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 اإلهداء

هذا الكتاب كما هو مبنٌي أتيت 
رسائل إخوان "نصوصه املختارة من 

أمحد بن "اليت قد يكون مؤلفها  "الصفا
لكن امسه ال يظهر، " الطيب السرخسي

حيث قد اختار الظهور حتت اسٍم مجاعي 
، أما ابلنسبة "اعة إخوان الصفامجوهو "

د انعكس للتعليقات على النص فق
الوضع فيها، حيث كتبها "َمَدِعّيان" أي 
جيوم دوفو وسارة سليمان، ولكن االسم 

فقط، وهذا األول  سماال الذي يظهر هو
التأليف املشرتك ما هو إال إثبات حلقيقة 

نفٌس واحدة يف أجساد  إخوان الصفا
 منفصلة.
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 مدخل اترخيي
 هللُا تَ َعاََل، أن ال يُ َعادوا علًما من "وابجلملة ينبغي إلخواننا، أَيََّدُهمُ 

العلوم، أو يهجروا كتااًب من الكتب، وال يَ تَ َعصَُّبوا على مذهٍب من 
املذاهب؛ ألنَّ رأيَنا ومذهَبنا يستغرق املذاهَب كلَّها، وجيمع العلوَم 
يَّة  مجيَعها، وذلك أنه هو النظر يف مجيع املوجودات أبسرها احلسِّ

هلا إَل آخرِها، ظاهرها وابطنها، جليِّها وخفيِّها، بعني والعقلية، ومن أو 
احلقيقة من حيث هي كلُّها من مبدٍأ واحد، وعّلٍة واحدة وعامٍل واحد، 
ونفٍس واحدة، حميطٍة جواهرها املختلفة، وأجناسها املتباينة، وأنواعها 

َنة، وجزئياهتا املتغايرة" )رسالة   (42-41، ص 4، ج45اْلُمَفن َّ

فقرة السابقة طمع إخوان الصفا يف مشولية املعرفة. فالرسائل تنادي ابلفضول تبّين ال
املعريف غري احملدود، وتشجعه بال قيود حتصره داخل جمال علمي أو مذهب أو طائفة ما؛ 
فليست رسائل إخوان الصفا موسوعة علمية فحسب، لكنها حتوي بّي طيناهتا تفسري كتٍب 

وقصص على لسان احليواانت وأبيات شعر... إخل، ابلطريقة  مساوية وجمادالت دينية وسياسية
اليت ميكن أن جتعلنا نقول عن مؤلف رسائل إخوان الصفا ما تقوله الرسائل عن اإلنسان 

 الكامل:

"فقام عند ذلك العامُل اخلبري، الفاضُل الذكي، املستبصُر الفارسيُّ النسبة، العريبُّ 
اآلداب، العرباينُّ املخرب، املسيحيُّ املنهج، الشاميُّ النسك، الدين، احلنفيُّ املذهب، العراقيُّ 

اليوانينُّ العلوم، اهلنديُّ البصرية، الصويفُّ السرية، امللكيُّ األخالق، الرنابينُّ الرأي، اإلهليُّ 
 (376، ص 2، ج22املعارف، الصمداينُّ." )رسالة 
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ال يتجاوز عدد صفحاته  لكن َمْن يقدر أن جيمع املعرفَة ُكلََّها؟ وكيف لكتابٍ 
األلفّي أن يشمل كتب احلكماء واألنبياء أبسرها؟ وكيف ملذهٍب أن يستغرق املذاهب كلها 
بتناقضاهتا؟ ال ندري، حنن، شيًئا عن مدى إمكانية هذا، لكن الرسائل تقول إنه ضروريٌّ 

ن خالق وواجب؛ فيجب أن جُتَمع العلوم كلها يف مبدأ واحد كما أتيت املخلوقات كلها م
 واحد.

رسائَل إخوان الصفا زاعمًة  املذاهُب كلُّها وألهنا جتمع كل املذاهب، فقد استخدمت
أهنا تنتمي إىل طائفتها، وحاولت أن تطبق نظريتها الفلسفية يف مشروع علمي اترة وديين أو 
ا  سياسي اترة أخرى. وكان أهم استعماٍل اترخييٍن هلا لدى اإلمساعيليّي، الذين جعلوا منه

كتااًب أساسيًّا هلم، ابلطريقة اليت َفسَّر هبا عارف اتمر دوَرها لديهم قائاًل: "إن رسائل إخوان 
. وقد لعبت هذه احلركة الدينية السياسية دورًا أساسيًّا يف اتريخ اخلالفة 1الصفا قرآن األئمة"

اإلمساعيلية،  الفاطمية املعروفة ابنفتاحها احلضاري. لكن الرسائل قد جتاوزت حدود الطائفة
وأثنرت أبفكارها على حركات سياسية أخرى كالقرامطة، وحركات دينية كالتصونف، كما أننا 
ال ننسى دورها الكبري يف اتريخ األدب العريب الذي لعبته بفضل قصصها، وخاصًة القصة 

انن"، املتضمنة يف الرسالة الثانية والعشرين بعنوان "تداعي احليوان على اإلنسان أمام ملك اجل
 George Orwellواليت انتقلت إىل الرتاث األديب العاملي، فأثرت مثاًل على جورج أورويل 

العلمي، فُتعد رسائل إخوان  املستوى على أما. Animal Farmاحليواانت"  وروايته "مزرعة
الصفا أول موسوعة يف اتريخ العلوم الفلسفية، وقد كان أتثريها على الفالسفة العرب 

 ملحوظًا.
                                                            

اء، برريوت، املطبعرة يذكر هنا عارف اتمرر عبرارة إمساعيليرة. ارجرع إىل عرارف اتمرر، حقيقرة إخروان الصرفا وخرالن الوفر 1
 .17ص   1957 الكاثوليكية،
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لكن على الرغم من أمهيتها الدينية والسياسية والعلمية، إال أهنا مازالت لغزًا اترخيًيا 
 وفلسفًيا؛ حيث إن مؤلفها جمهول، كما أنه مل ُيستَطْع إىل اآلن حتديُد اتريخ أتليفها.

ست دراسة رسائل إخوان الصفا، ملدة تصل إىل ألف عام، على فرضية أيب حيان  ُأسنِّ
م( الذي يزعم أن إخوان الصفا جمموعة 1023 –922هر / 414 -310التوحيدي )

علماء من مدينة البصرة كانوا معاصرين له، ومنهم أبو سليمان حممد بن مشري الُبْسيتن 
املشهور ابملقدسي، وأبو احلسن علي بن هارون الزجناين. وطبًقا هلذه الشهادة ُحدنَِّد زمن 

ألشخاص فإن ذلك مل يساعد على فهم معاىن التأليف، وألننا ال نعرف شيًئا عن هؤالء ا
الكتاب. ومنذ أربعّي عاًما يشك الباحثون يف صحة هذه الفرضية، فالباحث اليمين 
األمريكي "عبناس احلمداين" قد أثبت أتثري رسائل إخوان الصفا على أتسيس اخلالفة 

 هر260مد املهدي )الفاطمية، واقرتح أن وقت أتليفها يرجع إىل فرتة الغيبة الصغرى لإلمام حم
كما اقرتحه من قبله العلماء من الطائفتّي اإلمساعيليتّي، ومها الطيبية )أو البُرْهرة(   2م(879 /

 والنزارية )على اسم نزار املصطفى وهو املستنصر ابهلل(.

 استحالة De Callatayوبناًء على ذلك، أثبت الباحث البلجيكي دو َكَلتاي 
هر( الذي يستشهد برسائل 353مسلمة القرطيب اجملريطي )ت. فرضية التوحيدي مستنًدا إىل

هر. ولذا 340إخوان الصفا يف كتابيه "رتبة احلكيم" و"غاية احلكيم" اللذين ألفهما قبل عام
قال دو َكَلتاي إن القرطيب نقل رسائل إخوان الصفا من الشرق خالل سفره الذي كان قبل 

                                                            
م، أي 879 / هرر260 إىل الوقرت املمترد مرن سرنة ة الشيعة االثنا عشرية هي مصطلح يشريالغيبة الصغرى يف عقيد 2

م، ففرري 940 / هررر329عنررد شررهادة اإلمررام احلررادي عشررر للشرريعة احلسررن العسرركري إىل وفرراة السررفري الرابررع سررنة 
ّي ُيَسرمَّْوَن هذه املدة غاب حممد بن احلسن املهدي عن األنظار، لكنه كران يتصرل بشريعته عرن طريرق وكرالء خاصر

 ابلسفراء. 
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 Susanneة األملانية "سوزان ديفلد" هر. ومن انحية أخرى، رفضت املرتمج320عام 

Diwald كلها  فرضية جمموعة املؤلفّي البصريّي؛ ألن أسلوب الكتابة واحد يف الرسائل. 
ونتيجة لذلك، مل ميكننا أن حندد خطااًب متماسًكا حول أتليف رسائل إخوان الصفا، 

 أن الرسائل وعلى الرغم من مرور قرنّي على نشأة البحوث العلمية ابملفهوم احلديث إال
 مازالت ُُتثنل لغزًا اترخييًّا وفلسفيًّا. 

أتصور أخريًا أنين قد استطعت أن أتوصل إىل مقاربٍة، يف رساليت للدكتوراه، حول 
اتريخ التأليف واسم املؤلف، مما قد يطرح رؤيًة جديدًة حول فهم رسائل إخوان الصفا؛حيث 

، بسلسلٍة من الرباهّي وابلعودة إىل امل خطوطات، أن أمحد بن الطيب السرخسي تلميذ أثبتُّ
. 3هر تقريًبا280الكندي قد يكون املؤلف احلقيقي لرسائل إخوان الصفا، وقد كتبها عام 

وقد أسس السرخسي عمله على اجملالس العلمية جلماعة إخوان الصفا، وهم جمموعة علماء 
 وفالسفة من مدرسة الكندي.

ا، وقد اشتهر مبعرفته للموسيقى ووصفه لدين كان السرخسي فيلسوًفا وأديًبا مشهورً 
. وقد كان السرخسي معلًما ألمحد بن طلحة، مث ندميًا له عندما أصبح اخلليفة 4صابئة حرنان

املعتضد ابهلل، ابإلضافة إىل أنه قاتَل جبواره يف معركة "الطواحّي" ضد مخارويه بن أمحد بن 
األمُر ودارت به األايُم، فسجنه م. مث انقلب به 884-هر250طولون حاكم مصر عام 

                                                            
وحتررت إشررراف أ.د.  2016نرروفمرب  19كمررا أثبتنرراه يف رسررالة الرردكتوراه الرريت نوقشررت يف جامعررة السرروربون بترراريخ  3

 مروان راشد.
-362أ، ص1، ج2009انظرررر فهرسرررت ابرررن النررردف، حتقيرررق أميرررن فرررؤاد، لنررردن، مؤسسرررة الفرقررران للررررتاث العرررريب،  4

364. 
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 ، اخلليفة املعتضد ابهلل، وقتله مع جمموعة من اخلوارج الذين ميكن أن نعتربهم ثواَر ذلك الوقتِّ
 ورمبا كان هؤالء هم إخوان الصفا. 

كان السرخسي تلميذ الكندي املخلص لدرجة أن الكندي كان يرسله كممثل له يف 
ألسقف "إسرائيل الكسكري". وهذا يبدو واضًحا يف رسائل املناظرات الدينية كاملناظرة مع ا

إخوان الصفا اليت ال حتتوي إال على أفكار الكندي بكل تفاصيلها. ومن الضروري أن نرجع 
إىل الكندي لنفهم نظام ترتيب الرسائل االثنتّي واخلمسّي، واليت حتاكي املنهج التعليمي 

سطو". فكما يصنف الكندي كتب أرسطو الذي اقرتحه الكندي يف رسالته "كمية كتب أر 
إىل أربعة أجزاء )كتب املنطق، والطبيعيات، واإلهليات، والسياسة واألخالق( ويضع يف أوهلا  
 كتب الرايضيات، فإن الرسائل االثنتّي واخلمسّي ترتتب وفًقا للرتتيب نفسه. ومن مث،

 تارخيية.فستكون قراءتنا لرسائل إخوان الصفا مبنيًة على هذه الفرضية ال

تتكون رسائل إخوان الصفا من اثنتّي ومخسّي رسالة، طبعت يف أربعة أجزاء )دار 
( وقد ُقسمت الرسائل إىل مخسة حقول معرفية، وهي الرايضيات 1954الصادر، بريوت 

( 23إىل الرسالة 15( والطبيعيات )من الرسالة 14إىل الرسالة  1واملنطق )من الرسالة 
( 41إىل الرسالة  32( واإلهليات )من الرسالة 31إىل الرسالة 24لة والروحانيات )من الرسا

(. وُيضاف إىل ذلك رسالة الفهرست وهي 52إىل الرسالة  42والعلوم الشرعية )من الرسالة 
مقدمة الرسائل والرسالة اجلامعة اليت تلخنص الرسائل كلها، وهذا ما جعلين أشك يف نسبتها 

ا ملخنصٌة للرسائل وليست مربهنًة عليها، كما أُْعلَِّن يف إىل نفس مؤلف الرسائل، حيث إهن
وعالوة على ذلك، فإن مرجعيَتها مرجعيٌة قرآنية فقط،  (.39، ص1رسالة الفهرست )ج

 وهذا خيالف منهج الرسائل كافة.
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، فقد َشكَّلت الرسائُل  وألن كل رسالة من الرسائل تعد مقدمًة لعلم فلسفي معّين
ختتلف عن مفهوم املوسوعة العلمية الذي نشأ يف القرن الثامن عشر  موسوعًة معرفية، لكنها

امليالدي؛ فهي موسوعة فلسفية توافق مفهوم "موسوعة العلوم الفلسفية" عند هيجل 
Hegel فرتتيبها ليس ترتيًبا أجبداًي ولكنه ترتيٌب منطقيٌّ ينقلنا من علم إيل آخر خالل :

 .مسار ضروري لرتبية النفس وتصفية الروح

ال هتتم رسائل إخوان الصفا بتقدف علوم زماهنا فقط، لكن اهتمامها األكرب يدور 
وإشكالية  5حول إشكالية فلسفية، وهي إشكالية تنونع األجناس على املستوى األنطولوجي

االختالفات بّي املذاهب الفلسفية والدينية على املستوى املعريف، والعداء الطائفي على 
تقدنم رسائل إخوان الصفا حلواًل هلذه اإلشكاليات الثالث من خالل املستوى السياسي. و 

الشمول مشولية األشياء مث العلوم مث األمم. وسنعرض تفسريان للرسائل يف ثالثة أقسام : 
الشمول الثاين "النسبة احلالية بني كل ، واألول "مرجعية األشياء إَل مصدر واحد"

 .شياء إَل غرض واحد"الشمول الثالث "ميل كل األ،  واألشياء"

وعلى الرغم من أن كلَّ علم حمدٌد يف رسالة بعينها، إال أن اإلشكالية الفلسفية تتخلل 
الرسائَل مجيَعها. فلم نرتنب خمتاراتنا بناًء على ترتيب املوضوعات العلمية، لكننا ركزان على 

نها مصحواًب النصوص الفلسفية وتتبعنا تطور اإلشكالية ومراحل حلها، وقدمناكل نص م
 بتعلقات تذكر إطاره وتوضح معناه وتفهم أغراضه.

 

                                                            
 وهو علم يبحث ىف كشف طبيعتها.أي علم املوجودات،  5
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 عرض املشروع
 احلقيقة على طريقة احلكماء القدماء: الفلسفي املشروع

 .77يف علم العدد، ص  1، اجلزء األول، رسالة 1الرسالة 
وأما أولئك احلكماء الذين كانوا يتكلمون يف علم النفس قبل نزول القرآن واإلجنيل "

وراة فإهنم ملا حبثوا عن علم النفس بقرائح قلوهبم، واستخرجوا معرفة جوهرها بنتائج والت
 .عقوهلم، دعاهم ذلك إىل تصنيف الكتب الفلسفية اليت تقدم ذكرها يف أول هذه الرسالة

َم معانَيها وال  ولكنهم ملا طونلوا اخلَُطب فيها، ونَرَقلها من لغة إىل لغة َمن مل يكن َفهِّ
ؤلنِّفِّيها، انغلق على الناظرين يف تلك الكتب فَرْهُم معانيها، وثقلت على عرف أغراض م

الباحثّي أغراُض ُمَصننِّفِّيها، وحنن قد أخذان لبَّ معانيها وأقصى أغراض واضعيها، وأوردانها 
أبوجز ما ميكن من االختصار يف اثنتّي ومخسّي رسالًة، أُوالها هذه، مث يتلوها أخواهتا على 

 ".العدد جتدها إن شاء هللا تعاىل الوالء كرتتيب

 التفسري
ميكن أن نقسنم هذا النص قسمّي، أوهلما إثبات حكمة القدماء واثنيهما طرح 

 بسبب غموض ما وصل إلينا منهم.إشكالية صعوبة إدراك حكمتهم 

هذه و . تقرتح رسائل إخوان الصفا يف حبثها عن احلق العودة إىل حكمة القدماء
لكن هذا الزمن القدف ابلنسبة هلم ليس عصَر و . ما قبل رسائل األنبياء العودة عودة إىل زمن

بقرائح القلوب" وليس مبا ميليه "جاهلية وإمنا هو عصُر احلكمة، مبا يعين اكتشاف احلقيقة 
فيمكن لإلنسان بصفاء قلبه وأتمل عقله أن يكتشف . الوحي لتكون معرفتنا عقلية ال نقلية
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ال من جماالت العلوم، حىت مبا فيها من اإلهليات والشريعة، كما احلقيقة الكاملة يف كل جم
فعندما تقرتح رسائل إخوان الصفا العودة إىل القدماء، فإهنا . اكتشفها فيثاغورس وأفالطون

ختلق جتربة خيالية مفادها أننا سنبحث عن احلقيقة كما لو أهنا مل تُنزَّل من قَِّبلِّ الوحي، 
 .قلوبنا وعقولنا لنكتشف احلق وسنتخيل أننا ال منتلك غري

ولكن . تتبىن رسائل إخوان الصفا منهج القدماء الذي وجدته يف كتب الفالسفة
حيث كان املعتزلة  تواجهنا هنا إشكالية، ففي ذلك العصر، وقعت أزمة بّي املتكلمّي،

 6دييستخدمون العقل لتفسري النص القرآين وأتويله، مث بدأ أبو عيسى الورناق وابن الراون
جيادالن يف كل البديهيات. فعلى سبيل املثال، ألف ابن الراوندي كتاب "الزمرد" وهو مناظرة 

رفض فكرة الوحي مؤكًدا أن العقَل اإلنساين قادٌر  -مسناه برامهة-بّي عامل مسلم، وعامل هندي 
يعلمه على إدراك احلق بغريزته دون االحتياج إىل وحي، فيقول إن اإلَوزَّ ال حيتاج إىل من 

السباحة ألنه يعرفها بغريزته. وحال اإلَوزنِّ مع السباحة كحال اإلنسان مع العقل، وكنتيجة 
لتلك األزمة أحسن املعاصرون من العلماء أن اجلدل العقالين قد يُرْبعِّد عن طريق الدين 

 املستقيم.

لن ترشدان احلكمة إىل معرفة هللا وجناة النفس إذا كان يقال إن قراءهتا فكيف إذن  ُتضِّ
ْدَق النبوة؟ لقد أنقذت رسائل إخوان الصفا  الفالسفة وجتعلهم ينكرون وجوَد هللا وصِّ
الفالسفة القدماء من هذه التهمة؛ ألن كل ما قدمته من علوم القدماء كان يهدف إىل معرفة 
هللا وجناة النفس. لكن هذا اهلدف اإلهلي للعلوم مل يعد واضًحا يف عصر إخوان الصفا 

الكتب من لغة إىل أخرى، وتعدد تفسرياهتا مع االنشغال الشديد ابلتفاصيل مما  بسبب نقل

                                                            
 اترخيا ميالدمها ووفاهتما غري معروفّي، ولكنهما ُمَتَكلنَِّمان معروفان من القرن الثالث. 6
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اكتشف املثال، ومن وجهة نظر إخوان الصفا، يؤدي إىل فقدان اهلدف. على سبيل 
فيثاغورس صناعة املوسيقى لنسمع يف الدنيا أحلان الفلك وفضيلة العامل الروحاين، بينما ركز 

عة اآلالت واإلبداع يف األحلان اليت استخدمها بعد ذلك مفسرو علم املوسيقى على صنا
 .7الناس للَّهو والتلذذ ابلشهوات الدنيوية فقط، فَرَنُسوا العامل الروحاين

فال ميكن أن يكتمل مشروع العودة إىل احلكمة والبحث العقالين عن احلقيقة إال 
هدف رسائل إخوان إبخراج "لب املعاين" و"األغراض القصوى" ملؤلفات احلكماء. وكان 

الصفا بيان ذلك اللب وهذه األغراض، فكل رسالة هي مقدمة لعلٍم بعينه، تبّي غرضه 
 األقصى، وحتوله من موضوعه املادين إىل هدفه الروحي.

 فتح حديقة العلوم وعرض ثرواهتا للقارئ: املشروع األديب

 افتتاحية الرسائل

 43رسالة الفهرست، اجلزء األول، ص 
أبن مثل صاحب هذه الرسائل مع  -أيدك هللا وإايان بروح منه -أخيواعلم اي "

طاليب العلم وُمْؤثِّري احلكمة ومن أحب خالصه، واختار جناته، كمثل رجل حكيم جواد  
كرف، له بستان خضر نضر هبج مونِّق معجب طيب الثمرات، لذيذ الفواكه، عطر 

ر، نزهة املرامي، خمتلفة األشكال واألصباغ الرايحّي،أَرِّجة األوراد، فائحة األزهار، هبية املنظ
واأللوان واملذاق واملشام، من بّي رطب وايبس وحلو وحامض، وفيها من سائر الطيور املطربة 

                                                            
ألمحد بن حسن بن علي الكاتب، القاهرة، اهليئة  كمال الغناءنستعري هذا املثال من استشهاد السرخسي يف كتاب  7

 .21 -20، ص 1975املصرية للكتاب، 

 بستان العلوم
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األصوات، امللهية األحلان، املستحسنة التغريد، َتطَّرُِّد حتت أشجارها أهناٌر جارية، وخالل 
ت األهنار خضٌر مونقة، وأصداف مشرقة أزهارها وخضرها جداوُل منسابٌة ُتوج، ويف حافا

األلوان، وجواهر متناسبة األصباغ، رائقة املناظر، عجيبة الصور، بديعة التأليف، غريبة 
 .التنضيد، فرحة كل نفس، ونزهة كل عّي، مسالة كل َهمٍن، مدعاة كل أنس

فأراد لكرم نفسه وسخاء سجيته أن يدخلها كل مستحق، ويتلذذ فيها وهبا كلُّ 
رف عاقل، فَرَناَدى يف الناس أن َهُلمُّوا واْدُخُلوا هذا البستاَن، وُكُلوا من مثارها؛ على إرادة مش

اجلمع، كما يف الكالم السابق، أو على أتنيث البستان، ألنه مبعىن اجلنة؛ ما اشتهيتم، ومُشُّوا 
ُتم، وتَرنَرزَُّهوا أين َهَويْرتُ  ْم، وافرحوا واطربوا، وكلوا من رايحينها ما اْخرَتُُْتْ، وتفرجوا كيف شئرْ

 .واشربوا، وتلذذوا وتنعموا، واسرتوحوا بطيبها وتنسموا بروائحها

ْبُه أحٌد، ومل يصدْقه خلق، وال عبئوا به، وال التفتوا إليه، استعظاًما لوصفه،  فلم جيِّ
 .واستنكارًا لكالمه، واستغرااًب لذكره

وأخرج مما فيه حُتًَفا، وطَُرًفا فرأى احلكيم من الرأي أن وقف على ابب البستان، 
ٍن،  ، وورد َجينِّ وُلَطًفا؛ مجع ُلْطَفة، وهي اهلدية؛ من كل مثرة طيبة، وفاكهة لذيذة، ورحيان زكيٍن

، وطري غرد، وشراب عذب، فكل َمْن َمرَّ به َعَرَضَها عليه، وَشهَّاها ونور أنيق، وجوهر  هبيٍن
ُه من فوائح الرايحّي، وأمسعه من بدائع التلحّي، حىت إذا إليه، وَذوََّقه منها وَحيَّاُه هبا، وَأمَشَّ 

ذاق وشم وفرح به، وطرب منه، واراتح إليه واهتز، وعلم أنه قد وقف على مجيع ما يف 
البستان، ومالت إليه نفُسه، واشتاق إىل دخول البستان وُتناه، وقَلَِّق إليه ومل يصرب عنه، فقال 

ْئَت، وانظر كيف اْدُخلِّ البستاَن، له عند ذلك:  ْئَت، وُشمَّ ما شئت، واخرت ما شِّ وُكْل ما شِّ
ْذ وتنعَّْم وتطيَّْب وتنسَّمْ  ْئ مِّن أين شئَت، وتلذَّ ْئَت، وجِّ ْئَت، وتنَرزَّْه أين شِّ  .شِّ

 احلقيقة ابنتشار ادةاإلر 
 

 عّينات العلوم عرض
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ال ُيَضينِّْعها بوضعها يف غري . فهكذا ينبغي ملن حصلت عنده هذه الرسائل والرسالة
َا ملن مل يرغب فيها ، وال يظلمها مبنعها عن مستحقها وصرفها عن مستوجبها، أهلها، وبذهلِّ

، َخرينٍِّ سديد، مبصر للقصد، جملب للرشد، من طاليب العلم ومؤثري  وال يُرَعرنِّْفها إال لكل ُحرٍن
األدب، وحميب احلكم، وليَرَتَحرَّْز يف حفظها وإسرارها وإعالهنا وإظهارها كل التحرز، وحَيُْرْسَها 

َها أحسن الصيانة، ولَيُكنِّ املؤدي فيها حق األمانة أبن ال َيَضْعها إال يف غاية احلراسة، وَيُصنرْ 
حقها، وال مَيْنَرْعَها عن مستحقها، فإهنا جالء وشفاء ونور وضياء، بل كالداء إن مل تكن 
دواء، وكالفساد إن مل تكن صالًحا، وكاهلالك إن مل يكن جناة، ُتَداوي وقد تدوي؛ ُترض؛ 

كالرتايق الكبري الذي هو يف نفسه وحده وختتلف األحوال عنده فيفعل وُتيت وحتيي، فهي  
الشيء وضده حبسب القوابل واملنفعالت عنه، واحلواصل واملتوالد منه، بل مثلها الغذاء 

 ".والضياء، فإن ابلغذاء القوة والزايدة، وابلضياء اإلبصار واهلداية

 التفسري
ل العلماء الُسراينيّي يف القرن الثالث نُقلت الفلسفة اليواننية إىل العرب من خال

وكانت تبدو غريبة على الثقافة العربية املؤسََّسة على ،اهلجري عن طريق ترمجة كتب القدماء
فكيف نقدنم العلوم . علم اللغة والوحي وبعض الصناعات العملية فقط كالرينِّ والفلك... إخل

ُعبناد "ن عا أخذ علمً ال ميل لديه لي الفلسفية النظرية للقارئ العريب الذي جيهلها، والذي
" مينو"؟ جند هنا اإلشكالية التعليمية ذاهتا اليت جندها يف حماورة -كما يسميهم-" األواثن

ا وهو ال يعلم بوجود هذا الشيء؟ تطرح رسائل إخوان كيف ألحد أن يتعلم شيئً :  ألفالطون
تم بعلم ال تعرف عنه شيًئا، الصفا هذه اإلشكالية على املستوى احلضاري: فكيف ألمة أن هت

وما يزيد األمر تعقيًدا أنه قادٌم من حضارٍة كافرٍة يف نظرها؟ وحتل رسائل إخوان الصفا هذه 
 اإلشكالية بتقدف ملخٍص لكل علٍم من علوم القدماء.

 انتخاب املتعلمني
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والعلوم املختلفة أبنواع األشجار واملعلومات ابلزهور  ،يشبنِّه املؤلُف املعرفَة حبديقة
ملاذا اختار املؤلُف هذا التشبيَه ابلذنات ليصور املعرفة؟ لسببّي، أوهلما أن لكن . والثمار

فَمَثل البستان َمَثل العلم الذي يُعطِّي ،البستان حيوي مناذج متعددة من كل أنواع النبات
أما اثنيهما فهو أن البستاَن هو صورة اجلننة، والعلُم عند إخوان الصفا  . للعقل صورَة األشياء

ر النفس لرايض، بدايتها علم الرايضيات الذفكأن املعرفة نزهة يف ا". ينة النجاةسف"كر ي حُتضنِّ
ر هبا إىل اجلننة اليت هي العامل الروحاين  .النفصاهلا عن اجلسد وتُرْبحِّ

وكما أن البستان خمتبٌئ خلف السور، فالعلم كذلك خفي يف الكتب، ال يظهر إالن 
فمن انحية حيتاج أن يُعَرض على الناس ليتعلموه،  ،التعلنمبعد اخرتاق سوره والتدرج يف طريق 

ألنه من اخلطر أن  ؛ومن انحية أخرى ميكن أن خنتار املتعلمّي الذين سيعربون هذا السور
خوًفا من االستخدام السيء له، أو خوًفا من  تصبح أبواُب بستان العلم مفتوحًة للجميع

 .تدمريه

لكن كيف نكون من . و م؟ أالَّ يدخله غرُي أهلهإذن ما شرط الدخول يف بستان العلو 
مجهور )أهله إذا انتظران خارج البستان؟! ال مييز إخوان الصفا، كما سيميز الفارايب، بّي العام 

، ومها أنه لكنهم مييزون بّي موقفّي خمتلفّي جتاه العلم(، خنبة الفالسفة)واخلاص (، املؤمنّي
على أفكاره وغري قادر على تقبل أفكار جديدة،  جيب أالَّ نسمح ابلدخول ملن هو منغلق

إما لعجزه أو لتطرفه، ولكن جيب أن نصر على فتح الباب على مصراعيه ملن لديه الفضول 
 ويرغب يف معرفة اجلديد.  
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 احلديقة األرسطوطاليسية

 413-412، اجلزء األول، ص 11رسالة
من املعاين اليت هي  واعلم اي أخي أبن مثل هذه العشرة األلفاظ، وما يتضمنها"

عشرة أجناس، احملتوية على مجيع معاين األشياء وما حتت كل واحد من األنواع، وما حتت 
تلك األنواع من األشخاص، كمثل بستان فيه عشر أشجار، على كل شجرة عدة فروع 
وأغصان، وعلى كل غصن عدة قضبان، وعلى كل قضيب عدة أوراق، وحتت كل ورقة عدة 

 .وكل مثرة هلا طعم ولون ورائحة ال تشبه األخرى أنوار؛ ومثار،

وأن مثل النفس إذا هي عرفت معاين هذه العشرة األجناس وتصورهتا يف ذاهتا، 
وأتملت فنون تصاريفها، وما حتتوي عليه من املعلومات املختلفة الصور، املفننة اهليئات، 

ر إىل ما فيه من األلوان املتلونة األصباغ، كمثل صاحب ذلك البستان، إذا فتح اببه ونظ
واألزهار، واْشَتمَّ من روائحِّ تلك األنوار، وتناول من تلك الثمار، وَتَطعََّم من تلك الطعوم، 

والعلوم غذاء النفس كما أن الطعام غذاء اجلسد، وهبا تكون حياهتا ولذة . وُتتع ابلثمار
 ".عادعيشها وسرورها ونعيمها بعد مفارقة اجلسد كما بينا يف رسالة امل

 التفسري
}َمَثُل الَّذِّيَن يُنفُِّقوَن  يتناص إخوان الصفا هنا مع األسلوب القرآين يف قوله تعاىل:

اَئُة َحبٍَّة َواَّللَُّ  بُرَلٍة مِّ ُيَضاعُِّف  أَْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َكَمَثلِّ َحبٍَّة أَنْربَرَتْت َسْبَع َسَنابَِّل يفِّ ُكلنِّ ُسنرْ
ٌع َعلِّيٌم{ )البقرة، لَِّمْن َيَشاُء َواَّللَُّ  وهم يستخدمون التشبيه التمثيلي نفسه ليعربوا  (.261 َواسِّ

الذي يتفرنع عند منونه، سواء كان سنبلة أو  عن التعدند والتنونع مستندين إيل صورة النبات
شجرة، فاجلذر واحد واألفرع تتعدد وتتكاثر، مما يعين أن التشابه ليس يف األسلوب فقط 
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فكرة نفسها، حيث إهنم يعتقدون أن العقل اإلهلي هو املصدر األول للتنوع، وإمنا يف ال
وابلتايل ميكن للعقل اإلنساين أن جيمع هذا التنوع حتت مفاهيم حمددة وهي املقوالت العشر 
ألرسطو )اجلوهر والكمية والكيفية واملكان والزمن واإلضافة والوضع واملِّلك والفعل 

 روائح تلك األنوار".مل طالب العلم احلقائق تستمتع روحه وتشم "واالنفعال(.وإنه عندما يتأ

هنا رسائل إخوان الصفا مع أرسطو وقوله إن "التأمل العلمي هو السعادة وتتفق 
، اجلزء العاشر(. لكن ختتلف األسباب بينهم وبّي أرسطو: كتاب األخالقالقصوى" )

هبا أمجل وأهم ما يف اإلنسان أال وهو  فأرسطو يرى أن التأمل العلمي هو املمارسة اليت يتميز
العقل، وهذه املمارسة ليس هلا أي شروط وتنتج لذة متواصلة، بينما التأمل العلمي عند 

العلوم غذاء النفس كما أن الطعام غذاء اجلسد"، إخوان الصفا هو السعادة القصوى؛ ألن "
ذلك تنفصل عن اجلسد مثلما مبا يعين أن النفس حتتاج إىل التغذية العلمية حىت تنمو وبعد 

يتغذى اجلنّي يف الرحم مث بعد ذلك ينفصل عنه. وبفضل التأمل العلمي تعيش النفُس يف 
 الدنيا السعادَة املنتَظرَة يف اآلخرة.  

 املشروع السياسي األخالقي: موقف رَْحب

 قصة املقعد واألعمى يف البستان

 160-156، اجلزء الثالث، ص 31رسالة 
ن أهل الذكر يف بعض الوجوه هو العقل الذي يُذَكنُِّر النفَس ما غاب عنها مث اعلم أب"

من أمر عاملها الروحاين وحملها النوراين، وحيرضها على املتاجر الراحبة، وحيثها على األعمال 
وأن النفس مىت عدلت عنه وخالفته وتركت وصية رهبا، وما أََمَر موالها، وأقبلت  ،الصاحلة

 القصة مقدمة
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لت إىل استحساهنا، وطلب الرايسة والعلو، والتعصب والتعدي، أصاهبا مثل على الطبيعة وما
 .ما أصاب املقعد واألعمى اللذين خالفا وصية صاحب البستان

أعمى ومقعد، اصطحبا يف : ذُكِّر فيما يروى من األمثال أنه كان ببالد اهلند رجالن
هد فقَرمها ومسكنَتهما، فرمحهما طريق، فعربا بستااًن، فماال إليه، فرآمها صاحب البستان، وشا

َلكما بستاين هذا، فتأواين إليه، وتتناوالن منه حبسب : وقال هلما ما تقوالن يف أْن أُْدخِّ
وكيف نؤذيك يف : فقاال. فال تولعا ابلثمار فتفسداها،احلاجة ما يكفيكما مما آتيكما

وأيُّ حيلٍة . واآلخر مقعدبستانك، وحنن على ما ترى من الزََّمانَة وسوء احلال، أحدان أعمى 
اْدُخال : لنا يف تناول شيء من الثمار وهي على رؤوس األشجار؟ فقال صاحب البستان هلما

احفظهما : وأوصى ما الناطور املوكل ابلبستان، وقال له. ذلك املكان، وتبوآ مكااًن منه
ْن إليهما وآهتَِِّّما من مثرة هذا البستان ما يكون فيه صالح شأهنم . مسًعا وطاعةً : فقال. اوَأْحسِّ

 .ومضى صاحب البستان وشأنه، وأقاما على ذلك مدة، والناطور يتعهدمها مبا فيه كفاية هلما

وحيك، إنك صحيح : وأَيْرنَرَعتِّ الثماُر، وكثرت وحسنت، فقال املقعد يوًما لألعمى
أجناًسا من الرنِّْجَلّْيِّ، وإن يف هذه األشجار اليت يف هذا البستان أنواًعا من الثمرات و 

الطيبات، وهذا الناطور ال حيمل إلينا من هذا اجليد شيًئا، فما احليلة يف تناول ذلك؟ فقال 
قد شوقتين إىل ما ذكرت، وإن ترى وتعاين من هذه الطيبات وأصناف الثمرات، : األعمى

وحيك، أان : مىفما احليلة يف ذلك؟ فلم يزاال يفكران ويُرْعمِّالن الرَّوِّيََّة إىل أن قال املقعد لألع
صحيح العّي أرى ما غاب عنك، فامحلين على كتفك ألطوَف بك يف البستان، فكلما 

َقدنِّْمين مُيَْنًة وُيْسَرًة وَتطَاَوْل وتَرَقاَصْر، فأقطَفها لك فآكَل : رأيت مثرة مليحة طيبة، قلت لك
تشيله بيدك أنت، منها وأُطعَِّمك، وما اعَتَذَر وصوُل يدي إليه، أضربه بعصاك إىل أن يقع، ف

فلما كان . نِّْعَم ما رأيَت، وأان أفعل ذلك غًدا: فقال األعمى. وليكن ذلك إذا غفل الناطور

 دخوهلم يف البستان

 حيلة لسرقة مثر البستان
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الغُد، ذهب الناطور يف حوائجه، وأغلق ابب البستان، فركب املقعُد عنَق األعمى، وطاف به 
َعا إىل موضعِّهما مث َرجَ . البستان، فأفسدا فيه ذلك اليوم ما َقدِّرَا عليه، ووصل املقعد عليه

فلما جاء الناطور مل خَيَْف عليه ما حدث يف البستان من فساد الثمار، وما كان غري . وَرَقَدا
عليه منها يف أشجار معلومة أراد قِّطَاَفها لُيهدَِّيها إىل بعض رؤساء الناحية فلم جيْده على 

. ما ندري: ؟ فقاال لههل دخل ذلك البستاَن أحٌد يف غيبيت: فجاء إليهما وسأهلما. الشجرة
قَرُهَما الناطور. وأان كنت انئًما: وقال املقعد. ترى حايل أين ال أبصر: فقال األعمى . فصدَّ

وعاد الناطور . فقاما وفَرَعال أقبَح من فِّْعلِّمها األول. فلما كان الغُد خرج الناطور على الرسم
البستان، وأنه  ورأى الفساد قد تضاعف عما كان ابألمس، فخاف املالمة من صاحب

 .لعلك تبيع مثاري أو َلْسَت حتفظها: يقول

كيف أعمل حىت َأْعَلَم َمنِّ الذي ُيصيب هذا البستان، وَمْن يفعل ذلك :  فقال
ابلبستان؟ فلما كان من الغدِّ أومههما أنه قد خرج لعادته، واسترت ببعض حيطان البستان، 

فلما رآمها الناطور َعلَِّم أن الفساد .  احملظورفقاما إىل ما قد َعوَّال عليه من الفساد وارتكابِّ 
من جهتهما، وكان رجاًل حليًما رحيًما لطيًفا، فرتكهما حّي رأى ما يعمالنه، وقبيَح ما 

وحيكما، ما الذي استحق به : يصنعانه، إىل أن عادا إىل مكاهنما، فَأقرَْبَل عليهما وقال هلما
َتاصاحب البستان ما فعلتماه ومن هذا العبث وا : فقال الناطور... لفساد من البستان؟ فَرُبهِّ

إين نظرت إليكما وقد ُقْمَت أيها املقعد يف كتف عنق األعمى، وَمَشى بَك حتت الشجرة، 
فلما مسعا منه ذلك حتقق  . فما وصلَت إليه أخذَته بَِّيدَِّك، وما مل تصل إليه ضربته بعصاك

ْ به صاحَب البستان، فإانَّ نتوُب على قد فعلنا ذلك، ف: كالمها أنه قد رآمها، فقاال له ال خُتْربِّ
أان آتيكما بكل ما تريدان من : فَرَقبَِّل منهما، وأقبل الناطور يَعُِّظُهما، وقال. يديك، وال نعاود

الثمار والفواكه من حيث ال أضر ببستان صاحيب وال أضر به، وال أرتكب ما هنى عنه لئال 

 اكتشاف احليلة
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وتركاه حىت غاب الناطور، وعادا إىل ما كاان عليه، ! ةً مسًعا وطاع: فقاال. أتكال إال من حلة
فرجع الناطور ورأى أثر فسادمها، فأعاد عليهما النصيحة ووعظمها وَخوَّفَرُهَما ابهلل . بل أقبح

فاتفق دخول صاحب البستان إليه ذلك اليوم، فلم . تعاىل، فلم يقبال وارتكبا ما هنامها عنه
ا من إعالمه مب قد  : فقال صاحب البستان. ا كان من أمر األعمى واملقعدجيد الناطور بُدًّ

َدا عليَّ املعيشةَ  . كنت أقدر أن يركب املقعد ظهر األعمى، ويطوف به يف البستان، فيُرْفسِّ
 .هكذا َعمِّال، وقد هنيتهما فما انتهيا: فقال له الناطور

مث . رتكباهإهنما قد استحقا العقوبة مبا فَرَعال من قبيح ما ا: فقال صاحب البستان
أمر عبيَده وأعوانه أن يعاقبوا املقعد واألعمى أشد العقوبة، وأن خيرجومها من البستان إىل بَررنِّيَّة 

فُفعَِّل . ال جيدان فيها ُمْعَتَصًما وال َمْلَجًأ، حىت أيكَلهما الوحش ويهلَكهما اجلوع والعطش
فُعَِّل آبدَم وحواَء، عليهما السالم، ملا هبما ذلك وُأْخرَِّجا من البستان وُرمَِّي هبما يف الربية كما 

 .ذاقا الشجرة

فاعلم، أيها األخ، أنه إذا َضَرَبْت حكماُء اهلند هذا املثَل، فما ذلك إال ألهنم شبَّهوا 
النفَس ابملقعد؛ وذلك ألهنا ال تبطش إال ابآللة اجلسدانية، وهبذه اآللة تتمكن من الطاعة 

وذلك أنه ينقاد حيث ما تقوده النفس، وأيُتر مبا ال  وشبهوا اجلسد ابألعمى،. واملعصية
وشبهوا البستان بدار الدنيا، والثمار بطَينَِّبات الدنيا من الشهوات، وصاحب . أتمره به

وشبهوا الناطور ابلعقل الذي هو يدل على املنافع، وأيمر ابلعدل . البستان هو هللا تعاىل
ان، وهو ينصح النفس ويدهلا على مايكون واإلحسان، وينهى عن الفحشاء واملنكر والعدو 

فإذا مل . هلا به من الصالح والسالمة يف الدين والدنيا مجيًعا، وأخذ األشياء من حيث جيب
تقبل النفس منه وعدلت إىل الشهوات اجلسمانية واحملاسن الطبيعية واملالذ اجلرمانية اليت 

إماتتها وخسران آخرهتا،  يكون هلا صالح اجلسم وحسن حاله يف الدنيا، فبذلك تكون

 العقاب

 تفسريه 
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وحتيط هبا سيئاُت ما عملت يف البستان، وقبائح ما اكتسبته يف الدنيا، وتكون من تناول 
داد  الشهوات غافلًة عن مصلحتها، ُمرَتَدنِّيًَة يف ضاللتها، حىت أتتَِّيها مالئكُة هللا الغالُظ الشنِّ

بار، فعند ذلك تندم على ما عملت وزابنِّيَرُته وجنوُده، وخترجها من دار الدنيا ابلكره واإلج
ذلك هو . من سوء، ومن قبائح ما اكتسبته من سوء آداهبا، وقد خسرت الدنيا واآلخرة

وعند نزع النفس أيتيها اخلرب، وينجي هللا الذين اتقوا مبفازهتم ال ميسهم السوء . اخلسران املبّي
 ".وال هم حيزنون

 التفسري

 فسري هذه القصة:مستوايت خمتلفة تصلح لت ةهناك ثالث

: تستعري رسائل إخوان الصفا هذه القصة من الرتاث اهلندي، كما استعار ابن أوال
املقفع كليلة ودمنة من الرتاث نفسه )من كتاب البَرْنشا تَرْنرْتا(. واملغزى األساسي من هذه 
القصة مغزى سياسيٌّ حيث إهنا تنتمي إىل جنس أديب يسمى "مرااي امللوك"، وكان اهلدف 

نه شرح فن احلُْكم وتعليم احلاكم بشكل غري مباشر. ولعل أوَل ما نستخلصه من هذه م
القصة موعظٌة للبشر عن أمهية التعاون، فما ينقص عند أحد ميكن أن جنده عند اآلخر، 
فالقعيد جيد ما يساعده على احلركة عند األعمى، واألعمى جيد ما يساعده على الرؤية عند 

ال  إىل القدرة على الفعل، البد أن يكوان جسًدا واحًدا. ومن مث، فعلى كل القعيد، وحىت َيصِّ
 األفراد أن يتعاونوا حىت يصلوا مًعا إىل "اإلنسان الكامل" على حسب تعبري إخوان الصفا.

: إن هذه االستعارة نقلتها رسائل إخوان الصفا من الرتاث اهلندي إىل الرتاث اثنًيا
اتساًعا بتحميلها دالالٍت جديدًة حتيلنا إىل قصة اخلطيئة اإلسالمي لتضعها يف جمال أكثر 

األوىل، فبعد أن أكرم صاحب البستان األعمى والقعيد، وسخنر هلما َمْن خيدمهما ويقدنم 
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َب منهما صاحُب  هلما أطيب الثمرات، ازداد طمُعهما وَرغَِّبا فيما ليس من حقهما، فَغضِّ
ستان ليعيشا يف الرَبنِّيَّةِّ. أليس هذا ابلضبط ما البستان عندما علم ابألمر وطردمها من الب

حدث مع آدم وحواء، حينما حتكمت الشهوة فيهما فطُردا من الفردوس؟ إن هذا االستلهام 
جيعلنا نتساءل: ملاذا وضع إخوان الصفا األعمى والقعيد حمل آدم وحواء؟ َوْلَندَْع جانًبا السر 

إخوان الصفا. إن هذه القصَة مزيٌج بّي الرتاث وراء استبعاد النساء عن جمال العلوم عند 
اهلندي )قصة املقعد واألعمى(، والرتاث العربي )قصة اخلطيئة األوىل(، فهي هبذا الشكل 
مثاٌل للتعاون األديب بّي الرتاثّي، كتعاون األعمى والقعيد داخلها، وهذا التعاون يف رسائل 

لشكل، فرسائل إخوان الصفا ال تدعو إخوان الصفا يبدو واضًحا على مستوى املضمون وا
هكذا فقط إىل اإلنسان الكامل بل تدعو إىل "الكتاب الكامل"، الذي جيمع بّي ثناايه كل 

، الشعر، املقال، احلديث النبوي، املناظرة... إخل(.  األجناس األدبية )القصن

روح، ، القعيد واألعمى يرمزان إىل اجلسد والروح؛ فاجلسد ال يستغين عن الاثلثًا
والروح ال ميكنها أن حتىي بال جسٍد. وهذا ما جيعل رسائل إخوان الصفا ختتلف عن فلسفة 

عترب أن اجلسَد سجُن الروح. وكما يَرَرْوَن، فإن عند املتصوفة، ونظرية أفالطون اليت تالزهد 
الروَح ال تدرك احلقائق إال من خالل احلواس اخلمس اليت ميتلكها اجلسد. واملشكلة أن 

 عاون بينهما ميكن أن يكون ألجل الدنيا كما يف القصة، أو ألجل اآلخرة.    الت
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 املعرفة البشرية بال حدود

 .42-41، اجلزء الرابع، ص 45رسالة 
اعلم أيها األخ، أَيََّدَك اهلل وإايان بروح منه، أنه ينبغي إلخواننا، أيدهم هللا، حيث  "

جيتمعون فيه يف أوقات معلومة، ال يداخلهم فيه  كانوا من البالد، أن يكون هلم جملس خاص
 .غريهم، يتذاكرون فيه علومهم، ويتحاورون فيه أسراراهم

وينبغي أن تكون مذاكرهتم أكثرها يف علم النفس، واحلس واحملسوس، والعقل 
نَرترْهَ  ا واملعقول، والنظر والبحث عن أسرار الكتب اإلهلية، والتنزيالت النبوية، ومعاين ما َتَضمَّ

موضوعاُت الشريعة، وينبغي أيًضا أن يتذكروا العلوم الرايضيات األربعة، أعين العدد واهلندسة 
والتنجيم والتأليف، وأما أكثر عنايتهم وقصدهم فينبغي أن يكون البحث عن العلوم اإلهلية 

 .اليت هي الغرض األقصى

علًما من العلوم، أو يهجروا  وابجلملة ينبغي إلخواننا، أيدهم هللا تعاىل، أن ال يُرَعاُدوا 
كتااًب من الكتب، وال يتعصبوا على مذهب من املذاهب؛ ألن رأيَنا ومذهَبنا يستغرق 
املذاهب كلَّها، وجيمع العلوم مجيعها، وذلك أنه هو النظر يف مجيع املوجودات أبسرها احلسية 

َها، بعّي احلقيقة من حيث هي  والعقلية، ومن أوهلا إىل آخرها، ظاهرِّها وابطنِّها، َجلِّينِّها وَخفِّينِّ 
كلها من مبدأ واحد، وعلة واحدة، وعامل واحد، ونفس واحدة، حميطة جواهَرها املختلفة، 

ا املتغايرَة".  وأجناَسها املتباينة، وأنواَعها املفننة، وجزئياهتِّ

 

 

 اجملالس العلمية

 املشروع املوسوعي

  االنفتاح الثقايف
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 التفسري
نالحظ هنا أن رسائل إخوان الصفا تنظر إىل العلم مبفهومه الواسع الذي حيوي 

لعلوم الفلسفية والدينية والنظرية والعملية.وهذه الرؤية ليست فقط حول ما هو مكتوب ا
، فحينما تصف رسائل إخوان الصفا جمالسهم العلمية، جند  لكنها أيًضا حول ما هو شفاهين
أهنم يدرسون ويتناقشون يف كافة أنواع العلوم. ولقد ذُكر وصُف اجملالس مرتّي يف الرسائل. 

رنِّيٌَّة وخاصة جبماعة من العلماء. لكن ما طبيعة هذه ويف النصنّي   كان واضًحا أن جمالَسهم سِّ
اجلماعة؟ فعندما يتحدث النص عن إخوان "حيث كانوا من البالد"، هل كان يصف حال 
العلماء يف كل احلضارات بشكٍل عام، أم أنه خياطب مجاعًة حمددًة منتشرًة يف شىت البلدان 

 مع بعضها البعض؟ إنن النص الثاين يوضح لنا طبيعة هذه اجلماعة:العربية لكنها متواصلة 

"هلم جملس جيتمعون فيه يف اخللوات، ]...[ فتذاكروا يوًما فيما بينهم من حوادث 
األايم وتغيريات الزمان واخلطوب واحلََْداثن، وما تدل عليه دالئل القِّران من تغيريات شرائع 

من أمة إىل أمة، ومن بلد إىل بلد، ومن أهل بيت إىل أهل الدين وامللل، وتنقل امللك والدول 
بيت، فاجتمع رأيُهم واتفقت كلمُتهم على أنه البُدَّ من كائن يف العامل قريب، وحادث 

 (190، ص4ج، 48عجيب، فيه صالح الدين والدنيا". )رسالة 

ن الدين يصور لنا ههنا جملًسا حقيقيًّا جلماعة جتتمع ليدرسوا فيما بينهم كافَة شئو 
والدولة، ويبشرون بِّرر"حادث عجيب" وهو تغيرٌي سياسيٌّ مبينٌّ على إمياهنم أبن احلضارة تنتقل 
من دولة إىل دولة ومن أمة إىل أمة، وهذا االنتقال مرتبط ابلتغريات الفلكية، فاجملالس العلمية 

 ليست فقط للتأمل ولكنها أيًضا مشغولة ابلتغيري السياسي.
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؟ لعلوم اإلهلية اليت هي الغرض األقصى"اُن الصفا األمهية لر"افلماذا يعطي إخو 
 10(، لتعرب من خالهلا إيل املنطق )رسالة 6إىل  1وابلفعل تبدأ الرسائل ابلرايضيات )رسالة 

(. إن 41إىل  32(، فاإلهليات )رسالة 31إىل  15(، مث إىل الطبيعيات )رسالة 14إىل 
معرفة هللا وجناة النفس، فحىت وإن كان آخُرجزء لرسائل الغرض األقصى ابلنسبة هلم هو حقًّا 

إخوان الصفا ليس إهليًّا وإمنا "يف العلوم الناموسية اإلهلية والشرعية"، فهذا ليدلنِّلوا على أن 
السياسة تطبق النظرية اإلهلية، وأنه ال توجد جناٌة للنفس إالن ابلتعاون البشري، وبتحقيق 

 شرطًا سياسيًّا لصالحِّ الدين."املدينة الفاضلة" اليت تعد 

كما شرحنا من قبل، فإن هذا املشروع يسعى إىل صناعة اإلنسان الكامل والكتاب 
الكامل، فمن املؤكد أنه ال سبيل إىل حتقيق ذلك إال من خالل االنفتاح الثقايف على األمم 

ين، يف   كتابه الفلسفة والطوائف كلها، دون أي تعصب. فمثلما قال الكندي، أستاذ السَّْرَخسِّ
 األوىل:

وينبغي لنا أن ال نستحي من استحسان احلق، واقتناء احلق من أين أتى، وإن أتى "
من األجناس القاصية عنا، واألمم املباينة، فإنه ال شيَء أوىل بطالب احلق من احلق. وليس 

 8".قيبخس احلق، وال يصغر بقائله وال ابآليت به. وال أحد يبخس احلق؛ بل كان يشرفه احل

وسنرى فيما بعد كيف تصارع إخوان الصفا مع موقفّي فكريّي، أوهلما جتاه العلماء 
الصفا "أهل اجلدل" وهم َمْن يغفلون الغرض الروحاين للعلوم،  الذين أطلق عليهم إخوانُ 

                                                            
وب بن إسحاق الكندي، الفلسفة األوىل، رسائل الكنردي الفلسرفية، حتقيرق عبرد اهلرادي أبرو رضرا، القراهرة، دار يعق 8

 .1950الفكر العريب، 
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واثنيهما جتاه التعصب الذي جيعل طائفًة ما تظن أهنا ُتتلك احلق املطلق دون االحتياج إىل 
 ى.طوائف آخر 

 

 املسألة الفلسفية

 اإلشكالية األنطولوجية: تنوع األشياء

 196، اجلزء األول، ص 5رسالة 
أبن أمزجَة األبدان كثريُة الفنون، وطباَع  -أَيََّدَك اهلُل وإايان بُِّروٍح منه -"اعلم اي أخي

ي  احليواانت كثريُة األنواع، ولكل مزاج ولكل طبيعة نغمٌة تشاكلها، وحلٌن يالئمها ال حُيْصِّ
 عدَدها إال هللاُ عزَّ َوَجلَّ.

والدليل على حقيقة ما قلنا، وصحة ما وصفنا، أنك جتد إذا أتملَت لكل أمة من 
الناس أحلااًن ونغماٍت يستلذوهنا ويفرجون هبا، ال يستلذها غريهم وال يفرح هبا سواهم، مثل 

يْرَلم واألتراك واألعراب واألرمن والزنج والفرس و  الروم وغريهم من األمم املختلفة غناء الدَّ
 األلسن والطباع واألخالق والعادات. 

وهكذا أيًضا أنك جتد يف األمة الواحدة من هذه أقواًما يستلذون أحلااًن ونغماٍت، 
واهم. وتفرح نفوُسهم  هبا، وال ُيَسرُّ هبا َمْن سِّ

رُُّه، ووقًتا آخر ال يستلذه وهكذا أيًضا رمبا جتد إنسااًن واحًدا يستلذ وقًتا ما حلًنا َوَيسُ 
بل رمبا يكرهه ويتأمل منه. وهكذا جتد ُحْكَمُهْم يف مأكوالهتم ومشروابهتم ويف مشموماهتم 

 اإلقرار ابلتنوع

 مستوى التنوع الكوين

 اخلالتنوع د مستوى
 الواحدة األمة

 

التنوع داخل  مستوى
 الواحد الفرد
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وملبوساهتم وسائر املالذنِّ والزينة واحملاسن، كل ذلك حبسب تغريات أمزجة األخالط، 
 واختالف الطبائع، وتركيب األبدان، واألماكن واألزمان".

 التفسري
رار األساسي ابلنسبة إلخوان الصفا هو تنوع األشياء، فال توجد نسختان اإلق

متطابقتان للشيء الواحد يف هذا الكون، فالتنوع يصل إىل درجة "ال حيصي عدده إال هللا". 
وهذه العبارة قد تكررت مثانًيا وستّي مرًة يف الرسائل، مما يؤكد على إمياهنم الشديد 

مبدأ واحد، وعلة أان من قبل، كيف يرجع هذا التنوع إىل "ابالختالف وضرورته، فكما قر 
واحدة، وعامل واحد، ونفس واحدة، حميطة جواهَرها املختلفة"؟ وجند هنا تناقًضا واضًحا بّي 
التصريح الفلسفي ابلتوحيد واإلقرار ابلتنوع. "فكيف سراين الكثرة يف الوحدة احملضة؟" 

 اإلنساين احملدود يف قدرته هذا التنوَع (، وكيف يدرك العقلُ 186، ص3ج، 32)رسالة 
 اهلائل؟

وألن رسائل إخوان الصفا تصف التنوع أبنه ال هنائيٌّ وال حدوَد له، موجوٌد على كل 
صور مقسمة إىل املستوايت، وهذا ما يُطلق عليه اهلندسة الُكَسرْيِّيَّة )أو الْفرَْكَتالت(، وهي 

ُت يف طياهتا معىن الالهناية، ويبدو أجزاء، كل منها يبدو مماثاًل لألصل، وحتت وي الُكَسرْيِّايَّ
 بعضها بنية تتصف ابلتشابه الذايت على كل املقاييس، وعلى خمتلف مستوايت الرؤية.

، 402، ص3ججعل إخوان الصفا، يف الرسالة الثانية واألربعّي )وهذا التنوع 
والذي يقول أبن العاملَ  يرفضون املذهب الذَّرنِّين املنتشر عند املعتزلة، (،535، ص468ص

 .غري قابلٍة لالنقسام، والعناصر كلها متشابة، فال نرى اختالًفا ذاتيًّاُمركٌَّب من عناصر بسيطة 
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 اإلشكالية املعرفية: االختالف بني املذاهب واملناهج

 444، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
َ أن أكثرَ   علم اإلنسان إمنا هو بطريق "مث اعلم أنك إذا اعتربت وَدقرَّْقَت النظر تَرَبّيَّ

القياس، والقياساُت خمتلفُة األنواع، كثريُة الفنون، كلُّ ذلك حبسب ُأصول الصنائع والعلوم 
 .وقوانينها

مثال ذلك أن قياسات الفقهاء ال تشبه قياسات األطباء، وال قياس املنجمّي يشبه 
قياسات اجلدليّي، وهكذا قياس النحويّي وال املتكلمّي، وال قياسات املتفلسفّي تشبه 

 قياسات اجلدلّي وال تشبه قياساهتم يف الطبيعيات وال يف القياسات واإلهليات".

 التفسري
إن هتمة الفالسفة املشهورة عند أهل السننة هي االختالف بينهم، فهم يقولون إهنم 

بينهم كذلك، ال يثقون يف الفالسفة؛ ألهنم ال خيتلفون مع األنبياء فقط، لكنهم خيتلفون فيما 
. وال جتادل رسائل إخوان الصفا هذا الرأي، لكنها على  وال يوجد عندهم أيُّ اتفاق َنَظرِّيٍن
العكس ُتاًما ختوض يف أغوار املشكلة وتزيد على هتمة اختالف املذاهب هتمًة جديدة، وهي 

 اختالف املناهج.

 - قَِّدم العاملوهذا االختالف بّي املناهج هو مصدر االختالف املذهيب. إن فرضيةَ 
ات الصور يف املادة،  -على سبيل املثال ُمَؤسََّسٌة على منهج العلوم الطبيعية الذي يفسر تغريُّ

وابلتايل فإن هذه العلوم حتتاج إىل القول أبسبقية املادة على الصورة، مما يؤثر على مذهبهم 
لى العكس من ذلك، فإن يف اإلهليات، وإثباهتم قَِّدَم املادة على أي الصورة يف املطلق. وع
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الرايضيّي ال حيتاجون سوى مبدأ واحٍد، وهو العدد "واحد" كعنصٍر أصويلن يف بناء كل 
 األعداد. وعلى هذا األساس يبين الرايضيون مذهب التوحيد.

فكيف ميكن الربط بّي العلوم كلها يف حّي أن كل واحد منهم خيتلف عن اآلخر، 
 ويؤسس منهجه على مبادئ خمتلفة ؟ 

 

 اإلشكالية السياسية: العداوة الطائفية

 1-160، اجلزء الثالث، ص 31رسالة 
فإذا أتملَت يف أمور الدنيا، وجدهْتا َكَداٍر قد ُملَِّئْت أجناس حيواانت تعادي بعضها "

بعًضا عداوًة طبيعيًة مركوزًة يف اجلبلة كعداوة الُبوم والغِّْرابن، وعداوة الكالب والسَّنانري، وهي 
كغلبة السباع والكالب، وكما يفعل امللوك    بعضها على بعض، وحتسد بعضها بعًضاهتِّرُّ 

والسالطّي ملن دوهنم إذا َغَلُبوا عليهم وَأَخذوا أمواهلم، وكما تفعل الكالب ابلسنانري اليت 
ختالفها يف الصورة إذا َوَصَلْت إليها وَقدَِّرْت عليها، حسًدا هلا على ما أتكله من دور الناس، 

 .من الدََّعة والرفاهة اليت هي فيها وحمبة الناس هلا وإكرامهم إايهاو 

فهكذا أمور الدنيا، وأهلها األشرار أعداء األخيار، والفقراء أعداء األغنياء، يتمنون 
هلم املصائب، وإذا قدموا على شيء من أمواهلم أخذوه وهنبوه. وكذلك أهل الشرائع املختلفة 

ُن بعضهم بعًضا، كما يفعل النواصُب والرَّوافض واجلَْرْبِّيَّة والَقَدرِّيَّة يقتل بعضهم بعًضا، ويَرْلعَ 
واخلوارج واألشاعرة وغري ذلك. وكذلك يف امللة العِّرْبَانِّيَّة مثل الَعْينِّيَّة والسَّْمعِّيَّة، ويف امللة 

راينية كالنُّْسُطورية واليَرْعُقوبية".  السنِّ

 العداوة الطبيعية

 العداوة البشرية
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 التفسري
متشائمة لطبيعة العالقات بّي أنواع احليواانت  تعرض رسائل إخوان الصفا صورة

املختلفة وبّي الطوائف البشرية، ومثال العداوة بّي البوم والغرابن جيعلنا نتذكر قصص كليلة 
ودمنة البن املقفع اليت تُرَنبِّنُهنا إىل العداوة بّي األجناس وكيفية جتاوزها؛ ففي قصة احلمامة 

باك الص ياد مبساعدة الفأر والغزال كدليٍل على ضرورة التعاون بّي املطوقة، ينجو احلمام من شِّ
 األجناس، مما جعل الغراب يَرْعرُِّض صداقَته على الفأر حىت وإن كانت العداوة بينهم غريزينة.

ًَة من مسات الطبيعة، فإهنا تصبح  وإن كان إخوان الصفا يرون أن العداوة تُرَعدُّ مسِّ
؛ ألن البشر يف حاجٍة دائمٍة إىل التعاون فيما بينهم. إشكاليًة إذا مست العالقات اإلنسانية

إن هذه العداوة، يف الواقع، متعمقة يف كل صنوف التمييز بّي البشر سواء أكان ُتييًزا 
اقتصادايًّ بّي الفقراء واألغنياء، أو ُتييًزا وطنيًّا بّي الشعوب املختلفة، أو ُتييًزا بّي امللل 

سبَبّْيِّ الدينية داخل الدين الواحد. و  حتدث هذه العداوة، طبًقا لرسائل إخوان الصفا، كنتاجِّ
: أوهلما طمع احلكنام يف احتكار السلطة ورغبتهم يف توسيع حدود سطوهتم،  أساسيَّّْيِّ
هم واستعالئهم على املفكرين  واثنيهما اعتقاد املفكرين امتالَكهم احلقيقة املطلقة؛ نتيجًة لتكربن

حلكنام تكربَُّ املفكرين لتحقيق أهدافهم السياسية، فاملفكر يريد اآلخرين. لذا يستخدم طمُع ا
ملذهبه أن ينتشر ابعتباره احلقَّ املطلَق، والسياسي يريد أن ُيرَبنَِّر عملياته العسكرية فيستخدم 
َتَكربُّ املفكر وإميانه ابمتالك مذهبه للحق املطلق، وهكذا ينتشر املذهُب الرمسيُّ ليس ابإلقناع 

 جبار، ويسيطر على املذاهب اآلخرى.لكن ابإل

فكيف حيدث التعايش بّي الطوائف إذا كانت كلُّ طائفة تستخدم مميزاهتا لتهاجم 
الطوائف األخرى؟ وَتْطرَُح رسائُل إخوان الصفا من خالل هذا السؤال اإلشكاليَة السياسية 

 األساسية، وهي إشكالية التعايش مع اآلخر.
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 املنهج الفلسفي

 هج رايضي فيثاغورسيمن املنهج:

 27-26، اجلزء األول ، ص 1رسالة 
َم احلكماُء النظَر -أَيََّدك هللُا وإايان بُِّروٍح منه -"واْعَلْم أيُّها األُخ البارُّ الرحيم إنه إمنا َقدَّ

يف علم العدد قبل النظر يف سائر العلوم الرايضية، ألن هذا العلم مركوز يف كل نفس ابلقوة، 
إلنسان إىل التأمل ابلقوة الفكرية حسب، من غري أن أيخذ هلا مثااًل من على وإمنا حيتاج ا

آخر، بل منه يُرْؤَخذ املثاُل على كل معلوم. وأما ما أشران إليه من املثاالت اليت ابخلطوط يف 
هذه الرسالة فإمنا تلك للمتعلمّي املبتدئّي الذين قوُة أفكارهم ضعيفٌة، فأما َمْن كان منهم 

 كيًّا فغري حمتاج إليها.فهيًما ذ 

ان بُِّروٍح منه -واْعَلْم أيُّها األُخ البارُّ الرحيم إنَّ أحَد أغراضنا من هذه  -أيََّدك هللُا وإايَّ
َا، وأما الغرُض اآلخر فهو الترَّْنبِّيُه على"علم النفس" واحَلثُّ على  الرسالة ما قد بَريرََّنا يف أوَّهلِّ

ذَّهَِّّي إذا َنَظَر يف علم العدد وتَرَفكََّر يف كمية أجناسه معرفة جوهرها، وذلك أن العاقَل ال
راض، وجودها وقوامها ابلنفس، عوتقاسيم أنواعه وخواص تلك األنواع، َعلَِّم أهنا كلَّها أ

 فالنفس إًذا جوهر؛ ألن اْلَعَرَض ال يكون له قَرَواٌم إال ابجلوهر وال يوجد إال فيه.

