراط
واألخالق. واملنطق الطبِّ بني يجمع الذي َجالينُوس عكس عىل الخالص للطبِّ بالنسبة
يبسط عاِلم الفضائل، كامل دهِره، وحيد الكامل، الفاضل الطبيب، أبقراط، الحكيم وهو
وهو البرش. أحكم الحكيم، وسقراط الفيلسوف. الطبيب امَلثَل، يَُرضب بها التي األشياء
البُلغاء لضبط املنطق واضع ل، األوَّ امُلعلم وأرسطو الحكيم. وهرقل الحكيم، امُلتألِّه الزاهد
بعد اليونانيِّني أعلم وَجالينُوس الحكيم. أوميثوس الحكيم، وهرمس والخطباء. والشعراء
عليها، بناءً الطب ويمارسون يرشحونها اإلسكندرانيِّني أيدي بني ُمؤلَّفاته وظلَّت أرسطو.
اليوناني الشيخ الناِسك وأحيانًا اليوناني الشيخ وأفلوطني وامُلتأخرين. امُلتقدمني فاَضَل

ص٢٧٦–١٧٩؛ السجستاني، ١٥١–١٥٩؛ ص٨٢، أصيبعة، أبي ابن ص٢٦-٢٧؛ البريوني، 46

ص٢٦٨. خلكان، ابن ص١٧؛ ج٥، الشهرستاني، ٣١٩–٣٢١؛ ص٤٧٩–٤٨٨، الشهرزوري،
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اللقب يوضع وأحيانًا اإللهي. وأفالطون إرشاقيَّات. من «أثولوجيا» تاُسوعاته يف ملا نظًرا
عىل يدلُّ ا ممَّ الهندسة، واضع الصوري وإقليدس أفلوطني، اليوناني الشيخ االسم، قبل
الحكيم صورة استنباط ويمكن النبي. وأسقليبوس صورية، بأنها الهندسة عىل الُحكم
أو اليُبس منْع ُصويف فتعني ى. ُمسمَّ عىل االسم يكون وحتى السمه االشتقاقي املعنى من
وأرسطوطاليس هللا، وأشجار والحشائش للشجر ُملهم هللا وديسقوريدس والنور. البهاء
أصحاب والشعراء الصبيان، ُمعلمو فالنحويُّون الخصم. قاهر وفيثاغورس الفضيلة، تامُّ
أو اللباس أو الجسد يف ِصفٍة من اللَقب يُشتقُّ وقد ُمحاباة. أصحاب والبُلغاء أباطيل،

القرنني.47 ذو ب امُللقَّ اإلسكندر مثل الهيئة
للنحو بالنسبة سيبويه هو املنطق إىل بالنسبة فأرسطو األنا. ألقاب اآلخر ويُعطى
قابس مثل األستاذ من اللقب يُشتقَّ أن ويمكن للعروض. بالنسبة أحمد بن والخليل
وبرياطوس الشاعر، وهومريوس النحوي، يحيى مثل ِمهنية ألقاب وهناك السقراطي.
بن ومتَّى املرتجم، إسحاق بن وحنني أثينه، رشائع واضع وسولون امللك، وآرون امللك،
الكلبي. ديوجانس مثل اللقب صاحب فلسفة من ُمشتَق لقب وهناك املرتِجم. يونس
زينون أو الهرامسة، هرمس مثل: امُلطلق التعظيم أجل من اللقب يُشتقَّ أن ويمكن
املكان إىل نسبًة اللقب يكون أن ويمكن الرواقي. زينون عن األييل لزينون تمييًزا األكرب،
الرومي.48 اإلسكندر مثل: القوم أو األفرودييس. اإلسكندر امللطي، أنكساجوراس مثل:
الصالة مع عظيم، نبي، حكيم، إلهي، ربَّاني، مثل: إسالمية ألقابًا اليونان حكماء أخذ
وهناك أسقليبوس. وسالمة، عليه تعاىل هللا صلوات الُحكماء أول آدم مثل عليه والسالم
نيقوماخوس بن أرسطاطاليس آدم، بن شيث البرش، أبو آدم مثل والبُنوَّة لألبوَّة ألقاب
أنبادقليس إسحاق، وابنه إسحاق بن حنني طالوطاغورس، بن األكرب زينون الحكيم،
فيثاغورس الرباني، العظيم الحكيم أنبادقليس السالم، عليه الحكيم النبي بادن بن
لقمان الالهوت، عىل امُلتكلِّم غريغوريوس اإللهي، الحكيم أفالطون امُلتألِّه، الفيلسوف

الشهرزوري، ٢٠٣؛ ،١٧٢-١٧٣ ،١٣٥ ،١٢١ السجستاني، ص٢١؛ جلجل، ابن ص٢٧-٢٨؛ صاعد، 47

زينون بألقابهم: عرشة فيلسوًفا، وعرشين سبعًة الشهرزوري يذكر .٤٤٣ ،٢٢٦ ،٢١٤ ،٢٤٣ ص٤٤١،
الرومي، السجستاني الطب، واضع أبقراط الشاعر، سولون الشاعر، أموروس الحكيم، هرقل األكرب،

األفرودييس. السجستاني اليوناني، الشيخ الكلبي، ديوجانس

.٣١٩ ،٣٦٣ ص٣٥٣، الشهرزوري، ص٣١–٣٣؛ صاعد، 48
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العظيم فأنبادقليس لقب، من أكثِر بني الجْمع ويمكن العظيم. القرآن يف املذكور الحكيم
الناسك الكلبي ديوجانس الحكيم، نيقوماخوس بن أرسطاطاليس بادر، بن الربَّاني
وهناك مثايل. نمٍط إىل الحكيم ل يُحوِّ الذي هو واللقب فتنَي.49 الصِّ تعاُرض من بالرغم

ألقابهم.50 دون بأشخاصهم آخرون حكماء
يقرأ ولم الجسد، املؤرخ يَر لم الشخصية. رسم من كجزءٍ الحكماء أجساد وتُوصف
الحال هو كما ومنهجه وِفكره شخصيته عىل بناءً ورسَمه تَخيَّله لكنه عنه، يسَمع أو
وليس للوافد الجسد وصف وُمعظم الفنان. يعيشها كما امُلتخيَّلة الشخصية رسم فنِّ يف
رسم، أو صورٍة من الوصف هذا يُنَقل ولم الوافد. مصدر وهو لقمان باستثناء للموروث
تَخيُّل عىل بناءً بل سابق وصٍف من ليس وربما القدماء، عند كذلك العادة تُكن فلم

الرُّوح.51 مضمون من الجسد واستنباط املؤرخ
حسن وحضارًة، علًما البرش أول ألنه األرض، لون أي اللون؛ آدم مثًال فهرمس
العظمة عىل يدلُّ مما اللحم قليل العظام، ضخم امَلنِكبنَي، عريض اللحية، كثُّ الوجه
العيننَي، برَّاق الشعبي، الخيال يف واألبطال وزيوس هرقل صور مثل والبداية واألصالة
كامُلعلم، الكالم عند السبابة يُحرِّك األرض، إىل ينظر والفراسة. العلم عىل يدلُّ مما أكحل
السماء إىل تُشري أعىل إىل سبابة بوذا، مثل الرشقية الديانات يف عالقة السبابة ورفع
ا ممَّ الكالم وقلَّة الصمت كثرة النفسية صفاته ومن األرض. إىل تُشري أسفل إىل وسبابة
يُورث اإليمان مع الصرب عليه: فصٌّ أصبعه يف الكلم. وجوامع والحكمة ل التأمُّ إىل يُشري

الظفر.52
داللة الوجه، قبيح العظام، جيد االستنارة، عىل دليًال أزرق، أشقر أبيض وسقراط
ل، كامُلتأمِّ الحركة بطيء امَلنِكبني، بني ما ضيِّق البدن، يف وليس الروح يف الُحسن أن عىل

.٥٠٢ ،٤٩١ ،٤٤٣ ،٤٣٨ ،٣٢٤ ،٣٠٩ ،١٦٦ ،١٧١ ،٣٧١ ،٢٨٩ ،١٢٥ الشهرزوري، 49
ص٣١٤، أوديموس ص٣١٣، ثاوفرسطس ص١٦، طاطو مثل: األرواح» «نزهة يف الشهرزوري عند 50

ص٣٢٢، فلوطرخس ص٣٢٢. أرسطيس ص٣١٩، أبرقلس ص٣١٥، ديموقريطس ص٣١٦، أسخيلوس
ص٤٣٦، مهادرجيس ص٤٣١، بطليموس ص٣٢٩، زرادشت ص٣٢٣، ثامسطيوس ص٣٢٣، سفيداس

ص٤٤٠. باسيليوس
أصيبعة. أبي وابن والشهرزوري، فاتك، بن وامُلبرش البيهقي، عند موجود وهذا 51

ص١٣٨-١٣٩. الشهرزوري، 52
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اإلجابة، يف نًا تمعُّ وتمتم أطرق ُسئل إذا للَمهابة. اللحية شْعث كالذكي، الجواب رسيع
ألنه التعبُّد كثري الزاهدين، من ألنه والرشب األكل قليل دين، امُلوحِّ من ألنه التوحيد كثري
للعظمة، املوت ذكر يُكثر البدن، يف وليس الروح يف قوته ألن التعب شديد اك، النُّسَّ من
ملبَُسه خسيس، بَدنه الرياضة، جحيد العالم. يف هو وليس فيه فالعالم األسفار، قليل
عام. املائة ناهز وقد مِّ بالسُّ مات محاور. ألنه النطق حَسن بالبدن، يهتمُّ ال ألنه َمهني
القوى، ونْهك األقذار، وولوج األستار، هتْك ألنه زواجه من بالرغم النكاح ضدَّ آراء له

سيئة.53 خلقٍة وإنجاب
َشعر قليل اللحية، ُمَهاب الصورة، حَسن القامة، ُمعتدل اللون، أسمر وأفالطون
املدينة، تربية يف األجسام كمال ورضورة الجمهورية بصاحب يُوحي ا ممَّ العاِرضني

الكلم. لطيف العيننَي، برَّاق خافض، ساكن،
العظام عظيم للَمهابة، القامة حَسن والنور، العلم عىل دليًال اللون أبيض وأرسطو
الفم صغري للدقة، األنف أقنى للَمهابة، اللحية كثُّ لحدَّتهما، العيننَي صغري كاملنطق،
مع ُمبطئ بالزَّمن، إحساًسا بُمفرده ُمِرسع املعارف، التِّساع الصدر عريض للزُّهد،
كثري الجواب، قليل ُحكم، كل عند يِقف يَمل، ال الكتب يف ناظٌر بهم، شفقًة أصحابه
الجَدل. وأصحاب لأللحان ويستمع الطبيعة، فيلسوف وهو الطبيعة يف يتجوَّل السؤال،

طَرَفني.54 بني وسٌط فالفضيلة واملرشب، واملأكل املالبس معتدل نفسه، مع ُمنصف
فهو العظام، غليظ الطبيب، فهو الصورة حسن الِعلم، لون أبيض ربع وأبقراط
ق، للتفوُّ الهامة عظيم لالحرتام، الظهر ُمنحني للمهابة، أبيضها اللحية ُمعتدل القوي،
كثري الرَّصني، للِعلم الكالم يف ُمتأٍن القول، ُمصيب اإلطراق، كثري للجالل، الحركة بطيء
وتسعني خمٍس عن تُويفِّ الغذاء. نظام يعِرف الذي الطبيب فهو األكل. قليل الصوم،

الطب. أجل من امللك ترك األساتذة، غري تلميذًا عرش ستة وترك عاًما،
الصورة، حسن القامة، ُمعتدل لألحرار، عر فالشِّ أُعتق، ثم رقيًقا هومريوس وكان
امليش رسيع امَلنِكبني، بني ما ضيِّق للمهابة، الهامة عظيم اللون، أسمر عر، الشِّ ِلَهيبة
مزَّاًحا َمه، تقدَّ ملن بالسبِّ ُمولع مهذار عر، الشِّ إللقاء جهوري صوت له والخيال، ة للخفَّ
عاًما. وثمانني مائة عن مات القلب. يُميت والضحك الغاوون، يتَِّبُعهم فالشعراء ِمضحاًكا،

ص٢٢٩-٢٣٠. السابق، 53
.٢٩٨ ص٢٧٢-٢٧٣، السابق، 54
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ُمستطيل ة، والحدَّ للدقة األنف أقنى العيننَي، أزرق للهيبة، عر الشَّ أبيض وسولون
اللسان قوي املنطق حلو النقيضتنَي، بني جمًعا األكتاف ُمنحني امَلنكبني ضعيف اللحية

عاًما. وثمانني سبعة عن تُويفِّ للقوانني، صياغته يف
الهامة، عظيم العيننَي، أدعج الصورة، حَسن األنف، أخفس القامة، ُمعتدل وزينون
كثري الذكاء، عىل عالمة الرأس رافع االلتفات، رسيع امَلهيب، كالشيخ اللحية ُمعتدل
النتباهه امليش رسيع الحركة، بطيء ة، وامُلحاجَّ للجَدل العقل رزين املنطق، حلو الكالم،
ثمانيٍة عن تُويفِّ أخيالوس. ورسعة السلحفاة بطء عىل اعتماًدا الحركة نفي حجج عىل

أيًضا.55 عاًما وسبعني
واألخرى زرقاء واحدة ُمختلفتان، عيناه لتفرُّده. ه أمَّ أو أباه يُشبه ال واإلسكندر
الِحكمة والغرب، الرشق بني جمًعا أسفل إىل وأخرى أعىل إىل تنُظر واحدة سوداء،

للشجاعة. كاألَسِد وجهه حادَّة، دقيقة أسنانه واألرض. السماء والنبوَّة،
اللحية كثُّ القدم، لطيف الباع، تامُّ اللون، أبيض القامة، ُمعتدل وبطليموس
حَسن العالم، اتِّساع نقيض عىل الفم صغري الكون، مثل جسُده الجغرايف. فهو أسودها،
بجهل ضيًِّقا الرِّضا، بطيء الغضب، شديد األفالك، نظام عن لتعبريه النُّطق حلو اللفظ،
نظيف الرائحة، طيِّب الصيام، كثري األكل، قليل العالم، يف لتجواله التنزُّه كثري الناس،

ُسنَّة. وامِلسك اإليمان، من والنظافة الزهد، يقتيض فالعلم الثياب.
طويل الراحتنَي، واسع األكتاف، عريض التخاطيف، حسن اللون، أسمر وَجالينُوس
واأللحان لألغاني ُمحبٌّ املاهر، الجرَّاح الطبيب صورة وهي الشعر. حَسن األصابع،
ضاحك القامة، معتدل العلم؛ وباب البدن، وتآلُف الرُّوح موسيقى فالطب الكتب، وقراءة
األسفار كثري املرىض، مع تآلُفه يف الطبيب لشخصية الصمت قليل الهذر، كثري ن، السِّ
تُويفِّ بالوقت. اإلحساس عىل دليًال الركوب يُحب بالكيمياء. لعلمه الرائحة طيب للمعرفة،
منها البعض والنفسية، البدنية بني الصفات هذه جمع ويُالَحظ عاًما. وثمانني سبعة عن
أو األعمى أو األعور يُوَجد ال إيجابية كلها الشخصية. لُحسن نَمطي كمقياس ُمتكرر

األعرج.56

.٣٦٦ ،٨٧ ص٣٤٨-٣٤٩، السابق، 55
.٤٣٢ ص٤٠١، السابق، 56
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مثل اليوناني لالسم االشتقاقي املعنى من الشخصية عنارص استنباط ويُمكن
وأرسطاطاليس الجد، السيد وغاثاذيمون بالعدل، امُلعتصم أو الصويف يعني الذي سقراط
يقوله. الذي َحُسن أي يقول؛ ليس الذي، أي وطات حَسن، أي أرسطا عن امُلشتق
الرومي أصله يف فيثاغورس وتعني الفاضل. الكامل تعني كما األليس. إرشاد وبالرومي
إيالوس ويعني املضاف. عىل إليه امُلضاف تقديم مع هللا شاب أو الشاب هللا تيواغورس؛
مجنون، يا وديوجانس املؤمن، وثامسطيوس القاهر، امُلجاهد ونيقوماخوس الرحيم،
أي لبطليموس املجسطي مثل معانيها عىل أيًضا الكتب تدلُّ كما الساكن. وَجالينُوس

الشامخ.57 العظيم
اعتبار تكون قد بل األنا، ثقافة داخل اآلخر بناء إعادة دائًما القراءة تكون ال وقد
العرب اح والرشَّ اليونان، لحكماء امتداٌد اإلسالم فحكماء اآلخر. لثقافة امتداًدا األنا ثقافة
الكندي صاعد فيضع وُمسلمني. ويهود نصارى امُلتأخرين، اليونان لُحكماء استئناف
فلسفة إىل املسلمني اح َّ الرشُّ أيدي عىل اليونانية الفلسفة تحوَّلت وقد اليوناني. امُلعلم مع
صاعد ويهاجم املدينة. مستوى إىل الطبيعة مستوى من لها ناِقلني وسياسية أخالقية
كافر الرازي اإليمان. أرسطو إىل ويعزو باإللحاد ويتَِّهمه عليه، أرسطو ويفضل الرازي
هل ولكن االستبعاد. منطق يبدأ وبالتايل بهما. املؤمن هو وأرسطو والنبوَّة، بالتوحيد
الفلسفة. نموذج هو فأرسطو أرسطو؟ عن انحراف الروحاني والطب اإللهي العلم
انتَرصَ فيثاغورس. مذهب عىل فالرازي معه. أختلف ما والخاطئ معه، أتفق ما الصحيح
والرباهمة واألتراك الثنوية واستحَسَن أرسطو. عن وانحرف القديمة الطبيعية للفلسفة
وكأنَّ أرسطيٍّا، لكان هللا قه وفَّ ولو الصابئة. عموم مع بالتناُسخ والقول النبوَّة إبطال يف
ِفكر عن مسئوال هللا كان لو الرازي انحرافات رفض ولَِم البرش. فلسفات عن مسئول هللا
ُمتناِقضة، مذاهب وانتحل سخيفة، آراء وله اإللهي، الِعلم يف الرازي اضطرب لقد البرش؟
أرسطو عن دفاًعا حزم ابن ويهاجم ُعمره.58 آخر يف وَعِمي اليونان، أقوال يفهم ولم
أن حني يف غرضه يفهم لم ألنه رشعية بجوامع املنطق» حدِّ إىل «التقريب يف خاَلَفه ألنه
كثري حزم ابن كتاب جاء لذلك كتابه. يف يَْرتَْض ولم العلم. أصول واضع هو أرسطو

.٤٦١ ،٣٣٥ ،٣٢٣ ،٢٩١ ،١٣٦ ،١٨١ ،٢٨٩-٢٩٠ ،١٣٦ ص٢١٤، السابق، 57
.٧٦ ص٣١–٣٣، صاعد، 58
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الظاهر وأهل داود مذهب عىل وهو الرشيعة. علم من استكثر أن بعد قط السَّ وبنَيِّ الغلط
الفقه.59 أصول يف والتعليل القياس ونُفاة

من غريهم مثل امللوك ام خدَّ هم صحيح. غري وهو للرومان امتداد العَرب والنصارى
العلم.60 ُرعاة والوزراء واألمراء امللوك كان فقد ومجوس. وحرَّانيني ومسلمني يهود

فِهما اللذان الوحيدان هما ألنهما سينا وابن الفارابي زاده كربي طاش ويمدح
«امُلعترب». يف الربكات أبو فعل كما عليه ا يَُردَّ ولم بُكفره، كَفرا ولكنهما ومقاصده، أرسطو
قسم أقسام: ثالثة إىل الحكماء أقوال تقسيم يف «التهاُفت» يف الغزايل عىل ويعتمد
الرياضية فالحكمة أصًال. إنكاره يِجب ال وقسم تبديعهم، يُجيب وقسم تكفريهم، يُجيب
باإللهيَّات تُصدِّق الناس ويجعالن يخدعان ولكنهما أصًال. بالدِّين تتعلَّق ال واملنطقية
الصانع. جْحد إىل الطبيعيات تؤدي كما الُكفر. إىل وتؤدي املنطق عىل تستعيص التي
بِقَدم والقول بالُجزيئات هللا ِعلم وإنكار األجساد حْرش إنكار مثل أغاليط كلها اإللهيَّات
املنزَّلة، هللا كتُب من فمأخوذة املدنية السياسات ا أمَّ بدعة. عرشة سبع إىل باإلضافة العالم
خوًفا رشد ابن قبل الكتُب إحراق تمَّ ولقد التصوُّف. أهل من مأخوذة الخلقية والسياسة

امللَّة.61 عىل والخروج الرشيعة يف اإللحاد من
لنفسه الجاثليق الطيب بن الفرج أبي خْلق لدرجة بالوافد اإلعجاب يبلغ وقد
عاجًزا شيًخا َجالينُوس، أخت ابن خولوس أوالد من وأنه اليونان، إىل نََسبه أسطورة
ولكن عاًما. وخمسني بتسعٍة املسيح بعد ُولد َجالينُوس أن مع املسيح.62 ظهور وقت

آراء ص محَّ بأنه أرسطوطاليس لوَصف الحق نرص إليه وحبَّب للرُّشد تعاىل هللا َقه وفَّ الرازي أنَّ «ولو 59

فاعتقد خيارها. واصطفى لُبابها، وانتقى عنها، وأسقطه َخبَثها، فنفى الحكماء، مذاهب ونَحل الفلسفة،
الحكماء إمام وأصبح الطيبة. النفوس به وتَدين النافذة، البصائر وتراه السليمة العقول تُوِجبه ما منها

العلماء.» فضائل وجامع

واح��ِد ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع ب��أْن ب��ُم��س��ت��ن��ك��ر ال��ل��ه ع��ل��ى ول��ي��س

.٦٦ ص٣٦-٣٧، صاعد، 60

ص٥٣. ج١، زاده، كربي طاش 61

كان فقد كتابًا؛ له وكتب عجوز، بأنه ُمعتذًرا أخته ابن جالينوس إليه بعث إنه األسطورة تقول 62

بسبب الطبيب خدمة عن املريض عجز ربما هللا، ونبي النفوس طبيب «يا قائًال: ويكتُب يقرأ أيًضا عيىس
أكرم والسالم.» النبويَّة باآلداب نفسه لتُعالج خولوس وهو بعيض إليك بعثُت وقد جسمانية. عوارض
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(الغرب) اليونان حكماء رابًعا:

خولوس أنَّ النصارى وادَّعت الفرج. وأبي وَجالينُوس املسيح بني التقريب تريد األسطورة
القدِّيس هو وربما والحرش. البعث دالئل فيه كتاب وله نبيٍّا. الصفا شمعون بعد صار
واملسيح َجالينُوس متبادل، حواٍر يف الحكماء وتضع الزمان األسطورة تتجاوز بولس.
كما والدين. الفلسفة اتفاق لنَمط تحقيًقا عربي، وابن رشد ابن ومحمد، أرسطو مثل
يسمع كان أنه جيد الروم بلُغة وتعني قالون، وردان بن حيتا بن عيىس موىس أبو ي ُسمِّ
كانت اليونانية اللغة أن عىل يدلُّ مما رومي أصله ألنَّ kalon قالون قالون ويقول القرآن

اليومية. الحياة يف شائعًة
يعرض أن قبل أوًَّال للحكمة وتصنيفهم الفالسفة مقاالت الشهرزوري ويجمع
وبالتايل العقدية. للحكمة ُمساوية ويجعلها النظرية الحكمة ويقرأ فيلسوف.63 لفيلسوٍف
ًرا تطوُّ ويرى ورشيعة. عقيدة اإلسالم قسمة مثل وعلمية نظرية إىل الفلسفة ِقسمة تكون
محصورة األوَّلني مسائل كانت املسائل. أكثر يف رين وامُلتأخِّ امُلتقدِّمني واألواخر، األوائل بني
هو اإللهي العلم وجعلوا الرياضيات. زادوا ثم الباري، يف الكالم واإللهيات، الطبيعيات يف
اإللهي العلم موضوع للعلم. آلة املنطق أرسطو أضاف ثم األشياء. ماهيات يدُرس الذي
روحاني بمَدٍد ومدُّها والفالسفة العميل القسم تأييد فغايتُها النبوَّة ا أمَّ امُلطلق. الوجود
يتجىل أن الحكيم غاية العميل. القسم لتأسيس عقيل بمَدٍد ُمدُّوا قد الفالسفة أن حني يف
تنتظم حتى الكون نظام له يتجىلَّ أن النبيِّ وغاية الحق. باإلله ويتشبَّه الكون كلُّ لعقله
به قال ما فكلُّ وتخييل. وتشكيل وترهيب برتغيٍب إال يتأتَّى ال وذلك العباد. مصالح
الفالسفة يُعظِّم النبوَّة ِمشكاة من ِعلمه أخذ ومن الفالسفة. عند ُمقرَّر الرشائع أصحاب
امُلحيط وعلمه هللا وحدانية واحد؛ موضوٍع عىل الفالسفة كالم ويدور درجتهم. وكمال
بنوٍع الباري يف تكلموا وربما واملعاد. األوىل واملبادئ العالم وتكوين واإلبداع بالكائنات
بعض من إالَّ رأًسا ذكرهم اإلسالم فالسفة من رون امُلتأخِّ أغفل وقد وسكون. حركٍة من
واألوائل. األواخر بني امُلقارنة ثم رواياتهم ونْقد عنهم نقلها واألفضل لهم. تزييًفا النوادر

ِحفظ ألنَّ الطبيب إىل يحتاج ال الصحيح علم من صَدق إن من «يا جالينوس: إىل وكتََب خولوس عيىس
ج٢، زاده، كربي طاش ص٤٣–٥٣؛ (القفطي، والسالم» النفوس عن النفوس تحُجب ال واملسافة صحته

ص٢٩).
ص٢٥–٢٨–٣٠. الشهرزوري، 63
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حضاراتالرشق خامًسا:

القرآن، به ح رصَّ إسالمي منظور وهو العقل، منظور من الهند قراءة البريوني ويُعيد
للهند ما «تحقيق العنوان مجرَّد من ذلك ويتَِّضح الفالسفة. سه وأسَّ املعتزلة ووضَعه
مؤرِّخي ضدَّ كعلماء املعتزلة عن يُدافع لذلك مرذولة». أو العقل يف مقبولة مقولة من
ويستعمل هلل.1 الجهل إثبات وبالتايل العلم صفة بإنكار امُلعتزلة يتَِّهمون الذين السلطة
التي ومفاهيمه البريوني أدوات وكل واألصلح. الصالح مثل االعتزال ُمصطلحات بعض
منه يُربِّئ خطأ وكل ة. والعامَّ الخاصة بني التفرقة مثل إسالمية، الهند لفهم يستعملها

ة.2 العامَّ إىل ينِسبُُه الخاصة
أي العقلية؛ البداهة العامة، املبادئ البرشية، الطبيعة هناك والوافد املوروث وراء
حوار أساس للعالم، اإلسالمية الرؤية وهي والطبيعة. والعقل الوحي وحدة يف الفطرة

الحضارات.3

الحاكي قصد ُمستقِبًحا هللا أيََّده التفلييس نوح بن عيل بن املنعم عبد سهل أبا األستاذ ألفيُت «وكنُت 1

.(٣٤٠ ص٣، (البريوني، بذاته» عالم تعاىل هللا أنَّ قولهم يف عليهم االزدراء املعتزلة عن كتابه يف
العلم» تعاطي لها غ يُسوَّ لم التي الطبقات يف وخاصًة موجوٌد عندهم الشنيعة الُخرافات هذه «وأمثال 2

ص٢٤). (السابق،
السابق، (البريوني، السمع» وملَّه الطبع عنه نَفَر الكالم لسابق ُمناقًضا أو النظام عديم كان ما «كل 3

ص٣٠٤).



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفطرة أنَّ وبيان األَُمم، يف النكاح مثل عام قانوٍن بوضع أوًَّال البريوني يبدأ لذلك
الزواج.4 لقوانني امُلقارنة الترشيعات يف الدخول قبل الواحدة الزوجة هي

فيها يقع التي الُخرافة فيكتِشف والبداهة العقل عىل موضوع كلَّ البريوني ويعرض
حاجاتهم البرش عليها يُسِقط التي األفالك ُخرافة مثل سواء حدٍّ عىل وامُلسلمون الهنود
الكواكب تجاوز من وبدًال أعىل. من عليه وااللتفاف بالعجز، إحساًسا تلبيتِها أجل من
يَستجدي وال عنه يسأل ال يشءٍ فعل عىل والقادر الكواكب. يف مونه يُجسِّ فإنهم هللا إىل
حروب من لإلنسان يحُدث ما وكل األفالك. عىل وإحباطاته آماله اإلنسان يُسِقط طلبَه.
العني العلم تجعل التي والتجسيم والتشبُّه الهنود، ُخرافات ينقد أسبابها. فهي وسالم

والعقلية.5 يَّة الِحسِّ املوجودات يف انتقاداتهم ويذُكر التنزيه. عن ويدافع كالحشوية،
أو فلسفات أو ديانات أو تقاليد أو عادات أو كتاريٍخ ليس الهند البريوني يدُرس
لآلخر قراءة اإلسالمية، الثقافة منظور من بنائها وإعادة الهند ثقافة لتقييم بل علوم،
نقد مثل والنقد، العرض بني والتقييم، الَوْصف بني ذلك يف يجَمع وهو األنا. منظور من
الهند ثقافة ويقرأ اإلدانة. حالة يف القرآن ويستعمل بالسيمياء.6 وارتباطه الهندي حر السِّ
والجزاء واإلخالص والشهادة والتناُسخ النَّسخ مثل وبمفاهيمها إسالمية بُمصطلحات
الجمهور مثل الِفقه أصول علم من املفاهيم تأتي كما وامللَّة.7 والرُّسل والنار والجنة

التي لألسباب وقاطع العقل يف امُلستقبَح التهاُرج عن مانع ألنه األمم من ٌة أمَّ منه يخلو ال مما «النكاح 4

منها زوٍج كلِّ واقتصار الحيوانات تزاوج ل تأمَّ ومن الفساد. عىل يحمل حتى الحيوان يف الغضب تُهيِّج
ص١٦٩). (السابق، النكاح» استوَجب عنهما غريه أطماع وإتمام بزوِجه

ص٢٤–٣٤. السابق، 5
يف ص١٩)، (السابق، ظاهرة» رضورة عند إال ُمنتِقٍد غري حال ِجهتهم من سأُورده ما أكثر يف «وأنا 6

واستيقنَتها بها «وَجَحدوا مثل: ص١٤٨–١٥٥)، (السابق، الجهل أفق عىل األجنحة كارسة لهم علوم ذكر
ص٤٣٦). برهمكويت، (ضد وعلوٍّا» ُظلًما أنفسهم

وتردُّدها األرواح حال يف ص٨٠–٨٤). (السابق، الرشائع ونْسخ والرُّسل والنواميس نَن السُّ منبع يف 7

(ص٤٤–٥١). وجهنم الجنة من الجزاء ومواضع املجامع ذكر يف (ص٣٨–٤٤). العالم يف بالتناُسخ
بينن ذكر يف (ص٨٣). النَّسخ جواز يف كالمهم من يُتخيَّل فلهذا َمنسوخ، َمفسوخ اآلن كله وذلك
األخبار إىل ترجع التي امِللِّية الوجوه عىل والسماء األرض ذكر يف (ص٩٦–١٠٤). امِللِّية وكتبهم والربانات

(ص١٨٥–١٩٦). السمعية والروايات
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الرشق حضارات خامًسا:

ويقرأ أنكر. من عىل واليمني ادَّعى من عىل البيِّنة مثل الفقهية القواعد وبعض واإلجماع
والشعر.8 واألدب والنحو اللغة مثل اإلسالمية املوضوعات يُقابل ما الهند موضوعات من

والعامية. الفصحى ازدواجية من الهند ُمعاناة ويُالَحظ
وكيفية بالبدن،9 النفس عالقة مثل إسالمي أساٍس عىل مقارنة موضوعات وتُدَرس
املعرفة مقام إىل والوصول الهندي، التناُسخ مع الصوفية إشارات مقارنة مع الخالص
التصوُّف. للفظ االشتقاقي واملعنى البسطامي، يزيد وأبي الشبيل بكٍر أبي وأقوال والِعشق
والنَّسخ واملسخ والرسخ الفسخ للتناُسخ: مراتب أربع املحجوب» «كشف من ويؤَخذ

الناس). بني (التوالُد
وال األزجري إليهم يصل ولم السندهند، النجوم، يف الهند مذاهب املسلمون تبنَّى وقد
يف ُمقدَّم وأنه األلوف كتاب يف البلخي معرش أبو ذَكَره كنكه، علمائهم ومن األركند.10

النجوم. علم
مع الهندي الفَلك اختالف ويُبنيِّ للهنود، الفلكية الحسابات البريوني ينتقد ذلك ومع
ودمنة كليلة من النفس وتهذيب واألخالق نافر. فكتاٌب املوسيقى ا أمَّ اإلسالمي.11 الفَلك
أنورشوان، كرسى إىل الهند من الفارسية، إىل الهندية من الفاريس الحكيم بَرَزويه نقَله
قبوًال اإلسالمية العلوم داخل الهندية العلوم ودخلت العربية. إىل ع امُلقفَّ بن هللا عبد ونقَله
عىل علومهم الهنود ن يُدوِّ لم إذ سلبًا أو إيجابًا يكون األنا إطار يف اآلخر ووْضع ونقًدا.

والعربيني. العرب تدوين عكس

.٤٣٥ ،٣٠٢ ،١٧٦ ص١٠٤–١١٧، السابق، والشعر، النحو يف كتُبهم ذكر يف 8

بُوُه اْرضِ ﴿َفُقْلنَا وأيًضا: ،(٤٩ ،٦٧ ،٥٢ ص٣٤–٣٨، (السابق، بالبدن النفس وتعلُّق الفعل سبب 9

(ص٢٢٠). فيه» الحقَّ ويقصد يقصده من قَدم يُثبِّت «وهللا (ص٦٧)، ِببَْعِضَها﴾
نقل والذي الخوارزمي موىس بن محمد البغدادي، هللا عبد بن حنش الفزاري، إبراهيم بن محمد تَبنَّاه 10
،٣٥١–٣٦٠ ص٢١٩–٢٣٢، (السابق، اآلدمي بن محمد بن والُحسني العرشين)، (األعداد الغيار حساب

.(٤٣٥–٤٣٨
يف الرسخيس إسحاق بن ومحمد الهند، آراء من واقتباسه معرش وأبي زيجه، يف الفزاري مثل وذلك 11

عىل االنتقاد ٣٥٧؛ ،٣٥٢ ،٢٧٥ ص٢٦٧، (السابق، الكواكب حركات يف األهوازي الحسن أبي استقرائه
ص٥٠٦). الكندي، عىل االنتقاد ١٣٢؛ ص٣٦٤–٤٧٥، طارق، بن يعقوب
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

روحانية طات ُمتوسِّ أثبت من ومنهم إبراهيم.12 ببني الثنوية، منهم، فريق واعتقد
برش. صورة يف هللا من الرسالة تنقل

منظور من لآلخر قراءًة والتنزيه، التوحيد عىل إجماعهم ورأى الهند، صاعد قرأ كما
وتتناقض واحد. آٍن يف وحلول أزليَّة تناُقض؛ من أحيانًا ذلك به يُوحي ا ممَّ بالرغم األنا،
يف اإللهي والعلم واحد. آٍن يف مة امُلجسَّ واألسماء امُلنزَّه الواحد عن بالحديث الهندوكية
النََّسب.13 لرشيعة يخضعون قلة، وهم والرباهمة الصابئة. ا وإمَّ الرباهمة ا إمَّ يَحمله الهند
ذبح ويُحرِّمون النبوَّات يُبطلون بِقَدمه. يقول والبعض العالم بحدوث يقول البعض
الحنفاء بدين أتى نبي. وبوذا طورس. عهد يف ظهروا والصابئة إيالمه. ويمنعون الحيوان
وما بالتوحيد.14 ُمقرُّون ألنهم الكتاب أهل مثل الُفقهاء اعتربهم لذلك بوذاسف. وهو
الثقافة يف املعروفني إرسائيل بني أنبياء إال القرآن يُقصَّ لم إذ نبيٍّا بوذا يكون أن املانع
ينفي ال والهندوكية اإلسالم بني والخالف بالقوَّة. زرادشت دين عليهم وفَرض العربية؟
تركها األصنام عبادة إنَّ بل الصالح. والعمل التقوى أساس عىل الناس بني امُلساواة
تجارة دينًا، منها أكثر وتسلية رابحة تجارة األصنام كانت بها.15 استخفاًفا امُلسلمون

التماثيل. منه تُصنع كانت الذي الذهب
ة، الخاصَّ عند واألصول العقول، نحو لنزوعها طبًقا أمة كلِّ يف العقائد وتختلف
ويستعمل التوحيد. عقيدة بالعقائد؛ البريوني ويبدأ ة. العامَّ عند والفروع املحسوس أو
وإبراهيم. بوذا الهند؛ بأسماء ومقارنتها سبحانه»، «هللا مثل اإلسالمية التعبريات
عرف وربما هللا. باسم الكتاب يفتتح كما التكوين كلمة هو الذي بآدم الكتاب ويفتتحون
املعنى بالخلق ويَعنُون منه. بتعليٍم األسماء آدم عرف كما هللا من بإلهاٍم حروفهم الهنود
النديم ابن ويذُكر الطينة. يف الصنعة هو بل يشءٍ ال من إبداًعا ليس فالخلق ي. العامِّ
الهندي الُخرايف التفسري ُمقابل ويف واإلنشنية.16 والدينكيثية، املهاكانية، الهند، مذاهب

ص١٧٥. ج٥، الشهرستاني، 12
فإذا إليه. ُمشار دون واحد َعَلم أو ل األوَّ الواحد عىل بزعِمهم تتَِّجه كثرية أسماء يذكرون قوم «وهؤالء 13

ص٣٠٤). (البريوني، واألعمار» األسماء تَْلَو أعادوا الباب هذا مثل إىل جاءوا
ص١٢–١٧. صاعد، 14

ص٨٨–٩٤. البريوني، 15
.٤٨٢–٤٩٠ ،٢٧٢-٢٧٣ ،١٣٥ ص٢٠–٢٤، السابق، 16
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التفسري فينُقد فني. تصوير أنها عىل الُخرافة ل ويؤوِّ العلمي. التفسري البريوني يُعطي
اإلنسانية.17 للظواهر الفلكي

العلمية األحكام وليست والروايات واألساطري الحكايات الهندي الفكر عىل ويغلب
الشعبية. اآلداب يف الحال هو كما آخر إىل راٍو من الحكايات هذه وتختلف الدقيقة.18
تفسري يف الجاحظ مثل الهند، جغرافية وصف يف العرب العلماء أخطاء البريوني وينقد
َعْرُشُه ﴿َوَكاَن مؤوًِّال: كبيضٍة العالم الهندية، باألساطري وُمقارنتها الكونية القرآنية اآليات

الهند.19 وصواب الخوارزمي خطأ ينُقد كما اْلَماءِ﴾. َعَىل
العقل مع منها يتَِّفق ما الهندية، والرشائع اإلسالمية الرشيعة بني البريوني ويقارن
فرًضا ليس الهندي الحجُّ والتقاليد. العادات إىل فيها يرجع وما والِفطرة والطبيعة
الطعام ويف للَغني. تطهري َدقة والصَّ معلومة، أياٍم يف والصيام وفضيلة. ع تطوُّ هو بل
أقىص. بحدٍّ وأربعٌة ُمبكر، والزواج طالق. الهند يف يُوَجد وال ومحظور. ُمباح والرشاب
وأوقات ُمعظَّمة وأيَّام وأفراح، أعياد ولهم املوتى. أجساد وملكية وعقوبات دعاوى ولهم
اإلسالم بني ُمشرتكة رشائع فهناك العقاب. وتجنُّب الثواب الكتساب ومنحوسة مسعودة
املرأة وإتيان الرشيعتنَي، يف أربعة الزنا شهود والِفطرة. الطبيعة عىل تقوم والهندوكية
الهند يف طالق وال اإلسالم. يف أيام وأربعة الهند يف يوًما عرش ستَّة محظور الحيض وقَت
خال الهند يف املواريث من النساء وتسُقط الحالل. أبَغُض وهو اإلسالم يف ُمباح والطالق

لالبن.20 ما ُربع لها فإنَّ االبنة

ص٢٣٤). (البريوني، األفهام من للتقريب إالَّ أظنُّها فما التحريك يف إليها يُشريون التي الريح ا فأمَّ 17

وهذا (ص٢٤٠). بالعيان النهار ُقوى لتقرير يهتدي وال أصًال الرشقية الحركة يعِرف ال من كالم وهذا
ما يَستقرَّ لم أعمال ذلك يف وللهند (ص٢٤١). ُمضطرب الصواب مناهج عىل إجراؤه أُريد إْن الكالم

(ص٦٥). واحد أمٍر عىل فيه عندنا
تدقيقها، يف فون يتعسَّ أنهم أجل من األجزاء هذه ص٢٧٥). (البريوني، الحكايات هذه ِضمن ومعلوم 18

حال عىل نفَرين من تسَمُعها أو كتابنَي من تُطالعها تكاد فال حد. إىل ال اختالًقا فيها عندهم مختَلق
(ص٢٨١). واحدة

ص٤٣٨. البريوني، 19
وفضيلة ع تطوُّ هو وإنما املفروضات من عندهم الحجُّ ليس امُلعظَّمة، املواضع وزيارة الحج يف 20

الصدقة يف (ص٤٨١–٤٨٦). الصيام أيام تعيني يف وأنواعه، الصيام يف ص٤٦١–٤٦٦). (البريوني،
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من وعيه يف ما عىل بناءً الهندية الرشيعة يف والتضييق التشديد البريوني وينُقد
الفرس مؤلفات مع ُمقارنة يف الهند مؤلفات تُوَضع وقد والرُّخصة. العزيمة بني تمييٍز
يف الحضارات باقي من الرشق يف منعزلة جزيرًة ليست الهند فحضارة والعرب. والروم
باألدب. ولوعون والعَرب واألحاديث، واألسماء الُخرافات يف كتُب ولها والغرب. الرشق
أهل والعَرب والزَّْجر، الفأل يف كتُب ولهم صحراء. أهل والعرب املياه، يف كتُب ولهم
واألدب املواعظ يف كتُب ولهم صقور. أهل والعرب الجوارح، يف كتُب ولهم وِطرَية. فأل

أمثال.21 أهل والعرب والِحَكم،
آدم الفرس عرف وملوكهم. نوح وأوالد آدم من ابتداءً الفرس شعب مدة وتُحدَّد
دين فيهم وانترش نوح. دين عىل كانوا األوىل. مصادره من التوحيد عرفوا وبالتايل ونوح،
استأصل ثم الخطاب. بن عمر عليه قىض حتى هللا عند من نبيٌّ أنه واعتقدوا زرادشت،
الطب يف بَرعوا والنصارى. اليهود الذمة أهل مثل والباقي البعُض أسلم أتباَعه. عثمان
مدَّة حساب كتاب ولهم البلخي. محمد بن جعفر املعرش أبو فيها وألَّف النجوم. وأحكام
العربية إىل الرتاث نْقل العَجم دور كان وقد كشتاسب.22 الرشق ملوك وأحكم العالم.
بن هللا عبد امُلقدمة يف ويأتي العربية. إىل اليوناني الرتاث الرسيان نَقل كما الفارسية من

ع.23 امُلقفَّ
عليه نبيٌّ أردشري بن فسابور الفرس، أسلمة بل اليونان، أسلمة فقط تتم ولم
الفرس كتُب وأسماء والعربية الفارسية الخطوط أنواع بني النديم ابن ويُقارن السالم.24
بني يُقارن كما والبابكية.25 واملزدكية الخرمية مذاهبها وأسماء واملنانية املجوسية

يف (ص٤٦٧–٤٦٩). واملشارب املطاعم من واملحظور املباح يف (ص٤٦٦-٤٦٧). الغنية يف يِجب وما
العقوبات يف (ص٤٧٢–٢٧٤). الدعاوى يف (ص٤٦٩–٤٧٢). والنفاس األجنَّة وأحوال والَحيض املناكح
جسده يف امليِّت حقِّ يف (ص٤٧٥–٤٧٧). فيها امليِّت وحقوق املواريث يف (ص٤٧٤-٤٧٥). والكفارات
واألوقات امُلعظَّمة األيام يف (ص٤٨٦–٤٩٢). واألفراح األعياد يف (ص٤٧٧–٤٨١). أجسادهم يف واألحياء

(ص٤٩٢–٤٩٩). الثواب الكتساب امُلتعيِّنة واملنحوسة املسعودة
ص٤٢٤–٤٣٨. النديم، ابن 21

ص١٥–١٧. صاعد، 22

ص٤١٣. أصيبعة، أبي ابن 23
.٣٢٩–٣٣٢ ص١٠٦، الشهرزوري، 24
.٤٨٠ ،٤٢٤ ص٢٦-٢٧، النديم، ابن 25
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األصل فارس أحيانًا تبدو العربي. الرتاث من جزء والنرصانية والنرصانية، املجوسية
حَرق فقد فارس. من اليونان وحكمة القديمة. الحضارات لتداُخل نظًرا الفرع والرسيان
ا ممَّ اليونان إىل ونقَلها والفلسفة والطب النجوم كتُب فقط وأخذ املجوس كتُب اإلسكندر

الفرس! لحكماء تالميذَ اليونان حكماء جعل
يونانيٍّا. عرشين من واحد الفاريس، الوحيد بزرجمهر يظهر امُلتأخرة األقوال ويف
والخوف تعاىل باهلل الثقة الغرب، يف اليونان حكماء له دعا ما مثل إىل الرشق يف يدعو
الروحاني الطب إىل البدني الطب من أيًضا ُمنتقًال رحمته، ويطلب وحمده، وِذكره منه
املقاييس د تتوحَّ أن أجل من لكن طبيبًا، يكن لم بزرجمهر أنَّ حني يف اليونان أطباء مثل
يف العادة هي كما السلبية املرأة صورة تظهر كما البرش. طبائع وتنكِشف واملسارات

رة.26 امُلتأخِّ العصور هذه
آباء فاألنبياء نوح. بن يافت نسل من الصني وأهل الصني. إىل النبوَّة امتدَّت بل
عن النديم ابن ويتحدَّث العربية. واللغة الصينية اللغة بني النديم ابن ويُقابل البرش.
ويتحدَّث الروسية.27 هي ما يدري وال الرتكية. اللغة لهجات إحدى الصغدية اللغة
وهو الدعوة. تبلُغها لم لشعوب كنماذج والهند والروم الرتك عن ر امُلتأخِّ الخوارزمي
ويُقارن ثانيًا.28 الخالفة عرص يف وال أوًَّال الفتوحات عرص يف ال تاريخيٍّا صحيح غري
مخارجها. وتعدُّد اللغات باختالف الحروف اختالف وبني اللغات بني زاده كربي طاش
وحروف حرًفا. ٢٤–٢٦ من ُمكوَّنة والرتك والصقلب والفرس والروم الرسيانيني فحروف
كل ففي حرًفا. ٣٢–٣٦ من مكونة وغريهم والهنود األَُول والقبط واليونانيني العربانيني

األخرى.29 اللغة يف تُوَجد ال حروف لغٍة
الجاللقة هللا خصَّ فقد هللا. باسم الشعوب لخصائص سلبيًة القراءة تكون وقد
ُحكمهم أطلقوا ثم البرش َحكموا والظلم. بالعدوان وَعِمها والجهل بالطغيان والربابرة

اإللهية.30 اإلرادة يف وترشيعهم

ص٢٩٧–٣٠١. الحكماء، فقر 26

.٣٠ ص٢٤–٢٧، النديم، ابن 27
ص١٨. ر، امُلتأخِّ الخوارزمي 28
ص٩٩. زاده، كربي طاش 29

ص٩. صاعد، 30
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فضل ويُبنيِّ َضياعها. من بالرغم واليهودية النرصانية مع ماني كتُب البريوني ويُقارن
اليهودية عكس عىل ُمتشابهة غري وأحكامه الرضورية، األشياء يف ناطق فالقرآن اإلسالم؛
بعد شكًرا هلل يسجدون كلدانيني. وليسوا نصارى يان والرسُّ ماني. وأصحاب والزنادقة
وهللا هللا، بحمد الِعَلل من العايف الصحيح والبَدن واإليمان. الِعلم بني فْرق ال العالج،
عىل امُلتكلم غريغوريوس أقوال فاتك ابن ويورد طاعته. يف نفسه يبذل من يُضيِّع ال

والكمال.1 األمر بدء هللا بجعل ويُويص الالهوت.
وإطالق والنرصانية املسلمني الصوفية عند واالتحاد الحلول بني البريوني ويقارن
والنرصاني الهندي الحلول بني فاملسافة والنصارى. اليهود عند هللا عىل والبنوَّة األبوَّة اسم
من دين أيًضا واليهودية والنرصانية. الهندوكية يف الصور بني يُقارن كما بعيدة. ليسْت
كثرية ِحَكمه العظيم. القرآن يف املذكور الحكيم لُقمان ينتِسب وإليها العَرب. ديانات
األمر هللا، محارم عن الصرب هللا، بأمانة الحال أخذ هللا، بذكر إالَّ الكالم يف خري ال مثل:
هللا فإنَّ وجل عز هللا ذكر من اإلكثار املصائب، عىل الصرب امُلنكر، عن والنهى باملعروف
خشية، له أشدُّهم باهلل الناس أعلم هللا، تسبيح هللا، إىل بالذنوب الفرار يذُكره، من يذُكر
بتقوى القلوب يُحيى هللا هللا. إىل والتقرُّب هللا، يف والبُغض هللا يف الُحب هللا، إىل يُقرِّب ما

الحديث.2 ويف القرآن يف البنه لقمان وصايا من ُمستقاة وكلها هللا.

