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د. علي الوردي

وح�شة اأبي حيان:
يقول �لأ�ستاذ متز يف �أبي حيان: و�أول ما نالحظه 
فيه �أنه كان عاملا بدقائق �لأ�س���لوب �لر�ئع، وقادر� 
علي���ه، غري �أننا ل نالحظ يف �أ�س���لوبه ذلك �لتكلف 
�لذي جن���ده عند غريه من �لأدب���اء. ومل يكتب يف 
�لنرث �لعربي بعد �أبي حيان ماهو �أب�س���ط و�أقوى 
و�أ�سد تعبري� عن مز�ج �ساحبه مما كتب �أبو حيان 
ولك���ن �جلمهور كان مييل �إىل طريقة �لآخرين يف 
�لبدي���ع، فيجري عليها ويعظم �أ�سحابها ولقد كان 
�أب���و حي���ان غريبا بني �أه���ل ع�س���ره، وكان يعاين 

وح�سة من يرتفع عن �أهل زمانه ويتقدم عليهم.
لقد �سدق متز فيما و�سف به �أبي حيان. ومل جند 
�أديب���ا �سع���ر بالغربة يف زمان���ه كما �سع���ر بها �أبو 
حيان. وق���د �أدى هذ� �ل�سعور �ملوؤمل �إىل �أن يحرق 
كتب���ه يف �أو�خ���ر �أيامه، وملا عوت���ب على ذلك قال: 
�إين فق���دت ول���د� جنيبا و�سديقا حبيب���ا و�ساحبا 
قريب���ا وتابع���ا �أديبا ورئي�سا منيب���ا، ف�سق علي �أن 
�أدعه���ا لق���وم يتالعب���ون به���ا، ويدن�س���ون عر�سي 
�إذ� نظ���رو� فيها.. وكيف �أتركه���ا لأنا�س جاورتهم 
ع�سري���ن �سن���ة فما �س���ح يل من �أحده���م ود�د، ول 
ظهر يل م���ن �ن�سان منهم حف���اظ، ولقد ��سطررت 
بينهم بعد �ل�سهرة و�ملعرفة، يف �أوقات كثرية �إىل 
�أكل �خل�س���ر يف �ل�سحر�ء، و�إىل �لتكفف �لفا�سح 
عند �خلا�سة و�لعامة، و�إىل بيع �لدين و�ملروءة.

وقال �أبو حيان �أي�سا"فقدت كل موؤن�س و�ساحب، 
ومرفق وم�سفق. و�لل���ه لرمبا �سليت يف �مل�سجد، 
ف���ال �أرى جنب���ي من ي�سل���ي معي ف���اإن �تفق فبقال 
�أو ع�س���ار �أو ن���د�ف �أو ق�س���اب، وم���ن �إذ� وق���ف 
بجانب���ي �أ�سدرين ب�سنان���ه، و�أ�سكرين بنتنه. فقد 
�أم�سيت غريب �حلال غريب �لنحلة غريب �خللق، 
م�ستاأن�سا بالوح�سة قانعا بالوحدة معتاد� لل�سمت 
مالزما للحرية حمتمال لالأذى يائ�سا من جميع من 
ترى متوقعا ما لبد من حلوله. ف�سم�س �لعمر على 
�سفا وم���اء �حلياة �إىل ن�سوب وجن���م �لعي�س �إىل 

�أفول"

خلق اأبي حيان:
م���ن �خل�سال �لت���ي �بتلي به���ا �أبو حي���ان �أنه كان 
�أو يغالط���ه  �أن يغال���ط نف�س���ه  �سريح���ا ل يح���ب 
�لآخ���رون. وكثري� م���ا كان يحتد ويجبه باجلو�ب 
�ملحن���ق م���ن يخاطبه، ومي���الأ �ملجل����س بال�سياح. 
وكان �سيق���ه باخلط���اأ ي�سي���ق يف نف�س���ه �ل�سعور 

بالت�سامح و�لغ�ساء.::
لق���د كان �أب���و حيان ميتع����س م���ن �لتناق�س �لذي 
ل�سيم���ا  و�أقو�له���م  �لنا����س  �أفع���ال  يف  يالحظ���ه 
�ملرتف���ني منه���م. ول يب���ايل �أن يف�سح���ه يف وج���ه 

�ساحبه كائنا من كان.
حدث م���رة �أن �بن �لعميد �أعطى �أح���د �لأدباء �لف 
دين���ار. فتاأمل م�سكويه وقال لأب���ي حيان: �أما ترى 
خط���اأ �ساحبنا يف �عطائه فالن���ا �لف دينار �سربة 

و�حدة؟!
فاأجاب���ه �أبوحي���ان ب�سر�حة مري���رة: �أيها �ل�سيخ، 
�أ�ساألك عن �سيء و�حد، فا�سدق فاإنه ل مدب للكذب 
بين���ي وبينك. لو غل���ط �ساحبك فيك به���ذ� �لعطاء 
وباأ�سعاف���ه و�أ�سع���اف �أ�سعافه �أكن���ت تتخيله يف 
نف�س���ك خمطئ���ا ومب���ذر� ومف�س���د� �أو جاهال بحق 
�مل���ال؟ �أو كنت تقول: ما �أح�سن مافعل وليته �أربى 
علي���ه؟ فاإن كان �لذي ت�سمع على حقيقته، فاعلم �أن 
�لذي يردد ورد مقالك، �إمنا هو �حل�سد �أو �أي �سيء 
�آخر من جن�سه و�أن���ت تدعي �حلكمة، وتتكلف يف 
�لأخ���الق وتزي���ف �لز�ئ���ف وتخت���ار منها�ملختار، 

فافطن لأمرك على �سرك و�سرك"
ول يح�س���ب �لق���اريء �أن �أبا حيان ق���ال هذ� �لقول 
دفاع���ا عن �بن �لعمي���د. �أرجح �لظن �أنه لو كان يف 
جمل����س �بن �لعمي���د جلابهه بالنقد �مل���ر كما جابه 
م�سكوي���ه. و�لظاهر �أن هذ� �خلل���ق من �أبي حيان 
كان من �لأ�سباب �لتي جعلته غريبا بائ�سا يف �أكرث 

�أيامه.

ع�شر اأبي حيان:
وم�سكل���ة �أب���ي حيان �أن���ه عا�س يف ع�س���ر بلغ فيه 
�لتناق����س ب���ني �أق���و�ل �لنا����س و�أفعاله���م مبلغا ل 
يد�ني���ه في���ه ع�س���ر �آخر. فق���د و�سل �ل���رتف لدى 
�لفئ���ة �حلاكمة فيه �لقم���ة، بينما كان �سو�د �لنا�س 
يف جوع مزمن وبوؤ����س مقيم، وكان �لرغيف لدى 

كثريين منهم �أق�سى �ملنى.
�حلاكم���ون  كان  ذل���ك،  كل  م���ن  �لرغ���م  وعل���ى 
لي�ستح���ون �أن يتحدثو� مبلء �أفو�ههم عن �لعدل 
و�لف�سيلة و�لرحم���ة وغري ذلك من �أقاويل �لوعظ 
�ملاألوفة، وكان بوؤ�س �لنا�س ل�سلة له مبا يلهج به 

�حلكام من تلك �ملباديء �لعالية.
يق���ال �أن �ملجاع���ة ��ستفحل���ت يف بغ���د�د يوم���ذ�ك 
�لنا����س  ف���كان  فاح�س���ا.  غ���الء  �لأ�سع���ار  وغل���ت 
يجتمعون حول زورق �لوزير كلما ركب يف �لنهر 
ذ�هبا �إىل د�ر �لوز�رة، وهم ي�سرخون نريد خبز� 

فيجيبهم �لوزير قائال"بعد مل تاأكلو� �لنخالة".
ويف تل���ك �لأثن���اء جاء �خل���ر �إىل بغ���د�د بهجوم 
�ل���روم عل���ى ح���دود �لدول���ة. و�أ�س���رع �لنا�س �إىل 
ي�سه���رو�  مل  �أنه���م  و�لغري���ب  ثائري���ن.  �ل�س���الح 
�ل�س���الح يف وجه �ل���روم. �إمن���ا �أخ���ذو� يطالبون 
باخلب���ز. م���ع �لعل���م �أن �أم���ري بغ���د�د كان يومذ�ك 

ي�سطاد �لغزلن.
و�سه���دت بغ���د�د يف تلك �حلني مظاه���ر�ت �سعبية 
متك���ررة. وكان يق���ود تلك �ملظاه���ر�ت جماعة من 

�ل�سعاليك �أطلق عليهم ��سم"�لعيارين".
ويق���ول �لدكت���ور عب���د �لعزي���ز �ل���دري"�ن حركة 
ث���ورة �س���د �لأغني���اء  �لعياري���ن مل تك���ن �س���وى 
و�حل���كام. وكان���ت هجماته���م موجه���ة بالدرج���ة 
�لأوىل �إىل بيوت �ملرثين ودكاكني �لتجارة و�أويل 
�جل���اه و�أ�سح���اب �ل�سرطة، فكان���و� ل يتعر�سون 
للفق���ر�ء و�ل�سعاف و�لن�س���اء و��سحاب �لب�سائع 
�لقليلة م���ن �لتجار. وكانو� يقولون لترير عملهم 
�ن �أمو�ل �لأغنياء مباح���ة لهم لأن �لأغنياء منعو� 
�ل���زكاة عنه���م فرت�كم���ت يف �أيديه���م و�لفقر�ء يف 

حاجة �إليها"
وي�ساء �س���وء �حلظ �أن يهجم �لعي���ارون ذ�ت يوم 
عل���ى �ملحلة �لت���ي كان ي�سكنها �أبو حي���ان، فنهبو� 
د�ره م���ن جمل���ة م���ا نهب���و� ولع���ل ه���ذه كانت من 
غلطاتهم �لتي مل يتعمدوها. وقد �أدت هذه �حلادثة 
باأب���ي حي���ان �إىل �أن يك���ره �لعياري���ن. �لغوغ���اء 

بالإ�سافة �إىل كرهه للمرتفني و�لأغنياء.

ال�شيعة وال�شنة:
ويف �لوقت �لذي كانت فيه مظاهر�ت �لفقر�ء �سد 
�لأغنياء متو�لية، كان���ت هناك مظاهر�ت من نوع 

�آخر وهي �ملظاهر�ت �لطائفية.
فقد �سيطر �لبويهي���ون على بغد�د يف ذلك �لوقت، 
وه���م فر�س �سيعة، بينم���ا كان �خلليفة ومن حوله 
م���ن �لأت���ر�ك �سني���ني. وكان �أه���ل بغ���د�د �أنف�سهم 
موؤلفني م���ن �ل�سيعة و�أه���ل �ل�سنة. ف���كان �ل�سيعة 
مرتكزي���ن يف �لك���رخ، و�أهل �ل�سن���ة مرتكزين يف 
باب �لب�سرة وباب �ل�سع���ري. فكرثت �لفنت وتكرر 

�حلريق و�أريقت �لدماء من �جلانبني 
وكان رج���ال �لدي���ن من رج���ال �لطائفتني يزيدون 
يف �لن���ار ��ستعال فكانو� يقاتل���ون بالأدلة �لعقلية 
و�لنقلي���ة كم���ا كان �لع���و�م يتقاتل���ون بالهر�و�ت 
و�حل���ر�ب. ورجل �لدي���ن ل يبايل مب���ا ينزل على 
روؤو�س �لنا�س م���ن بالء �سيا�سي و�قت�سادي. جل 
هم���ه من�سب عل���ى جمع �لأدل���ة �لعقلي���ة و�لنقلية 
ليره���ن بها على �أن عليا �أف�سل من �أبي بكر �أو �أن 

�أبا بكر �أف�سل من علي.
قيل �أنهم جتادلو� ذ�ت مرة حول �آية �لغار، فالقر�آن 

غ��������رب��������ة أدي����������ب 

يف الوق��ت ال��ذي كان في��ه ال�ش��احب 
ب��ن عباد ي�ش��يطر عل��ى اجل��و الأدبي 
املتزلف��ون  ب��ه  ويح��ف  برقاعات��ه 
اأدي��ب  ظه��ر  ماي�ش��نع.  ل��ه  يزين��ون 
اأو  عبق��ري ل يع��رف كي��ف يتزل��ف 

ينافق - هو اأبو حيان التوحيدي.
ويف الوق��ت ال��ذي كان في��ه الهمداين 
ل�ش��هولته  اجلاح��ظ  اأ�ش��لوب  ينتق��د 
يقت��دي  حي��ان  اأب��و  كان  وو�شوح��ه، 
باجلاحظ يف اأ�شلوبه موؤثرا املعنى على 
اللف��ظ في��ه. وق��د اأدى اإىل اأن يعي�ش 

مغمورا ويذهب اإىل ربه من�شيا.
وق��د اآن الأوان اأخ��را اأن نلتف��ت اإىل 
ه��ذا الأدي��ب العظي��م فنحي��ي ذكراه 
وندر���ش اآراءه ع�شان��ا جن��د فيه��ا م��ا 

ينفعنا يف هذه احلياة.

مفكر راحل
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يقول يف معر�س �حلديث عن هجرة �لنبي من مكة 
م���ع �أبي بك���ر و�ختفائهما يف �لغ���ار"�ل تن�سروه 
فق���د ن�سره �لله �إذ �أخرجه �لذين كفرو� ثاين �ثنني 
�إذ هما يف �لغ���ار �إذ يقول ل�ساحبه لحتزن �إن �لله 
معنا"وهن���ا يق���ول �أه���ل �ل�سنة باأن ه���ذه �لآية من 
ف�سائ���ل �أبي بك���ر، �إذ كان رفي���ق �لنبي يف هجرته 
و�ساحب���ه يف �لغار. �أما �ل�سيعة ف���ريون يف �لآية 
ذم���ا لأب���ي بك���ر و��ستهجان���ا له، ذل���ك �أن���ه �عرت�ه 
�حلزن يف �لغ���ار وكان �لو�جب يق�سي عليه �أن ل 
يحزن، وقد �أن���زل �لله بعد ذلك �سكينته على �لنبي 

ومل ينزلها على �أبي بكر..
وكان كل فري���ق يعتم���د يف ر�أي���ه عل���ى �لأقي�س���ة 
�ملنطقية �ملعهودة، وهو فرح بها يظن �أن �حلق قد 

�نطوى كله حتت �بطه.
ويف ع���ام 352 �أمر معز �لدولة �لبويهي �أن يحتفل 
�لنا����س بي���وم عا�س���ور�ء، و�أن يظه���رو� �حل���زن 
و�حلد�د على �حل�س���ني. فاأغلقت �لأ�سو�ق وتعطل 
�لبي���ع و�ل�س���ر�ء، ون�سب���ت �لقب���اب يف �لأ�سو�ق 
وعلقت عليها �مل�س���وح، وخرجت �لن�ساء من�سر�ت 
�ل�سعور م�سود�ت �لوجوه، قد �سققن ثيابهن وهن 

يدرن يف �لبلد وينحن ويلطمن وجوههن.
و�أر�د �أه���ل �ل�سن���ة �أن يعمل���و� لأنف�سه���م ما يكون 
باإز�ء ي���وم عا�س���ور�ء.، فجعلو� بع���د ثمانية �أيام 
يوما ن�سبوه �إىل مقتل م�سعب بن �لزبري. وز�رو� 
قره يف م�سكن كما يز�ر قر �حل�سني يف كربالء.

و�أم���ر معز �لدولة �ل�سيع���ة بالحتفال بيوم �لغدير 
وجعل���ه عيد�، وه���و �ليوم �ل���ذي قال في���ه �لنبي: 
من كنت موله فعل���ي موله. فعمد �أهل �ل�سنة �إىل 
يوم �آخر ياأتي بعد يوم �لغدير بثمانية �أيام، وهو 

�ليوم �لذي دخل �لنبي و�أبو بكر �لغار فيه.
�ن  �ل�س���دد:  ه���ذ�  ي���روى يف  م���ا  وم���ن طر�ئ���ف 
�ل�سحاذي���ن ��ستغلو� هذ� �لن���ز�ع �لطائفي، فكانو� 
يح�س���رون �لأ�س���و�ق فيق���ف و�ح���د منه���م جانب���ا 
ويذك���ر ف�سائل عل���ي بن �أبي طال���ب، ويقف �لآخر 
يف �جلان���ب �ملقاب���ل ويذك���ر ف�سائ���ل �أب���ي بك���ر، 
فتنهم���ر عليهم���ا �لدر�هم من �ل�سيع���ة و�أهل �ل�سنة 
مع���ا. وبع���د �أن يح�سال م���ن �لدر�هم مبلغ���ا كافيا 

يجتمعان ليقت�سماه بينهما.

موقف اأبي حيان:
يعجبن���ي م���ن �أبي حيان �أن���ه كان ي�سخ���ر من كلتا 

�لطائفت���ني وي�ست�سخ���ف �آر�ءهما مع���ا. و�لظاهر 
�أن ثقافت���ه كانت تاأب���ي عليه �أن ينح���از �إىل �إحدى 

�لطائفتني دون �لأخرى.
�إذ� �جتم���ع �ل���ذكاء و�سع���ة �لإط���الع يف �إن�س���ان، 
�سعب عليه �أن يتع�س���ب ملذهب بعينه من �ملذ�هب 
�لدينية �ملتخا�سمة. �ن ذهنه �جلو�ل يرتفع به عن 
م�ست���وى بقي���ة �لنا����س. ومثل هذ� �لرج���ل ل ينال 
�لتوفيق يف ع�سر طغت في���ه �مل�ساحنات �لطائفية 
و�عتقدت كل طائفة �أن �حلق خا�س بها وحدها من 

دون �لنا�س.
و�ل���ذي يدر����س كتب �أب���ي حيان ي���ر�ه ليلتزم يف 
�ر�ئ���ه و�أخب���اره مذهب���ا معين���ا. فه���و ت���ارة ياأتي 
باخل���ر �لذي يطرب له �ل�سيع���ة وينزعج منه �أهل 

�ل�سنة. وهو تارة �أخرى يفعل عك�س ذلك.
�ن���ه ي���روي مث���ال ق�س���ة ع���ن �خللي���ل ب���ن �أحم���د 
�لفر�هي���دي مفادها �أن �أح���د �أ�سحاب �خلليل �ساأله 
يوم���ا: م���ا بال �أ�سح���اب ر�سول �لله كانه���م بنو �أم 
و�ح���دة وعلي كاأنه علة؟ فتلكاأ �خلليل يف �جلو�ب 
خوف���ا، ثم ق���ال بعد �أن طل���ب من �ل�سائ���ل �أن يكتم 
عنه"علي تقدمه���م ��سالما، وبزه���م �سرفا، وفاقهم 
علم���ا، ورجحهم حلم���ا، وكرهم زه���د�، فح�سدوه 

و�لنا�س �إىل �أمثالهم. و�أ�سكالهم �أميل"

فهذ� �خلر يالئم عقيدة �ل�سيعة كل �ملالئمة، �إذ هو 
يعلي من �ساأن عل���ي وينتق�س من �ساأن �ل�سحابة. 
ولكن �أبا حيان مع هذ� يكره �ل�سيعة لأنهم ي�سبون 
�ل�سحابة. وهو يروي يف ذلك ق�سة �أخرى �سهدها 
بنف�س���ه يف بغ���د�د، فق���د �سئ���ل �أح���د �ملحدثني عن 
�سحة ماروي عن علي ب���ن �أبي طالب من �أنه قال: 
خري ه���ذه �لأمه بعد نبيها �أبو بكر"فاأجاب �ملحدث 
�أن �لرو�ية �سحيحة. وكان بني �حلا�سرين جماعة 
من �ل�سيعة فاأ�سر�أبت �أعناقهم �ليه. فخاف �ملحدث 
عاقب���ة وق���ال م�ستدركا"نع���م �أ�سار �إىل ه���ذه �لأمة 
�لفا�سقة �ملرتدة وكان �بو بكر خريها"فا�ستح�سن 
�لق���وم �لقول وه�سو� ل���ه وختم �أبو حي���ان ق�سته 

هذه بلعن من ي�سب �ل�سحابة.

�لظاه���ر �أن �أبا حيان كان ليرتف���ع بال�سحابة �إىل 
�ىل مرتب���ة �لتقدي����س كما يفع���ل �ه���ل �ل�سنة، ول 
يح���ب �سبه���م كم���ا يفع���ل �ل�سيع���ة، فال�سحابة يف 
نظره �نا����س ف�سالء ولكنه���م كاأمثالهم من ف�سالء 
بن���ي �آدم لميك���ن �أن يتجردو� م���ن �أدر�ن �لطبيعة 

�لب�سرية جترد� تاما.
وتت�سح ه���ذه �لنظرة عن���د �أبي حي���ان من حديث 
�ل�سقيف���ة �ل���ذي و�سعه على ل�سان �ب���ي بكر وعمر 
وعل���ي و�أب���ي عبي���دة. فقد ح���اول �بو حي���ان بهذ� 
�حلدي���ث �ن يظهر كب���ار �ل�سحابة ب�سكل ل يو�فق 
ذوق �ل�سيع���ة و�أه���ل �ل�سن���ة مع���ا. و�ل���ذي يق���ر�أ 
�حلدي���ث ي�سع���ر ب���اأن �ل�سحابة كان���و� على جاللة 
قدره���م ب�س���ر� ك�سائ���ر �لنا����س. �ذ ه���م يتناف�سون 
ويتخا�سمون، ثم يتعاتبون ويت�ساحلون دون �أن 
يكون ور�ء ذلك حق خالد �أو باطل خالد كما يدعي 

��سحاب �ملذ�هب �لدينية.
��ستنكرت كلتا �لطائفتني حديث �ل�سقيفة، و�تهمتا 
�با حيان بو�سع���ه ويبدو �نه حديث خمتلق فعال. 
فامار�ت �لختالق ظاهرة عليه، و�أ�سلوبه يختلف 
عن �ل�سلوب �لذي كان �ل�سحابة يجرون عليه يف 
�أحاديثهم �و معاتباته���م. ولكن هذ� وحده ليكفي 
ل�ستنكار �لطائفتني ل���ه. فلو �أنه كان مالزما لذوق 
�حد�ها ل�سار حديثا �سحيحا يف نظرها ولتخذته 

حجة جتادل به �لطائفة �لأخرى. 

ازدواج ال�شخ�شية: 
لعلن���ي ل �أغ���ايل �ذ� قل���ت ب���اأن �أب���ا حي���ان هو من 
�كت�سف ظاهرة �زدو�ج �ل�سخ�سية يف �أهل زمانه. 
��ستم���ع �ليه يقول يف و�سف �هل بغد�د"و�حلكمة 
على �ل�سنتهم �ظه���ر منها على �أفعالهم، ومطالبتهم 

بالو�جب لهم �أكرث من بذلهم �لو�جب عليهم"
ويع���ود �أب���و حيان فيق���ول"�ن هذ� خل���ق فا�س يف 
جميع �لنا����س.. وكاأنه يف ��سحابن���ا �أف�سى، ومن 

جهتهم �أعدى"
و�لقاريء قد يعجب حني يرى �زدو�ج �ل�سخ�سية 
ظاه���ر� على �أه���ل �لعر�ق يف �أيام �أب���ي حيان على 

من���و�ل ماهو ظاه���ر يف �يامنا. فما هو �ل�سبب يف 
ذلك؟

�لذي �عتقده �أن هناك ��سبابا عديدة لظهور �زدو�ج 
�ل�سخ�سية يف �أهل �لع���ر�ق، ولكني ل ��ستبعد مع 
ذل���ك �أن يكون للنز�ع �لطائفي �لذي ��ستفحل �أمره 
يف �لعر�ق منذ ق���دمي �لزمان �أثر ل ي�ستهان به يف 

هذ� �ل�ساأن.
و�ملالح���ظ يف �لرج���ل �لطائفي عادة �أن���ه من �أكرث 
�لنا����س حديثا عن �ملث���ل �لعلي���ا، و�أ�سدهم حما�سة 
يف �لدعوة �ليه���ا. وكاأنه يتخذ ذلك �سالحا يحارب 
به خ�سومه م���ن �لطو�ئف �لأخرى. �نه هو ين�سى 

تلك �ملثل حني ينظر يف �أحو�ل نف�سه وطائفته.
من �ساأن ه���ذ� �لرجل �أنه حري����س على �لبحث يف 
عيوب �لطو�ئف �لأخرى، وهو يرفع عقريته د�ئما 
يف �نتقادها و�لت�سنيع عليها. فاإذ� ذّكره �لنا�س مبا 
يف طائفت���ه من عي���وب مماثلة ل���وى عنقه وحاول 
�لدف���اع عنه���ا بكل م���ا �وتي من مق���درة يف �جلدل 
و�ملنطق، �نه كما قال �مل�سيح"ينظر �ىل �لق�سة يف 

عني �ساحبه وليرى �خل�سبة يف عينه"
كث���ري� ما ن�ساهد يف �ح���دى �لطو�ئف من �لعاد�ت 
�لبالي���ة و�ملعتق���د�ت �مل�ستهجن���ة مايق���زز �لنف�س. 
لكن �بناء تلك �لطائفة ين�سون كل ذلك. ويوجهون 
�نظارهم نحو مايف �لطو�ئف �لأخرى من مثالب. 
وه���م يعتادون عل���ى ذلك مرة بعد م���رة حتى ين�ساأ 
يف عقوله���م م���ن جر�ئ���ه حاجز �سمي���ك يف�سل بني 

مايرونه يف غريهم ومايرونه يف �نف�سهم.
ومعنى هذ� �أن �ملقايي�س �لتي يقي�سون بها �خالق 
غريهم تختلف عن تلك �لتي يقي�سون بها �خالقهم. 
كاأن �لل���ه م�ستع���د �أن يغفر لهم ذنوبه���م، �أما ذنوب 

غريهم فالله �سوف ليغفرها �أبد�.
ول يخف���ى �أن �لف���رد �لذي ميار�س ه���ذ� �لنمط من 
�لتفك���ري يف �أموره �لطائفية ق���د ميار�سه كذلك يف 
�م���وره �ل�سخ�سي���ة. وي�سبح من ج���ر�ء ذلك قو�ل 
غري فع���ال. وينطبق عليه عندئذ و�سف �أبي حيان 
حي���ث تكون مطالبت���ه بالو�جب �لذي ل���ه �أكرث من 
بذل���ه �لو�جب �لذي علي���ه. وتر�ه له���ذ� جبار� يف 
خطب���ه وكتابات���ه، بينما هو يف حيات���ه �لعملية ل 
يختل���ف عن غريه من بن���ي �آدم. وهو يتحم�س يف 
�نتق���اد غريه حما�سا غريبا ث���م ليبايل بعد ذلك �أن 

يقرتف �لعمل �لذي �نتقد غريه عليه.

