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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ةدراسَة نقديَة لبَعض المعالجات الرئيسي  
 ير  لكتابَات المَع

 للدكتور سحبان خليفات
 )الجامعة األردنية( 

 مقدمـة

فكار التي عبر عنهاا بباا العا   ام المثقفين العرب المعاصرين باألال يقل اهتم
حساااب بااال  م فعاال اإبن لاام ياال  ع يااا إالمعاارف فااي متلفاتاااه عاان اهتمااام القاا ما ه 

ساتاا فهما. اهكذا ب بت باا ره ما باالتجني ال ذين بلحقهما مع م الق ما  باه حين 
 عا ة االعتبار لهذا الفي ساف العق ي.إن نسمياه حركة بيمكن 

لقااا  عبااار هاااذا االهتماااام المنصاااف عااان نفساااا فاااي صاااار كثيااارة كالبحااا  عااان 
ه انشرها. هذا ما فع تااه اافيا   ع ميا   مخطاطات متلفات الفي سافه اتحقيقها تحقيقا  

حسااان إسااتاذان ع ااس ساابيل المثاااله  . عادشااة عباا الرحمن فااي ارسااالة ال فااراناه ااأل
مجا  الطراب سااي فااي يمااا يتصاال بالرساادل القصاااره ا  . بعبااب اعباا الكريم خ يفاة ف

الجااار الناااابناه اكنشااار الشااارام الق يماااة الممتاااالةه ال سااايما التاااي اهتمااات بالجااناااب 
لف ساافية فاااي شاااعرم. اهاااذا مااا فع اااا  . حامااا  عب المجيااا  بالنساابة لكتاااابي ابااان الساااي  ا

البط ياسااي" ااالنتصااار مماان عاا ل عاان االستبصااارا ااشاارم المختااار ماان للاميااات 
ال مااان اتعرياااف صااا ار السااافر األإبباااي العااا  اه اماااا فع تاااا ال جناااة المشااارفة ع اااس 

اللماان ببقاداا مان  راساة اباان  ه حيا  جع ات الجال  الاذف سامناالقا ما  بايبي العا  
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)االنصاااااااف االتحاااااارف( فااااااي متناااااااال الباااااااحثين المعاصاااااارينه اكال راسااااااة  (6)العاااااا يم
 –ن جه  هذم الحركة بالمنهجية الجا ة لهذا الفكر في ببعا م المخت فة. امن المتك  

لجهاا  طادفاة ممتاالة  امتا ا ا   -فاي الااعا  -نما يمثلإ –غير المن مة اغير المع نة 
  ارسين االشرام الق ما  كابن السي  البط ياسيه اابن الع يم.من ال

 ني غير معنيه بصارة مباشرةه بت كإهتم باه لذا فن اف سفةا المعرف هي ما بإ
ن بعااه هااذم  بيااة اال  ايااة لكتاباتااا. إال راسااات التااي تناالاات الجاانااب الجماليااة ااأل

را  القا ما  آل ال تجميعاا  إ بلي –كا يمية سف الش ي  ببحا  بامنها لأل -اال راساتا
خضاااه هااذم ألف تح ياال با نقاا  حقيقااي رغاام التناااعه بينهاااه فااي ببااي العاا  ه  ان إ

 ال عما  فياا آلرا  المعارف تق ي يا   آخر منها ال يلي  عن كانا عرضا   كما بن بعضا  
فااي ماضاااه ماااه ابطريقااة ال تكااا  تخت ااف عاان ت ااك التااي كاناات ساااد ة فااي عصاار 

نااا لاايب لهااذا الناااه ماان اال راساااتا عيمااة كبياارة فااي مجااال إن ثاام فالمعاارف ذاتااا. اماا
 من اجهة الن ر المعاصرة. (6)تقييم ترا  الفي ساف

 –لااااااات تح يااااااا  اف سااااااافة المعااااااارفا ا لعااااااال ببااااااارل ال راساااااااات الح يثاااااااة التاااااااي حا
سااتاذ عب ال ااا الع ي ااي فااي كتابااا االمعاارف ذلااك ت ااك التااي عااام بهااا األ -بماضاااعية

نني  من التح يل ال  اف االف سفي م خ    المجهالاه حين اتخذ لفهم ترا  المعرف. اا 
ن هنااااك ل لتياااار البط ياساااي اابااان العااا يم. إصااايإلاااس هاااذم ال راساااة كامتااا ا  بن ااار ب

بالطب   راسات بخرى ح يثة عام بها مستشارعان مان بمثاال فاان كرايمار انيك ساانه 
عمااار فااارا ه  ابااااحثان عااارب مااان بمثاااال  . طاااا حساااينه احامااا  عبااا القا ره ا  .

                                                 

( لم يبق من دراسة ابن العدييم سد ا الدميمدةم  مدد اليراسدة الية ذ ذدة فام دد ، دم م د م ل سد  1)

 شيييم إلذند.ال

( ال يعني هذا  بديا     لد  اليراسددأل ايدبذدة ماليددلذدة هدي مدن هدذا الند أم ،دا  د     هندد  2)

دراسدأل مديدزة يدب الدعري م عرهم لي   اليي قدمد  ب دد د. ئدةشدة ئبديالرلدن لرسددلة 

 الغفرا م ملسذن ال اد ل بنذة الم  ذة ،ي رسدلة الغفرا .
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اعب الاهاب علامه ابمين الخاليه اطادفاة مان الكتااب الاذين بساهماا فاي االمهرجاان 
باااي العااا   المعااارفا. امااان الممكااان تصااانيف هاااذم ال راساااات المخت فاااة فاااي لفاااي ألاأل

 لكل ااح ة اتجام معين اخصادص مح  ة. همجماعات

عبااا القا ره  لتاااي عاااام بهاااا نيك ساااانه ابماااين الخااااليه احامااا ن ال راساااات اإ)ب( 
ذ رفااااه هااااتال  لعاااا ة إ به ع ااااس ساااابيل المثاااااله تجسااااي  ل تجااااام النفساااااني فااااي األ

حكااام الخاصااة لفااا  ال ريبااة فااي التراكيااب المعقاا ةه اتناااعه األاعتبااارات كشااياه األ
لااااس كتابااااات المعاااارف كتعبياااار عرفاااااني عاااان ف ساااافة إن ين ااااراا ببالمساااايلة الااحاااا ةه 

لس شي  ذف عيمة عرفانيةه ف سفي لن ينتهي بنا إلبالمعنس الفنيه ارباا بن التح يل ا
ال  فما ج اى الح ي  عن ربيا في ال ين با القيم ما  ام يقارر فاي كال عضاية حكماا  

ها احا م الاذف  -فيما رباا –ن التناال النفسي إي ب  بن ينقضا في ماض  آخر؟. 
 -بنهام يمكن بن يضي  لنا ببعا  هذا الترا ه ايكشف عن حقيقتا. اع  نساي هاتال 

ن هااااذا شخصاااية المعاااارف ال تاااارا  المعاااارفه أل ساسااااا  بنمااااا يح  ااااان إ -بهاااذا الماااانه 
ل كشف عن اال ااف ا النفسية التي حم ت الكاتب ع س بن يقال  المنه  يرمي بساسا  

مااا عاااله الاايب ل تح ياال العرفاااني با المنطقااي لهااذم الكتاباااته ساااا  كاناات خ قيااة با 
الفع ياة ل تنااال النفساي لكتاباات المعارف هاي اختفاا   ن النتيجاةإميتافيليقية. اهكذا فا

ذ نحم هااا بتطبياا  مقاااالت الماانه  النفسااي ع ااس بن تفاار ماان بااين بياا ينا با إ هف ساافتا
 تختفيه ثم ننكر بع  هذا اجا ها.

)ب( انط ااا  مع ااام ال راساااات الق يماااة لتااارا  بباااي العااا   المعااارف مااان من اااار 
باا كتاباات ابان الجاالفه االاذهبيه  سياسي محاف . هذا ما يمكن بن نصاف - يني

لااااي. لاااايب خطااااي بن تكااااان هناااااك  راسااااات إ ... اغاااارب النعمااااةه اياااااعات الحماااااف
لكتابات المعرف من اجهة الن ر ال ينية با السياسية السااد ة فاي عصارم با فاي بف 

 مار التالية"طي ها ارتكاب ااح  با بكثر من األعصر آخره لكن الخ
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االنثرية" فمن هتال  ال ارساين امان يقتضاب ( تحريف النصاص الشعرية 6)
را  بمن شعرم في عصي ةه فيالعم بن بباا العا    جم ة من عالا في رسالةه با بيتا  

... كماا فعال اللمخشاارف فاي بيتااا الاذف اصاف بااا الناار فااي  باا معارضاة القاارآن
اه (6)مرثية الشريف الماسافه اكماا فعال يااعات فيماا نق اا عان الفصاال اال اياات

الجااالف الااذف نح ااا بيتااين ماان الشااعر  الااين ع ااس الكفاار الصاارينه االااذهبي  ااباان
ع ااس تحاا ف القاارآن.  فيمااا يتصاال بتحريااف عناااان الفصااال اال ايااات ليصااير  اال  

 ا  بااالقاا  اعتمااا  هاااتال  فاااي تكفيااارهم ل معااارف اع اااس شااابا اباهاااام ا.. جع ااااا  يناااا نه
 .(6)ا هريا   يا  طاعرم ابرهميا   امل كيا   ام ح ا    يانه فجع ام لن يقا  بين األ مقسما  
 لس المعرف.ييف النصاصه بعني اضعها انسبتها إ( تل 6)

االتركياال ع ااس جانااب ااحاا   ( تجاهاال القضااايا الكثياارة التااي تناالتهااا كتاباتاااه6)
 ن فاااي هاااذا العمااال طمساااا  إبااارالم كيناااا القضاااية الاحيااا ة التاااي اشااات ل بهاااا. فقاااط مااا  إ

خ عيااااات البحاااا  ال فيااااا إنااااا ال يتساااا  اببعاااال مااااا يقااااماااار بخاااارىه اهااااا ل جاانااااب األ
خفااا  إالف ساافي. لقاا  كاناات غايااة التركياال ع ااس عقياا ة المعاارف ال ينيااة االطعاان فيهااا 

الخ قي لا من الحياتين ال ينية االسياسية السااد تين فاي مجتمعاا"  –الماعف العق ي 
صاراحة  يااهمإ لق  هاجم الفقها  اع ما  الك مه ااالخبااريينه ارجاال الحا ي  متهماا  

عحام آرادهم الخاصة في ص ب ال ينه اهذا اتهاام باالتلييفه فار اا بتكفيارم. اهااجم إب
 ماااله االم ااالةيااهم بالط ياانه انهاب األإ فسا  رجال الحكم االسياساة متهماا   يضا  ب

 في جم  الضارادب لصاالحهم الخااصه االفسا . احاين اطعان فاي كثيار مان رتساا 
عمااااالهمه اشاااان  ع ااااس المت بسااااين بااااالتقس ب المااااذاهب االنحااااله اكشااااف عاااان حقاااااد 

                                                 

لكيدب " مج اليةري ئن لذثذة  بي العدا  الدعدري" لذ سد  البدييعيم ( س ذم الينيي: مميميه 1)

 م ص "م".1411مطبعة اليرقيم دمشقم 

 ( الدرجع السدبقم ص "م".2)
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ايصارفاهم عان الن ار فيماا  هن يساقطام مان بعاين النااببرا  هتال  ب..  لسين االمت
 .(6)عالا فيهمه فطعناا في  يناا

 عن بف منه . ( القيام بال راسة بعي ا  6)

 ن مع م ال راسات الصا رة عن المن ار ال يني با السياساي عا  اعتارف ااحا ا  إ
 اسياسايا   غايتا تجريم الفي ساف  ينياا   مرا  بخطا  السابقةه اكان ذلك من األ با بكثر

سان  ان التاي  ثينيان بسقراط. ايقيني بنا لا كاان المعارف فايع س نحا ما فعل األ
اا   لااا فااي األكااان فيهااا حااين كاتبااا  اعااي الاا جاال ماا  شااي  ماان  عاة الفاااطميه با مَّ

ا المعالجااااة بذا كاااان التنااااااله ا  بقت ااااا. ا  القااااةه لقاماااات الساااا طتان السياساااية اال ينيااااة
خطاا  الساابقة فمان المتكا  االحالاة فاي األ السياسية لتارا  المعارفه غارعاا   –ال ينية 
 لس تقييمها.إلس ف سفة المعرف با إنا ليب الطري  الصحين بهذم 

لاااس عااا ة فااار " يااارى الفريااا  فكاااار المعااارف إ)ج( انقسااام ال ارساااان المحااا ثان أل
ي اسااتخ ام المعاارف ل شااعر  ان النثاار فااي التعبياار عاان بفكااارمه مااا ن فاابال منهااا األ

ذ ال تسامن  اب الف سافة فاي الشارم االتا ليله إسابيبع م عن فدة الف سافة. النثار هاا 
الصياغة الشعرية بعره الفكرة االبرهان الااضن ال عي  ع يها. االعباارات المجالياة 

بنااا لاايب فااي كتابااات    بيضااا  تتنااافس اشااراط االساات الل الصااحين. اربى هااذا الفرياا
مار الاذف منااه األ حكاماا المخت فاة ابتا ا ا  بالمعرف ما ي ل ع س اجا  امانه ا يقارر 

ا ن فاي كتاباتاا اعا را  إلس تقريار بحكاام متناعضاة. نعام إ -ع س ح  عالهم –انتهس با 
فكار الف سفيةه لكن هذا الق ر منقال عن معاصريا با عن الف سفة الق ما . من األ

س اب الذف كتب با المعرف متلفاتاه اخ ا هذم من المنه ه اشياه ن األإالتالي فاب
كل  –عن ساام  منقاال   هالق ة الق ي ة من بفكارم المتسقةحكاماه اكان بالتناعه بين 

                                                 

 ( الدرجع السدبقم ص "م".1)
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هاااذا يحاااال  ان تصااانيفا فاااي لمااارة الف سااافةه ايحم ناااا ع اااس بن نصااانفا فاااي لمااارة 
 الشعرا  المتف سفين.