ص٢٨٦. فاتك، بن امُلبرشِّ ١٦١؛ ص١٩٤–١٩٦، أصيبعة، أبي ابن ٢١٩؛ ص٢٧–٣١، البريوني، 1
ص٤٤٢–٤٦١. الشهرزوري، ٤٧٤؛ ،٢٨ ص٥-٦، البريوني، 2
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بني نزل فقد دعوته. مكان وْصف بعد أقواله خالل من للقمان صورًة وتعطي
نَمط عىل وتعتِمد وجل. عز باهلل لِحق حتى بالناس يختلط ال كي املقدس وبيت الرَّملة
ذكر من اإلنسان أكثر فإذا هللا. ِذكر عىل تقوم البنه. لقمان ووصايا القرآني األسلوب
األرض تحيا كما الحكمة بِذكر القلوب يُحيي وهللا يذُكره. من ذاِكر فاهلل هللا، يذكره هللا
عليهم وجل عز هللا واطالع وجل عز هلل الذاكرين مع الذاكر ويجلس السماء. بوابل
الكالم سائر عىل هللا ِذكر وفضل هللا. اسم يذُكر ال من مع يجلس وال تنالُهم، برحمته
الحبُّ هللا، إىل يُقرِّبه فيما اإلنسان ة وهمَّ الفم. من يخلو ال والذِّكر خلقه، عىل هللا كفضل
ُقربه بقْدر ويستحي أوليائه. محبَّة طريق عن هللا إىل والتقرُّب هللا، يف والبُغض هللا يف
وء السُّ أحاديث من النفس تطهري طريق عن وذلك منه، يُستحى أن أحقُّ فاهلل هللا. من
هللا، بتسبيح يُرصخ الديك الئم. َلومة اإلنسان تأخذ وأال املخلوق، بُسخط الخالق ورضا
كخشية الناس يخىش وال وجل. عز هللا ويتقي النساء، رشِّ من باهلل يستعيذ واإلنسان
هللا عىل واالتكال عليه. وحقٌّ لإلنسان حظ هللا وتقوى الناس. يُكرمه حتى وجل عز هللا
هللا وطاعة طْلق. سهٍل كل يُحب هللا ألنَّ سهًال اإلنسان يجعل الناس من والُقرب أروح،
عليه أهوَن خلًقا هللا خلق وما خلقه. من وعَصَمه ه أهمَّ ما كفاه هللا أطاع من فإن واجبة،
إىل الذنوب من اإلنسان يفرُّ للعاِصني. عقوبٌة وبالؤها للُمطيعني، ثواٌب ِنعمتُها نيا. الدُّ من
كله ذلك إىل والطريق املفروضة. الصالة ويؤدي باألرباح. تأتيه تجارًة هللا مع ويتَِّخذ هللا،
للناس. هللا علَّم بما االنتفاع هو وهذا خشية. له أشدُّهم باهلل الناس فأعَلُم والحكمة. الِعلم
م تُقدَّ وال واجب، هللا حكمة إكرام عمًال. له وأحسنُهم باهلل أعلُمهم بالتواُضع الناس وأحقُّ
﴿يَا قرآنية: الزمة يف ذلك كل حفظها. يريد من عن بها يُبَخل وال عليه، تُهون من إىل

ِباهللِ﴾.3 ْك تُْرشِ َال بُنَيَّ
من تنبع الهوية وكأنَّ آشوريون، عراقيون أنهم مع هنود الصابئة أنَّ صاعد ويرى
أزيل العاَلم والبْعث. النبوَّة يف الخالف ولكن باهلل، دون ُموحِّ هم التاريخ. من وليس الفكر
الزمان، الهيوىل، إبليس، الباري، الخمسة: بالُقَدماء يقولون وكانوا هللا. بذاِت ومعلول

املكان.4

ص٢٦٢–٢٧٦. فاتك، ابن 3
.١٢–١٧ ص٤١–٦٢، صاعد، 4
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فاليهود والبعث. الخلق والعدل، التوحيد اإلسالمية، العقائد بقواعد الِفَرق قراءة وتتمُّ
اليهودية والِفَرق كامُلجِربة. والقراءون األفعال، خلق يف كامُلعتزلة والربَّانيُّون النسخ. تُنكر
سها أسَّ العنانية األيام. هذه نحن نفعل كما الغربية وليست العربية الِفَرق هي واملسيحية
رجل إىل ِنسبة والبوذعانية إسحاق، بن عيىس أبي إىل ِنسبة والعيسوية داود، بن عنان
املنطقة من النِّسبة تكون وقد موشكا. أصحاب واملوشكانية يهودا، اسُمه همدان من
املسيحية تاريخ خالل من املسيحية الِفَرق تُراَجع كذلك فلسطني. إىل نسبة السامرة مثل
ُمقابل يف التثليث اإلسالمية، العقائد خالل من املسيحية العقائد إىل وينقل العربية،
الصحيحة. للعبادات كمقياس والشهادة الطهارة وأهمية القرآن، عىل اعتماًدا التوحيد
الوحي دين الفطرة، عني كالهما أحِدهما، عىل الخروج أي الحنيفية ُمقابل يف والصابئة
وهرمس، عذيمون من الصابئة بينهما. الجدل من بالرغم العقل ودين الطبيعة ودين
هو تعاىل وهللا آلهة، أرباب الكواكب ي تَُسمِّ الصابئة وكانت األنبياء. وحي من والحنفاء
الخليل ناظَرها وقد ُزلفى. هللا إىل لتُقرِّبهم يعبدونها وكانوا اآللهة. وإله األرباب رب
وأنَّ بالتناُسخ، يقول من ومنهم بالرد. اها وتحدَّ األصنام كرس عندما والتجربة بالعقل

الرشور.5 يخلَُق أن من أجلُّ هللا
ونمرود، إبراهيم وبابل، فارس مع ِصلة يف بل منعزلة جزيرًة ليسوا والكلدان
الحرانيِّني مع الكلدان يختلط وأحيانًا الفرس. عليهم ظهر حتى وإرسائيل ونبختنرص
واإلمامة. الصالة مثل وشعائرهم عقائدهم وتُوصف واملنانية، الثنوية ومذهب والصابئة
بالعربية. يكتُبون كانوا والرسيان غريه. ويُبِطنون اإلسالم ِفَرقهم رؤساء يُظِهر أحيانًا

يانية.6 والرسُّ العربية بني البريوني يُقارن كما
لتُقرِّبهم وسائل إال هي ما األصنام عبادة دة. موحِّ العرب من األوثان عبَدة وكل
والبْعث. النبوَّة يف الخالف ولكن ُزْلَفى﴾. ِهللا إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم ﴿َما هللا: إىل
أقرُّوا اإلسالم قبل العَرب ولكن العقل، مع تتَِّفق ال والكواكب األوثان عبادة أنَّ صحيح

ص١٢-١٣، ج٤، ،١٤٠–١٤٢ ،٨٨–٩٠ ،٤٠–٤٦ ،٢٦ ،٢٠–٢٤ ص١٤–١٥، ج٣، الشهرستاني، 5
.٢٢-٢٣

ص٢٧. البريوني، ٤٧٣؛ ،٤٤٧–٤٥٣ ،٤٤٢–٤٤٥ ،٤٣٣ ص٤٧٩، النديم، ابن 6
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وأقاموا والنشور، والبعث العالم بنهاية وآمنوا بالرشيعة، والتزموا والربوبية، بالتوحيد
اليونان من الشام، من األصنام عبادة أتَْت وقد وحج.7 وصيام صالة من العبادات
علوم البريوني ويقارن بطبيعتها.8 العربية الجزيرة من وليسْت والنصارى، والرومان
قبل ُمتَّصل الحضاري فاألنا اإلسالم، قبل ورشائعهم العرب بعلوم ورشائعهم الهند
الفَلك مقارنة تتم وكذلك الحضارتنَي. يف عر والشِّ اللغة علوم ويقارن وبعَده. اإلسالم
وأنواعها الهند يف النكاح أنواع مقارنة وتتمُّ الحضارتنَي. يف والطبيعية الرياضية والعلوم
االبن زواج التباُدل، االستبضاع، إخوة، كانوا إذا واحدة امرأٍة عىل االجتماع الجاهلية، يف
البداية من الطبيعة إىل أقَرب وهو اليسار، إىل اليمني من بالكتابة العَرب وتبدأ الكبري.
وإنما يحُسبون، وال يكتبون ال يُّون أُمِّ والعرب الهند. تفعل كما اليمني إىل اليسار من

والعيان.9 العدد عىل يُعوِّلون
بالهاشمية. العباسية الدولة صاعد ي يَُسمِّ إذ السياسية. النظم إىل القراءة تتعدَّى بل
أصناف: والعَرب لألُمويِّني. بفتِحها األندلس تدين الذي األندليس وهو معها تعاَطَف ربما
امُلحيي بالطبع وقالوا واإلعادة، والبعث الخالق تُنِكر من امُلعطلة ومن ومحصلة. ُمعطلة
﴿نَُموُت آية: يف القرآن إليهم أشار وقد املحسوسة. الطبائع عىل اعتماًدا امُلفني والدهر
وفريق بالتناُسخ، يعتقد والبعض بالخالق، أقرُّوا وآخرون ْهُر﴾. الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا

الرسول.10 بعثة يُنِكر
أو ة العامَّ وجدت ولو الشعبية. امُلمارسات يف اإلسالم بعد الوثنية استمرَّت ولقد
مناِسك يف يفعلون وكما بها، خدودهم روا وعفَّ لقبَّلوها الكعبة أو النبي صورة النساء
امُلعظَّمة األشخاص بأسماء وتسميتِها األصنام إيجاد دافع نفس وهو والُعمرة. الحج
وبتقاُدم املوت. بعَد أو الغيبة عند بأمرهم الناس لتذكري والُحكماء والُعلماء األنبياء من

ص٤١١. البريوني، العرب؛ عند القمر منازل بيان ص٤١–٦٢، صاعد، 7

ص٩٤-٩٥. البريوني، 8
وحسابهم خطوطهم معارف ذكر يف ص١٠٤–١١٧). (البريوني، عر والشِّ النحو يف كتُبهم ذكر يف 9

ا فأمَّ (ص٨٣). جاهليتها يف العرب نكاح .(٢٤٢ (ص١٣٢–١٤٨، رسولهم من يُستبدع مما ويشء وغريه
العرب عند الذي العدد .(٤١٢ (ص٨٣، الجاهلية مواطن ويف اآلن منها فوجد األنكحة يف الفضائح هذه

(ص٤١١).
ص١٥٢–١٥٧. ج٥، الشهرستاني، 10
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كانت النهاية ويف البداية يف الناس فكأنَّ أصنام. إىل وحوَّلوها بدايتها الناس نِيسَ األزمان
الزمان.11 مرِّ عىل الدين يف الثابت الُعنرص فهي األوثان. عبادة عىل

فيه االستبشار نتيجة من لوجدَت وامرأة ي لعامِّ والكعبة مكة أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي صورة أبديَت لو «إنك 11

وهذا والعمرة. الحج مناسك بذلك وقىض ر، امُلصوَّ شاهد كأنه والتمرُّغ الخدَّين وتعفري التقبيل دواعي
ُمذكِّرًة واملالئكة والعلماء األنبياء من امُلعظمة األصنام بأسماء األصنام إيجاد عىل الباِعث السبب هو
ودارت بعامليها العهد طال أْن إىل الَغوث لدى القلوب يف تعظيمهم آثار ُمبِغية واملوت الغيبة عند أمرهم
أصحاب داخلهم ثم ُمستعملًة. وُسنًَّة رسًما وصارت ودواعيها أسبابها ونُِسيَت عليها واألحقاب القرون
تقدَّم فيمن األخبار ورَدِت وهكذا عليهم. فأوَجبوه فيهم انطباًعا أشدَّ ذلك كان إذ بابها؛ من النواميس
عبادة عىل هي واحدة ة أمَّ الرُّسل بعثة قبل الناس كون إنَّ قيل وحتى عنه ر تأخَّ وفيمن الطوفان عهَد

ص٨٤-٨٥). (البريوني، األوثان»
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اإلسالم ُحكامء سابًعا:

ِحكمة وعَلْت ظاهرة، دعوة كل عمَّ حتى وانتشاره اإلسالم بظهور العالم يتغريَّ ثم
وخمَدت الُعىل. بالغة ِحكمة ونالوا كربى، ورئاسة ُعظمى دولة للعرب وصار التقوى.
والحجاز داًرا، يثِرب الجديد للدِّين هللا واختار ظاهرة، ملٍَّة كل وتواَرْت قاهرة، دولة كل
االنتصار فرتة وبداية التاريخ، يف تحوُّل عالمة اإلسالم ظهور أصحابًا. واألنصار قراًرا،

األخرية.1 الهزائم فرتة قبل األوىل
الحارث الرسول دعا فقد اإلسالم. ظهور أول العرب أطباء تاريخ يف ذلك ويتَّضح
وظنٍّا صنعًة الطبَّ يمارس أي يتطبَّب.» رجل «فإنه مريض مُلعالجة الثقفي كلدة بن
فيهم الرزق لِقسمة عباده بني قَسمه تعاىل هللا ِقسمة من فالعقل ويقينًا. طبيعًة وليس
من الدواء «أنزل فيه: الخري عىل نبََّه ولكنه التطبيب، من الرسول يمنع لم كالمه. من
األمعاء. من يخرج اللبَن رأى عندما عمر بَموت تنبَّأ الذي هو كلدة بن والحارث الداء.»
«لو أُخِته: رثاء سماع بعد عليه وحِزن بْدر أرسى مع الحارث بن النرض النبيُّ قتَل وقد
النبي. يف يؤثِّر عر والشِّ أهم، والحياة خطأ، القتل قتلتُه.» ما أقتَُله أن قبل هذا سمعُت
«الطبيب مكرًِّرا هللا.» والطبيب رفيق «أنت الطبيب: التميمي رمنة ألبي النبي قال كما
الكناني أبحر بن هللا عبد ويَرشح الكْسب. نظرية يف األشاعرة عند الحال هو كما هللا.»
يُعالجه. طبيبًا كعب بن أُبي إىل الرسول بعث وقد حملك.» ما بدائك «ِرسْ النبي: قول
شفاء عىل يُساعده حتى هللا بتقوى الطبيب يُويص الذي الكندي عند التقليد هذا ويستمرُّ

ص٥٣. جلجل، ابن 1



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

صباًحا أربعني الطب كتُب إخراج يف هللا العزيز عبد بن عمر استخار وقد األمراض.
العربية.2 إىل مارسجويه وترجمة القيس أيمن بن أهرن كتاب ومنها

ولكن البداية، منذ إسالمية ثقافة فاملوروث للوافد، «األسلمة» تكون ما وعادًة
يعرض أو إسالمي، نحٍو عىل الوافد املوروث يَرشح واملوروث، الوافد بني املسافة لتقريب
يُخاطر.3 وال تعاىل هللا امُلتطبِّب يتَّقي أن الكندي طَلب مثل طبيعي، عقيل نحٍو عىل نفسه
ويتحوَّل الرسول. حديث عىل اعتماًدا الجنيس الشذوذ الرسخي الطيِّب بن أحمد ونقد
الوحي بني االتفاق يبدو حتى والطبيعة العقل عىل يقوم ِعلمي طبٍّ إىل النبوي الطبُّ
الطب من نوٍع يف بالِعلم لها شأَن ال التي الحكايات تُروى ما وعادًة والطبيعة.4 والعقل
األطباء عْرض يف النبوية األحاديث بعض وتُذَكر الِحكمة. من جزءًا الطبُّ دام ما األدبي
أطباء من هبل بن الدين ُمهذَّب يف القيامة.» يوم إىل الخري نواصيها يف «الخيل مثل:
الدعاء يف أخرى أحاديث وتُذَكر الحيوانات.5 من واألدوية املنافع بعض أْخذ لتربير العراق

واإلنسان. والحيوان النبات عن ر الرضَّ وحْجب النفع وتحقيق الغيث لنزول
االلتقاء أجل من املوروث من خطوة هو الِعلمي الطب إىل النبوي الطبِّ من واالنتقال
التنزيل بني يجَمع واحد إنساني طبٍّ يف الروحاني، الطبِّ إىل الِعلمي الطب من بالوافد

والطبيعة.6 الوحي بني والتأويل،

.٦١ ،٥٨ ص٥٤، جلجل، ابن ٢٨٨؛ ص١٦١–١٧١، أصيبعة، أبي ابن 2
الدبار» فعليهم بالنساء، والنساء بالرجال الرجال اكتفى «إذا حديث: وهو ص٢٨٨، أصيبعة، أبي ابن 3

(ص٩٣).
فيزيد الرسول، لنصيحة طبًقا مرَّتنَي العَسل املريض فيه يَرشب الذي املشهور الحديث هو هذا 4

يزيد بن يزيد عن الحديث أصيبعة أبي ابن يَروي كما أخيك.» بطن وكذَب هللا «صَدق حديث: يف اإلسهال،
العَسل.» منها جنوًدا هلل «إنَّ النرصاني: أثال البن وقال .(٢٣٦–١٣٧ وأيًضا ص٢٢٧، أصيبعة، أبي (ابن
طبًقا غدًقا سجاًال ا سحٍّ ُمريًعا مرئيٍّا ُمغيثًا غيثًا اسِقنا «اللهم مثل: ص٤٠٧–٤٠٩، أصيبعة، أبي ابن 5
موتها» بعد األرض به وتُحيي ع، الرضَّ به وتمأل الزرع، به تُنِبُت ضار، غري نافًعا رائث، غري عاجًال ِديًَما

(ص٧٠٤-٧٠٥).
ألنَّ األبدان ِعلم تقدَّم األديان، وِعلم األبدان ِعلم ِعلمان: الِعلم الرسول: قول عن الفرج أبو ُسئل 6

َعَىل أَْو َمْرَىض ُكنْتُْم ﴿َوإِْن َحَرٌج﴾، اْلَمِريِض َعَىل ﴿َوَال هللا: ولقول األبدان، ة صحَّ مع تصُدق العبادات
ص٩٤). (القفطي، معروفة النبي وُمعالجات َرأِْسِه﴾، ِمْن أَذًى ِبِه أَْو َمِريًضا ِمنُْكْم َكاَن ﴿َفَمْن َسَفٍر﴾،
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اإلسالم ُحكماء سابًعا:

اح الُرشَّ غري القراءة، إىل منه التاريخ إىل أقرب عرضهم فإن امُلرتجمون النَقَلة ا أمَّ
التعظيم. هالة عليه أضيَفْت الذي إسحاق بن حنني إال أحٌد الكبار من بهم ليس امُلبدِعني.
بل لسيبويه، تلميذًا فقط يكن ولم والعربية، والرسيانية اليونانية فقط يعِرف فلم
بالطبِّ االنشغال بني ِصلة هناك تكون وقد عنها. ينُقل ولم الفارسية يعَلم كان إنه
من فالطبُّ املذهب. هذا عىل كانوا واألطباء النقلة من كثريًا ألنَّ نظًرا الحراني واملذهب
كثرٍي إىل ا كمٍّ النَقَلة أصيبعة أبي ابن م ويُقسِّ طبيعي. الحراني واملذهب الطبيعية. العلوم
وكثرة فصاحٍة دون وضعيف ٍط ومتوسِّ النقل، صحيح جيٍِّد إىل وكيًفا وقليل؛ ط ومتوسِّ
مثل أَُرس إىل تنتِسب مجموعات أيًضا والنقَلة كيًفا. الجيد ا كمٍّ الكثري واألفضل اللحن.
وكان إسحاق.7 بن حنني مدرسة مثل مدارس إىل أو قرَّة بن وثابت بختيشوع أُرسة
وخدمة ة، األمَّ تعدُّد عىل يدلُّ مما الصابئة أو النصارى أو اليهود من النقَلة ُمعظم
وعون. تقديٍر كل عنَدهم ويِجدون املسلمني خلفاء مع يتعاملون لبعض. بعضها الطوائف
كليلة الفارسية عن الربمكي خالد نقل مثل اليونانية عن نَقل عدي بن ويحيى
كل يخلق وهللا فيه، هللا نور يسطع هللا، من قريب فاإلنسان أيًضا. فيلسوف وهو ودمنة.

يشء.8
بعد حنني من أعلم يُوَجد وال امُلرتجمني. ُمقدِّمة يف يأتيان وابنه إسحاق بن وحنني

واليونانية.9 العربية باللغة اإلسكندر
يف ألحِدهم التوحيد. ويف الطب يف يؤلفون مسلمون. أطباء فهم اإلسالم حكماء ا أمَّ
ِمثله إىل يسِبق لم الربهان مراتب سلوك يف املنطق أصحاب طريق عىل كتاٌب التوحيد
يذكرون دون ُموحِّ ُحكماء هم الربهان.10 بطريق أيًضا النبوَّة إثبات يف آخر وكتاب أحد،
حفص أبو وكان الروحاني. الطبِّ يف كتاب وللرازي الئق. غري هو ما املقاالت من
اًدا، ُزهَّ القدماء الحكماء كان وإذا الصوت. ُمطرب للقرآن قارئًا نبيًال طبيبًا بريق بن عمر

مسيحي ماسويه بن ويوحنَّا املذهب، مسيحي وبختيشوع ُرسيانيٍّا، املذهب يهودي مارسجويه كان 7

ُقرب ُسكناه النِّحلة مسيحي الطبيب وإسحاق امللَّة، مسيحي البعلبكي لوقا بن وقسطا ُرسيانيٍّا، املذهب
طاهر. مسجد

ص٢٧٧–٢٧٩. السجستاني، 8
ص١٧. القفطي: ص٢٨٠–٢٨٢؛ السابق، 9

ص٨١. السجستاني، ١٠٧؛ ،٧٧ ص٧٤، جلجل، ابن 10
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الطبيعي املنطق يف برع والجماع. بالخمر مشغوًفا كان كذلك. يكن لم سينا ابن فإن
ثم الرياضيَّات. يف بذهنه ضنَّ املعقوالت ق تذوَّ من ألنَّ الريايض يف يُبالغ ولم والريايض،
الذي الطبيعة بني ما كتاب أغراض يف الفارابي بفضل فعرفه اإللهي العلم عىل أقبل

الورَّاقني.11 سوق من اشرتاه
العرب، اح َّ الرشُّ يفعل كما عربية أمثلًة اليونانية املنطق بأمثلِة الخوارزمي ويستبدل
الجملة تركيب إىل املنطق قضايا وتحويل والخرب، املبتدأ هما واملحمول فاملوضوع
الشعر ويُستعمل العرب. منطق واللغة اليونان، لغة فاملنطق والفاعل. الفعل الخربية،
س مؤسِّ حيَّان بن وجابر العقل. استعمال طرق امُلعتزلة إىل ويُحال املنطق. لرشح العربي

زاده.12 كربي طاش عند ُصويف الكيمياء
اليونان ُحكماء وتجاوزهم اإلسالم حكماء بإبداع إحساس املؤرِّخني عند أيًضا وهناك
امُلتقدِّمني. تصانيَف الطبِّ يف تصانيفه نََسخت فالرَّازي وتقديمهم. رشِحهم إىل باإلضافة
من يئسُت سينا: ابن عنه وقال اإلسالم. حكماء يف منه أفضُل قبله يكن لم والفارابي
هللا فشكرُت املعنى، هذا يف نرص أبي بكتاب ظفرُت حتى الطبيعة بعد ما غَرض معرفة
ورشط لتصانيفه. تلميذًا عيل أبو وكان عندي. كان بما وتصدَّقُت وُصمُت ذلك عىل تعاىل
الصفا وإخوان واألخالق. ة والعفَّ والرشع واللغة والقرآن الزواج صحة عنده الحكمة تعلُّم
سليمان ابن نقد ويذُكر امُلعتزلة، ُمتكلِّمي من أنهم عىل زاده كربي طاش إليهم ينُظر
اإلخوان ضدَّ ِفقهي موقف وهو والسحر. واملعجزات العقل بني يَجمعون لهم. حيان وأبي

اإلسالم.13 ة أمَّ فأفسَدْت ودياناتهم السابقة األُمم رشائع وبإدخالهم بالتنجيم إليمانهم
النيسابوري زكار أبي فعند الناس. سلوك يف املجازية الدينية التفسريات ل تتدخَّ بل

الخمر.14 ُرشب إىل امُلسلمني وتدفع الخنزير، ألكل النصارى الشياطني تدفع
والتقدير والتفخيم التعظيم ألقاب غري وهي والصناعة املهنة عىل تدلُّ ألقاٌب وهناك
ثم الحكيم، ثم املكان، إىل النِّسبة األلقاب عىل ويغلب الشيخ. القايض، األديب، مثل:
والخازن الخيَّام ثم والتطبيب، م وامُلنجِّ كامُلرتِجم امِلَهن باقي ثم الفيلسوف، ثم الطبيب،

ص٥٥. القفطي، 11
ص١٦٠-١٦١. زاده، كربي طاش ص٨١–٨٨؛ الخوارزمي، 12

ص٨٢–٨٨. زاده، كربي طاش ٣٤-٣٥؛ ،٣١ ص٢١، القفطي، 13
ص٢٤-٢٥. القفطي، 14
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يجَمع وقد الجاثليق. البطريق، امُلفتي، كاإلمام، دينيٍّا اللقُب يكون وقد ان.15 والطحَّ
الطبيب النحوي، كاألصفهاني ومهنة مكان أو املفتي، اإلمام مثل ِمهنتني لقبَي بني
مثل والتفخيم للتعظيم مدَحني أو املاسوراباذي، الهرمزوي مثل مكاننَي أو النيسابوري؛
الوزير الصاحب، اإلمام األوحد، اإلمام الزمان، أوَحد الفيلسوف الفريد، اإلمام ، األَجلِّ اإلمام
وابن واالبن األب مثل: ودرجتها القرابة نسبة اللقب يكون وقد اإلمام. السيد الدولة، َرشف
الرضير. البغدادي مثل واملكان للجسد ِسمٍة بني اللقب يجمع وقد البديع. أخي ابن األخ،
الحق، صحبة الفيلسوف الدستور ق، امُلحقِّ الحكيم األستاذ مثل: ألقاب ثالثة تجتِمع وقد
الزمان. رشف والفيلسوف اإلمام السيد مثل: أربعة وأحيانًا الفيلسوف. اإلمام القايض
والدين الدنيا عُضد العالم العادل امللك مثل: امللوك، عىل األلقاب تتكاثَر الحال وبطبيعة
الغالبة. مة السِّ عىل يدلُّ وهو الرتجمان، فهو إسحاق بن حنني لقب ا أمَّ الدولة. عالء
الثاني، أبقراط أيًضا وهو اإلسالم.16 يف الرتاِجم أئمة أحد هو والطبيب. الفيلسوف ويغفل
سليمان أبو الشيخ مثل الشيخ لقب الحكماء بعض وأخذ املهنة. إىل منه اللقب إىل أقرب
املنام يف الرسول اه سمَّ بهنام، بن سوار بن بابا بن الحسن الخري وأبو املنطقي.17
تعظيًما ُمقدَّس إىل اللقب ل يتحوَّ أن أجل من الرسول من هنا فالتَّسمية الثاني. أبقراط
امُلعارصين.18 أحد له يُعطيه أن قبل قديم لقب وهو العرب، فيلسوف والكندي لصاحبه.
البعض شاع حني يف املجتبى، الفضل ألبي الرئيس األستاذ مثل: األلقاب بعض تَِشع ولم
فيما ألنهما للغزايل اإلسالم حجة أو سينا البن الرئيس الشيخ ألقاب تذكر ولم اآلخر.
أربعة: فالحكماء الثاني. املعلم هو الفارابي أنَّ القفطي يذُكر رة. ُمتأخِّ عصوٍر من يبدو
هو الهيثم وابن عيل.19 وأبو نرص أبو بعده؛ واثنان وأبقراط. أرسطو اإلسالم؛ قبل اثنان
تتكاَمل وقد واملعقوالت. الرياضية العلوم يف بطليموس تلو كان ألنه الثاني؛ بطليموس

الفيلسوف ،(٧) الطبيب ،(١٨) الحكيم ،(٦٧) املكان إىل النِّسبة اآلتي: يتَِّضح القفطي ألقاب بتحليل 15

.(١) ان الطحَّ الخازن، الخيَّام، ،(٢) م امُلنجِّ امُلتطبِّب، امُلرتجم، ،(٥) اإلمام ،(٦)
ص١١٤. القفطي، ص٣١–٣٣؛ صاعد، 16

ص٢٩-٣٠. القفطي: ١٥٢؛ ،٢٩ ص١٨، أصيبعة، أبي ابن 17
العرب. فيلسوف أو الكندي الرازق: عبد مصطفى ص٢٨٨؛ أصيبعة، أبي ابن 18

.٥٥ ص٣٠، القفطي، 19
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البتاني، والباني بطليموس، املهندس دقيقة. ألقاٍب يف وليست ة عامَّ تشبيهاٍت يف األلقاب
الُقَدماء.20 بفضل واعرتاًفا منه تواُضًعا العايني العديل محمد أبو هو والجصاص

العربية الطريقة وهي والقرابة، املكان بني تتعدَّد فإنها الشهرزوري ألقاب ا أمَّ
َعني الخيَّام، الفقيه، الطبيب، مثل: واملهنة، والقبيلة واالبن األب إىل بالنِّسبة املعروفة
الذي التعظيمي اللقب ثُم الحكيم، الفيلسوف، الخازن، امُلفتي، األمري، القايض، القضاة،
مة العالَّ اإلمام الدين، تاج الدين، أفضل الفاضل، الشيخ امللك، َرشف مثل: املكانة عىل يدلُّ
امُلجتبى. املسجى األستاذ والدين، الدنيا َعُضد امُلختص األستاذ للرازي، عنه هللا ريض

األكثر.21 هو واملكان
الفكري التيَّار أو املسيحي؛ الصابي، مثل: وامللَّة والطائفة الدِّين عىل اللقب يدلُّ وقد
والنََّسب، املكان لقبنَي: بني الجْمع ويمكن الكندي. مثل: القبيلة أو الصفا، إخوان مثل:
عىل يدلُّ وقد التلميذ، ابن مثل: األستاذية عىل يدلُّ وقد والترشيف. التعظيم ولقب املكان

موالنا. الخطيب، الفقيه، اإلمام، الشيخ، الجاثليق، مثل: الديني اللقب
إنَّ بل ووصًفا. إقراًرا النهاية يف أو وإجالًال تعظيًما البداية يف اللقب يُوَضع وقد
بحيث الدين، وظهر الدين، َرشف الدين، تاج مثل: ألقاب، نفسها العربية اللغة يف األسماء
يف األسماء كانت كما والصفة، املوصوف بني واللقب، االسم بني التمييز أحيانًا يصُعب
ب امُللقَّ الَهيثم ابن إال وافًدا لقبًا املسلمني حكماء من حكيم يأخذ وال صفات. العربية
الثاني.22 بأبقراط ب امُللقَّ بهرنام بن سوار بن مانا بن والبغدادي الثاني؛ ببطليموس
اإلسالم وبعد واإلسكندر، أرسطو هناك اإلسالم فقبل الثاني. امُلعلم لَقب الفارابي وأخذ
ِمن للموروث قراءة ألنها املبارش غري باللقب أشبَُه وامُلقارنة عيل. وأبو نرص أبو هاك
مع مثًال (٤٧٤ه) الشبل ابن فيُقارن املوروث. خالل من للوافد وقراءة الوافد، خالل
أيًضا األوائل الطبائعيِّني أقوال ولكنَّ عر، بالشِّ فلسفته عن التعبري من بالرغم طاليس

.٨٩ ص٨٥، السابق، 20
الناتايل، الشهرزوري، البغدادي، النجاري، الطربي، العامي، الرازي، الدمشقي، الحراني، مثل: املكان 21
الكوهي، البوزجاني، الطويس، األسفزاري، الكرماني، البلخي، الديلمي، األرموي، البامياني، القاشاني،
القمي، القوميس، الشهرزوري، امليهني، األيالقي، السجستاني، اللوكري، النيسابوري، الواسطي، الهروي،

األنطاكي. البهيقي، الرسخيس، الجوشيي، الهوشجاني،
.٥١٣–٥٥٥ ،٥١-٥٢ ص٤٩٩–٥٠٣، البهيقي، 22
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لألئمة وتعظيمه التشيُّع ُروح من األلقاب فهل املنثور. عر الشِّ وهو النَّظم إىل أقرَب كانت
أطَرِت كما اإلطراء عن ناهيًا التعظيم، ألقاب دون باسِمه يُنادى كان الرسول أنَّ حني عىل
أبو امللك َرشف مثل: والَرشف املكان إله. إىل اللَّقب ل تحوَّ حتى مريم ابن عيىس النصارى
الفارابي. محمد بن محمد الفاضل الشيخ البُخاري، سينا بن هللا عبد بن الحسني عيل
معروفون. ألنهم اليونان حكماء يُرَسم كما بالجسد اإلسالم حكماء شخصية تُرَسم وال
باستثناء ونفسية جسدية سماٍت إىل أفكارهم وتحويل تمثيلهم إىل حاجَة وال الناس رآهم
غليظ أسود عبْد بالرَّملة، ومات الشام يف تعلَّم شمشون، مثل حبيش أسود فهو لُقمان.
سهل أبي وباستثناء وفحولته. رجولته له الركبتني، ُمصطك القدمني ح ُمصفَّ الشَفتنَي
كثَّ القامة قصريَ اللون أسمر البريوني وكان الهيئة. جميل بأنه ُوِصف الذي الكوهي

ن.23 السِّ يف ًال ُمتوغِّ شيًخا أبيَضها، اللحية
مثل العقلية الحقائق عىل نقلية وكشواهد للغة، كمصدر والحديث القرآن ويستعمل
إثراء أجل من ُحرٍّ نحٍو عىل القرآن يستعمل كما والِعلم. بالنُّطق اإلنسان هللا تفضيل
نزولها منذ كانت التي اآلية وهي اْلَخاِلِقنَي﴾، أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك مثل: العربي األسلوب

األم.24 رِحم يف الجنني خلق كيفية القرآن لوْصف الوحي كاتب من إعجاٍب صيحَة
املؤلِّف من ذلك كان سواء األوىل، البسملة منذ إسالمي ديٍن َجوِّ من الكتاب يخلو وال
املشيئة عىل ويعتمد الراحلني عىل م ويرتحَّ الناسخ. من املؤلِّف عىل م والرتحُّ الناسخ، أو
يشاء، من برحمته ويختصُّ هللا. وبعون هللا بإذن يشءٍ فكلُّ اإللهي. والَعون اإللهية
أَُمًما اختصَّ الذي هو وَمنِّه. وكَرِمه وتأييده بيده يشء كل يشاء. من عىل بنعمته ويعدل
التمام وفضيلة اإلحاطة ُمريد وحَده وهللا هللا. غاية فهموا الذين وهم بالعلوم. باالشتغال
امُلنتهى. وإليه السداد منه املدن. ويحُرس الحكَّام عمر يف يمدُّ الذي وهو غريُه. ربَّ ال
بعون التوفيق، وبه امُلستعان وهللا امُلستعان، وهللا الشفاء. بيده والرازق. الهادي وهو

.٥٦٥ ص٥٢١، البهيقي: ص٤٤٢؛ الشهرزوري، 23
لرشح َرِحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ ﴿َوَكاَن ص٣). (الخوارزمي، الوتَد لفظ لْرشح أَْوتَاًدا﴾ ﴿َواْلِجبَاَل مثل: 24

* ِبالنَّاِصيَِة ﴿َلنَْسَفَعْن (ص٣٢). الة حمَّ نصب لبَيان اْلَحَطِب﴾ اَلَة َحمَّ ﴿َواْمَرأَتُُه (ص٣٢). اإلعراب
أَالَّ اْلِكتَاِب أَْهُل يَْعَلَم ﴿ِلئَالَّ (ص٣٤). الرَُّسوُل﴾ يَُقوَل َحتَّى ﴿َوُزْلِزلُوا (ص٣٣). َخاِطئٍَة﴾ َكاِذبٍَة نَاِصيٍَة

(ص٧٤). ِلتََعاَرُفوا﴾ َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم (ص٣٥). ءٍ﴾ َيشْ َعَىل يَْقِدُروَن
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

والسالم والصالة يشء. كل عىل هلل والحمد املوفق. وهللا وتعاىل، سبحانه هللا بعون هللا،
أعلم، تعاىل وهللا بالصواب، أعلم هو يشء. بكلِّ عالم وهللا وامِلنَّة. الحمد وهلل رسوله. عىل

بالقيامة.25 أعلم وهللا وأحكم، أعلم وهللا أعلم، وتعاىل سبحانه وهللا أعلم، وهللا
تجَمع أندلسية بيئة يف الطاهر اإلنجيل يف املسيح للسيد بقول االستشهاد يتم كما
هللا يقرتب ذلك ومع األموات. عىل م الرتحُّ ويتم املقدسة. الكتب بني تُفرِّق وال األديان، بني

واحدة.26 شعورية بنية لكليهما والحمد فالدعاء ويتداخالن. الدعاء يف والسلطان
بطبيعته املوروث ألنَّ الوافد يف داللتها من أقلُّ املوروث يف اإليمانية العبارات وداللة
ويتمُّ عليه. بها ويُختَم فيها يُوَضع الوافد أنَّ حني يف للعالم الدينية الرؤية عن يُعربِّ
َجالينُوس عودة مثل املوروث بعبارات الذاتية السرية وتفسري املوروث، بلُغة الوافد عرض
القاسم أبي فعند بلُغته. الحال بطبيعة املوروث عرض يتمُّ كما هللا.» شاء «إن وطنه إىل
عن اإلنسان رضا الصيمري: زكريا أبي وعند العقل. بَرص هللا يفتح امُلجتبي: األنطاكي
وجل عز هللا رضا غري إىل َميله كان من مسكويه: وعند تعاىل. هللا بسخط مقرون نفسه
املوروث فإن املوروث تعقيل عىل ساعد قد الوافد كان فإذا العلم. عن محجوبًا يظلُّ فإنه
بلُغته للعالم الديني ر التصوُّ يف األوَّل مصدره إىل االرتداد ثُمَّ إليه الوافد ردَّ حاول قد
من تحويله أجل من البوهي سهل أبي عند اإللهية العناية ل وتتدخَّ وشواهده. وعباراته

املتحركة.27 واألَُكر واالنتقال الِحيَل ِعلم امليكانيكا علم وْضع إىل بالقوارير اللِعب
بعد ل األوَّ مصدره إىل املوروث إلعادة األحاديث وبعض القرآنية اآليات وتظهر
الفكر ويتقنَّن والنعيم. والِعلم والنفس الِحكمة آيات أكثر وما املوروث. يف الوافد إدخال
الحمدالت وبعد خالصة.28 فلسفة تُوَجد ال وكأنَّه بالرشيعة، الفلسفة وتهتدي بالقرآن،

،٥٣ ،٧٧ ،٤ ،٦٢ ،٤٥ ،٤٩ ،١٠ ،١١ ،٩٠ ،٤٨ ،٥ ،٩ ص٣١، صاعد، ٦؛ ،٣ ،٥١ ص١، جلجل، ابن 25
،٥٤٨ ،١٤٨ ،١٩ ،١٣٩ ص٦، البريوني، ١٥؛ ،٩٣ ،١٧٢ ،٥٦ ،٦٨ ،٣٨ ،٣١ ص١٦، القفطي، ٦١؛ ،٩٠
أصيبعة، أبي ابن ٢٧٧؛ ،١٧٦ ،٩٨ ص٢٠٥، السجستاني، ٤؛ ،٩٤ ،١٢٧ ص٩٤، الخوارزمي، ٤٥٢؛

.٣١٥ ،٢٤٦ ،٦٦٤ ،٣٠١–٣٠٣ ،٣١٣ ،١٢٧ ،٦١٠ ،٢١٣ ،٢١١ ،٢١٩ ،٧ ،٥١٨ ص٣٠١،
إىل الدَّاعني األئمة وساللة الخلفاء، نجل القريش، األموي النجر، والطيِّب األصل، الرشيف أيها «وهذا 26

ص٤). جلجل، (ابن الُهدى»
.٨٨ ،٣٥١ ،٣٣٦-٣٣٧ ص٢٦٩، السجستاني، 27

سليمان أبي لعرض آيات وبعده (ص٨٢). اْلِحْكَمَة﴾ لُْقَماَن آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد بآيات: السجستاني يستشهد 28
َوِعْلًما﴾، ُحْكًما آتَيْنَاُه ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ اْلُحلَُم﴾، ِمنُْكُم اْألَْطَفاُل بََلَغ ﴿َوإِذَا مثل: الصفا إخوان من القديس
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اإلسالم ُحكماء سابًعا:

األنا، برشعيَّة البداية والحديث. القرآن عىل اعتماًدا التأليف يف الرباعة تظهر والبَسمالت
الحضارات عىل انفتاٍح مع غاياٍت علوم ال وسائل علوم باعتباره له نافع هو ما وتقديم
ت تمَّ قد واألمثال والحكمة األقوال ذاته، األدبي النوع إنَّ بل رشعي. كواجٍب األخرى

الشخص.29 وبني بينها والفصل للحكمة البنية بقراءة صياغتُه
العلوم وتُسود ر، امُلتأخِّ العرص هذا يف األعالم أسماء عىل اإليماني الطابع ويغلب
وأطباء أوًَّال مؤمنون فالُحكماء الِعلم. عىل اإليمان ويتغلَّب العقلية، العلوم عىل النقلية
وكَرِمه بَمنِّه للناس واآلخرة الدنيا خري بني والجمع األمور عاقبة هللا من ويُطلب ثانيًا.

ورحمته.30 ولُطفه

َجنَِّتي﴾ َواْدُخِيل * ِعبَاِدي ِيف َفاْدُخِيل * َمْرِضيًَّة َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا
ِمْن َوَعلَّْمتَِني اْلُمْلِك ِمَن آتَيْتَِني َقْد ﴿َربِّ (ص٣٦٣)، النَِّعيِم﴾ َجنَِّة َوَرثَِة ِمْن ﴿َواْجَعْلِني (ص٣٦٣).
اِلِحنَي﴾ ِبالصَّ َوأَْلِحْقِني ُمْسِلًما ِني تََوفَّ َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف َولِيِّي أَنَْت َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َفاِطَر اْألََحاِديِث تَأِْويِل
ومن (ص٣٦٤). ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ إَِىل يََشاءُ َمْن َويَْهِدي َالِم السَّ َداِر إَِىل يَْدُعو ﴿َوهللاُ (ص٣٦٣)،

(ص٣٦٣). غًدا» الحوض عىل تَِرُدون «إنكم األحاديث:
أُوَلِئَك أَْحَسنَُه َفيَتَِّبُعوَن اْلَقْوَل يَْستَِمُعوَن الَِّذيَن * ِعبَاِد ْ ﴿َفبَرشِّ اآليات: من ،٧٩ ص٧٣، الشهرزوري، 29

أفضل ُمتصدِّق تصدَّق وال ُمتفق اتفق «ما األحاديث: ومن اْألَْلبَاِب﴾. أُولُو ُهْم َوأُوَلِئَك هللاُ َهَداُهُم الَِّذيَن
«الكلمة العطية.» ونعم الهدية «نعم ه.» ُمتفقِّ منه مستمع فكل والعاِلم الحكيم تكلَّم إذا الِحكمة كالم من
ضالَّة «الحكمة املؤمن.» ألخيه يُهديها حتى عليها ينطوي ثم املؤمن الرجل يسمعها الِحكمة كالم من
أحَسنَه.» يشءٍ كلِّ من فخذوا كثري «العلم خرجت.» وعاءٍ أي من يُبايل وال وجَدها حيث يأُخذها املؤمن
اختصاًرا.» الكالم يل واختُرص الكلم جوامع «أوتيُت الرسول: قول وأيًضا تُنكر.» ما ودْع تعِرف ما «ُخذ

ص٣٠١. الحكماء، فقر 30
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الثالث الفصل

االنتحال





إبداعحضاري االنتحال ًال: أوَّ

واإلبداع التاريخ (١)

الحكمة، علوم دوَّنت التي الرئيسية املصادر تحليل عىل قام قد التاريخ فصل كان إذا
املوروث، يف للوافد صبٍّا التاريخ هذا أسَلَمِة محاولة عىل قام قد «القراءة» فصل وكان
وأفلوطني؛ ألرسطو امُلنتَحلة النصوص تحليل عىل أيًضا يقوم «االنتحال» الفصل هذا فإنَّ

ومنطقه. االنتحال آليات ملعرفة املؤلَّفة العربية أو امُلرتجمة اليونانية
فليس عر. والشِّ الفلسفة يف القدماء املؤرخون عَرَفها جديدة. ليست االنتحال وقضية
الحديث، واالسترشاق القدماء املؤرِّخون يفعل كما امُلرتَجمة بالنصوص ثبٍْت عمل املطلوب
وإذا دقيق. ملنطٍق وإخضاعه الحضاري النقل كيفية ملعرفة امُلرتَجمة النصوص تحليل بل
الُقدماء؟ كتُب يف يكون ال فلماذا الحديث، ويف القرآن ويف الجاهيل عر الشِّ يف االنتحال كان
ة.1 األمَّ هذه أرسطوطاليس اه سمَّ واحٌد كُمل إذا الرسول وكان حضاري. إبداع فاالنتحال
بل وأرسطو، وأفالطون وسقراط فيثاغورس إىل نُِسب فيما اليونان عند موجود واالنتحال
غرى الصُّ األلف مثل جزئيٍّا االنتحال يكون وقد وثامسطيوس. اإلسكندر مثل اح َّ الرشُّ عند
دون حضارة عىل قاًرصا االنتحال وليس ألرسطو.2 الطبيعة» بعد «ما كتاب يف والكاف

ص١١١). (ج٢، النجوم» مخاطبة يف املكتوم «الرس عليه: امُلختََلف الرازي كتاب زاده كربي طاش يذكر 1

قال الَحَكم»: «جوامع فاتك بن امُلبرش عر. الشِّ انتحال عن املراتب أهل ع ترفُّ :«٤٩ «املقدمة، خلدون ابن
(ص٣٥). أمنخيس إىل منحوًال هذا يكون أن ينبغي عدي: بن يحيى

«َمْه الرسول: فقال أرسطاطاليس، رجل «لعن ص٧٥). (الشهرزوري، األمة» هذه أرسطاطاليس «يا 2

(ص٧٩). قوُمه»» فجهله نبيٍّا كان أرسطاطاليس إنَّ عمرو، يا



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هي بل آخر، دون فيلسوٍف عىل أو مقدس كتاٍب دون ُمقدَّس كتاٍب عىل أو حضارة
فهناك الحضارات. تاريخ يف اإلبداع مراحل إحدى عن يُعربِّ ألنه الجميع بني ُمشرتك قاسم
القديم العهَدين يف االنتحال وهناك اإلسالمية. والفلسفة اليونانية الفلسفة يف االنتحال
التدوين، قبل القرنني تُقاِرب شفوية بفرتة مرَّ ألنه نظًرا النَّبوي الحديث ويف والجديد
املنحول، هومريوس ِشعر ُمشكلة نفس وهي اإلعالن. وقت منذ ن ُدوِّ القرآن أنَّ حني يف

العربي.3 الشعر يف واالنتحال
الكالم علم يف االنتحال هناك بل الحكمة، علوم عىل مقصوًرا االنتحال وليس
الخصوم بني الجَدل يف لإلبداع إمكانياٍت من الِعلمان هذان به يسمح ملا نظًرا والتصوُّف
النصوص يف سواء التصوُّف، يف الفني اإلبداع ذروة يف أو الكالم ِعلم يف الحال هو كما
يف فاالنتحال األخرى، من أكثر كالمية فرقٍة يف االنتحال يكون قد بل امُلنتَحلة. أو األصلية
يف امُلعاَرضة ِفَرق عند الشديدة اإلبداعية للحالة نظًرا السنة أهل عند منه أكثر الشيعة
ففي التاريخية. الوثائق يف انتحال هناك بل السلطة.4 فرقة عند التاريخ تزييف ُمقابل
الروم والقيارصة امللوك إىل النبي رسائل من عديٍد انتحال تمَّ النرص ونشَوة الفتْح لحظة
دام ما ي امُلتلقِّ من أو امُلبِدع من ا إمَّ الجاهلية ملوك بعض إىل رسائله أو ومرص وفارس
«أسِلم املعروفة: ببالغتها مرص عظيم امُلقوَقس إىل النبي رسالة وهو لإلبداع أصل هناك

مرَّتنَي.»5 أجرك هللا يؤتك تسَلم،
لقمان وصايا مثل للموروث، أيًضا يكون بل بالوافد، فقط االنتحال يختصُّ وال
كوصايا القرآن يف املذكوَرين البنه لقمان ووصايا لذُرِّيته، يعقوب وصايا عىل املنسوجة

تفصيل.6 دون ة عامَّ

العهد ومن إبراهيم، وحياة أخنوخ وكتاب يوديت كتاب القديم العهد يف امُلنتَحلة النصوص من 3

وصايا اليونانية الفلسفة يف امُلنتَحالت ومن وبطرس. وبرنابه وتوما والعربانيني املرصيني أناجيل الجديد
والرسائل ص٨٩). (القفطي، لسقراط احة» «التفَّ وكتاب ألرسطو، األرسار» و«رس الذهبية، فيثاغورس
يف امُلنتَحالت ومن أرسطاطاليس، ورسالة روفيا، ه وأُمِّ واإلسكندر واإلسكندر، أرسطو بني املتباَدلة
مسائل عن الجواب يف ص١٥–١٧)، (صاعد، زرادشت إىل املنسوبة الكتُب بعض الفارسية الحضارة

ص٩٤-٩٥). (البريوني، اإلسكندر إليه أنفذها للرباهمة
ص٢٦٥). النديم، (ابن امُلنتَحلة اإلسماعيلية الرسائل بعض النديم ابن يذكر 4

ص٢٨. املتأخر، الخوارزمي 5
ص٩٤–٩٦. أصيبعة، أبي ابن 6
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حضاري إبداع االنتحال أوًَّال:

الَفْرق فإنَّ والذاتي، املوضوعي بني الَفْرق هو والقراءة التاريخ بني الَفْرق أنَّ وكما
ُمتوسطة حلقة فالقراءة الخالص. والذاتي املوضوعي بني الَفْرق هو واالنتحال القراءة بني
واالنتحال زرع، إىل تحوَّلت بذرة والقراءة زرع. بال بذرة التاريخ واالنتحال. التاريخ بني
املستويات بني فاصل يُوجد وال النوع. يف ال الدرجة يف فرق بينهما الَفْرق الثمار. هو
بفضل تدريجيٍّا الوصف هذا يختفي ثم الرسدي. الوصف مراحل أوىل فالتاريخ الثالثة.
قراءة املوروث، إطار يف للوافد وْضع والقراءة للوافد، نقل التاريخ والتأويل. القراءة
ا أمَّ واملوروث. الوافد الزدواجية ومنًعا الثقافة لوحدة تحقيًقا األنا مقوالت خالل من اآلخر
القديم. النصِّ ُروح عن يُعربِّ جديد نصٍّ وإبداع املقروء عن القراءة استقالل فهو االنتحال
هو االنتحال فإن الذات خالل من املوضوع فهم والقراءة املوضوع، هو التاريخ كان إذا
فإنَّ موضوعها، فِهَمت قد الذات كانت إذا داخلها. من موضوَعها نفسها الذات خلق
يعني وال األوىل. املاهية تحِمل ُمتكررًة جديدًة نصوًصا تخلُق ماهية إىل ل يتحوَّ الفهم
من التحوُّل أو االنتحال إىل القراءة إىل التاريخ ِمن تدريجيٍّا التاريخ تجاُوز االنتحال
ال الكاملة. امُلنتَحالت إىل الجزئية امُلنتَحالت إىل أصحابها لغري للمؤلَّفات الخاطئة النِّسبة
خ فاملؤرِّ كله. التأويل رصح عليها يُبنى أوىل كنواٍة التاريخية للدقة إغفال أي ذلك يعني
فبطليموس امُلتشابهة. األعالم أسماء بني بالتمييز بداية التاريخ، أخطاء بتصحيح يقوم
الرصيح. اإلبداع يُعارض ال الصحيح فالنقل املجسطي.7 صاحب بطليموس ليس بريلس
أحيانًا تتطابق لذلك والخيال. الواقع عر، والشِّ التاريخ واإلبداع، النقل واِقعان، كالهما

واالنتحال.8 التاريخ بني الطب يف أبقراط حكايات بعض
الخاطئة النِّسبة تعني إذ االنتحال؛ عىل خطوٌة صاحبه غري إىل لعمٍل الخاطئة والنسبة
عىل وتُنَسج مؤلف، أيِّ إىل يُعزى ُمستقل نصٍّ إىل وتحوُّله مؤلِّفه عن النصِّ انفصال
عىل الشهري وامِلثال مثايل. نمٍط أو معياٍر إىل ل تحوَّ أن بعد كثرية أخرى نصوص منواله
ألفلوطني. التاسوعات من أجزاء بل له، ليس وهي إليه، أرسطوطاليس أثولوجيا نسبة ذلك
ألرسطو. العالم ِقَدم ُشبهة بها التي ألبرقلس أثولوجيا كتاب من أجزاءٍ بعض ِنسبة وكذلك
الخطوات أوىل الخاطئة النسبة هذه ألرسطو.10 طيماوس ُمحاَورة نسبة مثل وكذلك 9

ص٩٩. فاتك، بن املبرش 7
ص٢٥٥–٢٥٩. الحكماء، فقر 8

ص٣٥٣. النديم، ابن 9
ص٣٣٨-٣٣٩. ج١، زاده، كربي طاش 10
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

آخر مؤلٍِّف إىل لنسبتِِه الرساح طليَق النصُّ يُصبح حتى وامُلؤلِّف النصِّ بني الرابطة لفكِّ
عليه. قياًسا جديد نصٍّ إلبداع أو

واإللهيَّات والطبيعيَّات املنطق ألرسطو كان ا فلمَّ الناقص. إكمال هو ذلك من والهدف
وعالقته الوافد طبيعة تُفرسِّ واضحة إلهيَّات لَديه تكن لم أنه إال الطبيعة بعد ما بمعنى
حتى أرسطو إىل أفلوطني من وإخراجها ألرسطاطاليس «أثولوجيا» نسبة ل فسهَّ بالعاَلم،
الحكماء؛ ذهن يف يكتِمل أن قبل امُلسلمني املؤرِّخني ذهن يف األرسطي النََّسق يكتِمل

وأرسطو. الفارابي
إحدى تكون كذلك واملؤلف، النصِّ بني االرتباط فكَّ االنتحال بداية تكون وكما
وديوجنس امُلتجرِّد ديوجانس بني الخلط مثل ُمؤلَِّفني بني الخلط نحَوه الخطوات
أو سقراط مثل شيئًا مؤلِّف يكتُب ال عندما االنتحال نحو أخرى خطوة وتكون الكلبي.11
االنتحال، يكثُر شيئًا سقراط يكتُب ال فعندما وأرسطو. أفالطون مثل كثريًا يكتُب عندما
ال ملاذا كثريًا أفالطون يكتُب وعندما املسيح؟ يكتُب ال وكيف الفيلسوف؟ يكتُب ال فكيف
ويُدوِّنونها أرسطو محارضات التالميذ يكتُب وعندما املنوال؟ نفس عىل الكتابة تستمرَّ
ما ثالٌث ويكتُب يسَمع، لم ما ثاٍن ويُكِمل سمع، ما آخر تلميذ يكتُب ال إذن فلماذا وراءه،
كان لو خاصًة ل، األوَّ امُلعلم عن تُعربِّ وكلها األمايل. وتتعدَّد يسَمْعه؟ ولم يسمَعه أن يُحب
رضوري رباط يُوَجد وال النبات.12 كتاب مثل فيه يتحدَّث لم شيئًا وتَرك شامًال معلًما
أفضل لسان عىل األقوال أحسن تُوَضع بل مؤلِّف، أي أو نصٍّ أي قائل، وأي قوٍل أي بني
ُوِضَعت فقد وأبقاهم. الناس أفضل لسان عىل واألمثال واملواعظ الِحَكم وأبلغ القائلني،
أثٌر للقول يكون حتى والعظماء والُحكماء األنبياء لسان عىل األخالقية األقوال من كثريٌ
فقد واملؤلِّف النص بني االرتباط فكَّ االنتحال بدايات كانت وملَّا أوسع. وانتشار أقوى
الثبات، إله أو الحرب يف الهَرب إله زيموس، لسان عىل اآللهة، لسان عىل االنتحال يكون
األصيل للنص التاريخية الشخصية بني تطابٌق هناك يكون أن يُهمُّ وال باهلل. والقَسم
فني. خلٌق والثاني تاريخي واقع األوىل الثاني. اإلبداع يف لها املرسومة الفنيَّة والصورة
الروحية اإللهية األخالقية، الصوفية الشخصية تتكرَّر لذلك ة. عامَّ والثانية فردية األوىل
النظر بْرصف الشخصيات كلِّ عند املعنى نفس يتكرَّر كما اسمها. عن النظر بْرصف

ص٧٢. فاتك، بن املبرش 11
ص٩١–١٢٦. فاتك، بن امُلبرش 12
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حضاري إبداع االنتحال أوًَّال:

الديني، األخالقي اإللهي الروحي ويف الصُّ الناسك هو واحد مؤلِّف هناك الصياغات. عن
تُرَسم العادة يف لكن اإلرشاقية. الفلسفة هو إبداعي واحد نصٌّ وهناك الباطني. اإلرشاقي
بني تطابُق يحُدث حتى إليها املنسوبة الفلسفة منوال عىل الجديدة اإلبداعية الشخصية
يكون وعندما ل. األوَّ التاريخي ونموذجها ُصَورها بني وليس وفلسفتها الشخصية صورة
حرٌّ مستقل، نصٌّ ألنه االنتحال فيه يكثُر الحكماء» «فقر مثل املؤلِّف مجهول النصُّ
أرض فهو والتاريخ. العرص روح عن يُعربِّ جماعي، أو فردي عمل له، صاحَب ال طليق،
الشاعر، زيمون مثل معروفة غري األسماء بعض والحصاد. الزرع فيها يحُسن خصبة

الِحَكم.13 بعض عن للتعبري وسيلة مجرَّد خيالية، تكون وقد زيموس. أرسطوبوس،

الحضاري اإلبداع منطق (٢)

سادت التي التاريخية النزعة يف الحال هو كما سلبي معنًى أي االنتحال يعني ال
درجات من درجٍة أعىل عىل يدلُّ بل املايض، القرن يف الغرب يف االجتماعية الدراسات
دليل االنتحال الفردي.14 الوعي أعماق يف امُلرتاكم الَجمعي الوعي من الحضاري اإلبداع
عىل قادٍر وجماعي فردي وعٍي يف خصبة، أرٍض يف ينزل ل األوَّ والنص الخصوبة، عىل
جْدباء أرٍض عىل النصُّ ينزل ال للعطاء. قابل واألنا اإلخصاب، عىل قادر النصُّ اإلنتاج.
عىل قادرة ثقافٍة يف ينزل بل الرياح، تذروه أو املاء يجرفه صخٍر عىل أو قاِحلة أو
احة» «التفَّ كتاب ذلك مثال إنتاجه. وإعادة وتَمثُّله واحتوائه يشءٍ كل وَقبول التفاُعل
أرسطو بني امُلتبادلة والرسائل ل، األوَّ للُمعلم األرسار» و«رس الشهرية، سقراط وصية
وهو البنه لقمان ووصايا واألم؛ االبن روفيا، ه وأمِّ واإلسكندر والتلميذ؛ األستاذ واإلسكندر،
الفالسفة يهضم أن يستطع لم الرشقي العقل أنَّ إذن اإلبداع عىل الدافع ليس يِعظه.
مثل قصرية وِحَكم وُجَمل أمثاٌل األمر، أغَلِب يف انتحاًال لهم، ُوِضَعت أن بعد إال اليونانيني
من بقرننَي ذلك قبل تمَّ قد كان اليونانية الفلسفة فهم ألنَّ هندو؛ البن الروحانية الَكِلم
مؤلٍف من اإلبداع ويختلف وتأليًفا. وعرًضا وتلخيًصا ورشًحا وتعليًقا ترجمًة الزمان،
الذي واملؤرخ الشهرزوري. مثل اإلبداع عىل قادر القراءة عىل القادر وعادًة آخر. إىل

ص١٨–٢١. مقدمة، ص٢٩٥-٢٩٦؛ الحكماء، فقر 13

بدوي. الرحمن عبد مقدمة الخالدة، الحكمة مسكويه: 14
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املوضوع من ا إمَّ فالخصوبة أصيبعة. أبي ابن مثل إبداًعا أقلُّ ويرسد ويِصف يرُصد
أكثر الشهرزوري عند اإلسكندر يحُرض لذلك املؤرخ. أي الذات؛ من أو اإلسكندر مثل

أصيبعة. أبي ابن عند يحُرض ا ممَّ
املرصي هرمس يف الحال هو كما واحد إبداٍع يف حضارة من أكثر تُساِهم وقد
جميًعا عنها يُعربِّ ألنه كلها القديمة الحضارات نموذج الفاريس، العربي البابيل اليوناني
واملسيحية اليهودية عن إليه الصحيحة ِنسبته قبل جربول البن الحياة» «ينبوع عربَّ كما
مصادَر من مادته من جزءًا اإلبداع يستمدُّ وقد إليها. النصَّ جميًعا ونسبتها واإلسالمية،
وراء أدهم بن وإبراهيم الحَسن روايات بعض مثل بالخيال عليها يبني ثم داخلية
ُمبدعني ة عدَّ من يكون بل واحد، ُمبدٍع من بالرضورة يكون ال فاإلبداع لقمان.15 وصايا
الفالحني من مجموعة قديم، نموذٍج عىل جديد بناءٍ أو واحد نموذٍج صنعة يف يشاركون
مجهول شخصيٍّا ال يكون وقد فرديٍّا، وليس جماعيٍّا اإلبداع يكون قد مشرتَك. زرٍع إلنبات

املصدر. معلوم شخصيٍّا يكون كما املصدر
يكن لم وإن املعنى يف ُمشابه جديد نصٍّ إبداع ثم النص روح َفهم االنتحال يعني
نسبيٍّا مختلفة بألفاٍظ وأحيانًا األصيل، النص ألفاظ بنفس أحيانًا اللفظ، يف ُمشابًها
الفعل مستوى عىل وليس الحضارة مستوى عىل الفقهي بالقياس أشبه وهو كليٍّا. أو
استنباط وبمجرَّد اإلبداعي. والفرع األصيل النصِّ بني املشرتكة الِعلَّة هو فاملعنى الفردي.
كصياغة. الجديد اإلبداعي النص وهو الحكم يصُدر الفرع يف واقتناصها األصل من الِعلَّة
مسكويه دوَّنها التي الُفرس وصايا مثل مثًال أو حكمًة األصل يكون عندما اإلبداع ويسُهل
الرسول. وأحاديث الجاهيل، والشعر العرب»، أمثال «جمهرة ومثل الخالدة»، «الحكمة يف
األقوال هو أدبي نوٍع يف تدوينها تمَّ والتي الرسول أوتِيَها التي الكلم جوامع وهي
نْسج عليه يتم الذي املثايل األصل النموذجي، املقياس فهي واملواعظ. واألمثال والِحكم
بال وأنها خاصًة جديدًة، أمثاًال األوىل األمثال مجموع إىل تُضيف ُمشابهة أخرى أقواٍل
ِنسبتها سُهل لذلك بَعينه. فرٍد إىل وليس الجماعة إىل ينتِسب جماعي عمل هو مؤلف.
كان املؤلف، عن النصُّ وانفصل القائل، عن القول تجرَّد وكلما شخص.16 من أكثر إىل

الرشق حضارات آليَّات عن يُعربِّ املياه استخراج كتاب وله الرومي. الهندي غونيا، الباذرو مثل وذلك 15

.(٢٧٢ ص١٠٠، فاتك، بن (املبرش القديم
ص٣٠٧. البهيقي، ص٣٠؛ سليمان، أبو 16
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حضاري إبداع االنتحال أوًَّال:

الِقسم يكون أن مصادفًة يكن لم ولهذا وِمقياسه. اإلبداع أساس يكون ألن ًال مؤهَّ األصل
عىل غَلب لذلك اإلبداع. ثم للقراءة الِبذرة هي التي األقوال عن األوَّل الفصل من األخري
قبل مؤلفاٍت أو رسائل أو وصايا أو أمثال أو ِحَكٍم صيغة يف سواء أوًَّال األقوال االنتحال
ذاتها البذرة إبداع أي وأشخاًصا؛ وقائع يكون أن وقبل شخصية، وِسرَيًا نوادر يكون أن

الفرع. نْسج عليه يتمُّ الذي األصل أو
منها: امُلنتَحلة النصوص تحليل بعد معرفتها يمكن االنتحال آليات وهناك

زالوا ما الذين القدماء منوال عىل تُنَسج جديدة نصوٍص إلبداع العرصية الحاجة (١)
والجنس. والسلطة الدين الثالثة: امُلحرَّمات مثل وتقدير، احرتاٍم موضَع الجمعي الوعي يف

العذارى».17 «أوجاع بعنوان ألبقراط ُمؤلَّف انتحال تمَّ فقد
والكتابة اللغة ومَلكة الرضوري الشعبي الخيال يف امُلتمثلة اإلبداع عىل القدرة (٢)

قول. إىل والنادرة نادرة، إىل القول ل يُحوِّ قد الذي والتأليف والصياغة
عىل وتركيزه الشوائب من تخليصه طريق عن األوَّل التاريخي النص روح فهم (٣)
وبالنَّقص األخالقي، اإللهي الجانب هو جانب، يف باإلضافة وإكماله وتمثُّله ، الُكيلِّ قصده
الحارض إىل املايض من نقله يصُعب الذي الطبيعي املنطقي املجرَّد الجانب هو جانب، يف

التوصيل. يف جيدة غري وسيلة ألنه
وصايا اإلسكندر، فتوحات سقراط، شهادة مثل ل، األوَّ النص يف الدرامي املوقف (٤)
أقرب األدبية االنتحال أشكال وتكون اإلسكندر. إىل اإلسكندر أم وصايا لتلميذه، أرسطو
املوروث، بَدن يف الوافد روح املوروث، قالب يف الوافد مضمون الوافد، إىل منها املوروث إىل
حقِّ عن ويتحدَّث العربي، عر بالشِّ يتحدَّث فأرطيبوس املوروث. ألفاظ يف الوافد معاني
ويف واملعاد، والنبوَّة والعقيدة ار والفجَّ والرشيعة الوصية ألفاظ فتستعمل العرش.18 إله
… ذكره جل وتعاىل، سبحانه مثل والتعظيم املدح عبارات وكل تعاىل»، «هللا مقدمتها

املوروث. من ألفاظ وكلها إلخ.

