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الملخص
ؤثَالمالء الومشٕ شخص٘ٔ لجّشٗٔ ٌٖ تبسٗخ األدة المشثٖ الزٕ سلؽت العَء بل٘هِ ؤٌٕهبس
ٍؤًفبس ٔث٘ش هي الٌّبد ؼَل الّشٍى .الومشٕ ٗتمجذ المّل ٌٍٖ خهذال دامهن ههك وشٗضتهِ
ٌتَخذ صٍبت ٌٖ تٍٕ٘شُ ٍشخص٘تِ التٖ تدملٌب ؤى ًَاصى ثٌِ٘ ٍث٘ي ثمط هي الٍالسٍٔ
للثّبٌبت األخشٌٕ .إثَّ٘س ٌ٘لسَي ٌٖ ًَٗهبى الّهذٗن الهزٕ لهِ هاهبثْبت للومهشٕ ٌهٖ
التٍٕ٘ش ٍالم٘شٍ .شَثٌَْس ٌ٘لسَي ؤلوبًٖ الزٕ ٔبى ٗم٘ش ٌهٖ الّهشً٘ي  73ٍ 71ههي
الو٘الد ٍٔبى هي سٍاد الٍلسٍبت الومبصشٓ .ؤٗعبً لِ هاهبثْبت ٔث٘هشٓ ثاهبلشًب الٍ٘لسهَي
الومشٌٕ .وي خصبمصْن الواتشٔٔ اإللتوبد للٖ المّلٍ ،لذم الشوجٔ ٌٖ الضٍاج ٍالٌسهل،
ٍحجْن ثبلٌسجٔ بلٖ الَحذٓ ٍاإلًٍشاد ٍالمضلٔ لي الودتوهكٌْ .هزُ الذساسهٔ تْهذي بلهٖ
تج٘٘ي هابثْبت ّزُ الٍالسٍٔ الثالثٔ.
الکلمات الذلیلیة :ؤثَالمالء الومشٕ ،ؤثَّ٘س ،شَثٌَْس ،الوشؤٓ ،األدة الٍلسٍٖ.
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المقذمة
لَ ًٌفش ًفشٓ لبثشٓ بلٖ الٍالسٍٔ ؼَل التبسٗخ ًابّذ ثإًْن ِسوبى :الزٗي ٗمولَى ٔوب
ٗتٍّٕشٍىٍ ،الزٗي ال ٗملوَى ٔوب ٗتٍٕشٍىٍ .ؤٗعبً برا ًٌفش ًفشٓ بلهٖ ح٘هبٓ ؤثهٖ المهالء ؤٍ
س٘شتِ المول٘ٔٗ ،جذًٍب ؤًِّ َٗحّذ َِلِ ٌٍملٌِ٘ .م٘ش ٔوب ٗتٍٕش؛ ٌٌفش ؤثَ المهالء بلهٖ ٔهل
شٖء ٌٖ الذً٘ب ٍبلٖ لبِجتِ ٍبلٖ تصشي الذً٘ب ثشٌك الَظ٘ك ٍٍظك الشٌ٘ك ٍبسمبد الدبّهل،
ٍبشّبء المبِلٍ ،بلٖ ولجٔ خ٘شّب للٖ ششّّب؛ ًٍحَ رلٓ هي األهَس التهٖ برا تإهلْهب المبِهل
استخًّ ثبلذً٘بًٍّ ،ن للْ٘ب ٌإثىعْب ٍؤلشض هي لهزاتْب الالتهٖ ال تلجهن ؤى تهضٍل ٍتجّهٖ
تجمبتْب ٌٖ الذً٘ب ٍاٙخشٍِٓ ،ذ ؤٔثش ٌٖ «اللضٍه٘بت» هي تحّ٘ش شإًْب ٍالحنّ للهٖ الضّهذ
ٌْ٘بٍ ،لذم االوتشاس ثْبٍ ،لٌَشٕ ؤلَاًبً هختلٍٔ هي رلٓ ،تتوثّل ٌٖ هثل َِلِ:
ٍؤللنٔ ؤىّ الوَت هي وُشَهبمٖ
ًٍٔ٘ اُِعّهٖ سهبلًٔ ثوسهشّٓ
(الومشٕ7331 ،م ،ج)17 :7
ٌَدّق خو٘ك اللزات ال ٗشٗذ صٌٗٔ الح٘بٓ ال الوهبل ٍال الجٌه٘يٍ ،لهن ٗتهضٍجٌْ ،هَ ٗهذلَ
خو٘ك ؤّل األسض للٖ ّزُ الس٘شٍٓٗ ،جاّشّن ثبلسمبدٓ برا ؼشَِا ّزا الؽشٌٍُٗ ،هٖ ّهزا
الؽشُٗ بلتوبدُ للٖ المّلّ .زا اإللتوبد للٖ المّل صبس ٌ٘وب ثمهذ سهؤ سم٘سه٘ٔ لمصهش
الٌْعٔ ٌٖ اٍسٍثب الزٕ ٔبى ٗاهتول للهٖ الّهشً٘ي الخهبهس لاهش ٍالسهبدم لاهش ههي
الو٘الدٌ .بًحػّ شإى المّل ش٘ئبً ٌاٖء ًٍضل بلٖ الوٕبى الثهبًٖ ثمهذ اإلسادٓ ٌهٖ الٍلسهٍٔ
الَخَدٌٌْٗٔ .بْ هابثْبت ث٘ي سئٗٔ الومشٕ ٍشَثٌَْس الٍ٘لسَي الَخَدٍٕ ،ؤٗعبً ٔالهٌهب
لي ؤثَّ٘س الٍ٘لسَي الًَ٘بًٖ الزٕ س٘شتِ تاجِ س٘شٓ الومشٕ ٌٖ ٔث٘ش هي الٌهَاحٖ ،ههك
ؤًِ تجذّلت ٌلسٍتِ بلٖ ٌلسٍٔ ؤخشٕ ٌٖ لصشًب ٌإؼلَّا للْ٘هب لٌهَاى «ههزّت الوٌٍمهٔ»
التٖ تجٌّبُ خشهٖ ثٌتبم ٍخَى استَ٘است ه٘ل؛ ٍل٘ست سَٕ ًسخٔ همذّلٔ ههي األثَّ٘سٗهٔ.
ٌبللزٓ لٌذ ثٌتبم ّٖ الخ٘ش الَح٘ذٍ ،األلن َّ الاشّ األٍحذ(ثَخٌ٘سٕٖ7337،مٌْ .)17 :وب
ٗاتشٔبى هك ؤثَّ٘س ٌٖ الَّل ،ثإى السمبدٓ ّٖ الخ٘ش ثبلزات ٍالسمبدٓ ل٘ست سَٕ اللّزٓ.
الفلسفة وعالقتها باألدب
تعبسثت آساء الجبحث٘ي حَل لالِٔ الٍلسٍٔ ثبألدةٍ ،حَل التهذاخل ٍالتٍبلهل ثٌْ٘وهب؛
«ٌإًٕش ٌشُٗ ّزا التذاخل ٍّزا التٍبللٍ ،سؤٕ ؤىَّ ثؤّ ٌشِبً ٔج٘هشا ثه٘ي اإلًتهبج الٍلسهٍٖ
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ٍاإلًتبج األدثٖ للٖ التجبس ؤى األدة هحَٕم ثبلٌٍ٘ٔ ٍالص٘بؤ الدوبل٘ٔ؛ ٍالٍلسٍٔ هحَٕههٔ
ثبلىلجٔ المّلٍ٘ٔ ،الٌفشٓ الابهلٔ لوختلً ًَاحٖ الح٘بٓ ٍالَخَد»(لل٘بى1222 ،م.)93 :
ٍسؤٕ ٌشُٗ آخش ؤىّ الٍلسٍٔ ٍاألدة ّوب شٕالى هتدبٍساى هي ؤشٕبل اإلًتهبج الٍٕهشٕ
ٍاإلثذاق المّلٖٗ ،تشاثؽبى تشاثػ خَاًت هختلٍٔ إلًسبى ٍاحذٍ ،ؤًوبغ هختلٍٔ ٌٖ حعهبسٓ
ٍاحذٓ ،ؤٍ ِلّ تهشاثػ صه٘ه ٍؤشهٕبل هتٌَلهٔ لّعه٘ٔ ٍاحهذٓ ،هحَسّهب اإلًسهبىٍ ،خهَدُ
ًٌٍَٔ٘تِ.
ٍبرا صحّ هب ّٗبل هي ؤى الٍلسٍٔ ّٖ ٍل٘ذٓ المّل ٍالخ٘بل همبً؛ ٍؤًِ الثذّ للو٘تهبٌ٘ضّٖٗ
هي ؤى ٗذخل ٌٖ حسبثِ خجشات الامشاء ٍالٌٍبً٘يٌ ،ةًِ ِذ ال َٕٗى للٌ٘هب ههي حهشج برا
ِشّثٌب الٍلسٍٔ هي األدةٍ ،ؤِشٌّٗب ثتذاخلْوب ٌٖ الٕث٘ش هي األلوبل األدث٘ٔ ٍاٙثبس الٍٕشٗٔ.
ٍالثذّ لٌب لٌذ ثحن ِع٘ٔ التذاخل ث٘ي الٍلسٍٔ ٍاألدة هي ؤى ًلدإ بلٖ ههب سٍاُ ثمهط
هاسّخٖ الٍلسٍٔ هي ؤىّ السٌَسؽبم٘٘ي ٔبًَا ٗستاْذٍى ثإشمبس َّه٘شٍم ٍثجمط ؤَِالهِ