ان بُِّروٍح منهأيََّدك هللُا و  -واْعَلْم اي أخي أبن غرض الفالسفة احلكماء من النظر  -إايَّ
يف العلوم الرايضية، وخترجيهم تالميذهتا، إمنا هو السلوك والتطرق منها إىل علوم الطبيعيات؛ 

  أولوية علم العدد

 الغرض الروحاين

 ترتيب العلوم
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وأما غرضهم من النظر يف الطبيعيات فهو الصعود منها والرتقي إىل العلوم اإلهلية الذي؛ صفة 
 والنهاية اليت إليها يرتقي ابملعارف احلقيقية". للرتقي؛ هوأقصى غرض احلكماء،

 التفسري
إن أوَل مدرسة فلسفية عند العرب كانت مدرسة الكندي اليت َأسََّسْت العلوَم 
الفلسفية على الرايضيات وأرجعْت هذا املذهب إىل فيثاغورس. وقد اعتنق كلُّ الفالسفة 

 -ملذهَب نفسه. فالدراسة الفلسفيةا العرب من بعدها، وحىت هناية القرن الثالث اهلجري،
تبدأ ابلعلوم الرايضية األربعة )علم العدد  -كمية كتب أرسطوحسب رسالة الكندي يف 

 أدب الفالسفةواهلندسة وعلم النجوم واملوسيقى(، وأكََّد ذلك ُحَنّْيُ بُن إسحاَق يف كتابه 
يُّ تربيَته  قائاًل إن دراسة احلكمة تبدأ هبذه العلوم األربعة، كما َأسَّسَ  أمحُد بن الطيب السَّْرَخسِّ

وماخس اجلاراسيين، والذي أعاد قلني املدخل يف علم العددللمعتضد ابهلل على قراءة كتاب 
وكذا فعلت رسائل إخوان  ترمجته الرايضيُّ الصابئيُّ اثبٌت بُن قُررََّة فيما بعد أبمر من املعتضد.

هلا الرسائل الست األوىل، مث طبقت علم الصفا، فقد بدأْت أيًضا ابلرايضيات، وخصنصت 
 العدد على اإلهليات يف الرسالتّي الثانية والثالثّي والثالثة والثالثّي.

مركوٌز يف كل نفس ابلقوة". فال بد لطالب العلم أن يبدأ بدراسة علم العدد؛ ألنه "
"حيوان  فمفهوم العدد موجوٌد ابلغريزة يف عقل كل إنسان. وإذا كان اإلنسان عند أرسطو

انطق" فاإلنسان عند الفيثاغورسيّي "حيواٌن قادٌر على الَعدنِّ". وبينما ختتلف اللغُة من أُمٍَّة إىل 
أمة، فعلم العدد علٌم عاملي له املبادئ نفسها لدى األمم كلنِّها. إن الفلسفة عندما حتولت 

َست على املنطق اهتُِّّمت من قَِّبل النحويّي أبهنا  علٌم خاصٌّ ابلثقافة عن الرايضيات وُأسنِّ
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خالل حماورته املشهورة مع مىتن بن يونس قائال إنن  اليواننية، كما َصرََّح أبو سعيد السريايفُّ 
 املنطق هو حَنُْو اليواننيّي، والنحو منطُق العرب.

عامليته فقط، لكن لروحانيته  ليست أولوية علم العدد عند املدرسة الكِّْنديَّة بسبب
عدد ال حتتاج إيل معلومات حسية نتيجَة جتربٍة؛ ألنَّ العدَد موجوٌد يف العقل أيًضا. إن معرفة ال

قبل أن جنده يف األشياء، فالعدد سابٌق على املعدود يف الوجود. وعلى أساس فكرة الواحد 
اجملرَّدة يُركنِّب العقل ابقي األعداد بتكراره. بعبارة أخرى، ميكننا أن نقول إن إخوان الصفا 

لعدد موجوٌد "ابلقوة" يف العقل، وهذا التمييز بّي الوجود ابلقوة و الوجود يقصدون أن ا
ابلفعل يرجع إىل أرسطو، فالشيء موجوٌد ابلقوة عندما ميتلك القدرة على تنمية ذاته، مثل 

ميكنها عندما تنمو أن تصبح شجرًة "ابلفعل". هكذا،  -واليت هي شجرة "ابلقوة" -البذرة
سايبٌّ  ابلقوة، فكل فرد ميكنه أن يتعلم كيف يَرُعدُّ وال حيتاج يف هذا إىل أي  9فإن اإلنسان حِّ

جتربة أو أي مبادئ سابقة كباقي العلوم، فعندما حيسب أحٌد ثالَث تفاحاٍت، يطبنق العدد 
"ثالثة" املوجود يف ذهنه على األشياء اليت يراها. إنن َتَطرُّق إخوان الصفا هلذه األفكار جيعلنا 

 فلسفتهم مثالية وليست فلسفة جتريبية.نرى بوضوٍح أن 

ويبدو بشكل جليٍن أن هذه الرسالة هتدف إىل أمرين: أوهلما تقدف علم العدد، 
التنبيه على علم النفس" ويقصدون بعلم النفس هنا معرفة الرُّوح، كجوهٍر أبديٍن ال واثنيهما "

بّي علم العدد وعلم النفس هبذا  يُرَؤثنُِّر املوُت عليها كما يؤثنِّر على اجلسد. فما العالقة إذن
املعىن؟ وكيف ميكن أن يكون علُم العدد مدخاًل إىل علم النفس؟ يف احلقيقة، إن علم النفس 
َس على علم العدد؛ وذلك ألن الربهاَن على وجود النفس برهاٌن رايضيٌّ. وال نستطيع أن  ُأسنِّ

                                                            
 أي قادٌر على العدَّ، كما ذكران من قبل تعريف الفيثاغورسيّي لإلنسان. 9
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الروحانية إال من خالل علم  ندرك الفرَق بّي اجلسد والروح واحلقائق الطبيعية واحلقائق
الرايضيات وأوهلا علم العدد، حيث إن العدد يبدو تَرَعلُُّقه ابألشياء على سبيل اإلدراك احلسي 
هلا، من حيث كوهنا أشياَء ماديًَّة كتفاحة واحدة أو اثنتّي أو ثالث، فالعدد هنا َعَرٌض 

أن نعدَّ واحًدا أو اثنّي أو  وليس جوهًرا. لكن ميكننا -كالتفاحة يف هذا املثال  -لألشياء
ثالثة جمرندين من املعدود، وهكذا يصبح العدد منفصاًل عن األشياء. إذن، إذا كان العدد 
لنا إىل معرفة النفس،  َعَرًضا، فما جوهره؟ إن جوهره هو النفس، فعلم العدد هو الذي يوصنِّ

 و َعَرٌض للنفس اليت تَرُعدُّ.فكما أن العدَد َعَرٌض للتفاحات، فإن العدَد جمرٌد عن املعدود ه

وبشكٍل عام، يُرَعدُّ علُم العدد مصدرًا لكل العلوم سواء كانت دنيوية أو دينية، علمية 
أو عملية، فجميعها تستخدم نتائَجه كمبادئ هلا. فعلى املستوى العملي، إذا أردان أن نَرْعدَِّل 

تقسيم املرياث دون اللجوء إىل  فسنحتاج إىل علم العدد، ففيما خيصُّ املواريث مثاًل ال ميكن
عملية حسابية. وعلى املستوى العلمي، فإن كل علم يرجع إىل علم العدد، فاهلندسة مؤسََّسٌة 
عليه؛ ألنَّ أصوهَلا األربعَة )النقطة واخلط والسطح واحلجم( حتاكي األعداَد األوىل األربع، 

 بّي نقطتّي، والسطح كالثالثة ألنه فالنقطة كالواحد، واخلط كاالثنّي؛ ألنه املسافُة األصغرُ 
ثالث نقاٍط ليست كلها على خطٍن مستقيم، واحلجم كاألربعة ألنَُّه أربُع نقاط ليست كلها 
ت ُمؤسٌَّس على اهلندسة، وعلم النجوم مؤسٌَّس على علم  على السطح نفسه، وعلُم البصراين

 لم العدد.البصرايت، وهكذا فإن العلوَم ترجع كلُّها يف النهاية إىل ع
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 إشكالية وضع العدد

 52، اجلزء األول، ص 1رسالة 
َواْعَلْم أبن َكْوَن العددِّ على أربع مراتب اليت هي اآلحاد والعشرات واملئات واأللوف "

ليس هو أمرًا ضرورايًّ الزًما لطبيعة العدد مثل كونه أزواًجا وأفراًدا صحيًحا وكسورًا، بعضها 
وإمنا فعلوا ذلك لرتكون األمور .  َرترَّبَرْتُه احلكماُء ابختياٍر منهمحتت بعض، لكنه أمٌر وضعيٌّ 

 .العددية مطابقة ملراتب األمور الطبيعية

ُمَربرََّعاٍت مثَل الطبائع  -َجلَّ ثَرَناُؤهُ  -وذلك أن األمور الطبيعية أكثرها جعلها الباري
األركان األربعة، اليت هي النار األربع، اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليُرُبوَسة؛ ومثل 

واهلواء واملاء واألرض؛ ومثل األخالط األربعة، اليت هي الدم والبلغم واْلُمرَّاَتنِّ املرُة الصفراء، 
واملرُة السوداء؛ ومثل األزمان األربعة، اليت هي الربيع والصيف واخلريف والشتاء، ومثل 

بُور؛ الريح الش: اجلهات األربع رقية والريح الغربية؛ واجلنوب والشمال؛ واألواتد الصََّبا والدَّ
األربع؛ هي املنازل األربع الرئيسة بّي االثنيت عشرة منزلة من منطقة الربوج، مسيت أواتًدا ألهنا 
أقوى منازل منطقة الربوج، وهي اليت تقرر املصري يف التنجيم، وهلذا مُسنَِّي كلٌّ منها برج 

ا األواتد األربع ألهنا مبعىن املنازل؛ الطالع والغارب ووتد الكائن، وقوهلم هن السعادة وأصل
وعلى . السماء ووتد األرض؛ واملكوانت األربعة اليت هي املعادن والنبات واحليوان واإلنس

َد أكثُر األمور الطبيعية ُمَربرََّعاتٍ   .هذا املثال ُوجِّ

جلَّ  -بعناية الباري هذه األموَر الطبيعية إمنا صارت أكثُرها مربعاتٍ  َواْعَلْم أبن
واقتضاءِّ حكمته، لتكون مراتُب األمور الطبيعية مطابقًة لألمور الروحانية اليت هي فوق -ثناُؤه

األمور الطبيعية، وهي اليت ليست أبجسام، وذلك أن األشياء اليت فوق الطبيعة على أربع 

 مراتب وضعية
 األعداد األربعة

 

الطبيع         ي  املث         ال
 للرتتيب الرايضي

 

املثال الروحاين 
 لرتتيب الطبيعة
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، مث دونه النفُس الكلية، مث مث دونه العقُل الكليُّ الفعَّال -جلَّ جاللُه- مراتب، أوهلا الباري
ان بُِّروٍح منه -َواْعَلْم اي أخي. دونه اهليوىل األوىل، وكل هذه ليست أبجسام  -أيََّدك هللُا وإايَّ

من املوجودات، كنسبة الواحد من العدد، ونسبة العقل منها،   -جلَّ ثناؤه -أبن نسبة الباري
، كنسبة الثالثة من العدد، ونسبة كنسبة االثنّي من العدد، ونسبة النفس من املوجودات

ان بُِّروٍح منه- واْعَلْم اي أخي. اهليوىل األوىل كنسبة األربعة أبن العدَد كلَّه  -أيََّدك هللُا وإايَّ
آحاَده وعشراتِّه ومئاتِّه وألوَفه، أو ما زاد ابلًغا ما بلغ، فأصلها كلها من الواحد إىل األربعة، 

األعداد كلها من هذه يرتكب، ومنها ينشأ، وهي وذلك أن سائر ، 4 3 2 1وهي هذه: 
بيان ذلك أنه إذا أضيف واحد إىل أربعة، كانت مخسة، وإن أضيف اثنّي : أصل فيها كلها

إىل أربعة، كانت ستة؛ وإن أضيف ثالثة إىل أربعة، كانت سبعة؛ وإن أضيف واحد وثالثة 
، كانت تسعة، وإن أضيف واحد إىل أربعة، كانت مثانية؛ وإن أضيف اثنان وثالثة إىل أربعة

وعلى هذا املثال حكم سائر األعداد من العشرات . واثنان وثالثة إىل أربعة، كانت عشرة
وكذلك أصول اخلط أربعة، وسائر احلروف منها . واملئات واأللوف، وما زاد ابلًغا ما بلغ

نك جتد ما قلنا حقًّا والكالم من احلروف يرتكب كما بَريرَّنَّا فيما بعُد، فاعتربها، فإ. يرتكب
األشياَء يف العقل، وكيف  -َجلَّ ثناُؤه- ومن يُرِّْد أن يعرف كيف اخرتع الباري. صحيًحا

ْ ما ذكران يف هذا الفصل  .أوجدها يف النفس، وكيف صورها يف اهليوىل، فَرْليَرْعَتربِّ

انيته أول شيء اخرتعه وأبدعه من نور وحد -جلَّ ثناُؤه- َوْاَعْلم اي أخي أن الباري
مث أنشأ النفَس ،جوهر بسيط يُقاُل له العقُل الَفعَّاُل، كما أَْنَشَأ االثنّي من الواحد ابلتكرار
مث أنشأ اهليوىل ،الكلية الفلكية من نور العقل، كما أنشأ الثالثة بزايدة الواحد على االثنّي

أنشأ سائر اخلالئق مث ،األوىل من حركة النفس، كما أنشأ األربعة بزايدة الواحد على الثالثة
من اهليوىل وَرترَّبَرَها بتوسط العقل والنفس، كما أنشأ سائر العدد من األربعة، إبضافة ما قبلها 

 فيض املبادئ األوَل
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ان بُِّروٍح منه -اْعَلْم اي أخي. إليها كما مثلنا قبل أبنك إذا أتملَت ما ذكران من  -أيََّدك هللُا وإايَّ
منه، وجدَته من أََدلنِّ الدليل على  تركيب العدد من الواحد الذي قبل االثنّي، ونشوئه

وذلك أن الواحد الذي قبل ،وكيفية اخرتاعه األشياَء وإبداعِّه هلا -جلَّ ثناُؤه-وحدانية الباري
فهو مل يتغري عما كان  -كما بَريرَّنَّا من قبلُ   -االثنّي، وإن كان منه يُرَتَصوَّر وجوُد العدد وتركيبه

وإن كان هو الذي اخرتع األشياء من نور وحدانيته،  -َجلَّ عزَّ و  -عليه، ومل يتجزْأ؛ كذلك هللا
وأبدعها وأنشأها، وبه َقواُمها وبقاؤها وُتامها وكماهلا، فهو مل يتغري عما كان عليه من 

فقد أنبأانك مبا ذكران ؛الوحدانية قبل اخرتاعه وإبداعه هلا، كما بَريرَّنَّا يف رسالة املبادئ العقلية
من املوجودات كنسبية الواحد من العدد، وكما أن الواحد  -ثناؤهجل  -من أن نسبة الباري

هو عِّلَُّة األشياء، وخالقها وأوهلا  -عز وجل -أصل العدد ومنشأه وأوله وآخره، كذلك هللا
ْثَل له يف العدد، فكذلك هللا ْثَل  -جلَّ ثناؤه -وآخرها، وكما أن الواحد ال جزَء له وال مِّ ال مِّ

 -جلَّ جاللُه -؛ وكما أن الواحَد حميٌط ابلعدد كله ويعده، كذلك هللاله يف خلقه، وال َشَبهَ 
 ".عامل ابألشياء وماهياهتا، تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوًّا كبريًا

 التفسري
إن السؤال األساسي ابلنسبة للفلسفة املعرفية )اإلبستمولوجية( خيتص ابلعالقة بّي 

"كيف ميكن : ويطرح أينشتاين اإلشكالية كالتايل. األمور الرايضية واألمور الطبيعية
للرايضيات اليت أنتجها التفكري اإلنساين جمردًة من أي خربة حسية أن نطبقها على األمور 

 ؟"10الواقعية هبذا التناغم املدهش

                                                            
 .اهلندسة واملشاهدة ،أينشتاينألبيرت  10
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واملثال الذي ميكننا أن نستعّي به لتوضيح مالئمة األمور الرايضية لألمور الطبيعية 
الَقْطع أبلونيوس الربغاوي( لقد درس ). هلندسية يف علم الفلكهو توظيف األشكال ا

املخروطي يف القرن الثاين امليالدي حينما كان ابألسكندرية، فاكتشف أشكاال هندسية 
وهذا . خمتلفة انجتًة عنه، ومنها القطع الناقص الذي ينتج عندما نقطع الشكل املخروطي ورابً 

)يوهانس كيبلر( رن السابع عشر حينما استخدمه الشكل مل ُيالحظ يف الطبيعة حىت الق
 .ليصف حركة الكواكب اليت تدور حول الشمس مطابقًة لشكل القطع الناقص
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األول: أن األمور الرايضية موجودة :وقد اقرتحت فلسفة املعرفة َحلَّّْيِّ هلذه اإلشكالية
ما الثاين فهو أن األمور الرايضية هي أ. يف الطبيعة بنفسها، وهذا ما نُطلق عليه احلل املثايل

 .من وضع البشر لُيَسهنِّلوا على أنفسهم ترتيب األمور الطبيعية، وهذا ما ُيَسمَّى ابحلل النفعي

ويف الواقع، عندما نقرأ رسائل إخوان الصفا للمرة األوىل، تبدو لنا أهنا مرتددة بّي 
، 1ج، 3رسالة " )قة لألعداد الفاضلةتكون املوجودات الفاضلة مطاب"فحيًنا يقولون:. احللّي

تكون األمور العددية مطابقة "وهذا ما ميثنل املوقف املثايل، وحيًنا آخر يقولون:( 141ص
مما . ما يعد ُتثيال للموقف النفعي( وهو 52، ص1ج، 1رسالة " )ملراتب األمور الطبيعية

نفس الوقت يعطوهنا  يعين أن لديهم تناقًضا شديًدا؛ ألهنم يعطون األولوية للعدد ويف
 فكيف حنل هذا التناقض؟. لألشياء

فطبيعة العدد انبعٌة من جوهره، مما يعين أنن  ،جيب أن منيز بّي طبيعة العدد ووضعيته
؛ فال ميكن أن أييت الواحد بعد االثنّي أو الثالثة بعد اخلمسة ،العدد حيمل صفاته الضرورية

أما وضعية العدد فقد . اية تسلسل منطقيألن تسلسل األعداد من الواحد إىل ما ال هن
فُيقسَّم العدد إىل أربعة أقسام  ،شكنلها اإلنسان، ومن مث فمن املمكن أن ُتشكَّل بطرق خمتلفة

ففي علم  ،لكن ميكن أن يُقسَّم بطريقة أخرى ،وهي اآلحاد والعشرات واملئات واأللوف
. درجة، والدرجة إىل ستّي اثنية ستّي والربج  إىل النجوم تُقسَّم السماء إىل اثىن عشر برًجا،

م الزمن إىل اثنىت عشرة ساعة وكل ساعة إىل ستّي دقيقة وكل  وعلى أساس علم النجوم ُقسنِّ
 .دقيقة إىل ستّي اثنية

وهكذا بفضل التمييز بّي الُبعد الطبيعي والُبعد الوضعي لألعداد ميكننا أن حَنُلَّ 
وهذا فقط،  تيب األشياء مطابق لرتتيب العدد بطبيعتهفرت  ،تناقض العالقة بّي العدد واألشياء
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ما يفسر فلسفة اخْلَْلق عند إخوان الصفا، فمن خالل فهمهم لتسلسل العدد َأكَّدوا على أن 
يعطي إمكانية وجود  وهذا ينفي فكرة قَِّدم العامل؛ ألنه. خلق الكون قد كان أيًضا متسلساًل 

الواحد قبل وجود األعداد، وينفي أيًضا فكرة اخللق  اخلالق قبل وجود املخلوقات، كما يُوَجد
املفاجئ للكون؛ ألن الكون مل يوجد دون تسلسل كما ال ميكن أن يوجد عدد دون أن 

 .يسبقه العدد األقل منه

لكن ال ميكن أن نفهم الُبعد الوضعي لألعداد إال ابلرجوع إىل علم الطبيعة، فإذا 
العدد ابلعشرات ال ابلستينات كما هو حال الزمن؟ يفسر سألنا ملاذا اختار الرايضيون تقسيم 

ولكن يُرجع إخوان  .العلماء املعاصرون أفضلية اختيار العشرات حملاكتها عدد أصابع اليد
ترتيُب العدد ترتيَب األشياء  الصفا ذلك إىل اختيار احلكماء القدماء هذا التقسيم كي حياكيَ 

يٍء ُمَقسًَّما إىل أربعة أجزاء، وعليه َقسََّم احلكماُء العدد كلَّ ش  يف الطبيعة، ففي الطبيعةِّ جندُ 
ويستفيد هبذه املطابقة بّي . إىل أربع وحدات أيًضا، وهي اآلحاد والعشرات واملئات واآلالف

العلمّي طالب العلم ألنه يبدأ ابلرايضيات، مث ينتقل إىل الطبيعيات وهو مدرٌِّك هلا ألنه قد 
 . العدد تدرب على ترتيبها يف علم

إذن لقد قسَّم الرايضيون القدماء العدَد إىل أربعة أقساٍم منطلقّي يف هذا من تقسيم 
األمور الطبيعية إىل أربعة تصنيفات، ولكن ما الدافع وراء تقسيم الطبيعة إىل أربٍع؟ لقد حلَّت 

ستوى إشكالية ذلك الرتتيب على امل -أي ترتيب األعداد طبًقا لرتتيب الطبيعة -تلك الفكرة
املعريف، ولكنها يف الوقت نفسه جعلتنا نطرح السؤال من جديد على املستوى األنطولوجي، 

مت الطبيعة إىل أربعة تصنيفات، هل اإذا كانت األعد د قد رُتنِّبت وفًقا للطبيعة، فلَِّم إذن قسنِّ
 هذا جمرد ترتيب دون سبب، أم أهنا ضرورة طبيعينة؟
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القائل ابنعدام الغرض، كما يرفضون أن يضعوا  يرفض إخوان الصفا املوقف العشوائي
شروطًا أو حدوًدا على إرادة اخلالق، ولكنهم يالحظون أن هذا الرتتيب موافٌق لرتتيب "األمور 
الروحانية"، واليت هي اإلبداعات التسعة األوىل. ففي نظرية الفلسفة األفلوطينية اليت توارثتها 

على مرحلتّي: أوهلما إبداع خارج الزمان  مدرسة الكندي جند صناعة العامل حادثةٌ 
للروحانيات التسع، واثنيهما خلق عامل الكون والفساد )أي الطبيعة(. إن اإلبداع، ابلنسبة 
إلخوان الصفا، بدأ ابلعقل املطلق، مث النفس املطلقة، مث املادة. وإذا قلنا إن كل هؤالء قد 

أة الكون على هذه املبادئ األربعة، صنعهم هللا، ميكن إذن إلخوان الصفا أن أيسسوا نش
فعندما يقول إخوان الصفا إن الطبيعة تُقسَّم إىل أربعة تصنيفات تطابق األمور الروحانية، 
فكأنن هذا ذِّْكٌر للمبادئ األربعة األوىل؛ وهذا ألن هللا بعنايته َوَضَع يف الطبيعة الظاهرة إشارًة 

. وهكذا فإن احلكماء نِّ القدماء َحاَكْوا ُصْنَع هللا بتقسيمهم "اآلحاَد" إىل تسعة  إىل العامل الَغْييبِّ
أرقام حماكّي يف هذا اإلبداعات التسعة )هللا، العقل، النفس، اهليوىل، الطبيعة، جسم العامل، 

والفساد، العناصر(، وبتقسيمهم األعداد إىل أربعة تصنيفات )اآلحاد  األفالك، عامل الكون
 د حاَكْوا املبادئ األربعة لصناعة الكون.والعشرات واملئات واأللوف( ق
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 .لشمول األولا
 إرجاع كل شيء إىل مصدر واحد
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 املستوى األنطولوجي
يسررتخدم إخرروان الصررفا علررم العرردد كطريقررة لفهررم الواقررع، وألن الواقررع ابلنسرربة هلررم هررو 

لررروق اخلرررالق واملخلررروق؛ فرررإن معرفرررة اخلرررالق تتأسرررس علرررى النظرررر للعررردد "واحرررد" ومعرفرررة املخ
 تتأسس على تسلسل األعداد اليت تنبين على الرقم نفسه.

 

 علم الكالم

 "إن علم العدد لغة التوحيد"

 .27الرسالة اجلامعة، ص 
"إن معرفة التوحيد هو العلم احلق والقول الصدق، وإن علم العدد هو لسان ينطق 

 ابلتوحيد والتنزيه، وينفي التعطيل والتشبيه.

دانية وقال ابلثنوية، وذلك أن العدد مىت بطل منه الواحد ويرد على من أنكر الوح
َفَسَد نظاُمه وتعطلت أقساُمه. كذلك َمْن أنكر الواحد احلق فال ثباَت له يف حال من 
األحوال، وال عمل من األعمال، وال يكون شيًئا مذكورًا وكان سواء هو والعدم، إذ كانت 

 يتلوه، وكذلك سائر األشياء من البسائط حقيقة الوجود هي اإلشارة إىل الواحد والثاين
 الروحانية واملركبات اجلسمانية".

 

علم  اتالرايضي
 احلقالكالم 

 
الرايضية دفاع  الفلسفية

 لتوحيدا عنحقيقي 
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 التفسري
كما يتضح   -إن الرسالة اجلامعة رسالة إضافية على الرسائل االثنّي واخلمسّي، وهي

تلخص الغرض األقصى للعلوم الفلسفية، وتركز خالل الصفحات الثالثّي  -من تسميتها
 أساسي للعلوم كلها ومنهٍج لدراسة األشياء. وأهم هذه العلوم األوىل على الرايضيات كعلمٍ 

علم الدين ومعرفة هللا، فهم يطلقون على علم التوحيد العلم احلق؛ ألنه علم العلة األوىل لكل 
ا علم الوجود، وهي املشرتك و األشياء.  قد كانت اإلهليات عند أرسطو هي العلم احلق ألهنن

د بّي املوجودات مجيعها، مث تغ رين هذا يف العصور الوسطى لُيصبَح العلم احلق هو العلم ابلواجِّ
ال املوجود؛ حيث إنه عِّلَُّة وجود املوجودات. ومل يكن العلم ابهلل علًما خاصًّا بطائفٍة بعينها، 

 بل هو غرُض كل العلماء. 

لكن ما املنهج األفضل للوصول إىل علم اإلهليات؟ كان التنافس بّي املناهج ملعرفة 
هللا شديًدا يف القرن الثالث اهلجري. فقد ادَّعى امتالَك معرفة هللا عدٌد من الطوائف واألداين 
املختلفة، تلك املعرفة اليت زعموا وجودها يف كتبهم املقدَّسة. أما اإلسالم فلم يكن زعُمه هو 

القرآن كتاب  أيًضا، فألن -أو التوحيد-امتالك املعرفة ابهلل فقط، بل امتالك لغة تلك املعرفة 
ورغم اعرتاف هللا "أُْنزِّل بلساٍن عريبٍن"، فإن لغة التوحيد تصبح ابلتايل هي اللغة العربية. 

فمن إهنم يرفضون احتكار لغٍة ما لعلم اإلهليات، بكمال اللغة العربية، إالن إخوان الصفا 
قون لغًة كونيًة لُتصبح نبيًّا يتحدث بلغتها، ويف الوقت نفسه ينت ةِّ انحية يقولون إنَّ لكلن أُمَّ 

 لغة التوحيد، وهي األعداد.

َتَدأُ هبا  كمية كتب أرسطولقد زعم الكندي يف رسالته يف  أن الرايضيات هي اليت تُربرْ
على غرار الكندي، فعل إخواُن الصفا حيث زعموا أن الفلسفة و الرتبيُة الفلسفية. 
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يقولون: "إن علم  حيث الفيثاغورسية منهج العلوم بشكل عام واإلهليات بشكل خاص،
العدد هو لسان ينطق ابلتوحيد". تعترب هذه العبارة فرضية فيثاغورسية واضحة، سنجدها  

ل: "إن كتاَب العامل  إذ يقو  الرسول السماويكذلك بلغٍة قريبة عند غاليليو غاليلي يف كتابه 
يتفق  كتاٌب مكتوب بلغة الرايضيات وحروفه املثلث والدائرة وأشكال هندسية أخرى".

إخواُن الصفا وغاليليو على أولوية الرايضيات، لكنهم خيتلفون مع غاليليو يف نقطتّي: أوالمها 
حروف هذه اللغة، هل هي أعداٌد أم أشكال؟ واثنيهما ماهية العلم احلق، فعند غاليليو هو 
علم الطبيعة، وعند إخوان الصفا هو معرفة هللا. وعلى أساس هذا املنهج الرايضيَّ 

ثاغورسي زعم الكندي ومن بعده إخواُن الصفا أن فلسفتهم هي علم الكالم احلقيقي الفي
 الذي جيب أن توكل إليه مهمة الدفاع عن الدين داخليًّا وخارجيًّا. 

فالدفاع الداخلي يكون حلمايته من االختالفات العقائدية، اليت ظهرت حينما بدأ 
حول موضوع صفاته: كيف ميكن أن ن هية هللا بسبب غموض القرآالتفكري العقلي يف ما

تُفهم وحدة ذاته وتنونع صفاته؟ هل من صفات اخلالق صفاٌت مشرتكة مع املخلوق كالعلم 
والقدرة؟ هل الشر من صفات هللا وإن مل يكن فهل جيب أن يُثَبَت مبدأٌ اثٍن جبانبه؟ والدفاع 

خرى وُتجيدها. فتزعم اخلارجي يكون دفاًعا عن العقيدة اإلسالمية يف وجه األداين األ
فلسفة إخوان الصفا أهنا حتل اإلشكاليات األربع األساسية لعلم الكالم وهي التوحيد )إثبات 
وحدانية هللا( والتنزيه )إبعاد وحدانيته عن الشرك( ونفي التعطيل )رفض صفات هللا( ونفي 

 وجه ُمَتَكلنِّمِّي التشبيه )وصف اخلالق بصفات املخلوق(، كما تزعم أهنا تدافع عن التوحيد يف
 اجملوس واملسيحيّي والعلماء املتشكنِّكّي.
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كيف حيل إخوان الصفا اإلشكاليات األربع؟ ابلنسبة للتوحيد فإنَّه ال يظهر بشكٍل 
، فمعرفة العدد 11أبنه "ُكثر الوحدانيات" -العدد-واضٍح إال يف علم العدد، الذي يُعرَّف

يه، أي رفض الشرك ابهلل، فهم يبنون على تعريف تؤسَُّس على العدد "واحد". وأما عن التنز 
العدد حجنتهم لدحض الشرك ابهلل قائلّي إن الواحد ليس بعدٍد فليس له شريك، ألنه هو 
مبتدأ كل األعداد، وكلها تنبين عليه، ولكنه ليس بعدٍد مثلها. وللدفاع عن التنزيه يُعيد إخوان 

املدخل يف قرن الثاين امليالدي( يف كتابه الصفا استعمال برهان نيقوماخس اجلاراسيين )ال
وقد َمثََّل هذا الكتاُب أساَس الرتبية العلمية عند الفيثاغورسيّي، وخاصنًة يف  -علم العدد

ه12مدرسة الكندي ، -، وقد درََّسُه السرخسيُّ للخليفة املعتضد يف بداية تعليمه إايَّ
اد وبدونه ال وجوَد هلا، ويستخدم فنيقوماخس يقول إن العلوم ال تقوم إال على علم األعد

إخواُن الصفا احلجَة نفَسها قائلّي إن األعداد كلها تقوم على "الواحد"، الذي ال وجوَد 
لألعداد بدونه، وابلعكس فإن حذف األعداد كلها ال يؤثر على وجود "الواحد". أما عن 

ه التشبيه فريدُّون عليه التعطيل، فسنراه يف النصن التايل املتحدنِّث عن صفات "الواحد"، ومن
 قائلّي إنن الواحَد موجوٌد قبل كلنِّ صورٍة، ومعرفته جمرَّدة ال ترتبط مبعرفة األشكال والصُّور.

سالمية، فلم يسبق وهذا الدَّور الديين للفلسفة دوٌر فريد يف اتريخ احلضارة اإل
مهية، وذلك بفضل أن لعبت دورًا سياسيًّا مبثل هذه األ -ومل حيدْث بعده- للفلسفة قبله

دفاعها عن التوحيد يف وجه متكلمي األداين األخرى، كالكندي الذي كان جُيادل اجملوسيّي 

                                                            
 .57، اجلزء األول، ص1رسالة  11
يوجرد الربهرران نفسرره علرى املسررتوى املعررريف يف رسررالة الكنردي يف "كميررة كتررب أرسرطو"، رسررائل الكنرردي الفلسررفية،  12

 .377،ص 1950حتقيق أبو رضا، القاهرة، دار الفكر العريب، 
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واملسيحيّي وذلك حسب ما تقوله شهادة حيىي بن ُعدي. وكذا فعل تلميُذه السرخسين يف 
 جمادلته اليت نُقلت إلينا مع األسقف النسطوري إسرائيل الكسكري.

 حلقإن هللا هو الواحد ا

 .54، اجلزء األول، ص 1رسالة 
أول شيء اخرتعه وأبدعه من نور وحدانيته  -جلَّ ثناُؤه -"واعلم اي أخي أن الباري

جوهٌر بسيٌط يُقال له العقل الفعال، كما أنشأ االثْرَنّْيِّ من الواحد ابلتكرار، مث أنشأ النفَس 
احد على االثنّي، مث أنشأ اهليوىل الكلية الفلكية من نور العقل، كما أنشأ الثالثة بزايدة الو 

األوىل من حركة النفس، كما أنشأ األربعة بزايدة الواحد على الثالثة، مث أنشأ سائر اخلالئق 
من اهليوىل ورتبها بتوسط العقل والنفس، كما أنشأ سائر العدد من األربعة، إبضافة ما قبلها 

 إليها كما َمثرَّْلَنا قَرْبُل.

أبنك إذا أتملَت ما ذكران من تركيب العدد من -يََّدَك هللا بُِّروٍح منهأَ  -َواْعَلْم اي أخي
جل -الواحد الذي قبل االثنّي، ونشوئه منه، وجدته من أدلنِّ الدليل على وحدانية الباري

وكيفية اخرتاعه األشياَء وإبداعه هلا. وذلك أن الواحد الذي قبل االثنّي، وإن كان منه  -ثناؤه
فهو مل يتغري عما كان عليه، ومل يتجزأ؛ كذلك  -كما بَريرَّنَّا قبلُ   -تركيبهيتصور وجود العدد و 

وإن كان هو الذي اخرتع األشياء من نور وحدانيته، وأبدعها وأنشأها، وبه  -عز وجل -هللا
قواُمها وبقاؤها وُتامها وكماهلا، فهو مل يتغري عما كان عليه من الوحدانية قبل اخرتاعه 

 – يرَّنَّا يف رسالة املبادئ العقلية. فقد أنبأانك مبا ذكران من أن نسبة الباريوإبداعه هلا، كما برَ 
 من املوجودات كنسبية الواحد من العدد، وكما أن الواحَد أصُل العدد ومنشأ – جل ثناؤه

هوعلة األشياء، وخالُقها وأوهلا وآخرها، وكما أن  – َعزَّ وَجلَّ  – أوله وآخره، كذلك هللا هو

 رايضي للخلق تفسري

الباري  صفات
 صفات الواحد
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ْثَل له يف العدد، فكذلك هللاالواحد ال  ْثَل له يف خلقه، وال  -َجلَّ ثناُؤه -جزَء له وال مِّ ال مِّ
عامل ابألشياء  -َجلَّ جاللُه -َشَبَه؛ وكما أن الواحد حميط ابلعدد ُكلنِّهِّ ويعده، كذلك هللا

 ”.وماهياهتا، تعاىل هللا عما يقول الظاملون علًوا كبريًا

 التفسري
الرايضي إلخوان الصفا، حيث إهنم يوضنِّحون مذهب  يبّي هذا النص املنهج

اخللق ُمَؤسََّسة على فرضية  اإلهليات األفلوطينية مستضيئّي بعلم العدد، فنظرية أفلوطّي عن
التوحيد اليت تتلخص يف هذه العبارة: "ال ينتج عن الواحد إال واحٌد"، وهذا هو ابلضبط ما 

ساسها واحد، أي أنه العدد املضاف بّي كل حدَّين جنده يف املتتالية احلسابية األولينة، وأ
 ...إخل(.4-3-2-1متتالّي )

خيصص إخوان الصفا لكل موجوٍد من املوجودات رقًما من هذه املتتالية احلسابية 
لألعداد الصحيحة، فيخصصون اآلحاد التسعة لإلبداعات التسعة األوىل، فأول مرتبة هي 

يجة هذا التفكري تنتج املرتبة الثانية وهي العقل الفعنال  للباري الذي ال يتأمنل إال ذاته ونت
كمضاعفٍة للواحد اليت تنتج اثنّي، فالعقل الفعال هكذا هو مصدر صور األشياء، أي 
شكلها األصلي يف العقل الفعال قبل التكوين، مث أتيت املرتبة الثالثة وفيها النفس الكلية اليت 

اء على طريقة النحنات الذي يتصوَُّر الشكل قبل هي جوهٌر روحاين، ُتدرك كل صور األشي
أن ينحته من املرمر، فكي توجد األشياء ابلفعل حتتاج إىل املبدأ الرابع واملتمثل يف اهليوىل 
األوىل. إن إبداع العامل هبذا الشكل حدث كما يف املتتالية احلسابية مؤسًسا على تسلسٍل 

س صناعة حتتاج إىل قراٍر وإرادٍة وغرٍض، وإمنا منطقيٍن وليس تسلسل زمين. وهذا اإلبداع لي



49 
 

هي "فيض الوجود" ُتشبه فيَض الضوء واحلرارة من الشمس، فالشمس تضيء وتبعث 
 ابلدفء واحلرارة ألن تلك هي ماهيتها وذاهتا، وليس ألهنا تُريد إرسال ذلك للموجودات.

للفيض األول، ويف لقد عرض النصُّ السابق يف الفقرة األوىل منه التفسرَي الرايضي 
َفمِّن حتليل العدد ميكن أن  الفقرة الثانية يعرض صفات الباري مستضيًئا بصفات الواحد،

نستدلَّ على أن للواحد ثالَث صفاٍت أساسيٍَّة، فهو ال يتغري، وال يتجزَّأ، وال شبيَه له، 
 بقية األعداد الذي حيدث لكي تتكون – فالواحد ُمَكونٌِّن لألعداد كلنِّها، لكن هذا الرتكيبَ 

، ويدلنِّل على ذلك نيقوماخس قائال إن حذف األعداد كلها ال يُغرين ذاته أو ماهيتهال  –
يؤثر على وجود الواحد، فكذا فإن الباري هو الواحد احلقيقي األزيل. والواحد ال يتجزَّأ؛ ألن 

ل الكسور ليست جزًءا من الواحد، وإمنا هي عملية حسابية تشرتط وجود الواحد، مث
النصف الذي هو انتج قسمة الواحد على اثنّي. إن نتيجة القراءة الرايضية لإلهليات تظهر 

 -كما جنده يف الكتب السماوية-بوضوح حّي مقارنتها بقراءات أخرى. فالتصور الشعري 
لإلهليات يقع يف فخ التشبيه؛ ألنه يصف اإلله بصفات بشرية، أما التصور املبين على مقارنة 

ْرك؛اإلله ابلص َيها القراءة األداتية يقع يف فخ الشنِّ ألن الصانع حيتاج  انع، اليت ميكن أن ُنَسمنِّ
إىل ثالث علٍل غريه لَِّيْصَنَع )وهي املادة، والشكل، والغرض(، كما أن هذا التصور يضع 
حدوًدا جملد هللا، الذي سيصبح سبب البداية فقط، ولكن ليس سبًبا مستمرًّا لوجودها، 

 موجوًدا حىت بعد اختفاء الصانع. ظل فاملصنوع سي
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 علم الطبيعة

 اتصال الكائنات على حسب ترتيب العدد

 .277-276، اجلزء الرابع ، ص 51رسالة 
"َواْعَلْم أيها األُخ أن هلذه املوجودات اليت حتت فلك القمر نظاًما وترتيًبا أيًضا يف 

ٌل أ واخُرها أبوائلِّها كرتتيب العدد وترتيب الوجود والبقاء، وهي مرتبة بعضها حتت بعض، ُمتَّصِّ
األفالك. ]...[ بيان ذلك أن املعادن متصل أوهلا ابلرتاب وآخرها ابلنبات، والنبات أيًضا 
متصل آخره ابحليوان، واحليوان متصل آخره ابإلنسان، واإلنسان متصل آخره ابملالئكة، 

 لها، كما بيننا يف رسالة الروحانيات.واملالئكة أيًضا هلا مراتُب ومقاماٌت متصلة أواخرها أبوائ

فنريد أن نذكر يف هذا الفصل مراتب الكائنات من األركان األربعة اليت هي املعادن 
والنبات واحليوان فنقول: أول املعادن هو اجلِّصُّ مما يلي الرتاب، وامللح مما يلي املاء، وذلك 

صًّاهو الرتاب الرملي يبتلن من األمطار مث ينعق أن اجلِّصن  وأما امللح فإنه ميتزج  .د ويصري جِّ
 13ابلرتبة السََّبَخة، وينعقد فيصري ملًحا. وأما آخر املعادن مما يلي النبات فهو الَكَمَأة والفِّْطر

وما شاكلها يتكون يف الرتاب كاملعدن مث يَرنرُْبت يف املواضع النَّدِّيَّة يف أايم الربيع من األمطار 
، ولكن من أجل أنه ليسله مثرٌة وال ورقة يتكون يف الرتاب  وصوت الرعد، كما ينبت النبات

كما تتكون اجلواهر املعدنية، فصار من هذه اجلهة يشبه املعدن ومن جهة أخرى يشبه 
النبات. فأما ابقي أنواع اجلواهر املعدنية ففيما بّي هذين احلدين أعين اجلِّصن والَكَمَأة، وقد 

 وأجناسها وخواصَّها ومنافعها. بَريرَّنَّا يف رسالة املعادن أنواعها
                                                            

 وليس القطن كما ُكتب. 13

 الكائنات اتصال فرضية

 املعادن ترتيب
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وأمَّا النبات فنقول إن هذا اجلنس من الكائنات متصل أوله ابملعادن وآخره متصل 
ابحليوان؛ بيان ذلك: اْعَلْم اي أخي أن أول مرتبة وأْدَوهنا مما يلي الرتاب هي خضراء الدنَِّمن، 

دنَِّمن ليست بشيء سوى غبار وآخرها وأشرفهما مما يلي احليوانية النخُل. وذلك أن خضراء ال
يَرتَرَلبَُّد يف األرض والصخور واألحجار، مث يصيبها املطُر فتصبح ابلغداة خضراء كأهنا نَرْبُت 
زرٍع وحشائش، فإذا أصاهبا حرُّ الشمس نِّْصَف النهار جتف مث تصبح ابلغد مثل ذلك من 

 أايم الربيع يف البقاع نداوة الليل وطيب النسيم. وال تنبت الكمأة وال خضراء الدمن إال يف
 .املتجاورة لتقارب ما بينهما؛ ألن هذا معدٌن نبايت، وذلك نبات معدين

النخررل آخررر املرتبررة النباتيررة. وذلررك أن النخررل نبررات حيررواين ألن بعررَض أحوالرره وأفعالرره 
ة مبايٌِّن ألحوال النبات، وإن كان جسُمه نباتيًّا؛ بيران ذلرك أن القروة الفاعلرة منفصرلة مرن القرو 

املنفعلة. والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة فيها مباينة ألشخاص اإلانث، ولفحولته يف 
وأما سائر النبرات فرإن القروة الفاعلرة  -كما يكون يف ذلك للحيوان  -أشخاصه لقاح يف إانثها

 -كمرا بيننرا يف رسرالة النبرات   -منه ليست مبنفصلة مرن املنفعلرة ابلشرخص برل ابلفعرل حسرب
النخرل إذا قطعرت رؤوس أشخاصره َجفَّرْت وَبطَرَل منروُّه ونشروُءه، كمرا أن احليرواانت  وأيًضا فرإن

إذا ُضرررررَِّبْت أعناُقهررررا بطلررررت وماتررررت. فبهررررذا االعتبررررار اَبَن أن النخررررَل نبرررراٌت ابجلسررررم، حيررررواٌن 
 ."ابلنفس

 التفسري
عندما يُطبَّق املنهج الرايضي على دراسة الطبيعة يثبت إخوان الصفا أن تسلسل 

وجودات يف الطبيعة متصٌل وال هناية له، فالطبيعة كاملتتالية احلسابية اليت قد تستمر يف امل

 النبات ترتيب

 النخل مكانة
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الزايدة إىل ما ال هناية اعتماًدا على األساس نفسه، فإذا كان تكاثر املوجودات ال حدود له 
 لتالية:وهو ما يُعربنِّ عنه إخوان الصفا ابلعبارة ا ال ميكن للبشر أن يعرفوها كلها، فهذا يعين أنه

، 1، ج3"ال يعلم أحد كثرهتا وفنون أشخاصها وتفاوت أوصافها إال هللا". )رسالة 
على  (، وهلذا جتمع املعرفة البشرية املوجودات يف تصنيفات كي تكون قادرةً 147ص

وضعيَّة، كتقسيم األعداد إىل فئاٍت: آحاٍد  طبيعية بل إدراكها، وهذه التصنيفات ليست
. فكما يف املتتالية احلسابية اليت يكون الفرق بّي أعدادها واحًدا، وعشراٍت ومئاٍت وألوف

فالفرق بّي احليوان األرقى يف السلسلة واإلنسان  .جند الشيَء نفَسه بّي الكائنات يف الطبيعة
لذا يركز النص على احلاالت احلدودية بّي األجناس ليبّي القرابة ال يكرب الفرق بّي إنسانّي. 

لسابق وأول اجلنس التايل. فكالتسعة اليت هي آخر مرتبة يف اآلحاد قبل بّي آخر اجلنس ا
العشرات، جند الفطر آخر مرتبة املعادن قبل النبات، ألنه مازال يف الرتاب لكنه ينمو  
كالنبات. والفرق بّي التسعة والعشرة كالفرق بّي الفطر الذي هو آخر معدن وخضراء 

بينهما درجٌة واحدة. ستُنتج رسائل إخوان الصفا من هذه  الدنَِّمن اليت هي أول نبات، فالفرقُ 
النظرية الطبيعية فرضيًة حول البعث، واليت تقول إن آخر املرتبة البشرية، وهي مرتبة األنبياء 
واحلكماء، متصلة أبول مرتبة املالئكة، فقيامة النفس تبدأ ابلتدرج يف املراتب البشرية من 

 جزًءا طويال يف الشمول الثالث من تفسريان. اجلهل إىل العلم، وسنفرد هلذا 

 إشكالية الشر

 .463، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
"إن الشرور ال توَجد إال يف عامل الكون والفساد اليت حتت فَرَلكِّ القمر، وال توَجد 
الشرور أيًضا يف عامل الكون والفساد إالن يف النبات واحليوان دون سائر املوجودات، وال يف كل 

 الشر الجم حتديد
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وقت أيًضا، ولكن يف وقت دون وقت، وأسباٍب عارضة ال ابلقصد األول من الفاعل، بل 
 .من جهة نقص اهليوىل وعجٍز فيه عن قبول اخلري يف كل وقت أو على كل حال

وقياس ]الثناويّي[ يف ذلك، أعين كون الشرور من قَِّبل اهليوىل، واعتبارهم املوجودات 
 جند ُودَّ كل صانع أن تكون مصنوعاته على أتقن ما ميكن، يف الشاهد، وذلك أهنم قالوا: إانن 

ولكن رمبا ال يتأتَّى يف ذلك املادنة واهليوىل املوضوع يف صناعته إالن على قدٍر ما، فهو يفعل 
فيها حبسب ما يتأتنى فيها، ويعَمل عليها ما جييء عنها، وليس العجز منه بل هو من اهليوىل 

ر الَقبول  .الناقص الَعسِّ

مثال ذلك أن احلكيم هنا يف الشاهد يف ُودنِّه أن يُعلنِّم كلَّ علم وكل حكمة وحُيسنها و 
ألوالده وتالمذته، وأن جيعلهم حكماَء ُفَضالَء مثله يف أسرع ما يكون، ولكنهم ال يقبلون 
ذلك إال على التدريج، ويف ممر األايم واألوقات، شيًئا بعد شيء لَنقص فيهم، ال لَِّعْجٍز يف 

يم، والنقُص يف الكمال ُيَسمَّى َشرًّا، وليس الشرُّ سوى عدم اخلري والتمام والكمال. احلك
 م، وإىل ههنا أَدَّى اجتهاُدهم".فهذا كان مبلَغ علمه

 التفسري
إن النتيجة األخرية للنظرية الرايضية اليت سندرسها على املستوى األنطولوجي ختتص 

تؤسَّس على التناقض بّي فكرتّي: أوهلما اإلميان  إبشكالية مصدر الشر، تلك اإلشكالية اليت
دون  -إذن-ابهلل الواحد النافع، واثنيهما حقيقة وجود الشر يف العامل. ما حل هذه اإلشكالية

يف ذلك العصر ُيسمنى الرجوع إىل مبدأ آخر شرير كما يفعل املذهب الثناوي الذي كان 
 يكون هو مصدر كل الشر العامل، "اجملوسية"، اليت تصورت وجود كياٍن آخر جبانب هللا

 الثناوية حقيقة

 األستاذ مثال
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فأشركت مع هللا إهلًا آخَر. حيدد إخواُن الصفا وجوَد الشر يف حدود عامل الكون والفساد. 
والشر حيدث بسبب عجز اهليوىل عن قبول الصورة، مثل القطن الذي ال ميكنه أن يقبل 

قبل صورة القميص، صورة القماش لكن ميكنه أن يقبل صورة النسيج، وال ميكن للنسيج أن ي
لكن ميكنه أن يقبل صورة القماش الذي يقبل صورة القميص. وهذه الفرضية مطابقة 
للفلسفة األفلوطينية. وجيدد إخوان الصفا هذه النظرية بسبٍب منوذج املتتالية احلسابية، فالشر 
ابلنسبة هلم حيدث نتيجة االستعجال يف مراحل تكوين األشياء، أو االستعجال يف فعل 
األفعال، كما يُربَرينُِّنه مثاُل األستاذ وطالبه الصنغار، فالفشل يف تعليمهم ليس بسبب جهل 
األستاذ أو غباء التالميذ )فاملادة ليست عاجزة ابملطلق(، لكن بسبب عدم احرتام مراحل 

 التطور الذهين لتالمذته. ونفهم من هنا أمهية النظام التعليمي عند إخوان الصفا. 
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 ريفاملستوى املع
يهدف إخوان الصفا، يف جمال املعرفة، إىل حتقيق مشولية املعارف، ولكن ذلك اهلدف 
يواجه عقبًة أساسيًَّة ميكن تسميتها:"مشكلة االختالفات"، وتلك املشكلة تتواجد على ثالثة 
مستوايت، األول: تفاوت القدرات الفردينة للتعلُّم، الثاين: تنوع املناهج العلمية، الثالث: 

 ض مذاهب اإلهليات.تناق

 

 أصل االختالفات املعرفية
حّي حياول إخوان الصفا حلن مشكلة االختالفات، يفعلون كما يفعل الطبيُب حّي 
ص الداء مث يبحث عن الطرق املناسبة ملداواته. والطبيب قبل  يفحص املريَض أوال كي يشخنِّ

إمنا يقارن بنية أجسادهم ذلك قد درس تكوين اجلسد السليم، وهو عند حماولة مداواة مرضاه 
-اليت أمامه ببنية اجلسد السليمة اليت درسها. وهذا ابلضبط ما يفعله إخوان الصفا، فهم 

يبدؤون  -خاصة يف الرسالة الثانية واألربعّي اليت ُتثل بداية احلديث عن اآلراء والدايانت
 ت املعرفية. ابلكشف عن أصول املعرفة كخطوٍة أوىل يف حماولة اكتشاف علة االختالفا
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 صول املعرفة الثالثةأ

 397-396،  اجلزء الثاين ، ص24رسالة 
"إنَّ عِّْلَم اإلنسان ابملعلومات يكون من ثالثة طرق: أحدها طريق احلواس اخلمس 
با، ويشرتك  الذي هوأول الطريق، ويكون مجهور علم اإلنسان، ويكون معرفته هبا من أول الصنِّ

حليواانت. والثاين طريق العقل الذي ينفصل به اإلنساُن دون الناس كلهم فيها وتشاركهم ا
والثالث طريق الربهان الذي يتفرند  .سائر احليواانت، ومعرفته به تكون بعد الصبا عند البلوغ

به قوٌم من العلماء دون غريهم من الناس، وتكون معرفتهم هبا بعد النظر يف الرايضيات 
 اهلندسية واملنطقية".

 التفسري
إخوان الصفا على "احلواس والعقل والربهان" طرًقا الكتشاف املعرفة، لكن  يطلق

احلقيقة أهنا مراحل يف الطريق نفسه، تبدأ إبدراك اجلزئيات عن طريق احلواس اخلمس، مث عن 
طريق املعلومات اليت مجعناها ابستعمال احلواس اخلمس يبدأ العقُل يف بناء صورة عامة عن 

قل تلك الصورة كي يكتشف اجملهول ابالستدالل وتلك هي املرحلة األشياء، ويستخدم الع
س املعارَف   الثالثة "الربهان". يتَّضح هنا أن نظرية املعرفة عند إخوان الصفا جتريبية؛ ألهنا تؤسنِّ
كلها على إدراك احلواس. ولكن املخلوقات ال تستطيع كلُّها أن تسلك ذلك الطريق إىل 

ملرحلة األوىل "احلواس"، أما مجهور الناس فيقف عند مرحلة آخره، فاحليواانت تقف عند ا
 "العقل"، والعلماء وحدهم يستطيعون الوصول إىل املرحلة األخرية وهي "الربهان". 
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ُس العلماُء  نالحظ هنا رؤيًة متفرنِّدًة للعالقة بّي االختالف والتفاوت، فعادًة يؤسنِّ
ر العبودية ابختالف القدرات الطبيعية بّي فكرَة التفاوت على االختالف، كأرسطو عندما يرب 

األقوام. وعلى عكس ذلك، فإن إخوان الصفا يؤسسون االختالف بّي املذاهب على 
 تفاوت القدرة على إدراك املعارف بّي البشر.

ومثال ذلك الفرق بّي الفلسفة والدين، فهما وجهتا نظٍر خمتلفتان، وأتسيسان 
على تفاوت معريفن بّي إدراك اجلزئيات والقدرة على  خمتلفان للشريعة، لكنهما مؤسَّسان

الربهنة العلمية؛ فالفلسفة جمرَّدة عقلية، والدين قائٌم على القصص والتشبيه. إن هدف إخوان 
ُعوَن أسباَب التفاوت  الصفا يف هذه النقطة خيتلف ُتاًما عن بقية الفالسفة، فهم ال يُرْرجِّ

ي...إخل( إىل اختالٍف طبيعيٍن ويقفون عند هذا االقتصا-االجتماعي-القانوين-)السياسي
احلد، بل يصبُّون ُجلَّ اهتمامهم على النتائج الثقافية هلذا التفاوت، فكلُّ طبقٍة َستُرْنتُِّج وجهَة 

 نظٍر مبنيًة على حالتها، وُيصبح التفاوُت هكذا مصدرًا لإلبداع.

هم كيفيَة إدراك اإلنسان نفهم اآلن ملَِّ استعمل إخواُن الصفا كلمَة "الطرق" يف وصف
للمعلومات ومل يستعملوا كلمة "املراحل"، فكل َمْن يقف عند مرحلٍة دون أن يصعد إىل 
غريها، سيمهنِّد الدَّْرَب بوقوفه هذا لطريقٍة جديدة، فكل َمْن لن يتمكنَن من صعود اجلبل يف 

 خٍط مستقيم، سيفتح مدقًّا متدرنًِّجا ملتفًّا حول اجلبل صوب القمة.  

ويطرح إخواُن الصفا مثاال على ذلك بر"التوحيد"، فكلن مرحلة للمعرفة خترتع طريقة 
لتسبيح الباري، فاحليوان احملدَّد مبرحلة احلواس يسبح هللا برفع رأسه للسماء، واجلمهور الذي 
وصل إىل مرحلة العقل يصبح قادرًا على ترديد اسم هللا بلسانه، أما العلماء الذين صعدوا إىل 

 رحلة الربهانية فيستطيعون إدراك الباري حبقيقته.امل
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 املقارنة بني بناء املعرفة وبناء اللغة

 436، اجلزء األول، ص 14رسالة 
"َواْعَلْم اي أخي أبن نسبَة املعلومات اليت يدركها اإلنسان ابحلواس اخلمس، ابإلضافة 

ُتُج عنها يف أوائل العقول، كثريٌة كنسبة احلروف ا ملعجمة ابإلضافة إىل ما يرتكب إىل ما يَرنرْ
عنها من األمساء، ونسبَة املعلومات اليت هي يف أوائل العقول، ابإلضافة إىل ما ينتج عنها 
ابلرباهّي والقياسات من العلوم، كثريٌة كنسبة األمساء إىل ما يتألف عنها يف املقاالت واخلطب 

 واحملاورات من الكالم واللغات.

أبن املعلومات القياسية أكثر عدًدا من املعلومات اليت  والدليل على صحة ما قلنا
ْقَداَر  هي يف أوائل العقول ما ذُكَِّر يف كتاب أقليدس، وذلك أنه َيْذُكُر يف َصْدر كل مقالة مِّ
َئيَتْ مسألٍة  َعْشرِّ معلومات أقلَّ أوأكثَر مما هي يف أوائل العقول، مث يستخرج من نتائجها مِّ

 ُحْكُم كتاب اجملسطي، وأكثر كتب الفلسفة هكذا ُحْكُمَها". معلومات برهانية، وهكذا

 التفسري
يقارن إخوان الصفا بّي املعرفة والكتابة، فيشبنِّهون احلروف اليت هي عناصر الكتابة 
ابحملسوسات اليت هي عناصر املعرفة ومنها ترتكنب املفاهيم، كما ترتكب الكلمات من 

. وهذا التشبيه املوازي هاٌم؛ ألن اللغة هي وسيلة نقل احلروف. مث يشبنهون الرباهّي ابلنصوص
األفكار. يستمر هذا التوازي داخل العلوم، حيث مييز إخوان الصفا بّي منطٍق لغويٍن أو 

، سُيمينِّز علوم الدين مبفهوم الغزايل ،  14لفظيٍن ست على النصن الديينن، ومنطٍق معنويٍن واليت ُأسنِّ

                                                            
 وم اللغة والفقه واحلديث.يضع الغزايل حتت مظلة علوم الدين العلوَم الضرورية لدراسة الرسالة النبوية، وهي عل 14
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ست على دراسات الطبيعة. إن تلك الرؤية للمعرفة جتعل سُيمينِّز العلوم الفلسفية اليت  ُأسنِّ
احلقائق تكثُر يف كل مرحلة من مراحل املعرفة؛ ألن احتماالتِّ الرتكيب بّي احملسوسات 
تفوق عدد احملسوسات نفسها، فيحدث هنا كما حيدث للحروف اليت تؤلنِّف مَِّن الكلمات 

للخليل  15ألوضح على ذلك "قاموس العّي"ما يفوق عدَد احلروف نفسها مبراحَل، واملثال ا
 بن أمحد الفراهيدي. 

َمْن ينظْر إىل شخٍص ما، ميكْنه أن يبيَن مفهوًما كامال حوله، معتمًدا على تركيب 
، -مثال-املعلومات احلسينة اليت سيستنتجها ابلضرورة، فالشخص هو إنسان، نوعه ذكر

ىل اجلنس األكرب وهو املخلوقات، وهذا ينتمي إىل جنس احليواانت، وهو كائٌن حي، ينتمي إ
 العناصرهو منهج العلوم اليت تبين فرضياهتا على مبادئ بسيطٍة حمددة. كإقليدس يف كتابه 

الذي يبدأ بتعريف األبعاد واألشكال اهلندسية البسيطة، ويستنتج منها براهّي فرضيات 
تلفٌة أتسيًسا على هذه متعددة كفرضيات فيثاغورس واتليس وغريمها. وقد بُنيت علوٌم خم

 لبطليموس. اجملسطيالفرضيات كعلم النجوم يف كتاب 

ولكن ذلك يعين يف الوقت نفسه تزايَد احتماالت اخلطأ يف كل مرحلٍة من مراحل 
املعرفة. ويُعدُّ النموذُج األساسي للخطأ عند إخوان الصفا هو "إبليس"، فهو قد رأى 

نُو، ومن هذا  اإلنساَن مصنوًعا من الرتاب، فأنتج من هذا مفهوَم الكائن املادي ومفهوم الدُّ
استدلَّ على وجوب التكربُّ مث معصية أمر هللا مث الوسوسة لإلنسان. كل هذه األخطاء انبعٌة 

 من نقٍص حسيٍن واحٍد، وهو عدم رؤيته لروح هللا اليت نفخها يف اإلنسان.
                                                            

حررّي عمررد الفراهيرردي إىل وضررع معجمرره اتبررع نظريررة االحتمرراالت، فمررن اجلررذر الثالثرري حرراول اخلليررل أن يضررع كررل  15
 احتماالت الرتاكيب اليت قد أتيت منه، مث حذف منها ما مل جيده يف كالم العرب.
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 اختالفات القوة اخليالية 

 النص األول
 418ء الثالث، ص ، اجلز 42رسالة 

إليه حاسٌة من احلواس،  "ومن خاصة هذه القوة أهنا تعجز عن ختيُّل شيء مل تُؤدِّ ن
األلوان، وما ال مسع له فال يتخيل األصوات  وذلك أن كل حيوان ال َبَصَر له فهو ال يتخينل

؛ والعقل استنباطها  يف وال يتومهها؛ ألن التخيَل أبًدا يف تصوُّره لألشياء تَرَبٌع لإلدراك احلسين
ن يتخيل املعاين إذا تَرَبُع الدليلِّ النفسي. فأما اإلنسان فإنه ملا كان يفهم الكالم، أمكنه أ

فت له".  ُوصِّ

 النص الثاين
 419،  اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 

"... وذلك أن كثريًا من الناس َمْن إذا رأى يف بلده لياًل أو هنارًا، أو شتاًء أو صيًفا، 
و برًدا، أو رحًيا أو مطرًا، َظنَّ وتَرَوهََّم أبن سائَر البالد مثُله يف ذلك الوقت، قياًسا أو حرًّا أ

على ما َوَجَد يف بلده، فإذا نظر يف علم الرايضيات من اهلندسيات والطبيعيات، تبّي له أن 
 قياسه كان خطأ أو صوااًب.

انعدام  خطأ
 القوة اخليالية
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ن أبن خارَج العامل فضاًء وهكذا جتد كثريًا من املراتضّي هبذه العلوم يتومهون ويظنو  
بال هناية، قياًسا على ما جيدون خارج بلداهنم من بالدهم مِّْن َسَعةِّ األرض، ومن ورائها َسَعةِّ 

 اهلواء ومن ورائها سعةِّ األفالك. 

وهكذا أيضاً إذا فكنروا يف كيفية حدوث العامل وَخْلقِّ السموات واألرض، ظنوا وتومهوا 
قياًسا على أفعال البشريّي، وإذا مسعوا من أهل البصائر قوهَلم  أن ذلك كان يف زمان ومكان،

أبن العامل ال يف مكان، ال يتصونرون كيفية ذلك، فإذا قيل ال يف زماٍن ظننوا وتومهوا أنه قدٌف 
 بال ُحجنة وال برهان".