معروف التأليف يف أدبي نوع وهو الحيوانات لسان عىل االنتحال يُصاغ ما وكثريًا
من أو نموذًجا، ودمنة كليلة والهند، فارس عن امُلرتَجمة اآلداب ويف العربي األدب يف

ص٥٥. أصيبعة، أبي ابن 17
ص٢٩٦. الشهرزوري، ص٢٨٩-٢٩٠؛ الحكماء، فقر 18
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

«رسالة الصفا إخوان قبُل من فيه ألَّف نموذًجا. إيسوب حكايات والرومان، اليونان
بني من الحيوان شكوى السياسيات، يف أنها مع الطبيعيَّات يف ووضعوها الحيوان»،
والعلم األدب بني تجَمع علمية مادة إعطاء يف «الحيوان» كتاب يف الجاحظ وعرَّفه اإلنسان.
من االنتقال من املناسبة وتكون الحيوانات.19 لسان عىل القصيص اإلبداع يشاء ِلمن
والثور والفأر والسنُّور والباز الديك ومن حقيقة، اإللهيَّات عالم إىل رمًزا الحيوان عاَلم
جل واملوىل الربِّ وألفاظ والحْمدلة والبَسملة هللا إىل والثعلب، والظبية والكبش والحمار
اك النُّسَّ لسان عىل نوادر يف االنتحال يُصاغ ما أيًضا وكثريًا الحيوانات. لسان عىل جالله
الحيوانات قصص تكون وقد الكلبي. وديوجانس سقراط مثل والُحكماء والُعبَّاد اد والزُّهَّ

مؤلَّفة. تكون وقد ديني، ملضموٍن درامي كعامٍل منقولة
يكون ال وقد للمجهول، للَمبني «يُروى» بلفظ النادرة أو الحكاية تبدأ ما وغالبًا
لفنِّ الخيالية البداية مجرَّد بل الحديث، علم يف الحال هو كما تاريخية رواية املقصود
ا إمَّ اليونانية النواة عىل االنتحال يف العربية البالغة قواعد تتغلَّب وأحيانًا القصص.20
بالغة من االنتحال يبدأ وربما العربية. الرتجمة لرداءة أو اليوناني األصل يف لنقٍص

البذور. بذر فيسُهل بليغ عربي نصٍّ إيصال يف رغبًة امُلرتجم
يُعرب فكالهما امُلنتَحل، والنصِّ األصيل النصِّ بني واألثر القيمة حيث من فرق وال
لها فالنصوص تالميذ. ن وكوَّ تياراٍت س وأسَّ الفكر يف أثَّر وكالهما واحدة، روح عن
الجمعي الوعي يف وترتاكم الفردي، الوعي يف تعمل التاريخي، واقعها عن املستقل عاَلمها
املنحول بليناس مع تردُّد أو حَرٍج بال البريوني يتعامل مبارشة. وكِعَلٍل مستقلة كوحداٍت

املنحول.21 وأرسطو

والثور والذئب األسد قصة ص٢٩٢–٢٩٤). الحكماء، (فقر أرشميدس مع والباز الديك قصة 19

والفأر السنور قصة ص٢٦٢–٢٦٦). الحكماء، (فقر هومريوس مع والثعلب والظبية والكبش والحمار
الذئب وحكاية (ص٢٤٦–٢٤٨). سولون يف والثعلب والذئب األسد وقصة (ص٢٧٦-٢٧٧). طاليس مع

(ص٢٥٢–٢٥٤). ديموقراطيس مع والعقعق والقط (ص٢٤٩-٢٥٠). أنكساجوراس مع األسد مع
لدانتي. اإللهية» «الكوميديا يف الحال هو كما 20

.٦٤ ص٣٠، البريوني، 21

360



غرى الصُّ املُنتَحالت ثانًيا:

أصحابها. إىل ِنسبتها يف الشكِّ ويف الفلسفية النصوص يف االنتحال املؤرِّخون الحظ وقد
وكالم إلقليدس الفوائد وكتاب الذهبية، فيثاغورس وصايا أنَّ القفطي الحظ فقد
يف هرمس كتُب أن صاعد ويُالِحظ منحوًال.1 ذلك كل أنَّ عر؛ الشِّ كتاب عىل ثامسطيوس
وكذلك كذلك. منحولة الذهب، قضيب كتاب العرض، كتاب الطول، كتاب النجوم: أحكام
إىل يُنَسب ا ممَّ كثريًا أنَّ البريوني والحظ زرادشت.2 إىل املنسوبة الكتب بعض أيًضا
أصيبعة أبي ابن ويُالِحظ ومخلوط. ومغلوط منقول بعٍض عن وبعضها منحول، الهند
الصحيحة أبقراط أعمال عن أصيبعة أبي ابن ويتحدَّث سقراط.3 عىل املنحول من كثريًا
مضمون عىل الُحكم عىل الناس أقَدُر وهم االنتحال، أيًضا امُلرتجمون والحظ واملنحولة.4
وأن بدَّ ال ا نصٍّ أن عدي بن يحيى اكتشف فقد وألفاظه. ُروحه عىل وأسلوبه، النص
ليس أرسطاطاليس أثولوجيا أن نفسه ُرشد ابن الحظ وقد أمليخس.5 عىل منحوًال يكون
سينا. ابن خاصًة سينا، وابن الفارابي عند اإلرشاقية للفلسفة نقده ِخَضمِّ يف وهو له

.٣٨ ،٦٥ ص٨٩، القفطي، 1
ص١٧–١٩. صاعد، 2

هو مما أكثرها أنَّ إىل فأرشُت ومذاهبهم، الهند أديان عىل الكالم فحوى يف امِلثال وقع قد «وكان 3

وال رأيهم عىل ُمهذَّب غري مخلوط ومغلوط منقول بعٍض عن وبعضها منحول، هو الكتُب يف مسطور
ص٤–٥). (البريوني، ُمشذَّب»

.٥٣–٥٦ ص٧٩، أصيبعة، أبي ابن 4
ص٣٥. فاتك، بن املبرش 5



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

رسالة نسبة يف الشكِّ مثل املؤلَّفات، يف بل املرتَجمات، يف فقط ليست وامُلنتَحالت
أرسطي. عىل غريبة إرشاقية رسالة فهي له. األحزان» لدفع الحيلة يف «رسالة الكندي
وليس البنه لُقمان وصايا مثل أدبي نوع الباطن، يف وأفلوطني الظاهر يف أرسطو
باسم ثًا ُمتحدِّ هللا إىل فيثاغورس نداء ومثل اإلسكندر، إىل أرسطو وصايا بالرضورة
واألسلوب لها االسترشاقي الطابع إليه ِنسبتها يف الشكِّ يف والسبب ُمعارصيه. إىل الكندي
املصطلحات وغياب بعد، يستقرَّ لم الذي الكندي أسلوب غري عىل ِلس السَّ العربي
األرسار» «رس مثل امُلنتَحالت بعض فقط بل للُحكماء، إحاالت وجود وعَدم الفلسفية
تجاُوز إىل تدعو التي التقويمية واللغة احة»، و«التفَّ النفس» و«معاذلة و«الروابيع»
واإلحاالت والتقسيمات امُلقدِّمات وغياب الكندي، عند املعروفة التقريرية وليست األحزان
أرسطو وصايا مثل وسينكا، وسقراط اإلسكندر حكايات إىل واإلحالة الرسائل، باقي إىل
البداية نقطة وهي الطبيعية أقواله إىل اإلحالة وعدم اإلسكندر، ووصية اإلسكندر إىل

نفسه.6 يمَدح ال واملؤلِّف بامُلصادرات يبدأ الذي الكندي منهج مدح عنده،
يُسَجد وأال وجل، عز هللا طاعة عىل تحثُّ امُلنتَحالت من لإلسكندر الذهبية» «الرسالة
ملا أهًال أرسطو جعل الذي هللا وتحمد باإللهي، وفازن قورش وتِصف الكل، لباري إال
األخالقية اإلسالمية الروح عن تُعربِّ والتوفيق.7 النرص تعاىل هللا ويسأل العلم، من هللا آتاه
يكون قد فيثاغورس. اتجاه نفس وهو الدنيا يف الزهد العام؛ ويف الصُّ واالتجاه اإلنسانية،
لوجودها اخ النُّسَّ من زيادة وكأنها اإلسالمية العبارات تبدو وأحيانًا يوناني. أصل لها
وامُلبِدع ل األوَّ املؤلِّف فيه يُشارك جماعي إبداٍع يف األخرى دون املخطوطات بعض يف
واحد مثاٍل نحَو ههم وتُوجِّ الحضارة روح جميًعا تدفعهم والناسخ. والقارئ الثاني
املوت بهم يحلُّ ال الذين تبجيل هللا، تقوى بعد فيثاغورس به يُوحي ما فأول مشرتك.
تُوِجبه بما والعمل اليمني، ووثوق الرشيعة، تُوِجبه بما وإكرامهم وأوليائه، تعاىل هللا من

وكرامته. هللا جوار إىل الوصول أجل من وأوليائه تعاىل هللا تدبري ومعرفة الرشيعة،
مثل سواء، حدٍّ عىل واملوروث الوافد يف الوقائع تُنتَحل النصوص تُنتََحل وكما
كتُب ونقل والهرابذة، املوابذة وقتل النريان، بيوت وهْدم املجوسية، كتُب اإلسكندر حْرق

يوناني، أصٍل من منقولة أنها فلترس عند ص٦–٨. مقدمة، ص٦–٣٢؛ رسائل، بدوي، الرحمن عبد 6

ص٢٧٧–٢٨٠). النفس، يف (القول اليوناني املصدر فلترس عىل تغلَّب كما لثامسطيوس، مفقودة رسالة
ص١١٩–١٢٤. السجستاني، الذهبية، فيثاغورس وصايا ص٤١١؛ الشهرزوري، 7
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غرى الصُّ امُلنتَحالت ثانيًا:

دين امُلوحِّ وال أرسطو تالميذ عمل من ليس فهذا اليونان. إىل والفلسفة والطب النجوم
قد االنتحال أن ًة خاصَّ ره، فحقَّ اإلسكندر يُعظِّم أن أراد الجاهل فامُلنتِحل الفالسفة.8 وال
سواء. حدٍّ عىل ة والعامَّ الخاصة مًعا، والجهالء الُحكماء فيه يُساهم جماعيٍّا عمًال يكون
فامُلنتِحل مرص. العاص بن عمرو دخل عندما اإلسكندرية مكتبة حريق املوروث ومن

حميَّة. أو جهٍل عن الجديد بالدين يرضَّ أن أراد
مثال العربية. الرتجمة يف االنتحال ويزداد اليونان، عند ُمنتحًال النص يكون وقد
الثقافة يف األوَّل االنتحاُل انتحال. عىل انتحاًال لفيثاغورس.9 الذهبية» «الوصية ذلك
واالنتحال وعشية. غدوًة يوٍم كل َجالينُوس يقرؤها كان لذلك أخالقي، طابٍع ذو اليونانية
اإلسالمية الثقافة يف فيثاغورس كان وملَّا أهدافها. ثقافة ولكل اإلسالمية. الثقافة يف الثاني
عز هللا بتقوى فيثاغورس يُويص إرشاقيٍّا. أيًضا املنحول كان اإلرشاقية الفلسفة س مؤسِّ
الرشيعة تُوجبه بما وإكرامهم وأوليائه هللا من املوت بهم يحلُّ ال الذين وبتبجيل وجل،
األمر عليه يجري ما ُكنه عىل الوقوف أجل من الرب إىل باالبتهال واالبتداء اليمني. وتَوق
إلهي، جنٌس الناس يف كان إذا للحياة، الواِهب األب هو هللا وأوليائه. وجل عز هللا تدبري يف
الوصية تختم النهاية ويف األشياء. من واحٍد كلِّ عىل الوقوف إىل تقوُده اإللهية فالطبيعة
ويستمرُّ البداية، منذ اإلسالمية الثقافة يف الجديد الديني البعد يظهر حمده. حقَّ هللا بحمد
اإليمانيَّات يف العقلية املثاليَّات وتدُخل الوافد، عىل املوروث فيتغلَّب والنهاية، الوسط يف
والسيطرة الغضب، وكتم النفس، ضبط مثل العقلية املثاليَّات ويُرس. بسهولة القلبية
إال يكون ال الكْسب الجاهلية. عن واإلعراض القبائح، عن واإلحجام االنفعاالت، عىل
نحو ي للرتقِّ رضورية النفس محاسبة لألبدان. ة صحَّ والرشاب الطعام يف والقصد حالًال،
الوصية بأنَّ يُوحي رصني عربي أسلوٍب يف ذلك كل للنفس. تطهري العني ويقظة الكمال،
ألوضاع وتصويًرا اإلسالمية، الثقافة عن تعبريًا نقًال، وليست إبداع ترجمة، وليست تأليف

املوروث. إىل الوافد من وإنتاجها توظيفها إعادة بعد اإلسالمية امُلجتمعات

ص٢٣٣. فاتك، بن املبرش 8
«مقاالت اليسوعي. شيخو لويس األب حواشيها وعلَّق نَرشها توىلَّ نُبذة الذهبية»، فيثاغورس «وصية 9

ص٥٩–٦٣. ١٩٨٥م، القاهرة للبُستاني، العرب دار ونصارى»، ُمسلمني العرب فالسفة ملشاهري فلسفية
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املُنتَحالتاألفالطونية ثالًثا:

و«الروابيع» النفس» «معاذلة (١)

نَُسٍخ يف وأرسطو ولهرمس النَُّسخ، إحدى يف ألفالطون منحول النفس» «معاذلة وكتاب
الُحكماء ألحد إسالمي أو يوناني إبداعي نصٍّ نسبة هو االنتحال يف يهمُّ فما أخرى.1
هرمس. أو أفالطون االسم، عن النظر بْرصف الروح يف معه يتَِّفق الذي السابقني العظماء
مواكبًا ليس فاالنتحال الهجري. السابع القرن منتصف قبل مرص يف االنتحال تمَّ ربما
اإلرشاقي. خاصًة الفلسفي التأليف باستمرار ُمستمر بل والتأليف، والرشح للرتجمة فقط
ُمحدث، أفالطوني غنويص مسيحي، يهودي مسلم رشقي، عربي املؤلف، شخص يُهمُّ وال
جماعيٍّا االنتحال يكون وقد العنارص. هذه كل تضم الحضارة روح ألنَّ غنويص؛ مانوي
الحكماء ينُقد ما فكثريًا مسيحيٍّا، ليس املؤلف أنَّ املسيحية نقد يعني وال فرديٍّا. وليس
لعلم آثار ووجود الطالق عن الحديث ألنَّ بالرضورة مسلًما يكون ال وقد دياناتهم.
للعهد امُلنتَحالت من عديًدا يشمل نفسه واملخطوط الجميع. عند عامة ثقافة الكالم

ص٥٣–١١٦. النص، ص٣٨–٤٢، مقدمة، النفس، معاذلة اإلسالم، يف أفالطون بدوي، الرحمن عبد 1

أرسطاطاليس رسالة بالحكمة، امُلثلَّث هرمس رسالة الفاضل، الحكيم هرمس رسالة عديدة: عناوين وله
الهرامسة. لهرمس النفس زجر بعنوان خليفة حاجي وذَكَرها النفس. زجر ويدعى الفاضل الحكيم
يخاطب رسالة الحكيم، هرمس للفاضل الخدمة» وإيضاح الظلمة «مصباح يف الربكات أبو إليها ويُشري
ى وتَُسمَّ عرش، أربعة أبوابها عقلية، ومقاييس روحانية وِعظاٍت فلسفية ِحَكم عىل تشتمل النفس فيها

املعاني. رسالة



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وملكيته الوصايا. هو واحد أدبي نوع يف تدخل وكلها واإلسكندر.2 ولسقراط القديم
ع وتتنوَّ الرشعية. والحجج امللكيات توثيق يف املسلمني عند العادة هي كما النصارى ألحد
ُمنتَحلة. النهاية ولكن تاريخية البداية تكون وقد والحكماء. األنبياء لسان عىل امُلنتَحالت
روحها. يف وينتهي الحضارة بجسد يبدأ فيه. ينتهي وال التاريخ من يبدأ فاالنتحال

واإلبداع.3 والنقل والجماعة، والفرد وامُلنتَحل، والصحيح والحضارة، التاريخ ويتداَخل
مع التِّفاقه أفالطون عىل الثناء مع والقصد املوضوع الرسالة مقدمة وتعِرض
عىل وحثَّها العلوية األمور إىل فلية السُّ األمور من النفس رَفع اإلسالمية؛ الحضارة روح
وهي امُلنعم. وشكر هللا بنَِعم اعرتاًفا للجميع وسْهل واضح بأسلوٍب والصالح االستقامة
املؤلِّف معه. يتمايز تأليفه، قبل اإلبداعي عمله يقدِّم أن يريد امُلنتِحل أنَّ عىل تدلُّ مقدمة

معه.4 يتغايَر وامُلنتِحل عمله، مع د يتوحَّ

املنسوب الجامع قوهلهت كتاب القديم، العهد من داود بن سليمان أمثال باريس: مخطوط يشمل 2

شرياخ بني يشوع قول من يسريًا مماته، وعند لولده الحكيم لقمان وصية القديم، العهد يف سليمان إىل
من وتحذيرات لتالميذه ووصايا الخلق ُحسن يف لولده الحكيم سقراط قال لوالده، ووصية الحكيم
سرية روسيما، الجليل القديس خرب للسامعني، ربًحا الورد جَمْعنا إذ الحكماء كالم من الزمان، نوائب
أسقف سويوس أنبا القديس ألبونا هتور من والعرشين الرابع يف تُقرأ التي الكهنة موعظة الطوبائيني،
وسبب الحكيم اإلسكندر أخبار املرصي، الكاتب ع امُلقفَّ بن البرش بأبي رهبانيته قبل املعروف األشمونيني

ص٤٧–٥٥). (رسائل، آمني بسالم َمماته حني إىل الكالم عن لسانه حرسة
أقوال من مختارات اآلداب، وشمس الحكماء وقاعدة البستان كتاب آخر: مخطوٌط ن ويتضمَّ 3

أرسطاطاليس، ديوجانس، أفالطون، سليمان، اآلداب، ومحاسن واألمثال األخبار ومن الحكماء بعض
وبقراطس، بلوانيس، أغريغوريوس، جالينوس، ساعدة، بن قس فيثاغورس، أركوسيس، هرمس، سقراط،
إىل وصايا ملغزاها، تأويًال ثُم أسمائهم تعيني دون فالسفة إىل منسوبة حكايات كرسى، بطليموس،
من مختارة ألفاظ والحكماء، األنبياء لبعض أقوال ومواعظ، املرصيني القديسني بعض عن حكايات ولد،

والفالسفة. الحكماء بعض
طَلب عىل ها وَحضِّ فلية السُّ األمور يف وزْجرها النفس ُمعاتبة يف الحكيم هرمس إىل منسوبة رسالة 4

استقامتها فيه ما عىل وحثِّها ويوبقها، يؤذيها عما وقْصِوها الُعلوية، األمور من ويُشاكلها يُالئمها ما
يف أغرق بل املعنى سْرب عىل يقترص ولم ذلك. مع َرشَحه ما عىل والرباهني الدالئل وأوضح وصالحها،
ذي كلُّ ويقبله واألفكار العقول يف يقوم بما بل لفٍظ تنميق وال تفسرٍي قصد بغري أحٍد لكل كشفها
ُغرَّتها، بحبال ك والتمسُّ الغازية الدنيا هذه شغب يف االنحطاط عن يردع مما ذلك كان إذا صحيح، لُبٍّ
نعيمه ويسكن لَديه، ويُزلِّف خالقها، من يُقرِّب وما منه، اإلكثار عىل ويميض الخري أعمال إىل ويُرشد
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الرتجمات يف الحال هو كما والدعاء والحمدالت بالبسمالت وتُختَم امُلنتَحالت وتُبتَدأ
مؤلَّف أو إسالمي مؤلٍَّف بني ذلك يف فرَق ال واملؤلَّفات، والرشوح الصحيحة للنصوص

العزيز.5 روحه هللا قدَّس أفالطون مثل املؤلِّفني عىل م الرتحُّ ويتم نرصاني.
الوافد لسان عىل الحضارة روح عن التعبري االنتحال، عىل اإلسالمي الدافع ويبدو
لسان عىل وألفاظه بمصطلحاته اإلسالمي ر التصوُّ عن والتعبري واحد، آٍن يف واملوروث
مما أكثر وروحانية وإلهية صوفيًة أكثر أفالطون يُصبح بل وأرسطو. وأفالطون هرمس
يصُدر اجتماعي، مضموٍن أي من خاٍو روحيٌّ فالنصُّ للعالم. اإلسالمي ر التصوُّ يتطلَّب
مضمونه يُشبه إسالمي، منه أكثر هندوكي بوذي مسيحي خالصة، صوفية بيئة عن
وُمبدئها األشياء ُمبدع إىل واالبتهال نفس» «يا بنداء ويبدأ سينا البن الَعينية القصيدة
يف ل للتأمُّ النفس ويدعو أسماؤه». وتقدَّست جالله «جل إسالمية بتعبرياٍت وُمنشئها
العالم. مبدع ِحكمة لُطف عىل دليل املعاني هذه يف ل فالتأمُّ األشياء. هذه ُمبدع حكمة
وقابضها األشياء أبسط هو والجواهر. باملعاني الفائض كالناطق اسُمه» «جل امُلبدع
ت عفَّ الشهوات عن عفَّ فَمن وُمبِدعها. وُمنِشئها ورافعها وواضعها وُمعيدها وُمبدئها
الدنيا من وخرج إليه مصائبها أرسَعْت الدنيا شهوات إىل أرسع ومن عنه، الدنيا مصائب

هللا.6 عن بعيًدا خاًرسا سقيًما

لُطفه، وخفي بَمنِّه ملرضاته َقه ووفَّ طاعته وألهَمه قارئه، به هللا نفع ته. مُلدَّ انقضاء له، زوال ال الذي
(ص٥٣-٥٤). ُمستمرٍّا كثريًا هلل والشكر

عليه اطلع َمن كلَّ واسأْل جرجس بشارة الحقري عبَدك رب يا اذُكر الرحيم، الرحمن هللا بسم 5

هللا شاء إن ووفقه وكرمه، بمنِّه والقديسني. الشهداء بشفاعة والذنوب الخطايات بغفران له يدعو أن
موىس رسالة بكتب سبحانه الربِّ بمعونة نبتدئ الكل ضابط الرحيم، الرحمن هللا بسم (ص٥٤). تعاىل
الحكيم هرمس رسالة وكُمَلت ت تمَّ (ص٥٣-٥٤). الناطق والحي الخالق هللا باسم … الفاضل الحكيم
أنبيائه عىل والصالة والصور العقل لواهب والحمد النفس ُمعاذلة كتاب تم وأبًدا. دائًما هلل والسبح بخري
تاريخ يف الرشيفة القعدة ذي من األَُول العرش يف الطاهرين، وآله ًدا ُمَحمَّ بالصالة ص وخصَّ وأوليائه
ت تمَّ (ص١١٦). األفهام عن تعاىل هللا َرها عمَّ امَلحمية القسطنطينية بمدينة وألف وستِّني أربٍع سنة
رسالة عرشة أربع كُملت … آمني رحمة وعلينا دائًما املجد له ربنا السيد بعون الحكيم هرمس رسالة
روحه هللا قدَّس أفالطون وقال … آمني آمني دائًما والنعمة واملعرفة العقل لواهب واملجد ألرسطاطاليس

لنفسه. مخاطبته يف العزيز
.١١٢ ،١٠١-١٠٢ ،٦٧ ،٦٤ ،٦٢ ص٥٦، بدوي، النفس، ُمعاذلة 6
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من بالرغم قرَّة بن لثابت الحسني بن أحمد رشح الروابيع» «كتاب امُلنتَحالت ومن
للْرشح موضوع أيًضا بل للرتجمة، موضوًعا فقط ليست أيًضا فامُلنتَحالت النص. وضوح
الطبيعة بعد ملا الكبري التفسري يف الحال هو كما ورشحه امُلرتَجم النص بني تمييٍز مع
بكلِّ الشيخ إىل امُلريد من سؤال والفقهاء، الصوفية يعرفه أدبي نوع وهو ُرشد.7 البن
تلميذ أوماتيطس مثل خيالية شخصيات وتدُخل الجواب. ويف السؤال يف التشويق عنارص
أدبي. نوٌع بل كتابًا ليست التي امُلحاورات يقصد وربما «ديالفون»، وكتاب أفالطون
العدد هو الرشق رمز أنَّ مع «الرُّباعيات» مثل أدبي نوع ربما «الروابيع»، غريب واالسم

واإلسماعيلية. الفيثاغورية يف الحال هو كما سبعة
فاالنتحال الفنان. يفعل كما وعمله املؤلِّف بني تمايًُزا لإلخراج رضورية واملقدمة
الفرات مصبِّ عىل بابل إىل اليونان من الحوار مكان ويتغريَّ حضاري. وإبداع فنِّي عمل
الصنعة. بهذه االشتغال عن الشيخ وصية ترَدْعه لم الذي بامُلريد الشيخ التقى حيث
االشتغال تُهمة نفسه عن ينفي الشيخ أنَّ أدرك أن بعد اليونان إىل الشيخ امُلريد فغادر
ولكن الدهور، أمر من إليه يصري فيما األمور عواقب عىل امُلريد الشيخ يُنبِّه بالباطل.
طلبًا بل شخيص نفٍع دون الكيمياء، الصنعة، عىل حريص أنه الحي بالواحد يشهد امُلريد
الخالدين. لِحكمة جمًعا الروحي، الرشق ظهور يتطلَّب الصويف فأفالطون والرَّشاد. للحق
إىل اليونانيِّني، إىل واإلحالة هناك، ومن هنا من التجميع طابع االنتحال عىل غَلَب لذلك
اليوناني أصلُه ُفِقد الذي اليسابيع وكتابه الطبيب أبقراط وإىل ادعاءاتهم يف لوذيا أهل
جمًعا الهند إىل واإلحالة أفالطون، كتب باقي وإىل مخطوطة عربية ترجمة إال له وليس
أفالطون.9 لروح طبًقا باالنتحال باالعرتاف أيًضا الكتاب وينتهي والغرب.8 الرشق بني
معادن إىل الخسيسة املعادن لتحويل القديمة الكيمياء أو الصنعة ِعلم وموضوعه
ُمجتمعة، كلها العلوم وتظهر الشعور. يف الفكر استنبات مثل الذهب فاسِتنبات رشيفة،
وُخرافات للفلك التعرُّض ويتمُّ واألخالقيات. اإللهيات عن بعيًدا وبيولوجية، طبيعيات
الطبيعي ومن إرشاقية. طبيعيَّات فاملوضوع الطب. وعىل األرض عىل الفلك وأثر التنجيم

١٩٧٧م. القاهرة الجديدة، الثقافة دار ِلِلسنج، البرشي» الجنس «تربية مع نحن فعلنا وكما 7

ص١١٩–١٢١. بدوي، الروابيع، كتاب 8

الفيلسوف مذهب عن وأَحيد أُخالف أن يحُدث حتى كشِفه يف الُوسَع بذلُت قد أني الحقُّ ويعلم 9

(ص١٩٣).
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ألرسطو يكون أن الطبيعي من أنه كما اإللهيات، تُكِمل طبيعيَّات ألفالطون يكون أن
بني «الجمع يف الفارابي عنه عربَّ للعالم متكامٍل ٍر تصوُّ إلبداع الطبيعيات تُكِمل إلهيَّات
يُضادُّ رطب كوكب والزهرة الحكيم.» وأرسطوطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني رأيي
عن تعبريًا ط التوسُّ األمور يف األشياء وأَوىل وامِللة.10 الدولة عىل استيالء وله والنظر العلم

أوسطها. األمور خري املوروث، ُروح
وتتكرَّر األديان. وعلم األبدان علم علمان فالِعلم للعالم. الدينية الرؤية عن وتُعربِّ
أفالطون الشيخ هو فأفالطون القصد. ويتَِّضح الرئييس الحْدس يَثبُت حتى العبارة
فيثاغورس. الشيخ هو وفيثاغورس والفيلسوف. والحكيم والشيخ، أفالطون، أحيانًا وهو
تدبري ولإلله أدعية، بحكمته هللا وجعل حر، ثناؤه» «جل األوَّل فاإلله اإلله. لفظ ويتكرَّر
َمحلُّ فالدماغ اإللهي. صفة تتكرَّر كما الحق. اإلله وهو وجل». «عز اإلله وهو دقيق.
يظهر كما إلهي. عضو والدماغ اإللهي، الجزء َمسكن والنفس سيَّال، أنه إال اإللهي الجزء
أفالطون والتصوُّف، الرياضة وأسقليبوس، إقليدس إىل اإلحالة ويتمُّ الرُّوحاني. لفظ
ويف َمنَاِزَل﴾. ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر القرآن: يف الحال هو كما القمر منازل وتُذَكر وهرمس.
تأليف امُلنتَحل وكأنَّ والحمدالت والبسمالت الدينية، العبارات تظهر النهاية ويف البداية

أصيل.11 إسالمي

و«الرسائل» اليونانية» «العهود (٢)

إبراهيم بن يوسف بن أحمد تأليف من أفالطون عىل ُمنتَحل اليونانية» «العهود وكتاب
ا ممَّ للتأليف موازيًا الثالث القرن يف بدأ فاالنتحال (٢٥٤–٢٧٠ه). مرص يف عاش الذي

ص١٧١-١٧٢. بدوي، الروابيع، كتاب 10

(ص١٤٩، الرحيم الرحمن هللا بسم .٢٠٣ ،١٩٣–١٩٧ ،١٧٠–١٧٣ ،١٦٣–١٦٥ ص١٣١، السابق، 11
وحده، هلل والحمد ملك، له خال كه رفيقي زمانه ودين فارسية وكلمات تبارك، هلل املنَّة عيل، يا .(١٩٤
فخر اإلمام قال الرحيم، الرحمن هللا «باسم أيًضا الثانية وتبدأ وحده. هلل والحمد األوىل الرسالة وتنتهي
الِعلم هو «هذا وتنتهي روحه.» هللا قدَّس األسنابادي عيل بن أحمد امُللحقني إمام الحكماء قدوة الرشيعة
وأنا (ص٤٦). العاملني» رب هلل والحمد العلم يف والراسخون تعاىل هللا إال يعلمه ال الذي العظيم الالهوتي
أسأل وأنا (ص١٢١). الطبيعي املراد ال العقيل مُلرادي ويُوفقني ِنيَّتي عىل يُعينني أن الحق هللا إىل ُمبتهل
أيام ة مدَّ كان ملن العاقبة يف الفيلسوف يضَمنُه مخرًجا ذلك إخراجي يف ثوابي يجعل أن للكل امُلدبِّر هللا

(ص١٩٣). هللا شاء إن العْدل، عىل قائًما حياته
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تسهيل أو الوافد يف الناِقص إلكمال جديد أدبي كنوٍع مقصود تأليف أنه عىل يدلُّ
االجتماعي بالواقع ِصلٍة عىل وربما راته وتصوُّ وِبلُغته املوروث داخل عرِضه بإعادة تمثُّله
الراشدة الخالفة أو األموي البيزنطي، أو العبَّايس امُلطلق الُحكم للعرص، والسيايس
أثر أين اآلن: والسؤال املنصور. جعفر أبو إليه انتسب الذي الثوري اإليراني أو األبوية
ال امُلنتَحلة؟ األعمال يف البيزنطي التسلُّطي األبوي الفكر هذا عىل األثينية الديمقراطية
فلسفٍة وضع يعني بل اإلسالم»، يف السياسية للنظريَّات اليونانية «األصول االنتحال يعني
للوافد وإكماًال له، املوروث وَقبول الوافد لتمثُّل تسهيًال الروح وبنفس الُقَدماء لسان عىل
الفْرع هم واملسلمون األصول هم اليونان كان وإال العقل، إىل الرشع إضافة العقل عىل
اإلسالمي السيايس الفكر وليس العَربي، وامتداده الغربي االسترشاق يف الحال هو كما

وحَدها.12 الحكمة علوم يف بل والصويف والفقهي الكالمي كلُّه
اليونانية» «العهود صاحب وانضمَّ ويوناني.13 فاريس السيايسمصدران، للفكر كان
وفرس، يونان القدماء؛ لسان عىل مقصود تأليف هو االنتحال اليوناني. السيايس الفكر إىل
تأليًفا يُضيف أن أراد وهوشنج. وكرسى زرادشت أو واإلسكندر، وأرسطو أفالطون
أرسطو. لسان عىل األرسار» «رس البطريق يحيى أضاف كما أفالطون لسان عىل جديًدا
التوراة. يف وفاته عن موىس حديث ِمثل نفسه عن أفالطون حديث االنتحال عىل والدليل
ترجمة والنواميس إسحاق بن حنني ترجمة الجمهورية، أي السياسة؛ عىل فيه اعتمد

أفالطون». نواميس «تلخيص جوامع الفارابي لها ووضع عدي. بن ويحيى حنني

وغلمان، ومعارون وخمارويه طولون بن ألحمد رَي السِّ عليها تغلب أخرى مؤلَّفات يوسف بن وألحمد 12

لبطليموس، الثمرة كتاب ورشح املنطق، ُمخترص أيًضا وله املهدي. بن وإبراهيم مني وامُلنجِّ األطباء وأخبار
العقبى ُحسن وكتاب املكافأة، كتاب األخالق ويف الطبيعة. ورشح امُلتشابهة، واألقواس والتناُسب، والنسبة
العهد القاهرة، املرصية، النهضة اإلسالم، يف السياسية للنظريات اليونانية األصول بدوي، الرحمن (عبد

ص٢٧–٣٢). األوَّل،
ع امُلقفَّ بن هللا لعبد التاج كتاب األيني، كتاب العجم، ملوك ِسرَي ودمنة، كليلة مثل الفارسية الكتابات 13
سهل بن الحَسن وترَجم الفرس. ِسرية زيد بن إسحاق ونقل الصغري. واألدب الكبري األدب إىل باإلضافة
الشجاعة ك وللرتُّ الفكر، وللهند العلوم، وللروم السياسة، للفرس الشعوب: فلسفات ت وعمَّ خرد. جاويد

حيَّان. أبو وصف كما
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ألفالطون السياسة كتاب رموز من امُلستخَرجة اليونانية العهود «كتاب عنوان ويدلُّ
األنبياء عهود يف الحال هو كما ووصية عهد أخالق، السياسة أنَّ عىل إليه»، انضاف وما
إىل وليس املعنى إىل يهدف أي السياسة؛ كتاب من ُمستخَلص وهو لقمان. ووصايا
وبالتايل السياسة كتاب رموز من وهو للعبارة. نقًال وليس الروح عن يُعربِّ اللفظ،
ا ممَّ أشياء إليه وأُضيفت َقيد. بال ُحرٍّا الحضاري اإلبداع يكون حتى التأويل إىل الحاجة
اقتباس فيه فليس الرتجمة؛ إىل منه التأليف إىل أقرب فهو الحضاري، باإلبداع يسمح
القديمة الحضارة روح الرشقي، أفالطون عن تعبري هو بل أفالطون، من وافد حريف
العهد، ويل إىل أدريانوس من األوَّل عهود: ثالثة ن ويتضمَّ والغرب. للرشق الجامعة
وواضح ابنه. إىل الثالثة الطبقة رجال من رجٍل من والثالث ابنه، إىل وزير من والثاني
األخطاء تُهمُّ وال املسلمني. بني ُشورى وليست لُعمر بكر أبي عهد مثل عهد الخالفة أنَّ
قبل أدريانوس كان إذا يُهمُّ ال وخارجه. التاريخ يف حضاري عَمل فاالنتحال التاريخية.
قبل أي موىس قبل أدريانوس أنَّ امُلهمُّ وزير. ابن ألفالطون يكون أن أو بعده أو موىس
ُمجرَّد التاريخي أدريانوس وملك. فيلسوف أفالطون وأنَّ الوحي، عىل وسابق الترشيع

لإلسكندر.14 نظريًا ويصبح يُوحنَّا مثل باإلجالل تَحظى شخصيته حضارية، بداية
العهد يف اليونان ل تحوَّ فقد اليونان لصالح ُمنتَحلة اليونانية» «العهود ألن ونظًرا
قبل امُلنزَّلة بالصحف ُمصدِّقني باهلل، دين موحِّ ُمسلمني إىل ولده، إىل امللك عهد ل. األوَّ
يف ذُلِّهم عَدم األخالق فتقتيض الفرس ا أمَّ ُشورى.15 وليست عهٌد عندهم الخالفة موىس.

الحضاري. اإلبداع يف الخيال إثارة يف خصوبته حيث من إال أدريانوس عن التاريخية املعلومات تُهم ال 14

أعِمدة حتى كلها أوروبا زار بوصية. إليه الُحكم انتهى اإلسكندر. مثل عادل الثقافة واسع إمرباطور فهو
اليهود ضمري يف أيًضا وهو النيل. يف غِرق الذي أنطونيوس الجميل بمعشوقه والتقى طنجة يف هرقل
سليمان وهيكل املقِدس بيت هَدم الذي طيطوس ثم نريون يد عىل العذاب ُمرَّ الَقوا أْن بعد والنصارى
طمًعا غدًرا عليه انقلبوا ثم اليهود. وأعاد الُقدس بناء وأعاد وامُلهادنة بالسالم عهده استهل وطريانوس.
التجارة من اليهود منَعوا الذين اليونان وأسكنها املدينة وَرضَب بالعساكر إليهم فبَعَث دولتهم إقامة يف
يُمثل غنوصيٍّا، رشقيٍّا اإلسكندرية من نرصانيٍّا أو يهوديٍّا مؤلِّفها يكون وقد املسيح. فعل كما املعبد يف
وعيل وبوذا وبراهما الوتيس مثل دة موحِّ مؤِمنة شخصية اإلسكندر مثل وهو الِحكمة. الشعبي الضمري يف

ص١٠–٢٤). (مقدمة، طالب أبي بن
عىل امُلنزَّلة بالصحف امُلصدقني وتعاىل تبارك إله لتوحيد امُلعتقدين اليونانيني يف الشائع من كان 15

ُملكه َسعة إىل جمع قد بأدريانوس يُعَرف لهم ملًكا أن السالم عليه موىس قبل عليهم، هللا صلوات رُسله،
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وإنكار األهواء وملك الرأي ورجاحة السرية ُحسن الفرس مزايا فِمن اليونان. مْدح مقابل
غري السياسة يف لتقصريهم اليونان ذمُّ الوقت نفس ويف وتسلُّط. ب تعصُّ عن يتمُّ ذلك

اليونانية».16 «العهود ذلك عىل والدليل صحيح.
وانتخاب للوزارة اليونانيني تعظيم بيان ابنه إىل الوزير عهد الثاني، العهد ويف
ِمثل لالنتخاب الهيكل يف الناس واجتماع املواليد، بتتبُّع الناس سائر من لها صلُح من
وليس للملوك موجهة بالدِّين للعمل نصائح وكله الدستور. عىل القائم بكر أبي تولية
أربعة لها منها كلٌّ صفاٍت أربع يف امللوك أخالق وتُصنَّف حقوقهم. السرتداد للناس
ولده إىل العامي عهد الثالث، العهد ويف العقيل.17 التقسيم أهمية عىل يدل مما احتماالت
إيمان عهد وهو والعامة. والوزراء امللوك طبقات، ثالث الناس يُصنِّفون اليونانيون كان
هلل تِجب الصدور. تُخفي وما األعني خائنة عىل يشء، كل عىل ُمطلع هللا وأن وتقوى

واآلخرة.18 الدنيا يف الثواب عىل اإلنسان يحصل حتى الطاعة

اضطرب ثم فيهم. بُعًدا َصوته وزاد بهم أياُمه وطالت يرعاه مَلن السرية وُحسن الحكمة يف امَلحلِّ جاللة
حتى فعاناه بنفسه وخرج بعَده، ِلما يرتضيه وكان له، ابنًا َمملكته عىل فاستخلف أطرافه بعض عليه
امُلستخَلف ابنه إىل فكتَب نفسه من فيها يئس علًة اعتلَّ ُملكه دار إىل خوص الشُّ عىل أجمع ا فلمَّ له انقاد

(ص٥). العهد بهذا
عنك صَدَر ما ورأيُت األهواء وملك اآلراء ورجاحة السرية ُحسن من للفرس عَدْدتَُه ما هللا أيََّدك لُت تأمَّ قد 16

ب التعصُّ جماح إليه قادك ما دون عليه اقترصَت ولو الصدق. عن بعيد وال للحق ُمجانب غري ذلك من
رحبًا مقاًال لوجدَت اليونانيني من وزنه ورجح فضله بان من عىل الطعن من التسلُّط ذلك عليه وحداك
لكنِّي رذيلة. بغريه يُلحق ولم فضيلًة املمدوح إىل ساق ما املدح أفضل أنَّ واعلم فسيًحا. ومستعرًضا
فضائلهم ونرش حوزٍة كل يف اإلعالم معاييب عن اإلمساك طبُعُه وَكُرم فطرته ْت صحَّ بمن األَْوىل أن أرى
فضلهم من إلينا تأدَّى ما جنب يف غرى الصُّ ِزَلِلهم من به عثُر ما واغتفار بعدهم أتى من بها ليقتدي
عهد منها لهم: عهود ثالثة إليك أنفذُت فقد السياسة يف اليونانيني تقصري تكريرك ا فأمَّ منهم. وأَفْدناه
يستعمله أن ينبغي فيما ولده إىل منهم وزير وعهد مملكته، أمر من إليه أفىض فيما ولده إىل منهم ملك
بها فقاِبل فه. ترصُّ يف يعمله أن ينبغي فيما ولده إىل ة العامَّ طبقات أرقى من رجل وعهد الوزارة، لتقليد
.(١٣ (ص٣، السياسة يف غريهم عىل وفضلهم السرية ُحسن من محلَّهم لرتى غريهم من إليك عنَّ ما

ص٤٢–٥٤. ولده، إىل الوزير عهد 17

خائنة عىل ُمطلع وأنه وتقلُّبك، فك ترصُّ يف هللا بعني أنك واعلم ص٥٥–٦٤. ولده، إىل العامي عهد 18

يف ورضاه الدنيا يف إحسانه بني لك يجمْع طاعته إىل واْجِر خالَفه. ُمخفيًا نيَّتَك عليه عقْدَت وما قلبك
(ص٦٤). اآلخرة

372



األفالطونية امُلنتَحالت ثالثًا:

واملصطلحات والفقراء. األغنياء بني املساواة إىل الدعوة مثل اإلسالمي واملوضوع
بني والشجار النزاع يف الدخول عَدم مثل فقهي واملوقف والرشيعة. هللا مثل رشعية
األخالق، عىل السياسة تأسيس إسالمية، والرؤية العلماء. وطبقة َلف السَّ وأهل الصحابة
الراعي بني وهللا، اإلنسان بني والعالقة والنفاق، والرياء الزُّهد ضدَّ إسالمية واألخالق
ِنَعمه عىل هللا وشكر امِللة، يف واالستنصار الرشيعة، وتطبيق العابد وفضل والرعية،
العبادات وتظهر الدين.19 أحكام ومراعاة البُخل، وتجنُّب غضبه، من والخوف به والثقة
هللا إىل ع الترضُّ حتى البسملة من ابتداءً ولده إىل الوزير عهد الثاني، العهد يف اإلسالمية
عزَّ بالربِّ لالقتداء التَعب وتهوين وجل عزَّ الربِّ عن املرضية الحال ونَيل وتعاىل، تبارك
يف ًرا ُمصوَّ اإلنسان يُصبح حتى الرشيعة وتطبيق هللا، بحمد واالنتهاء هللا وسؤال وجلَّ

السماوات.20 ملكوت
يف اإليمانية والنهايات والبدايات «العهود» العنوان من واضح اإلسالمي ه والتوجُّ
تأليف وكأنه بالقرآن االنتفاع إىل والدعوة الرسول عىل والصلوات والحمدالت البسمالت
والخوف وجل عز هللا وحمد الصالح لف السَّ بعبارات العهد ويمتلئ ِرصف.21 إسالمي

نَجَم من أشدُّ إليهم، باإلحسان فيهم اسُمه تبارك فصاِنْعه رعيَّتِك وبني هللا بني أنك اعلم ذلك: مثال 19

يَحُسن البخل … ِبوتْر ُمطاِلب أو ُحرمة عىل غريان أو ِذلَّة من ُمنتِرص أو ملَّة يف ُمستنِرص قتاًال عليك
سياُقه، األحوال من حال ولكل وامُلقاتلة، الحياة وأيَّام والحْزم الدين وهي سواها يف ويقبُح أربٍع يف
ة العامَّ املجالس يف للناس يأذن أن وأوعز (ص٣٠–٣٢). فيها الدين ُحكم عن ينبو وال العادل يستعملها
اد، الزُّهَّ من امُلتبتِّل عىل امللوك من العابد فضل يف اململكة، يف ومنازلهم الرشيعة يف مواقِفهم حسب عىل
الساكن يَستدِرج الناِسك رياء ألنَّ امُلتسلِّط ُمجاهرة من رضًرا وأشدُّ َحوبًا أعظم الناِسك رياء أنَّ واعلم
عنه وتُذِعرهم منه الناس توِحش امُلتسلِّط وُمجاهرة وقتاله. عاه َرصْ بذلك فيكثُر به والُقربة ظاهره إىل
التصنُّع أقام امُلرائي أنَّ إال عليه. ا أرصَّ فيما تعاىل هللا يجاهران جميًعا وهما منهم. الكثري عليه فيسلم
سبحانه عليه اجرتأ من منازل أوضُع وهذا فيهم، هللاَ يَخِف ولم وجل عزَّ هللا يف فخاَفهم الناس وبني بينه
ولتكن وتعاىل، وجل عز هللا من طائفة يف مملكتك أهل ألمور وُمالبستك مجلسك يف أنك واعلم عنه. وعني
أودعتَه، ما هللا عند تِجد إنك وجل، عزَّ خالفك إْن ذنوبَك عليه غضبك تحرُّك عند واذُكر فيه، باهلل ثقتك
ينام ال حربًا والقوي والضعيف والغني الفقري بني أنَّ اعلم له، والعمل وجل عز هللا بِذكر نهارك بدء تَلقَّ

.(٢٣–٢٦ ،١٥–١٧ (ص٩، عليه الواجب عىل منهما واحٍد كل يِقْف لم ما وتُرها
.٥١–٥٤ ،٤٧ ص٤٢، اليونانية، األصول يف ولده إىل الوزير عهد 20

عىل إليه، وأزكاه له الحمد أرىض أحمده، به. وامُلثيب إليه والهادي ووليه الحمد أهل هلل «الحمد مثل: 21

ويُلِهمنا بذكره يُولِعنا أن وأسأل َمزيده. ويوجب ِمنَنه ويوايف ِنَعمه يُكافئ حمًدا بالئه وجميل آالئه تظاُهر

373



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الصالح السلف من إسقاًطا أفالطون َسَلف إىل الصالح السلف يشري له.22 والحمد هللا من
خلقه.23 خري عىل والسالم والصالة وتوفيقه هللا بحمد الَعود وتنتهي للرسول.

دون البداية يف واحدة مرة أفالطون» «قال القول بأفعال تبدأ املنتَحالت وُمعظم
أفالطون ليس بفلسفته، ولكن بشخصه ليس بروحه، ولكن بلسانه يُقل لم أي حَرج؛
واألقوال واألمثال اإلبداع عقلية عىل تدل ِقصار أقواٌل وهي الخالد.24 أفالطون بل الزماني
وْرضب واستيعابها تذكُّرها يمكن حتى النبوية، واألحاديث القرآنية كاآليات املأثورة،
تقُرسوا «ال مثل: املوضوعة الرسول بأحاديث منها البعُض اختلط لقد بل بها. األمثال
اآلداب شكل االنتحال يأخذ زمانكم.» غري لزماٍن مخلوقون فإنهم آدابكم، عىل أوالدكم
لقمان وصايا أو البنه لقمان وصايا مثل والوصايا، واملواعظ النصائح فيها. يتمُّ التي
األخالق إىل أقرب وهي النظرية. الت التأمُّ وليس العميل الطابع عليها يغلب الحكيم.
فقط أو مأثور قوٍل كل أمام القول أفعال تتكرَّر وقد والفلسفة. الكالم إىل منها والسياسة
وقد «قيل». للمجهول مبنيٌّ وأقلُّها «قال»، للمعلوم امَلبنِي يف ُمعظمها املقاالت. أوائل يف

قلوبنا بالعلم ر ويُنوِّ ياه، أدَّ ملا القبول وُحسن السالم عليه الرسول واتِّباع القرآن بُحبِّ وينفعنا بشكره
ليعَلم وكتََب ليغنم وقال ليسلم صَمَت ن ممَّ ويجعلنا أبداننا، بالطاعة ويستعمل أسماعنا، بالحكمة ويفتح
(العهود، أجمعني» وصحبه آله وعىل الدين شمل وجامع املرسلني سيد محمد عىل والصالة ليعمل. وعِلم
هللا وصىل منه والتوفيق بيِده الفضل فإنَّ وعليك مالك عىل بك تِقف هداية لك هللا أسأل وأنا ص٣).
أن تعاىل هللا أسأل وأنا (ص٤). تسليًما وسلم أجمعني وصحبه آله وعىل إليه الداعي محمد سيدنا عىل
الوكيل ونعم حسبي وهو … فيه ويتوالك قدَّرك ما عىل يُعينك وأن بك ظنِّي يُخِلف وال فيك، أميل ق يُحقِّ

(ص٤١).
عز هللا حمد (ص٣٤-٣٥). عنهم هللا ريض الصالح السلف عن املأثور ومن الصالح، لف السَّ والبعض 22

أن من إيلَّ أحبُّ القتل أنَّ هللا، َخوف فضله، من لهم هللا وهَب ما وَمنِّه، هللا بَطول هللا، حمدَت إذا وجل،
(ص١٣). هللا وأسأل (ص٣٥–٤٠). له ُمستحق وأنا سبحانه هللا ألقى

اليونانية العهود كتاب ثم (ص٦٤). أذهانهم أعجز ما ُجوده من خلَقه وِسع الذي هللا أسأل وأنا 23

كتبَه أجمعني. وصحبه وآله نبيه محمد خلقه من ِخريته عىل والسالم والصالة توفيقه وُحسن هللا بحمد
محمد نبيه وعىل عليه وُمصليٍّا هللا حامًدا اق الدقَّ ابن طالب أبي بن الحسن أبو ربه رحمة إىل الفقري العبد

(ص١٤). وصحبه وآله
وعلَّق قها حقَّ نصوص اإلسالم، يف (أفالطون السياسة تقويم يف أفالطون عن وجمعُت التقطُت فقد 24

النواميس كتاب ص١٧٤–١٩٦؛ ١٩٨٢م، بريوت الثالثة، الطبعة األندلس، دار بدوي، الرحمن عبد عليها
ص١٩٧–٢٣٤). السابق، ألفالطون،
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واحدة.25 جملًة منها كلٌّ تتجاوز ال قصريًة الكلمات كانت لو حتى القول أفعال د تتعدَّ
ويف واإللهيَّات. والطبيعيَّات املنطق الرئيسية، الِحكمة أقسام بني األقوال هذه ع وتتوزَّ
املبارشة اإليمانيات تغيب وقد وأنواعه. والعقل وقواها النفس موضوع يغلب اإللهيَّات
العقيل اإلعداد منها، قريبة مثلها املثالية الفلسفة ولكن اإلسالمية، والرشائع والعقائد
القول ألنَّ واأللغاز، الحكايات التشويق، فنُّ األقوال يف ويغيب عليه. والربهان لإليمان
وشخصيات حوارات من فيها بما الطويلة الرواية أو القصيص األسلوب ل يتحمَّ ال قصري
يُفوت وال مؤلفاتهم.26 بعض وأسماء عَرًضا اليونان أعالم أسماء فيها وتذكر ُمتعددة.
من نوًعا إلعطائها امُلنتَحل النصُّ به ُكِتب الذي األصيل اليوناني اللسان ذكر االنتحال

التاريخية. بالصحة واإليحاء الرشعية األصالة
والرسالة، الكتاب، امُلمكنة، األدبية األنواع كل يف يتحدَّث أفالطون املسلمون جعل وقد
كنوٍع باملنحول واالعرتاف بل اللطيفة، والثمرة والفقر، وامُللتَقطات، والكلمات والوصية،
عىل إجابة والرسالة الفكر، زبدة األقوال، هي الكلمات ميزته. أدبي نوٍع ولكل أدبي.27
لقمان وصايا مثل النبوَّة مرياث والوصايا األصول. علم يف واملفتي امُلستفتي مثل سؤاٍل
شكل وهو وأمثال. وِحَكم أقوال صورة يف قصرية، إبداعات وهي يِعظه.28 وهو البنه

ألفالطون، كلمات (٥)؛ أفالطون قوًال)، ٢٨٨) ص٢٤٦–٢٩٢ السابق، اإللهي، أفالطون ُملتقطات 25

أقوال). ٦) ص٢٥٥ السابق،
املؤلفات: أسماء ومن .(١) السوفسطائي زينون أرسطاطاليس، ،(٢) سقراط ،(٤) فيثاغورس 26

،(١) ون امُلفرسِّ ،(٣) القدماء الِفَرق: ومن .(١) السرية كتاب أقراطيس ،(٣) فادن ،(٥) طيماوس
يف إسحاق بن لحنني القدماء امُلعلمني وآداب والحكماء الفالسفة ألفاظ نوادر كتاب من (١) واليونانية

ص٢٩٠–٢٩٩). (السابق، قيل ٣ قوًال، ٣٣ واملعرفة. بالحكمة املذكورين الفالسفة آداب
ص٢٢١-٢٢٢. السابق، النواميس، 27

تقويم يف أفالطون من وُجمعت التُِقطت فقر مثل: واملنحول والكلمات وامُلنتخبات وامُللتقطات الفقر 28
صوان منتَخب من ألفالطون، كلمات اإللهي، أفالطون ُملتقطات االختيارية، واألخالق امللوكية السياسة
بن لحنني الُقَدماء الفالسفة ألفاظ نوادر كتاب من النواميس، كتاب مثل: والكتاب ستاني. للسجِّ الحكمة
نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة مثل: والرسالة ملسكويه. الثالث املسائل كتاب من إسحاق،
والوصايا تالىش. اإلنسان إنَّ قال من عىل الرد يف أفالطون رسالة اليونانيني الحكماء آراء رسالة من الهم،
واملنحول تفسد. ال النفس أنَّ يف أفالطون مقاييس من لطيفة ثمرة الحكيم، أفالطون وصية مثل: والثمرة

ص١٧٣–٣٤٥). (السابق، الكيمياء يف ألفالطون منحول مثل:
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

فاالنتحاالت ُمتكاملة. بنية دون االنتحال فيها يتمُّ التي العربية البيئة يف معروف أدبي
عليها.29 لإلجابة أسئلٍة إىل باستمرار تحتاج وال الكلية. االنتحاالت قبل الجزئية

الربَّاني، العشاء يف حوارييه واملسيح األخرية، الليلة يف تالميذه سقراط حاور وكما
يكون وقد النفس. خلود موضوع يف الوفاة حرضتُْه وقد تالميذه أفالطون حاور كذلك
عىل ُمسبًقا الردِّ يف الفقهي األسلوب وهو قال» … قيل «إن صيغة يف افرتاضيٍّا الحوار

االعرتاضات.30
األسلوب روائع من فهو الروحي. والَفيض التأليف أسلوب االنتحال عىل ويغلب
سُهل لذلك اللفظي. والقيد النقل أسلوب عليها يغلب التي الرتجمات عكس عىل األدبي
يف أفالطون خطبة بني فرق وال ل. األوَّ العرب إبداع الشعر، ة خاصَّ األدب يف االنتحال
«اإلشارات يف التوحيدي أسلوب مثل الصويف اإلبداع وبني الِحكمة بيت يف الفالسفة اجتماع
له والدعوة القارئ ُمخاطبة مثل اإلسالمي التأليف أسلوب عادات وتظهر اإللهية».31
واألحاديث القرآنية باآليات االستشهاد إىل االنتحال حدُّ يِصل وقد والتوفيق.32 بالسعادة
اآلخر ويُعربِّ اآلخر، لسان عىل ذاته عن األنا يعرب إذ واآلخر؛ األنا بني فرَق فال النبوية.