ٌٖ هب ٗاٗذ هزّجْن ٌٖ ِعّ٘ٔ التىّ٘ش الذامن لألش٘بء؛ ٌٍٖ هب ِهبلَُ ههي ؤى ؤًٕسهوٌذسٗس
صبن الٕث٘ش هي ؤٌٕبسُ الٍلسٍ٘ٔ ٌٖ لجبسات شجِ شمشٗٔ؛ ٌٍٖ ؤىّ ثشهٌ٘ذم ًفهن ِصه٘ذٓ
ؼَٗلٔ ؤٍدلْب خالصٔ تٍٕ٘شُ الو٘تبٌ٘ضٍّٖٗ .رُٔش ؤٗعبً ؤى ؤسسؽَ لٌذ هّبسًٔ هؽَّلهٔ ثه٘ي
الامش ٍالٍلسٍٔ ٍالتبسٗخ ِبل ثإىّ الامش ؤٔثش ًضٍلبً ٌلسٍ٘بً ٍؤٔثش خؽَسًٓ هي التهبسٗخٍ ،ؤًّهِ
ٗتمبهل ثبلٕل٘بت ثٌ٘وب ٗتمبهل التبسٗخ هك الخصَصّ٘بت ٍؤى الامش ال ْٗتن ثوب ِهذ حهذ ،
ٍبًّوب ثوب ٗوٕي ؤى ٗحذ ٍ ،ؤًِ ٍٗعّل اإلحتوهبالت و٘هش الووٌٕهٔ للهٖ الووٌٕهبت و٘هش
الوحتولٔ(ؤسسؽَ7319 ،م.)792 :
برى ٌبلمالِٔ ث٘ي الٍلسٍٔ ٍاألدة ّٖ لالِٔ ِذٗؤ ٍهتَاصلٔ ال ٗوٕي الٍصل ٌْ٘ب ث٘ي
اإلًتبج الٍٕشٕ ٍاإلًتبج األدثٖ ،ثإّٕ شٕل هي األشٕبل ٍٗأّذ رلٓ خبى ٌبل الهزٕ ّٗهَل:
«بًِّ ال َٗخذ ٌٖ حّّ٘ٔ األهش ٌشَ خَّشٕ ث٘ي الٍلسٍٔ ٍالامش؛ ٌٍٖ ؤح٘بى ٔث٘هشٓ ٔهبى
هي ث٘ي الٍالسٍٔ شمشاء هََّثَى ٔإٌالؼَى ٍسبستش»(ثَخٌ٘سٕٖ7337 ،م.)792 :
«ث٘ذ ؤى الٍلسٍٔ ٍاألدة سون تمج٘شّوب الواتشْ لي الَخَدٌ ،ةًّْوب ل٘سب ش٘ئبً ٍاحذاً،
ٍؼشّٗٔ تمج٘شّوب لي ّزا الَخهَد ل٘سهت ٍاحهذٓ؛ ٍلْهزا ال ٗدهَص ؤى ٌٍٗهٖ الاهمش ٌهٖ
الٍلسٍٍٔٗ ،ستح٘ل بلٖ صَس رٌّ٘ٔ ِل٘لٔ الدذٍٕٔ ،وب ال ٗدَص ؤى تٌذهح الٍلسٍٔ ثبلامش
ٌ٘خًٍّ ٍِبسّبٍ ،تحَّل بلٖ خ٘بالت ال ؼبمل تحتْب؛ ٍلْزا ٔبى هي األٌعل ؤى ٗموهل ٔهل
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هٌْوب ٌٖ دامشتِ ٍٗتحشْ ٌٖ هدبلِ ،لٕي دٍى ؤى ٗمٌٖ رلهٓ لهذم ِبثل٘هٔ ٔهل هٌْوهب
للتٍبئل ٍاإلِتجبم ٍالتدبٍس هك اٙخش»(لل٘بى1222،م.)17 :
ٌلَ ؤخزًب هسإلٔ الوَت ٌْٖ هَظَق للابلش ٍللٍ٘لسَي ٍّٖ هعهوَى ِصه٘ذٓ تٌّهل
لٓ بًٍمبالً ؤٍ بحسبسبً همٌّ٘بًٍ ،هَظَق ثحن ٌلسٍٖ ٗتدبٍص الواِهت ٍالضامهل ٌهٖ الوسهإلٔ
بلٖ خزٍسّب ٍؤلوبِْب؛ ؤظً بلٖ رلٓ ؤى هسبمل ٔث٘شٓ هثل خلَد اإلًسهبىٍ ،هثهل الٍهش
ٍالحضى ٍالخ٘ش ٍالاش ٍخولٔ الَِبمك الاخص٘ٔ ٍاإلختوبل٘ٔ ٍاإلًسبً٘ٔ ٔبًت للٖ الذٍام ٍال
تضال ّوّبً هاتشٔب ٌٖ األدة ٔوب ٌٖ الٍلسهٍٔ؛ ٍألىّ الٍلسهٍٔ ٌٕهشٌٍ ،هٖ هعهوَى األدة
ٌّبْ ٌٕش ٔبى تإث٘ش الٍلسهٍٔ الشم٘سهٖ ِبموهبًٌ ،هٖ هعهوَى األدة ٍال ٗلىهٖ ّهزا للهٖ
اإلؼالَ تإث٘شّب ٌٖ الإل.
هل أبىالعالء فیلسىف؟
هب ٍصل بلٌ٘ب هي ًفن ؤثٖ المالء ًٍثشُ -للٖ ِلّتِٗ -ذلّ للهٖ ؤًّهِ دسم ؤٔثهش الملهَم
دسسبً هتٌّبً ٍثحن لي حّبمُ المبلن ثحن هذُِّ هستّص؛ ٍؤًِ بؼّلهك للهٖ الهذٗبًبت ههي
بسالهًٍ٘ٔ ،صشاً٘ٔ ٍَْٗدٗٔ ٍهدَس٘ٔ ٍو٘شّهب اؼالله ًب ٍاسهمبًٔ ،وهب اؼّلهك للهٖ الثّبٌهبت
األلدو٘ٔ هي ًَٗبً٘ٔ ٌٍبسس٘ٔ ٌٍّذٍٗٔ ،اؼّلك للٖ الوزاّت ٍالٍشَ ٍؤساء ؤّل األَّاء ٍؤًّهِ
ٔبى ٗوشّ ثبلحَاد ٌ٘ومي ٌْ٘ب تٍٕ٘شُ ٍٗمشض ٔل هب ٗمشض لِ للٖ هحٓ المّل.
ٌوي ٔالهِ ٗامش ثإًِ ٗمذ ًٍسِ ٌ٘لسٌَبً ٍِذ اختلٍت ٔلؤ التإخّشٗي ٌِ٘؛ ٌزّت ٔث٘ش
هي الوستاشِ٘ي بلٖ ؤًِّ شبلش ٌ٘لسَيٍ .رّت ٌشُٗ بلٖ ؤًِّ خوهك ثه٘ي الَصهٍ٘ي ٍؤًّهِ
صَس ٌٖ آثبسُ التٖ دًٍّْب ه٘ل التابئم ٍالح٘شٓ للمصش الزٕ اًحلت ٌِ٘ الهٌفن اإلختوبل٘هٔ
ٍالس٘بسٌٍ٘ٔ .شُٗ هٌْن ٗمذُّ هي ؤلفن ٌالسٍٔ األخالٌٍَ ،شُٗ هٌْن خملِ شبٔبً ح٘شاًهبً.
ٍهٌْن هي صلن ؤى آثبسُ خبل٘ٔ هي الوٌْح الٍلسٍٖ ٍؤىّ ؤٌٕبسُ و٘ش هٌسّّٔ.
ٍٔزلٓ اختلٍت ٔلؤ الوتإخشٗي هي المشة ٌِ٘ ٍتٍبٍتت آسائّن ٌِ٘ للٖ ِذس تٍبٍتْن
ٌٖ ٌْن ٔالهِ ٍبدساْ هشاهٌِ٘ .وٌْن هي خملِ شبلشاً ٌ٘لسهٌَبً ،ؤلدهت ثأسامهِ الٍلسهٍ٘ٔ
التٖ اشتول للْ٘ب «لضٍم هب ال ٗلضم» ٍ«الٍصَل ٍالىبٗبت» ٍ«هلّٖ السهج٘ل» ٔوهب ؤلدهت
ثامشُ ٍسؤٕ ٌٖ ّزُ الٕتت هب خملهِ ٗمهذّ ؤثهبالمالء ٌ٘لسهَي الاهمشاء ٍشهبلش الٍالسهٍٔ
ٍالحٕوبءًٍ .حي ال ًٌٕش ؤىّ الومشّٕ استمول ثمط الٕلوبت الّل٘لٔ التذاٍل ٍو٘ش الوإًَسهٔ
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ثبلٌسجٔ بلٖ و٘شُ؛ ٍلٕي استمولْب للٖ ٍخِ صح٘ح ٍؤسلَة ٌص٘ح ٌهال ٗصهحّ ؤى ًدملْهب
ل٘جبً ًحػّ ثِ هي ِ٘ؤ شمشُ الزٕ ال ٗستؽ٘ك ٔث٘ش هي الٌبم ؤى ٗدبسِٗ ٌِ٘.
«ٍهْوب حبٍل الوتحزلَّى بِصبء ؤثٖ المالء لي الٍلسٍٔ ؤٍ بِصبء الٍلسهٍٔ لٌهٌِ ،هةى
الوسبمل التٖ ؤلنّ ثْب ٌٖ «لضٍم هب ال ٗلهضم» ههي الٍلسهٍٔ الؽج٘م٘هٔ ٍالشٗبظه٘ٔ ٍاإللْ٘هٔ
ٍالملو٘ٔ ٍحذّب تٍٕٖ إلدحبض حدتْنً .من ال ًٌٕش ؤى تلٓ الوسبمل و٘ش هٌسّٔ ٍله٘س