ال ارسااين ذاف ال رايااة الف ساافية رفاا  التناااعه الماا عس فااي لقاا  حاااال فرياا  ماان 
لمانه  التااريخي. امان ثام فقا  ركالاا جهاا هم اكتابات المعارف عان طريا  اساتخ ام 

باتجااام تح ياا  تاااريي لكاال ااحاا  ماان متلفاتااا ماا  البحاا  فااي اال لامياااتا عاان ب لااة 
التناااعه ن رفاا  بتساااع  ع ااس اضاا  ترتيااب تاااريخي  عياا  لكاال للاميااة. اهكااذا رباا 

ع ااس اآلخاار.  لمنااا   حاا  الحكمااين المتناعضااين باعتبااارم سااابقا  إسااقاط بالماا عس يكااان ب
نااا يمثاال عن دااذ مرح ااة تجاالهااا الفي سااافه اال عيمااة لهااا بالتااالي فااي تح ياا  ف ساافتا إ

النهاديااة. لكاان هااذا الفرياا ه افااي مق متااا  . عماار فاارا  عاا  اعتاارف باسااتحالة ترتيااب 
ريي كال يلاس تاإلاس هاذا بناا ال سابيل . يضااف إ عيقاا   اريخياا  ت جمي  ال لاميات ترتيباا  
متلفات ع  حال بيننا ابين ع م من هذم الن ضياه الجل  األبمتلفات المعرفه كما 

ن هناك عقبات ماضااعية تحاال  ان بفكار الفي ساف النهادية. اهكذا نرى تح ي  ب
مكانياااة فترضااانا إف سااافة المعااارف. احتاااس لاااا ا اساااتخ ام المااانه  التااااريخي فاااي  راساااة

 .(6)كثيرا   ن ما سيق ما في نهاية المطاف لن يكان شيدا  إاستخ اما ف

مكانياااة رفااا  التنااااعه مااان إ) ( غيااار بن مع ااام ال ارساااين المحااا ثين عااا  رفاااه 
بناين لاا ن كثارة عا   المتبلاس بهمياة هاذا االتجاام اخطارتاا إكتابات المعرف. اترج  

ماااان  -المحاضاااارات االمتلفاااات عبااار –عاااا  مكااانهم  اعمااال مع مهااام فااااي الجامعاااات
فاي لاا حا   ن جال هاتال  ممان الإ. ناا خااطت تماماا  يبين بشاعة هذا الفهم الذف ساإ

ناا غيار عاه الكتاب العاماة عنهاا. امان هناا فإالف سفةه بل غاية معرفتا بهاا عارا ة ب
ان القاا ما ف فااي ر  فكااار المعاارف الف ساافيةه الهااذا جااارى هااتال  ال ارساابمتهاال ل راسااة 

باارال نيااةه اعجاالاا عاان إا اليانابا الفارسااية بلااس الف ساافات الهن يااة عاارف إف ساافة الم
                                                 

مهد   "يضد بةثي: "مذيد،ذزيمدد الع د  مالطبذعدة ،دي ، سدفة  بدي العدا  الدعدري هذا ،ي ( انظر 1)

 ردنذة. ة "دراسدأل"م اليدمعة اي،ي مي دراسة سينشر قريبد  



 16 

نناا ال نسات رب تقيايمهم السا بي لف سافة المعارفه إصي ة فيهاا. امان هناا فالجاانب األ
 -ن جهاة االتساا  الاذاتيبا م -اهم غير مته ين لتبينها –صالة ساا  من جهة األ

 فحصها. لمام بالمنط  ليكاناا عا رين ع ساليب لهم إ

 ننا ال نج  في كتاباات هاذم الفداة مان  ارسايبال ليل ع س ص   الحكم الساب  
ماا ف سافية. لقا   لعا  كتاباة نهم ع  عرفاا بن االنثرا ليب شرطا  بالمعرف ما ي ل ع س 

لهااذا الساابب.  نااا لاايب في سااافا  عاان ف ساافتا بالشااعره الاام يقاال بحاا  إ عباار بارمنياا ب
فاي  نهاا عباارات مجالياةبطب المعاراف باالم  م ايعرف كل مان عارب شاذرات هياراع ي

ألناا اساتعمل المجاال بهاذم  ن هياراع يطب لايب في ساافا  غاية التعقي . اال بح  يقال إ
ة التااي اسااتعم ها المعاارف ياا اة المعرفن فشاال هااتال  ال ارسااين فااي تح ياا  األال رجااة. إ

ماانه   نكااار اجااا ع ااس إ –عناا  الن اار فااي كتاباتااا  –اعباال بهااا هااا الااذف حم هاام 
ن عجلهم عن تاجيا النصاص اجهتها الصحيحةه افهم بل تح يل با التركيب. كما 

العبارات المجالية بالطريقة المناسبة ها الذف حم هام ع اس الحكام ع يهاا بالتنااعه. 
 امما ساع هم ع س ارتكاب هذا الخطي ع ة بمار"

ين مااان متلفاااات المعااارف التاااي ب  ااات عراباااة سااات ال" ضاااياه عااا   كبيااار جااا ا  األ
ادعة  ياااان ااساات فر ااساات فرفا الااذف ضاان ماان بااين المتلفااات الشااعرية الإ. (6)متلفااا  

الانا اافياااا شاااعر ااجاااام  األ (6)مااان عشااارة آالف بياااتا ن افياااا نحااااا  بذكااار يااااعات 
ماا الالام ب ه(6)جالا اببيات شعرم نحا تساعة آالف بياته اهاا ث ثاة ب.. ع    من ام

فقا  فقا ت  – (6)  عشار بلاف بيات مان الشاعرااالذف ايحتاف ع اس بحا –ما ال ي لما 

                                                 

م مدددة 1494م دار الشدع،م المددهرةم 1م ج2سدامذة )النسد ة العربذدة(  ( داةرة الدعدرف اإل1)

 .555" ب  العا  الدعري"م ص

 .191لذد  اليراث العربيم صإم دار 3دبد م ج( يدق أل الةد ي: معيم اي2)

 .155 -151( الدرجع السدبقم ص3)

 .153م ص( الدرجع السدبق1)
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ه ااكتااب راحاة ال الام (6)متلفات ع ة تتصل باا مثال" اشارم ال الام اهاا جال  ااحا ا
ه ااكتااب (6)ايشرم فيا ما في كتاب للام ما ال ي لم من ال ريبه نحاا ماداة كراساةا

الحا ا  . بماا كتااب اعاضاي(6)الراح ةه ث ثة بجلا  في تفسير كتاب للام ما ال ي الما
بااااراهيم عناااا ما فقاااا  احتاااار  افاااي مقااااام إ (6)الاااذف ربف القفطااااي منااااا اسااابعة مج اااا اتا

خاارى بيفضاال ماان حاا  شااعرمه . الاام يكاان حاا  كتاباتااا امتلفاتااا النثريااة األ(6)احتاار ا
لاام يصاا نا منهااا غياار جاال  ااحاا . ا  (1)جاالا ابفكتاااب االفصااال اال اياااتا فااي اساابعة 
فهرست اعف ن اام  ربى القفطي منا افي (6)ااااليك اال صانا ااثنان اتسعان جل ا  

فقاطه الام يصا نا مان  (6)ا.. ث ثاة اساتين مج ا ا   ساحا  الطاسايالم ك الحسان بان إ
باااي بهااذا الكتاااب الضااخم غياار شاااذرات ع ي ااة نق هااا ياسااف البااا يعي فااي كتابااا عاان 

حاااا  بلهيااااة هااااا العاااا  . اتاااا ل هااااذم الشااااذرات ع ااااس بن تصااااار المعاااارف ل ااااذات اإ
ماااا رسااااد ا التاااي ربماااا باضاااحت بعاااه جااناااب ف سااافتا الكتااااب. ب ماضااااعات هاااذا

ال عا   محا ا  إه لام يبا  منهاا (9)اربعاان جال ا  إناا بفكانت مجماعة في كتااب اعيال 
 ل  اية.

ن به ا باا ا  نا ماان شااعر المعاارف ال يب ااأ النصااف بن مااا اصاا بضاان ممااا سااب  اا 
ا بيننااا ابااين فضاال. القاا  حااال ضااياه هااذا الجاال  الكبياار ماان تراثاابحاا  النثاار لاايب 

                                                 

 .153( الدرجع السدبقم ص1)

 .154( الدرجع السدبقم ص2)

 .191( الدرجع السدبقم ص3)

 بدراهذممإمةددي  بد  الفضد   م مةمذق1( المفطي )جددل اليين(: إنبده الرماة ئ ى  نبد  النةدةم ج1)

 .96م ص1455مطبعة دار الكي، الد ريةم المدهرةم 

 .96( الدرجع السدبقم ص5)

 .113م ص3دبد م ج ي: معيم اي( يدق أل الةد9)

 .111( الدرجع السدبقم ص6)

 .99م ص1(  المفطي: إنبده الرماة ئ ى  نبد  النةدةم ج1)

 .191م ص3دبد م ج( يدق أل الةد ي: معيم اي4)
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تق م ساى جل  مان ف سافتاه  ي ينا المعرفة عضايا كثيرة عالجها. إن كتبا التي بين ب
ست ل مناا ن يبع س الكله كما ليب لا  ن يستنبط من هذا الجل  حكما  بح  اليب أل

فكاااار الااااار ة فاااي بااااعي متلفاتاااا. لقااا  سااااع ت الاعااااد  ع اااس سااابيل اليقاااين ع اااس األ
ن يااااذهباا فااااي الرجاااال كاااال مااااذهبه ع ااااس بنتحاااا   عاااانهم  السااااابقة ال ارسااااين الااااذين

 لاة مماا باين بيا يهم مان تراثاا. اشاتان باين فااره كثيارة لفقااا لهاا األ فافترضااا بماارا  
 ت باح  غير متخصص خر مستم  من تخيآمستم  من ااع  كتابات الفي ساف ا 

ن مثاال هاااذا با ااعااف ع اااس كاماال تاارا  ماان ي رساااا. ال شااك لاا ف فااي الماضاااهه ب
حكام الماجاا ة فاي هاذم ن األإ لة في ح ا  رتيتاه اهذا ما كان. اح  سي ف  األالب

ال راسااااات مجااااار  اتخمينااااااتا با اتاععااااااتا صاااااغها صااااااحبها فاااااي صاااااارة تقريرياااااة 
 مض  ة.

مان تاارا  المعارف الااذف اصا نا لاام يالل غياار محقا  بطريقااة  ن جاال ا  إ –الثااني 
ذا بخااذنا فااي إ. فااال ي االما مااث    ع ميااة. هااذا هااا شااين  ياااان اسااقط اللناا ا االاالام مااا

اعتبارنا تحريف بعه القا ما  لابعه شاعرم فاي ال لاميااته ااضاعهم الشاعر ع اس 
بياات الااار ة فاي الا ياان المطبااه ما  ماا مما تكشف عنا مقارنة بعاه األ –لسانا 

عرفنااا كاام هااي صااعبة عم يااة  –ار م اباان السااي  البط ياسااي ماان شااعر ال لاميااات ب
ا تقييمها. لكن الباحثين السابقين ممان نتحا   عانهم لام يك فااا بل تح ي  بفكار الرج

بنفساااهم عناااا  تحقيااا  النصااااص عبااال  راساااتها با الحكااام ع يهااااه بااال تجااااه اا هاااذا 
مان النصااص  ساب الع مي ل  راسةه ااعب ااا ع اس عاره بفكاارم اتقييمهاا ابتا ا ا  األ

 المنشارة بكل ما فيها من بخطا  اتحريفات اتلييف.

ع م من متلفات المعرفه اع م تحقي  جل  مما بقي حتس ه القسم األن ضياإ
العريضااة باساام الع اامه ماا   إطاا   بعااه الاا عااىاليااام عاا  ساااع  الفدااة السااابقة فااي 

ا الماجااا ة منهاااه بعاا  تحقيقاااه ليحاا  لهاام بنهاام لاام يسااتقرداا كتابااات المعاارف ك هااا ب
 ل راساتهم. تقرير  عاايهم. ايكشف هذا عن السمة الع مية اللادفة
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ن ا عاااااا  القااااا رة ع اااااس فهااااام العباااااارات الف سااااافية بمااااار شااااااد ه فكااااال إ -الثالااااا 
القااااا رة ع اااااس التف سااااافه فماااااا بالاااااك حاااااين يكاااااان هاااااذا  -فاااااي العاااااا ة –فااااار  يااااا عي 
فااااااي جامعااااااة؟. لقاااااا  بعطااااااس  ا محاضاااااارا   ب العربااااااي بلااااااأل با عمياااااا ا   الفاااااار  كاتبااااااا  

ر عبااااااااارات حاااااااا  تفسااااااااي - ان مسااااااااا  ماضاااااااااعي –نفسااااااااهم هااااااااتال  الباااااااااحثان أل
ارفين المعااااااااااارف الف سااااااااااافية  ان بن يكانااااااااااااا م ماااااااااااين بالتياااااااااااارات الف سااااااااااافية با عااااااااااا

ساااااليبها فااااي التح ياااال االحكاااام. اعاااا  تحاااا   المعاااارف نفسااااا عاااان ااحاااا  بمناهجهااااا اب
بف شااااي  ساااامعا  -ببعاااا م ال ااااا –ماااان شاااااك ة هااااتال  الكتاااااب فقااااال" اهااااذا الم حاااا  

عاااان ي  البط ياسااااي . لقاااا  كشااااف لنااااا اباااان الساااا(6)تيالااااا ع ااااس مااااا ثباااات فااااي صاااا رما
 بااااااا  ت ااااااك العصااااااار لف ساااااافة المعاااااارف. ابااااااي ن طبيعااااااة ال راسااااااات التااااااي عااااااام بهااااااا ب

 فهمهم القاصر االمشام لكتاباتا فقال في ر م ع س بح هم"

نااا باااذكرنا فااي هااذا الشااارم لاابعه الف ساافة المتقااا مينه ماان الطبيعياااين اعاا  عبت
ناا يبعا  ع يااه أل لرجالذا كاان شاعر هاذا اإليااه إمار اضاطررنا بالهياينه اذلاك ااإ

... الام يقتصار ع اس ذكار ماذاهب المتشارعينه  س ك في شعرم غير مسا ك الشاعرا 
 ااايهمه اتاااارة فتاااارة يخااارج ذلاااك مخااارج مااان يااار  ع هحتاااس خ طهاااا بماااذاهب المتف سااافين

تفسير ك ما اشعرمه اجهال هاذا مان ... فمن تعاطس  ليهميخرجا مخرج من يميل إ
ن  ن بلياه ا إمرمه بع  عن معرفة ما يامي ب  .(6)نا ع  عثر ع يااا 

ل ارساااين مااان النااااه الاااذف ن ابن ابااان الساااي  البط ياساااي عااا  ربى بامعناااس هاااذا 
إلاس فهام لاس ف سافة المعارفه لاذا لام يصا اا إلم يس كاا الم خل الصحين  نتح   عنا

امان  مار كاذلك. ناهاا ماا عصا مه الايب األ ماارا  فكارم عطه بال فهمااا مان كتاباتاا بب

                                                 

ميي الطراب سيم مطب ئدأل ميدع ال غة العربذةم  ب  العا  الدعري: زجر الندبحم مةمذق د.  ( 1)

 .116م ص1495ذةم دمشقم الدطبعة ال د د

ئبيالديذدديم  ( ابددن السددذي البط ذ سددي: االني دددر مدددن ئدديل ئددن االسيب دددرم مةمذددق د. لدمددي2)

 .16م ص1455مذريةم المدهرةم الدطبعة اي
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غااراه يهم باينهم عااام ايخبطااان فياا خاابط العشاااا ه ايفسارانا ب ياار األهناا حكاام ع اا
 .(6)را  ااالنحا ابالتي 

نهااا عاا  اسااات الح يثااة لفكاار المعاارف فقااال" إاعاا  ع اا  باحاا  معاصاار ع ااس ال ر 
.. لكانهاا  ن تكانه بل مبتسرة في كثيار منهااه امرتج اةبجا ت ا ان ما ينب ي لها 
ن تفار  قية با ماضااعية يساتقيم لهاا بريقة منطاه با اط(6)لم تجر اف  منه  محق 

 .(6)في صيأ منهجيةا
 (6)لقااا  عاااره بعاااه ال ارساااين المحااا ثين ف سااافة المعااارف كشااارم لفكااارة ااحااا ة
مان  تباينت آراتهم في تعيينها. اع  نت  عن هذا التباين بن فَّسِّارف فكار المعارف عا  ا  

لكاان الااذف  هير الصااحينالتفساايرات المتعارضااة التااي ياالعم كاال ااحاا  منهااا بنااا التفساا
ن بيتبين بع  الفحص الا عي  لهاذم ال راسااته امقارناة نتادجهاا ما  كتاباات المعارفه 

هة  ا محار ف سفة المعرف لايب غيار فكارة بما لعم ال ارب بنا الفكرة الرديسية الماجِّ
ااااب قفة فااااي ذهاااان هااااذا الاااا اربه تاهم ن يثبتهااااا عباااال ب (6)ا استخ صااااها مااااتعج   با هاااامَّسف

                                                 

 .52( الدرجع السدبقم ص1)

 .15م ص2 ( ئبيال ه العاي ي: الدعري فل  الدي  لم 2)

 .11( الدرجع السدبقم ص3)

مددرم  ئبد د ،دي " بد  العدا  الدعدريم زمبعدة الديه ر"م دار مددرم   ( مث  هؤال  اليارسذن1)

م ممؤلفددد "مدددريف الف سددفة العربذددة" م د. ئدددر ،ددرم  ،ددي "لكددذم 1465ئبدد دم بذددرمألم 

 الدعرة" مي لند قدذر ،ي " بي العا  الدعري ،ي لزممذدمه". 

"يدرا  د الديين" م  الدعدري "ي ددرب بيةدإلكدم الديعي ة ق ل بعض البدلثذن: ( من بذن اي5)

سددددئذ ي قرمطددي ال  ددد . ،ذدده". إميسدددمية ،ددي الضددالةم مهددذا مددذه،    لد  الددييدندأل 

 ميسيش ي الكدمبد  ئ ى ر ي دد بم ل الدعري:

 ديـد يد         ماسي أل ،ي الضالة ايلى الفسدد البراإقي مرام                   

  الكددمبذن لدم يدذدزا  (. مماضدح 235ة العربذدةم ص)لند ،دخ ريم د. خ ذ  الير: مددريف الف سدف      

لدى إن ددد قدي ردا ، سدفيه  الةدقم لددد  نلدى اليدييإلدعري ل يديين الزاةد  مبدذن دئ مده بذن ئيا  ا

سددددئذ ذة مالمرمطذددة ممعدرلدده الفكريددة ذ ي المرمطددي ر ددم ئياةدده الشددييي لإسددددئالدددذه، اإل

مدد الن د ص الشدعرية ن ددد لدم يةمإ، خذدرا   مع ددم مر م ق ي دائي الديئدة الفدد دي هالده. م

لكدم دد من دم ،مي رما ابدن السدذي البط ذ سدي بذد  الشدعر السددبق بألفدد   خدرا  اليي اسينبطد 

 م ي فة:

 ديد اي –ل  نني ي  –من يند          لى الفسدد البرايدإقي مرام                     

بدلثدد م بد  هد  دلذد  ئ دى   م دد ال لكددم اليدي مدن ايبدأي  بديا     هدذا الدنال ال يسددح  مماضح       

  هددذه النيذيددة هددي ميددرد مثدددل ئ ددى هددذا الندد أ مددن اليراسدددأل اليددي مدديم ،ددي ضدد   إنمذضدد د. 