األنا. ذات عن بلسانه
التي الصفراء الصحيفة مثل واألرسار الرموز وعالم التشويق فنِّ كلُّ االنتحال ويف
ألواح ومثل الناس.» رحمه إال أحٍد عن الحسد يرتفع «ال الهياكل: قرابني يف تُقرأ
وصحف املحفوظ، واللوح املينونيني، س مؤسِّ منو ليوسف الذهبية واأللواح ملوىس التوراة
حتى أو الُعنق يف امُلعلَّق اللوح أو باليمني والكتاب املسطور، والكتاب وموىس، إبراهيم
أيها «يا الصفراء: الصحيفة نفس يف ُوِجد كما والشهادات. للحقوق أو للدَّين الكتابة
منها أرشف عيونًا له فإنَّ البرش، أعنُي عن ُصنعك ُحسن العالم هذا يف اكتُم اإلنسان
الحكيم أراميس مثل حكايات وفيها عليه.» ويُجازي ببِرصه السموات ملكوت ر عمَّ من
لذوي يُويص وهو خارصته يف والثانية اليُرسى يده يف األوىل مرَّتنَي، بالسيف رضب الذي

.(٢٨٨) امُلتفرِّقة امُللتَقطات ،(١) ُسئل ،(٤٩) األقوال الحكيم: أفالطون يف 29

ص٢٥٣. السابق، اإللهي، أفالطون ُملتَقطات 30

السابق، إسحاق»، بن لحنني القَدماء امُلعلمني وآداب الُحكماء الفالسفة وألفاظ «نوادر كتاب من 31

ص٢٩٣–٢٩٥.
ص٣٠٧. السابق، اليونانيني، الُحكماء آراء يف رسالة 32
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األفالطونية امُلنتَحالت ثالثًا:

الصحف، دعاء أيًضا يدعو وهو جسده. روحه تُفارق أن قبل والعدل بالصدق األمانة
اِمها. خدَّ من فأصبح باآليات، هللا فأيََّدهم الرشيعة ُقوَّام تكفري أراد امللك حكاية ومثل
بُرصه. فعِمي بزيوس وحلف عليه الذي الدين أنكر اليونانيِّني من رجل حكاية وتروى
فلم رساحه، إلطالق امللك أمام الكالم ق زوَّ برجٍل القول ِصدق عىل املثَل يرضب كما
أطلق بِصدٍق نفسه عن عربَّ فلما ل. يؤجَّ فلم القول ُحسن دون شكواه عَرض ثم يفعل،
ملعرفة الشاعر هومريوس يذكره الذي اليونانيني ملك مارينون وحكاية رساحه. امللك
أفالطون. رأي وهو النبوَّة، هي والِحكمة النبي، هو الحكيم وأن النبوَّة، ِصدق عىل الدالئل
فأخربَه الهيكل، يف قائم وهو أسقليبوس إىل زوجها لشكاية أتت التي املرأة وحكاية
وحكاية الهيكل. يف قائم وزوجها الشمس عيد ليلة يف سكراٍن مع خانتْه التي هي بأنها
رفض وحكاية لعبد.33 عبٌد يقوم وال هللا عبد ألنه أساخس للملك يُقم لم الذي ديوجانس

فقرهم. تُبنيِّ ألنها امللوك؛ هدايا الحكيم
الذين هم واليونان الغر. قوة من إليه يرُمز وما الحجاز املكان، اختيار ويتمُّ
للتصوير عنهم لروايات مصادر اليونان وملوك ورشيعة. عقيدة اإلسالم، باسم يتحدَّثون

الِحكمة. بيوت يف الفالسفة اجتمَعِت كما والتشويق.
«نقوش مثل القرَّاء لجذْب التشويق وعنارص املرسحي اإلخراج يف االنتحال ويظهر
من أسهل الساكن «تحريك أفالطون: خاتم عىل نُِقش فقد الفالسفة». خواتيم نصوص
ِسمات ومن الرسول. خاتم مثل األنبياء عادات من الخاتم عىل فالنقش امُلتحرِّك.» تسكني
الفالسفة اجتماع يف أفالطون خاطب كما سليمان. خاتم مثل الشعبية األساطري يف امللوك
وعندما . ُمعربِّ إىل حاجة يف فاالنتحال للِحكمة. تقريًظا لرئاسته نظًرا الِحكمة بيوت يف
جاء فقد تكلَّم، قال أرسطو أتى فإذا الناس. يأتي حتى ينتظر الكالم منه ويُطَلب يجلس
وتقديره ألرسطو أفالطون لُحب جيِّد تصوير وهو الناس! كل وحَده فأرسطو الناس.
منه.» وتستحي عليك يحفظ من إال تُجالس «ال مثل: إليه نصائحه ببعض ه ويتوجَّ له.
أرسطو ينفرد ال حتى ووصاياه اإلسكندر بمناسبة أفالطون يف أيًضا االنتحال ويتم
يدعوه فارس يف وهو اإلسكندر إىل بخطاٍب أفالطون يتوجه إذ التاريخية؛ باملناسبة وحده
ِنَعمه إنَّ إذ خلقه؛ بني الذمم مذاهب يف وجل عز هللا بمساواة ويُقرُّ ِنَعمه عىل هللا شكر إىل

.٢٤٠-٢٤١ ص٢٣٨، السابق، الرؤيا، وإثبات الهم نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة 33
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

وإعالنًا الفارسية أو اليونانية املركزية ضد شعٍب، دون شعبًا تخصُّ ال العاملني عىل عامة
أرسطاطاليس امُلطلق الحكيم رسالة مثل التاريخية الصحة تُهم وال اإلسالمية. للعاملية
اإلسكندر والدة قبل (٣٤٨ق.م.) أفالطون مات فقد فارس. إىل اليونان من اإلسكندر، إىل

(٣٥٦ق.م.).34
أفالطون تأويل فيها يكفي ال التاريخ فقراءة القراءة، بعد خطوة واالنتحال
أفالطون صورة هي وتلك تاريخ. إىل وتحويله املنحول أفالطون إبداع بل الصحيح،
وآداب والحكماء الفالسفة ألفاظ نوادر يف أفالطون صورة ذلك مثال الحكمة. كتُب يف
يُعادل قد بل اليونانيني».35 الُحكماء آراء يف و«رسالة إسحاق بن لحنني القدماء امُلعلمني

ا.36 كمٍّ الصحيح أفالطون املنحول أفالطون
وهي اإللهي. ألفالطون امُلتفرِّقة امُللتقطات يف يبدو كما قراءة فاالنتحال ذلك ومع
واملنطق والعقل الطبيعة ألهمية نظًرا األفالطوني أرسطو أو األرسطي أفالطون إىل أقرب
لعشق نظًرا أرسطي واملنحول أفالطوني االنتحال أرسطية. عنارص وكلها والغائية.

عقًال.37 أرسطو وإغراء قلبًا، أفالطون
النصَّ أفالطون يتصدَّر الحال وبطبيعة اليونانيني» الحكماء آراء يف «رسالة ويف
االنتحال يكون وحتى نكسقراطيس. ثم وأرسطو سقراط ثم فيثاغورس ثم امُلنتَحل
ِقَدم أو العالم خْلق عن أفالطون فيها يتحدَّث التي طيماوس إىل اإلحالة تتمُّ ُموثًَّقا
إىل االنتحال ويحتاج الروحانية.38 َور والصُّ النفس عن أقواله يف الطبيعيَّات، أي الزمان؛
بني الفْرق هو وهذا بالتاريخ. اإلبداع يرتبط حتى له طبًقا االنتحال يتمُّ سابق نموذٍج
أو أرسطو أو أفالطون أو سقراط التاريخ، يف بداية نقطة له االنتحال واإلبداع. االنتحال
أفعال إىل االنتحال يحتاج التاريخ. يف ركيزٍة إىل يحتاج ال اإلبداع أنَّ حني يف أفلوطني،

ص٣٤٠-٣٤١. السابق، فرس. طول وندمت إسكندر يا خطاب: أفالطون حكاية 34

يف (أفالطون إسحاق بن لحنني القدماء امُلعلمني وآداب الُحكماء الفالسفة ألفاظ نوادر كتاب من 35

ص٣٠٦–٣٢٠). اليونانيني، الحكماء آراء يف رسالة ص٣٠٥؛ الحكيم، أفالطون ص٢٩٣–٢٩٩؛ اإلسالم،
(١٧٣ص). ص١٧٣–٣٤٥ املنحول، أفالطون (١٦٨ص)، ص٣–١٧٠ الصحيح، أفالطون 36

ِذكر دون ألفالطون قوًال ١٨٤ تضمُّ السياسة، تقويم يف أفالطون عن وُجِمعت التُِقطت ِفَقر وهي 37

اسمه.
سقراط، ،(٤) فيثاغورس ،(٧٣) أفالطون ص٣٠٦–٣٣٠. السابق، اليونانيني، الحكماء آراء يف رسالة 38

.(١) نكسقراطيس ،(٣) أرسطو
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األفالطونية امُلنتَحالت ثالثًا:

ويف واحدة. رؤيٍة يف األشياء مع امُلتَِّحد الخالص العقل عىل يعتمد اإلبداع أنَّ حني يف القول
وفيثاغورس أومريدس ثم أسقليبوس ثم مارينون ثم أفالطون يتصدَّر «النواميس» كتاب
دون اإلرشاقي التاريخي سياقه يف يوَضع فأفالطون الحكيم. وأراميس وأنبادقليس
موطن الهند وتُذَكر الرشق، يُنىس ال بل اليونانيني، ذكر كثُر لذلك والطبائعيني. أرسطو

اإلرشاق.39
امُلرِسل بني فما االنتحال. عىل يدلُّ ما فرفوريوس» إىل أفالطون «رسالة ويف
أرسطو تلميذ أفالطون أن بينهما الجامع أنَّ إال عام. ستمائة عىل يزيد ما إليه وامُلرَسل
أستاذه سرية دوَّن الذي هو أفالطون إرشاقي. وكالهما أفلوطني، تلميذ وفرفوريوس
اإلرشاقيون إال يُذَكر وال أفلوطني. أستاذه تاُسوعات هذَّب الذي هو وفرفوريوس سقراط،
وأثاخوس ديوجانس واحدة.40 مرة امُلرِسل اسم وال القول أفعال تُذَكر وال األعم. الغالب يف

ونرين. وسقراط الحكيم وهرمس
اسم يُذَكر فال الحكيم»، أفالطون «وصية مثل تاريخ إىل االنتحال يحتاج ال وقد
عنرص يُهم وال تعشيق.41 إىل يحتاج ال الخالص فاالنتحال القول. أفعال أو أفالطون
الهمِّ نفي حقيقة عن سؤاله يف فرفوريوس عىل يردُّ فأفالطون االنتحال. يف التاريخ
امليالد، قبل الرابع القرن يف أفالطون العرص. نفس يف يعيشان ال وهما الرؤيا وإثبات
آلهة حوار إنه امليالدي. الثالث القرن يف «التاُسوعات» وُمِعد أفلوطني تلميذ وفرفوريوس
ويُحال بعَده. وهما وأبرقلس َجالينُوس أفالطون يذكر الخالدة. الحكمة حول األوملب
عىل تأكيًدا وحَده أرسطو يذكر وقد الالتاريخ. عىل التاريخ يطغى حتى «النواميس» إىل

واحدة. مرة إال أسئلة دون األقوال تذكر وقد والتلميذ. امُلعلم بني الحميمية العالقة

،(٢) أسقليبوس ،(٣) مارينون (٨) أفالطون ص١٩٧–٢٣٤. السابق، ألفالطون، النواميس كتاب 39

.(١) الهند ،(٥) اليونانيون ،(١) الحكيم أراميس أنبادقليس، فيثاغورس، هومريوس،
سقراط، هرمس، أثاخوس، ديوجانس، ص٢٣٥–٢٤٣. السابق، فرفوريوس، إىل أفالطون رسالة 40

نرين.
السابق، ألفالطون، كلمات وأيًضا: ص٢٤٤–٢٤٦. اإلسالم، يف أفالطون الحكيم، أفالطون وصية 41

ص٣٣١-٣٣٢؛ السابق، تفسد، ال النفس أنَّ يف أفالطون مقاييس من لطيفة ثمرة وأيًضا: ص٢٥٥.
أفالطون ص٣٣٧–٣٤١. السابق، وفني، تالىش اإلنسان إن قال من عىل الرد يف اإللهي ألفالطون رسالة

ص٣٤٢–٣٤٥. السابق، الكيمياء، يف منحول ،(١)
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

افرتاضيني كمحاورين اليونان أعالم اختيار امُلنتَحلة النصوص تحليل ويكشف
ثم أفالطون يتصدَّر الحال وبطبيعة الزماني. التعاُرص عن النظر بْرصف ألفالطون
يف اليونان أعالم كل ويدخل فيثاغورس. خاصة كلها األفالطونية واملدرسة أرسطو
الحكيم أراميس مثل كلهم الحكماء يدخل بل وسقراط. أنبادقليس ثم املدرسة هذه
وال وأسقليبوس. الحكيم هرمس مثل اآللهة وأنصاف اآللهة أيًضا يدخل بل وديوجانس.
الرشق ربوع يف اليونانية الفلسفة انترشت فقد وفارس. الهند مثل أيًضا الرشق يغيب
ما بقْدر رشقيٍّا يكون فإنه اإلرشاق فيلسوف أفالطون كان وإذا اإلسكندر. فتوحات بعد
مثل أفالطون مؤلفات بعض أسماء تُذَكر تاريخيٍّا االنتحال يكون وحتى غربي.42 هو
الحكماء». «بعض إىل باإلشارة االكتفاء تمَّ التاريخ تعذَّر فإذا «النواميس». «طسماوس»،
يكون فقد حنني. بن إسحاق ترجمة األحداث» تأديب يف أفالطون «وصية ا أمَّ
للرتبية طبَقي تحليل اليوناني االنتحال يف إسالميٍّا.43 انتحاله يُعاد أن قبل يونانيٍّا انتحاًال
الِغنى ا أمَّ والنظام. القانون ِقيَم ُصنعها، من فالِقيَم نيا. الدُّ وال الُعليا ال الوسطى، للطبقة
ويف البقاء. أو الثروة إىل الِقيَم يتجاوزان فإنهما نيا، الدُّ والطبقة الُعليا الطبقة والفقر،
اإلنتاج. أجل من العمل وإتقان الُحكم، أجل من والعْدل املهنة، أجل من الِعلم ُمقدمتها
وهي الِحكمة، فضيلة زيادة ثم عليه والقَسم باهلل ذلك عىل الَحْلف اإلسالمي االنتحال ويف
ق املوفِّ الفاضلة الجميلة األفعال إىل وامُلرشد للحكمة امُلعلم فهو وجل، عز باهلل التشبُّه
ويُباِعد الناس بني يُفرِّق الذي الحَسد مثل انفعاالتها من النفس تطهري عليها ويُزاد لها.
والطاعة بأفعالهم. الرئاسة ون يستحقُّ الذين الكاِملني وللعقالء هلل واالستسالم القلوب،
يف التفكُّر إىل تؤدِّي االختياري املوت ودراسة اآللهة. أنفة مثل األنَفَة تستوِجب للحقِّ

فيثاغورس، ،(٢) مارينوس أسقليبوس، ،(٨) أفالطون النواميس: ويف .(١) أفالطون الفقر: يف 42

إىل أفالطون رسالة يف .(١) فارس الهند، ،(١) الحكيم أراميس أنبادقليس، الشاعر، هومريوس
.(٣) أرسطو الحكيم: أفالطون ويف .(١) نرين أناخس، سقراط، الحكيم، هرمس ديوجانس، فرفوريوس:
الحكماء ،(١) جالينوس ،(٢) أبرقلس ،(٣) أفالطون كلها: العلوم عىل تشتمل التي الثالث املسائل ويف

.(١) النواميس ،(١)
املؤرخني بعض وينِسبُه أصيبعة، أبي وابن والقفطي النديم ابن مثل الُقَدماء املؤرخون ذكره 43

(لويس أفالطون إىل املنسوب الصبيان آداب وهو فلوطرخس، إىل أو أفالطون تالميذ أحد إىل األوروبيني
القاهرة، للبستاني، العرب دار ونصارى، ُمسلمني العرب فالسفة ملشاهري فلسفية مقاالت شيخو:

ص٥٢–٥٨). ١٩٨٥م،
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وجل عز هللا ِذكر من اإلكثار ذلك عىل ويساعد املوت. تعلُّم هي فالفلسفة الروحانيات،
عىل الِحكمة أرشقت الفضائل هذه قت تحقَّ فإذا وُمجتِمعني. ُفرادى الناس إىل وإحسانه
وصية فهي والِقسط. بالحقِّ القائم القديم، األزيل للكل، امُلدبِّر هللا ُشكر وتمَّ الخالئق.
الكل والطبيعة، والعقل الوحي بني فْرَق فال والخري، العقل عىل تعتِمد إسالمية، يونانية
يف أو اليونان عند الحقيقة إعالن بني فْرق وال البرشية. التجربة تؤكِّده واحد نظام
قد الثقافتنَي بني التخصيب أن طاملا ويستمر، االنتحال يتمُّ والرشيعة فالعقل اإلسالم،

القرآن. وموسيقى اليونان موسيقى بني تم،

و«امُللتقطات» «الفقر» (٣)

النَسق مثل لها موضوعي نَسٍق إيجاد الرضوري من كان ُمتفرِّقة امُللتقطات كانت وملَّا
هو كما وإلهيَّات وطبيعيَّات منطٍق إىل وِقسمتها الِحكمة علوم يف استقرَّ الذي الثالثي
بإضافة الصفا إخوان له فضَّ الذي الرباعي النَسق أو سينا، ابن عند «الشفاء» يف الحال
غلبة وتبدو والرشعية. الناموسية اإللهية العلوم يف السياسيات عىل والرتكيز النفسانيَّات

الطبيعة.44 فيلسوف وأرسطو النفس فيلسوف فأفالطون امُلنتَحالت. عىل النفسانيَّات
ومن الجهل. صورة جهل من والجاهل طريقها. عن تُطَلب للجهل، ة ُمضادَّ فالحكمة
الذي والجاهل الزاهد، الحكيم يشء، كلُّ عليهما يُهون واثنان عاقًال. كان صورته عَرف
والجاهل بالصناعة. فاضل وامُلتحكِّم بالطبيعة، الفاضل والحكيم فيه. هو ما يدري ال
علًما، ليس املشرتك الحسِّ يف للمحسوسات انطباع أي مع تفعل البهائم أنَّ م يتوهَّ

لها. تعقُّ يعني ال وحذَُرها
االنتحال أن إال املجرَّد. العلم وهو املنطق، يف انتحال هناك يكون أن والعجيب
إىل الخالص الصوري العقل مستوى من نْقله ثم أوًَّال بِمثله اإلتيان عىل الُقدرة هو فيه

الصفا. إخوان عند الحال هو كما اإلنسانيَّات إىل اإللهيَّات من ثم اإللهيَّات، مستوى

النفس، قوى الروحانية، الصور الِعلم، التعلُّم، االعتدال، الوهم، العقل، مثل: النفسية املوضوعات 44
املاء امُلستديرة، الحركة مثل: والطبيعية الُحسن. العشق، والجسم، النفس والنوم، البرص والطَرب، النفس
واإللهية السماء. االستحالة، الهواء، املكان، الزمان، الحياة، النار، الحركة، العالم، والفعل، القوَّة واألرض،

واآلخر. األوَّل بذاته، القائم والكثرة، الوحدة الالنهاية، مثل:
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والخط وسٍط ذو املستقيم فالخطُّ والهندسة. املنطق بني االنتحال يربط فمثًال
يف الخط هي املنطق يف فالقضية وسط. لها القضية أنَّ كما وسَطني. ذو امُلستدير
الروحانية. َور الصُّ أفاعيل عن الكشف الِفكر يف املنطق أفاعيل وتستطيع الهندسة.

روحاني. فعل فاملنطق
جمًعا منطقي، بنوٍع املعلول يف الِعلَّة إجراء فالحدُّ الحد. مجث يف االنتحال ويتمُّ
وكل وغاياتها. مبادئها من يؤَخذ الصناعات يف األشياء وحدُّ واالستقراء. االستنباط بني
حدِّه. خارج فإيضاحه صناعي بحدٍّ ُحدَّ ما وكل حده. يف فإيضاحه طبيعي بحدٍّ ُحدَّ ما
استقصاؤه الحدِّ طالب وعىل ضدِّه. عىل به يُستَدلُّ اليشء عىل منه يُستَدلُّ الذي والحدُّ
امُلحيط بذاته، قائم وهو ِضد. ذاته يف يُزاِحمه ال والجوهر يشء. منه يخرج ال حتى
جسمانيٍّا. وال بسيًطا ليس ذاته. لحدِّ ُمستغرق وهو كأعراض. خارجه تماميَّتُه بالحد،
خارجه. من أو ذاته من يُوَصف واليشء ذاته. يف يتجزَّأ أن دون املنطق يُجزِّئه والجوهر
مبسوطتان، اثنتان ثالث: فالصور كالصور. ُمتعدِّدة بأسماء الخمسة األسماء وتتداَخل
والطبيعة. املنطق بني َور الصُّ املنطق. عندها يتجزَّأ ال ُمركَّبة وواحدة املنطق، عندها يتجزَّأ
وهو بالخاصة. والفصل جنًسا، أو فعًال فيكون الصورة. يف اآلخر عن اليشء ويختلف
الكثرة جهة من ال واحد، والواحد جوهًرا. كان ملا وإالَّ وَغري َغري إىل الجوهر يفصل ال
يف والصعود الفصل. لِزم التحيُّز لِزم وإذا الفصل. جهة من اثنان واالثنان الجنس. يف
بني الفْرق يُمحى هنا كماله. يف الحق لرؤية الجوهر إىل الكيف إىل الكمِّ من الجنس

واإللهيَّات.45 والطبيعيَّات املنطق
األجزاء، يف يفعل فالكل القضايا. إىل رات التصوُّ من التصديق، إىل االنتحال وينتقل
تجزَّأ إن األجزاء. تبَعث الكليَّات بل الكليَّات األجزاء تبَعث ال الكل. يف األجزاء تفعل وال
وجزء «فادن». يف أفالطون قال كما ُمتجزِّئ فجزؤه الكل تجزَّأ وإن بجزء، فليس الُجزء
املحمول. عىل االتفاق بعده يسُهل املوضوع عىل واالتفاق والجزء الحد. يف مطلوب الفعل
هنا السوفسطائي. زينون عىل الردِّ يف أرسطو بنيَّ كما غايتها والوحدة الكثرة. غاية الكل
والقياس أرسطو. عىل باالعتماد الوجود ومنطق القضايا منطق بني التصديق يتداخل
من األوسط الحد إىل ومبادرته الشخص تخيُّل رسعة والذكاء باألصل. الفرع توصيل

.٢٧٠–٢٧٧ ،٢٦٤ ،٢٦١ ،٢٥٥–٢٥٨ ،٢٤٧ ص٢٨٠، السابق، 45
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َمبدؤه النفس. أفعال من فعٌل القياس ُمقدِّماتها. به تُوَجد الذي وهو النتيجة. حدَّي
إىل منه الشعور أفعال إىل أقَرُب هنا القياس ظاهرة. تكن لم غاية إىل يؤدِّي ظاهر،

والنتائج. امُلقدِّمات وأنواع القضايا وأشكال وري الصُّ القياس
أن ثالث: فالصناعات اليقني. منطق يف كان كما الظنِّ منطق يف االنتحال ويستمرُّ
وهو الكالم من أكثر الفعل يكون أن أو الخطابة، وهي الفعل، من أكثر الكالم يكون
نظر فاملنطق الصناعات. أرشف وهي امُلوسيقى، فهي ُمتساِوينَي يكونا أن أو الطب،

وموسيقى.46 طب وتجربة، عقل وعمل،
الواحد عكس عىل نهاية بال اثنان يكون فال التناهي. قضية تربُز الطبيعيَّات ويف
ألنه يزول ال والعالم الدَّهر. فهي نهاية بال كانت وإن نهاية، لألشياء له. نهاية ال الذي
ر ُمصوَّ ألنه بذاته فاضل وهو فيُفِسده بالقوَّة هو ما عىل يدخل والضدُّ أضداد. له ليس
الكون، علَّة الهوية أفالطون. قال كما يفسد إال العالم يف يشء وال يشء. كل غاية م، وُمتمَّ
الكون َدورة تلك الصغري. إىل والكبري األوائل، إىل األواخر وترجع الفساد. علَّة والَغريية
الفكر صورة والفساد الكون عالم يف تُطلب وال باألضداد. الصفات تُعَرف والفساد.
أقرَب االنتحال يبدو هنا بها. ويشتَِبَه ليطلُبها الطبيعة مجاري خالف عىل العالم وتركيب

األرسطي. أفالطون إىل
الطبيعة، إىل واملنطق للحساب ا ضمٍّ وزمان، ومكان ومنطق عدد أربعة: واألركان
األحكام أو الجزئية القضايا وهي واملكان، الزمان تحت يُحَفظ ما وهو الحكم، وخاصًة
الخالء والصورة، الهيوىل والزمان، املكان اليونانية الطبيعة ثنائيَّات تبدو ثم العملية.
د تُمهِّ والتي إلخ … والكيف الكم والفعل، القوة والسكون، الحركة واملعلول، العلَّة واملالء،

اإللهيات.47 إىل الطبيعيات من الطريق
بني أنه «فادن» يف وذكر أفالطون. قال كما كيفية وال له شكَل ال بعُد املكان
الخليقة سائر ا أمَّ فقط. للنار املكان إنَّ قوله فيثاغورس عن وروى والجسماني. الروحاني
ثالث. نوع يف األشياء مع واملكان ذلك. الفاضل امُلعلِّم أجاز وقد الثاني. بالنوع املكان ففي
والسماء ل. األوَّ بالنوع املكان وهو بالسطح. شبيٌه الشكل ألنَّ أفالطون عند بسيط واألفق
إىل يتجزَّأ ال الذي والجزء الكلية. طريق عن مكان يف وليس األجزاء طريق عن مكان

.٢٨٠ ،٢٧٨ ،٢٧٢ ،٢٦٩-٢٧٠ ص٢٦٣، السابق، 46
.٢٧١ ،٢٦٨-٢٦٩ ،٢٦٤ ،٢٦١-٢٦٢ ،٢٥٩ ،٢٥٣ ص٢٤٨–٢٥١، السابق، 47
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الزمان ا أمَّ امُلتكلمني. ضدَّ خالص فلسفي هنا االنتحال خاطئ. كالهما نهاية ال ما
ما وكل بسيط، الزمان مع ما وكل زمان. يف كون كل الزمان. مع بسيط وكل فبسيط.
وظنَّ وامتداده. لدواِمه دهًرا الدهر وصار الزمان. مركز والدهر مركَّب. الزمان يف هو
كما للصور هيوىل يف واإلنسان املركز. حول ودورانه حركته لدوام له نهاية ال أنه البعض
لها، إنية ال والثانية لها، صورة ال األوىل ثالث: والهيوىل لإلنسان. هيوىل األجرام سائر أنَّ
فيه. خالء ال مالء والعالم قل. تكاثف وإن كثُر، الجسم تخلخل وإن لألسطقات. والثالثة
بينهما والفرق الصورة. يف والكيف الهيوىل، يف والكم خالء. فيه ليس العالم مثل واملكان
املكونات. عن ناقًصا يكون الكيفية واجتماع املكونات، عىل زائًدا يكون الكمية اجتماع أن
والحركة التغايُر. وقع لذلك والكيفية. الكمية الخصوصيات جميع يف شيئان يتَّفق وال
وتعرف واألين. والكيف والكم الجوهر أشياء: أربعة يف وتُوَجد مستدير. لُجرم امُلستديرة
األرض قبلت ولو أرًضا. كان السكون املاء قِبل ولو بالزمان. بطؤها أو الحركة ُرسعة
ُمنفرجة األرض كانت ولو ناًرا. كان الزاوية حادَّ الهواء كان ولو هواء. كانت الحركة
من تخُرج الصغري، النار من تنمو والنار كاإلسفنجة. جسم والهواء هواء. كانت الزاوية
اليشء هو والقوة حركتها. يف للطبيعة الذي الجسماني اليشء هو والفعل الفعل. إىل القوة
من ُمركَّب وكل بالقوة. فيها التي األسطقات أجل من األشخاص وتستحيل الروحاني.
واليشء جسد. يف واآلخران جسد، يف ال األوالن بالفعل. واثنان بالقوَّة اثنان أربع، طبائع
«فادن»، يف أفالطون بذلك ح رصَّ كما صحيح أيًضا والعكس بالقوة، ليس بالفعل الذي
النار والفعل. للقوة الجامع هو الطبيعي والحد بالقوة. الحركة خروج ابتداء الفعل
القابل ارتفع إذا والفعل. القوة من ُمركَّب وأول بالفعل. تحرق أن قبل بالقوة تحرق

الفاعل.48 يف ال القابل يف الفعل ألنَّ الفعل ارتفع
أعىل، إىل مرة عملية، نفسانيات أو صورية ميتافيزيقا إىل الطبيعيات ل تتحوَّ ثم
الكثرة. ِعلَّة والوحدة األسماء. اشرتاك تحت اثنان وَقع ملَّا واحدة فالِعلة أسفل. إىل ومرة
«طسماوس». يف بذلك أفالطون ح رصَّ كما الوحدة تظهر الصورة نحو االرتفاع وبقدر
فصارت يتجزَّأ، ألنه وغريه اليشء هو والحسُّ واحد. يشء العقل يف والسكون والغري والُهَو
خاصية له واحد وكل موضوًعا. له ألنَّ وغريُه ذاته هو والعقل الهوية. غري فيه الغريية
يف الهندسة وتدخل الغري. ال هَو هَو الواحد إنَّ فيثاغورس، قال كما غريه عن تفِصله

ص٢٦٧–٢٧٠. ،٢٥٥-٢٥٦ ص٢٥٣، السابق، 48
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قْدر أعطى ما والُحسن سطحان. والجسم خطَّان، والسطح نقطتان، فالخطُّ الطبيعيات.
الطبيعة.49 ومن نفسه من وزنه

الغائية. حتى الجسم من ابتداءً الحية الطبيعيَّات إىل الصورية الطبيعيَّات ل تتحوَّ ثم
واعتدال الرائحة وِطيب وامُلالمسة واللِّني والعذوبة الحالوة سبب الغريزية الحرارة فاعتدال
وااللِتذاذ الطبيعة. يف أيًضا بل النفس، يف فقط ليس فاالعتدال النمو. واستواء الحركة
اليشء يزال وال االعتدال. نُقطة يف بل ينتفي، فإنه كان وإن الحاشيتنَي، يف يكون ال
تفعله ما س. التنفُّ آلة يف الطبيعة نقص والعطاس عال والسُّ يعتدل. حتى وينُقص يزيد
وكما تستعملها. والنفس الجارحة تعمل الطبيعة باألُنس. النفس تفعله بالعادة الطبيعة
الكواكب فيه التي القوى عنارص فكذلك والبلغم، وامُلرَّتان الدم اإلنسان جسم عنارص أنَّ

املعدة.50 بجرم لحرق شيئًا الطبيعة دفع والفواق بعض. عىل بعضها وغلبة السيارة
ألْجل يشء كلُّ جوهريته. يف ويظلُّ يتخارج، ال غاية له ليس وَمن غاية. له يشء وكل
مبادئها، نحو تفصل قد النفس. أفاعيل الحيوان يفعل أن الطبيعة وغاية أْجل. ِمن ال أو
يخُرج ال والجنني قبيًحا. الجزئي والفعل حسنًا الُكيلِّ املبدأ فيكون امَلنفعة، الغاية ولكن
الحركة عىل قادًرا ويصبح بعُد يكتِمل لم ألنه الصورة اكتمال من بالرغم الرابع الشهر يف
وكلُّ النظام انقطع إذا إال البخت يَقع ال فيها. بْخَت ال والطبيعة الوالدة. بعد واالستقالل
رؤية. وال ُمتقدِّم سبب بال دفعة بذاته البخت قدر. ذو والتنضيد موزون. العالم يف يشءٍ

ُسبَْحانََك﴾. بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا باطًال: تفعل ال والطبيعة
إىل ا إمَّ مقلوبة، إلهيَّات فهي الطابع. ِمثاِليَّا والطبيعيَّات املنطق ألن قليلة واإللهيَّات
العلوم كانت وإذا واحًدا. إال يكون ال فالحق الطبيعيَّات. يف أعىل إىل أو املنطق يف الداخل
ثم فحص. أو طَلٍب بال عليه ُمجَمع رضوري عقيل علم وهو اإللهي. الِعلم فأولها سبعة
من اإلنسان يلزم وما والرشائع األعيان علم الرشعي، والخامس ، والِحيسِّ والجديل الفلسفة
والصناعي. الطبيعي ثم األفضل، واختيار دينه يف عنه ونهى به أمر فيما باريه طاعات
امُلتكلمني. عند هللا وجود أدلة يف الحال هو كما بالخْلق الخالق معرفة عىل واالستدالل

بصفات ى امُلَسمَّ الصدق، له أال الحق، امللك هللا هللا، وْصف يف اإلفاضة تتمُّ وقد
خالق ل، األوَّ الحركات، مبادئ ُمفيش الِعلل، علَّة القديم، باالتفاق، املقصود اإلرشاق،

.٢٧٩ ،٢٧٦-٢٧٧ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ص٢٦٤، السابق، 49
.٢٧٨-٢٧٩ ،٢٧٤-٢٧٥ ص٢٧١، السابق، 50
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الصفات، ُمدَرك الذات، منعوت واألفهام، العقول حدود متجاوًزا قوَّته، ليُظهر األضداد
الدهر األزمان، زمان األنوار، نور قدره، وعال أسماؤه، تقدَّست العنارص، ُمفيض سبحانه
جلَّ الربُّ هو َقِديٌر. ءٍ َيشْ ُكلِّ وَعَىل الخري، ويلُّ قدُّوًسا، قدُّوًسا وتقدَّس، سبحانه الداهر،

والشكر. الحمد له اسمه،
التجزئة من اللفظ لخلوِّ هَو أنه سوى بيشءٍ وتعاىل جلَّ الباري جوهر إىل يُشار وال
كما به ليس هو بما بل به، هو بما وعزَّ جلَّ الباري جوهر معرفة يمكن وال الزمان. يف
هو أنه إال الباري يُوصف ال امُلتكلمني. عند لبي السَّ والالهوت السلوب آيات يف الحال هو
جالله جل الهوية، بغري يُوَصف ال ونهاية. مبدأ له يُعَرف وال غاية، له تُدَرك ال وهو،
علَّة بذاته القائم املحصور، غري امُلطَلق مثل فلسفية نعوٌت فله ذلك ومع غريه. إله ال
ُمتناٍه واإلنسان ذاته. من صفاته فقط. بجوهره بل بصفٍة وال بحاٍل وال بنوٍع ال لذاته،
رشٌّ يشوبُه ال محض. خريٌ هو وجل عز هللا أبَدعها صورة أول والجود ُمتناٍه. غري وهللا
وجوهُره بجوهريته، فاعل ل، األوَّ الجوهر إنه وقيل ال. الفعَّ العقل به اختصَّ عَدم. وال
العقل باضطرار وجوب الجوهر العكس، وقيل الذات. بِقَدم الصفات قديم فعله، يزل لم
من وامُلعتزلة األشاعرة بني وحدوثها الصفات ِقَدم لقضية ل تحوُّ وهو باملفعول. وليس
جهة من قوة كل إنيته بل كثرية، قوى أو واحدة قوة الباري وليس الفلسفة. إىل الكالم
امُلتكثِّر الواحد د، تعدُّ أو تركيب دون ومعقول وعاقل عقل هو ذاته. جهة من ال امُلبَدعات

نهاية.51 بال والجوهر نهاية له الفعل لوحدته. نهاية وبال نهاية بال
أفالطون وأرسطو، أفالطون فيها يجتِمع التي الَفيض نظرية تظهر الحال وبطبيعة
فمن امُلحَدثة. األفالطونية ويف أفلوطني عند الحال هو كما الطبيعي وأرسطو اإلرشاقي
والتمييز الفكر أخذت العقل عالم ومن والفضل، العفاف النفس أخذت الربوبية عالم
الجسم أخذت الطبيعة عالم ومن والحركة. الحياة أخذت عامِلها ومن الرُّوحانية. والصور
ر ُمتأخِّ االنتحال أن عىل يدلُّ مما الصفا إخوان بتعبري األصغر العالم وهو الهيوالني.
العقل مطابقة عند هللا بإذن يكون األشكال امُلختلفة الروحانية َور الصُّ وحدوث عنهم.
مدَّة، للدنيا الباري ر قدَّ وقد الباري. ُقدرة عىل الداللة من مملوءة كلها واألشياء النفس.
وحياة الحرث. عُمر وال النسل كثُر ملا هذا ولوال والحاجة. الِحرص عىل أهلها وطبع

سابق. سؤال عن إليه جوابًا الرؤيا وإثبات الهمِّ نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة 51

.٢٤١ ص٢٣٥-٢٣٦، السابق،
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األوَّل من فالهَرب العقل. لفَرح ُمالِزمة الفلسفة وحياة الجسد، لصالح مالِزمة الطبيعة
اإلمكان.52 طاقة بحسب الخري فعل يف بالباري تشبًُّها

مما ِفعلها، يردَّ ولم قواها، يُحِبط ولم سبَّبَها، الباري، ُمنفعالت إحدى والنفس
يكون أن الشخص كمال وسبب وأوامرها. الرشائع يف االنتصاب يستحقُّ الشخص يجعل
بالقوة هو ما وخروج سيحُدث بما الناطقة النفس علم هو املعرفة وتَقِدَمُة النيَّة. خالَص
ح رصَّ كما العالم أجزاء من جزءٍ كلِّ يف موجودة والربوبية أفالطون. عند الفعل إىل
العفاف من فيه بما للباري امُلشاِبه العاقل الناطق الحيوان يف «طيماوس»، يف بذلك
عزَّ هللا من ِهبة العلم وعطية وهللا. اإلنسان بني الرباط هي فاألخالق والفضل. والَرشف
أو نبي إال الِعلل ِعلة يعبُد وال به. اإلرشاك دون وحده هلل والدُّعاء وكاملة. تنفد ال وجلَّ
بُرهان به يلَحق وال العالم. نظام وتُمسك بسكونها، األشياء تُحرِّك وهي ُمربِّز. فيلسوف
إال تعتمد وال العقلية، األدلة تُنِكر صوفية نظرة وهي لألجزاء. إال يكون ال الربهان ألن
جلَّ وجل، عزَّ والباري هللا مثل: اإلسالمية التعبريات بعض وتظهر القلب.53 شهادة عىل
أُِجلَّ ذكره، عزَّ وتعاىل، جلَّ جالله، جلَّ وتعاىل، تبارك وجل، عزَّ وتقدَّس، تعاىل وعال،

اسُمه.54 تبارك ِذكره، تعاىل سبحانه، ثناؤه، جلَّ ِذكره،
وكأنَّ النفس، خلود مثل فيها التعشيق يسُهل موضوعات يف االنتحال ويكون
عدَّة عىل النفس يف االنتحال ويُركز الَعينية. القصيدة يف آخر سينا ابن أصبح أفالطون
إدراكاتها ثم وقواها ُمستقل، كجوهر بنفسها وِصلتها بالبَدن، النفس ِصلة مستويات:
لم جسًما كانت ولو جسًما. ليست ولكنها بالجسم ُمتصلة فالنفس والعقلية. ية الِحسِّ
جهلها، النفس وموت النفوس. وتحيا األجسام تموت ثُقله. وَلزاد دفًعا جسًما تُالِق
يف ظاهرة النفس كانت وإن الكيان. عالم يف الجزئية األنفس وموت علمها، وحياتها
األصول إىل فهي غائرًة كانت وإن باألصول. منها أشَغُل بالفروع فهي اإلنسان هيكل

٣٢٤–٣٢٦؛ ،٣١٥-٣١٦ ،٣٠٩–٣١١ ص٣٠٦-٣٠٧، السابق، اليونانيني، الحكماء آراء يف رسالة 52

ص٣٣٤. السابق: مسكويه، بن أحمد عيل ألبي كلها العلوم عىل تشتمل التي الثالث املسائل
.٢٧٢ ،٢٥٨ ،٢٥٦ ،٢٥٤ ص٢٤٩، السابق، اإللهي، أفالطون ُملتقطات 53
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وبالتايل صورة والنفس بالفعل. إالَّ تُعَرف وال طبيعته تُغالب الشخص يف والنفس أقرب.
األبد. إىل بحياٍة حيَّة ألنها تموت ال وهي أول. فهي

فإذا لرتوِّحها. للنفس الطيِّب الهواء الطبيعة تجلب كخادم. والطبيعة كامللك والنفس
الطبيعة تْه ردَّ الطيِّب الهواء دخل فإذا الطبيعة. لها فتطَرب إليها النفس تْه ردَّ فسدت
لعالقة موسيقية نظرة الطبيعة، لها تطَرب ألحانًا فتُصِدر ُمتناِسبة، بمقادير أجزائها يف
الطبيعة ألنَّ األوتار حركة عند النفس تطَرب أفالطون. روح عن تُعربِّ بالبَدن، النفس
من األذن إىل أرسع الحادَّة والنغمة بالطبيعة، النفس ِصلة فامُلوسيقى الهموم. تُحرِّك
يِصحُّ وال للخارج. والنفس للداخل البَدن للرجل، كالزَّوجة للنفس والطبيعة الثقيلة.
الحلو اإلنسان من ويطلب الزوجة. عىل يُجور أن للزوج أو الزوج عىل تُجور أن للزوجة
امَلغوص. عميق يف القوى َغوص والنوم الصناعي. النفس ثم العادي ثم أوًَّال الجوهر

الجنني. بتفتُّح تتفتح البدن مسام وجميع
أفق يف النفس صارت الحركة. الحياة وجوهر الحياة، سوى جوهر للنفس ليس
النفس ُمتَِّصالن. وهما واآلتي، كاملايض وهَرب طَلب والحركة للحركة. الحتياجه الحيوان
خارج، ما حركة بدء النفس وحدُّ االستطاعة. العالم هذا إىل هبوطها وعلة بذاتها. قائمة
حدُّه بذاته قائًما ليس والذي فيه، داخل حدُّه بذاته القائم داخل. ما حركة بدء والطبيعة

عنه.55 خارج
واملنزل نسيل. الطبيعة وعالم قوائي، النفس وعالم علمي، العقل عالم ثالثة: والعوالم
أصَوُب النفس إىل والنزول العقل. الختارت النفس نزلت ولو والنفس. العقل منزالن:
الجوهر، أوائل: خمسة من والنفس «أقراطيس». كتاب يف أفالطون بنيَّ كما الناس لعالج
حركٍة يف النفس والسكون. والحركة، املحسوسات، وهي والغريية املعقوالت، وهي والهوية
أن وحياتها الجهل، وسقُمها الحكمة، تها صحَّ وموت. حياة وسقم، ة صحَّ لها وسكون،
بالفجور. عنه وتتباَعد خالقها، تجَهل بأن وموتها بالرب، إليه وتتقرَّب خالقها، تعِرف
واألزلية العقل، نحو والدهر النفس، نحو واملكان الطبيعة، نحو الزمان أربعة: واألوائل

األوىل.56 العلة نحو

.٢٧٧-٢٧٨ ،٢٦٧ ،٢٦١ ،٢٥٨ ،٢٥٣ ص٢٤٨، السابق، 55
،٢٧٣-٢٧٤ ،٢٧١ ،٢٦٨ ،٢٦٤ ،٢٥٨ ،٢٥٢–٢٥٤ ص٢٤٦، السابق، اإللهي، أفالطون ُملتقطات 56
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أشكال وللنفس بكامله. النفس يف ينطبع أن وحقيقته ِعلته حيث من اليشء وإدراك
األحداث وينشغل النفس. يف املعقوالت انطباع ُعرس واللجاج بالكالم. عنها التعبري يمكن ال
جزئي. وشخٌص ُكيل، جوهر فينا الذي والعقل بالفكر. انشغالهم قبل أوًَّال بالحفظ
وقوة واحد. يشءٌ واملعقول والعقل وعدله. ُجوره ملعرفة باستشارته الرجل طبع ومعرفة
والحفظ فعل، التمييز تان. ُمتضادَّ قوَّتان فُهما بقدِرها. تمييزه من تنقص اإلنسان حفظ

انفعال.
غري عىل البرص نور خرج وإذا املحسوس. يف ال ذاته يف اليشء صورة البرص ويرى
الهواء. ط بتوسُّ اثنان وامُلبَرص والبرص صغريًا. والكبري كبريًا الصغري أبرص قائمة زاوية
وإذا الكثرة. ِعلَّة والوحدة واحد. آٍن يف وكثرة وحدٍة يف األشياء يُدركان والسمع والبرص
هو الكيل العقل كذلك. ليسا واملعقول العقل فإن واحًدا شيئًا واملحسوس الحاسُّ كان
طلب يف يألم ال والعقل الجوهر. بصورة ال املعنى بصورة ُمتصل والعقل املعقوالت.
العقل. صورة ألٍم بال والعقل بدونه. والبعض بألم، تُعقل األشياء وبعض األشياء. معرفة
والحفظ الكلية، األشياء عىل البرص وقوع العلم ذاته. إال يُدِرك ال ألنه يأَلم ال والكل
الفكر والوهم، الفكر يُصفي أن املرء يحتاج إذ إبداًعا؛ الوهم يكون وأحيانًا الوْهم. جمود
الصور يُدِرك والوهم املعقولة، الصور يُدِرك الِعلم املحسوس. نحو والوهم املعلوم، نحو
العقل طلب بينهما. متوسط والشحُّ للحس، والذوق للبرص ُمجانس والسمع املحسوسة.
كما ومعقول عقل فهو ذاته. يعقل العقل الحس. من وهيولته ذاته، من اليشء صورة
النفس وعالم علمي، العقل عالم محض. فعل األوَّل واملعقول «طيماوس». يف بذلك رصح
ليس الصورة جهة من وإدراكها ملِّيَّته، إدراك العقل جهة من اليشء آنية وإدراك قوائي،
الحس اللميَّة. بنسبة املائية تدرك وال واحد. يشء العقل يف يَّة واللمِّ اآلنية ألن يَّة للمِّ إدراًكا
والعلم تذكُّر املعرفة يُنتج. والفكر يُنتج ال الحس بعد. عن والفكر قرب، عن األشياء يأخذ
يف والكل الحسِّ يف الجزء نفسه. يف الثقيل يِجد والعقل ثقيًال، الثقيل يِجد الحس ثباتُه.
أقرب وهو اليشء، ُكنه باستقصاء واكتساب تعلٍُّم بال باألشياء اإلحاطة ويمكن العقل.57

الحدسية. املعرفة إىل
وبها إلهية قوى: ثالث فالنفس النفس. قوى هناك النفس جوهر إىل وباإلضافة
شوق بها والثالثة القلب، ومسكنها غضبية والثانية الدماغ، ومسكنه والرويَّة الفكر

.٢٧٨ ،٢٦٩–٢٧٣ ،٢٦٢–٢٦٤ ،٢٥١–٢٥٦ ص٢٤٧–٢٤٩، السابق، اإللهي، أفالطون ملتقطات 57
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أربع، النفس فضائل كانت لذلك فضيلتها، االعتدال الكبد. ومسكنه اللذَّات إىل املرء
والكمال، والتمام، للنفس، ة والعفَّ والشجاعة، والعدل، الحلم، أربع: الجسد وفضائل
منهما لكل والشهوة. الغضب د توحَّ باالعتدال نفسه ساد ومن للجسد. والجمال والقوة،
القوة وحركة الرغبة. تلقاء الشهوانية القوة حركة رش. إىل انقلب الحدِّ عن زاد لو مقدار.
الطبقة للناموس، الثالث الطبقات وهي الِعلة. تلقاء الفكر وحركة الرهبة، تلقاء الطبيعية
وتعلُّق القلب يف يتولَّد طَمع والعشق بالرهبة. والدنيا بالرغبة، والوسطى باملحبة، الُعليا
واملحبة فالشوق محبة. ى يَُسمَّ بالرفيع الوضيع وتعلُّق شوًقا. ى يَُسمَّ بالوضيع الرفيع
لنفسه، اإلنسان يؤثِره املحبوب أن واملعشوق املحبوب بني والفرق العالم. اتصال مبادئ
العاشق نفس تطلب كي العاِشق من أكثر قوَّة املعشوق ويف لها. نفسه يؤثر واملعشوق
العشق، يف العاشقان يختلف وقد التمام. لُحسن للمعشوق العاشق ومحبة قوة. منه
وحرية األفكار، م تقسُّ الهمُّ والغم. الهمِّ بني فرق وهناك عاشق. غري والثاني عاشق واحد
الحرارة، ويفقد القوة، يُذِهب كبري، فخطٌر الغم ا أمَّ الزوال. رسيع وهو وخمولها، النفس
وليس مطلوب.58 َفوت أو محبوب لفقد نفساني ألم هو األوقات. ويكدِّر الجسم، ويهِدم
فيما أسبابهما لهما الحقيقة. عىل واجبنَي غري والغم الهم وتدبر. عِمل ملن مكروًها املوت
الطبيعة، قلقت فِرَحت إذا والنفس للغم.59 وسببًا للهم طريًقا يصري حتى الطبع يألفه
والحزن العضالت. السرتخاء الضحك ويكثر الوجه. واحمرَّ الدم، وفار حركتها، واشتدَّت
الفعل غاية واللذَّة عضوية، أسباب لها النفس فانفعاالت الوجه. يصفرُّ العكس، إىل يؤدي
الالفعل، من أوىل والفعل موضعه. غري من اليشء تحرُّك أبًدا. والقوة الطبيعة مجرى عىل
بالقوة التي األجزاء إىل بالفعل التي األجزاء إزالة والتضادُّ ع، التوقُّ من أفضل والوقوع

بالفعل.60 ألنها غري والنفس العقل يضادُّ وال الفعل. إىل لتخرجها
والصوفية الفالسفة عند الحال هو كما الفردية األخالق إىل االنتحال ل يتحوَّ ثم
تلقاء أفعاله يفعل من هو الفاضل فاملرء النفس. تلقاء ومن بالطبيعة الخري فعل حول
كتاب هو يكون وربما «السري». كتاب يف أفالطون بذلك ح رصَّ كما املعلول تلقاء ال الِعلة

سابق، سؤال عن إليه جوابًا الرؤيا وإثبات الهم نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة 58

ص٢٣٥–٢٤٣. السابق،
.٢٧٤ ص٢٧٠-٢٧١، السابق، 59

.٢٧٧ ص٢٧٥، السابق، 60
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محالة ال خري فعل ألنه النجوم فيه تشارك ال النفس شهوة عن فعل وكل «السياسة».
ينشأ وبالتايل ُمركَّب فعل هو الكواكب فيه تشارك فعل وكل األفعال. خْلق عن دفاًعا
والعام وخاص. عام فعالن، والفعل فيه. رشَّ ال األوحد والفعل والرش. الخري بني التضادُّ
هو الخري والفعل االختيارية. القوة من نابع ألنه ا رشٍّ أو خريًا يُرى والخاص خري كله
الخري. بعض بل ا رشٍّ وأمثاله املَرض وليس البتَّة. الخري عَدم والرش العقول. وافق ما
الوجود: مستوى عىل وليسا املعرفة مستوى عىل موضوعيَّني، وليسا ذاتيَّان والرش الخري
يَْعَلُم َوهللاُ َلُكْم َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿َعَىس
خري. فهو عنه يصُدر ما كل ألنَّ العالم يف الرشِّ عن مسئوًال ليس وهللا تَْعَلُموَن﴾. َال َوأَنْتُْم
دون والحكمة تسلُّط، الحكمة دون القدرة والحكمة. الُقدرة بني جمع ما إال هللا يفعل ال
أعطى ِحكمته. عىل الربهان فهي الفطرة، ضدَّ شيئًا الباري يفعل وال َضعف. القدرة
أمانة والصدق حوله. من أطاقته ما يمنعها ولم وجوده، من احتمالها مقدار مادة كل
الحكيم أراميس ُرضب عندما اليونانيني حروب من ذلك عىل امَلثَل ويَُرضب القول. يف
والعدل والصدق باألمانة وأوىص خارصته، يف والثانية يديه يف األوىل بالسيف، رضبتنَي
االنتحال يكون حتى يوناني هنا فاإلخراج الجسد. الروح وتُفارق نحبَه يقيض أن قبل
الحظ كما النفس يف يؤثِّر الصادق والكالم لها. آتيًا وليس منها خارًجا ذاتها، البيئة من