 النص الثالث
 420،  اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 

تخينلة "فصل يف بيان فضيلة القوة اخليالية. فنق
ُ
ول: اْعَلْم َأانَّ قد ذََكْراَن أن هلذه القوة امل

عجائَب كثريًة، ووصفنا خواصن أحواهلا من أجل أهنا من أعجب الُقَوى الدَّرَّاَكة، وأن أكثر 
العلماء اتئهون يف حبر هذه القوة وعجائب متخينالهتا، وذلك أن اإلنسان ميكنه هبذه القوة، 

غرِّب، والرب والبحر، والسهل واجلبل، وفضاء األفالك يف ساعة واحدة، أن جيول يف ا
َ
ملشرِّق وامل

وَسَعةِّ السموات؛ وينظُر إىل خارج العامل، ويتخينل هناك فضاء بال هناية، ورمبا يتخينل من 
الزمان املاضي وَبْدءِّ كون العامل، ويتخينل فناَء العامل، ويرفع من الوجود أصاًل، وما شاكل هذه 

 يقة ومما ال حقيقَة له".األشياء مما له حق

 التفسري

على  خطأ
 ملستوى العلميا

 املعرفة اخليالية حدود 
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قُرًوى. وحتصي الرسالُة الثانية واألربعون هذه القوى  إن للنفس عند إخوان الصفا مثاينِّ 
الثماين، وتدرس قدرهتا على إدراك ُكْنهِّ املعرفة، وطرق تضييعها للحقيقة. يقول إخوان الصفا 

لذي هو سبُب كل العجز  إن هذه القوى ال ختطئ بنفسها لكن بسببب ارتباطها ابجلسد ا
كما رأينا يف إشكالية الشرن من قَرْبُل. سنقف حنن هنا عند القوة املتخينِّلة خاصنًة: يتميز 
اخليال بقدرته على تصور الغائب، فعلى عكس احليوان الذي هو أسرُي الراهن بسبب عدم 

وذلك  امتالكه للخيال، ميكن لإلنسان أن يقطع الربن والبحر وهو جالٌس داخل غرفته.
الغائب نوعان: إما حمسوٌس اختفى من جمال النظر أو شبيٌه مبحسوٍس آخَر رأيناه، وإما 
معقوٌل ليس له صورٌة بنفسه لكن قدرة اخليال تعطيه شكاًل. والنوع األول من اخليالِّ منتشٌر 

يف البدء.  بّي البشر كلنِّهم، أما النوُع الثاين فيختصُّ به العلماُء؛ ألنه يشرتط إدراَك املعقوالت
يعيد الفارايب استخدام هذا النوع من اخليال معزنِّزًا من قيمته وابنًيا عليه مفهومه اخلاص 
ن، فهو ابلنسبة له فيلسوٌف شاعر، ُمْدرٌِّك للحقائق وقادٌر على  لر"واضع النواميس" أو النَّيبِّ

 تصوُّرِّها.

ْينِّ: أوهلمرا إعطراء صرفٍة خاصرٍة ابحلاضرر للغا ئرب كالشرخص الرذي ولكنَّ للخيال حدن
(، ethnocentrismeيتصررررررور أن كررررررل شررررررعوب األرض تشرررررررتك يف القرررررريم اخلاصررررررة أبمترررررره )

واثنيهما إعطاء شكٍل ملا ليس له شكٌل كالذي ال يتخيل الوجوَد إال يف الزمان وهو َمن يقول 
 بِّقَِّدمِّ العامل، وأيًضا كل من يقع يف تشبيه هللا.
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 ياتاملعرفة الغريزية للجواهر وعلم اخلصوص

 النص األول
 411،  اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 

"فنقول: اْعَلْم أن لكل حاسة ُمدركاٍت ابلعرض، وهي ال ختطئ يف مدركاهتا اليت هلا 
ابلذات، وإمنا يدخل عليها اخلطأ والزلل يف املدركات اليت هلا ابلعرض. مثال ذلك البصر فإن 

، وهي اليت ال ختطئ يف إدراكها يف مجيع الذي له من املدركات ابلذات هي األنوار والظلمة
األوقات ألبتنة. فأما إدراكها األلوان واألشكال واألوضاع واألبعاد واحلركات وما شاكلها، 
ياء على الشرائط اليت ذكرانها. وقد يدخل عليها اخلطأ والزلل  فهي ُتدرِّكها بتوسط النور والضنِّ

 نقصت الشرائط اليت حتتاج إليها".يف ذلك، إذا 

 النص الثاين
 233،  اجلزء الثالث ، ص 35رسالة 

 : َا عِّْلُم اإلنسان ابلباري، عز وجل، ووِّْجَدانُه له إبحدى طريقَتّْيِّ "واعلم أيها األُخ أمنَّ
فالعموم هي املعرفة الغريزية اليت يف طباع اخلليقة أمجَع  .إحدامها عموم واألخرى خصوص

َ والشريَر، واملؤمَن والكافَر، كلهم يفزعون  هبويته؛ وذلك أن الناَس كلَّهم: العاملَ  واجلاهَل، واخلَْرينِّ
ينِّ اجلدب ترفع  عند الشدائد إىل هللا، ويستغيثون به، ويتضرعون إليه، حىت البهائم أيًضا يف سِّ

 .رؤوسها إىل السماء تطلب الغيث، فهذا العلم منهم يدل على معرفتهم هبويته
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التجريد والتنزيه والتوحيد، وهي اليت بطرق وأما معرفة اخلصوص فهي ابلوصف له و 
الربهان، وخيتص هبا ُفَضالُء الناس وهم األنبياء واألولياء واحلكماء واألخيار واألبرار، كما 
وصفهم فقال يف حمكم تنزيله: "سبحان هللا عما يصفون إال عباد هللا املخلصّي" وهي معرفة 

 ضرورية".

 التفسري

ما تتحدد حسب قدرته على استنتاج نتائج عامة من  إنن القيمة الفلسفية لكتابٍ 
مبدأ علميٍن صغري وبناءِّ وجهةِّ نظٍر منتظمٍة حوله، وبتطبيق ذلك على رسائل إخوان الصفا 

نراه هنا كما رأَيْنا هذا يف دراسته للمتتالية احلسابية،  وقد ، حتمل رؤيًة فلسفيًة فهمة انرى أهن
وعها، فعلى مستوى احلواس يقول إخوان الصفا إن إدراَك أيًضا ابلتمييز بّي ذات املعرفة وفر 

املعلومات احلسية الذاتية واضٌح ال جماَل فيه لالختالف أو للخطأ، وذلك على النقيض من 
إدراك املعرفة احلسية الَعَرضية، فهم يقولون أنه ال َشكَّ يف النور أو يف الظالم؛ ألنن النوَر هو 

خلطأ يظهر حّي حناول إدراك األشكال، أي أنه إمنا يظهر يف الشرُط األساسين للرؤية، لكن ا
 املعرفة العرضية. 

إذا ما وضعنا موقف إخوان الصفا يف خريطة املواقف حول مسألة "هل ميكن 
للحواس أن خُتطئ، وإذا كانت خُتطئ فكيف نصل للعلم؟" فأفالطون الذي فقد ثقته يف 

العقَل كطريٍق وحيٍد للمعرفة. ومدرسة الرواقِّينِّّي احلواس نتيجَة اخنداع العّي ابلسراب اختار 
اليت كانت تعتمد املنهج التجرييب دافعت عن احلواس وأدانت االستعجال يف أتويل 

َفرَيَْوَن أن العجز يف اجلسد  معلوماهتا. أما إخوان الصفا الذين ينطلقون من فلسفة أفلوطّي،
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 عام مهيًَّأ إلدراك احملسوسات، فإن وليس يف النفس، فحىت لو كان اجلسُد البشري بشكلٍ 
أجساد البشر ختتلف فيما بينها، فكلهم يصيبون يف إدراك املعرفة احلسية الذاتية، إال أهنم 

 يتفاوتون يف إدراك املعرفة احلسية الَعَرضيَّة.

يطبنق النص الثاين هذا التمييز بّي املعرفة الذاتية واملعرفة الَعَرضية على مستوى 
فنراهم مييزون بّي معرفة وجود هللا املشرتكة بّي اإلنسان عامًة والبهائم، وبّي معرفة اإلهليات، 

ماهيته اليت خيتص هبا العلماء. ويُنتج  إخواُن الصفا من ذلك الفرَق بّي النبوة واإلهليات، 
 فالكتب املنزَّلة َتْذُكُر وجوَد هللا، أما اإلهليات فتبحث عن ماهيته.

 

 الختالفات العلميةاألسباب املتعددة ل
 .426-425، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 

"مث اْعَلْم أن لتفاوت الناس يف درجات عقوهلم عِّلاًل شىت، وأسباابً عِّدَّة، فمن إحدى 
ي عدَدها إالن هللُا تعاىل، وال  تلك العلل كثرُة فضائل العقول ومناقب العقالء اليت ال حيصِّ

واحد موفنرة كما بيننا من امتناع ارتياض النفس  ميكن أن جتتمع تلك الفضائل يف شخص
الواحدة جبميع أصناف العلوم، مع قَِّصر العمر واعرتاض العوائق، وألن ُكلنِّيََّة العلوم موضوعٌة 

ولكن جيب لإلنسان أن خيتار اأَلْوىَل واألشرف واألفضل، وذلك أن .إبزاء قُرَوى مجيع الُصنناع
ان أفضل من احليواانت، واحليوان أشرف من النبات، العقالَء هم أفاضُل الناس، واإلنس

والنبات األركان وُمخن طبائعها، واإلنسان صورة خمتصرة من مجيع ُصَورِّ احليوان، وهو اجملموُع 
فيه أمزِّجُة قُرَوى النبات، وخواصن املعادن، وطبائع األركان واملولَّدات الكائنات منها أمجع. 

األول  السبب
 لالختالفات بني العلماء
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خص واحد، فتفرقت يف مجيع األشخاص هذه الصَُّوُر، وهذه كلها ال ميكن أن جتتمع يف ش
فُمْكثٌِّر وُمقِّلٌّ، حىت َعمِّرت الدنيا هبم. فهذا أحد أسباب اختالف طبائعهم، واختالُف 

 .طبائعِّهم َأَحُد أسباب اختالف تفاوت عقوهلم

والعلة الثانية يف تفاوت الناس يف درجاهتم يف عقوهلم هي خواصُّ جواهر نفوسهم 
 يف إظهار أفعاهلم ألمزِّجة أبداهنم.التابعة 

والثالثة هي كثرة غرائب علومهم ومعارفهم اليت ال ميكن أن حَيْوِّيَرَها كلها إنساٌن 
 واحد.

والرابعة عجائب أفعاهلم وفنون أعماهلم، واختالف صنائعهم وتصاريفهم يف طلب 
نهضبها كلها إنساٌن معاشهم، وأحكام تدبريهم يف سياستهم كثريٌة ال حُتصى، وال ميكن أن ي

 واحد.

واخلامسة اختالف أخالقهم املتضادنة يف احلسن والقبح، وجماري عاداهتم بّي اجلودة 
 والرداءة، مما ال ميكن أن جتتمع كلنها يف إنسان واحد. 

والسادسة نشوؤهم على اختالف ُسنن دايانهتم وتبايُن مذاهب آابئهم وآراء 
 ُأستاذيهم ومعلميهم".

 التفسري
ل أخريًا إىل االختالفات يف العلوم، بعد أن درسناها يف مصادر املعرفة، فتنوع نص

العلوم مؤسٌس على تفاوت قدرات العلماء املعرفية، فبسبب اتساع املعرفة ال ميكن لعامٍل واحٍد 
إدراكها كاملًة، فإدراك احلقيقة حيتاج إىل التعاون بّي كثرٍي من العلماء. ولذا وضع العلماء 

 الثاين السبب

 الثالث السبب

 اخلامس السبب

 السادس السبب

 ابعالر  السبب
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علمية خمتلفة لتناسب تفاوت قدراهتم. فكما رأينا من أتسيس االختالف على مناهج 
. فمن يعجز عن احلفظ  التفاوت، فإن التخصصاتِّ العلميَة تُرَؤسَُّس على َعْجزِّ العاملِّ
فسيسلك الطريق العقلي وسيتخصص يف املنطقيات، ومن سيعجز عن التجريد فسيسلك 

 عيات أو التاريخ.طريق املنهج التجرييب وسيتخصص يف الطبي

بَررَّْراَن هكذا اختالَف املناهج العلمية، لكن كيف نفسر تنوع اللغات والقوانّي 
واألداين؟ ما مصدر االختالفات الثقافية؟ إن التفاوت، ابلنسبة إلخوان الصفا، الذي جنده 
 بّي األشخاص، نلقاه كذلك بّي األمم والشعوب. وألن لكل شعٍب طبيعَته املختلفة فَرُهمْ 
خيتلفون كذلك يف الفضائل والرذائل، وال يستطيعون نطَق احلروف نفسها؛ فتختلف لغاهتم، 
وليس هلم العيوُب األخالقية نفُسها، فُبعَِّث هلم ُرُسٌل خمتلفون أبدوية خمتلفٍة ألمراض نفوسهم. 

 هكذا يربر إخواُن الصفا تنوَُّع الثقافات ووحدَة احلقيقة.

 ةاالختالف يف املبادئ العقلي

 438-432، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
"... فنقول: اْعَلْم أن لكل علم وأدب وصناعة ومذهب أهاًل، وألهلها فيه ُأصواًل، 
فَرُهْم فيها متفقون يف أوائل عقوهلم، وال خيتلفون فيها وإن كانت عند غريهم خبالف ذلك. 

أصل قياسات عليها يتفرَّعون،  وإن لتلك اأُلصول أيًضا فروًعا وهم فيها خيتلفون، وهلم يف كل
وموازين يتحاكمون فيما خيتلفون، وهي كثرية ال حيصي عددها إالن هللُا الواحد القهار، ولكن 

 نذكر منها طرًفا ليكوَن إرشاًدا ملن يريد النظر فيها والباحثّي عنها. 

علم له  كل:  العامة الفرضية
يف األصول  تفقونأهل ي

 الفروع وخيتلفون يف
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يه بّي فنبدأ أواًل بصناعة العدد اليت هي أول الرايضيات فنقول: إن األصل املتفق عل
أهلها هو معرفتهم ملاهينة العدد وكيفية نشوئه من الواحد الذي قبل االثنّي، وعلمهم أبن 
العدد ليس هو شيًئا سوى كثرة اآلحاد يتصورها اإلنساُن يف نفسه من تكرار الواحد يف 
التزايد بال هناية. وعلمهم أبن تلك الكثرة، كم بلغت، ال ختلو من أن تكون أزواًجا وأفراًدا 
وآحاًدا، وعشراهتا ومئاهتا وأُلوفها ابلًغا ما بَرَلَغ. وهذا هو األصل املتفق عليه بّي أهل صناعة 
األرمثاطيقي الذين ال خيتلفون فيه. وأما كمية أنواعها وخواصُّ تلك األنواع فَرُهْم يف معرفتها 

م، ودِّقَّة نظرهم، ُمتَرَفاوِّتُو الدرجات، كل ذلك حبسب تفاوهتم يف قُرَوى نفوسهم، وَجْوَدةِّ حبثه
 وحسن أتملهم، وكثرة اعتبارهم.

وهكذا أيًضا صناعة اهلندسة فإن األصل املتفق عليه بّي أهلها ومعرفتهم ابملقادير 
الثالثة اليت هي اخلط والسطح واجلسم، واألبعاد الثالثة اليت هي الطول والعرض والعمق وما 

شاكلها، فإن هذه األشياَء كلَّها كانت يف  يُرْعَرُض فيها من الزوااي واألشكال واألوضاع وما
أوائل عقوهلم وإن كانت عند غريهم خبالف ذلك. فأما أنواع هذه اأُلصول وخواصن تلك 
ُتُج عنها من املباحث الدقيقة، فهم  األنواع، وما يعرض فيها من املناسبات العجيبة وما يَرنرْ

َدة حبثهم عنها، ودقة نظرهم فيها، متفاوتو الدرجات حبسب تفاُوتِّ قُرَوى نفوسهم فيها، وَجوْ 
 وشدة أتملهم هلا.

وهكذا أيًضا ُحْكُم صناعةِّ التنجيم الذي ُيَسمَّى علم اهليئة، فإن األصل املترََّفق عليه 
بّي أهلها هو معرفتهم أبن السماَء ُكَريَُّة الشكل، وأن األرَض ُكَريَُّة أيًضا، موضوعة يف وسط 

شرتك، وأن األرَض اثبتٌة والسماء متحركة حوهلا استدارًة كدورة السماء، وأن املركَز واحٌد م
الدوالب يف كل يوم وليلة دورًة اتمة. وتركيب األفالك التسعة، وختطيط الدوائر العظام، 
وقسمة الربوج االثين عشر، والكواكب السبعة السيَّارة والثابتة الباقية، وكيف تكون األرض يف 

 العددعلم  يف

 اهلندسة يف

 النجوم لمع يف



69 
 

اء كلَّها كأهنا يف أوائل عقوهلم إمَّا تسليًما أو استبصارًا أو برهااًن، مركز العامل، فإن هذه األشي
وإن كان عند غريهم خبالف ذلك،فإن هذه األشياَء أوائُل يف هذه الصنعة لتقرنرها واتفاق 
أهلها عليها، سواء كانوا يف اعتقاد صحتها ُمَقلنِّدِّيَن لغريهم، ُمَسلنِّمَِّّي هلم، أو مستبصرين يف 

نه برباهّي، وإن كان عند غريهم خبالف ذلك. وأما معرفتهم بكيفية تركيب أفالك ذلك يعلمو 
التداوير واألفالك اخلارجة املراكز، واألوج، واحلضيض، واجليب، وامليل، والعرض، والطول، 
وما تُوَصف به الربوُج من األوصاف املختلفة، وما تُوَصُف به األقاليم السبعة وأحواهلا يف 

واختالف الليل والنهار فيها، وما َشاَكَل هذه املباحَث، فإهنم يف معرفتها  الطول والعرض،
متفاوتو الدرجات، كلُّ ذلك حبسب تفاوت قُرَوى نفوسهم، وَجْوَدةِّ حبثهم عنها، ودقة 

 معرفتهم فيها، وشدة أتمُّلهم هلا.

وأيًضا حكم صناعة التأليف الذي يسمى املوسيقى فإن األصل املتفق عليه بّي 
لها هو معرفتهم ابلننَِّسب اليت هي العددية واهلندسية والتأليفية: وذلك أن ُكلَّ مصنوٍع أه

مركٌَّب من أشياء خمتلفة؛ ألنه ال خيلو تركيب أجزائه وأتليف بِّنيته من إحدى هذه الثالث، 
ْنَداًما،  وأحسن فما كان منها أتليُفه على النِّنسبة األفضل، فإنه يكون َأْحَكَم إتقااًن، وأجود هِّ

ون فهو خبالف ذلك؛ وما كان بينهما فهو متوسط. نظاًما؛ وما كان على النسبة األدْ 
والناظرون يف هذا العلم والصناعة هم يف معرفته متفاوتو الدرجات حبسب تفاوت قوى 
نفوسهم، وجودة قرائحهم، وصفاء أذهاهنم، وكثرة رايضاهتم، وطول ُدربتهم، ونظرهم وحبثهم 

 ا. عنها وأتمنلهم هل

وهكذا أيًضا ُحْكُم علمِّ الطبيعيات، يعين هبا األجساَم وما يعرض فيها من األعراض 
املتفننة، وما يوصف هبا من الصفات املختلفة، وهي كثرية الفنون ولكل فن منها ُأصول، وهلا 
فروع، ولكن األصَل األوَل فيها كلنِّها املتفَق عليه بّي أهلها هو معرفُة مخسة أشياء، وهي 

 علم املوسيقى يف

 ةعلم الطبيع يف
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هليوىل والصورة واملكان والزمان واحلركة؛ ألن هذه األشياَء اخلمسة حمتويٌة على كل جسم، ا
 : فلكيًّا كان ذلك اجلسم أو ما دونه من األركان. فأما الذي يتفرع من هذا األصل فَرنَرْوَعانِّ
أحدمها عامل السَموات واألفالك، واآلخر عامل الكون والفساد الذي هو حتت فلك القمر. 

ل املترََّفق عليه بّي أهل هذا العلم هو معرفتهم أبن ُحْكَم العامل جبميع أفالكه وطبقات واألص
مسواته والُقوى السارية فيها جتري جمرى جسم إنساٍن واحد وحيواٍن يتحرك عم حُمرنِّك واحد 
حبركة واحدة. وأما كيفية تركيبها وفنون حركاهتا وما خيتص كل واحد منها، فَرُهْم يف معرفتها 

دَّةِّ م هم، وشدة حبثهم عنها، وَجْوَدةِّ نظرهم فيها، وشِّ تفاوتو الدرجات حبسب قُرَوى نفوسِّ
ْم هلا.  أتمُّلِّهِّ

وهكذا ُحْكُم الكون والفساد، فإن األصَل املتفق عليه بّي أهلها فيها هو معرفُتهم 
اليت هي النار ابلطبائع األربع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، واألركان األربعة 

واهلواء واملاء واألرض، وكيفية استحالة بعضها إىل بعض يف بعض األزمان وبعض املكان. 
وأما فنون الكائنات منها يف تلك األماكن ويف تلك األزمان ويف تلك األجناس، فإهنم يف 

هم، وَجْوَدةِّ حبثهم، ونظرهم وأتملهم. واعْ  َلْم اي معرفتها متفاوتو الدرجات حبسب قُرَوى نفوسِّ
أخي أن الكائناتِّ اليت هي من استحالة هذه األركان أربعُة أنواٍع؛ فمنها حوادث اجلو 
وتغريات اهلواء، ومنها الكائنات اليت يف ابطن األرض املسماة املعادن، ومنها الكائنات على 

ذه وجه األرض اليت ُتَسمَّى النبات، ومنها الكائنات اليت ُتَسمَّى احليوان. وكل جنس من ه
 األربعة فإن النظَر فيه هو صناعٌة قائمة بنفسها.

فأما األصل املتفق عليه يف حوادث اجلو بّي أهل هذه الصناعة فهو معرفتهم بطبيعة 
ُكَرةِّ النسيم، وُكَرةِّ الزَّْمَهرِّير، وُكَرةِّ األَثِّريِّ والُبخاَرْينِّ الصَّاعَِّدْينِّ: الرطب واليابس من البحار 

ة حوادث الكائنات منها والرايح واألمطار والربوق والرعود والربود والثلوج والرباري. فأما كيفي

 الكائنات لمع يف

 علم أحوال السماء يف
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واهلاالت والشُُّهب وذوات اأَلْذانِّب يف هذه اأُلَكرِّ، وبّي سطوحها املشرتكة، فإهنم يف معرفتها 
هم، وَجْوَدةِّ حبثِّهم، ونظرِّهم وأتملِّهم.  متفاوتو الدرجات، كلُّ ذلك حبسب تفاوت قُرَوى نفوسِّ

ذا األصل املتفق عليه يف كون املعادن، وهو معرفتهم ابلزئبق والَكباريت اللََّذْينِّ وهك
مها عنصران، ولباب جواهر املعدنية كلها. وأما علة اختالف بقاع األرض واملواضع 
املخصوصة هلا وفنون أنواعها مثل الذهب والفضة والنُّحاس والرَّصاص واأُلْسُرب واحلديد 

الشُُّبوب والزاجات واألمالح والنرَّْفط والقار واألسفِّيذاج وما شاكلها، والُكحل والزرنيخ و 
وخواصها وتصاريفها، فهم يف معرفتها وعلمها متفاوتو الدرجات حبسب قُرَوى نفوسهم، 

 وَجْوَدة أتملهم هلا.

وهكذا أيًضا حكم النبات، فإن منه ما له َحبٌّ أو بِّْذٌر يُرْزرَُع، ومنه ما هو أشجاٌر 
ُبُت، وكذلك حكم احليوان فإن منها ما يتولد يف األرحام، تُرْغَرسُ  ، ومنه ما هو حشائُش تَرنرْ

ومنها ما خيرج من البيض، ومنها ما يكون من العفوانت، فهذا هو األصل املتفق عليه بّي 
أهلها. وأما معرفتهم بعلة اختالف أنواعها وخواصها واختالل أنواعها وخواصها واختالفها، 

رفاهتا، ومنافِّعها ومضارنها، فإن أهلها فيها متفاوتو الدرجات، كلُّ ذلك حبسب وأفعاهلا ومتص
هم فيها، وَجْوَدةِّ حبثهم عنها، ودقَّةِّ نظرِّهم وأتمُّلِّهم فيها.  قُرَوى نفوسِّ

وأما علوم املنطق فهي نوعان: لغويٌّ وفلسفيٌّ. فاللغوي مثل صناعة النحو، واألصل 
هم ابألمساء واألفعال واحلروف وإعراهبا من الرفع والنصب املتفق عليه بّي أهلها هو معرفت

ناعة اخلطب اليت األصل فيها هو معرفة السجع والفصاحة وضرب األمثال  واخلفض، ومثل صِّ
ومثل صناعة الشعر اليت األصل فيها معرفة املفاعيل واألسباب واألواتد  والتشبيهات،

 علم املعادن يف

 علم النبات يف

 للغويا طقاملن يف



72 
 

فات منها والَعوِّيص واحلروف املتحرنِّكات والسواكن. فأما النظر يف ف تزحِّ
ُ
روعها ومعرفة امل

 وعَِّللها فهم فيها متفاوتو الدرجات حبسب نفوسهم، وطول ُدربتهم، ودوام رايضتهم.

، منه صناعُة الربهان، ومنه صناعة  وهكذا أيًضا املنطق احلِّْكمِّيُّ وهو فنوٌن َشىتَّ
الربهان، فإن األصل املتفق اجلدل، ومنه صناعة الُسْفسطائيّي يعين املغالطّي. فأما صناعة 

عليه بّي أهلها هو معرفتهم مبعاين الستة األلفاظ اليت يف إيساغوجي، والعشرة اليت يف كتاب 
، والعشرين كلمة اليت يف ابرمييناس، والسبعة اليت يف أنولوطيقا. فأما ما يتفرع من قاطيغورايس

عميق قد اَتَه فيه أفهاُم كثرٍي من فنون املعاين، وما يُرْعَرُض فيها من غرائب املباحث، فبحر 
الناظرين فيها، وحتريت عقوُل كثرٍي من الباحثّي عنها لدقة املعاين هلذه الصناعة، وعجيب 
ُأصوهلا وكثرة فروعها، وبُرْعدِّ مرامي أهلها؛ ألن من هذه الصناعة تُعرف آداب الفلسفة، 

 ى الربهان.وأدب احلَِّكم، وميزان العقل، ومقاييس احلقائق اليت ُتَسمَّ 

فقد تبّيَّ مما ذكران أن لكل علم وصناعة ُأصواًل ُمترََّفًقا عليها بّي أهلها، وكأهنا يف 
أوائل عقوهلم ظاهرٌة بينَِّنٌة، وإن كان غريُهم خبالف ذلك. مثال ذلك قول املهندسّي: إن كل 

ْلَعّْيِّ من أضالع املثلث جمموعتّي مها أطول من الباقي، أي الضلع الثالث،  فإن هذه ضِّ
احلكومة عندهم كأهنا يف َأوَّلية عقوهلم ظاهرٌة بينِّنة. وأما قوهلم إن الضلع األطول من كل 
مثلث يوتر الزاوية العظمى، فهو أدق وأخفى قلياًل، فَرُيْحَتاُج فيه إىل أتمنل. وأما قوهلم إن 

برهاٍن ومقدمات. الزوااي الثالَث من كل مثلث مساويٌة لزاويتّي قائمتّي، فُيْحَتاُج فيه إىل 
وهكذا أيًضا صناعة املنطق، فإن فيها أشياَء كأهنا يف أوائل عقوهلم ظاهرة بينَِّنٌة، وهو قوهلم: 
دَّان ال جيتمعان يف شيء واحد يف زمان واحد، فإن هذه احلكومة بيننٌة ظاهرة. وأما اليت  الضنِّ

ْوُن كل شيء فساٌد لشيء هي أََدقُّ من هذا وحيتاج فيها إىل الربهان، فهي مثُل قوهلم: كَ 
 آخر.

 لسفياملنطق الف يف

التعقيد يف  درجات
 األصول
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وعلى هذا املثال يكون حاهلم يف املقوالت عند أهل كل صناعة وعلم وأدب 
ومذهب. يوجد أشياُء كأهنا يف أوائل عقوهلم، وأشياء ُأخر مثل ثَرَواٍن وثوالَث وروابَع ابلًغا ما 

تركيبها، هي على هيئة األفالك يف  املَِجسطيبلغ. مثال ذلك أن احلكومات اليت يف كتاب 
بعد النظر يف علم املناظر ومعرفة األبعاد واألجرام، وعلم املناظر بَعَد علم اهلندسة والنظر يف  
كتاب أقليدس. وعلى هذا املثال أوائُل كلنِّ صنعة مأخوذة من صناعة ُأخرى قبلها، وإن علم 

 الربهان بعد املعقوالت واحملسوسات.

صناعة ُأخرى كما تقدنم ذكرُه، وأن أهل صناعة أو  َواْعَلْم أنَّ كلَّ صناعة مأخوذٌة من
علم أو مذهب ُهْم بصناعتهم وُأصوهلا وفروعها َأْعَلُم وَأْعَرُف من غريهم، وإمنا ذلك لتعلمهم 

 هلا وُدربتهم فيها وطول جتارهبم إايها".

 التفسري

ئ بدايًة، لقد اخرتان أن نقدنم للقارئ فرصة لقراءة نصٍن طويٍل كهذا يعرض مباد
العلوم الفلسفية لنذكنَره ابهلدف األول لرسائل إخوان الصفا اليت هي ابألساس مقدمات 
. أما عن الفكرة اليت يقدمها النص خبالف عرض العلوم،  ومداخل هلذه العلوم الواردة ابلنصن
فهي قول إخوان الصفا أبنن لكل علٍم أهَله نتيجَة ختصص العلماء. وألن فلسفة املعرفة 

. تضطلع بدرا سة العلوم فهي ابلضرورة تتناول أهله ابلدراسة أيًضا، ولذا فهي علٌم اجتماعين
سيطرح هذا إشكاليًة سياسيًَّة حول التعايش بّي فَِّرقِّ العلماء املختلفة، ويذكر هذا النصُّ 
احللَّ بقوله إن كلَّ علٍم اتبٌع لآلخر؛ وذاك ألنَّ كل علٍم أيخذ مبادئه من نتائج العلم السابق 

 يه. فعلى املستوى السياسي، فإن كل فرقٍة حتتاج مساعدة الفرق األخرى.عل

 ركل علم لآلخ  تبعية
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نالحظ أن إخوان الصفا يصفون العلوم كما يصفون األداين، فامللنة هي طائفٌة 
مؤسَّسة على عقيدٍة ما جتمع أهلها حتت رايتها، ومن خيالفها يُْطَرد خارج الطائفة. لكن يظل 

يلها فيما بينهم بداخلها. ولكل ملنٍة أهُلها الذين ال ميتزجون املؤمنون ابلعقيدة خيتلفون يف أتو 
مع أهل ملٍل ُأخرى على املستوى الديين. جند الصفاتِّ نفَسها للفرق العلمية، فكلُّ علٍم 
مؤسس على مبادَئ خاصٍة به، وأهل كل علم يتفقون على هذه املبادئ فيما بينهم حىت إذا 

الصفا مينعون غري املتخصصّي من أن يتحدثوا يف علٍم اختلفوا يف الفروع. كما أن إخواَن 
ُلوَن العلوَم يف بناء األداين؟ أم أن  -هبذا الشكل-ليس هلم به عِّْلٌم. فهل إخوان الصفا  يُْدخِّ

 األدايَن عندهم قد َأَخَذْت شكَل العلوم؟

ْوَر  – يكمبدأ تُرْبىَن عليه بقيُة االعتقادات واألوامر والنواه  – تبّي أمهيَُّة العقيدة الدَّ
ألقليدس، فالفلسفة قد دفعت  العناصرالتارخيي الكبري للمنهج العلمي كما جنده يف كتاب 

أساطريَه من اخلرافات والتناقضات. لكن عنه الدين بقوٍة ليدخل يف إطاٍر عقاليننٍ ولُِّيَصفنَِّي 
عصر العباسي رغم ذلك، فقد أثَّر اإلطاُر الطائفيُّ لألداين على تصورهم للفلسفة. ففي ال

والقى قوًما هلم ثقافة  – على احلدود مع بالد الروم-عندما زار اخلليفة املأمون مدينة حرنان
يواننية فلسفية سأهلم عن هوية نبيهم واسم كتاهبم املقدنس وأجربهم على االنتماء ألهٍل من 

م، ومقاالته أهايل الكتاب، فدخلوا هذا اإلطار حتت هوية صابئية وانتخبوا "هرمس" كنيبٍن هل
 يف "التوحيد" ككتاٍب ُمقدَّس. 

إن نتيجَة كل ذلك هو تساوي تصوُّر إخوان الصفا للعلوم مع تصورهم لألداين، 
فكل ما يقولونه عن العلوم ينطبق على األداين، والعكس صحيح. وتبعية العلوم لبعضها 

 تسري أيًضا على األداين. -واليت رأيناها من قبل-البعض
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 الربهان: االستدالل من الشاهد على الغائباالختالف يف 

 434-433، اجلزء األول ، ص 14رسالة 
َبا، كما هو جمبوٌل  "َواْعَلْم اي أخي أبن اإلنساَن مطبوٌع على استعمال القياس منذ الصنِّ

على استعمال احلواس، وذلك أن الطفل إذا ترعرع واستوى، وأخذ يتأمل احملسوسات، ونظر 
ا حسًّا وميز بينهما، وبّي نفسه، أخذ عند ذلك ابستعمال الظنون والتوهم إىل والديه وعرفهم

سًّا، قياًسا  والتخمّي. فإذا رأى َصبِّيًّا مثله وأَتَمََّلُه َعلَِّم عند ذلك أن له والَدْين وإْن مل يَرَرمُهَا حِّ
ات على نفسه، وهذا قياٌس صحيٌح ال َخطََأ فيه؛ ألنه استدالٌل مبشاهدة املعلول على إثب

 العلة.

فإن كان له إخوٌة وقد َعَرفَرُهْم ابحلس، أخذ عنه ذلك أيًضا ابلتوهم والظن والتخمّي، 
أبن لذلك الصيب أيًضا إخوًة، قياًسا على نفسه، وهذا القياس َيْدُخُلُه اخلطُأ والصواُب؛ ألنه 

ا أيًضا كلما استدالل مبشاهدة املعلول على إثبات أبناء جنسه، ال على إثبات عِّلَّتِّهِّ. وهكذ
رأى هذا الصيبُّ امرأًة ورجاًل، ظن وتوهم أن هلما ذلك وتوهم لسائر الصبيان وآلابئهم 
وإخوهتم، قياًسا على نفسه وأبويه وإخوته، حىت إنه كلما أصابه جوٌع أوعطش أوعري، 

نه، أووجد حرًّا أوبرًدا، أوأكل طعاًما فاستلذه، أوشرب شرااًب فاستطابه، أولبس لباًسا فاستحس
أوَحزَِّن على شيٍء فاته، أوَفرَِّح بشيء وجده، ظن عندما يصيبه من هذه األحوال شيٌء أْن 

 قد أصاب سائَر الصبيان الذين هم أبناء جنسه مثُل ذلك".

 

 

 الصحيح االْسِتْدالل

 املعوج االستدالل
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 التفسري

كما رأينا من قبل فإن الطريق الثالث للمعرفة ومستواها األخري هو الربهان، الذي 
ة على أساس حقيقة أخرى، كالطفل الذي مبجرد رؤيته هو قدرة العقل على استنتاج حقيق

يعقد مقارنًة بّي حال معروفة  لصيبٍن آخر فإنه يستنتج قياًسا وجود والَِّدْينِّ هلذا الصيب، فهو
حاله، وحال جمهولة وهو حال الصيب اآلخر. تُرَعرنِّف الرسالُة الثانية واألربعون القياَس   وهي

على األُمور الكليات الغائبات بصفات قد أُدركت  كالتايل: "وذلك أن القياس هواحلكم
(، فالطنِّفل حيكم على الصيب ألنه 444ص، 3، ج42)رسالة ”. مجيُعها يف بعض جزئياهتا

يُرَعمنِّم حاَله على كل الصبيان. وُيَسمنِّي املنطُق املعاصر هذه العملية ابالستقراء، وهي إنتاج 
ُيَسمنِّيها الفالسفُة العرب ابالستدالل  ى أساس رؤية اجلزئيات، يف حّيلقانوٍن عاٍم ع

 ابحملسوسات على املعقوالت. ابلشاهد على الغائب أو ابلظاهر على الباطن، أو

إن غياَب األمور الطبيعية غياٌب َعَرضيٌّ، وعندما حيدث نستخدم فيه القياس، وكي 
وين أسرة نتأكد من مدى صحته ميكننا الرجوع إىل املشاهدة، كالطفل الذي يستدل على تك

 الصيب مبجرد رؤيته فقط.

أما غياب األمور الروحانية فهو غياٌب جوهري، فال ميكن أن نعلم شيًئا عن الباري 
أو اآلخرة إال بطريقة الربهان، وهكذا فاالستدالل ابلشاهد على الغائب أصبح موضوًعا هامًّا 

ذ ال يوجد أي طريقٍة يف علم الكالم، وطُرح السؤال على إمكانية معرفة مدى صحة القياس إ
 لتأكيده؟ 

وهنا يعطي إخوان الصفا هنا قانونّي لالستدالل اليقيينن: أوهلما أن يستدلَّ ابملعلول 
على العلة )ابالبن على الوالَِّدْينِّ(، وأال يستدلَّ حبدٍث على حدٍث آخَر ُمزامِّن، وال ابلعلة 
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ما أن خُيصَّ االستدالل صفًة على املعلول )ابلرجل واملرأة على وجود طفٍل هلما(. واثنيه
يًَّة. واملثال على ذلك "رطوبة املاء وعذوبته، فإن الرطوبة إذا بطلت ال  جوهرية وليست َعَرضِّ
يكون املاء موجوًدا، فأما العذوبة فليس من الضروري إذا بطلت بطل املاء، فالرطوبة هي 

لى هذا املثال ينبغي أن يُعَترب احلكم الصورة املقونِّمة للماء، والعذوبة هي الصورة املتمنِّمة له، فع
 (.445، ص3، ج42يف القياس ال يصيب وال خيطئ" )رسالة 

رغم دقة آراء إخوان الصفا يف هذه النقطة، فإننا نعارض حديثهم حول يقينية 
االستدالل، فهو حىت هبذه الشروط ليس يقينيًّا؛ ألن لكل معلوٍل علاًل خمتلفة حمتَملة، فإذا 

مبللة يف الصباح نستدل هبذا على مطٍر ليليٍن ولكن هذا االستدالل ليس يقينيًّا رأينا األرض 
ألنه من احملتمل أن يكون شخٌص ما قد روى الشارع ابملياه صباًحا. ولدراسة هذا املوضوع 

يف أعمال  abduction)بشكٍل أعمق حُنيل الُقرَّاء إىل مفهوم "االحتمال االستداليل" )
 . Charles Sanders Pierceشارل ساندرز بريس 

 

 االختالف العرضي واالختالف اجلوهري

 468-467، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
"إذا أتملَت اي أخي وجدَت أكثر اختالف العلماء يف أحكام هذا العقل املكتسب؛ 
إمنا من أجل تفاوهتم يف درجات عقوهلم، وإمنا من أجل اختالف قياساهتم وفنون استعماهلم 

ك أن منهم َمْن يستعمل يف البحث عن دقائق العلوم القياَس اجلديلَّ. ومنهم َمْن هلا. وذل
يستعمل القياس اخَلطايب أو الربهان اهلندسي أو املنطقي أو العددي، فتختلف نتائجها 
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حبسب اختالفها، وختتلف أحكام العقول بتفاوهتا اختالًفا كثريًا ال حيصي عدَده إالن هللاُ 
 .الواحُد القهَّار

وقد ذُكر يف كتب املنطق طرف من ذلك بشرح طويل، ولكن نذكر مثااًل واحًدا 
ليكون دلياًل على ما وصفنا، فنقول: اْعَلْم أن العقالء إمنا وضعوا القياسات العقلية 
ليستخرجوا هبا اجملهوالت ابملعلومات فيما اختلفوا فيه بتحرُّز العقول، كما وضعوا املوازين 

ع ليستخرجوا هبا مقادير األشياء اجملهولة ابألشياء املعلومة ملا اختلفوا فيه واملكاييل واألذر 
ابحلرز والتخمّي فيما يتعاملون، كما أن هذه املوازين خمتلفة حبسب بلداهنم وُسنن شرائعهم،  

 كذلك قياسهم العقلي خيتلف حبسب مراتبهم يف درجات العقول املكتسبة".

 التفسري

ّي العلماء على املستوى الربهاين بسبب سوء استخدامه إن االختالفات ال تظهر ب
فقط، بل بسبب تنوع الرباهّي كذلك. ويذكر إخوان الصفا مخسة أنواع للربهان: أوهلا 
القياس اجلديل الذي يرجع إىل فلسفة أفالطون ويرتبط ابحلوار، والربهان يف القياس اجلديل 

جلديل إذن الردُّ على موقف املخاطب يُرَؤسَّس على آراء وحجج املخاطب، فهدف القياس ا
فقط، ولذا كان استخدامه األشيع يف هذا العصر يف املناظرات الدينية، وهو منطق انفعايلن 

 سيواجه نقًدا شديًدا من إخوان الصفا.

ألرسطو ويرتبط ابخلطاب  اخلطابةاثنيها "القياس اخلطايب"، ويرجع إىل كتاب 
، وهذا ا لنوع من القياسات ال يؤسس على العقل وحده بل القضائي، واخلطاب السياسين

إلقليدس  العناصرعلى اإلحساس والقيم أيًضا. واثلثها "القياس اهلندسي" ومنوذجه كتاب 

 العقل نميزا القياس
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. ورابعها "القياس  الذي يؤسس كل الفرضيات على مبادئ حمددة جليَّة غري قابلة للشكنِّ
، ويُقدنِّم فيه القوانّي الالزمة القياساملنطقي" )سيلوجيسم( والذي دَرَسه أرسطو يف كتابه 

إلنتاج اليقّي، وذلك ابالستدالل بقضيتّي مقبولتّي على قضية يقينية، فإذا قُلنا إن القضية 
العامة "اإلنسان حيٌّ فاٍن"، والقضية اخلاصنة "سقراط إنسان"، فمن اليقّي أن "سقراط حيٌّ 

مبدأ واحٍد فقط وهو "الواحد"،  فاٍن". وآخر هذه القياسات "القياس العددي" املؤسَّس على
 واملستخَدم فقط يف احلساب.

إن تشبيَه القياس ابمليزان واضٌح ال حيتاج تفسريًا إال عندما نضع بعّي االعتبار اإلطار 
التارخيي له، ففي ها العصر مل تكن َوَحَداُت القياس نفَسها يف املناطق املختلفة، وتنوع 

يف تنوع القياسات بّي الفرق العلمية، فإذا كان امليزان يقيس املوازين بّي املناطق َيظهر كذلك 
 السلع، فكيف إذن نقيس املوازين؟ وهذا هو دور الفلسفة الفيثاغورسية.

 

 ترتيب املذاهب
 200-199، اجلزء الثالث ، ص 33رسالة 

واحلكماء هللُا وإايان بُِّروٍح منه، أنه قد حبث الفالسفة والعلماء  "اْعَلْم اي أخي، أَيََّدكَ 
يف مبادئ املوجودات عن أصول الكائنات، َفَسَنَح لقوم منهم غرُي ما َسَنَح لآلخرين، وذلك 
أنه سنح لقوم من الثنوية األمور املثنوية، ولقوم من النصارى األمور الثالثية، ولقوم من 

ين األمور الطبيعيّي األمور الرابعية ]...[، ولقوم من اخلَُرمية األمور اخلماسية، ولقوم آخر 

 املذاهب يفنصت
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السداسية، ولقوم آخرين األمور السباعية، ولقوم آخرين من املوسيقيّي األمور الثمانية، ولقوم 
آخرين من اهلند األمور التساعية. وأطنبت كل طائفة يف ذكر ما سنح هلا، وشغفت به 

 وأغفلت ما سوى ذلك.

لوا: إن املوجودات يون َفَأْعَطْوا كلَّ ذي حق حقَّه، إذ قاسفأما احلكماء الفيثاغور 
حبسب طبيعة العدد كما سنبّي طرًفا منه يف هذه الرسالة. وهذا مذهب إخواننا أيََّدُهُم هللاُ، 
وحبسب رأيهم يف وضع األشياء مواضعها، وترتيبهم حقَّ مراتبها على اجملرى الطبيعي والنظام 

 اإلهلي".

 التفسري

الثانية والثالثّي والثالثة والثالثّي، إن هذا النص، الذي يتكرر مرتّي يف بداية الرسالة 
هام جدًّا؛ حيث إنه يعلن فيثاغورسيَة إخوانِّ الصفا بشكٍل واضح، ولكن هذه الفيثاغورسيَة 
تتميز بطابٍع خاص عند إخوان الصفا، فعلى املستوى املعريف يتميز إخواُن الصفا بعمليتّي، 

طاء كل واحٍد منهم عدًدا معيرًًّنا فهم يصنفون كل املذاهب الدينية والفلسفية عن طريق إع
"، 3"، واملسيحية بر"2على حسب عدد املبادئ اخلاصة هبم، فيميزون اجملوس ابلعدد "

" فإنن 5". أما العدد "4وأرسطو الذي حيتجب امسه وراء كلمة الطبيعيّي مييزونه ابلعدد "
يار الفلسفين أو الديين النصَّ ليس واضًحا فنقرأ فيه كلمة "احلَُرمية" لكننا ال نعرف ما الت

املختبئ وراها، فإما أن نقرأها "اخلَُرمية" تيمًُّنا ابسم حركٍة من حركات الشعوبية الفارسية، 
"، وإذا قرأانها "اجلِّرميَّة" فقد حيل ذلك املشكلَة 5ولكن ال نستطيع ربَط ذلك ابلعدد "

املوجودة يف الرسالة اخلامسة ويُظهِّر معىًن؛ ألن هذا الرقم خُيصن مبادئ عامل الكون والفساد 
عشر، وهي املبادئ ذاهتا اليت يبين عليها أبو بكر الرازي إهلياته، ومل حيددوا َمْن هم أصحاُب 

الذي  املذهب
 جيمع كل املذاهب
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" ولكن ميكننا التكهُّن أبهنم أهل الصناعات العملية؛ ألن كل صناعة حتتاج إىل 6العدد "
وية أصحابه كذلك، لكن "، فلم حيددوا ه7ستة أسباب، كما سنرى فيما بعد. أما العدد "

"، 8" يكمن التيار الشيعي اإلمساعيلي. أما العدد "7نستطيع حنن التخمّي، فَرَورَاَء العدد "
" 9فقد َخصُّوا به أهَل املوسيقى؛ ألن السُّلََّم املوسيقيَّ يتألَّف من مثاين درجات، والعدد "

هي مركبٌة يف األساس من تسعة مييزون به أهل اهلندِّ؛ فهم يظنون أن لغة آدَم كانت اهلندية و 
،  وابلنسبة إلخوان الصفا فإن هذه املذاهَب التسعة أساسيٌة للفكر كأمهية اآلحاد 16أحرف

"، وهذا العدد مييز 1لعلم األعداد. نالحظ أهنم مل يتعرضوا للعدد األهم ابلنسبة هلم وهو "
 مذهب التوحيد الذي يتمثنل يف اإلسالم والصابئة من أهل حرَّان.

ن هذه الطريقة لتصنيف املذاهب املوضوعة من قَِّبل إخوان الصفا تفتح اباًب لالتفاق إ
بّي املذاهب؛ فكل عدٍد يستند إىل الرقم السابق، وكلها تعتمد على الواحد، كما أن الفرق 
بّي األداين والفلسفات يف مذهبهم هذا خيتفي، فإذا الحظنا األعداد من "اثنّي" إىل 

" على مذهٍب 1َوزَُّع بّي مذاهَب فلسفيٍة ودينية خمتلفة، وحيتوي العدد ""تسعة"، فإهنا تَرترَ 
ديين، هو "اإلسالم"، ومذهٍب فلسفي وهو "الصابئة"، فهذان املذهبان ال خيتلفان يف احملتوى 
اإلهلي، وإمنا يف الطريقة إىل الوصول للحق، فاألول يصل له ابلسمع، والثانييصل إليه 

ف يفتح اباًب كذلك الخرتاع نوٍع جديٍد من املذاهب، فإخوان الصفا ابلربهان. وهذا التصني
( أو قبلها 10ال خيتارون مرتبًة من املراتب التسعة كمذهٍب هلم، وال يزيدون عدًدا بعدها )

(، لكنهم يشملوهنا كلها يف املتتالية احلسابية اليت هي مذهب املذاهب، وهم حىت وإن 0)
ّي فإننا لن جندها قبلهم يف التاريخ إال بتفصيل خيصن علم عزوا هذه النظرية للفيثاغورسي

                                                            
 يف كتابة األعداد، واليت انتقلت للعرب بعد ذلك.إن فكرة األحرف التسعة هذه مصدرها ابلتأكيد الطريقة اهلندية  16
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املوسيقى عند الكندي، والذي هو ُأستاذ السنرخسي. وأسلوب الصياغة نفسه يبّي لنا أن 
هذه النظريَة وليدُة عصرها؛ فعندما يقولون إن الفيثاغورسيّي "َأْعَطْوا كلن ذي حقٍن حقَّه" 

لسلمان الفارسين حّي قال ألخيه أيب الدرداء:"إِّنَّ لَِّربنَِّك يتناص املؤلف هنا مع القول املرفوع 
َك عليك َحقًّا، وألْهلَِّك عليك َحقًّا. َفَأْعطِّ ُكلَّ ذِّي َحقٍن َحقَُّه".   عليك َحقًّا، وإِّنَّ لِّنَرْفسِّ

يَرُردُّ إخواُن الصفا على أصحاب املذاهب احملصورة يف إطار عدٍد ما، قائلّي إهنم 
" مثاًل، قائلّي عنهم:"اْلُمَسبنَِّعة الذين قد شغفوا بذكر 7ينتقدون أصحاَب الر"َضينُِّقو األفق، ف

")رسالة  يٍن
، 1، ج5اْلُمَسبرََّعات وتفضيلها على غريها إمنا كان نظرهم جزئيًّاوكالمهم غري ُكلنِّ

(، فهؤالء يركزون على العدد اخلاص هبم ويقدنسونه مما مينعهم عن النظر إىل حقيقة 217ص 
اليت جندها يف الطبيعة كطبائع األركان، كما جندها يف الثقافة "كمفاعيل أشعار  "،8الر"

، وهبذا النقد ميكننا أن نرفض الفرضية التارخيية اليت تُرجع إخوان الصفا إىل اإلطار 17العرب"
، واليت قد نتجت عن خطأ أتويليٍن فادح لفلسفة إخوان الصفا.  اإلمساعيلين

 اندماج كل املذاهب

 464-463، اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
"فأما القائلون ابلعلة الواحدة وأهنا واحدة قدمية، فإهنم نظروا أدقن من نظر أُولئك، 
وحبثوا أجود من حبثهم، وأتملوا غري أتملهم، فَرَرَأْوا من القبيح الشنيع أن يكون حُمدُث العامل 

                                                            
هذا برنص إخروان الصرفا مرن الرسرالة اخلامسرة، فرالتفعيالت العروضرية عشرر تفعريالت، ولكرن بينهرا متشراهبات ولرذا  17

 حيسب إخوان الصفا أهنم مثاين فقط.
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و األصالن القدميان من أن قالوا: ال خيل .قدميّي؛ واعتبارهم وقياسهم كان يف ذلك هكذا
يكوان ُمتفقّْيِّ يف كل شيء من املعاين، أو خُمتلَِّفّي يف مجيع املعاين، أو ُمتفقّْيِّ يف شيء 
وخُمتلَفّْيِّ يف شيء، فإن كاان متفقّي يف مجيع املعاين فواحد ال اثنان، وإن كاان خمتلفّي يف 

 يف شيء، فالشيء الثالث، وقد املعاين، فأحُدمها عدم. وإن كاان متفقّي يف شيء وخمتلفّي
َثنوينة، فيجب أن يكون أصل العامل ثالثة. والقائلون ابلثالثة أو أكثر الزِّمٌة هلم هذه 

بطلت امل
احلكومة والشنيعة أيًضا. فأمنا العِّلنة الواحدة َفُمترََّفٌق عليها أبن من يقول ابالثنّي كمن يقول 

 مث أدعى إىل مادة الزايدة".ابلواحد، 

 التفسري

جند يف هذا النص تطبيًقا للمنهج الفيثاغورسي يف اإلهليات، ففي املناظرة بّي أهل 
التوحيد واملثنويّي ال خيتار إخوان الصفا جنًبا، لكننهم يرتنبون املذهبّي على حسب عدد 
مبادئهما، ويبينون اتفاقهم على املبدأ األونل. وابلفعل فإن إخوان الصفا يعطون لكلنِّ ذي 

ه؛ ألهنم يستعملون كل املذاهب يف جماهلا املناسب. فاإلبداع اإلهلي ال حيتاج إىل علٍة حقٍن َحقَّ 
غريه وهذا ما يدرسه مذهب التوحيد، واإلبداع الروحاين حيتاج إىل علتّي )املادة واحلركة( 
 وهذا ما تدرسه اإلهليات، واخللق الطبيعي حيتاج إىل أربع علٍل )املادة واملكان والزمن واحلركة(

وهذا ما يدرسه فلسفة أرسطو، أما الصناعة البشرية فتحتاج إىل ستن علٍل، العلل األربعة 
 األوىل وهي علل اإلبداع الطبيعي، وُيضاف إليها عِّلََّتا )اآللة األداة(.
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يتدخنل إخوان الصفا يف جمادالت علم الكالم كموضوع خلق القرآن، ويعطون لكلنِّ 
ن املعنوي املبدَع خارج الزمان والقرآن، كما يقول أنصار قِّدِّم موقٍف حقَّه ابلتمييز بّي القرآ

 القرآن، والقرآن اللغوي الذي أييت بعده، وهو خملوٌق ككل فعٍل بشريٍن كما يزعم املتكلمون.

 احلقيقة الفلسفية للمتتالية احلسابية

 378-377، اجلزء الثالث، ص 40رسالة 
ي على أعداد خمصوصة، ومنها ما هي يف "مث اْعَلْم أن من األشياء املوجودة ما ه

لقة النبات، ومنها  الربوج واألفالك، ومنها ما هي يف األركان واألُمهات، ومنها ما هي يف خِّ
ما هي يف تركيب ُجثنة احليواانت، ومنها ما هي يف ُسَنن الشرائع من املفروضات، ومنها ما 

 هي يف اخلطاب واحملاورات.

زل القرآن بلغة فصيحٍة هي أفصح اللغات، وجعل هذا فمن ذلك أن هللا تعاىل أن 
ًنا على كل كتاب أنزله قَبله، وجعل هذه الشريعة أُتن الشرائع وأكملها، وحكنم  الكتاب ُمهيمِّ
ت ومثلنثات ومربعاٍت وخممسات ومسدسات ومسبعات  يف ُسَنن املفروضات أُمورًا مثنواين

مََّل أُولو األلباب، وتفكنر فيها أُولو األبصار، ومثمنات، وما زاد ابلًغا ما بلغ، ليكون إذا أت
واعتربوا فيها، وجدوا يف ُسنَّتَِّها وأحكامِّها أُمورًا معدودة مطابقًة ألُموٍر من الرايضيات 
والطبيعيات واإلهلينات، ويتعلمون ويتيقنون أن هذا الكتاَب هو من عند الصانع احلكيم الذي 

 .هو صانع املخلوقات وابرئ املوجودات"

 

 لطبيعياتيف ا األعداد

 يف التنزيالت األعداد
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 التفسري

يرى إخواُن الصفا األعداَد األوىل منتشرًة يف كل ما حوهلم، سواء يف األمور الطبيعية 
" هو عدد العناصر واألمزجة وفصول السنة... إخل، والشيء 4أو البشرية، فمثاًل العدد "

نفسه ابلنسبة لألمور الوضعية، فعدد أواتر العود أربعٌة، وعدد اخللفاء الراشدين أربعٌة، 
وهكذا. هذه القراءة العددية لألشياء هي مبثابة ذكٍر فلسفيٍن للمبادئ الروحانية، فالعدد أربعة 

 يذكر "هللا والعقل والنفس واهليوىل".

لقد قرأ اإلمساعيليون بعدهم الرسائل قراءة عددية مقتدين بطريقتهم هذي، ففي  
صفا نرى تفسريًا لعدد الذي هو ملخَّص إمساعيلي لرسائل إخوان الجامعة اجلامعة كتاب 

 لرسائل كإشارٍة لإلمام، كالتايل:الرسائل، فاإلمساعيليون يرون ا
 

 = عبد هللا بن حممد م ح م د ب ن ا ل له ع ب د

7+2+4 1+3+3+5 2+5 4+8+4+4  =52 

كيف إذن رأي اإلمساعيليون الرسائل بوصفها كتااًب إمساعيليًّا، إذا كان إخواُن الصفا 
اعيليّي لنفسهم داخل مذهبهم؟ تعود املشكلة إىل املنهج نفسه، فيمكننا يرفضون حصر اإلمس

 Umberto Eco أن نرى العدد الذي نريُد يف كلنِّ شيء بتأويله. وقد نقد أومربتو إيكو

 .Il pendolo di Foucaultبندول فوكوهذه اخلرافة العددية ساخرًا، يف كتابه 
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 نقد أهل اجلدل

 الرفض املطلق ألهل الصْفر

 484-483،  اجلزء الثالث ، ص 42رسالة 
"مث اْعَلْم اي أخي أنَّ من الناس َمْن يَرتَرَقرَُّب إىل هللا أبنبيائه وُرسله، وأبئمتهم 

هللا وعِّباده الصاحلّي، أو مبالئكة هللا املقرَّبّي والتعظيم هلم،  وأوصيائهم، أو أبولياء
لعمل بوصاايهم وُسَننهم على ذلك، ومساجدهم وَمشاهِّدهم، واالقتداء هبم وأبفعاهلم، وا

 .حبسب ما مُيكنهم ويَرَتأَتَّى هلم، ويتحقق يف نفوسهم، ويؤدي إليه اجتهادهم

فأما َمْن يعرف هللا حقَّ معرفتِّه فهو ال يتوسنل إليه أبحد غريه، وهذه مرتبُة أهل 
 .هللااملعارف الذين هم أولياء 

 تعاىل إال أبنبيائه. ومن هللاس له طريق إىل وأما من َقُصر فهُمه ومعرفُته وحقيقُته فلي
 تعاىل إال ابألئمة من ُخلفائهم وأوصيائهم هللاَقُصر فهمه ومعرفته هبم فليس له طريق إىل 

وعباده الصاحلّي. فإن َقُصر فهمه ومعرفته هبم فليس له طريق إال اتباُع آاثرهم، والعمل 
دهم ومشاهِّدهم، والدعاء والصالة والصيام بوصاايهم، والتعلق بُسَننِّهم، والذهاب إىل مساج

واالستغفار وطلب الغفران والرمحة عند قبورهم، وعند التماثيل املصوَّرة على أشكاهلم، لتذكار 
 والزُّلفى هللاآايهتم، وتَرَعرُّف أحواهلم من األصنام واألواثن، وما يشاكل ذلك طلًبا للُقربة إىل 

 تعاىل أبحٍد، فهو هللا يعُبد شيًئا من األشياء، ويتقرَّب إىل لديه.مث اْعَلْم أنَّ على كل حال َمنْ 
  اْلبَرتََّة.هللاأصلح حااًل ممن ال َيدِّيُن شيًئا، وال يتقرنب إىل 

 ابلوسائط العبادات

 الصحيحة العبادة

 الشرك تربير
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وذلك أن قوًما قد ُرزقوا من الفهم والتمييز َقْدرًا، فخرجوا بذلك من مجلة العامَّة، ومل 
حقَّ معرفته، وال يَرَتَحقَُّقونَه بصفات وحدانيته، وال  حيُصلوا يف مجلة اخلاصَّة، فهم ال يعرفون هللا

يعرفون اآلخرة علًما واستبصارًا، وال يَرْرَضْوَن الدين تقليًدا وإميااًن، فهم ُمَذْبَذبون بّي ذلك، ال 
إىل هؤالء، وال إىل هؤالء. َفاْحَذْر اي أخي أن تكوَن من مُجلتهم، فإِّهنم جنوُد إبليَس وإخواُن 

ي بَرْعُضُهْم إىل بَرْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِّ ُغُرورًا" يَعِّيبون الدايانت، ويُرْزُرون على " الشياطّيِّ  يُوحِّ
مث اْعَلْم أهنم أسوأُ حااًل من عابدي األصنام على كل  .أهلها، ويُرْهلِّكون أنفَسهم وال يشعرون

فأمَّا هؤالء فال  حال؛ ألن عابدي األصنام َيدِّيُنون بشيء، ويتقرَّبون إىل هللا وخيافونه ويرجون،
 .دِّيَن هلم، وال يعتقدون شيًئا، وال يعبدون، وال خيافون، وال يَرْرُجوَن شيًئا

مث اعلم أن عِّلََّة تركِّهم الدين أصاًل من أجل أهنم ملا أتمَّلوا بعقوهلم اختالَف أهل 
ا بال عيٍب، الدايانت، وجدوا دِّيَن كل قوم َمْعُيواًب عند قوم آخرين، ومل جيدوا مذهًبا وال دينً 

فرتكوا الدين مجلًة من أجل هذا، ومل يتأمنلوا وال فكَّروا أبنَّ َكْوَن العقلِّ بال دِّيٍن َأْعَيُب وأقبُح 
 من كل َعْيٍب".

 التفسري

َمرَاتَِّب لكل العبادات على حساب  – على املستوى الديين – يعطي إخوان الصفا
يحة ال حتتاج إىل وسيط وال ُتضيف مبدأً وسائطها للتقرب من هللا، فإذا كانت العبادة الصح

رك، كصابئةِّ َحرَّاَن الذين  آخَر جبوار هللا، فكل العبادات اليت ُتضيف هلل شيًئا ُمترََّهَمٌة ابلشنِّ
يعبدون النجوم من أجل التقرب هلل وهم من ُيشري إليهم إخوان الصفا ابملتوسنلّي ابملالئكة 

الك، وكالشيعة املتوسلّي ابألئمة، وأهل الكتاب املتوسلّي اليت يَرَرْوهَنَا وجًها روحانيًّا لألف
 ابألنبياء.

 اإلحلاد حكم

 اإلحلاد علة
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ال يُدِّيُن إخواُن الصفا هذا التوسَُّل؛ ألنه الطريق املتاح أمام العامة للوصل إىل هللا، 
ويكمن اخلطر الوحيد يف رؤية الوصل كهدٍف يف ذاته. ولذا قال الكندي إن اليواننيّي كانوا 

دين يتوسنلون اب  لنجوم، مث بعد فرتٍة اختذوها معبوداٍت.موحنِّ

هنم يرون اإلحلاد كتساحمهم انحية الشرك؛ ألال جند تساحًما من إخوان الصفا انحية 
اإلحلاد كموقف من الدرجة "صفر"، فالشرك هو كثرٌة للواحد، وهو هبذا الشكل قائٌم على 

جيعل بناَء املتتالية احلسابية الواحد وال يُنكره، أما اإلحلاد فما هو إال إنكاٌر للواحد وهذا 
مستحياًل، وابلتايل ُتصبح املعرفُة كلُّها مستحيلًة. فربفض الواحد يرفض امللحد املبدأ املشرتك 
بّي كل املذاهب، فيطرد نفسه خارج اإلطار اجلماعي. هذا التسامح الذي ال ميتد خارج 

لته حول يف رسا John Lockeحدود التوحيد هو الذي سيدافع عنه جون لوك 
"التسامح". إن موقَف إخوانِّ الصفا هذا املؤسَس على الرايضيات يغفل اخرتاًعا كبريًا يف علم 
األعداد يف عصرهم وهو استعمال الصفر الذي نقله الرايضيون من اهلند، وحيصر إخواُن 

 الصفا أنفَسهم يف إطار الرايضيات اليواننية اليت مل تعرف هذا املفهوم.

يٍَّة حيولوهنا إىل  إن خطأ امللحدين ابلنسبة إلخوان الصفا يُرْبىَن على حقيقٍة َعَرضِّ
حقيقٍة جوهرية. وهذه احلقيقة هي وجود عيوٍب يف األداينِّ كلنِّها، فريفضون الديَن بذاته  

مبنهٍج آخر. فهذا  ا يرى إخوان الصفا حماولة تكميلهأو كم كاماًل بداًل من حماولة إصالحه
على حقيقة يسميه الفالسفة العرب بر"احلمق"، ومنوذجه خطأ  اخلطأ الذي يؤسس املعصية
 إبليس، كما سنرى فيما بعد.
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 إدانة الغافلني

 212، اجلزء الرابع ، ص 49رسالة 
"َواْعَلْم أيرَُّها األُخ أن اإلنساَن الغافل عن العبادة، املنهمَك يف املعصية، هو أخسُّ 

عادن، مردوٌد إىل أسفل السافلّي، اجلواهر من احليوان، وأخسُّ من النبات، وأخسُّ من امل
املعدنية َقبَِّلتِّ الصورَة وهو مل يَرْقبَرْلَها، والشجرة ساجدة وراكعة لرهبا وهو ال يسجد، واحليوان 
طائع لإلنسان وهو ال يطيع ربه وال َعَرَفُه وال وجده، ونعوذ ابهلل من هذه الغفلة وهذا النسيان 

 ُّ   اإلحسان".ونسأله التوبة واإلقالة إنه َويلِّ

 التفسري

يُدِّين إخوان الصفا امللحدين إدانًة شديدًة، حيث يتهموهنم بغفلة أنفسهم، ويضعوهنا 
يف الدرجة السُّْفَلى ملراتب األنفس. جند هنا نتائَج أول تفسرٍي فلسفيٍن آلايٍت قرآنينٍة، وهو 

آليَة القرآنية ﴿َوالنَّْجُم تفسري الكندي يف رسالته "يف سجود اجلرم املطلق"، اليت تُرَؤونُِّل ا
﴾ من سورة "الرمحن". يربط الكندي هذه اآليَة ابلنظرية الفيثاغورسية للعامل   َوالشََّجُر َيْسُجَدانِّ
ر حاَل األشياء على منوذج سجود اإلنسان يف الصالة. يفسر إخوان  كإنساٍن كبري، ويُفسنِّ

وقف الديين األساسي وهو الصفا الفعل االساسي لكل جنٍس من الكائنات على ضوء امل
"الطاعة" أو اإلسالم. فكل جنٍس ُيْسلُِّم قَِّياَدُه للجنس األعلى منه. وستظهر إشكالياُت 
الطاعة والعصيان من جديد يف الرسالة الثانية والعشرين يف "تداعي احليواانت أمام ملك 

 اجلان"، والذي سنفسنره يف الشمول الثالث.
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 أهل اجلدل

 438ثالث، ص ، اجلزء ال42رسالة 
"َواْعَلْم أن كلَّ صناعة مأخوذٌة من صناعة ُأخرى كما تقدنم ذكره، وأن أهل صناعة 

وفروعها أعلُم وأعرف من غريهم، وإمنا ذلك  أو علم أو مذهب هم بصناعتهم وُأصوهلا
 لتعلمهم هلا وُدربتهم فيها وطول جتارهبم إايها.