ٔل ٌشد هٌْب هدوَلبً تحت ًَق ،ألى الٕتبة ٔتبة ؤدة ٍشمش ٌِ٘ ٌلسٍٔ ال ٔتبة ٌلسهٍٔ
ٔوب ِلٌب»(الدٌذٕ7331 ،م ،ج.)123 :7
السهذ العالئی والسهذ األبیقىری
ٍلذ ؤثَّ٘س الزٕ ٗٔسوّٖ الَ٘م ثإثَٕ٘س ؤٗعبً ٌٖ سٌٔ .َ997م ٍهبت ثمهذ سهجم٘ي لبههبً.
ّٗبل ثإًِّ ٌٖ ٌلسٍتِ ٔبى ٗتجك رٗوّشاؼ٘س ٌ٘لسَي ٔبى ٗحست الملهن ًت٘دهٔ الحهس،
ٍالمبلَن هشّٔجبً لي األخضاء التٖ ال تتدضّٕ.
الوزّت األثَّ٘سٕ ٍاحذ هي الوزاّت األسثمٔ الًَ٘بً٘ٔ؛ ٍحشٌَُّ ٌ٘وب ثمذ ٔوب ٌملَا ٌهٖ
ٔث٘ش هي الوزاّتّ ٌٖ .زا الومتّذ(اللزٓ الٍشدٗٔ) اشتشَٔا الٕث٘ش هٌْن ؤثَّ٘سٍّ ،هَ ٔهبى
همدجبً ثٍِ ،ؤدسْ ثإىّ هْؤّ اإلًسبى ّٖ دسْ اللّزٓ ٍلْزا اشتْش ؤثّ٘هَس ٍهحبه٘هِ ثهبللَّْ
ٍاللّمت ٍالؽشة ث٘ي الٌبم ٍال ٗضال تمتجش الح٘بٓ اللّبّ٘ٔ ،ح٘بًٓ ؤثَّ٘سًٗٔ.
ّزا الشؤٕ المبم ٌٖ األثَّ٘سٗ٘ي ٔبى ًبشئبً لي لذم الىَس ٌهٖ ٌلسهٍتْن؛ ٍالحّّ٘هٔ ؤىّ
ؤثَّ٘س ٔبى هشتبظبً ألىّ اللّزٓ التٖ ٔبى ٗتؽلّجْب ؤثَّ٘س ّٖ لجبسٓ لي سشٍس الٌٍسٍ ،ساحتْب
الذاموٍّ٘ٔ ،ل٘ست الاَْات ٍاللّزات المبثشٓ التٖ ٗتجمْهب األلهن ٍالصهمَثٍٔٔ ،هبى ٗهشٕ ثهإىّ
الحٕ٘ن ٗشخّح اللّزات الومٌَٗٔ للٖ التوتّمبت الوبدٗٔ ،ألى دسْٔهب ؤسهْلٍ ،الَصهَل بلْ٘هب
ؤهٕي ٌٖ ٔل الحبالت ٍاألٍِبتٌ ،ال ٗحتبج بلٖ األسجبة ألًّْب هَخَدٓ ٌٖ ًٍس اإلًسبى.
ٌال ٗضال ٌٖ اللىٔ اإلًدل٘ضٗٔ ٗؽلُ لٍؿ ؤثّ٘هَس للهٖ المّ٘هب ٍّ ،هزا ٗجهّ٘ي ؤثهش ّهزُ
الٍلسٍٔ لٌِّٕ ال ٗذلّ للٖ الٍلسٍٔ التٖ ٔبى ٗمتّذ ثْب ًٍس ؤثَّ٘س داللًٔ تبهًٌٔ .هٖ لصهشًب
ّزا ٗؽلُ األثَّ٘سٕ للٖ الزٕ ٍٗشغ ٌٖ األٔل ٍششة الخوشٍ ،ال ٗوٕي لِ الَصهَل بلهٖ
اللزٓ ٍالٍش بال ثبلتوتك هي األوزٗٔ الاّْ٘ٔ ٍالواشٍثبت الٌبدسٓ؛ ٍالحبل ؤى ؤثَّ٘س هب لب
ّٕزا ٌٕبى ٕٗتٍٖ ثبلؽمبم الّل٘ل ٍهي الواشٍثبت للٖ الوهبء ٍٔهبى ٗمه٘ش للهٖ ًسهٓ
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الضّذ ٍاإلهسبٌْ« .بلٍشَ ٔج٘ش ٍالٍبصل شبسك خهذاً ثه٘ي األثَّ٘سٗهٔ األصه٘لٔ ٍالحذٗثهٔ
الوٌتسجٔ ثْبٗ .ذخل ؤثَّ٘س المّل ٌٖ تحذٗذ اللزٓ ٌٍٗحصهشّب ٌهٖ اإلؼهبس الوسهوَ ثهِ
المّل؛ للٖ حست ّزا الَّل لذٓ هي اللزات الٕبرثٔ هّشًٍٔ ثبأللن ٍالصمَثٔ ٍّٖ ،هتوبٗضٓ
لي اللزات األص٘لٔ؛ ٌَْ ٗختبس ّزُ اللزات األخ٘شٌَّٓ٘ ،ل :بىّ بسظبء الآَْ الدٌسه٘ٔ برا
ٔبى دٍى ؤّٕ الحذٍد ٌَْ ،ش ٌّش ألًِّ ههالصم ثبلتمهت ٍالٌذاههٔ ٍٗاهبثِْ اإلٔثهبس ههي األٔهل
ٍششة الخوش ٍؼلت الاهْشٓ ؤٗعهبًٍ .الٌت٘دهٔ ّهٖ ؤىّ ؤثّ٘هَس ٗهذاٌك لهي ح٘هبٓ ٗسهَدُ
المّل»(گُشدس.)712 : 7919 ،
تجشص الحذٍد ث٘ي ؼلت اللزٓ ٌٖ للن الٌٍس ٍللن األخالَ؛ ؼلت اللزٓ ٌٖ للن الهٌٍس
ٗادّٕ بلٖ توتك الٌبم ثدو٘ك اللزات حتٖ ال ٗتحسّشٍا ثمذم اإلًتٍبق هٌْب ،لٕيّ ٌٖ اللهزٓ
األثَّ٘سٗٔ التوتك لِ َِ٘د ٍششٍغ ٗحذدّب المّل .ههي الجهذْٖٗ ؤىّ اللهزٓ ٌهٖ سئٗهٔ للهن
الٌٍس ال تلتضم ثبألخالَٗ« .شٕ ؤثَّ٘س لذم بّتوبم اٙلْٔ ثبإلًسبى ٍلذم تهذخّلْب ٌهٖ ؤٕ
هي شاٍى ح٘بٓ الجاش(هي الخ٘ش ٍالاش)ٌَ٘ ،خِّ سْبم ًّذُ الهالّرق ًحهَ المّبمهذ الخشاٌ٘هٔ
هثل الْٕبًٍٔ ،ادلبء للن الى٘ت؛ ٌ٘متجشّب ششّاً ٌٍسبداً ٌٖ .التّبدُ ؼج٘مهٔ الجاهش هاهتولٔ
للٖ ه٘لِ بلٖ تحص٘ل اللزٓ ٍالسشٍس الٍشدٗٔ؛ ٍٗمؽٖ خَاص بلىبء الَّاً٘ي ٔلّْب بالّ برا ؤثجهت
الابسق ثإى الّبًَى ٗادّٕ بلٖ تشْ اللزٓ ٍالوسشّٓ لإلًسبى .ال ٗشٕ ثإىّ ٔثهشٓ الوهبل تهإتٖ
ثبللزٓ ٌمٌبصش اللزٓ لٌذُ ثالثٔ :الصذأٍِ ،الحشٍٗٔ ،التٍٕ٘شٍٗ .شٕ ثإى الخهَي ههي اٙلْهٔ
ٍالوَت ٗوٌك اإلًسبى هي التوتك ثلزّات الح٘بٌَّٓ٘ ،ل ٌٖ الوهَت« :ههبدام ؤًهب هَخهَد ال
َٗخذ الوَتٍ ،ثمذ الوَت ؤًب لست هَخَد ٌلوبرا ؤخبي هي الوَت؟» ٍثْهزا الٕهالم ٗفْهش
لذم خٌَِ هي الوَتٍ .لٕي هب اّتنّ الٌبم ٌٖ لصش ؤثَّ٘س ثوزّجِ لّذسٓ الذٗي(اٙلْٔ) ٍبِجهبل
الودتوك ثِ ،لٕيّ ٌٖ لصش الٌْعٔ اّتوَّا ثِ ٍهٌحَُ ح٘بًٓ خذٗذًٓ»(ًٍس الوصذس.)717 :
المشترکات بیه أبیقىر وأبی العالء المعری
 .1سیادة العقل فی الحیاة
هك ؤىّ ؤثَّ٘س ٗشٕ ثإىّ ٌلسٍٔ الح٘بٓ ّٖ التوتّهك ثبللهزٓ لٌّٕهِ ٗدمهل المّهل هّ٘بسهبً
إلخت٘بس ّزُ اللزات ٍتم٘ه٘ي حذٍدّب(ساسهل)799 : 7992 ،؛ ٍالمّهل لٌهذ ؤثهٖ المهالء
صبحت هٌضلٔ خل٘لٌَّٔ٘ .ل:
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ٍلَ ٔبى لّلُ الٌٍس ٌٖ الدسن ٔهبهالً