 مَة ئن الدعري م، سفيه.،كدر الُدسب  اي
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ساسها. امن هنا اج  هاذا الباحا  ب. فبيت نية عره ف سفة المعرف ع س االستقرا 
 .ا يفسرها متعسفا  بن ينحيها بتناعضهاه  ذا اج  نصاصا  إه نفسا مضطرا  

التيااااارات الف ساااافية اليانانيااااة ام الااساااا  االعمياااا  بلماااان اإي حاااا  ممااااا سااااب  ب
ماااااران بالياااااةه سااااا ميةه االقااااا رة ع اااااس التفساااااير الصاااااحين لعباااااارات المعااااارف المجااإ

ن فاي شاعر المعارف بضراريان ل فهام الصاحين االا عي  لكتاباتاا. االا ليل ع اس ذلاك 
ن يفهماااا. مثاااال ذلاااك المقطاعاااة بماااا ال يمكااان ل يااار  ارب الف سااافة االمتعمااا  فيهاااا 

 التالية"

 مَّ يري اااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ارلاميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 اعَّتبيفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  امَّنمي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
ماري اااااااااااااااااااة    اعاااااااااااااااااااالاا سااااااااااااااااااااانا ح 
ااااااان  كاااااااا ف  يااااااانف اإ  لاااااااامقااااااااالتَّ مف

 

 ابفترّياااااااااااااااااة  ك  هااااااااااااااااام عااااااااااااااااا  لف اااااااااااااااااا
 ابطاعاااااااااااااااات شاااااااااااااااايطانها الن لفغاااااااااااااااا

 ثف ااااااااااااااااا اك  هاااااااااااااااام مثاااااااااااااااالف شااااااااااااااااا   
 .(6)اتف اااااااااااااااا  فناااااااالف بحي فت اااااااا  ماااااااا اب  

 

االاذف يعبار عناا  –ناا ال مجاال لفهام ماعاف المعارف مان ع ام الكا م باااضن 
ال فاااي ضاااا  المعرفاااة الااساااعة االعميقاااة بالحركاااات الك مياااة التاااي إ -البيااات األخيااار

ن ع اام الكاا م به مااا ماان ال اطاا ه لااا ع ااس فاار  المتك مااين فقاا  ي اانه مااث   بذكرهااا. 
ن عا ا  المعارف لهاذا الع ام سا ميه فيساتنت  مان هاذا بها ع م ال فاه عن ال ين اإ

 .. فان ر كيف يكان االست الل؟. س مجل  من ع ادا لإل

س لاااس بناااا لااام تتاااافر ع اااإعباااارات المعااارف المجالياااة فراجعاااة  ساااا ة تفسااايرإاماااا 
شاااااذرات  –فاااااي التااااارا  ال رباااااي  – راساااااتها فداااااة متخصصاااااة كت اااااك التاااااي  رسااااات 

لهم. لقاا  اهيااراع يطبه ماان بمثااال مااارتن هيجاار افي يااب اي راياات اجااان بيرناات ابمثاا
                                                 

. مانظر لدذل  61 -69م 55( ابن السذي البط ذ سي: االني در مدن ئيل ئن االسيب درم ص1)

. ميذلر البط ذ سدي 196 -193ملم صر من لزممذدأل  بي العا "م المسم اي" رب الد يد

 (.51 عرية". )االني درم ص،ي مندقشة اي  عدرا     ل دعري " 
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 مجالياااااة باااااين شااااااعرية بارمنيااااا ب اغمااااااهجمعااااات عباااااارات المعااااارف الف سااااافية ال
ابااات هااذين هيااراع يطبه  ان بن يتااافر ع ااس  رسااها رجااال كالااذين تااافراا ع ااس كت

 الفي سافين ال ربيين.

ال رات المعاااااارف بينهااااااا غريبااااااة ال تصاااااا ر إلقاااااا  اصااااااف بعااااااه القاااااا ما  عبااااااا
لعربااااي فقاااا  حااااار فااااي فهمهااااا حتااااس عااااال . بمااااا عمياااا  األ ب ا(6)عااان مجنااااان معتااااام

ان المعااااارف كااااا هنهاااااا لاااااان مااااان العبااااا ه بف تشاااااكي ت ل اياااااة فارغاااااة مااااان المعناااااسإ
ع راتااااا ال  ايااااة  ابمااااام اآلخاااارين ثانيااااا   ال  مااااام نفسااااا با ب بهاااااه م هاااارا   (6)يساااا ي نفسااااا

بن  –ذا فهمنااااااااا الطبيعااااااااة الجاهريااااااااة ل مجااااااااال إ –الفادقااااااااة. اماااااااان السااااااااهل ع ينااااااااا 
ما  االمحااااااااا ثين بال راباااااااااة االحيااااااااارة إلا  عباااااااااارات نفسااااااااار شاااااااااعار ال ارساااااااااين القااااااااا 

 حساب فري  منهم بتناعه هذم العبارات"المعرفه بل ابن نفسر إ

نما يكمن إسنا  المجالفا سنا  الحقيقيا اااإااإ الرديسي بين مع ام بن الفار 
في التاتر القادم بين ماضاه العبارة المجالية اااصفها. ايال  هذا التاتر فينا يق ة 

تماما  في التركيب ال  اف. امن هنا اصف  (6)خاصةه مبعثها الشعار بشي  غريب
المجااالف لاايب ساانا  لكاان اإ بااال ليااف المجااال بينااا ضاارب اماان الكاا م المنحاارفا.

مجاار  اعتااران غريااب بااين لف ااين باا ليل بننااا نحااب بال رابااة بمااام التركيبااات ال  اياااة 
ناااا عابااال سااانا  المجاااالف بخاااص خصاااادص اإبن مااان إ. الفارغاااة مااان المعناااس بيضاااا  

بن يفهام. افاي ل فهمه في الاعات الاذف يفتقار فياا التركياب الفاار  مان المعناس لقاب ياة 

                                                 

 .161م ص3دبد م ج( يدق أل الةد ي: معيم اي1)

 . 115 -159م ص1491( د.  ه لسذن: مع  بي العا  ،ي سينهم دار الدعدرفم م رم 2)

  (3)         Ziff (paul): Semantic Analysis, Ithaca, New York, Chapter 1. 
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فه بصاااارة جاهرياااةه ع اااس تضاااارب منطقاااي باااين ن االمجاااال ينطاااا عباااارة بخااارى فاااإ
 لفا  بحي  تب ا العبارة المجاليةه ل اه ة األالسه كاذبة.ا لأل(6)المعاني الرديسية

ساانا  المجااالف مياالة هامااة ماان حياا  هااا ااختاالال مكثااف يمكاان بااا نساابة ن لإلإ
 ا. لكاان المجااال ابساابب(6)لااس ماضاااه مااا  فعااة ااحاا ةماان الصاافات إ عاا   كبياار جاا ا  

..  ن معناس المجااال ينتشاارإ..  لاس سااا  الفهااممعنااامه معار ه بصااارة خاصااة إتعقا  
تا با اه مما ياهم القارئ غير العارف بطبيع(6)تيكي ات متناعضة ع س الحافة معطيا  

مام عبارة كاذبةه با فارغاة مان المعناسه القا ر ع س تح يل طبيعة اإسنا  فيا بينا ب
 لع   من  ارسي المعرف. با حتس متناعضة. اهذا ما ح   بالنسبة

ن الفي سافه االفي ساف الميتافيليقي بصاارة خاصاةه بن ع ينا بن ن رك غير ب
لاااس اساااتخ ام المجاااال فاااي تعبيراتاااا. اعااا  عبااار  اجااا ب بيااارجن عااان هاااذم إمضاااطر 

ن تكااااان الميتافيليقااااا ذات طبيعااااة بن اماااان الضاااارارف إالحقيقااااة الهامااااة حااااين عااااال" 
ن افيليقااااا ال لمااااة ل تفكياااار الخاااا   بذا كااااان ل ميتإمجاليااااة بصااااارة بساساااايةا. ألنااااا ا

الجسماه  ان بن تفقا  هاياة األلفاا ه فمان  –تت  ب ع س ثناديات محيرة مثل االعقل 
ة ماان العبااارات االنطالاجياا ن كثياارا  إ. (6)ن تحااتف  بالرتيااة الستيرياسااكابيةاالااجااب ب

ن التح يااال إمااان المجاااال. امااان هناااا فااا صااال شاااك   العاماااة ال بااا  بن يتضااامن فاااي األ
عان مشاك ت  الف سفي ل  ة ال ينية االتعبيرات االنطالاجية اما يماث ها يكشف  ادما  

 ابستمالاجية ثااية في بعما  استعمالنا ل عبارات المجالية في هذم الميا ين.

                                                 

(1 )Beardsley (Monros S.)"Metaphor", in Encyclopedia of Philosophy", 

Vol. 5, p286.    

Ibid, P286.                                                                                               (2 ) 

Ibid, P286.                                                                                               (3 ) 

Ibid, P288.                                                                                              (1 ) 
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ال االجهاا  العااام ال شااك بن التعبياار المجااالفه ماان جهااة بالااسه شااكل ماان بشااك
اه لكاان (6)لااس نمااط ماان التعبياار فااا  الطبيعاايإا لااس المتعاااليه بالمكااافن ل اصااال إ

ساساااية لهاااذا التعبياااره مااان جهاااة ثانياااةه ال بااا  بن تكمااان فاااي عاب ياااة معناااام القيماااة األ
ذا كانات العباارة المجالياة ااستبصااراتا غيار إلس معااني ل اة الحقيقاة. بماا إل ترجمة 

 ن ت عي لنفسها المعنس.بعاب ة ل ترجمة فمن الصعب 

ن التح يااااال الف سااااافي المعاصااااار ل عباااااارات المجالياااااة إفااااابناااااا  ع اااااس ماااااا ساااااب  
 –األالاااااااس  "عاااااااا ر ع اااااااس مسااااااااع تنا فاااااااي  راساااااااة كتاباااااااات المعااااااارف مااااااان جهتاااااااين

اصاااااااف التااااااي اساااااامت بهااااااا كتاباتااااااا كال رابااااااةه االتفكاااااااكه تفسااااااير كثياااااار ماااااان األ
تح يااااا  معناااااس هاااااذم العباااااارات ع اااااس نحاااااا يمكنناااااا  –االتنااااااعهه االجناااااان. الثانياااااة 

تنا الذاتياااااااةه عااااااان باهامناااااااا اتصاااااااارا فكاااااااارمه بعيااااااا ا   عة ألمااااااان رسااااااام صاااااااارة صاااااااا
 –المنطقاااااااااي  -ن التح يااااااااال ال  اااااااااافامااعفناااااااااا المتحيااااااااالة با المعا ياااااااااة. اال شاااااااااك ب

 .لهذم العبارات لن يلي  من فهمنا لها فحسب بل اسيعمقا بيضا  

 –فاااااي اساااااعنا بن ن حااااا  ع اااااس بعاااااه  ارساااااي المعااااارفه مااااان اجهاااااة ل اياااااة 
عب ااااااا بفكااااار ل ماااااا عاااااربام با سااااامعام عنااااااه ابكااااا نهااااام عااااا  نحااااااا جانباااااا  ب –منطقياااااة 

محاياااا ه اعقاااال مفتااااامه ع ااااس نصاصاااااه يكاااا ان فااااي تح ياااا   الاللتهااااا ليكااااان فااااي 
اساااااعهمه بع داااااذه تقييمهاااااا. هاااااذا ماااااا ي ح اااااا الااااا ارب ع اااااس كتاباااااات ابااااان العااااا يم 

. لقااااااا  ب رك هاااااااتال  الطبيعاااااااة اابااااااان الساااااااي  البط ياساااااااي اعب ال اااااااا الع ي اااااااي ماااااااث   
ا ب الممياااااااالة لتراكيااااااااب المعاااااااارفه اامتناااااااااه فهمهااااااااا معجميااااااااا  الف ساااااااافية  –ال  ايااااااااة 
لاااااااااس آرا  الف سااااااااافة المعاصااااااااارين با الساااااااااابقين لااااااااااه ااتفقااااااااااا ع اااااااااس بن إبر هاااااااااا 
 بنيااااة ل ايااااة بصااااي ةه ااسااااتخ اما   –الشااااعرية االنثريااااة ع ااااس حاااا  ساااااا   –لتراكيبااااا 
 .فري ا   مجاليا  

                                                 

Ibid, P288.                                                                                              (1 ) 
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استهاه الح نا في ر ذا نحن انتق نا من تح يل ل ة المعرفه االمنه  المناسب ل إ
عااره باألساا اب التق ياا ف لاذلك العصاار فااي  ا ع ااي   ب نااا ال يهااتم كثيارا  كال كتاباتااا ب

 نااا ال يهااتم بنقاال بكباار عاا   ماان اآلرا  الف ساافية منسااابا  القضااايا الف ساافية اتح ي هااا. إ
ن تح يال المشاك ة عا  إفكارم الخاصة. نعام ببعره  نا بكثر اهتماما  إلس بصحاباه أل

ليااا با نقاا م ع ااس عااره ربف غياارم با الت مااين إ -بطريقااة عرضااية بساسااا   –يحم ااا 
ن هذا المنه  لم يقتصر ع س كتاباتا الف سفية بل ببطريقة مختصرة اجا ة. اال شك 

ليناا القفطاي رااياة خ صاتها إشمل كل مجال من مجاالت نشاطا العق اي. فقا  نقال 
بااا لكريااا يحيااس باان بيااب ن الخطب..  صاا م المنطاا (إنااا شاااه  اع ااس نسااخة ماان )ب

ن إه فقاال لااا" ع اي الخطياب التبريالف عاربم ع اس بباي العا  ه اطالباا بسان م متصا   
ن . إ(6)ن عصا ت الرااياة فع ياك بماا عنا  غيارفاا  ر ت ال راية فخذ عني اال تتعا ه ا ب

ن نراعاي هاذا عنا  إلس المعرفه اع ينا بهذم الرااية تتك  صحة المنه  الذف نسبتا 
لااس  ام اهتمااام المعاارف بنساابة الفكاارة إكااارمه اكشاافنا عاان مصااا رها. فمااا تح ي نااا ألف

لاس إن نار  ف سافتا بصاحبها بعل مان اهتماماا بصاحة الفكارة فاي ذاتهااه فمان الخطاي 
عاان  مجاار  ت فياا  آلرا  اآلخاارين ماان سااابقين امعاصاارينه اع ينااا بن نبحاا  بساسااا  

تم ة مان ف سافاتهمه ففاي هاذم الاح ة با االبنيةا التي ا فت فيها ت اك العناصار المسا
نسااان عاا  بتاات ماان ن مااا ة كاال خ يااة فااي جساا  اإبصااالة الفي ساااف. إالبنيااة تكماان 

هاا اساتحالتها  نساانيا  إ ا حياان ماه لكن ما يميل هذم الما ةه ايعطيهاا طابعاا  بنبات 
لااس شااكل ج ياا . هااذا الشااكل الج ياا  با هااذم البنيااة الج ياا ة هااا مااا ينب ااي بن إفينااا 

 في كتابات المعرف.نبح  عنا 

صااحة اصااف المعاارف بالفي ساااف فااي  نكااراا" تتمثاال حجاا  الباااحثين الااذين ب6
  لة التالية"األ

                                                 

 .94م ص1نبده الرماة ئ ى  نبد  النةدةم جإ( المفطي )جددل اليين(: 1)
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)ب( صاا  المعاارف بفكاارم فااي صاارة شااعرية حف ات ب ريااب ال  اة اباا يعهاه  6ه6
الف ساافي الااذف  رج ع ااس اسااتخ ام النثاار  فاالمعقاا  ماان تراكيبهاااه ع ااس خاا ف العاار 

ه ياااا بن يتااااب  هاااذا العااارف لكاااان ع ا كاااان المعااارف في ساااافا  فاااي التعبيااار. الااا بسااا ابا  
با مذهباااا فاااي عباااارات منثاااارة ااضاااحة عادماااة ع اااس التقريااار الع ماااي  فيصاااا  اآرا م

. اهاذا الحكام خااص بماا بار م بباا العا   فاي ا(6)المن مه ليساتطي  الشارم االتا ليل
  ياان اال لامياتا ااسقط اللن ا.