بالنية. تُحسُّ والنية القلب يُبرص القلب أفالطون.
السياسية. أو االجتماعية األخالق إىل الفردية األخالق من االنتحال ينتقل ثم
األصحاب وسياسة ونفسه، لبَدنه املرء سياسة تعني بل الُحكم، تعني ال فالسياسية
سياسة، املعنى بهذا فالدين بربه. اإلنسان عالقة ذلك يف بما الصفا إخوان بمعنى
صوته، دون صوتُها يكون أن امرأته الرجل محبة يف األسباب وأقوى دين. والسياسة
دوافع: ثالثة عىل يقوم الناس وسلوك قلبه. من أضعف وقلبها غريِه، دون له وتمييزها
أفضل طعام مثل املوافقة والثاني الجوع، ضدَّ الطعام مثل الحاجة اقتضاء ل األوَّ
لطلب والثاني الولد، لطلب الجماع مثل ل األوَّ واالستحسان. للكمال والثالث األطعمة،
ثالث عىل الناس كان لذلك والجمال. للُحسن والثالث الزائد، املني من والتخلص املنفعة
النسبي، والكمال النقص، الثالث، النفس لقوى طبًقا والعقل والغضب الشهوة مراتب:
وحاجيات تحسينات إىل الرشيعة مقاصد األصوليني قسمة تعادل وهي امُلطلق. والكمال
َضري وال العدل. عن االنحراف خشية الطبقة نفس من االستشارة وتكون ورضوريات.
اآلراء تقابلها حتى الرديئة اآلراء تحُدث فمنهم املدينة. يف وامُلتحكمون املجادلون يكون أن

الَحَسنة.
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والرشعية. الدينية األخالق إىل واالجتماعية الفردية األخالق من االنتحال ل يتحوَّ ثم
العقل يف أخرى وكتُب التوحيد يف كتاب اإللهي ألفالطون يكون أال املعقول من فليس
يف أرسطو عن يقلَّ ال حتى والعَرض الجوهر يف بل النفس، فيلسوف وهو والنفس
والجنة والعقاب والثواب واملعاد والنبوَّة، والوحي والقَدر بالقضاء يؤمن الطبيعيَّات.
والوحي الصالحني. هللا أولياء وبني بينَه فرق ال اإلمام، طاعة مثل للملك والطاعة والنار.
الرؤية موطن النفس من أعىل والعقل العقل، من أعىل الوحي والكهانة. الرؤية غري
عىل فيه نقصان وال زيادة ال ثابت الوحي ُمتوسطة. درجة الوحي وبني بينها والكهانة.
عىل اإلله ويقول واإللهام. الوحي بني املعروف ر التصوُّ وهو والكهانة. الرؤية عكس
الِقيَم بعض تظهر كما ُسنَّته. عىل هللا يُطيعون ال الذين من ينتِقم أنه القدماء ِلسان
االستسالم مثل الصوفية األخالق من الوافدة الشعبية الثقافة يف الحال هو كما السلبية

والطاعة.61 السالمة وإيثار والصرب،
اإلنسان يكون أن يف الحكيم» أفالطون «وصية يف الدينية األخالق يف االنتحال ويتجىلَّ
من مستفيًدا ألمره، ُمعزٍّا ناموسه، عىل ُمحافًظا لنفسه، محاسبًا بقضائه، راضيًا هللا مع
بالدنيا والتمتُّع النفاق، دون والتودُّد والعملية، العلمية الوظائف بني وتقسيمه عمره
واألصحاب بالصمت، ة والعامَّ بالتواُضع، ة الخاصَّ بُمعارشة ينصح كما للرشيعة طبًقا
وتفويض والعفو، والشكر والكتمان واإلحسان بالعْدل والكل باليَقظة، والعدو بالحلم،
والحزم الجدِّ مع الظاهر عىل الباطن وأولوية والنميمة، الكِذب وتجنُّب األكفاء، إىل العمل
والعشق ُمجيب. قريب وهو الدعاء، له ويِجب الخري، بيده الذي هللا عىل والتوكل والصرب
رأيًا، وأشدُّهم بالحسنات، أعلمهم تعاىل هللا لُسنة موافقة الناس وأشد إلهي. جنون
بالدنيا أعلمهم بتعليمهم وأحقهم هللا، يف الشكِّ عن أبعدهم وأكملهم هللا، برضوان وأعلمهم
أن األشياء وأحق باهلل. أوثقهم رجاءً وأوجبهم صدًقا، أكثرهم عمًال وأحسنهم واآلخرة،

والتقويم.62 والوَرع التواُضع الدين أهل يستكمله

ألفالطون، النواميس ص١٣١–١٣٣؛ السجستاني، ص١٧-١٨؛ فاتك، بن امُلبرش ص٣٠٠؛ السابق، 61
نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة ص٢٠٧-٢٠٨؛ السابق، ص٢١٨؛ اإلسالم، يف أفالطون

ص٢٨٠. السابق، ملتقطات، ١٩٤؛ ص١٨٨، السابق، فقر، ص٢٤١؛ السابق، الرؤيا، وإثبات الهم
أفالطون وصية ص٣٣١-٣٣٢؛ السابق، تفسد، ال النفس أنَّ يف أفالطون مقاييس من لطيفة ثمرة 62

بن لحنني القدماء امُلعلمني وآداب الحكماء الفالسفة ألفاظ نوادر كتاب من ص٢٤٤. السابق، الحكيم،
ص٣٠٣–٣٠٤. السابق، الحكيم، أفالطون ص٢٩٨؛ السابق، إسحاق،
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ُمنتَحالت له تظهر أن الطبيعي من فكان «الجمهورية»، صاحب أفالطون كان وملَّا
«كتاب أو السياسة»، تقويم يف أفالطون عن وُجِمعت التُِقطت «ِفَقر مثل السياسة يف
االنتحال يجد حتى كآخر تخصيصه يف زيادة اليوناني» الفيلسوف ألفالطون النواميس
الَفْرق مثل الفقهية املصطلحات املنتحالت هذه يف وتظهر األصلية. البيئية الرشعية له
وسيلة السياسة الرشيعة. طاعة هي السياسة نهاية أن جهة من والسياسة الرشيعة بني
نطقت وقد الوحي. وبني بينها والفرق والفأل الزَّْجر موضوعات وتظهر غاية. والرشيعة
وجل. عز هللا يُثبتها الرشائع أصحاب وبعض باألسماء. وتقدَّست تعاىل الباري ُصحف
األعمى عن إال يسُقطان ال اللذين والبصري السميع مثل أضداُدها الباري لِزم سقطت وإن
ر ويتصوَّ وعال. جل هللا أسماء من فهي وجل. عز هللا دون ِلما صفات وهي واألصم.
ويُعذِّب ويسخط، يرىض السلطان، القوي امُلتسلِّط امللك صفاته من أن ال الجهَّ بعض
بعض نسب كما عنها. وتعاىل تبارك هللا تنزَّه للُمتسلطني، ُجور أوصاف وهي ويعاِقب.
عز والباري جسم، ذا فأصبح عليه أنفسهم من وأسقطوها ُمنفعلة، صفات له ال الجهَّ
التوحيد من أكثر وجل عزَّ الباري وتوحيد اخرتع. ِلما ِعلة وهو ذلك. عن ُمنزَّه وجل
الِعلَّة وهو واحد. أزيل جالله جلَّ الباري إنما الطبيعية. باألشياء إال يليق ال ألنه العَددي
ته وذمَّ العقول أنكرته ما وهو الجربية. يف أوقع ا ممَّ وهو يحُدث ما لجميع القريبة
كل عىل الطبيعة أو النفس جعلت بأن امُلضاد املوقف أخذت أخرى وطائفة الرشائع.
وكأن وعال، جلَّ للباري يُعطي مما أكثر للنفس يعطي ألنه خاطئ اعتقاد وهو يشء.
العلل اسمه. عزَّ بالباري يليق ال وذلك العلل، يف باألطباء االستعانة إىل ُمضطر الباري
يحتاج ال الطبع. مجرى تجري والعادة هللا. إىل راجع والكل الصناعية. لألمور الطبيعية
باألطباء االستعانة إىل ُمضطر غري وهو معلوماته. عن منفصلة حركة أو زمان إىل الباري

العرش.63 هو كريس له العلل. يف
كونه من أفالطون وتحويل الرشيعة عىل الناموس نقل يف االنتحال ذروة وتبلغ
النبوَّة. إىل الحكمة وِمن النبي، إىل الفيلسوف من الرشائع، واضع إىل النواميس صاحب
الرشائع يف والحرام بالعقول، الرشيعة وطاعة اإلمام. هو وامللك الرشيعة، هي فالنواميس

ص٢٠٠، وأيًضا ص١٩٧–٢٣٤، السابق، ألفالطون، النواميس كتاب ص١٧٣–١٩٦؛ السابق، فقر، 63

السابق، الرؤيا، وإثبات الهمِّ نفي حقيقة يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة ٢١٠–٢٢١؛ ،٢٠١–٢٠٨
ص٢٣٩.
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كونية. بل اجتماعية، أو فردية فقط ليست فالرشيعة وطبيعته. العالم جملة يوافق لم ما
بل العقاب، الرشيعة من الغاية فليست له. استُجيب تاب ثم بقبيٍح ُمحسنًا كان ومن
الناس بْخس عَدم أجل من والتبجيل اإلعظام يستحُق وإنعام إحساٍن وكل األخالق. ُحسن
ويفسد ومنفعة تجارة كان وإال الحاجة وقَت فقط يكون ال الرشيعة وإتيان حقوقهم.

ِرصفة. عقلية أُسٍس عىل بل الدين،
الِقسَمني. هذين يف االنتحال تمَّ فقد ومعامالت، عبادات اإلسالمية الرشيعة كانت وملَّا
يجوز فال الخمس، األركان خارجية، تكون أن القلب تقوى داخلية، العبادات كانت وملَّا
الحلف. من الُحكماء أكثر تُويفِّ وقد الكفارات. ثم اإليمان يف االستسهال أو ع التوسُّ
للبدن روحية رياضات والصالة والصوم الصَدقة. يُوِجب به الحنث ثم باهلل والحلف
فوضع الرشيعة. أحكام من اإللهية الحكمة أوجبته ما وهذا العدل. بفضيلة ق للتحقُّ
محاربة إن فيثاغورس قال لذلك والغضب. الشهوة عىل للسيطرة هللا من لُطف الرشائع
بدنية رياضة والركوع الشهوة، يكِرس الصوم الرشيعة. محاربته من أسهل للملك الرجل

الشهوانية. النفس لجام والصوم وخضوع،
ساعٍة يف اإليناس من يفعل فالرشاب أخالقيًة. أُسًسا الرشعية األفعال بعض وتأخذ
ترصيف ُحسن عىل السيطرة عن والعجز اإلفراط عَدم برشط سنٍة يف املنافسة تفعله ال ما
التوفيق يبدو وهنا ِفكره. وقوي قلبه ضُعف من الرشاب بتناول الناس وأحقُّ األعضاء.
غري اضُطرَّ ملن إال النبيذ ُحرمة االنتحال يضيف لذلك اإلسالم. وحذَر اليونان رشاب بني
وحرام التحريم. ِعلة كر السُّ ألنَّ القوي؛ التمييز صاحب عىل أو القلب، ضعف مثل عاٍد،

الطعام. طريق عن بالبدن اإلرضار
عن الناتج العالم عن الرش لَدرء الذبائح مثل الرشيعة موضوعات بعض وتظهر
تكون أن واألعقل البرش. قتل ويكثُر الذبائح، يُحرِّمون الهند ويف الكواكب. حركات
يف ليس القائمة الرشائع ونقد ُمقارنة. ترشيعات هنا فاالنتحال اإلنسان. لصالح الذبائح
ببيئة، ُمحدَّد غري االنتحال دام ما الهندي، الرشق يف أيًضا بل وحَده، اليوناني الغرب
طريق عن البَدن لراحة واألعياد الخاص. موضوعها يُهمُّ ال ذاتية عملية اإلبداع دام وما

النفس.64

ص٢٧٥-٢٧٦. السابق، 64
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األفالطونية امُلنتَحالت ثالثًا:

واملرياث واللواط والزِّنا والُغسل واألزواج النكاح الشخصية، باألحوال املعامالت وتبدأ
ُمفِسد للفْرج، سارق والزاني الجنابة. من الناِكح عىل واجب فالُغسل الوالدين. وِبر
حبة الصُّ جميل من بها وما الزوجية امُلعارشة عكس عىل األليمة العقوبة جزاؤه للنَّسل،
واألخت البنت ونكاح له. والفْرج الذََّكر ُخِلق ما عىل عْدٌو والسحق واللواط الوفاء. وعظيم
عكس عىل تُنِجب، ال واحًدا نوًعا تزرع التي فاألرض لرضورة. حرام والخالة ة والعمَّ
رشًقا والهند فارس بني طريقها لتشقَّ أتْت اإلسالمية فالرشيعة له. فارس من قوٍم إباحة
مثال إىل لليونان تحويل واالنتحال يونان. يف كان اللواط أنَّ مع غربًا. اليونان بتأييد
األكفاء بني فالزواج وامَلكاِره. اآلفات إليه يجلب دونه َمن الرجل وتزويج فيه. نْقَص ال
من االبن ونصيب األرشاف. ديوان يف الرشيعة مع تداخلت التي القبلية للعادات طبًقا
ترشيع وهو غريه. نَسب إليها يِصل والبنت لألب، االبن لنَسب ابنته نصيبه من أكثر أبيه

النَسب.65 طريق عن ﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ﴿ِللذََّكِر املرياث: لقانون
الطبيعة. من والثاني العقل من األوَّل ألنَّ الوالدين؛ ُحنوِّ من أفضل الوالد وبرُّ
لوالده الولد محبَّة عىل لولِده الوالد محبَّة وتزداد والطبيعة. العقل عىل س يتأسَّ والوحي
كما األب، يف ذلك يِجد ولم االبن، يف ذلك األب فوجد النوع، خالل من البقاء يف األب لرغبة
ثالثة ولده يف األب وعىل فيها. الولد ُمشاركة خالل من مواهبه، خالل من يمتدُّ األب أن

والقناعة. والتعليم النَفقة فروض:
الجسم من الزائد الدم خروج مثل به، أوىل هو ملن يستحق، ملن املال إخراج والصدقة
استالمها. حال الوديعة وترد ف. التعفُّ ضدَّ ذلٌّ املسكنة ألنَّ السائل عىل تجوز وال بالفْصد.
عىل أي القول؛ يف وليس الجراح يف واجب والتعويض ُمباح. املرسوق من السارق وعقاب
﴿َوإِذَا الجاهلني: عن واإلعراض بالعفو يُقابَل الذي النفيس وليس الجسمي الفعيل ر َ الرضَّ
امُلستشري عدول مسئولية ل يتحمَّ ُمستشريًا غشَّ ومن َسَالًما﴾. َقالُوا اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم
االحتكار ضدَّ والرشيعة العقاب. ويستحقُّ جهل، فقد علم بَغري أفتى ومن الصواب. عن
يف وامللك الرسول. لسان عىل ملعون أنه كما أسقليبوس. لسان عىل وملعون إجحاف ألنه
للمعجزات. تربيًرا الروحانية بالعجائب املؤيدين ُقوَّاِمها طاعة يف وامللوك الرشيعة، خدمة
الوافد ومن املوروث من الخارج، إىل باإلضافة الداخل من نابًعا االنتحال يبدو وحتى
األساليب من كثريٌ االنتحال يتخلل لذلك الصحف. يف مسطور ذلك كل فإن نفس، يف

.٣٣٣-٣٣٤ ،٢٣٠-٢٣١ ص٢٢٨، السابق، 65
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واملحافظة والزهد ف التعفُّ عىل حثٍّا ِباْلَمْعُروِف﴾، َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن ﴿َمْن مثل: القرآنية
التعبريات ببعض امُلنتَحالت بعض تنتهي أن عَجب وال 66. والُقرصَّ اليتامى أموال عىل
أو املؤلِّف من ذلك كان سواء والصلوات، والتسهيالت والحمدالت البسمالت مثل اإليمانية
اإلبداع يتمُّ التي الثقافة عالمة يأُخذ أن بدَّ وال جماعي. عمل فاإلبداع القارئ. أو الناسخ
مثل: املشيئة تعبريات تظهر كما الوطنية. الصناعة عىل املسجلة املاركة الرس، كلمة فيها.
وأحَكم. أعلم هللا أو والكياسة العقل لواهب بالحمد األعمال بعض وتنتهي هللا.» شاء «إن
اليوناني، الحكيم الرباني، الفيلسوف مثل واإلجالل التعظيم ألقاب ألفالطون وتعطى
بعض مع ربه، إىل امُلحتاج الناسخ اسم مع بالِهجري النسخ أو التأليف وتاريخ تفالطون،
يف القارئ إرشاك من َرضر وال عليه. الرشقي الطابع إضفاء يف إيغاًال الفارسية التعبريات
الهداية.67 له طالبًا سأله ما عىل والجواب بالتوفيق، له والدعوة منه، جزء فهو الخطاب،

والحكماء الفالسفة ألفاظ نوادر كتاب من ص٢١٥-٢١٦. السابق، النواميس، ص١٨٩؛ السابق، فقر، 66

ص٢٩٦–٢٩٩. السابق، إسحاق، بن لحنني القدماء املعلمني وآداب
(السابق، وفني تالىش اإلنسان إن قال من عىل الردِّ يف اإللهي ألفالطون رسالة الرحيم، الرحمن هللا بسم 67
والسالم والصالة العاملني، رب هلل والحمد ل، سهِّ ربِّ نستعني، وبه الرحيم، الرحمن هللا بسم ص٢٣٧).
يف فرفوريوس إىل أفالطون رسالة ص١٩٧). السابق، ألفالطون، النواميس (كتاب وأصفيائه أنبيائه عىل
أفالطون (وصية وأحكم أعلم وهللا .(٢٤٣ ص٢٣٥-٢٣٦، (السابق، الرؤية وإثبات الهم نفي حقيقة

ص٢٩٢). السابق، ُملتقطات، ص٢٤٤؛ السابق: الحكيم،
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األرسطي االنتحال رابًعا:

واإلسكندر أرسطو (١)

نتَجت حديثة رؤية فهذه صاحبه. إىل املنقول النص نسبة صحة من ق التحقُّ يُهم وال
االسترشاق م عمَّ ثم أصحابها. إىل تُنَسب ال والجديد القديم العهد كتُب أنَّ اكتشاف بعد
اإلسالمية الحضارة يف املعقول النص أنَّ مع حضارته. خارج النِّسبة ة صحَّ إثبات رضورة
ألرسطو ذاك أو النص هذا ِنسبة يُهم ال لذلك وقارئه. بل وُمرتِجمه، مؤلفه عن ُمستقل
الحضارة روح عىل أدلُّ املنحول إن بل منحوًال. أم صحيًحا كان إن يُهم وال لغريه. أو
الصحيح حضارة، واملنحول تاريخ الصحيح إبداع. واملنحول نقل الصحيح الصحيح. من
حياة. واملنحول موت الصحيح جديد، واملنحول قديم الصحيح ُمتعدد، واملنحول واحد

لم ولكن تُرجم هل العرب؟ يعرفه لم ولكن ُوجد هل أرسطو؟ نص ضاع هل
(ابن واألعشاب النباتات علم ازدهار بدليل به اهتموا قد أنهم وبما العرب؟ به يهتم
الحضور. لهذا التاريخي الوجه عن النظر بْرصف حضاريٍّا النص حرض فقد البيطار)،
ر تصوُّ عىل املسلمني قدرة من وهو سلبي دعي ال عىل الخاطئة النِّسبة دعوى وتقوم
عند العلوم أهم من الوثائق علم أن مع واكتمالها مؤلِّفها حيث من التاريخية الوثيقة
والحقيقة الوْقف. وحجج ت، السجالَّ وامُلكاتبات، الرشعية، الوثائق ألهمية نظًرا املسلمني
إنتاج إعادة هناك ولكن وصواب، خطأ به ليس فالتاريخ تاريخي، خطأ يُوَجد ال أنه
أرسطو كتُب ِنسبة صحة تُهم وال األصيل.1 النص وهو األوَّل امَلنبع من ابتداءً للنصوص

قرَّة. بن ثابت وإصالح حنني بن إسحاق ترجمة نيقوالس، وتفسري ألرسطو املنسوب النبات كتاب 1

لوقا. بن قسطا ترجمة طرَيف خلوِّ إىل املنسوب الفالسفة بها ترخص التي الطبيعية اآلراء يف وكذلك



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

االنتحال بقضية وعي عىل املسلمون كان ذلك ومع فيه.2 مشكوك وأيها صحيح أيُّها إليه،
عن التعبري فيتمُّ شكٌّ هناك كان فإْن ملؤلفيها. للنصوص الصحيحة النِّسبة وبرضورة

النِّسبة.3 ة صحَّ يف الشكِّ عىل للقارئ تنبيًها إىل» «املنسوب بعبارة ذلك
أو أفالطون أنَّ إثبات ُمحَرض، تاريخ هي حيث من تُهم فال االنتحال قضية ا أمَّ
اإلبداع. بل النْقل، عىل داللتها يف أهميتها إنما ذاك. أو العمل هذا صاحب هو ليس أرسطو
ُمفكرون هم بل وامُلحدثني، األصوليني مثل نَصيِّني باحثني وال مؤرِّخني ليسوا فالُحكماء
النص، مادة وليس النص فكر هو يُهم ما بناءه. ويُعيدون ويتمثَّلونه النص يفهمون
من أو أرسطو من أرسطوطاليس» «أثولوجيا كان وسواء النص. بَدن وليس النص روح
دام ما يشءٍ يف األمر من يُغري ال فهذا التاسوعات، من أو الطبيعة» بعد «ما من أفلوطني،
مؤلفاته. من إلهيَّاته ُفِقَدت أن بعد أرسطو إلهيَّات هي وهذه إلهيَّات. عنَده حكيٍم كلُّ
تَمثُل الِحكمة من الغاية فالسفة. هم بل نصوص، ناقدو أو فلسفٍة مؤرِّخو الُحكماء ليس
من وأتباعهم وامُلسترشقون أرسطو. من أو أفلوطني من أتت، أين من األجنبية الثقافات
واألمر نَصيٍّا، ناقًدا وامُلفكر مؤرًخا، الحكيم جْعل يريدون املسألة هذه بإثارتهم العرب
أي ميزة؛ هو بل عيبًا، يُمثل ال اليونانية الفلسفة يف االنتحال كثرة وإن كذلك. ليس
األعالم من كَعَلم إليه ِنسبتها ثم ينُقصه، ما أو الفيلسوف روح عن تُعربِّ نصوص إبداع
الغنوصية الرشقية البيئة يف الرابع اإلنجيل إبداع مثل بنائها وإعادة تَمثُّلها يسُهل حتى
كِتف عىل رأَسه يُسِند كان والذي إليه، املسيح تالميذ أقرب يوحنا، إىل ِنسبته تمَّ حيث
النسبة إنَّ بل املشهورة. لوحته يف رافائيل ذلك عن عربَّ كما الربَّاني العشاء أثناء املسيح
إىل أرسطو وصايا مثل وذلك الصحيحة، النسبة من الفكر عىل داللًة ألكثَُر الخاطئة
امُلقتطفات نسبة ُصدفًة تكن لم ابنها. إىل اإلسكندر أُمِّ ووصايا التفاحة، كتاب اإلسكندر،

يُنكره بينما ألرسطو، املقوالت كتاب نسبة ة صحَّ امُلحدثني وجمهرة واألقدمون واملؤرخون اح َّ الرشُّ يرى 2
يف فإنها املقوالت لواحق ا أمَّ أرسطو. مذهب عن واألسلوب املذهب حيث من الكتاب الختالف نظًرا اد النُقَّ
عن تعبريًا وأوديموس ثادفؤسطس األولني، تالميذه أحد عمل من بل أرسطو، عمل من ليست الغالب

ص١١). ج١، (منطق، أرسطو مذهب
ص٢٩٤). العرب، عند (أرسطو … وديس اآلَخر اإلسكندر إىل املنسوبة املقاالت هذه 3
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األرسطي االنتحال رابًعا:

التي العامة اإلسالمية العربية الحضارة روح هي إنما ألرسطو. ألفلوطني التاسوعات من
كانت ولو الفيلسوف. وضعها كما الفلسفة ِبنية إلكمال الصحيح مكانه يف النص وضَعِت
معرفة يُهمها ال األمم ألنَّ أرسطو إىل لنَسبوها النسبة لصحة املسلمني عند شكٍّ حالة
التفاحة وكتاب معها. االتفاق أرسطو وعىل وحضارتها، روحها بل التاريخي، أرسطو
ألفالطون، فيدون ُمحاورة مثل وفاته قبل تالميذه مع أرسطو حوار وأرسطو لسقراط
خاصًة بالصحيح امُلنتَحل وإلحاق النسبة صحة أجل من أرسطو مؤلَّفات إىل واإلحالة
من القصد إنَّ للميت. عهٍد أو وصيٍة عمل يف الشعوب عادة وتلك الطبيعة.4 بعد ما كتاب
ونصيٍّا تاريخيٍّا ذلك إيداع ثم أوًَّال وحضاريٍّا وفكريٍّا ذهنيٍّا الناِقص إكمال هو االنتحال
النبات. يف يكتُب أن دون الحيوان يف أرسطو يكتُب أن املعقول من فليس ونقًال. وتدوينيٍّا
ما عىل الحيوان ثم أوًَّال النبات ُمختلفني، ُمستوينَي عىل الطبيعة، واحد موضوع فهو
والتوليد، والنمو التغذية ثالثًا: وظائف تضمُّ التي النباتية النفس تركيب يف واضح هو
والحركة.5 الحسَّ أُخريني: وظيفتنَي الوظائف هذه إىل باإلضافة تضمُّ التي والحيوانية
أخرى كتُب وعدَّة الحيوان يف كتابًا ألَّف وقد النبات يف كتابًا أرسطو يكتُب ال وملاذا
األوَّل عنارص: ثالثة ن يتضمَّ إذن فاالنتحال والفساد؟ الكون دراسة يف ملرشوعه استمراًرا
املذهب ُروح بنفس اإلكمال والثالث دينيٍّا، الناقص إكمال والثاني عقليٍّا، الناِقص إكمال
والحضارة ميتًا. أم حيٍّا كان سواء يكتُب الذي هو الفيلسوف الداخلية. لِبنيته واتِّباًعا
تُعيد والتي الحضارة روح يف ُمستمرَّة فُروُحه مات قد كان إن عنه. نيابة تكتُب الجديدة
الثاني أو مات الذي ل األوَّ مؤلفها عن النظر بْرصف منقوحة غري كاملة نصوصه إنتاج

حيٍّا. زال ما الذي
أصبح والطبيعة العقل مع يتَِّفق داخله من ِصدقه له وأصبح الفكر استقلَّ وكلما
من َضري وال واإلجالل. التعظيم أجل من الحكماء لكلِّ ويُنَسب التاريخ خارج حقيقًة
الحكيم قْدر نفس عىل املنسوب النصُّ دام ما حكيٍم من أكثر إىل الواحد القول ِنسبة
يف دخل الذي السياسة فلسفة يف الشهري أنورشوان كرسى نصُّ ذلك مثال إليه. املنسوب

لسقراط. احة التفَّ كتاب ُمخترص 4

ص٤٧–٥٣. تصدير، النبات، أرسطو، إىل املنسوب النبات كتاب قضية هذه 5
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فليس أرسطو.6 إىل واملنسوب والفاريس اليوناني اإلسالمي السيايس الفكر نصوص كلِّ
مقاطع، ثمانية ُمحكمة، عقلية بنيٍة عىل يقوم والنص الُفرس. من قيمًة بأقلَّ اليونان

اآلتي: النحو عىل التايل املقطع يف كلمة أول هي املقطع يف كلمة آخر

الدولة سياجه بستان العالم (١)
نة السُّ تحُجبُه سلطان الدولة (٢)
املِلك يُسوسها سياسة نة السُّ (٣)
الجيش ده يُعضِّ راٍع املِلك (٤)

املال يكفله أعوان الجيش (٥)
الرعية يجمُعه رزق املال (٦)
العدل يستمِلكهم عبيٌد الرعية (٧)
العالم صالح به أُلفة العدل (٨)

ونقله وتكراره واستيعابه حفظه يسُهل شطَرين يف الكلمات رباعية، املقاطع ومعظم
باعتبار والتبنِّي واالستيعاب للتمثيل بل للنقد مجال هنا يُوَجد وال عظيم. كل إىل ونِسبته
الذي الناقد هو الفقيَه أنَّ حني يف ظاهرة. وعقالنية ُممكن تنظرٍي عىل يحتوي النص أنَّ
ميزان العْدل كان فإذا املنطق. يف تميمة ابن فعل كما املوروث أساس عىل الوافد يُراِجع
ده يُعضِّ الذي فامللك امُلعارصة، العقالنية مع يتَّفق ال قد املقاطع باقي فإن وجل عزَّ هللا
واملال االرتزاق، إىل انتهى املال يكفله أعوان والجيش العسكري، الُحكم إىل انتهى الجيش
دون واجبات العْدل يستملكهم عبيد والرعية الرق، إىل يؤدي قد الرعية يجمُعه رزق
امُلعلم يكتب أن الطبيعي فمن كثرية. السياسة يف ألرسطو امُلنتَحلة والكتب حقوق.7
واملواعظ النصائح بعض يعطيه أو رسائل إليه ه يوجِّ أو القائد لرتبية كتبًا لتلميذه

يُسوسها سياسة نة والسُّ نة، السُّ تَحُجبه سلطان والدولة الدولة، سياُجه بستان «العالم اآلتي: النص وهو 6

عبيد والرعية الرعية، يجمُعه ِرزق واملال املال، يكفلُه أعوان والجيش الجيش، ُده يُعضِّ راع وامللك امللك،
ص١٢٢). فاتك، بن امُلبرش ص١٠٤؛ أصيبعة، أبي (ابن العالم» صالح به أُلفٌة والعدل العدل، يستمِلُكهم

ص٣٠١. السهروردي، 7
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الذي امللوك آداب علم أو السياسة يف اإلسكندر إىل أرسطو كتاب مثل الشفاهية والوصايا
بن عيىس نقل التدبري» يف ألرسطاطاليس «مقالة ذلك مثال القرننَي.8 لذي أرسطو كتَبَه
أو أرسطو أعمال من ُفقد مما ا إمَّ فهي معروف، يوناني أصل لها وليس زرعة.9 أبي
عىل الدافع يكون قد نصارى. أو مسلمون بها قام اإلسالمية الثقافة يف خالص إبداع أنها
له أنَّ صحيح األخالقي. بأرسطو اإللهي الطبيعي املنطقي أرسطو إكمال هو االنتحال
مجموع يف العملية الحكمة تظلُّ ولكن أوديموس، إىل واألخالق نيقوماخوس إىل األخالق
املنطقية الحكمة من بكثرٍي أقل اإللهية الحكمة أن كما النظرية. الحكمة من أقلَّ أعماله
أفالطون. تلميذ وهو إليه. أرسطاطاليس» «أثولوجيا نسبة ت تمَّ لذلك الطبيعية. والحكمة
عمل التدبري يف بمقالة التلميذ يستأِنف ال فلماذا األحداث. تأديب يف وصية وألفالطون
واضح ديني نحٍو عىل للوصية الثاني االنتحال تمَّ فقد إلهي، أفالطون ألن ونظًرا أستاذه؟
األخالق إىل أقرَب التدبري يف مقالته فظلَّت الحكيم أرسطو ا أمَّ ظاهر. إسالمي وبمنظوٍر
إنتاجها إعادة دون اإلسالمية األخالق معيارية مع تتَّفق التي املثالية اليونانية العقلية
ودفع املنافع جلب عىل األوَّل االنتحال يف التدبري يقوم إذ رصيح. إسالمي منظور من
تأديب قبل النفس بتأديب والبداية والعمل، العلم ذلك وآلة فقهية. رؤية وهي املضار.
بإحياء اإلخوان د تعهُّ ثم حظها، النفس وإشعار ه حقَّ الدين بإعطاء هذا ويكون الغري.
إعطاء ثم هم، رشِّ واتقاء عليهم والصرب واألعداء امُلعاَرشة ألهل الفروض تأدية ثم امُلالطفة
وتعهد الناس، عىل املنِّ بإسقاط ذلك ويكون والتذكري. الحفظ من ُشعبة اإلخوان إخوان
من وحمايتها باإلصالح املعيشة ورعاية والضعفاء، واألكفاء والصلحاء والنصحاء امللوك
فله تأييده، وُحسن هللا بمعونة ذلك كلُّ الشبهات، وذوي واملناِفسني اد والُحسَّ األعداء

املقالة. يف الوحيدة الدينية الالزمة وهي اآلبدين، أبد إىل دائًما الشكر
ل، األوَّ املعلم هو أرسطو كان وإذا اإلسكندر. إىل أرسطو من رسائل عدَّة وهناك
وتأليف. علٍم رُجَل نيقوماخوس أبوه يكون وأال علم، بيِت يف ينشأ أال املعقول من فليس

ص٢٠٨. فاتك، بن املبرش ص٤٠٨-٤٠٩؛ زاده، كربي طاش 8

يف املتقدمني بغداد حكماء من (٣٣١–٣٩٧ه) زرعة وابن ص٥٠–٥٢. فلسفية، مقاالت شيخو: لويس 9
أنه زرعة ابن ويقول عدي. بن ليحيى مالزًما وكان والرسيانية، اليونانية عن وامُلرتجمني الحكمة علوم

كفيلسوف. غريه أو هو إنتاجها أعاد وربما كمرتِجم تها عالَّ عىل ترجمها
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كتاب يكون أن فقط يكفي ُمعني. علٍم يف ووضعه تَسميته الصعب من أيًضا كتاب له
منحول منها الكثري أن يتَّضح أرسطو مؤلفات ثبْت ومن أرسطو.10 والد نيقوماخوس
وليس مقاالت. ثالث من ومكوَّن طونيل». «فاري ى ويَُسمَّ مرص، نيل رسم يف كتابه مثل
يف قبل من هريودوتس فعل كما النيل وصف يف كتابًا أرسطو يكتُب أال املعقول من

النيل.11 هبة وجعلها مرص وصف
أحبَّ ما فافعل الظفر من تُحب ما هللا أعطاك «إذا اإلسكندر: إىل أرسطو وكتب
األفالطوني الحوار بطريقة اإلسكندر ورسول أرسطو بني ُمنتَحل حوار ويف العفو.» من
فلسفة والعفة، والشجاعة والحكمة العدل يف يحاور وهو الذَّوقي ويف الصُّ أرسطو يظهر
أرسطو بني حواٍر ويف َوْهمي.12 تاريخي حامل عىل ُمركَّبة األربعة الفضائل يف أفالطون
إبراهيم أرسطو وكأنَّ تعاىل؟ هللا إثبات عىل الدليل ما أفالطون: ُمعلِّمه له قال وأفالطون
كبار أحد وكأنَّه رمًزا أرسطو وأجاب املسلمني. الفالسفة أو امُلتكلمني أحد أو الخليل
من فرِويُت الباري عرفُت حتى ً ظمأ فازداُد أرشُب «كنُت الذوق: لغة يَستعمل الصوفية

باهلل.»13 إال قوة وال املوفق وهو الخلق، بطبع هللا انفرد وقد ُرشب. غري
األستاذ أرسطو وصايا مثل باملنتحالت االستشهاد يكثُر رة امُلتأخِّ التاريخ كتُب ويف
سياُقه لالنتحال يكون أن الحال وبطبيعة باملريد. الشيخ لعالقة طبًقا التلميذ لإلسكندر
اإلسكندر، إىل بامُللك وأوىص فيليبوس امللك عىل العلَّة ِت اشتدَّ فلما والتاريخي. النفيس
أرسطاطاليس «وصية والوصية الجديد.14 ُملكه عىل تُعينه له وصيَّتَه وكتَب األستاذ ل تدخَّ
ألنها الثاني، اإلسالمي االنتحال إىل منها ل األوَّ اليوناني االنتحال إىل أقرب اإلسكندر» إىل
تقوم وهي نادًرا. إال امُلبارش الدين ل تدخُّ دون امِلثالية العقلية األخالق عىل تقوم زالت ما
تغيري الرعية، نصيحة قبل امللك بنصيحة وتبدأ النصائح. حدود من بالرغم النُّصح عىل
الحاكم ُزهد ِمثل الُحكم وأسلوب السياسة طريق واألخالق املحكومني. تغيري قبل الحاكم

ص٣٧٤. ج١، زاده، كربي طاش 10

ص٤٤. فاتك، بن املبرش 11
اإلسكندر. إىل أرسطو ووصايا ه ألُمِّ اإلسكندر وصايا ذلك مثال 12

ص١٤٢–١٥٠. السجستاني، 13
.(٤) اإلسكندر ،(٣) هومريوس ذكر ص٣٦–٤٠. فلسفية، مقاالت شيخو: لويس 14
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وتُطالب والشهوات. االنتقام يف والرغبة والغيظ الغضب مثل انفعاالته عىل والسيطرة
إىل وتدعو الكِذب، من وتُحذِّره الحكمة. كتُب عىل واطِّالعه للُعلماء الحاكم بمجالسة
العقوبات وتجنُّب األحوال. إصالح قبل واألعوان الوزراء وإصالح القلوب ائتالف رسعة
بني جمًعا العدل، مع الرحمة هي للحاكم صفة فأهمُّ القلوب. ر يُنفِّ ال حتى الرادعة
يف اليوناني الِجذر عىل يدلُّ ا ممَّ النص يف هومريوس ِذكر من وبالرغم وامُلعتزلة. األشاعرة
فَوصيَّة الثاني. لالنتحال اإلسالمية الثقافية البيئة إىل مشريًا يظهر الدِّين أنَّ إال االنتحال،
من لنفسه يرَض لم ِذكره تعاىل هللا فإنَّ للبَرش. هللا وصايا مثل اإلسكندر إىل أرسطو
العقلية فاألخالق والجود. والتصدق م الرتحُّ مثل منه، به لهم رِيضَ ما بِمثل إال الناس
الحرتام الطريق وكالهما الوحي. به يأمر العقل به يأمر وما الدينية. األخالق نفسها هي
نيا الدُّ تأتي فقد والدين. الدنيا بني الجْمع عىل الوصية تقوم الخالق. ورضوان الذات
واملثابرة الجادِّ بالعمل إالَّ كالهما يقوم وال تُدِبر. ثُم تأتي امُلبني. الُخرسان وهو ِديٍن بال
والسعي األرض يف الكْدح والدِّين، الدنيا يقيم الذي هو اإلنساني فالفعل األمانة. وتأدية
وبه أرضه. يف وجل عزَّ هللا ميزان والعْدل العلماء. ومشورة االجتهاد وجَب لذلك فيها.
باهلل واغرتَّ والظلم، الجهل عمَّ يِده يف امليزان هذا مال فمن القوي. من الضعيف حقُّ يؤخذ
بالقيام وأمر لنفسه العْدل اختار الذي وجل عزَّ هللا بسؤال الوصية وتنتهي الغرور. أشدَّ
وبالده. عباده يف به والقوام أهله من ويجعله اإلسكندر يهتمَّ أن خلِقه يف واستعماله عليه
اليوناني االنتحال يف السياسة» يف لإلسكندر أرسطاطاليس «رسالة أيًضا ذلك ومثال
فتتَِّحد الدِّين إىل ها ضمُّ الثاني اإلسالمي االنتحال ويف األخالقية، العقلية املثالية ل، األوَّ
مثل النفس انفعاالت تُحلِّل للسياسة. كأساٍس األخالق يف رسالة وهي بالرشيعة. الحكمة
املوروث. لغة يف الوافد ملعاني صبٍّا القانون، أي نة السُّ لتطبيق كمدخٍل والرسور التعجب
بلوفرغس املثل ويُرضب بابل وتذكر دارا. مثل وملوكها فارس من أمثلة عىل وتعتمد
الدول استتباب من أوىل وهي للعالم. صالح نن السُّ فإقامة مملكته. يف نن السُّ وتطبيقه
وتلك طواعية، بتطبيقها الناس يكتفي ال إذ يُدبرها، من إىل نن السُّ وتحتاج بالحروب.
وليس إجماًعا الناس باختيار يكون أن الرئيس ورشط الفقهاء. بتعبري اإلمام وظيفة
هو كما مدينة، إىل مدينة ومن ملك، إىل ملك من الرياسات لت تنقَّ وإال للملك. اغتصابًا
خَلَفه ثم وسوريا، الشام أهل حينًا آشور ملك حكم فقد أور. وبالد آسيا بالد يف الحال
وال للفرس. الديمقراطية يف درٌس واليونان للغرب، موعظة فالرشق فارس. من حاكم
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الكمال، امللك ِسمات ومن ملوكهم. دين عىل فالناس الرؤساء، بصالح إال املدن تصلح
جمًعا أيًضا، ة والعدَّ القوة يف بل فحْسب، الفضائل وأصناف والعْدل الشجاعة يف ليس
كما امللك.15 انهار وإالَّ الفقهاء عند اإلمام رشوط يف الحال هو كما والقوة العدل بني
يَمِلكهم الصالح، أهل من أعوان وللملك اليونان. ببالد وأثيناس لقذيمونة مدن يف أنها
إال يخافون ال العدول «إنَّ السرية. وُحسن بالعدل الناس لصالح يعمل باملال. ال بالعدل
العدل هي ُمشرتكة نقطٍة يف اإلبداع آليات وتبدأ املوروث، يف الوافد تعشيق يتمُّ وهنا هللا.»
بأن لإلسكندر أرسطو ويدعو املوروث. يف هللا مخافة والعدل الوافد، يف امللك أساس
ِطيَب امللك وينال واألنبياء. الُحكماء عند محمود والعدل األرض. يف له ويُمكِّن هللا يُسِعده
وأفضل اليونانيني. فضائل تلك املدائن، وعمران الحروب يف والبالء السرية بُحسن الذكر
إليك «والسالم ًعا: مودِّ الرسالة أرسطو ويُنهي املسلمني. فضيلة وتلك القلوب، حميَّة ِذكٍر
اإلسكندر». «أستاذ يه ويُسمِّ أرسطو اسم يذُكر أن ر امُلتأخِّ الخوارزمي ويستنِكف وعليك.»
أرسار كتاب يف للدول امُلزيالت األسباب «يف باب يف السياسية النصائح هذه ويذكر
الرعية عىل املِلك وتطاُول قلوبها. عىل وليس الرعية أجساد عىل فالسلطان الوزارة».
يزول، ال بما والفخر باع، السِّ وأخالق باملوت ويُذكِّره للهالك، معرًَّضا يجعله والُجند
الغضب عند أنه له ويُبني حرام. امللك عىل ْكر فالسُّ الرشاب، يف اإلفراط من ويُحذِّره
خدمة يف والعقل الدولة، إقبال حالة يف العقل خدمة يف الشهوة وأنَّ الرجال، يُعرف
أي وسقوطها؛ الدول قيام لحظات بتغريُّ تتغريَّ األخالق وكأنَّ إدبارها، حالة يف الشهوة
فلة والسِّ نهضتها، حالة يف الدولة يخُدمون األحرار وانهيارها، امُلجتمعات ازدهار وقت يف
أي الرشيعة وقامِت العمران أي العمارة ُحفظت طاملا امللك ويبقى انهيارها، حالة يف
إىل منسوب واألمراء ال العمَّ مفاسد وكل بالنصيحة. امللك إىل األخيار ويتقرَّب النظام.
األخالق إىل االجتماعية األخالق من الوصايا تنتقل يشء. كل مسئولية ل يتحمَّ الذي امللك
تهِتُك األيام أنَّ بِحكمة الوصايا وتنتهي الَغري. إصالح قبل يأتي النفس فإصالح الفردية.
تكفري يتمُّ وملاذا إذن؟ الفالسفة تكفري فلماذا حَسنة نصائح كلها كانت إذا األرسار.16

ص٤٠–٤٩. السابق، 15
إسكندر، يا … القلوب عىل لك سلطان وال الرعية أجساد عىل سلطانك أنَّ اعلم اإلسكندر: أستاذ قال 16

يتهيَّب الذي اليوم اذُكر إسكندر، يا … أيديهم يف الهالك يأمن فال ورعيته عسكره عىل يتطاول ملك أي
إسكندر يا املذمومات أصل … إسكندر يا الرحيل. متى تدري ال فإنك أيامك، يف زاًدا وأعدَّ املوت، داعي بك
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األرسطي االنتحال رابًعا:

فالعرص االنتحال. عوامل أحد العرص روح أن يبدو أرسطو؟ من تديُّنًا أشدُّ وهو أفالطون
النظر. دون وبالعمل الِحكمة، دون وبالدولة الِفكر، دون بامُللك ُمهتمٌّ

إنَّ ُقواُده له قال فقد أصدقاءه، ويراِسل ُقوَّاَده اإلسكندر يُحاور أن الطبيعي ومن
املسيح أنَّ كما أصحابه، أذهان يف صورة فاإلسكندر قدرته. وأظهر ُملكه بسط قد هللا

الحواريني.17 أذهان يف صورة
يف عمري أيام من اليوم هذا أَعدُّ ما «وهللا ألصحابه: قوله اإلسكندر آداب ومن
أن إال «اللهم مثل: اللهم، استعمال من ويُكِثر إسالمي. قَسم عن يُعربِّ وكأنه مملكتي.»
عىل الوقوف من أحسن هللا بطاعة ك التمسُّ أن إىل معهم ويدعو شمله.» قد العمل يكون

املعصية.18
الحرب أهوال من عليه وجزعها وخوفها ابنها إىل اإلسكندر أُمِّ وصايا انتحال تم وقد
ُموَىس أُمِّ ُفَؤاُد ﴿َوأَْصبََح اليم: يف ألقتْه أن بعد موىس طفلها عىل موىس أم جزع نَمط عىل
ورسالة ه أُمِّ إىل اإلسكندر رسالة وهناك يوسف. ابنه فقدان عىل يعقوب وجزع َفاِرًغا﴾،

معاملتهما. وُحسن بالوالدين الرب عن تعبريًا إليها، أيًضا أرسطو
مثل للُمبِدع، مثالية أوصاف األلقاب أن باعتبار اإلبداع عملية يف األلقاب وتربز
السهروردي عن الحكماء أنواع عىل بناءً امُلتألِّه بالضعيف ابنها اإلسكندر أُمِّ وْصف

… إسكندر يا ظ. فتيقَّ تعيش عساك كم إسكندر يا السباع. أخالق من فإنه الدنيا حبَّ يُنتج البُخل،
… يزول فيما فخر ال إسكندر يا … إسكندر يا مدحك ذكر يف لساني قُرص … َمْدحي َموضع أنت
إسكندر يا الرجال. تُعَرف الغضب عند إسكندر يا … فلة السِّ من فهو الرشاب يف أرسف من إسكندر يا
شهوتَه. امللك عقل فيخُدم الدولة أدبرت وإذا عقله، شهوتُه فتخُدم امللك إىل أقبلت إذا الدولة أنَّ اعلم
إسكندر يا فلة. السِّ فاصطناع أدبَرْت وإذا األحرار، واصطناع املناقب اقتناء الدولة عالمات من إسكندر يا
الظالم إنَّ إسكندر يا … حرام امللك عىل ْكر السُّ إسكندر يا غريه؟ يُصلح كيف نفسه يُصلح لم من
إىل والدعاء بامُلناصحة امللك إىل يتقرَّبون األخيار إسكندر يا … الرشيعة وحدود العمارة حفظ ما يبقى
األرسار تهتك األيام أن اعلم إسكندر يا … إليك منسوب وأمرائك ُعمالك عيب أن اعلم إسكندر يا الخري.

ص٢٦٥-٢٦٦). ر، امُلتأخِّ (الخوارزمي
ص١٥٩. السجستاني، 17
ص١٦١-١٦٢. السابق، 18
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أحدهما يف أو مًعا والبحث التألُّه يف الضعيف أو املتوسط أو ل املتوغِّ الشهرزوري أستاذ
توحيده يتم حتى القرنني ذي لَقب اإلسكندر وأُعطي متفاوتة.19 درجاٍت عىل اآلخر دون
هللا عبد «من يكتُب: ه أُمَّ اإلسكندر يراِسل وعندما القرآن. يف املذكور القرنني ذي مع
يف ويدعو هللا. عبد اسُمه يكون ال القرنني ذا هللا نبيَّ أن املعقول من فليس اإلسكندر.»
الصويف، الشعر ببيِت ويُزينها سواك.» باطل ملٍك فكلُّ رضاك، أِنلني «ربِّ هللا: رسالته

بالتوفيق.20 للجميع النهاية يف ويدعو
ُعقم بعد مريم ووالدة أبيه، ُعقم بعد إسماعيل والدة اإلسكندر والدة قصة وتُشِبه
غالًما لك هللا وَهب «لقد ولد: له سيكون بأنه تُخربه املنام يف ألبيه حيَّة وظهور زكريا،
أرسطو ردَّ وقد به. العرص هذا عىل تعاىل هللا َمنَّ وقد نسلك.» به ويقوم ذكرك يُحيي
عرف وقد العلم. من آتاه ملا أهًال جعله الذي هللا حامًدا اإلسكندر والد فيليبوس عىل
األنبياء. يتنبَّأ كما فيها ومات املدائن، رومية يف سيموت أنه اإلنذارات ببعض اإلسكندر
كل ووفاة مولد يف يحُدث كما موته حول الشائعات تدور القرنني. ذو وهو يتنبَّأ ال وملاذا

م.21 بالسُّ له خَدِمه قتل حول زعيم
ملك دارا ُمقدمتهم ويف ألعدائه ومواِعظه ياته وتحدِّ وأقواله اإلسكندر وفتوحات
لإلبداع الفرصة أعطت هزيمتهم، بعد اليونانيِّني عىل الِجزية فرض الذي الفرس
اإلسكندر «من دارا: إىل فكتب امللوك. إىل والشفاهية املدوَّنة رسائله وتخيُّل الحضاري
وليست مجازية بنوًَّة أرسطو، الفيلسوف ابن فهو دارا.» بن دارا إىل الفيلسوف بن
األوثان عبادة وترك والتوحيد، هللا طاعة عىل ويحثُّه هللا»، «سالم السالم: ويُقرؤه حرفية.