النتيجة: 
�ري���د �أن ��ستخل����س م���ن ه���ذ� �لف�سل نتيج���ة لها 
م�سا����س ب���الأدب وما ينبغي على �لأدي���ب �أن يقوم 
به. فالديب يف �عتق������ادي ر�ئد فكرة قبل �أن يكون 
�سانع �ألفاظ. و�أظن �أن �أبا حيان هو خري من ميثل 

هذ� �لنوع من �لأدب يف �لع�سور �لقدمية.

عن كتاب )ا�سطورة االدب الرفيع(
 لعلي الوردي
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وه���و يف معنى �جل���ور، �لذي ه���و م�سدر 
ج���ار يج���ور، �إل �أن �جل���ور ُي�ستعم���ل يف 
�لطري���ق وغ���ريه �إذ� عدل فيه ع���ن �ل�ّسْمت. 
و�لظل���م �أخ�سُّ مبقابلة �لع���دل �لذي يكون 
يف �ملعام���الت. فالع���دل من �لعت���د�ل وهو 
�لتق�سي���ط بال�سوي���ة. وه���ذه �ل�سوي���ة م���ن 
�مل�ساو�ة بني �لأ�سي���اء �لكثرية، و�مل�ساو�ة 
هي �لت���ي توجد �لك���رثة وُتعطيها �لوجود 
وحتف���ظ عليها �لنظام. وبالعدل و�مل�ساو�ة 
ت�سيع �ملحبة ب���ني �لنا�س وتاأتل���ف نّياتهم، 
وتعم���ر مدنه���م، وتت���م معاملته���م وتق���وم 

�سننهم.
ول�س���رح هذ� �لكالم وحتقي���ق ماهية �لقول 
يف �لع���دل وذك���ر �أق�سام���ه وخ�سائ�س���ه - 
ب�سٌط كثرٌي، مل �آم���ن طوله عليك وخروجي 
في���ه عن �ل�سريطة �لت���ي ��سرتطتها يف �أول 
�لر�سال���ة م���ن �لإيج���از. ولذلك �أف���ردُت فيه 
ر�سالة �ستاأتيك مقرتنة بهذه �مل�ساألة على ما 

ي�سفيك مبعونة �لله.
ول���و �أ�سبن���ا في���ه كالًم���ا م�ستوف���ى حلكيم 
م�سهور �أو كتاًبا موؤلًفا م�سروًحا - لأر�سدنا 
�إلي���ه عل���ى عادتن���ا و�حلن���ا علي���ه كر�سمنا 
ولكن���ا مل نعرف في���ه �إل ر�سالة جلالينو�س 
�أفالط���ون ولي�س���ت  م���ن كالم  م�ستخرج���ة 

كفاي���ة يف ه���ذ� �ملعن���ى و�إمن���ا ه���ي ح����س 
عل���ى �لعدل وتبيني لف�سل���ه و�أنه �أمر موؤثر 

حمبوب لنف�سه.
و�إذ� عرف���ت �لعدل من تل���ك �لر�سالة عرفت 

منه ما عدل عنه ومل يق�سد �سمته.
وكما �أن �إ�سابة �ل�سهم من �لغر�س �إمنا هو 
نقطة منه، فاأما �خلطاأ و�لعدول عنها فكثري 
ب���ال نهاية - فكذل���ك �لعدل مل���ا كان كالنقطة 
ب���ني �لأمور تق�سمه���ا بال�سوية كانت جهات 
�لعدول عنها كثرية بال نهاية. وعلى ح�سب 
�لقرب و�لبعد يك���ون ظهور �لقبح و�سناعة 

�لظلم.
فاأما قول �ل�ساعر: و�لظلم يف خلق �لنفو�س 
فمعن���ى �سعري ل يحتمل م���ن �لنقد �إل قدر 
ما يليق ب�سناعة �ل�سعر. ولو حملنا معاين 
�ل�سع���ر عل���ى ت�سحي���ح �لفل�سف���ة وتنقي���ح 
�ملنط���ق لق���ل �سيم���ه و�نته���ك حرمي���ه وكنا 
مع ذل���ك ظاملني ل���ه باأكرث مما ظل���م �ل�ساعر 

�لنفو�س �لتي زعم �أن �لظلم يف خلقها.
ل���ه ونخ���رج  ل���و ذهبن���ا نحت���ج  �أن���ا  عل���ى 
تاأويل���ه لوجدن���ا مذهًب���ا و�أ�سبن���ا م�سل���ًكا 
ولك���ن ه���ذه �لأجوبة مبينة عل���ى حتقيقات 
مغالط���ة �ل�سعر�ء ومذ�هبه���م وعاد�تهم يف 

�سناعتهم.

ث���م �أق���ول: �إن �لظل���م �ل���ذي ذكرن���ا حقيقته 
يجري جمرى غريه من �سائ���ر �لأفعال فاإن 
�س���در عن هيئ���ة نف�سانية من غ���ري فكر ول 
روي���ة �سم���ى خلًق���ا وكان �ساحب���ه ظلوًما. 
وه���ذه �سبيل غريه م���ن �لأفع���ال �ملن�سوبة 
�إىل �خللق لأنها �سادرة عن هيئات وملكات 
من غ���ري روية. فاأما �إذ� ظهر �لفعل بعد فكر 
وروي���ة فلي����س ع���ن خل���ق مذموًم���ا كان �أو 
معلوًم���ا و�إذ� مل يكن ع���ن خلق فكيف يكون 
عن خلق. و�إمنا ي�ستمر �لفاعل على فعل ما 
بروية منه فتح���دث من تلك �لروية �لد�ئمة 
هيئ���ة ت�سدر عنها �لأفعال من بعد بال روية 

فت�سمى تلك �لهيئة خلًقا.
فاأما �ل�سيء �ل�سادر عن هذه �لهيئة فاإنه �إن 
كان عم���اًل باقي �لهيئة و�لأثر �سمى �سناعة 
و��ستق من ذل���ك �لعمل ��سم يدل على �مللكة 
�لتي �سدر عنها كالنجار و�حلد�د و�ل�سائغ 
و�لكات���ب فاإن هذه �لأعم���ال �إذ� �سدرت من 
�أ�سحابه���ا ب���ال روي���ة �سمو� به���ذه �لأ�سياء 

وو�سفو� بهذه �ل�سفات.
فاأم���ا �إن تكلف �إن�سان ��ستعمال �آلة �لنجارة 
و�حلد�دة و�لكتاب���ة و�ل�سياغة فاأظهر فعاًل 
ي�س���رًي� بروي���ة وفكر فعل���ى �سبي���ل حكاية 
وتكل���ف ف���اإن �أح���ًد� ل ي�سم���ى ه���ذ� جناًر� 

و�ل�سناع���ة  )����س.؟(  مل  ولذل���ك  كاتًب���ا  ول 
كله���ا جتري هذ� �ملجرى فه���ذه �لأعمال كما 
���ا �لتي ل تبقي �آثارها  نر�ها و�لأفعال �أي�سً
- جاري���ة هذ� �ملجرى. وعل���ى هذه �ل�سبيل 
ج���رت �أم���ور �لأخ���الق و�لأفع���ال �ل�سادرة 
عنه���ا لأن �لأخالق هيئ���ات للنفو�س ت�سدر 

عنها �أفعالها بال روية ول فكر.

فاأم���ا �لوزير �لذي �سمعته يق���ول: �أنا �أتلذذ 
بالظلم ف���اإن �لإختيار�ت �ملذموم���ة كلها �إذ� 
�س���ار منها هيئات ومل���كات �سارت �سروًر� 
و�سمي �أ�سحابها: �أ�سر�ًر�. ولي�س يخت�س 
�لظل���م يف ��ستحقاق ��س���م �ل�سر وخروجه 
ع���ن �لو�سائ���ط �لت���ي ه���ي ف�سائ���ل �لنف�س 
وفق���د  ونظائ���ره.  �أمثال���ه  دون  ب�س���يء   -
ه���ذه �لو�سائط ه���و �س���رور ورذ�ئل تلحق 
�لنفو����س كال�س���ره و�لبخ���ل و�جلنب �سوى 
�أن �لظل���م �خت�س باملعامل���ة وترك به طلب 

�لعتذ�ر و�مل�ساو�ة.
يف  و�مل�س���او�ة  �لعادل���ة  �لن�سب���ة  وه���ذه 
�ملعامل���ة - قد بينها �أر�سططالي�س يف كتاب 
�لأخ���الق و�أن �ملعاملة هي ن�سبة بني �لبائع 
و�مل�س���رتي و�ملَبي���ع و�مل�س���رَتى و�أن ن�سبة 
�لأول �إىل �لث���اين كن�سبة �لثالث �إىل �لر�بع 

عل���ى �لتكافوؤ، ويف �لن�سب���ة و�لتبديل فيها 
وعل���ى ما ه���و م�سروح مب���ني يف غريه من 

�لكتب.
فاأّم���ا قوله���م: ل ي���ز�ل �لنا����ُس بخ���ري م���ا 
تفاَوت���و�، ف���اإذ� َت�س���اَوو� هلُك���و�. فاإّنهم مل 
يذهب���و� فيه �إىل �لتف���اُوت يف �لَعْدل، �لذي 
ي�ساوي بينه���م يف �لتعاي�س. و�إمنا ذهبو� 
في���ه �إىل �لأم���ور �لت���ي يت���ّم به���ا �لتم���ّدن 
و�لجتماع. و�لتف���اوُت بالآحاد، ههنا، هو 
�لنظ���ام لل���كّل. وقي���ل: �إن �لإن�س���ان م���ديّن 
بالّطبع فاإذ� َت�س���اَوى �لنا�ُس يف �ل�ستغناء 

هلكت �ملَدنّيُة وبطَل �لجتماع.
وق���د تب���ني �أن �ختالَف �لنا����س يف �لأعمال 
و�نف���ر�َد كّل و�ح���د منه���م بعمل ه���و �لذي 
ُيحدث نظاَم �لكّل، وُيتّم �ملدنية. ومثاُل ذلك 
�لكتابُة �لتي ُكّليتها تتّم باختالف �حُلروف 
يف هيئاتها و�أ�سكالها و�أو�ساع بع�سها عند 
بع����س. فاإّن هذ� �لختالف ه���و �لذي يقوم 
ذ�َت �لكتاب���ة �لت���ي هي ُكلي���ة. ولو ��ستوت 

�حلروُف لَبطلت �لكتابة.

*
ع���ن: اأب���و حّي���ان التوحي���دي، كت���اب الهوامل 

وال�ّسوامل

أبو حيان التوحيدي..  مسألة في حد الظلم

م��ا معن��ى ق��ول ال�شاع��ر: والظلم يف 

خل��ق النفو���ش ف��اإن جت��د - ذا عف��ة 

فلعّلة ل يظلم.

؟ ف��اإن املتكلمني  وما ح��ّد الظل��م اأولاً

ا ول  ينفكون يف ه��ذه املوا�شيع كثراً

��ا. وكاأنه��م يف الغ�شب  ين�شف��ون �شيئاً
واخل�شام.

��ا يف وزارته يق��ول: اأنا  و�شمعت فالناً

اأتلّذذ بالظلم. فما هو هذا؟ ومن اأين 

من�ش��وؤه؟ اأعني الظلم. اأه��و من فعل 

الإن�شان اأم هو من اآثار الطبيعة؟

اجل��واب: ق��ال اأب��و عل��ي م�شكوي��ه، 

رحمه اهلل: الظلُم انحراُف العدل.

ومل��ا احتيج يف فهم��ه اإىل فهم العدل 

ا �شتقف عليه ملخ�شااً  اأفردنا له كالماً
م�شروحااً.
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�شامح ع�شكر 

طالع���ت مقال بع�س �لفقهاء و�ملوؤرخني فيه فوجدت تباينًا 
ملحوظا-كم���ا �سل���ف، وقد �خ���رتت �أن �أبح���ث �أوًل عن ما 
�ساع عن �لرجل كطريقة �أحبذها دومًا يف �لتقاط �ل�سورة 
�لأوىل و�لبحث يف �سحتها بتوكيدها �أو نفيها �أو تعديلها، 
وكع���ادة �لبح���ث يف �ل�س���ري ع���ن حمققي وط���الب �لع�سر 
ر�أيت �أن هناك �تفاقًا بني �لذهبي و�بن حجر يف ذمه حتى 

با�ستخد�م �أق�سى �لعبار�ت �لت�سنيفية و�لتكفريية:
1-فيق���ول �لذهبي:"�ل�س���ال �مللح���د �أب���و حي���ان، علي بن 
حممد بن �لعبا�س، �لبغد�دي �ل�سويف، �ساحب �لت�سانيف 
�لأدبي���ة و�لفل�سفية، ويق���ال: كان من �أعي���ان �ل�سافعية... 
كان �أب���و حيان هذ� كذ�ب���ا قليل �لدين و�ل���ورع عن �لقذف 
و�ملجاه���رة بالبهتان، تعر�س لأم���ور ج�سام من �لقدح يف 
�ل�سريعة و�لقول بالتعطي���ل، ولقد وقف �لوزير �ل�ساحب 
كايف �لكف���اة على بع�س م���ا كان يدغله ويخفي���ه من �سوء 
�أعد�ئ���ه،  �لعتق���اد، فطلب���ه ليقتل���ه، فه���رب، و�لتج���اأ �إىل 
ونف���ق عليه���م تزخرف���ه و�إفكه، ثم ع���رثو� منه عل���ى قبيح 
دخلت���ه و�سوء عقيدته، وم���ا يبطنه من �لإحل���اد، ويرومه 
يف �لإ�س���الم م���ن �لف�س���اد، وما يل�سق���ه باأع���الم �ل�سحابة 
م���ن �لقبائح، وي�سيفه �إىل �ل�سل���ف �ل�سالح من �لف�سائح، 
فطلب���ه �لوزير �ملهلبي، فا�سترت منه، وم���ات يف �ل�ستتار، 
و�أر�ح �لله، ومل يوؤثر عنه �إل مثلبة �أو خمزية... وقال �أبو 
�لفرج بن �جلوزي: زنادقة �لإ�سالم ثالثة: �بن �لر�وندي، 
و�أب���و حيان �لتوحي���دي، و�أب���و �لعالء �ملع���ري، و�أ�سدهم 
عل���ى �لإ�سالم �أبو حي���ان، لأنهما �سرحا وه���و ُيحجم ومل 

ي�سرح...."�نتهى...�سري �أعالم �لنبالء)ج17�س119(
2-�أما �بن حجر فيقول:"بقي �إىل حدود �لأربع مائة ببالد 
فار�س وكان �ساحب زندقة و�نحالل، قال جعفر بن يحيى 
�حل���كاك ق���ال يل �أبو ن�س���ر �ل�سجزي �إن���ه �سمع �أب���ا �سعد 
�ملاليني يقول: قر�أت �لر�سالة �ملن�سوبة �إىل �أبي بكر وعمر 
مع �أبي عبيدة �إىل علي على �أبي حيان فقال: هذه �لر�سالة 
عملتها ردً� على �لرو�ف�س؛ و�سببها �أنهم كانو� يح�سرون 
جمل����س بع�س �لوزر�ء -يعني ب���ن �لعميد- فكانو� يغلون 
يف ح���ال عل���ي فعمل���ت ه���ذه �لر�سال���ة؛ قلت: فق���د �عرتف 

بالو�سع"�نتهى...ل�سان �مليز�ن)ج9�س55(
بينم���ا كان لتق���ي �لدي���ن �ل�ُسبك���ي وياقوت �حلم���وي ر�أي 

�آخر:
1-يقول �ل�سبكي:"�سيخ �ل�سوفية و�ساحب كتاب �لب�سائر 
وغ���ريه من �مل�سنفات يف علم �لت�س���وف... وقد ذكره �بن 
خل���كان يف �آخر ترجمة �أب���ي �لف�سل �بن �لعميد فقال: كان 
فا�س���اًل م�سنفًا... وقد ذكر �ب���ن �لنجار �أبا حيان وقال: له 
�مل�سنفات �حل�سنة كالب�سائر وغريها، وكان فقريً� �سابرً� 
متدين���ًا �إىل �أن ق���ال: وكان �سحيح �لعقيدة ق���ال �لذهبي: 
ك���ذ� قال، بل كان عدوً� لله خبيثا، وهذه مبالغة عظيمة من 

�لذهبي"�نتهى....طبقات �ل�سافعية)ج1�س59(

2-ويق���ول �حلموي:"�أب���و حي���ان �لتوحي���دي... �سويف 
�ل�سم���ت و�لهيئة، وكان يتاأله و�لنا�س على ثقة من دينه... 
�سي���خ �ل�سوفي���ة وفيل�س���وف �لأدب���اء و�أدي���ب �لفال�سف���ة، 
وحمق���ق �لكالم، ومتكلم �ملحقق���ني، و�إمام �لبلغاء، وعمدة 
لبن���ي �سا�سان، �سخيف �لل�سان، قلي���ل �لر�سا عند �لإ�ساءة 
�إليه و�لإح�س���ان، �لذم �سانه، و�لثل���ب دكانه، وهو مع ذلك 
ف���رد �لدنيا �لذي ل نظري له ذكاء وفطنة، وف�ساحة ومكنة، 
كث���ري �لتح�سي���ل للعلوم يف كل فن حفظ���ه، و��سع �لدر�ية 
و�لرو�ي���ة، وكان مع ذلك حمدودً� حمارف���ًا ي�ستكي �سرف 
زمانه، ويبكي يف ت�سانيف���ه على حرمانه"�نتهى...معجم 

�لأدباء)ج2�س142(
قلت: وهكذ� �أنكر �لإمام تقي �لدين �ل�سبكي مقالة وو�سف 
�لذهب���ي عليه و�سنع خالف���ًا حول �لرج���ل، و�أن�سفه بقدر 
يكف���ي مبل���غ م���ا و�س���ل �إلي���ه.."كان �سحي���ح �لعقي���دة"..
ورغ���م �أنه���ا منقول���ة عن �ب���ن �لنج���ار �إل �أن نقل���ه لها-�أي 
�ل�سبكي- كان يف �سياق �لتاأكيد و�لتبني بقرينة ��ستنكاره 
لتو�سي���ف �لذهبي....و�أ�ستغ���رب تباي���ن �لآر�ء فيه حتى 
و�سل���ت من"ملح���د �ساح���ب زندقة"�إىل"فا�س���اًل �سحيح 
�لعقيدة"...يف ثب���وت لوجاهة ر�أي من قال �أن"�لختالف 
يولد �لتد�فع".. وما خالف هوؤلء �إل حماية وح�سانة من 
ج���ور �ملجتمع �ل�سام���ل وتغول.... كي يظ���ل �لر�أي �لآخر 
حي���ًا �إىل �أن ي�ساء �لله باإظه���اره ومتكينه يف �إطار مد�ولة 

ربانية يخرها كل ب�سري ويعيها كل ر��سد.
وختام���ًا لعر����س مذ�ه���ب �لق���وم يف �أب���ي حي���ان نعر�س 
ر�أي �لفئ���ة �لثالث���ة �لت���ي ترجمت له دون ج���رح �أو تعديل 
فمنه���م �لألو�سي يف"جالء �لعين���ني"و كرنيليو�س فانديك 
يف"�كتفاء �لقنوع مبا هو مطبوع"و�ل�سفدي يف"�لو�يف 
بالوفيات"..و�لأخ���ري جم���ع ل���ه مو�ق���ف و�أق���و�ل حتم���ل 
يف م�سمونه���ا �ملو�فق���ة و�ل�ست�سهاد، وق���د �أن�سفه بجمع 
مذ�ه���ب �لقوم في���ه م���ن �لذهب���ي �إىل �حلموي...وحقيقًة 
�أن���ا مل �أق���وم ببح���ث كامل و�سامل ك���ي �أعلم كاف���ة �لأقو�ل 
�لت���ي قيلت يف �لرجل و�إل ل�سارت كتاب���ًا ُيدر�س... ولكن 
م���ا �أوردن���اه يكف���ي –كاإ�س���ارة-�إىل �أن خ���الف �لب�سر يف 
�لت�سني���ف و�حُلكم مرده �إىل �لعتق���اد و�لنو�زع، و�لُبعد 
عن �لت�سخي�س هو �أزكي و�أكرث ر�سد�، حيث وبنقل �لفكرة 
تتغذى �سمائر �لنا�س ولكن بت�سخي�سها تتاأذى �سمائرهم 
ول ياأخ���ذون �إىل عن ميٍل وهوى مما يع���زز ذلك من و�قع 

�لُفرقة و�لت�ستيت.
عل���ى جان���ًب �آخر فق���د خ�س�س���ت �لدكت���ورة �آمن���ة ن�سري 
–�أ�ست���اذة �لعقيدة و�لفل�سفة �لإ�سالمية بجامعة �لأزهر- 
حف جانبًا م�سيئًا لأبي  يف مقالها �لذي ن�سرته �إحدى �ل�سُ

حيان وكاأنه حتدي ملنتقديه.
تقول �لدكتورة �آمنة ن�سري:

�لكتابية؛  �لأ�سلوب يف طريقته  �أبو حيان جاحظي  "كان 

حي���ث �أوىل �ملعنى غاي���ة �هتمامه، فهج���ر �ل�سجع وغريه 
م���ن �ملح�سن���ات �لبديعي���ة، وم���ال �إىل �لإطن���اب و�لتعليل 

و�لتق�سيم، كما مال �إىل �أ�سلوب �لكتابة �ل�ساخرة.
وتوؤك���د د. �آمنة �أن �أبا حي���ان يعد �أحد �ل�سخ�سيات �ملثرية 
للج���دل حتى �لآن، فم���ا ز�ل �لنا�س فيه بني م���ادح وقادح، 
وتباي���ن تل���ك �ملو�ق���ف يع���ود يف جان���ب من���ه �إىل طبيعة 
�لرجل �ل�سخ�سي���ة و�لتي �أثارت عليه حنق �لكثريين، كما 
يع���ود يف جانب �آخ���ر �إىل ما ن�سب �إلي���ه �أو تبناه من �آر�ء 

ومو�قف.
وتو�س���ح د. �آمن���ة �أن �لإحباط���ات �لد�ئم���ة، و�لإخفاق���ات 
�ملتو��سلة �لت���ي �سادفها �أبو حي���ان �لتوحيدي على مدى 
حياته �لطويلة �نتهت به �إىل غاية �لياأ�س، فاأحرق كتبه بعد 
�أن جت���اوز �لت�سعني من �لعمر، وذل���ك بعد �أن ر�أى �أن كتبه 
مل تنفع���ه و�س���ن بها على م���ن ل يعرف قدره���ا،، فلم ي�سلم 
منها غ���ري ما نقل قبل �لإحر�ق، وقبل ذل���ك ّفر من مو�جهة 
ظروف���ه �ل�سعبة �إىل �أح�س���ان �لت�سوف ع�ساه يجد هنالك 
بع�س �لعز�ء فينعم بال�سكينة و�لهدوء، ولعل �ل�سر يف ما 
لق���اه �أبو حي���ان يف حياته من عناء و�إهم���ال وف�سل يعود 
�إىل طباعه و�سمات���ه حيث كان مع ذكائه وعلمه وف�ساحته 
و��سع �لطم���وح، �سديد �لعتد�د بالنف�س، �سود�وي �ملز�ج 
�إىل غري ذلك من �سفات و�سعت يف طريقه �ملتاعب وحالت 

دون و�سوله �إىل ما يريد"..�نتهى
�أعتق���د �أنه وبعد �سرد مق���ال �لأئمة-باإيجاز-يتبني لنا �أننا 
�أم���ام خطني �ثنني يف �لتف�س���ري و�لروؤية -مبا فيها �لروؤية 
�لتاريخي���ة.. ولي�ست فقط قا�سرة عل���ى �جلرح و�لتعديل 
ونب����س �ل�سري..خطًا يقوده �لإمام���ني �لذهبي و�بن حجر 
وفي���ه تع�سي���د لروؤي���ة �لأ�س���الف و�لطالب ومن���ه خرجت 
�أغل���ب �لآر�ء �لتي ُتدّر�س �إىل ع�سرنا هذ�، و�أكرث ما يعيب 
هذ� �خلط هو �لنقل و�حلفظ دون در��سة ومتحي�س حتى 
تكيف���ت عقول"منا�سليه"عل���ى �لتناق����س ك�سريبة للتلقي 
وكب���ت �ل�سوؤ�ل،وخط���ًا �آخر يقوم على �ل���ر�أي و�لعقالنية 
وهوؤلء لهم مد�ر�س �ستى بني �لفل�سفة و�لكالم و�لت�سوف 
و�لزه���د ومنهم من و�فق �خل���ط �لأول يف جزئية �لرو�ية 
ولك���ن ظلو� على منهجه���م �ل�سامي يف �لفه���م... و�أكرثهم 

له���م خط عرفاين وعق���الين جعل من �لن����س و�سيلة للفهم 
ومل يكتف���ي بتقييد فهم���ه على �لن�س...ه���ذ� ما يحدث يف 
ب���الد �مل�سلم���ني �إىل �لي���وم م���ن ت�سارع"علمي"لفريق���ني 
�أحدهما رو�ئي و�لآخر رو�ئي عقالين، وكاأنه تقنني ملقولة 
�لإم���ام مالك للخليفة �ملن�سور ح���ني �أر�د حمل �لنا�س على 
موطاأه فرف����س بذريعة �ختالف �لنا����س �إىل فريقني"ر�أي 
ورو�ية"وهما نف����س �لفريقني �إىل يومنا هذ� ولكن تتبدل 

�لأزمان ويبقى �لفعل و�لأثر.