لوههب ؤظههوشَتٕ ٌ٘وههب ٗٔلههنب ثْههب ووّههب

(الومشٕ7331 ،م ،ج)991 :1
ٌ٘ا٘ش ٌٖ ّزا الج٘ت بلٖ هٌضلٔ المّل ٌٖ ح٘بٓ اإلًسبى ٍَّٗل :برا حبٍل اإلًسهبى ٌهٖ
ؼشُٗ تؽَّس لّلِ ٍبٔوبلِ ٌال تاىلِ الذً٘ب ثوصبمجْب ٍال تحضًِ ثحضًْبٍّ ،زا لوهَد ٌلسهٍٔ
ؤثَّ٘س.
ٍِبل ٌٖ هٕبى آخش:
ثههإرآ ؤٗتههبم ٍّٓت هِٓ لّٓبمههل
ٍلّٓبمِهلُ األلجههبةِ وَ٘هشُ ؤٍاهِههش
(ًٍس الوصذس ،ج)171 :1
ٌٍٖ ّزا الج٘ت ٗا٘ش ؤثَالمالء ثإى المّل ٗصَى صبحجِ هي اإلستٕبة ثبلشرامل ٍالّجهبمح،
ٌ٘إتٖ ثبلخ٘ش ال لصبحجِ ٌحست ثل للودتوك ؤٗعبً.
 .2السهذ
ِعٖ ؤثَّ٘س ؤٗبم ح٘بتِ ٌٖ حذّٗتِ الواهَْسٍٓ ،اًاهىل ثبلتهذسٗس ٍالتمله٘نٍ ،لهب
ل٘أ الضّّبدٍٔ ،بى َّٗل :ؤًب ؤٔتٍٖ هي اللزات الوبدّٗٔ ثخجهض ٗسهذّ خهَلٍٖ ،ههبءت ٗشتٍهك
لؽاٖ؛ ٌ٘متجش ّزا الضّذ ظشٍسّٗبً للزّاتِ الومٌَٗٔ.
ّزُ الٌّبلٔ ٍالتضّذ ٗزّٔشًب ثبلضّذ المالمٖ ٌإثَّ٘س ٗمتّهذ ثهإى الوهبل ٗهإتٖ ثهبلخَي،
ٍٗسلت الْذٍء هي صبحجِ لتٕسّجٍِ ،اإلحتٍبؾ ثِ؛ ٔوب ِبل ؤثَالمالء:
ٔبلزَٗلِ لٓثّشَ لٌذ الواهٖ ظهبٌِ٘
ٍٔثشُٓ الوبلِ سبِتٕ للٍتٖ ؤشَهشاً
(ًٍس الوصذس ،ج)992 :1
ٌ٘اجِّ ؤثَالمالء هبل الٍتٖ ثواخّشٓ الثَة التٖ تمثش هي لجس الثهَة ٍٗسهجّت سهَّؼِ
للٖ األسض.
ٍسؤٕ ؤثَّ٘س ٌٖ الضٍاج ًٍس سؤٕ ؤثٖ المالءٌَّ٘ ،ل« :ال تتضٍّخهَا ٍال تٌبسهلَا حتهٖ ال
تص٘شٍا لجذاً للح٘بٓ ٍحفْب».
ٗشٕ األثَّ٘سَٗى ثإىّ الضٍاج هي صخبسي الح٘بٓ ٍاللزات الحس٘ٔ ٔلّْب هصؽٌمٔ ٍسخ٘صٔ،
ٍالسمبدٓ الحّّ٘٘ٔ ٌٖ الضّذ ٍالٌّبلٔ.
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 .3الثىرة
الثَسٓ ظذّ التّبل٘ذ ٍالشسَهبت الخبؼئٍٔ ،التجبسّن ششّاًٍ ،هٌْب الْٕبًٔ ٍادّلبء للن الى٘ت
هي الخصبمص الواتشٔٔ ث٘ي ؤثَّ٘س ٍؤثٖ المالءٌ .ذسم ؤثَالمالء ؤحَال الوٌدّوَىٍ ،الزٗي
ٗذّلَى للن الى٘تٍٔ ،اً ٔث٘شاً هي دخبملْبٌ ،تجّ٘ي لِ ؤًّْب تتدش ثبلٕهزةٍ ،تحتهبل للهٖ
الٌسبءٍ ،هي ٌٖ حٕوْي هي الشخبل ٍّٖ ،للٖ هٌبصق هختلٍٔ؛ ٌٍشُٗ هٌْهب ّوّهِ ٔسهت
الوبلٍ ،اٙخش ّوِّ صبحجٔ الدوبلٍ ،الثبلن ٗسمٖ لٕهال األههشٗيٌ٘ ،سهشٌَى ٌهٖ الٕهزة
ٌٍٗسجَى هضالوْن بلٖ الَٕٔت تبسًٍٓ ،بلٖ الديّ تبسٓ ؤخشٍٕٗ ،ابسْٔن ٌٖ رلٓ المشّاٌَى،
ٍالومضّهَى ٍالّْٕبى ٍٔتّبة األحشاص ٍالخشآ ٍهي لًّ لٍّْن؛ ٌَّ٘ل:
ٍخو٘كٔ رآْ تحّ٘لم لوٓمهب
ههههتّْٕيم ٍههههٌدّن ٍهمهههضّم
(ًٍس الوصذس ،ج)911 :1
ٌ٘سخش ثْن ٍَّٗل :بًْن ٗتٕسّجَى ثْزُ الوابول ٍال ٗصذَِى ٌٖ ؤَِالْن:
الوٓصشِ ٌملَ هٌدّن ٍهمضّمِ
ِؽكٓ الؽشَُٗ ثوْٓوِٓت ًٍف٘هشَُ
(ًٍس الوصذس ،ج)111 :1
ٌٖ ّزا الج٘ت شجِّ ٌمهل الوٌدّوه٘ي ٍالومهضّه٘ي ثٍمهل ِؽّهبق الؽهشَ ٌهٖ الصهحشاء،
ٌٕالّوب ٗسشِبى.
ِبل ؤٗعبً ٌٖ هٕشّن لدلت الٌسبء الدو٘الت:
لِ هههٌدّن ثحسههبة خٔوّههلْ
َٔههنٕ وَه هشَّ صهههبحجَٔ الدوهههب
(ًٍس الوصذس ،ج)119 :1
المىازوة بیه سیرة المعری وسیرة الفیلسىف الىجىدی شىبىهىر
 .1معىی الىجىدیة
الَخَدٗٔ تّ٘بس ٌٕشّٕ همبصش؛ ٍّٖ هزّت هحذّد ٌٖ الَخَد ٗمٌهٖ ؤىّ ٍخهَد اإلًسهبى
سبثُ للٖ هبّ٘تٌِ ٌْٖ ،لسٍٔ تْتنّ ثبلَخَد الواخص ٍتدملهِ هَظهَق الٍلسهٍٔ ٍتٌٕهش
هَظَق الوبّ٘بت ؤٍ التصَسات المبهٔ التٖ ٔبًت هَظهك ثحهن ٌلسهٍبت الوبّ٘هٍٔ ،لهزلٓ
تختلً الَخَدٗٔ لي خو٘ك الٍلسٍبت التٖ تجحن ٌٖ الوبٍّ٘ٔ .الوبّ٘ٔ ّٖ تصَّس لهبم ؤٍ
ٔلّٖ للَخَد ؤٍ الوَخَدات ألًّْب ال تتملُّ ثبألٌشاد هي ح٘ن ًَْٔن ؤشخبص ،لٌّْٕب تتملهُ
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ثبلٌَق الزٕ ٌٗؽَٕ تحتِ األٌشادٍِ .ذ رّت الٍالسٍٔ الًَ٘بًَ٘ى ،ؤهثبل سهّشاغ ٍؤٌالؼهَى
ٍؤسسؽَ بلٖ ؤىّ هَظَق الٍلسٍٔ ؤٍ الملن َّ الوبّ٘بت ؤٍ الومبًٖ المبهٔ؛ ٍههي ٌّهب اًؽلهُ
سّشاغ بلٖ تمشًٗ هبّ٘ٔ الٍع٘لٔ ٍالحٕؤ ،ثن خبء ؤسسؽَ ٍِهشّس ؤًّهِ ال للهن ثهبلٕلّٖ ألىّ
األٌشاد ال حصش لْن.
ٌٍٖ ظَء هوب سجُ ٗوٌٌٕب الَّل ثإى الٍلسٍٔ الَخَدٗٔ ّٖ رلٓ التّ٘بس الٍلسٍٖ الهزٕ
لبسض الٍلسٍبت التّل٘ذٗٔ ثشهّتْبٌ ،سجُ الَخَد للٖ الوبّ٘ٔ.
ٍالَخَدٗٔ تمٌٖ ؤىّ ٍخَد اإلًسبى َّ هب ٍٗملٍِ ،هي ثَنّ تصجح ؤٌمبلِ ّٖ التهٖ تحهذّد