والنار.22 والشمس

إسالمية، دراسات والفينومينولوجيا»، اإلرشاق «حكمة دراستنا: انظر ص٣٧٧–٤٣١. الشهرزوري، 19

بقوَّة الذي امُلتألِّه الضعيف ابنها إىل اإلسكندر أُمِّ روفيا «من ١٩٨٢م. القاهرة املرصية، األنجلو
السجستاني، ٣٠٢؛ ص٢٣٣، فاتك، بن (امُلبرش وقدر» استعىل وبعزِّه قَهر، وبُقدرته قوي، الباري

ص١٦٢-١٦٣).
ص١٦٦. السجستاني، 20

.١٦٦-١٦٧ ص١٢٥، السابق، 21
.٢٩٠ ،٢٦٦ ص٢٦٥، اإلسكندر: ص٣٠١؛ املتأخر، الخوارزمي 22
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األرسطي االنتحال رابًعا:

إنه بل والرشيعة، للِحكمة جمًعا واملسلمني اليونان عند فقط االنتحال يكون وال
ويهود. ونصارى مسلمني وفرس، يونان بني فرق ال الشعوب، ِحكمة يُمثِّل انتحال
صيغة يف مواعظ وهي اإلسكندر».23 «مواعظ ذلك مثال الكل. بني الجامع هو فالعقل
واإلسكندر، أرسطو بحوار تبدأ القديم. الرشق يف األدبية لألنواع طبًقا وحوارات نوادر
وداود فارس، من وكرسى وبزرجمهر اليونان، من وسقراط أفالطون إليهما يضم ثم
عنه. امللك سؤال بعد حاله ويِصف اإلسكندر إىل أرسطو رسول ويأتي األنبياء. من
ُمغادرة بعد الرعية قلوب أنار بلسانه. يهدد وال عينُه تغِمض ال االجتهاد، يف جدٌّ فهو
يدلُّ الظاهر لباُسه الجهالة. وأمات الحكمة فيها وأزاد فارس، بالد إىل فاتًحا اإلسكندر
الدنيا أهل غرور من الدائم ب والتعجُّ الطويل الفكر الباطن ولباسه الدنيا، يف الزهد عىل
بغناها والفرحون إليها والعائدون رصاعها عجبًا وأشد بها. التجربة أهل ووثوق بها،
الِحكمة. وهو فقُده يمكن ال ما إال يملك ال ألنه شيئًا يفقد ال الذي الحكيم عكس عىل
علٍم من الناس انقلب البالد اإلسكندر غادر أن بعد إليه. واإلحسان إنسان لكل الرحمة
نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك النفوس. وضمرت العقول، ضُعفت ذُل. إىل عزٍَّة ومن جهل، إىل
يُريد فيما يرغبون ال الناس ولكن االنهيار، من الحالة هذه العلماء وقاوم النَّاِس﴾. بنَْيَ
وتنتهي الناس. حال عىل اإلسكندر فحِزن الناس. يريده ما يقبلون ال والُعلماء العلماء،
املقابر، امللوك أوالد أحد سكن مدينة، اإلسكندر فتح أن فبعد ثانية. بنادرة املوعظة
يُكافئه أن اإلسكندر فأراد سواء. فوجَدها العبيد وعظام امللوك عظام بني يُميِّز أن وحاول
فقر ال وغنًى معه، هرم ال وشبابًا بعَدها، موت ال حياة الحكيم فطلب ِحكمته، عىل
أحٍد عند ُمراده عن ليبحث الحكيم وأطلق اإلسكندر فاعتذر فيه. مكروه ال ورسوًرا فيه،
ولسقراط الحكمة، عن ألفالطون ُمتفرقة بأقواٍل املواعظ وتنتهي بعجزه. اعرتاًفا سواه
استحياءٍ عىل الديني البعد ويظهر الرذائل. عن ولبزرجمهر الشهوات، عىل السيطرة عن
عىل بزرجمهر وتعويل هللا، إال له نصريًا يِجد ال والضعيف الظاِلم بأنَّ أفالطون قول يف

اآلخرة. إىل داود ودعوة والقَدر، القضاء

حيدر العثمانية، الجامعة الدكن، آباد حيدر طبعة الطبيعة، بعد ما بكتاب ُملحق اإلسكندر»، «مواعظ 23

.(١) داود كرسى، سقراط، أرسطو، ،(٢) بزرجمهر أفالطون، ،(٦) اإلسكندر ص١٧٢–١٧٧. ،١٩٤ أباد،
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رساألرسار (٢)

فإنه أرسطو، إىل املنسوب (٢٠٥–٢١٠ه)، البطريق بن يوحنَّا تأليف األرسار»، «رس ا أمَّ
ت تمَّ ولو حتى اإلسالمي، للعالم الديني التصور يف امُلوِغل االنتحال نماذج من آخر نموذج
األوىل ومرشقية. مغربية روايتان؛ وللكتاب التاريخ. أرسطو اليوناني، بأرسطو التحتُّمية
روجر رشحه وطبيعية. وعلمية سحرية إضافات بها والثانية إسبانيا، يهود عند شائعة
مخطوطات وتختلف وإضافًة.24 حذًفا ترجمته يف ف الترصُّ يف الغرب ع بتوسُّ بيكون
تكشف وكلها األوىل، النص نواة من ابتداءً تطورها حيث من الرواية لقوانني طبًقا الكتاب
إىل وبعٌض اليمن ملوك أحد إىل ه ويوجَّ أرسطو إىل يُنسب حضاري كإبداٍع االنتحال عن
قد أرسطو وهو املزعوم صاحبه إن بل السياسة. يف بزرجمهر ووزيره أنورشوان كرسى
اهتمَّ ولقد نور. من عموٍد يف السماء إىل رفِعه وبني طبيعية ميتة بني موتِه يف اختُلف
ِعداد يف العديد ه عدَّ ولهذا اإللهية. والعلوم املرضية والسياسات كِنسبة بالحالل أرسطو
منك أقرب ملًكا يك أُسمِّ «أن إليه: هللا أوحى ولقد اليونانيني. تاريخ من كثرٍي ويف األنبياء.
إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن يونان: إىل هللا بعثَه نبيٍّا أرسطو يكون فقد إنسانًا.» يك أُسمِّ أن إىل
غرائب وله َعَليَْك﴾. نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم نَِذيٌر﴾، ِفيَها َخَال
الخليفة أرسله فقد البطريق بن يحيى الحقيقي املؤلف ا أمَّ ِذكرها.25 يُطول وعجائب
القرن يف مرص يف عيل محمد فعل كما الرسيانية لتعلُّم الرسيان إىل بعثٍة يف املأمون
الطب وعلم املفردات فن يف ُمعتربة كتُب وله امُلتطبِّب. بأنه البطريق ويوصف املايض،

مسيحيٍّا. وكان وغريها،
بعد الكتاب عىل العثور تم كيف امُلقدِّمة تُبني املرسحي واإلخراج التشويق من وملزيٍد
الالتيني إىل اليوناني من ترجمته ت تمَّ وكيف الشمس، هيكل يف الحيلة وإعمال التنقيب
أودع التي الهياكل من هيكًال يدَع لم عليه. الحصول يف الجهد مدى لبيان العربي إىل ثم
وظنَّ عرفوها الذين الرهبان عظماء من عظيًما وال إليه، وذهب إالَّ أرسارها الفالسفة فيها

العالم، السماء العلوية، اآلثار مثل أخرى مؤلفات البطريق وليحيى ص٣٢–٧٥. بدوي، األرسار: رس 24

الكتاب عنوان بدوي ويضع األربعة. كتاب أبقراط، رسالة ألرسطو، النفس جوامع الحيوان، كتاب
األيَرس. الغالف عىل بالالتينية اإلسالم» يف السياسية للنظرات اليونانية «واألصول

ص٥٢–٧٥. السابق، 25
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به فظفر لنفسه، بناه الذي أسقليبيوس هيكل إىل وصل حتى قصده، إال عندهم مطلبه أن
له أباح حتى الحيلة وأعمل معه فتلطف ثاقب. وَفهم بارع علٍم ذي ب ُمرتهِّ ُمتعبد بناسٍك
وهو الوسيلة. تُربر الغاية وكأنَّ املطلوب، فوَجَد فيه، امُلودعة الهيكل مصاحف عىل االطالع
بالوحي، أخنوخ عرفها التي الخفية العلوم عرفوا الذين الثمانية الحكماء عرفه الذي الرس
كل تُنَسب وإليه السالم. عليه إدريس وهو أبهجمري الروح يه يُسمِّ الذي األكرب هرمس وهو
الجو إضفاء من وملزيٍد اللُدنِّية. الِحكمة صاحب وهو العظمة املثلث وهرمس علوية. حكمٍة
تعطى وأحيانًا األرسار. برسِّ توحي عموديٍّا ترتيبًا ُمرتبة أبجدية حروف تُوَضع السحري
والثمانية، الثمانية الثمانية، تغِلب والتسعة وتسعة، ثمانية مثل السحرية العبارات بعض
تُضاف وأحيانًا املطلوب. يغلب الطالب وتسعة تسعة تسعة، باب الطالب، يغِلب واملطلوب
اللسان من ترجمه وقد املخطوط. عىل عام مسيحي جوٍّ إلضفاء مسيحية ُرسيانية حروف
يُذَكر وأحيانًا تعاىل. هللا رحمه الرتجمان البطريق بن يحيى العربي اللسان إىل اليوناني
وال العربي، اللسان إىل الرومي اللسان من ثم الرومي اللسان إىل اليوناني اللسان من
اليونان كحضارة. اإلسالم والقصد كتاريخ، باليونان االنتحال ويبدأ باهلل. إال قوة وال حول
أخرى كتٍُب إلضافة كمقدِّمة الكتاب يُختَرص وأحيانًا غاية.26 اإلسالمية والحضارة وسيلة
مثل بَعينه، ا نصٍّ وليس النصوص تُمثله الذي العجائب تيار فاملهم النوع. نفس من
والتصوُّف الطبيعيات من ُمشابهة أخرى ونصوص للقزويني، املخلوقات عجائب إضافة
عر الشِّ ثقافتها حضارٍة يف النهاية ويف البداية يف الشعر يُضاف وأحيانًا والفلك. واألدب
الحذف وليس ومسيحية. الهوتية رسائَل آخر مخطوط ويَضمُّ وبعَده. الوحي قبل

أيًضا. الالتينية الرتجمة يف بل العربية، الرتجمة عىل قاَرصين واإلضافة
عىل لئيًما كان إذا امللك عىل َعيب ال الروم، فعند السياسية. الشعوب ثقافات وتظهر
الفرس، وعند صواب. الرعية وعىل النفس عىل اللؤم الهند، ويف رِعيَّته. عىل سخيٍّا نفسه
مع النفس مع السخاء أن عىل الكل ويُجِمع ُمصيب. رعيته وعىل نفسه عىل السخيُّ امللك
خادًما الدين يجعل الذي فاملِلك بالسياسة. الدين ِصلة وتظهر فساد. الرعية عىل اللؤم
«ومن امُللك. يستحقُّ فهو للدين خادًما امُللك يجعل الذي واملِلك امُللك، يستحقُّ ال فإنه للُملك

أيليق، باشورش، داوسطيوس، بايل، برس األوسط، هرمس أسقليبيوس، هم: الثمانية الحكماء 26
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قوله واتفاق هللا، حدود رعاية امللك عىل واجٍب وأول الناموس.» قتله بالناموس استخفَّ
وامُلتديِّنون والفقهاء والعاملون والصالحون القضاة يكون ومثله الدنيا. يف والزُّهد وعمله،
والسلطان والرهبة. والرغبة واملحبَّة يانة الدِّ بأربعة: إال السلطان طاعة تكون وال واألئمة.

والصيف. الشتاء وعىل النبات عىل الشكر له فيِجب األرض، هللا به يُسقي الَغيث مثل
أو قارئ أو ناسخ أو مؤلٌِّف وزاد االنتحال استمرَّ كلما الدينية الزيادات وتُضاف
ذلك يف ويساهم الجماعي؟ العمل يف الزيادة َرشف له يكون أن يودُّ ال الذي فمن مالك.
الصلوات وتُضاف األرسار. من بِرسٍّ يتعلق الكتاب دام ما واألولياء الصوفية الحكماء
إىل بعضها يُنَسب وأشعار والنحوس عود السُّ وأيام األمراض وعالج الشفاء وأدعية
واألبدان. للنفوس عالًجا القرآن لقراءة الصوت تحسني وفائدة عقاقري وأسماء الشافعي
بركة إىل ل تحوَّ أنه عىل يدل مما ح املكسَّ تنفع طبية فوائد الكتاب يسِبق وأحيانًا
لعالج تعاىل هللا شاء إن نافع دواء وفيه «اإلرشاد»، كتاب من نقراٌت وتُضاف كالبخاري.
القصاص ويظهر الِعشق. وُمداراة والرُّعونة والحمق األشياء ووكة الحفظ وقلَّة النسيان
بارئها. إىل املالئكة ت ضجَّ حق بغري مثله مخلوًقا املخلوق قتل فإذا هرمس. إىل منسوبًا
يعتمد يتوب. أن إال بَدِمه يؤَخذ حتى الظالم عىل تدعو املالئكة تزال ال املظلوم ُقتل فإذا
أيمانهم بنكثهم هلكوا الذين وهنانخ وسعور أيناخ ممالك األنبياء، قصص يُشبه ما عىل

وثمود.27 عاد مثل
وتكوينه. إخراجه وكيفية االنتحال من القصد ونهاياتها املخطوطات بداية وتُبنيِّ
سبعة فمن حضاري. إبداع االنتحال أنَّ عىل تدلُّ وكلها ونقصانًا. زيادًة ُمستمر فاالنتحال
مخطوط. مخطوط عرض إىل حاجٍة ودون اآلتية العنارص س تلمُّ يمكن مخطوًطا عرش
اسمان؛ فله األرسار»، برس املعروف الرياسة تدبري يف السياسة «كتاب الكتاب اسم
تفضيٍل دون أفالطون الفاضل تلميذ أرسطاطاليس ومؤلِّفه باطني. واسم ظاهري اسم
القرننَي. بذي املعروف فيلبس بن اإلسكندر امُلعظَّم امللك لتلميذه اآلخر عىل ألحدهما
ويظهر املريد. إىل الشيخ من وصية فالكتاب ثمَّ ومن اإلسكندر؛ ُمعلم هو فأرسطو
للتلميذ األستاذ صنعه وقد القرنني». «ذي القرآني اللقب استعمال يف اإلسالمي ه التوجُّ
استوزره قد اإلسكندر وكان له. ف والترصُّ معه الغزو عن قوته وضُعفت ِسنُّه كُربت حني

الربايا. خالق يا رب يا الربعي: الرحمن عبد سيدي استغاثة ُممثل 27
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إسكندر، «يا مثل: ألرسطو مبارشة عبارات وتُذَكر واصطفاه. واستخلصه وارتضاه
تجاه فاجعله وفِهْمتَه، حته تصفَّ إذا مقامي لك يقوم وهو سألتَه، فيما كاٍف هذا كتابي
الوكيل.» ونعم حسبنا وهو عليك صنيعتي وهللا الدنيا ملوك جميع عىل وتعلو … فكرك
لك ُحقَّ ما بكل لك ووفيُت رشحُت حسبما رغبَت ما إسكندر يا لك «أكملُت آخره: ويف
أمره واتِّباع رأيه ُحسن اإلسكندر وبلغ تعاىل.» هللا شاء إن موفًقا سعيًدا، به فكن الوفاء
عدة أرسطو له وكتَب وعجًما عربًا األمم له دانَْت حتى األرض ُمدن عىل ظهر أن بعد
من فإنه النكاح إىل تَِمل ال إسكندر «يا مثل: ر التطهُّ بعض إىل باإلضافة هذا رسائل.
املسيحيون، وينافس الُعلوية. الرشيفة النفس هذه احفظ إسكندر يا الخنازير!» خواصِّ
مار امُلعظم األب الكتاب مؤلِّف ويجعلون املزعوم، املؤلِّف األرسار، ومبدعو ِّ الرسِّ أهل وهم

القاهرة! يف باشا قسطنطني نَرشه نصيبني، مطران إيليا
فلسفٍة يف النفس يف واألخالق، والسياسة والجغرافيا الطب كلها؛ العلوم وتجتمع
األعشاب طريق عن األمراض من الشفاء عىل هللا ُقدرة فيها تظهر واحدة إرشاقية
الِجسمي الطب بني والفلك؛ الطب بني ارتباط وهناك والحجامة. والفْصد الطبيعية
التقابُل الفراسة، علم يف ذلك ويتجىلَّ للنفس. واملوسيقى للبدن الدواء الرُّوحاني، والطب
والرتبية األخالق علم يف كله ذلك ويصبُّ النفسية. والصفات الجسمية الصفات بني
امُلسنَّات، نكاح أو الجماع يف اإلفراط وعَدم ف التقشُّ عىل والعوام للملوك والسياسة
َمْلك هي الفلسفة العوام. إىل منها امللوك إىل أقَرُب نصائح وهي للشفاء. العَسل وأهمية

عليها. والسيطرة الشهوات
صفات من كريمة ِصفة فالعدل العدل. صورة يف الثالثة الحالة يف االنتحال ويتجىلَّ
وبه واألرض، السماوات عليه قامت إلهية، صفة العدل ِذكره. تعاىل اسُمه جلَّ الباري
وهو إليه. الخلق أعزِّ يف هللا وصَفه الذي العقل صورة وهو رون. امُلطهَّ األنبياء بُِعث
يتشبَّه لذلك مصنوعاته. وإتقان الصانع يف الحكيم اعتقاد الباطن وظاهر. باطن ِقسمان؛
يف وِحكمته هللا عدل مثل والعامة ة الخاصَّ من يَليه فيما وانتقاله الباري بحكمة امللك

الثُّماني.28 الشكل بهذا الدولة يف الباطن للعْدل ترجمة هو الظاهر والعدل النفس.

ص١٢٥–١٢٨. بدوي، الرحمن عبد األرسار: ِرسُّ 28
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اآلتي: بامُلستطيل يُرتَجم أن أيًضا ويمكن

جه الدولة
سيا

ستان 
صالح العالم – العالم ب

ف وهو 
الرعية عبيد يتعبدهم العدل – العدل مألو
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مقطٍع نهاية كل البداية. معرفة عب الصَّ من سبعة وليَسْت ثمانية عبارات وهي
التايل: النحو عىل التايل املقطع بداية

الدولة. سياُجه بستان العالم (١)
السنَّة. تحُجبه سلطان الدولة (٢)
امللك. يسوُسها سياسة نة السُّ (٣)
الجيش. يعضده راع امللك (٤)
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املال. يكفلهم أعوان الجيش (٥)
الرعية. تجمعه رزق املال (٦)

العدل. يتعبَّدهم عبيد الرعية (٧)
العالم. صالح وهو مألوف العدل (٨)

ال مثلها: عيل اإلمام عن نقل لالعتبار. نصائح وليس للتربُّك كاألحِجبة أصبح وقد
عْدل ال بالعدل، إال رعية وال رعية، من إال مال وال باملال، إال رجال وال الرجال، إال ملك

امُللك.29 يدوم وبهذا الرشعية، بالسياسة إال
مِلَللهم. طبًقا للُمنتِحلني امُلمكنة الهموم لكل حضاريٍّا حامًال املنتِقل النصُّ ويُصبح
والشهور الرومية باألشهر العربية األشُهر ومقارنة الراعي، أيام تُذَكر مسيحيٍّا كان فإذا
يف الكتاب دام ما امللوكية السياسة يف ِحَكمية حكايات فيه فصٍل إىل باإلضافة القبطية
قَزح. بقوس املشهور القوس عالمات مثل الفلكية، العلوم بعض إىل باإلضافة السياسة،
بعض به والدين. والفلسفة الِعلم بني يجَمع والذي امُلبِدع لخيال خصب ميدان فالفَلك
الحرتام يعرض اإلنسانية.30 بالطبيعة ومعرفة الدنيوية والِحَكم التقدير وُحسن الدَّهاء
الباري صفات من كريمة ِصفة والعدل الناموس. قتََله بالناموس استخفَّ من الناموس،
يف وجل عز هللا وضَعه الذي العقل صورة وهو واألرض. السموات قامت به اسُمه. جلَّ

هللا. يضمنها أخالق السياسة إليه. خلقه أحبِّ
منه، وتأييٍد ُسلطان بتشجيع إالَّ ِعلم فال الجميع، عىل غالب َهمٌّ السلطان إىل والدعوة
والسلطان هلل واحدة، املدح فِبنية الكتاب. لناِسخ شعًرا املدح نفس ه ويتوجَّ وشعًرا. نثًرا

والبقاء.31 العمر بطول لها والدعوة الدولة عىل بالخطورة إحساٍس من والناسخ،

ص١٥٦–١٧١. النجوم، وأرسار الظلمات ِعلم من ة خاصَّ علوم يف العارشة، املقالة 29
.٧٢–٧٥ ،٢٥ مقدمة بدوي، األرسار: ِرسُّ 30

العادلة الرشيدة، الهادية امُلفيدة، املانحة السعيدة امليمونة املنيفة العاملية الرشيفة الخزانة بَرْسم تمَّ 31

أمري الفاضل، وامللك العادل، املخدوم وموالنا لسيِدنا النظارية املنصورية اليمانية، الظافرة الحميدة،
وموالنا سيِدنا بن عمر الدين شجاع ومقام، مشهٍد كل يف له املدعو الهادين، الخلفاء وأحد املؤمنني،
عزَّه، تعاىل هللا أدام النظاري، معان بن محمد بن محمود بن الرحمن عبد الدين وحيد الشهري، الكبري
آمينا. ألَف إليها أضيف حتى بواحدة أرىض ال آمني، آمني ِمنواله، عىل مىش ومن وآله محمد ضدَّه، وأهلك
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واليهودي؛ املجويس حكاية يف ذلك النص ويصور العدل. ر تصوُّ يف امللل وتختلف
ويطلب العبادة ُمستحق إلًها السماء يف أنَّ اليهودي يعتقد راجل، والثاني راكب ل األوَّ
وولده، وأهله وعرضه وماله دُمه حالل وِملته ِدينه يف يُخالفه ومن ومِلثله. له الخري منه
املجويس ويريد عليه.32 والشفقة له والرحمة وُمعاونته ونصيحته ومذهبه نُرصته وحرام
عىل أو ِدينه عىل كان سواء هللا خلق من ألحٍد ا رشٍّ يريد وال ِجنسه وألبناء لنفسه الخري
الخري ويودُّ باآلالم، والحيوان اإلنسان عىل الُجور عن وينأى بالحيوان، ويرفق آخر، ديٍن
لُحبِّه تطبيًقا املجويس راحلة ركوب بطَلِب عمليٍّا املجويسَّ اليهوديُّ يُخون ثم للجميع.
املجويس هلَك حتى لِدينِه تطبيًقا اليهودي رفض بإعادتها املجويس طالبه وملَّا للناس.
اليهودي من هللا وانتقم اليهودية. عىل املجوسية تفضيل عىل يدلُّ مما اليهودي! ونجا
عليه تخفى ال عادل إله السماء ففي الشامل. العدل لقانون ُمحقًقا بامُللك املجويس وكافأ
الغدر عىل يدلُّ مما هابيل أخيه قابيل بقتْل البرشية بدأِت وقد خلقه، أمر من خافية
بالحضارة اطالع عىل أرسطو كان فهل البرش. طبائع يف مغروز الرش وكأنَّ باألصحاب،

الفارسية؟
«ليس الهند: كتاب ففي واليونان. والروم والهند فارس الشعوب، خصائص وتبدو
الرعية. عىل للَمِلك األولوية أي تواٍن.» أو حْزم إال تمِلُكه أو رعيَّتَه املِلك يملك أن بني
أهمية عىل يدل مما النهج.» يف السالح من أمىض النفوس يف الدِّية «لتكن وأيًضا:
الزمان. خصيب من للرعية أنفع السلطان عدل وأنَّ العضلية، القوة عىل املعنوية القوة
مُلعاداته اإلسكندر تَسميم هندية أمٌّ حاولت وقد وابل. وطيء من خري عادل وسلطان
الروم ا أمَّ الهند. إىل القاطعة السيوف نُِسبت وقد بالنظر. تقتُل الهندية واألفاعي املرأة،

امتثل عبَْده فإنَّ املسلمني أحوال لرعاية وأبقاه الدين، حماية عىل وأيدَّه املؤمنني، أمري هللا أصلح بعد ا أمَّ
الرعية رعاية امللك أعالم يف عقد الذي هلل الحمد السياسة، كتاب عىل البحث عن حدَّه ما والتَزَم أمَره
امَلولوية الكريمة الخزانة برْسم السلطان. إىل الدعوة ثم الربيَّة. إصالح من الطاقة مصالح بأحكامه ن ودوَّ
رغبَت ما جميع لك اكتملُت وقد والبقاء. العزِّ بدائم هللا رها عمَّ الشهابية املجاهدية العاملية األجلية األمرية
ًقا موفَّ مؤيًدا به فأكون عيلَّ لك يِجب ما بعض وذلك الخدمة، بحقِّ لك وقمُت رشطَت، ما حسب عىل
وتأييده هللا بعون ورشعُت واملراد باملطلوب ظافًرا املنصورة الحرضة إىل نرصت هللا. شاء إن سعيًدا

ترجمته. يف وَجدِّه املؤمنني أمري وسعد
لليهودية. الصهيوني التفسري وهو 32
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اليوناني وألسقليبيوس اآلخر. عن ألحدهما ِغنى ال والعدل امُللك أنَّ فعندهم والرسيان
الجيفة أشبََه من ال الجيفة حوله النرس؛ أشبََه من السالطني فخري السلطان. يف فصٍل

واألشعار. بالنََّغم أمرها تُدبِّر الُفرس وكانت النسور. حولها
املَرض. لنفس الدولة يف بينها فيما تختلف الشعوب، لخصائص عامة مقارنة ويف
الرومي فاختار والُفرس. والروم الهنود أطباء جمع ملًكا أنَّ القديمة الكتُب يف فمذكور
اإلهليلج. الهندي واختار الرشاد، حبَّ الفاريس واختار غذاء، كلِّ عند حار ماء جرعَة
ثبات وال ورَهج أذهاب أصحاب والروم لهم، بأس وال وتهاويل خدائع أصحاب الهنود
وال ضَجر وفيهم صدمات أصحاب والديلم لهم، قوَّة وال عزائم أصحاب والصقالبة لهم،
وَموقع، َهيبة الحروب يف لهم ولكن كثري وجهٍل عظيم بأٍس أصحاب والرتك لهم، بأس

أفضل. الجند يف منهم فالكثرة
أرساًرا ن تتضمَّ السياسة. يف ونظرية الفيض أو الخلق يف نظرية بني النصُّ ويجمع
الباري اخرتعه يشءٍ أول وهو العباد. يف هللا وضَعه وكيف العقل حقيقة ملعرفة إلهية
جميع ُصَور فيه والفضل. والكمال التمام غاية يف روحاني بسيط، جوهر جالله، جلَّ
بتسعة هللا قدَّرها مدَّة الرِحم يف وتظلُّ الكلية. النفس خرَجِت الجوهر هذا ومن األشياء.
يخلق ولم تعاىل. هللا بإذن اإلنسان فخلق الحيوانية. أو الجسمانية النفس وهي أشهر،
أعظم والقمر اإلنسان. صفات فيه جمع ما حيواٍن يف جمع وال آدم، بني من أَرشَف هللا
ولكل الدولة. يف الخمس فالحواسُّ والدولة، البدن بني تقابُل وهناك األسفار. يف دليٍل
بالربوبية. امُلعتقدين اإللهيِّني غري امللك يَستوِزر وال الوزير. خصال مثل خصال حواس
يقتدي فإنه امللك ا أمَّ الرشيعة. ويُنفذون بالناموس يَدينون الذين باإللهيِّني إال يثِق وال
إال سلطان وال يَغنى، ال ملن إال ُملك وال يُقرِّر. فيما هللا ويستخري األمور، جميع يف باهلل

العظمى. بالحكمة انفرد ملن
والنهاية البداية يف والصلوات والحمدالت البسمالت عبارات يف الدِّيني الغطاء ويبدو
واالستغفار والصالة األحوال، كلِّ عىل الجالل ذي هللا ومن القرنني ذي عىل م والرتحُّ
تسبيٍح كلِّ عند عليه تدعو املالئكة تزال وال والقرابني. والصالة والصوم واإلنابة والتوبة
فاهلل هللا. قكم وفَّ هللا، شاء إن مثل: والدعوات الدينية العبارات من كثري وتُذَكر واستغفار.
الناس يلجأ يشاء. من ويرتيض برحمته الناس ويعِصم األرسار ينقل الذي العالم هو
يف يتم يشءٍ وكل اإللهية. الصحف عن ويتحدَّث بل هللا. فيكفيهم به ويستغيثون إليه
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األرسطي االنتحال رابًعا:

بمشيئة واألرض السماء بني والرياح هللا، بإذن اإلنسان جسم ويف الفَلك يف العلم هذا
من فذلك وقوعها قبل بالحوادث الناس عِلم وإذا عبثًا. األرض يف شيئًا هللا يخلق لم هللا.
هو هللا وجل. عز هللا وسؤال والصوم واإلنابة والتوبة واالستغفار له غ والتفرُّ بالدعاء هللا
الناس استنبطها ثم امُلصطفني لألنبياء وأعلمها األربعة، العنارص يف املزاج وضع الذي
هو وهللا اليونانيون. بها الناس وأعلم ويونان، والروم والفرس الهنود حكمة يف بالتجربة

والعوام.33 للخواص واألدوية األغذية يف آخر ُمنتَحل وألرسطو األخالق. ق يُرقِّ الذي
ال من عىل والصالة وحَده له والحمد اب الوهَّ امللك بعون ابتدأ كما الكتاب وينتهي
مثل: السحر القرآن ويظهر العاملني. رب هلل والحمد أجمعني وصحبه وآله بعَده يشء
واملعوذتني الصمد سورة قراءة من حر السِّ إلبطال َرِحيٍم» َربٍّ ِمْن َقْوًال َسَالٌم وفق «هذا
الطبيعي، املنطقي أرسطو مع ذلك اتِّفاق كيفية عن سؤال دون مرَّاٍت سبع منها كل

والبخور.34 َحرة والسَّ األفالك بأسماء قوائم وتُضاف التجريبي، العقيل
مذهبه ذاكًرا عنده، من والصلوات والحمالت البسمالت يُضيف أيًضا الناسخ إنَّ بل
ذكر مع وامُلسلمات املسلمني ولجميع وملشايخه هللا من له املغفرة طالبًا ونَسبَه الفقهي
الناِسخ تحقري يتم السلطان، تعظيم يتم ما وبقدر هللا. عىل التوكُّل ثُمَّ النْسخ تاريخ
بالعْجز املعروف الذليل الفقري العبد هو الخفي. ربه لُطف إىل وأحوجهم هللا عباد «أفقر
وقد آمني.» وللُمسلمني ولوالديه له املغفرة ليس ما مع القدير ربه عفو راجي والتقصري
أحواله عنده من املالك يُضيف كما الصوفية. والطريقة الفقهي واملذهب املوطن يُضاف
شنودة»، «الحقري كالناسخ نفسه ر ويُحقِّ ومغفرته. هللا رضا طالب وإيمانه ولقبَه واسمه
العذراء مريم تِّ بالسِّ ُمستشفًعا سيئاته عن العفو طالب املحروسة، مرص يف ومكانه

آمني.35 آمني والقديسني، الشهداء وكافة البتول

هللا شاء إن واألرض، اآلخرة لحيازة قك ووفَّ والهوى، الزيغ عن وعصَمك الُهدى، سبيل إىل هللا أرشدك 33
(ص٧٠). تعاىل

.Peri Diaitetes هو 34

الحلبي األماني، نَيل هللا بلََّغه اني الحسَّ إسماعيل الفاني العبد يِد عىل الوهاب امللك بَعون الكتاب تمَّ 35

آمني املسلمني، ولجميع ولوالديه له هللا غفر مذهبًا، الخفي طريقًة القادري موطنًا، واإلسالمبويل مولًدا
العاملني. رب يا
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ترجمة األرسار، بكتاب املوسوم وهو الفيلسوف ألرسطاطاليس «الطلسمات» وكتاب
عليه والدليل صفحتنَي)، يتجاوز (ال الحجم صغري منحول، كتاب ُحنني، بن إسحاق
الحديث إىل باإلضافة أرسطو، بيئة وليس االنتحال بيئة عن يكشف الذي نفسه املوضوع
إال إله ال حكمِته، وويلُّ منحِته واهُب وعزَّ جلَّ «وهللا اإليمانية، ونهايته وجل عزَّ هللا عن

امُلتعال.»36 الكبري هو

دار بدوي، الرحمن عبد د. لها وقدَّم قها حقَّ أخرى ورسائل اليونانية يف مفقودة أرسطو عىل رشوح 36

.١٩١-١٩٢ حتى ١٩٨٦م، بريوت املرشق،
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(اليوناين) األفلوطيني االنتحال خامًسا:

بني امُلحدثة األفالطونية للنصوص آخر نموذج ألبرقلس املحض» الخري «إيضاح وكتاب
عديدة أسماء له والتأليف. واالنتحال والرشح والتلخيص الرتجمة بني واإلبداع، النقل
تضُعها املضمون نصِّ من كلها أسماء وهي العلل». «كتاب الحيص»، الخري «كتاب مثل
الِعلَّة عن املوجودات خروج ويف األوَّل الخري فيض يف يبحث ألنه نقًال ال إبداًعا الحضارة

األوىل.1
وتبِدعه العرص روح ينتجه جماعي لعمٍل يوجد فال التاريخي. مؤلفه َمن يُهم وال
عنها عربَّ التي اإلرشاقية الفلسفة هي املؤلف واحد. تاريخي ُمؤلِّف الحضارة روح
(فيلون) اليهودية والفلسفة القديم والرشق سينا وابن والفارابي وأبرقلس أفلوطني
عنها». الصادر والفيض والثواني األوىل «العلل مؤلِّف نفس وهو املسيحية. والفلسفة
مؤلٍِّف من ألكثر وتنِسبه نصٍّ من أكثر تُبِدع فالروح النفس»، «رسالة مؤلف نفس وهو
وليس واملوقف الفكرة امُلهم أشخاص. إىل ِنسبتها ورضورة امُلتكرِّرة لإلبداعات نظًرا
من لغويٍّا وأجمل بل السليم، التلقائي العربي باألسلوب وتتَِّسم واملؤلِّف.2 الشخص
الجماعي فالتأليف سينا. وابن الفارابي مثل بأعيُنهم أشخاص يؤلِّفها التي النصوص
جماليات مستوى عىل ذلك ويبدو الفردي. التأليف من إبداًعا أكثر الحضارة روح من

ص١–٣٠. تقديم، العرب، عند امُلحدثة األفالطونية املحض، الخري يف اإليضاح 1
أربعة فيه الطبيعة» بعد ما ِعلم يف «كتاب هو املحض الخري كتاب البغدادي عنه نقل الذي النص 2
املحض الخري (ج) .(١٧–١٩) لإلسكندر العناية (ب) .(١–١٦) ألرسطو الطبيعة بعد ما (أ) اختصارات:

.(٢١–٢٤) أرسطوطاليس أثولوجيا (د) .(٢٠)



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

القرن قبل املسلمني الفالسفة أقالم عىل املحض» «الخري اصطالح جرى وقد التعبري.
«الخري املحض»، «الخري العبارة أو «الِعلل» أو «الخري» اللفظ يهم وال الهجري.3 السادس
شعورية كماهيٍة الواحد الفلسفي املوضوع هو فامُلهم املحض». الخري «إيضاح أو ل» األوَّ
كعمليٍة الكاذب والتشكُّل الحضاري املوقف هو امُلهم مؤلفيه. عن النظر بْرصف ُمستقلة
العربية؟ إىل ألبرقلس الطبيعيَّات أو األثولوجيا عنارص تُرِجمت فهل تاريخية. ال حضارية
باستثناء مصادره ِذكر يتعوَّد فلم الفارابي ا أمَّ للنفس؟ فادن تفسري إليها أُضيف هل
لعملية أم الوافد نْقل بتُهمة عنه األخطاء لدفع كان سواء أفالطون، وأحيانًا أرسطو
ضاَعت ثم الفارابي ذَكره وربما األشخاص. عن النظر بْرصف للِفكر الحضاري التمثُّل
نهايًة مؤرًخا باعتباره الفلسفية املدارس أخبار فيها يذُكر التي التاريخية كتُبه بعض
الشفاء» «إلهيَّات ويف واإلبداع. التأليف ملرحلة وبدايًة والتلخيص والرشح النقل ملرحلة
تاريخية كحادثٍة وليس الكاذب التشكُّل لعملية كنتيجٍة ل األوَّ الواحد مثل مألوفة العبارة
حيث من الذُّروة يف اإلبداع مرحلة يُمثِّل سينا ابن أنَّ خاصًة املحض، الخري كتاب حول
الفكر وبداية الفكر تشخيص ونهاية األعالم وأسماء واملؤلَّفات املصادر، عن الصمت
أحداث (اإلسكندر)، امُلتقدِّمني فاضل مثل األوصاف بذكر سينا ابن يكتفي الالشخيص.
يذكر أالَّ فاألوىل مشائي. والكل الخري)، وأبو املعامري، الحسن (أبو اإلسالمية امُلتفلسفة
بفكره أدرك ألنه إليه يُِرش ولم رشد، ابن يذكره ولم أبرقلس مثل رصيًحا أفالطونيٍّا
فالفيلسوف العرب، إعجاب القى ُمحَدث أفالطوني َوثَني فيلسوف وأبرقلس منحول. أنه
إىل نُِسب ما منها عليه. منحول والبعض له النصوص بعض بِفكره. بل بِدينه ليس
نصوص تُنَسب ولم أرسطو.4 إىل نُِسب ما ومنها هرمس، إىل نُِسب ما ومنها أفالطون،

ألبرقلس العربية املصادر تذُكر ص١٤–٣٠. العرب، عند امُلحدثة األفالطونية املحض، الخري يف اإليضاح 3
الصقلية)، (املسائل سبعني وابن أصيبعة أبي ابن ويذكره ل. األوَّ الخري «الفهرست» ويذكر الخري، كتاب
وينِسبه الطبيعة»، بعد «ما يف (٥٥٧–٦٢٩ه) البغدادي اللطيف عبد ويذُكره أرسطو. إىل ينِسبه والكل
املدنية» «السياسات ويف الفاضلة»، «املدينة من األوَّل الجزء يف الفارابي عند املوضوع ويظهر الحكيم. إىل
السادس النَمط ويف الشفاء»، «إلهيَّات من التاسعة املقالة يف سينا ابن عند ويظهر املسائل». «عيون ويف
والعلم املنطق يف الكبري الجامع «الكتاب مثل ضاَعْت أخرى كتُب البغدادي اللطيف ولعبد «اإلشارات». من
«الطبيعيات» أيًضا وله سنة. وعرشين نَيٍف يف صنََّفه مجلدات، عرشة زهاء وهو اإللهي»، والعلم الطبيعي

الطبيعة. بعد فيما مخترص أيًضا وله ُمجلدات. ثالثة واملحسوس الحسِّ كتاب آخر حتى السماع من
ص١. العرب، عند امُلحَدثة األفالطونية 4
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(اليوناني) األفلوطيني االنتحال خامًسا:

ُمتمثًال بل ناقًال مؤرًخا ليست الحضارة ألن الحقيقيِّني أصحابها إىل امُلحَدثة األفالطونية
الصحيح، من أكثر أثره يعُظم قد املنحول إن بل خف، قد أثَرها أنَّ ذلك يعني وال ُمبدًعا.
أثًرا ألفالطون الصحيحة املؤلَّفات تُحِدث ولم العاملية. اآلداب يف وليلة ليلة ألف أثَر بدليل

خطأً. إليه املنسوبة املنحولة، امُلؤلَّفات إىل ُمشابًها
والنفس والعقل هللا األفلوطينية: للروح املكنونة العنارص تظهر منحول نصٍّ كلِّ ويف
من للعلم اإلسالمي ر التصوُّ عن التعبري الكاذب، التشكُّل عمليات تحُدث كما واملادة.
التنزيه عىل حرًصا فلسفي ر تصوُّ يف الدِّيني اإليمان عن والتعبري العنارص، هذه خالل
األوىل، العلَّة املحض، الخري الحق، الواحد امَلحضة، اإلنية هو فاهلل الطبيعية. وامُلفارقة
العلَّة ودائم، يتجزَّأ وال يفيد ال ن، امُلكوَّ غري بذاته القائم الجوهر امُلبتِدعة، األوىل الهوية
األشياء. جميع يف تُوَجد وموجودة، بنفسها ُمستغنية املحضة، بقوانينها قائمة ثابتة األوىل
وُممتد.5 شامل اإللهي والفعل وطبيعية. ونفسانية عقلية قوة كل فوق اإللهية القوة
تستمدُّ ال يشء، كمثِله ليس الوصف، عن تندُّ األوىل فالعلَّة تقريبية، اجتهادات كلها وهذه
كان لذلك واالستنارة. النور لغة هي ولغتها ى، يَُسمَّ اسم كل فوق آخر، نوٍر من نورها
والرَّْسم. واللغة ر التصوُّ وراء فيما النفس يف الحقائق إرشاق إليها، الطريق هو اإلرشاق
وتعاىل. تبارك هللا اإللهي، امُلدبِّر وهو املحض. الخري من ويفيض كلها، العوالم يمأل الخري
إلهي. أنه بعقله ويُدبِّرها ذاته، بعقله األشياء يعلم إلهي عقٍل كل باهلل. تشبًُّها أكثر العقل
يفيض وكما تعاىل. هللا هو واملدبر عامًلا. يكون بأن وكماله وتماُمه الِعلم. العقل ة فخاصَّ
الثاني والتدبري هلل األوَّل التدبري ولكن عليها، الِعلم العقل يفيض األشياء عىل الخري هللا

التدبري. يف به يتشبَّه والعقل وتعاىل، تبارك هللا هو اإللهي امُلدبِّر للعقل.

الصفة، من أعىل األوىل العلَّة «إن ص٣–٣٣. العرب، عند املمنة األفالطونية املحض الخري إيضاح 5
ى. يَُسمَّ اسٍم كلِّ فوق آخر، نوٍر من تستنري ال وهي وصف. أجل من صفتها عن األلُسن عجزت وإنما
أنَّ وذلك إلهي. بأنه ويُدبِّرها عقل، بأنه األشياء يعلم فإنه إلهي عقٍل كل كلها. العوالم يمأل ل األوَّ الخري
األشياء يمأل ألنه وتعاىل تبارك هللا هو وامُلدبِّر عامًلا. يكون بأن وكماله تماُمه وإنما العلم، العقل خاصية
األشياء يدبر صار ذلك أجل فمن تعاىل. باإلله تشبًها أكثرها وهو ُمبتدع، أول هو والعقل الخريات، من
عىل العلم من يُفيد العقل كذلك األشياء، عىل الخري يفيض — وتعاىل تبارك — اإلله أنَّ وكما تحته. التي
العقل يتقدم وتعاىل تبارك هللا فإن تحته التي األشياء يُدبِّر العقل كان وإْن أنه غري تحته. التي األشياء

ص٢٣). العرب، عند امُلحدثة األفالطونية املحض، الخري (إيضاح بالتدبري»
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

إلثبات وسيلة األفلوطينية فالنصوص املوروث. ر تصوُّ لرتكيب الوافد النصُّ يُستعَمل
طريق هو وهذا نقيل. دليل إىل حاجٍة ما دون الخالص ر التصوُّ مستوى عىل الوحدانية
أو القلب أو املركز إىل الوصول أجل من واليشء واملعنى اللفظ جَدل يف الكاذب التشكُّل
بحيث للوافد الجديدة رات التصوُّ عىل املوروث وإقامة املوروث يف الوافد تركيب ثم ة، القمَّ
الصورة.6 حيث من للموروث الوافد وابتالع املادة حيث من املوروث يف الوافد ابتالع يتمُّ
أرسطو، عىل منحول كتاب إذن املحض» الخري يف ألرسطوطاليس «اإليضاح كتاب
نوع وهو األوىل، العلَّة موضوع عىل لرتكيزه نظًرا الِعَلل» «كتاب باسم أيًضا ُعرف ما وهو
املحضة، اإلنية من قريبة وهي الطبيعية. واملفارقة الفلسفي اإليمان أو العقيل التنزيه من
وكل وحدانيته. من ُمستمدَّة وحدانية وكل املحض. الحيِّز هي األوىل والعلة الحق. الواحد
بالقوة، الطبيعة يدير اإللهي والفعل إلهي. وفعل عقيل وفعل إنساني ِفعل لها نفس
وطبيعية. ونفسانية عقلية قوة كل فوق اإللهية والقوة وإلهية. وعقلية ذاتية قوة وهي
عن الفضائل يقبَل إلهي وعقل ط، بتوسُّ إالَّ الفضائل يقبل ال فقط عقل نوعان: والعقل
وتعاىل، تبارك هللا هو وامُلدبِّر ويُدبِّرها. األشياء اإللهي العقل ويعلم مبارشة. األوىل العلَّة
األشياء. عىل وتعاىل تبارك باهلل ويفيض باهلل. تشبًُّها األكثر ل األوَّ امُلبتِدع هو والعقل
ينتهي باهلل والتوفيق بالبسملة الكتاب يبدأ وكما بالتدبري. العقل وتعاىل تبارك هللا ويتقدَّم
يف أرسطو تعشيق إذن يتمُّ الدين. يوم إىل والسالم وآله محمد عىل والصالة له بالحمد
الفرق يُمحى حتى الكاذب التشكُّل منطق يف هللا مع األوىل العلة أو ل األوَّ والعقل اإلسالم،
اإليمان إليه يُضاف بل اليونان، لحساب العقيل التنزيه يكفي ال واإلسالم. أرسطو بني

اإلسالم. لحساب الفلسفي

ألَفيَت فإْن بَيَّنَّا. كما الحق ل األوَّ الواحد غري كان غريه من موجودة غري ثابتة فيه الوحدانية كانت «فإن 6
األوَّل الواحد من كان غريه من كان فإن الحق. ل األوَّ الواحد غري كان غريه من موجودة فيه الوحدانية
أيًضا. وحدانية األواحد وسائر امَلحض الحق الواحد يكون أن ذلك من فيعرض األواحد. غري ُمستفاد إذن
وحدانية كل أنَّ ووضح بان فقد وحدانيتها. علَّة هو الذي الحق الواحد أجل من وحدانية صارت وإنما
ُمستفيد غري مفيد فهو الوحدانيات، ُمبِدع ل األوَّ الحق الواحد غري ُمبَدعة ُمستفادة فهي الحق الواحد بعد

ص٤٥). العرب، عند امُلحدثة األفالطونية املحض، الخري (إيضاح والسالم» بَيَّنَّا كما
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

املوجود التيار وهو اإلرشاق، حكمة يُمثِّله، الذي بالتيَّار بل بشخصيته، ليس وأفلوطني
اإلرشاق وِحكمة سينا، وابن الفارابي عند اإلرشاقية الفلسفة يف اإلسالمية الحضارة داخل
ألنه الفارابي إىل اإللهي» العلم يف «رسالة نسبة السهل من كان لذلك السهروردي. عند
وهي سيان.1 اليوناني والشيخ اإلسالمي الشيخ أفلوطني، لروح املسلمني الفالسفة أقرب
مصطلحاته. ذلك عىل تدلُّ كما الخامس من أفلوطني تاسوعات من ُمنتَزعة نصوص
للكندي. امُلعاِرص الحميص ناعمة بن املسيح عبد التاسوعات مرتجم نفس هو ُمرتِجُمها
ألقابه الصوفية ألقابه فاقت الذي الزاهد العالم الفيلسوف الفاضل الشيخ هو فالفارابي
الشيخني، بني لالتفاق نظًرا الفارابي ونصوص أفلوطني نصوص بني فرق فال الفلسفية.
ألبرقلس املحض» الخري يف «إيضاح كتاب أيًضا إليه نُِسب الذي وهو واليوناني. اإلسالمي
والثاني نقل ل األوَّ أنَّ مع السائل»، «عيون يف املحض الخري موضوعات لوجود نظًرا
مؤلَّفات ضمن يُذَكر ال أنه مع الفيض. الحتواء قديمة حضارية ِبنية وكالهما إبداع.2
إليه نُِسب ألرسطو». الكل مبادئ «تلخيص عن وبعيد له، نصٍّ أي ن يتضمَّ وال الفارابي
السيد تالميذ أحبِّ الالهوتي يوحنا إىل اإلرشاقي الرابع اإلنجيل نُِسب كما إرشاقي ألنه
الشهرية. اللوحة يف يبدو كما الربَّاني العشاء يف صدره عىل رأسه أسند والذي إليه املسيح

ص١٦٧–١٨٣. أفلوطني، للفارابي: اإللهي العلم يف رسالة 1

تقديم، العرب، عند امُلحَدثة األفالطونية املحض، الخري يف (اإليضاح ألونرس ألونسو افرتاض هو هذا 2

ص١–٣٠).



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

اتِّفاق هو املهم بل اإلسالمي، الشيخ أم اليوناني الشيخ النص، مؤلِّف يهم وال
ُمتشابهة موضوعات عدَّة تجميع يمكن وبالتايل الروح.3 نفس يف النصوص من مجموعة
فالحكمة إسالمي، أو يوناني مؤلٍف أي إىل ونِسبتها عنوان أي تحت ووضعها اتجاهها يف
عرب الكل ِحكمة األنا. وال اآلخر ال أحد، يمتلكها ال Philosophia Perennis خالدة
بعَد ما كتاب مع للفارابي، اإللهي العلم يف رسالة مع أرسطاطاليس، أثولوجيا العصور:
اليهود فضالء من لواحٍد ورسالة ُرشد، ابن تلخيص من البغدادي اللطيف لعبد الطبيعة
ُرشوِحه يف ورد ما عىل العالم ِقَدم يف أرسطو براهني نُقصان فيها بنيَّ سليمان بن يهوده
كتُب عىل اعتماًدا أخرى براهني وتفضيل ُرشد ابن ْرشح عىل اعتماًدا الربهان كتاب يف
فالحكمة الطبيعة». بعد و«ما والعالم» و«السماء الطبيعي» «السماع األخرى أرسطو
من أرسطو فيه كان الذي الوضع نفس يف ألنه إرشاقيٍّا أيًضا رشد ابن جعلت الخالدة
وشارك أرسطو. حاجة قْدر أثولوجيا إىل حاجٍة يف رشد ابن وكأنَّ طبيعي، عقيل قبل،
بل والقرآن، اليونان فقط تجمع ال الخالدة فالحكمة فاضل. يهودي املجموعة هذه يف
توَجد ما بقْدر نظرية حقائق توَجد وال محمد. وِحكمة موىس ِحكمة األديان، أيًضا تجمع
الرباهني ة دقَّ بل صوابها، أو العقيدة خطأ ليس العالم ِقَدم يف فاملهم برهانية. قدرات

نفسه. أرسطو كتُب مجموع من وأحكامها امُلستعملة
النص روح وضع هو فاالنتحال كبريًا. والتلخيص االنتحال بني الِفَرق يكون ال وقد
عنه يُعربِّ ثم األصيل النص يفهم الذي التلخيص يفعله ما وهو جديدة. عباراٍت يف األوَّل
اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاب من األخرية الفصول حال هو وهذا مبارشة. بألفاظ
الحجم إيجاد التلخيص، عىل الدافع هو االنتحال يف فالواضع أثولوجيا. يف البغدادي
الواحد فاملؤلف امُلسِهب. ل األوَّ الرشح بعد االختصار بهذا املؤلِّف يقوم وقد املعقول.4

أفلوطني، الفارابي: نرص أبي الزاهد العالم الفيلسوف الفاضل للشيخ اإللهي الِعلم يف رسالة هذه 3

الشيخ، وقال ص١٩٥. ص١٩٢، ص١٨٨-١٨٩، ص١٨٤، اليوناني، الشيخ قال ص١٦٧. ص٥٦،
ص١٩٥. ص١٩٢،

يكون الطبيعة بعد ما علم يف كتاب غرض تعاىل: هللا رحمه يوسف، بن اللطيف عبد الشيخ املؤلف قال 4

املعاني فيه وكررت مبسوًطا، فجاء ذلك يف كتابًا صنفت قد كنت ألني واملخترص املبسوط بني متوسًطا
أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة» بعد ما («كتاب فيه القارئ يمله أن يكاد طويًال تكراًرا

ص٥٦-٥٧).
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

األكرب الرشح يف رشد ابن فعل وكما ثانيًا، التلخيص ثم أوًَّال الرشح مًعا، بالعمليَّتنَي يقوم
والرتكيز القراءة يف التشويق عنرص عىل حرًصا األوسط بالرشح مارٍّا األصغر الرشح ثم

الكبري. الرشح يف واإلطالة امَلَلل عن بعيًدا التلخيص يف املعنى عىل
وبالتايل أوضح، فيه املنطقي الجانب أنَّ إال النزعة، إرشاقي الفارابي أنَّ من وبالرغم
فيه الصويف الجانب يكون حتى أرسطو عند الحال هو كما فيه الفلسفي االنتحال أمكن

اإلرشاق. إىل ينتهي واملنطق التصوُّف، إىل تؤدي فالفلسفة املنطقي. للجانب معادًال
إكمالها ثم بداية كنقطة فقرات أو منها باب يكفي كلها. التاسوعات نقل يُهم وال
وهو قديم. لحٍن عىل جديدة بتنويعاٍت يقوم عندما املوسيقي يفعل كما الروح بنفس
وإال كله الكتاب نقل املطلوب فليس البغدادي. اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاب حال
الفصول إبداع يتم حتى نقًال منه الفصول بعض تكفي بل إبداع، دون نقًال األمر كان
ويُناظرها ألثولوجيا. األصيل النص يف تُوَجد ال العربية الفقرات بعض أنَّ كما األخرى.5
التاريخي. أفلوطني نص يُهم فال منها. العارش الفصل يف الالتينية الرتجمة يف ورد ما
الالتينية الرتجمة أنَّ حني عىل اإلبداع، إىل النقل من مروًرا االنتحال يف عليه يُزاد أن يمكن
العرص يف الرومان إىل اليونان من الحضارية العمليات ألنَّ النقل عىل اإلبقاء لت فضَّ
حضارتنَي بني وليست األوروبية الحضارة نفس يف عملياٍت كانت املسيحي أو الوثني
يف النوع يف ال الدرجة يف والرومان اليونان بني الخالف واإلسالمية. كاليونانية ُمتمايزتنَي

النوع. يف خالف والقرآن اليونان بني الخالف أنَّ حني
هل أفلوطينيٍّا؟ أو أفالطونيٍّا بالرضورة يكون النوع هذا من إرشاقي فكٍر كلُّ وملاذا
اليونان، من أقدم الرشق كان وإذا إليه؟ يُحال عليه الِحق وكل الزمان، يف أقَدُم ألنه
النوع هذا من إرشاقي فكٍر كل ويكون رشقية، األفلوطينية أو األفالطونية تكون ال فلماذا
وما الحضاري املركز بل التاريخي األصل فقط ليس اليونان ألن أم رشقيٍّا؟ صوفيٍّا
بقْدر رشقيٍّا أفلوطني فيكون اإلحاالت تتعدَّد ال وملاذا األطراف؟ هي ثقافاٍت من حوَلها
سيطرة خالل من األطراف ثقافات فيه تُذاع الذي الوقت يف أفلوطينيٍّا. الرشق يكون ما

إحالة. موضوع تكون أن من بدًال إحالة نقاط وتُصِبح والنرش اإلعالم
تاسوعات من اإللهي الِعلم يف الفارابي إىل املنسوبة الرسالة تمتلئ أن الطبيعي ومن
بما يشء كل يعَلم والذي الصور جميع قوة العقل يف جعل الذي هللا بألفاظ أفلوطني

ص١٩٩–٢٤٠. أفلوطني، أثولوجيا، يف البغدادي اللطيف لعبد الطبيعة» بعد «ما من األخرية الفصول 5
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

هو األشياء. ُمبدع فاضلة، عطايا يُعطي إليه، ويشتاق العقل يعلم كما ذاته ذلك يف
الكاذب التشكُّل عملية وتظهر الخريات.6 وخري العقول، وعقل األحياء، حياة األوىل، العلَّة
تعاىل، الباري وجل، عزَّ الباري وتعاىل، تبارك فاهلل تام. بوضوٍح الفلسفي االنتحال يف
ل، األوَّ هو املبدأ أيًضا هو املوروثة التعبريات آخر إىل الدائمة الوحدانية الحق، الربوبية
ترجمة إذن تُوَجد ال الوافدة. التعبريات آخر إىل املحض العقل ل، األوَّ الفاعل األوىل، العلة
حضاري نقل هناك بل للفارابي، اإللهي العلم رسالة يف أفلوطني لتاسوعات حرفية
حضاري عمٌل الكاذب والتشكُّل الوافدة.7 بألفاظ املوروثة اإلرشاق ِحكمة عن والتعبري
الجماعي. الَخْلق هو الذي الفلسفي االنتحال بدليل فرديٍّا؛ عمًال بالرضورة وليس جماعي

يوحنا.8 إىل الرابع اإلنجيل نسبة مثل للفارابي اإللهي العلم نسبة
أو رشًحا أو ترجمًة كان سواء إنتاجه، يُعاد نصٍّ كل يف الكاذب التشكُّل ويظهر
األوَّل الفاعل هو املوروث بتعبريات وعال وجلَّ وعزَّ جلَّ فاهلل انتحاًال. أو تأليًفا أو تلخيًصا
األشياء، عىل بالخري يفيض الذي املحض، الخري امُلبتدع، ل، األوَّ العقل ُمتحرك، غري ساكن
املوروث تعبريات وتداخل فكر. وال رؤية إىل إبداعه يف يحتاج ال ملية، وال صورة له ليس

ص١٦٨). أفلوطني، للفارابي، اإللهي الِعلم يف (رسالة الصور جميع قوة فيه هللا فيجعل العقل، كذلك 6

ذاته. َعِلم َعِلم إذا إنه إليه. ويشتاق تعاىل هللا يعلم العقل إن أيًضا. نفسه يعلم ال تعاىل هللا علم إذا إنه
ُكنه تعاىل هللا يعلم أن عىل العقل يقَو لم فإْن تعاىل. هللا يعلم العقل إنَّ الفاضلة. هللا عطايا جميع هو
حياة هي األوىل العلَّة إن العقول. أبدع األشياء إبداع ل األوَّ الفاعل أراد ملَّا ص١٧٢). (أفلوطني، … علمه

ص١٧٧). (أفلوطني، الخريات وخري العقول وعقل األحياء
الحق الربوبية هو وأنه القياس عليه دلَّ الذي ل األوَّ املبدأ وعن العقل عن نفحص أن علينا «يحقُّ 7

اإللهي، العلم يف الفارابي (رسالة «… فنقول آخر طريًقا نسلُك أن ذلك نفعل أن قبل نريد أنَّا غري
من فهو األوَّل بعد كان ما كل منه. هي وكيف بعَدها التي األشياء ويف األوَّل يف ص١٦٧). أفلوطني،
املنطق أمر يف حاملها من يُميزها الذي هو العقل أنَّ وذلك ص١٧٨). العرشة، (العقول اضطراًرا األوَّل
ساكنًا حاله عىل يبنى ل األوَّ الفاعل (ص١٧٩). ثابت ساكن وهو يعقل إنما ل األوَّ العاقل إنَّ (ص١٧٩).
(ص١٨٢). وتعاىل تبارك اإلله (ص١٨١). تعاىل الباري إىل ذهب إذا العقل إنَّ (ص١٧٩). ا تامٍّ قائًما
جميع عنه فلينِف تعاىل الباري يصف أن أراد فمن (ص١٨٢). بالُحسن يُوصف وجل عزَّ الباري ألنه
الباري يف وليس األشياء، جميع الخري امُلفيد البسيط فهو ل األوَّ الخري ا فأمَّ فقط. خريًا وليجعْله الصفات
ال األوَّل واليشء (ص١٨٣). الصفات علَّة ألنه كلِّها الصفات فوق وهو األشياء صفات من ِصفة تعاىل

(ص١٨٣). دائمة وحدانية تبقى بل تكثريه يقبل
ألفلوطني. حرفية ترجمًة ليست أنها للفارابي اإللهي العلم رسالة عىل كراوس بول يعيب 8
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

النفسيَّني املخزوننَي كال أصبح فقد التعاُقب. عىل بالرضورة وليس التباُدل عىل والوافد
ويتَِّحد اآلخر. تعبريات يف أم األنا تعبريات مصدريهما، عن النظر بْرصف للتعبري أدوات
شيئًا وليس أخالقي، نفيس مطلب واحد، واقتضاء مطلٍب عن تعبري كليهما ألن القوالن
أن «ينبغي ل األوَّ فالفاعل وتصويره، وصفه عىل الرؤية تختلف قد الخارج يف موضوعيٍّا