�أعتق���د �أي�س���ًا �أن مثال �أبو حي���ان �لتوحيدي هو مثال حي 
للم�ساهد �لتي نر�ها �ليوم باخلالف حول بع�س من ظنو� 
�أنه���م جمددي���ن كال�سيخ"ح�س���ن ب���ن فرحان"�ملالك���ي ذلك 
�ل�سيخ �ل�سعودي �لذي يالقي �لويالت و�لتهجم و�لإق�ساء 
نتيج���ة لآر�ئ���ه و�لثاين ه���و �ل�سيخ"عدن���ان �بر�هيم"ذلك 
�لثائ���ر �ملجته���د �لذي �سنع ح���ر�كًا علميًا جاب���ت م�سامعه 
�أرج���اء �ملعم���ورة، و�أعتق���د �أن �سه���رة �ل�سيخ���ني �ملالك���ي 
وعدن���ان و�إمكاني���ة تبني �آر�ئه���م -ومن و�فقه���م- ر�سميًا 
تتوق���ف على طبيع���ة �حلالة �ل�سيا�سية، فكث���ريً� منا يجهل 
طبيع���ة ه���ذه �حلالة ب���ل �أكرثه���م ل يعدونه���ا كموؤثر على 
رة يف ذ�ت  �جل���رح و�لتعديل، وهذه روؤي���ة قا�سرة ومق�سّ
�لوق���ت، �إذ �لثاب���ت �أن �ل�سيا�س���ة -وكم���ا ت�سه���د �لأحد�ث 
�لتاريخي���ة- كانت هي عامل �حل�سم يف �حلكم على بع�س 
�لفقه���اء و�لعلماء حت���ى و�سل باحلاكم حينه���ا ل�ستحالل 

دماء �لعلماء با�سم �لدين.
ومهم���ا يح���دث يف �خلالف ح���ول �لأ�سخا����س فنحن �أمام 
ن�سو����س رو�ئي���ة �أغلب ناقليه���ا مل يتبينو� م���ن �سحتها، 
و�إميانهم بها ل يعدو كونه �إميان �لو�ثق يف �سخ�س فالن 
وعالن رغ���م �أن هذ� ل يكفي لن�سبية �لثقة بني �لب�سر.. يف 
�لنهاي���ة �سنق���ف �أمام ن�سو����س ميتة ل حي���اة لأ�سحابها، 
فل���و كان عدنان���ًا يعي����س يف �لق���رن �لر�ب���ع �لهجري-كما 
�أبي حي���ان- ل�سمعنا �أقو�ًل عن �لرجل تفوق ذم �أبي حيان 
و�جلاحظ وغريهم، رغ���م �أن �لرجل كما يبدو �أنه �سحيح 
�لعقي���دة و�سن���ي �أ�سي���ل وجماهد كب���ري يف حق���ول �لعلم 
�ملختلف���ة من �لفق���ه �إىل �حلديث �إىل عل���وم �للغة"كالنحو 
و�لبالغ���ة و�ل�س���رف"�إىل �لفل�سف���ة �إىل �ملنط���ق �إىل �سائر 
�لعل���وم �لطبيعية �لتي يعلم عنه���ا ويلقنها لتالميذه..فقط 
نحن بحاجة خليال ر��سد لنفهم م�سلك �ل�سلف وخلفهم يف 
فه���م وتاأويل �لن�سو�س، و�لأعظم من ذل���ك �أن نفهم معنى 
�حلري���ة، ف���ال عل���م دون حري���ة ول حرية دون فه���م، وكاأن 
�لر�ب���ط �لذي ي�سل بني �لعل���م و�لفهم هو �حلرية، فلنرتك 
�لنا����س لربهم هم �أحر�ر مل���ا يعتقدون ويك���ن منهاجنا هو 

�لرتبية و�لتثقيف.

عن موقع احلوار املتمدن

أب��و حي��ان التوحي��دي المختلف عليه
ه��و م��ن العلم��اء واملثقف��ني والأدب��اء امل�شلم��ني الذي��ن عا�ش��وا يف الق��رن الرابع 
الهجري...وهن��اك العدي��د م��ن العلم��اء واملوؤرخ��ني واملحقق��ني م��ن ميدحونه 
واآخ��رون يذمونه، وفئة ثالثة ُيرتجمون له دون م��دٍح اأو ذم على طريقة �شيخ 
املت�شوف��ة حمي��ي الدين ابن عرب��ي، يف النهاية ي�شعب القطع ب��راأي اأحدهم اإل 
قولن��ا رحم��ه اهلل فقد اأف�ش��ى اإىل ما قدم فيحي��ل علينا وغرن��ا التثبت، واأنه 
ت��رك لنا علوم��ااً �شتى ينتفع بها امل�شلمون.....رغم اأنن��ي مل اأقراأ لأبي حيان اإل 
قراءة �شريع��ة يف"الب�شائر والذخائر"اإل اأنني اأعتقد ب��اأن للرجل عقالاً راجحا 
ي�شب��ه –يف �شياغته-ُط��رق بع���ش اأدب��اء الق��رن الع�شري��ن يف حبه��م للحكم��ة 
واخلو�ش يف غم��ار النف�ش الإن�شانية...وهوؤلء الرج��ال من حمبي احلكمة هم 

العهد يف تف�شيل وفهم الدين وتب�شيطه للنا�ش من دون تكلف وع�شر.
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وبالع���ودة �إىل تاريخنا �لعرب���ي �لإ�سالمي 
�سنج���د �أن �لفل�سف���ة كان���ت �أق���ل �لأن�س���اق 
�ملعرفية و�ملنهجية حظوظًا يف �لقدرة على 
�لنت�سار بني �سفوف �ل�سر�ئح �لجتماعية 
�ملختلف���ة، ل�سيم���ا كلما تدرجن���ا نزول يف 
�ل�سل���م �لجتماع���ي �لثقايف. فق���د �رتبطت 
�لفل�سفة عند ه���وؤلء غالبًا بالإحلاد، وكانت 
د�ئمًا مث���ارً� لل�سك و�لريب���ة بو�سفها علوم 
�لأو�ئ���ل، �أي �ملخالف���ني يف �مللة و�لعتقاد. 
�أب���و �لقا�س���م �لأندل�س���ي يف  وي�س���ف لن���ا 
)طبقات �لأمم( �إحدى �أق�سى �للحظات �لتي 
مرت فيه���ا �لفل�سفة، وهي حلظ���ة �ملن�سور 
ب���ن عام���ر �ل���ذي �أح���رق كت���ب �لفال�سف���ة: 
))وفع���ل ذلك حتببًا �إىل عو�م �لأندل�س]...[ 
�إذ كانت تلك �لعلوم مهجورة عند �أ�سالفهم، 
مذموم���ة باأل�سن���ة روؤ�سائه���م، وكان كل من 
قر�أه���ا متهما عندهم باخل���روج من �مللة، و 
مظنون���ًا ب���ه �لإحل���اد يف �ل�سريع���ة، ف�سكن 
�أكرث م���ن حترك للحكمة عن���د ذلك، وخملت 
نفو�سهم، وت�سرتو� مبا كان عندهم من تلك 

�لعلوم((
�لجتماع���ي  �لو�ق���ع  ذل���ك  م���ن  �نطالق���ًا 
�ل�سيا�سي مل ت�ستط���ع �لفل�سفة يف �لدخول 
يف مو�جه���ة مبا�س���رة مع �لعقلي���ة �لن�سية 
�ملهيمنة فكريًا، و�لت���ي وجدت يف �لفل�سفة 
ن�ساطًا هد�مًا يتناق�س مع �لوحي لعتمادها 
�لن�ساط �لعقلي �حلر �لذي يطالب باإخ�ساع 
كل �س���يء للعق���ل، بينما ر�أت ه���ي �أن طالب 
�حلقائ���ق من �لعقل كحاطب ليل. فكان على 
�لفل�سف���ة �أن تبحث لنف�سها ع���ن �مل�سروعية 
يف �ملجتم���ع. ويف جمتم���ع موؤ�س����س عل���ى 
�لدي���ن مل يك���ن ذل���ك ممكن���ا �إل م���ن خ���الل 
حماول���ة �إعادة بن���اء �لعالقة ب���ني �ل�سريعة 
و�حلكمة على نح���و مغاير ملا هي عليه. �أي 
�لت�سالح مع �لدين من �أجل حيازة �ل�سرعية 
ملا ه���و غري م�س���روع بع���د. ولعل ذل���ك كان 
�خلي���ار �لبدي���ل ح���ني �أخفق���ت �لفل�سفة يف 
�ملو�جه���ة �ملبا�سرة، ذلك �أن م���ن �ختار تلك 
�ملو�جه���ة م���ن �لفال�سف���ة حكم عل���ى �أفكاره 
ورمبا مبكر� بانع���د�م �لفاعلية �لتاريخية. 
هذ� ما �آلت �إليه حال �لر�زي و�لور�ق و�بن 

طالوت وغريهم.
ه���ذ� �لو�قع جعل من �لن����س �لفل�سفي ن�سًا 
مرم���زً� متعدد �لإ�س���ار�ت و�لدللت بدل �أن 
يلج���اأ على �لعبارة �لتقريرية �ملبا�سرة، مما 
جعل �لن�س �لفل�سفي ن�سًا يتطلب م�ستوى 
م���ن �لثقافة مل يتوفر ل���دى جمهور �لعو�م. 
هوؤلء،�لذين كان���ت �لفل�سفة بالن�سبة �إليهم 
مهج���ورة عن���د �أ�سالفه���م مذموم���ة بال�سنة 
روؤ�سائه���م، وجدو� �سعوب���ة يف فهم �لن�س 
�لت���ي  �ل�سعوب���ة  �إىل  ت�س���اف  �لفل�سف���ي 
وجدوها يف �لعرت�ف بهذ� �لن�س وقبوله. 
هك���ذ� ظل���ت �لفل�سف���ة حك���رً� عل���ى �لنخب���ة 

�ملثقفة وحرمت �متد�دها �لأفقي.
لك���ن �ملثق���ف/ �لفيل�س���وف ياأب���ى �أن يق���ف 

مكتوف �لأي���دي و�أن يتنازل عن �لعرت�ف 
ل���ه ب���دوره يف �ملجتم���ع، ولك���ن ليمار����س 
ه���ذ� �لدور لب���د �أن يك���ون له تل���ك �لقاعدة 
م���ن جماه���ري �لقر�ء �لذي���ن ي�سكل���ون ر�أي 
عام���ا يكون �سند� ل���ه، ل�سيم���ا و�أن �لثقافة 
�ل�سعبية كانت د�ئمًا �ساحة �سر�ع لتيار�ت 
و�جتاه���ات �سيا�سية فكري���ة متنوعة وكان 
ه���ذ�  �لأه���م يف ح�س���م  �ل���دور  �أي�س���ًا  له���ا 
�ل�س���ر�ع. ولع���ل �جلاحظ قد قب����س قب�سًا 
و�عي���ًا على هذه �مل�ساألة حني قال: ))قاربو� 
ه���ذه �ل�سفلة ]�لع���و�م[ وباعدوها، وكونو� 
معه���ا وفارقوه���ا، و�أعلم���و� �أن �لغلب���ة ملن 
كان���ت مع���ه، و�أن �ملتهور من كان���ت عليه(( 
)ر�سائ���ل �جلاح���ظ،ج84/1( لكن �جلاحظ 
يف �لوقت نف�سه يع���رتف ب�سعوبة �سيا�سة 
�لعو�م: ))ولي�س يف �لأر�س عمل �أكد لأهله 

من �سيا�سة �لعو�م(( )�حليو�ن،ج94/2(.

و�إذ� كان بع����س �لفال�سفة قد جلاأ �إىل �لطب 
حني ك�سدت ب�ساعته �لفل�سفية ومل جتد لها 
رو�جا، عله بذلك ميار�س دوره �لجتماعي، 
�أو �سعيًا- ل���دى �لبع�س- لنيل �حلظوة يف 
رح���اب �ل�سلطان، ف���اإن �آخري���ن حاولو� �أن 
ت�سل ب�ساعته���م �لثقافية للجمهور �لأو�سع 
م���ن غ���ري �ملخت�سني ع���ر �متط���اء ح�سان 
�لأدب. وق���د ترك���زت ه���ذه �ملح���اولت بني 
�لقرنني �لعا�س���ر و�حلادي ع�سر �مليالديني، 
كان م���ن �أهمه���ا حم���اولت م�سكوي���ه و�بن 

زرعة و�بن �لعمي���د و�أبي �حل�سن �لعامري 
ولعل �أبرزه���ا و�أكرثها �إمتاعا حماولة �أبي 

�حليان �لتوحيدي.
�أم���ا م���ا ت���دل عي���ه كلم���ة �أدب يف حينه فهو 
جملة �لعلوم غ���ري �ل�سرعية و�لتي تناولت 
فروع���ا معرفية متنوعة ومل تكن حم�سورة 
فيم���ا نعنيه �ليوم بكلمة �أدب، و�لتي ت�سمل 
�لق�سة و�ملقال���ة و�ل�سعر و�لرو�ية وغريها 
من �لأجنا�س �لأدبية. و كان لطبيعة �لع�سر 
�ملدر�سي �بتد�ء من �لقرن �لعا�سر دور� هامًا 
يف ب���روز تلك �ملح���اولت و يف ر�سم حدود 
جناحها، فق���د تر�فق ه���ذ� �لع�سر مع تفكك 
دولة �خلالف���ة وتعدد مر�كز �ل�سلطة ومعها 
تع���ددت مر�ك���ز �لإنت���اج �لثق���ايف وب���روز 
ظاهرة)�ملجال����س( على نط���اق و��سع �لتي 
كانت ملتق���ى �لكت���اب و�لأدب���اء و�ل�سعر�ء 
يعر����س فيه���ا كل منه���م ب�ساعت���ه و�إبد�عه 
�لثقايف. وفيه تطور �لنرث تطور� ملحوظًا 
على ح�ساب �ل�سعر �ل���ذي �أخذ يف �لرت�جع 
ح���ني بد�أ يتح���ول �إىل فن للنظ���م �أي �ل�سري 
وفق قو�ع���د و�لن�سج على منو�ل �ل�سابقني 
بدل �أن يك���ون جتربة �إبد�عي���ة معا�سة مما 
�أفق���ده وظيفت���ه ودوره �لجتماعيني. و�إذ� 
كان بع����س �ملوؤلف���ني يف �لعديد من �لفروع 
�ملعرفية كالنحو و�لفقه و�لبالغة قد جلاأو� 
�إىل �ل�سع���ر لت�سهيل عملية �حلفظ و�إي�سال 
علمه���م �إىل �سريح���ة و��سع���ة م���ن �لق���ر�ء 
ل�سيم���ا يف مرحل���ة �لعل���م �ل�سفاه���ي، فاإن 

�لن���رث يف �لقرن �لعا�سر يرز كحامل لغوي 
دليل لالأفكار �لفل�سفية.

للتوحي���دي �لعدي���د م���ن �لكت���ب و�ملوؤلفات 
حاول���ت تق���دمي ذل���ك �لن���وع م���ن �لفل�سف���ة 
�لأدبية �أو �لأدب �لفل�سفي بغر�س �لو�سول 
غ���ري  �لق���ر�ء  م���ن  ممك���ن  ع���دد  �أك���ر  �إىل 
�ملخت�س���ني. وميك���ن �أن ن�ستعر����س ب�سكل 

�سريع �أهم ثالثة كتب له وهي:
- �ملقاب�س���ات: وه���و عب���ارة ع���ن مذك���ر�ت 
كان يكتبه���ا ع���ن جمال�سات���ه م���ع �لأعي���ان 

و�ملفكرين
- كتاب �لإمتاع و�ملوؤ�ن�سة: وهو مق�سم �إىل 
�سب���ع وثالث���ني ليلة ي�سرد فيها م���ا د�ر بينه 
وب���ني �لوزير �أبي عبد �لل���ه �لعار�س، وهو 
يذكرن���ا بالكتاب �لرت�ثي �لأ�سه���ر �ألف ليلة 

وليلة.
- كت���اب �لإمت���اع و�ملوؤ�ن�س���ة: ويب���دو فيه 
على نحو و��سح حماول���ة تاأ�سي�س"فل�سفة 

�سعبية"تدور حول مو��سيع متنوعة.
و�لق���ارئ له���ذه �لكت���ب �لثالث���ة �سيج���د �أن 
�لقا�س���م �مل�س���رتك بينه���ا من حي���ث �ل�سكل 
و�لأ�سل���وب ه���و �لتن���وع يف �ملو�سوعات، 
�لأم���ر �ل���ذي يعط���ي كل كت���اب منه���ا طابع 
�لتلوي���ن و�ل���ذي ل ي���رتك جم���اًل للق���ارئ 
غ���ري �ملخت����س بالفل�سف���ة �أن يعرتي���ه ذل���ك 
�مللل �ل���ذي يلقاه عند ق���ر�ءة كتاب فل�سفي، 
و�أي�سًا يق���دم هذه �ملو�سوع���ات على �سكل 
ح���و�ري من خ���الل �أ�سئل���ة و�أجوب���ة تبقي 

�لذه���ن متحف���زً� د�ئم���ًا وحت���رك لدي���ه ذ�ك 
�لف�س���ول لأن يع���رف م���ا �سعر �أن���ه يجهله. 
وي�سعى �أ�سل���وب �لتوحي���دي �إىل �لإحاطة 
بكل جو�نب �ملو�سوع باأقل عدد من �لألفاظ 
و�أك���ر قدر م���ن �ملعنى، وحر�س���ت �لألفاظ 
عل���ى �أن توف���ر �أقل قدر ممكن م���ن �لتجريد 
و�لعمومي���ة مع �لإبق���اء على �حل���د �لأدنى 
من �مل�سطلح���ات �لتقني���ة �لالزمة للخطاب 
�لفل�سف���ي. فا�ستط���اع بذل���ك �أن يجم���ع بني 
وك���رى  �ل�سعبي���ة  �لد�رج���ة  �حلكم���ة 
�لإ�سكالي���ات �لفل�سفية. وميك���ن للقارئ �أن 
يلح���ظ ذلك من خ���الل ��ستعر��سه لعناوين 
�أق�س���ام كتاب �لهو�م���ل و�ل�سو�م���ل )�لإ�سم 
نف�س���ه يحم���ل �لدللة على ما نح���ن ب�سدده 

هنا(، نذكر منها:
مل قي���ل ل���ول �حلمق���ى خلرب���ت �لدني���ا، ما 
�ل�سب���ب يف حمب���ة �لإن�س���ان �لرئا�س���ة، مل 
�س���ارت غ���رية �ملر�أة عل���ى �لرج���ل �أ�سد من 
غ���رية �لرج���ل عل���ى �مل���ر�أة، م�ساأل���ة �جلر 
و�لختي���ار، ما مب���د�أ �لع���اد�ت �ملختلفة من 
هذه �لأمم �ملتباعدة، م�ساألة �ملعدوم وكيف 
�لبح���ث عن���ه، م���ا �خل�سائ����س �لفارقة بني 
حقائ���ق �ملع���اين يف �ألفاظ د�ئ���رة بني �أهل 
�لعقل و�لدين، هل خلق �لله- تعاىل- �لعامل 

لعلة �أو لغري علة.
م���ن  غ���ريه  ومع���ه  �لتوحي���دي  ��ستط���اع 
زم���الء �له���م �لثقايف �لو�حد ن�س���ر نوع من 
�لأدب"�لعقالين"عل���ى نط���اق و��س���ع، لكن 
بح���دود معين���ة، فمح�سل���ة �لعملي���ة كانت 
�إخف���اق هذ� �مل�س���روع �لتنويري مع �إخفاق 
حرك���ة �لتنوير �لعقالين �لتي �سهدها �لفكر 
�لعرب���ي �لإ�سالم���ي، ل�سال���ح �سي���ادة تي���ار 
�لنقل، و�ل���ذي �أر�د للمعرفة �أن تتحول �إىل 
�إتب���اع بدل �أن تكون جترب���ة حية يقت�سيها 

تفاعل �لذ�ت مع �لعامل و�لو�قع �ملتجدد.
و�إذ� كان �لبع����س �سب���ه �أ�سلوب �لتوحيدي 
�لفني باأ�سلوب �جلاح���ظ فاأنه)�لتوحيدي( 
�أي�سا، قد �سار خل���ف �سيا�سة تدبري �لعو�م 
�لتي �أ�س����س لها �جلاحظ يف تر�ثنا �لعربي 
فع���اًل  كان���ت  �سيا�سته���م  لك���ن  �لإ�سالم���ي، 
�سعب���ة كما ذك���ر �جلاحظ، فلم يك���ن هوؤلء 
جيدي���ن بالق���در �ل���ذي يجعله���م يه�سم���ون 
مل  وبالت���ايل  �لفل�سفي���ة،  �لب�ساع���ة  ه���ذه 
ينج���ح �لتوحيدي �أن ينت���زع منهم �عرت�فا 
مبكانت���ه كفيل�سوف. يق���ول: ))�إين جمعت 
�أكرثها للنا�س ولطل���ب �ملكانة فيهم، ولعقد 
�لريا�سة بينهم، وملد �جلاه عندهم، فحرمت 
ذل���ك كل���ه((، ويع���ر �لتوحيدي ع���ن حنقه 
نتيجة خيبة �أمله ناعت���ًا �جلماهري باأق�سى 
�لألف���اظ: ))�لهمج �لرعاع �لذين قلت ل عقل 
لهم كن���ت �سادقًا((. وكان عل���ى �لتوحيدي 
�أن يبحث عن �سوق �أخرى لعر�س ب�ساعته 
فوجده���ا يف رحاب �ل�سلط���ان. لكن جلوءه 
�إىل باب �ل�سلطان مل ينه غربته �أو �غرت�به، 
ومل ي�س���ح ح���دً� ملعاناته �أو خيب���ة �أمله، بل 

أبو حيان التوحيدي.. إغتراب المثقف
رمب��ا كانت الفل�شفة الوجودية من الفل�شفات القليلة التي ا�شتطاعت اأن حتقق انت�شارا وا�شعا خارج 
اأو�ش��اط املخت�شني يف الن�شف الثاين من القرن املا�شي، مما مكنها من اأن تلعب دورااً كبرااً يف �شياغة 
العديد من التح��ولت الهامة التي �شهدتها القارة العجوز ل�شيما فرن�شا. وقد كان الطابع العاطفي 
والرتكي��ز على التجربة الذاتية وعلى اليومي املعا�ش عنا�شر هامة �شاعد هذه الفل�شفة اأن تقتحم 
قلوب وعقول اأولئك الغر خمت�شني من اجلمهور، وقد ا�شتطاعت اأن توظف الأدب من �شعر وق�شة 
ورواي��ة وغرها خلدمة الفل�شف��ة. ويربز هنا العديد من فال�شفة ه��ذا املذهب بو�شفهم فال�شفة 

اأدباء اأو اأدباء فال�شفة لعل اأكث�رهم �شهرة للقراء جان بول �شارتر واألبركامو.

