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 رسائل الصايب والشريف الرضي

 

الفلسفة اإلسالمية مل ترد أن تفهم الفلسفة اليو�نية على حقيقتها . بل كانت استمرارا للفلسفة األفلوطينية      
 احلديثة وذلك الركام من األفكار والرؤى اليت شاركت روح الشرق يف تكوينه وتغذيته. 

واملعرفة  ،عنده اإلهلام ابلعقل  اختلط لقد كان أرسطو عند املسلمني العرب وغري العرب ذلك املفكر الذي     
املباشرة اللدنية اليت تبدعها الر�ضه الروحية ابملعرفة العقلية اليت تنطلق من املدركات احلسية. بل كانت فلسفة أرسطو 

 مزجياً من التدين واإلحلاد وحماولة فائقة للتوفيق بني الدين والفلسفة.

املسلمني أنفسهم قد وضعوا فلسفة خاصة هبم فهي تلك اليت أملتها وإذا كان العرب املسلمون وغري العرب من      
الثنائية الطبيعية الفطرية اليت حيس هبا اإلنسان عندهم أمام العقل املادي واإلهلامات الروحية. وإذن ففلسفته ليست 

بل كانت فلسفته من  املنطق فيها والتعرف إىل كثري من قضا�هاد من �بعة من كونه عرف الفلسفة اليو�نية وإن أفا
 وحي جتربته اجملتمعة ووليدة لشخصيته احلضارية. 

على أّن الفلسفة قد تقبل املزيج من األفكار واملواقف والقضا� دون أن جتد  التناغم  يف هذا القبول أل�ا ليست      
ليا األصيلة عندها دوراً غري قليل أيضاً. ذاتية مئة يف املئة. إن للعقل فيها دوراً غري قليل وإّن للتجربة الروحية واملثل الع

فال بدع أن يتأثر املتفلسف العريب اإلسالمي ابلثقافة الفلسفية اليو�نية يف حدود احلفاظ على وجهه احلضاري 
 وشخصيته اليت حيس يف أعماقها مبنطق اإلميان اخلاص إىل جانب املادية العقلية. 
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 صورة. أما يف األدب فاألمر على غري هذه ال     

األدب فن يكاد يستقل أبصالته الذاتية أو أن حظ الذاتية فيه أكثر من حظ املوضوعية لو قورن ابلفلسفة ومادهتا      
 وأغراضها البعيدة. وإذن فهو أصدق تصويراً لتجربة صاحبه. 

قية يف الرها ونصيبني و ومن حقنا أن نتساءل بعد هذا كله .. ملاذا انتقلت الفلسفة اليو�نية إىل املدارس الشر      
 جند يسابور واالسكندرية ومل تنتقل اآلداب اليو�نية إىل هذه املدارس كما فعلت الفلسفة؟ 

 ويبدو اآلن أّن اجلواب على هذا التساؤل كامن يف احلقائق التالية :      

 ) أن الفلسفة كما ذكر� قبل قليل أقل ذاتية من اآلداب .  ١

عين املعرفة الشاملة فهي تضم علومًا حقيقية ابتداء من الر�ضيات والطب وعلم الفلك حىت ) أن الفلسفة كانت ت ٢
علم احليوان وهي علوم ال تنكرها الشعوب األجنبية عنها أل�ا ال متثل جتارب ذاتية  وال عقائد موصولة مبثل عليا 

 وأذواق �بعة من جتارب ذاتية لواضعيها األولني.  

قرتني األوىل والثانية نعترب اآلداب نتاجًا لتجربة حضارية خاصة �بعة من القصائد واألذواق ) انطالقًا من الف ٣
 وتالوين اجلمال. 

فإذا كان العريب قد استطاع اقتباس الفلسفة اليو�نية بعد أن جردها من مالحمها اليو�نية وهو أمر يسري نسبيًا مل      
نية من مالحمها اليو�نية احلضارية. ولو فرضنا أن ظروفاً قاهرة قد وضعته أمام يكن يف وسعه البتة أن جيرد اآلداب اليو�

ترمجات دقيقة هلذه اآلداب لرفض أن يقلدها أو يتأثر هبا أل�ا تتعارض تعارضًا اتمًا مع ذوقه وجتربته وذاتيته ومقاييسه 
ال يف بيئته اجملتمعية اخلاصة. والواقع أن العريب اجلمالية. إ�ا ، إن جاز لنا التعبري، نوع من الفولكلور الذي ال يعيش إ

قد جنب مؤونة الرفض ومأساة الصراع ضد أتثريات اآلداب اليو�نية بسبب من أن الرتاث الشرقي الذي اقتبس منه 
 تراث املعرفة البشرية قد سبقه إىل رفض هذه اآلداب وإنكارها وسيلة من وسائل التعبري عن القيم اجلمالية عنده. 