ٍخَدُ ٍتًٍَِّٕ ،ثبلتبلٖ ِ٘بم الٍشد ثإٌمبلِ؛ ٍٗصجح الَخَد اإلًسبًٖ َّ هب ٍٗملِ اإلًسهبى،
ٍٗإتٖ ّزا الوٌْح ٌٖ دساسٔ اإلًسبى للٖ ًّ٘ط هزّت الوبَّّٗ٘ي ؤٍ الّهبمل٘ي ثبلوبّ٘هٔ؛
ٍّن الزٗي ٍٗتشظَى ؤىّ للَخَد اإلًسبًٖ هبّ٘ٔم سبثّٔم للِ٘ ّٖ ،هصهذس ؤٌمبلهِ ٍهّ٘هبم
الحٕن للِ٘ ٍتحذٗذٍُ .هك ؤىّ الَخَدٗٔ ّٖ ؤحذ الوزاّت الٍلسٍ٘ٔ بال ؤًّْب ٌهٖ الَِهت
راتِ تُمذٕ هي ؤِذهْب ألًّْب ًاإت هك ٍخَد اإلًسبى ٍاإلحسبم ثبلزات.
 .2خصائص الفلسفة المعاصرة
للٍلسٍٔ الومبصشٓ خصبمص ٍسوبت تتوّ٘ض ثْب لي الٍلسٍبت الّذٗؤٍ ،الوزاّت المّل٘ٔ
الّبمؤ للٖ ؤصَل لّل٘ٔ ثبثتٔ؛ ٍسَي ًحبٍل بخوبل خصهبمص الٍلسهٍٔ الومبصهشٓ ثصهٍِ
لبهّٔ(ثذٍٕ7311 ،م.)729-727 :
 .7تشٌط ّزُ الٍلسٍٔ اإلتصبل ثبلٍلسٍبت المّل٘ٔ الومشٌٍٔ ٌٖ تبسٗخ الٍلسٍٔ؛ ٍالتٖ
ش٘ذت ؤًسبَ ٍهزاّت ألًّْب تشٌط اإلًتوبء بلٖ الٍٕهش الٍلسهٍٖ اثتهذاء ههي ٌٕهش الًَ٘هبى
ٍحتٖ المصش الحذٗن هي ح٘ن بًِ ٗتمبسض ثوزاّجِ ٍؤًسبِِ المّل٘ٔ ههك ثحثْهب الدذٗهذ
لي خزٍس الَخَد اإلًسبًٖ ٍلي حّّ٘ٔ اإلًسبً٘ٔ ٍالٍٕش.
 .1تشٌط الٍلسٍٔ الومبصشٓ -خبصٔ الوتملّّٔ ثبلجحن ٌٖ الَخَد -ؤى َٕٗى للٍٕش ،ؤٍ
الٍ٘لسَي ثؤ ثذامّ٘ٔ ،ؤٍ ًّؽٔ ثذء لٌسِّ الٍلسٍٍٖ ،تذلَ بلٖ الحشٗٔ الوؽلّهٔ ٌهٖ بثهذاء
الشؤٍٕ ،هب سَي ٗتجك رلٓ هي تحشّس ٌٕشٕ َّٗم للهٖ الحشٗهٔ الوؽلّهٔ التهٖ ال تهشتجػ
ثَّ٘دٍ ،ال تتحذّد ثحذٍد ألًّْب حشِٗ خزسٗٔ ال لالِٔ لْب ثوجبدت ؤٍ حّبمُ هسجّٔ .الٍلسٍٔ
الومبصشٓ(الَخَدٗٔ) ّٖ التحبم ٌٕش اإلًسبى هك الَخَد الزٕ ٗوثّهل هٌجهك الح٘هبٓ هدلهٖ
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الحٍّّ٘ٔ ،ؤسبم الّ٘ن؛ ٌْٖ ٌلسٍٔ اإلًسبى هك الَخَد ٌهٖ هَاخْهٔ الَخهَد ؤٍ -برا خهبص
التمج٘شٌ ّٖ -لسٍٔ اإلًسبى للٖ هب َّ للِ٘ ٌٖ همبًبتِ ٍظدشُ ٍوث٘بًِ هي لجن الح٘هبٓ،
ٍال همَّل٘ٔ الَخَدٍّٕ ،زا تصجح ّزُ الٍلسٍٔ ّهٖ ٌلسهٍٔ اإلًسهبى ثبلتجهبسُ هَخهَد ال
ثبلتجبسُ هٍٕشاً.
 .9لوب ٔبًت ّزُ الٍلسٍٔ الَخَدٗٔ ،تٌجك هي ٍخَد اإلًسهبى ٍتشّٔهض لل٘هِ ٍتٌؽلهُ
هٌِ؛ ٌّذ ؤًٕش ٌالسٍتْب ؤى َٕٗى اإلًسبى هدشد شٖءتٍ ،هي ثَنّ ٌةًْب تشٌط اإلتدبُ المّلٖ
الدومٖ الزٕ ٗؽوس ح٘بٓ الاخص٘ٔ الزات٘ٔ الٍشدٍٗٔٗ ،زّت ثهذٍسّب ٌهٖ هدهبل الح٘هبٓ
اإلختوبل٘ٔ ٔوب تٍّٕش ؤٗعب ٔل صَس الحٕن اإلستجذادٕ الهزٕ ّٗعهٖ للهٖ حشٗهٔ الٍهشد،
ٍثبلتبلٖ للٖ راتِ الوَخَدٓ.
 .9لوب ٔبًت ّزُ الٍلسٍٔ تشّٔض للٖ الزات اإلًسبً٘ٔ الواخصهٌّٔ ،هذ ـْهشت ّهزُ
الزات ٌٖ ؼبثك دٌٗبهٕٖ٘ ٌْٖ ،هتحشٔٔ هاسِٔ ٌمبلٔ ٍهٌٍملٍٔ ،تح٘ب ٌٖ ٍٔب هك الَخَد،
ًٍعبل هك اٙخشٗي ٖٔ تثجت ٍخَدّب.
 .1تشتّت للٖ الخبص٘ٔ السبلٍٔ ؤى تصجح الزات اإلًسبً٘ٔ الوتذٌّّٔ ثبلح٘بٓ ّٖ ،ؤصهل
الملن ٍالّ٘ن ٍالحّبمُ؛ ألًّْب ٍبى ٔبًت تتدشّد هي راتْب ثصٍٔ هاِتهٔ ،بال ؤًْهب ال تسهتؽ٘ك
حبل ؤحٕبهْب ؤى تتدشّد هي ًٍسْب؛ هي ثَنّ تَٕى األحٕبم الصبدسٓ هي الٍشدً ،ت٘دٔ تٍبلهل
الزات هك الوَظَق ٌال ٍخَد لومشٌٔ هٌٍصلٔ لي الزات المبسٌٍّٔ ،زا الوٌْح الَخَدٕ ٌٖ
تحص٘ل الومشٌٔ ٗتمبسض هك ًسُ دٕٗبست المّلٖ الزٕ ٗدشّد الٍٕش هي األشخبص ٍالزات،
ٍٗدملِ هَظَق لّلٖ ثحت ٍلبم تتمبهل همِ المَّل.
ٗ .7شثػ الٍالسٍٔ الَخَدَٗى الّ٘ن ٍالوجهبدت ثبلهزات الوتاخّصهٔ؛ ٍههي ثَهنّ ٌْهن
ٗشٌعَى الّ٘ن ٍالوجبدت التٖ ًبدٕ ثْب الٍالسهٍٍٔ ،سخهبل الهذٗي ههي ِهجلْن ٔهإٌالؼَى
ٍؤسسؽَ ٍدٕٗبست ٍٔبًت ٍّ٘دل.
 .1لوب ٔبًت الحّّ٘ٔ الزات٘ٔ ّٖ ؤسبم الجحن لهي الحّّ٘هٔ ثبلٌسهجٔ للهزّات لٌهذ
الَخَدٗ٘يٌ ،لن ٗمذّ الملن ٌٖ ًفشّن َّ الوثل األللٖ للومشٌٔ التٖ اًصهجت للهٖ دساسهٔ
األدة ٍٔتبثتٌِ ،بهتضخت الٍلسٍٔ ثبألدة ٍص٘ىت الٌفشٗبت ٍالوجبدت الٍلسٍ٘ٔ ٌهٖ ِبلهت
ؤدثٖ لبؼٍٖ ،ؤخز ٗا٘ش بلٖ رات٘ٔ األدٗت الٍ٘لسَيٍٗ ،مجّش لي ؤصههٔ ٍخهَدُ ٌهٖ ؤلوهُ
همبًْ٘ب.
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ٌٌحي ًدذ ؤىّ ؤولج٘ٔ الوٍٕشٗي الومبصشٗي ّن األدثهبء ؤٍ ههَلم٘ي ثهبألدة؛ ألًّهِ لوهب