ُضلهم فيها، وأن املتعلم املبتدي هبا فأما سبب اختالفهم يف فروعها فهو من أجل تفا
ال ميكنه أن يسأل الفاضل الكامل فيها ويعارضه ويطالبه ابلدليل واحُلجنة، ويناقضه من غري 

 بصرية وال بيان، وهذه الَبلِّيَُّة العظمى يف الصنائع والعلوم، واملِّحنة على أهلها الفاضلّي فيها.

ن ة على أهلها، هو أن يتكلم عليها َمن ولكن من أشد بلية على الصناعة، وأعظم حمِّ
ويُقَبل من حكمه.  ليس من أهلها، وحيكم يف فروعها وال يعرف أصلها، فُيسَمع منه قولُه

وهذا الباب من أجلن أسباب اخلالف الذي وقع بّي الناس يف آرائهم ومذاهبهم، وذلك أن 
آلراء واملذاهب، وأهل اجلدل يتصدرون يف اجملالس ويتكلمون يف ا قوًما من الُقصناص

ويناقضون بعضها بعًضا، وهم غري عاملّي مباهيتها، فضاًل عن معرفتهم حبقائقها وأحكامها 
لنون وهم ال يشعرون لنون وُيضِّ  .وحدودها، فيسمع قوهلم العوام وحيكمون أبحكامهم، فَيضِّ

 واعلم أن اجلدل هو أيضًا صناعة من الصنائع، ولكن الغرض منها ليس هو إال َغَلَبة
اجلدل فَرْتُل اخلصم عما هو عليه، إما حبجة أو  :اخلصم والظََّفر به كيف كان، ولذلك يُقال

واملعركة إِّذِّ  ُشبهة أو ُشعبة وهو الثقافة يف احلرب، واحلرب كما قِّيَل ُخْدَعٌة، وهو يشبه احلرب

 أهايل العلوم ختصص

االختالفات  استدالل
 يةالعلم

 
 اجلدليني مشكلة

 علم اجلدل تعريف
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فُة مث اْعَلْم أن األصَل يف هذه الصناعة املتفق عليها بّي أهلها هو معر  .احلرب خدعة
 الدعاوي".

 التفسري

خيتص مبنهٍج، فاالختالف بّي العلوم ليس تناقًضا  -كما ذكران من قبلُ   -إن كل علمٍ 
وإمنا تكامال بّي وجهات نظٍر خمتلفٍة لنفس األمر، وهو ما سيعربن عنه ابُن عريب بعبارٍة أخرى 

أو   18مرااي خمتلفة"مجيلة قائال: "فعامل الطبيعة صور يف مرآة واحدة، ال. بل صورة واحدة يف 
كما يُرْرَوى عن الرُّومِّين قولُه: "كانت احلقيقُة مرآًة بَِّيدِّ هللا، سقطْت فتحطمْت، أخذ كلُّ 
ا من تصوُّر إخوان  شخٍص قطعًة ونظر إليها، فظنن أهنا احلقيقُة كاملة"، فَرَقْولُه هذا قريٌب جدًّ

 الصفا لتكامل املذاهب والعلوم.

من هذه العلوم له موضوع خيصُّه وجيمع حتت لوائه أهله. إن علم اجلدل بوصفه علًما 
لكن على عكس ابقي العلوم، فإن اجلدل ليس له منهٌج ألنه يرفض كل منهٍج، وهدفه غلبة 
ٍس ألي  اخلصم والظفر به، فيستعمل أنصاُر كل مذهب اجلدَل، ولكن اجلدل غري مؤسنِّ

ون االنتصارِّ غرَضه الوحيَد، مذهب. يواجه اجلدل نفس مشكلة اإلحلاد؛ ألنه، وبسبب ك
مينع بناء املعرفة كرتكيٍب للعلوم وتكامٍل للمذاهب، ولذا يطرد إخوان الصفا أهل اجلدل 

 خارج مجاعة أهل العلم.

 

                                                            
 ، فصن حكمة قدنوسية يف الكلمة اإلدريسية.1، جفصوص احلكمابن عريب،  18
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 االحتياج إَل الوحي

 101-100، اجلزء الرابع، ص 46رسالة 
الرسالة  ]أهل اجلدل[ علموا أبن هللَا، عز وجل، إمنا جعل العقل مقدمة أمام "فلو أن

والوحي، وجعل الوحي والرسالة أيضًا مقدمة أمام البعث والقيامة، وجعل البعث والقيامة 
أيًضا مقدمة للغاية، ملا قالوا أبن يف موجبات العقل كفاية لإلنسان عن الوصااي اليت جاءت 
يف الرسالة على ألسنة األنبياء من األمر والنهي واألحكام واحلدود، أترى أبي عقل كان 
ميكن أن يعلم أبن اإلنسان يبعث بعد املوت ويلقى ربه فيحاسبه وجيازيه لو مل خيرب يف 
الرسالة، أو أبي عقل كان ميكن أن يعلم حديث آدم وقصة إبليس وخطاب املالئكة، وما 

 هو مذكور يف القرآن يف حنو من سبع ومخسّي آية يف عدة سور".

 التفسري

ن الصفا يوضنح صراَعهم مع أهل اجلدل، حيث إن فهم اإلطار التارخيي لرسائل إخوا
ظهر يف آواخر القرن الثالث اهلجري تيارًا جدليًّا يف علم الكالم مع ابن الوراق وابن الراوندي 
وآخرين ممن بدؤوا اجملادلة حول احلاجة للتنزيل ولألنبياء قائلّي إن اإلنسان ال حيتاج لشهادة 

لحقيقة. وهذه اجملادلة ترجع إىل إشكالية مصدر األنبياء ألنه قادر بعقله على الوصول ل
املعرفة والطريقة اأَلْوىل الكتشافها، وهذه اإلشكالية عربن عنها إفالطون يف حماورته "املينو" 
حّي قال إنه ال أحد يبحث عن احلق؛ ألن من ميتلكه ال حيتاج البحث عنه، ومن ال ميتلكه 

 ُن من ذلك ضرورَة وجود املَعلنِّم. ال يعرف أنه جيب البحث عنه، ويستنتج أفالطو 
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يوافق إخوان الصفا على كالم أفالطون، فيؤسسون العلم على قراءة كتب األنبياء 
واحلكماء. فاحلديث املشهور "العلماء ورثة األنبياء" انتشر أواًل داخل مدرسة الكندي 

ّي وتشجيع حبث لسببّي: أوهلما سياسيٍن وهو تربير ترمجة كتب اليواننيّي املعروفّي كوثني
العلوم الفلسفية، واثنيهما هو حلُّ إشكاليةِّ مصدر العلم. وألن العلوم الفلسفية سبقت تنزيَل 
الكتب السماوية، فقد أسس الكندي وإخوان الصفا الفلسفة على أنبياء يواننيّي كهرمس 
ا لعلم النجوم، أو إسكليبيوس لعلم الطب. وهكذا ال يوجد تعارض بّي دعوة إخوان الصف

للعودة إىل العلوم الفلسفية ودعوهتم بتأسيس العلم على التنزيل. وهذا ال يربر أمام أهل اجلدل 
فابن الراوندي يقول  ضرورة الكتب السماوية، ألهنا ال تؤسس أي علٍم من العلوم الفلسفية.

ُعدَّ إنه إذا كننا سنعد حممًدا نبًيا بسبب إعجاز القرآن فعلينا أيًضا أن نرَ  الفريديف كتابه 
إقليدس وبطليموس وسيبويه أنبياَء ألن كتبهم اليت وضعوها ال حُتَاَكى كذلك. فما الذي ُتتاز 
به الكتُب السماوية إذن؟ تكمن اإلجابة يف أن العقل يستطيع احلديث عن العام أو القوانّي 

وائل واملفاهيم ولكن ال ميكنه أن يعرف ما هو متفرٌد كاألشخاص، فال يوجد طريق ملعرفة األ
 إال ابلننقل وهذا دور كتب األنبياء.
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 املستوى السياسي
 املتتالية احلسابية طريقة لتحونل النفوس: قصة الطبيب

 15-14،  اجلزء الرابع، ص 44رسالة 
"فنقول: اْعَلْم أنه يف الزمان السالف ذكروا أنه كان رجل من احلكماء رفيًقا ابلطب، 

ْم، وال حيِّسُّوَن دخل إىل مدينة من املدن، فرأى عامة  أهلها هبم مرض َخفِّيٌّ ال يشعرون بِّعِّلَّتِّهِّ
بَِّدائِّهم الذي هبم، ففكر ذلك احلكيُم يف أمرهم كيف يداويهم ليربئهم من دائهم ويشفَيهم من 
ُم اليت استمرت هبم، وعلم أنه إن أخربهم مبا هم فيه ال يستمعون قوله وال يقبلون  عِّلَّتِّهِّ

ه ابلعداوة، واستعجزوا رأيه، واستنقصوا آدابه، واسرتذلوا علمه، نصيحته، بل رمبا انصبو 
فاحتال يف ذلك لشدة شفقته على أبناء جنسه، ورمحته هلم وحَتَنُّنِّهِّ عليهم، وحرص على 
مداواهتم طلًبا ملرضاة اهلل، عز وجل، أبن طََلَب من أهل تلك املدينة رجاًل من فضالئهم 

ه َشْربًَة من شرابٍت كانت معه قد أعدها ملداواهتم، الذين كان هبم ذلك املرض، فأعطا
فًَّة يف بدنه،  وَسَعَطُه بدخنة كانت معه ملعاجلتهم، فعطس ذلك الرجل من ساعته، ووجد خِّ
وراحة يف حواسه، وصحة يف جسمه وقوة يف نفسه، فشكر له وجزاه خريًا وقال له: هل لك 

اإلحسان يف مداواتك يل، فقال: نعم،  من حاجة أقضيها لك مكافأًة ملا اصطنعت إيلَّ من
قال: مسًعا وطاعًة لك، فتوافقا على ذلك، ودخال على فتعينين على مداواة أخ من إخوانك، 

رجل آخر ممن رأاي أنه أقرب إىل الصالح، َفَخَلَوا به من رفقائه وداوايه بذلك الدواء، َفرَبَِّئ 
يهما، وقال هلما: هل لكما حاجة من ساعته، فلما أفاق من دائه جزامها خريًا وابرك ف

أقضيها لكما مكافأة ملا صنعتما إىل من اإلحسان واملعروف، فقاال: تُعِّينُرَنا على مداواة أٍخ 
من إخوانك، فقال:مسًعا وطاعًة لكما، فوافقوا على ذلك، وَلُقوا رجاًل آخر، فعاجلوه وَداَوْوُه 
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ا له مثل ما قال األول. مث تَرَفرَُّقوا يف املدينة مثل األول فربئ وقال هلم مثَل قولِّ األولّي، وقالو 
رنِّ، حىت أبرؤوا أانًسا كثريًا، وَكثُرَر أنصارُهم وإخواهُنم  يَُداُووَن الناَس واحًدا بعد آخَر يف السنِّ
ومعارفهم، مث ظهروا للناس وكاشفوهم ابملعاجلة، وكابروهم ابملداواة قهرًا، وكانوا يَرْلَقْوَن واحًدا 

لناس، فيأخذ منهم مجاعًة بَِّيَدْيهِّ ومجاعة بِّرِّْجَلْيهِّ، وَيْسَعطُُه اآلخرون َكْرًها، وَيْسُقونَُه واحًدا من ا
 جربًا حىت أبرؤوا أهَل املدينة كلنِّها".

 التفسري

إن املشكلة السياسية األساسية لكل املفكرين تتمثل يف إقناعهم اجلمهوَر ابحلقائق. 
مصدر املعرفة، َمْن جيهل احلقيقة ال يبحث عنها. ولذا فكما رأينا يف إشكالية "مينو" حول 

نة اليت تطمئنهم وختدعهم يف  ل االستماَع للُخَطب الرانَّ فاجلمهور ال يهتم بكالمهم لكنه يُفضنِّ
الوقت ذاته. وهبذا يكون السؤال: كيف نصل للجمهور بصدٍق دون أن جُنمنِّل األشياء؟ هذه 

يب كما كانت إشكالية كهف أفالطون يف املدينة هي إشكالية إخوان الصفا يف قصة الطب
 الفاضلة. 

ُيَصونُِّر أفالطوُن يف قصة الكهف الرمزية حاَل اإلنسان يف موضوع املعرفة واجلهل، 
وكيف للحكيم أن خيرجه من ظلمات الكهف إىل ضوء الشمس إذا مل يكن اإلنساُن يعرف 

ناع الناس جبهلهم حُماطة خبطر املوت،  بوجود واقٍع آخَر غري الكهف، مع معرفته أن حماولة إق
كما حصل لسقراط يف أثينا؛ ففي قصة الكهف ُيطلِّق احلكيُم سراَح أحد املسجونّي وجيربه 
على اخلروج ومواجهة الواقع. خيتار إخواُن الصفا احللَّ نفَسه مع استخدامهم لتشبيٍه آخر 

؛ فالطبيب يبدأ بعالج أحد ا نٍ ملرضى،  ولكن اإلبداَع اجلديد يف وهو الفلسفة كطبٍن ُروَحاينِّ
قصتهم هو استخداُمهم للمتتالية احلسابية ليكتمَل العالُج هبا، فاملريض املعاََل أييت بشخٍص 
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آخَر مريض لُيعاََل، وهبذا التسلسل ميكن للطبيب أن يُعاَل كثريًا من املواطنّي. وتكمن 
ُوا ابقَي املرحلة األخرية حّي جيتمع حول الطبيب كثرٌي من املعاجلَ  ّي ويقررون سوايًّ أن يُعاجلِّ
 املدينة ابإلجبار، مكوننّي حركًة سياسية يكون هذا هدفها.

حياكي إخواُن الصفا بنموذجهم هذا منوذَج أفالطون ولكنهم يزيدون عليه فكرة 
نِّ عالج األفراد ابلتدريج اعتماًدا على املتتالية احلسابية، وتكوين مجاعٍة سرينة للتغيري الرُّوحَ  اينِّ

. رغم هذا التنظيم الثوري الذي ابتكره إخواُن الصفا، فإن مصريهم كان كمصري  والسياسين
سقراط يف أثينا، الذي اهتَُِّّم إبفساد الشباب وُحكم عليه ابإلعدام، فقد ُسجن أمحد بن 

ْطَوَة فذوا اخلُْ الطيب السرخسي مع مجاعته وأُعدموا بال حماكمٍة، فقد سرقهم الزمن ومل ين
 ألخرية يف مشروعهم السياسي.ا

 
 الرتتيب السياسي جلماعة إخوان الصفا وإشكالية غياب اإلمام

 املصري السياسي لكل أّمة

 126-125، اجلزء الرابع، ص 47رسالة 
"واْعَلْم أيُّها األُخ أنه إذا اجتمعت هذه اخلصاُل يف واحٍد من البشر، يف دور من 

إن ذلك الشخص هو املبعوث وصاحب الزمان واإلمام أدوار القراانت يف وقت من الزمان، ف
للناس ما دام حيًّا، فإذا بَرلََّغ الرسالَة، وأَدَّى األمانَة، وَنَصَح األُمََّة، وَدوََّن الترَّْنزيَل، وَلوََّح 

َ وَمَضى إىل التأويَل، وَأْحَكَم الشريعَة، وَأْوَضح املنهاَج، وأقام السُّنََّة، وأَلََّف مشَل األُمَّةِّ، مُث تُروُ  يفنِّ

 النيب عصر
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سبيله، بَقَِّيْت تلك اخلصاُل يف أُمَّتِّهِّ وراثًة منه، وإن اجتمعْت تلك اخلصاُل يف واحد من أمته، 
 أو ُجلنَِّها، فهو الذي َيْصُلُح أن يكون خليفَته يف أُمَّتِّهِّ بعد وفاته.

فإْن مل يتفْق أن جتتمع تلك اخلصاُل يف واحد لكن تكون متفرقًة يف مجاعتهم، 
هم بعًضا، وتَرَعاَضَدْت ا جتمعت تلك اجلماعة على رأٍي واحٍد، وأُلنَِّفْت قلوهُبُْم على حمبة بعضِّ

َهاجِّ الدين، دامت هلم  نرْ على ُنْصَرةِّ الدين وحفظ الشريعة، وإقامة السُّنَّةِّ، ومَحْلِّ األمة على مِّ
 الدولُة يف دنياهم، وَوَجَبتِّ اْلُعْقََب هلم يف ُأْخرَاُهْم.

ت تلك األمة بعد وفاة نَبِّينَِّها واختلفْت يف منهاج الدين، َتَشتََّت مشُل وإن تفرق
ْم، وَفَسَد عليهم أمُر آخرهم وزالت عنهم دولُتهم، فإن كنا عازًما على طلب إصالح  أُْلَفتِّهِّ

 الدين والدنيا.

دق املعاملةوحمض فَرَهُلمَّ بنا جنتمْع مَجَاَعةِّ إخواٍن ُفَضالَء، ونَرْقَتدِّ بُِّسنَّةِّ الشريعة يف ص
 النصيحة وَصْفَوةِّ اأُلُخوَّةِّ".

 التفسري

يقرأ إخواُن الصفا التاريَخ البشري يف ضوء التاريخ اإلسالمي الذي يعممونه بفضل 
، -واليت تقول إن لكل أمة حلظًة اترخيية حتكم فيها العامل-الفكرة الفارسية للدورات التارخيية 

تداًء مبا حدث للمسلمّي ويصفونه بكل ما يتصف به فريمسون خمططًا للتاريخ اإلنساين اق
التاريُخ اإلسالمي. يبدؤون رسَم ذلك املخطط مبرحلة النيب أو "واضع النواميس"، ولكنهم 
أيخذون منها فكرة وضع النواميس والشرائع دون غريها، فتلك هي النقطة األساسية اليت 

ه يسري عليها الناس من بعدِّه، مث تشرتك فيها كل األمم حّي يظهر بطٌل يضع شريعًة لقوم

 اشديناخللفاء الر  عصر

 تفرق األمة عصر

 على االحتاد النداء
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يتبعهوهنا مبرحلٍة ميكن تسميتها مبرحلة "اخللفاء الراشدين"، مث أتيت من بعدها مرحلة "تفرق 
األمة" واليت هي العصر الذي كان إخوان الصفا يعيشون فيه، وهبذا كانت مشكلتهم 

 السياسية هي طريقة العودة للوحدة بعد التفرق.

التفرَق َحَدَث بسبب عدم وجود شخٍص ميتلك اخلصال  يرى إخواُن الصفا أن
احلميدة كلَّها كما كان واضع النواميس، وذلك ال ميكنه أن يظهر مرًة أخرى يف األمة نفسها، 
ولذا فإن العودَة لوحدة احلكم مستحيلٌة، وعليه فيقدنم إخوان الصفا حالًّ جدليًّا هلذا األمر، 

لذي جيمع املركب ونقيضه مًعا إلنتاج املركب الثالث. إذا  فاجلدل مبفهوم هيجل يعين املنطق ا
كان نقيض الوحدة هو التعدد، فباجتماعهم مًعا تنتج فكرة الشمول اليت هي وحدة التعدد. 
لقد بدأ اتريخ األمة اإلسالمية، كما يشري إخوان الصفا، بنيب واحد جيتمع الناس من ورائه، 

فة فاستحال تعريُبها كلنِّها أو َأْسَلَمُتها كلها؛ ولذا َوَجَب مث انتشر الدين وحكم أممًا كثرية خمتل
خلُق نظام يشمل حتت رايته كل تلك الطوائف واألداين واللغات املختلفة. وهلذا النظام 
جانبان: أوهلما حضاري واآلخر سياسي. على املستوى احلضاري يعطي إخوان الصفا لكل 

للمذاهب والفلسفات، وعلى املستوى السياسي  ذي حقٍن حقَّه حتت الرتتيب الرقمي السابق
اخلصال احلميدة الالزمة  – جمتمعّي – الصفا مجاعًة من احلكماء ميتلكون ُيَكونُِّن إخوانُ 

( قائلّي: 60للحكم، وهو ما يعربون عنه يف الرسالة اخلامسة واألربعّي من اجلزء الرابع )ص
اجلمع العظيم، وخاصة أمر الناموس، فأقل  "وليس كل أمر يتم ابلوحدة، بل رمبا حيتاج فيه إىل

ما حيتاج فيه إىل أربعّي خصلة جتتمع يف واحد من األشخاص، أو يف أربعّي شخًصا مؤتلفة 
 القلوب". وخيتلف هذا احلل ُتاًما عن حل الطائفة الشيعية كما سنرى يف النص اآليت.
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 اإلمام هو العقل

 137، اجلزء الرابع، ص47رسالة 
العقالء األخيار إذا انضاف إىل عقوهلم القوُة بواضع الشريعة، فليس "واْعَلْم أن 

حيتاجون إىل رئيس يرأسهم وأيمرهم وينهاهم ويزجرهم وحيكم عليهم، ألن العقل والقدرة 
لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس اإلمام، فَرَهُلمَّ بنا أيُّها األُخ أن نقتدَي بُِّسنَّةِّ الشريعة 

 نا فيما عزمنا عليه، وهللا يوفقك، إنه َجوَّاٌد كرف".وجنعَلها إماًما ل

 التفسري

يقدم إخوان الصفا يف النص السابق نقًدا واضًحا للطائفة الشيعية اليت ظلت 
متمسكة بفكرة "الرئيس اإلمام"، أي الشخص الذي جتتمع عنده اخلصال احلميدة املطلوبة  

ا عن هذا احلل، وإمنا أوجدوا فكرة السفراء كلها، وحّي حدثت أزمة غياب اإلمام مل يَرَتَخلَّوْ 
 األربعة الذين يزورون ذلك اإلمام وأيخذون منه احلقيقة مث ينقلوهنا إىل الناس.

يستبدل إخوان الصفا يف هذا النص فكرة العقل بفكرة الرئيس اإلمام، فالعقالء ال 
مجاع عن طريق حيتاجون إىل رئيٍس حيكمهم، ولكن ميكنهم أن يصلوا فيما بينهم إىل اإل

التحاور العقالين. ونظرية إخوان الصفا للسياسة هذه قريبة من تعريف "كلود 
للدميقراطية أبهنا نظاٌم سياسيٌّ كرسيُّ السُّْلَطةِّ فيه خاٍل. رمبا يكون  Claude Lefortلوفور"

 ذكر مفهوم الدميقراطية هنا ال يناسب نظريَة إخوان الصفا الطبقية لكنه يبّي أن احلياة
 السياسية تُرَؤسَُّس على ُخُلونِّ السلطة.
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قد يبدو أن هناك تناقًضا يف نظرية إخوان الصفا بّي املستوى املعريف الذي رفضوا فيه 
استقالل العقل عن كتب النبوة، واملستوى السياسي الذي ال حيتاج غري العقل دون اإلمام. 

شريعة واضع النواميس، كما ولكن ذلك غري صحيٍح؛ ألن حكم مجاعة العقالء يُؤسَّس على 
ُس العلماُء علَمهم على كتب األنبياء.  يُؤسنِّ

 

 

 مذهب دولة أهل اخلري

 187، اجلزء الرابع،ص48رسالة 
ياٍر ُفَضالَء جيتمعون يف بلٍد  "واْعَلُموا أن دولة أهل اخلري يبدأ أوهلا من أقواٍم خِّ

هم عهًدا وميثاًقا أبهنم ويتفقون على رأٍي واحد ودين واحد ومذهب واحد؛ ويعقدون بين
يتناصرون وال يتخاذلون ويتعاونون وال يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعًضا، ويكونون  
كرجل واحد يف مجيع أمورهم، وكنفس واحدة يف مجيع تدابريهم وفيما يقصدون من 

 َوًضا".نصرة الدين وطلب اآلخرة، ال يعتقدون سوى رمحة هللا ورضوانه عِّ 

 التفسري

للعقالء أن جيتمعوا كي حيكموا متفقّي فيما بينهم على قرار واحد.  إذا كان البد
فكيف ميكن جلماعة، ميتلك كل فرٍد منها خصلة واحدة فقط من اخلصال املطلوبة للحكم، 
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أن تكون كأهنا رجٌل واحد؟ جيب أال خنطَئ يف تفسريان هلذا النص مستغربّي كيف يدعون 
ْن إخوان إىل االتفاق على مذهٍب واحٍد، و  هم َمْن كانوا يُرَناُدوَن بفكرة احتاد املذاهب كلها مِّ

قَرْبُل؟ إن املذهَب الواحد الذي ميكن خليار الناس من كل طائفٍة دينية وفرقة علمية أن يتفقوا 
عليه والذي يدعو إليه إخوان الصفا هو الفلسفُة العددية الفيثاغورسية، واليت هي "مذهب 

 دين احلنفي".املذاهب"، ويسموهنا أيًضا بر"ال

إن مجاعة إخوان الصفا ليست مؤسسة على عقيدٍة يتعصنب هلا أفراُدها، وإمنا يتحد 
أفرادها بفضل تعاوهنم العلمي والعملي، وهذه صفة األصدقاء الذين هم "نفس واحدة يف 

(. إن هذا االحتاد الروحاين بّي األصدقاء يبدأ 48، ص4ج، 45متفرقة" )رسالة  أجساد
ما يرث األخ من ملذهيب ابلتعاون املادين، فيورنث إخواُن الصفا بعَضهم بعًضا كقبل االتفاق ا

 أخيه يف العائلة.
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 .الشمول الثاين
 النسبة احلالية بّي كل األشياء
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كما -إن جتميع كل العلوم والطوائف حتت راية واحدة عن طريق املتتالية احلسابية
ُدها عن طريق إر  -رأينا يف الشمول األول جاعها إىل وحدة أصلية ُتثنل أُوىل مراتب يوحنِّ
ظ إخواُن الصفا نوًعا آخَر من الوحدةِّ اليت تظهر يف 1املتتالية، وهي العدد " ". لكن ُيالحِّ

النسب بّي األشياء املختلفة، كالنغمات املوسيقية املنظمة بتناغم واملنتجة لَِّلْحٍن واحٍد، وكل 
كن إزالُته من دون إفساد اللحن. وسندرس هذا التناغم نغمٍة ُتثل جزًءا أساسيًّا يف البناء ال مي

يف هذا الفصل على املستوايت الثالثة كما كان األمر يف الفصل السابق، تناغم األشياء 
 وتناغم العلوم واملذاهب والتناغم بّي الطوائف.

 

 املنهج
 املفهوم األساسي: النسبة األفضل

 225،  اجلزء األول ، ص 5رسالة 

اَن بُِّروٍح منه -أخي "اْعَلْم اي أن يف اعتبار هذه املقاالت اليت تقدم  -أَيََّدَك هللا وإايَّ
، وأحسَن  ذكرها يف هذه الفصول الدالة على أن َأْحَكَم املصنوعات، وأَتْرَقَن اْلُمرَكََّباتِّ

َيتِّهِّ على النسبة األفضل، وأتليُف أجزائه على مثلِّ ذلك وقيا س التأليفات هوما كان تركيُب بِّنرْ
لكل عاقل ُمتَرَفكنِّر ُمْعَتربٍِّ، على أن تركيب األفالك، وكواكبها ومقادير أجرامها ومقادير 
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األركان ومولداهتا موضوعة بعضها على بعض على النسبة األفضل. وهكذا أبعاد هذه 
 األفالك وكواكبها وحركاهتا متناسبات على النسبة األفضل.

ات مطرابت متوازانت لذيذات، كما بَريرَّنَّا وإن لتلك احلركات املتناسبة نغمات متناسب
َ له عند ذلك وَعلَِّم أبن هلا  يف حركاتِّ أواتر العِّيَدانِّ ونغماهتا. فإذا تَرَفكََّر ذواللُّبنِّ واْعَترَبَ تَرَبّيَّ

بَرَها، وُمَؤلنًِّفا َلطِّيًفا أَلََّفَها؛ وتَريَرقََّن بذ لك، فتزول صانًعا حكيًما َصنَرَعَها، وُمرَكنًِّبا َحاذًِّقا رَكَّ
؛  الشُّبهَة اْلُمَموََّهة اليت دخلت على قلوب كثري من املراتبّي، وترتفع الشكوُك، ويتضح احلقُّ

 ويعلم أيًضا".

 التفسري

يقول إخواُن الصفا أن تركيب كل األشياء يف الطبيعة يقوم على ما ُيَسمُّونَه بر"النسبة 
ياء، كالنسبة بّي َحْجَميِّ القمر واألرض األفضل". إن هذه النسبَة هي النسبُة بّي أجزاء األش

يف الفضاء، وبّي طويَلْ الرنِّْجل والذراع يف جسم اإلنسان... إخل، وجند النسبة األفضل نفَسها 
بّي املصنوعات ومنوذجها تفاوت السُّْمك بّي أواتر العود. ومن خالل هذا املثال نفهم أن 

بّي األشياء. ولكن السؤال هنا: كيف  النسبة األفضل كما يروهنا هي اليت تنتج التناغم
نفاضل بّي النسبة األفضل اليت حتقق تناغم األشياء، والنسبة العادية اليت ال تُرْنتُِّج أيَّ تناغٍم 
ملحوظ؟ فلماذا قد يكونِّن صواتن متتاليان نغمًة موسيقية متناغمة، يف حّي قد ال يكونِّن 

 ن؟توايل َصْوَتّْيِّ آخَر سوى نشاٍذ تنفر منه األذ

إن مفهوَم النسبة قبل أن يكون مفهوًما موسيقيًّا فهو مفهوٌم رايضيٌّ، فاملوسيقى فرٌع 
يه "علم التأليف" أي علم النسب بّي األقدار. ويعرنف إخواُن  من فروع الرايضيات ُنَسمنِّ
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إىل الصفا النسبة أبهنا "قدر أحد املقدارين عند اآلخر، وكل عددين إذا أضيف أحدمها 
(، فالنسبة هي املقارنة بّي مقدارين أو عددين كنسبة 242، ص1ج، 6الة اآلخر" )رس

( هي الثلث. فتسمح لنا النسبة أن ننتج مساواة بّي أشياء خمتلفة، 2/6االثنّي إىل الستة )
ألن النسبتّي مها الثلث. كما تسمح أن نالحظ ما هو الثابت يف  2/6=  4/12ف

إخواُن الصفا بّي ثالثة أنواع من النسب، أوهلا النسبة التغريات واملتشابه بّي الغريب. فيميز 
اليت يكون  1،2،3،4العددية أي "تفاوت ما بّي عددين خمتلفّي ابلتساوي" مثل األعداد 

يف كل مرة، واثنيها النسبة اهلندسية وهي " قدر أحد العددين املختلفّي  1التفاوت بينها 
(، ففي النسبة 2/3)التفاوت =  4،6،9( أو 2)التفاوت =  1،2،4،8عند العدد اآلخر" 

اهلندسية ال جند عدًدا اثبًتا بّي املتواليات، لكن النسبة اثبتة. واثلثها النسبة التأليفية أو 
املوسيقية وهي "النسبة املركبة من اهلندسية والعددية"، ومثاهلا  طول أواتر العود، فالنسبة 

عددية( مضاًفا إليه ثلثه )نسبة هندسية(، كما " )نسبة 9بينها ُمرَكََّبة بّي عدد اثبت وهو "
 هو موضح يف جدول اآليت:

 )نسبة أ( الزير الوتر

 +9 

الزير + 
 ثُ ُلثه

)نسبة  املثىن
 (ب

 +12 

نسبة أ + 
 ثلثها

 )نسبة ج( املثلث

 +16 

 نسبة ب + ثُ ُلثه

 البم

     النسبة

الطول أو 
 الُسْمك

27 36 48 64 
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األشياء هبذا الشكل شيٌء خيصُّ املذهب الفيثاغورسي،  إن دراسَة النسبة بّي كل
يصف تناغم صناعة العامل معتمًدا على فكرة "النسبة األفضل".  طيماوسفأفالطون يف كتابه 

فعندما يريد الفالسفة أن يستعملوا عناصر الطبيعة يوازنوا بّي قدر كل مكونِّن على النسبة 
أن يُناسب بّي مكوانت الدواء معتمًدا على األفضل، فالكندي يف صناعة األدوية خيتار 

، لكن بسبب التدرُّج السريع يف تركيز املكوانت اختار إخواُن 8-4-2-1النسبة اهلندسية 
.  نرى هبذا الشكل أن إخواَن الصفا 8/1 – 4/1 - 2/1 - 1الصفا نسبة أخرى وهي: 

لكنهم سيطبقوهنا على  يؤسسون أفكارهم حول ماهية النسبة األفضل على املبادئ الرايضية، 
 كل اجملاالت الفلسفية.

لكن بّي كل النسب املمكنة، ينتخب إخواُن الصفا نَِّسًبا معينة لُيَسمُّوَها "الننَِّسب 
، فلماذا يكون الثمن ضمن النسب الفضلى 8/9، و5/4، و3/4، و2/3 اْلُفْضَلى" وهي

لى أساسه، وهو ما يُذَكنُِّراَن وال يكون التسع كذلك؟ ال يوجد هنا سبٌب رايضيٌّ نفسر األمر ع
إبشكالية تقسيم األعداد إىل فئات: آحاٍد وعشراٍت ومئاٍت وآالٍف، والسبب هنا كما كان 
من قبُل؛ فاالختيار هنا ليس لضرورٍة رايضية وإمنا لعنايٍة إهلية يف األمور الطبيعية وعناية من 

ى هذه النسب، وَصَنَع احلكماُء قَِّبلِّ احلكماء لألمور الصناعية؛ فقد خلق هللا العامل عل
ها؛ ألن هذه النسب تستمتع النفُس هبا كما نرى من استمتاع  املصنوعاتِّ على الننَِّسبِّ نفسِّ

 األذن ابلتناغم يف املوسيقى.
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 إن علم املوسيقى منوذج كل صناعة
 257-252،  اجلزء األول ، ص 6رسالة 

، ُمَتَضادَّاُت الطبائع، خمتلِّفاُت الصَُّورِّ، "واْعَلْم أن هذه األركاَن ُمتَرَفاوِّاَتُت الُقوى
متبايِّناُت األماكنِّ، متعادِّايٌت متنافِّراٌت، ال جتتمع إال بتأليفِّ املؤلنِّف هلا. والتأليف مىت ال 
يكون على النسبة مل ميتزْج ومل يتحدَّ، ومن أمثال ذلك أصواُت النغم املوسيقية، وذلك أن 

البم غليٌظ ثقيل، والرقيق ضد الغليظ واخلفيف ضد الثقيل، نغمَة الزير رقيٌق خفيف، ونغمَة 
ومها متباينانِّ متنافرانِّ ال جيتمعان وال يلتقيان إال مبُرَكنٍِّب وُمَؤلنٍِّف يُرَؤلنُِّفُهَما. ومىت ال يكون 
التأليُف على النسبة ال ميتزجان وال يتحدان وال يستلذمها السمُع، فمىت أَلَِّفا على النسبة 

 ا كنغمة واحدة، ال مييز السمع بينهما، وتستلذمها الطبيعة، وُتَسرُّ هبما النفوُس.ائتلفا وَصارَ 

وهكذا أيًضا الكالُم املوزوُن إذا كان على النسبة، يكون يف السمع أََلذَّ من النثر 
، فإنه مثانية  الذي ليس مبوزون ملا يف املوزون من النسب. ومن أمثال ذلك َعُروُض الطَّوِّيلِّ

حرًفا: مثانية وعشرون حرًفا متحركة وعشرون حرًفا ساكنة؛ فنسبة سواكنه إىل وأربعون 
متحركاته كنسبة مَخَْسةِّ َأْسَباٍع، وهكذا نسبة نصف البيت، وهو أربعة عشر حرًفا متحركة، 
َعُة أحرٍف متحركة، ومخسة أحرف سواكن.  وعشرة أحرف ساكنة؛ وهكذا نسبة الرُّْبعِّ َسبرْ

من اْثيَنْ َعَشَر َسبَرًبا، واألسباُب اثْرَنا عشر حرًفا متحركة، واثْرَنا َعَشَر  وأيًضا فهو ُمَؤلَّفٌ 
َواكُِّن، وستَة َعَشَر حرًفا متحركة.  ساكنة، ومثانية أَْواَتٍد: مثانيُة أحرٍف منها سِّ

، متباينُة الصَُّورِّ، وإذا  ومن أمثال ذلك أيًضا حروُف الكتابة، فإهنا خمتلفُة األشكالِّ
َع بعُضها من بعض على النسبة، كان اخلط جيًدا، وإن كان على غري ُجعَِّل تقد يُرها وُوضِّ

النسبة كان اخلط رديًئا. وقد بَريرَّنَّا نسبَة احلروف، بعضها من بعض كيف ينبغي أن تكون، يف 

 وأتليف العود امنوذج
 املتضادة األصوات

 

( 1) النظرية تطبيق
 العروض علم

 

( 2) النظرية تطبيق
 األجبدية احلروف

 



108 
 

رسالة أخرى. ومن أمثال ذلك أيًضا عقاقرُي الطب وأدويُتها، فإهنا متضاداُت الطباع، 
روائح واأللوان، فإذا رُكنَِّبْت على النسبة، صارت أدويًة ذاَت منافَع كثريٍة؛ خمتلفات الطعوم وال

ْاَيَقاتِّ واملراهم وما َشاَكَل ذلك، ومىت رُكنَِّبْت على غري نسبة يف أوزاهنا ومقاديرها،  مثل الرتنِّ
 صارت مُسُوًما ضارًة قاتلة ]...[.

طعم واللون والروائح واملقادير، ومن أمثال ذلك أيًضا حوائُج الطبيخ، فإهنا خمتلفُة ال
فمىت جعلت مقاديرها يف القدر عند الطبخ هلا على النسبة، كان الطبيُخ طَينَِّب الرائحة، لذيَذ 
الطعم، َجينَِّد الصنعة؛ ومىت كان على غري النسبة كان خبالف ذلك. ومن َأْجلِّ هذا ذُكَِّر يف  

َبْت على النسبة وُدبنَِّرْت على تلك كتب الطب ويف كتب الصنعة أن تلك العقاقرَي مىت رُكنِّ 
حَّ ]...[.  النسبة، َصحَّْت، ومىت كانت على غري ذلك َفَسَدْت ومل َتصِّ

وعلى هذا املثال، فقد اَبَن أن على نسبة العدد على شريف جليل، وإن احلكماء، 
هلذا العلم مجيع ما وضعوه من أتليف حكمتهم، فعلى هذا األصل َأسَُّسوُه وَأْحَكُموُه وَقَضْوا 

ابلفضل على سائر العلوم، إذ كانت كلها حمتاجًة إىل أن تكون َمْبنِّيًَّة َعَلْيهِّ، ولوال ذلك مل 
حَّ َعَمٌل وال صناعٌة، وال ثَرَبَت شيٌء من املوجودات على احلال األفضل. فاْعَلْم ذلك،  َيصِّ

، نَرَفَعَك هللاُ، وأَْرَشَداَن أَيرَُّها األُخ، وتَرَفكَّْر فيه غايَة الترََّفكُّر، فإنه عِّْلٌم يَرهْ  راطِّ دِّي إىل َسَواءِّ الصنِّ
َننِّهِّ ورمحتِّه". َك، ومجِّيَع إخوانِّنا مبِّ  َوإايَّ

 التفسري

إن ترتيب األشياء على النسبة األفضل حيوهلا من عداوة األضداد إىل التأليف بينها. 
( ومنوذجها املوسيقى، فثقل البم )الوتر العلوي يف آلة العود( وخفة ال ين

زير )الوتر السُّْفلِّ

( 3) النظرية تطبيق
 والصيدلة الطبخ

 

  أساس النسبة: تعميم
 صناعة كل
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متضادان لكنهما على النسبة األفضل، فَعْزُفهما يُرْنتُِّج نغمًة واحدًة ميتزج فيها َصْواَت البم 
والزير. ويطبنق النصُّ هذه الفكرَة على ابقي الصناعات ومن بينها الطبخ. لقد كتب أمحد بن 

ان ذلك لغزًا ملؤرخي الفلسفة الطيب السرخسي كتااًب يف الطبخ، مضمونُه جمهوٌل لنا، وقد ك
العربية حيث استغربوا أن يكتب عامٌل رايضين كتااًب عن حرفة بسيطة َكتِّْلَك. وهذا النصُّ 
يعطينا مفتاًحا حللنِّ ذلك اللغز، فالطبخ جمال لتطبيق الفلسفة الفيثاغورسية ونظرية النسبة 

َبةيف معرفة األفضل، وهو يف هذا كالصيدلة عند الكندي يف كتابه   . قُ َوى األدوية املركَّ
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 املستوى األنطولوجي: املقارنة بني العامل واملدينة واإلنسان
 الكبري والعامل الصغري العامل

 .477، اجلزء الثاين، ص 26رسالة 
ْرم الشمس من العامل أبسره، وذلك أن ملا كان  ْرمِّ اجلسد كنسبة جِّ "بيان أن نسبَة جِّ

رمها يف وسط األفالك، كم ا بَريرَّنَّا يف رسالة السماء والعامل، هكذا جعل الباري تعاىل مركُز جِّ
ْرمِّ الشمس يَرنرَْبثُّ النور والشعاع يف مجيع العامل  ْرَم القلبِّ يف وسط اجلسد، وكما أن من جِّ جِّ
أبسره، ومنها تسري قوى روحانياهتا يف مجيع أجزاء العامل، وهبا حياة العامل وصالحه، كذلك 

ْرم القلب احلرارة، وتسري يف العروق الضََّوارِّب إىل سائر أطراف البدن، وهبا تكون  ينبثُّ من جِّ
 حياة اجلسد وصالحه".

 التفسري

النظام الكوين  -كما تصوَّر الفيثاغورسيون من قَرْبلِّهم  -يتصور إخوان الصفا
لفرد. متستضيئّي بفكرة "النسبة األفضل" اليت ُُتكنِّننا من املقارنة بّي حقائق متباينة كالعامل وا

وقد نَرَتَج عن هذا التصور فكرة العامَل كإنساٍن كبري واإلنسان كعامٍل صغري، فالنسبة بّي أعضاء 
قد  اجلسد كالنسبة بّي الكواكب، ورغم اختالف املسافات بينهم إال أن النسَب متساويٌة.
بّي  يستفيد علُم الفلك من هذا التقارب بّي العامل واإلنسان، فيكفيه أن يعرف التناسبات

أجزاء جسم اإلنسان ليستدلَّ منها على التناسبات بّي أجزاء العامل، وهلذا قال إخوان الصفا 
إن جسم اإلنسان "ميزان القسط الذي وضعه هللا بّي خلقه، وأنه الكتاب الذي كتبه هللا 
بيده، وصنعُته الذي صنع هللُا بنفسه، وكلمته الذي أبدع هللُا بذاته" )رسالة الفهرست، 
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(. سنرجع فيما بعد إىل تسمية اإلنسان بر"كتاب هللا"، لكننا سنتوقف هنا اآلن 29ص،1ج
عند تشبيه جسم اإلنسان ابمليزان. إن هذا التشبيه مناسٌب لفرضية أن اإلنسان عامل صغري، 
فاإلنسان هكذا يصبح وحدة قياٍس نَزُِّن عن طريقها كلَّ شيٍء. ونسمع يف هذا التشبيه 

وراس "اإلنساُن مقياُس ُكلنِّ شيٍء"، لكن خيتلف هنا معىن العبارة عمنا صًدى لعبارة برواتغ
تعنيه عند السوفسطائي اليوانين. فربواتغوراس قد أسس املعرفة على اإلحساس، فإحساسنا 
ُتُج عنه  هو "املقياس لكل شيء، ما يوجد وما ال يوجد"، وهذا التأسيس احلسني للمعرفة يَرنرْ

ه )فإذا تواجد شخصان  رؤيٌة نسبية للحقيقة، فإذا يَّانِّ للشيء نفسِّ سنِّ اختلف إدراكان حِّ
داخل الغرفة نفسها وكان أحدمها مصااًب ابإلنفلونزا سيشعر األول السليم ابلربد والثاين املريض 
سيشعر ابحلر(، ولكن معىن العبارة عند إخوان الصفا خيتلف ُتاًما عن هذا؛ ألهنم يعطوننا 

، فعندما يقولون إن اإلنسان هو كتاب هللا فإهنم ينقذوننا من اإلنساَن كمقياس مطلق كويننٍ 
أَيَّةِّ رؤية نسبية، ألنه رغم اختالف الكتب املقدسة بّي األمم فإن جسَم اإلنسان اثبٌت ال 

 يتغري.

علينا أخريًا أال خنطئ يف تفسري املقارنة بّي صوريت القلب يف وسط اجلسد والشمس 
أن إخوان الصفا يتصورون أن الشمس اثبتة يف مركز النظام  يف وسط األفالك، فهذا ال يعين

الشمسي كما سيثبت كوبرنيكوس وغاليليو غاليلي يف القرن السابع عشر؛ ألهنم ما زالوا يَرَرْوَن 
الكون َوْفَق نظام بطليموس الفلكي والذي يقول إن األرض اثبتة يف املركز وأن األفالَك تدور 

ْرَم الشمس يف وسط األفالك؟ حوهلا. فما الذي يعنيه إخوانُ   الصفا إذن عندما يقولون أن جِّ
فكالمهم هذا يقصدون به األمهية وليس احمللنينة، فكما أن القلَب سبُب حياة اجلسد، فإن 
الشمَس بضوئها سبُب حياة الكائنات يف العامل، رغم كون املركز احلقيقي للجسد هو السُّرَّة، 

 ض.واملركز احلقيقي للعامل هو األر 
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 املدينة الصغرية واجِلْرم السياسي

 .468، اجلزء الثاين، ص 26رسالة 
"فنقول: إن هذا اجلسد، من كثرة عجائبه وترتيب أعضائه وطرائق أتليف مفاصله، 
يشبه مدينة، والنفس كملك تلك املدينة، وفنون قواها كاجلنود واألعوان، وأفعاهلا يف هذا 

، وذلك أن للنفس اإلنسانية قوى كثرية ال حيصي عددها اجلسد وحركاهتا فيها كالرعية واخلدم
إال هللا تعاىل، ولكل قوة منها جمرى يف عضو من أعضاء اجلسد غري جمرى القوى األخر، 

 ولكل قوة منها إىل النفس نسبة".

 التفسري

ال يقف إخوان الصفا عند املقارنة بّي العامل كإنساٍن كبري واإلنسان كعامٍل صغري، 
دون عليها كثريًا من املستوايت املتشاهبة يف النسب، فيقارنون هنا جسَد اإلنسان لكنهم يَزي

ابملدينة؛ ألن لكل عضو دورًا  يف عمل اجلسد، كالطبقات االجتماعية يف املدينة السياسية. 
فالنفس يف هذا التشبيه تساوي امللك ألهنا حُمرنُك اجلسد ومصدُر األوامر. قد يبدو هنا شبه 

النص السابق الذي جيعلون فيه القلب كمركزِّ اجلسد ألمهيته، ولكن التناقض تناقٍض مع 
خيتفي حّي نفهم أن القلب هو حملن النفس كما أن القصَر حملُّ سكن امللك. فإذا كان 
إبمكاننا أن نقول مع إخوان الصفا إن اإلنسان مدينة صغرية، فباستطاعتنا أيًضا أن نقول إن 

املدينة عامل صغري. حيكي إخوان الصفا قصة ملك اهلند الذي بىن العامل مدينة كبرية، وإن 
مدينته على مثال العامل وطلب من حراسه أن يدوروا حول املدينة كالكواكب اليت تدور حول 
ًقا لِّبُرْعدِّ الكواكب عن املركز، كما سنراه يف النص التايل. ويف قصة أخرى تسبق  األرض، طِّبرْ
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والعشرين نفسها، بىن ملٌك قصَره بشكل مستدير وقبة تشبه الفلك  َنصََّنا يف الرسالة السادسة 
(. فإخوان الصفا ال يتورعون عن عقد 460، ص2، ج26كأنه عامل صغري )رسالة 

املقارانت بّي املستوايت مجيعها حىت إهنم يشبهون العامل ابلبصلة املكوَّنة من طبقات فوق 
 ها بعًضا.بعضها، كاألفالك اليت تدور يف دوائر حميطة بعض

نذكر يف هذا السياق مقارنة إخوان الصفا بّي طوائف البشر وأجناس احليواانت. 
يقول إخوان الصفا إن التنوع الذي جنده بّي أجناس احليوان جنده بّي البشر يف تنوع 
طوائفهم، وسنرى هذا بشكٍل أكثر عمًقا يف حتليل الرسالة الثانية والعشرين يف قصة "تداعي 

 ام ملك اجلان".احليواانت أم

 املدينة على صورة العامل

 401عة، ص الرسالة اجلام
تُّوَن فَرْرَسًخا، وأرسل سبعَة نَرَفٍر  "ذكروا أن ملًكا من امللوك َبىَن مدينة، َدوََّرَها سِّ
يدورون حوهلا مبسري خمتلف، يدور أحُدهم كلَّ يوٍم فرسًخا، واآلخر كل يوم فَرْرَسَخّْيِّ، 

َخ، والرابع كل يوم أربَع فراسَخ، واخلامس كل يوم مخسة فراسخ، والثالث كل يوم ثالَث  فَررَاسِّ
والسادس كل يوم ستة فراسخ، والسابع كل يوم سبعة فراسخ، و قال هلم ُدوُروا حول هذه 
املدينة، وليكن ابتداؤكم من عند الباب، فإذا اجتمعتم عند الباب بعد َدَورَانُِّكْم، َفْأتُوا إيلَّ 

م َداَر هؤالء النرََّفُر حول تلك املدينة، وتصوره، أمكنه أن يفهم َدَورَاَن هذه فَرَعرنُِّفوينِّ ك
َا".  الكواكب حول األرض بعدكم دورة جتتمع يف أول برج احلََْملِّ من حيُث كان ابتداُء دوراهنِّ
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 التفسري

إن املدينَة كعامل صغري ليس جمرد تشبيه أديب، لكننا نرى يف هذا النص أساسها 
لدقيق. فمن املمكن أال تكون جتربة امللك الذي خيطط ملدينته أن تكون على صورة الرايضي ا

العامل جمرد جتربٍة خيالية، وإمنا هي مبدأ أساسي لتخطيط املدن يف بالد ما بّي النهرين وبالد 
الشام خالل العصور القدمية واإلسالمية، ويُرْثبُِّت هذا خريطُة بغداَد حتت خالفة املنصور)بّي 

(، أو القدس املستديرة الشكل وهذا ال ينطبق فقط على بناء املدينة 149و 145 عاَميْ 
وإمنا نراه يف تشكيل انموسها التشريعي. فعند الفالسفة من أفالطون إىل الفارايب حياكي نظاُم 

.  املدينةِّ نظاَم الكونِّ

وملاذا يطلب امللك من سبعة أشخاٍص أن يلفوا حول املدينة كالكواكب السبعة 
لقمر، عطارد، الزهرة، الشمس، املريخ، املشرتى، زحل(؟ إن هدَفه األول هدٌف علمي؛ )ا

ألنه يريد أن حيسب عدَد الدورات اليت سيحتاجها األفراُد السبعُة حىت يرجعوا مجيًعا يف 
الوقت نفسه إىل مكان انطالقهم األول، وهبذا سيعرف امللك طول السنة الكبرية، أي الوقت 

. يهتم امللك حبساب الذي تستغرقه ا لكواكب حىت تنتظم مجيًعا يف خطٍن واحٍد يف برج احلََْملِّ
مدة السنة الكبرية؛ ألن التغريات الفلكية إشارات للتغريات السياسية، فكل انتظام لكوَكَبّْيِّ 

أي االنتظام الكبري  -يف خط واحد يشري إىل تغيري سيقع يف احلكم. والسنة الفلكية الكبرية
إشارة إىل تغيري حضاري كبري سيحدث. لقد أتت هذه  -ب يف خط واحدلكل الكواك

ينِّ )ت.  هر(، واستفاد منها الكِّْندِّيُّ 273الفكرُة من املنجمّي الُفرس كأيب معشر اْلبَرْلخِّ
َب الكنديُّ مثال أن دولة العرب ستستمر  يُّ من بعدِّه، فقد َحسِّ عاًما بعد  680والسَّْرَخسِّ

 الفكرة. اهلجرة، معتمًدا على هذه
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ر هنا َطَواَف األنفار السبعة حول املدينة كما يفسر إخواُن الصفا طواَف  إننا نُفسنِّ
ْم  -أو حول كنيسة بيت حلم -املؤمنّي حول الكعبة يف البيت احلرام الذين حياكون بَِّطَوافِّهِّ

عكس اجتاه الساعة حركة النجوم يف السماء. إن مفتاَح قراءة الطقوس الدينية عند إخوان 
الصفا هو تشاهبها مع األفالك، وهذا ما سنراه يف حتليلهم للعبادات اإلسالمية والصابئية. 
يرى إخواُن الصفا احلكمَة على أهنا حماولة التََّشبُّهِّ ابهلل كلٌّ حسب استطاعتِّه أو بلغتهم 

"، فيمكننا أن نقول إذن إن الطقوس الد ْنَسانِّ ََسبِّ طاقةِّ اإلِّ ينية هي تطبيٌق "التََّشبُّه ابإللهِّ حبِّ
 للحكمة حيث إهنا حماولة التشبه ابلعامل الكبري، الذي هو َخْلُق هللا، كلٌّ حسب طاقته.
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 املستوى املعريف
 نظرية الكتب األربعة ومسألة أصول املعرفة

يُطبَّق مفهوم النسبة األفضل على املستوى املعريف من خالل نظرية إخوان الصفا يف "الكتب 
ظرية اليت تفتح أكثر من طريٍق للوصول إىل احلق، معتمدة على احتمال أن األربعة"، تلك الن

 يصل كلُّ فرٍد إىل احلق حبسب طاقته العقلية.

 الكتب األربعة

 42، اجلزء الرابع، ص45رسالة 
 "وقد ذكران يف الرسالة الثانية أن علوَمنا مأخوذٌة من أربعة كتب:

كماء والفالسفة، من الرايضيات أحدها الكتُب اْلُمَصنرََّفُة على ألسنة احل
 والطبيعيات.

ْثَل التوراة  واآلخُر الُكُتُب اْلُمنَرزََّلُة اليت جاءت هبا األنبياُء، صلواُت هللاِّ عليهم، مِّ
واإلجنيل والفرقان وغريها من صحف األنبياء املأخوذةِّ معانيها ابلوحي من املالئكة، وما فيها 

 من األسرار اخلفية.

ُب الطبيعيُة، وهي صور أشكال املوجودات مبا هي عليه اآلن من تركيب والثالُث الكت
األفالك، وأقسام الربوج، وحركات الكواكب ومقادير َأْجَرامِّها، وتصاريف الزمان، واستحالة 
األركان، وفنون الكائنات من املعادن واحليوان والنبات، وأصناف املصنوعات على أيدي 

 األول الكتاب

 الثاين الكتاب

 الثالث الكتاب
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ت َداالٌَّت على معاٍن لطيفٍة وأسراٍر دقيقة يَرَرى الناُس ظاهَِّرها وال كلُّ هذه صوٌر وكَِّناايٌَ .البشر
 يعرفون معايَن بواطنِّها من لطيف صفة الباري، َجلَّ ثَرَناُؤُه. 

َْيدِّي َسَفَرٍة  والنرَّْوُع الرَّابُِّع الُكُتُب اإلهليَُّة اليت ال مَيَسَُّها إال املطهَّرون املالئكة اليت هي أبِّ
َرٍة، وهي جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها وجزئياهتا، وتصاريفها لألجسام وحتريكها كِّرَاٍم بَررَ 

هلا، وتدبريها إايها، وحتكُّمها عليها، وإظهار أفعاهلا هبا ومنها حااًل بعد حال، يف ممر الزمان 
رًَة من وأوقات القراانت واألدوار، واحنطاط بعضها اَترًَة إىل قَرْعرِّ األجسام، وارتفاع بعضها اتَ 

، وانبعاثها من نوم الغفلة والنسيان، وحشرها إىل احلساب وامليزان، وجوازها  ظُُلَماتِّ اجْلُْثَمانِّ
ها يف دركات اهلاوية والنريان، أو َمْكثَِّها يف  ، أو َحْبسِّ على الصراط، ووصوهلا إىل اجلَِّنانِّ

ْم برَ وَ ﴿الربزخ، أو وقوفها على األعراف، كما ذكر هللا تعاىل يف قوله:  ْرزٌَخ إِّىَل يَرْومِّ مْن َورَائِّهِّ
َعثُوَن﴾ ويف قوله تَرَباَرَك وتعاىل: ﴿ يَماُهْم﴾َوَعَلى اأَلْعَرافِّ رَِّجاٌل يُربرْ ، وهُم يَرْعرُِّفوَن ُكالًّ بِّسِّ

ْم جتَِّارٌَة َوال برَ  ْيٌع َعْن ذِّْكرِّ الرجال الذين يف بُرُيوٍت أَذَِّن هللُا َأْن تُرْرَفَع َويُْذَكَر فِّيَها امْسُُه، ال تُرْلهِّيهِّ
 هللا.

ثْرَلُهْم، وقد  ْخَواُن، َتُكونُوا مِّ ، َفاقرَْتُدوا هبم أَيرَُّها اإلِّ وهذا حاُل إخوانِّنا الفضالءِّ اْلكَِّرامِّ
 بَريرَّنَّا يف رسائلِّنا ُكلَّ ما حيتاج إليه إخوانُنا من أهل هذه العلوم".

 التفسري

 مؤلفات الفالسفة، واثنًيا إن الكتَب األربعَة كما يذكرها إخواُن الصفا هي أوالً 
رسائل األنبياء، واثلثًا الكتب الطبيعية، ورابًعا الكتب اإلهلية. قد جندان يف َحرْيٍَة من أمران إذا 
فهمنا كلمة "كتب" على أهنا األسفار اليت ُتَدوَُّن فيها الكلماُت، إذ سنخلط هبذا الفهم بّي 

 الكتابّي األول والثالث، والثاين والرابع.

 الرابع الكتاب
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نِّ للكلمة، فكتب الفالسفة هي  فاحل قيقة أن النوعّي اأَلوََّلّْيِّ مها الكتُب ابملعىن احْلَْريفِّ
كتب أفالطون وأرسطو... إخل، وكتب األنبياء هي التوارة واإلجنيل والقرآن... إخل، أما 

دُ  وَن هبا النوعان الثالث والرابع فَرُهَما ُكُتٌب ابملعىن اجملازينِّ للكلمة، فالكتب الطبيعية يَرْقصِّ
املعرفة املستفادة من دراسة الطبيعة من خالل املشاهدة، ويقول إخوان الصفا إن هذه املعرفَة 
تدركها النفس من خالل احلواس، أما الكتب اإلهلية فهي نتائُج براهّيِّ العقل وعلم النفس 

، 1ج ،1الة ُه َعَرَف َربَُّه" )رسلذاهتا بذاهتا، فكما قال إخوان الصفا "َمْن َعَرَف نَرْفسَ 
 (، أي ميكن للعاقل أن يصل إىل اإلله الغائب احلاضر من خالل معرفة روحه البشرية.26ص

كلمَة "كتاب" ملا ليس بكتاب حقيقي؟ قد   -إذن -ملاذا يستخدم إخواُن الصفا
يكون ذلك بسبب إعالن اإلسالم أن القرآَن كتاُب هللا، فذلك قد فَرَتَح الباَب للتفكري يف 

ستعملها هللا لَيُدلَّ اإلنساَن على جَمْدِّهِّ. وهبذا قد يعين إخواُن الصفا أن ذِّْكَر جمدِّ الطرق اليت ا
هللاِّ ليس حمصورًا يف رسائل األنبياء، أي النوع الثاين من الكتب فقط، وإمنا جنده يف كتب 

علوم الفالسفة ومشاهدة الطبيعة وأَتَمُّلِّ النرَّْفسِّ أيًضا، فالفالسفة القدماء قد اخرتعوا ال
ُدوا البشَر إىل طريق النجاة كما حاولوا يف كتبهم يف اإلهليات أن يقرتبوا من معرفة  لرُيْشِّ
الباري. كما أن مشاهدة الطبيعة والنظر إىل تنوع أجناسها يشري إىل جالل اخلالق. وأخريًا، 

نٍ َغرْيِّ قابٍل للفساد يُرعْ  َا َكَجْوَهٍر ُروَحاينِّ طِّى طريًقا لالستدل على احلقائق فإن فَرْهَم النرَّْفسِّ لَِّذاهتِّ
الروحانية العشر اليت تقود يف النهاية إىل ُمْبدِّعَِّها وهو هللاُ. فنفهم هنا عبارة "رسالة الفهرست" 
املذكورة من قَرْبُل، واليت تقول إن جسم اإلنسان هو "اْلكَِّتاُب الذي َكتَرَبُه هللُا بَِّيدِّهِّ"، ويعين 

يشري إىل اكتمال خالقه. لقد قَبَِّل إخواُن الصفا فكرة ذلك أن إتقان تركيب جسد اإلنسان 
"كتاب هللا" ابملعىن الواسع للكلمة، وأسسوا على هذا نظريَتهم يف املعرفة اليت ذكرانها من 
قبُل يف الشمول األول، حيث يقارنون بناء املعرفة برتكيب النص الذي يُؤلَُّف من كلمات 
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ت وتَرْبينِّ عليها املفاهيَم مث تُررَكنُِّب املفاهيَم لتُنتَج وحروف، فاملعرفة تبدأ إبدراك احملسوسا
 الرباهَّي.

هي نَِّتاٌج للنوعّي اللذين يسميهما  -كتَب الفالسفة واألنبياء  – إن الكتب املدوَّنة
إخواُن الصفا جمازًا ابلكتب، أي مشاهدة الطبيعة والتأمل العقلي، فقد درس الفالسفُة 

مشاهداهتم يف كتبهم، كما أن األنبياء قد أاتهم الوحي مباشرة إىل الطبيعَة وَدوَّنُوا نتائَج 
ميكننا أن خنتزل الكتب وَّنُوا رسائَل هللا. وابلتايل عقوهلم بعد طول أتمٍل يف النفس البشرية، َفدَ 

 األربع إىل مصدَرْينِّ أساَسيَّّْيِّ للعلم.

كتب األربعة ميثنِّل يطرح هذا التمييُز إشكاليَة َوْحَدة احلق، فهل كل كتاب من ال
طريًقا خمتلًفا للوصول إىل اهلدف نفسه، أم أهنا طرٌق متوازية تصل بنا إىل أهداٍف خمتلفة لكن 
النسبة بّي الطريق األول وهدفه كالنسبة بّي الطريق الثاين وهدفه؟ هل طرق املعرفة كأقطار 

ا؟ يصل الفالسفة بطريقتهم الدائرة تتقاطع عند املركز، أم أهنا خطوٌط متوازيٌة ال تتقاطع أبدً 
الرايضية إىل الواحد كمبدأ أساسي لكل شيٍء. ومن انحيٍة أخرى، يصل األنبياء بطريقتهم 
اإلهلامية إىل هللا كمبدأ أساسي لكل شيء. فهل هللا هو "الواحد ابحلقيقة"، وهكذا يصل 

ُف ُكلُّ طريقٍة الفالسفة واألنبياء إىل احلقيقة نفسها؟ أم أهنما حقيقتان خمتلفتان َتكْ  َتشِّ
َدٍة؟  إحدامها على حِّ

، أما إذا رفضنا تنوع  ْركِّ إذا اخرتان أن نُقِّرَّ أبهنما حقيقتان خمتلفتان فسنقع يف َفخنِّ الشنِّ
الطرق لنتجنََّب الشرك فإننا سنقع يف فخ التعصُّب. وعليه، فقد قرنر إخواُن الصفا أهنا طرٌق 

ولكننا جند أنفسنا هبذا الشكل أمام سؤاٍل آخَر  .هاتصل كلُّها يف النهاية إىل احلقيقة نفسِّ 
وهو: إذا كانت احلقيقُة واحدًة، فما سبب تنوع الطرق؟ إن اإلجابة على هذا السؤال 
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وجدانها من قبُل يف الشمول األول، فذلك التنوع يرجع إىل تنوع أجناس البشر وتفاوت 
 قدراهتم على إدراك احلقائق.

ّي من الكتب بسهولة؛ ألهنا كتب مدونة ابلفعل ميكن فهم النوعّي األول نستطيع
قراءهتا، كما نستطيع أن نفهم الكتاب الثالث الذي هو نتيجة املشاهدة، لكننا جند أنفسنا 
يف َحرْيٍَة من أمران حّي نتعرض للنوع الرابع من الكتب؛ ألهنا ليست كتًبا مدوَّنة وليست 

، لكنها "جواهر النفوس وأجناسها وأنواعها صورًا طبيعية ميكن رؤيتها كاجلسد اإلنساين
وجزئياهتا". فلماذا ندنعي أن هذا النوع هو معرفة األنبياء، وأهنم يدركوهنا بطريق العقل؟ ُهَنا 
علينا أن نرجع إىل الرسالة العاشرة اليت ُتيز بّي النطق اللفظي والنطق الفكري، وبّي معرفة 

صفا بّي علم الفالسفة وعلم األنبياء يقولون إن النفس ومعرفة العقل، فلكي مييز إخوان ال
علم الفالسفة يُعربَّ عنه ابلنطق اللفظي أي اللغة، وهم يستخدمون اللغة كي يشريوا إىل 
احملسوسات يف الطبيعة، يف حّي أن علم األنبياء واحلكماء يُعربَّ عنه ابلنطق الفكري أي 

انية عن طريق العملية اليت ُتَسمَّى العقل، وذلك العقل حيول احملسوسات إىل معاين روح
 19(. يستخدم إخوان الصفا كلمة "انقداح"392، ص1، ج10بِّر"الوحي واإلهلام" )رسالة 

 ليعربوا هبا عن إنتاج املعاين الروحانية من احملسوسات، ألنه حتول أمر مادي إىل "نور" العلم.