لااااس ابن متلفااااات المعاااارف ال إه اهااااا نيك سااااانه )ب(" ذهااااب بحاااا  المستشاااارعين 6ه6
فكاار التاي نثرهاا تتضمن با تشتمل ع س نس  ف سفيه ابناا يجاب بن تساتنت  آرا م مان األ

لس التشكيك فاي عيماة امكاناة ا. امضس من هذا الاصف إ(6)بصارة مفككة اغير مترابطة
ن الجاناب السا بي إاا ا(6)كثر مما عرفبن هذا اع  ترك من الف سفة إ "ف سفة المعرف فقال

االه مي في ف سفتا ع  حجب الجانب البنادي فيها. فيخ عيتا النقياة الشاامخة ال تتارك فاي 
اا   َّ باسااتمرار بصااااتا   ماان  الاانفب غياار انطباااه باهاات ال ي باا  بن ياالال اسااط صااخب يَّح 

بقيماة ماا  ن المعارف الام يكان ااعياا  ب بن لعم بيضاا    ا. اع  سب  لمارج يا (6)الشك االييب
ا االلتاالام بهااا بفكااار حتااس النهايااة ع ااس متابعااة هااذم األ ليااا)،(ه لااذا لاام يكاان عااا را  إيشااير 

 ا.(6)بصارة  ادمة

ن عااا م خ صاااتا ب العااارب مااان هاااذا التقيااايم لعماااا   اعااا  اساااتنت  بعاااه البااااحثين
بااالمعنس الاا عي   انت ااام بفكااار المعاارف فااي مااذهب با نساا  يعنااي بنااا لاايب في سااافا  

جااار  ذا تاساااعنا فاااي معناااس الف سااافةه اعصااا نا بهاااا مإال اإ  ساااافا  ناااا ال يعااا  فيل فااا . إ

                                                 

بدي لفدي ي(  لدي الشدي،: " ب  العا  الدعدري:  ددئر  م ،ذ سد فم" ممددل ،دي "الد رجدد  اي1)

م 1415لع دددي العربددي بيمشددقم مطبعددة اليرقدديم العددا  الدعددري"م مطب ئدددأل الديدددع ا

 .36ص

(2)       Nicholson (Reynold): A Literary History of the Arabs, London, T. 

Fisher Unwin LTD, 1923, p 320. 

(3 )Ibid, p 316.                                                                                              

(1 )Ibid, p 316.                                                                                              

(5 )Ibid, p 316.                                                                                              
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ذا بر ناااا بالف سااافة هاااذا المعناااس الاااذف كاااان يرتضااايا الساااعي ارا  الحااا  االحقيقاااة. فاااإ
كاان  –ف طاان افاي مقا متهم فيثااغارب اساقراط اب –غريا  الق ما  من ف سافة اإ

فااي ساابيل  هاا ا  ذ ال ريااب بنااا كااان يسااعس جاإلنااا بن نصااف المعاارف بينااا في سااافه 
ذا بر نااا بالف ساافة" البحاا  المنطقااي ا. ابمااا إ(6)تكاااين ربف معقااال عاان الحياااة االكااان

ناا يتحاتم ع يناا بن نصاف بباا العا   بيناا إ... ف المن م في مشك ت الحيااة االكاان
لاااس حااا  القاااال باااين التنااااعه مااان هاااذا الفهااام ذهبااااا إ اانط عاااا   ..ا(6)ب ياااب متف ساااف

اال فار  فاي ذلاك باين  يان ا نيااه  هاآرا  بباي العا   جميعاا    اهرة عامة شاام ة فاي
لااس ببعاا  ماان هااذا فياارى بن إن هناااك ماان يااذهب إاه باال (6)افاان احكمااةه اب ب اع اام

حاين تبناس ااتجاهاات تخال باالمنه   ا بصا   (6)المعرف ع  ارف  الثقة بالمنط  االعقال

                                                 

 -11م ص 1455لعدددا م المددددهرةم مطبعدددة ليندددة البذدددد  العربددديم ( لدمدددي ئبددديالمددر: ، سدددفة  بدددي ا1)

مدددن  خددذ بددر ي الدسيشددرقذن  ددي  مددن ال يدد   هم ميالددف ،ددي ل ددددأل هددذا البدلدد  مسدد ا15

لذددده ئ دددى هدددذا إم مدددع مجددد د ر بدددة ضددددنذة لددديي م ،دددي النظدددر ماليدددردد ،دددي ئدددي الدعدددري ،ذ سددد ،د  

مم م،ددي نفددو ال قدد  ي رج ندده رضددد  لددر بي إسددد . لددذا ي سددع   مددن معنددى "الفذ سدد ف" اي

مدددن زمدددرة الفاسدددفة لي ددد رهم الف سدددفة ئ دددى دددد رة بعذن دددد. مقدددي  دا هدددذا الي ددد ر ل ف سدددفة 

لدددى ائيبددددر الينددددقض سددددة إبدلدعدليدددة الديسدددرئة لعبددددراأل الدعدددري ،دددي "ال زممذددددأل"  ممرمندددد  

ى مددن م مددد. لددإ  مفكذددر  بددي العددا  ال يسدديني  ل ددؤال  البدددلثذن  ا سدسددذة ،ددي مفكذددرهم بةذدد  بددي

 ة.ضهذا مد جع   ،كدره ،ي نظرهم ميندق

 .15( الدرجع السدبقم ص2)

ئ ددى  45م 41م ص1415بددي العددا م المدددهرةم جددئددة الكيدددبم  (  مددذن ال دد لي: ر ا ،ددي 3)

لدى إ: "لى هذا ،ي السذرة الف سدفذة ل دعدري ،يسدد ل قددةا  إ الي الي. مقي  عن الدؤل  اسينددا  

 (.151. )صم"ني س  له مقي قدل الشي  مضيه ي نيدةم بةثه لد  يسي

  سددع     الرقذدع إى الدؤل  لكده ئ ى ق ل الدعري: ". مقي بن116ص الدرجع السدبقم( 1)

 ]الد ضدع ،ذده  مم الشدير مدن ضدرمب  ديى[م م نبد  البمذدع  مطدر جنديال   ]ملدىالسدد  اي[

ف  ال دده إ... العدددداأل بدد  ددىم ،مدد  :  مددد ،ددي الدعمدد ل ،ددام م مددد ،ددي المدديرة ،ب]ئدديمال  [ مندديال  

رد  –ميغذددراأل". مق لدده: "ال يعيددز  مدينددع ،ددي العمدد ل" م"يمددير ال دده ئ ددى الدسدديةذاأل 

مةمذدق مةدد د لسدن الزنددميم  1الفدة م مجدع اليسدذن ،ي مكد ". )الف  ل مالغديددألم ج

 ئ ى الي الي(. 161م 16م 154ص الدكي، الييدري ل طبدئة مالنشر مالي زيعم بذرمألم
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ساارار التااي ال تاارامه األه فقاا  حاا   مقاا رة العقااله اعاارر اجااا  ااضااحا   خاا ال  إالف ساافي 
 .ا(6)انفس ثبات النااميب ااطرا  السنن الكانيةه اترك الكان ل مشيدة المط قة

لاااس كثااارة التعبيااارات ال  اياااة المثق اااة ب رياااب ا( التفااات بعاااه البااااحثين إ)جااا 6ه6
ال  اااة اصاااي ها الب غياااة فاااي كتاباااات المعااارفه الااام يصااابراا حتاااس يتبينااااا االفكااارا 

مان  لااناا  بلاس اساتنتاج بناا ب ياب ايعبا  باأللفاا  االمعااني إ المبثا  فيهااه فيسارعاا
. كل ما كان المعرف يفع ا بهذم ا(6)ن يصن  غير هذابنا لم يكن يستطي  العب  أل

بنااا كااان ايساا ي عاان نفسااا بلاام الاحاا ةه  –فااي ربف هااذا الفرياا   –الصايأ االتراكيااب 
  م ااك ال  ااة اساايطر ايهااان ع يهااا احتمااال الفاارا ه ايشااعرها ايشااعر الناااب بينااا عاا

حااااا  القااااا ما  بن جمااااا  فاااااي نقااااا م لكتاباااااات المعااااارف باااااين ا. اعااااا  ساااااب  أل(6)ع يهاااااا
الم ح تااااين )به جااااا( فقاااارر بن التناااااعه الشااااامل االطاااااب  ال  اااااف المعقاااا  لهااااذم 

 .ا(6)الكتابات  ليل ع س االتحذل ا ااالجنان

باااحثين آخاار ماان ال بعضااا   (6)) ( بغاارت  اااهرة االتناااعها السااابقة الااذكر 6ه6
 بااي لكتاباتااا ل عماال ع ااس المحاا ثين باالنصااراف عاان التح ياال الف ساافي با حتااس األ

 به االاذف با ب باالنتشاار فاي العاالم لمقاالت منه  التفسير النفسي لأل تح ي ها تبعا  
                                                 

 .169الدرجع السدبقم ص (1)

 115م 159م ص1491( د.  ه لسذن: مع  بي العا  ،ي سدينهم دار الدعددرفم م درم 3م2)  

مال  دلذدد  لدذن  ف  مسدر،د  إئ ى الي الي. مي يم الدؤل  ئبدرمه بدسدينيدج هدذا ن ده: "لدم  لدن 

 .115  "ال زممذدأل نيذية الفراغ مال ع،". صإق   

 

لذدددد  اليدددراث العربددديم بدددا مددددريفم إم بذدددرمألم دار 3دبدددد م ج( يددددق أل الةدددد ي: معيدددم اي1)

"مدع مةذلمدهم ( م194". )صال يفمده  دذ د   . ميم ل بدلةرف: "لد  الدعدري لدددرا  141ص

ئ اه الط ي ة العريضةم م  رة نفسه بدلةكدةم ممظدهرمه"م "مهذا لام مين   معيد ه" مد

ن ددد إيدكددن اليةمددق منددهم  معر،ذددد   (. ممددن ال اضددح    هددذه العبدددراأل ال ممددرر لكدددد  161)

  مييددمز  نفعددلي مدن الدعدري م، سدفيهم دم  ئبدراأل انفعدلذة مكش  ئن م ق  يدق أل اال

 لى ممرير  ية دفة ل ذا الفكر  م ددلبه.إهذا 

 ،ي هذا ال يد. ( ربدد لعب  مالظة يدق أل السدبمة دمرا  5)
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العربي. فشاره هاتال  بالكشاف عان الا ااف  النفساية التاي حم ات المعارف ع اس تبناي 
لاااس اجااا   اافااا  جنسااية تقاااف ارا  اتااارك إفاايلمحاا  ع نهااااهفكاااار بالااذات اا  هااذم األ

ذا ب اااأ الاااذراةه ااعتااارن باااالفكره عاااا  إن اليااايب . اعاااالاا" إ(6)النسااالا اتحاااريم الااالااج
 -عاا ة –مل بيياة نجااة ممكناةه حتاس فاي اآلخارةه التاي هاي لس فق ان األإصاحبا ا

الاام يكاان لاس بن التناااعه إا. اعاا  ذهااب بحا  بصااحاب هااذا االتجااام (6)ما ذ اليادسااين
ع ااس العقاداا   نااا كااان مقصااارا  باال إلجمياا  عناصاار الف ساافة الع ديااةه  شااام    عامااا  
. اع  فسار الباحا  هاذا التنااعه كحالاة مان (6)س مية الشرعيةالهية االتعاليم اإاإ

التر   النفسي التي تا ل اع اس اجاا   افعاين با عاام ين نفسايين متضااربينه ي فعاا 
... ابماا  اداه اينصان لاا اآلخار بالكتماان اعا م التعبيارالس التعبير عن آر إبح هما 

 لاس المحاف اة ع اس الانفبإلس ال هاره ابماا ثانيهماا فهاا الميال إبالهما فها الميل 
... اكااااااايني باااااااا اعااااااا  اعاااااااف باااااااين هاااااااذين المي اااااااين المتضااااااااربين ماعاااااااف الحاااااااادر 

الاذف . لكن هذا الباح  يرجن في النهاية ابن يكان العامال المباشار (6)المضطربا
ذاعتها في الناب ها حب ال هاره اذلك لكي عن آرادا اا  لس التعبير إ ف  المعرف 

ايليل عنها اصامة  هيعاه ع س نفسا ما بصابها من فشل في الحياة االجتماعية
تعبيارات عان مشااعر  -فاي ربف هاذا الفريا  –.  فيفكار المعارف ا(6)النقص االعجل

يب لناااااا بالتاااااالي بن نناعشاااااها اانفعااااااالته اعقااااا ه اتركياااااب نفساااااي مخصااااااصه الااااا
 كمن امة معرفية.

                                                 

م 1،ي الظ دددألم بذد  الةكددةم بذدرمألم   ميأم  –ب  العا  الدعري  مذن البسيدني:  ( ادمار 1)

 ،ي  بي العا . ي:  مذن ال  لي: ر . مانظر  يضد  93م ص1465

 ( انظر الدالظة السدبمة مبد رة.2)

 .23( لدمي ئبيالمددر: ، سفة  بي العا م ص3)

 .31( الدرجع السدبقم ص1)

 .32( الدرجع السدبقم ص5)
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ل الصاياغة ال  اياة المعقا ة )ها( بما من بعاره عان التفساير النفسايه اتجااا  6ه6
س اب الشاعرف ال اذين اختارهماا المعارفه اغاه الن ار عان التنااعه الباا ف با األ

في  لس بن المعرف الم يبتكر شيدا  إفق  انتهس  –سباب رآها اجيهة أل –في تق يراتا 
مااا ماايخاذة ماان بصااال ع يمااة اختارهااا إن ف ساافتا إ.. فاا ا مذهبااابالف ساافة يعاا  ربيااا 

... فكاناات  ماا تاايم ت فاي الحياااة مر هاا مااا لقاي ماان تجاارب ابحاا ا ا  اآمان بهاااه ا 
. المعاارف  ارب ل ف ساافة الاايب ا(6)عاال  رجااات الفي سااافب ]تمثاال[...  عامااة بفكااارا  
. اعا  مها  ا(6)افي سااف با ان ف سافة –احثين كما عبار بحا  البا –فيهاه اها  مبتكرا  

هااااذا الااااربف لفرياااا  بخاااارج المعاااارف ماااان  اداااارة الف ساااافة اب خ ااااا فااااي فدااااة الشااااعرا  
ماا الف سافة فتتضامن ر الميتافيليقي تيمال فاي العاالمه بالميتافيليقيينه بحجة ابن الفك

لحكام بساب هاذا اا. اعا  (6)في تيمل العاالم بكثر من التيمل" تتضمن طريقة امنهجا  
رهه ماااايخاذ األ –م إلااااس حضاااان األن المعاااارف اماااايخاذ بااااالعا ة ع ااااس م ح ااااة ب

ا. اهااا يتيماال فااي هااذم القضااايا لكاان (6)ب يااةبااالمط  " باااللمنه االماااته االفنااا  ااأل
 –. اع  نشاط هاذا الفريا  نا شاعر ميتافيليقي اليب في سافا  إ ان منه ه امن ثم ف

                                                 

بدي العدا  لفدي يئر  م ،ذ س فم" ،دي "الد رجدد  اي(  لدي الشدي،: " ب  العا  الدعري:  د1)

لددى ، سددفدأل سدددبمة  م إ. مانظددر ،ددي قضددذة رد ،كددره 15 . م يضددد  15 -34الدعددري"م ص

لدطبعددة ملسددف ردم اا  الدعددري" مةمذددق م.  . مرج ذدد ثم معددددرة لدده: "رسدددة   بددي العددا

  يم ل الذهبي: م لذ131م،س  ،ي بغيادم مكيبة الدثنىم صم  بعة بدي1141الديرسذةم 

نكددر الرسد م ممةدريم الةذ انددأل إثبدأل ال دنع مإراهدة ،ي ب  الدعري لد  "يرا ر ا الإ