ٔبًت ٌلسٍبتْن ،ؤٍ ٌْوْن ّٗتشة هي الزات ثّذس هب ٌٗإٕ لي الوزاّت ٍاألًسبَ المّل٘هٔ
الدبّضٓ ٌّذ ٔبى األدة هدبال خصجب لٕتبثهبتْن التهٖ لجّهشت خ٘هش تمج٘هش لهي هإسهبتْن
الَخَدٍٗٔ ،تٍٕ٘شّن الزاتٖ ٌٖ ؤسلَة هٍمن ثبلمبؼٍٔ ٍالخ٘هبل ٌهٖ سهج٘ل التمج٘هش لهي
تدشثٔ الزات ٌٖ همبٗاتْب لوص٘شّب.
ًٍلوس هي دساسٔ هٌبّح الٍلسٍٔ الَخَدٗٔ ؤًّْب ال تؽلمٌهب للهٖ تٌسهُ٘ ألٌٕهبسّن ؤٍ
تصًٌ٘ ألثَاثْب ٌٍصَلْب ،للٖ هب ًشاُ ٌٖ الٍلسٍٔ المّل٘ٔ التّل٘ذٗٔ.
ٍللٖ ّزا الٌحَ اختلٍت ًفشٓ الٍ٘لسَي الَخَدٕ لي الٍ٘لسهَي التّل٘هذٌٕ ،هبألخ٘ش
ٔبى ٗزّت هزّجبً لّل٘بً ٍاظحبً؛ ٌتزٍة شخصّ٘تِ ٌٖ ّزا الؽشُٗ ٌٖ ح٘ي ؤىّ الٍ٘لسهَي
الَخَدٕ هحبٌؿ للٖ شخص٘تِ ،ؤٍ للهٖ ثصهؤ الٍٕهشٓ الزات٘هٔ ،حٌ٘وهب ٌٕٗهش الوهزاّت
المّل٘ٔ ٍٗشتوٖ ٌٖ ؤحعبى لبؼٍتِ التٖ تمجّش لي راتِ ٍشخص٘تٍِ ،تٕاهً لهي هٌْدهِ
ٍتوّ٘ضُ لي هٌبّح اٙخشٗي هي ؤِشاًِ.
«ٌبلَاظح ٌٖ ٌْن الٍلسٍٔالومبصشٓ ؤًِّ هب هي هٍّٕش ثحن ٌْ٘ب ٍاًتْٖ بلٖ هَِهً لهبم
ؤٍ ٔلّٖ ثصذد الحّّ٘ٔ ،لٕيّ ٔلٌّ هٌْن بًوب ٗمجّش لي سئٗٔ خبصٔ ٍاختْهبد شخصهٖ ٍسئٗهٔ
رات٘ٔ ثحتٔ؛ ٍهي ثَنّ تمذّدت الٍلسٍبت الَخَدٗٔ ثمذد الٍالسهٍٔ الَخهَدّٗ٘ي ٌإصهجح ههي
الوتم هزّس بٗدههبد ًوههَرج شههبهل لخصههبمص الٍالسههٍٔ خو٘م هبً ،ؤٍ بساخْههن تحههت ًسههُ
ٍاحذ»(لجذالوٌمن لجبم7337 ،م.)111 :
 .3حىل شىبىهىر
آستش شَثٌَْس(ٌ٘ )7172 -7111لسَي ؤلوبًٖ هوتبص ،ههي ٔجهبس الٍالسهٍٔ الَخَدٗهٔ،
اشتْش ثتابئهِ الوٍشغ؛ ٍَّ هي الّبمل٘ي ثملَّ اإلسادٓ للٖ المّل ثهل بًّهِ لَ٘هشٕ ؤىّ المّهل
ؤدآ هي ؤدٍات اإلسادٓ(حت الح٘بٓ)ٌ ،بلمّل ثوثبثٔ الٌبة ٍالوخبلت لٌذ الٌوش ٍاألسذ.
ٍثسػ شَثٌَْس ٌلسٍتِ الٕبهلٔ ٌٖ ٔتبثِ «المبلَن؛ بسادٓ ٌٍٕشٓ» ٍّهَ ٗهشٕ ؤىّ الَخهَد
ششٌّ هؽلُ؛ لزلٓ تشاُ ٗمفّن «الجَرٗٔ» ٍٔلسٍٔ ح٘بٓ ثل بىّ ِشاءٓ ٔتبثِ رلٓ ال تتشْ لٌذ
الّبست شّٕبً ثإىّ الٍ٘لسَي ٔبى هي لجّهبد «المهذم» ٍلهزا ٌْهَ ٗملهٖ ههي شهإى اإلًتحهبس
ٍالوٌتحشٗي ،هك ؤًِّ لن ّٗذم للٖ اإلًتحبس ثل لب حتٖ ثلهه ههي الموهش ؤسرلهٍِِ .هشاءٓ
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شَثٌَْس هتمٔ هب ثمذّب هتمٔ ٍَّ ،ؤسْل هي ّٗٔشؤ هي ٌالسٍٔ ؤٍسٍثب ٌٖ المصهش الحهذٗن.
ٌإثَُ هبت هٌتحشاً ٌٖ لبم 7121م ٍؤىّ سلَٔ٘ٔ ؤهِّ همِ لن تٕي ثهبلوَِك الحسهي؛ ح٘هن
ٔبًت هي ؤسٍق هي ًجه لصشّب ٌٖ ٔتبثٔ الّصٍٔ ،تشٌط ؤى ٗملَ ؤحذ ٌهََ شهإًْب األدثهٖ
حتٖ لَ ٔبى ٍح٘ذّب آستش.
ٌٕبًت تصتّ للِ٘ خبم ِسَتْب خبصٔ ثمهذ ههب ؤخجشّهب الاهبلش األلوهبًٖ الٕج٘هش وَتهِ
ثمفؤ لّل٘ٔ اثٌْب ٌٖ الوستّجل ،ثن بًٓ تّشؤ خؽبة ّهزُ األم األدث٘هٔ ههك اثٌْهب ثْهزُ
اإلٌتتبح٘ٔ :بًّٓ لتء ثّ٘ل ال ٗحتول.
ّ
 .4المعری وشىبىهىر یصرخان :الحیاة کلها تعب
ٗشٕ شَثٌَْس الَخَد ٔلِ ششّ ٌٍٖ ،رلٓ َّٗل الومشٕ:
ٌوب هي صهبى ؤًت ٌِ٘ سهم٘ذ
ؤال بًّوب الذً٘ب ًحَم لِإّلْهب
(الومشٕ7331،م ،ج)731 :7
ى ٌٖ ٔل ٌش تد حهَض ههي األلهن ال هحه٘ص لهِ لٌهِ؛ ٌحسهت سؤٕ
ٍشَثٌَْس ٗشٕ ثإ ّ
شَثٌَْس ثإًِّ ٗحلّ هٕبًِ للٖ الٍَس لٌبء آخشٍ ،ل٘س لذً٘ب هي رلٓ هي هٍشّ.
برى الّبلذٓ الحّّ٘٘ٔ للجاشٗٔ خومهبء ،داخهل ّهزا المهبلنّ ،هَ األلهن الوسهتذٗن ٍبرا
تسبءلٌب لالم ٔلّ ّزا التابئم الوشٗش؟ ًشٕ الدَاة لٌذ الومشٕ:َّ ،
لَجب م ٔإًّب لبثشٍىَ للهٖ خسهش
ًؤشُّ سِشالبً ث٘يَ لٔذهٓ٘ي هب لٌَب
(ًٍس الوصذس ،ج)191 :7
ٍٔزلٓ شَثٌَْس ٌٗصّ للٖ ؤىّ الح٘بٓ تتإسخح ٔبلجٌذٍل بلٖ األهبم ٍالخلً ثه٘ي األلهن
ٍالسإمٔ ٌٍٖ .لتب الحبلت٘ي ال خ٘ش ٌٖ ّزا المبلن سَٕ ح٘بٓ ثبمسٔ لبٌشٓ.
 .5العقل بیه المعری وشىبىهىر
سون ؤىّ الومشٕ ٍشَثٌَْس هثبل٘بٓ الوزّت ،بال ؤىّ الومشٕ رٍ رثزثٔ و٘ش هستّشّٓ تدهبُ
المّل ،لٕس شَثٌَْس الزٕ ٗوتلٓ سئًٗٔ ٌلسًٍّ٘ٔ ؤٔثش هتبًًٔ هٌِ؛ ٍههك رلهٓ ٌةًّهِ ٗعهك
هٌضلٔ المّل ثمذ اإلسادٓ للٖ ؤّٗٔ حبلٌٌ ،شاُ تبسًٓ ٌٗفش بلهٖ المّهل ثإًّهِ الوششهذ الصهح٘ح
ألصَل الومشٌٔ ،ح٘ن َّٗل:
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برا تٍّٕههههشتٓ ٌٕههههشاً ال ٗوبصخٔههههِٔ