صدٍر مشرتٍك وهو إىل م -الكتُب الطبيعة والكتب اإلهلية -يرجع هذان الطريقان
"العقل املطلق" الذي يعطي الصَُّور إىل النفس الكلية، مث تُبدع النفُس هبا مكوانت الطبيعة  

أي نفوس البشر. هنا نفهم   -كلها، ويف الوقت نفسه جند هذه الصور يف النفوس اجلزئية
عاين كيف أن مصدرًا واحًدا ينتج طريقتّي للمعرفة، فنحن نستطيع أن ندرك الصور أو امل

                                                            
 ، أي ولَّدها عن طريق احتكاك حجرين بقوة.قدح النار 19
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مبشاهدهتا يف األمور الطبيعية، أو بتأمل النفس لذاهتا. إن هذا كفكرة الواحد اليت نراها يف  
 كل األشياء الفردية، أو ندركها جمردًة ألهنا موجودة ابلقوة يف كل نفس.

خيص طريُق العقل اإلخواَن الُفَضالَء الكِّرَام. ولكن النص ال يعين هبم مجاعة إخوان 
 احلكماء القدماء وأفضل العلماء، كما يظهر يف قول سقراط قبل أن ينفنِّذ الصفا، وإمنا يعين

أمر قتل نفسه: "إين وإن كنت أفارقكم إخوااًن فضالَء، فإين ذاهٌب إىل إخواٍن كِّرَاٍم قد 
(. يودع سقراط مجاعَة إخوانه يف الدنيا ويطمئنهم عليه 58، ص4، ج45تَرَقدَُّموان" )رسالة 

 حق هبا يف اآلخرة، وهي مجاعة حكماء كل زمان.بذكر مجاعة أخرى سيل

 عقل ونقل

 392-391، اجلزء األول ، ص 10رسالة 
ْنهُ  -"اْعَلْم اي أخي اَن بُِّروٍح مِّ أن املنطق مشتقٌّ من َنَطَق يَرْنطُِّق ُنْطًقا،  -أَيََّدَك هللُا َوإِّايَّ

ولفظيٌّ، فالنطق اللفظي والنطق فعٌل من أفعال النفس اإلنسانية، وهذا الفعل نوعان: فكريٌّ 
 هو أمر جسماين حمسوس، والنطق الفكري أمر روحاين معقول.

وذلك أن النطق اللفظي إمنا هو أصوات مسموعة هلا هَِّجاٌء، وهي تظهر من اللسان 
الذي هو عضو من اجلسد، وُتر إىل املسامع من اآلذان اليت هي أعضاء من أجساد أخر، 

حث عنه والكالم على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من املعاين، وأن النظر يف هذا املنطق والب
 ُيَسمَّى علم املنطق اللغوي.

َ األشياء  وأما النطق الفكري الذي هو أمر روحاين معقول، فهو َتَصوُُّر النفسِّ َمَعاينِّ
 يف ذاهتا، ورؤيتها لرسوم احملسوسات يف جوهرها، وُتييزها هلا يف فكرها، وإًذا فالنطق حَيُدُّ 

بني  التمييز
 قنيطنامل

 اللغوي النطق

 الفكري النطق
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اإلنسان، فيقال إنه حي انطق مائت، فنطق اإلنسان وحياته من قبل النفس، وموته من قبل 
واعلم أن النظر يف هذا  .اجلسم؛ ألن اسم اإلنسان إمنا هو واقع على النفس واجلسد مجيًعا

النطق والبحث عنه ومعرفة كيفية إدراك النفس معاين املوجودات يف ذاهتا بطريق احلواس، 
قداح املعاين يف فكرها من جهة العقل الذي يسمى الوحي واإلهلام، وعبارهتا عنها وكيفية ان

 .أبلفاظ أبي لغة كانت، ُيَسمَّى علم املنطق الفلسفي"

 التفسري

تعين شيئّي خمتلفّي، مها  -كما افرتضنا  -تثبت الرسالة العاشرة أن كلمة "كتاب"
ئم للتمييز التقليدي بّي النقل والعقل، الكتب املدوننة وطرق الوصول إىل املعرفة، وهذا مال

َما إخواُن الصفا "النطق اللغوي" و"النطق الفكري". فالنطق اللغوي هو الفكرة  اللََّذْينِّ ُيَسمنِّيهِّ
اليت نعرب عنها ابللغة مستهدفّي وصوهَلا إىل اآلَخرِّ، وهذا هو معىن النقل أي أخذ العلم من 

توي العلوم النقلية على العلوم اليت ال ميكن أن نعرفها عامل سابٍق عن طريق كتبه، وابلتايل حت
إال من خالل نقلها عن اآلخر، كالتاريخ وعلوم الدين بشكٍل عام. أما النطق الفكري فهو 

إمكانية إدراكها  -مع كل الفالسفة -املعاين املوجودة يف العقل، اليت يفرتض إخواُن الصفا
ا ُتاًما مع اللغويّي الذين َيدَُّعوَن أن التفكري بدون وسيطِّ اللغة. خيتلف إخوان الصفا هن

يرتبط أصال ابللغة، فكل لغة جتربان على طريقٍة للتفكري ختتلف عن طريقة اللغة األخرى. يرد 
الفالسفة على هذا ابلتمييز بّي النحو )أي علم النطق اللغوي( واملنطق )أي علم النطق 

أخرى، فإن املنطَق مشرتٌَك بّي كل النفوس  الفكري(، فإذا كان النحو خيتلف من لغٍة إىل
س كلَّ اللغات.  البشرية ويؤسنِّ
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يُطبنُِّق إخواُن الصفا التمييز بّي النطق اللغوي والنطق الفكري على مسألة خلق 
القرآن أو قَِّدمِّه، فهذا التمييز مُيَكنِّنُرُهْم من التوفيق بّي االجتاهّي ابلتفرقة بّي "القرآن املبدَع 

" الذي ينتمي إىل النطق الفكري املوجود دائًما يف العقل املطلق، و"القرآن غري املخلوق
املخلوق" الذي ينتمي إىل النطق اللغوي والذي َحَدَث ابللغة العربية يف حلظٍة اترخييٍة حمددٍة 

 (. 517، ص3، ج42)رسالة 

 أن تكمل وسائل العلم بعضها بعًضا

 4-13 ، اجلزء الثالث، ص27رسالة 

النفس مماثلة ألحوال اجلسد لشدة اقرتان ما بينهما. فأحُد الطرقِّ اليت "وأحوال 
. ومن هذا  تَنالبها النفُس العلوَم قوُة الفكر الذي ُتْدرُِّك به النرَّْفُس املوجوداتِّ املعقوالتِّ
 الطريق أخذت األنبياُء، عليهم السالم، الوحَي من املالئكة. والطريُق اآلَخُر السَّْمُع الذي

َ اللغات، وما َتُدلُّ عليه األصواُت من األخبار الغائبة. واآلخر طريُق  تَرْقَبُل به النفُس معاينِّ
. فهذه الثالث الطرقات جيب أن تتناول العلوم هبا   النََّظرِّ الذي به تشاهد النفوُس املوجوداتِّ

 كما بَريرَّنَّا.

َيٌة للنفس كما أن املاَل قِّ  َيٌة للجسد؛ ألن املال يُررَاُد لصالحِّ ]...[ َواْعَلْم أن العلَم قِّنرْ نرْ
. فمىت مل تَرَنْل النفُس العلَم من هذه الطرقات  أمرِّ اجلسد، والعلم يُررَاُد لصالحِّ أمرِّ النرَّْفسِّ
الثالث، وذلك تناوله بثالثة أصابع، إال من طريقة واحدة أي إبصبع واحد، فمثَرُله كمثل 

الثُّلُث؛ ألن املريَض واقٌف بّي رجاء احلياة وخوف املريض الذي ليس له حظٌّ من َمالِّهِّ إالَّ 
 املمات.

 الثالثة الوسائل

 من واحدة كل  نقص
 الثالثة الوسائل

 



124 
 

ْثُل أهلِّ التقليد الذين ال يعرفون أمَر الدين إالَّ من طريق السمع، فهم َمْوُقوُفوَن  وهذا مِّ
بّي الشك واليقّي. والشكُّ مرض النفوس، واليقّي صحتها، فهؤالء ليس هلم من العلم إال 

 الشكُّمن أجل مرض نفوسهم".

 لتفسريا

على الرغم من حتدث هذا النص عن ثالث وسائل فقط لتناول العلم، فإنه يعرب عن 
النظرية نفسها، فنستطيع أن نرى الكتب األربعة داخل هذه الوسائل. فبر"السمع" ميكننا 
قراءة النوعّي األولّي من الكتب )كتب الفالسفة واألنبياء( وهي الكتب املنقولة، وبر"النظر" 

 الطبيعة اليت نعرفها ابملشاهدة كجسم اإلنسان واألفالك، ونقرأ بر"القوة الفكرية " نقرأ ُكُتبَ 
 الكتَب اإلهليََّة. 

ورغم ُتييز إخوان الصفا بّي الوسائل الثالث املختلفة، فهم ال يرتكون لنا حرية 
ثالث االختيار فيما بينها، حيث يَرَرْوَن أن إدراك املعرفة ال حيدث إال ابجتماع الوسائل ال

. يشرح إخواُن الصفا ضرورَة اجتماع الوسائل بصورتّي: أوالمها صورة واضحة وهي  َسوِّايًّ
صورة املرض، حيث ُيَشبنُِّهوَن اجلهَل ابملرض الروحي وُيَشبنُِّهوَن امتالَك الوسائل الثالث 

ُح لنا سبَب عجز َمْن ال ميتلك الوسائل مًعا، حيث ُتَشبنُِّه  ابلصحة الروحية، واثنيَرُتهما تُرَوضنِّ
العلَم بفعل الكتابة الذي حيتاج إىل ثالثة أصابَع إلمساك القلم، فال ميكن إذن أن نكتب أي  
كتاٍب من األنواع األربعة للكتب بدون الوسائل الثالث جمتمعة. فال ميكن أن ننتج كتااًب يف 

ء مث أتمُّلِّها ابلقوة بدون قراءة كتب اأَلوَّلَِّّي مث مشاهدة األفالك يف السما -مثالً  -علم النجوم
 الفكرية.

 التقليد أهل مثال
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وذلك يَرُردُّ على املتطرفّي بشكٍل عام الذين يريدون أن َيْسُلُكوا َدْرَب الوسيلة الواحدة 
فقط، كما يَرُردُّ بشكل خاصٍن على أهل "السمع" الذين يَرَرْوَن إمكانية استغنائهم عن أهل 

 رفة.النظر والقوة الفكرية، فيتوقفون عند املرحلة األوىل للمع

 Spinozaوأخريًا، ميكننا مالحظة قرابة بّي نظرية إخوان الصفا هنا وُتييز إسبينوزا 
اليت تقول إن العلم بشيء أييت عرب  يف إصالح العقلبّي أجناس املعرفة األربعة يف رسالته 

أربعة ضروب، هي: علم مكتَسب ابلسماع، أو علم مكتَسب من جتربة شبيهة، أو عن طريق 
إبدراك ماهية الشيء نفسه. فإسبينوزا العارف ابلرتاث العريب عن طريق ابن  الربهان، أو

 ميمون يَزِّيُد على الوسائل الثالث إلخوان الصفا ضراًب رابًعا هو إدراك الشيء بذاته.

 احلكمة والنبوة

 407، اجلزء الرابع، ص 52رسالة 
والكشف عن "وإذ قد ذكران من السحر ما يعمل به بواسطة العقل، وهو البيان 

حقائق األشياء، وهو ما نطقت به األنبياُء بعلمه، وأتت به احلكماُء من الكتب املنزلة 
واآلايت املفصلة، وما يظهر من السحر بواسطة النفس، وهو االطالع على ما كان وعلى ما 

حلكم يكون يف ابتداء األعمال واملعرفة مبا حيدث يف العامل من األحوال واألفعال، والقول هبا وا
 .عليها ومبا يكون فيها، وخيتص هبذا العلم أصحاب احلكمة الفلكية والعلوم النجومية

وقد ذكران يف ذلك نُرَبًذا وُلَمًعا لتكون تنبيًها للغافلّي، وموقِّظًا للسامهّي عن النظر يف 
آايت اآلفاق واألنفس، ألن اكثر أغراضنا يف مجيع ما ذكرانه وكل ما وصفناه، تلخص على 

العلوم، واالطالع على ما خفي من أسرار اخلليقة، ليكون ذلك قائًدا إلخواننا، أَيََّدُهُم  تعلم

 علم غاية السحر
 واحلكماء األنبياء

 

 عقلي سحرٌ  النبوة إن
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هللاُ، إىل َأَجلنِّ السعادات وأرفعِّ الدرجات، ويصري هلم بذلك رتبٌة يف حمل السموات رقضاء 
ارفّي األفالك الواسعات، ألنه ال يَرتَرَهيَُّأ له الصعوُد إىل هناك إال أن يكون من العلماء الع

واملوقتّي املستبصرين، وحمل اجلنان ودار احليوان َأْوىَل ابألرواح الزكية والنفوس املضيئة من حمل 
اهلوان؛ ودار األحزان واملصائب واألسقام َأْوىَل ابألرواح النجسة والنفوس الرجسة، وكل علم 

لَّ علٍم َصَدَر وكلَّ فعٍل َظَهَر أورثه نيبٌّ فهو سحر عقلي. اْعَلْم اي أخي، أَيََّدَك هللُا تعاىل، أن ك
عن األنبياء واملرسلّي، ومن خلفه من بعدهم، ومن خلفائهم الراشدين، وأهل بيوهتم 
بَرُهْم من املؤمنّي، فهو سحر عقلي، وأمر إهلي، يسحرون به عقوَل  الطاهرين، وَمْن َصحِّ

قوا صدَقهم، واثقّي به مطمئنّي املؤمنّي الذين َصبَرْوا هلم وَسلَُّموا ألمرهم فيما أَتَرْوا به وحتق
حلقهم، فهو السحر احلالل املبّي، والقول الصادق اليقّي، وهي القوة الناموسية املؤيدة بُِّقَوى 

 النفس الكلية مبا أوحي إليها من القوة العقلية ابملشيئة اإلهلية والعناية الرابنية.

والصنائع واحلرف وكل ما ظهر من احلكماء أو الفالسفة والعلماء من األعمال 
واملهن والعلوم الرايضية واإلخبار أبمر النجوم واحلكم هبا على ما كان ويكون، فهو سحر 
نفساين بواسطة الطبيعة؛ ألن ما يظهر من فعل النفس العقلية بواسطة الطبيعة، يكون لرتكيبه 

ادير واألبعاد يف اهليوىل مبا يظهر للنظر ويُْدَرُك حباسة البصر من األصباغ واأللوان واملق
واألجناس واألنواع واألشخاص، ألن الباري سبحانه، جعل العقل سابًقا، والنفس الحقة، 

 والطبيعة سائقة، واهليوىل الحقة".

 التفسري

ي املعرفة )املشاهدة الطبيعية والتأمل العقلي اإلهلي( د مرًة أخرية التمييَز بّي طريقجن
ذا التمييز على السحر، حيث يفرق إخوان الصفا وذلك يف الرسالة اخلاُتة، وذلك بتطبيق ه

 نفسي سحرٌ  العلم إن
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السحر النفساين من الفالسفة والسحر العقلي من األنبياء. يؤكد هذا النص على تفسريان 
 الختزال الكتب األربع يف طريقّي فقط. 

ولكن ملاذا خيتم إخواُن الصفا رسائَلهم برسالة يف السحر؟ وكيف يكون السحُر 
يف يقولون إن السحَر فنُّ األنبياء واحلكماء يف حّي أن القرآن ينفي هدَف الرسائلِّ كلنِّها؟ وك

لَِّك َما أََتى ﴿ 52تعاىل يف سورة الذارايت آية  ُتاًما السحر عن األنبياء، حيث يقول َكذََٰ
ٌر َأْو جَمُْنوٌن﴾ الَّذِّيَن مِّن قَرْبلِّهِّم مِّنن رَُّسوٍل إِّالَّ   ؟َقاُلوا َساحِّ

سري "السحر" مبعىًن آخَر غريِّ سليبٍن، وهذا ما جنده يف كما يفتح اإلسالم الباَب لتف
َن اْلبَرَيانِّ  احلديث الوارد يف صحيح البخاري حّي قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إِّنَّ مِّ
ْحرًا"، فإن إخواَن الصفا يَرَرْوَن العِّْلَم احلقيقيَّ كالسحر. إن العلم هو البحث عن عَِّللِّ  َلسِّ

يَها "أُفُقِّيَّة" األشياء، فنجد عند الكن : العلة اليت قد ُنَسمنِّ دي وإخوان الصفا نوَعّْيِّ من العَِّللِّ
أو العلة الظاهرة اليت يكون املعلوُل والعِّلَُّة فيها ُدنْرَيوِّيَّّْيِّ، والنوع الثاين هو العلة اليت قد 

ًة، والنوع الثاين نسميها "رأسية" أو العلة الباطنة اليت يكون املعلوُل فيها دنيوايًّ والعلُة مساويَّ 
ْحُر. يعرب علُم النجوم عن أتثري األفالك على حوادث األمور  من العلل خيتص به السنِّ
الطبيعية، ويبحث السحر عن طريقة كي يؤثر اإلنسان على األفالك لُيغرين حوادث الدنيا. 

ة، فمواقع خيتلف إخوان الصفا هنا عن املنجمّي الذين يَرَرْوَن أتثرياتِّ األفالك واجبًة انفذ
النجوم تشري إىل مصرٍي ال ميكن تغيريه، أما إخواُن الصفا فريدنون عليهم ابحلديث حول 
السحر، كتأثرٍي من أسفل )اإلنسان( إىل أعلى )األفالك(. كما خيتلف إخواُن الصفا عن أهل 
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ى اإلله التقليد الذين يرون الدعاء كطريقٍة إلرضاء هللا؛ حيث يقول إخواُن الصفا إن التأثري عل
. فالسحر إذن هو 20غري مباشٍر، الحتياجه إىل وسيط وهو "املالئكة" الذين هم ُروُح األفالك

دراسة طريقة العبادة احلقيقية. وجدير ابلذكر أن هذا التيار الذي يؤمن بتأثريات األفالك على 
غم حياة البشر سيواجه نقًدا شديًدا من الفالسفة بعد ذلك مما سيؤدي إىل اضمحالله. ر 

خطأ هذه النظرية علمًيا فإهنا قد أنتجت إبداعاٍت فلسفيًة مهمًة وهي جتديد حتليل الطقوس 
 الدينية على منهج مل ُيستخَدْم قبلهم.

 

 حتليل بِّنْريَوي للطقوس الدينية

 أتسيس فلكي للطقوس اإلسالمية

 138، اجلزء الثاين ، ص 20رسالة 
انَ   بُِّروٍح منه، أنه قد قامت الرباهُّي اهلندسية على أن "َواْعَلْم اي أخي، أَيََّدَك هللُا وإايَّ

َواْعَلْم أن مثاَل  .األرَض هي مركُز العامل، وأن اهلواَء واألفالك حميطٌة حمدقة هبا من مجيع جهاهتا
. وأن َمَثَل الفلك احمليط وسائر  األرضِّ يف وسط العامل َكَمَثلِّ بيت هللا احلرام يف وسط احلََرمِّ

ك يف دوراهنا حول األركان األربعة َكَمَثلِّ الطائفَِّّي حول البيت. وأن َمَثَل مراكز األفال
                                                            

ررْع رسررالة  20 ْنررهُ  -فَرراْعَلْم اي أخرري: "145، ص1، ج2راجِّ اَن بِّررُروٍح مِّ أن كواكررَب الَفلَرركِّ هررم مالئكررُة هللا  -أَيَّررَدَك هللاُ َوإِّايَّ
يف أفالكره، كمرا أن وملوُك مسواته، خلقهرم هللا تعراىل لعمرارة عاملره، وتردبري خالئقره، وسياسرة بريتره، وهرم خلفراء هللا 

 ملوَك األرض هم خلفاُء هللا يف أرضه".
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الكواكب الثابتة مع مطارح شعاعاهتا من احمليط حنو مركز األرض َكَمَثلِّ املصلنَِّّي املتوجهّي 
.  من آفاق البالد َشْطَر البيتِّ

َبًة وَجائَِّيًة اتَ  رًَة من أوجاهتا حنو املركز، واترًة وأن َمَثَل الكواكب السينارةِّ يف مسريها ذاهِّ
ذاهبًة من حضيضها  حنو احمليط، َكَمَثلِّ احُلجَّاجِّ اترًة ذاهبَِّّي من بلداهنم حنو البيت، واترًة 
منصرفّي عن البيت احلرام راجعّي إىل بلداهنم، فإذا َمرُّوا متوجهّي حنوالبيت مَحََل كلُّ واحٍد 

 والتَُّحفِّ واهلَْديِّ والقالئد، آمنِّّي حنَو البيت احلرام.مما يف بَرَلدِّهِّ من األمتعة والنفقة 

فيجتمع هناك يف املوسم مما يف كلن بلد طوائُفه وخواصُّ أمتعته، وجتتمع األَُمُم من كل 
َكهم انصرف كلُّ أهل بلٍد بطوائف ما يف سائر  مذهٍب يتبايعون ويتشاورون، فإذا َقَضْوا مناسِّ

 ْضَواٍن".البلدان، ومغفِّرٍة من هللا ورِّ 

 التفسري

رأينا يف مقدمة هذا الكتاب كيف أن إخواَن الصفا دائًما ما يرجعون إىل ُكتب 
احلكماء القدماء اليت أصبحت غامضة ملرور الزمان ولتعدد تفسرياهتا، حماولّي الكشَف عن 

اليت أغراضها الروحانية واْستِّْكَناَه معانيها. إن الطقوس الدينية يف هذا السياق كتلك الكتب 
َغُمَض معناها، فاملؤمنون ميارسون طقوسهم الدينية دون تذكٍُّر ملعناها األصلي. ويدلل إخوان 
الصفا على فكرهتم هذه ضاربّي املثَل ابلصالة يف اإلسالم، فما املعىن احلقيقي للصالة شطر 

إخواُن  املسجد احلرام إذا كان هذا الطقُس موجوًدا قبل اإلسالم يف الداينة احلنيفية؟ يرجع
 الصفا إىل تفسري لذلك ال يُرَؤسَُّس على الشريعة اإلسالمية وإمنا على علم النجوم.
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يسمح علم النسبة ابملقارنة بّي املستوايت املختلفة للوجود، ذاك العلم الذي على 
أساسه يالحظ إخواُن الصفا مساواًة بّي بنية الَفَلكِّ وترتيب طقوس الصالة، فمكان الكعبة 

كان األرض يف الكون، وكالمها ميثل مركزًا لصاحبه. إن صالَة املؤمنّي َشْطَر للمصلّي كم
الكعبةِّ كإرسال األفالك أشعتها شطر األرض، وطواف احلجاج حول الكعبة كدوران 
الكواكب حول األرض. ال يؤسُس إخواُن الصفا أفكاَرهم حول الطقوس الدينية على شرعيٍة 

نفسها، فالصالة واحلج يف اإلسالم َتَشبٌُّه ابلعامل حسب الطاقة  َوْضعِّيٍَّة فقط، بل على الطبيعة
من صحةِّ تفسري إخوان الصفا، حيث  -على املستوى التارخيي -البشرية. ميكننا أن نندهش

يؤكدها علم اآلاثر املعاصر قائاًل إن األداين القدمية يف بالد ما بّي النهرين واجلزيرة العربية 
كما أن الطواَف عكس اجتاهِّ الساعة الذي مارسته هذه األداين قامت على عبادة النجوم،  

 حُياكي حركة النجوم يف السماء.

يدخل هذا التفسرُي يف إطاٍر فلسفيٍن أوسَع يبدأ يف اهلندسة بشكل الدائرة، مث ينتقل 
إىل علم املناظر مث علم النجوم فعلم النفس وفلسفة املعرفة ويصل أخريًا إىل فلسفة األداين. 

ْن قَرْبُل تشبيَه طرق املعرفة أبقطار الدائرة اليت اليت تنطلق من أماكَن خمتلفةِّ لَِّتُمرَّ ول قد ذكران مِّ
ه دون أن تتقاطع سوى يف مركز الدائرة. وميكن أن نذكر هنا نصًّا آخرًا يستعمل  ابملركزِّ نفسِّ

 بناء الدائرة نفسه لكنه يطبقه على علم املناظر وعلم النفس:

النفس فال تتزاحُم فيها الصَُّوُر بل كلُّها جتتمع يف نقطٍة واحدة كما  "فأما يف جوهر
تلتقي اخلطوط يف مركز الدائرة يف نقطة واحدة؛ وكما تلتقي صوُر املرئيات كلها، مع اختالف 
أجناسها، يف املرآة ويف احلدقة اليت هي نقطٌة من العّي، كما بَريرَّنَّا يف رسالة احلاسنِّ 

 (.244، ص3، ج35ْطَلْب ُهَناَك" )رسالة واحملسوسات، فَرْليُ 
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ْن قَرْبلُ   -وجديٌر ابإلشارة هنا تناصُّ إخوانِّ الصفا اجلليُّ مع األسلوب  -كما أشران مِّ
القرآين مستخدمّي الرتكيب اللغوي "َمَثُل ُفالٍن َكَمَثلِّ ُفالٍن"، والذي يستخدمه القرآن يف 

َمثَرُلُهْم َكَمَثلِّ الَّذِّي اْستَرْوَقَد اَنًرا : ﴿17 ، آيةأكثَر من موضٍع، مثل قوله تعاىل يف سورة البقرة
ْم َوتَررََكهُ  ُروَن﴾فَرَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللَُّ بُِّنورِّهِّ ، فهم َيْستَرْوُحوَن ْم يفِّ ظُُلَماٍت ال يُرْبصِّ

 من القرآن بناَء اجلملة دون مضموهنا، كما أيخذون من الطقوس بناَءها.

 

 في أصل طقوس التوحيدالدين احلن

 142، اجلزء الثاين ، ص 20رسالة 
"َواْعَلْم اي أخي أبن ُسَنَن الدايانت النبوية وموضوعاتِّ النواميس الفلسفية، 
ومفروضاتِّ الشرائع كلها، ومناسَك بيواتت العبادات، وقرابَّي اهلياكل والصلوات، كلها 

لرمحن يف بنائه البيَت احلراَم، وَوْضعِّهِّ احَلَجَر إشاراٌت ومراٍم إىل ما أشار إليه إبراهيُم خليُل ا
َك وُذرنيرنَته، ودعائِّهِّ الناَس فيهم ابحلج إىل البيت احلرام ليشهدوا منافَع  واملقاَم، وتعليمِّهِّ املناسِّ

 هلم.

، إذا حجَّ وَلَبَّ وطاَف وَصلَّى، ورََأى  يَم الذكيَّ وذلك أن اإلنساَن العاقَل اللبيَب الَفهِّ
وشاَهَد كيفية احلج، وما يفعل احلاجُّ واحملرمون من عجائب ُسنن املناسك ومفروضاهتا البيَت، 

من اإلحرام والتلبية والطواف والسعي، ووقوف احلج بعرفاٍت، واملبيت ابملزدلفة، والتضحية 
مبِّىَن، واحللق والرَّْمي وما شاكلها من فرائضِّ احلج وُسنن املناسك، وتفكنر فيها بقلٍب 

 الذي إبراهيم دين
 األداين منه انبثقت

 اللبيب العاقل فَ ْهمُ 
 احلج لطقوس
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واعتربها بَِّعّْيٍ بصريٍة ونفٍس زكيٍة، َفظن ملا أراه إبراهيم خليل الرمحن، عليه السالم،  مستيقٍظ،
َم واْهَتَدى قلُبه،  فيما سنن واحدة واحدة، وما الغرض األقصى منها كلنِّها، وَعَرَف وَفهِّ

تعاىل إليه  واهتدت نفُسه، وانْرتَربَرَهْت وأَْبَصَرْت، َفرَتَاَجَعْت، وَشاَهَدْت ورََأْت ما أشار هللاُ 
َْمدِّ َرهبنِِّّْم﴾ )الزهر َوتَرَرى اْلَمالئَِّكَة َحافِّنَّي مِّْن َحْولِّ اْلَعْرشِّ بقوله: ﴿ ، (75ُيَسبنُِّحوَن حبِّ

 .ويؤمنون، ويستغفرون ملن يف األرض"

 التفسري

ُّ إخواَن الصفا يف الليلة السابعة عشر من كتاب  ْسَتاينِّ جِّ اإلمتاع لقد اهتم السنِّ
حيدي مبحاولة املواءمة بّي الدين والفلسفة، قائاًل إن إخواَن الصفا يعرضوهنما للتو  واملؤانسة

وكأهنما طريقان متوازاين، ويرد السجستاين على هذه احملاولة بَِّصْمتِّ النرُّبُروَّةِّ عن الفلسفة. 
لكن احلقيقة أن إخواَن الصفا ال حياولون املواءمة بينهما فقط، وإمنا يرجعوهنما إىل مصدٍر 

، فرر"ُسنن الدايانت النبوية وموضوعات النواميس الفلسفية ]...[ كلها إشارات ومراٍم واحد
 إىل ما أشار إليه إبراهيم خليل الرمحن".

َللِّ  لََّة إبراهيَم احلنيفيَة قد انبثقت منها كلُّ طوائف التوحيد سواء أكانت من اْلمِّ إن مِّ
ْمِّذِّيُّ  ُجزًءا من القرآن غري موجوٍد ابلذي نقرأ  ُسَنِنهِ  يف النبوية أو الننَِّحلِّ الفلسفية، فيذكر الرتنِّ

منه اآلن، يقول: "إن ذات الدين عند هللا احلنيفية املسلمة ال اليهودية وال النصرانية وال 
ْنٍس مشرتٍك لكل الطوائف على اختالفها. ولكن إخواَن  21اجملوسية" . فتظهر هنا احلنيفيُة َكجِّ

ائف اليت أََتْت من احلنيفية طائفَة الفالسفة اليت كانت يف هذا الصفا يَزِّيُدوَن على هذه الطو 

                                                            
 .3898، ابب من فضائل أيب بن كعب رضي هللا عنه، حديث رقم كتاب املناقبسنن الرتمذي،  21
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العصر طائفًة ُمْعرَتَفًا هبا حتت اسم "َصابَِّئة َحرَّاَن". فالفالسفة هبذا املعىن مل يكونوا أفراًدا 
يٌَّة من  منتمّي إىل طائفٍة دينية كاإلسالم أو املسيحية ُمطيعَِّّي لشريعتها، لكنهم طائفٌة ذِّمنِّ

"َحرَّان" ُمْعرَتٌَف هبم من أايم خالفة املأمون، يعيشون حتت مظلة شريعتهم اخلاصة،  مدينة
يَها هذا النص ابلر"نواميس الفلسفية".  تلك الشريعة اليت ُيَسمنِّ

يقول إخوان الصفا إنه ال يَرْفَهُم املعىن األصليَّ املشرتك بّي كل األداين إال "العاقُل 
ُل كالتايل: "َواْعَلْم اي أخي أبن اإلنسان العاقل اللبيب إذا َأْكثَرَر اللبيب" الذي تُعرنِّفُه الرسائ

التأمَُّل والنظر إىل األمور احملسوسة، واعترب أحواهلا بفكرته، وَميرََّزَها بَِّروِّيَّتِّهِّ، َكثُرَرتِّ  املعلوماُت 
 ه.(، فهو الذي يدرك املعىن احلقيقي لِّما يتأمل451، ص1، ج14نفسه" )رسالة  العقلية يف

وهو ابلنسبة للطقوس الدينية كاحلكيم ابلنسبة للعلوم الفلسفية. يستعمل العلماُء 
ْن قبُل، لكن الغايَة من أتسيس هذه العلوم كانت  العلوَم ليحلوا مشاكل دنيويًة كما رأينا مِّ
غايًة روحانيًَّة ابألساس مث اختفت مبرور الوقت وتزايد التأويالت اليت َسبرََّبْت غموَض النص 

ألصلي، وظلَّ احلكيُم وحَدُه هو َمْن يدرك معناها احلقيقيَّ. وكذا حال املؤمنّي؛ فهم ا
 ميارسون الطقوس الدينية كأوامرِّ ونواهي اإللهِّ، لكنه ال يفهم معناها إال العاقُل اللبيب.

تعطي الرسائل األولوية لإلسالم على اإلميان كما سنراه يف قراءتنا للرسالة اخلمسّي، 
العكس من منطق االختيار الذي يتطلب اإلميان قبل اإلسالم، فاملتدين ميارس  وذلك على

الطقوس الدينية بسبب اقتناعه ابلعقيدة. لكن رسائل إخوان الصفا تعكس الرتتيب وتطلب 
طاعَة اجلسد قبل فَرْهمِّ العقل. وهي تتبع يف هذا التفاسرَي القرآنية اليت ترى املؤمن يف درجة 

 أعلى من املسلم.
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كن رسائل إخوان الصفا تؤسس هذا الرتتيب على أساس آخر لن نفهمه إال ل
ابلرجوع إىل نظريتها حول اتريخ الفكر. فكما ذكران من قبُل، أصبحت احلكمُة غامضًة مبرور 
الزمان وبكثرة تفاسريها. فاحلكمة كأساس األداين ترجع إىل زمن قدف، وعندما أتيت نبوٌة 

ها، وهذا   جديدة لتكرر تعاليم النبوة السابقة عليها فإهنا تكرر املبادئ دون ذكر ُأُسسِّ
كاإلسالم مبعناه اخلاص الذي تسميه الرسائل "الشريعة احملمدية وامللة اهلامشية"، والذي يعود 
يف أصله إىل دين التوحيد احلنيفي، متغافال عن ذكر اأُلسس الفلسفية للتوحيد. فالشريعة 

في كما ختتلف احلقيقة الوضعية عن احلقيقة الطبيعية، فالدين احملمدية ختتلف عن الدين احلني
احلنيفي مطابق هليئة الطبيعة كما سنرى يف النص القادم، والشريعة احملمدية وضعية مبعىن أهنا 
. ونذكر هنا مقارنة إخوان الصفا  أوامُر ونواٍه غرُي مؤسَّسٍة على العقل وإمنا على اتباع السََّلفِّ

طباء، واليت قد نفهمها حتت ضوٍء الفرق بّي اإلسالم واإلميان، فاألنبياء بّي األنبياء واأل
يعاجلون األمم املريضة بفضل شرائعهم، غري آهبّي مبدى فهم األمم لعلمهم، كما الطبيب 

 الذي يداوي مرضاه اجلاهلّي بعلم الطب. 

 

 دراسة مقارنة بّي الطقوس اإلسالمية وطقوس الصابئة
وضوع املقارنة بّي طقوس الدين الفلسفي وبّي طقوس الدين ُط الرسائُل ملتُرْبسِّ 

الشرعي النصَف الثايَن من الرسالة اخلمسّي يف أنواع السياسيات اليت هي موضوع الفلسفة 
العملية املختصة بتهذيب األخالق وتنظيم املدينة. إن للسياسات َغَرَضّْيِّ ومها حتصيل 

ُ الرسائُل الدنيا كأهنا َأْسٌر للنفس كما السعادة "يف الدارين" أي يف الدنيا واآلخر  ة.ال تَرْعَتربِّ
ُم النفس". فاحلياة الدنيوية ليست  اعتربها أفالطون يف حماورته "مينو" لكنها تراها كأهنا "َرحِّ
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عقااًب على أخطاء النفس، لكنها فرتة هتيئة وكسب للحقائق ألجل احلياة األبدية. وُتيز 
كنان من حتصيل السعادة، ومها الدين والفلسفة. لكنه جيب الرسالة اخلمسون بّي سياستّي ُت

أال خنلط هنا بّي الدين كوحي والدين كسياسة من انحية، أو بّي الفلسفة كعلم والفلسفة  
كسياسة من انحية أخرى. جند أنفسنا هنا على املستوى العملي، فالدين شريعة مساوية 

ألصحاهبا مؤسَّسٌة على احلكمة البشرية. فلم مؤسَّسٌة على مقوالت اإلله، والفلسفُة نواميُس 
َتُكنِّ الفلسفُة يف العصر العبناسي علًما فقط لكنها كانت طائفة تضمُّ حتتها أهلها. والنموذج 
التارخيي هلذا نراه يف "مدينة حرنان" اليت تزعم أهنا مدينة احلكماء القدماء كفيثاغورس ،كما 

منه، أن فيثاغورس كان رجاًل حكيًما  أخي، أَيََّدَك هللُا بُِّروحٍ  َتْذُكُر الرسائُل قائلًة: "اْعَلْم اي
(. وهكذا يصبح التمييز بّي الدين 200، ص3، ج33موحًدا من أهل َحرَّان". )رسالة 

 والفلسفة ُتييًزا بّي نظامّي سياسيّي خمتلفتّي، وبّي نوعّي من اجملتمع.

 والفلسفية (: التمييز بني العبادتني الشرعية1دراسة مقارنة )ج

 263-261، اجلزء الرابع ، ص 50رسالة 
"فأما العباداتن، فإحدامها الشرعية الناموسية ابتباع صاحب الناموس، واالنقياد إىل 
أوامره ونواهيه، واملسارعة إىل ما جاء به وَقَضاُه َوَحَكَم به على َمنِّ اْسَتَجاَب إليه، وتقرب إىل 

َيُه من القرابّي، والعبادات، والطهارات، والصلوات، هللا سبحانه وتعاىل مبا ذكر أنه رَ  ضِّ
والصوم، والزكاة، واحلج، واجلهاد، والسعي إىل البيوت العامرة والبقاع الطاهرة، واإلقرار بكتب 
هللا ورسله ومالئكته ووحيه، وما شاكل ذلك يف موجبات أحكام الشرائع وإقامة النواميس، 

ر إىل أفعال النيب، صلى هللا عليه وسلم، واالقتداء أبفعاله، واالمتثال لألوامر والنواهي، والنظ
والتشبه به يف مجيع أفعاله، كما قال هللا: "َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسولِّ هللاِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة"، والتضرع 

 الشرعية العبادة
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إىل هللا سبحانه ابلدعاء واالبتهال يف وقت االجتماعات يف األعياد واجْلُُمعات، وعند ظهور 
 ت، فهذا هو الدعاء املستجاب والقرابن اْلُمتَرَقبَُّل.اآلاي

وأما العبادة الثانية فهي العبادة الفلسفية اإلهلية، وهي اإلقرار بتوحيد هللا عز وجل، 
وقد تقدم ذكرها يف صدر الرسالة اجلامعة يف شرح رسالة األرمثاطيقي َتقُِّف عليه إن شاء هللا. 

 ستجاب.وأما الدعاء والقرابن املقبول امل

رًا يف العبادة الفلسفية وإال هلكت وأهلكت  َفاْعَلْم اي أخي أنك مىت كنت ُمَقصنِّ
وضللت وأضللت، وذلك أن العمل ابلشريعة الناموسية، والقيام بواجب العبادة فيها، ولزوم 
الطاعة لصاحبها، عليه السالم، والعمل ابلعبادة الفلسفية اإلهلية إميان، وال يكون املؤمن 

ًا حىت يكون مسلًما، واإلسالم سابق على اإلميان كما قال هللا تعاىل على لسان رسوله، مؤمن
ُروَن اإلمياَن  صلى هللا عليه وسلم، خماطًِّبا األعراَب املنافقّي من أهل الشريعة الذين كانوا يُْظهِّ

ُنوا َوَلكِّنْ  ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلِّ اإلميَاُن  وَيْكُتُمون النفاَق: "َقاَلتِّ اأَلْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تُرْؤمِّ
يف قُرُلوبُِّكْم"، وإمنا ختصص أصحاب الرسول، عليه السالم، بعده ابلصرب الذي رََأْوُه كان 
يستعمله يف العبادة والطاعة لربه فرًضا على نفسه، وتعليًما ألصحابه، فقام ابألمرين، وكمل 

، عليه السالم، مسلًما مؤمًنا عارًفا ابلدعاء يف وقت ابملنزلتّي، وحاز الفضيلتّي، ألنه كان
اإلجابة، ولذلك كان ال يُرَردُّ له دعاٌء، وكان إماًما للمسلمّي واملؤمنّي عارًفا ابلفلسفة اإلهلية. 

 وملا َُتَّتِّ الفضيلُة لواحٍد من أهله وأصحابه قال مفتخرًا: "أان أرسطاطاليس هذه األمة".

رتان العبادة الشرعية ابلعبادة الفلسفية صعب جدًّا؛ ألهنا موُت َواْعَلْم اي أخي أن اق
اجلسد يف أقرب األوقات وحصُر النفس عن األمور احملبوبة أبسرها، وترُك الرخصة يف كل 
شيء منها، والوصوُل إىل إدراك حقائق املوجودات أبسرها. ونريد أن نشرح لك طرًفا منها 

 الفلسفية العبادة

 اإلسالم: ديين تنبيه
 اإلميان قبل

 

 صعوبة: منهجي تنبيه
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هو شبه املدخل واملقدمة لك طرًفا منها فتحصل لك فتحصل لك رتبٌة من الدرجة األوىل، و 
رتبة من الدرجة األوىل، وهو شبه املدخل واملقدمة لك، لعلك تقوم بشيء منها، فيحصل 

 لك رتبة من الدرجة من حد العبادة والدعاء يف األوقات املستجاب فيها َمْن يدعو بذلك".

 التفسري

ياسة الفلسفية على مستويّي من تقارن الرسالة اخلمسون السياسة الدينية والس
العبادة، مها األعياد الكربى، والقرابّي: فالعبادة الشرعية ممارسة للطقوس الدينية اليت وضعها 
الشارع، أما العبادة الفلسفية فتعريفها غامض حيث يقول النص إهنا "اإلقرار بتوحيد هللا عز 

ة األساسية ألهل التوحيد؟ يقول وجل". هل تقتصر العبادة الفلسفية على اإلقرار ابلعقيد
النص إن "العمل ابلعبادة الفلسفية اإلهلية إمياٌن". فالعبادة الشرعية ممارسٌة للطقوس، وهي ما 

، والعبادة الفلسفية هي اإلميان ابحلقيقة، والذي يتحقق -مبعناه الواسع -ُتسمَّى "اإلسالم"
العبادة الفلسفية حيث يقول: عن طريق دراسة اإلهليات بشكل علمي. وحيدد النص معىن 

"، وقد ذكران من قبُل 22"وقد تقدم ذكرها يف صدر الرسالة اجلامعة يف شرح رسالة األرمثاطيقي
يف اجلزء األول هذا النص، والذي يقول إن "علم العدد لغة التوحيد". فالعبادُة الفلسفية 

ل بناًء على هذا إن من ممارسُة الرايضيات والتأمل فيها وتربية النفس هبا، فيمكن أن نقو 
ُس العبادة الدينية بصفتها طقوًسا ميارسها اجلسد. ونفهم هنا  حيسب فيصلي، وهي اليت تؤسنِّ
حديث الرسول عندما يقول: "أان أرسطاطاليس هذه األمة"، فهو الذي ميارس العبادة 

َم أصوهَلا الفلسفيَة.   الشرعية بشكٍل سليٍم؛ ألنه َفهِّ

                                                            
 األرمثاطيقية هي علم العدد. 22
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أيًضا بشكل جذري: فالقرابن الشرعي هو  القرابن فهما خيتلفان أما ابلنسبة لِّنَرْوَعيِّ 
(، وهذا هو املعىن الذي استقرت عليه يف 270"املأمور به يف احلج من ذبح احليواانت" )ص

األداين، أي تقدف أكل مقدس لإلله وجملتمع املؤمنّي. وخيتلف القرابن الفلسفي ُتاًما عن 
 وجبة وإمنا هو تضحية ذاتية، حيث تقول الرسالة: "وأما هذا؛ ألنه ليس ذحًبا حليواٍن وتقدف

الفلسفي فهو مثل ذلك إال أن النهاية فيه التقرب ابألجساد إىل هللا سبحانه بتسليمها إىل 
" فاَذناملوت وترك اخلوف، كما فعل سقراط ملا شرب السُّمَّ املذكوَر قِّصَُّتُه يف كتاب 

طون حول موت سقراط بُِّشْربِّ السم، حياور هي حماورة أفال فايدوأو  فاذن(. و271)ص
فيها سقراُط تالميَذه حول موضوع املوت كما حياول إقناعهم أن املوَت إفراٌج للنفس من 
سجن اجلسد. والقرابن الفلسفي، كالعبادة الفلسفية، ليس عمليًة خارجية حُيدِّث هبا اجلسُد 

تكرارها. إن القرابن الفلسفي هو تغيريًا يف األشياء، كما أنه ليس حزمَة طقوٍس بوسعنا 
املرحلة األخرية لتطور النفس، ابالنفصال عن اجلسد، وابلنظر إىل هذا يُرَعدُّ الُقرابُن الشرعيُّ 

 صورًة خارجيًَّة للُقرابنِّ الذايت.

 (: األعياد الثالثة يف الشريعة اإلسالمية ووصف الطقوس الفلسفية2دراسة مقارنة )ج

 265-263، ص  ، اجلزء الرابع50رسالة 
"َواْعَلْم أيُّها األُخ أن أفضَل الدعاء يف السنة الشرعية والداينة اإلسالمية يف ليلة 
القدر، وبعدها عيد الفطر، وعيد األضحية يوم الَنْحر، وعند البيت احلرام، وبّي الركن 

وقت  واملقام، وعند معاينة هالل الفطر، وعند بذل الزكاة ملستحقها، ودعاء من أيخذها يف
 أخذها وطلبه إايها، فإن هذا دعاء مستجاب وقرابن ُمتَرَقبٌَّل. 

 الشهري العيد وصف
 الفالسفة دين يف

 طقوسها وشرح
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وأما العبادة الفلسفية اإلهلية فإن أول درجة منها وهي اليت كانت الفالسفة القدماء 
واألجلة العلماء أيخذون هبا أوالدهم وتالميذهم، بعد تعليمهم أحكام السياسات اجلسمانية 

ة الشرعية، أن يكون هلم يف كل شهر من شهور السنة والنفسانية والعبادات الناموسي
ثالثة  -على عدد التاريخ املعروف إىل حيث ينتهي من أراد االقتداء بتلك السنة -اليواننية

أايم يف كل شهر: يوم يف أوله، ويوم يف وسطه، ويوم يف آخره. فأما اليوم األول من الشهر 
ا يقدر عليه من البخور، وال يفرط يف فيجب له أن يتطهر أنظف طهور، ويتبخر أبطيب م

طهارته وصلواته املفروضة عليه يف شريعة الناموس، فإذا انقلب من حمراب صالة العشاء 
اآلخرة جلس يسبح هللا ويقدسه ويهلله ويكربه إىل أن ميضي من الليل الثلث األول. مث يقوم 

ر، ويربز من بيته إىل أن وجيدد الوضوء ويسبغ الطهارة ليكون طهور على طهور ونور على نو 
حيصل حتت السماء حبذاء اجلدي وهو النجم الذي يهتدى به، قال هللا تعاىل: "َوَعالَماٍت 
لنَّْجمِّ ُهْم يَرْهَتُدوَن"، فيتأمل الكتاب املبّي ويتدبر آايته ويرى امللكوت دائًما وهو يسبح هللا  َوابِّ

قال هللا تعاىل فيهم: "الَّذِّيَن َيْذُكُروَن هللَا ويقدسه وال يدع التكبري والتهليل، ليكوَن من الذين 
" اآلية. وال يزال كذلك  قَِّياًما َوقُرُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهبِِّّْم َويَرتَرَفكَُّروَن يف َخْلقِّ السََّمَواتِّ َواأَلْرضِّ

اًما حىت يذهب من الليل الثرُُّلثَانِّ فيكون الثرُُّلُث األوُل قياًما بعبادة الناموس، والثلث الثاين قي
يف التفكر يف امللكوت. فإذا زال َأَواُن الثلث األوسط هبط إىل األرض ساجًدا بَِّتَذلٍُّل 
وُخضوٍع لباريه، فال يزال كذلك ما َقدَِّر عليه، مث يرفع رأسه ببكاء واستغفار وتوبة واستعبار، 

طوين، فيعدد ذنوبه على نفسه، وينوي التوجه حبسناته وصاحل أعماله، ويدعو ابلدعاء األفال
والتوسل اإلدريسي، واملناجاة األرسطاطاليسية املذكورة يف كتبهم؛ فال يزال كذلك حىت يبدو 
الفجر فيقوم فُيْسبُِّغ الوضوَء ويتطهر، فريجع إىل حمرابه فيصلي صالة الفجر، وجيلس يف 
مكانه إىل أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وأقبل أوُل النهار ذبح بيده إن كان ممن 
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اعتاد ذلك ما قدر عليه من حُمَلَّلِّ احليوان، وأيمر إبصالح ما كان من الطعام، وأيذن قد 
ألهله وإخوانه ابلدخول عليه والوصول إليه، وحيضر ذلك بّي أيديهم. فإذا فرغوا من طعامهم 

خُيْرُِّج إليهم محدوا هللا، جلَّ وَعزَّ امسُُه، وشكروه وَخرُّوا له ُسجًَّدا ُشْكرًا له مبا َمنَّ عليهم، مث 
ُبُه الزماُن وَيَسُعُه املكاُن. وال يزالون كذلك بقيَة يومِّهم إىل الوقت  من احلكمة حبسب ما يُوجِّ
من العشاء اآلخرة، فريجعون إىل منازهلم، ويتصرفون يف معايشهم. ويقومون بواجبات أحكام 

ه وُتت أنوارُه فيه، يف تلك أدايهنم إىل اليوم الثاين، وهو يوم ليلة البدر إذا استكملت استدارتُ 
الليلة وصبيحة ذلك اليوم كما فعل يف اليوم األول وَأْزَيَد قلياًل، مث كذلك إىل وقت االنصراف 

مث يف آخر الشهر وهو اليوم اخلامس والعشرون من شهره  بعد العشاء اآلخرة من غد ليلة.
ةِّ يف السََّنةِّ َتَدى هبذه السُّنَّ بينه وبّي أول الشهر اجلديد املستقبل مخسة أايم، ويكون ملن اقرْ 

 ثالثُة أعياٍد".

 التفسري

ْبُه مناقٍض لتعريفها يف النص السابق على هذا  إن وصف العبادة الفلسفية هنا شِّ
النص أبهنا عبادة ابملعىن املنتشر، مبا يعين الصلوات واألدعية، والنحر الذي كان يعرنُِّف به 

الفلسفية منهج علمي لتطوير النفس وحتضري االنفصال  النصُّ القرابن الشرعي. فهل العبادة
عن اجلسد أم طقوس دينية ألمة فلسفية كصابئة حرنان؟ يقول النص إن العيد وطقوسه "أول 
درجة" من العبادة الفلسفية تستهدف األطفال والتالميذ، ويتضح هذا إذا ما رأيناه يف ضوء 

احلِّسية، أي بتعلم األشكال املرسومة على الورق، الرتبية العلمية كاهلندسة اليت تبدأ ابهلندسة 
مث تستمر ابهلندسة العقلية اليت تدرس التعريف العقالين لألشكال. فاهلندسة كالعبادة 
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الفلسفية اليت تبدأ بطقوس جسدية وتلحقها طقوٌس عقالنية ُتارسها النفس كالرايضيات 
 عبادة الشرعية.واإلهليات. فأوىل درجات العبادة الفلسفية قريبٌة من ال

ويبقي السؤال: كيف تَرَعلََّم إخواُن الصفا العبادَة الفلسفية؟ فقد تعلم العرب كتب 
الفالسفة بفضل نقلها من اللغة السراينية، ولكن كيف عرفوا دين الفالسفة القدماء، الذي  
كي نعرفه حنتاج إىل أن نشهد ممارسة طقوسه؟ تقول الرسائل إن فيثاغورس "كان رجاًل 

ًدا من أهل حران". )رسالة حكي (. فحرنان مدينة الفالسفة 200، ص3، ج33ًما ُمَوحنِّ
وديُنها ديٌن فلسفي. ولذا، فمن احملتمل أن يكون وصف العبادة الفلسفية وصف طقوس 
أهل حرنان. وميكن أن نربهن على ذلك أبن السرخسيَّ أوُل مصدٍر البن الندف خيربه عن دين 

 صابئة َحرَّاَن.

 (: توقيت األعياد يف النواميس الفلسفية3قارنة )جدراسة م

 267-265، اجلزء الرابع ، ص 50رسالة 
، وذلك أنه يف هذا اليوم يستوي  "العيُد األول عندهم يَرْوَم نزول الشمس بُررَْج احلََْملِّ

يُم،  وَيُذوُب الثلُج، الليُل والنهاُر يف األقاليم، ويَرْعَتدُِّل الزماُن، وَيطِّيُب اهلواُء، ويَرُهبُّ النَّسِّ
ُبُع العيوُن، وتَرْرَتفُِّع الرطوابُت إىل أعلى فروع األشجار،  يُل اأَلْودِّيَُة، وُُتَدُّ األهناُر، وتَرنرْ وَتسِّ
يُش، ويَرَتأَلْأَلُ الزَّْهُر، وتُورُِّق األشجاُر، وَتْكُمُل  ُبُت الُعْشُب، وَيطُوُل الزرُع وينمو احلَْشِّ ويَرنرْ

بِّيُب، وتُرْنتُِّج البهائُِّم، وَتدِّرُّ  األنواُر، وخَيَْضرُّ وجهُ  األرض، وتتكون احليواانُت، وَيدِّبُّ الدَّ
الضُُّروُع، وتنتشر احليواانُت يف البالد، وَيطيُب َعْيُش أهلِّ اْلرَبنِّ، وأتخذ األرُض زخرَفها، 

والسُّروُر. وتصري كأهنا فتاٌة شابٌَّة َطرِّيٌَّة، فيجب أن يكون ذلك اليوُم عيًدا يظهر فيه الَفرَُح 

 األول العيد يف فصل
 الفالسفة عند
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وكان احلكماء يف هذا اليوم جيتمعون وجيمعون أوالَدهم وُشبَّاَن تالميذِّهم أبحسنِّ زينٍة وأنظفِّ 
ظهوٍر إىل اهلياكل اليت كانت هلم، ويذحبون الذابئح الطيبة الطاهرة، ويضعون املوائد، وُيْكثُِّروَن 

لوا وَفرُِّحوا أخذوا يف استعمال املوسيقى البُرُقوَل واأللباَن واحلبوَب مما تُرْنبُِّتُه األرُض. فإذا أك
ابلنقرات اْلُمَحرنَِّكةِّ لألنفس إىل معاين األمور، والنغمات اللذيذة بتالوة احلكمة ونشر العلم، 
فيكون بذلك راحة النفس وكمال األنس، فال يزالون كذلك بَقِّيََّة يومِّهم مث ينصرفون إىل 

معروف عندهم، وهو اليوم الذي نَرَزَلْت فيه الشمُس  أشغاهلم. وهلذا اليوم اسم ابللغة اليواننية
. ، نَرْوَء الرَّبِّيعِّ  رَْأَس احلََْملِّ

، وفيه  فإذا نزلتِّ الشَّْمُس أوَل السرطان فإن ذلك اليوَم العيُد الثاين نَرْوُء الصيفِّ
يتناهى طوُل النهار وقَِّصُر الليل، وانصراف الربيع، وجميء الصيف، واشتداد احلر، وهبوب 

مائم، ونقصان املياه، ويبس العشب، واستحكام احلَْبنِّ وإدراك احلصاد والثمار، فيكون الس
 ذلك اليوُم عيًدا الستقبالِّ زماٍن جديٍد اتبٍع للزمان األول.

وكانت احلكماُء جتتمع فيه إىل اهلياكل املبنية لذلك اليوم؛ ألهنم كان هلم لكل عيد 
يوٍم مثلِّه، فيدخلون اهليكل املبين ويلبسون الذي يليق  هيكٌل ال يدخلونه بذلك الزنِّينِّ إال يف

بطبيعة ذلك الربج، وكذلك ما يكون يستعملونه من الطعام والشراب، وما كان من الثمار 
اآليت بّي الترَّْيبِّيسِّ والرتَّْطِّيبِّ يف الطبقة األوىل. فإذا َقَضْوا ما جيب عليهم يف ذلك اليوم 

.انصرفوا فال جيتمعون إىل العيد   الثالث وهو يوم نزول الشمس رَْأَس امليزانِّ

فإذا نزلت َأوَُّل دقيقة من برج امليزان استوى الليُل والنهاُر مرًة أخرى، ودخل اخلريُف، 
وطَاَب اهلواُء، وَهبَّْت رايُح الشمال، وتغري الزماُن، ونقصت املياُه، وَجفَّتِّ األهناُر، وَقلَّ َماُء 

، وَجفَّ النباُت، ف يكون ذلك اليوُم أيًضا يوَم عيٍد، فيدخلون إىل اهليكل املبين لذلك العيونِّ

 الثاين العيد يف فصل
 الفالسفة عند

 

 الثالث العيد يف صلف
 الفالسفة عند
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، ومن نشر العلم ما  اليومِّ ويكون استعماهلم من األكل ما يوافق طبيعَة ذلك اليومِّ والزمانِّ
. َر الَقْوسِّ أوَل اجلديِّ  الَق به، وال عِّيَد هلم بعده إىل أن تبلَغ الشمُس آخِّ

، والنهاُر يف العيد الرابع يتناهى طوُل اللي ل وقَِّصُر النهارِّ، وأيخذ الليُل يف النرُّْقَصانِّ
الزايدة، وينصرف اخلريُف، ويدخل الشتاُء ويشتد الربُد، ويسخن اهلواء، ويتساقط ورق 
ُر احليواانُت يف أعماق األرض وكهوف اجلبال من شدة  الشجر، وميوت أكثر النبات، وتَرْنَحجِّ

ونشأتِّ اْلغُُيوُم، وأظلم اهلواء، وَكَلَح وجُه الزمان، ُهزَِّلتِّ البهائُم  الربد. فإذا َكثُرَرتِّ األَْنَداءُ 
، ومنع للناس التصرف واالجتماع بعضهم من بعض، ومير عيش أكثر  وَضُعَفْت قُرَوى األبدانِّ
ُذ هذا اليوَم يوَم ُحْزٍن وكآبٍة وَنَدٍم واستغفاٍر، وكانوا يصومونه وال  احليوان. وكانت احلكماُء تَرتَّخِّ

 يُرْفطُِّروَن فيه". 

 التفسري

تصف الرسائل هنا طقوس دين التنجيم، حيث حتاكي سلسلُة االحتفاالت الدينية 
الزََّمَن السماويَّ ومراحل الشمس يف األبراج. وحتتفل األعياد ابلدخول يف فصل من فصول 

تاء. السنة، حيث تبدأ سلسلُة االحتفاالت بعيد الربيع وتنتهي بعيد الدخول يف فصل الش
وُُتثنِّل هذه السلسلُة يف النواميس الفلسفية منوذًجا للطقوس الدينية. وستتعرف الرسائُل على 
ترتيب األعياد الفلسفية وبنائها يف ديٍن آَخَر وهو الشريعة اإلسالمية، وهذا حىت إذا مل تكن 

 السَّنُة اإلسالمية مؤسََّسًة على السنة الشمسية بفصوهلا األربعة.

 

 الرابع العيد فصل
 الفالسفة عند
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 (: تفسري ترتيب طقوس العبادة4نة )جدراسة مقار 

 270-268زء الرابع ، ص اجل، 50رسالة 
"َواْعَلْم أَيرَُّها اأَلُخ أن أعياَدان هذه ليست ُتَشابُِّه أعياَد الفلسفة وال الشريعة يف احلقيقة 

أيًضا:  لكن ابملثل؛ ألن أعياَدان ذاتيٌة قائمة بذواهتا َتْظَهُر األفعال عنها وهبا وفيها، وهي ثالثةٌ 
َها فِّْعاًل.  أوٌل وأوسٌط وآخٌر، والرابع أصعبها عماًل وَأَشدُّ

وأمثال هذه األايم األربعة اليت ذكرانها ووصفناها يف الزمان ابحلركات الفلكية 
َبات أحكام النجوم الربيع والصيف واخلريف والشتاء. ويف الشريعة احملمدية وامللة  وُموجِّ

ى وعيد الَغدِّيرِّ ويوم املصيبة به، صلوات هللا عليه. ويف عيد الفطر وعيد األضح اهلامشية
أايم  الشريعة الفلسفية نزول الشمس احلمل والسرطان وامليزان واجلدي. ويف الصورة اإلنسانية

الصبا وأايم الشباب وأايم الكهولة وأايم آخر العمر، به ذهاب الشخص ومفارقة اجلسم 
أهله اهْلَمُّ واحْلُْزُن واأَلَسُف على فَرْقدِّهِّ كما َحزَِّن أهُل للنفس، ولذلك يُرْبَكى عليه، ويكون عند 

ُدهم، وخَتَطَُّفوا من بَرْعدِّهِّ، وتَرَفرََّق مَشُْلُهْم،  بيت النبوة َلمَّا فقدوا َسينَِّدهم وَغاَب عنهم واحِّ
ُبوا َحقَُّهْم، َوتَرَبدَُّدوا، مث ُختَِّم ذلك بِّيَرْومِّ  كربالء وقُتَِّل َمْن قُتَِّل من   وَطَمَع فيهم َعُدوُُّهْم، واْغُتصِّ

 الشهداء ما افتضح اإلسالُم به.

ومن قبله ما أانل أحق الناس مبا قاسى أوالهم ابألمر من بعده، مث من بعد غيبة 
صاحب الشريعة، َصلَّى هللا عليه وسلم، قتل من بعده من أجلة أصحابه املساعدين له يف 

دنِّيقِّهِّ وفاُروقِّ  هِّ وذِّي النُّوَرْينِّ وما تواتر على أهله وأقاربه من إقامة الناموس معه مثل صِّ
الَّن الوفاء، إىل أن أيذَن  املصائب، فصار ذلك سبًبا الختفاء إخوان الصفاء، وانقطاع دولة خِّ

 الصفا إخوان أعياد
 املراحل هي األربعة

 للقيامة األربع

 

 لألعياد اترخيي تفسري
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ْم  هللُا بقيام َأوَّهلِِّّْم واثنيهم واثلثهم يف األوقات اليت ينبغي هلم القياُم فيها إذا بَرَرُزوا من كهفِّهِّ
َبةِّ َسينِّدِّهِّْم كما غاب أَبُوُهْم  واستيقظوا من ُطولِّ نَرْومِّهِّْم. واليوم الرابع يكون فيه حزهنم لَِّغيرْ

صاحُب الناموس، وما كان من احلزن والكآبة الواقعةِّ هبم من بَرْعدِّهِّ فأعيادان أَيرَُّها األُخ هي 
يهِّ إليها ويُرْلهِّ  ُمَها من األفعال أشخاص انطقة وأنفٌس فَرعَّاَلٌة تَرْفَعُل إبذن ابريها ما يُوحِّ

 واألعمال.

فاليوم األول من أايمنا والعيد الفاضل من أعيادان هو يوم خروج أول القائمّي منا، 
ويكون اليوم املوافق له لنزول الشمس برَج احلََْملِّ جمليء الربيع واخلصب والنعمة ونزول الرمحة 

واليوم الثاين هو يوُم قيامِّ الثاين  والظهور واالنتشار، وهو يوُم فرٍح وسرور لنا وجلميع إخواننا.
املوافُق يوَم قيامِّه يوَم نزولِّ الشمس أوَل السرطان يف تناهي طول الليل وقصر النهار؛ إذ كان 
فيه َتَصرُُّم دولةِّ أهل اجْلُورِّ وانقضاُؤها وهو فَررٌَح وسروٌر واستبشاٌر. واليوم الثالث هو يوُم قيامة 

أوَل امليزان واستواء الليل والنهار، ودخول اخلريف، وهي مقاَوَمُة  اثلثِّنا املوافُق لنزولِّ الشمس
الباطلِّ احلقَّ، وكون األمر على خالف ما كان عليه. مث اليوم الرابع يوم احلزن والكآبة يوم 
رجوعنا إىل كهفنا وكيف التقية واالستتار، وكون األمر على ما قال صاحب الشريعة: "إن 

د غريًبا، فَرَيا طُوََب لِّْلُغَراَبءِّ"، فيكون األمر على مثل ما حنن عليه يف اإلسالم ظهر غريباً وسيعو 
وقتنا إىل وقت الربوز واخلروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع الشمس بعد ذهاب الشتاء إىل 

نَّا إال َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم" "َوَمنْ  "، "َوَما مِّ ُقدَِّر َعَلْيهِّ رِّْزقُُه  برج احلمل، "َذلَِّك تَرْقدِّيُر اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ
، ويرفع أهَل  فَرْليُرْنفِّْق ممَِّّا آاَتُه هللاُ". واْعَلْم اي أخي أن يف هذه املدة ميِّيُز هللا اخلبيَث من الطَّينِّبِّ
العلم درجاٍت مل يكونوا لِّيناُلوَها إال بصربهم واحتساهبم يف جنب ما يصيبهم، فال تُرْنكِّْر أَيرَُّها 

 قيام مراحل تفسري
 الصفا إخوان
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الزماَن ال يدوم بصفائه، إن الصفاء إمنا يعرف ابلكدورة، والعدل  األُخ ما ذكران من أن
ابجلور، والصحة ابلسقم، وإمنا صفاء إخوان الصفاء َلَما َأْخَلُصوا الصرَب على البلوى يف 

 إليه بنفوس طيبة ساكنة مطمئنة". السراء والضراء، واستسلموا لرهبم، وانقادوا

 التفسري

النواميس الدينية يف اجلدول رنة بّي الشريعة اإلسالمية و ميكن أن جنمع نتائج هذا املقا
 :اآليت
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فصول  
 السنة

صورة 
 اإلنسان

األعياد يف  االنفعاالت
النواميس 

 الفلسفية

األعياد يف 
الشريعة 

 احملمدية

قيام  اتريخ األمة
إخوان 

 الصفا

نزول الشمس  أعظم فرح أايم الصبا الربيع 1
 يف احلمل

القيام  لشريعةنزول ا عيد الفطر
 األول

فرح دون  أايم الشباب الصيف 2
 الفرح األول

نزول الشمس 
 يف السرطان

عيد 
 األضحى

غيبة صاحب 
 الشريعة

القيام 
 الثاين

نزول الشمس  فرح ممزوج أايم الكهولة اخلريف 3
 يف امليزان

قتل أصحاب  عيد الغدير
صاحب 
 الشريعة

القيام 
 الثالث

أايم آخر  الشتاء 4
 العمر

نزول الشمس  ن وكآبةحز 
 يف اجلدي

غيبة السيد  يوم املصيبة
أصحاب 
 الكهف

القيام 
 الرابع

 

وحىت لو اختلف مضموُن طقوس عبادات الشريعة اإلسالمية والنواميس الفلسفية 
واختلفت أيًضا مواعيدها وتربيرها ابلعودة إىل املعتقدات، فإن الرسائل تكتشف بناًء ومزاًجا 

سلسلة األعياد األربعة الكربى وتدرجها يف االنفعاالت من أعظم الفرح مشرتًكا بينهما، وهو 
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هذه االنفعاالت يف الشريعة وضعية مؤسسة على اتريخ التنزيل وسرية  إىل احلزن والكآبة.
اهتا. وقلنا إن مبدأ احلكمة  نَبِّينَِّها. أما النواميس الفلسفية فمؤسسة يف الطبيعة وحتاكي تغرين

بقة ترتيب فنوهنا الوضعية لألمور الطبيعية كي يرجع اإلنسان إىل َجينِّدِّ البشرية يكمن يف مطا
اخْلَْلقِّ مث إىل جالل اخلالق. فهنا ترتيب أعياد الشريعة والفلسفة مطابٌق لرتتيب السنة 
الشمسية ولرتتيب حياة النفس من الوالدة األوىل يف اجلسد إىل الوالدة الثانية ابالنفصال عن 

لطقوس الدينية هكذا ُتذَكنُِّر املؤمَن بتطور احلياة يف الطبيعة، وتذكنِّرُه أيًضا اجلسد. وممارسة ا
 بتطور النفس يف الدنيا.