ساكنًا».9 يكون
اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاب يف الفلسفي، االنتحال يف الغالب واملوضوع
األوىل. الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل رسالته يف الكندي مثل والكثري، الواحد هو البغدادي،
والكثري. الواحد بلُغة والعالم هللا بني لة الصِّ عن التعبري طريق عن كاذب تشكُّل وهو
فقط يحُدث هنا وافًدا. لفًظا بالرضورة وليس موروث لفظ أيًضا الواحد لفظ أنَّ مع
وهو األشياء، لجميع الفاعلة األوىل العلة هو والوافد لفظي.10 تشابُه أو اقرتان عملية
األوَّل واملبدأ املبني، الحق ل األوَّ الواحد هو فحسب. هوية األدلَّة الفاعلة القصوى، العلَّة
الفرد وهو ل، األوَّ امُلبدع الصور، جميع يف األوَّل الفاعل بأِرسها، العاَلم هويات علَّة
وهي الحركة. أصناف جميع عن بريئة األوىل والعلة م. توهُّ أيُّ عليه يصحُّ املحض ل األوَّ
وبذَر العقل هللا خلق لها. هيوىل ال التي الروحانية الصور جميع خلق واألكمل. األَرشف
يشءٌ والكلمة ل، األوَّ الينبوع من والعقل منه. تتخاَرج ثم فيه كامنة األشياء جميع فيه

أفلوطني، ألفلوطني، ُمتفرقة (نصوص ساكنًا يكون أن ل األوَّ للفاعل وينبغي ساكن. األوَّل الفاعل 9
(ص١٨١). عظيم واحد إنه األشياء، ُمبدع الحقَّ الواحد إنَّ الضوء، يُشبه امَلحض الواحد إن ص١٨٤).
يفيض الذي ل األوَّ يف امَلحض الخري (ص١٨٨-١٨٩). األوَّل الفصل يف معلق اآلثار كل امُلبتِدع ل األوَّ العقل
أبدع هللا (ص١٩٦). ملية وال صورة وعال جلَّ للُمبِدع ليس َمْحض. خري األوَّل الخري األشياء. عىل بالخري
— الباري وأن … الِحكمة بغاية كلها األشياء أبدع — وعزَّ جلَّ — األوَّل الفاعل إن … فقط بأنه األشياء
إىل األشياء إبداع يف يحتاج ال — وعزَّ جلَّ — األوَّل الفاعل إن (ص١٩٧). وبَسَطها ها صريَّ — وعزَّ جلَّ

(ص١٩٨). ِفكر وال رؤيٍة
الواحد يكن لم إْن وذلك دقيقة وحجج ُمقِنعة بأقاويل ذلك يُبنيِّ وآخر موجود، الواحد كثرٍة كلِّ يف إن 10
هو «فالواحد ص١٩٩). أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب الكثرات من يشءٍ يف
امُلبني ل األوَّ الحق الواحد (ص٢٠٠-٢٠١). الكثرة» قبل الواحد البتة. فيه كثرَة ال الذات جهة من واحٌد
هويات علَّة هو األوَّل واملبدأ (ص٢٠٢). فقط هوية هو إنما القصوى والعلَّة األوىل العلَّة (ص٢٠٤).
البحوث هذه من لنا ظهر فقط (ص٢٠٨). الصور جميع فيه ل األوَّ والفاعل (ص٢٠٥). بأرسه العالم
األَرشف وهي الحركة، أصناف جميع عن بريئة األوىل العلة (ص٢٠٤). لها هيوىل ال روحانية صور

(ص٢٢٥). واألكمل
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

يرضُّ عما ويبتعد له، أصلح هو ما إىل واحٍد كل بها يهتدي العالم، سائر يف وهي واحد
يشء.11 كل بصحة وتثق معارضها، إىل النفوس تسكن بها به،

املنطق، ألرسطو طبًقا ألفلوطني الفلسفي النََّسق بناء الفلسفي االنتحال ويعيد
الشيخ عَرف فقد الشفاء. ِبنية يف ظهر كما للمسلمني وطبًقا واإللهيات، والطبيعيات،
من أعىل واإللهية املنطقية، من أعىل الطبيعية واملعرفة منطقية. معرفًة املقوالت اليوناني

الصوفية.12 طريق عن األعىل إىل األدنى من تراتُبي صعوٍد يف الطبيعة
الباري سبحانه، هللا امُلبدع، الباري، هو األوَّل الفاعل املبدأ، األوىل، العلَّة والواحد،
ألفاًظا هناك أن ًة خاصَّ الوافد ألفاظ مع استعمالها يتمُّ التي املوروث ألفاظ تعاىل،
الباري سبحانه، هللا نور اإللهية، الرشيعة اإللهية، العناية الكلمة، املبدع، مثل مشرتكة
واحد، آٍن يف ومسيحية هللا، كلمة قرآنية، فهي إسالمية الكلمة سبحانه. الباري تعاىل،
الكلمة. موضوع يف أخرى إىل حضارة من الحضاري النقل يتمُّ وقد أيًضا. ويهودية بل
استنباط اإللهية والرشيعة الِقَدم، ضدَّ اإللهية فالعناية املعاني. وتختلف األلفاظ تتشابَُه
النص يكتفي وال املسلمون.13 الصوفية يقوله ما اإللهي والنور النظم، من القانون
يُضيف أيًضا بل املادة، إىل النفس إىل العقل إىل هللا من الَفيض ونظرية اإللهية بالفلسفة
والتوفيق الَعون وسؤاله هللا إىل ع الترضُّ طريق عن هللا إىل الصعود الطريق، وْصف

ص٢٣٨-٢٣٩). (أفلوطني، الربوبية األوىل، العلة (ص٢٢٨). ذلك عليه يصحُّ فال امُلبدع ا أمَّ 11
إلهية ومعرفة طبيعية معرفة أعني املنطقية من وأعىل منطقية، معرفة قاطيغورياس جميع وعرف 12

ص٢٢٩). أفلوطني، للبغدادي، الطبيعة بعد ما (كتاب
اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب ساكن هو وكذلك األشياء جميع فيه وبذَر العقل خلق هللا إن 13
الباري أنَّ لو (ص٢١٠). وصورها األشياء إثبات أوجد سبحانه هللا إن ص٢٠٩). أفلوطني، البغدادي،
يُدَرك وال (ص٢١٥). وبهاؤها ُحسنها يظهر ولم األشياء لخِفيَت فقط وحده وكان األشياء يُبِدع لم تعاىل
ل، األوَّ الينبوع من والِعلة (ص٢١٨). اإلشارة من ُسِلب ما وسْلب اإلشارة عليه تَقُع ما بنفي إال سبحانه
ويهُرب له، أصلح هو ما إىل فيه واحٍد كلُّ يهتدي التي هي العالم، سائر يف والكلمة واحد، يشء والكلمة
عرفناه، ما إىل نفوُسنا تسكن بها التي وهي والحيوان. والجماد النبات أصناف من به أرضُّ هو مما
به ُخصَّ ما إىل يشءٍ كلُّ يصري به الذي سبحانه هللا نور وهي اإللهية. والرشعية األكرب الناموس ولها
كما نحَوه ُمتحرِّكون به ُمتشبِّهون أصنام والكل القدوات، قدوة تعاىل فالباري (ص٢١٦). له وُفرض
كلمة وانظر واحد. أنه مع كثريًا لذلك فصار أحبَّه من يعني كثري.» وهو واحد «املعشوق الشاعر قال

(ص٢١٩). ُمتقنعة كثرية وإليها منها والحركة واحدة، وهي املدينة يف الناموس
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

وحركة السماء إىل األكفِّ رفع مجرد ع الترضُّ يف يكفي وال الشعر. يقِرض مسلم كُصويف
الجهل، يف وعلمه العقل يف نوره يُرشق حتى بالقلب والخشوع بالعقل ع الترضُّ بل اليد،
ال فالِعلة األثولوجيا. بقية يذكر والعرشين الرابع الفصل ويف االستطاعة.14 يف وإرادته
الطبيعة، لعاَلم ُمطابق الربوبية وعالم يزل. لم الذي فضله واحد، العالم ومبدأ تتحرَّك،
وشائج عىل يدلُّ ا ممَّ صفاته، عني وذاته ذاته، عني صفاته فيه. هللا إرادة تنفذ لذلك
مبارشًة يكشف ا ممَّ والشهادة الغيب عالم وهو واالعتزال.15 الحكمة علوم بني الُقربى

الكاذب.16 التشكُّل عملية عن
الفلسفة إىل واالعتزال الفلسفة واجتماع السلبي، الالهوت من االنتقال يتم ثم
الدنيا».17 «أعز هو فاعله والبهاء الُحسن بلغة هللا عن والحديث الحب ولغة والتصوف،
أفالطون «أحبُّ نقُده. أيًضا يمكن فإنه مقبول، اليوناني الشيخ لدى ما كل وليس
يخرج فالشيخ والتقريظ. املْدح فقط وليس ممكن أيًضا فالنقد أعظم.» للحق ُحبي ولكنَّ

ذلك إيضاح عىل والتوفيق العون ونسأله سبحانه هللا إىل ع ونترضَّ نبتدئ املسألة هذه نُطلق أن وقبل 14

نبتِهل كلنا إليه، الدائرة أيدينا نرفع وال فقط، باألول إليه ع ونترضَّ نسأله ما وليس استطاعتنا. بقْدر
دائًما ُمتواتًرا طلبًا ونطلُب ع، ترضُّ أشدَّ إليه ع ونترضَّ له، أنفسنا ونبسط عقولنا، بخضوع ع ونترضَّ إليه
سوسنا، عىل يغلب الذي الجهل َعنَّا ونفى الساطع، بنوِره عقولنا أنار ُمخلصني ذلك فَعْلنا فإذا نََمل. وال

(ص٢١٨). ذلك عىل امَلعونة من سألناه ما عىل وقوَّانا
البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب تتحرَّك ال التي األوىل الِعلة أن وصحَّ َ تبنيَّ فقد 15

لعالم ُمطابق الربوبية وعالم تزل، لم التي تعاىل هللا فضيلة وهو واحد، العالم بدء ص٢٣٢). أفلوطني،
… والصغار الكبار أجزائه وإىل الطبيعة عالم إىل تنفذ تعاىل هللا عطيَّة صارت املطابقة وبهذه الطبيعة
ونقول … هو هي الصفة وتلك إال الباري بها يُوَصف التي النعوت من نعت وال الصفات من صفة ليست

.(٢٣٦-٢٣٧ َمحضة، (وحدانية صفاته هي وذاته ذاته هي صفاته األوَّل املبدأ إنَّ
(ص١٣٣). والشهادة الغيب عالم هو إال ال الذي هللا إلهكم 16

والعلم واملجد والبهاء والُحسن والُقدرة والفرد الجوهر هي ذاته منطقية يف وصفاته الباري اسم إن 17
واحٍد وكل ذلك. وأشباه وقادر وحكيم عالم فيُقال قليًال، األسماء هذه م يُجسِّ فإنه العقل ا فأمَّ والكربياء.
ليست املحضة املحبة ألنَّ محضة ومحبَّة شوًقا تطلُب الصور وجميع قوَّته. قْدر عىل ِعلته منطقية يعرف
األلُسن اجتهدت كيف الدائم. والعشق الشديد الشوق فإنه العوالم من عالٍم وكل ُمتناهية. وال ُمحددة،
لبُّ وهو معشوٍق كل فوق إنه سبحانه؟ الباري بذر الذي والعشق الشوق وتِصف تُدرك أن عىل واملنطق
والعزُّ واملجد والسنا والبهجة والرسور والبهاء الُحسن وهو روحانيٍّا عشًقا املعشوق هو وهو َشوق كل

ص٢٣٧). أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب والجالل
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الخْلط كثري أنه كما إليه. حاجٍة دون واالستقصاءات املنطق عن ويتحدَّث املوضوع عن
إىل وأقرب النفس، عوارض يف املحدثني وآراء الُقَدماء آراء بني ويجمع التناقض، يف ويَقع
ال لذلك إليها. الحاجة عند ترتيب أو نظام أي لُحَججه وليس جوهرها. بيان يف القدماء
فالناقد الكالم. منطق يظهر حتى والنهاية والوَسط ل األوَّ بني النصِّ ترتيب إعادة من بدَّ
من النفس الطاهر القلب، الطيب الِعلم، الواسع اليوناني الشيخ من عقالنيًة أكثر هنا
ينُقصه. إرشاقيٍّا جانبًا أرسطو هو أعطى كما ينفعه عقالنيٍّا جانبًا وإعطائه إكماله أجل
الخالدة.18 الحكمة عن الباحثة الحضارة روح بل جماعًة، أو شخًصا الناقد، من يُهم وال
ويف إرشاقي منظوٍر من كله الفلسفة تاريخ قراءة تُعاد الفلسفي االنتحال ويف
ألنه إرشاقي فيثاغورس االتصال. نظرية أو والكثري الواحد مثل واحد إرشاقي إشكال
بسلوكه، إرشاقي الكلبي وديوجينس بكثري.19 ليس واحد وهو أبولون، لغز امُلبدع ي يَُسمِّ
وِسرَي باألفكار، األنوار ترتِبط له. ُمريد اليوناني والشيخ طريقة، شيخ حياته، يف زاهد
إن يهم وال والرشيعة.20 الحقيقة والعمل، النظر وحدِة عىل كدليٍل بآرائهم الُحكماء حياة

الروحاني عالم بيان يف اليوناني الشيخ «رسالة الحقيقية أفلوطني نصوص مع روزنتال نرش 18

نَر لم واالستقصاءات املنطق أمور من أشياء عن الرجل هذا فحص «ثم للشيخ نقد بها والجسماني»،
يف وتناُقض تخليٍط كثري الكتاب صاحب «إنَّ بقوله: الشيخ الرسالة واضع ر ويُحقِّ حاجة.» إليه للشيخ
لحجاِجه وليس القديم. الرأي عىل فهو جوهرها يف ا وأمَّ امُلحدث. والرأي القديم الرأي بني النفس عوارض
نحن نحتاج لكالمه ترتيب ال أنه أجل ومن الفن. هذا يف الحكماء كتُب جميع عىل ُمرشف نظام أيًضا
وتُفهم» املعاني لتأتِلف آخره إىل أوائله يف مما وكثريًا أوله، إىل آِخره يف أو الكتاب وسط يف ما ننقل أن

ص٣٤-٣٥). عام، تصدير العرب، عند (أفلوطني
اإللهي العلم يف (رسالة بكثري ليس الذي أبولون بلُغز ل األوَّ امُلبدع ون يُسمُّ فيثاغورس أصحاب كان 19

ص١٨٠). أفلوطني، للفارابي،
البتة، شيئًا يقتني ال بالتقشف. نفسه أخذ قد فاضًال حكيًما هذا ديوجانس كان الكلبي: «وديوجانس 20

وكان بيوم. يوٍم قوت يأكل بَدنه. ويسرت عورتَه يواري ما غري يشء ِملكه يف يكن ولم منزل. إىل يأوي وال
مر أنه وقيل أحًدا. يحتِشم ال ُسوقة، أو كان ملك عند نهاًرا، أو كان ليًال وجَده أين الُخبز أكل جاع إذا
الخباز: له فقال ليأكل، ُخبزه فتناول يخبز، فوجَده الغد يف به مرَّ ثم فأكل، ُخبزه من فأخذ يخبز بخبَّاز
الشيخ صاحب وهو يوم. كل يف أجوع وأنا يوم كلِّ يف تخبز ألنك أيًضا اليوم وآكل له: قال أمس! أكلَت قد
هذا وليس به املعروفة كتبه يف منه ظهرت التي الحكمة صاحب هو اليوناني والشيخ وُمعلِّمه. اليوناني
متفرقة (نصوص فيها» موجودة فإنها الكتب تلك من فليقرأها يطالعها أن أحبَّ فمن ذكرها. موضوع

ص٩٥). أفلوطني، ألفلوطني،
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

بسبعة أفلوطني قبل عاش الكلبي فديوجنس ال. أم تاريخيٍّا صحيحة العالقة هذه كانت
مطابقة يُبني طيماوس يف وأفالطون الشيخ.21 هو وأفلوطني امُلريد هو ذلك ومع قرون.
العالم أبدع الباري أن ويرى إلًها، السماوية األجرام ويَعترب الطبيعة، لعالم الربوبية عالم
بأن أيًضا أقرَّ أثينا ألهل النواميس واِضع وسقراط ووجوده.22 هللا فضل وأنها ِلِعلَّة،

رشقي. أرسطي والكل األطباء.23 بذلك أقرَّ كما وآخرها. األشياء أول هو الباري
محلية غايات هي االنتحال إىل األقرب والتلخيص االنتحال يف السبب يكون وقد
هي اآلَخر فثقافة الغري. لثقافة استعماًال الفلسفي أو يني الدِّ املوروث لنْقد ِرصفة
ابن مثًال البغدادي اللطيف عبد ينُقد الغايات. علوم هي األنا وثقافة الوسائل، علوم
فهم ُحسن عىل اعتماًدا الطبيعة بعد ما فهم وتصحيح ائني املشَّ طريقة مُلخالفته سينا
بالرضورة الدفاع وليس الوافد عن دفاًعا املوروث فهم يصحح هنا فاملؤلف الفارابي.24
فإنه الطبيعة، بعد ما كتاب مثل الوافد، يف التأليف تمَّ ما وإذا الوافد. ضدَّ املوروث عن
علم وكأنه وأقسامه ومنفعته وغايته الِعلم حدِّ بيان املوروث، بطريقِة فيه التأليف يتمُّ
يف الفارابي مثل السابقني اجتهادات عىل يعتمد التأليف فإنَّ العلم، لرتاُكم ونظًرا قديم.
شامًال. تلخيًصا األصيل النصَّ البغدادي ص يُلخِّ الطبيعة. بعد ما كتاب أغراض رشح
من يضيف ثم أخرى، مواضع يف معانيه يجهل أو مواضع يف بحروفه األصل ويتابع

(٤١٣–٣٢٧ق.م.). الكلبي وديوجينس (٢٠٤–٢٧٠م)، أفلوطني 21
أفلوطني، األوىل، (الِعلَّة الكون أحدَث ولَِم العالم هذا الباري أبدع لَم نسأل وقد أفالطون: قال 22

من وكل مرَّتنَي، وسقراط وفيثاغورس أنبادقليس من وكلٌّ مرة، ١٣ أفالطون ذُكر وقد ص٢٣٤).
أفالطون طيماوس. إىل والعرشين الرابع الفصل أول يف البغدادي يحيل واحدة. مرة وأبقراط هرقليطس

واحدة. مرة والرشيف مرَّتان، اإللهي الرشيف
فضالء أقرَّ قد وآخرها. األشياء أول هو الباري إنَّ قال: أثينا ألهل النواميس واضع وسقراطيس 23

الكلية األشياء لجميع املدبِّرة هي إنها يقولون وحدُّوها. وفرضوها الفاعلة الكل ِعلة عرفوا الذين األطباء
ص٢٣٢). أفلوطني، أثولوجيا، يف البغدادي اللطيف لعبد الطبيعة بعد من األخرية (الفصول والجزئية

ائني، املشَّ لرأي ُمخاِلفة تصانيف سينا البن وجد كونه إالَّ الكتاب هذا لتصنيف دعاه ما أنه ذكر «ثم 24

يذُكر مقدمًة يُقدِّم أن يريد أنه ذكر ذلك بعد أنه ثم بتأليفه. يعودون ال بأنهم العلم طالبي يُنبِّه أن فأراد
نرص ألبي مقالة ذلك جميع عن يُنبئ ما أحسن إن فقال أجزائه، وتقسيم ومنفعته الكتاب أغراض فيها
لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب «… نرص أبو فقال ها، بنصِّ أنقلها أن فأريد األرايض، هذه جميع فيها ذَكر

ص٥٦-٥٧). أفلوطني، البغدادي، اللطيف
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املحض». «الخري مثل املؤلفني من غريه عن ينقله صه، يُلخِّ الذي النصِّ غري من أي عنده؛
يمكن ثمَّ ومن موسًعا؛ عرًضا بعرضها الفكرة إليضاح عنه يخرج ثم أوًَّال النص يتبع

اآلتي: النحو عىل اإلبداع إىل النقل من املراحل تتبع

األصيل. النص من الحريف بالنقل البداية (١)
األفكار. وإيضاح مستقلة بألفاٍظ للمعنى التلخيص (٢)

الرؤية إكمال أجل من األوَّل النص روح نفس يف جديد نصٍّ وإبداع املعنى إكمال (٣)
الحضارة من غريه آخر ملؤلٍف أو املؤلِّف لنفس أخرى ُمتفرقة نصوص عىل اعتماًدا
واالعتماد نصوٍص أية عن التام باالستقالل أو إليها املنقول الحضارة أو منها املنقول

الخالص. الذاتي اإلبداع عىل
تُبنيِّ Finale ختامي وإعالم عام كخاتم نبوي حديٍث أو قرآنية بآيٍة النص إكمال (٤)

قت. تحقَّ قد الغاية أنَّ استعمالها، تمَّ قد الوسائل أن

اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاب ن يتضمَّ السابقة األربع للمراحل وتطبيًقا
ا أمَّ ألبرقلس. الخري» «إيضاح من ُمقتبس العرشون الفصل فصول. عدَّة البغدادي
علم وهو أثولوجيا يف فكلها والعرشين، الرابع حتى والعرشين الواحد من الفصول
بآراءٍ ممزوًجا ا عامٍّ عرًضا بل تلخيًصا، ليس والعرشون الواحد الفصل الربوبية.25
و«الشفاء» والتنبيهات» و«اإلشارات للفارابي الفاضلة» «املدينة مثل وأفلوطينية أرسطية
والعرشون الثاني والفصل الجزء. وليس الكل الشخص، وليس املوضوع فامُلهم سينا. البن
والفصل تجميًعا. أو تلخيًصا أو نقًال وليس تأليًفا األصيل النص معاني عىل استطرادات
الواسع الُحر بالتلخيص بل حرفيٍّا طيماوس األفالطوني، النص ينقل ال والعرشون الرابع
آلهة السماوية فاألجرام الربوبية. عالم عن الطبيعة عالم فيض الفيض، إثبات أجل من
هذا يصطدم قد ا ممَّ بالرغم الطبيعي، والعالم اإللهي العالم العامَلني، وحدة عن تعبريًا
عاَلم ومطابقة اإلسماعييل التصوُّف يف يُشابهه ما له أنه إال اإلسالمي، بالتصور التعبري
الروحانية أي مجاًزا تعني هنا آلهة ولكن امليزان، ِعلم يف الطبيعة عالم مع الروح
العالم. الباري أبدع أجلها من التي العلة يف أفالطون رأي ويعرض والجالل.26 والعظمة

.٥٨ عام تصدير العرب، عند أفلوطني 25
العقل. راحة الكرماني: الدين حميد مثل 26
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(اإلسالمي) األفلوطيني االنتحال سادًسا:

اإلبداع هذا وأنَّ واحدة. إلهية النظرة دامت ما وأفلوطني وأرسطو أفالطون بني فرق فال
فرق فال الكالم. علم مع وتداخل هللا صفات يف استطراٍد مع ووجوده هللا بفضل تمَّ قد
النبي حق يف نبوي بحديٍث االنتهاء ثُم العلمية املادة حيث من واملوروث الوافد بني
علم عىل تتميَّز التي الِحكمة علوم من تختفي كادت أن بعد النقلية الحجج وظهور
الفاضلة املدينة أهل آراء يف بكتاب والوعد الخالص، العقيل التحليل عىل باعتمادها الكالم
لإللهيَّات وتحويل للمستقبل، اإلبداعي التأليف مرحلة عن وإعالن اإللهي، للعلم كختاٍم

والسياسة. املجتمع يف لإللهيَّات النهائي فاملصبُّ سياسيات، إىل
املعرفة من فالغاية والسياسة. واالجتماع األخالق عن بمعزٍل امليتافيزيقا تكن ولم
املدينة أهل آراء يف اتَّضح ما وهو فاضلة. مدينة يف الحياة السعادة ونتيجة السعادة،
منها أكثر إلهيَّات وظلت يكتِمل، وأن ر يتطوَّ أن دون بعُد فيما «للفارابي» الفاضلة
قدوة هللا مجتمعه. إىل نفسه إىل العودة من أكثر هللا يف اإلنسان اغرتاب وبقي سياسيات.
املجتمع إىل الكامل اإلنسان من االنتقال يتم وهنا الخري. وبيده األمر، وإليه القدوات
وأيهما اغرتاب أيهما التحدِّي: ويكون الفاضلة. املدينة إىل اإللهي الكمال من الفاضل،

حقيقة؟27
القرآنية باآليات الفلسفي واالنتحال الرتجمات إنهاء يف كليًة الكاذب الشكل ويتكشف
ال وأفلوطني، وأرسطو وأفالطون وسقراط فيثاغورس لسان عىل حتى النبوية واألحاديث
وتمثُّل املوروث، يف الوافد إدخال هو فالهدف وقارئ. وناسخ ومرتِجم مؤلٍف بني فرق
األحاديث وتكثُر الغايات. علوم إبداع أجل من الوسائل علوم ونقل الوافد، يف املوروث
والثقافة أظهر، فيها والتاريخ أيرس، فيها والتأويل أسهل فيها الوضع ألنَّ القرآن؛ عن
ُموَجزة كلمات النهاية، يف الرس مفتاح أنها عىل واألحاديث اآليات هذه تُذَكر أوضح. فيها
الطابع وإطالة، وبرهان إسهاٍب دون املوروث يف الكامن والهدف القصد ح توضِّ ومركَّزة
ومن الكالم، إىل الفلسفة من َعوًدا العقلية، األدلة ِرس النقلية األدلة وكأن للوافد، امُلميز
واألحاديث واآليات الوافد. أساس والعقل املوروث، بطن هو فالنقل النقل. إىل العقل

العالم إىل انعطف وروحانيًة رشًقا ازداد «فإِن البغدادي: اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما كتاب نهاية يف 27

واستنهالهم استعدادهم بقْدر مراتب ورتَّبهم إليه منهم عليه قَدَر من وجذَب وساوسه فدبَّره األسفل
يتبَع وما الفاضلة املدينة أحوال فيه نِصف كتاٍب تصنيف استبداء يف ونحن الفاضلة. املدينة توَجد حتى

.(٥٧ عام تصدير (أفلوطني، ذلك»
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

واألشياء، الطبيعة لغة والنور، الحبِّ لغة واإلرشاق، التصوُّف الوافد، نوع من امُلختارة
النبوَّة بني فرق فال برشي. وَخاليص دنيوي، امتحان وسفل، علوٍّ حركة السلبي، الالهوت

والوافد.28 املوروث بني والفلسفة،
عليه والرد االعرتاض تخيُّل اإلسالمي، التدوين أسلوب الفلسفي االنتحال يف ويظهر
إعطاء وطريق الوعظ أسلوب استعمال يتم كما 29… قلنا … قائل قال فإن ُمسبًقا،
املسلمني امُلفرسين عادة عىل بالشعر االستشهاد ويتم الخلقية. والتوجيهات النصائح
أسلوب يظهر كما كتابكم.» تفسري فيه فإن جاهليتهم بشعر «عليكم عمر: لنصيحة طبًقا

الطبيعة.30 ملظاهر هللا مخاطبة يف الحوار

رأيَت هل ُسئل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن منها الكلم جوامع هي التوحيد يف موجزة كلماٌت الرشيعة «ويف 28

كمثِله ليس وقرأ األشياء. من بائن ربي قال: ربك. لنا ِصف قوم: له وقال أراه. نوراني فقال: ربك؟
العرب، عند أفلوطني أثولوجيا، يف البغدادي اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما من األخرية (الفصول يشء»
كالم ومن بها. ُمستهينًا الدينية باآلالم ُمتأثر غري إلهيٍّا بًرشا، الواحد بعد الواحد «ويصري ص٢٣٩).
وال بقلبه يأخذ من يِجد لم األبرار ورهبانية الصديقون ومهينوه الرب الداهية يف العبد أوقع إذا النبوَّة

ص٢٣٩). (أفلوطني، عينه» يلحقه
… ونقول ص١٧٢). أفلوطني، للفارابي، اإللهي العلم يف (رسالة وقلنا» … يقول أن قائل يقدر «وال 29

ص٢٢٧). أفلوطني، البغدادي، اللطيف لعبد الطبيعة بعد ما (كتاب
الطبيعة بعد ما من األخرية (الفصول وأحِدثوا» فافعلوا خلقتُكم وأنا اإلله «أنتم لألفالك: الباري قال 30

ملَّا السماوية األجرام لهذه الباري فإنَّ وأيًضا، ص٢٣٢). أفلوطني، أثولوجيا، يف البغدادي اللطيف لعبد
وُمدبِّروه العالم لهذا آلهة وأنتم البتة، املوت تحت واقعني غري خلقتكم لها: قال الطبيعة عالم من حذاها

(ص٢٣٤).
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الطبيعية املُنتَحالت سابًعا:

العلل كتاب الطبيعة، وصنعة الخليقة ِرس (١)

إليه نُسب الذي الحكيم لبلينوس العلل» كتاب الطبيعة، وصنعة الخليقة «رس ويُعترب
علم يف نصٌّ وهو امُلتعدِّد. امُلنتَحل نموذج امليالدي ل األوَّ القرن يف وعاش الخوارق
من كجزءٍ العميل الكيمياء علم يف كتاب هو عامًة. والطبيعيات خاصًة، واملعادن الكيمياء
واملعجزات، والسحر للجن ُمصاِحب إلهي، أنه الكتاب من تبدو كما صورته الطبيعيات،
يُوحي حتى الرسول مثل يتيًما املؤلف نشأ كتُبه. معظم ضاَعْت االتجاه. أخالقي

الكتاب.1 قراءة عىل ويحثُّ به واإليمان معه بالتعاُطف
املوروث، عن يُعرب وهو الخليقة»، «رس األوَّل أقسام: ثالثة عىل العنوان يحتوي
الذي الوافد عن تُعربِّ التي الطبيعة» «صنعة والثاني االنتحال. عىل والدافع الخلق نظرية

الرتاث معهد فايزر، أرسوال تحقيق العلل، كتاب الطبيعة، وصنعة الخليقة ِرس الحكيم: بلينوس 1

بل الطبيعي التاريخ صاحب بلينوس ليس واملؤلف ص٧–١٨. مقدمة، ١٩٧٩م، حلب جامعة العلمي،
لكتاب وثيقٍة أقدم عىل ويحتوي قرون. عدَّة بعد إليه املنسوب الحديث الفيثاغوريس تباتا من أبولوينوس
طبيعة كتاب مثل عليه سابقة مصادر عىل ويعتمد بالحكمة. امُلثلث هرمس إىل املنسوب الزمرُّدي اللوح
ترجمة الرهاني أليثوب بالرسيانية الذخائر وكتاب امليالدي ل األوَّ القرن من نيمسيوس لألسقف اإلنسان
مصدر عىل كالهما اعتمد وربما واإلنسان. الحيوان مقالتَي مصدر وهو نابلس من قسٌّ وهو ساجيوس
وانتحل يونانيٍّا اسًما ابتدع والثالث الثاني القرننَي من عربيٍّا املؤلف يكون وربما سابق. مشرتك واحٍد
البعض ويجعله رسيانية. نسخٍة من العربية إىل تُرِجم ثم يونانيٍّا الكتاب يكون وربما املرتِجم، شخصية
ساجيوس ترجَمه اإلسالم. قبل شائعة أفكاٍر عىل ويحتوي امليالدي السادس القرن من يونانيٍّا ا نصٍّ
مؤلِّف عن الرازي حاتم وأبي الطبيب الرازي بني مناظرة ويف حيان. بن جابر قبل اليونانية من مبارشًة
تأليفه. ال الكتاب ظهور وقت ذلك يكون وربما (١٩٨–٢١٨ه). املأمون زمن عاش أنه يتبنيَّ الكتاب



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

التعشيق مكان االثنني، بني الرابطة وهو الِعلل» «كتاب والثالث املوروث. داخل يتمثَّل
الِعلة هو هللا يصبح كي واملعلول الِعلة بني الرضورية والصلة التعليل نقض يتمُّ حيث

األشعرية. يف الحال هو كما الطبيعة لظواهر املوجهة املبارشة والعلة بل األوىل،
أوىل رواية والثاني للنص، ُمخترص األوَّل أقسام: عىل يحتوي ُمركَّب كتاب وهو
ح امُلنقِّ فيها أدخل قة ومنسَّ عة وموسَّ حة ُمنقَّ ثانية رواية والثالث العربية، الرتجمة تطابق
لنمسيوس اإلنسان طبيعة يف الكتاب من كبريًة أقساًما الثاني القرن أواخر يف عاش الذي
إىل ويُحيل الخليقة» «رس (٢١٥–٢٩٨ه) حنني بن إسحاق ترَجم ثم العربية، إىل تُرِجم
ى وتَُسمَّ املعلولة. العلل مع املخلوقة الخلق كتاب يتقابل النص. يف أخرى كتُب عرشة

فيدون.2 ومصحف هرمس مصحف مثل مصاحف املنزَّلة غري الكتُب
الكتاب وصل كيف خيالية؛ قصص تروى امُلنتَحلة النصوص يف التشويق وكعادة
به.3 ُموًحى زمرُّدية صحيفة عىل آخر نصٍّ مع بالحكمة املثلث هرمس من رسداٍب يف
اإلسالم. وحي هو اليونان عقل وكأنَّ الوحي حضارة يُمثل لبلينوس الخليقة» «أرسار
الخلق بني فرق ال الطبيعة، الدين يُمثل الطبيعة» «صناعة لهرمس الزمرُّدي واللوح
ولكنه بنفسها، تفعل الطبيعة أن يرى الكيمياء يف نيصِّ نموذج الزمرُّد لوح والطبيعة.
ل والتحوُّ الكتابنَي، بني املزاوجة ِرس وهذا بالخلق. إالَّ يُعَرف ال املادة جوهر ألنَّ قارص

الثنائي. ر التصوُّ إىل للعالم األحادي ر التصوُّ من
كتبَها بمادة الشعبية العقيدة عن للدفاع شعبي مستوى عىل الكتاب ويُعَرض
كل يُفرسِّ مما أربعة يف أربعة وتتكرَّر األعداد، سحر ويظهر املصادر. ُمتعدِّدة العلماء
القصيص. الطابع ويظهر للرشح، األمثلة وتَُرضب الصفا، إخوان عند الحال هو كما يشءٍ
للغري األقاويل ونسبة امُلتخيَّل الحوار أسلوب إىل باإلضافة قصة، م تُقسَّ الخلق إنَّ بل
موارد من للكتاب موحدة صياغة يف املؤلف عبقرية وتتمثَّل قالوا. أو قال األغيار؛ أو
يهتم لم مخطوًطا. ثالثني حوايل إىل تِصل التي الكتاب مخطوطات عليها يدلُّ ُمتفرقة
حيان. بن جابر يذُكره ذلك ومع اليونانية. األصول لديهم كان الحكماء ألنَّ الخاصة به

الخليقة، رسائر كتاب الرسل، كتاب املخلوقة، الخلق كتاب والكنه، مبني كتاب لألشياء، الجامع هي: 2

فيدين. مصحف هرمس، مصحف الحكمة، املثلث هرمس كتاب املعلولة، العلل وكتاب العلل، كتاب
يف فيها إليه أُوِحَي املينونيني فرقة س مؤسِّ سيمون جوزيف إنَّ يُقال التي الذهبية األلواح مثل وذلك 3

يوتا. يف أمريكا
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يف الطبيعية للفلسفة كمقدمٍة الطبيعية بالعلوم امُلشتِغلني بعض منه استفاد وربما
بعد. رت توفَّ قد تكن لم الرتجمة ألن الرتجمة، عرص أوائل يف لإلسالم األوىل القرون

الخالدة الحكمة يُمثل والذي بالحكمة امُلثلث بهرمس االنتحال يبدأ أن الطبيعي ومن
رحيم، عادل خالق فاهلل الوحي. ودين الطبيعي الدين جماع وهو والحكماء. لألنبياء
لذلك أهلها. غري عىل بها مضنوٌن ِرسية حكمة وهي الحمد. فله يشء كل رحمته وسَعْت
ها وفرسَّ عرضها بلينوس ولكن أحد. يفكُّها ال طلسمات عليه ُمظلم رسداب يف أودعت
القس ساجيوس امُلرتِجم وأخذه ولقمان. وموىس يعقوب أوىص كما بَنيه بها وأوىص
نوع نفس من الكتابة مادة والزمرد واللوح العرب. إىل الحكمة ناقًال العربية إىل ونقله
والقوم لألهل محفوًظا ِرسيٍّا كتابًا املؤلف ويعتربه الشعبي.4 الخيال يف الِحكمة قيمة

ذلك.5 عىل والقَسم الُغرباء يد يف وقوعه عَدم عىل والحرص
«الجامع تعبري ويدلُّ اإلبداع. ومنطق االنتحال عنارص عن الكتاب مقدمة وتكشف
ولكنه ترجمة الكتاب بأن املؤلِّف ويعِرتف واالنتحال.6 والتأليف الرتكيب عىل لألشياء»

املوضوع املظلم الرسب يف هرمس يدي بني كان الذي العلل كتاب ترَجم الذي القس ساجيوس «وأن 4

األشياء علل ِعلم هذا كتابي فرسُت «قد بلينوس: قال (ص١٠٠). بالحكمة» ليستخرج الطلسمات عليه
لبَنيَّ لذلك ووضعُت املظلم. الرسب يف هرمس يدي بني كان الذي املصحف يف مكتوبًا كان ما عىل
إالَّ يدفعه أال الِعلم هذا إليه وصل من كل عىل وحرصُت الحكماء، أبناء من حكيًما كان وملن ونسبي
هرمس كتَمه الذي الرس وهو الخليقة. ِرس فيه فإنَّ الحكماء، أبناء من أديب أو أهل له هو حكيم إىل
صدر يف ذكرُت ما عىل حكيم إال يقع ال لذلك طلسم عليه وعمل الرسب، يف يديه بني ووضَعه الناس عن
ذلك. سَرت بالِعلم وملعرفته كتَمه. الخلقة علم يف وُمعلمنا الحكمة يف أبانا هرمس فإن فاكتموه كتاب.
من غريكم علمكم يف يشارككم وال بأهل له ليس من عليه تُظهروا وال أبوكم سرته كما ولدي يا فاسرتوه
زمانكم» أهل رؤساء تكونوا وصيتم ما وصيَّتي والزموا بكتابي كوا فتمسَّ وأعذرت، تقدَّمُت فقد السفهاء.
ملا قال: أنه إيضاح بغري ُمعلقة بلينوس كتاب آخر يف كانت التي الكلمات «وهذه (ص٥٢٢-٥٢٣).
… مكتوب عليه كان هرمس يدي بني كان والذي الزمرُّد من كان الذي اللوح فأخذُت الرب عىل دخلت

(ص٥٢٥). بالحكمة» املثلث هرمس يت ُسمِّ ولذلك فخري فهذا
هذا كتابي يقرأ وأالَّ أيديكم من تُخرجوه وال غريكم إىل ولدي يا تدفعوه وال هذا كتابي وا تُغريِّ «أال 5

وضيَّع وصيَّتي خالف من عىل الشاهد وهللا الناس. أيدي يف ا عمَّ واستغنى علًما ازداد إال الناس من أحٌد
(ص١٣). أمري»

الِعلل كتاب ترجمُت الذي وأنا لألشياء». «الجامع بلينوس اه سمَّ الذي الِعلل كتاب من فرْغنا «قد 6

أرسار من كتابه يف مستوًرا كان ما وكشفُت والعجائب، الطلسمات صاحب الحكيم بلينوس وضَعه الذي
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وقراءًة كميٍّا تحليًال الكتاب يضمُّ إذ وبالتأويل؛ واإلضافة بالحذْف املستور يكشف
الكلمة ن تتضمَّ التي الخلقة كتاب من األوَّل امُللَحق يف أيًضا هذا يظهر كما للطبيعة.
ِقَدم ضدَّ الخلق عن ُمتشابهة مواد تجميع مجرَّد فيه، جديد ال وهو للُمرتِجم، الختامية
عىل واإلرصار بالشك، يُوحي مما الكتاب صاحب وأنه نفسه عن بلينوس وحديث العالم،
ليست الزيادة وعايَن.7 شاهَد أنه عىل وإرصاره يوحنَّا إنجيل مثل أخرب كما يُخرب أنه
مصادر عىل التأكيد أنَّ كما مفتاحها. مع طبائع األربعة الرئيسية املفاهيم من إال جديدة
كيفية عىل الكالم وكثرة تأكيد.8 إىل يحتاج ال والصحيح باالنتحال. يُوحي اإللهية الكتاب

االنتحال. عىل تدلُّ وأجزائه وأقسامه الكتاب تأليف
الالحق إحالة بينها، الربط محاولة عىل الكتاب أجزاء إىل امُلستمرة اإلحاالت وتدلُّ
بعد واإليجاز املوضوع، إىل والرجوع البدء، إىل العود الالحق، إىل والسابق السابق، إىل
إىل موضوع من العبور ونقاط «التفصيالت». وبيان اإليجاز، بعد واإلطناب اإلطناب،
والتجربة بالقياس التجميع عىل يستدل ثم ل.9 امُلفصَّ وإجمال امُلجَمل، وتفصيل آخر،

وَضَع كان مما حرًفا أدْع ولم بلينوس وَضَع كان ما عىل التفسري أوضحُت قد ذا أنا وها األشياء. ِعلم
الحكيم وضَعها ما عىل لُكم سأذكرها وأنا كانت. ما عىل فرتكتُها معانيها أعِرف لم حروًفا إال كتابه يف
مكتوبًا كان ما عىل األشياء ِعلل علم هذا كتابي يف فرسُت قد قال: أن كتابه آخر يف ذَكر بلينوس ألنَّ

(ص٥٢٢-٥٢٣). حف» الصُّ يف
عِلمُت الذي أنا والعجائب، الطلسمات صاحب الحكيم بلينوس «ألني ص٥٢٧–٣٥٣. الخليقة، رس 7

العالم» يقوم بتدبريها التي املعلولة الكواكب وتدبري الخليقة وِرسَّ الِعلة ِعلم به وأبرصُت كله، العالم
فعىل الباب هذا انفتح «وقد (ص٥٢٨). أخرب» أنه أخربُت كما هذا كتابي يف أخربُت «وقد (ص٥٢٨).

(ص٥٣٥). هللا» شاء إن تفهم هذا واحفظ العالم، يف ما جميع فعل القياس هذا
كتاب «وهذا (ص٥٠). بنابلس» بمنزل كان الذي القسُّ ه فرسَّ الذي الِعلل كتاب تفسري صدر «فهذا 8

كتاب ترجم الذي القس ساجيوس وأنَّ لألشياء، الجامع الِعلل كتاب «هذا (ص٥١). بعينيه» بلينوس
قال: بالحكمة. ليستخرج الطلسمات عليه املوضوع املظلم الرسب يف هرمس يدي بني كان الذي هو الِعلل
بلينوس أنا بعينه، الحكيم بلينوس كالم «وهذا الباقني.» من تدبَّره من به لينتفع الكتاب هذا ترجمت

(ص١٠٠). األعاجيب» صاحب
كما كتابي، أعىل يف قلُت قد الكتاب، هذا صدر يف ذكْرنا كما كتابنا، أعىل يف ذكْرنا كما مثل: وذلك 9

النبات، ِعلل عىل أتكلَّم اآلن اإلنسان، طبيعة إىل أرجل اآلن أو املايض يف أن أجزُت فقد الجملة، يف أخربنا
منه أقل الوصول عىل الكالم ألن األصول ِعلل تفصيل يف أبتدئ أن قبل األصول وصول عىل أتكلَّم اآلن
أني كتابي يف نظر من ليعلم األصول من أفصلها ولنئ لقلته الوصول عىل الكالم فقدت األصول. عىل
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الحتمال نظًرا مسيحية أو إسالمية دينية نصوص أو شعرية شواهد إىل حاجة ما دون
قبطية.10 مسيحية بيئة يف االنتحال

يأتي إذ املوروث؛ عىل الوافد أولوية يتَّضح النص يف الواردة األعالم أسماء وبتحليل
ثم وبلينوس بالحكمة املثلث هرمس ثم املقدمة، يف األوَّل الحكيم لَقب أخذ الذي أرسطو
قارطيس، أكسانو أبيقويس، أبرخس، ثم وديمقريطس أبقراط ثم َجالينُوس ثم أفالطون
مجهولة. األسماء وبعض إلخ. … كرسيبوس فيثاغورس، طاليس، بلطينوس، أمونيوس،
يجمع واألنبياء، الفالسفة نموذج هو هرمس ويبدو وهميٍّا.11 منها البعض يكون وقد
يتوىلَّ بخلقه، رحيم يظلم، ال عدل الخالق ُمتواصل. ِرسي علم صاحب والنقل، العقل بني

والقياس.12 النقل مع هرمس قول ويتفق الكل.
وديموقريطس أبقورس عند مادية، البعض عند فهي النفس. هو الثاني واملوضوع
ماء، أبني وعند دم، قرطياس وعند النار، مثل ريح األسطوانة أصحاب وعند جسد،
وعند طبيعتها، نحو تتحرَّك طاليس وعند عدد، فيثاغورس وعند نار، ديمقريطس وعند
جسد، النفس بطلينوس معلم أمونيوس وعند األربع. الطبائع امتزاج توفيق دينزكوس
وكرسيبوس األسطوان أصحاب من قلينتس وعند حركتان، لها األسطوان أهل وعند
رأي وهو ائتالف. أي تخريج النفس أن وأبقراط َجالينُوس مثل األطباء ويرى جسد.
مختلفة. النفس قوى أن تاموس وعند كثرية. األنفس قطرنوس وعند وموطوس. أرجانس

يف وسنقول هذا، بعد سأوجز آخر، موضٍع عند ذلك سنذكر أو املضارع، يف جميًعا والجزء الكل أحطُت
امُلستقبل. يف ونُفصله نُبيِّنه حتى ذلك تفصيل

بالعقل تأييد ذلك يف والقياس (ص١٢٦). والقياس والتجربة املسري بعد اآلن من عِلمنا ما عىل 10

(ص٤١٨).
أصحاب ،(٩) جالينوس ،(٩) أفالطون ،(١٠) بلينوس بالحكمة، املثلث هرمس ،(١٢) أرسطو 11

أمونيوس، أكسانوقراطيس، أبيقورس، أبرخس، ،(٣) ديموقريطس أبقراط، ،(٦) األسطوان أصل
أرمانوس، ،(٢) كالنيس الطس، كرسبيوس، فلينتس، فيثاغورس، ودينزكوس، طاليس، بطلينوس،
أيلوس، أيراقطيوس، أبني، أنوميوس، أنكسيمنس، أنفورس، أسيلجانس، أرجانس، أريجانس، أرتباس،
كالوس، قرطباس، فوفوريوس، طيسوس، سيمياس، سقراطيس، توقديديس، بيالوس، بيقوجاسيوس،

.(١) ماموس تومينيوس، موطوس، قطرنوس،
جميع هبته وتنال الخلق، بكل ورحيم خلقه، يظلم ال عدل الخالق إنَّ أسفاره بعض يف هرمس قال 12

هرمس قول هذا الحمد. فله نفسه إىل خلق مما شيئًا يَكْل ولم للكل الكالء توىلَّ ألنه رحمته لَسعة خلقه
(ص٧٠-٧١). القياس ومن الرسل كتاب من الحجة وهو
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

حركة ابتداء فهي أرسطوطاليس. مثل والروحية املادية بني وسط اآلخر البعض وعند
تتحرَّك، وال . الحسِّ يف كالبرص الجسد يف النفس الحياة. قوة فيه تسكن طبيعة ذي جسد
نرى التي واألجساد خامس. جسد الطبائع مع السماوي والفلك الجسد. من حركتها بل
ال الطبيعة من قوَّة صنع والشهوة امُلتعكر. من جزء يتعكَّر ال والذي الهواء، عنها ينقش
له. حبس ال الحي طبيعة ُصنع انقضاء الشهوة وجعل موقفه أرسطو غري ثم له. حبس
بني املشرتك والحسُّ الجسد. عىل تعلو النفس أنَّ الثالث، الرأي أفالطون ويمثل
الفهم فمكان والعقول العقل ا أمَّ النفس. به تحسُّ ما إمساك والذكر والجسد. النفس
الِعلم مكان النفس أكسانوقراطيس وعند ذلك. يف َجالينُوس ه وأيدَّ نور. والبرص واملفهوم.
النفس دينزكوس وعند والجسد، النفس بني فراق املوت أنَّ كرسيبوس وعند تأُكل. وال
جسًدا ليست النفس أنوميدس وعند تذكُّر. الِعلم أنَّ يف أفالطون ونقد لأللحان، توفيق

لألفكار.13 مكان أمونيوس وعند عمله، سبب بل
املقدمة يف آدم يأتي الرشق فمن الرشقي. الوافد عىل األولوية اليوناني وللوافد
وفرعون النبي إبراهيم ثم النريان، وعبَدة زرادشث، ثم وديصان القبطي وأفالطون
األديان بلد مرص إىل اإلبداع ويِرد وبوذا. وبرهمن الكاهن، وطلوقوس القس وساجيوس
الكاهن طلوقوس أصحاب من إليهم نَزع ِلما واإلسكندرية والفيوم حلوان أهل سيَّما ال
فناء وال تغريُّ وال حركة وال فعل ال بأنه هللا وصف الذي بحلوان القبطي وأفالطون بالفيوم
والبعض اثنني. يخلق أن يجوز فال واحد، الخالق أنَّ وأصحابه مينوس وعند زوال. وال
الشجرة أصحاب أو الصابئة ويُخطئ التصوُّف. وآثر امُلتعلمني من وتربَّم الكالم كِره
العزم وأهل التوبة وأصحاب والنريان الحيوان وعبَدة الطبائع وأصحاب النجوم وأصحاب
أن ادَّعى من وبني والحجارة واملياه الرمال وأهل العامة عند املحجوب األمر عىل بالفكرة
يُري أن كالوس وطالب غريه.14 يُعبَد أن أَمر الخالق أن زعم من أو هللا غري خالًقا له

.٥٧٦–٥٨٨ ،٥٦٤ ،٥٥٦–٦٠١ ،٥٨٢ ،٥٥٣–٥٥٥ ص٥٤٣-٥٤٤، الخليقة، رس 13

،(٢) النريان عبدة زرادشث، ،(٣) النجوم أصحاب الطبائع، أصحاب ديصان، القبطي، أفالطون، آدم 14
أصحاب األصنام، أصحاب بوذا، برهمن، الكاهن، طلوقس القص، ياجسوس فرعون، النبي، إبراهيم
العزم أهل الرمال، أهل الحجارة، أهل الشمس، أصحاب الشجرة، أصحاب خاقان، أصحاب التوبة،

الحيوان. عبَدة (الصابئة)، الصابئون املياه، أهل العالم، من املحجوب األمر عىل بالفكرة
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الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

األرض يف سعى قبل. من موىس طالب كما ويَروه الخلق يعرفه حتى نفسه الخالق
الناس.15 جميع بني مشرتكة الربوبية أنَّ آخرون رأى بينما فساًدا.

بليناس. بلد وطلوانه ونابلس والصني وأرمينيا أفريقيا، حضور أيًضا وواضح
هللا أن الربهمن قول الكتاب ويرفض النفس. هو الرشقي الوافد عىل الغالب واملوضوع
الروح لدين نقَدهم ويؤيد اإلرشاق، مصطلحات من النور أنَّ مع عليهم البد وتفضيل نور
وديصان زارادشث عند الفارسية الثنائية ويرفض الهندي، التصوُّف ينقد كما املجرد.
شيئًا يوكلوا ولم الحرارة عن تزيد ال آدم ابن وروح الكالم. علم يف كتاب وكأنه ومرقيون

آدم.16 ولد فيهلك أعمالهم من
بنظرية تُوحي مما أكثر معكوًسا الفيض بنظرية الستِّ املقاالت توزيع ويوحي

اآلتي:17 النحو عىل الخلق

واملخلوق. الخالق يف (١)
العلوية. واآلثار األفالك يف (٢)

املعادن. يف (٣)
النبات. يف (٤)
الحيوان. يف (٥)
اإلنسان. يف (٦)

.٤٣٩ ،٦٨ ،٣٦ ص٢٨–٣٢، الخليقة، رس 15

ال اسًما تعبدون الروم معرش إنكم قدير. بصري سميع عليم نور كاألنوار، ال نور برهمن قال وقد 16

وساحوا وحلقوا فاحرقوا برهمن قول وأخذوا البد قول تركوا عندما الهند غلطة هذه معناه، تعرفون
هو الحيِّز صاحب أنه فزعم زارادشث ا وأمَّ (ص٦٣). حيارى ُحفاة ُعراة والجبال الرباري يف وسلكوا
لكن يشء عن عاجزين غري أنهما فزعم ديصان ا وأمَّ (ص٩١-٩٢). العاجز هو الرش وصاحب الرب
الخري يفعالن األبد إىل وهما ا. رشٍّ بحذائه اآلخر بدأ بيشءٍ بدأ ا فلمَّ الخلق. بدأ الذي هو الخري صاحب
،١٦١ ص١٠٣، (ص٩٢-٩٣، ديصان قول من مرقيون أقرب وما وُمضالن. ن ضاالَّ رجالن وهذان والرش.