◄
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مهدي النجار 

لعل���ه عاد �أكرث �غرت�بًا و�أمل���ا، فكان عليه �أن 
ين�سح���ب من �حلي���اة �لجتماعي���ة، ر�ف�سًا 
حت���ى �أن تخلد ��سم���ه �أو �إنتاج���ه �لثقايف. 
فيو�س���ي باأن حترق كتبه بعد موته ويقول 
جنيب���ًا  ول���دً�  فق���دت  ))�إين  م���ررً�:  ذل���ك 
و�سديق���ًا حميم���ًا و�ساحب���ًا قريب���ًا وتابعًا 
�أديب���ًا ورئي�س���ًا منيبًا، ف�سق عل���ي �أن �أدعها 
لق���وم يتالعبون بها، ويدن�سون عر�سي �إذ� 
نظرو� فيه���ا، وي�ستمون ب�سه���وي وغلطي 
�إذ� ت�سفحوها، وي���رت�ءون نق�سي وعيبي 
�إر�س���اد  �حلم���وي  )ياق���وت  �أجله���ا((  م���ن 

�لأريب،ج386/5(
طبعًا مل يكن �ل�سلطان هو �ملالذ �لآمن د�ئمًا 
للفيل�س���وف، فكان �لفيل�س���وف مهدد� د�ئما 
بانق���الب �ل�سلط���ة �ل�سيا�سية علي���ه، ولنقل 
�أن �لفيل�س���وف بق���ي مد�ن���ًا حت���ت �لطلب. 
لك���ن �ل�سلط���ة �ل�سيا�سي���ة بخ�سوعها لذلك 
�لن���وع من �حل�ساب���ات �لدقيق���ة يف حتديد 
م�ساحله���ا ولذل���ك �لن���وع م���ن �لتو�زن���ات 
�ل�سيا�سي���ة رمبا وفرت يف حلظ���ات معينة 
�أدن���ى  ح���دً�  �ملثقف/�لفيل�س���وف  ظن���ه  م���ا 
م���ن �حلري���ة و�حلماية. �أم���ا �جلماهري فال 
تع���رف �ملهادنة، �إذ �إنها ح���ني تتحرك فاإمنا 
تتح���رك بتوجيه من عو�طفه���ا و�نفعالتها 
وم�ساعره���ا خ�سو�سًا �إذ� ما تعلقت �مل�ساألة 
مب���ا يدخ���ل حت���ت د�ئ���رة �ملقد�س �ل���ذي ل 
يقب���ل �مل�س، وطاملا �أنها وج���دت من يوؤلبها 
ويحركه���ا يف كل حلظة وبا�سم هذ� �ملقد�س 

�سد �لفيل�سوف.
�إن �له���وة ب���ني �ملثقف �لعرب���ي و�جلماهري 
وحال���ة �نع���د�م �لثقة �ملتبادلة ه���ي بال �سك 
�إ�سكالي���ة ما تز�ل م�ستم���رة، �إذ بقي �ملثقف 
�لعرب���ي غالبًا ينو����س بني ب���اب �لله وباب 
�ل�سلطان، يح���اول �أن يجم���ع بني"مكا�سب 
�ل���ذي  �ملعار�سة"�لأم���ر  و�س���رف  �ل�سلط���ة 
�أفقد �لكثري م���ن مثقفين���ا م�سد�قيتهم �أمام 
�جلماهري، فلم تتمكن �لثقافة يف جمتمعاتنا 
من �أن حت�سم �ملعركة �حل�سارية ل�ساحلها، 
لأنها فق���دت �لر�أي �لعام �لد�عم لها، وفقدت 
�لقوى �جلماهريية �حلية �لتي تنخرط يف 
عملي���ة �لبن���اء �حل�س���اري �ل���الزم. فرتكت 
�جلماه���ري تو�ج���ه منف���ردة قم���ع �ل�سلط���ة 
وعمليات �لتجهي���ل و�لتجويع و�لإخ�ساع 
�ملنظم���ة، حت���ى غ���د� مفه���وم �ل���ر�أي �لعام 
�لعرب���ي �سب���ه خ���ال م���ن �مل�سمون ي���كاد ل 
يوج���د من���ه �س���وى �ل�س���م. ويكفي لن���ا �أن 
ن�سغي �إىل ذلك �ل�سمت �لهادر �لذي ينتاب 
�ل�س���ارع �لعرب���ي من���ذ �سن���و�ت �إز�ء كل ما 
حدث ويح���دث لالأم���ة. �أنها دع���وة للمثقف 
�لعرب���ي، ل �إىل جلد �لذ�ت بل �إىل �لت�سالح 

معها عر عملية مر�جعة �ساملة.

عن جملة الفل�سفة/ القاهرة 2008

�ح���دث )�ب���و ح��ي��ان ع��ل��ي ب��ن حم��م��د �ل��ت��وح��ي��دي 941 
جممل  يف  م�ستفي�سة  ونقا�سات  و��سعًا  جدل   )1035-
بنية ثقافة وفكر �لقرن �لعا�سر �مليالدي )�لر�بع �لهجري( 
ملا متيزت به �سخ�سيته �سو�ء من حيث �ملخزون �ملعريف 
�متالكه  �و من حيث  باملو�سوعية،  �لذي و�سمها  �لهائل 
يف  وب��ح��ذ�ق��ت��ه  �لن��ي��ق،  با�سلوبه  يبهرك  �سيال  لقلم 
�ليه،  يرمي  ما  خدمة  يف  وتوظيفها  �للغة  مع  �لتعامل 
بهرت كتاباته �نظار مفكري ع�سره وفال�سفته و�سببت 
و�جهزة  جلدته  �ب��ن��اء  ث��و�ب��ت  يف  خميفة  �سع�سعات 
مفاهيمهم بحيث مل يح�سم �جلدل حولها حتى �لن رغم 
�لعبقري، حياة  عا�سها هذ�  �لتى  �لفاقة و�لق�سوة  حياة 
مليئة بالحباطات و�لخفاقات،فمنذ طفولته ر�ح �لفقر 
يطحنه طحنًا،�ب�سر �لنور من �ب فقري كان ي�ستغل ببيع 
ت�سمية  �سبب  ي�سمى"�لتوحيد"وهذ�  �لتمور  من  نوع 
�بو حيان ب"�لتوحيدي"و ��سطره �لفقر لختيار مهنة 
بخط  �لكتب  )ن�سخ  �لن�سخ  مهنة  فاختار  منها،  يتعي�س 

ه��ذه  �ن  �ل  ل��ه  م��ه��ن��ة  �مل�����ه�����ن�����ة �ل��ي��د( 
طوياًل  ردح��ًا  بها  عمل  �لتي 
من  ��سا�سيًا  ر�ف����دً�  �سكلت 
رو�فده �ملعرفية فقد جعلته 
�لقر�ءة �مل�ستمرة ملا ين�سخ 
�ت�سال  على  حرفته  بحكم 
د�ئم بثقافة ع�سره، وعلى 
وعي كبري �ي�سًا بنتاجات 
�ل��ع�����س��ور �ل�����س��اب��ق��ة يف 
جمالت �لفنون و�لعلوم 
�ىل  �����س���اف���ة  و�لد�ب 
در��سته �ملتو��سلة للفقه 
�للغة  وعلوم  و�لنحو 
�سغف خا�س  له  وك��ان 
و�مل��ن��ط��ق.  بالفل�سفة 
�لتوحيدي  ت��رك  وق��د 
به  يزهو  نفي�سًا  �رث��ًا 
�ل�����رت�ث �ل���س��الم��ي 
جم���������������الت  يف 
�لدب  منها  متعددة 
و�لخبار و�لفل�سفة 
و�ل������ت�������������س������وف 
و�ل������ل������غ������وي������ات 
)�لم��������������ت��������������اع 

و�مل������وؤ�ن�������������س������ة/ 
و�ل�سديق/  �ل�سد�قة  و�ل��ذخ��ائ��ر/  �لب�سائر 

�ل��ه��و�م��ل و�ل�����س��و�م��ل/ تقريظ  �ل���وزي���ري���ن/  �خ����الق 
ياقوت  ياأ�سف  ل��ذ�  �لل��ه��ي��ة...(  �ل���س��ار�ت  �جل��اح��ظ/ 
هذ�  عاناه  ما  �لدباء"على  كتابه"معجم  يف  �حلموي 
وج��وع  وف��اق��ة  وتهمي�س  �ه��م��ال  م��ن  �ل�سكايل  �ملثقف 
و�دي��ب  �لدب��اء  �لو�ساف:"فيل�سوف  ب��اروع  وي�سفه 
و�م��ام  �ملحققني،  ومتكلم  �ل��ك��الم  وحم��ق��ق  �لفال�سفة، 
�ثناء  �م��ني  �حمد  عنه  يقول  �ملعا�سرين  �لبلغاء"ومن 
حتقيق كتابه"�لمتاع و�ملوؤ�ن�سة"�لقاهرة/1953:"�بو 
�لذين  و�لدب���اء  �لعلماء  �ول��ئ��ك  م��ن  �لتوحيدي  حيان 
��سيبو� يف حياتهم بالبوؤ�س و�ل�سقاء، وظل يف حياته 
يجاهد ويكافح يف �لتاليف و�حرت�ف �لور�قة و�لن�سخ 
يقول  لن  و�ل�سطهاد  �جلور  �لقطار..."دفعه  وجّوب 
يف  و�ل�سديق"قولة  كتاب"�ل�سد�قة  يف  نف�سه  ع��ن 

غريب  �حل��ال،  غريب  و�لت�سائم:"�م�سيُت  �ليا�س  غاية 
قانعًا  بالوح�سة،  م�ستان�سًا  �لنحلة،  غ��ري��ب  �ل��ل��ف��ظ، 
حمتماًل  للحرية،  م��الزم��ًا  لل�سمت،  ب��ال��وح��دة،م��ع��ت��ادً� 

لالأذى، يائ�سًا من جميع من ترى". 
و يف خ��ري��ف ع��م��ره ج��م��ع ك��ت��ب��ه ك��ل��ه��ا - وك��ان��ت تعد 
لئال  – و�حرقها  كتب  ما  و�ب��دع  �نف�س  من  بالع�سر�ت 
�كرث من  و�لهو�ن  �لعذ�ب  �ذ�ق��وه  �لذين  للنا�س  يرتكها 
�ستني �سنة، وكان قد قال حني �حرق كتبه:"�ين جمعت 
�لريا�سة  ولعقد  منهم،  �ملثالة  ولطلب  للنا�س  �ك��رثه��ا 
بينهم، وملد �جلاه عندهم، فحرمت ذلك كله"ولول وقوع 
حفظتها  ملا  �لنا�س  بايدي  �لكتب  هذه  بع�س  من  ن�سخ 
ب��ان حممد �رك��ون  ذ�ك��رة �لتاريخ. ولب��د من �ل���س��ارة 
من �كرث �ملفكرين �ملعا�سرين فح�سًا وحتلياًل لنتاجات 
بن حممد  علي  )�بو  م�سكويه  �لتوحيدي هو و�ساحبه 
كتاب"�لهو�مل  ك���ان  ح��ي��ث   )1030  -937 م�سكويه 
�لنياق  وهي  �لهو�مل:   [ �مل�سرتك  و�ل�سو�مل"نتاجهما 
 175( ��سئلته  �بو حيان  �سمى  وبها  بال ود�ع  �ل�ساردة 

باجوبة  فاجابه  م�سكويه  �ىل  بها  بعث  �لتي  ���س��وؤ�ل( 
�ي  بعريً�:  لنا  �بلكم  �سملت  يقال  �سماها"�ل�سو�مل". 
كما  �رك��ون  -�ي  [ ويعترهما  �سملها  �خفته ودخل يف 
�لن�سنة  و�لنفي�سة:نزعة  �ل�سخمة  �طروحته  يف  جاء 
�لنزعة �لن�سانية  �لعربي- من �و�ئل مفكري  �لفكر  يف 
و��سعي  ومن  �ل�سالم،  �ر�س  يف  �لعقالنية  و�لفل�سفة 
منفتحة  �ن�سانية  �ستنتج  كانت  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لبذور 
�ل�سالمي  �ل�سياق  ويف  �لوقت  ذ�ت  يف  بالله  وموؤمنة 
لو �تيحت لها �لظروف �ملالئمة لذلك. ولكن �لظروف مل 
�ل�سديد.  لال�سف  و�لبا�سم  �ل�سعيد  �مل�سري  هذ�  لها  تتح 
هت تلك �لبد�يات وُن�سيت وُ�هملت،  على �لعك�س لقد �ُسوِّ
يقول  �لتوحيدي،  وب�سدد  كاملة.  ت�سفية  و�سفيت  بل 
حممد �ركون:"كان �حدى �ل�سخ�سيات �لفكرية �لنادرة 
�لن�سان  با�سم  �نتف�ست  و�لتي  �ل�سالمي  �لتاريخ  يف 
ومن �جل �لن�سان"و�ليوم ��سبح �لرجوع �ىل كتابات 
تعلمك  لنها  �لهمية  غاية  يف  �لتوحيدي  حيان  �ب��ي 
با�سئلتك  ن��اف��رً�  وت��ك��ون  ثقافتك،  �سو�مل  تهمل  كيف 
�ل�سوؤ�ل حركة  �لقلقة و�مل�سككة، تعلمك كيف جتعل من 
بدهياتك،  ت�سائل  كيف  تعلمك  وم�ساغبة،  قلقة  بحث 
ومرجعياتك، ويومياتك وعو�ر�سك، فهو�مل �بي حيان 
�ل�ساملة،  �لعبار�ت  �سد  �ملنتهية،  �لعبار�ت  �سد  حركة 
�ن  يف  نزعتها  �سد  ب��الن�����س��ان،  �مل��ح��دق  خطرها  �سد 

تتحول معتقدً� �سلبًا ت�سل حركته.

التوحيدي فيلسوف األدباء
الإن�شان" عليه  اأ�شكل  الإن�شان  "اإن 

ابو حيان التوحيدي/ الهوامل وال�سوامل

�سبق لهذا املقال ان ن�سر يف �سحيفة املدى

كاتب راحل
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م����ن �أف�س����ل م����ا قال����ت �لع����رب، و�أف�س����ل 
م����ا ترج����م م����ن �أق����و�ل �ىل �لعربي����ة حتى 
ع�سره، ف�س����ال عن �أقو�ل له �أو من عنده، 
�أل����ف �أب����و حي����ان �لتوحي����دي مو�سوعته 
ومم����ا  و�لذخائ����ر".  �ملعروفة"�لب�سائ����ر 
تل����ك  يف  �لأف�س����ل  �أف�س����ل  �أن����ه  نعتق����د 
�ملو�سوعة، �خرتنا  جمموعة من �لأقو�ل 
- ق����ال �أكثم بن �سيف����ي: �ن �لهوى يقظان 

و�لعقل ر�قد.
- قال �أعر�بي: �لأمثال م�سابيح �لأقو�ل.

يب بريد �لهالك. - ولآخر: �ل�سَّ
�أن يك����ون  �أ�سع����ب  م����ا  ق����ال �سق����ر�ط:   -

�ل�سهو�ينُّ فا�سال.
- ول����ه �أي�س����ا: �إن �ملُل����ك �لأعظ����م �ن ميلك 

�لإن�سان �سهوته.
- قال غيالن بن جرير: عقول �لنا�س على 

قدر زمانهم.
- ك�س����رى: �ذ� كان ع����دوك عاقال فانك منه 

يف عافية.
- قال فيل�سوف: �لعقل �عتد�ل �لطبع.

- علي ب����ن عبيدة: �لعق����ل َمِلٌك و�خل�سال 
رعيته، فاذ� �سعف عن �لقيام عليها و�سل 

�خللل �ليها.
- قال عل����ي ر�سي �لله عنه: لي�س من �أحد 

�إل وفيه حمقٌة فبها يعي�س.
- وله �أي�سا: �لكرمي ل يلني على َق�ْسٍر، ول 

يق�سو على ُي�سر.
- �ب����ن �ملقف����ع: �ل�سدي����ق ن�سي����ب �ل����روح 

و�لأخ ن�سيب �جل�سم.
- قي����ل ملحمد بن و��س����ع: �أل تتكىء؟ قال: 

تلك جل�سة �لآمنني.
- قال �حل�سن �لب�سري: من عمل بالعافية 

فيمن دونه رزق �لعافية ممن فوقه.
- جلعفر �ل�سادق: �لفنت ح�ساد �لظاملني.

م����ا  �لفيل�س����وف:  �سقر�طي�����س  �سئ����ل   -
م �لأ�سياء  �سناعة �خلطيب؟ قال:"�أن يعظِّ

����ر �لأ�سي����اء �لعظيمة".  �حلق����رية، وي�سغِّ
وكان����ت �خلطاب����ة يف �ليون����ان �لقدمي����ة 

تقوم بدور �ل�سحافة يف هذ� �لع�سر.
جاريت����ان  لظري����ف  كان  �لتوحي����دي:   -
�إحد�هما حاذقة و�لأخرى متخلفة، وكان 
ق  �ذ� قع����د معهم����ا وغنت����ه �حلاذق����ة خ����رَّ

قمي�سه، و�ذ� غنت �لأخرى قعد يخيطه.
- كان و�ع����ظ يق����ول يف كالمه: ي����ا �أوعية 
�لأ�سق����ام و�أغر������س �ملناي����ا �ىل متى هذ� 

�لتهافت يف �لنار؟
- قال عبد �لله بن م�سعود: تعودو� �خلري 

فاإمنا �خلري عادة.
- ل�سهل بن ه����ارون: تزيو� بزي �لكّتاب، 

وقة. فاإن فيهم �أدب �مللوك وتو��سع �ل�سُّ
- قال فيل�سوف: �أ�ساب �لدنيا من َحَذَرها 

و�أ�سابت �لدنيا من �أمنها.
- ق����ال �أعر�ب����ي: �ل����رزق �لو��س����ع مل����ن ل 
ي�ستمتع به مبنزلة �لطعام �ملو�سوع على 

قر.
- �ساأل رجٌل �سق����ر�ط: مل �سار ماء �لبحر 
ِمْلح����ا؟ فاأجاب����ه: �إن �أعلمتني �ملنفعة �لتي 

تنالها من معرفة ذلك �أعلمتك �ل�سبب.
- �لتوحيدي:"لق����د �أ�س����كل �لإن�س����ان على 
�لإن�س����ان". كم هي عميق����ة وخالدة مقولة 

�لتوحيدي هذه!
- "حب �ملال و�ل�سرف �أذهب لِدين �أحدكم 
من ذئبني �ساريني باتا يف زريبة غنم �ىل 

�ل�سباح، فماذ� يبقيان فيها؟".
- ق����ال بع�����س �حلكم����اء: لكل �س����يء �آفة، 
�حلدي����ث  و�آف����ة  �لن�سي����ان،  �لعل����م  و�آف����ة 
�لكذب، و�آفة �حل�سب �لبطر، و�آفة �جلود 
�ل�سرف، و�آفة �لق�سد �لبخل، و�آفة �حِلذق 
�لُعْج����ب، و�آفة �لعقل �لهوى، و�آفة �للطف 

�مللق، و�آفة �لر�أي �ل�ستبد�د.
- ق����ال يزيد ب����ن �ملهلب:"�لك����ذ�ب يخيف 
نف�س����ه وهو �آم����ن". ومعنى ذل����ك بتف�سري 

نف�س����ه  يعر�����س  �لك����ذ�ب  �أن  �لتوحي����دي 
للمطالب����ة بحقيق����ة م����ا قال����ه، فه����و خائف 
من �لف�سيح����ة، ومالحظ لع����ار �لتكذيب، 

وم�ستوح�س ملا فيه �أُن�ُس �ل�سادقني.
- وق����ال بع�س �لأدباء: ل����و مل �أدع �لكذب 

تاأثما لرتكته تكرما.
- وق����ال بع�س �ل�سلف �ل�سالح: لو مل �أدع 

�لكذب تعففا لرتكته تظرفا.
- مل����ا ظهر مو�سى عليه �ل�سالم مب�سر قال 
�سق����ر�ط: نح����ن مع�سر �ليوناني����ني �أقو�م 

مهذبون ل حاجة بنا �ىل تهذيب غرينا.
- ق����ال عل����ي ب����ن �أب����ي طال����ب ر�س����ي �لله 
عنه:"�إن �حل����ق لو جاء حم�سا ملا �ختلف 
في����ه ذو �حِلج����ى، و�إن �لباط����ل ل����و جاء 
حم�س����ا ملا �ختلف في����ه ذو حجى، ولكن 
ْغث من ه����ذ� و�سغث من هذ�".  �أُخ����ذ �سِ
وي�س����رح �لتوحيدي ث����م يعلِّق على ذلك 
قائ����ال: �ل�سغ����ث م����ن �ل�س����يء �لقطعة 
و�لطائف����ة من����ه، وه����و كالم �سري����ف 

ويحوي معاين �سمحة يف �لعقل.
- ق����ال �أعر�بي: ل����ول ُظْلَمُة �خلطاأ ما 

��سرق نور �ل�سو�ب يف �لقلوب.
جتتم����ع  ل  مل  �فالط����ون:  �سئ����ل   -
لع����زة  و�ملال؟�أج����اب:  �حلكم����ة 

�لكمال.
- �س����األ ه����ارون �لر�سي����د �لُف�سيل 
بن عيا�س: م����ا �أزهدك؟ قال: �نت 
�أزه����د من����ي ي����ا �م����ري �ملوؤمن����ني. 
قال:كي����ف؟ ق����ال:لأين �أزه����د يف 
�لدني����ا وهي فاني����ة، و�أنت تزهد 

يف �لآخرة وهي باقية.
- �سئل �أر�سطو: ما بال �حَل�َسدة 
يحزنون �ب����د�؟ �أجاب: لأنهم ل 
يحزنون ملا ينزل بهم من �ل�سر 
فقط، بل ملا ينال �لنا�س �أي�سا 

من �خلري.

- قال �أعر�بي: �حل�سود ل ي�سود.
- ق����ال �حل�سن �لب�سري: �للهم ل جتعلني 
مم����ن �ذ� مر�س ن����دم، و�ذ� ��ستغنى ُفنِت، 

و�إذ� �فتقر حِزن.
- وله �أي�سا: ذمُّ �لرجل نف�سه يف �لعالنية 

مدح لها يف �ل�سر.
- ذم �أعر�بي رجال فقال: ل �أ�سٌل نبت يف 
�لأر�����س، ول ف����رٌع َب�َس����َق يف �ل�سماء، من 

�سكر �أو وفاء �أو حياء.
- وم����دح �أعر�بي رجال فق����ال: هو كامل�سك 
�إْن خباأت����ه َعِب����ق، و�إْن تركت����ه عُت����ق )�أي 

جاد(.
- لوؤي ت�سغري لأْي، وهو بقر �لوح�س.

ب����ن  عل����ي  ق����ال   -

عبيدة: قلت �بياتا من �ل�سعر ووجهت بها 
�ىل ��سحاق �ملو�سل����ي وقلت: �نها عارية 

فاك�ُسها، فغنى فيها.
- و�س����ف �أديب مغنية فقال:"حظُّ �لَعَجب 
�أك����رث من ح����ظ �لط����رَّب". ولعل ه����ذ� مما 
ي�س����ح �أي�س����ا يف و�س����ف هيف����اء وهب����ي 
و�أ�سر�بها من �ملغنيات �ل�ساعد�ت جمال 

و�لهابطات �سوتا!
- يق����ال يف �لنو�در: �إذ� ر�أيت رجال خرج 
من عند �ل����و�يل وهو يقول:"يدُّ �للِه فوق 

ِفع. �أيديهم")�لفتح:10( فاعلم �أنه قد �سُ

- قال فيل�سوف: كم����ا �أن �خلنف�ساء تكره 
�لر�ئح����ة �لطيب����ة، كذل����ك م����ن ل لطافَة له 

يكره �ملو�سيقى.
- ق����ال �لكن����دي: ِم����ْن ُذلِّ �لَبذل 
تقول"نعم"ُمطاأْطئ����ًا  �أن����ك 
�أن����ك  �ملن����ِع  ع����زِّ  ر�أ�س����ك، وم����ن 

تقول"ل"ر�فعا ر�أ�سك. 
- قيل: �لبالغ����ة ما فهمته �لعامة 

ور�سيته �خلا�سة.
- قال �ب����ن �ملقفع: �إي����اك و�لتتبُّع 
لوح�س����يِّ �ل����كالم طمع����ا يف ني����ل 

�لبالغة، فذلك هو �لعيُّ �لأكر.
- �سئ����ل حمم����د ب����ن و��س����ع: كيف 
�أ�سبح����ت؟ ق����ال: �أ�سبح����ُت و�لل����ه 
طوي����ال �أملي، ق�سري� �أجل����ي، �سيئا 

عملي.
- ذمَّ �أب����و �لعين����اء رج����ال فق����ال: ل����ه 
�سح����ٌك كالب����كاء، وت����ودٌد كال�سب����اب، 

ونو�دُر كَنْدب �ملوتى.
- قال �أعر�بي: جمال�سُة �لأحمق خطر، 

و�لقياُم عنه َظَفر.
- ق����ال ُثمامة: �خلم����وُل كل �خلموِل �أل 
����ل، ول ب�سٍر  ُيع����رَف �لرج����ُل بخرٍي فيوؤمَّ

فُيحَذر.

ق�������ال أب�������و ح���ي���ان 
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- ق����ال فيل�س����وف: م����ْن نظر بع����ني �لهوى 
حار، ومن حكم على �لهوى جار.

َة ُمِدح،  - قال يحيى بن خالد: مْن َبرَّ �لعامَّ
اه����ا ُحِم����د، ومن حماه����ا ر�أَ�س،  وم����ن توقَّ
ب لها �فُت�سح، ومن تتبع عيوب  ومن َن�سَ

�لنا�س �سقطت مروءُته.
- قال فيل�سوف: �لعيون طالئع �لقلوب.

- ق����ال �أعر�بي: ك����ن ُحْلَو �ل�س����ر عند ُمرِّ 
�لنازلة.

- قال �بن عبا�����س: نظر ر�سول �لله �سلى 
�لله عليه و�سل����م �ىل �لكعبة فقال: مرحبا 
ب����ِك من بيت، ما �أعظم����ك و�عظم ُحرمتك، 
و�لل����ِه �إنَّ �ملوؤم����ن �أعظ����ُم حرمًة عن����د �لله 
َم من����ك و�ح����دًة ومن  من����ك، لأن �لل����ه ح����رَّ
�ملوؤمن ثالثًة: َدَمُه ومالُه و�أن ُيظنَّ به ظنُّ 

وء. �ل�سُّ
- تنب����اأ رجل �أيام �ملاأم����ون فقال: �أنا �أحمد 
�لنب����ي، فُحِمَل �إليه فقال ل����ه: �أمظلوٌم �أنت 
َفُتن�س����ف؟ فقال ل����ه: ُظلم����ُت يف �سيعتي، 
فتق����دم باإن�سافه، ثم �ساأله: ما تقول؟ قال: 

ه �أنت؟ �أنا �أْحَمُد �لنبيَّ فهل تذمُّ
- يقال: كل مبذول مملول.