ٌسبدٔ لّهل صهح٘ح ّهبى ههب صهمٔجب
(الومشٕ7331 ،م ،ج)773 :7

ٍؤٗعبً:
ٍلَ صٍب المّلُ ؤلّٖ الثّّلَ ال ٗوبصخِٔٔ

لٌهِٔ ٍلههن تَهشَ ٌههٖ الْ٘دههبءِ هٔمتَشِٔههب

(ًٍس الوصذس ،ج)113 :1
ٍتبسٓ ؤخشٕ ٗودّذُ ٍٗملٖ هي شإى ِذستِ حتٖ ٗصل ثِ بلٖ دسخهٔ الٌجهَٓ ٌهٖ للهن
الى٘تٍٔ ،إًِّ ٗابؼش الٍبساثٖ ٍاثي سٌ٘ب ٌٖ ًفشٗتْوب الٌجَّٗٔ؛ َّٗل الومشٕ:
ٌبسههإلٌِْٔ ٌُٕههلُّ لّههل ًجههّٖ
ؤّْٗب الىِشُّ بىْ خُصِصٕهتٓ ثمّٓهل
(ًٍس الوصذس ،ج)791 :1
ؤهّب شَثٌَْس ٌبلمّل لٌذُ األسبم ٌٖ الجحن لي الحّّ٘هٍْٔٗ ،هبخن الٍلسهٍٔ الوبدٗهٔ
هتسبمالًًٍ ً٘ٔ :سّش المّل ثإًِّ هبدّٓ ،هب دهٌب ال ًملن الوبدّٓ بال ثَاسؽٔ المّل؟ ثن ال ٗوٕي
ؤى ًستذلّ لي ٌِٔ الحّّ٘ٔ ثبلجحن لي الوبدٓ راتْب ٍثن ًٌتّل بلٖ الٍٕش.
ى ؤّوّ٘ٔ المّهل تمتجهش ثبًَٗهِٔ٘ ،بسه ًب بلهٖ ؤّو٘هٔ اإلسادٓ حسهت تصهَّس
ٍهك رلٓ ٌة ّ
شَثٌَْس ،ألىّ ؤوجٖ بًسبى ٌّٗلت بلٖ الزّٔبء الحبدّ برا هب ٔبًت الوسهإلٔ الوؽشٍحهٔ لل٘هِ،
لجحن ٗوسّ سوجبتِ هسّبً هجبششاً.
ٍبرا حبٍلٌب ؤى ًدمل المّل هحل اإلسادٓ ٌْزا خؽإ ٌبظح ألىّ المّل ِذ اًتدتِ الؽج٘مٔ
ل٘خذم بسادٓ الٍشد لالٍٓ للٖ ؤى الاخص٘ٔ تإلْب بسادتِ ال لّلِ.
 .6حکمة المىت
بىّ ًفشٓٔال الٍ٘لسٌَ٘ي بلٖ الوَت ثإًِّ ًم٘ن؛ لًَِٕ ّٗؽك لٌّب لٌبء األلهن ٍالحهضى ثهل
ؤًِّ ساحٔم ؤثذٗٔمٍ ،سِبد ٗستشٗح ٌِ٘ اإلًسبى حسجوب َّٗل الومشٕ:
خِسنٔ ٌْ٘ب ٍالم٘شٔ هثلُ السّْبدِ
ظَدمٔ الوَت سِذٓم ٗٓستشٗحٔ الهه
(الومشٕ)719 :1221 ،
ٍٗزّت الومشٕ بلٖ ؤثمذ هي رلٓ بر ٗتوٌّٖ ؤى ٌّٗؽك الٌسل ٍٗوَت حتٖ الَل٘ذ:
ٍلن ٗشتعهكٕ ههي اُهّهِ الٌٍَُّسهبءِ
ٍل٘ت ٍل٘ذاً ههبت سهبلًٔ ٍٓظهمِ
(الومشٕ7331 ،م ،ج)79 :7
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ؤهب شَثٌَْس ٍللٖ الشون هي بلتشاٌِ ثإىّ الوَت هشٍق هٍهض  ،ث٘هذ ؤًّهِ ٗمتجهش الوهَت
ؤلفن الٌمن الجاشٗٔ .ح٘ن ؤىّ حتّ الح٘بٓ هسإلٔم ثبؼلٔم ٔبرثٔمٍٗ ،دت هّبٍهٔ بسادٓ الٌسل،
ٍالحذّ هي اًتابسّب ث٘ي الٌبمٍ .السجت ٌٖ هب ٗشاُ ؤىّ بشجبق الىشٗضٓ الدٌسه٘ٔ ّهَ الهزٕ
ٗستَخت الوٌك ،ألًِّ ؤَِٕ هب ٗثجت شَْٓ الح٘بٓ.
 .7المرأة وآرائهما فیه
بىّ ؤثبالمالء ٍصً ٌٖ ٔالهِ الوشؤٓ التٖ ٔبًت ٌٖ لصشُ ثبلحبلٔ التٖ ٔبى للْ٘هب ٔث٘هش
هي الٌسبء ٌٖ رلٓ المْذٍ ٌَْ ،صً للحبلٔ الَاِمٔ الحّّ٘ٔ الوالؤٍ ،لن ٗصً الوشؤٓ ٌهٖ
األخ٘بل السبثّٔ ؤٍ الالحٍّٔ .ال ٍصً اهشؤٓ تصَسّب ٌٖ خ٘بلٍِِ .ذ ٔبًت الوشؤٓ ٌهٖ لْهذُ
ٔوب ٍصً ٌٍََ ،هب ٍصًٍّ .زا التإسٗخ ٌٗؽُ ثوب ٍِكٍ ،األحهَال ٍالصهٍبت التهٖ رمّ ثْهب
الوشؤٓ هب ٔبًت هتخّ٘لٔ ٍبًوب ٔبًت ٍاِمٍٔٔ .الهِ ٌٖ ثمط الوَاؼي ٗذلّ للٖ ٍخَد اههشؤٓ
صبلحٔ ٌٖ رلٓ المْذ تحٍؿ ًٍسْب ٍصٍخْب ٍؤٍالدّبٍ ،تَّم ثخذهٔ صٍخْبٍٔ ،ل ههب ّٗهَم
ثِ الوشؤٓ المٍٍ٘ٔ ،الاشٍٗٔ ،الحصٍ٘ٔ الشؤٕ.
ٗشٕ الومشٕ الوشؤٓ ٌتٌٔ ٍٗحزّس الشخبل هٌِ ٍٗصَسُ ٌٖ صَسٓ هخٌَٔ ؤح٘بًبًٌَّ٘ ،ل:
ٍخًَٕ هي سٓهل٘لِٓٓ ٌْهَ الحٓهٌَش
لٓشٍسٔ هٓٓ ؤٌمههٖ ٌْٓ هتٕ ُِشثْٓههب
(الومشٕ7331 ،م ،ج)913 :1
ٍؤٗعبً ِبل:
ٍبًّوههب الخههَدٔ ٌههٖ هسههبسثِْب