الددذهبي" ،ددي "معريدد  المدديمد  بددأبي العددا "م  –سددام "مدددريف اإل يددذاة د". مانظددر  يضددد  إم

م 1411ملم المددددهرةم مطبعدددة دار الكيددد، الد دددريةم لسدددذنم السدددفر اي ه دددراف د.  دددإب

 .141م 114ص

م بذددرمألم مؤسسددة  . بدديرا م 2( لنددد ،دددخ ريم د. خ ذدد  اليددر: مدددريف الف سددفة العربذددةم  2)

م لذ  يم ل الدؤلفد : "لذو  بد  العدا  الدعدري بدلفذ سد ف في الددذه، 221م ص1493

 ندد ه  ،ذ س ف بيم  ، سفة".إالف سفي المدةم م

نش راأل الدكيبدة الع دريةم م بذرمألم م1م  2( ئ ي  لدي سعذي: دي ا  الشعر العربيم ج1م3)

  .26م ص1491
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المخت فةه عن بفكار تناا ر با تشاابا ت اك  في البح ه في الف سفات -اح يثا   ع يما  
ا عاااره إليهاااه ايثبتاااا بنااا مجاار   ارب ب (6)فكااارمه لياار اا بالتااي نااا ى بهااا المعاارف

 .ل ف سفة الكن ليب في سافا  

نقااااا  لتاجههاااااا )ا( اتخاااااذت ال راساااااات الق يماااااة لكتاباااااات المعااااارف صاااااارة  1ه6
ه بينهاااا رساااالة  فااارانا ماااث   فساااا  القااايم. لقااا  اصااافت االا  لحاااا  ا ال  يناااي. فااااتهم باإ

ن اال لامياتا تص ر عن ربف إس مه اعيل ا باإ(6)ااحتات ع س مل كة ااستخفاف
ه كمااااا اصاااافت المتلفااااات (6)ن االفصااااال اال اياااااتا محاكاااااة ل قاااارآنا  ه ا (6)البراهمااااة

 . (6)لس الكفربينها  عاة صريحة إ –اهي مفقا ة اليام  –خرى األ

                                                 

 ه ذددة ل نشددرم بذددرمألم اي2(  انظددر ،ددي هددذا ئبيال دده العاي ددي: الدعددري فلدد  الدي دد لم  1)

 : "الذين زئد ا ، سفيه مقف ا ئندي لدي  نده لكدى إ :م لذ  يم ل25م ص1411مالي زيعم 

ئبر ئدن  خفدقد  إ،ريق خفق ،ي ر ي     ياةم بذن دم مقي من ، سفدأل  يى ثم ج ي ،ي   ،كدرا  

مهدؤال   دةفدة م ممدن مرا  هدؤال  معيبدد   ئيم مدثذ  مهضدمم مم،دق ،دي ر ي ،ريدق م ،ذمدد  

 لذه  دةفة من ال طراأل الشدردة".إضد،     إمنكر ئ ذه الفكرم م

. هدذا مدد قدلده الدذهبي ،دي مرجديده 124(  رسدة   بي العدا  الدعدريم مةمذدق مرج ذد ثم ص2)

لدم ييدزم بديين مدن  يم اليرجدة بم له: "يظ در    الرجد  مددأل ميةذدرا  ال  نه قي خإل دعريم 

الدذهبي( ،دي "معريد  المديمد   -سدام،ي "مددريف اإل (. مانظر هذا  يضد  133ديد ". )صاي

 .251بأبي العا "م ص

 .131( الدرجع السدبقم ص3)

 .61م ص12( ابن لثذر: البياية مالن ديةم ج1)

ن د مقدل د ،دي "لدزمم لذ  يم ل: " مد اي ذد  اليي دم   م6ذدألم ج( انظر ال فيي: ال ا،ي بدل ،5)

مهدد   لثذددرم ،ذدده مددد ،ذدده مددن المدد ل  ةي "اسدديغفر ماسدديغفري" ،دددد ،ذدده لذ ددمددد ال ي ددزم" م،دد

م،ي "ميدة الد ي ر ،ي مدريف البشر" البدن  .(155بدليعطذ  ماالسي فدف بدلنب األ". )ص

بغضيه مازددأل ئنده نفدرةم منظدرأل أري" ،ماسيغفسيغفر اال ردي: "مقف  له ئ ى ليدب "

م المددهرةم جدعذدة الدعددرفم 1له ،ي لي، "لزمم مد ال ي زم" ،ر ي  اليبري منه  لزم". )ج

 (.395ص
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لس كتابات المعرفه اربى مط قاها بنها إاجهت  هذم هي جم ة االنتقا ات التي
اااار جَّ الفكاااار المبثااااا  ماااان  اداااارة التاااارا  الف ساااافيه مث مااااا تخاااارج  -ن اجاااا إ -فيهااااا تَّخ 

لااااس تح ياااال هااااذم إن ماااان المناسااااب بن ننتقاااال اآلن إصاااااحبها ماااان  اداااارة الف ساااافة. 
لس التعرف ع س حقيقة إلنخ ص  االنتقا اته افحص الحج  التي سيقت بين ي يهاه

 ببعا  النشاط الف سفي ل معرف.ا 

لاااااس بن الصاااااياغة الشاااااعرية لفكااااار المعااااارفه إال هاااااب االنتقاااااا  األ)ب( ذ 66ه6
 خاال هاذا الفكار فاي إاعلافها عن مجاراة العارف الف سافي السااد ه بمار يحاال  ان 

 ادارة الكتابااات الف ساافية. صاحين بن هااذم الصااياغة عاا  تعقا  عم يااة االساات الله لكاان 
ل كتابااة الف ساافية. لقاا  كااان  ضااراريا   ليساات شاارطا   -فااي المقاباال –الصااياغة النثريااة 

. ااماان جميا  التاارا  الف سافي اليانااانيه احتااس  هار كتاااب انكسايمان ريبه من امااا  
المرجن بن يكان هذا ها بال كتاب ياناني يكتب بالنثر. ايمكن بن ن ح  هنا بن 

لع ميااة. اعاا  كتااب الفي سااافان  اة الميلافااة ل كتابااة الف ساافية ااالنثاار االياااني كااان األ
مار كاان اليانانيان بارمني ب اامب اع يب بالشعر في تاريي متيخر. غيار بن هاذا األ

ه لكننااا (6). انحاان ال ناا رف فااي الحقيقااة لماااذا ن اام المعاارف بفكااارم(6)اتمامااا   اسااتثناديا  
                                                 

(1 )Burnet (John): Greek Philosophy, London, Macmillan and co., LTD, 

1960, p 22.                                                                                            

د. ئ ددي سدددمي النشدددر: "هذددراق ذطو ،ددي العدددلدذن الذ ندددني مالدسددذةي" ،ددي  مانظددر  يضددد  

م لذدد  يمدد ل: "ائيبددر 1494م دار الدعدددرف بد ددرم 1"هذددراق ذطو ،ذ سدد ف اليغذددر"م  

د،ع بدرمنذدي   لى معر،ة السب، الذيإ ذر ئدديم ملم ي   ا بعي  مؤرخ  الف سفة هذا  ذ د  

 .225لى نظم ، سفي د". صإمانبدفمق ذو 

  الدعري"بي  ب ذا الكيددب قبد  رل يده إ(  مةيث يدق أل ئن ليدب "الف  ل مالغديدأل"م ،مدل: 2)

(. مييةديث 116م ص3دبدد م جلدى معدرة النعددد ". )معيدم ايإلى بغيادم م مده بعي ئ ده إ

   لددي الكيددبذن ددد رة دددددقة إ ل: "أل ،ذمددد.  ده لسددذن ئددن دد ة هددذا الكيدددب بدل زممذدد

لديهدد ب ددلبه". )مدع    لد  الدطدبمدة بةذد  ييد،    يفسدر ددلآلخرم د رة مطدبق اي

(. ،ددلدعري "ينكدر ،دي "الف د ل مالغديددأل" مدد  نكدره ،دي 251 بي العدا  ،دي سدينهم ص

جدع ..." )الدر "ال زممذدأل" ... ميثبد  ،دي "الف د ل مالغديددأل" مدد  ثبيده ،دي "ال زممذددأل"

(. مبعي    مةمم  من ددي  هدذا الةكدم سددة  لنفسدي     قد ل 251 -255الدذل رم ص

 .  الدعري قي نظم  ،كدره ،ي ال زممذدألإ
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حكاماااا مااان  ادااارة ال عاااة الاااا بن الصاااياغة الشاااعرية لااام تخااارج بعا بنع ااام مااان صااارين 
اه مث مااا اصااف (6)ن يقااال مجااالابلمااة ل ف ساافةه فقاا  كتااب يقااال" ااحاابب لسااانك ال 

شااعرم فااي اال لامياااتا بينااا اببنيااة بارا ه تاخياات فيهااا صاا   الك مااةه انلهتهااا عاان 
ا. كاال ااحاا  منااا يع اام بن (6)االاا ياان بكام ااا اعااال عاارى ماان المااين هالكااذبه االماايطا

ال بصفاف الف سافةه اينب اي بالمثال الصياغة الشعرية لم تخرج بارمني ب من بين 
تخاارج المعاارف با ساااامه فباايف شااي  تهمنااا الصااياغة الشااعرية التااي اختارهااا المعاارف 

 فكارم ما  ام ع  كفل لنا فيها  عة التفكير االتعبير؟.أل

)ب( بمااا الحجااة الثانيااة فمكانااة ماان ثاا   حجاا  فرعيااة" غياااب النساا   66ه6
التناااعه الشااامل فااي فكاارمه انفيااا فكاارة القاااانين  االماانه ه اال عق نيااة المتمث ااة فااي

 الطبيعية الضرارية االمطر ة.

المعارف في سااف عق اي الاس بن ما ينب ي بن يقال فاي اجاا الحجاة األ 666ه6
. اع  (6)ليهاإن لم تكن الاسي ة الاحي ة إ اة الرديسية ل معرفة اليقينيةه جعل العقل األ

ية التيم يةه فاعتم  البرهان االست اللي فاي اتسم فكرم بذات خصادص المذاهب العق 

                                                 

   يمـ ل ميــدزا دأل هيايـة         مالبو لسدنـ  فا  رإ(  ،دسـأل ليـد  1)

د  . ميسددديع929م ص1491م دار ددددددر ل طبدئدددة مالنشدددرم بذدددرمألم 1"ال زممذددددأل"م ج      

لددى إمل هدد  االسددي يام ال غدد ي الدعددرمف مالدسدديني الدعددري ل دددة "الديدددز" بدعنذددذن: اي

ئن مشددبه مدير  بد   م ضدنذةم مالثدني لذ  ال يك   الديدز معبذرا   ئاقة مشبذه دريةة 

،ي اليفكذدر ماليعبذدر  ئن خددذة ج هرية ،ي الشي  الدعبر ئنهم مهند ي ذر من يد   معبذرا  

لدى مطددبق الفكدر إمل دئد ة لك ددة ،دي الدنال السددبق بددلدعنى ايد  الدعري ا. مقي اسيعمعد  

 مال غة مع ال اقع.

   يمــ ل ميـدزا هيايــة           مالبو لسدنـ  فا  ردأل إ(  ،دسـأل ليـد  2)

فا  ردأل هيايددة مالددبو لسدددن     يمدد ل ميدددزا. )الدرجددع إ( يمدد ل الدعددري: ،دسددأل ليددد  3)

 (.929السدبقم ص
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لياااا الحاااااب ال يليااا  عااان اال اااناه اكاااان فاااي إكافاااة حججااااه اربى بن ماااا تاصااا نا 
 .(6)خ  يتناال عضايا الميتافيليقا ااأل النهاية مذهبا  

ه ف ساافيا   با مااذهبا   بمااا بنااا ال يعااره فااي متلفاتاااه اع ااس نحااا منهجاايه نسااقا  
ه فهيااراع يطب امع اام الف ساافة السااابقين لسااقراط لاام ف اايب حجااة ع ااس بنااا في ساااف

اار فف ف ساافة الاجا يااة فااي هااذا  يعرضاااا بفكااارهم فااي صااارة نساا  با مااذهبه كمااا عَّ
خاراجهم يكاان فاي هاذا الماعاف ماا يحمال ع اس إالعصر بعا ادهم ل مذهبياةه  ان بن 

بن اال عااااا َّ القادااااله  ان بف برهااااانه كثاااار غرابااااة ماااان هااااذا مااان فدااااة الف ساااافة. ااأل
فكاار الف سافية بكثاار مماا كاان يعارف ايعااي با بناا لام يعاارف المعارف عا  تارك ماان األ

 القيمة الف سفية لما كان يقالا.

حكااام السااابقة الطاااب  المتعجاال لت ااك ال راساااته فقاا  ربمااا يكااان الساابب ارا  األ
ن المعاارف بن لاام يكاناااا بفضاال ماانهمه إبااين باااحثان آخاارانه ال يق ااان عاان هااتال  

االاااذف عاااام  Kremer nVoاه كماااا بن فاااان كريمااار (6) ير بااااالحترامافي سااااف جااا
ب راساااة شاااام ة ال لاميااااتاه افحاااص مضاااامينها فاااي بحااا  يااا ل ع اااس البراعاااةه عااا  

خ   في مخت ف العصاره ابنا من بع م ف سفة األ اكتشف في ببي الع   ااح ا  
س مااا ياا عس لااإفكااار التااي تنسااب عااا ة إلااس كثياار ماان األعاا  سااب ه بعبقريتااا الفااذةه 

ا. اع  ربى بح  البااحثين المعاصارين بن امان ببارل سامات (6)بالرام الح ي  ل تناير
                                                 

رادة: بةد  ،دي بةدث من د: "ال ذر مالعم  ماإلئدلي  هذه المضديد بدليف ذ  ،ي ئيد من اي (1)

، سددفة الدعدددري ال  مذدددة" م"مذيد،ذزيمدددد الع ددد  مالطبذعددة ،دددي ، سدددفة  بدددي العدددا  الدعدددري" 

م"الي اندد، الدذيد،ذزيمذددة ل ددنفو منظريددة الدعر،ددة ئنددي  بددي العددا  الدعددري". مسينشددر ،ددي 

 ردنذة.ليدمعة ايمي ة "دراسدأل"م ا

(2 )Von Hammer: Literaturgesch der Araber, Vol. Vi, p, 900, sqq, quoted  

by Nicholson(R): A Literary History of the Arabs, p 316.                            