- ق����ال �لأ�سمع����ي: �لعميان �أك����رث �لنا�س 
�لنا�����س  �أ�س����حُّ  و�خل�سي����ان  ِنكاح����ا، 

�أب�سارً�.
- ق����ال فيل�س����وف: حم����ل �ملَِلِك م����ن رعيته 
حم����ل �لروح من �لبدن، فال����روح تاأمَلُ لأمل 
كل ع�سو م����ن �أع�ساء �لب����دن، و�سائره ل 
ياأمل لأمل غ����ريه، ويف ف�ساد �ل����روح ف�ساد 
جمي����ع �لب����دن، وقد يف�س����د بع�����س �لبدن 

وغريه من �سائر �لبدن لي�س بفا�سد.
- روى �أن�����س �ن ر�س����ول �لل����ه �سل����ى �لله 
عليه و�سلم قال: �لقت�ساد ن�سف �لعي�س، 

ين. وح�سن �خُللُق ن�سف �لدِّ
- يقال: َرُحَبِت �لأر�����سُ �إذ� �ت�سع ربيعها 

و�ت�سل.
- روؤي ُمزب����د �ملعروف بظرف����ه مع �مر�أة 
ف�سئ����ل: م����ا تريد منها؟ ق����ال: �أناظرها يف 

�سيء من �لنكاح.
و�سئ����ل �أي�سا: ما �لقبلة؟ قال: �لفطام قبل 

�للطام.
- قال �أحمد بن يو�س����ف: �لبغ�ساُء جَتلُب 
����رُّ �لَع����ْذَب  �لغم����وم وتث����ري �لهم����وم، ومُتِ
وتوؤمل �لقلب، وتقدح يف �لن�ساط وتطوي 

�لنب�ساط. 
- قال �ب����ن ر�ْهَوْيه: كان �أبو حنيفة ُيفتي 

ديانًة، وكان �ل�سافعي ُيفتي تفقُّها.
- ق����ال �أحم����د ب����ن ح����رب: �أب����و حنيفة يف 

�لعلماء كاخلليفة يف �لأمر�ء. 
- �سكا رجل �مر�أته �ىل �أبي �لعيناء، فقال 
له �أبو �لعيناء: �أحتب �أن متوت هي؟ قال: 
ل و�لله �لذي ل �له �إل هو، قال: مل وْيَحَك 
و�أن����ت معذب به����ا؟ قال: �أخ�س����ى و�لله �أن 

�أموت من �لفرح.
- ق����ال بع�����س �ل�سل����ف: �لأحم����ق �إْن تكلم 
ف�سح����ه حمق����ه، و�إن �سكت ف�سح����ه ِعيُّه، 
و�إن عم����ل �أف�سد، و�إن ترك �سيع، ل ُيغنيه 
علمه، ول ينتفع بعلم غريه، ول ي�سرتيح 
ز�ج����ره، ت����ود �أم����ه �أنه����ا ثكلت����ه، وتتمنى 
�مر�أت����ه �أنه����ا فقدت����ه، ياأخ����ذ جلي�س����ه منه 
�لوح�سة، ويتمنى جاره منه �لوحدة، �إن 
كان ��سغر �أهل بيت����ه َعنَّى مْن فوقه، و�إن 

كان �أكرهم �أف�سد من دونه.
- ع����د� كلٌب خلف غ����ز�ل فقال ل����ه �لغز�ل: 
�إنك ل تلحقن����ي، قال: مل؟ قال: لأين �عدو 

لنف�سي و�أنت تعدو ل�ساحبك.
- قل����ُت لأب����ي �لنفي�����س �لريا�س����ي: كي����ف 
ر�أيَت �لدهر؟ قال: وهوبا ملا �سلب، �سلوبا 

ملا وهب، كال�سبي �ذ� لعب.
- قال �لو�ق����دي: �أبو حنيف����ة �لنعمان بن 
ثابت م����وىل َتْيم �لله بن ثعلبة بن بكر بن 
و�ئل، قال له رجل من خيار بني تيم �لله: 
�أل�س����َت مولي؟ قال �أب����و حنيفة: �نا و�لله 

لك �أ�سرُف منك يل.
- ول����د �أب����و حنيفة �سن����ة ثمان����ني، ومات 
�سن����ة خم�سني ومائة، وعا�����س �أبو حنيفة 
�سبع����ني �سنة، ومات ببغد�د، و�سلى عليه 

�حل�سن بن ُعمارة.
- �سئل فيل�سوف: ما �لكلفة؟ قال: طلبك ما 

ل يو�تيك، ونظرك فيما ل يعنيك.
- قال وهب بن منبه �لأبناوي �ل�سنعاين، 
ول�سيم����ا  �لأول����ني  باأ�ساط����ري  �لع����امل 
�ل�سر�ئيلي����ات: كان����ت مرمي عن����د زكريا، 
فلما َنَبا بطنها وحملْت قال لها زكريا: هل 
يك����ون �ل�سجر من غري مط����ر؟ وهل يكون 
�ل����زرع من غري بذر؟ وهل يكون �لولد من 
غ����ري ذك����ر؟ قالت: نع����م، �لله خل����ق �جلنة 
بغ����ري مط����ر، وخلق �لب����ذر قب����ل �أن يخلق 

�لزرع، وخلق �آدم من غري ذكر.
- ق����ال �أعر�بي يف خطبته: �حلذَر �حلذَر، 

، حتى كاأنه غَفَر. فو�لله لقد �َسرَتَ

����ع �إب����ن �لزي����ات لعامل ل����ه: توهمتك  - وقَّ
�سهم����ا كافي����ا، فوجدت����ك ر�سم����ا عافي����ًا، ل 

حماميًا ول و�فيًا.
- ج����اء رج����ل �ىل �لنب����ي �سلى �لل����ه عليه 
و�سل����م فق����ال له: �س����ف يل �جلن����ة؟ فقال: 
فيه����ا فاكه����ة ونخ����ل ورم����ان، وج����اء �آخر 
�سوٌد،  ْدٌر خَمْ فق����ال له مبثل قوله، فقال: �سِ
وطلح من�سود، وُفُر�ٌس مرفوعة، ومَنارُق 
م�سفوف����ة، وج����اء �آخ����ر ف�ساأل����ه ع����ن ذلك 
فق����ال: فيها ما ل عني ر�أْت ول �ذن �سمعْت 
ول خط����ر على قلب ب�س����ر. فقالت عائ�سة: 
ما هذ� يا ر�س����ول �لله؟ قال: �إين �أُمرُت �أْن 

�أكلم �لنا�س على قدر عقولهم.
- وق����ال �سل����ى �لل����ه علي����ه و�سل����م: �ملوت 

حتفة �ملوؤمن.
: �أين �حلق؟ قال: لو كانت  - �سئل �سويفٌّ

له �أيٌن مل تثبت له عني.
- قال رج����ل لأبي �لهذيل: م����ا �لدليل على 
ّح����ّدِث �لعامَل؟ ق����ال: �حلرك����ة و�ل�سكون، 
فق����ال �ل�سائ����ل: �حلرك����ة و�ل�سك����ون م����ن 
�لع����امل، فكاأن����ك قل����ت �لدلي����ل عل����ى َحَدِث 
�لع����امَلِ ه����و �لع����امَلُ، ُدلَّ على ح����دث �لعامل 
بغ����رِي �لعامل، فقال �أبو �لهذيل: �إْن جئتني 

ب�سوؤ�ل من غ����ري �لعامَل جئتك بجو�ب من 
غرِي �لعامَل.

- عرث رجل على �مر�أته وهي على فاح�سة 
فنا  فطلقها، فاجتمع �أهلها �ليه وقالو�: َعرِّ
ما ر�أيَت من زوجتك، فما ر�أيَت فيها؟ قال: 
�سبح����ان �لل����ه، �م����ر�أة كان ِزَماُمها بيدي، 
وكنُت بعال له����ا مل �أُبح مبا كان منها، فلما 
بان����ت مني و�سارت غريب����ًة �أف�سحها؟! ل 

يكون ذلك �بد�.
- ق����ال علي بن �أبي طال����ب ر�سي �لله عنه 
يف دعائ����ه: �للهمَّ ل حتوجني �ىل �أحد من 
خلقك، فقال له ر�سول �لله �سلى �لله عليه 
و�سل����م: مهال يا عل����ي، �إن �لله ج����ل ثناوؤه 

ُهم عن بع�س. خلق �خللق ومل ُيغِن بع�سَ

- �أوم����اأ عبد �مللك بن عمري بيده �ىل ق�سر 
�لإمارة بالكوفة وقال: دخلُت هذ� �لق�سر 
ور�أي����ت عجبا، ر�أي����ت عبيد �لل����ه بن زياد 
جال�سا على �سري����ره وبني يديه تر�ٌس فيه 
ر�أ�س �حل�سني بن علي عليهما �ل�سالم، ثم 
دخلُت هذ� �لق�سر فر�أي����ت �ملختار جال�سا 
عل����ى �ل�سرير وبني يديه تر�����س فيه ر�أ�س 
عبي����د �لله بن زياد، ث����م دخلت هذ� �لق�سر 

فر�أيت م�سعب بن �لزبري بن �لعو�م وهو 
جال�����س على �ل�سرير وبني يديه تر�س فيه 
ر�أ�س �ملختار، ثم دخلت هذ� �لق�سر فر�أيت 
عبد �مللك بن م����رو�ن جال�سا على �ل�سرير 

وبني يديه تر�س فيه ر�أ�س م�سعب.
- قال جعفر بن حممد عليهما �ل�سالم: كان 
�أبي ل يتخ����ذ �ل�س����الح يف منزله ويقول: 
ق����ال ر�سول �سل����ى �لله علي����ه و�سلم:"من 
�تخ����ذ �سيئا �حتاج �ليه"، و�أنا ل �أحب �أن 

�حتاج �ىل �ل�سالح.
ْف����َح  �ل�سَّ َف����ِح  "فا�سْ قول����ه  يف   -
�لر�س����ا  يعن����ي   ،)85 �جلميَل")�حلج����ر: 
�س����ر�  قوله"فا�س����ر  ويف  عت����اب،  ب����ال 
ل  �س����ر�  يعن����ي   )5 جميال")�ملع����ارج: 

�سكوى معه.
- وق����ع هارون �ىل عامل����ه بالكوفة: حاِب 
ِعليَة �لنا�س يف كالمهم، و�َسوِّ بينهم وبني 

ْفلِة يف �أحكامك. �ل�سِّ
- ق����دم بريٌد م����ن �ل�سام �ىل عم����ر بن عبد 
�لعزي����ز فقال له عمر: كي����ف تركَت �ل�سام؟ 
فق����ال: تركُت ظاملهم مقه����ور�، ومظلومهم 
من�س����ور�، وغنيه����م موف����ور�، وفقريه����م 
حمب����ور�، فقال عمر: �لله �ك����ر، و�لله لو 
كانت ل تتُم خ�سلٌة من هذه �إل بفقد ع�سٍو 

من �أع�سائي لكان ذلك علي ي�سري�.
- قال �حل�سن �لب�س����ري: من كانت �لدنيا 
عنده وديعة �أّد�ها �ىل من �ئتمنه عليها ثم 
فا، م����ا يل �أر�كم �أخ�سب  ر�ح �ىل رب����ه خُمِ

ْجَدَبُه ُقلوبا؟ �سيٍء �أل�سنًة و�أَ
- ق����ال �أم����ري �ملوؤمنني علي علي����ه �ل�سالم: 

قيمة كل �مرىء ما ُيح�سنه.
- قال عبد �مللك بن مرو�ن: حقُد �ل�سلطان 

عجٌز.
�أل�س����ن  - ق����ال �ملد�ئن����ي: �أول م����ن قط����ع 
�لنا�����س عن �خلطبة عب����د �مللك، خطب يف 
�لنا�����س فق����ام �ليه رج����ل فقال عب����د �مللك: 
و�لل����ه ما �أن����ا باخلليف����ة �مل�ست�سعف، ول 
�لإم����ام �ملُ�سانع، و�إنكم تاأمرون����ا باأ�سياء 
تن�سونه����ا م����ن �أنف�سكم، و�لل����ه ل ياأمرين 
�أح����د بع����د مقام����ي ه����ذ� بتق����وى �لل����ه �إل 

�أوردُتُه َتَلَفه.
- قال بع�سهم: من طال����ت حليُتُه َتَكْو�َسَج 

عقلُُه.
- ت����زوج رجل �سغ����ري �لأير �م����ر�أة، فلما 
دخ����ل بها �عتذر �ليها قائ����ال: هو و�إْن كان 
�سغ����ري� فهو ذكي، قال����ت: ليته كان كبري� 

وهو �أبله!
- �لتوحيدي: مما ي�ست����دل به على �سرف 
�أوطان����ه،  �ىل  يح����ن  ي����ز�ل  �أل  �لرج����ل 
وي�سب����و �ىل �خو�ن����ه، ويبك����ي عل����ى م����ا 

م�سى من زمانه.
- قال �لأحنف: �إنَّ �لرجل ُيْعَذُر �أل ي�سيب 
�حل����ق، ول يع����ذر �إذ� �سم����ع �ل�س����و�ب �أل 

يعرفه.
- �سئل �سويف: م����ا عالمة حقيقِة �لتعبُّد؟ 
�إذ�  �أُعط����ي وير�س����ى  �إذ�  ق����ال: �أن يقب����ل 

ُمنع.
- يقال: م����ن �أ�سبح ل يحتاج �ىل ح�سور 
ب����اب �سلطاٍن حلاجة، �أو طبي����ب ل�سّر، �أو 

�سديق مل�ساألة، فقد عظمت عنده �لنعمة.
- دخ����ل �سبي م����ع �أبيه �حلّم����ام فعاد �ىل 
�أمه وقال: يا �أمي، ما ر�أيت �أ�سغر زبًا من 
�أب����ي، فقالت: يف �ي �سيء كان لأمك بخت 

حتى يكون لها بخت يف هذ�؟

�سبق لهذه املختارات ان ن�سرها الزميل 
احمد املهنا يف عموده اليومي يف املدى 
)تراثيات معا�سرة(
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 2011 ب����ريوت  يف  �ل����ور�ق  د�ر  ع����ن  �س����در 
حم����زة  وليلة"للباح����ث  ليل����ة  �أل����ف  كتاب"تاري����خ 
ح�س����ان �لأعرج����ي، تن����اول في����ه ما كتب ع����ن �أ�سل 
وتاري����خ وطباعة كتاب �لف ليلة وليلة، حيث يذكر 
يف مقدم����ة �لكت����اب �ن �ل�سب����ب �لذي دفع����ه للبحث 
و�لكت����اب عن تاريخ �لف ليل����ة وليلة، هو �أنه �طلع 
عل����ى �لكثري من �لر�ء، منه����ا �ملن�سف �ملني، ومنها 
�جلاح����د �ل����ذي لي�ستند �ىل منط����ق تاريخي، مثل 
ر�أي �مل�ست�س����رق �لهولن����دي)دي غويه( �لذي يوؤكد 
عل����ى �ن �ألف ليل����ة وليلة كقتب�س م����ن �سفر"��ستري 
�لتور�تي"و�خ����ر يذك����ر �ن هذ� �لكت����اب من و�سع 
�ليه����ود!. وهن����اك م����ن يرجعه �ىل ��س����ول هندية، 

و�خرين فار�سية، و�ىل �لرت�ث �لغريقي.

��ستطاع �لباحث �لعرجي �لبحث يف كتب �لتاريخ 
و�لدبي����ة  �لتاريخي����ة  �جلو�ن����ب  �ه����م  ودر��س����ة 
و�لفني����ة لك�س����ف �حلقائ����ق ع����ن تاري����خ �ل����ف ليلة 
وليل����ة. حي����ث يذكر�ملوؤلف �ن �لد�ر�س����ون يتفقون 
عل����ى �ن حكايات �لف ليل����ة وليلة كتبت يف �لع�سر 
�لعبا�س����ي، و�نطلق����ت من بغ����د�د نحو ب����الد �ل�سام 
لتكتم����ل رحلتها يف م�س����ر.. و��سيفت �ليها �لكثري 
م����ن �حلكاي����ات �مل�ستوح����اة م����ن ح����و�دث �لتاريخ 
�لت����ي مرت على �لقطار �لعربية بعد �نهيار �لدولة 

�لعبا�سية.
�أول طبع����ة عربية لكتاب �لف ليلة وليلة، كانت عن 
خمط����وط ق����دمي ح�س����ل عليها"باتري����ك ر�سل"يف 
حلب، وه����و يف جملدين ولكنه غري كامل، وتعتر 

طبة بولق �مل�سرية �أول طبعة للمخطوط �مل�سري 
�لقدمي، وق����د �ر�سلت من هذ� �ملخط����وط �ىل �لهند 
وطبعها"مكناتن"بكلكت����ا يف �أربع����ة جمل����د�ت عام 
1838 وهي �لتي توىل �ل�سيخ"�ل�سريو�ين"�لعناية 
بها حتت رعاية كلية"ف����ورت وليام"وهذه �لطبعة 
ناق�س����ة نح����و مائتي ليلة، وتعد م����ن �ندر طباعات 

�لكتاب يف �ل�سرق.
من خ����الل بحثه �لطويل و�ل����دوؤوب تو�سل موؤلف 
�لكت����اب �ن م����ن كتب حكاي����ات �لف ليل����ة وليلة هو 
�ب����و حيان عل����ي بن حممد بن �لعبا�����س �لتوحيدي 
�لبغد�دي، )�دي����ب �لفال�سفة، وفيل�س����وف �لدباء(
لأن ��سلوب����ه نف�����س �ل�سل����وب �لذي كتب����ت به �لف 

ليلة وليلة.

يذك����ر �ملوؤل����ف �إن �خللي����ط �لعجي����ب م����ن حكايات 
�لليايل من ترغي����ب وترهيب ومغريات ومفارقات 
ومغامر�ت وموؤمر�ت، ونقالت تاريخية وجغر�فية، 
وتر�كم����ات معلوماتب����ة جتعلن����ا نقف قبال����ة مفكر 
عجيب �ل�سخ�سية، وعندما ننتهي من قر�ءة �سفره 
�لكب����ري وننطل����ق م����ن خيالنا م����ع مفارقات����ه، فاإننا 
نخرج بفكرة عام����ة ومتقاربة، وهي �ن كاتب هذه 
�حلكايات كان يطمح �ىل �إ�سالح ما �أف�سده �لدهر، 
وتر�سيخ فك����ره يف �لالوعي �جلمع����ي جلمهوره، 
و�إ�سغال فكره����م ببناء"يوتوبيا"تف����وق بعظمتها 
يوتوبيا)توما�س م����ور( و))جمهورية �فالطون(( 
و))�ملدينة �لفا�سلة(( �لتي كتبها)�لفار�بي( مبنية 

على �لعدل و�حرت�م �لقانون.

يعتر �بو حيان �لتوحي����دي بحق ��ستاذ �لفال�سفة فى 
�لدب فى �لقرن �لر�بع وكان ياقوت حمقا حني و�سفه 
باأن����ه- فيل�سوف �لدباء و�دي����ب �لفال�سفة ول نظري له 
ذكاء فطنة وف�ساحة ومكنة- عا�س �بو حيان فى �لقرن 
�لر�بع �لهجري �لعا�سر �ملي����الدي قمة عهود �حل�سارة 
�لعربي����ة �ل�سالمية وقد عا�س معظ����م عمره فى بغد�د، 
وكان يعي�س فيها من �لن�سخ و�لكتابة، وبلغ من �لعمر 
�سبعني عاما، و�لظاهر �ن �لرجل بد�أ جمهول ، و�نتهى 
منب����وذ� ، وعا�����س ميئو�سا، وحمروم����ا ، وكان مز�جه 
�سود�ويا يذكر بكب����ار عباقرة �لتاريخ �لبائ�سني �مثال 

�بن �لرومى، وكافكا ، وبودلري ، و�ملعرى وغريهم..
ورد حدي����ث �بى حيان ع����ن �ل�سحك و�لفكاهة و�لتهكم 
و�مل����ز�ح وغريها من �سروب �ل�سرور فى مو��سع عدة 
م����ن كتبه، ومنها ما ورد فى �ملقاب�سة رقم 71 من كتاب 
�ملقاب�س����ات وكذلك ماجاء فى مو��س����ع من بع�س كتبه 
خا�س����ة - �لب�سائ����ر و �لذخائر - و�لمت����اع و�ملوؤ�ن�سة 
- و�لهو�م����ل و�ل�سو�م����ل- ونب����د�أ بتحلي����ل حديثه عن 

�ل�سحك..
�ملقاب�سة �لو�ح����دة و�ل�سبع����ون يف-- حقيقة �ل�سحك 

و�أ�سبابه
�ساأل����ت �أبا �سليمان عن �ل�سحك: ما هو؟ فقال: �ل�سحك 
ق����وة نا�سئة بني قوتي �ملنط����ق و�حليو�نية، وذلك �أنه 
حال للنف�س با�ستطر�ق و�رد عليها. وهذ� �ملعنى متعلق 
بالنطق م����ن جهة، وذلك �ل�ستط����ر�ق �إمنا هو تعجب، 
و�لتعج����ب هو طلب �ل�سبب و�لعلة لالأمر �لو�رد، ومن 
جه����ة تتبع �لقوة �حليو�نية عند ما تنبعث من �لنف�س، 
فاإنه����ا �إما �أن تتحرك �إىل د�خل، و�إم����ا �إىل خارج. فاأما 
�أن يكون دفعة فيحدث منه����ا �لغ�سب، و�إما �أول و�أول 
باعتد�ل فيح����دث �ل�سرور و�لفرح. فاأما �أن تتحرك من 

خ����ارج �إىل د�خ����ل دفع����ة فيح����دث منها �خل����وف، و�إما 
�أول ف����اأول فيح����دث منها �لإ�ستهز�ل و�إم����ا �أن تتجاذب 
م����رة �إىل د�خل، ومرة �إىل خارج، فيحدث منها �أحو�ل 
�أحدثها �ل�سحك عند جتاذب �لقوتني يف طلب �ل�سبب، 
فيحك����م مرة �أنه ك����ذ� ومرة �أنه لي�س ك����ذ�، وي�سري يف 
ذلك �لروح حتى ينتهي �إىل �لغ�سب فتحرك �حلركتني 
�ملت�سادت����ني، وتعر�����س منه �لقهقه����ة يف �لوجه لكرثة 

�حلو��س، ويعلق �لع�سب بو�حدً� و�حدً� منها.
ف����ى �ر�ء  ، �و  �ب����ى �سليم����ان  ف����ى ر�أى  �ل�سح����ك �ذن 
�لتوحي����دي �ملن�سوب����ة �ىل �بى �سليمان ق����وة تن�ساأ فى 
�س����وء �لت�س����ور �لر�سطى ع����ن تفاعل �لق����وة �لناطقة 
و�لق����وة �حليو�نية �ى قوة �لعقل و�لغريزة و�ل�سحك 
حال����ة م����ن �ح����و�ل �لنف�����س تن�س����اأ عندم����ا ي����رد �ليه����ا 
��ستط����ر�ف �ى �س����ىء ط����ارى يح����دث تعجب����ا معيننا، 
ي�ست�س����ري �لرغب����ة فى �لبح����ث عن �سبب �لعل����ة فى هذ� 
�لمر �جلديد �لذى ورد عل����ى �لنف�س وجعلها تتعجبو 
�لتعج����ب بقوة �ملنط����ق و�لنطق �و �لعق����ل من ناحية ، 
ويرتب����ط بالق����وى �لغريزي����ة �لنزوعي����ة و�حل�سا�س����ة 

و�ملحركة - �لقوة �حليو�نية من ناحية �خرى.
وهكذ� يجمع �ل�سحك بني خ�سائ�س م�سرتكة للحيو�ن 
و�لن�سان معا - �لقوى �حليو�نية - وخ�سائ�س مميزة 
لالن�سان فقط - �لقوة �لعاقلة �و �لناطقة �و �ملنطقية - 
ماذ� عندما يطر�أ هذ� �ل�ستطر�ف على �لنف�س ويحدث 
فيه����ا �لتعجب �و �لعجب �ن تتح����رك حركة خا�سة �ما 
�ىل �لد�خ����ل و�ما �ىل �خلارج فذ� حتركت �ىل �خلارج 
مندفع����ة غري متدبرة ، ب����ل فى طي�س وته����ور و�ندفاع 
حدث منها �لغ�سب و�م����ا �ن تتحرك �سيئا ف�سيئا دفعة 
دفع����ة وباعتد�ل قيحدث فيها �ل�س����رور و�لفرح_ وقد 
ت�س����ل �لنف�س م����رة تتحرك نح����و �لد�خل وم����رة نحو 

�خلارج م����رة تتالأمل ذ�ته����ا وما يوجد فيه����ا من �فكار 
وروؤى وم����رة �خ����رى �سريع����ة تتح����رك نح����و �خلارج 
لت����درك ما به م����ن �ح����و�ل وتناق�سات وتق����ارن بني ما 
هو موجود بد�خلها وما هو موجود خارجها، فيحدث 
منها�ح����و�ل �ل�سح����ك �حده����ا وتتج����ه �لنف�����س نح����و 
�لد�خل وتكون قوة �لعقل و�ملنطق هى �مل�سيطرة على 

حركتها-
و�لتوحي����دي ي����رى �ن �ل�سي����اء �لهزلي����ة، و�لتى تبدو 
لكث����ري من �لنا�����س �سخيفة، ه����ى من �لم����ور �ملطلوبة 
و�ملرغوب����ة و�لت����ى لينبغ����ى �ن يعر�����س �مل����رء عنه����ا 
جمل����ة فاأن����ه ل����و فع����ل ذل����ك ل�نخف�����س م�ست����وى فهمه 
وتفك����ريه و�س����اق �فق تفك����ريه ون�سب خيال����ه ويبلد 
�سعوره فهذه �ل�سياء �لهزلية و�مل�سحكة و�لتى ت�سل 
�حيان����ا �ىل ح����د �ل�سخف مفي����دة ف����ى ر�أى �لتوحيدي 
فى �سح1 م����د�رك �لعقل وتن�سيط طاقات����ه �نها و�سيلة 
م����ن و�سائ����ل ت�سف����ح �م����ور �لدني����ا ومعرف����ة �حو�لها 
وتقلباته����ا وتبدلته����ا ،خريها و�سره����ا �سرها �ملكتوم 
وعلنها �ملذ�ع وي����رى �بو حيان �ن �لعقل وتركه ميرح 
وينطل����ق ويعرف ولي�سع حدود� حلركته فيوؤدى �ىل 
�لنب�س����اط و�ل�سرت�سال ويرى �ن �لنف�س �ن مل - تذق 
ف����رح �له����زل - ��سابها - ك����رب -غ����م �جلد-ويقول فى 
�لب�سائ����ر و�لذخائ����ر-- متى �سمعت����م �لتهكم فى �لقول 
عرف����ت ف�س����ل �لنعمة ف����ى �لقت�س����اد ، وم����ن مل يعرف 
�ل�ساع����ة مل يعرف �حلزم ، وقي����ل لعمر فالن ل يعرف 
�ل�س����ر قال -- ذلك �جدر �ن يقع فيه -. �ذن فباأ�سد�دها 
تتماي����ز �ل�سي����اء فمن مل يعرف �لتهك����م مل يعرف �جلد 
وم����ن يعرف �ل�سوء مل يتجنبه ومل����ن مل يعرف �لنفاق 
مل يع����رف �لتوف����ري ومن مل يع����رف �لقت�ساد مل يعرف 

�لنعمة.