.(١٧٥
،(٨٣) الرابعة ثم ،(٨٦) الثالثة ثم ،(٩٩) والسادسة األوىل ثم (١٢٣ص)، الثانية املقالة أكربها 17

.(٣٢) الخامسة وأصغرها
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

الفيضالخلق

يف ذلك ويبدو بينهما. الفصل يصعب بحيث والفيض الخلق النظريَّتان وتتداخل
وبرودة حرارة من عنها ينتُج وما األربعة العنارص نظرية ن يتضمَّ الذي التعليل كتاب
ل بالتدخُّ أي باألشعرية؛ هدمها ثم املاديِّني عند الطبيعة تفرس التي ويُبوسة ورطوبة
يف األربعة العنارص تظهر الوقت نفس ويف الخلق.18 لنظرية املجال إفساح أجل من اإللهي
نفوس من النبات يف والنفس السبعة، األفالك من املعادن السماء، بعالم ُمرتبطة األرض
عضوي، غري خلق والثالث الثاني املقالني يف األفالك. حركة من الحيوان وحركة الكواكب،
والحيوان. النبات من لكلٍّ خمسة أجناس والخامس الرابع املقاَلني ويف زماني. خلق
األولوية الهيوالنية للعلل أنَّ أحيانًا تبدو لذلك الطبيعية. املسائل أسلوب السادس واملقال
الفيض ونظرية الخلق فنظرية تناُقضات. من العرض يف مما بالرغم العلل باقي عىل
عىل ليس ولكن االنسجام، عىل وأحيانًا التماثُل عىل وأحيانًا التداُخل عىل أحيانًا تبدوان
يعتمد ي عامِّ إرشاقي جوٍّ يف العبارات بعض من ذلك يبدو وكما التعاُرض أو التقابُل
وللجمع الصوفية. عند الحال هو كما املخلوقات عجائب يف ل والتأمُّ بالَعني الرؤية عىل
معلولة. الِعَلل تُصبح والطبيعي الديني َرين التصوُّ وبني والفيض، الخلق النظريَّتنَي بني
ويميز الغزايل. عند الحال هو كما أخرى بِعلة معلولة ولكنها بذاتها، تفعل ال فالعلل
يكون كيف والفعل يشء، أي من والسبب يشء ألي الِعلة مفاهيم: أربعة بني الكتاب

اليشء. يكون يشء بأي والفاعل اليشء،
الخيال ُصنع من الحكيم بلينوس نسب تعرض واملخلوق» الخلق «يف األوىل املقالة
القصة، يف التشويق عنرص مع األناجيل، أول يف املسيح مثل األنبياء نسب نموذج عىل بناءً
كلها، األشياء ِعلة الرئييس، املوضوع يف يدخل ثم العوام. عن كتابه بإخفاء املؤلف وصية

مثل: والتماثُل الطبيعة.» صنعة منه ويُدرك الخليقة رسائر علم عىل ذلك بعلم «فيستدل مثل: التداخل 18
الخليقة رسائر علم إىل «لتِصل مثل: االنسجام وعىل الطبيعة.» وصنعة الخليقة رسائر يعلم أن أراد «من

(ص٤–٦). الطبيعة» صنعة منه وتُدرك
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الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

املادية لنقد اإلعداد أجل من والسبب الِعلة بني والتفرقة يشءٍ لكلِّ والجامع ل األوَّ األصل
التوحيد يف القول األسايس، وباِعِثه االنتحال من القصد عن يكشف ثم الخلق. وإثبات
هللا لنعوت ووصًفا الخلق لنظرية إثباتًا القس لساجيوس خالًفا فيه قال من عىل والرد
تهوَّد أو تأسَلم الذي اليوناني الخالق، يف بلينوس قول يعرض وأخريًا الرب. وأسماء
اإلرادي والخلق واملخلوق، الخالق وثنائية الزمان، يف العالم خلق التكوين، ِسفر يف وكأنه
العرص، بلُغة الدهريِّني أي الخلق؛ ُمنكري عىل الرد ثم الذِّهني، الخلق وليس الفعيل
نصٌّ وكأنه وكالوس، وديصان وزارادشث والرباهمة والطبائع، والنجوم النريان عبَدة
األنبياء لُغة املؤلِّف يستعِمل العالم. لخلق امُلنكرة امُلخالفة الِفَرق يُحاجج الكالم علم يف
رسالة يف وُمستمرٍّا واإلقناع الحوار أسلوب يف ونذيًرا مبًرشا السماء من رسالة يُبلِّغ وكأنه
مسيحية بيئة عن نكشف املفرد. املتكلم بضمري الالِحقني، لرسالة وُممهًدا السابقني،

والظلمة.19 النور ثنائية رشقية، بيئة عن أو كاهن قسٌّ املؤلف وكأن
السبعة األفالك علل وِعلله، الخلق لعالم نعرض العلوية» اآلثار «يف الثانية واملقالة
الغمام وقوس والربق والرعد والجليد والثلج والربْد واألمطار والغيوم األفالك ودوران
خلق وإبراز انفعايل، عاطفي إرادي عالم وكأنه العلوي للعالم تشخيٍص مع والدائرة

الشعبي.20 الدِّين يف الحال هو كما األرض عىل وعملها املالئكة
والنحاس والفضة والذهب والكربيت الزئبق املعادن»، علل «يف الثالثة واملقالة
دون رصٍد مجرَّد ة، العامَّ انتباه يَسرتعي ما وهي والزجاج، واألمالح والرصاص والحديد
املقالة يف الرياح تكرار التكرار، بعض مع األوىل كاملقالة رئيسية محاور يف تجميعها
مختلفة واحدة مقولٍة يف والحيوان النبات ووضع الثانية، املقالة يف امُلذابة واألجساد األوىل،
أو األعالم أسماء إىل اإلحالة من تلوح كما معدنًا. ليس الحيوان أنَّ مع اإلنسان، عن
العامة تكفي كبرية. إلهية دالالٍت دون البارد العلمي الوصف عليها ويغلب األماكن.
بال التساؤالت بعض ترك مع الخالق. عىل تستدلَّ كي الطبيعة أمام والدهشة الُغربة

اإلجابة.21 من أكثر التفكري عىل يبَعث فالسؤال جواب،
وتفضيل اللفظ استعمال دون الِعلل عن أيًضا تبحث النبات» «يف الرابعة املقالة
امُلصطلحات نشأة بداية يف «اللمية» الكندي اه سمَّ ما وهو «ِلَم»، االستفهام بأداة السؤال

(ص١٠). إلهي علَّمني بما (ص٨)، قبيل» كان َمن وضَعها كما بعدي ملن الكتُب هذه واضع «فأنا 19

ص١٤٩–١٥١. الخليقة، رس 20

ص١٨-١٩. الخليقة رس فضل»، أو قول بال «سؤاالن 21
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

املقالة وتستعمل األكمام». «ذوات مثل القرآنية امُلصطلحات بعض ظهور مع الفلسفية
دينيٍّا. تأويًال يؤوِّله والثاني والعنارص، األفالك بني يجمع األوَّل توضيحيَّني، رسَمني

اآلتي: النحو عىل هللا بدون لها قوام ال فالطبيعة
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الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

كما صوفية داللة من له بما الطري عليها ويغلب الحيوان»، «يف الخامسة واملقالة
واتصال واإلنسان الحيوان بخلق بدايًة سليمان وِحكمة الطري» «منطق يف الحال هو
التي التساؤالت وهي الطيور. أجسام تفصيالت خلق يف الحكمة مع ببعٍض بعضه الخلق
صارت لم مثل: التكرار بعض مع تشيُّعهم إىل للدعوة ُطرقهم الصفا إخوان عليها بنى
الصوفية، الداللة لنفس الطري بعد األسماك وتأتي بيضة؟ للطري صار ولم رطبة؟ البيضة
ُمتصلة واملعادن العلوية. عواملها يف الروح سياحة عىل ٍ كمؤرشِّ املاء ويف الهواء يف السباحة
الرسم يف يبدو ما عىل باملالئكة واإلنس باإلنس، والبهائم بالبهائم، والنبات بالنبات،

اآلتي: التوضيحي
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445



التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

أكثر وهي والنفس. الجسد وصف بني تجمع اإلنسان» خلق «يف السادسة واملقالة
بالحوافر. القرون اقرتان ويُالَحظ أدنى. إىل أعىل من اإلنسان تصف تفصيًال، املقاالت
الحرش الثانية، النشأة تبدأ ومنه الكالم، ِعلم يف الحال هو كما الذنب لعجب ويتعرَّض
بني التقاء نقطة الكون، ة قمَّ يف اإلنسان اإلنسانية، النزعة وتُظهر واملعاد. والبعث
وتتكرَّر الحياة. روح من ألنه خالد وهو وروح. جسم واإلنسان وااللهيَّات. الطبيعيَّات
وقعت ولَِم الطعوم، يف القول مثل السابقة املقاالت يف العادة هي كما املوضوعات بعض

األقاويل. فيه تتكرَّر الشعبي فاإلبداع تنبُت. ولم األسنان
امللحق فإنَّ للتشويق كعنٍرص الكتاب عىل العثور لكيفية ل األوَّ امللحق تعرَّض وإذا
كتاب يف نقص ما يُضيف حمص» أسقف لنمسيوس اإلنسان طبيعة كتاب «من الثاني
بالحذف للسابق تلخيٍص مع اليونان، بأعالم مملوءة وانفعاالتها، النفس عالم وهو الِعلل

واالختصار.
االنتحال عىل الكالمي الجَديل الباعث عن لتكِشف اإلسالمية التوجيهات وتظهر
ة امُلحاجَّ يف الكالم ِعلم ومنهج األفعال، األسماء، الصفات، التوحيد، الكالم، ِعلم بألفاظ
أو الخلق تُنكر التي تلك خاصًة األُمم أقوال أو اإلسالمية غري الِفَرق عىل والرد والجَدل
الكتاب تجعل واأللوهية والربوبية الخالق، مثل أخرى قبل صفات وتربز واملعاد. النبوَّة
ة ُمستمدَّ جديدة صفات تظهر كما الوحي. الهوت إىل منه الطبيعي الالهوت إىل أقرب
الدفاع يتمُّ كما املمِسك. مثل االصطالحي الكالم علم يف تظهر لم ولو حتى القرآن من
اإليجاب بني واألسماء فات الصِّ وترتاَوح والتشبيه. التجسيم ونقد والتعايل، التنزيه عن
اإلثبات النْقص. صفات ونفي الكمال صفات إثبات الكالم، ِعلم يف الحال هو كما لب والسَّ
ار. غفَّ رحيم، لطيف، حكيم، ديَّان، واجب، قادر، عالم، فرد، دائم، صَمد، أَحد، مثل:
الِقسمة عىل كلُّه الفكر ويعتمد يتَِّصل. ال يختلط، ال له، قبْل ال غريه، إله ال مثل: والنفي
أربٌع والصفات امُلمانَعة. دليل يف الحال هو كما واالختالف التشابُه عىل القائمة الجدلية
األشعرية. العقائد يف الحال هو كما مرات عدَّة ُمضاعفة سبعًة تُصبح أن قبل وعرشون
تبارك اسمه، تبارك وتعاىل، تبارك مثل: هلل والتعظيم لإلجالل اإلسالمية العبارات وتكثُر
هللا تبارك ِذكره، وتعاىل اسُمه تبارك كبريًا، علوٍّا وتعاىل هللا تبارك الكبري، العيل هللا
عبارات أو «تبارك»، حول األلقاب وهي ِذكره، تبارك يقولون، ا عمَّ وتعاىل تبارك الواهب،
أو وجل عزَّ الكبري، العيل هللا فتعاىل وعال، جلَّ الخالق وجل، الخالق تعاىل مثل: أخرى
تظهر كما بمشيئته. يشء كل ثناؤه، جل الخالق كبريًا، علوٍّا تعاىل وجل عزَّ هللا جل،
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املصطلحات باقي تظهر بالهداية. للقارئ الدعوة مع آدم بني مثل اإلسالمية التعبريات
الدنيا والعام، الخاص والغائب الشاهد واآلخر، ل األوَّ والباطن، الظاهر مثل اإلسالمية
معظم وتبدأ الرتجمة.22 إىل منه امَلنحول التأليف إىل أقرب الكتُب أن عىل لتدلَّ واآلخرة
وكثرة القول قلَّة برضورة التذكري من ينىس وال بالحمدلة، وتنتهي بالبسملة املقاالت

العمل.23

النبطية الفالحة (٢)

الرتجمة بني نصٌّ وهو وحشية، ابن إىل املنسوب النبطية» «الفالحة أيًضا الطبيعيَّات ومن
نقطة البرصة، منطقة العراق حول والرسيان والقلدان والنبط والتأليف.24 واالنتحال
وليس وحشية ابن إىل املنسوبة هنا املنحولة وتعني والغربية، الرشقية الثقافات التقاء
التفاحة وكتاب ه وأُمِّ اإلسكندر ورسائل واإلسكندر أرسطو رسائل مثل امُلختلقة املوضوعة

الرسيان. مثل النصارى هم فالروم الرومية. الفالحة البيطار ابن ويُسميها لسقراط.
هومريوس من أقدم أي امليالد؛ قبل عرش الرابع القرن إىل النص يرجع وقد
ونيتوشاد ضغريث، مؤلِّفني: لثالثة نصوٍص عدة من ويتكوَّن يزيد. أو عام بأربعمائة

الخلق وخلق البدائع، ابتدع الذي للرُسل الباعث هو إال إله ال الذي باهلل ثم باهلل، فهو واليمني والحلف 22

وجلَّ كبريًا علوٍّا تعاىل الخالق (ص١٢)، يُدرك ال الذي العزيز وربوبيته، وعظمته وجربوته وُقدرته ِبعزَّته
ال الذي الفرد هللا الدائم الكون بعد ويكون الكون قبل كان الذي الصمد الواحد غريه، إله ال عزيًزا، جالله
فهذه الجبار. ار الغفَّ الرحيم اللطيف الحكيم الديَّان الواهب القادر العالم يتصل، وال ينفصل وال يختلط
ال الذي هللا وهو اسُمه منها وواحد له، نْعٌت منها وعرشون فثالثة وتعاىل تبارك هلل وجًها وعرشون أربعة

(ص١٥). هو إال إله
تسليًما وسلم إىل باإلضافة ،(٣٩٢ (ص١٠٠، وآله محمد عىل هللا وصىل الرحيم الرحمن هللا بسم 23

محمد عىل هللا وصىل وعونه هللا بحمد التوحيد إثبات يف بلينوس كتاب من األوىل املقالة ت تمَّ (ص٢٢).
هللا وصىل ولُطفه هللا بحول (ص٢١٢). كثريًا ذلك عىل هلل والحمد (ص٩٩). تسليًما وسلم آله وعىل نبيه

(ص٣٠٨). محمد عىل
وأن ابتدأ أحدهم أنَّ ذكروا القدماء الكسدانيني حكماء من ثالثة إىل منسوبًا الفالحة كتاب ووجدُت 24

ألٍف نحو يف القديمة بالرسيانية مكتوبًا وكان مه. تمَّ الثالث وأنَّ آخر شيئًا امُلبتدئ ذلك إىل أضاف الثاني
السيد الكنعاني، طامرشي الجزمقاني، هوميا مثل أخرى أسماء وتُذَكر ص٩). (ج١، ورقة وخمسمائة

.(٤٠ ص٢٦-٢٧، (ج١، دواثاني
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كتُب مثل عدَّة أجياٍل من القديمة الكتُب تأليف طريقة وهي وقوتامي. الصادق، الحكيم
الثالثة املؤلفني أسماء وتذكر واإلنجيل. التوراة ومثل والصني، الهند يف امُلقدَّسة الرشق
التعليق. يف وليس النصِّ يف واألسماء امُلرتِجم. من وربما املؤلف من ربما الفقرات أول يف
ُمؤلٍِّف كل بني سنة، ألف وعرشون واحد الثالثة، املؤلِّفني بني امُلفرتَضة الزمانية ة املدَّ ا أمَّ
كان وربما كسدانية. أصول من أنه وحشية ابن ويعرتف فُخرافة.25 آالف، سبعة وآخر

وأسلم. نرصانيٍّا أو كلدانيٍّا املؤلف
رشًقا، والهند فارس ومن غربًا، والرومي اليوناني الرتاث من فقط الرتجمة تكن لم
الفالحة أيًضا فهناك البابيل. اث الرتُّ العرب ترجم فقد شماًال. بابل من أيًضا كانت بل
كتاب مثل التوراة تكوين عىل كبري أثر الفلك خاصًة البابيل للرتاث كان وقد الرومية.
خروج من بالرغم النهرين بني ما حضارة من كجزءٍ أيًضا البابيل الرتاث ويُعترب تنكلوشا.
والهند فارس وحرضت النبط. عند والغرب الرشق تفاعل النهرين. خارج النبط بالد
ُمنفتحني النبط كان جغرافيٍّا. ُمتوسطة ثقافة يف الكلدانيني عند غربًا واليونان رشًقا
إال تتفاعل لم الجنوب، حضارة الزنجية الحضارة أنَّ ويبدو خراسان. حتى الرشق عىل
التدوين.26 كلغة السواحيلية اللغة ظهور وبداية أفريقيا يف اإلسالم انتشار بعد مؤخًرا

بل اإلسالمية. الثقافة قدر املجاورة الشعوب ثقافات استوعبَْت ثقافة توَجد وال
التوصية من الهَدف كان الجديدة. الثقافة إلغناء املجاورة الثقافات أصحاب إليها انتسب
األمم ثقافات عىل حفاًظا الفتح، بعد عليها القضاء وليس السابقة األمم تُراث حفظ
الخرافات. من وتنقيتها إخفاءها، وليس العلوم إظهار فالغاية اندثارها. من بدًال وعلومهم

العربية، للدراسات الفرنيس العلمي املعهد فهد، توفيق تحقيق (جزآن)، النبطية الفالحة وحشية: ابن 25
وحشية. بابن املعروف الكسداني قيس بن عيل بن أحمد بكر أبكر هو واملؤلف ١٩٩٣–١٩٩٥م. دمشق
ترجمة وله األقالم». رموز معرفة يف املستهام «شق مثل أخرى كتابات وله كلدان. إىل ِنسبة والكسداني
الرتجمة وحشية ابن وأمىل إنجليزية. ترجمة وله السموم» «كتاب أملاني، وآخر فرنيس واختصار إنجليزية

.٣٠٨ عام ابنه عىل
حتى أعالُمهم وعِدَم أخبارهم، فيه ونُسخت ذكرهم، فيه دَرس قد كتُبهم، إىل وصلُت أني «وذلك 26

رأيُت ا فلمَّ بها. يذُكرها من معرفة بال كالُخرافات ذكًرا علومهم بعض وذكر فقط ذكرهم إال يبَق لم
ولُغتهم، وُسنَِّتهم دينهم وعىل الكسدانيني بقايا هم قوٍم عند فوجدتُها كتُبهم طَلب يف اجتهدُت ذلك
إظهارها» من والجزع لها والجحود واإلخفاء الكتمان نهاية يف وهم الكتُب من عندهم وجدُت ما ووجدُت

ص٥). ج١، وحشية، (ابن
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واملرتِجم تراثه. بتحديث الجديد للشعب وإثراء تراثه، بنْرش القديم الشعب إثراء فالرتجمة
الوقت نفس ففي الثقافات. بني والتمايز التواصل يظهر االثنني، بني ُمزدَوجة ثقافة ذو
النقل يواصل فإنه أسالفنا.» من قوم «وزعم «إقليمنا»، عن النص فيه يتحدَّث الذي
وحدة تُمثل فاملنطقة والغربية. الرشقية الثقافات بني جمًعا العربي إىل الرسياني من

ثقافية.27
ثم االختصار. ُمهمته فكانت باعرتافه. وحشية ابن قبل ُمرتَجًما نفسه النص كان
األوَّل؟ النصِّ لغة عرف فهل األخرى. األمم علوم لنقل الرتجمة عْرض إىل ذلك عن عدل
األوَّل؟ املرتجم هو من وجَدها؟ التي بالرتجمة اكتفى أنه أم عليه الرتجمة راجع وهل
ويعِرتف كتابتها؟ أعاد أو وترجمها عرفها فكيف النبط عند ِرسية العلوم كانت وإذا
الفائدة وما سات.28 مؤسَّ أي عىل االعتماد دون الخاص ماله من الرتجمة عىل أنفق بأنه
هي الرتجمة مهمة إنَّ أسفاًرا؟ يحمل كالِحمار اإلنسان أصبح وإالَّ ا رسٍّ العلوم إبقاء من
ويف العامة. اإلنسانية للثقافة إثراءً لغة، إىل لغة ومن أخرى، إىل ثقافٍة من العلم نقل
وقصة ا.29 رسٍّ بها االحتفاظ تودُّ ة وعامَّ الثقافات، تقبل خاصة وعامة، ة خاصَّ شْعب كل

،(٤) القدماء الحكماء الحكماء، ،(٥) األطباء ،(٩) القدماء عن يتحدَّث .١٤٢ ج١، وحشية، ابن 27
ص٢٣٧). (ج١، «لنا» تعبري ويكثُر ،(١) ُقَدماؤنا

بالعربية معناها برتجمٍة ُمرتجًما الكسدانيني كتُب من وجدُت ما جملة يف الكتاب هذا وجدُت «أني 28

وخطر واستطلتُه. فاستكَربتُُه عنها، اآلفات ودفع والثمار والشجر الزرع وإصالح األرض إفالح كتاب
إيصال هو إنما وغَريض األوَّل قصدي أنَّ أجل من صواب غري خطأ ذلك فإذا فكرُت ثُم اختصاره ببايل
هللا ونَِعم عقولهم مقدار ليعلموا فيهم وبثُّها الناس إىل منهم الكسدانيني النبط أعني القوم، هؤالء علوم
(تعليق األمم» من غريهم عنه عجز ما واستنباط الغامضة الناقصة العلوم إدراك يف عندهم وتعاىل تبارك
بلُغتهم املعرفة من ذلك قبل رزقني قد وجل عزَّ تعاىل هللا «وكان .(٥ ج١، ،٥–١٠ النصوص تقديم ،١
وَمكَّنني بعضهم. نْسل من أعني منهم؛ أنني وذلك أحد. كثرِي مع أره لم ما القديمة الرسيانية هي التي
مع عددتُها التي الوجوه بهذه كتُبهم من أحببُت ما إىل فوصلُت الحمد. فله والدنانري املال من تعاىل هللا
إىل الحيلة ولطيف والبذل امُلداراة فاستعملُت املال. من ُمتمكن وأنني بلُغتهم، عارف وأني منهم، أنني

.(٥-٦ (ج١، كتُبهم» من أمكن ما وصلُت أن
بعد كتابًا أنقل وابتدأُت مها. يتفهَّ وال يقرؤها ال عنده مرفوعة مخبوَّة بكتُب اإلنسان يصنع «وماذا 29

دواناي كتاب العربية إىل نقلتُه كتاب أول فكان فهم. إىل فهًما فيزداد عليه وأقرؤه النبط كتُب من كتاٍب
نفيس، والقدر، املحل عظيم كتاب وهو النجوم. حركات من الحوادث عىل واألحكام الفلك أرسار يف البابيل
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وأنَّ الشعوب، ثقافات بني امُلتباَدل باإلثراء ووعي حضاري، همٌّ الرتجمة أن تُبني الرتجمة
الحضارات. بتقدُّم تاريخيٍّا ووعيًا وراءها ا عامٍّ حضاريٍّا قصًدا هناك

إىل األبواب تقسيم العربي النص وأضاف األبواب. تقسيم إال األصيل النص يعرف لم
إعادة امُلرتَجم، والنص األصيل النص بني فرق فال وإبرازها. املوضوعات لبلورة فصول
من الُخرايف الجانب استبعاد مع جديدة عربية لغة يف الرسياني املضمون عن التعبري
طويلة، أو قصرية فقرة، فقرًة النص تقطيع يتمُّ كما العلمي.30 النص عىل اإلبقاء أجل
وخاتمة مقدِّماٍت النص ن يتضمَّ األسنان. هي فالتعليق بالتعليق. وتمثُّله هضِمه إلمكانية
تأليف النص، كتابة إعادة هو التعليق النص. بناء يكتمل حتى املنتصف يف وتعليقات
وكثري والجامع. والتلخيص الرشح قبل للنص العرض إىل أقرب حرة، ترجمة مبارش، غري
إعادة املرتجم امُلرتجم. يُقلِّده واحد أسلوب هو للُمرتِجم، وكأنها تبدو النص تعليقات من
أو الصحيحة القديمة الكتب بعض إىل النص ويُحيل مبارش.31 غري تكليف وكأنها صياغة
واالنتشار اإلقناع يف السلطة من مزيًدا إلعطائها األنبياء إىل منها البعض ونِسبة امُلنتَحلة

الناس.32 بني
بعد األصيل املوضوع إىل والعودة والتذكري والتقديم والوصل الربط عبارات وتكثر
الرتجمة والتعليق، النص وتداخل الجماعي التأليف عىل يدلُّ مما بدء عىل عوًدا االستطراد
القارئ أو امُلرتِجم أو املؤلف وضع من العبارات هذه كانت سواء واإلبداع، النقل والتألف،

نقله استتمام عن فعجزُت ورقة. ألَفي نحو يف وجدته ألنني صدر منه تفلَّت بل كله نقله يُستوَف ولم
تمامه عىل كله ونقلتُه الفالحة، كتاب الكبري. األدوار وهو األدوار، يف كتابهم معه ونقلُت فقط. لطوله

.(٨ (ج١، فائدته» من رأيُت ما وأعظم له الستحساني وكماله
طويل يشء ألنها هذا يف كالمي إىل أنقلها لم مختلفة معاني يف كثرية خرافات فيه صفريت ذكر «وقد 30

.(١٦٩ (ج١، لها» أعرض فلم
كالم ،(٥٨) السعداني حاس ،(٥٨) الكسدانيون ،(١٧٠) ذواناي السيد تكرَّر املضمون لتحليل طبًقا 31

،(٢٩) العرب ،(٣٠) الفرس الهند، ،(٣٥) القمر رسول ،(٤٤) الكنعاني طائر ،(٥٣) بابل ،(٥٥) آدم
اليونان، ،(١٤) إبراهيم شجرة الكنعانيون، الكنعاني، رضيانا ،(١٦) النبط ،(٢٠) أنوط ،(٢٩) أنوط

.(٥) آدمي الروم، ،(٦) السوراني الساحر جريانا، ،(٧) أنوخا النهري، كاماس ،(١٣) الشام أهل
الحيقويش الكنعاني طالرشي رسالة ١٠٧٠؛ ج٢، ومصرياتها، الحيوان طبائع اختالف كتاب مثل 32

كتاب التوليدات؛ يف آدم كتاب ١٣٢٥؛ ج٢، القمر، أرسار يف آدم كتاب ١٢٩٨؛ ج٢، الحثياني، أنوحا إىل
.١٣٦١ ج٢، النخل، فالحة يف برعبا
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الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

اإلمالء. أسلوب يف خاصًة رضورية وْصل عبارات وهي جماعي. عَمل فالنص الناسخ. أو
املؤلف أخذ البنفسج. زراعة رسوم مثل للْرشح التوضيحية الرسوم بعض وتُضاف
إىل ُمتوجًها العربية باللغة كتابته وأعاد القديم الرسياني أو امُلرتَجم األصيل النص العربي
ترجمة أو ترجمة صورة يف تأليف فالنص تني. السِّ التعليقات يف خاصًة العربي القارئ
كما اإلسالم. قبل العربية الثقافة عىل مفتوحًة النبطية الثقافة وكانت تأليف. صورة يف
للطبيعة أنَْسنة والزراعة، الشجر حديث الطبيعة، حديث يف األدبي الروائي األسلوب يظهر
منِّي.»33 أحسن هذا بستانك يف هل اإلنسان، «أيها القرآني: األسلوب يف الحال هو كما
الِعلم: مصدر فالرواية الشفاهي، األسلوب ويظهر الفالحة. لِعلم أدبية صياغة فالكتاب

إنسان.»34 ثني «حدَّ
يشءٍ بكل يشءٍ كلِّ ارتباط واألساطري، والدين والفلك والزراعة الطب وموضوعه
ارتبطِت كما والقمر. بُزَحل القديم الفلكي التقويم كان النهَرين. بني ما تُراث يف
وألواح القديمة الثقافات يف الحال هو كما العلوي بالعالم فيل السُّ العالم بالفلك، الفالحة
ازدهار مثل ُمزدهرة النبط وعند النهَرين بني ما حضارات يف الزراعة كانت حمورابي.
املسيح عند اإلبل ورعي كالتجارة النبط عند األنبياء صنعة والفالحة اليونان. يف الطب
كما امُلسلمني. إىل النبط من العلم، نحو خطوًة باألساطري الفالحة ارتباط وكان ومحمد.
عند الزراعة بقوانني اإللهية والقوانني باألرض، والسماء بالطبيعيات، اإللهيَّات ارتبطت
يف الكواكب وعالم النفس عالم بني تفاعل وهناك املسلمني. عند ذلك بعد ثُم الكلدانيني
ال الخالص العلم والدين. الِعلم أو والسحر العلم تداخل عىل يدلُّ مما امُلتبادل التأثري
األخالط نظرية وتسود عام. نفع فالعلم ا خاصٍّ ا رسٍّ الدين كان إن ترجمته. من َضري
أكثر رباعي البابليني ر فتصوُّ يونانيٍّا.35 أم نبطيٍّا أصلها كان سواء الفالحة كتاب األربعة

اليونان. عند الحال هو كما ثنائي منه
النص يف أو األصيل النص يف كان سواء والقياس التجريب هو امُلستعَمل واملنهج
عن بالرواية املؤلِّف يكتفي فال والتجربة. اإللهام مثل معرفة مصدر والعْرض امُلرتَجم.

.١٤٨-١٤٩ ج١، وحشية، ابن 33
.١٤١٩ ،٢ السابق، 34

.٣٢٠ ،٣١٩ ط، ١٣٨٤ ،٩١٨ ج٢، السابق، 35
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

بني أي والطبيعة؛ والعقل الوحي بني إذن فرق ال نفسه. يُجرِّب بل النقل، أي القدماء؛
والتجربة.36 والقياس النقل

حتى الخامس من التعليقات ل، األوَّ الجزء يف تعليًقا أربعون النص إىل ويُضاف
وحشية.» بن بكر أبو «قال القول: بلفظ تعليق كل ويبدأ الكتاب. ترجمة ظروف العارشيف
التي املرتَجم النصِّ عىل بالتعليقات أشبَُه والتعقيبات ل. األوَّ الجزء يف األخري التعليق إالَّ
شيئًا يقلُّ إنه بل النص. من أصغر التعليق بعد. فيما ُمستقالٍّ أدبيٍّا نوًعا ستُصبح
الجزء كان وملَّا الداخل. يف الخارج توظيف وإعادة املوروث، يف الوافد تعشيق يتمَّ حتى
تماًما. تغيب بل التعليقات تقلُّ األساطري يف دخوٍل دون الخالصة النيَّات إىل أقرَب اآلخر
كان سواء دين، أو سحر أو ُخرافة بال كله للكتاب تلخيًصا األخرية التعليقات ن وتتضمَّ

القارئ.37 أو الناسخ أو عليه امُلمىل أو امُلرتِجم أو املؤلِّف من التلخيص هذا
أي واليشء؛ واملعنى اللفظ ثالثة: مستوياٍت عىل الستِّني التعليقات تصنيف ويمكن
التعليق يِصف اللغة مستوى فعىل واملوضوع. والرتجمة النص والتحقيق، واإليضاح اللغة
ونهايته.38 الكتاب وبداية للموضوع، تلخيٍص إعطاء مع انقطاٍع من فيها وما النسخة
النص مؤلفيه، وتعدُّد نفسه النص مشكلة واملؤلِف واملرتِجم عليه وامُلمىل الناسخ ومشكلة
عن الحاكي وحشية ابن عن الكتاب الحاكي الزيات وكتابه وحشية ابن وترجمة األصيل
وحشية ابن أنَّ ا وإمَّ األصيل النص بسبب ا إمَّ وحشية ابن كتاب يف بياٍض ووجود األصل،
ُمعاداته من بالرغم امُلحرَّم كتابه الستبعاد طريقهم ويسلك الصوفية مذاهب إىل يميل

وقد .(١٤٦٥ (ج٢، جرَّبنا وقد .(١٩٧٥ (ج٢، بالتجربة استخرجناه وما القدماء كالم من لنا اجتمعت 36
أشياء األدواء من املختلفة الفصول يف لها العارضة عوارضها من ورأينا الشجرة هذه عالجات من جرَّبنا
أو بالتجربة استخرجوها التي ص٣٥)، (ج١، وإصالح كفاية ذكرنا فيما لكن كتَبْنا ا ممَّ أكثر وهي كثرية
تركناه ما أو نِصْفه فلم عنه غفلنا وما .(١٢٠٩ (ج٢، جرَّبناه مما (ص٢٥١). اآللهة قبل من بالوحي
.(١١٨ (ج١، صواب يشءٍ كلِّ يف واالستدالل القياس استعمال فإنَّ .(٣٤٩ (ج١، العاقل قياس عىل اتكاًال

.(١٤٦١ (ج٢، العقل إىل التغريات وصول طريق وهذا
إىل الكتاب أول من شتَّى معاني عىل كالمنا يف لنا سلَفْت أشياء فيه رشْحنا الكتاب به ختْمنا «باب 37

.(١٤٥٤–١٤٩٣ (ج٢، هذا» موِضِعنا
املوضوع هذا يتلو ما «وجدُت الورق.» يف غليظ املعرفة، باقي يف كالًما يكون أن يُشِبه الفصل «هذا 38

البتَّة منه يشءٍ استخراج يُمكنِّي لم دروًسا منه نقلتُه الذي الكتاب يف درس قد هنا إليه بلغُت قد الذي
.(١٢٤٥-١٢٤٦ ،١٤٩٣ ،١١٣١-١١٣٢ ،٨٢١ (ج٢، هذا» وهو به بدأُت الذي املوضع هذا إىل
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الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

العثور امُلرتجم يستطع لم ولكن البقر سياسة يف قوثا وتأليف والخلوة. والزهد للتصوُّف
ما عىل الفالحة من يشء ليس وحشية ابن كالم من طويًال فصًال الناِسخ وترك عليه.
واملطلوب ِدين ألنه وحذفه املوضوع خارج التعليق من الناسخ واندهاش الشييش الحظ

وحَده! الِعلم
يحتاج مما لألماكن طبًقا لهجاتها وتعدُّد النبط لغة تحديد التعليق يشمل كما
لذلك للغات. تاريخي لقاموس مادة وهي العربية. اللغة إىل ترجمتها يف كبري جهٍد إىل
ى ُمسمٍّ عىل عديدة أسماء إيجاد هي الرتجمة وأن ى، وامُلسمَّ االسم حول التعليقات تعدَّدت
بني التعليقات وتقارن زمان. إىل زمان ومن عرص، إىل عٍرص من ُمتغرية فاللغة واحد.39
اللغات وأيًضا والفرات وبابل والجرامثة اليمني من مختلفة مناطق يف العربية األسماء
مع والرسيان واملرصيني واألرمن واليونان والروم وفارس والصني الهند مع املقارنة
امُلشار باليشء التعريف ويتم والخاصة. ة العامَّ عند لغة كل يف األسماء استعمال اختالف
عَدم يف الخطأ عن والبحث ى، امُلَسمَّ عىل االسم ينطبق حتى ووصفه املحلية البيئة يف إليه
إىل فالرجوع علًما. واملرتِجم املؤلف من أقل هو الذي الناسخ إىل وإرجاعه ذلك إدراك
املعاني رشح يتبع وقد األسماء.40 خلط لعَدم وسيلٍة خري يات امُلسمَّ إىل أي نفسه اليشء

األلفاظ.41 اشتقاق إىل العودة
أسلوب النبط استعمل فقد الشفرة. وقراءة الرموز فكُّ املعنى إيضاح وسائل ومن
كاإلخوان خفية ِنحلة يف نشأ النصَّ وكأنَّ الخفي، املعنى َفهم إىل يحتاج مما الرمز
عادة فمن الكالم. يف سْقط لوجود نظًرا الَفهم بتعذُّر االحتجاج يمنع ومما والشيعة،
عند الحال هو كما تفكرٍي إىل حاجة يف رمًزا يرمزون بل الكالم، عن اإلفصاح عدم النبط

النبط مساكن من صقع كل أهل فإنَّ مساكنهم. تقاُرب عىل كثريًا اختالًفا تختلف النبط «ولغات 39

كلها لُغاتهم يعِرف أن لكالمهم الناقل فيحتاج اآلخر، الصقع أهل يها يُسمِّ ما بَغري أشياء ون يُسمُّ
كذلك ذلك ليس لكن العربية، من لُقربها سهل العربية إىل لذلك النقل أنَّ قوم يظنُّ وقد واختالفها.
يف عنه يُعربون ا عمَّ ألفاظهم اختالف فإن بينهم، فيما أهلها عبارات واختالف أنفسها يف الختالفها

.(١٥١-١٥٢ ،١١٩ ،٧٦ ،٧٥ ،٤٣ ،٦٢٤ ص٤، (ج١، ا» جدٍّ كثري وتَسمياتهم كالمهم
،١٨٣ ،١٧٣ ،١٦٣ ،٥٢٩ ،٤٢٤ ،٧٩٨ ،٧٩٧ ،٦٣٥ ،٦٣٤ ،٥٥٢ ،٨١٥ ،٨٠٩ ج٢، السابق، 40

.٨٠٩ ،٣٤٣-٣٤٤
.١٣٢ ،٦١ ،٢٢ ج١، السابق، 41
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التدوين (١) النقل): األول (املجلد اإلبداع إىل النقل من

ر تصوُّ يف إكماله يتمُّ املعنى إيضاح وبعد الرشق.42 لغة فالرمز والعرب. والهند الُفرس
تقدُّم أجل من جديد بِعلم النص وإكمال الشمس، أثر عن الحديث مثل جديد علمي
عليه واالستدراك وِصدقه املوضوع من ق التحقُّ طريق عن ذلك ويتم والحضارة. الِعلم
األصوليُّون يه يُسمِّ ما وهو النبات عالم عىل وامُلراجعة الجغرايف املكان وتحديد وُمراجعته
تسمية نشأت كيف ويفرسِّ املعرفة.43 بعدم واعرتاٍف علمي تواُضٍع يف املناط، تحقيق
الحال هو كما ونْسل ونكاح ونساء رجاٍل يف أوًَّال وتشخيصها النبط عند العربية الشهور
والكنعانيني الكسدانيني عند وليس النبط عند أيًضا نشأتها إىل ُمشريًا الشعبية، الثقافة يف
أوقعوا حتى والصابئة النصارى عند ُمشابهة قصٍة مع وتقارن والجرامقة. والعربانيني
تفسري قصص أنَّ كما واالستحالة.44 والكِذب بالخيال تنَي القصَّ عىل والُحكم باملسيح،
األرض من البخار صعود قصة ويفرس تاريخية. ال خرافية ة قصَّ يل السَّ عقب الزلزال
والرمز رمز، خرافة لكل وفوائد قوانني تُخبئ كثرية ُخرافات فللكسدانيني علميٍّا. تفسريًا

العلم. إبراز أجل من الخرافة عىل القضاء امُلهم علم، وراءه
بل الفالحة، يف وإبداعهم النبط مْدح من منها املواقف بعض التعليقات يف وتبدو
وتربير والفالحة الطب بني والتمييز الشعوب، باقي علوم مصدر وهم العلوم.45 كل ويف

.٣٧٢-٣٧٣ ،١٨٥ ،١٥٣-١٥٤ ج١، السابق، 42
عليها وقفُت وال اسِمها من الشجرة هذه أعرف ما .٨١٨ ج٢، ،٥٩٠ ،١٨٧ ،٨٧ ،٣٧ ج٤١، السابق، 43
.(٤٢٤ (ج١، أعلم وهللا ظلم وهذا .(٢٨٦ (ج١، ماديصوكي هو ما أدري ما .(١٧٦ (ج١، صفِتها من

(ج١، ا» حقٍّ يكون أن يجوز وال ومحال كِذب جميًعا القصتنَي أن علمي بمقدار أنا عندي «والذي 44

أنه ببالك يخطر فال … عجيبة وأشياء ة جمَّ فوائد تحتها كثرية ُخرافات للكسدانيني «إنَّ .(٢٩٨-٢٩٩
(ج١، قلت» كما وجدتموه فِهمتُموه فإن قالوا ما وتتبيَّنوا فيه لتُفكِّروا بل له، معنى ال الذي كالهذيان
ُخرافة، صورة يف وجعلوه بهذا عليه رمزوا لهم كثري علم تحته خرافات كأنه الذي القصص «هذا .(١٥٥
يف أنه عىل رْمز وهو واعتقاداتهم. آرائهم حساب عىل الجهال يناله أن له وحرًزا معناه، بكْشف منهم ضنٍّا
.(١٤٩ (ج١، نافع» طريف يشءٌ فهي بالتجربة فيها هذا صحَّ فإن املذكورة. الخاصية هذه الشجرة هذه
إنه ثم به، وا أحسُّ وال بالفالحة األمم علماء من كثري مِلثله يفطن ما تدقيًقا املعاني ذكر يف يُدقق «إنه 45

… العلوم كلِّ يف استنباطهم وأحسَن قلوبهم وأذكى عقولهم أوفر كان ما … بالتقصري هذا مع يعرتف
به جاءوا ما فضول من هو فإنما منها األمم يَدي يف وما كلها. استخرجوها هم للنبط، كلها العلوم إن
فرايدهم من نايل نال ما جميع يف لهم وجعل والراحة الروح نفوسهم هللا فألحق فيهم. وفرَّقوه عليهم

.(١٦٢ ،٣٤٨-٣٤٩ (ج١، مثوبة» وأكرم حظٍّ وأجزى نصيب، أوفر

454



الطبيعية امُلنتَحالت سابًعا:

يف والرهبنة الهند املؤلف وينقد الفالحة. عىل واقتصاره الطبِّ يف النص دخول عَدم
وهم مثلهم. واملسلمني النصارى ورهبان الهند، يف ُعراة والسري الهندي والتصدُّق زمانه
الناس، سائر دون هللا أولياء وأنهم عنها والتخيلِّ الدنيا يف الزهد يدَّعون الذين الصوفية
العاميَّة األمثال ويستعمل فانون. وهم عيًشا وأطيب املسلمني من درجة أعىل وأنهم
تحريم وينقد الشحاذة؟ أم والكد التعب العقل، يف أحسن وأيها املوقف.46 هذا لتربير
ِفيَها ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعى تََوىلَّ ﴿َوإِذَا آية: واستعمال العباد أرزاق قدَّر هللا ألنَّ الكسب
والتوكُّل السماء من الطعام انتظار وينقد اْلَفَساَد﴾. يُِحبُّ َال َوهللاُ َوالنَّْسَل اْلَحْرَث َويُْهِلَك
مما اإلنسان يأكل وأن رضورة، األرض فالحة الصوف. ولبس والكهوف الجبال وسكون

يَديه. تُنِبت
مع الحضارية الشعوبية من كنوع الحضارات سبق موضوع التعليقات يف ويظهر
العرب فضل الجاحظ أبان كما الروم، دين والنرصانية وفارس النبط بني ُمقارنات عقد
سبَق فقد والغرب. الرشق بني الرصاع أشكال أحد التاريخ، يف والعصبية العجم. عىل
بالحقِّ اعرتاًفا ولكن وأعدلها، األمم أعقل من فهم الُفرس، يف لعيٍب ليس الُفرس النبط
ُمشتق أنه مع النبط، عىل حقًدا للروم وتدعيًما الفرس إىل الطب الجهالء وينسب ألهله.
يف التفاقهم الروم يتملَّقون ولكنهم نبطية أصولهم النصارى ومعظم نبط، لفظ من
للخلفاء. امُلقرَّبني العلماء من فكانوا حقوقهم. النبط إىل وردَّ اإلسالم جاء ثم معهم. الدين
الدائرة ودوران النصارى، أطباء وجهل التاريخ يف العصبية عيوب عىل التحليل هذا ويدلُّ
بالتمايُز إحساس هناك الفرس. مع العرب عمله النبط مع الفرس عِمَله فما التاريخ. يف

بالدنا».47 أهل ا «فأمَّ عبارة يف يظهر الحضاري

ُمنتن.» بأنه نفسها عزَّت اللحم عىل يقدر لم ملَّا السنور «أنَّ مثل 46

وأعدل أعقل هم بل بهم، ازدراء وال الُفرس عىل طعنًا ليس … إليه الُفرس سبقوا قد النبط «إنَّ 47

زماننا أطباء وأكثر … املنافع إىل السبق فضل مقدار ويُعَلم ألهله الحق يُعَرف أن ينبغي لكن األمم
فاالسم اسمه، من للنبط أنه يعلموا أن ى يتبقَّ لكان والغفلة الغباء فلوال الفرس، إىل يُنَسبون لجهلهم
ركبَّه دواءٌ أنه موا توهَّ ملَّا الفرس عىل الروم دين ونُرصة بالنرصانية األطباء لعصبية ولكن … نبطي
للروم عصبيًة هذا منهم يكن ولم … هوس وهو وقالوا وزيَّفوا وطرحوه البتَّة ذكره عن عَدلوا الفرس
ألنَّ النبط من ألسالفهم وهو عليه وأزَروا لذلك أطرحوه للُفرس أنه لجهلهم موا توهَّ ملَّا لكنَّه النبط، عىل
يخرقون وهم كلهم، نبط أصولهم األقاليم من حولها وما البالد هذه يف الذين النصارى هؤالء جميع
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النص ويمدح البلدان.48 يف املشاهد املوروث عىل الوافد التعليقات بعض وتركيب
التوحيد وهو ذلك، عن يُفصح أن دون نيوشاد مذهب عىل قوتامي كان فقد النبط. إيمان
األمم عىل وأظهره الرسول به جاء ما وهو له دعا قد أنوحا وكان الزمان. أهل من خوًفا

غريهم.49 عىل هللا فاستخلفهم
فالحضارة آدم. خاصًة األنبياء قصص طريق عن املوروث يف الوافد تعشيق تمَّ وقد
آدمي مثل القمر نبي البرش أبو وآدم نخلة. اسمها آدم أخت وإبراهيم. آدم من النبطية
ونوح. آدم مثل أنبياء وأنوما آدمي األنبياء، خاتم محمد مثل ربما ودوناي الكنعاني،

النبط من ينتَُفون كلهم الناس فألنَّ وأيًضا النرصانية يف املوافقة أجل من منهم بأنهم ويُوهمون بالروم
أحد يعمل لم … بالعصبية نافًعا اليشء أيُصبح .(٥٤٠–٥٦١ (ج١، إليهم أنفسهم يُضيفوا أن ويأنفون
عدلوا وإنما الكبري الدرياق العرب ملوك من عدَّة عمل وقد العربية الدولة وجاءت اإلسالم ظهور منذ
عمله. عىل والحض الدرياق ومدحهم عليهم والطعن وتزييفه منه لهم أطبائهم ملنع الشيلنا عمل عن
يف يتطبَّب وجدوه من أقاويل إىل يرجعون وإنما بالطب، لهم علم ال ألنهم ُمالمني غري العرب وملوك
املقدر أن سمعُت قد وكنُت … والدنيا الدين يف العقل وقلَّة بالجهل امُلتصنِّعون النصارى وهم زمانهم
حذَوا سواء بالنبط الفرس عِمل ما مثل بالُفرس عملوا قد العرب أن األمر وُجملة الشيلنا، له ُعِمل باهلل
بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك وتعاىل: تبارك هللا قول من وهذا الفرس، من للنبط وانترصوا بالفعل، الفعل
ونعمهم، ُملكهم وأزالوا بدورهم بذلك فقهروهم لخلِقه تعاىل هللا اختاره بديٍن العرب فجاءتهم النَّاِس﴾.
نبيهم وأمر أمرهم ة صحَّ يف كبرية آية للعرب بذلك فظهر هائًال. وأمًرا كبريًا عظيًما ملًكا وِهللا كان وقد

.(٥٥٢ (ج١، كثريًا» تسليًما وسلم آله وعىل عليه هللا صىل
.(٤٦٧–٤٦٨ (ج١، والعراق وخراسان الري وأهل والسلم والكوفة وواسط واألهواز البرصة مثل وذلك 48

عىل خوًفا جهدهم ذلك يخُفون لكنهم يعتقدونه كانوا ألنهم وينرصونه التوحيد ة صحَّ إىل «يومون 49

حسب عىل القديم يف زال وما دهرهم. ويف عرصهم عىل كانوا الذين وامللوك أزمنتهم أهل من أنفسهم
الواحد غري عبادة وخلع التوحيد بزيِّ فيهم يظهر رجٍل بعَد رجل يزل لم أنه النبط كتُب يف وجدُت ما
مذكور هو الذي هذا أنوحا كان وكذلك إليه. فأوحي به اإلفصاح يُمكنه لم وربما إليه. ويدعو القديم
هللا منَّ ولقد مثلهما. عندي أيًضا وقوتامي وينُرصه. التوحيد إىل يُومي ومثله ويتبوشاد الكتاب هذا يف
خري يف فأخرجه ملسو هيلع هللا ىلص، النبي هللا عبد بن محمد سيدنا خلقه أكرم عىل له وبالتوحيد بمعرفته علينا تعاىل
ُعقبى أنَّ تَه أمَّ وأخرب قومه وعد كما األمم قدم حتى وأظهره أمره عىل وأيَّده ونَرصه أوان، وأكَرِم عرص
قبلهم، كان من استخلف كما األرض يف ويستخلفهم دينهم لهم يُمكِّن أنه وعَدهم وأنه لهم تكون الدار
وأكرب آية أعظم هذا يف فكان له، عهده وتمَّ به أخرجهم ما فصحَّ قلَّة. يف وهم به ووعَدهم بهذا فأخربهم

.(٤٠٥-٤٠٦ (ج١، آله» وعىل وعظَّم وكرَّم ملسو هيلع هللا ىلص نبوَّته صحة عىل دليل وأدل ِعلم
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طوفان مثل البالد أغرق الذي العظيم السيل عليهم هللا أرسل وُحبس أنوحا ُرضب وملا
نوح.50

فيِجب القمر من النبوَّة أخذ منافع. من لهم قدَّم ِلما البرش أبو آدم ي ُسمِّ لقد
صحيح االستنباط جيد كان جربيل. طريق عن هللا من الوحي محمد أخذ كما تصديقه
ألهل ووضعها بها أخرب التي والصنائع العلوم فاستنبط الفكر. جيد العقل وافر الحْدس
الناس إىل وجعلوه «أبونا»، وه وسمَّ ومَدحوه الناس عظمه لذلك الناس. بها فنفع زمانه
أرض إىل أنوحا لجأ كما موىس. قوم هلك كما ار الكفَّ فهلك الطاعون هللا وأرسل كلهم.

طفًال.51 موىس أُلقي كما النيل يف التابوت وألقى هربًا، مرص
جمًعا مرَّة هللا لفظ استعمال يف الوحي وِدين الطبيعي الدين بني الجوهري والربط
الحكماء حكيم مثل اآللهة، إله اآللهة، كبري اآللهة، د تعدُّ الجمع ففي مفرًدا، ومرة
تبتهج األنوار ذوات آلهة والقمر، وعطارد امُلشرتي ثالثة: آلهة وهناك العقالء. وعاقل
به نصٍّ ترجمة من حَرج فال البرش. أبناء عىل اإللهية الرحمة وتفيض القلوب، لها
ألرتميدروس الرؤيا» «تعبري ترجمته يف إسحاق بن حنني عند األمر كان كما اآللهة تعدُّد
هومريوس أشعار ترجمة لعَدم عادًة تُقال التي الُحَجج وهي «مالئكة»، آلهة ترجم حني
والفضيلة العقل عىل يقوم توحيد، دين الطبيعي والدين أفالطون. محاورات أو وهزيود
ورشيعة، عقيدة به وكالهما اآللهة.» فينا وضعتْها التي بعقولنا وجْدناه «واستنباًطا

ومعامالت. عبادات
التوحيد، املوروث، منظور من الثاني املؤلف أو امُلرتجم من كله النص كتابة ويُعاد
كله، القديم الرشق ثقافة فالتوحيد له. رشيك ال وحده هللا إال إله ال عن والحديث
املوروث منظور من الوافد قراءة تُعاد له. صورٍة أنقى عن التعبري إالَّ اإلسالم وما
هللا ريض وعز، جل هللا طاعة وتعاىل، تبارك وجل، عز هللا مثل: وتعبرياته وبُمصطلحاته
رضا وأهل هللا، أولياء عن النصُّ يتحدَّث كما وبمالئكته. وجل عزَّ باهلل التشبُّه وجل، عز
هللا غضب عن يتحدَّث كما هللا. يهبُها التي النعمة باهلل، امُلتصل بالحبل كني امُلتمسِّ هللا

.٤٩ ،١٠٨-١٠٩ ج١، ،٤٠٤ ص١٣٣٩، ج٢، وحشية، ابن 50
وقصص النبطي األدب بني التَّشابُه ق امُلحقِّ ويالحظ .٣٩١ ص٣٥٦، ج١، ص١٣٤٠، وحشية، ابن 51
السالم» عليه آدم قصة يف الوحي كتُب يف ذُكر مما أخذت كأنها غريبة «قصة بالقول ويلتقي األنبياء،

.(٤٤٩ (ص١،
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يُصلح هللا عليه.52 الكذَّابني سخطه، يف امُلنقلبني طاعته، عىل الخارجني املعايص، أهل عىل
القديم. الحي تبارك برحمته. الفاسدين جميع

بصفاته الوحي دين يف هللا وكأنها الطبيعي الدين يف اآللهة عن الحديث ويتمُّ
تُحِدث وفاعلة وحكيمة، وكريمة هللا، يف العلم لِصفة طبًقا تعلم فاآللهة وأفعاله. وأسمائه
الدين يف وباملالئكة باهلل واالستعانة الحي. اإلله الكريم ل األوَّ هو هللا الرسيع. الشفاء
هللا فضل وقد ُمخرِّب. كل اآللهة وتُعاِقب الوحي، دين يف باهلل االستعانة مثل الطبيعي
عىل وتفضيله الشعوب من شعٍب اختيار فكرة أن عىل يدلُّ ا ممَّ بابل إقليم العاملني رب

القديم.53 العهد نصوص يف فقط ليست غريه
يف السالم بلفظ له والتحية القارئ، مخاطبة مثل اإلسالمي التأليف أسلوب ويظهر
املؤلِّفني ووصف املباركة، الشجرة مثل القرآنية التعبريات بعض وظهور الفقرات، نهاية
توجيه يف القرآنية األساليب وتظهر األقاويل. جميع يف والصادق والرحيم األب بأوصاف
سائل. سأل فإذا فاجتِنبوه، مثل الرشط وأساليب جمًعا أو مفرًدا للمؤمنني الخطاب
وتذكر القديمة. الرشقية اآلداب يف السائدة األدبية األنواع عن تعبري كأسلوب فالقرآن
العرب أصنام بني أحيانًا النصُّ ويُقارن عَرب، فالنبط ونيسان، آذار العربية، الشهور
أخربوا حتى الكهانة العرب أفاد الذي هو نرسا ى امُلَسمَّ الصنم فإن النبط، وأصنام

لها.54 أصحابها رشح قبل املنامات وا وفرسَّ بالَغيب
للنصِّ الثالثة املؤلِّفني أن يبدو النبوَّة. يف الوحي وِدين الطبيعة ِدين تعشيق ويتمُّ
جنسه.» أبناء عىل النبي أبينا شفقة إىل «انظروا قوثامي: يقول إذ ُساللتهم؛ من أو أنبياء
وبني النوم يف والرؤيا وامُلناجاة واإللهام الطبيعة طريق عن الوحي بني الفرق وما
دين الديننَي، جماع آدم ويُمثِّل أبناؤه. والكل الجميع أبو وآدم األنبياء؟ طريق عن الوحي
والذي زمانه ألهل إماًما كان الذي إبراهيم أيًضا يُمثله ما وهو الوحي. ودين الطبيعة
واألنبياء. الفالسفة بني فرق ال مرص. إىل ثُم بابل إىل املشئوم طياما ملك أيام قومه غاَدر
أنبياء ألنهم ا إمَّ األنبياء» مثل «أنا بعضهم: ويقول كامُلتكلمني. الحق عن مدافع فكالهما

قلبها. يف األنبياء يكون التي امُلحيطة بالثقافات لتأثُّرهم أو

.٢٤٣ ،١٤٧ ،٢٥٥-٢٥٦ ص١٠، ج١، السابق، 52
.٣٦٠ ،٣٨٣ ،٣٤٩ ،٣٠٨ ج١، ،٨٥٣ ،٧٦٨ ،٧٠٤-٧٠٥ ،٦٥٢ ج٢، السابق، 53

.٢٩٦ ،٧٠٨ ،٦٦٢ ،٣٨ ص١٦، ج١، السابق، 54
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فيه حكى ضخًما كتابًا ألَّف فقد املوضوع. إلكمال املرتِجم ُمخالفات تعليق ويظهر
بينهما، سوَّى ومن الفلسفة، عىل النبوَّة ل فضَّ ومن النبوَّة، عىل الفلسفة ل فضَّ من آراء
النبوَّة وحدَّ بينهما، سوَّى ومن الكاهن عىل البحث ل فضَّ ومن بالنبي، الكاهن سوَّى ومن
منها. العالم وَمن الحكيم وَمن بينهما، التميز يسُهل بحيث الكهانة وحدَّ الفلسفة وحدَّ
يناقشوا لم املسلمني وكأنَّ ون فيتحريَّ وامُلتكلمني الصوفية وناقش النبط أثر اقتفى وقد

قبل.55 من املوضوع
اإلسالمية العلوم أو والسنة الكتاب من النقلية الشواهد من النص يخلو ذلك ومع
العلوم هذه كانت حيث الهجري، الرابع القرن أوائل يف ُكِتب أنه مع العقلية، أو النقلية
تُقدِّمه لفظ، مثل قليلة حاالت باستثناء ومزاجها ُمصطلحاتها وشاعت وتكوَّنت نشأت قد

املعرفة.56
كحكايات القديمة السامية اآلداب يف موجوًدا كان األنبياء َقَصص هل اآلن: والسؤال
هل الوحي؟ ِدين يف أو الطبيعي الدين يف سواء السماوية، الكتُب يف دخلْت ثم شعبية
واألدب كنواٍة التاريخ االثنني، بني تجَمع أم أدبية روايات أم تاريخية وقائع عن تُعربِّ

نهاية؟ واألدب بداية التاريخ كثمرة،
«إن تعاىل»، هللا «بإذن مثل امُلرتِجم وْضع من اإليمانية العبارات من كثري ويظهر
يدلُّ مما التعليق، يف أو النص يف سواء أعلم»، «وهللا التوفيق»، «وباهلل تعاىل»، هللا شاء
والحمدالت البسمالت إىل باإلضافة ترجمة مجرَّد وليس صياغة إعادة هو النصَّ أن عىل

هللا.57 إىل الفقري املرصي العبد وتوقيع النهاية يف والصلوات
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