(3 )Von Kremer: Sitzungeberichte der Philosophisch-Historischen Classe  
                      thlichen Akademic der Wissenschaften, Vol. Cxvii, 6der Kaiser 

 Abhandlung (Vienna, 1889), Quoted by Nicholson (R.), Ibid, p 316.        
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. اعتمااا م فااي نقااا م ع ااس العقاال احاا مه الااذف لااا الحااا  .. المعاارف باعتبااارم في سااافا  
... اماااا تذيعاااا  المط ااا  فاااي التفكيااار الحاااره  ان االعتااا ا  بماااا تقضاااي باااا التقاليااا 

... اما  كاناا ال يعااره معارضاة صاريحة ماا  الشاراد  الس طات ال ينيةه اما تقارم
نا كان يناعش المسادل التي يعا ها المسا مان غيار عاب اة إا القرآن من تعاليم فبجا  

ل مناعشاااة كالحشااار االثاااااب االعقااااب. فهاااا فاااي عااارف الف سااافة المحااا ثين في سااااف 
لاس الحكام إا ... يتخذ العقل حجتاه ايجعل التفكير االن ر سابي  راشينالي بف عق ي

. اال ي الم مان تيم ياا   عق ياا   ذن في سااف عق اي يساتخ م منهجاا  إناا إا. (6)شيا ع س األ
 نا غير ماجا .إ راك بعضنا لهذا المنه  بع م 

ناا يسام إبما حجة ال عق نية المتب ية في التناعه الشامل الذف عيال  666ه6
ل بعه الباحثين رفا  هاذا كتاباتا فمتسسة ع س القرا ة العاج ة ل لامياته اع  حاا 

الترتياب التااريخي  –ه االثااني (6)تح يا  لمان تيليفهاا –ال التناعه عن طاريقين" األ
اله ااعترفااااا فاااي نفاااب لكااال للامياااة فيهاااا. اعااا  نجااان هاااتال  فاااي تحقيااا  الهااا ف األ

مماااا يااا خل فاااي باااااب   عيقااااا   صاااحيحا   الاعااات باااين اترتياااب جمياااا  ال لامياااات ترتيباااا  
شااار لام يانجن فاي رفاا  كال التنااعه الاذف بن هاذا الفرياا  إتاالي فاا. ابال(6)المساتحيل

ليااا بصااحاب الحجااة. لقاا  بنكاار بحاا  الباااحثين الممتااالين اضاارارة ترتيااب ال لاميااات إ

                                                 

 .21 -23( لدمي ئبيالمددر: ، سفة  بي العا م ص1)

م  م بعديه بم ذد م 111ئددم  ... ( يم ل د. ئددر ،درم : " را    الدعدري نظدم هدذه ال زممذددأل2)

م مطبعدة الكشددفم بذدرمألم 2". )لكذم الدعدرةم  ... خدسة مخدس   ئدمد   مئدره ي مذا 

(. ميم ل د. ئبديال هدب ئدزام: "لد  لددثدة مؤرخدة نيديهد ،دي ال زممذددأل 19م ص1411

لذدد  ه د  دمو. ملد  رجد  فلدره الشددئر فلدر االملدى مدن المدر  ال دممع ،ي العشدرين اي

 اليدريف".ل ل هذا 

 (.291بي العا  الدعري"م دمشقم صلفي ي)"لزمم مد ال ي زم" ،ي "الد رجد  اي    

 .51( د. ئدر ،رم : لكذم الدعرةم ص3)
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ه ذلاااك بن المعاارف نفساااا عااا  (6) راك تطاااار المعااارف الفكاارفإ التماسااا   تاريخياااا   ترتيبااا  
حاا  بن ياارفه هااذا ألاصااف اال لامياااتا مجتمعااة بالصاا   اعاا م التناااعه. الاايب 

عامااة الاا ليل ع ااس بط نااا. غياار بن اال لامياااتا لاام تاالل حتااس اليااام إالاصااف عباال 
 ان تحقياااااا  با  راسااااااة ع ميااااااة لتراكيبهااااااا ال  ايااااااة اصااااااي ها الب غيااااااةه ابفكارهاااااااا 

ن تهمة التناعه ال تقام ع اس بسااب ع ماي بال ع اس القارا ة إ. امن ثم ف(6)الف سفية
هذا  اتناعه ال يكمن في اال لامياتا نفسها بل في افهمالمتعج ة. امعنس هذا بن ال

 الفري  لها.

نكاااار المعااارف اجاااا  القااااانين الطبيعياااة الضااارارية المطااار ة فقااا  إبّماااا  666ه6
 .(6)بثبت بط نا في غير هذا المكان

لاااس الحجاااة )جاااا( التاااي عاااررت كاااان المعااارف فاااي اساااعنا بن ننتقااال اآلن إ 66ه6
ن ماا يتخاذ ع اس بنصاار هاذم إلمباهااة بق رتاا ال  اياة. لفا  ب اره ايعب  باأل ب يبا  

لااس ال فتااات التحذيريااة التااي نصاابها لهاام المعاارف نفسااا إالحجااة هااا بنهاام لاام ينتبهاااا 
لس بن متلفاتاا ليسات مصاا ر ل  اة با النحاا ا في مخت ف كتبا. لق  نبا عاردا إابثه

رئ فااي المحااذار ن اعا  عااافيهاااه لكنهااا كتااب تساجل ف ساافتاه فااإ كماا عاا  ي اان الناا ر
االمتشاابهات   ل بهذا ع س سذاجتا اع م ع رتا ع س التمييال باين المخت فاات جااهرا  

                                                 

مدددد بعدديهد مليدددى  . مانظددر  يضددد  14م ص2( ئبيال دده العاي ددي: الدعدددري فلدد  الدي ددد لم  1)

 .41ال فةة 

 م" رب الد يدر من لزممذدأل  بدي العدا "(   رب ابن السذي البط ذ سي بعض ال زممذدأل ،ي 2)

بدال ديرا   1بدي العدا " م" درب ال دزمم" ج من د ،ي "د أل  م رب د.  ه لسذن بعضد  

 بذدري.براهذم ايإمع 

،دي  بدي العدا  الدعدري" مسذنشدر قريبدد   ،ذزيمدد الع د  مالطبذعدة ،دي ، سدفة ( انظر بةثي: "مذيد3)

 ردنذة.مي ة "دراسدأل"م اليدمعة اي



 66 

هاا فا ااالهااذفا العقال عان التمييال باين ك متاي اال كماا يعجال نااعص ه تماماا  م هرا  
 لتقارب حراف الصارتين ال تين تكتبان فيهما"

ه نحااااا    ه با يَّااار    ل اااة  مااان يباااأه عنااا فف
 قصااااااةنن الاااااا نياه امه ماااااايكفيااااااك شاااااارا  

 

 فمااااااااا يساااااااااعففَّ ماااااااان هااااااااذا اال هااااااااذف
 .(6)بن ال يبين لك الها ف مان الهااذف

 

ذا نحاان تعمقنااا خصااادص التعبياار ال  اااف عناا  المعاارف اجاا نا بن هااذا ا  ا  66ه6
باعتبارهاا صاارة تطااب  الاجاا ه  لاس ال  اة مفار ات اتراكياب انحااا  إالمفكر ع  ن ار 

لاجا ا ع س ضا  اال  ةاه فالنس  ال  اف يتكان نا يفهم ااإشيا  ااعاد  اع عات. ب
المبااا ئا معينااة. كمااا بن  ماان االجااذارا اتفريعاتهااا االشااتقاعية المتكانااة افقااا  يتكااان 

هي الع  ه اتفريعات هي الن ريات المتحصل ع يها بقاانين  ل نس  الرياضي جذارا  
ا اللاةا الجاذر  نإاالست الل الرياضي. اكما يجرف االنسأا فاي كال بجالا  النبااته فا

تساارف فااي التفريعااات الممتاا ة االتراكيااب المتكانااة مناااه ليكااان االااحاا ا فااي االكاالا. 
ن في إها ضم افتن اسكانه كذلك ف عرابا  ها بنا  ثابته اا   ن في ال  ة بمرا  باكما 

ذا فس ت اثاابتا ال  اة ساقطت . فإ(6)شيا  ينتابها الكمان االحركة االسكانبالاجا  
اليااة ل فكاار فسا  النساا  المكااان ذا فساا ت المفااهيم األإنااا إب. ابالمثال فعاارا اللاة اإ

 منها.

شااايا  فاااي تعبيااارا بااال ماااا يمكنناااا مااان رتياااة األ  اةليسااات اال  اااةا إذن مجااار  اب
كينانتهاا. اال شاك بن حارص المعاارف ع اس خصاادص معيناة فااي شاكل التعبيار بماار 

ا. فماان الخطااي بن (6)ضااا  ال بااا بيإايعباار التك ااف لااا ااالحتفااال بااا عاان عصاا  ال يااتم 

                                                 

 .154م ص1ال زممذدألم ج( 1)

  "الف دددلة" الذدد م "لةددن". )الدرجددع إئددراب ( يمدد ل الدعددري: ،سددي "ايمددر" ل دده ،دددمر  اإل2)

   الظ اهر الد ج دة ضال الخيال ث اب  الفكر. (.  ي 551م ص2السدبقم ج

 .34م ص2( ئبيال ه العاي ي: الدعري فل  الدي  لم  3)
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 لفا . اع ينا بال ننسس ببا ا  س ابا ع س بنا ضرب من العب  باأللس هذا ااألنن ر إ
لماااان  بن المعاااارف حااااين ابخااااذ بنااااااميب ال  ااااة لفهاااام النااااااميب العامااااةه تنكاااار كثياااارا  

 ا.(6)من فقها  ال ف  عبثيا   يت عبان بها ت عبا  

معرف اتراكيبا بطريقاة مخصاصاة لفا  البذا صن ما ع نام عن ارتباط إ 66ه6
جمااالي ل اا ياان المساامس بااااللام مااا ال فااي التفكيااره فمااا هااا المضاامان المعرفااي اإ

ن هااذا االساام لاايب مجاار  مصااط ن عراضااي ياا ل ع ااس التاالام الشاااعر فااي إي االما؟. 
ه لكناااا فاااي نفاااب الاعااات الاااراى بااايكثر مااان حااارفه كماااا تااااهم مق ماااة الااا ياان ماااث   

مااان هاااذم  –المعاااراف لع ماااا  الكااا م االف سااافةه ايااا ل  مصاااط ن مااان اع ااام الجااا لا
( النتاااد  الساا بية التااي ت االم بالضاارارة عاان بفكااار الخصاام 6ع ااس بماارين" ) -الناحيااة

فكاااار الصاااحيحة ال لماااة ( األ6ااعتقا اتااااه االتاااي ي ااان بنهاااا غيااار اللماااة عنهاااا. )
ارية. ابهااذا ل حياااة العق يااة االخ قيااةه االتااي ي اان الخصااام بنهااا غياار اللمااة اال ضاار 

ه ينقااا  فيااا المعااارف آرا  خصااااماه هاا ميا   يتبااين بن فاااي اال لامياااتا جاااانبين" جانباااا  
ايشكك في عيمتها العق ية ع اس نحاا ي ارف اآلخارين بتركهاا االبحا  عان فكار ج يا  

ن ماان الخطااي ره فيااا الفي ساااف بفكااارم الخاصااة. إيعاا يجابيااا  إ ه اجانبااا  بكثاار تماسااكا  
لاميات اتكنيكا لحل التناعضات الما عس اجا هااه ذلاك بن ن ن بن هذا الاصف ل 

ن بعضاها إبنا اصف ماضااعي مساتم  مان عاال المعارف فاي مق ماة اال لاميااتا" 
ماان الاا نيا  ... ابعضاها تااذكير ل ناساينه اتنبيااا ل رعا ة ال اااف ينه اتحاذير اتمجيا  ل ااا

إذا كانات  ي بن نقارر فاي حالاة كال للامياة مااا. اينب ا(6)الالكبرى التاي عبثات بااأل
لاس الجال  البناادي ليصاير فاي اساعنا إلس الجل  النق ف من ف سفة المعرف بم تنتمي إ

 تح ي  مكانها في ف سفتا.

                                                 

 :"251م ص2،دددي هددذا ال ددديد: "ال زممذددددألم ج ميمدد ل الدعدددري م9( الدرجددع السددددبقم ص1)

 مالنس م ال نس  م ج د ،يبغذه         ،َعَي ِّ ئن ،م د  ال ففم مرا .

م ئبيال ددده العاي دددي: الدعدددري فلددد  . مانظدددر  يضدددد  5م الدميمدددةم ص1( الدرجدددع السددددبقم ج2)

 لدي ن دد بذدد  لدنددهم الدي ...  م لذ  يمد ل: "الغديدة مدن ال زممذددأل46م ص2الدي  لم  

،ذده الفددرابي مابدن سدذند م س  ب مأم ه"م ئ ى    نف م لفف الدي لي بدلدعنى الدذي اسدي يمه 
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ن حجاااة بنصاااار الفهااام النفساااي لفكاااار المعااارف متسساااة ع اااس م الطااااة إ 66ه6
تكاان هااذم  ابيااا   -مااا با مااذهب مااا الاا ااف  الكامنااة ارا  اعتنااا  فكاارةفاضااحة" فبيااان 

ذا كان ال اف  إلص   الفكرة با صحة المذهب. ف با نقضا   ثباتا  إيشكل  ال –ال ااف  
ه فهذا ال يعني الكامن ارا  تبني المعرف لفكرة ترك النسل ها االعجل الجنسيا مث   

ال لجاااال فاااي المقابااال بن ا  ن النسااال صااااابه ا ببالضااارارة بن اتااارك النسااالا خطااايه ا 
نسبية ها الرغبة في ت مير الكاانه ابماا ينشتين بالبنقال" بما بن ال اف  ارا  منا اة 

شاارة ن الن رية النسابية خطاي. ااإإبن هذم الرغبة شريرةه امن الخطي عبالهاه لذلك ف
كااان  لااس بن ف ساافة المعاارف اتعااايها عاان الاانقص الااذف كااان يحساااه االفشاال الااذفإ

 ن المعاارف لام يكان نكارة تسااعسشاارة ال معناس لهااه ألإ يعيشاا فاي الحيااة االجتماعيااة
يفار  ا الثقافياةه بال كاان في ساافا  ب بياة بات ذاتها في الحيااة االجتماعياة با األثإلس إ

عباال ا بن الحريص ع اس ال هاار ال يارفه إلس هذمن الناب ما استطاه. يضاف إ
 ع م.نالناب ع يا با تكريمهم لاه االمعرف كان يفعل هذا كما 

افكر المعااارفا با اياااا الحجاااة )هاااا( فهاااا بن ماااا يسااامس بااالإبماااا ماااا تاااذهب  66ه6
عاان كانااا آرا  بخااذها عاان ساااام ماان  -عناا  التح ياال االفحااص –اف ساافتاا ال يخاارج 

لياااا. لكااان هاااذم ه لتنساااب إه ات ييااارا  ه اتركيباااا  الف سااافةه الااام يعمااال عق اااا فيهاااا تح اااي   
ه ففااااي الاعاااات الااااذف حكاااام فيااااا صاااااحبها ع ااااس المعاااارف بينااااا الاااا عاى غريبااااة تمامااااا  

ا. انحااان (6)خاصااا   ف ساافيا   عااام ال حياااة  سااتارا  إنااا عاا  بافي ساااف باا ان ف ساافةا عااال" 
ن المعاارف عاا  بعامااا هااا نفساااا ال سااتار الف ساافي الخاااص الاااذف عااال إنساايل" بلاايب 

 المقصا  بااالف سفةا ااالمذهب الف سفيا؟.

بمااااا ماااان بنكاااار بن يكااااان ل معاااارف مااااذهب با نساااا  ف ساااافي فقاااا  كتااااب يقااااال" 
فكاااااار تح يااااال الن ريااااااته اتشااااارين األ فاااااي بااااااهرا   القااااا  نجااااان هاااااذا الشااااااعر نجاحاااااا  
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ااآلرا ه الكااااان ذلاااااك النجاااااام لااااام يصاااااا فا فاااااي بن يتلاااااف باااااين اآلرا  االن ريااااااته 
جاااااالا  مبابااااااةه كمااااااا ايكااااااّان منهااااااا احاااااا ة من مااااااة مترابطااااااة العناصااااااره متت فااااااة األ

ذا بر ت بناااات بن تكااااّان هااااذم المرح ااااة نااااك إا  فعاااال الف ساااافة ماااان عباااال اماااان بعاااا . ا 
لااااااس آخاااااارم لاااااات م باااااايطراف قاااااارب اال لامياااااااتا ماااااان بالااااااا إيااااااك بن تالف ساااااافية كااااااان ع 

كثااااار بصاااااالة ا. بالااااايب االتح يااااالا هاااااا الجاناااااب األ(6)ف سااااافتا اتجمااااا  باااااين متفرعهاااااا
االتركياااااابا ن ريااااااة ماااااا عاة ال يمكاااااان إثباتهااااااا فااااااي  فااااااي عاااااارف عصاااااارنااه بالاااااايب
بعطااااااس  ذا ع نااااااا بهااااااذا الااااااربف كااااااان المعاااااارف في سااااااافا  عاااااارف ف ساااااافة العصاااااار؟. إ

ليهاااااا تح ي تاااااا ه بماااااا تركياااااب النتااااااد  التاااااي انتهااااات إكاناااااة ممتاااااالةل تح يااااال االنقااااا  م
ي  الباحاااااااا  فااااااااي متلفاتااااااااا المفقااااااااا ةه اهااااااااا بماااااااار يسااااااااتط فربمااااااااا يكااااااااان ماجااااااااا ا  

 ن يقام با.المعاصره ع س بف حاله ب

ننااي مااذ افارعات العشاارين ماان كتاب المعاارف فاي إحاا ى رساااد ا يقاال" إ 666ه6
لاس إنماا الاذف  فعناي ا  اال شااميا. ا العمر ما ح ثت نفساي باجتا ا  ع ام مان عراعاي 

ا. افاااي هاااذا  لياال ع اااس بناااا عااا  اساااتم  (6)لاااس ب ااا ا  امكاااان  ار الكتااب فيهااااإالرح ااة 
لااس هااذا البحاا  المحمااام عاان إ معارفااا الف ساافية ماان الكتاابه غياار بنااا كااان ماا فاعا  

ا. الااام تكااان (6)المعرفاااة بااا ااف  ف سااافية بصاااي ة" احم اااتَّ ث قفااالف الّ ياااالي فاااي بفناااي لمناااي
ذ تبنس نتاد  التفكير الف سفيه اكاان إ هلمعرفةا ااالمعاناةا هي كل ما ل ى المعرفاا

ن  فعاااا" اابر تمااااني بن بكاااان مَّ فلِّساااا ه لااا ف  االاااثمنا الاااذف ساااب  لساااقراط ب مساااتع ا  
ن ف سااافة المعااارفه كماااا تبااا ا ل محقااا  المتعمااا ه إا. (6)آثااار الت ليساااا فهيهاااات غيااار 

نهاا إليهاا. إلف سافات مااه لايمكن ر هاا  ه با ت فيقاا  فيقا  با تا  ف سفة تيم يةه اليست نق   
                                                 

 .16 -19بي العا م ص ( لدمي ئبيالمددر: ، سفة 1)

ردنذدة ل يعريد، م ئددد م منشد راأل ال يندة اي1فةم ج م مةمذق د. ئبيالكريم خ ذرسدة   بي العا( 2)

 .221فاأل الدرجعم ص . مانظر  يضد  259 -255م ص1469ماليرجدة مالنشرم 

د د. )ال زممذدألم ج3)  (.151م ص2( ممكد ة البذ : ،مي َ  ِّ ند بذاَ  الث م ِّ نُة 

 .36( الدرجع السدبقم ص1)
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ا العق ي نماذج ل سيرة الف سفية في مفهام ذلك طتركيب مب هه مث ما بن حياتا انشا
 العصر.