أبو حيان التوحيدي يفسر الضحك

مازن لطيف علي 

ألف ليلة وليلة.. كتبها أبو حيان التوحيدي
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ابراهيم العري�ش

ومع ه���ذ� فاإن �ملفك���ر �ملغرب���ي �لر�حل حممد 
�أهمي���ة  للكت���اب  �أن  ي���رى  �جلاب���ري،  عاب���د 
يف  «�ملثقف���ون  كتاب���ه  يف  يذك���ر  �إذ  �أخ���رى، 
«�ملقاب�سات"ق���د  �أن  �لعربي���ة»،  �حل�س���ارة 
يتخ���ذ �أهميته م���ن كونه ير�س���م �سورة جليل 
يج�س���م «من���وذج �ملثقف���ني �لذي���ن ي�ستهلكون 
�لثقافة ويرّوجونها، ولكن من دون �لرتباط 
بق�سية بعينها... �إنه جي���ل «�ملقاب�سات"جيل 
�لالمركزية �لثقافي���ة �لتي تعك�س �لالمركزية 
�ل�سيا�سي���ة». وم���ن هن���ا يركز �جلاب���ري على 
ك���ون �لق���رن �لر�ب���ع �لهج���ري، �ل���ذي ي�سف 
«�ملقاب�سات"�حلي���اة �لثقافية فيه باأنه «بحق، 
ع�س���ر �لالمركزي���ة»: «ع�سر �إم���رة �لأمر�ء"و 
«�لدول���ة �مل�ستقل���ة». وكان ع�س���رً� خالي���ًا من 
�أي م�س���روع ثق���ايف �أو �سيا�س���ي للدولة ككل، 
حي���ث �أ�سبح���ت كل �إم���ارة، بل �س���ار كل ذي 
جمل�سه"بالعلم���اء  «يزي���ن  و�سلط���ان  ج���اه 
و�لكتاب و�لأدباء و�ل�سعر�ء. فظهرت فئة من 
�مل�ستهلكني للثقافة �لآخذي���ن من هنا وهناك، 
«�ملتقاب�سني» �حلري�س���ني على «�مل�ساركة"يف 
كل عل���م و�لإدلء في���ه بدلو خ���الل �ملناق�سات 
و�ملقاب�سات �لتي كان���ت تزخر بها «�ملجال�س» 
�ملنطق���ي  ه���وؤلء  ب���ني  م���ن  وكان  �لثقافي���ة. 
و�لنح���وي  و�لفقي���ه  و�ملتكل���م  و�ملتفل�س���ف 
و�لأدي���ب و�لكات���ب، «وكان���ت م�ساركتهم يف 
�ستى �ملع���ارف و�لفنون خالية من �أي جمهود 
�إبد�عي �إل نادرً�» يف ر�أي �جلابري. ومع هذ� 
ل يفوت هذ� �لأخ���ري �أن يذكر �أن مو�سوعات 
«�ملقاب�سات"تط���اول �أم���ورً� يف غاية �لأهمية 
مثل «تطهري �لنف�س باجتناب �سهو�ت �جل�سد» 
و «عل���م �لنج���وم و�لفل���ك و�لنح���و و�لفقه» و 
«�لأخ���الق"و «�لنامو����س �لإله���ي"و «�لزم���ان 
«كتم���ان  و  و�ملع���اين»  «�لألف���اظ  و�مل���كان"و 
�ل�س���ر"و «�حلي���اة و�مل���وت» و «�لاله���وت"و 
«�لإن�ساء و�لكالم �جلي���د» و «�لعلة و�ملعلول» 

و «�ل�سد�قة» و «�لنوم» وما �إىل ذلك. 
و�حلال �أن هذ� كله يجعل من «�ملقاب�سات»، �إن 

مل يك���ن كتابًا يف �لفل�سفة �خلال�سة، نوعًا من 
�لتلخي�س للم�ستوى �لفكري �لذي كان �سائدً� 
خ���الل �لعقود �لأخرية من حي���اة �لتوحيدي، 
طامل���ا �أن ه���ذ� �لأخري يذك���ر يف ثناي���ا كتابه، 
�أ�سم���اء عدد كبري من «�ملثقفني"�لذين �ساركو� 
يف �لنقا�س���ات، م���ن �ل�سام���ري �إىل �مل�س���ري 
وم���ن �لق���ويف و�ل�س���ويف وغالم زح���ل، �إىل 
�ب���ن عب���د�ن و�حل���ر�ين، و�س���وًل �إىل �أب���ي 
�سعي���د �ل�س���ري�يف و�أب���ي ب�س���ر مت���ى )وهما 
�للذ�ن جتابها يف تلك �ملناظرة �ل�سهرية �لتي 
جندها يف كتاب �آخر للتوحيدي هو «�لإمتاع 
و�ملوؤ�ن�س���ة(، مرورً� باأب���ي �حل�سن �لعامري، 
وخ�سو�س���ًا جماعة علماء �لإ�سماعيلية �لذين 
كان���و� يرّوج���ون لأفكارهم حت���ت ��سم جامع 
هو «�إخ���و�ن �ل�سفا» و�لذي���ن كان �لتوحيدي 
�أول م���ن حت���دث ع���ن وجوده���م و�أفكاره���م 
بالع�س���رة  تاآلف���ت  «جماع���ة  �إياه���م  معت���رً� 
وت�ساف���ت بال�سد�قة و�جتمع���ت على �لقد�س 
و�لطه���ارة و�لن�سيحة فو�سعو� بينهم مذهبًا 
زعم���و� �أنه���م قربو� به �لطري���ق �إىل �لنور... 
وزعمو� �أن���ه متى �نتظمت �لفل�سفة �ليونانية 

و�ل�سريعة �لعربية فقد ح�سل �لكمال...».
على رغ���م �أن حاجي خليف���ة يف كتابه «ك�سف 

�لكت���اب  مقاب�س���ات  ع���دد  �إن  �لظنون"يق���ول 
من���ذ  �ملوج���ود  �لنهائ���ي  �لن����س  ف���اإن   ،103
زم���ن بعي���د ي�س���م 106 مقاب�س���ات ومقدم���ة 
�أب���ا  �أن  �لي���وم  �لو��س���ح  وم���ن  وخامت���ة... 
حي���ان �أنفق �سن���و�ت طويلة م���ن حياته وهو 
يجم���ع مو�د هذ� �لكت���اب. و�ملو�د ه���ي �أ�سبه 
بت�سجيل ح���ريف جلل�سات كان يعقدها مثقفو 
زمنه و�سهدها بنف�سه، وكانت �حلو�ر�ت فيها 
تدور من حول �ستى �لأمور �لتي كانت ت�سغل 
�أذه���ان �ملثقف���ني يف ذل���ك �لزم���ن. �أم���ا �سب���ب 
تاأليف �لكتاب فيتكه���ن به �لباحث عبد�لرز�ق 
حميي �لدين �لذي و�سع منذ �أربعينات �لقرن 
�لع�سري���ن و�ح���دً� من �أف�سل �لكت���ب و�أوفاها 
ع���ن �لتوحي���دي وفك���ره، على �لنح���و �لآتي: 
«... �أم���ا �سب���ب �لتاألي���ف فه���و، كم���ا يبدو من 
�ملقدم���ة، وم���ن عب���ار�ت تناث���رت يف �لكتاب، 
حتقيق رغبة تق���دم بها �أح���د �لأثريين عنده: 
م���ن جمع م�سائل يف �لفل�سفة، و�أخرى جتري 
جمر�ه���ا يف �لأدب و�لأخالق، وكما يبدو �أنه 
مل ي�ستجب لتحقيق رغب���ة هذ� �ل�سائل )�لذي 
مل ي���رد ��سم���ه �سريح���ًا، على عك����س ما كانت 
�حل���ال يف كتب �لتوحيدي �لأخرى حيث كان 
غالب���ًا ما يذك���ر ��س���م �ل�سخ�سية �لت���ي و�سع 
�لكت���اب �أو �سنف من �أجلها �أو بناء على طلب 
منه���ا(. �إل بع���د تلك���وؤ ومتن���ع من���ه، و�إل بعد 
تلطف و�إحل���اح من �ل�سائل». ول يفوت حمي 
�لدي���ن �أن يذك���ر هن���ا �أن �لتوحي���دي يتوج���ه 
مر�ت باحلديث �إىل �ساحب �لرغبة يف و�سع 
�لكت���اب، وم���ع ه���ذ� ي�ستنت���ج حمي���ي �لدي���ن 
�أن «يك���ون �لتوحي���دي ق���د �سي���ق �إىل تاألي���ف 
�لكت���اب برغب���ة يف نف�س���ه، يثريه���ا �حلر�س 

عل���ى جم���ع م���ا �قب�س���ه و�قتب�س���ه م���ن �أعالم 
ع�س���ره وم�سائخ���ه يف هيئة �لكت���اب». ولعل 
�لنتيج���ة �لت���ي ترتّتب على ه���ذ� و�لتي يلمح 
�إليها عبد�لرز�ق حميي �لدين هي «�حتمال �أن 
يكون �أبو حيان قد ��سطنع �حلو�ر�ت جميعًا 
على ل�سان فال�سف���ة ع�سره، مع �أنها �أ�ساًل من 
وح���ي خاط���ره وبنات فكره». �أم���ا حممد كرد 
عل���ي فاإن���ه يف كتاب���ه «�أم���ر�ء �لبيان"يتحدث 
عن «�ملقاب�سات"قائ���اًل �إن «�أكرثه من حمفوظ 
�لتوحي���دي �لذي ذكر فيه بع����س ما وقع �إليه 
م���ن مفاو�سات علم���اء م�سهوري���ن، كانو� يف 
بغد�د يختلفون �إىل جمل�س �سديقه و�أ�ستاذه 
�أبي �سليمان �ملنطقي �ل�سج�ستاين، وعنه �أكرث 
مروياته فيتذ�كرون يف مو�سوعات �ستى يف 
�لفل�سفة �أو ما ور�ء �لطبيعة و�لأدب و�أكرثها 
من طريق �ل�س���وؤ�ل و�جلو�ب، لرجال جمعت 
بينهم كلم���ة �لعلم و�حلكمة، وهذبت نفو�سهم 
�لآد�ب �لعالية، يتناجون بالأفكار �ل�سحيحة 
و�ل�س���اذة، ومل يف���رق بينهم �خت���الف نحلهم 
ومذ�هبه���م، وكان فيهم �ملجو�س���ي و�ل�سابي 
و�ليعقوب���ي و�لن�سطوري و�مللحد و�ملعتزيل 
و�ل�سافع���ي و�ل�سيع���ي». وي���ورد ك���رد عل���ي 
هن���ا �أن مذهب ه���وؤلء يف �لفل�سف���ة كان، على 
�لأرج���ح، مذهب �أر�سطاطالي����س «�ساأن معظم 
فال�سف���ة �لإ�سالم �أمثال ثاب���ت بن قرة وحنني 
ب���ن �إ�سح���اق ويعق���وب ب���ن �إ�سح���اق و�أحمد 
و�ل�سرخ�س���ي  و�لقم���ي  وم�سكوي���ه  �لبلخ���ي 
جل�ساته���م  يف  يطلق���ون  و�لني�ساب���وري، 
�خلا�س���ة عن���ان �أفكاره���م، ويخرج���ون ع���ن 
�لقي���ود �لك�سبي���ة قا�سدين �إىل ه���دف و�حد، 
ل  جم���ردة  �لأ�سي���اء  حقائ���ق  معرف���ة  وه���و 

عل���ي  ك���رد  �ملوؤثر�ت"ويخل����س  ت�سوبه���ا 
حمدث���ا قارئ���ه: «و�إذ� �أحبب���ت تعري���ف كتاب 
«�ملقاب�سات"مب�سطل���ح �أهل هذ� �لع�سر فقل: 
هو حم�سر جل�سات �ملجمع �لعلمي �لبغد�دي 
يف �لق���رن �لر�ب���ع، وكان ل يح�سره���ا �إل من 
ُيدع���ى �إليها، ويو�فق من �أك���رث �لوجوه على 

ما يلقى فيها».
ب���ني  «�ملقاب�سات"يعت���ر،  كت���اب  كان  و�إذ� 
موؤلف���ات �أب���ي حي���ان �لتوحي���دي، �لتايل يف 
درج���ة �سهرت���ه بع���د كتاب���ه �لأ�سه���ر «�لإمتاع 
و�ملوؤ�ن�سة"فاإن���ه يف �لو�ق���ع مي���ت �إىل ه���ذ� 
�لأخري ب�سلة وي�سبهه �إىل حد كبري، و�إن كان 
ميكن يف نهاية �لأمر �عتباره م�سّورً� للمناخ 
�لثق���ايف �لبغ���د�دي يف ذل���ك �حل���ني �أكرث من 
ت�سوير «�لإمتاع و�ملوؤ�ن�سة"له. وللتوحيدي 
)�لذي عا�س على �لأرجح بني �لعقد �لثاين من 
�لقرن �لهجري �لر�بع و�لعقد �لأول من �لقرن 
�لذي يليه، من دون �لو�سول �إىل حتديد دقيق 
لعامي مولده ووفاته( �لكثري من �ملوؤلفات بني 
كت���ب ور�سائل، ومنها «�لب�سائر و�لذخائر» و 
«مثال���ب �لوزيرين"و «�ل�سد�قة و�ل�سديق"و 
«�لإمت���اع  �إىل  �إ�ساف���ة  �لإلهي���ة»  «�لإ�س���ار�ت 
�لكت���ب  «�ملقاب�س���ات». وه���ذه  و�ملوؤ�ن�س���ة"و 
تعتر م���ن تاأليفه بالتاأكيد، �إذ ثمة �أخرى تثار 
من حول �نت�سابها �إليه �أ�سئلة و�سكوك. ولقد 
عا�س �لتوحيدي حياة غريبة، حياة فقر، على 
رغم �ت�سال���ه بال���وزر�ء، وكان د�ئم �ل�سكوى 
و�لن���و�ح د�ئم �جل���وع و�لق���ذ�رة، ولقد ُرمي 
بالإحل���اد و�لزندق���ة من قب���ل خ�سومه. وهو 
كان جل���ف �لطباع متقلب �لأه���و�ء. وقيل �أنه 
يف �آخ���ر �سنو�ت���ه جلاأ �إىل ز�وي���ة يف �سري�ز 
يتعب���د فيها وينعى حظه �لتع����س، كما يروى 
�أنه قبل وفاته جاءه من �أ�سفق عليه يطلب منه 
�أن ي�ستغفر �لل���ه على ما �قرتف لعله يغفر له، 
فق���ال غا�سبًا: «�أترونني �أُق���دم على جندي �أو 

�سرطي؟ �إمنا �أُقدم على رب غفور».
عن جريدة احلياة اللندنية

محمد عابد الجابري:  "مقابسات" التوحيدي 
أو جيل الالمركزية الثقافية 

«... اإين نقلت هذا الكتاب والدنيا يف عيني م�شوّدة، واأبواب 
اخلر دوين من�شّدة، لثقل املوؤونة ولقلة املعونة، وفقد 
املوؤن�ش، وعثار القدم بعد القدم، وانت�شار احلال بعد احلال. 
هذا، مع �شعف الركن وا�شتعال ال�شيب وخمود النار و�شوء 
اجلزع، واأقول �شم�ش احلياة، و�شقوط جنم العمر، وقلة 
ح�شول الزاد، وقرب يوم الرحيل... وهذا كله جرى يف 
جمال�ش خمتلفة من م�شايخ الوقت مبدينة ال�شالم». ترد 
هذه العبارات لأبي حيان التوحيدي يف مطلع املقاب�شة 
احلادية والت�شعني من كتابه «املقاب�شات». وهي عبارات 
ا�شتند اإليها عدد كبر من الباحثني يف حياة «فيل�شوف 
الأدباء واأديب الفال�شفة"هذا لال�شتنتاج باأنه و�شع 
«املقاب�شات"خالل مرحلة متقدمة من حياته، حيث ميكن 
اعتبار الكتاب واحدااً من اآخر كتبه، واعتبار ما فيه نوعااً 
من تلخي�ش لأفكاره الأخالقية والفل�شفية والأدبية. 

كاتب لبناين
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�شخرية التوحيدي:
يلم����س  �لتوحي���دي  كتاب���ة  يف  �لناظ���ر  �إن 
�سخريت���ه �لبين���ة م���ن �لطبق���ات �ملتنف���ذة يف 
�ملجتمع،وم���ن �لقيم���ني عل���ى �س���وؤون �لنا�س 
من وزر�ء وكت���اب دو�وين وق�س���اة وفقهاء.
وه���و به���ذه �ل�ساكل���ة متك���ن من ر�س���د و�قع 
�ملهم�سني يف جمتمعه عن طريق نظرة ت�ستند 
�إىل مقارن���ة و�قع���ني خمتلفني:و�ق���ع �لرتف 
وو�قع �لتهمي����س. وقد �تخذت �ل�سخرية عند 
�لتوحيدي منحى ل ير�د به �لهزل و�لإ�سحاك 
فح�سب،و�إمنا يرمي �إىل �لحتجاج و�لتعبري 
ع���ن موق���ف ر�ف����س للو�ق���ع �لكائ���ن و�سعي 
�إىل و�قع ممك���ن.و�إذ� كانت كتاب���ة �ل�سخرية 
�عت���رت على هام����س �لأدب،بحي���ث ل ُينظر 
�إليها نظ���رة �سوية عند �لطبق���ة �ملتنفذة ومن 
ميثلها من كت���اب ر�سميني،فهي بالن�سبة �إليهم 
جمرد م�ستملحات ون���و�در م�سحكة ير�د بها 
�لت�سلية،فاإنه���ا �س���ارت عن���د عباق���رة �لكتاب 
ودهاِته���م �أ�سا�سا لكتابة �لخت���الف ومنطلقا 

لرت�سيخ �أدب �لهام�س.
ومن هنا نرى �أب���ا حيان �لتوحيدي يتخذ من 
�ل�سخري���ة منطلقا لت�سوير و�قع جمتمعه يف 
جل كتاباته، ولكن نظر� �إىل �سعوبة �لإحاطة 
بكل ما كتبه يف هذ� �ملقام �رتاأينا �أن نقف عند 
كتاب مهم من كتبه هو"�لر�سالة �لبغد�دية"1.
�لكتاب؟وكي���ف  يف  �ل�سخري���ة  �سم���ات  فم���ا 

توؤ�س�س لكتابة �لختالف؟
�لبغد�دية"و�ق���ع  كتاب"�لر�سال���ة  ي�س���ور 
�ملجتم���ع �لبغ���د�دي يف رحل���ة دونكي�سوتي���ة 
يق���وم به���ا �لبطل �أب���و �لقا�سم �لبغ���د�دي بني 

دروب بغ���د�د وجمال�سها و�أ�سو�قها وبيوتات 
�أغنيائه���ا وفقر�ئها.وبذلك متك���ن �لتوحيدي 
م���ن جعل بطل���ه ير�س���د حقائ���ق جمتمعه يف 
لقطات �ساخرة د�لة،ولكنها �ساملة جامعة يف 
تعبريها عن �ختالل �ملجتم���ع وتناق�سه،وقد 
��ستطاع عن طريقه���ا جت�سيد موقفه �لر�ف�س 
�ملحت���ج عل���ى �لأو�س���اع �لقائمة ع���ر �لكتابة 
و�لتدوين.وم���ن خ���الل ه���ذه �ل�سرت�تيجية 
يف �لكتاب���ة متك���ن �لتوحي���دي م���ن توظي���ف 
�سم���ة مهم���ة م���ن �سم���ات �أدب �لهام����س �لذي 
خمتلف���ة  بف�س���اء�ت  �ل�ستغ���ال  �إل  ياأب���ى 
وع���ن  �ملدين���ة  ع���ن  و�قعي���ة  �س���ورة  لنق���ل 
�سخ�سي���ة  تنقل���ت  �ملديني،ولذل���ك  �ملجتم���ع 
�لبغ���د�دي ب���ني �لأزق���ة و�ل���دروب و�ملجال�س 
و�حلمام���ات و�لأ�سو�ق،ومتكن���ت بذل���ك من 
ت�سوي���ر حياة �ل�سط���ار و�لعيارين و�لظرفاء 
و�ملكدين و�لقيان و�ملغن���ني و�لتجار ورجال 
�أغل���ب �لفئ���ات  �لدي���ن،�أو باملخت�س���ر �ملفي���د 
�لجتماعية.ومتث���ل �سخ�سي���ة �أب���و �لقا�س���م 
من���وذج �لعيار �ملت�س���رد �لذي يجم���ع خ�سال 
�لبغد�دي"يظه���ر  �لقا�س���م  �لهام�سي.فاأب���و 
ب���كل مو��سف���ات هام�سي���ي �ملدن")2(.وه���و 
�ملو�قف،متناق�س  �ساخر،هازل،متل���ون  بطل 
�ل�سلوك.وه���ذه �ل�سم���ات نلم�سه���ا يف �أبطال 
�لأدب �ل�ساخ���ر/�أو �لأدب �لقائ���م عل���ى منطق 

�لرف�س و�لحتجاج يف كل �لع�سور.