ٔشثّهههِٔ السّهههنّ ٌهههٖ تسهههشّثْب
(ًٍس الوصذس ،ج)19 :7

ٍخملْب هع٘مٔ للاشي ٌٖ هثل َِلِ:
ؤال بىّ الٌسهههبءٓ حجهههبلُ وَهههٖ

ثْه هيّ ٗٔعَه ه٘شكٔ الاه هشَئ التّل٘ه هذٔ
(ًٍس الوصذس ،ج)31 :7

ٍخملْب للن ظالل ٌٍبسم ٌتٌٔ ٌٖ ،هثل َِلِ:
ٌههَاسِمٔ ٌِتٌههٔ ؤلههالمٔ وَههٖ

لٌََّ٘هههٓٓ ثبألسههههبٍسِ هملِوههههبت
(ًٍس الوصذس ،ج)71 :7

ٍآثش تمل٘وْب الىضل ٍالٌسح للٖ تمل٘وْب الّشاءٓ ٍالٕتبثٔ:

أبىالعالء المعری بیه أبیقىر وشىبنهىر<;/

للِّوههَّٔيّ الىَ هضْلَ ٍالٌّس هحٓ ٍالههشَّدٕ
ٌصههالُٓ الٍتههبِٓ ثبلحوههذِ ٍاإلخههه

ىٍَ ،خَلّههههَا ٔتبثههههًٔ ٍِِههههشاءُٕ
هالصِ تُدضٕ لهي ٗهًَُس ٍثٓهشاءُٕٓ

(الومشٕ7331 ،م ،ج)11 :7
«الالٌت ؤىّ آساء الٍ٘لسَي األلوبًٖ آستش شَثٌَْس الاذٗذ الّسَٓ ٌٖ هب ٗخهصّ الٌسهبء،
تتجبٗي هك آسامِ ٌٖ ه٘بدٗي ؤخشٌٕ .حبهل ساٗٔ اإلًٍتب الل٘جشالهٍٖ ،سسهَل التسهبهح ٌهٖ
الّعبٗب اإلختوبل٘ٔ األخشٍٕ ،الزٕ ًجز سؽَٓ الوحشّهبت ٌٖ هسهبمل هثهل اإلًتحهبسٍ ،داى
بسبءٓ همبهلٔ المج٘ذ األٌبسِٔ؛ استجػ اسوِ خصَصبً ثجحثِ لي الٌسبء الهزٕ لجّهش ٌ٘هِ لوّهب
سوّبُ «الىجبء التَ٘تًَٖ -الوس٘حٖ» ٌٖ شاٍى الوشؤٍٓ ،الزٕ ٌٗتْٖ بلٖ هشاٌمهٔ لوصهلحٔ
تمذّد الضٍخبت للوبً ؤىّ المول َٗخِّ ٌٖ لٌِ٘ بؼشاءٗي للٌسبء»(ثذٍٕ7311 ،م.)717 :
ٌَّ٘ل حَل الٌسبء :بًّْيّ ؤٔثش ٍاِم٘ٔ هي الشخهبل ٌهٖ بحٕهبهْيٍّ ،ؤٔثهش تمبؼٍهب ههك
همبًبٓ اٙخشٗيّ .زُ الصٍٔ الحو٘ذٓ ـبّشٗبً ،تحتست ٌٖ ِبهَم شَثٌَْس ظمٍبً ال ٌعه٘لٔ
بًسبً٘ٔ ٌٖ .الوحصّلٔ بتّسك صذس شَثٌَْس لإللدهبة ثهبهشؤٓ ٍاحهذٓ ّهٖ ههذام دٍوَٗهَى
الوتصٌَّٔ الٍشًس٘ٔ التٖ ًصح ثبإلؼالق للٖ ٔتبثبتْب ٍس٘شتْب.
ٌَّ٘ل شَثٌَْس ٌٖ الوشؤٓ« :هي ؼج٘مٔ تٌَْٕٗبً ،سهتؽ٘ك ؤى ًهذسْ ؤًّْهب لهن تخلهُ
للّ٘بم ثدْذ خسذٕ ،ؤٍ لّلٖ ٔج٘ش بًّْب تٍٕش لهي خؽ٘ئهٔ الح٘هبٓ له٘س ثٌاهبؼْب ٍبًّْهب
ثومبًبتْب؛ هي خالل ؤلن الَالدٓ ٍاإللتٌبء ثبلؽٍلٍ ،الخعَق للشخل الزٕ ٗدت ؤى تَٕى لِ
الشٌُ٘ الصجَس ٍالوسلّٖ»(بسالم7312 ،م.)719 :
ٌَّ٘ل« :ال ٗوٕي ألحذ تَِّك ؤّٕ شٖءت هي الٌسبء بى ٔيّ ال ٗستؽمي بًدبص لول ٌٌهٖ
ٍاحذ ؤص٘لٍ ،بثذالٖ لف٘ن ،ؤٍ خلُ ؤِّٕ شٖءت لِ ِ٘ؤم خبلذٓمٍ ،سجت رلهٓ ّهَ ٌّهذاًْيّ
للتٍٕ٘ش الوَظَلٖ»(ًٍس الوصذسًٍ :س الصٍحٔ)ٍ .ؤٗعبً ٗمتجش خوهبل الوهشؤٓ ٔإسهلحتْب
لتإه٘ي ٍخذّب التٖ تٍّذّب ثمذ ؤٍل ؤٍ ثبًٖ ٍالدٓ(ًٍس الوصذس.)711 :
وتیجة البحث
ٌلسٍٔ الومشٕ ّٖ ٌلسٍٔ المّل ٍالمّل لَ ٗمتوذ للِ٘ ٌحسهت ْٗهذٕ اإلًسهبى بلهٖ
لبلن هولَء ثبألسجبة ٍالوسججبتٌ٘ ،إخز المبلن صجىٔ ساال ٍٗهشض للهٖ اإلًسهبى المٌهبء
الؽَٗل للَصَل بلٖ خَاثٌِْ .زا المٌبء ٗىاّٖ ٔل ح٘بتِ ٍال ٗتشْ لِ ًّؽٔ للٍش ٍالوهش .
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ٌٌستؽ٘ك ؤى ًحست الومشٕ ٌّٔؽٔ التَاصل ث٘ي ٌ٘لسَي هي ًَٗبى الّذٗن ٍّهَ ؤثّ٘هَس
ٍسامذ للٍلسٍٔ الومبصشٓ الىشث٘ٔ ٍَّ شَثٌَْس؛ ٌْزُ الثالثٔ هك اختالي لصَسّن ٗاتشَٔى
ٌٖ ٔث٘ش هي ًَاحٖ الٍٕشٓ ٍ ؤسلَة الح٘بٓ.
ّزُ الٍالسٍٔ ٔبًَا ٌٖ الوحبٍلٔ الذامؤ لإللتوبد للٖ المّل ٍتٌٍه٘ط ؤحٕبههِ ألًّْهن
ٗشًٍِ ٌّٔؽٔ التوبٗض ث٘ي اإلًسبى ٍالحَ٘اى ٍهي خبًت آخش الوحبٍلٔ الذامؤ لإلثتمهبد لهي
الىشٗضٓ التٖ تمتجش ٔصٍٔ هاتشٔٔ ث٘ي اإلًسهبى ٍالح٘هَاىٌ .لْهزا ٔهبًَا ٗحّّهشٍى الهضٍاج
ٍالتَالذ ٍهصبحجٔ الٌسبء الالتٖ ٔبًَا ٗمتجشًٍْي سججبً للىّٖ.
هي هابثْبت ّزُ الٍالسٍٔ اخت٘بسّن ًوؽبً خبصبً للح٘بٓ؛ ٌبلومشٕ ٌهٖ ؤسثمٌ٘هبت ههي
لوشُ بختبس المضلٔ ٍهب خشج هي ث٘تِ حتٖ ًْبٗٔ لوشُ بال هشٓ ٍاحذُ الزٕ خهشج لاهٍبلٔ
ؤّبلٖ هذٌٗتِ ٌَْ .هب تضٍّج ٍٔبى الٌجبتٖ ٌوب ؤٔل اللحن شًٍّٔ ٍتمؽٍّبً للحَ٘اًبتٍ .ؤثّ٘هَس
ؤٗعبً ٔبى ٗم٘ش ٌٖ حذّٗتِ الواَْسٓ ٍهب تضٍّج .شَثٌَْس ؤٗعبً هب تضٍّجّ .زُ الثالثٔ ٔبًَا
ٌٗفشٍى بلٖ الوشؤٓ ٔسجت لحت الذً٘ب ٍاإللتوبد للْ٘هب ٍؤٗعهب ٔمبههل لإلًدهبة ٍالتَالهذ
ٌٕبًَا ٗتدٌّجَى لٌْب.
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