لاجااا  ف ساافة ل معاارفه لكنهااا حكاام يقاارر بن  نكااارا  ال تمثاال الحجااة )ا( إ 16ه6
ا من اجهة الن ر ال ينياة. لحا . فهي حكم ع يهلهذم الف سفة اجهة معينةه بعني اإ

نااا المعاارف لحااا ف الااذف اسااتم  مقااا  الاا ينيان فااي حقيقااة المصاا ر اإاعاا  اخت ااف الن
 ... لاس البرهمياة با الماناياةنا المل كيةه امانهم مان نسابا إف سفتاه فمنهم من عال إ

لجااناب الخ قياة االميتفيليقياة غفال النقا  الق ما  اساكاتهم عان اإلي. ايب ا لي بن إ
 -خرى في ف سفة المعرفه االتاجا في النق  نحاا الجاناب با الطااب  ال  يناي لهااألا
ع مياااة إعااان طبيعااة العصاااره كماااا عاا  نتاعااا ه لكنااا عم ياااة  لااايب ناجمااا   -ن صاانإ

ن اار الناااب عان اشااي  مااا خطاار فاي هااذا الفكار. القاا  بلاس تحاياال إخالصاة رماات 
شهراا في اجها بالمعرف حتس  كان ال ين الم يلل س م السياسةه فما الذف عال با

 فاا  هنق ااا ااعتقااا مه ليقتاال فااي مهاا م با يحاصاار هااذا الساا مه اجع اااا فكاارم محرمااا  
االقتالا هاذم صاارة ينتشر ع س بعال تقا ير؟. لقا  اتخاذت عم ياة االعاللا ااالتحاريما ا

لحاا  االلن عاةه ما  لعناا االحكام اع ياا بالخساران فاي الا نيا اعاذاب عاذف المفكار باإ
 .ا(6)يم في اآلخرةالجح

ع س ال ارب م ح ة بن سيرة المعارف الف سافية االحياتياة  ليب صعبا   166ه6
ثيناا" سااا  فاي لها م اتقشافا بعجااب شا ي  سايرة ساقراط شاهي  الف سافة فاي إتحاكي ب

ه با هجاما ع س الجه ة من رجاال الا ين (6)با في امتحانا لفدات المجتم  المخت فة
                                                 

دن:  بدد  العددا  الدعددري )ائددام العددرب(م الدؤسسددة الد ددرية العدمددة (  د. ئدةشددة ئبدديالرل1)

 .232م ص1495ل يألذ  ماالنبد  مالنشرم المدهرةم 

 (  يم ل الدعري:2)

 لفَذـُ  إال لـْرَف َجْةـيِّ  لـ   قـ ٍم         ،دـد  سألُ  ئن الةمدةـقِّ             

 (.311م ص1)ال زممذدألم ج
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رف ماعفااا ماان الفقهااا  الااذين يحرفااان الاا ين ابت ااا  المااال االسياسااة. لقاا  بع اان المعاا
فعاالهمه فكاان مان الطبيعاي بن يا اف  هاتال  عان االجام. افي اال لامياتا نقا  مار أل

لس المعرف من كفره اما نح ام إبنفسهم. اكَّتَّبَّ ذلك العصر حاف ة بما نسبا الفقها  
ماا تاافير  ليال مااه إ يعاا  لحا فه اما اخت قام من رااياته عص اا فيهاا جمإمن شعر 

خ مااة  – انتااا االااتخ ص منااا يتهاا  همه با إ لتحااريم فكاارم الااذف كااان يشااكل خطاارا  
 ن يفعل.بكما فعل با حاال  اعي ال عاة الفاطمي  –لجهة ع يا ما 
تفت بنقل رااية نق ت كتب التراجم التي اضعها خصاما با التي اك 1666ه6

جل بيتاين مان الشاعر ام حتس خرج منهاه ألن فقها  ب  ا  طار الخصام  ان نق ه ب
ن خراجاا مان ب ا ا  كاان مناسابة إفا ه. االحقيقة التاريخية غير هذا(6)عالهما في الي 

ع اااس الرجااااه عااان علماااا م اااا رة  ااحتشااا  فيهاااا الب ااا ا يان لا اعااااه ماااتم ين حم ااا
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 (.35)الدرجع السدبقم ص
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 (.511م ص1)الدرجع السدبقم ج

م 12سددددئذ (: البيايددة مالن ديددةم جإمانظددر الةكديددة ،ددي ابددن لثذددر )ئددددد الدديين  بدد  الفدديا  

 .63م صفالمدهرةم مطبعة السعددةم با مدري
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ا عان كانها م ينتهم. اكتب الفقها  هي بال مص ر  هرت فيا هذم الحكايةه فض   
 .(6)لحا  المعرفص ر الذف استم ت منا بخبار إالم

ليااا اباان إلحااا  بااذكر اللن عااة التااي نساابها  بت عم يااة الحصااار ات فياا  تهمااة اإباا
ا ِّ  العارا   ذ نح ا في كتابا االمنت ما نق   إ هالجالف عان بساتاذم محما  بان ناصار مَّحف

ام النااب الا ليل بيتين من الشعر  الين ع س الكفر الصرين. ا ن بهذا بنا ع  تاافر بما
الكااافي لتكفياار المعاارف. اعاا  تناع اات الاا ليل المصااناهه اع ااس ماار العصاااره طادفااة ماان 
الفقهاااا  االقضااااة اكتااااب التاااراجم مااان بمثاااال سااابط ابااان الجاااالفه اابااان كثياااره ايااااعات 

ن البيتااين إ "الخت   لسااببينه األلااي. لقاا  اصاافت  لياال اباان الجااالف بااالمإ ... الحماااف
ن العباسااي عا  ذكار بيتاين مماااث ين لهماا فاي المعنااس إ "االثااني هاناامماا لام يارا فااي  يا 

 .(6)في كتابا امعاه  التنصيصا البن الراان ف الم ح 

                                                 

ال إقط. ،م د  لده: دديق   ( قدل المدضي  ب  ي س  ئبيالسام المزميني: "قدل لي الدعري: لم  هم  ليا  1)

(. مقدددل 129م ص3دبددد م جنبذددد  ئ ددذ م السددام. ،يغذددر مج دده". )يدددق أل الةددد ي: معيددم اياي

ئند   المدضي الدندزي: "اجيدع  بأبي العا  الدعري بدعرة النعدد  مق   له: مدد هدذا الدذي يدرما

لسديم  مقدي مرلد  ل دم  الدي. ،م د  لده: ئ دى مددفإسدؤا  ميةكىم. ،مدل: لسيني ق م ،كذب ا ئ ي م

الينذد ماآلخرةم. ،مدل ماآلخرة  ي د الشذفمم م   يرددهد". مقدل له ،مذده خخدر: "ممدن لدد  ،دي هدذه 

م  ل ددة     ة ال اردة ،ي هذام لذ  اسدي ي". اللف اي ئدى ،   ،ي اآلخرة  ئدى م ض  سبذا  

لدى معندى "،دقدي الب در". ماللدف إئدى" ال اردة ،ي اآلية بدعندى "الضددل" بذنددد ددر، د قدة  دد  "

لدذ م. إلذ  ييائ، هذا الفمذه بكيدب ال ه ليى ،ي م يده ئ ى الدعدريم مددد يثبد  ددةة مدد نسد، 

الدرماة نبدده إ. مالمفطدي: 215 -211انظر ،دي هدذا د. ئدةشدة ئبديالرلدن:  بد  العدا  الدعدريم ص

 .44 -41م ص6. مال ا،ي بدل ،ذدألم ج11م 63النةدةم ص هنبد ئ ى 

 لى الدعري هدد:إ( البذيد  ال ذا  نسب دد ابن الي زي 2)

 ْزقِّدددددددَ  ئدقِّدددددددد ض رفا لدددددددد  ال يةظددددددددى بِّ إ

 رب  السددددـد ِّ ئ دددى امدددـر ٍ يدددد ،دددا فندددَ، 

 

 ممَدددددددْرُزَ  مين ندددددددد  ممدددددددرز   لدمدددددددد  

 رخا مندددددد  مددددددـد ال يشي ددددددـي ،يَزْنيقَددددددـد

 

 (.  مد مد جد  ،ي: معدهي الين ذال ،   اليدلي:22ئن معري  الميمد  بأبي العا م ص)    

  ئذددددددد  مذاهبُدددددددهُ ئدقدددددددٍ  لدددددددم ئدقددددددد  

 مهددددددـدَم لدةددددددـرة  هددددددذا الددددددـذي مددددددـرَ  اي

 

 مجدهدددددددددٍ  جدهدددددددددٍ  م مدددددددددده َمْرزمقدددددددددد

يمددددددـدـذ ر العدلددددددـِّ دددددددم ْنيِّ يددددددـَر زِّ  َم النِّْةرِّ

 

عبدسدي:  درب  د اهي الي  دذال( )معدهدي الين دذال( الدطبعدة )ئبيالرلذم بن ئبيالرلدن بن  لدي ال     

 (.53هـم ص1319الب ذة الد ريةم المدهرةم 
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لس كتااب االفصاال اال اياات إ -كما عم  ساام –اعم  ابن الجالف  1666ه6
لااس االفصاااال اال ايااات محاااذاة ل ساااار إفااي محاااذاة السااار ااآليااااتا فباا لاا العناااان 

قرآنااي لساا اب اعجاااب المعاارف باألا. ابينمااا ياا ل العناااان األصاا ي ع ااس إ(6)تااآليااا
ط   اسام ج يا  إاب باي ل العناان المحر ف ع س تح ف المتلف ل قرآن. ثام عاام الكت ا

عاالاا" اجاا  فاي عارآن بباي  ذا نق ااا مناا نصاا  إع س الكتاب اها اعرآن ببي الع  اه فا
ال. اعاا  اخت قاااا راايااة جااا  فيهااا رادهم لعمهاام األسِّااخاا فااي نفاااب عااالعاا  ه كااذاه ليَّرف 

 اة القرآن. فقاال" حتاس ال بنا ليب ع يا طإال جي ه إبي الع  " اما هذا بنا عيل أل
 ا.(6)ربعمادة سنةه اعن  ذلك ان راا كيف يكانتصق ا األلسن في المحاريب ب

ياذكر  ع اس نحاا لم يتص  المعرف لرجال ال ين فقاط بال ال حكاام بيضاا   1666ه6
لااس رعايااة إبساايرة سااقراطه فالساسااة فدااة تحالاات مهمتهااا ماان رعايااة المجتماا  لصااالحا 

جالاا كياااا هاه اعاااا اا مصااااالحها اهااااام المجتماااا  لصااااالحهم. لقاااا  ا  ماااااا الرعيااااة ااساااات

                                                 

سدده: الف  ل مالغديددأل" يعددر.  م ل ابن الي زي ،ي الدنيظم: "مقي ر ي  ل دعري ليدبد  ي( 1)

بدده السدد ر ماآليدددأل. مهدد  لددام ،ددي ن ديددة الرلددة مالبددرمدةم ،سددبةد  مددن  ئدددى ب ددره 

(. منمدد  ابددن لثذددر ،ددي "البيايددة 21)ئددن "معريدد  المدديمد  بددأبي العددا "م صمب ددذرمه". 

سددده: الف د ل مالغديددأل ،دي  بدي العدا  ليدبدد  م ئن ابن اليد زي ق لده: "ر يد  ي"مالن دية

 (.61م ص12معدرضة الس ر ماآليدأل". )البياية مالن ديةم ج

. م مرد الدذهبي 55م ص1493م مةمذدق م دطفى السدمد مخخدرم  يالبييعيم ال دبح الدنبد  ( 2)

 يدن هدذا مدن المدرخ م قددل: بي العا : "سام" الم ل اليدلي ئن الكيدب: قذ  ي،ي "مدريف اإل

(. مقدي 145الدةدري،  ربعددةة سدنة". )ئدن "معريد  المديمد  بدأبي العدا "م ص هلم م م 

  الدعددري قددي  مددي "مددن ج ددة لسدديمه إلددى فاأل االسددينيدج لددذن قدددل: إمددد   لدددي مذددد ر 

  دره بدد لدن ا ينظد نه ئ دى لسددنه مدن إد لم يم م مل أ جددئة من م بيم ي ه ممم دن ذهم م

لذ دد إلمدي  فا إفهد  لكثرة مدد مقدر ،ذ دد مدن فلد م  ق ال الدعط ة مالزنددقةم ليى ددرأل اي

سد ة الظن به". ) لدي مذد ر:  ب  العا  الدعريم إلى إب دمم ان ر،  إ ي  من  عره ،ذه 

 .132م ص1415ينة اليألذ  ماليرجدة مالنشرم المدهرةم مطبعة ل
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 –ا. اعااا  اسااا  المعااارف مااان نقااا م ل حيااااة السياساااية بنقااا  الحركاااات الف سااافية (6)جراتهااااا
ل معرفة اليقينياة  ماما ال العقل مص را  لتي جع ت ااإ س ربسها الباطنية ااع –السياسية 
ماام الفي ساف هذا الاربف ابع ان صاراحة بناا عا  اكاذب القاامَّه ال إ. اع  سفا (6)االتشري 

نما هااذم المااذاهبَّ بسااباب  لجااذب  الاا نيا إا. فاااا(6)فااي صاابحا االمسااا    ساااى العقاال  مشاايرا  
لس الس طة علماا ع س تصفية حسابهم ا. احين اصل بنصار الباطنية إ(6)لس الّرتسا   إ

إلاس يقاه باه فحاار المعرف احاال  فعاا تبا  اعي ال عاة الفاطمي به ف اإمعاه فكا
. اعا  ابتا ب  انتا بتهمة الكفره اهي تهماة تكفاي لتصافيتا جسا يا  إع ن ماعف يسمن بإ

لاااس المعااارفه اااضااان مااان صاااي تها الااا عاة إ الحااااار ال اااا ر برساااالة بعااا  بهاااا  اعاااي
اعا  نشارت الرسااادل بالفعال ع اس باساا   –امضامانها بنهاا معاا ة بصاارة مسابقة ل نشاار 

                                                 

 .51م ص1( ال زممذدألم ج1)

 مدم المددةم هد  م دير اليأميد مدم "المدةم". ماإلمدم "الند ق" ماإلسددئذ ذة بذن اإلمذزأل اإل  ( 2)

  يمد َم  "يرميدي النددُ   :يعة. ميمد ل الدعدريرمالذمذن ماليشريع من لذ  له لق نسف الشد

". )ال زممذددددألم ج ،دددي الكيذبدددةِّ  نااا   ٌ ٌمااا  ٌ إ . ميمددد ل: " رادما الشدددر (99م ص1ال رسدددد ِّ

ِّ مد نشر النبي". )ال زممذدألم ج مدمد  إمانيظرما  (. مقي مدد  هدؤال  911م ص2يم م بطي 

م 1،ي دبةه مالدسد ". )ال زممذدألم ج مدم س ا العم  مشذرا  إب الم م ال ذالم م بم له: "ل