يقول �ل�سارد يف"�لر�سالة �لبغد�دية"م�سور� 
بطله:

بع����س  د�ر  يدخ���ل  �أن  عادت���ه  م���ن  "كان 

ن�س���ك  يف  مت�سمت���ا  متماوت���ا،  �لأكاب���ر، 
طرف���ه  �أ�سب���ل  ق���د  طيل�س���ان  علي���ه  �لأب���ر�ر، 
عل���ى جبينه،وغط���ى �سط���ر وجهه،ف���اإذ� ر�أى 
جمل�سا م�سه���ود� باأعي���ان �لنا�س،�أخذ يهم�س 
بت���الوة �لقر�آن،ث���م ي�سل���م م���ن خالله���ا عل���ى 
�لقوم،برتخي���م ونغم���ة فيه���ا �سجى،ويقب���ل 
عل���ى �ساحب �لد�ر،ويقول:حيا �لله ذ� �لوجه 
بال�سالم،وحب���اه بالإكر�م،وجل����س متخافت���ا 
يلح���ظ  �أن  مدي���دة)...(�إىل  �ساع���ة  بقر�ءت���ه 
و�حد� من �لقوم متب�سما،فيقول حينئذ،بذلك 
�خل�سوع،و�ل�ستكانة و�خل�سوع،بعد �إ�سبال 

�لدموع،وت�ساعد �لأنفا�س من �ل�سلوع:
�لطرب،بع���د  ه���ذ�  �لقل���ب،�أكل  قا�س���ي  ي���ا 
قت���ل �حل�س���ني �لذبي���ح؟ل ح���ول ول ق���وة �إل 
بالله،�أنت يف لهو وطرب،و�أهل بيت نبيك يف 

قتل وحرب؟..")3( 
�ملتلون���ة  �لبط���ل  �سخ�سي���ة  �لن����س  ي�س���ور 
�ملتقلبة،فف���ي ه���ذ� �مل�سه���د يبدو �أب���و �لقا�سم 
�لبغ���د�دي يف �سم���ت �لرج���ل �ل�سالح �لد�عي 
�أه���ل  �إىل �خلري،�ملتح�س���ر عل���ى م���ا �أ�س���اب 
بي���ت �لر�سول)�س(،لك���ن حينم���ا يت�سدى له 
رجل"جل���د م���ن �لقوم"ح�سب تعب���ري �ل�سارد 
يك�سف���ه للحا�سري���ن يتحول خطاب���ه �إىل لهو 
وعب���ث و�سخرية.يقول �ل�س���ارد جم�سد� هذ� 

�لتحول يف �ل�سلوك:
عق���د  حب�سته،ويح���ل  م���ن  ينطل���ق  "...ث���م 
ع���ن  طيل�سان���ه  ط���رف  حبوته،وينح���ي 
جبهته،وي�ستوي يف جل�سته، ويقول:�سباحا 
�ساحل���ا،ل ردي���ا ول فا�سحا،وينظر �إىل �أحد 
�حلا�سرين،ث���م يقب���ل على �ساح���ب �ملجل�س، 

ويقول:يا �سيدن���ا من هذ�؟م���ا ��سمه؟�أمتعني 
�لله بفقده،فيقول مثال:هذ� رجل فا�سل �أديب 
يع���رف باأب���ي ب�سر،فيقول:عب����س وت���وىل،ل 
�إل���ه �إل �لله،ثقي���ل كنيت���ه �أب���و �لهو�،�سمادي 
��سم���ه �سمامة،قف���ل عل���ى خربة،قد ق���ر�أ كتاب 
تاأخ���ري �ملعرفة،وكتاب ن�سيان �لعلوم،ودر�س 
جمموع نق�سان �لفه���م،ل يفوته-بحمد �لله-

من �جلهل �إل �لي�سري..")4( 
وعل���ى ه���ذه �ل�ساكل���ة مي�سي �لبط���ل �ساخر� 
مم���ن حول���ه لعن���ا م���ن جمع���ه �ملجل����س ب���ه 
ل ي�ستثن���ي �أح���د�. وع���ن طري���ق ه���ذ� �لنق���د 
�ملختلف���ة  �لكات���ب  روؤي���ة  تت�س���كل  �ل�سري���ح 
للمجتمع.وتنبني نظرته �ملختلفة عن �لنظرة 
�ل�سائ���دة يف �لأدب �لر�سمي.وبه���ذه �لطريقة 
تهتز �ل�سورة �ملتد�ول���ة عن �ملجتمع �ل�سالح 
�ل�س���وي �ملدعي قيم �لف�سيل���ة و�لنبل،و�لبدل 
�سخرية  و�لزهد،لتك�سف  و�لعطاء،و�لتق���وى 
�لبط���ل �سورة �أخرى تك�سفه���ا حقائق ل ُتُرى 
على �ل�سط���ح تبني �لنفاق و�خل���د�ع و�لبخل 
م���ن  وغريه���ا  و�ملج���ون  و�لعه���ر  و�لك�س���ل 
�ملثالب.ولطاملا عن���ي �لتوحيدي يف غري هذ� 
�لن�س مبثال���ب �لنا�س،وبخا�س���ة �ملت�سرتين 
يف حل���ل �ل�سلط���ة و�جل���اه و�مل���ال و�لتدي���ن 
�لز�ئف،فكان���ت كتب���ه �س���ور� �سردي���ة كا�سفة 
عن �لو�قع �إخبار� وتخييال معا كما ن�سهد يف 

ر�سالته �لبغد�دية.
و�جلديد يف"�لر�سال���ة �لبغد�دية"للتوحيدي 
�أن���ه جعل حكاي���ة بطله �لبانور�مي���ة �ل�ساملة 
جت���ري يف ي���وم و�حد ي�س���ور خالل���ه �أفعال 
�أب���ي �لقا�س���م �لبغ���د�دي وحركات���ه ومو�قفه 

وبالآخري���ن.  بذ�ت���ه  وعبث���ه  و�سلوكات���ه 
�عتب���ار  ميك���ن  �ل�سردي���ة  �لتقني���ة  وبه���ذه 
يف  �ملجددي���ن  �ملبدع���ني  م���ن  �لتوحي���دي 
ومقا�سده���ا. �لعربي���ة  �حلكاي���ة  �سي���غ 
وتذكرن���ا ه���ذه �لتقنية مب���ا فعل���ه �ساخر �آخر 
م���ن كت���اب �لق���رن �لع�سري���ن وهو"جيم����س 
ر�س���د  ر�ئعته"عولي�س"�لت���ي  جوي����س"يف 
فيه���ا يوم���ا و�ح���د� من حي���اة بطل���ه ليوبولد 
بلوم،و��ستطاع،بدوره،ك�سف حقيقة جمتمع 
مدينة دبل���ن يف لقطات لهي���ة �ساخرة،ناقدة 
فا�سحة.وع���ر ه���ذه �ل�سرت�تيجية �ل�سردية 
�ل�ساخ���رة �لالهية ينتقد �لكت���اب �ل�ساخرون 
تعار�سات���ه  ع���ن  ويك�سف���ون  جمتمعه���م 
وتناق�سات���ه �ل�سارخة.وه���ذ� ما ن���ر�ه �أي�سا 
يف"�لر�سال���ة �لبغد�دية"�لت���ي تع���د حماول���ة 
طليعي���ة جت�س���د مالم���ح �أدب �لخت���الف يف 

ع�سرها ح�سب ما �أعتقد.
م���ن خ���الل ما �سب���ق ميك���ن �أن جنم���ل �سمات 
�أدب �لهام�س �ل�ساخر كما متثلت يف"�لر�سالة 

�لبغد�دية"يف �لعنا�سر �لتالية:
�ملت�س���رذ  �لهام�س���ي  �لبط���ل  �تخ���اذ 

�لعيار/"�ل�سطاري"حمور� للحكي.
�أفع���ال �لبط���ل �ملتناق�س���ة �ملت�سارب���ة  تتب���ع 
لو�قع���ه  م�سغ���رة  �س���ورة  باعتباره���ا 

�لجتماعي.
ت�سوير نفاق �ملجتم���ع وتعار�ساته ت�سوير� 

عبثيا متهكما.
�إقامة بالغة �أدب �لهام�س �ل�ساخر على �أ�سا�س 

�سردي/حكائي.
��ستن���اد �ل�س���رد يف ه���ذ� �لأدب ��ستن���اد� �إىل 
�مل�سخ�س���ة  و�ملو�ق���ف  �حل�سي���ة  �مل�ساه���د 

ت�سخي�سا م�سرحيا.
وه���ذه �ل�سمات جميعا نلم����س �متد�د�تها يف 
�لأدب �لهام�س���ي �ل�ساخر ل���دى �لكتاب �لعرب 
حت���ى حلظتن���ا �لر�هن���ة مع حماول���ة تكييفها 
وتطويرها ح�سب م���ا يقت�سيه تطور �لأنو�ع 

�لأدبية.

2/اجلن�ش واأدب الهام�ش
حفلت كتابة �لتوحيدي باحلكايات و�لنو�در 
و�ملعلومات �ملتعلقة باجلن�س وما يتو��سج به 
م���ن �أحو�ل �جل�سد،فهي تتخل���ل �ملو�سوعات 
�جل���ادة ب�سفتها و�سيل���ة للرتويح عن �لنف�س 
و�أد�ة لتجنب عن���اء �جلد،ولهذ� فاإن �حلديث 
ع���ن �جلن����س يو�سع عن���د �لتوحي���دي حتت 
�لوزي���ر يف  ل�س���ان  بند"�لهزل".يق���ول عل���ى 
كتاب"�لإمت���اع و�ملوؤ�ن�سة"م�س���ري� �إىل �لفهم 

�لعام و�لنظرة �ل�سائدة �إىل خطاب �جلن�س:
"رمب���ا عيب هذ� �لنمط كل �لعيب،وذلك ظلم 

لأن �لنف�س حتتاج �إىل ب�سر...")8( 
م���ا ي�ست�سف من هذه �لقول���ة �أن كل ما يتعلق 
بالهزل و�جل�سد و�جلن����س كان ميار�س عليه 
نوع من �حلظر و�ملنع،كما تك�سف �لقولة عن 
�لوظيف���ة �ملنوط���ة ب"خط���اب �ملجون"وهي 
حتقي���ق ل���ذة �لب�س���ر عن���د �ملتلق���ي،�إن خطاب 

�ملجون يعد �أد�ة ترويح عن �لنف�س.
و�إذ� كان �لتوحيدي يوؤكد مر�ر� �لبعد �لهزيل 

حممد امل�شعودي

سمات أدب الهامش  عند التوحيدي 

هذه القراءة اإىل تناول جانب من جوانب الكتابة العربية 
القدمية التي ا�شتغلت بالهام�شي يف املجتمع العربي ومتكنت 
عن طريق الكتابة الأدبية اخلال�شة اإثارة ق�شايا يثرها 
اأدباء العامل العربي حتى يومنا هذا.تعود هذه القراءة اإىل 
تراث اأبي حيان التوحيدي للوقوف عند مو�شوعات �شكلت 
منطلقا ومدارا لأدب الهام�ش يف الآداب الإن�شانية 
اتخذ اأدب الهام�ش من ال�شخرية ا�شرتاتيجية فنية للوقوف 
عند املخفي يف املجتمع والتعري�ش به وف�شحه يف �شور 
م�شحكة/مبكية.وقد اتخذ الأديب العربي القدمي هذه 
الأداة الفنية و�شيلة للتعبر عن روؤيته للمجتمع ولواقع 
املهم�شني فيه �شواء يف ال�شعر اأو النرث.وقد عد اجلاحظ يف 
كتابه"البخالء"،ويف ر�شالة"الرتبيع والتدوير"من اأوائل 
الكتاب الذين �شعوا اإىل الك�شف عن جوانب من اختاللت 
جمتمع الع�شر العبا�شي وعن واقع املقهورين فيه،وذلك 
عن طريق ال�شرد ومن خالل توظيف ال�شخرية اأفقا 
لكتابة الختالف وا�شرتاتيجية لبتداع اأ�شكال تعبرية 
جديدة،لكن اأبا حيان التوحيدي تفوق على اأ�شتاذه 
اجلاحظ يف ال�شخرية ويف ابتداع اأ�شكال فنية جديدة 
وخمتلفة يف ع�شره،ولذلك نال حظا وافرا من الأذى 
وق�شطا كبرا من التهمي�ش واملطاردة والتعر�ش لالغتيال 
حتت ذريعة الزندقة.
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خلطاب �جل�سد/�جلن�س يف كتاباته،�أفال يحق 
لنا �لرتوي يف قب���ول فكرته،وعدم �لن�سياق 
ور�ء هو�ه،و�لنظر �إىل هذ� �خلطاب بو�سفه 
�إىل  ي�سع���ى  وعملي���ة  نظري���ة  معرف���ة  �أد�ة 
تقدميه���ا للمتلقي،كما يعتر �خلو�س يف هذ� 
�خلطاب خو�سا فيما ه���و حمرم �لتعبري عنه 
وجت�سيده ع���ر �لكتابة،بينما هو غري حمرم 
�له���زل  �إىل  �حلاج���ة  وممار�سة؟فه���ل  و�قع���ا 
وحده���ا هي �لتي ت�س���رع �لباب �أم���ام �لكاتب 
ليتح���دث ع���ن �جلن����س �أم �أن هن���اك حو�ف���ز 
�أخ���رى هي �ملهيمنة على قلم �لتوحيدي �ملاكر 

�ل�ساخر؟
�إن �لقولة �مل�ست�سه���د بها �سابقا َتعتر �حلظر 
و�ملنع �للذي���ن طال خط���اب �جل�سد/�جلن�س 
�ل���ذي  �لل���وم  �أو  فالعي���ب  وعدو�ن���ا.  ظلم���ا 
و�مل�ستم���ع  �ملتح���دث  يلقيه"�ملجتمع"عل���ى 
�إىل ه���ذ� �لنمط من �خلط���اب بهدف �لرتويح 
ب���ه ظلم ينبغ���ي �أن يو�جه عر فع���ل �لكتابة/
�لقول.ومن ثم ميكن �عتبار �إ�سهام �لتوحيدي 
يف �لكتاب���ة ع���ن ق�سايا �جلن����س �جتاه نحو 
رف���ع �لظلم ع���ن �خلط���اب �ملتعل���ق باجل�سد.
و�لناظ���ر يف موؤلفات �لتوحي���دي يجد كثري� 
م���ن �لن�سو����س �ملرتبطة به���ذ� �خلطاب ذ�ت 

�أهمية للوقوف عندها.يقول معرفا �للذة:

�لنف�س  من  �لطبيعية  �ل�سهوة  �نطالق  "�للذة 
بال مانع")9( 

فم���ن �س���روط حتق���ق �لل���ذة �لنط���الق بدون 
قي���د �أو �سرط يف روؤي���ة �لتوحيدي؛و�أية لذة 
وقع عليها �حلظ���ر �نفلتت من �إطارها لت�سري 
قيد�.ويعرف �لرغبة بقوله:"حركة تكون من 

�سهوة يرجى بها منفعة")10(
فاإذ� كانت �للذة �سهوة طبيعية من �لنف�س غري 
مقيدة،فاإن �لرغبة هي �سهوة مقيدة باملنفعة.

و�ملنفع���ة غ���ري حم�س���ورة ول حمدودة،ق���د 
تكون مرتبطة باجل�سد،كما قد ترتبط بالنف�س 
و�أحو�لها.ويع���رف �أب���و حي���ان �ل�سهوة على 

�ل�سكل �لآتي:
�إىل  �لنفع���ال  طري���ق  عل���ى  �لت�س���وق  "ه���ي 
�لب���دن،و�إل  يف  مم���ا  ينق����س  م���ا  ��س���رتد�د 
نق�س ما ز�د فيه.و�لنفع���ال �سئ يجري على 
خ���الف ما يج���ري به �لأم���ر �لذي ه���و بالفكر 

و�لتمييز")11( 
فبما �أن �لل���ذة �نطالقة حرة للنف�س ل تخ�سع 
للحدود و�ل�سروط،فاإن �ل�سهوة �نفعال يتطلع 
م���ن خالل���ه �جل�س���د �إىل ��س���رتد�د م���ا نق����س 
من���ه،و�إذ� مل ت�سب���ع �لرغبة-�لت���ي تهدف �إىل 
�ملنفعة-وخ�سع���ت ل�سلط���ة �حلظ���ر و�لإكر�ه 
نق����س �لب���دن و�بتعد عن كمال���ه وعن حتقيق 

منفعته.
تت�سم���ن هذه �لتعريف���ات �لفل�سفي���ة �إ�سار�ت 
جلية �إىل حرية �لرغبة و�سرورة �نفالتها من 
�سلطة �ملنع و�لرقابة؛فكيف باخلطاب �مل�ساغ 
حول هذ� �لفعل �لب�س���ري �لطبيعي �لذي يعد 

مطلبا �سروريا للج�سد؟
�إن ه���ذه �لتحدي���د�ت ل تنف�س���ل ع���ن روؤي���ة 
�لتوحيدي �إىل �أهمية �خلطاب �جلن�سي،فاإذ� 
كان �لأخ���ري و�سيل���ة �أ�سا����س للرتوي���ح ع���ن 
�لنف�س،فاإن �للذة و�ل�سه���وة و�لرغبة �سروط 
وج���ود بالن�سب���ة �إىل بن���ي �لب�س���ر يتعر����س 
تهمي�سه���ا  حلظ���ة  �أو  غيابه���ا  يف  �جل�س���د 
�لكينونة.فاجل�س���د  و�هت���ز�ز  �لنق����س  �إىل 
يكتم���ل بالنفع���ال و�لفك���ر و�لرغب���ة و�لل���ذة 
جميعا،وبغي���اب �أي عن�سر من هذه �ملكونات 
ي�سري �لإن�سان ناق�س���ا ويف حاجة ملحة �إىل 
تعوي����س نق�سه.و�إذ� مل يفل���ح تنفتح �أمامه-
ول �سك-�آف���اق �لعن���ف و�جلرمية و�لأمر��س 

�لنف�سية.
من خ���الل م���ا تق���دم ن�ست�س���ف �أن �لتوحيدي 
كان ينطل���ق م���ن فهم عمي���ق لطبيع���ة �جل�سد 
�لب�س���ري �ل���ذي يتطلب �حلري���ة يف ت�سريف 
�لل���ذة و�إكم���ال �لنق����س ع���ر �ل�سه���وة �لت���ي 
هي �نفع���ال مت�سل بالنف����س و�أحو�لها.ومما 

ل�س���ك في���ه �أن �لتوحي���دي باإثارت���ه للق�ساي���ا 
�أهمي���ة  تاأكي���ده  باجلن�س،وع���ر  �ملرتبط���ة 
�حلري���ة كان ي�سعى �إىل �لتنبي���ه �إىل خطورة 
�لو�ق���ع �لجتماع���ي �ملتناق�س.فبينما تتمكن 
�لطبق���ة �لر�قية من فع���ل ما يحلو لها من دون 
رقي���ب �أو ح�سي���ب نلف���ي �لطبق���ات �ل�سعبي���ة 
تخ�س���ع للحظ���ر �لفعل���ي و�لرقاب���ة �ملعنوية 
فتظ���ل رهينة"�لكبت"�أو �لنق����س يف تكوين 
�لب���دن وحتقي���ق �كتماله.وي���ورد �لتوحيدي 
يف"�لب�سائ���ر و�لذخائر"طرف���ة له���ا دللته���ا 
�لعميقة على �لن�ساز بني �لفئة �ملتمكنة و�لفئة 

�ملقهورة يف ممار�سة �حلياة.)12(
تعك����س �لن���ادرة طبيع���ة �لو�ق���ع �لجتماعي 
�لقائ���م عل���ى �ملفارق���ة و�لتناق�س ب���ني �ملعلن 
و�خلفي.وم���ن ث���م فحينم���ا �أ�سار �أب���و حيان 
�جلن����س"يف  تناول"خط���اب  �س���رورة  �إىل 
�لكتاب���ة،و�إن حت���ت غطاء �له���زل،كان ي�سعى 
�إىل ر�سد �لو�قع و�إبر�زه.و�ملالحظ �أن �أغلب 
م���ا يرويه �لتوحيدي من نو�در و�أحاديث عن 
�جلن����س م�ستمد من �لو�سط �ل�سعبي تتق�سى 
ظو�هره �ملختلفة:�لزنا و�للو�ط و�ل�سحاق..
وغريها.وتتخذ هذه �حلكايات لبو�سات عدة 
لتع���ر ع���ن مو�ق���ف �ساخ���رة ناقدة.وبع�سها 
وظف���ت لل�سخري���ة م���ن �أولئك �لذي���ن ميثلون 
و�لأم���ر�ء  �أوجه"�ل�سلطة"كالق�س���اة  بع����س 
وق���ادة �جلي����س و�ل���وزر�ء،�أو م���ن يقومون 
ب���دور �حلر��س على �لأخالق و�ل�سلوكات من 
معلم���ني وفقه���اء وغريهم.ففي ن���ادرة �أخرى 
يف"�لب�سائ���ر")13( يدي���ن �لتوحيدي رجال 
�لق�س���اء وي�سخ���ر م���ن �أحكامهم،كم���ا يدي���ن 
�لأزو�ج �لذي���ن يعر�س���ون �أعر��س زوجاتهم 
مبعرفت���ه  يع���رتف  للف�سيحة.فالقا�س���ي 
و�لعدول،ب���ل  �لرجل���ني  �أم���ام  بالزوجت���ني 
يتبجح به���ذه �ملعرفة ويق�س���ي ��ستناد� �إليها 
بينهما.�أما �لرجالن ف���ال تتحرك يف نف�سيهما 
�ل�سهامة وكر�مة �سيان���ة �لعر�س و�ل�سرف-
يف جمتمع يتقيد بهذه �لأخالق-و�إمنا يكتفي 
�لقا�سي(بالتعب���ري  ل���ه  حك���م  �أحدهما)�ل���ذي 
ع���ن فرحه و�س���روره لأنه ك�س���ب �لرهان على 
�إد�ن���ة �سريح���ة  ه���ذه �حلكاي���ة  خ�سم���ه.�إن 
لو�ق���ع متف�سخ ي�سه���م يف �سنعه من يقومون 
و�لنظ���ام  �لقان���ون  بدور"�حلر��سة"عل���ى 

و"�لقيم �لرفيعة"!
�لطر�ئ���ف  م���ن  وغريه���ا  �حلكاي���ة  ه���ذه  �إن 
و�حلكاي���ات �لت���ي �أورده���ا �لتوحيدي-كم���ا 
جمعها بع�س �ملوؤلفني �لآخرين يف ع�سره،بل 
قبل���ه �أي�سا-تعك����س و�قع �ملجتم���ع �لعبا�سي 
م���ن  مو�ربة.و�لتوحي���دي  دون  وتف�سح���ه 
خ���الل جمع���ه له���ذه �لن�سو�س،و�إ�سارته �إىل 
وقائع و�أح���د�ث وحكايات �نفرد بذكرها،كان 
يرمي �إىل ربط �لكتاب���ة بالق�سايا �خلفية يف 
�ملجتمع،وعل���ى ر�أ�سه���ا م�ساأل���ة �جلن����س مبا 

متثله من خطورة يف حياة �لنا�س.
ونح���ن �إذ نعال���ج ه���ذ� �ملو�س���وع ن���درك �أن 
�أب���ا حيان،بحك���م �لع�س���ر �ل���ذي عا����س في���ه 
وبحك���م طبيع���ة �لأ�سئل���ة �ملطروح���ة يف تلك 
�لفرتة،ل يط���رح م�ساألة �ل�س���ر�ع بني �لرغبة 
و�ل�سلطة،وبني �لأنا �لفردية ومعايري �ملجتمع 
�لأخالقية عر �لكتابة مبا�سرة،و�إمنا قر�ءتنا 
�خلا�س���ة خلطاب���ه ح���ول �جل�س���د و�جلن����س 
و�لنف����س و�لرغب���ة... وغريها،وتاأويلنا لهذ� 
�خلط���اب ه���و م���ا يجعلن���ا نفرت����س ح�سور 
ه���ذه �لروؤي���ة عنده،خا�س���ة �أن���ه �أ�س���ار عل���ى 
�إىل  �ل�سابق���ة  �لطرف���ة  ل�سان"�ل�سي���خ"يف 
�لتحرمي �ل���ذي تعر�س له �لعامة يف ممار�سة 
حياتهم وحريتهم على عك�س �لطبقات �ملتنفذة 
�لر�قية!وهذ� م���ا يبني وقوف �لتوحيدي �إىل 
جانب"�مل�س���او�ة"يف ت�سري���ف �لرغب���ة ب���ني 
جمي���ع �لفئ���ات باعتبار �أن �لرغب���ة ل تنف�سل 
ع���ن كينون���ة �لإن�سان �ل���ذي ل تكتمل �سروط 

وجوده �إل بتلبية دعائها.)14(

عن جملة نزوى العمانية

يعتم���د �لفن���ان قا�سم حمم���د يف كتاب���ة ن�سو�س���ه )�لحتفالية( 
و�إخر�جه���ا، �مل���ادة �لتاريخي���ة �س���و�ء �ملكتوب���ة �و �ل�سفاهية. 
فه���و يف �حتفالياته يز�وج ب���ني �ملو�سوع���ة �لتاريخية و�ملادة 

�لرت�ثية و�لرث �لفلكلوري ليقدم من خالل هذ� �ملزيج كله
نتاج���ًا فنيًا يتوفر على قدر من )�لدر�مية( يقل �و يكرث من عمل 

لآخر بل من م�سهد لآخر د�خل �لعمل �لو�حد.
و�لتاري���خ �ل���ذي يلج���اأ �إلي���ه )قا�س���م حممد( ه���و لي����س تاريخ 
)�ملفاخ���ر و�لجم���اد و�لبط���ولت( �لر�سم���ي �ل���ذي ي�سجل���ه لنا 
تاريخن���ا �لعرب���ي )�ملوث���ق(.. بل ه���و تاريخ )منتق���ى( يتناول 
في���ه مو�سوع���ات متفرق���ة تخ�س حي���اة �لعام���ة �ليومي���ة. �نه 
�لتاري���خ �لذي ميك���ن �ن ن�سميه ب� )�ل�سعبي( �ل���ذي تو�سل �إليه 
)قا�س���م حمم���د( عر ن�سو�س تر�ثي���ة )�دبية وفني���ة و�سيا�سية 
وتاريخي���ة( مث���ل كت���ب �جلاح���ظ و�دب �ملقام���ات و�لق�سائ���د 

و�ملقطوعات �لنرثية. وغريها.
وينت���زع )قا�سم حمم���د( من �ل���رت�ث تفا�سيل ع���دة ومت�ساربة 
منه���ا �ل�سارة ومنها �ملوؤملة وحتى �ملد�نة فهو يوؤمن باأن �مل�سرح 
)بقدر عنايته باملفاخر و�لجماد عليه �ن ل ين�سى �لوجه �لثاين 
فالظو�هر �ل�سلبي���ة �ذ� مت تركها دون ت�سخي�س وتعرية و�د�نة 
�ستغط���ي �لجم���اد و�لبط���وت ومتزقه���ا وتفرغه���ا م���ن معانيها 
وحتوله���ا �إىل ��سياء جوفاء، ويبغ���ي )قا�سم حممد( يف ر�سده 
�حلالت �ل�سلبية �إىل غاية �نتقادية لغر�س �لو�سول �إىل موقف 
يع���ري من خالله �لظو�هر و�ل�سل���وكات �ل�سلبية يف حياة �لفرد 
و�ملجتم���ع ويت�س���ح ذلك جلي���ًا يف م�ساهد كثرية م���ن م�سرحية 