يضيف النص نوًعا اثلثًا من األعياد وهو أعياد مجاعة إخوان الصفا. جيب أال نفهم 
لقب إخوان الصفا كأنه اسم مستعار خُيفي به مؤلُف الرسائل هويَته، لكنه "شخصية 

ص  Gilles Deleuzeمية" مبعىن جيل دلوز مفهو  للعبارة، مبا يعين أهنا البطل الذي يشخنِّ
فلسفًة ما، كسقراط ابلنسبة لفلسفة أفالطون أو زرادشت لفلسفة نيتشه. وُتنع الرسائل 
التعامل مع اسم "إخوان الصفا" بوصفه امسًا مستعارًا، حيث تقول: "إذا بلغوا إىل معايل 

ئع، ذوي غىن عن احلاجة إىل من سواهم يف مجيع ما حيتاجون إليه من العلوم وشرائف الصنا
يَرُهْم  أمر معيشة الدنيا. فإذا وصلوا إىل هذه املرتبة وَحصَُّلوا هذه املنزلة، َصحَّ لنا أن ُنَسمنِّ
إبخوان الصفاء. واْعَلْم اي أخي أن حقيقَة هذا االسمِّ هي اخلاصُة املوجودة يف املستحقّي له 

 (411، ص4، ج52 على طريق اجملاز". )رسالة ابحلقيقة ال

ليس إخوان الصفا َلَقًبا كر"دكتور" أو "مهندس" حنصل عليه بشهادٍة وإمنا هو َمْفهوٌم 
له صفاته اخلاصة به، لكنه يشري إىل َمن يستحقه يف كل زمان. كذلك تَرْربُِّط الرسائُل بّي 

، 4، ج44عصر الظلم )رسالة "إخوان الصفا" وأهل الكهف النائمّي املنتظرين هناية 
الناَس الذين حصلوا على  -أي إخوان الصفا -(. وَتصف تلك الشخصية املفهومية18ص
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درجة من احلكمة، فإخوان الصفا هم الذين َطهَُّروا أنفَسهم من الشهوات برايضة العلوم 
ويصبحوا الفلسفية، وتوصَّلوا بفضل هذا إىل أن يكونوا نَرْفًسا واحدًة يف أجساٍد خمتلفة، 

 قادرين على االنفصال عن اجلسد والصعود إىل العامل الروحاين.

فيمكن أن نقول إن مفهوم إخوان الصفا جيمع حكماء كل زمان، الذين وصلوا إىل 
ُأخرى درجات العبادة الفلسفية، فقد مرنوا بكل درجات العبادة الشرعية والفلسفية انتهاًء 

 إىل انفصاهلا عن اجلسد. مبراحل القيامة األربع من جتسد النفس

يف ختامِّ تفسري هذا النص، ميكننا أن نالحظ أتثريه على فلسفة الفارايب الذي بىن 
لَّة –تصورًا جديًدا لتاريخ الفكر والعالقة بّي الفلسفة والشريعة يف  -اليت يسميها الفارايب اْلمِّ

لفلسفة، حىت إذا  ، حيث أثبت الفارايب وجود صراع بّي أهل الشريعة وأهل اكتاب احلروف
كان أصُل امللة هو الفلسفة نفسها، فامللة حُتونُِّل احلقائق الفلسفية إىل صوٍر وقواعَد. والنيب 
عند الفارايب هو فيلسوف شاعر أو فيلسوف شارع. تظهر املشكلة عندما تنتقل امللة من أُمٍَّة 

 الفارايب: إىل أُمٍَّة أخرى ال تعرف الفلسفَة اليت أتسست عليها امللُة. يقول

لَُّة اتبعًة لفلسفة كاملة وكانت األمور النظرينة اليت فيها غرَي موضوعة  "فإذا كانت اْلمِّ
وا عنها بل إمنا كانت قد ُأخذت مثاالهتا  فيها كما هي يف الفلسفة  بتلك األلفاظ اليت يعربنِّ

ا   مكاهنا إمَّا يف كلنِّها أو يف أكثرها، ونُقلت تلك  امللنة إىل أمنة أخرى من غري أن يعرفوا أهنن
اتبعة لفلسفة وال أنن ما فيها مثاالٌت ألمور نظرينة صحَّت يف الفلسفة برباهَّي  يقينينٍة بل 
ُسكت عن ذلك حىت ظنت تلك األمنة أنن املثاالتِّ اليت تشتمل عليها تلك امللنُة هي احلقُّ 

ا هي األمور النظرينة أَنْرُفُسها، مثن نُقَِّلْت إليهم بعد  ذلك الفلسفُة اليت هذه امللنُة اتبعٌة هلا يف وأهنن
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اجلودة، مل يؤمن أن ُتَضادَّ تلك امللنُة الفلسفَة ويعاندها أهُلها ويطَّرحوا، ويعاند أهل الفلسفة 
 (. 149، ص كتاب احلروفتلك امللنة ما مل يعلموا أنن تلك امللنَة مثاالٌت ملا يف الفلسفة" )

ن العبادة احلنيفية الفلسفية، عسالمية املأخوذة تصف هذه الفقرة حال الشريعة اإل
ويربهن على هذا تشابُه بناء اإلسالم مع احلنيفية. لكن املسلمّي جيهلون مصدر دينهم، 
َّي أنه َتَطوٌُّر  وابلتايل فإهنم يصارعون ضد الفلسفة، كما أن الفالسفة يهامجون الدين اَنسِّ

 ملذهبهم.



151 
 

 املستوى السياسي
نساَن عند إخوان الصفا عامٌل صغرٌي جيمع الصفاتِّ كلَّها، لكن هذا لقد بيننا أن اإل

  " اإلنساَن ليس اإلنساَن الفرد وإمنا هو "اإلنسان كامل األداين" أو "اإلنسان املطلق الكلنِّيُّ
يه الرسائل، اجلامع لألمم والطوائف كلها. ولتكوينِّ هذا اإلنسان حنتاج إىل نظاٍم  كما ُتسمنِّ

" كلها.سياسي حيوي ما نُ  يهِّ اآلَن "اأَلقَرلنِّيَّاتِّ  َسمنِّ

 السياسة املدنية
كانت اخلالفُة اإلسالمية يف هذه العصر دولًة إمرباطوريًة. لكن "الدولة" حينذاك مل 
تكن تعين جهاز املؤسسات واملوظفّي ابملعىن احلاضر للكلمة، وإمنا كانت تعين العائلة 

َبٍة حتكم األمَم كلَّها، وهذه الدولة جتمع حتت مظلتها احلاكمة للبلد واليت تنحدر من أُمٍَّة متغلنِّ 
شعواًب متعددًة وأداياًن وشرائَع متنوعًة ولغاٍت خمتلفًة. وكان موضوُع الفلسفة السياسية عند 
العرب هو "الدولة" هبذا املعىن ومل يكن سؤال "املدينة" مطروًحا عندهم بَرْعُد، كما كان عند 

ملدينة عن الدولة ابحتوائها على شعٍب واحٍد يعيش يف بلٍد واحٍد الفالسفة اليوانن. وُتتاز ا
حتت قانوٍن واحٍد وهبذا ُتثل املدينُة الوحدَة السياسيَة، يف حّي ُتثل الدولُة الشموَل السياسيَّ 

 الذي جيمع الكلَّ حتت ُحْكٍم واحٍد.
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 عناية اختالف األنواع : احتالل وجه األرض كله

 375ث ، ص ، اجلزء الثال40رسالة 
"فإْن قِّيَل: ما احلكمة يف اختالف أنواع النبات، وأوراقها، ومثارها، وفنوهنا، وألواهنا، 
وطعومها، وروائحها، وطباعها املختلفة؟ قيل: لَِّما فيها من كثرةِّ املنافع للحيواانت املختلفة 

 الصور، املتغايرة الطباع، املفنَّنة األخالق، الكثرية املتصرَّفات.

بِّلَّتَِّها األُلفُة واألنُس واملودُة؟ يُرَقاُل: فإن قيل : ملَِّ ُجعَِّل يف طِّباعِّ بعض احليواانت وجِّ
 لَِّيْدُعوَها ذلك إىل اجتماع املعاوِّن ملا فيه من صالحها وكثرة منافعها.

بِّلَّةِّ بعض احليواانت؟  وإن قيل: فما احلكمُة يف َكْونِّ النرُُّفورِّ والَوْحَشةِّ واْلَعَداَوةِّ يف جِّ
ال: لَِّكْيَما َيْدُعَو ذلك إىل التباعد يف األماكن، واالنتشار يف البالد، ملا فيه من صالح يق

يَق هبا التصرُّف والُفْسَحُة  حاهلا، وسالمتها من اآلفات، ولَِّكْيال تتزاحَم يف األماكن، وَيضِّ
.  وَرغدُة الَعْيشِّ

هم بعًضا؛ مث اجتمع الناس يف املدن والقرى، وتزامحوا لشدة حاجتهم إىل مُ  عاونة بعضِّ
 ألن اإلنسان ال يقدر أن يعيش وحَده إال عيًشا َنكًِّدا".

 التفسري

ُترَبنُِّر الرسائُل كلَّ شيء يف الطبيعة بعناية هللا، فتنوع النبات يصب يف صاحل 
احليواانت، وأللفة احليواانت وعداوهتا تربيراٌت كذلك، فأوهلما: ألجل معاونة بعضهم البعض، 

جل انتشار احلياة على سطح األرض. وجند عند اإلنسان التناقَض نفَسه الذي واثنيهما: أل



153 
 

يستخدم اإلنساُن أيَّ ُتييٍز سواٌء أكان ُتييزًا اقتصادايًّ بّي جنده عند احليوان، فمن انحية 
الفقراء واألغنياء، أو ُتييزًا وطنيًّا بّي الشعوب املختلفة، أو ُتييزًا بّي امللل الدينية أو بّي 

ملذاهب داخل الدين الواحد، لُِّيرَبنَِّر رغبَته يف الَغَلَبةِّ على اجلميع واحتكاره للحقيقة وللسلطة. ا
"، وهذه اإلشكالية اإلنسان ال يقدر أن يعيش وحده إال َعْيًشا َنكًِّداومن انحية أخرى، فإن "
" من "االجتماعية غري االجتماعية لإلنسان Emmanuel Kantسُيسمنِّيها إميانويل كانط 

َي رغبَته وحيتاُج من اآلخر أن  ه، فهو يريد أن يُرْرضِّ حيث أنه أانينٌّ واجتماعيٌّ يف الوقتِّ نفسِّ
أي االحتياج إىل اآلخر وامليل إىل العداوة يف الوقت  -يساعَده يف هذا. وألجل هذا التناقض

َن عنايَة هللا من جيب على اإلنسان أن يُنظنَِّم التعايَش حتت سياسٍة َتْسَمُح به، وُُتكنِّ  -نفسه
 هذا كما نراه يف النص التايل.

 نظرية تقسيم العمل

  43 -41الرسالة اجلامعة، ص 
"وأَمَّا ما هو عليه من االختالف يف الصنائع واألعمال حبسب اختالف هويتهم 

وغريهم يعملون الصوف ويبدعون يف عمله ونقشه وصبغه  أهل أرمينية وبقاعهم، مثل
ه الغطاَء والفرش والدنِّاَثر، وال يَرْعدُِّلوَن عن عمله، وال يبطلون اختاذه، وألوانه، ويتخذون من

ُب هلم الذَّمَّ على  ، فليس ذلك شيًئا يُوجِّ بِّيقِّي من اْلَكتَّانِّ وإهنم ال حيسنون عمل الشُّْربِّ والدَّ
بِّيقِّي من الَكتَّانِّ وال حيُْ  ُنوَن ترك عمله واالستعمال له، وال الذين يعملون الشُّْرَب والدَّ سِّ

الصُّوَف، َيذِّمُّوَن على ذلك وينسبون إىل العجز والتقصري، ولكن حتمل صناعة هؤالء وينتفع 
 بعضهم بصناعة بعضهم، ويعمل ما عند هؤالء.

التخصص  تربير
 احلريف للشعوب
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فيكون بذلك سبب عمارة الدنيا، وصالح أهلها وَدَوامِّ حاهلا كروضع املرجان واللؤلؤ 
للؤلؤ وطالب املرجان ابللؤلؤ إىل مكان حىت يذهَب طالب اللؤلؤ ابملرجان إىل مكان ا

املرجان، كذلك سائر األشياء املوجودة يف مكان دون مكان، فهذه احلركة لصالح أحوال 
البشر؛ فقد اَبَن ابلربهان أبن وجوَد الشيءِّ مبكاٍن دون مكاٍن حكمٌة جليلة، ومنفعة عامٌة 

، ، َذلَِّك تَرْقدِّيُر اْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ فبالربهان قد اَبَن الدليُل واتََّضَح أبنَّ الواجَب يف  وصالُح الُكلنِّ
احلكمة اختالُف الرتاب واألهوية واألغذية والصنائع واحلرفوما َشاَكَل ذلك، وأن اختالَفها فيه 
احلكمُة العظيمة والنعمُة اجلسيمة والصالُح اْلُكلنِّيُّ والنرَّْفُع العامُّ. وإمنا يُرْنَسُب العجُز ويقع 

ْن يعجز عن عمٍل ما هو عارٌف به من األعمال ومعتاٌد له من األفعال، ويعدل عنه الذمُّ مبَِّ 
إىل غريه مما ليس هو من طبعه، ولو كان له العامل كله بنوع واحد ال اختالف فيه مستغنًيا 
عن احلركة واالنبعاث من مكان إىل مكان لطلب الفائدة، َلَوَجَب أن يكون خمالًفا لألصل 

. وملا كانت النفُس متحركًة ابلشوق إىل العقل َوَجَب الذي بدأ منه؛  ألن احلركَة مبدُأ الكونِّ
أن يكوَن الَفَلُك احمليط متحرًكا والختالف األشياء، ووجود بعضها يف مكان إىل مكان 
لطلب الفائدة، لوجب أن يكون خمالًفا لألصل الذي بدأ منه، ألن احلركة مبدأ الكون. وملا  

 ابلشوق إىل العقل َوَجَب أن يكون الفلك احمليط متحرًكا إبدارة ما كانت النفُس متحركةً 
دونه من األفالك، فلذلك  َوَجَب أن يكون العامل متحرًكا والختالف األشياء، ووجود بعضها 
ْن َمَكاٍن هو به إىل مكاٍن هو  يف مكان دون مكان، َوَجَبتِّ احلركُة لِّنَرْقلِّ ذلك الشيءِّ مِّ

َْوُجوبِّ احلكمة، وكانت الفوائُد ابلعامل معدوٌم فيه، وكان يف  ذلك صالٌح عامٌّ ونفٌع شامٌل مبِّ
متصلًة غرَي منقطعٍة. وإن يف املضي املسافر من بالد املغرب ابملرجان إىل بالد الشرق منفعة 
ملن يغوض يف قعور البحار، يستخرج اللؤلؤ ولو كان اللؤلؤ مبوضع املرجان مل يذهْب طالُب 

إىل مكان اللؤلؤ. وكذلك سائر األشياء املوجودة يف مكان دون مكان. فبهذه  اللؤلؤ ابملرجان

َلع ومثال  تربير بُعد السِّ
 اللؤلؤ واملرجان
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احلركة صلحت أحوال البشر. فقد ابن ابلربهان أن يف وجود الشيء يف مكان دون مكان 
﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ )يس،  حكمًة جليلًة، ومنفعًة جسيمًة عامة، وصالًحا كليًّا

38") 

 التفسري

ها حتوي عدَة شعوب، يَرَتَميرَُّز كلُّ واحٍد منها عن اآلخر بلغتِّه أو إن الدولة بطبيعت
َعتِّهِّ. وعلى هذا تدرس الرسالة اجلامعة هذا التََّميرَُّز على املستوى االقتصادي من  بِّدِّينِّهِّ أو بَِّصنرْ
خالل مثالّي، أوهلما صنع القماش، حيث يتخصص أهل "أرمينية" يف صنع الصوف 

، وهذه امليزة اخلاصة هبم ويتفوقون فيه على َمْن  واهم، لكنهم عاجزون عن ُصْنعِّ الَكتَّانِّ سِّ
ه، فإن هذا العيبَ  أْي عجَزهم عن  -تتيح هلم التجارَة مع الشعوب األخرى. ويف الوقت نفسِّ

جيربهم على هذه التجارة. ويتحدث املثال الثاين عن جتارة املرجان واللؤلؤ،  -َنْسجِّ اْلَكتَّانِّ 
بّي صيَّادي اللؤلؤ وبّي صيادي املرجان يعطي لكل شعب من الشعبّي  فالبُرْعُد العظيم

ْلَعًة حَيَْتكُِّر جتارهَتا. وهكذا فإن البُرْعَد، مع كل أنواع االختالف األخرى، هَلَُو  ختصًصا وسِّ
 "احلكمة العظيمة والنعمة اجلسيمة والصالح الكلني والنفع العام".

دولية اليت ستنمو بظهور االقتصاد السياسي جند هنا بداية حتليل عمليات التجارة ال
يف كتابه  Adam Smithيف القرن الثامن عشر مع الفيلسوف األسكتلندي آدم مسيث 

. ميكننا مقارنة نص إخوان الصفا مع حتليل آدم  The Wealth of Nationsثروة األمم 
ا السوق احلر، فكل مسيث للتجارة الدولية ونظريته يف التقسيم الدويل للعمل اليت يقوم عليه
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أمة ُتلك القدرة على إنتاج سلعة معينة بُكْلَفٍة أقلَّ كثريًا من ابقي الدول، حيث إن كل أمة 
ُتلك "امتيازًا مطلًقا" لسلعٍة ما، وإذا ختصصْت يف ُصنعها فستصبح كلُّ أمٍة ابلتايل اتبعًة هلا 

يت ُتكنِّن من هذا التكامل بر"اليد وسُتكمِّل األمُم بعَضها بعًضا. ُيسمنِّي آدم مسيث العملية ال
، وهي العملية اليت حُتقق االتفاق بّي مصلحة األفراد the invisible handاخلفية" 

واألمم، فإذا قام كل واحٍد ابالهتمام مبصلحته اخلاصة فسيساهم هذا يف ارتقاء املصلحة 
ُبها؟ لقد أعطت وَمن  ". لكن ما "اليد اخلفية"العامة للكل من خالل هذه "اليد اخلفية صاحِّ

َلعِّ  املقارنة مع الرسائل إجابًة واضحًة، حيث تربط الرسائُل جناَح التجارة ابلتوزيع املعتدل للسنِّ
 هي َيُد هللا."بفضل عناية هللا، فر"اليد اخلفية

 نظرية اإلنسان املطلق

 اإلنسان الناقص واإلنسان الكامل

 100-99، اجلزء األول ، ص 2رسالة 
ْنهُ  -أخي"اْعَلْم اي  اَن بُِّروٍح مِّ أبن اإلنسان الواحد ال يقدر أن يعيش  -أَيََّدَك هللُا وإايَّ

، وال ميكن  وحده إال َعْيًشا َنكًِّدا؛ ألنه حمتاج إىل طِّيبِّ اْلَعْيشِّ من إحكامِّ َصَنائَِّع َشىتَّ
 اإلنساُن الواحُد أن يبلَغها كلَّها؛ ألن العمَر قصرٌي، والصنائَع كثريٌة.

هم بعًضا. وقد  فمن أجل هذا اجتمع يف كل مدينة أو قرية أاَُنٌس كثريون ملعاونة بعضِّ
أوجبت احلكمُة اإلهلية والعنايُة الرابنية أبن يشتغل مجاعٌة منهم إبحكام الصنائع، ومجاعة يف 
، ومجاعة بتدبري السياسات، ومجاعة إبحكام العلوم  َيانِّ التجارات، ومجاعة إبحكام البُرنرْ

 دي للعيشالفر  العجز

الدنيوي  التعاون
 وتقسيم العمل
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اعة ابخلدمة للجميع والسعي يف حوائجهم، ألن مثلهم يف ذلك كمثل إخوة وتعليمها، ومج
فأما ما  .من أٍب واحٍد يف منزٍل واحد، متعاونّي يف أمر معيشتهم، كلٌّ منهم يف وجٍه منها

اصطلحوا عليه من الكيل والوزن والثمن واألجرة، فإن ذلك حكمٌة وسياسة ليكون حثًّا هلم 
وصنائعهم ومعاوانهتم، حىت يستحق كل إنسان من األجرة حبسب على االجتهاد يف أعماهلم 

 .اجتهاده يف العمل ونشاطه يف الصنائع

ْنهُ  -واْعَلْم اي أخي اَن بُِّروٍح مِّ أنه ينبغي لك أن تَرتَريَرقََّن أبنك ال تقدر  -أَيََّدَك هللُا وإايَّ
 -اية اليت كانت من أبينا آدمَ أن تَرْنُجَو وحَدك مما وقعَت فيه من حمنة هذه الدنيا وآفاهتا ابجلن

ألنك حمتاٌج يف جناتَِّك وختلُّصِّك من هذه الدنيا اليت هي عاملُ الكون والفساد،  -عليه السَّالمُ 
ومن عذاب جهنَم وجوار الشياطّي وجنود إبليس أمجعّي والصعود إىل عاملاألفالك وسعة 

، إىل معاونةِّ إخواٍن لك ُنَصَحاَء السماوات ومسكن اْلعِّلنِّينَِّّي وجوار مالئكة الرمحن املقربّي
رين أبمر الدين علماَء حبقائق األمور لِّيُرَعرنُِّفوَك طرائَق اآلخرة وكيفيَة  وأصدقاَء لك ُفَضالَء متبصنِّ

 الوصول إليها، والنجاة من اْلَوْرَطةِّ اليت وقعنا فيها ُكلَُّنا جبناية أبينا آدَم، عليه السالم.

ْ حبديث احلمامة  ، وكيف جنت من كليلة ودمنةاْلُمَطوََّقةِّ املذكورة يف كتاب َفاْعَتربِّ
الشََّبَكةِّ لتعلَم حقيقَة ما قبلنا.واْعَلْم أن احلكماَء إذا َضَربُوا َمَثاًل ألمور الدنيا، فإمنا َغَرُضُهم 
منه أموُر اآلخرة واإلشارُة إليها بضروب األمثالِّ حبسب ما حتتمل عقوُل الناس يف كل مكاٍن 

 ".وزمانٍ 

 

 

الف    ردي  العج    ز
 لنجاة النفس

 

 الديين التعاون
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 التفسري

يشرح هذا النص تقسيم العمل واحتياج اإلنسان لآلخر وضرورة تعاوهنم. ويُعترب هذا 
التعاون ملصلحة الدنيا؛ ألن "الواحد ال يقدُر أن يعيَش وحَده إال َعْيًشا َنكًِّدا"، كما أنه 

 ملصلحة اآلخرة مبا يعين أنه ال ميكن لإلنسان أن ينجَو إال بتعاون اجلميع.

ا النص يف نصف رسالة اهلندسة، بّي احلديث عن اهلندسة احلسية، أي يوجد هذ
معرفة املقادير واألشكال اليت نراها ابلبصر وندركها ابللمس، واهلندسة العقلية أي معرفة 
األبعاد واألشكال كما نتصورها يف النفس ابلفكر. فما العالقة إذن بّي هذا النص املتحدنِّث 

عاون وبّي علم اهلندسة؟ إن املسافة بّي اهلندسة احلسية عن تقسيم العمل وضرورة الت
واهلندسة العقلية هي املسافة بّي معلوماٍت سهلة البلوغ واإلدراك وعلٍم حيتاج إىل دراسة 
منهجية حىت ندرك مفاهيمه، وكنتيجٍة لذلك يصبح له أهُله املتخصصون فيه. فإذا أضفنا إىل 

أهدافهم الدنيوية والدينية، كما سنراه يف الشمول  ذلك احتياج البشر إىل اهلندسة ليكملوا
الثالث، وإذا فهمنا أنه ليس َقَدُر الناسِّ كلنِّهم أن يتفوقوا يف اهلندسة، فإننا نستنتج من ذلك 

 ضرورَة التعاون بّي أهل العلوم املختلفة.

هي إشارة إىل النموذج األديب للتعاون بّي  كليلة ودمنةإن اإلشارة إىل كتاب 
اس املختلفة، وهذا النموذج جنده حتديًدا يف "قصة احلمامة املطوقة" اليت تستخدم عبارة األجن

"إخوان الصفا" مبعىن "األعوان على اخلري كله". حتكي هذه القصة وقوع محامات حتت 
َتزِّْعَن الشبكَة من األرض وَيطِّْرَن  شبكة صياد، فَريَرتَرَعاَونَّ برفرفة أجنحتهن بشكٍل متناغم فَريَرنرْ

ا عالًيا يف السماء، مث هتبِّط احلمامات قريًبا من ُجْحرِّ اجْلَُرذِّ الذي يَرْقرُِّض خيَط الشبكةِّ هب
ويُرْفرُِّج عن احلمامات. ميكن أن نقرأ هذه القصة قراءَتّْيِّ: على املستوى الدنيوي، ُتثل القصُة 
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م أعداء التعاوَن بّي األجناس املختلفة، وبّي األعداء كصداقة اجلرذ والغراب اللذين ه
ابلطبيعة، فاألول غذاء الثاين. وعلى املستوى الديين، فاحلمامات رمٌز للنفس وهبوطُها يف 
الشبكة احتباٌس لألجساد والطريق إىل النجاة يف السماء. ال جناَة للنفس عند ابن املقفع 

 وعند إخوان الصفا إال ابلتعاون.

خريطة  عن موقٍف جديٍد على الصفا يدافعون ميكن أن نقول إن ابَن املقفع وإخوانَ 
املواقف الدينية والفلسفية يف موضوع جناة النفس. فاملتدينون هلم موقٌف َحْصرِّيٌّ يف موضوع 
النجاة، حيث يقصرون النجاة على املؤمنّي بدينهم ويطردون اآلخرين من اجلنة، أما املوقف 

املفكر املسيحي كارل راهنر املتسامح فهو تَرَعدُّدِّيٌّ يعرتف بتنوع طرق جناة النفس. ويدافع 
Karl Rahner  عن موقف جتميعي مبفهوم "املسيحيّي اجملهولّي"، حيث يوجد أانٌس ساروا

يف طريق املسيح حىت وإن مل يعرفوا رسالته. أما إخوان الصفا فإهنم ميثلون دورًا جديًدا يف هذا 
 الطوائف ويعاون النقاش؛ ألهنم يقصرون جناة النفس على اجلماعة اليت جتتمع فيها كلُّ 

بعُضها بعًضا للصعود إىل السماء كما حصل مع احلمامات يف قصة ابن املقفع. وميكن أن 
 ُنَسمنَِّي هذا املوقَف "موقًفا تكامليًّا".

 قصة صداقة الغين والفقري

 55، اجلزء الرابع، ص 45رسالة 
ا، وذلك "فهكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء يف طلب صالح الدين والدني

أن معاونة األخ ذي املال لألخ ذي العلم مباله، ومعاونة األخ ذي العلم لألخر ذي املال 
رٌي ضعيُف  بعلمه يف صالح الدين كمثل رجلّي اصطحبا يف الطريق يف َمَفاَزٍة، أحدمها َبصِّ
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خذ البصرُي بَِّيدِّ البدنِّ معه زَاٌد ثقيٌل ال َيطِّيُق محَله، واآلخر أعمى َقوِّيُّ البدن ليس معه زاٌد، فأ
األعمى يقوده خلَفه، وأخذ األعمى ثَِّقَل البصريِّ فحمله على َكتِّفِّهِّ، وتَرَواَسَيا بذلك الزَّادِّ، 
وَقَطَعا الطريَق، وجَنََوا مجيًعا، فليس ألحدِّمها أْن مَيُنَّ على اآلخر يف إجنائه له من اهْلََلَكةِّ يف 

َبُه، واملعاونة ال تكون إال بّي اثنّي معاونته؛ ألهنما جَنََوا مجيًعا مبعاونةِّ كلنِّ   واحٍد منهما َصاحِّ
أو أكثر، واألُخ اجلاهل كاألعمى، واألُخ الفقري كالضعيف، واألُخ الغينُّ كالقوي، واألُخ 
العامل كالبصري، والطريُق هي ُصْحَبُة النفسِّ مع اجلسد، واْلَمَفازَُة هي احلياة الدنيا، والنجاة 

 كذا َمَثُل إخوانَِّنا املتعاونّي يف صاحل الدنيا والدين".هي حياُة اآلخرة، فه

 التفسري

على الرغم من قرابتها من نظرية "ابن املقفع" يف التعاون بّي األجناس املختلفة يف  
د أننا جن جع إىل املدرسة الفيثاغورسية، حيث، فإن مصدَر هذه القصة ير كليلة ودمنةكتابه 

، ومن ذلك قصة صداقة الغين 23لفيثاغورسمتعددة يف الرتاث العريب قصٌص وأحاديُث 
"، فقال  َد فيثاغورس َرُجَلّْيِّ خمتلفّي ُتاًما لكنهما "ُمَتَصافَِّيانِّ والفقري. ففي يوم من األايم َشهِّ
فيثاغورس: فَلْم يكن الواحُد فقريًا والثاين غنًيا، حيث حَمَتِّ الصداقُة الفروَق بينهما وأصبحا 

 صفا" اللذين جندمها أيًضا يف الرسالة اخلامسة واألربعّي.منوذًجا أَلَخَويِّ الر"

إن الصداقة عند إخوان الصفا ليست أُلفَة الشَّبِّيهِّ كما جندها يف َمَثلِّ "الطيور على 
أشكاهلا تقع"، ولكنها قرابُة األضداد واأُلُخوَُّة مع الغريب، واجتماع الشَّتِّيَتّْيِّ. وتشرتط هذه 

                                                            
23

Dimitri Gutas, Greek Wisdom Literature in Arabic Translation. A Study of 

the Graeco-Arabic Gnomologia, American Oriental Society, New Heaven, 

1975. 
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ال نرى عند اآلخر ما ينقصه ونتميز به حنن، وإمنا نرى ما ميتلك الصداقُة صفاَء النفس كي 
.  هو ويُرْعوُِّزان حنن، وهبذا نُرْنتُِّج مًعا اإلنساَن الكامَل اخلصالِّ

 اإلنسان املطلق

 376، اجلزء الثاين، ص 22رسالة 
، املستبصُر الفارسيُّ النسبةِّ، العريبُّ   "فقام عند ذلك العاملُِّ اخلبرُي، الفاضُل الذكيُّ

 ، ، الشاميُّ النُُّسكِّ ، العرباينُّ اْلَمْخرَبِّ، املسيحيُّ املنهجِّ ، العراقيُّ اآلدابِّ الدينِّ، احلنفيُّ املذهبِّ
، اإلهليُّ  ينُّ الرأيِّ ، الرابن ، اهلنديُّ البصريةِّ، الصويفُّ السريةِّ، امللكيُّ األخالقِّ اليوانينُّ العلومِّ

ُّ، فقال: احلمد هللا ، الصََّمَداينِّ  رب العاملّي، والعاقبُة للمتقّي، وال ُعْدواَن إال على املعارفِّ
 الظاملّي، وصلوات هللا على خاُت األنبياء، وخالصة األصفياء، حممٍد وآلِّهِّ أمجعّي".

 التفسري

إن هذه الشخصيَة احملتوية على صفٍة من كل أمة هي بطُل قصة "تداعي احليواانت 
من الرسالة الثانية والعشرين، حيث يتهم فيها احليواُن أمام ملك اجلن"، املروية يف اجلزء الثاين 

البشَر ابالستغالل، وعليه فيجب على اإلنسان أن يربر مصدر سلطته هذه بتأكيده على 
تفرُّدِّه خبصاٍل ال ميتلكها احليوان، وألجل أن يتم ذلك أتيت كل طائفة بشرية حبجة تؤيد 

َجاٌل  بينها وبّي أحد احليواانت، ويف اخلتامِّ أييت "العاملُ َزْعَمَها بتفوقها على احليوان ويدور سِّ
َعُث من جديٍد دون  اللبيُب" حبجٍة ال جيد احليواُن ردًّا عليها، وهي أن اإلنساَن هو الذي يُربرْ
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يهِّ  ، وهو َمْن ُتسمنِّ غريه، وهذا اإلنسان الذي يقوم من املوت عليه أن يكون كامَل اخلَِّصالِّ
(، حيث جيمع كل 494كمال األداين" )الرسالة اجلامعة، صالرسالُة اجلامعة "اإلنسان  

األداين دون أن يَرتَرَقيََّد حبدود الدولة اإلسالمية وأقلياهتا، لكنه يشمل أيًضا أداين أخرى 
 مشهورًة بعبادةِّ األواثن، كالدينّي اليوانين واهلندي.   

م، ويسمى ابلتايل فال حيوي اإلنساُن بداخله كلَّ اخلصال إالن ابحتوائه على كل األم
(، وهو العامَل كلُّه مبفهوم اإلنسان 279-276"اإلنسان الُكلنِّي" أيًضا )الرسالة اجلامعة، ص

 الكبري. وُُتَينُِّز الرسائُل بّي اإلنسان الكلي واإلنسان اجلزئي بشكل واضح يف النص التايل. 

 

 اإلنسانية الروحانية

 306، اجلزء األول، ص 9رسالة 
اُن الواحد مطبوًعا على مجيع األخالق، َلَما كان عليه كلفٌة يف "ولو كان اإلنس

إظهار كل األفعال ومجيع الصنائع، ولكنَّ اإلنساَن املطلَق الُكلنِّيَّ هو املطبوُع على قَبول مجيع 
 األخالق، وإظهارِّ مجيع الصنائع واألعمال، ال اإلنسان اجلزئي.

سانِّ املطلق، وهو الذي أشران إليه أنه خليفُة َواْعَلْم أبن كلَّ الناس أشخاٌص هلذا اإلن
هللا يف أرضه منذ يومِّ ُخلَِّق آدُم أبو البشر إىل يوم القيامة الكربى، وهي النفُس الكلية 

 املطلق اإلنسان ممثلو
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بقوله: "َما َخْلُقُكْم َوال  -َجلَّ ثَرَناُؤهُ  -اإلنسانية املوجودُة يف كل أشخاص الناس، كما ذََكرَ 
دَ   .ٍة" كما بَريرَّنَّا يف رسالة البعثبَرْعُثُكْم إال َكنَرْفٍس َواحِّ

ْنهُ  -َواْعَلْم اي أخي أبن هذا اإلنساَن املطلق الذي قُرْلَنا هو خليفُة  -أَيََّدَك هللُا بُِّروٍح مِّ
هِّ، وهو مطبوٌع على قَرُبولِّ مجيع األخالق البشرية، ومجيع العلوم اإلنسانية  هللاِّ يف أرضِّ

يَّةِّ، هو موجوٌد يف   كل وقٍت وزماٍن، ومع كل شخص من أشخاص البشر، والصنائع احلِّْكمِّ
َتْظَهُر منه أَفرَْعالُُه وعلوُمه وأخالقُه وصنائُعه، ولكن من األشخاصِّ َمْن هو َأَشدُّ هَتَيرًُّؤا لَِّقُبولِّ 
علٍم من العلوم، أو صناعٍة من الصنائع، أو ُخُلٍق من األخالق، أو َعَمٍل من األعمال؛ 

 .واإلظهاُر حبسب ذلك يكوُن"

 التفسري

 " َمْن َهَذا اإلنساُن "املوجود يف كلنِّ وقٍت وزماٍن"؟ ليس هو ابلتأكيد "اإلنساَن اجلزئيَّ
"، هو ما يسمى  أي الشخص الفرد، وال حَتُدُُّه حدوُد دولٍة بعينِّها، وإمنا هو "اإلنساُن الكليُّ

بّي  ن الصفا ُتييزٌ ال يوجد عند إخوا اليوم اإلنسانية، مبا يعين كل حضارات التاريخ أبسرها.
عصر اجلاهلية وعصر املعرفة، أو بّي اهلمج واملتحضرين، فلكل عصٍر َحَضاَرتُُه، و"اإلنساُن 

 املطلق" جيمعها كلَّها. وهذه النظرة لإلنسانية تعتمد على نظرية األدوار واألكوار.

ينِّ املأخوذة عن املنجمّي الفرس عن طريق َأيبِّ َمْعَشر الْ  إن نظرية األدوار هذي بَرْلخِّ
تقول إن األحداَث السياسيَة مطابقٌة لألحداث الفلكية، فلكل أسرٍة حاكمٍة ولكل شريعة 
ولكل دولٍة فرتٌة حتكم فيها البلداَن مث يفىن حكُمها ابنتهاء املدة احملددة فلكيًّا، وهذه الفرتة 

 اإلنسان املطلق كونية
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هناية حكم مطابقٌة لدورة كوكٍب يف األفالك حىت عودته إىل برجه الذي انطلق منه، أما 
األسرة أو الشريعة فتحدث يف وقت القِّراانت، واليت هي وقوف كوكبّي يف الدرجة نفسها يف 

 -اليت حتصل كلَّ أَْلفِّ سنةٍ -السماء يف الوقت نفسه. وابلتايل ُيستدل من القراانت الكبار 
حتدث كلَّ  على التغري من ملٍة إىل أخرى أو من دولٍة إىل اثنية. كما ُيستدل من القراانت اليت

 عشرين عاًما على تَرَغريُِّّ امللوك.

إن فكرة اإلنسانية عند إخوان الصفا ميكن مقارنتها بنظريهتا احلديثة. فبينما تركز 
اإلنسانية اليت ظهرت يف إيطاليا يف القرن اخلامس عشر على قيمة اإلنسان وتَرُغضُّ الطرف 

ؤسَُّس على نظرية دينية؛ ألن اإلنساَن عن القيم الدينية، فإن اإلنسانية عند إخوان الصفا تُ 
الكليَّ هو النفُس اليت فاضت من العقل املطلق وانقسمت يف نفوس جزئية عن طريق العالقة 
ابألجساد، وهذا اإلنسان الكلي مصريُه مساويٌّ، وسيتحول إىل مالئكٍة كما سنرى يف 

 الشمول الثالث.

 

 نظرية تعايش األداين
  170ص ، اجلزء الرابع، 48رسالة 

ْنُه، أنه ليس من مجاعة  اَن بُِّروٍح مِّ يُم، أَيََّدَك هللُا َوإِّايَّ "َواْعَلْم أَيرَُّها اأَلُخ اْلَبارُّ الرَّحِّ
بعضهم لبعض من تعاون جيتمعون على تعاوٍن يف أمٍر من أمور الدنيا واآلخرة َأَشد نصيحًة 

بّي إخوان الصفاء هي أن يَرَرى ويَرْعَلَم كلُّ ! وينبغي أْن تَرْعَلَم أن العِّلََّة اليت جتمع إخوان الصفا
واحٍد منهم أنه ال يَتِّمُّ له ما يريُد من صالحِّ معيشةِّ الدنيا، ونَرْيلِّ الفوز والنجاة يف اآلخرة، إال 
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بِّهِّ. وأما السبب الذي حيفظهم على تلك احلال فهو احملبُة  مبعاونة كلنِّ واحٍد منهم لَِّصاحِّ
 ل واحد منهم، واملساواة فيما يريد وحيب ويبغض ويكره لنفسه".والرمحة والشفقة والرفق من ك

 التفسري

تتحدث الرسائل عن "اإلنسان الكلي" على املستوى النظري لِّتُرَعربنَِّ عن فكرة تكاُمل 
األجناس بعضها البعض. وُتطَبنُِّق الرسائُل هذه الفكرَة على املستوى السياسينِّ بتكوين مجاعٍة 

ُ عن  تعارًا، وإمناليس امسًا مس -كما ذََكْراَن من قَرْبلُ -إخوانيٍة، فإخوان الصفا مفهوٌم يُرَعربنِّ
 تعاوٍن يف أمورِّ الدنيا واآلخرةِّ.

ومن احملتمل أن مدرسة الكندي كانت أوَل منوذٍج اترخييٍن إلخوان الصفا من حيث  
وعبدِّ املسيح كانت جتمع علماَء من آفاٍق خمتلفة كاملرتمجّي السراينيّي )ُحَنّْي ْبنِّ إسحاَق، 

...إخل( واملتكلمّي املسلمّي واليهود كما نرى من املناظرة بّي أمحد بن  ينِّ ْبنِّ انعَِّمَة احلِّْمصِّ
. وُتثل الصداقة بّي  الطيب السرخسي تلميذِّ الكندي واألسقفِّ إسرائيَل الكسكرينِّ

املعتضد أبمر  الفيلسوف املسلم السرخسي والرايضي الصابئي اثبت ْبنِّ قُررََّة يف جملس اخلليفة
 هللا منوذًجا آخَر لتلك الفكرة.

إن فهم إخوان الصفا لتبعية الفرد لآلخر ابلضرورة جيعلهم متساحمّي أكثر من غريهم 
حيث يرحبون مبختلف املذاهب واألداين. وميكن أن نقارن هنا موقَف إخوان الصفا ابملواقف 

السياسية األساسية هي مسألة املتساحمة األخرى كي ندقق مفهومهم. فإذا كانت املسألة 
التعايش بّي األفراد والطوائف املختلفة يف اآلراء، فالسؤال اجلوهري فيها هو: كيف يتعايش 
اجلميُع بسالٍم عندما ال يتفقون فيما بينهم على قواعدِّ هذا التعايشِّ ومبادئه؟ حُتَلُّ هذه 

 Johnوجون لوك  Spinoza املشكلة بطرق خمتلفة، حيث حتلها نظريةُ التسامح عند سبينوزا
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Locke  ابلفصل بّي املعتقدات واألفعال، فالتسامح َيْكُفُل حريَة الفكر يف اجملال اخلاص
بشرط طاعة القانون العام حىت إذا كان متناقًضا مع املعتقدات اخلاصة. أما العلمانية، اليت 

َقت بقانون يف عصر الثورة الفرنسية، وطُبنِّ  Condorcetظهرت مبادئها مع كوندورسيه 
القاضي ابلفصل بّي الدولة والكنيسة، فهي جتنب اخلطاب الديين يف اجملال العام،  1901
مطلًقا عن التصريح أبي موقف إمياين. فيحل  -أي الدولة -ُتتنع السلطة السياسيةحيث 

اص. نظاَما التسامح والعلمانية إشكاليَة التعايش بَِّقْصرِّ التصريح ابملعتقدات على اجملال اخل
أما نظام إخوان الصفا فال يسمح فقط ابالختالفات الدينية لكنه يُعظنُِّمها ويُنادي هبا؛ ألنه 
يعرف أن اجلميع حيتاج إىل تعاون الطوائفِّ كلنِّها مبميزاهتا اخلاصة، فتكامل الناس املختلفّي 

ة "ويعلم كل واحد منهم أنه ال يتم له ما يريد من صالح معيششرٌط للحياة السياسية: 
الدنيا، ونيل الفوز والنجاة يف اآلخرة، إال مبعاونة كل واحد منهم لصاحبه". وعلى عكس 
العلمانية، فال جيتنب إخواُن الصفا الديَن يف اجملال العام؛ ألهنم يرون أن الناس حيتاجون إىل 

عادون التعاون مع اآلخر على املستوى الديين أيًضا، فال يُرَعاُدوَن دِّيًنا من األداين وإمنا ي
 املتعصب الذي يرفض التعاوَن مع اآلخر.

َ مِّ  يَزَة إخوان الصفا ابلعودة إىل إِّطار سبينوزا لطرح إشكالية التعايش يف ميكن أن نُرَبّينِّ
 -حينما حيصي الفرضيات األربع اليت ترسم "التوتنر املنطقي" يف الالهوت والسياسةرسالته 

، وهي:مبا يعين جمموعة الفرضيات اليت ال ميكن أن جت  تمع سوايًّ

 . تنوع آراء الناس.1

 . اقتناع كل واحد ابحتكاره للحق.2

 . رغبة كل واحد يف تطبيق رأيه.3
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 . رغبة كل واحد يف التعايش السلمي مع اآلخر.4

إن النظام الالهويت يرفض الفرضية األوىل وُيْكرُِّه املواطنّي على الدخولِّ يف الدنِّينِّ 
، يف حّي أن التسامحَ   والعلمانيَة يرفضان الفرضية الثالثة، ومينعان املواطنّي من تطبيق الرمسينِّ

آرائهم اخلاصة، وجيرباهنم على احرتام القانون العام. أما إخوان الصفا فريفضون الفرضية الثانية 
 ويبينون احتياَج كلنِّ دِّيٍن لآلَخرِّ، ويصارعون ضد التعصب.

 نقد التعّصب

رفض التعاون بّي الطوائف الدينية، واليت مُيكن يصارع إخوان الصفا املواقف اليت ت
إمجاهلا يف موقفّي أساسيّي ومها: املوقف املادي الذي ينفي اآلخرة، واملوقف املتعصب املقتنع 

 ابحتكاره للحق. 

 اإلشكالية: التعصب ذنب أم فضيلة؟ 

 326، اجلزء األول، ص 9رسالة 
ق والشرائط أنصاُر واضع الناموس، "وأمَّا اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال واألخال

وغزاُة أعدائه، واحلافظون ثغوَر بالدِّ أتباعِّه وأنصاره، أن يكوَن هلم تعصٌب للدين وَغرْيٌَة على 
َْيٌة من أجل فساٍد يدخل عليه، وحنٌق على األعداء اجملاهرين ابلعداوة  ، ومحِّ ُحْرَمةِّ الناموسِّ

 كامِّهِّ".لواضع الناموس ودِّينِّهِّ، املريدين فساَد أح
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 التفسري

جيب أال نعجب من مدحهم التعصَب يف هذا النص؛ فإخوان الصفا يعتمدون على 
، 3، ج33منهج الفيثاغورسيّي الذي شعاره: "اْعطُوا ُكلَّ ذِّي َحقٍن َحقَُّه" )رسالة 

(، فبكل موقٍف جزٌء من احلقيقة مهما كان اختالفُنا معه. ولذا، يعطي إخوان 199ص
عصب أيًضا، فالتعصب يقوي مذهبه الذي يستمسك به وحُيافظ على أصوله. الصفا حقًّا للت

مةوسيؤسس املفكُر األندلسيُّ ابُن خلدون يف كتابه  نظريَته للتاريخ على هذه الفكرة  املقدِّ
اليت ُيسمنِّيها "العصبية" أي الوالء للقبيلة والطائفة، حيث َيْشُعُر الفرُد أبنه جزٌء ال يتجزأ من 

 تِّهِّ، فيدافع عنها كما يدافع عن نفسه. أهل ُعْصبَ 

لكن إخوان الصفا خيتلفون عن ابن خلدون من حيث رؤيتهم حلقيقة التعصب  
كحقيقة جدلية، مبعىن أنه مركٌب سليب ميَكنِّن من ظهورِّ شيٍء آخر، هو يف هذه احلالة 

رحلة احلفاظ على الدين. لكن هذه املرحلة السلبية من اجلدل جيب ختطيها للدخول يف امل
 التالية عليها، أي التعاون مع األداين األخرى.

 التعصب ذنب علمي

 348، اجلزء األول، ص 9رسالة 
"َواْعَلْم اي أخي أبن للعلماءِّ، مع كثرة فضائل العلم، آفاٍت وعيواًب وأخالًقا َردِّيًَّة حتتاج 

وقد روي عن رسول هللا أنه قال:  أن تَرَتَجنرَّبَرَها َوحَتَْذَرَها، فمنها الكِّرْبُ والُعْجُب واالفتخاُر.
 إال "من اْزَداَد عِّْلًما وملَْ يَرْزَدْد هللِّ تَرَواُضًعا، َولِّْلُجهَّالِّ َرمْحًَة، َولِّْلُعَلَماءِّ َمَودًَّة، ملَْ يَرْزَدْد مَِّن هللاِّ 
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فيما  بُرْعًدا". ومنها كثرُة اخلالف واملنازعة فيه، َوطََلُب الرايسةِّ به، والتعصب والعداوة والبغضاء
 بينهم".

 التفسري

ُ الرسالة التاسعة "يف األخالق" عن الشروط األخالقية لبناء العلم احل ق والوصول تُرَعربنِّ
، كالكِّرْبِّ الذي منوذُجُه إبليسُ إىل صفاء النفس، فالعِّ  ُر عيواًب لدى الَعاملِّ كما سنرى   -لم يُْظهِّ

العاملِّ ابحتكاره احلق. ويرجع هذا وابلتايل يظهر التعصُب نتيجَة اقتناعِّ  -يف الشمول الثالث
، الذي ينقد فيه فصل ما بني العداوة واحلسدالنقد اْلُمَوجَُّه للعلماء إىل اجلاحظ وكتابه 

العداوة واحلسدبّي العلماء الباحثّي عن اجملد الشخصي، والذين ال يعرتفون بعلم الكاتب 
 املنافس هلم يف اجمللس.

 قصة اجملوسي واليهودي

  308جلزء األول، ص ، ا9رسالة 
"وعلى هذا القياس توجد آراُء الناس ومذاهُبهم اتبعًة ألخالقهم، وأما الذي تكون 
أخالقُه اتبعًة العتقاده فهو الذي إذا اْعتَرَقَد رأاًي أو مذهًبا وَتَصوَّرَُه وحَتَقََّق به، صارت أخالقُه 

هِّ وعنايتِّهِّ إىل ُنْصَرةِّ مذهبِّه وحتقيقِّ وسجاايه مشاكلًة ملذهبِّه واعتقادِّه؛ ألنه َيْصرُِّف أكثَر مَهنِّ 
يًَّة وعادًة َيْصُعُب إقالُعه عنها وتَررُْكُه  اعتقاده يف مجيع ُمَتَصرََّفاتِّهِّ، فيصري ذلك ُخُلًقا له وَسجِّ

وعلى هذا اجلنس من األخالق تقع اجملازاُة من املدح والذم والثواب والعقاب والوعد  .هلا
 ب؛ ألنه اكتساٌب من صاحبه وفِّْعٌل له.والوعيد والرتغيب والرتهي

مطابقة  فرضية
 لآلراء قاألخال
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واملثال يف ذلك ما جاء يف اخلرب أن َرُجَلّْيِّ اْصَطَحَبا يف بعض األسفار، أحُدمها 
جموسيٌّ من أهل َكْرَماَن، واآلخُر يهوديٌّ من أهل َأْصَفَهاَن، وكان اجملوسيُّ راكًبا على بَرْغَلٍة 

، فهو يسري ُمَرفرًَّها، عليها كل ما حيتاج إليه املسافُر يف سفره م ن الزادِّ والنفقةِّ واألاثثِّ
 واليهوديُّ كان ماشًيا ليس معه زاٌد وال نَرَفَقٌة.

: ما مذهبك واعتقادك، اي ُخوَشاك؟  فبينما مها يتحداثن، إذ قال اجملوسيُّ لليهودينِّ
ُبُدُه، وأسأله، وأطلب قال اليهوديُّ: اعتقادي أن هلذه السماء إهلًا، هو إلُه بين إسرائيَل َوَأاَن َأعْ 

، والنُّْصَرَة على  ، والسَّالَمَة من اآلفاتِّ ، وطوَل العمرِّ، وصحَة الَبَدنِّ إليه ومنه َسَعَة الرنِّْزقِّ
األعداءِّ؛ أريد منه اخلرَي لنفسي وملن ال يوافُِّقينِّ يف ديين ومذهيب، فحالٌل يل َدُمُه وَمالُُه، 

يَحُتُه أ  و ُمَعاَونَرُتُه أو الرَّمْحَُة أو الشََّفَقُة عليه.وَحرَاٌم علي ُنْصَرتُُه أو َنصِّ

، اي  ْينِّ مث قال للمجوسي: قد أخربُتَك عن مذهيب واعتقادي َلمَّا سألَتين عنه، َفَأْخربِّ
َمَغا، أنَت أيًضا عن مذهبَِّك واعتقادَِّك. قال اجملوسي: أمَّا اعتقادي ورأيي فهو أين أريد اخلري 

ْم؛ وال أريد ألحد من اخللق سوًءا، ال ملن كان على ديين ويوافقين، لنفسي وألبناء جنسي ُكلنِّهِّ 
وال ملن خيالفين وُيَضادُّينِّ يف مذهيب. فقال اليهودي له: وإْن ظََلَمَك وتَرَعدَّى َعَلْيَك؟ قال: 
 نعم؛ ألين اعلم أن يف هذه السماء إهلًا خبريًا فاضاًل عاداًل حكيًما عليًما ال خَتَْفى عليه َخافَِّيةٌ 

 يف أمرِّ َخْلقِّهِّ، وهو جيازي احملسنّي إبحساهنم، ويكافئ املسيئّي على إساءهتم.

: فلسُت أراَك تَرْنُصُر مذهَبَك وحُتَقنُِّق اعتقاَدَك. فقال  فقال اليهوديُّ للمجوسينِّ
َك، وأنت تراين أمشي متعًبا جائًعا، وأنت  اجملوسيُّ: وكيف ذلك؟ قال: ألين من أبناءِّ جنسِّ

ُن ُمرَتَفنٌِّه. قال: َصَدْقَت، وماذا تريد؟ قال: َأْطعِّْمينِّ وامحِّْلينِّ ساعًة أَلْسرَتِّيَح؛ فقد راكٌب شبعا
فَرنَرَزَل اجملوسيُّ عن بغلته، وفتح له ُسْفَرَتُه، فأطعمه حىت أشبعه، مث أركبه ومشى معه  .َأْعيَرْيتُ 

 وسياجمل قصة
 واليهودي

 

 اجملوسي مذهب

 اليهودي مذهب

 ياليهود ُخبث
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َأْعىَي، َحرََّك البغلَة ساعًة يتحداثن. فلما ُتكن اليهودي من الركوب، وعلم أن اجملوسي قد 
وَسبَرَقُه، وجعل اجملوسيُّ ميشي فال يلحقه، فناداه: اي خوشاك، قِّْف يل واْنزِّْل فقد َأْعيَرْيُت. 
فقال له اليهودي: أليس قد أخربُتك عن مذهيب اي مغا، وأخربَتين عن مذهبك، ونصرته 

رِّي البغلَة واجملوسيُّ يف وحققته، وأان أريد أيًضا أن أنصر مذهيب وأحقق اعتقادي؛ وجعل جيُْ 
أَثَرِّهِّ يَرْعُدو، ويقول: َوحْيََك، اي خوشاك، قِّْف يل قلياًل وامحِّْلينِّ َمَعَك، وال َترْتُْكينِّ يف هذه اْلرَبنِّيَّةِّ 
ُْتَك. وجعل اليهوديُّ ال يفكر يف  َباُع وأَموت ُجوًعا وَعَطًشا، واْرمَحْينِّ َكَما َرمحِّ أَتُْكْلينِّ السنِّ

 يَرْلوِّي عليه، حىت مضى وغاب عن َبَصرِّهِّ. فلما يَئَِّس اجملوسيُّ منه وَأْشَرَف على ندائه، وال
، َتذَكََّر ُتاَم اعتقادِّهِّ، وما َوَصَف له أبنَّ يف السماء إهلًا خبريًا فاضاًل عالًِّما عاداًل ال  اهلالكِّ

: اي إهلي، قد علمَت إين قد خَيَْفى عليه من أمرِّ َخْلقِّهِّ خافيٌة، فَرَرَفَع رأَسه إىل السماءِّ، فقال
اعتقدُت مذهًبا وَنَصْرتُُه وَحقَّْقُتُه ووصفُتَك مبا مسِّْعَت وَعلِّْمَت وحَتَقَّْقَت، َفَحقنِّْق عند اليهودي 

 خوشاك ما َوَصْفُتَك به لِّيَرْعَلَم حقيقَة ما قُرْلُت.

َفاْنَدقَّْت ُعنُرُقُه،  فما مشى اجملوسيُّ إال قلياًل حىت رأى اليهوديَّ وقد َرَمْت به البغلةُ 
وهي واقفٌة ابلبُرْعدِّ منه تنتظُر صاحَبها. فَرَلمَّا حلَِّق اجملوسيُّ بغلته رَكِّبَرَها ومضى لسبيله، وتَرَرَك 
. فناداه اليهوديُّ: اي مغا، اْرمَحْينِّ وامحِّْلينِّ وال َترْتُْكينِّ  ي اجْلَْهَد ويعاَل َكْرَب املوتِّ اليهوديَّ يُرَقاسِّ

َباُع وأموت ُجوًعا وعطًشا، وَحقنِّْق َمْذَهَبَك، واْنُصرِّ اْعتَِّقاَدَك. قال يف هذه الربي ة أتكلين السنِّ
: قد فَرَعْلُت َمرًَّة، ولكن بَرْعُد مل تفهْم ما قُرْلُت لَك، ومل تَرْعقِّْل ما َوَصْفُت َلَك. فقال  اجملوسيُّ

بقويل حىت َحقَّْقُتُه اليهوديُّ: وكيف ذلك؟ فقال: ألين وصفُت لك مذهيب فلم ُتَصدنِّْقين 
بِّفِّْعلِّي، وأنت بَرْعُد مل تَرْعقِّْل ما قُرْلُت لَك، وذلك أين قلُت لك إن يف هذه السماء إهلًا خبريًا 
فاضاًل عالًِّما عاداًل ال خَيَْفى عليه َخافَِّيٌة، وهو جيازي احملسنّي إبحساهنم، ويكافئ املسيئّي 

ْمُت ما قُرلْ  : فما إبساءهتم. قال اليهوديُّ: قد َفهِّ َت وَعلِّْمُت ما َوَصْفَت. فقال له اجملوسيُّ

 وسياجمل رمحة
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الذي َمنَرَعَك أن تَرتَّعَِّظ مبا قُرْلُت لَك اي خوشاك؟ فقال اليهوديُّ: اعتقاٌد قد َنَشْأُت عليه 
بِّلًَّة بِّطُولِّ الدُُّؤوبِّ فيه، وكثرةِّ االستعمالِّ له، اقتداًء ابآلابء  ومذهٌب قد أَلِّْفُتُه وَصاَر َعاَدًة وجِّ

بِّلًَّة وطبيعًة اثبتًة، َيْصُعُب واأل مهات واألستاذين واملعلمّي من أهل ديين ومذهيب، فقد صار جِّ
َُه اجملوسيُّ ومَحََلُه معه حىت جاء به إىل املدينة وَسلََّمُه إىل أهله  عليَّ تَررُْكَها واإلقالُع عنها. فَرَرمحِّ

يتعجبون. فقال بعُض الناس مكسورًا. وَحدََّث الناَس بِّقِّصَّتِّهِّ وحديثِّه معه، فجعلوا 
 : دَّةِّ جفائه بَك وقبيحِّ مكافأتِّهِّ إحساَنك إليه. قال اجملوسيُّ : كيف مَحَْلَتُه بعد شِّ للمجوسينِّ
بِّلًَّة وطبيعًة اثبتًة لِّطُولِّ الدُُّؤوبِّ فيه  اْعَتَذَر إِّىَلَّ، وقال: مذهيب كيت وكيت، وقد صار جِّ

ها والرتَُّْك هلا، وأان أيًضا قد اعتقدُت رأاًي وَسَلْكُت وجراينِّ العادةِّ به، َيْصُعُب اإلقالُع عن
بِّلًَّة، فَرَيْصُعُب اإلقالُع عنها والرتَُّْك هلا".  مذهًبا صار يل عادًة وجِّ

 التفسري

إن إخوان الصفا ال يتحدثون هنا عن الطائفتّي احلقيقيتّي، فيدافعون عن اجملوس 
وميتّي، حيث ميثل اجملوسيُّ إخواَن الصفا متهمّي اليهود، وإمنا ميثلوهنما كشخصيتّي مفه

الذين ال يُفرنِّقون بّي عشريهتم واآلخر، وميثل اليهوديُّ الشخصيَة املتعصبة، اليت ُُتثَّل يف 
قصٍص ُأخرى ابخلوارج وأهل التكفري. ويتحدنث إخواُن الصفا عن املتعصب حماولَّي وضَع 

يف دينه ومذهبه أنه حالٌل له سفُك دمِّ كلنِّ َحدٍن له بقوهلم إنه من "الناس َمْن يرى ويعتقد 
، 4، ج44خمالٍف له يف مذهبه، مثل اليهود واخلوارج وكلنِّ َمْن َيْكُفُر ابلرَّبنِّ " )رسالة 

(، حيث يتهمون اليهوَد هنا ابلتعصب بسبب عقيدهتم أبهنم "األمة املختارة" اليت 44ص
 تعصُّبِّ بشكٍل َعامٍن.حَتَاَلَف معها اإللُه، كما يُدينون كلَّ أشكالِّ ال



173 
 

 قصة الناجي واللعني

 313-312، اجلزء الثالث، ص 38رسالة 
، أحُدمها من أولياءِّ هللا  "وهذه أيًضا حكاية ُأخرى. فهذه حماوراٌت َجَرْت بّي َرُجَلّْيِّ

َأْخَلَص تعاىل وعبادِّهِّ الصاحلّي الذين جَنَّاُهُم هللُا من انرِّ َجَهنََّم، وَأْعتَرَقُهْم من َأْسرَِّها، وَ 
بَّي  بَِّّي فيها. واآلخُر من اهلالكّي املعذَّ نُرُفوَسُهْم من َعَداَوةِّ َأْهلَِّها، وَأرَاَح قلوهَبُْم من أملَِّ اْلُمَعذَّ

 فيها أبلوانِّ العذاب، احملَرَقةِّ قلوهُبُْم حبرارةِّ َعَداَوةِّ أهلِّها، املتألنِّمة نفوسهم بعقوابهتا.

: كيف أصبحتَ   اي فالُن؟ قال: أصبحُت يف نعمٍة من هللا، طالًبا قال الناجي للهالكِّ
للزايدة، راغًبا فيها، حريًصا على مَجْعَِّها، انصرًا لدين هللا، معاداًي ألعداء هللا، حماراًب هلم.قال 

قال: وإن كان  .الناجي: وَمْن أعداُء هللا هؤالء؟ قال: كلُّ َمْن َخاَلَفينِّ يف مذهيب واعتقادي
قال: إْن َظَفْرَت هبم ماذا تَرْفَعُل هبِِّّْم؟ قال له: أدعوهم إىل  . هللا؟ قال: نعممن أهل ال إله إالن 

لُّ دماَءهم وأمواهلم،  .مذهيب واعتقادي ورأيي قال: فإن مل يَرْقبَرُلوا منك؟ قال أُقاتُلهم وَأْسَتحِّ
 وهنارًا، وألعُنهم قال: فإن مل تقدْر عليهم، ماذا تفعل؟ قال: أدعوا عليهم ليالً  .وَأْسيبِّ َذرَارِّيَرُهمْ 

تَرُهْم  .يف الصالة، كلُّ ذلك تقراًب إىل هللا تعاىل قال: فهل تعلم أنك إذا َدَعْوَت عليهم وَلَعنرْ
يُبهم شيٌء؟ قال: ال أدري! ولكن إذا فَرَعْلُت ما َوَصْفُت لَك، َوَجْدُت لقليب راحًة،  ُيصِّ

َفاءً  ًة، ولصدري شِّ َ  .ولنفسي لذَّ ذلك؟ قال: ال، ولكن ُقْل أَْنَت. قال: قال الناجي: أتدري ملِّ
َة إمنا هي خروٌج من اآلالم. مث  ، ألن اللَّذَّ ، معاَقُب الرُّوحِّ ، ُمَعذَُّب الَقْلبِّ ألنك َمرِّيُض النرَّْفسِّ
اْعَلْم أنك حمبوٌس يف طبقٍة من طبقات َجَهنََّم، وهي احلَُطَمُة "اَنُر هللاِّ اْلُموَقَدُة الَّيتِّ َتطَّلُِّع َعَلى 

َا، إذا َلقِّيَت هللَا َعزَّ 7-6أَلْفئَِّدةِّ" )اهلمزة، ا (، إىل أن خَتُْلَص منها وتَرْنُجَو نَرْفُسك من عذاهبِّ
ثِّيًّا" )مرف،  ي الَّذِّيَن اترََّقْوا َوَنَذُر الظَّالِّمَِّّي فِّيَها جِّ  (72َوَجلَّ كما َوَعَد بقوله: "مُثَّ نُرَنجنِّ

 اهلالك موقف
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ْين أن ك، َكْيَف هَِّي؟ مث قال اهلالُك للنَّاجي: َأْخربِّ َت عن رأيَِّك ومذهبَِّك وحالِّ نفسِّ
ي َعَدَدَها، وال  قال: نعم، أَمَّا أان فإين أرى أين قد أصبحُت يف نعمٍة من هللا وإحساٍن ال ُأْحصِّ
َا َقَسَم هللُا يل وَقدََّر، صابًرا ألحكامه، ال أُريد ألحٍد من اخْلَْلق سوًءا،  ًيا مبِّ أَُؤدنِّي ُشْكَرَها، رَاضِّ

َهيتِّ وال ي يف رَاَحٍة، وقليب يف ُفْسَحٍة، واخْلَْلُق من جِّ ُر هلم َدَغاًل، وال أَْنوِّي هلم َشرًّا؛ نَرْفسِّ  ُأْضمِّ
يَم َعلَ  ، وِّديينِّ ديُن إبْررَاهِّ َفَمْن تَبَِّعينِّ ْيهِّ السَّالُم! أقول كما قال: ﴿يف أََماٍن! َأْسَلْمُت لريب َمْذَهيبِّ

، َوَمْن َعَصاينِّ  يٌم﴾ )إبراهيم،  َفإِّنََّك غَ َفإِّنَُّه مِّيننِّ ُْم عَِّباُدَك َوإِّْن (. ﴿36ُفوٌر َرحِّ إِّْن تُرَعذنِّهْبُْم َفإِّهنَّ
 (".118)املائدة،  َك أَْنَت اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم﴾تَرْغفِّْر هَلُْم َفإِّنَّ 

 التفسري

ْن قَرْبلُ   -إن مذهَب إخوان الصفا ُس فيما خيص مسألَة النجاة ال يُؤسَّ  -كما ذََكْراَن مِّ
يَّّْيِّ، مها االعرتاف بعينها على االنتماءِّ إىل طائفٍة دينيةٍ  ، وإمنا هو مبينٌّ على َشْرَطّْيِّ أساسِّ

 بواحدانية هللا ومنفعة الناس كلهم دون النظر إىل اختالفَِّنا وإايهم طائفيًّا.