 (.99ص

 

سي البذ  ئن م دذذ الدعدري ،دي " درب الد يددر مدن لزممذددأل  بدي العدا "م هكذا رما البط ذ ( 3)

ملم مطبعة دار الكي،م م رم مزارة الثمد،ةم مرلز مةمذق مةمذق د. لدمي ئبيالديذيم المسم اي

الدراجدع اليدري ذدة ( م99م ص1. مقي لر،  ل ددة "المد م" ،دي ال زممذددأل )ج56اليراثم ص

ة الد  ةة ،ي هذا اليةري م لى ه ية الي ة ددلبإمدد يشذر  لى ل دة "الظن"إملي، اليراجم 

 خفد  لةمذمة اليما،ع الكدمنة مرا  م قف د من الدعري.إمفل  

 .99م ص1( ال زممذدألم ج1)
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ذ حاارص كاتبهاا ع اس بن تاااحي عباراتهاا لكال عااارئ باجاا  سار فااي إ -نطاا  فيماا بعا 
 .(6)اعتقا  المعرف ال يني

من نشاطا الف سافي لنقا  رجاال الا ين  ما  ام المعرف ع  خصص جل ا   1666ه6
الطبيعااي بن يتحااالف هااتال  فااي العماال ع ااس الخاا ص منااا. االسياسااةه فقاا  كااان ماان 

باااالن ر فاااي كتاباتاااا  –   مااان بر  سااايرتا كماااا يحااا ثنا ابااان العااا يم اهاااا ب –فشااارعاا 
.. ساا كاا فيهااا معااا مساا ك  فاجاا اها اخاليااة ماان الليااأ االفسااا . احااين ع ماااا ساا متها

ع ااس لسااانا بعاااال  ... فماانهم ماان اضاا  (6)عطياالتلحااا  االه ارمااام باإ(6)الكااذب االمااين
ه فجع ااا محاسانا (6)ه امنهم من حمل ك ما ع اس غيار المعناس الاذف عصا م(6)الم ح ة

                                                 

م مقي  سدب  ئ ذده   ئنيه من لمدةق دين ال ه سرا   ( يم ل دائي اليئدة الفد دي ،ي رسدليه ل دعري: "قدم ،ي نفسي 1)

  ددر ئ ددى مكندد    يددن لددي     (. "ممددن 255م ص3دبددد م ج". )يدددق أل الةددد ي: معيددم ايمددن البمذددة سدديرا  

(. ميمد ل بدلد  213 -212" )الدرجع السددبقم صم.دبه م عره ج اهر ئ  م دينه لظ  ري ئ ى م نفدأل 

 ةد  ددري ندقديا   لذد     نندد لنعيد، لمدد  إمعددر: "لم ينم  لي من  دةفة الةكددم مدن نمدي  بدي العدا  المدسديم م

 (.12ئمدب م". )لدمي ئبيالمددر: ، سفة  بي العا م ص نيةيمر الةكدم مث ه قي نيد م

لى ايسد  الد ي ق ليكفذر الدعدري إ زي. مقي منبه ال طذ، البغياديم مه  معددر ل دعريم ي( من هؤال  ابن ال2)

ئندده  وحكاا ٌ... الثذدددب مقدددل ،ددي ليدبدده "مدددريف ميينددة السددام": "لددد  ييزهددي مال يألدد  ال ةددمم مي ددبو خشددن

 (.211لةدد". )الدي ي الرابعم صبدإلحتىٌرم هٌبعضٌالن سٌلكديدأل م ي فة ،ي ائيمددهم 

ذدد م ط(  مرد يددق أل ،ددي معيددده قدد ل  بدي الذسددر الدعددري: "لددد  رضدي ال دده ئندده يرمددي مدن  هدد  الةسددي لدده بدليع3)

تااذ ٌإلٌمثاا را ٌإلهذكااييٌوٌدةيٌقصاادا ٌه ٌأق ومااتٌالمن اانشااع ريٌمناامن وتعمااتٌتذمهتاايٌوم ااى لٌانااىٌل اا نيٌاأ

 (.113م ص3". )جنف ي

ميدديئم هددذا الددر ي قدد ل  م155 -44ص 6( انظددر الدالظيددذن السدددبميذن ملددذل  ال ددفيي: الدد ا،ي بدل ،ذدددأل ج1)

 .395م ص1خبدر البشرم جامب ئ ذه". )ابن ال ردي: ميدة الد ي ر ،ي ذالدعري ئن نفسه: " ند  ذف مك

 ندد       ديدنيكم مكر من الميمـد .إ ،ذم ا يد   اة ،( لذن قدل الدعري: 5)

لددى مضددع ليدبدده إ(. اسدديعد  خ دد مه هددذا المدد ل م ذددره لدديلذ  ئ ددى لفددرهم ،دضددطر 95م ص1ال زممذدددألم ج)     

هد  الكيددب لددن ا يدكدرم  بأمبددئ م.    إ"زجر الندبح"م لبذدد  الدعندى الددرادم مالدرد ئ دى ال  د مم ،مددل: "

(م ق دذا   )، ي  ل ذين يكيب   الكيدب بأييي م ثم يم ل   هذا من ئني ال ه لذشيرما به ثدند   : ... يزم،ي الكيدب العز

مدر مد يم ل الذ  د ،ي  لفد  م ملييث م: فلر قيمدؤند لذام مخبر قيمدؤند فل م ،بني اي مهذا من الدكر. ملثذرا  

 ميددي الطراب سدديم مطب ئدددأل ميدددع ال غددة ئ ددى هددذا النةدد ". ) بدد  العددا  الدعددري: زجددر الندددبحم مةمذددق د. 

(. لدد مضدع "نيدر الزجدر" لدذاأل الغدر.. م،دي 11م ص1495دمشقم  مطبعة ال د دذةدالعربذة بيمشقم ال

 ي  ي  سدعه مأملده  - بعيه ال ه –لةدده ئ ى  عرهم ،مي قدل: "هذا الد ةي إزجر الندبح نمي لدن يسمط  ،كدره م

 (.116ئ ى مد ثب  ،ي ديره". )ص



 96 

اااااااااَّ ... ابخرجااااااااام عاااااااان الاااااااا ين ااإ عيابااااااااا     ه(6)عاااااااان مااضااااااااعا ساااااااا مه احرفاااااااااا كف  مف
 

 .ا(6)اباععام في غير مااععا
نساااان بال هشاااة بماااام الحم ااة الااساااعة المكثفاااة ع اااس عقيااا ة يحااب اإ 1666ه6

ماات ببااا العاا   بتهمااة ن ت ااك العصااار التااي رجبعاارف ال ينيااة. امصاا ر ال هشااة االم
... افقا  حرمتاا فاي صاراه الماذاهب امعتارك  رّ  فيهاا الا ين ]عا [لحا  اللن عة ااإ

م كانات هااذم الحمياة ل اا ينه تنكاار ع اس ببااي العا   مااا حارم ع ااس نفسااا ه ففاايهااا األ
محرماات اانتهااك المق ساات؟ تارى فاي باحاة الإمن طيبات الارل  الحا له اال تنكار 

فااي بكاال حقااا  الناااب  ثمااا  ... اال تاارى إ ثمااا  متناعااا عاان بكاال ال حاام اشاارب ال اابن إا
 ا.(6)اشرب  مادهم

ينياة االسياسايةه راجا  فاي ن غضاب خصاام المعارفه مان رجاال السا طتين ال إ
  فسااااا هم الاااا ين ااساااات  لا ابا عااااا  النباااااةه ااعتناااااإلااااس احتجاجااااا ع ااااس الااعاااا  إ

اه ممااا حف اات بااا ف ساافات العصاار (6)المثنايااةه االجهاار بااالح اله االتناساايه االرجعااة
                                                 

  ابدن السدذي البط ذ سدي قدي نمد  ،دي " درب الد يددر مدن لزممذددأل  ق ال الدعري من   كدل مةري  ال   م ي (1)

ديدد "م ،ةدرف ئيدز البذد  ،دي لى الفسدد البرايددم من يندد لد  نني دي ايإ( ق له: "قي مرام  35 بي العا م ص

لدى  مذدر ل د،م إرسددلة الضدبعذن" ديد ". مقي لي، الدعري ،ي "لى: "ماسي أل ،ي الضالة ايإ"ال زممذدأل" 

لةدددم مقدي قددل لدى الكفدر ماإلإ... لدندد يؤلبدد  ئ ذدهم مينسدبدنه  لذده رج دذنإ"معز اليملة ثددل بن ددلحم يشدك  

ةم كلدرار نسد ئن دد: "م،ي ل ، لددهد ال ده نسدف مدن هدذا الكيددب ب طد   قد م ثمددألم يعر،د   ببندي هد دمم 

لضدرأل النسدف   درأل الةيدة بددد ق د     إم    ينس  ا مد  م ذهم م ييي م بةب  ال رأ ميدسكةم جرأل ئددم 

مددن لددزمم مددد ال ي ددزم ئددن م ضددعه لذثبيددد ئ ذدده الكفددر بددذل . )رسدددلة  ،ذدده". مقددي لددرف هددذا  الددرجا  بذيددد  

 .526 -529ئن ابن العييمم ،ي "االن دف ماليةري"م "معري  الميمد  بأبي العا "م ص الضبعذنم نما  

 .111"االن دف ماليةري" ،ي "معري  الميمد  بأبي العا "م ص ( ابن العييم:2)

 .211 -213( د. ئدةشة ئبيالرلدن:  ب  العا  الدعريم ص3)

ف ممد ل: "مال مفسدذر إ مجدند، الةمذمدة . مقي ئ  د  البدلثدة الةد دة ئ دى الدعدري مع دذا  211( الدرجع السدبقم ص1)

نده لدذو مدن ي ال ئ ي لي   الع  ر بدث هم ممن ثم بمي ،ذ د  ريبد   ،رييا   ال     بد العا  لد  ندطد  إل ذا ئنيي 

ديد، الةدر ل د رة اي ... لمي ر،ض لذدم م ،ةدمل ا    ير،ض هم مقعيما ،ي  مر ئمذيمده مقددم ا مشد ي د    ه  د

  العدديا  ل دعدري لددذو بسدب، ئدديم ، دم ، سددفيه ) م  دبده لدددد ممدد ل إ(. 315الدندضد ". )الدرجددع السددبقم ص

بدد  بسددب، ، د ددم لةمذمددة م بعدددد هددذه الف سددفة اليددي نددددأل بثدد رة ،ددي السدد    مؤسسددة ئ ددى ثدد رة ،ددي  مدلثددة(الب

عكدو ميدهد  ال  ذفدة العد ذدة ل فكدر مدمره ،دي ي يلذه ،ي  ر ي م بإاليفكذر.  مد الر،ض الائم ي الذي مشذر 

،دي معددم  م مدع ، سدفيه. م ،ضد   لذه. ملم يكن معددرم الدعري ئ ى هذا المير مدن السدذاجةإاليغذذر منزمئه 

 (.213م 254لذه. )انظر ،ي الدرجع السدبق ال فةدأل: إمن مفسذرهد السدبق اليمر النضدلي الذي   درأل 
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امذاهبا الك مية. فتآمراا ع يا ارمام في عقي تا ال ينية لتحايل بن ار النااب عماا 
بطاال لحا  العقال فاي البحا ه اتخرياب ا  في تعاليمهم امااعفهم من تجميا  ل عقااله ا 

لفي ساااف بن يسااكت ع ااس مااا يجاارف ماان فااي اساا  افسااا  ل قاايمه الاام يكاان ا  ل نفاابه ا 
 فسا ه فكان الماعف الف سفي الجذرف الذف اتخذم ع ة ت ك الحم ة الشرسة ع يا.إ

 من النتاد " في اسعنا بن نقرر اآلن ع  ا   6ه6

فساا  القايم الخ قياة با ة بعي ة في نتادجها ابها افها عان إل معرف ف سفة عق ي -ب
لعكب مما عيل ف سفة ترسي القايم الخ قياةه اتحاارب نها ع س ا يان. إالتنكر لأل

 الت ين الشك ي.

ال تقااااا م الصاااااياغة الشاااااعرية با التراكياااااب ال  اياااااة المعقااااا ة فاااااي الطااااااب   -ب    
رمه شااااعابصااايل لكتاباااات المعااارف ابفكااااارم. لقااا  حااارف خصااااما بعاااه الف سااافي األ

نفهااام طريقاااة ن به ااساااتطعنا ذا نحيناااا هاااذا جانباااا  ااخت قااااا بعاااه الحكاياااات عناااا فاااإ
ن قة من الناحية المنطقيةه اتبينا بكير االتعبير اج نا كتاباتا متسفالفي ساف في الت

ماان العباا   حكااام المتلفااة لهااا مقااررة فااي ضااا  العقااله اليساات باايف حااال ضااربا  األ
يااة محاالااة ل اا فاه عاان صاااحبها بالتماااب تفساايرات بلااس إاال هاااه اال حاجااة بالتااالي 

 فكارم.أل نفسية

جاااااال الميتافيليقااااااه االطبيعاااااةه المعااااارف ماااااذهب متكامااااال ي طاااااي م ف سااااافة -ج
 نسان االقيم.ااإ

 لهذم الف سفة منه  في التفكير االبرهان. - 

تتمثل سيرة المعرف في س س ة من المااعف الف سفية الجذرية كانت السابب  -ه
 لس عت ا.إلس ح  التط   ا  في محاربة رجال الس طتين ال ينية االسياسية لا ا 

ن مع ااام ال راساااات التاااي  هااارت حتاااس اآلن عااان بخاااذنا فاااي اعتبارناااا بذا إ -ا
ف سااافة المعااارف هاااي حمااا ت تشاااهير صااارين با ضااامني باااا با تاااياي ت غيااار 
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المنطقاااااايه االاصااااااف  –ن ماااااانه  التح ياااااال ال  اااااااف بساااااااية لكتاباتاااااااه  هاااااار 
 الفينامينالاجي هما بفضل م خل ل راسة فكرم.

التااي عررتهااا ال راسااات ال منهجيااة لفكاار فكااار با المحاااار الرديسااية ن األإ 6ه6
ثباتهااااه بتفتيااات فكااار الفي سااااف كاااار ل بااااحثين الاااذين عاااامااه ب ياااة إالمعااارف مجااار  بف

عاااا ة بناداااا مااان ج يااا  ع اااس بساساااها. لقااا  كانااات نتااااد  هاااذم ال راساااات بعيااا ة عااان ا  ا 
بقة ر المسافكاان ال راسة البعي ة عان األإالتااف  م  من امة المعرف الف سفيةه لهذا ف

 ر بنية هذم الف سفة.ا هإضرارية في 

بن ن ع ينااا إه فاا(6)ان فكاار المعاارف اشااي  مساات    بشاا  االساات   إذ ع نااا إ
غيار هياراع يطب  ناا ال يكاا  يكاان لاا ن يار فاي تااريي الف سافةبلاس هاذا نضيف إ

فكارم في عبارات مجالية ضاعفت من صعابة فهما. اع ينا الم  م الذف صا  ب
اععة في اعتبارنا عن  تح يل كتابات المعارف. كماا بن محاالاة ر  بن نيخذ هذم الا 

ن هاذم إال بعا م الفهام. نعام إلس ف سفة ماه معاصرة با سابقةه لان تنتهاي إف سفتا 
هناا اهنااكه لكنهاا لان تاافر لناا الفهام التاام لهاذا الفكار  الف سفات ع  تنير لناا شايدا  

لااس آفااا  ج ياا ة إايشااير  ذف الخصاصااية المتمياالةه فااالمعرف اي اان بشااي  ج ياا 
ا. (6)ا جع تاااا اعماااة مااان بسااامس عمااام الفكااار العرباااي الضاااادعة فاااي عللتهاااا(6)ل فكااار

 نا"إخيرا فبا 

                                                 

 .15م ص2( ئبيال ه العاي ي: الدعري فل  الدي  لم  1)

 .22( الدرجع السدبقم ص2)

 .142( الدرجع السدبقم ص3)
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جم  ع يا بن النتاد  الصحيحة هي ما بذهاننا با نتاهم بال ينب ي بن يقر في 
ن الحقيقة لم تع  تنال بالتصايته كما إا رجحام افبق ما  با المح ثانه لالباحثان ا

 ا.(6)لس التلايرإكما ال تعم  نفسهاه  الط االنتخاب من عمل الطبيعة اهي ال تن إ

                                                 

 .19( الدرجع السدبقم ص1)
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