)بغد�د �لزل بني �جلدل و�لهزل(.
يعتم���د )قا�سم حممد( �ملادة �لرت�ثي���ة �لنابعة من عن�سر �سعبي 
وم���ن روح �سعبية �أ�سيلة - حمتوية عل���ى حكمة �سعبية عميقة 
ونقد �سعب���ي م�سيب و�سخرية �سعبية. فاملناظر�ت و�ملطارد�ت 
�ل�سعري���ة و�لنرثي���ة وجمم���ل �ل�سل���وكات �ل�سخ�سي���ة �ملتميزة 
و�لب���ارزة لبع�س �ل�سخ�سي���ات �لتاريخية �ملعروف���ة ف�ساًل عن 
�لطر�ئ���ف و�حلك���م و�حلكاي���ات �ملختلف���ة �لو�قعي���ة منه���ا �و 
�ملوؤلفة.. كل هذ� يك���ون عند )قا�سم حممد( �سكاًل م�سرحيًا قاباًل 
لأن يكون مادة در�مي���ة لعرو�س م�سرحية �سعبية �لجتاه، ذلك 
�ن �ل���رت�ث و�ن مل يت�سمن ن�سو�سًا م�سرحي���ة باملعنى �لعلمي 
�لدقي���ق �إل �ن���ه غن���ي باملو�ق���ف و�ل�س���ور �لأديب���ة �لتي ميكن 

�لبحث يف �سالحيتها للم�سرح و�لدر�ما.
لذل���ك ي�س���ب )قا�سم حمم���د( كل جهوده �لفني���ة ل�ستنباط �سكل 
م�سرح���ي من كل ما ذكر، وهو حني يتعام���ل مع �ملادة �لرت�ثية، 
فان���ه ي�سع ن�س���ب عينيه تل���ك �مل�ساأل���ة في�سعى جاه���دً� لعطاء 
�لطاب���ع �ل�سردي �لق�س�سي �ملوجود يف �لرت�ث �إطارً� م�سرحيًا 

بعد �ن يغذيه بنف�س در�مي حني يوفر له ��سكاًل من �ل�سر�عات 
وي�سع���ى �إىل تنميتها عر �حل���دث و�ل�سخو�س و�حلو�ر. غري 
�ن )قا�س���م حممد( وهو يف دو�مة �لبحث ع���ن ��سكال م�سرحية 
ملادت���ه �لرت�ثية كان يوقع نف�سه ن�سبيًا يف �أ�سر ذلك �ل�سكل �لذي 
يحاول دومًا �ن يعطيه طابعًا عربيًا خا�سًا )كالديو�ن و�لب�ساط 
وحلق���ات �مل�ساج���د( كم���ا فع���ل يف م�سرحية )جمال����س �لرت�ث( 
فقا�س���م حمم���د ي�س���ب كل �هتمام���ه عل���ى �لتف���ن يف خل���ق تلك 
�ل�س���كال �مل�سرحية )�لت���ي يبقى مولعًا بها( وه���و يحر�س هنا 
عل���ى �ن حتمل تلك �ل�سكال من �ل�سال���ة ما يوؤكد خ�سو�سيتها 

�لعربية وتفردها عن �ل�سكال �مل�سرحية �لغربية )�لوربية(.
وق���د جن���ح قا�سم حمم���د - كم���ا جنح ع���ادل كاظ���م - يف �لتنبه 
�إىل خ�سو�سي���ة �لق���رن �لر�ب���ع للهج���رة �ل�س���اج باملتناق�سات 
و�ل�سر�ع���ات نتيج���ة �سيط���رة �لبويهي���ني على �لع���ر�ق، و�إىل 
خ�سوب���ة هذ� �لق���رن �لدر�مي���ة، �ذ يزخر بظو�ه���ر و�سر�عات 

معقدة )�سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية(.
و�ذ� كان ع���ادل كاظم قد ��ستع���ار �سخو�سًا بارزة مثل )�ملتنبي( 
و)عم���ر�ن بن �ساهني( و�عتمدها مناذج در�مية تعر عن طبيعة 
�لقرن �لر�بع للهجرة، فان قا�سم حممد قد �عتمد حادثة تاريخية 
وهي ��سر�ب �لن�ساجني يف بغد�د عام 374ه�، من دون �للجوء 
�إىل �عتم���اد �أو ��ستح�سار �سخ�سي���ات تاريخية عيانية حمددة، 
عا�ست تلك �لو�قعة و�ساهمت ب�سنعها وهو �ذ ��ستعار �سخ�سية 
)�بي حيان �لتوحيدي( �لذي عا�س يف ذلك �لقرن و�أّرخ له، فانه 
ق���د جرده من خلفيت���ه �لتاريخية و�سم���اه )�لفيل�سوف �لور�ق( 
كما ��ستع���ار �كرث من حادثة تاريخي���ة ل تنتمي �إىل تلك �لفرتة 
�لتاريخي���ة نف�سه���ا، لي�سمه���ا حت���ت مظل���ة �حلادث���ة �ملحورية 
يف توظي���ف در�م���ي مقن���ع دون �لنظر �إىل �لرتتي���ب �لتاريخي 

لالحد�ث و�ل�سخو�س �ملعتمدة.
لقد متيز قا�سم حمم���د يف )جمال�س �لرت�ث( بعنايته �لو��سحة 
يف ر�س���م �ملو�ق���ف و�ل�سخو�س وفقًا ملعاجل���ة در�مية جديدة ل 
تتك���ئ يف مفرد�تها كث���ريً� على �مل�سدر �لرت�ث���ي �ل�سلي، ويف 
حر�سه عل���ى ت�سمني م�سرحيته قيما در�مي���ة وفكرية �ن�سجت 
م�ستو�ه���ا �لفني وعمقت���ه، فقد �حتوت )جمال����س �لرت�ث( على 
�ح���د�ث در�مية و�سخو�س كانت تنطوي على �مكانيات در�مية 
وحتم���ل مقومات �ل�سخ�سية �لدر�مي���ة �لناجحة مثل )�لور�ق( 

و)�ملجروح( و)�لبغد�دي(.
هك���ذ� كان قا�س���م حمم���د م���ن خ���الل )بغ���د�د �لزل( و)جمال�س 
�ل���رت�ث( ر�ئدً� يف جم���ال جتربة م�سرحة �ل���رت�ث و�لبحث عن 
عنا�س���ر در�مية كامنة في���ه. وكانت جتارب���ه �مل�سرحية يف هذ� 

�ملجال عالمة فارقة يف م�سرية �مل�سرحني �لعر�قي و�لعربي.

قاسم محمد ومسرحة  التوحيدي 
د. ح�شني علي هارف 



العدد )3017(ال�شنة احلادية ع�شرة - الأربعاء )26( �شباط 142014

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

حممد اإبراهيم اأبو �شنة

يقولون يل فيك �نقبا�س و�منا
ر�أو� رجال من موقف �لذل �حجما

�أرى �لنا�س من د�نا همو هان عندهم
ومن �كرمته عزة �لنف�س �كر�ما
ومازلت منحاز� بعر�سي جانبا

من �لذم �عتد �ل�سيانة مغنما
�ذ� قيل هذ� م�سرب قلت قد �أرى
ولكن نف�س �حلر حتتمل �لظماأ

وماكل برق لح يل ي�ستفزين
ول كل �أهل �لأر�س �ر�ساه منعما

ومل �ق�س حق �لعلم �ن كان كلما
بد� طمع �سريته يل �سلما

ومل �بتذل يف خدمة �لعلم مهجتي
لأخدم من لقيت لكن لخدما

ولو �أن �أهل �لعلم �سانوه �سانهم
ولو عظموه يف �لنفو�س تعظما

ولكن �أهانوه فهانو� ودن�سو�
حمياه بالأطماع حتى جتهما

و�ل�ساع���ر هن���ا يلق���ي بالل���وم عل���ى �أه���ل �لعل���م �لذي���ن مل 
يح�سن���وه بالكري���اء و�لعف���ة و�لكر�م���ة �أم���ا �ب���و حي���ان 
�لتوحي���دي فقد �أفنى عمره يف خدم���ة �لعلم وكان يظن �نه 
�سين���ال بهذه �خلدمة حظا م���ن �لي�سر يف �حلياة �و �ملكانة 
يف �ملجتمع ولكنه عا�س فقري� متهما يف علمه وفكره وحني 
ح���رق كتب���ه كت���ب �لي���ه �لقا�سي �ب���و �سهل عل���ي بن حممد 
يلوم���ه على مافعل فجاء ج���و�ب �أبي حيان مليئا باحل�سرة 

و�مل���ر�رة و�لأمل ولكن���ه يح���اول �لتري���ر نافي���ا ع���ن نف�سه 
تهم���ة �لتق�سري فيق���ول: �ن �لعلم ير�د للعل���م كما �ن �لعمل 
ي���ر�د للنجاة ف���اذ� كان �لعمل قا�سر� عن �لعل���م،، كان �لعلم 
كال عل���ى �لع���امل، و�نا �ع���وذ بالله من علم ع���اد كال و�ورث 
ذل، و�س���ار يف رقبة �ساحبه غال، ث���م يف�سر �بو حيان ذلك 
بقول���ه: ث���م �علم علمك �لله �خلري �ن ه���ذه �لكتب حوت من 
��سن���اف �لعلم �س���ره وعالنيته،، فاأما م���ا كان �سر� فلم �جد 
ل���ه من يتحلى بحقيقته ر�غبا و�ما ما كان عالنية فلم ��سب 
من يحر����س عليه طالبا،، على �ين جمعت �كرثها للنا�س،، 
ولطل���ب �ملثالة منه���م،، وتعق���د �لريا�سة بينه���م وملد �جلاه 
عندهم،، فحرمت ذلك كله، ول�سك يف ح�سن ما �ختاره �لله 
يل، وناط���ه بنا�سيت���ي،، وربط���ه باأمري، ث���م ي�ستطرد �بو 
حي���ان معلنا عن ر�أي���ه �ل�سيىء يف �لنا����س وكاأنه يجابههم 
بر�أي���ه كما جابه���وه بر�أيهم فيه فيقول: ومم���ا �سحذ �لعزم 
عل���ى ذل���ك يق�س���د �ح���ر�ق �لكت���ب �ين فق���دت ول���د� جنيبا 
و�سديق���ا حبيبا، و�ساحبا قريب���ا، وتابعا �أديبا، ف�سق علي 
�ن �دعه���ا لقوم يتالعبون بها ويدن�سون عر�سي �ذ� نظرو� 
فيها وي�سمتون ب�سهوي وغلطي �ذ� ت�سفحوها ويرت�ءون 
نق�س���ي وعيبي من �جلها،، فان قلت ومل ي�سمهم ب�سوؤ �لظن 
وتق���رع جماعتهم بهذ� �لعي���ب؟ فجو�بي لك �ن عياين منهم 
يف �حلي���اة هو �ل���ذي يحقق ظني بهم بع���د �ملمات،، وكيف 
�أتركه���ا لنا�س جاورتهم ع�سري���ن �سنة فما �سح من �أحدهم 
ود�د؟ ول ظه���ر يل من �ن�سان منهم حفاظ، ولقد ��سطررت 
بينه���م بع���د �ل�سه���رة و�ملعرف���ة يف �أوقات كث���رية �ىل �كل 
�خل�س���ر يف �ل�سحر�ء و�ىل �لتكفف �لفا�سح عند �خلا�سة 

و�لعام���ة،، و�ىل بي���ع �لدي���ن و�ملروؤة و�ىل تعاط���ي �لرياء 
بال�سمع���ة و�لنف���اق، و�ىل م���ال يح�س���ن باحل���ر �ن ير�سمة 

بالقلم، ويطرح يف قلب �ساحبه �لأمل.
و�ح���و�ل �لزمان بادية لعينيك بارزة بني م�سائك و�سباحك 
ولي����س ماقلت���ه بخ���اف عليك م���ع معرفتك وفطنت���ك و�سدة 
تتبع���ك وتفرغ���ك وم���ا كان ينبغ���ي �ن ترت���اب يف �س���و�ب 
مافعلت���ه مبا قدمت���ه وو�سفته ويب���دو �ن �لياأ�س �لذي �خذ 
مبجام���ع قلب �بي حي���ان مل ياأت فقط من ع���دم �ل�ستجابة 
لأدب���ه وعلمه وعجزه عن ك�سب رزق���ه و�منا �ي�سًا لنه فقد 
�لأحب���اب ور�أى يف غي���اب �لو�ح���د منهم بع���د �لآخر نذيرً� 
مبوت���ه هو �ي�سا فه���و يقول: و�لله يا�سي���دي ولو مل �تعظ 
�ل مب���ن فقدته من �لخو�ن و�لأحد�ث من �لغرباء و�لأدباء 
و�لأحب���اء لكف���ى فكي���ف مبن كان���ت �لعني تقر ب���ه و�لنف�س 
ت�ستنري بقربه���م فقدتهم بالعر�ق و�حلجاز و�جلبل و�لري 
وم���ا و�ىل هذه �ملو��سع وتو�ت���ر �إيّل نعيهم فهل �نا �إل من 
عن�سره���م وي�سري �بو حي���ان �لتوحيدي بع���د ذلك �ىل �نه 
�قت���دى فيما �قدم عليه م���ن حرق كتبه باأئم���ة يقتدي بهم،، 
وو��س���ح �نه مل يتخذه���م ��سوة لأن �حو�له���م غري �أحو�له 

و�منا هو ي�ست�سهد بهم فقط فيقول:
وبعد فل���ي يف �حر�ق هذه �لكتب ��س���وة باأئمة يقتدى بهم 
ويوؤخ���ذ بهديهم منهم �بو عمرو ب���ن �لعال ،، وكان من كبار 
�لعلماء مع زهد ظاهر، دفن كتبه يف بطن �لأر�س فلم يوجد 
لها �أث���ر،، وهذ� د�ود �لطائي وكان يقال له تاج �لمة، طرح 
كتب���ه يف �لبحر وقال يناجيها،، نعم �لدليل كنت و�لوقوف 
م���ع �لدليل بع���د �لو�سول عن���اء وذهول وب���الء وخمول،، 

و�ل�س���وؤ�ل �أما كان و�رد� �ن تكون ه���ذه �لكتب دليال لغريه 
كم���ا كانت دليال ل���ه،، وهذ� �بو �سف ب���ن ��سباط حمل كتبه 
�ىل غ���ار يف جبل وطرحها فيه و�سد باب���ه فلما ميوت على 
ذل���ك قال: دلن���ا �لعل���م يف �لأول ث���م كاد ي�سلن���ا يف �لثاين 

فهجرناه لوجه من و�سلناه وكرهناه من �جل ما �ردناه.
وهذ� �بو �سليم���ان �لد�ر�نى جمع كتبه يف تنور و�سجرها 
بالنار ثم قال: و�لله ما �أحرقتك حتى كدت �حرتق بك وهذ� 
�سفي���ان �لث���وري مزق �ألف ج���زء وطريهايف �له���و�ء وقال 
لي���ت يدي قطعت من ها هنا ب���ل من هاهنا ومل �كتب حرفا، 
ث���م �س���كا �بو حيان بعد ذل���ك هم �ل�سيخوخ���ة،، ومن �جمل 

ماكتبه يف ر�سالة �لغربة هذه �ل�سطور: 
�ساألتن���ي �ن �ذك���ر ل���ك �لغريب وممن���ه و��سف ل���ك �لغربة 

وعجائبها �ن �لغريب بحيث ماحطت ركائبه ذليل.
ويد �لغريب ق�سرية ول�سانه �بد� كليل.

و�لنا�س ين�سر بع�سهم بع�سا ونا�سره قليل.
ثم يقول:

�لغري���ب م���ن غربت �سم����س جمال���ه،، و�غرتب ع���ن حبيبه 
وعذ�له و�أعرب يف �قو�له و�فعاله.

ويف���رق بني غريب فارق دي���اره وغريب حا�س���ره �لهم يف 
د�ره فيقول:

�أغ���رب �لغرباء من �سار غريبا يف وطنه و�أبعد �لبعد�ء من 
كان بعيد� يف حمل قربه.

و�ذ� كان �ب���و حيان �لتوحيدي قد عر عن ع�سره فان نفاذ 
حكمته جتعل كتاباته معرة عن كل �لع�سور.

جريدة امل�سري اليوم/ 2011

أب��و حي��ان التوحيدي بي��ن نفاذ 
البصيرة واليأس من العالم

ه��و علي بن حممد بن العبا�ش املعروف باأبي حي��ان التوحيدي �شرازي الأ�شل واحد من 
عمالقة كتاب القرن الرابع الهجري هذا القرن الذي �شهد بزوغ العباقرة من ال�شعراء من 
امث��ال املتنبي واأبي العالء املعري وال�شريف الر�ش��ي واأبي فرا�ش احلمداين،، قدم بغداد 
واأق��ام بها وات�شل بكتاب ع�شره ووزرائه وامرائه،، عكف على موؤلفاته العديدة التي مل 
ي�شلن��ا منه��ا اإل القليل لأنه احرقها يف اأواخر حياته ياأ�ش��ا من النا�ش وح�شرة على اجلهد 

الذي بذله فيها ومل ينل عنه ثوابا،.
م��ن اأ�شهر اعمال��ه: المتاع واملوؤان�شة، ال�ش��ارات اللهية، املقاي�ش��ات، الهوامل وال�شوامل، 

الب�شائر والذخائر.
ويب��دو ان كثرين من اأهل العلم يف هذا الق��رن قد ا�شابهم ما ا�شاب اأبا حيان التوحيدي 
من اح�شا���ش بالظلم واملرارة فهذا هو القا�شي ابو احل�شن علي بن عبدالعزيز اجلرجاين 

يقول عن نف�شه التي تعبت يف حت�شيل العلم ولكنها نالت �شر اجلزاء.

�ساعر م�سري
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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زهر اخلويلدي 

رئي�ش جمل�ش الإدارة
رئي�ش التحرير 

ي���رى �لتوحيدي �أن �آثار �لعقل كثرية ولكنها تدرك موحدة لأن"من 
ك���رث �لو�ح���د فهو ��س���د خطاأ ممن وح���د �لكثري لأن تكث���ري �لو�حد 
�نحط���اط �إىل �ملرك���ز وتوحيد �لكث���ري ��ستع���الء �إىل �ملحيط"]5[. 
وبه���ذ� يك���ون �لتوحي���د �عتالء نح���و �جلوهر و�لتكث���ري �نحطاط 
نح���و �ملادة. كما ياأتي �لتكثري م���ن �لتمييز بني �لأ�سماء و�حلروف 
و�لأفع���ال بو�سفها �آثار �لعقل ويح�س���ل �لتوحيد برت�دف �لكلمات 

وت�ساحب �ل�سفات.
 يف ه���ذ� �ل�س���دد ن���ر�ه يخرنا:"فاأم���ا �إذ� فح����س ع���ن �آث���اره يف 
ح�سي�س���ه فاإن���ه متيي���ز وحت�سي���ل وت�سف���ح وحك���م وت�سوي���ب 
وتخطئ���ة و�إجازة و�إيج���اب و�إباحة."]6[ وه���و يف عمله ي�سرتط 
��ست���و�ء �للف���ظ باملعن���ى لأن �أح�س���ن �ل���كالم م���ا رق لفظ���ه ولطف 
معن���اه وتاأييد �ل�سماع �للغوي للقيا�س �لعقلي بالطبع وتبادل �لفن 
و�لطبيع���ة �لإلهام و�خللق وتوحد �لعقل باحل����س و�ل�سعور ق�سد 
�جتي���از درجة �ملحاكاة نحو �لإب���د�ع و�لذوق وميكن تطويع �لنرث 
لفائ���دة �ل�سعر وتركيب �ل���كالم هو تاأليف ب���ني �لنظم و�لنرث حيث 

ترد �لعبارة �إىل �جلملة و�ىل �سياق �لكالم.
زد عل���ى ذل���ك �أن �لتوحيدي يذك���ر �أنحاء �أربعة م���ن �لعقل: �لوىل 
تنفيه باإطالق عند من لي�س له عقل �لبتة، و�لثانية تقر وجوده ولكن 
يف �س���ورة باهتة �إذ يقال ف���الن يف عقله لوثة، �أم���ا �لثالثة فتذكره 
باعتد�ل حينما نقول فالن عاقل، بقيت �لناحية �لر�بعة �لتي جتعله 
م�سدر �لتمي���ز و�لرتبة �إذ يقال فالن �أعقل من فالن. وهكذ� يختلف 
ن�سيب �ملرء من �لعقل ب"�لقلة و�لكرثة، و�ل�سفاء و�لكدر، و�لإنارة 
و�لظلمة، و�للطافة و�لكثافة، و�خلفة و�حل�سافة."]7[ وكل �أ�سكال 
ه���ذ� �لتفاوت حمجوبة عن �لأب�سار ول حتيط بها �لأفهام. غري �أن 
م���ا يظهر منه و ي���درك بالعني هو �لخت���الف يف"�ل�سور و�لألو�ن 
و�خللق بالطول و�لق�سر و�حل�سن و�لقبح و�لعتد�ل و�لنحر�ف 

و�لرد و�لقبول"]8[.
�إن طري���ق �لعقل هو طريق جل���ب �ملنافع ودفع �مل�سار وهو و�سيلة 
�لإن�سان لتحيق �أغر��سه ونيل مطالبه بحيث"�سار هذ� ميلك بعقله 
غ���ري ما ميلك �لآخر"]9[ و�ف���رتق �لطبيب عن �ملهند�س وعن �لفقيه 
وعن �لنحوي. و�ن �سنعته هي �لهد�ية و�لإر�ساد و�لفتح و�لن�سح 
بالن�سب���ة �إىل �لإن�س���ان ونق���د �نتقا����س �حل����س و�لتبا����س �لذه���ن 
وتخطي �ل�سعور �ملموه و�حلك���م مبا ي�ستحق خا�سة و�أنه"�حلكم 
بقب���ول �ل�س���يء ورده وحت�سينه وتقبيحه"]10[. فه���ل يرى �لعقل 

�لباط���ل حق���ا يف وق���ت ويرى �حل���ق باط���ال يف وقت؟ وه���ل ُيعقل 
�لعقل؟

�لإن�س���ان يقتب����س بالعقل وي�ستمد منه �ملع���ارف ومنه يح�سل على 
بهجت���ه �لتامة و�سلطان���ه �لقاهر وملكوته �لأفي���ح وب�سيطه �لفائق 
وف�سائه �لعري�س، و�لعاقل يعقل معقوله و�لعقل �سم�س �أ�سرق من 
�لنف����س وم�ستخلف لها وق�سط �لفعل في���ه �أكرث من ق�سط �لنفعال. 
بي���د �أنه يحق لن���ا �أن ن�ستف�سر ملاذ� ي�ساب �لعق���ل بالعي و�لعطب؟ 
وكيف ينعت بالطلوع و�لغروب وباحل�سور و�لغيوب؟ وملاذ� نرى 
�لعق���ل يثوب �إىل �لإن�سان يف وق���ت ويعزب عنه يف وقت �آخر؟ هل 
�لعي���ب فيه �أم يف �لإن�سان؟ ه���ل ملخالطته �لب���دن �أم لتغلب �لتخيل 

على �لنف�س؟

لكن �لإ�سكال �لذي يظل يطرح هو: هل يتعلق �لأمر لدى �لتوحيدي 
بعق���ل �لعقل �أم بعقل �ملطلق؟ هل هو بيان يف �لعقل �أم عقل بياين؟ 
ه���ل ه���و عقل متكل���م �أم عق���ل منطقي؟  هل ه���و عقل نظ���ري تاأملي 
�أم عق���ل ك�سبي عملي؟ كي���ف �عتر �لنحو �لعرب���ي منطقا و�ملنطق 
�لإغريق���ي نحو�؟ وه���ل يجلب �لعق���ل للنا�س �ل�سع���ادة �أم �ل�سقاء؟ 
"مت���ى يق���ول ل �سبيل �إىل معرفة �حل���ق من �لباطل و�ل�سدق من 
�لك���ذب و�خلري م���ن �ل�سر و�حلجة م���ن �ل�سبهة و�ل�س���ك من �ليقني 
�إل باملنط���ق"؟ ه���ل �أجاب���ت فل�سفة �ل�س���اد على هذ� �ل�س���وؤ�ل �لذي 

�فتتح به �لتوحيدي مناظرة �ل�سري�يف �لنحوي ملتى �ملنطقي؟
املرجع:
اأبو حيان التوحيدي، االإمتاع واملوؤان�سة، دار اجليل،
 بريوت، الطبعة االأوىل 2003

أنحاء العق��ل وصنيع���ه عند 
أبي حيان التوحيدي

جاء يف"الإمتاع واملوؤان�شة"للتوحيدي"فيل�شوف الأدباء واأديب 
الفال�شفة"اأن اأح��د ال�شخ�شيات ال�شردية ط��رح عليه ال�شوؤال 
التايل:"ما العق��ل وما  اأنحاوؤه وما �شنيعه؟"فجاء جوابه ك�شفا 
عن التق�ش��ر واإبرازا لأهمي��ة الإيجاز والتو�شي��ح والتمييز 
والتقري��ب وق��د كان على ه��ذا ا النحو:"العقل هو ق��وة  اإلهية 
اأب�شط م��ن الطبيعة...وه��و خليفة اهلل وه��و القابل للفي�ش 
اخلال���ش الذي ل �شوب في��ه ول قذى")2( كم��ا اأن العقل"نور 
يف الغاي��ة مل يك��ن ببعي��د")3( و"ا�شم��ه مغ��ن عن نعت��ه")4( 
واإذا لوح��ظ يف ذروت��ه فاإن حديثه يوجب ط��رح الوهم ورفع 
احل��دود احلاجبة للمع��ارف واملق�شرة للم��دارك واملوقعة يف 

الأخطاء  واملتمثلة للب�شائط يف �شورة اأ�شنام.
فه��ل يدرك العقل الوح��دة اأم الكث�رة؟ وهل ه��و يف اتفاق مع 
ال�ش��رع اأم يخالف��ه؟ واأل ينبغ��ي الذهاب اإىل بالغ��ة التاأويل 
لت��دارك ه��ذا اخلالف م��ع الن���ش؟ وه��ل يف مق��دوره اإدراك 

املغيبات اأم اأنه حمدود مرتوك ذلك للنف�ش؟