فالقضية إذن ليست قضية مصادفة كما يريد الدكتور طه حسني أن يقول لنا فيما قرره من الرأي الذي أورد�ه له      
 يف احللقة السابقة بل هي ظاهرة حتمية تتمايز هبا آداب الشعوب ذات احلضارات املتعددة. 
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إن األورويب بعد أتثره ابهلندسة وما حدث للعريب قد حدث مثله لألورويب إبتداء من عصر النهضة عنده .      
املعمارية العربية يف كنائسه  وبعد أتثره ابلشعراء األندلسيني يف شعر الرتوابدور مل يلبث حىت استعاد شخصيته اليو�نية 
القدمية ورفض التجربة الذاتية للعرب لسبب أساسي هو أنه مل يفهم هذه التجربة ومل يتأثر هبا إال وهو يف حالة انفصام 

ن جتربته األصيلة لفرتة معينة من الزمن. حىت إذا تفجرت مواهبه الفنية استيقظت يف أعماقه أذواق اليو�ن ومثلهم ع
حىت الدين الذي أاته  ،العليا ورفض ما وسعه الرفض كّل ما وصله من جتارب  الشرق العريب ومواقفه وأذواقه اخلاصة

 عن ينابيعه التارخيية العميقة. من املشرق العريب مل يلبث أن اختذ شخصية غريبة 

 الغريب يسقط القيمة املطلقة يف الشكل.     

قصة اجلمال عنده هي أحداث ومواقف مادية مليئة ابلعقد واألزمات فاملسرح هو تعبري عن اجلمال ولكنه ميتص      
 يف تالوينه املادية وحتركات أبطاله القيمة اجلمالية املطلقة. 

ي عنده ليس يف الدقائق الصغرية اليت جندها يف مننمات اخلطوط يف العمارة العربية بل هو يف واجلمال املعمار      
الشكل الكلي العام الذي يروّع الناظر إليه ككل ال كأجزاء . إن كنائسه وقصوره بقببها وعمدها وأشكاهلا اهلندسية 

 ة. وضخامتها تبدو قصة طويلة تروع بشكلها اخلارجي ال بتفصيالهتا الدقيق

أما التعبري اجلمايل عند العريب فهو حماولة قاصدة للحفاظ على أصالة املطلق ووضوحه  والتماعه وذلك ابلتقليل      
 قدر املستطاع من اجلانب التشكيلي عنده. 

لقة فإذا دخلنا إىل مسجد من املساجد مل تواجهنا يف شكله العام هذه الروعة اليت تعجب وتثري ومتتص القيمة املط     
للجمال بل تواجهنا روعتـه اجلماليـة فـي كتابـاته الدقيقـة وومشه اللطيف وفسيفسائه وخطوطه الرشيقة . ففي كل كلمة 
من الكلمات بل يف كل لية من ليات حروفه رشاقة تصل املشاهد مبعان من اجلمال ال جندها إال يف احلكاية الطويلة 

 واألحداث والتوقعات واملفاجآت الكثرية.  والتمثيلية  املعقدة مبا فيها من املشاهد

وإذا قرأ� البيت من الشعر العريب ومتّعنا يف وقائعه البيانية وجد� فيه مجلة هذه املعاين واالحساسات الفنية اليت      
 . ندركها ال مبنطق العقل وحسب بل مبنطق آخر هو أدق دقة وأرهف حساً وأبعد يف جذور الروح أثراً وأعمق تعبرياً 
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من هنا كان الناقد العريب يبهره اجلمال يف الكلمة اليت توضع يف موضعها ويف العبارة اليت ختتزن والقدر الكبري من      
املعاين واإلحساسات والصور . ومن هنا كانت حماولته القاصدة يف احلفاظ على أكرب قدر ممكن من استغالل القيمة 