 لناجيا موقف
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 .الشمول الثالث
 ميل كل األشياء إىل غرض واحد
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 مقدمة
 موضوع القيامة

بُل أن العلَم األول هو علُم التوحيد الذي منهجه علم العدد، ولذا يبدأ لقد رأينا من ق
الطالُب تعلَُّمهم به. لكن اهلدف األساس للمعرفة هو علم القيامة والبعث، ولذا تقول 

 الرسائل:

اَن بُِّروٍح منه، أن من أفضل مناقب العقالء كثرَة العلوم  "َواْعَلْم اي أخي، أَيََّدَك هللُا وإايَّ
عارف؛ وأن من أشرف العلوم وأجلنِّ املعارف التييبلغها العقالء والعلماء، ويهدي هللاُ وامل

أولياَءه إليها من املؤمنّي املصدنِّقّي ويكرمهم هبا، عِّْلَم البعث، ومعرفة حقيقة القيامة" )رسالة 
 (298، ص3، ج38

 دِّيَّة.فعلم البعث جائزة طلب العلم، حيث القيامة هي الوعد ابلسعادة السَّْرمَ 

د النفس -إن الغرض األقصى هو بعث النفوس  -تربير جتسُّ

 454-453، اجلزء الثاين ، ص 25رسالة 
"وكذلك أيًضا قد قال احلكيم: إن ُمْكَث اإلنسان العاقل الذي هوحتت األمر 
والنهي، إمَّا مبوجب العقل أوبطريق السمع أبوامر الناموس ونواهيه، ويف طول عمره الطبيعي 

نية ابلتأمل مدة م ا، إمنا هوألْن تَتِّمَّ فضائُل النفس، وتستكمل أخالقها املختلفة، ومعارفها الرابن
والبحث يف النظر، والسعي واالجتهاد يف العمل، كما ذُكَِّر يف َحدنِّ الفلسفة أهنا التََّشبُُّه ابإللهِّ 

الدنيوي  االكتمال
 للنفس
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اهي، كل ذلك لكيما حبسب طاقة اإلنسانية، أومبا َرَسَم الناموُس من الوصااي واألوامر والنو 
 تستكمل النفُس فضائَل املالئكةِّ فيها.

والغرض من هذا كلنِّه هوأن ميكنها ويتهيأ هلا الصعوُد إىل عامل األفالك، والدخول يف 
لَّتَِّها من القرون اخلالية الذين َمَضْوا  َسَعةِّ السماوات، والكون هناك مع أبناءِّ جنسها وأهل مِّ

، واملناجاة الفلسفية احلكيمة، واآلداب امللكوتية، واللُُّحوق هبم يف على ُسَننِّ الدايانت النبوية
متلذذًة َفرَِّحًة مسرورة أََبَد اآلبديَن وَدْهَر الدَّاهِّرِّيَن مع النبينّي  درجاهتم، واملكث هناك ُمتَرنَرعنَِّمةً 

 والصدنيقّي والشهداء والصاحلّي، وَحُسَن أولئك رفيًقا".

 التفسري

، فلماذا تتجسد إن السؤال األساسي  يف كل نظرية دينية هو سؤال جتسُّد النفوسِّ
النفوس يف الدنيا إذا كان غرضها األقصى "الصعود إىل عامل األفالك"، أي ملاذا إذن تتجسد 

؟ إن فرضية اخلطأ األول ُتربنر هبوَط حلتمي أن تنفصل عن اجلسد بعد حّيإذا كان مصريها ا
لنفوس تدفع مثن خطئها األول حببسها يف األجساد. النفوس يف الدنيا أبنه عقاب هلا، فا
تذكر كما   (،38، ص4، ج44ة "الغارقّي" )رسالة وتذكر الرسائل هذه الفرضية يف قص

الرسائل كذلك نظرية أفالطون حول سقوط النفوس يف الدنيا بشكٍل غري متعمَّد إيًضا 
وية، حيث تزعم أن وحبسها يف سجن اجلسد، لكنها تدافع عن نظرية أخرى للحياة الدني

، فكما أن احلياَة يف  مِّ "احلياَة احليوانية" مقرُّ استكمال الفضائل املالئكية. فهذا كصورةِّ الرَّحِّ
مِّ َمَقرُّ استكمال الوظائف اجلسدية ليصبح اجلنّي إنسااًن عن طريق تغذيته، فاحلياة  الرَّحِّ

إلنساُن َمَلًكا عن طريق إدراك اجلسدية يف الدنيا مقرُّ استكمال الفضائل الروحانية ليصبح ا
 املعلومات الروحانية.

احلياة يف اآلخرة  إن
 الدنيوية حلياةغرض ا
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يُرجع النص هذه النظرية إىل "احلكيم"، فمن هو؟ لقد كان تعريف الفلسفة املذكور 
يف النص تعريًفا مأخوًذا عن فيثاغورس، وميكن أن يكون هو َمن تسميه الرسائل برر"احلكيم"، 

ُس التارخيي لنظرية القيام ة كر"الصعود إىل عامل األفالك". تتفق هذه وفيثاغورس هو املؤسنِّ
وفكرة املعراج املذكورة يف القرآن من   النظرية ابلنسبة إلخوان الصفا مع رؤية القرآن للقيامة

ُسْبَحاَن الَّذِّي َأْسَرى بَِّعْبدِّهِّ لَْياًل مَِّن يب صلى هللا عليه وسلم وإسرائه: ﴿خالل قصة معراج الن
دِّ احْلََرامِّ إِّىَل  دِّ اأْلَْقَصى﴾اْلَمْسجِّ صعود (. وتعتمد الرسائل أيًضا على 1اإلسراء، )  اْلَمْسجِّ

(. فيفسر إخوان الصفا 57)مرف،  َوَرفَرْعَناُه َمَكااًن َعلِّيًّا﴾ريس املذكور يف اآلية القرآنية: ﴿إد
هذه اآلية ابلعودة إىل الرتاث اليوانين وقصة رؤية هِّْرمِّس لألفالك عند صابئة حرنان، تلك 

، وحدانية الباري وتثليث خصوصياتهة اليت يذكرها قبلهم إسرائيل الكسكري يف كتابه القص
. ويصف إخوان الصفا هذا أعالم النبوةويذكرها بعدهم أبو حاُت الرازي يف اجلزء السابع من 

 الصعود على النحو التايل: 

سكّي "َوحُيَْكى يف احلكمة القدمية أنه من َقدَِّر على خلع جسده ورفض حواسه وت
وساوسه، وصعد إىل الفلك، ُجوزَِّي هناك أبحسنِّ اجلزاء. ويُرَقاُل إن بطليموس كان يعشق 
علم النجوم، وجعل علم اهلندسة ُسلًَّما َصعَِّد به إىل الفلك، فمسح األفالك وأبعادها 

، وإمنا كان ذلك الصعود ابلنفس ال ابجلسد، اجملسطيوالكواكب وأعظامها، مث َدوَّنَُه يف 
إنه َصعَِّد إىل  -عليه السالم -َوحُيَْكى عن هِّْرمِّس املثلث ابحلكمة، وهو إدريس النيب.وهكذا

مث نزل إىل األرض َفَخربََّ  فلك زحل ودار معه ثالثّي سنة، حىت شاهد مجيع أحوال الفلك،
 (138، ص 1ج 3. )رسالة﴾َوَرفَرْعَناُه َمَكااًن َعلِّيًّا بعلم النجوم، قال هللاُ تعاىل:﴿الناسَ 
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اخترب هرمس وبطليموس، ومها مؤسسا علم النجوم، مبا ستخترب النفوس بعد املوت، ف
 ودراسة هذا العلم "حتضري النفس للصعود إىل عامل األفالك".

 رؤية إخوان الصفا ليوم القيامة -نظرية إخوان الصفا عن القيامة

 183، اجلزء الثاين، ص 22رسالة 
النفس الكلية أول ما تبتدئ تسري يف قَرْعرِّ األجسام "وقد بَريرَّنَّا يف رسالٍة لنا أن قوى 

من أعلى سطح فلك احمليط إىل حنومركز األرض، فإذا سرت يف األفالك والكواكب واألركان 
واملولِّندات وبلغت إىل مركز األرض من أقصى مدى غاايهتا ومنتهى هناايهتا، عطفت عند 

 ة الكربى.ذلك راجعة حنواحمليط، وهو املِّعراج والبعث والقيام

َك من هذا  ْنُه، كيف يكون انصراُف نفسِّ اَن بُِّروٍح مِّ فانظر اآلن اي أخي، أَيََّدَك هللاُ وإايَّ
العامل إىل هناك، فإهنا هي إحدى تلك القونة املنبثنة من النفس الكلية السارية يف العامل، وقد 

أويف احليوان، وقد  بلغت إىل املركز، وانصرفت وجنت من الكون يف املعادن، أويف النبات،
جاوزت الصراط املنكوس والصراط املقوس، وهي اآلن على صراط مستقيم آخر درجات 
جهنم، وهي الصورة اإلنسانية. فإن جاوزت وسلمت من هذه دخلت اجلنة من أحد أبواهبا، 
وهي الصورة امللكية اليت تكتسبها أبعمالك الصاحلة، وأخالقك اجلميلة، وآرائك الصحيحة، 

فك احلقيقية، وحبسن اختيارك. فاجتهِّْد اي أخي قبل اْلَفْوتِّ وفناء العمر وتَرَقاُربِّ ومعار 
، وارَْكْب مع إخوانك يف سفينة النجاة يَرْرمَحَُك هللا برمحته، وال َتُكْن مع املغَرقّي وإخوان  اأَلَجلِّ

 الشياطّي".

 

 النفس مصري

النفس  مراحل
 الدنيوية
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 التفسري

تحدثون عن النفس إن نظرية إخوان الصفا حول القيامة ليست فردانية، فهم ال ي
اجلزئية وإمنا يقصدون النفس الكلية ومصريها يف العامل، فهبوطها يف العامل هو هبوٌط يف قَرْعرِّ 
املادة، ولذا تعطي النفُس للمادةِّ شكَلها، فيبدأ جتسُّد النفس بتهيئة املعادن وهي الشكل 

شكلها عكس  األبسط، مث النبات، وهذه املرحلة يسميها النص "الصراط املنكوس"؛ ألن
"شجرة منكوسة" جذورها يف السماء  -يف النظرية الفيثاغورسية -شكل اإلنسان الذي هو

وفروعها يف األرض مبا يعين أن اإلنسان كائن روحاين. ونرى تعبري "الشجرة املنكوسة" عند 
ب(، حيث يقول: "إن اإلنسان نبات مساوي والدليل على هذا  -أ90، طيماوسأفالطون )
شجرة منكوسة". واملرحلة الثالثة هي "الصراط املقوس" مبا يعين تكوين احليوان أنه شبيه ب

املوازي لألرض نتيجة مشيه على أربع. واملرحلة الرابعة تسمنيها الرسائُل "الصراط املستقيم" 
أي وقوف اإلنسان املتجنه إىل السماء. أما املرحلة األخرية قبل انفصال النفس عن اجلسد 

مل األفالك هي مرحلة إخوان الصفا اليت تسمنيها الرسائل "سفينة النجاة"، وصعودها إىل عا
فاالجتماع داخل مجاعة إخوان الصفا هو شرُط جناة النفس، فال أحَد مبفرده يستطيع أن 

 جيمع الفضائَل الدينيَة كلَّها.
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 املنهج

 احللقات املعرفية الفاسدة

 8، اجلزء الثالث، ص 27رسالة 
ْنُه، أن العلم واحلكمة "ْاَعْلم أيُّه اَن بُِّروٍح مِّ ا األُخ الكرف البارُّ الرحيم، أَيََّدَك هللُا َوإِّايَّ

للنفس كتناول الطعام والشراب للجسد، وذلك أن األجساد ترضع أواًل مث تتناول الطعام 
ا، ويقوى والشراب اللذين مها غذاء األجساد، لِّيَرْنُشَو صغريُها، وينمَو انقَصها، وَيْسُمُن مهزوهلَُ 

ضعيُفها، ويكتسي رونقها وكماهلا، ويبلغ إىل أقصى مدى غاايهتا ومنتهى هناايهتا وحماسنها 
 ابللنب مث ابلطعام والشراب اللذين مها غذاؤها ومادهتا.

فهكذا أيًضا حاالت األنفس مماثلة حلاالت األجساد ابلطعام و الشراب الذي هو 
ما بينهم يف كون احلياة، وذلك أن األنفَس اجلزئيَة  غذاؤها ومادهتا يف تصاريفها القرتانِّ 

تتصور ابلعلوم جواهرها، وتنمو ابحلكمة ذواهتا، وتضيء ابملعارف صورها، وتقوي ابلرايضات 
فكرها، وتنري ابآلداب خواطرها، وتتسع لقبول الصور اجملردة الروحانية عقوهلا، وتعلو إىل 

لى البلوغ إىل أقصى مدن غاايهتا عزماهُتا من الرتقي يف اشتياق األمور اخلالدة مهَُّتها، ويشتد ع
نية، والتعبُّد يف  املراتب العالية ابلنظر يف العلوم اإلهلية، والسلوك يف املذاهب الروحانية الرابَّ
األمور الشريفة من احلكمة على املذهب البقراطي، والتصونف والتزهند والرتهنب على املنهج 

احلنيفي، وهو التََّشبُّه جبوهرها الكلي، وحلوقها بعاملها العلوي،  املسيحي، والتعلق ابلدين
والتوصل إىل عِّلَّتِّها األوىل، واالعتصام حببل عصمته، وابتغاء مرضاته، وطلب الزُّْلَفى لديه 

 اجلسد تغذية

 تغذية النفس املعرفة
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عاىل: ابالحتاد أببناء جنسها يف عاملها الروحاين وحملنِّها النوراين يف دارها احليواين كما قال اهلل ت
َرَة هلَِّي احْلَيَرَواُن َلْو َكانُوا يَرْعَلُمونَ َوإِّ ﴿ اَر اآلخِّ  .("64)العنكبوت،  ﴾نَّ الدَّ

 التفسري

تطرح الرسائل تشبيهات عدة لتجعل القارئ متصونِّرًا للتطور العلمي للنفس، فتقارن 
هنا يف الرتبية العلمية بتغذية اجلسد، كما تقارهنا يف رسالة الفهرست بزايرة احلديقة أو كما تقار 

ٍة ابلطب، من حيث العلم والنبوة طِّبَّان روحانيان يعاجلان النفَس من  نصوٍص عِّدَّ
لقد كانت هذه التشبيهاُت هي الطريقة الوحيدة لَِّتَصوُّرِّ املصري الروحاين للنفوس،  شهواهتا.

َدٌة ابجلسد. ولذا فعلم النفس لنفسها إشكالية معرفية  جذرية فالنفس ال خنتربها إال وهي ُمتَّحِّ
جيب توضيحها لفهم حل إخوان الصفا هلا، وهي "أن األنفس اجلزئية تتصور ابلعلوم 

 جواهرها".

إن إشكالية علم جناة النفس ترسم "حلقات معرفية مفرغة"، فعلى املستوى 
األنطولوجي هي احللقة اليت تدور حول معرفة ثنائية الدنيا واآلخرة وعالقتهما بقيامة النفوس، 

رة يشرتط اإلميان بقيامة النفس، كما أن اإلميان ابلقيامة يستوجب وجود اآلخرة. فالعلم ابآلخ
وعلى املستوى املعريف َتْطرَُح تلك اإلشكاليُة حلقَة استخراج العقل لألشكال من املادة 
والتمييز بّي املعلومات احلسية والعقلية. أما على املستوى العملي، فتطرح احللقة بّي تطهري 

 شهوات والتمييز بّي النفس واجلسد.النفس من ال

تقول الرسائل إن َمْن َعَرَف العاملَ َعَرَف نفَسه والعكس صحيٌح يف الوقت نفسه، من 
حيث إن العامل إنسان كبري واإلنسان عامل صغري. وتقول أيًضا إن املعرفة تبدأ ابملادايت لتصل 

لذين َعَرُفوا اجلواهَر الرُّوحانية إمنا وصلوا إىل الروحانيات يف قوهلا: "َواْعَلْم اي أخي أن احلكماء ا
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(. كما 239، ص3، ج35إىل معرفتها بعد اعتبار حال اجلسم واألعراض اليت حتله" )رسالة 
، 46تقول العكس: "ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي األصل يف مجيع املعارف" )رسالة 

ومعرفة خالقها،  (. وجند يف الرسائل كذلك احللقة بّي معرفة النفس63-62، ص4ج
( )رسالة 19التوبة،) حيث تقتبس الرسائُل اآليَة القرآنية: ﴿َنُسوا هللَا َفأَْنَساُهْم أَنْرُفَسُهْم﴾

، 1(، وتقول يف الوقت نفسه "َمْن َعَرَف نَرْفَسُه فَرَقْد َعَرَف َربَُّه" )رسالة446، ص3، ج42
 (.26، ص1ج

على علم اهلندسة الذي يبدؤون به  حتل الرسائُل هذه املشاكَل املعرفية ابالعتماد
 حلقاهتم؛ فهو علم األشكال احلسية البسيطة.

 األصول اهلندسية لعلم البعث

 22رسالة الفهرست، اجلزء األول، ص 
"الرسالة الثانية يف "اهلندسة" وبيان ماهيتها، وكمية أنواعها، وكيفية موضوعاهتا. 

وس من احملسوسات إىل املعقوالت، ومن والغرض املقصود منها هو التهدي؛ االهتداء؛ للنف
اجلسمانيات إىل الروحانيات، ومن ذوات اهليوىل إىل اجملردات،؛ أي املفارقة ابملادة؛ وكيفية 
رؤية البسائط،؛ املوجودات غري املركبة؛ اليت ال تَرَتَكثرَُّر وال تزداد، وال تنفرد ابالجتاه، وال تتقدر 

انب، واخلطوط اهلندسية القامسة والواصلة؛ كالصورة مبقدار، وال احنصار يف األقطار، اجلو 
اجملردة اْلُمَعرَّاة من املواد املربأة من اهليوىل، واجلواهر احملضة الروحانية، والذوات املفردة العلوية 
، وفوق الزمان واملكان، وكيفية االتصال هبا واإلطالع عليها والرتقي  اليت ال ُتْدَرُك ابلَعَيانِّ

 ابلنفس إليها".
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 التفسري

تبّي رسالة الفهرست منهَج قراءة الرسائل االثنتّي واخلمسّي، فليست الرسائُل 
مداخَل للعلوم فقط لكنها جتهيز النفس ملصريها الروحاين أيًضا. وهذه الرتبية الروحانية تبدأ 
ابهلندسة اليت تستخرج األشكال من مقرها املادي، فاملهندس جيرد شكل املثلث مثاًل، عن 

استخراج ثالث نقاط ليسْت على خطٍن واحد، دون االهتمام ابلصفات املادية له. طريق 
ُر النفَس النفصاهلا عن اجلسد من خالل  – كما قُرْلَنا  – وهكذا فدراسُة اهلندسةِّ  حُتضنِّ

وميكننا أن نقول، أبسلوب الرسالة اجلامعة، إن عِّْلَم  استخراج األشكال اهلندسية من املادة.
ْدُق، وإنَّ اهلندسَة لَلَِّساٌن ينطق القيامة.القيامةِّ هو العِّ   ْلُم احلقُّ والقوُل الصنِّ

 املفيت بال هندسة

 99، اجلزء األول، ص 2رسالة 
ْنهُ  -"مث اْعَلْم اي أخي اَن بُِّروٍح مِّ إنه قد تدخل الشَُّبُه يف كل صناعة  -أَيََّدَك هللُا وإايَّ

 قًصا فيها أوساهًيا عنها.علمية على َمْن يتعاطاها وليس من أهلها، وكان ان

مثال ذلك ما ذكروا أن رجاًل ابع من رجل آخر قطعة أرض أبلف درهم على أن 
طُوهَلَا مائُة ذراٍع، وَعْرَضها مائُة ذراع، مث قال له: ُخْذ مين عَِّوًضا عنها قطعتّي من أرٍض كلُّ 

 أن ذلك حقَّه فَرَتَحاَكَما إىل واحدٍة منها طوهُلا مخسون ذراًعا، وعرُضها مخسون ذراًعا، وتَرَوهَّمَ 
قاٍض غريِّ مهندٍس، فَرَقَضى مبثل ذلكَ َخطًَأ. مث حتاكما إىل حاكٍم من أهل الصناعة َفَحَكَم 

 أبن ذلك نِّْصُف حقنِّهِّ. 

 أرض ةبيع قطع مثال
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اْسَتْأَجَر رجاًل على أن حَيُْفَر له بِّرَْكًة طوهلا أربعُة أذرٍع يف  وهكذا أيًضا ذُكَِّر أن رجالً 
َم. َفَحَفَر له ذراعّي يف ذراعّي طوالً َعْرضِّ َأْربَرعَ  ةِّ أذرٍع يف ُعْمقِّ أربعةِّ أذرٍع، بَِّثَمانَِّيةِّ َدرَاهِّ

َم نصف األجرة، فتنازعا وحتاكما إىل ُمْفٍت غري مهندس  وعرًضا وعمًقا، فطالبه أبربعةِّ دراهِّ
واحٍد. وقيل لرجٍل  َفَحَكَم أبن ذلك َحقُُّه، مث حتاكما إىل أهل الصناعة َفَحَكُموا له بِّدِّْرَهمٍ 

 . يتعاطى احلساب ومل يكن من أهله: كم نسبة ألف ألف إىل ألف ألف ألف، فقال: ثُرلُثَانِّ
َهُة على كل َمْن  َناَعةِّ أنه ُعْشُر ُعْشرِّ اْلُعْشرِّ. فعلى هذا املثال تدخل الشُّبرْ فقال أهُل الصنِّ

َعٍة أبهلِّها".يَرتَرَعاَطى صناعًة وليس من أهلها. ومن أجل هذا قيل: اْسَتعِّينُ   وا على كل َصنرْ

 التفسري

تطرح رسالة "اهلندسة" هذا املثال عند النقلة من احلديث عن اهلندسة احلسية إىل 
ْن قَرْبُل. يبّي هذا  اهلندسة العقلية، ويلحق هذا النصُّ مباشرًة نصَّ التعاون الذي ذكرانه مِّ

، وهو بذلك جييب على السؤال املثال احتياَج املفيت إىل مساعدة املهندس كي يقيَم حكمه
التايل: هل ميكن أن نَرْعدَِّل بال علٍم؟ هل يكفي العلم ابلشريعة دون العلوم الفلسفية لتحقيق 
العدل؟ جييب املثال ابلنفي؛ فقد احتاج املفيت يف ممارسة وظيفته إىل الرجوع إىل اهلندسة 

 وطلب العون من أهلها.

عة األرض: خيطئ القاضي ألنه ال مييز بّي احمليط لَِّنْشرَحِّ املثاَل األول وهو مثال قط
ذراًعا   50واملساحة، فاحمليط هو الطوُل مضاًفا إليه العرض، ومبا أن كلَّ قطعٍة منهما طوهُلا 

ذراٍع، أما املساحة فهي الطول مضرواًب يف العرض،  200كعرضها، فمحيطهما جمتمعتّي 
مساحة القطعتّي األخرتّي جمتمعتّي ، و 2ذراعٍ 10000وابلتايل فمساحة القطعة الكربى 

. إن جهل القاضي ابهلندسة جعله يظلم املشرتي الذي أعطاه البائُع 2ذراعٍ  5000يساوي 

 حفر احلفرة مثال
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فإنه جيهل حساب احلجم،  -يف املثال الثاين -نصف ما يقابل نصَف ما َدَفَع فقط. أما املفيت
ال يستحق إالن مُثْن  فالعامل قد َحَفَر نصَف الطول ونصف العرض ونصف العمق، إال إنه

فقط  3أذرع8(، إال إنه حفر 4×4×4) 3ذراًعا 64ُأْجَرتِّهِّ؛ حيث كان عليه أن حيفر 
(. نتيجَة ذلك أن القاضَي احتاج إىل معاونة املهندس كي يقيم العدل. ميكن أن 2×2×2)

سااًن نضيف إىل هذا االحتياج الدنيوي للهندسة احتياًجا آخَر دينيًّا، فإذا كانت اهلندسة ل
ينطق بعلم القيامة، فليس املفيت قادرًا على السري يف طريق اآلخرة إال من خالل الرتبية 
اهلندسية اليت جتهنز النفس للمفارقة عن اجلسد، أي أنه إذا كان قد احتاج مساعدَة املهندس  

 خرة.كي حيكَم ابلعدل يف الدنيا، فهو كرجلِّ ديٍن حيتاج إىل اهلندسة أيًضا لِّيَرْنُجَو يف اآل
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 املستوى األنطولوجي: اإلنسان مالك ابلقوة
 نقد علم البعث على طريقة الطبيعيّي

 292، اجلزء الثالث ، ص 38رسالة 
يف أمر اآلخرة على رأَيّْيِّ ومذَهَبّْيِّ: فطائفٌة ُمقِّرٌَّة هبا،  سَ "واْعَلْم اي أخي أبن النا

ْكَم اإلنسان بعد املمات َكُحْكمِّ وطائفة منكرة. فمنكرون أمَر اآلخرة هم الذين يظنون أن حُ 
النبات واحليوان، وذلك أهنم ملا أتمَُّلوا أمَرمها، وتَرَفكَّروا يف كوهنما وفسادمها، واعتربوا أحواهَلَُما، 
لُّ، ويتكوَّن مثُله آخُر.  َلى وَيْضَمحِّ وجدوا النباَت يَرَتَكوَُّن وينشأ ويبلغ إىل غايٍة ما، مث يَربرْ

، مث يبلغ إىل غايٍة ما، مث ميوت ويهلك ويبلى، ويتكونن آخر وهكذا أمر احليوان يت والد ويرتَبن
مثله. فلما وجدوا حكم النبات واحليوان على ما َوَصْفَنا، جعلوا ذلك قياًسا على حال 

ْهُر" فقال هللا تعاىل: ﴿اإلنسان، فقالوا: "مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُرْهلُِّكَنا إ ْن َوَما هَلُْم بَِّذلِّكَ ال الدَّ  مِّ
ْهُر".﴾عِّْلمٍ   ؛ ألهنم لو ُسئُِّلوا ما الدهر، َلَعَجُزوا عمَّا هو الدهر يف البيان، وما َدَرْوا ما الدَّ

 التفسري

رأينا من قبُل أن الرسائل تقارن الفلسفة والنبوة ابلطب. وإذا كانتا تعاجلان جهل 
كيف ميكن للفيلسوف اإلنسان ابآلخرة وجهله بطبيعة نفسه الروحانية ومصريها املالئكي، ف

ه أن يُنكَر اآلخرة ويدافع عن نظرة مادية للحياة؟ ليست العلوم الفلسفية كلها منهًجا  نفسِّ
مناسًبا لدراسة اإلهليات واإلجابة على سؤال القيامة، فكما الحظنا يف الشمول األول، فإن 

ألوىل ووحدانية هللا. علم الطبيعة املؤسس على أربع عَِّلٍل مينع العاملِّ من الرجوع إىل العلة ا
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ينطبق الشيُء نفُسه على مسألة القيامة كما َسَرى على التوحيد، فدراسة احلياة ال تبّي إال 
 الكون والفساد يف دائرة ال هناية هلا. 

ًما إايه  املنقذ من الضالليستخدم أبو حامد الغزايل يف كتابه  الربهان نفسه ُمَعمنِّ
سفة يف املطلق، ولَيُخصَّ أهَل النبوة بدراسة اإلهليات على كل فروع الفلسفة ليهاجَم الفال

دون الفالسفة. لكن إخوان الصفا ال يستبعدون الفلسفة كلَّها من جمال اإلهليات، وإمنا 
ُنوَن إهلِّيَّاهتِِّّْم على العلم األساسي وهو الرايضيات.  يَربرْ

 

 اهلندسة لغة الَبعث -علم البعث على طريقة املهندسني

 104-103زء األول، ص ، اجل2رسالة 
"واْعَلْم أبن كثريًا من املهندسّي والناظرين يف العلوم يظنون أن هلذه األبعاد الثالثة، 
أعين الطول والعرض والعمق، وجوًدا بذاهتا وقوامها، وال يدرون أن ذلك الوجود إمنا هو يف 

انتزعتها القوة  جوهر اجلسم أويف جوهر النفس، وهي هلا كاهليوىل وهي فيها كالصورة إذا
 املفكرة من احملسوسات.

علموا أن الغرض األقصى من النظر فيالعلوم الرايضية إمنا هوأن تَرْراَتَض أنفُس  ولو
املتعلمّي أبن أيخذوا صور احملسوسات من طريق القوى احلساسة وتصورها يف ذاهتا ابلقوة 

َيْت تلك الرسوُم اليت أدهتا املفكرة، حىت إذا غابت احملسوسات عن مشاهدة احلواس هلا، بَقِّ 
القوى احلساسة إىل القوة املتخيلة، واملتخيلة إىل القوة املفكرة، واملفكرة أدت إىل القوة 

 األبعاد الثالثة حل

الروحاين  الدور
 للهندسة
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احلافظة، مصورة يف جوهر النفس، فاستغنت عند ذلك النفُس عن استخدامها القوى 
كلنِّها يف احلساسَة يف إدراك املعلومات عند نظرها إىل ذاهتا، ووجدت صور املعلومات  

 جوهرها.

فعند ذلك استغنت عن اجلسد، وزهدت يف السكون معه، وانتبهت من نوم الغفلة، 
واستيقظت من رقدة اجلهالة، وهنضت بقوهتا واستقلت بذاهتا، وفارقت األجسام وخرجت 
من حبر اهليوىل وجنت من َأْسرِّ الطبيعة، واْعتَِّقْت من عبودية الشهوات اجلسمانية، وختلصت 

رواح، وارتقت إىل هناك حيث ْرَقةِّ االشتياق إىل اللذات اجلرمانية؛ وشاهدت عامَل األمن حُ 
، أراد به النفَس (10)الفاطر،  اْلَعَمُل الصَّالُِّح يَرْرفَرُعُه﴾إِّلَْيهِّ َيْصَعُد اْلَكلُِّم الطَّينُِّب، وَ ﴿ قال:

ر يف العلوم الرايضية اليت  الزَّكِّيََّة، وُجوزَِّيْت أبحسن اجلزاء، وهذا هوالغرض األقصى من النظ
كانوا خيرجونبها أوالد احلكماء وتالمذة القدماء. هكذا مذهب إخواننا الكرام، وفقك هللا 

 وإايان سبيَل الرشاد إنه الرَُّؤوُف ابلعباد".

 التفسري

لقد كانت مسألة طبيعة املكان ذات شأٍن خطرٍي يف اتريخ الفلسفة من أرسطو إىل 
ت عند إخوان الصفا أمهيًة أكرَب من ذلك؛ حيث إهنا األساس إميانويل كانط، واكتسب

 الفلسفي الذي ننطلق منه إلثبات روحانية النفس وقيامتها.

لقد كان املكان عند أرسطو ُمطلًقا، فال يوجد شيٌء خارج املكان، الذي هو اإلطار 
لذي تتواجد املتواجدة فيه كل األشكال، بينما يقول إخوان الصفا إن املكان ليس اإلطار ا

األشياء بداخله، وإمنا هو الشكل األبسط. إن املكان عند إخوان الصفا يعين األبعاد الثالثة، 
الطول والعرض والعمق، وهي األشكال البسيطة األوىل، حيث إن الطول هو البعد األول 

 النفس مةقيا نتيجة
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الذي يكونه اخلط عن طريق رسم املسافة بّي نقطتّي، والعرض هو البعد الثاين الذي 
ته للطول تتكون املساحة الناجتة عن رسم ثالث نقاٍط ليست على خٍط واحد، والعمق إبضاف

هو البعد الثالث الذي يتكون منه احلجم نتيجَة رسمِّ أربع نقاط ليست على مساحٍة واحدة. 
ووجود هذه األشكال البسيطة ميكن أن يكون يف املادة فُتدَرك ابحلواس، أو يف النفس فُتدَرك 

 ابلعقل. 

يجة الروحانية لذلك أنه ميكن للنفس أن تستغين عن احملسوسات؛ ألهنا ُتْدرُِّك كلَّ النت
شيء يف ذاهتا. وابلقياس على ذلك، فإن النفس قد تستغين عن اجلسد كما تستغين 
األشكاُل عن املادة. فاهلندسة هي تعليم النفس كيفية استخراج األشكال من املادة، وابلتايل 

 جلسد.جتهيزها خلروجها من ا

 تربير اخللق

 36، اجلزء الثالث، ص 29رسالة 
"فنقول: إنه ملا كانت املوجوداُت كلُّها ُمَرترََّبًة بعضها حتت بعض، متعلِّنقة يف الوجود 
ابلعِّلَّة األوىل الذي هو الباري تعاىل كتعلُّق العدد وترتيبه عن الواحد الذي قبل االثنّي، كما 

لية، وكانت النفُس أحَد املوجودات، وكانت مرتبُتها دون العقل بَريرَّنَّا يف رسالة املبادئ العق
وفوق اجلسم املطلق، وكان اجلسم فارًغا من األشكال والصور والنقوش واحلياة، قاباًل هلا 

 ابلطبع،وكانت النرَّْفُس حينًة ابلذات، عالَّمًة ابلقوة، فَرعَّالًة ابلطبع.

 تااملوجود ترتيب
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نية أن ُترتََك النفُس فارغًة غرَي مشغولة بضرب ومل يكن من احلكمة اإلهلية والعناية الرابن 
من احلكمة، وأن يكون اجلسُم، مع قَبوله للتمام، عاطاًل انقَص احلال؛ ومل يكن للنفس أن 

 تتحكم على املوجودات اليت فوق رتبتها الذي هو العقل الَفعَّاُل.

، عطفت النفس بواجب احلكمة على اجلسم املطلق؛ إذ كان دوهنا يف الرتبة
فتحكمت فيه ابلتحريك له والشكل والتصاوير والنقوش واألصباغ، لَِّيتِّمَّ اجلسُم بذلك، 
وَتْكُمَل النفُس أيًضا إبخراج ما يف قونهتا من احلكمة والصنائع إىل الفعل والظهور واإلظهار، 

إىل َتَشبرًُّها حبكمة الباري تعاىل، إذ مل يقتصر على علمه ابلكائنات قبل كوهنا حىت أخرجها 
الكلُّ للجزء، ويشاهد اجلزُء الكلَّ وخيرج ما يف القونة من احلكمة  الوجود بعد العدم، ليظهر

فمن أجل هذا، رُبَِّطتِّ النفُس الكليُة ابجلسم الكلي املطلق  .والصنائع إىل الفعل والظهور
 الذي هو مجلة العامل من أعلى فلك احمليط إىل منتهى مركز األرض، وهي ساريٌة يف مجيع

 أفالكه وأركانه وُمَولَّداتِّهِّ، وُمَدبِّنرٌة هلا وحُمَرنَِّكٌة إبذن هللا تَرَعاىَل وتَرَقدََّس".

 التفسري

ال تطرح الرسائُل سؤاَل جتسُّد النفسِّ على املستوى الفردينِّ فقط، وإمنا تطرحها أيًضا 
 اآلخرة؟ ولذا على املستوى الكوين، فلماذا ُخلَِّقتِّ الدنيا إذا كان مصرُي النفس العودَة إىل

وجب على الرسائل أن تربر قرار الباري خبلق الدنيا. تؤسس الرسائل برهاهنا على تعريف 
النفس، فبينما كان أرسطو يعرنفها ابملبدأ الذي يعطي األشياء شكلها، فإن الرسائل تعرنفها 

حتتها  ابلقدرة على احلكم، لكنها ال تستطيع أن حتكم على ما فوقها، ولذا حتتاج إىل درجة
الىت هلا القدرة على  -أو املادة -لتحكم فيها. والنفس ال تستطيع حتقيَق قدرهتا دون اهليوىل

قبول الصور، فمن حكمة هللا أن َخَلَق املادة لتحكم النفس فيها ولُتَشكنَِّلَها. إن هذا الربهان 

 من احلكمة سلي ما

 هو من احلكمة ما



192 
 

ي احليوان هو الوجه األنطولوجي لإلشكالية السياسية للسلطة اليت تتحدث عنها قصة "تداع
 أمام ملك اجلن"، كما سنرى فيما بعد.

إن النفس ليست املستفيدة الوحيدة من خلق الدنيا، وإمنا تشاركها املادة أيًضا يف 
هذه االستفادة، فكما تعود الرتاتبية العادلة يف السياسة ابخلري على الراعي والرعية، فإن 

، حيث تكتمل قوات املادة أيًضا، تشكيل النفس للمادة يعود ابلنفع على النفس واملادة  سوايًّ
اد ليصبح سيًفا ابلفعل.  وذلك كاحلديد الذي هو السيف ابلقوة، لكنه حيتاج إىل صنع احلدن

 ويف هذا تقول الرسالة التاسعة والعشرون:

"فَرَتَحكََّمْت فيه ابلتحريك له والشكل والتصاويروالنقوش واألصباغ، لَِّيتِّمَّ اجلسُم 
َا من احلكمة والصنائع إىل الفعل والظهور بذلك، وَتْكُمَل  النفُس أيًضا إبخراج ما يف قُروَّاهتِّ

 (36، 3، ج29َتَشبرًُّها حبكمة الباري تعاىل". )رسالة  واإلظهار،

 حياة النفس بعد خروجها من اجلسد

 17-16، اجلزء الثالث، ص 27رسالة 
بعض إبحدى هذه اخلصال "مث اْعَلْم اي أخي أن النفوس اجلزئية يَرْفُضُل بعضها على 

األربع: إحداها معارفها اليت استفادت بكوهنا مع اجلسد، والثانية أخالقها اليت عددانها، 
 .والثالثة آراؤها اليت اعتقدهتا، والرابعة أعماهلا اليت اكتسبتها

فإذا كانت النفس كثرية املعارف يف العلوم، وحسنة األخالق، صحيحة اآلراء، 
رهتا هذه اخلصال ُصورًة َحَسَنًة، صحيحًة هبيًة، ُحجًَّة ُروَحانِّيًَّة. فإذا صاحلة األعمال، صوَّ 

فارقت اجلسد، واستقلَّت بذاهتا واستغنت جبوهرها عن التعلق ابألجسام، واجنلت عنها 

 النفس األربع صفات

 اخلالد السرور
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أصداُء الطبيعة، أَْبَصَرْت وَرَأْت عند ذلك ذاهتا، وتراءت هلا صورهتا، فعاينت مجاهلا ورونقها، 
َلْت من َخرْيٍ حُمَْضرًا،وكلما الحظت ذاهَتا ازدادت فرًحا وسرورًا ولذًة، وذلك  فرأت كلَّ  ما َعمِّ

َلْت  هو جزاؤها ونعيمها وجنتها، النقلَة هلا أبًدا كما قال تعاىل: "يَرْوَم جتُِّد ُكلُّ نَرْفٍس َما َعمِّ
 ."مِّْن َخرْيٍ حُمَْضرًا

فاسدة، وأخالقها ردينة، ومعارفها  وإذا كانت أعماهلا سيئة، وسريهتا جائرة، وآراؤها
ابطلة، أكسبتها هذه اخلصاُل صورًة قبيحة مسجة وحشة، وهي ال حتسُّ ما دامت مربوطة 
ابجلسد، مشغولة ابحملسوسات، مسرتوحًة إىل هبجة الطبيعة، وزينة اهلَيوىل. فإذا جاءت سكرُة 

جل مسمَّى، وهي املوت وحسرة الَفْوت ابحلق؛ اليت البد لكل شخص من ذلك؛ ولكل أ
مفارقة النفس اجلسد، فارقته على رغٍم منها جربًا وقهرًا، وبطلت آالت احلواس اليت تُنال هبا 
َلْت مِّْن ُسوٍء  اللذات اجلسمانية، وبقيت فارغًة، نظرت عند ذلك إىل ذاهتا، فرأت "ما َعمِّ

ت، وهي صورة قبيحة مسجة وحشة، واغتمت وحزنت واستوحشت " َكَذلَِّك  حُمَْضرًا"، وحترين
َنُه أََمٌد بَعِّيٌد، وتبقى على نَرَها َوبَريرْ ْم"، َوَودَّْت َأْن َلْو َكاَن بَريرْ ُم هللُا َأْعَماهَلُْم َحَسَراٍت َعَلْيهِّ  يُرِّيهِّ

 تلك احلالة متأملًة معذبة يف ذاهتا، فذلك هو جزاؤها وأليُم عذاهبا وجحيمها وعقاهبا".

 التفسري

ا من القيامة ابملواقف األخرى لِّنفهَمُه. حتصي جيب أن نقارن موقف إخوان الصف
الرسالُة الثامنة والثالثون "يف البعث والقيامة" ثالثَة مواقف ختص مسألة القيامة: أوهلا َمْن 
ينكرها مجلًة قائاًل إن اإلنسان جمرد جسٍد، وهو موقف الطبيعيّي الذي ذكرانه من قبل. 

كنه يرى أن "ال يتحقق أمر القيامة إال بَِّردنِّ تلك النفوس اثنيها هو القول الذي يُقِّرُّ ابلقيامة، ل
، 3، ج38واألوراح إىل تلك األجساد بعينها، أو أجساد أخرى تقوم مقامها" )رسالة 

 اللعن
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َي القرآن، حيث يقول هللُا تعاىل: ﴿ (، وهذا الرأي جنده يف306ص َقاَل َمْن حُيْيِّي اْلعِّظَاَم َوهِّ
يٌم ُقْل حُيْيِّيَها الَّذِّي (. وختتلف 79-78يس، َو بُِّكلنِّ َخْلٍق َعلِّيٌم﴾ )أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوهُ  َرمِّ

ية عليها قائلًة أهنا حمددة داخل رؤ ُتاًما نظرية إخوان الصفا للقيامة عن النظرية النبوية وترد 
الطبعيّي املنكرين ابلقيامة. أما املوقف الثالث فهو موقف رؤية مادية لإلنسان كما كانت 

السفة الفيثاغورسيّي عامًة وإخوان الصفة على وجه اخلصوص، وهو الذي يقول إن الف
 القيامة تكون للنفس دون اجلسد.

كان على إخوان الصفا أن يفصنلوا موقفهم من القيامة، فإذا كانت القيامة للنفس 
 دون اجلسد، فكيف لنا أن نتحدث عن الثواب يف اجلنة والعقاب يف اهلاوية، اللذين يتعلق

األمر فيهما ابللذة واألمل احلسيّي؟ لقد قال إخوان الصفا إن الثواب هو السعادة الروحانية 
يف علم األخالق إَل األبدية، ومن املرجح أهنم اعتمدوا يف هذا على أرسطو وكتابه 

، حيث يربهن يف اجلزء العاشر على أن التأمل العقلي هو الفعل البشري األكثر نيقوماخوس
يُفعنِّل العقل الذي هو اجلزء األعلى يف اإلنسان، وذلك يعطيه سعادًة مستمرة  سعادًة؛ ألنه

غري مشروطٍة بنقٍص كما هو احلال يف الرغبة اجلسدية، أو بوجودِّ آخٍر كما هو احلال يف 
 األفعال األخالقية.

لقد كان حلُّ مسألة اجلنة يسريًا على إخوان الصفا بشكٍل ما، حيث حتدث الكثري 
حول تلك الفكرة حماولّي إجياَد حلوٍل هلا، أما املشكلة احلقيقة اليت واجهها فقد  من قبلهم 

يف  -كانت هي احلديث حول جهنم، فكيف ميكن أن نتحدث حول النار إذا كانوا يرفضون
قيامة اجلسد ومعاقبة املخطئ ابألمل احلسني؟ نرى حلواًل خمتلفة عند الفالسفة   -الوقت نفسه

لتناسخ والعودة إىل احلياة اجلسدية مرارًا وتكرارًا دون اإلفراج عن النفس كاهلالك األبدي أو ا
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من الدنيا. إن إخوان الصفا يدافعون عن "القيامة الكربى" أي قيامة النفوس مجيًعا مًعا، ولذا 
اختلف احلل الذي قدنموه مع احللول اليت ُقدنِّمت من قبلهم، فقد قالوا إن النفس اللعينة 

 مل حُتضَّر لالنفصال عن اجلسد، ولذا فما زالت حتتاج إىل وجودها يف اجلسد اخلاطئة هي اليت
لتصل إىل السعادة، وعليه فإهنا بعد اخلروج من اجلسد للقيامة ما زالت تعيش يف حنٍّي إىل 

 احلياة اجلسدية دون أن تشعر أبدىن سعادة حالية.

 أفضلية اإلنسان على احليوان

 374، اجلزء الثاين، ص 22رسالة 
"فقام عند ذلك اخلطيُب احلجازيُّ املكنِّيُّ املدينُّ، وقال: نعم، أيها اْلَملُِّك، لنا فضائُل 
َساٌن تدل على أننا أرابٌب وهذه احليواانتِّ عبيٌد لنا، وحنن ُمالَُّكها  أخرى ومناقُب حِّ

ُج من القبور، ومواليها. قال امللك: ما هي؟ قال: َمَواعِّيُد ربنَِّنا لنا ابلعبث والنشور، واخلرو 
وحساُب يوم الدين، واجلواُز على الصراط، ودخوُل اجلَِّنانِّ من بّي سائر احليواانت، وهي 
، وجنة النعيم، وجنة عدن، وجنة اخللد، وجنة املأوى، ودار السالم،ودار املقام،  َجنَُّة اْلفِّْرَدْوسِّ

للشاربّي، وأهنار من عسل ودار املتقّي، وشجرة طوَب، وعّي السلسبيل وأهنار من مخرٍة لذَّة 
ٍن، وابلدرجات يف القصور، وتزويج احلوار، وجماورة  ُمَصفَّى، وأهنار من لنب وماء غري آسِّ
، املذكورِّ يف القرآن يف حنومن  الرمحن ذي اجلالل واإلكرام، والترََّنسُُّم من ذلك الرَّْوحِّ والرَّحْيَانِّ

ا دليل على َأانَّ أرابٌب وهي عبيٌد لنا. سبعمائة آية، كل ذلك مبعزل عن هذه احليواانت، فهذ
 ولنا مناقُب ُأَخُر غري ما ذكران، أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم.

احلجازي حلق  حجة
اإلنسان على احليوان: 

 -النفس ةجنا
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فقام عند ذلك زعيُم الطيورِّ، وهو اهلزارداستان، فقال: نَرَعْم َلَعْمرِّي، إن األمَر كما 
، ولكن أذكر أيًضا ما ُوعِّْدُُتْ به، َمعْ  يُّ ، من عذاب القرب، وسؤال قلت أَيُّها اإلْنسِّ َشَر اإلنسِّ

منكر ونكري، وأحوال يوم القيامة، وشدة احلساب، والوعيد بدخول النريان، وعذاب جهنم 
واجلحيم والسعري وَلَظى وَسَقر واحْلَُطَمة واهلاوية وَسرَابِّيَل من َقطِّرَان، وُشْرب الصديد، وأكل 

، وجماورة مالك الغضبان، وحوار ا لشياطّي مع جنود إبليس أمجعّي، وما شجرة الزَّقُّومِّ
هومذكوٌر يف القرآن جبنب كلنِّ آية من الوعد آيٌة من الوعيد، كل ذلك لكم دوننا، وحنن 
يَنا حبكم َربنَِّنا ال لنا  مبعزل عن مجيع ذلك، وكما مل نُوَعْد ابلثواب مل نوعد ابلعقاب، وقد َرضِّ

سَّ الَوْعدِّ، َصرَ  َف عنا َخْوَف الوعيدِّ، فتكافأت األدلَُّة بيننا وال علينا، وكما َرَفَع عنا حِّ
 .وبينكم، وتساوت األقداُر، فما لكم واالفتخارَ 

قال احلجازيُّ: وكيف تساوت األقدار بيننا وبينكم، فإهنا، على أينِّ حالٍة كانت، 
ابقون أََبَد اآلبدين وَدْهَر الداهرين، إن كنا مطيعّي فمع األنبياء واألولياء، واألئمة، 

األوصياء، واحلكماء، واألخيار، والفضالء، واألبدال، والزهناد والصاحلّي، والعباد العارفّي و 
املستبصرين، وأويل األلباب، وأويل األبصار، وأويل النرَُّهى، واْلُمْصَطَفّْيَ األخيار، والذين هم 

ويف مجيع  مبالئكة هللا الكرام يتشبهون، وإىل اخلريات يتسابقون، وإىل لقاء رهبم يشتاقون،
أوقاهتم عليه مقبلون، ومنه يسمعون، وإليه ينظرون، ويف عظمته وجاللته يتفكرون، ويف مجيع 
ه يسألون، ومنه يطلبون، وإايه يَرْرُجوَن، ومن َخْشَيتِّهِّ مشفقون،  األمور عليه يتوكلون، وإايَّ

قّي يف اجلنة مع ولوكنا مردودين إذن نتخلص بشفاعة نَبِّينَِّنا حممٍد، عليه السالُم، ونكون اب

الطي  ور  يمزع   رد
 للعناب

 

 ج                   ازياحل حج                   ة
 املصلحة:خلود النفس
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احْلُورِّ والغِّْلَمان، والرَّْوحِّ والرَّحْيَان، ولقاء الرمحن، ونداءِّ الذين أحسنوا احْلُْسىَن وزايدًة يف َحقنَِّنا، 
ُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِّدِّيَن".  قال تعاىل: "َسالٌم َعَلْيُكْم طِّبرْ

 التفسري

ذكره، والذي ميتلك إن هذا احلجازي هو اإلنسان كامُل األداين الذي سبق لنا 
النفس "القادرة على احلكم"، ولذا نفهم حديَثه األخري يف قصة "تداعي احليوان أمام ملك 
اجلن" يف ضوء الصفات اليت ُعرفت عنه ابلفعل قبل ذلك. فالنفس البشرية حتكم املواشي، 

، فهذه القدرُة البشر  ية والسلطة الناجتة ولكنَّ شيًئا ال يربر سلطَتها هذه إال مصريها الرُّوَحاينِّ
عنها مسئوليٌة كونية، حيث إن اإلنسان ليس إال املرحلة األخرية لتطور النفس، ولذا جيب 
على اخللق أمجعّي أن يساعدوه ليكتمل مصري النفس الكلية، تلك النفس اليت ال تكتمل إال 

لكي من خالل الرتبية العلمية للبشر كي يتحضروا لالنفصال عن اجلسد، والرتبية هذه 
 حتدث، جيب على اإلنسان أن يوفنِّر نفسه للتعلم ويرتك األعمال الدنيوية للبهائم.
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 املستوى املعريف
 نقد العلماء

 349-348، اجلزء األول، ص 9رسالة 
"َواْعَلْم اي أخي أبن للعلماء، مع كثرة فضائل العلم، آفاٍت وُعُيواًب وأخالًقا َردِّيًَّة حتتاج 

فمنها الكِّرْبُ والُعْجُب واالفتخار.وقد ُروَِّي عن رسولِّ هللا أنه قال: أن تتجنبها وتتحذرها، 
"من ازداد علًما ومل يَرْزَدْد هلل تواضًعا، وللُجهَّالِّ رمحًة، وللعلماء َمَودًَّة، مل يَرْزَدْد من هللا إال 

 بُرْعًدا. 

البغضاء ومنها كثرُة اخلالفِّ واملنازعة فيه، وطلُب الرايسة به، والتعصب والعداوة و 
ُْهْم بركبتك، فإن هللَا حُيْيِّي :فيما بينهم. وقال لقمان احلكيم البنه "اي ُبيَنَّ، َجالِّسِّ الُعلماَء وزامحِّ

القلوَب امليتة بنور العلم، كما حتيا األرض امليتة بوابل املطر؛ وإايك وُمَناَزَعَة العلماءِّ، فإن 
ْم". ومن  احلكمَة نزلت من السماء صافية، فلما تعلمها الرجال هِّ َصَرُفوَها إىل َأْهَواءِّ أَنْرُفسِّ

 . َباتِّ العِّْلمِّ ُوجِّ ، وتَرْرُك الَعَملِّ مبِّ آفات العلماء اخلَْْوُض يف املشكالت، والرتخيص يف الشُّبُرَهاتِّ
الدنيا وشدُة احلرص يف طلبِّها. وقد قيل يف املثل: إن  ومن آفات العلماء أيًضا َكثْرَرُة الرغبةِّ يف

نيا   َرْأُس ُكلنِّ َخطِّيَئٍة، واحلرَص يف طلبها مرٌض للنفوس وسقام هلا.ُحبَّ الدُّ

وعلماء أحكام الناموس هم أطباء النفوس وُمَداُووَها، فَمَثُل العامل الراغب يف الدنيا، 
مريٌض ال يُرْرَجى صالُحه،  احلريص على طلب شهواهتا، َكَمَثلِّ الطبيبِّ اُلُمداوِّي غريَه وهو

جه، وقد قيل إن عاملا زاهًدا يف الدنيا، يكون عاملا بدينِّ هللا، فكيف يشفي املريض بعال
: أيها -عليه السالمُ  -وبصريًا بطريق اآلخرة، خرٌي من ألفِّ عامٍل راغٍب فيها. وقال املسيح

الذي  علماءال عيب
 يلغي فضيلة علمهم

 

نتيجة  العلماء عيوب
 خرةغفلتهم عن اآل

 

 صفاء النفس أمهية



199 
 

العلماُء والفقهاء قعدُت على طريق اآلخرة، فال أنتم تسريون إليها فتدخلون اجلنة، وال ترتكون 
ٍد  منهما ُعْذٌر".أحًدا جيوزكم فَرَيصِّ   ُل إليها، وإن اجلاهَل أعذُر من العامل، وليس لَِّواحِّ

 التفسري

يعرف الفالسفة من وقت سقراط الفرق بّي العلم واحلكمة، فقد أسس سقراط 
الفلسفة اليواننية ابدًًئ بتعريف املفاهيم األولية، حيث الحظ أن اجلمهور يتحدث دون أن 

الذي يزعم أنه عاش حياة عادلة دون أن يعرف معىن  يفهم معىن ما يقول، كر"سيفال"
فإن الفرق بّي العلم  -والفلسفة العربية كلها من بعدهم -العدالة. أما عند إخوان الصفا

ُعد عن  واحلكمة يظهر يف شخصية "الغافل"، الذي َجَعَلُه عِّْلُمُه يَرْنَسى املبادَئ الواضحة َويَربرْ
 ْزَداَد علًما.احلكمة، فيزداد خطؤه مع الوقت وإن ا

وحيدد إخواُن الصفا العيَب الذي يُرْبعُِّد طالَب العلم عن احلكمة ابلغفلة الدينية، اليت 
ُتُج عن ذلك ُتسُُّك كلنِّ فرٍد بفردانيته وتفضيل نفسه  تعين نسيان اآلخرة وحب الدنيا، ويَرنرْ

خر على اآلخر، وهذه الفردانية جسدية وليست نفسية، فكل فرٍد فيها منفصل عن اآل
ابجلسد واملمتلكات، ويَرتَرَغذَّى الكِّرْبُ واحلسُد على هذا وينتج التعصب وإحساس كل شخٍص 
. ينتج عن هذا أن الفرد الواقع يف هذا املوقف األخالقي يستحيل عليه أن  ابحتكاره احلقَّ
يتعلم. ويُعاَل الناس من هذه العيوب بفهم طبيعتهم الروحانية فيصبحون "إخوان الصفا" 

حتقيق الصداقة احلقيقية فيما بينهم، واليت تشرتط صفاَء النفس والزُّْهَد عن َشَهَواتِّ  مبعىن
 اجلسد.

 



200 
 

 مُحُْق إبليس

 19-18، اجلزء الثاين، ص 28رسالة 
انَّ قد فَرَرْغَنا من بيان كيفية نشوء  ْنُه، أبَِّ اَن بُِّروٍح مِّ "اْعَلْم أيرَُّها األُخ، أَيََّدَك هللُا وإايَّ

ئية يف األجساد البشرية، فنريد أن َنْذُكَر يف هذه الرسالة طاقَة اإلنسان يف األنفس اجلز 
 املعارف، وإىل أي حدٍن ينتهي.

فنقول: اْعَلْم أن هللَا تعاىل ملا َخَلَق َجَسَد آدَم، عليه السالم، أيب البشر من الرتاب، 
يَرَتهُ  هِّ، صار ذلك وَصوَّرَُه يف أحسنِّ تقوف، وَأْحَسَن صورَته، وَأْحَكَم بِّنرْ ، مث نَرَفَخ فيه من ُروحِّ

الشريفةِّ حيًّا عاملا قادرًا، مث فضَّله مبا علَّمه من األمساء على بعض  اجلسد الرُتايب بتلك الرُّوحِّ 
ْم، وأََمَرُهْم ابلسجود له من أجل تلك الرُّوحِّ الشريفة اليت نَرَفَخ فيه، ال  املالئكة ال عليهم كلنِّهِّ

 من أجل اجلسد الرتايب. 

ا َنَظَر إىل اجلسد الرتايب، وَعَرَف ورََأى تلك الرُّوَح الشريفَة الفاضلَة  وإبليُس اللَّعُّي َلمَّ
ْمن اَنٍر َوَخَلْقَتُه مِّْن طِّّيٍ ﴿العاملَة، قال:  ْنُه، َخَلْقَتينِّ ِّ ؛ إذِّ الناُر (12األعراف، ) ﴾َأاَن َخرْيٌ مِّ

؛ ألن الناَر جسٌم مضيٌء متحركٌ  ْسٌم مظلٌِّم ساكٌن َخرْيٌ من الرتابِّ ، والرتاَب جِّ  يطلب اْلُعُلوَّ
َيْطُلُب السُّْفَل. وكان هذا منه قياًسا َخطًَأ، ألن السجوَد مل يكن للجسد الرتايب، بل لتلك 
الرُّوحِّ الشريفة، ألن اإلنسان إمنا أيكل ويشرب وينام من أجل اجلسد، ويتحرك وحيسُّ ويتكلم 

ر هللا. مث اْعَلْم أنَّ العِّْلَم غذاٌء للنفس وحياٌة هلا، كما أن ويعلم ابلنفس الشريفة اليت من أم
 الطعاَم ومجيَع املتناَوالتِّ غذاٌء وشراٌب للجسد وحياٌة له".

 

 ةاملعرفة البشري حدود

 خلق آدم قصة

 إبليس معصية
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 التفسري

إن قصة إبليس القرآنية هي أسطورة ابملعىن العلمي للكلمة، أي تفسري شيٍء حايلٍن 
الناس بذكر اخلطأ األول. تدور  من خالل حكاية ترجع إيل بداية وجوده، كتفسري أخطاء

َف أفعااًل  قصة إبليس حول إشكالية وجود الشر يف إطار التوحيد، فكيف ميكن أن َنصِّ
؟ حتل قصة إبليس هذه اإلشكالية بتأسيس  ابلشَّرنِّ دون أن نقوَل بوجودِّ َأْصٍل شريٍر يف الَكْونِّ

ولكنَّ ما َحَدَث أنه مل يستطْع  الشر العملي على اخلطأ النظري. فإبليس مل يَرتَرَعمَّدِّ اخلطأ،
إدراَك احلقيقةِّ الكاملة، فقد رأى أن اإلنساَن ذو َجَسٍد ترايبٍن وأن الناَر، اليت ُخلَِّق منها هو، 
هِّ جزئيٌة وماديٌة، إذ  أفضُل من الرتاب، وهذا صحيٌح ُتاًما. لكن هذه احلقيقَة يف الوقت نفسِّ

 و أن للبشر "نفًسا شريفًة" تستحق خضوعه.اجلزء الروحاين منها، وهعن َغَفَل إبليُس 

فسبب الشر هنا ليس النيَة الشريرة كما جند يف املسيحية، وال اجلهل كما هو احلال 
عند أفالطون، وإمنا السبُب جزئيُة املعرفةِّ. فمن ال ميتلك إال اجلزء املاديَّ من احلقيقة، 

اسب نظرية تكاُملِّ العلوم عند سيخطئ، ال حمالَة، يف استخراج النتائج. وهذه الفكرة تُن
 إخوان الصفا؛ إذ ال َأَحَد ميتلك احلقيقَة كاملًة.

يبدأ إخواُن الصفا هنا تفكريًا جديًدا حول خطر العلم وقدرة العقل على االبتعاد عن 
ايب احلقيقة، وهذا ما مَسَّاُه الفالسفُة العرُب من إخوان الصفا إىل الغزايل "احْلُْمق"، ويُرَعرنِّفُه الفار 

 على النحو التايل:

"احلمق هو أن يكون ختيرُُّله للمشهورات سليًما وعنده جتارب حمفوظة، وختيرُُّله 
للغاايت اليت يهوى ويَرَتَشوَّق سليًما، هلَروِّيٌَّة لكنها َروِّيَّة ختينل له أبًدا فيما ليس يُرَؤدنِّي إىل تلك 
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فصول د تلك الغاية أنَّه يؤدي إليها")الغاية أنه يؤدنِّي إليها، أو ختينل له فيما يؤدنِّي إىل ض
 (47، فقرة منتزعة

فاألمحق عند الفارايب وإخوان الصفا هو من خيطئ، حىت وإن أسس علمه على 
مبادئ صحيحة. وسيستخدم الغزايل نصوًصا خمتلفة من الفارايب وإخوان الصفا وابن 

، ليستعملها ضدهم ينإحياء علوم الدمسكويه، دون أن يذكر أنه َأَخَذها منهم، يف كتابه 
ًما إايهم ابحلمق.  ُمتَّهِّ

 االتفاق النهائي بني األداين

 30-29، اجلزء الثالث ، ص 28رسالة 
مجيًعا، والكشف  -الكائنات -"وملا كان مذهُب إخوانِّنا الُفَضالءِّ الكِّرَامِّ النََّظَر فيها
يَّة والنبوية مجيًعا، وكا ن هذا العلُم حبًرا واسًعا وَمْيَدااًن عن حقائق أشيائها، أعين العلوم احلِّْكمِّ

طوياًل، اْحَتْجَنا أن نتكلم يف ما َدَعتِّ الضرورُة إىل عمل هذه الرسائل اليت هي إحدى 
، وال يفهم ذلك  ومخسون رسالًة، والكالم فيها ألوجز ما ميكن، وإيراد النَُّكتِّ اليت هي اللُّبُّ

يف العلوم، ويسهل تصور احلقائق إال أبمثال تضرب، ليقرب من فهم املبتدئ النظر 
 .للمتأملّي

مث اْعَلْم أن العلوَم احلكميَة والشريعَة النبوية كالمها أمران إهليَّانِّ يتفقان يف الغرض 
املقصود منهما الذي هو األصل، وخيتلفان يف الفروع، وذلك أن الغرض األقصى من 

كما بَريرَّنَّا يف رسائلِّنا َأمْجََع. وُعْمَدهُتَا   الفلسفة هو ما قيل أمَّا التشبه ابإلله حسب طاقة البشر،
َصاٍل: أُوالها معرفة حقائق املوجودات، والثانية اعتقاد اآلراء الصحيحة، والثالثة  أربُع خِّ

 واحلكمة مجيًعا النبوة

 حلكمةا غرض
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 .التخلُّق ابألخالق اجلميلة والسجااي احلميدة، والرابعة األعمال الزكية واألفعال احلسنة
فس والرتقِّني من حال النقص إىل التمام، واخلروُج من والغرض من هذه اخلصال هو هتذيُب الن

ها  َحدنِّ القوة إىل الفعل ابلظهور، لِّتَرَناَل بذلك البقاَء والدواَم واخللوَد يف النِّنَعمِّ مع أبناءِّ جنسِّ
 مع املالئكة.