 ب احلركة والشكل املادي. اجلمالية وحريتها حىت ولو كان ذلك على حسا

إّن أسطورة بيجماليون جديرة بتسليط الضوء الكاشف على دور اجلمال يف نتاج املثال. أليس أن هذه االسطورة      
تقول " أبن النحات اليو�ين قد حنت متثاله وبلغ من إتقانه للنحت مبلغاً سقطت معه القيمة اجلمالية كلها يف الشكل 

 وأراد له احلياة وسعى إىل ذلك".  املنحوت فعبد متثاله

يف أسطورة بيجماليون يعجز الفنان عن احلفاظ على األبعاد املطلقة للجمال أو للمثال األعلى ألنه ال يستطيع      
أن يعيشه وهو يف عامله الال�ائي. إنه حياول أن يرسبه أو حيجره وبذلك ميتص الشكل حمتوى اجلمال وجيّمده ليصبح 

لكائن اإلنساين ذا األبعاد املادية احملدودة . هكذا يسقط املطلق يف بعد مادي معني حمدود عند من بعد هذا ا
 بيجماليون. 

 من هنا نبعت وثنية اليو�ين يف األساس.      

 ومن هذه الوثنية نبع الفن التمثيلي يف جذوره.      

ومع الفن التمثيلي نشأ الفن الشعري الغنائي وتتالحق قصة اآلداب اليو�نية على صورة عقائد اليو�ن ومثلهم      
العليا ووعيهم لدور اآلهلة اليت هي قوة اجملهول الال�ائي. هذه اآلداب يو�نية يف ذاتيتها العميقة وهي ال تستطيع إال 

 أن تكون يو�نية. 

 خرى مع النهضة األوروبية احلديثة ألّن هذه النهضة هي استمرار للحضور اليو�ين يف التاريخ. وقد ظهرت مرة أ     

وإذا كان مثّة ما يؤخذ عن الثقافة اليو�نية األدبية فهو اجلانب الذي ال تستقل به أمة دون أمة. إنه اجلانب      
القدماء يف كتاب الشعر عند أرسطو ما يتناىف مع  التكنيكي النابع من الواعية العقلية وحسب. من هنا مل جيد العرب

هو عمل عقلي حبت ال حظ له من األدب اإلنشائي ابملعىن الدقيق هلذه  ،جتربتهم الذاتية . فهو كتاب يف منطق الشعر
 الكلمة. 



٥ 
 

من مثل الكيمياء   وإذا تذكر� أن الرتاث اإلسالمي مل يستقبل من الرتاث اليو�ين أو اهلندي يف البداية غري العلوم     
وعلم احليل والر�ضيات مث أقدم يف خفر وتردد وحتفظ على استقبال املنطق واألخالق وبقية علوم الفلسفة على 
صورهتا الشرقية اليت نسجت خيوطها يف مدارس االسكندرية ونصيبني  وجند يسابور أي أن تراثنا اإلسالمي قد 

حوير والتعديل اللذان قّرابها من عقليته وطبيعته العميقة، وأن هذا الرتاث استقبل هذه الفلسفة بعد أن أدخل عليها الت
قد وقف عند هذه املرحلة مل يتجاوزها يف استقبال وجه آخر من وجوه احلضارة  اليو�نية فرفض آداب اليو�ن أن 

، حوزة الروم يف القسطنطينيةيسعى إليها يف مواطنها الرئيسة ابلرغم من إقباله الشديد على كتب الر�ضة اليت كانت يف 
اذا تذكر� هذا كله، أدركنا معىن أن يساوم اخلليفة العباسي، عبد هللا املأمون، قيصر الروم على خمطوطة يف علم 
الر�ضيات مقابل حترير عشرين ألف أسري من جنود الروم كانوا معتقلني من قبل حكومة بغداد ، كما أدركنا معىن 

لالمباالة ابآلداب اليو�نية وهي اليت كان الروم يتمنون بذل خمطوطاهتا للعرب لو وجدوا إسدال ستار من الصمت وا
الفرصة لذلك . لكّن العرب مل خيطر يف ابهلم السعي إىل احلصول على آداب ال يتذوقو�ا وال يرون خريًا يف ترمجة 

 نصوصها إىل العربية. 

 