نسانية وإصالُحها وختليصها وهكذا الغرُض من النبوةِّ والناموسِّ هو هتذيُب النفسِّ اإل
َم عاملِّ الكون والفساد، وإيصاهُلا إىل اجلنة ونعيم أهلها يف ُفْسَحةِّ عامل األفالك وَسَعةِّ َهنَّ من جُ 

السماوات، والترََّنسُّم من ذلك الرَّْوحِّ والرَّحْيَانِّ املذكورِّ يف القرآن. فهذا هو املقصود من العلوم 
يَّةِّ والشريعة النبويةِّ مجيًعا.  احلِّْكمِّ

ؤديَّةِّ إليها، فمن أجل الطبائع املختلفة واألعراض املتغايرة وأما اختالفها يف الطرق امل
اليت عرضت للنفوس، وبذلك اختلفت موضوعات النواميس، وسنن الدايانت، ومفروضات 
الشرائع، كما اختلفت عقاقري األطباء وعالجاهتا، وحبسب اختالف األمراض العارضة 

 .واألمكنةلألجساد من اآلالم واألوجاع، وحبسب اختالف األزمنة 

ومثاٌل آخُر يف اختالفِّ ُسَننِّ الدايانت النبوية والفلسفية مجيًعا، وفنون مفروضات 
النواميس، واملقصد واحد، كاختالف طرقات القاصدين حنو بيت هللا احلرام، وتوجُّههم َشْطَرُه 

بَريرَّنَّا يف حبسب مواضع بلداهنم ومراحلهم ومرافقهم من البيت شرًقا وغراًب وجنواًب ومشااًل كما 
 رسالةِّ جغرافيا".

 

 

 النبوة غرض

 

توض          ح  تش          بيهات
طبيع  ة االخ  تالف ب  ني 

 احِلَكم والدايانت
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 التفسري

 ،لقد َظَهَرْت مع اإلسالم إشكاليٌة جديدٌة، وهي إشكالية العالقة بّي النبوة والفلسفة
تكلمان ابحلق. فهل اختالفهما إشارة إىل خطأ واحد منهما؟ وهل َزْعم الفلسفة املطاابن اخل

ليَة بوضع كل واحٍد منهما يف منزلة خمتلفة، ابحلق هو اهتاٌم للنبوة ابخلطأ؟ حيل الفارايب اإلشكا
(، وهي صورُة الفلسفة 108، فقرة كتاب احلروفحيث يقول إن "امللة اتبعة للفلسفة" )

. وأما ابن رشد الذي يدرس إشكالية العالقة بّي النبوة احملمدية وفلسفة  وتطبيُقها الشرعيُّ
، مبا يعين أن للفلسفة مكاَن أرسطو فإنه حيلها بتحديد النطاق الذي يعمل فيه كل نصنٍ 

َعَملَِّها وللنص القرآين مكاَن َعَملِّهِّ، وإذا َتَدخََّلتِّ الفلسفُة يف شأنه فإنه يغمض. أما إخوان 
الصفا، فإهنم يقدمون حالًّ أوسَع مما قدمه ابن رشد، حيث يتحدثون عن كل الرسائل 

َّي أن النبوية، من آدم وهرمس إىل عيسى وحممد، وعن كل املدارس الف حِّ لسفية، ُمَوضنِّ
الطريقتّي حىت وإن اختلفتا يف املنهج، من حيث استعمال الرسالة النبوية للتشبيه األديب 
، إال أهنما "يتفقان يف الغرض املقصود منهما"، وهو هتذيُب  وقيام الفلسفة على بُرْرَهانِّ العَِّللِّ

لًفا عند االثنتّي، ففي النفسِّ للصعود إىل عامل األفالك. وأيخذ هذا اهلدُف شكاًل خمت
الشريعة تَرتَرَهذَُّب النفُس مبمارسة طقوس العبادة، أما يف الفلسفة فيحدث التهذيُب بعملية 
"التَّأَلُّه"، حيث إن الفلسفة كما يراها إخوان الصفا هي "التََّشبُُّه ابإلله َحَسَب طاَقةِّ اْلَبَشرِّ". 

املدخل يف علم عند نيقوماخس يف كتابه يرجع هذه التعريُف إىل الفيثاغورسيّي، وخباصًة 
، حيث يقول إن الفلسفة األوَل. وجنده قَرْبَل إخوانِّ الصفا عند الكندي يف رسالته العدد

الفلسفة "علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلنسان". فاإلنسان يعرتف بوجود هللا عن طريق 
، فتشكيلُ  ينِّ

 البشرِّ للمادة ابلصناعة تشبيٌه إببداع هللا حماكاته على املستويّي العِّْلمِّينِّ والَعَملِّ
املطلق، وعلم اإلنسان ابلطبيعة جيعله يعرف جزئًيا ما يعرفُه هللُا كاماًل، وهذا ما سيقوله 
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هِّ، وهذ أيًضا ما يؤكد عليه إخواُن  ُع إىل الرتاث الفيثاغورسينِّ نفسِّ غاليليو غاليلي الذي يَرْرجِّ
ي َعدَ   َدَها إال هللاُ تَرَعاىَل... لكن نريد أن َنْذُكَر هنا طرًفا منها".الصفا حّي يقولون: "ال حُيْصِّ

 العلماء مالئكة ابلقوة

 47، اجلزء الثالث، ص 29رسالة 
َيانِّ عاقلٌة ابلقوة، ونفوَس البالغّي  برْ "فنقول: اْعَلْم، َأاَنَر هللُا بُرْرَهاَنَك، أبن نفوَس الصنِّ

ابلقوة، ونفوَس العلماء عالَّمٌة ابلفعل. والعلماء نفوسهم  عاقلٌة ابلفعل، ونفوَس العقالء َعالَّمةٌ 
فلسفية ابلقوة، والفالسفة نفوسهم حكماء ابلفعل، واحلكماء األخيار مالئكة ابلقوة، فإذا 

 فارقت نفوسها أجسادها كانت مالئكة ابلفعل؛ فإًذا املوت حكمة ورمحة.

النبات، وأجساَم النبات تستحيل إىل  َواْعَلْم اي أخي أنَّ املعادَِّن تستحيُل إىل أجسامِّ 
َراٌط منكوس إىل العمق وقد  أجسام احليوان، وأشرف احليوان اإلنساُن، فصورة النبات صِّ
جازهتا النفس اإلنسانية وجنت منها. وصورة اإلنسان صراط مستقيم كاخلط قائًما منتصًبا بّي 

ْت من َجَهنََّم ودخلتِّ اجلنَة اليت هي اجلنة والنار وهي أخرايت جهنم، فأيُّ نَرْفٍس َجاَزهْتَا جنََ 
صورة املالئكة، وإال ُردَّْت إىل َأْسَفلِّ السَّافِّلَِّّي، كما ذََكَر هللُا تعاىل: "َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن يف 

ُلوا الصَّاحلَِّ  اتِّ فَرَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ َأْحَسنِّ تَرْقوٍِّف مُثَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َسافِّلَِّّي، إِّالَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمِّ
 مَمُْنوٍن"، فاْنظُْر اي أخي يف هذا البابِّ َوتَرَفكَّْر فيه فإنك على َخَطٍر عظيم.

وقد بَرَلْغَت قريًبا من ابب اجلنة، فإن اَبَدْرَت قبل مفارقة اجلسد للنفس، واستعديت 
لوم احلقيقية، َرَجْوَت لك وتَرَزوَّْدَت ابألعمال الصاحلة واآلراء الصحيحة واألخالق اجلميلة والع

أن تَرْنُجَو من نريان اهلاوية اليت هي عامُل الكونِّ والفسادِّ، وتصل إىل اجلنة ابلصعود إىل عامل 

 اإلنسانية درجات

 النفوس اجلزئية سرية

النف        وس إَل  ص        عود
 روحاينالعامل ال
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األفالك وفسحة السموات عامل الدوام والبقاء واخللود يف النعيم والسرور من النبيّي 
 ُل من هللاِّ".والصديقّي والشهداء والصاحلّي، وحسن أولئك رفيًقا، ذلك الَفضْ 

 التفسري

َي البشَر من املوت  جند هذا النص يف رسالة "حكمة املوت"، واليت هدفها أن تُرَواسِّ
مقلنِّدًة يف هذا حماورة "فايدو" ألفالطون، اليت حتكي موت سقراط ودعوته األخرية للفالسفة 

َرتِّ الكتُب بعد أبال خيافوا املوت، فهو والدة للنفس مواسًيا إايهم إبثبات قيامتها، وقد َكثرُ 
َم ُمْعَظُمَها إىل اللغة العربية حتت اسم  حماورة "فايدو" يف موضوع املواساة من املوت، وتُرْرجِّ

الذي يذكره إخواُن الصفا، كما َكَتَب الكندي  التفاحةأرسطو كرسالته إىل إسكندر، وكتاب 
 . احليلة يف دفع األحزانيف املوضوع نفسه رسالًة حتت عنوان 

الصفا يف رسالتهم يواسون البشر، بوضعهم حلظة املوت يف سياق التاريخ  إن إخوان
الكبري للنفس الكلية وتنقلها بّي األشكال املادية املختلفة من النبااتت واحليواانت وأخريًا 
البشر، وابلتايل فاملوت ما هو إال املرحلة األخرية من مراحل حتول النفس. وهذه احلركة 

َوُن هلا بر"مسقط النطفة"، الكربى للنفس تشرحها  ابلتفصيل الرسالُة اخلامسُة والعشرون اْلُمَعنرْ
املادة وصواًل إىل اإلنسان الذي هو املرحلة األكثُر تطورًا، ويف هذه  لِّ واليت حتكي حركة تشكُّ 

املرحلة نرى درجات عدة من الصيب إىل احلكيم. ولكي يتحدثوا عن هذا، فإهنم يستخدمون 
يفَِّّي درجاٍت أخرى تصل ابإلنسان إىل التمييز األرسطي  بّي العاملِِّّ ابلقوة والعاملِِّّ ابلفعل، ُمضِّ
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ُلُه النفصاله عن اجلسد. ونتيجُة  أن يصبَح مالًكا ابلفعل، وذلك بفضل حكمته اليت تُرَؤهنِّ
 ذلك رؤيٌة دينيٌة خنبويٌة، حيث ال يقوم من املوت إال نفوُس "احلكماء األخيار".
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 املستوى السياسي
هِّ الذي قدمناه من قَرْبُل كغرٍض للخلق وكهدٍف  ةالسياس رميت إىل اهلدف الديين نفسِّ

للرتبية العلمية، أي جتهيز النفس اإلنسانية لالنفصال عن اجلسد وصعودها إىل العامل 
 الروحاين. 

 

 الدين والسياسة
 368، اجلزء الثاين، ص 22رسالة 

َا إال أبخيه، غرَي أن  "إن الدنِّيَن واْلُمْلَك َأَخَوانِّ توأمان ال يفرتقان، وال قواَم ألحدِّمهِّ
ُم واْلُمْلَك هواألُخ املؤخَُّر املعقنُِّب له، فال بد لِّْلُمْلكِّ من دِّيٍن َيدِّيُن به  الدنِّيَن هواألُخ املقدَّ

يَرْقُتُل أهُل  الناُس، وال بد للدنِّينِّ من ُمْلٍك أيمر الناَس إبقامةِّ ُسنَّتِّهِّ َطْوًعا أوَكْرًها، فلهذه العِّلَّةِّ 
الدايانتِّ بعَضُهْم بعًضا، طََلًبا للُمْلكِّ والرنِّاَيَسةِّ. كلُّ واحٍد يريُد انقياَد الناس َأمْجََع لُِّسنَّةِّ دينِّهِّ 

 وأحكامِّ شريعتِّه".

 التفسري

يرجع هذا النص إىل كتاب "خدينامه" البن املقفع الذي يعرض الرتاث الفارسي 
بك البنه شبور األول املذكورة يف الرسالة الثانية واألربعّي للسياسة، وإىل وصية أردشري بن اب

 (:496، ص3)ج
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َا إال ابآلخرِّ، وذلك أن الدنِّيَن ُأسُّ  "إن اْلُمْلَك والدنِّيَن أخوانِّ تَرْوأََمانِّ ال قَِّواَم ألحدِّمهِّ
ٌع، وال بُدَّ لِّْلُمْلكِّ من اْلُمْلكِّ واْلُمْلُك َحارُِّسُه، َفَما ال ُأسَّ له َمْهُدوٌم، وما ال َحافَِّظ له َضائِّ 

، وال بُدَّ للدنِّينِّ من َحارٍِّس".   ُأسٍن

إن َكْوَن الدينِّ والدولة توأَمّْيِّ ال مينعنا من طرح سؤال ترتيب الوالدة: هل األولوية 
للدين أم للدولة؟ هل َدْوُر الدين تربيُر سلطة الدولة أم َدْوُر الدولةِّ احلفاُظ على الدين وتطبيق 

عطي امللُك الفارسيُّ مؤسس دولة الساسانيّي األولويَة للدولة، أما الرسائل فتعطي أوامره؟ ي
األولوية للدين على الدولة، كما تعطيها للنفس على اجلسد، فاحلياة اجلسدية اليت جتهز 
النفس للقيامة كالنظام السياسي الذي ينظم اجملتمع لتحقيق اهلدف الديين. إن هذا الرتتيَب 

نة الفاضلة، على عكس املدن الظاملة اليت تَرْقلُِّب النظاَم وتستعمل االختالفات أتى من املدي
 الدينية لُِّترَبنَِّر حرَص السياسيّي على السلطة. 

 

 يف تداعي احليوان على اإلنسان عند ملك اجلن
إن الرسالة الثانية والعشرين "يف احليوان" ليست مقدمًة لعلٍم ما كباقي الرسائل، وإمنا 

ول قصة موجودة يف الرسائل، وهي "تداعي احليوان على اإلنسان عند ملك اجلن". حتوي أط
وتلعب هذه القصُة َدْوَر أسطورةِّ الكهف عند أفالطون، فهي ُمَلخَُّص فلسفتِّهم كلنِّها، حيث 

 ترمجوا فيها النظريَة اجملردَة إىل قصٍة ميكن ختيرُُّلها.
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 دور القصة يف مشروع الرسائل

 النص األول
 179-178، اجلزء الثاين، ص 22ة رسال

"فنريد أن نذكر يف هذه الرسالة أيًضا طرًفا من كيفية تكوين احليواانت وبدء كوهنا 
ونشوئها ومنائها وكمينة أجناسها وفنون أنواعها وخواص طباعها واختالف أخالقها؛ ونبّي 

اإلنسان متصٌل أبول أيًضا أن آخَر مرتبةِّ احليوان متصٌل أبول مرتبة اإلنسان، وآخر مرتبة 
مرتبة املالئكة الذين هم ُسكان اهلواء واألفالك وأطباق السماوات، ليكون يف ذلك بياٌن 
ودليٌل ملن كان له قلٌب صاٍف ونفٌس زكينة وعقل راجح على كيفية ترتيب املوجودات ونظام 

 ل االثنّي. الكائنات عن علنٍة واحدة ومبدأ واحٍد، وأهنا كرتتيب العدد عن الواحد الذي قب

ونبّي أيًضا أن نسبة صورة اإلنسانية إىل صور سائر احليواانت كنسبة الرأمسن اجلسد؛ 
. وقد بَريرَّنَّا يف رسالة األخالق أن صورَة اإلنسانية هي  ونفسه كالسائس وأنُفسها كاْلَمُسوسِّ

حىت يستأهَل أن  َوبَريرَّنَّا فيها أيًضا كيف ينبغي أن تكون سرية كل إنسان خليفُة هللا يف أرضه؛
يكون من أولياء هللا ويستحقَّ الكرامَة منه، وبَريرَّنَّا أيًضا يف أكثرِّ رسائلَِّنا فضيلَة اإلنسان 
َية،  صاله احملمودة وأخالقه املرضية، ومعامله احلقيقية، وصنائِّعه احلكيمة، وتدابريه اْلُمْرضِّ وخِّ

صاهلا احملمودة وسياسته الرابنية، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرًفا  من فضائل احليواانت وخِّ
 وطبائعها املرضية ومشائلها السليمة.

َر له من  ونبّي أيًضا طرًفا من طغيان اإلنسان وبغيه وتعدنِّيه على ما سواه مما ُسخنِّ
األنعام واحليواانت أمجع، وكفرانه النِّعم وغفلته عما جيب عليه من أداء الشكر، وأن اإلنسان، 

نسان يف واإل احليوان
 اخللق ترتيب

 

اإلنسان  خصال
 وخصال احليوان

 

 التسخري مسألة
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ًا، فهو مَلٌك كرف خري الربية، وإن كان شريرًا فهوإذا كان فاضاًل  شيطان رجيم شرن الربية.  خرينِّ
وجعلنا بيان ذلك على ألسنة احليواانت ليكوَن أبلَغ يف املواعظ وأْبَّيَ يف اخلطاب وأعجَب يف 

 احلكاايت وأظرَف يف املسامع وأطرَف يف املنافِّع  وأغَوَص يف األفكار وأحسَن يف االعتبار".

 نص الثاينال
 207، اجلزء الثاين، ص 22رسالة 

: ما الدليل واحُلجة على ما َزَعْمَت وادََّعْيَت؟  "قال اْلَملُِّك لإلنسينِّ

: نعم أيها امللُك لنا دالئُل شرعيٌَّة مَسْعينة على ما قُلنا،وُحَجٌج عقليٌة على  قال اإلنسيُّ
َنا  .ما ادََّعيرْ

 .فقال امللُك: هاتِّ َأْورِّْدَها

اخلطيُب من اإلنس من أوالد العبناس ورقي املِّنرب وخطب اخلطبة، وقال: احلمد  فقام
هللا ربنِّ العاملّي، والعاقبة للمتَّقّي، وال ُعدوان إالنعلى الظاملّي، وصلى هللا على سيدِّان حممٍد 
خاُتِّ النبينَِّّي وإمام اْلُمرسلّي، وصاحب الشفاعة يوم الدين، وصلوات هللا على مالئكته 

َّي من املؤمنّي واملسلمّي، وجعلنا الْ  ُمَقرَّبّي، وعلى عباده الصاحلّي من أهل السموات واألرضِّ
احلمد هلل الذي َخَلَق من املاء َبَشرًا، فجعله نسًبا  .وإايكم منهم برمحته وهو أرحم الرامحّي

ْهرًا، وخلق منه زوجًة، وبثَّ منهما رجااًل كثريًا ونساء، وأكرم ُذرنِّيرَّتَرُهمَ  ا، ومَحََلُهْم يف الرب وصِّ
َواألَنْرَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِّيَها دِّْفٌءَ َوَمناُِّفع م من الطيبات. قال هللا عز وجل: ﴿والبحر، ورزقه

َها أَتُْكُلوَن، وَلُكْم فِّيَهامَجَاٌل حّي نرْ َّي َتْسَرُحوَن﴾ وقال تعاىل: ﴿ َومِّ َهاتُرِّحُيوَن َوحِّ َوَعَلى  َوَعَليرْ
ُ حُتْمَ  ، إِّنَّ َربَُّكْم ُلوَن﴾ وقال:﴿اْلُفْلكِّ قنِّ األَنْرُفسِّ ُل أَثْرَقاَلُكْم إِّىَل بَرَلٍد ملَْ َتُكونُوا اَبلِّغيهِّ إالَّ بِّشِّ َوحَتْمِّ

اإلنسان على  زعم
 مةالبهي كمتلي

 

ابلرجوع إَل  إثبات
الكتب املقدسة 

 والتسخري
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يٌم﴾ وقال: ﴿ وَاخْلَْيَل واْلبَِّغاَل َواحلَْمِّريَلِّرَتَْكُبوَها َوزِّيَنًة" وقال: "لَِّتْستَرُووا َعَلى ُظُهورِّهِّ، مُثَّ َلَرُؤوٌف َرحِّ
ا  تَرَويْرُتْم َعَلْيهِّ﴾ُروانِّْعَمَة َربنُِّكْم إَِّذا اسْ َتْذكُ  وآايت كثرية يف القرآن والتوراة واإلجنيل تدلُّ على أهنَّ

 ُخلَِّقْت لنا ومن أجلنا، وهي عبيٌد لنا وحنن أرابهُبَا، وأستغفُر هللَا يل ولكم.

نسيُّ من آايت القرآن، فقال امللُك: قد مسِّْعُتْم اي َمْعَشَر البهائمِّ واألنعام ما قال اإل
 فاْسَتَدلَّ هبا على دعواه، فأيُّ شيء لكم وعندكم فيما قال؟

فقام عند ذلك زعيُمها وهو البَرْغُل فقال: احلمد هلل الواحد األحد الفرد الصََّمد القدف 
السَّْرمد الذي كان قبل األكوان بالزمان وال مكان ]...[  مث قال: ليس يف شيء مما قرأ هذا 

يُّ من آايت القرآن، أَيرَُّها اْلَملُِّك، داللٌة على ما َزَعَم أهنم أرابٌب وحنن عبيٌد هلم، إمنا اإلنس
هي آايُت تذكاٍر إبنعامِّ هللا عليهم وإحسانه، فقال هلم: َسخََّرَها َلُكْم، كما قال: َسخََّر 

يٌد هلم ومماليُك، وأهنم أرابهُبَا؟ الشمَس والقمَر والسَّحاَب والرايَح، أََفرَتَى أيرَُّها اْلَملُِّك أبهنا عب
واْعَلْم أيها امللك أبنن هللا َخَلَق كلَّ ما يف السموات واألرض، وجعلها ُمَسخََّرًة بعضها 
َا، َفَسخََّر هللا احليواَن لإلنسان مبا هوإليصالِّ  لبعض،إما جلرنِّ منفعتِّها إليها، أو َدْفعِّ َمَضرَّهتِّ

ُ بعد هذا الفصل، ال كما ظَنُّوا وتَرَومهَُّوا وقالوه من املنفعة إليها ودفع املضرة عنها   كما َسنُرَبّينِّ
 الزُّورِّ والبُرْهَتانِّ أبهنم أرابٌب لنا وحنن عبيٌد هلم".

 التفسري

إن السؤال الذي حنن أمامه اآلن هو سؤال املصدر التارخيي والنظري لقصة "تداعي 
من أكثر من تراث.  عناصَر مأخوذةً اليت جند فيها  احليوان على اإلنسان عند ملك اجلن"،

فمن انحية، يرجع استعماُل احليواانت الناطقة إىل الرتاث اهلندي وابن املقفع. ومن انحية 
أخرى، فإن استعماَل شخصية ملك اجلن الذي حيكم يف القضية يرجع إىل تراث صابئة 

 التسخري حول مناظرة



213 
 

أن هذه القصَة  . وعليه، فمن املمكن أن نفرتضالفهرستحرَّان كما يذكره ابن الندف يف 
ينِّ الذي يضع فيها ثقافَتُه الكاملة.  اخرتاُع السَّْرَخسِّ

تقدم بداية الرسالة املوضوع الفلسفي للقصة بشكل واضح، وهو ما ُيَسمَّي 
"التسخري" يف الرتاث اإلسالمي، حيث يقول هللا تعاىل يف القرآن: ﴿َوَسخََّر َلُكْم َما يفِّ 

(، فهذا التسخري إذن أمٌر إهليُّ عادل. لكن 20 مجِّيًعا﴾ )لقمان، السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأَلْرضِّ 
ما الذي يربر تلك السلطة بّي نوعّي من املخلوقات؟ وحتت أي صفة يكون لإلنسان َفْضٌل 
ظ  على البهائم؟ يرجع َطرُْح هذه اإلشكاليةِّ السياسية على مستوى املخلوقات ُكلنَِّها إىل اجْلَاحِّ

، ويرتب مراحل حديثه عن تسخري احليوان لإلنسان ابلطريقة احليوان الذي يذكرها يف كتابه
 نفسها اليت ترتبت هبا يف الرسائل، ابدًًئ برفض الصفات الظاهرة هلذا الفضل، حيث يقول:

الصورة وال أنه ُخلَِّق من نُْطَفٍة وأن أابه  -الفرق بّي اإلنسان والبهيمة -"ليس هو
ى رِّْجَلْيهِّ، ويتناول حوائَجه بَِّيَدْيهِّ ألن هذه اخلصاَل كلَّها ُخلَِّق من تراٍب، وال أنه ميشي عل

 24جمموعٌة يف اْلبُرْلهِّ واجملانّي واألطفال واملنقوصّي".

يف رفٍض صريٍح لزعم اإلنسان أفضليته على احليوان بسبٍب من صفاٍت موجودٍة 
دالة على ابلفعل عند الناس كلهم. مث يثبت اجلاحظ بعد ذلك أنه بسبب "االستطاعة ال

 َ وجود العقل واملعرفة"، فإن لإلنسان فضاًل على احليوان، وهذا جيربه على استعمال عقله: "ملِّ
أعطاه املعرفة إال ليؤثر احلق على هواه؟ وملَِّ االستطاعة إالن إللزام احلجة؟" ميكن أن نقول إن 

                                                            
 –عمرو بن حبر اجلاحظ، كتاب احليوان، حتقيق عبد السالم حممد هارون، القاهرة، اجملمع العلمي العريب اإلسرالمي  24

 .542ص  5، ج1969سنة  3طبعة 
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ولذا وضعتها الرسائل تبين قصة "تداعي احليوان" على أساس نظرية التسخري عند اجلاحظ، 
 .احليوانيف اجلزء املتحدث عن علم احليوان اسرتشاًدا بفعل اجلاحظ يف كتابه 

تبدأ القصة هبروب البهائم من حكم البشر إيل جزيرٍة انئية، وسيخربان النص فيما بعد 
أن بعض اجلن حرضوهم على معصيةِّ اإلنسان. فيتداعي اإلنسان على احليوان عند َملِّك 

 الوالية على املواشي، وحياول إثبات حقه حبجج خمتلفة تُرَفننُِّدَها البهائُم اجلان ألجل حقه يف
وتَرُردُّ عليها، بل وتشتكي منه رافضًة الطاعَة والعودَة إىل العمل يف املزارع. فيقرر ملك اجلان 
أن يقيم حمكمًة لكي حيكم يف القضية ابلعدل. وجتهز البهائُم أنفَسها ابعثًة رسواًل إىل كل 

من أجناس احليواانت يطلب منهم إرساَل سفرٍي من جنسهم ميثل فضيلة من فضائل  جنسٍ 
احليوان يف احملكمة ويدافع عنها. ويف احملاكمة يقدم ممثُل كل طائفة بشريٍة صفًة إنسانية، 
فيقوم للرد عليه سفرٌي من سفراء احليوان بصفة تنتمي إىل احليوان. وميكننا أن جُنمل ترتيب 

  اجلدول التايل: املتناظرين يف

 ُسَفَراؤهم /َمِلُكهم /أجناس احليواانت أجناس البشر
 كليلة  /األسد )أبو احلارث( /السباع  العراقي
 الببغاء  /العنقاء  /اجلوارح اهلندي

 اهلزاردستان )البلب( /الشاه مرج   /الطيور العرباين الشامي
 الصرصار  /الثعبان  /اهلوام السرايين املسيحي

 الضفدع  /التنّي  /حيواانت البحر مي اليوانينالرو 
 ايقوت ملك النحل  /احلشرات اخلراساين

 احلمار  /البهائم احلجازي املكي
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يواجه كلُّ ممثل من البشر ممثاًل من جنس احليوان، وكلما يقدم اإلنسان صفًة يظنها 
حلجازي الذي مل يستطعِّ احليواُن بشريًة ُتاًما أييت احليوان بصفٍة مناظرٍة هلا موجودٍة لديه، إال ا

الردَّ عليه، حيث إنه َقدََّم صفًة إنسانية متفردة ال ُتتلكها البهائُم وهي قيامة النفس اإلنسانية، 
وكان من نتيجة ذلك أن أثبت أن لإلنسان أفضليًة على احليوان، وابلتايل فهو اتبٌع له. 

 التايل: نلخص ُحَجَج البشر وَردَّ احليوان عليها يف اجلدول
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 الرد سفري احليوان احلجة الطائفة البشرية
إن فن النحل أديًقا  النحل كثرة علومنا ومعارفنا الرومي

 وجمبواًل 
إن العمل عقاب له،  البلبل مجال فنون تدبري املنزل األعرايب

وأصل الطبخ واألدوية 
 منتجات حيوانية

الوحي والنبوات والكتب  العراقي العرباين
 املنزالت

هذا ليس إال أدوية  البلبل
 للجهل والكفر

أنه نتيجة لنقص طبيعة  كليلة حسن الصناعة العراقي
 البشر

كثرة احلكماء ووحدة  الفارسي
 شكل اإلنسان

إن شكَل اإلنسان واحٌد  الببغاء
 لكن نفوَسه كثريةٌ 

التنوع أكثر اتساًعا عند  الضفدع تنوع أقوام البشر اهلندي
 احليوان

نوع أعلى عند الت اجلنن 
 املوجودات الروحانية

 ال تَرْنَس هتديَد جهنَّم البلبل النجاة احلجازي املدين
 x x خلود النفس ابلقيامة
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جيب أال خنطَئ يف تفسري هذه القصة بتسميتها كما مساها املفسرون من قبل "تداعي 
وقد حدث هذا احليوان على اإلنسان"، حيث إهنا ابحلقيقة تداٍع لإلنسان على احليوان. 

اخللط نتيجة تعاطف الُقراء مع البهائم اليت حركت عبوديُتها مشاعَرهم ورغبَتهم يف التمرد. 
ولكن إخوان الصفا يقارنون هنا معصية البهائم مبعصية إبليس ألمر هللا، فكما رفض إبليس 

ّي، وهو الغفلة أن َيْسُجَد آلدَم، ترفض البهائُم طاعَة أمر هللا. وسبب املعصية واحد يف احلالت
عن البعد الروحاين واملالئكي لإلنسان. لقد َسبرََّبْت هذه القصُة صدمًة سياسيًة كبريًة رغم 
ذلك؛ ألهنا ُتَشكنُِّك يف أساس السلطة، وهلذا أثرت على الكثري من احلركات السياسية 

 املتمردة، وهذا ما تثبته شهرهتا التارخيية.

 وصاحب املزرعة دراسة مقارنة مع قصة احلمار والثور

 ألف ليلة وليلة
"قال: اْعَلمِّي اي ابنيت أنه كان ألحد التجار أمواٌل وَمَواٍش وكان له زوجٌة وأوالٌد وكان 
هللا تعاىل أعطاه معرفَة أَْلُسنِّ احليواانت والطري وكان مسكُن ذلك التاجرِّ األرايَف وكان عنده 

 يف داره محاٌر وثَرْوٌر.

ْعَلفِّهِّ َشعِّرٌي ُمَغْرَبٌل فأتى يوًما الثوُر إىل م كان احلمار فوجده منكوًسا مرشوًشا ويف مِّ
وتِّنْبٌ ُمَغْرَبل وهو راقد مسرتيح ويف بعض األوقات ركبه صاحبه حلاجة تَرْعرُِّض له ويرجع على 
حاله. فلما كان يف بعض األايم مسع التاجُر الثوَر وهو يقول للحمار: هنيًئا لك ذلك، أان 

يٌح، أتكل الشعري مغرباًل وخيدمونك ويف بعض األوقات يركبك صاحبك تعباُن وأنت مسرت 
. فقال له احلمار: إذا خرجت إىل الغيط ووضعوا على رقبتك الناف  ويرجع وأان دائًما للَحْرثِّ

احلم            ار  خب            ث
 للقطع عن العمل
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َفاْرُقْد وال تَرُقْم ولو ضربوك، فإن ُقْمَت َفاْرُقْد اثنًيا، فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفوَل فال 
أنك ضعيٌف واْمَتنِّْع عن األكل والشرب يوًما أو يومّي أو ثالثًة، فإنك تسرتيح من أَتُْكْلُه ك

التعب واجْلَْهدِّ. وكان التاجُر يسمع كالَمهما، فلما جاء السواق إىل الثور بعلفه َأَكَل منه 
شيًئا يسريًا فأصبح السواق أيخذ الثوَر إىل احلْرث فوجده ضعيًفا. فقال له التاجر: ُخذِّ 

َر وَحرنِّْثُه مكانه اليوَم كلَّه، فلما رجع آخر النهار شكره الثوُر على تَرَفضُّالتِّهِّ حّي أراحه احلما
 من التعب يف ذلك اليوم فلم يرد عليه احلمار جوااًب وَندَِّم أشدَّ الندامة.

فلما رجع كان اثين يوم جاء اْلُمزارُِّع وأخذ احلمار وحرثه إىل آخر النهار فلم يرجع 
الرقبة شديد الضعف، فتأمله الثور وشكره وجمده، فقال له احلمار: اْعَلْم أين لك  إال مسلوخ

انصٌح وقد مسعُت صاحَبنا يقول: إن مل يَرُقمِّ الثوُر من موضعه فأعطوه للجزار ليذحَبه ويعمَل 
جلده قطًعا وأان خائف عليك وَنَصْحُتَك والسالم. فلما مسع الثور كالَم احلمار شكره وقال: 

ْذَوَد بلسانه. كل ذلك يف غَ  ٍد أسرُح معهم مث أن الثور َأَكَل َعَلَفُه بتمامه حىت حلَََس اْلمِّ
وصاحبهما يسمع كالَمهما، فلما طلع النهار وخرج التاجُر وزوُجه إىل دارِّ البقر وجلسا فجاء 

َك التاجُر السَّوَّاُق وأخذ الثور وخرج، فلما رأى الثوُر صاحَبه َحرََّك َذنَرَبُه وَظَرَط وبَرْرطَ  َع، فَضحِّ
 حىت اْستَرْلَقى على قَرَفاُه.

فقالت له زوجُته: من أينِّ شيء تضحك؟ فقال هلا: شيٌء رأيُته ومسعُته وال أقدر أن 
أُبِّيَح به فأموَت. فقالت له: ال بُدَّ أن ختربين بذلك وما سبب ضحكك ولو ُكْنَت ُتوت. 

. مث أهنا فقال هلا: ما أقدر أن أبوَح به خوًفا من املوت.  فقالت له: أنت ملَْ َتْضَحْك إال َعَليَّ
مل تزْل تُلِّحُّ عليه وتلح يف الكالم إىل أن غلبت عليه فَرَتَحريََّ. أحضر أوالده وأرسل أحضر 
القاضي والشهود وأراد أن يوصي مث يبوح هلا ابلسر وميوت ألنه كان حيبها حمبة عظيمة ألهنا 

سل وأحضر مجيع أهلها وأهل جارته وقال هلم حكايته بنت عمه وأم أوالده وكان مث أنه أر 

 ةالثور ابلتضحي هتديد

 تاجرزوج ال طلب
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وأنه مىت قال ألحد على سره مات فقال هلا مجيع الناس ممن حضر: ابهلل عليك اتركي هذا 
األمر لئال ميوت زوجك أبو أوالدك فقالت هلم: ال أرجع عنه حىت يقول يل ولو ميوت. 

الدواب ليتوضأ مث يرجع يقول هلم  فسكتوا عنها. مث أن التاجر قام من عندهم وتوجه إىل دار
 وميوت.

وكان عنده ديٌك حتته مخسون دجاجًة، وكان عنده كلٌب فسمع التاجُر الكلَب وهو 
ينادي الديَك وَيُسبُُّه، ويقول له: أنت فرحاُن وصاحبنا رايح ميوت. فقال الديُك للكلب: 

هللا إن صاحَبنا قليُل وكيف ذلك األمر؟ فأعاد الكلُب عليه القصَة. فقال له الديُك: و
ُب هذه، وهو ما له إال زوجٌة واحدة وال يعرف  ي هذه وأُْغضِّ العقل. أان يل مخسون زوجة أُْرضِّ
صالَح أمرِّه معها، فما له ال أيخذ هلا بعًضا من عيدان التوت مث يدخل إىل حجرهتا ويضرهبا 

كالم الديك وهو   حىت ُتوَت أو تتوَب وال تعود تسأله عن شيء. قال: فلما مسع التاجر
 خياطب الكلب رجع إىل عقله وعزم على ضرهبا.

مث قال الوزيُر البنته شهرزاد: رمبا فَرَعَل بك مثل ما فَرَعَل التاجُر بزوجته. فقالت له: ما 
فَرَعَل؟ قال: دخل عليها احلجرَة بعدما قطع هلا عيداَن التوت وَخبََّأَها داخَل احلجرة، وقال 

حلجرة حىت أقوَل لك وال ينظرين أحٌد مث أموت. فدخلت معه مث إنه قَرَفَل هلا: تَرَعايَلْ داخَل ا
ابب احلجرة عليهما ونزل عليها ابلضرب إىل أن أُْغمَِّي عليها، فقالت له: تُرْبُت مث أهنا قَربرََّلْت 

 املمات.َيَدْيهِّ ورِّْجَلْيهِّ واتبت وخرجت وإايه َوَفرَِّح اجلماعُة وأهُلها وقَرَعُدوا يف أسر األحوال إىل 

ا َوطََلَع إىل فلما مسعتِّ ابنُة الوزير مقالَة أبيها، قالت له: ال بُدَّ من ذلك، َفَجهََّزهَ 
 امللكِّ شهراير".

 

 لتاجرزوج ا عقوبة
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 التفسري

َْت هذه القصُة إىل اللغة الالتينية واألردية مث إىل اللغات األوروبية بعد ذلك.  تُرمجِّ
مزرعة لالتينية يف األندلس، أو رواية وُكتبت منها ُنَسٌخ عدٌة كر"مناظرة احلمار" ابللغة ا

جلورج أورويل، وهو االستلهام املعاصر للقصة. لكن أول أتثري أديب للر"تداعي"  احليواانت
جنده يف أول ليلة من"ألف ليلة وليلة" بقصة "احلمار والثور وصاحب املزرعة". إن هذه 

وًة إىل املعصية. فمنهجية القصَة ردٌّ مباشٌر على قصة إخوان الصفا ووصٌف هلا بكوهنا دع
ألف ليلة وليلة يف التعامل مع التمرد ختتلف ُتاًما عن الرسائل، حيث تواجه التمرد يف 
احلالتّي بقسوٍة شديدٍة، ففي حالة الثور يهدده صاحبه ابلذبح، ويف حالة زوجة التاجر 

 يضرهبا زوجها.

ث يوجد، من انحية، لكن بناَء القصتّي واحٌد، فكلتامها حتوي ثالثة شخصياٍت، حي
اإلنسان الراعي واجلن الناصح والبهائم الرعية، ومن انحية أخرى نرى التاجر املالك واحلمار 
الناصح والثور اململوك. وُتشي القصتان على املراحل نفسها، فكما حيرض بعُض اجلن 

يفقد  البهائَم على التمرد ضد سلطة اإلنسان، فإن احلماَر ينصُح الثوَر برفض العمل، مث
اإلنساُن سلطَته ويلجأ إىل اجلن عند إخوان الصفا، ويستعمل وسيطًا هو احلمار يف ألف ليلة 

َع البهائَم حتت سطوته. ورغم التشابه العظيم بّي القصتّي  ن االختالف إالن أوليلة، لرُيجِّ
األساسي بينهما يكمن يف الدرس املستفاد منهما، فقصة إخوان الصفا تدور حول أتسيس 

لطة العادلة، بينما تدور قصُة ألف ليلة وليلة حول مواجهة التمرد ابلقمع العنيف. وهذا الس
احلل رفضه إخواُن الصفا بشكل واضح، وفضَّلوا نصَح امللوك وحتديد واجباهتم وإرشادهم يف  
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كيفية التعامل مع الثوارت الشعبية، مما جعل عمَلهم يدخل حتت طائلة جنٍس أديبٍن ُيسمَّى 
ملُلوك"، فالفيلسوف يؤدنِّب امللك بطريقٍة غري مباشرة مستعمال رموزًا خمتلفة. أما قصة "مرآة ا

ألف ليلة وليلة فهي تفتح جنًسا أدبيًّا جديًدا هو "مرآة الشعوب"، فيعلمهم كيف يطيعون 
 السلطة بشكٍل غري مالحٍظ من خالل بناء القصة.

 

 املدينة الفاضلة
السياسية العربية بفضل  األكثر شهرة يف الفلسفةإن "املدينة الفاضلة"هو املفهوم 

، ذاك الكتاب الذي يُطونِّر فيه الفارايب املفهوَم بعد آراء أهل املدينة الفاضلةالفارايب وكتابه 
أن أخذه من إخوان الصفا، أصحاب الفضل يف الظهور األول هلذا املفهوم يف الثقافة العربية. 

. النواميسو اجلمهوريةوختيله ملدينة فاضلة يف كتابَرْيهِّ  يرجع هذا املفهوم إىل فلسفة أفالطون
إن اإلطار السياسي عند اليوانن القدماء هو املدينة اليت ُتثنُِّل الوحدة السياسية لشعٍب واحٍد 
حتت قانوٍن واحٍد، والذي اختلف ُتاًما يف الدولة العباسية بسبب احتوائها على شعوٍب 

ويُة غري القابلة للننَِّقاشِّ ابلنسبة ألهلها. أما إخوان الصفا متعددٍة لكل منها شريعُتها السما
والفارايب فقد رأوا األمر خمتلًفا عمَّا رأْته الدولُة العباسية، حيث رََأْوا يف مدينة "حران"، واليت  

 كانت تُرَلقَُّب يف السراينية ابملدينة اْلُمَكرََّمة، منوذًجا معاصرًا للمدينة الفاضلة.
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 ضلة مدينة دنيوية أم مساوية؟ املدينة الفا

 172-171، اجلزء الرابع، ص 48رسالة 
"وينبغي لنا أَيرَُّها األُخ بعد اجتماعنا على الشرائط اليت تَرَقدََّمْت من َصْفَوةِّ اإلخوان 
نا تدبريًا واحًدا، ونبين  أن نتعاوَن وجنمَع قوَة أجسادِّان وجنعلها قوًة واحدة، ونرتب تدبرَي نفوسِّ

ضلة روحانية، ويكون بناء هذه املدينة يف مملكة صاحب الناموس األكرب الذي ميلك مدينة فا
النفوس واألجساد، ألن من َمَلَك النفوَس َمَلَك األجساَد، ومن مل ميلكِّ النفوس مل ميلك 

وينبغي أن يكون أهل هذه املدينة قوًما أخيارًا ُحَكَماَء ُفَضالَء مستبصرين أبمور  .األجساد
االهتا، وما يتبع ذلك من أمور األجساد وينبغي أن يكون ألهل املدينة سريٌة مجيلة  النفوس وح

كرمية َحَسَنٌة يتعاملون هبا فيما بينهم، وأن يكون هلم سريٌة أخرى يعاملون هبا أهَل املدنِّ 
 اجلائرة.

وال ينبغي أن يكون بناُء هذه املدينة يف األرض حيث تكون أخالق أهل سائر املدن 
ة، وال ينبغي أيًضا أن يكون بناؤها على وجه املاء ألنه يصيبها من األمواج واالضطراب اجلائر 

ما يصيب أهَل املدن اليت على السواحل من البحار، وال ينبغي أن يكون بناُء هذه املدينة يف 
شرفًة اهلواء مرتفًعا لكيال َيْصَعَد إليها دخاُن املدنِّ اجلائرةِّ فتكدر أهويتها. وينبغي أن تكون م

 على سائر املدن ليكون أهُلها يشاهدون حاالتِّ أهل سائر املدن يف دائم األوقات.

وينبغي أن يكون أساس هذه املدينة على تقوى هللا كيال ينهاَر بناؤها، وأن ُيَشيََّد 
بناؤها على الصدق يف األقاويل والتصديق يف الضمائر، وتتم أركاهنا على الوفاء واألمانة كيما 

يكون كماهلا على األغراض يف الغاية القصوى اليت هي اخللود يف النعيم.فإذا فرغنا من تدوم و 

ن إخ         وا جتم         اعا
الص      فا يف املدين      ة 

 فاضلةال

 

 املدينة الفاضلة َمَقرُّ 

 األخالقي هلا األساس
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َنا املركَب الذي هو سفينُة النجاةِّ، حىت تكوَن السفينُة مستقلًة بثقل األجساد  بنائها بَرنَريرْ
.  وتكون املدينُة مأوى األرواحِّ

اتَِّب: إحداها مرتبة أرابب األركان وينبغي أن يكوَن تعاوُن أهل املدينة ُمَرترًَّبا أربَع َمرَ 
مرتبة ذوي الرايسات، والثالثة مرتبة امللوك ذوي األمر والنهي،  األربعة ذوايلصنائع، والثانية

 والرابعة مرتبة اإلهلينَِّّي ذوي  املشيئة واإلرادة.

وينبغي أن يكون تدبري ذوي الصنائع جيري يف املرؤوسّي كسراين الضوء يف اهلواء، 
القوة النامية يف األركان األربعة التيهي النار واهلواء واملاء واألرض، ويكون سراين وكسراين 

سياسة ذوي الرايسات َيْسرِّي يف أراببِّ ذوي الصنائع، كسراين األلوان يف الضياء، أو  
كسراين القوة احليوانية يف القوة النامية، ويكون نَرَفاُذ أمرِّ امللوك ذوي السلطان َيْسرِّي يف 

ء ذوي السياسة كسراين القوةالباصرة يف إدراك األلوان، وكسراين القوة الناطقة يف القوة الرؤسا
احليوانية، ويكون َسَراَيُن مشيئة اإلهليّي ذوي اإلرادة يسري يف امللوك ذوي السلطان كسراين 

ينة على فإذا انْرَتَظَم أمُر املد.العقل يف املعقوالت، أو كسراين القوة امللكية يف القوة الناطقة
 .هذه الشرائط فهي السرية الكرمية احلسنة اليت يتعاملها أهل املدينة فيما بينهم

واْعَلْم أيرَُّها األُخ عِّْلًما يقيًنا أن هذه املدينَة مفروٌغ من بنائها على هذا الوصف، 
َنا، ألن حوله  ولكن ال ميكن أحًدا أن يدخل مدينتنا هذه مىت مل يكن علُمه مساواًي لِّعِّْلمِّ

أربعة أسوار مبنيٍة من جهاالت الناس، ما بّي كل سورين خندق من سوء أعماهلم وفساد 
آرائهم ورداءة أخالقهم، وقد ذكران ذلك فيما تقدم، َفَمْن َعَزَم على دخوهلا فَرَعَلْيهِّ بعلم النفس 

ا، أَيََّدُهُم هللاُ، قد بَريرَّنَّا كلَّ ما حيتاج إخوانُن. و ومعرفة جوهرها فإنه أوىل أبن يستفتح من مدينتنا

املدين              ة  طبق              ات
 الفاضلة الروحانية

 

 األخالقية أسوارها
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إليه من هذا العلم يف إحدى ومخسّي رسالًة. َفاْنظُْر فيها أَيرَُّها اأَلُخإن مل يكن يستوي لك 
ْم وأَتَْنُس منهم الرُّْشَد والسََّداَد". يهِّ  احلضوُر يف جملسنا، واْعرِّْضَها على إخوانَِّك الذين تَرْرَتضِّ

 التفسري

ا بسبب غموض وضعها، ولذا حّي حماولة فهم إن مكان املدينة الفاضلة ليس واضحً 
طبيعة هذه املدينة تواجهنا إشكاليٌة كبرية، فهل املدينة الفاضلة هي نتيجة النظرة السياسية 
للدنِّينِّ، وابلتايل فليس للدين إال أن ُيساعَِّد يف تنظيم املدينة، أم أهنا نتيجُة نظرٍة دينية 

 ليست دنيوية؟للسياسة، وابلتايل فهذه املدينة مساوية و 

أربع مرات يف الرسائل، مشرية يف مرتّي إىل جسد  تظهر عبارة "املدينة الفاضلة"
اإلنسان: "والبيان أبنه عامل صغري وأن بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة")رسالة الفهرست، 

(، وقد وجدان هذا التناسب بّي اجلسد واملدينة 396، ص2، ج 24؛ رسالة 29، ص1ج
ُل يف الشمول الثاين. واملرة الثالثة يف قصة "الناجّي من الغرق" وتشري فيها والعامَل من قَربْ 

( اليت سريجع إليها األفراُد 38، ص4، ج44"املدينة الفاضلة" إىل اجلزيرة األصلية )رسالة 
َرُة. أما النص  مبساعدة طائر املوت، فاملدينة الفاضلة يف هذا النصنِّ مدينٌة روحانية َمَقرَُّها اآلخِّ

ذي قدمناه فهو النص الوحيد الذي يتحدث عن املدينة الفاضلة كمدينة سياسية، وسيؤثر ال
وصف مقر هذه املدينة أبنه بّي األرض والسماء بعد ذلك على اإلمساعيليّي أتثريًا كبريًا، 

 حيث سيبنون قَرْلَعاٍت على قمم اجلبال، كقلعة املوت يف فارس، وقلعة الكهف يف الشام. 
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صفا أهَل املدينة الفاضلة يف طبقات تشابه وصفهم لألحناف بعد يضع إخواُن ال
إبراهيم، مما يُثبت أتثرهم بنموذج مدينة َحرَّان اليت ُتذَكر كمدينة إبراهيم اخلليل. نقارن يف 
اجلدول التايل بّي نظامي األحناف واملدينة الفاضلة اللذين قد يوصفان أبهنما نظامان 

 مع مالحظة أنه ليس ترتيًبا اجتماعيًّا وإمنا هو ترتيٌب مبينٌّ سياسيان، ونظام إخوان الصفا 
 على مراحل  تطور النفس البشرية.
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 مجاعة إخوان الصفا املدينة الفاضلة إبراهيم قوم - األحناف 
، 1، ج9رسالة  

 378-377ص
 57، ص4، ج45رسالة  172، ص4، ج48رسالة 

 x اإلمام ؟؟؟ إبرهيم اخلليل 0
 50إخوان الصفا )فوق  اإلهليون ذوو املشيئةواإلرادة بعةاألبدال األر  1

 عاًما(
اإلخوان الفضالء الكرام  ملوك ذوو السلطان الصاحلون األربعون 2

 عاًما( 40)فوق 
اإلخوان األخيار والفضالء  رؤساء ذوو الرايسات الزاهدون األربع مئة 3

 عاًما( 30)فوق 
اإلخوان األبرار والرمحاء  ائعأرابب ذوو الصن املؤمنون األربع آالف 4

 عاًما( 15)فوق 
 

 قصة الناجني من الغرق

 38، ص، اجلزء الرابع44رسالة 
 ، "ذُكَِّر أن مدينًة كانت على َرْأسِّ َجَبٍل يف جزيرٍة من جزائرِّ البحر، خمصبًة كثريَة الننَِّعمِّ

ْبَةِّ  ، طيبَة اهلواءِّ، عذبَة املياهِّ، َحَسَنَة الرتُّ يََّة البالِّ ، كثريَة األشجارِّ، لذيذَة الثنَِّمارِّ، كثريَة َرخِّ
 ضلةالفا اجلزيرة
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يهِّ تُرْربَُة تلك اجلزيرةِّ وَأْهوِّيَرُتها ومياُهَها -أجناسِّ احليواانتِّ  وكان أهُلها  -على حسب ما تَرْقَتضِّ
إخوًة وبين َعمٍن، بعضهم لبعض من َنْسلِّ َرُجٍل واحٍد، وكان َعْيُشُهْم َأْهَنَأ َعْيٍش يكون بِّتَرَودُّدِّ ما  

بينهم من احملبة والرمحةوالشفقة والرفق، بال تَرْنغِّيٍص من احلسد والبَرْغيِّ والعداوة وأنواع كان 
، املتنافرةِّ الُقَوى، اْلُمَتَشتنَِّتة اآلراءِّ،  الشر، كما يكون بّي أهل املدن اجلائرة اْلُمَتَضادَّةِّ الطنَِّباعِّ

. ، السَّينِّئةِّ األخالقِّ  القبيحةِّ األعمالِّ

َر هبم املركُب، وَرَمى هبم مث إن طائفًة من  أهلِّ تلك املدينة الفاضلة رَكُِّبوا البحَر َفُكسِّ
املوُج إىل جزيرة أخرى فيها جبٌل َوْعٌر، فيه أشجاٌر عاليٌة، وعليها مثار نزرة، فيها عيون غائرة 

باٌع ضارية، وإذا َعامَُّة أهلِّ تلك اجلزيرةِّ قِّرَ  َدٌة، ومياهها كدرة، وفيها مغارات مظلمة، وفيها سِّ
وكان يف بعض جزائر البحر طرٌي عظيُم اخلِّْلَقةِّ، شديُد القوة، وقد ُسلنَِّط عليها يف كل يوٍم 
ًة، مث إن هؤالء النرََّفَر الذين جَنَْوا من الغرقِّ  وليلٍة َيكِّرُّ عليهم وخَيَْتطُِّف من تلك القَِّرَدةِّ عِّدَّ

وَّتُوَن به من مثارها، لَِّما حلَِّقُهْم من تفرقوا يف اجلزيرة ويف أودية ذلك اجلبل يطلبون ما يَرتَرقَ 
ُوَن أبوراق تلك األشجار، وأَيُْووَن ابللَّْيثِّ إىل تلك  اجلوع، ويشربون من تلك العيون، وَيْسَترتِّ
املغاراتِّ ويعتصمون هبا من احلر والربد، فأَنَِّسْت هبم تلك القروُد وأَنُِّسوا هبا، إذ كانت أقرَب 

َباعِّ َشبَرهً   ا لصورة الناس.أجناسِّ السنِّ

فَرَولَِّعْت هبم إانُث اْلقَِّرَدةِّ وَولَِّع هبا َمْن َكاَن به َشَبٌق، َفَحبَِّلْت منهم وتوالدت وتناسلوا 
، وأَلُِّفوا تلك  وَكثُرُروا، وَُتَاَدى هبم الزََّماُن، فاْستَرْوطَُنوا تلك اجلزيرَة، واْعَتَصُموا بذلك اجلبلِّ

ُنوَن من حجارة احلاَل، وَنُسوا بلَدهم ونعيَمهم و  . مث جعلوا يَربرْ أهالَِّيهم الذين كانوا معهم بِّدِّايًّ
ُرها َمْن كان  َيااًن، ويتخذون منها َمَنازَِّل، وحيرصون يف مجعِّ تلك الثمار وَيدَّخِّ ذلك اجلبل بُرنرْ
منهم َشَرًها،وصاروا يتنافسون على إانث تلك القرود، ويَرْغَبطُوَن َمْن كان منهم أكثَر حظًّا من 

.تلك   حلاالت، وَُتَنرَُّوا اخللوَد هنا، وانْرَتَشَبْت بينهم العداوُة والبغضاُء، وتَرَوقََّدْت نرياُن احلربِّ

والوصول إَل  الغرق
 حشيةاجلزيرة الو 

 

 قرودمع ال االختالط
 ونسيان املسقط
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مث إن رجاًل منهم رأى، فيما يَرَرى النائُم، كأنه قد َرَجَع إىل بلدِّهِّ الذي َخرََج منه، وأن 
َُه أهَل تلك املدينة ملا مسعوا مبجيئه استبشروا، واستقبله خارج تلك املد ينة أقرابؤه، فَرَرَأْوُه قد َغريَّ

السََّفُر واْلُغْربَُة، َفَكرُِّهوا أن يدخل املدينة على تلك احلال، وكان على ابب املدينة َعّْيٌ من 
املاء، فغسلوه وحلقوا شعره وَقصُّوا أظافَره، وألبسوه اجلدد، وخبروه وزينوه، ومحلوه على دابة، 

لك املدينة استبشروا به، وجعلوا يسألونه عن أصحابه وأدخلوه املدينة، فلما رآه أهل ت
وسفرهم وما فعل الدهر، وأجلسوه يف صدر اجمللس يف املدينة، واجتمعوا َحَوالَْيهِّ يتعجبون منه 

َعزَّ وَجلَّ، من تلك الغربة وذلك  ومن رجوعه بعد اليأس منه، وهو فرحاُن هبم ومبا جناه هللاُ،
وتلك العيشة النكدة، وهو يظن أن ذلك كلَّه يراه يف  ومن صحبته تلك القرود، الغرق،
فلما انتبه، إذا هو يف ذلك املكان بّي تلك القرود، فأصبح حزيًنا منكسَر البال، .اليقظة

زاهًدا يف ذلك املكان، ُمْغَتمًّا ُمتَرَفكنِّرًا راغًبا فيالرجوع إىل بلده، فَرَقصَّ رؤايه على َأٍخ له، 
 ساه الدهُر من حال بلدمها وأقارمها وأهاليهما والنعيم الذي كانوا فيه.فتذكََّر ذلك اآلخر ما أن

فتشاوروا فيما بينهم وأجالوا الرأَي وقالوا: كيف السبيُل إىل الرجوع وكيف النََّجاُة من 
هنا؟ فَرَوَقَع يف فِّْكُرمُهَا َوْجُه احليَلةِّ أبهنما يتعاوانن وجيمعان من خشب تلك اجلزيرةِّ ويَرْبنَِّيانِّ 

وميثاًقا أن ال يَرَتَخاَذال  مركًبا يف البحر، ويرجعان إىل بلدمها، فَرتَرَعاَقَدا على ذلك بينهما عهًدا
وال يَرَتَكاَسال، بل جيتهدا اجتهاَد رجٍل واحٍد فيما َعَزَما عليه، مث َفكَّرَا أنه لو كان رجٌل آخُر 

 يف الوصول إىل مطلبهم معهما، َلَكاَن أعوَن هلما على ذلك،وكلما زاد عدُدهم يكون أبلغَ 
ويُرَزهنُِّدوهَنُْم يف الَكْونِّ  ومقصدهم، فجعلوا يذكرون إخواهنم أمر بلدهم، ويُرَرغنُِّبوهَنُْم يف الرجوع،

ُنوا سفينًة يركبون فيها ويرجعون إىل  هناك، حىت اْلَتَأَم مجاعٌة من أولئك القومِّ على أن يَربرْ
َنا هم يف ذلك دائبوَن يف َقطْ   .السفينةعِّ األشجارِّ وَنْشرِّ اخلشب لبناء تلك بلدهم، فَربَريرْ

ر  ةاملدينة الفاضل تذكُّ

 ةسفينة النجا بناء
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إذ َجاَء ذلك الطَّرْيُ الذي كان خيتطف القروَد فاختطف منهم رجاًل وطار به يف اهلواء 
لَِّيْأُكَله، فلما أَْمَعَن يف طريانه أتمله، فإذا هو ليس من القرود اليت اعتاد أكلها، فمر به طائرًا، 

ليت خرج منها، فألقاه على سطح بيته وخاله، فلما أتمل ذلك حىت َمرَّ به على رأس مدينته ا
الرجل إذا هو يف بلده ومرتله وأهله وأقرابئه، فجعل يتمىن لو أن ذلك الطري مير يف كل يوم 
وخيتطف منهم واحًدا ويلقيه إىل بلده كما فعل به، وأما أولئك القوم فبعدما اختطفه الطري 

 على فِّرَاقِّهِّ، ألهنم ال َيْدُروَن ما فَعَل الطري به، ولو أهنم من بينهم جعلوا يبكون عليه حمزونّيَ 
 نرَّْوا ما َُتىنَّ هلم أخوهم".علموا حباله وما صار إليه لََتمَ 

 التفسري

إن املوضوَع األساسيَّ هلذه القصة هو اهلجرُة من املسقط، وذاك ميكن أن نفهمه 
ضوع اهلجرة مثل مرحلة أساسية يف على ثالث مستوايت: فعلى املستوى التارخيي، فإن مو 

اإلطار الثقايف إلخوان الصفا، حيث تبدأ قصُة األمة العربانية ابهلجرة من فلسطّي إىل اببل، 
وتصبح فلسطُّي أرَض امليعاد، كما أن اتريخ األمة اإلسالمية يبدأ ابهلجرة كذلك من مكة 

 من مدينة َحرَّاَن إىل بغداد.إىل يثرب، ويف عصر إخوان الصفا جند هجرة الفالسفة الصابئة 

أما على املستوى السياسي فهي قصة اندماج احلكماء مع قوم ُجهَّاٍل تقوم القروُد 
 ، حّي يقول:السياسة املدنيةبدورهم، وهو املعىن الذي سيحاكيه الفارايب يف كتاب 

 "والناس الذين يدبرون برًئسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء.
فإن كانوا أمة فتلك هي األمةالفاضلة. وإن كانوا أانًسا جمتمعّي يف مسكٍن واحٍد كان ذلك 
املسكُن الذي جيمع مجيَع من حتت هذه الرًئسة هواملدينة الفاضلة. وإن مل يكونوا جمتمعّي يف 

 املوت طري



230 
 

مسكن واحد بل يف مساكن متفرقة يدبر أهلها برًئسات ُأَخَر غري هذه كانوا أانًسا أفاضل 
ابَء يف تلك املساكنِّ. ويعرض تفرقهم إما ألهنم مل تتفق هلم بعد مدينة ميكنهم أن جيتمعوا غر 

فيها أو أن يكونوا قد كانوا يف مدينة ولكن عرضت هلم آفات من عدو أو وابء أو جدب أو 
 (77غري ذلك فاضطروا إىل التفرق". )فقرة 

الفاضلة واملدينة الظاملة، والفارايب يف هذا كإخوان الصفا، حيث مييز بّي املدينة 
وهجرة احلكماء من املدينة الفاضلة إىل الظاملة واختالطهم ابجلمهور، طارًحا يف سياق هذا 

 إشكالية اجتماع احلكماء من جديٍد وعودهتم إىل مدينتهم.

أما املستوى الثالث لفهم القصة فهو مستوى روحاينٌّ، حيث حتكي القصُة حكايَة 
الروحاين إىل عامل الكون والفساد، بدخول النفس يف اجلسد، واملعىن  هجرة النفس من العامل

 الروحاين هنا هو وجوب تذكر النفس لعاملها األول والتمسُّك أبمل امليعاد.

 اإلخوان الفضالء واإلخوان الكرام

 135، اجلزء الرابع، ص 47رسالة 
يًنا ال َشكَّ فيه، أن "َواْعَلْم أن من إحدى اخلصال اليت يعتقدها واضُع الشريعة، يق

من أقرب اْلُقُراَبتِّ إىل هللا تعاىل، وأبلغ طلب ملرضاته، بذل املال والنفس واألهل يف إقامة 
الشريعة وتقويتها وإظهارها، وأن كل نفس من أنصاره وأتباعه أنفق ماله، أو فارق أحباءه، أو 

 بذل دمه وجعل جسده قراباًن يف ُنْصَرةِّ الشريعة.

فَس بعد مفارقة جسدها تبقى جمردًة من اهليوىل، وتعلو رتبُتها على سائر فإن تلك الن
النفوس اليت هي أبناء جنسها، وترتفع درجتها وتشرف هي على النفوس املتجسدة املستعملة 

اإلخوان  سلوك
 الفضالء

 

 اإلخوان الكرام دور
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لتلك الشريعة، فتصري موقوفًة عليها شاهدًة أحواهَلا، وتكون الشريعُة له مدينًة ُروحانيًة، 
حتكُُّمها يف النفوس املستعملة لتلك الشريعة كتصرف رؤساء أهل املدينة يف ويكون َتَصرُّفُرَها و 

أمالكهم وغِّْلماهنم وأتباعهم، وأهنا تنال بتلك اللذة والسرور والفرح مثل ما يَرَناُل الرؤساُء ذوو 
السياسة من انقياد املرؤوسّي لطاعتهم وحسن خدمتهم، وكلما َكثُرَر عدُد التابعّي يف الشريعة، 

ًة وغبطًة دائًما أبًدا".ازدا  دْت فَرَرًحا وُسرورًا وَلذَّ

 التفسري

رأينا كيف أن املدينَة الفاضلة مشروٌع سياسيٌّ، ويف الوقت نفسه ختيٌل ديينٌّ لآلخرة، 
ومجاعة إخوان الصفا يف هذا كاملدينة الفاضلة، ُُتثنِّل تنظيًما سياسيًّا وعالقًة ُروَحانِّيًَّة ال حَيُدُّها 

كاٌن، وألجل ذلك ُتيز الرسائل بّي مفهومي اإلخوان الفضالء واإلخوان الكرام  زماٌن أو م
كي تفرنق بّي البعدين السياسي والروحاين، فتضع كالًما يف َفمِّ سقراط ُمدَّعَِّيًة أنه قد قاله 
ساعة املوت، وهو: "إين وإن كنت أفارقكم إخوااًن فضالء، فإين ذاهٌب إىل إخواٍن كِّرَاٍم قد 

(. فاإلخوان الفضالء هم إخوان اجلماعة الذين 58، ص4، ج45واَن" )رسالة تَرَقدَّمُ 
يتدراسون العلوم مًعا ويَرِّثُوَن بعَضهم البعض، كما َورَِّث أصحاُب النيبنِّ بعَضهم، أما اإلخوان 
الكرام فهم حكماء وأنبياء كلنِّ زماٍن، وهم َمْن ندرس مرياَثهم العلميَّ يف الدنيا، وسنلتقي هبم 

 املوت. ومجاعة إخوان الصفا هبذا تطوي حتت جناحها كل احلكمة اإلنسانية.بعد 
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 نتائج
 .75، اجلزء الثالث، ص 30رسالة 

وأخالَقهم وآراَءهم  -املؤمنّي احملققّي الذين وعدهم هللا اجلنة -"َشَرْحَنا طريقَتهم
ية أحواهلم، لكن نذكر وعلوَمهم وأعماهَلم يف إحدى ومخسّي رسالًة، وبَريرَّنَّا فيها صفاهتم وكيف

مجلًة هاهنا منها بقوٍل وجيٍز خمتَصٍر، وهو أن اإلنساَن العاقَل يرى ويعتقد أن للعامل صانًعا 
ا، وأنه قد نظم أمر عامله نظاًما حمكًما، ورتب املوجودات ترتيًبا 

ً
ابرًًئ حكيًما قدميًا حيًّا عامل

إال وهو يعلمها ويدبرها تدبريًا واحًدا كبرية   متقًنا، والخيفى عليه من أمر عامله صغرية وال
حبسب االستعدادات احلاصلة من الكائنات، وأن جيري حكم عامله جبميع خالئقه من 
األفالك والربوج والكواكب واألركان واملولودات كمجرى حكم إنسان واحد وحيوان واحد، 

إنسان واحد يف وأن سراين قوى مالئكته يف أطباق مسواته وفضاء أفالكه كسراين قوى نفس 
وهذا قول جممل قد َشَرْحَنا تفسريَه وبَريرَّنَّاه يف مجيع رسائلنا أمجَع،  .مجيع بدنه ومفاصل جسده

ولكن ال بد من أن يصادره املتعلمون يف أول األمر، واملبتدئون ابلنظر يف هذا الشأن العظيم،  
 وتتبّي هلم صحته".  كما يصادرون سائر العلوم والصنائع مث ىف آخر األمر يعرفون حقيقته
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