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القرآن الركمي، سورة لقمان )31( : اآلية   1

.27

لت )41( :  القرآن الركمي، سورة فصِّ  2

اآلية 53.

.1994 ،Moustafa مصطىف  3

الخاتمة المستفيضة التي تصاحب هذا اإلصدار الرائع.

ومع تحقيق ذلك ينهض في الذاكرة تصريح ألحمد 

ر: ‘فالحقيقة  مصطفى Ahmed Moustafa بشأن عمل مبكِّ

أن الحضارة اإلسالمية وجدت في الهندسة تثبيتًا لمعتقداتها 

ن المبدعين من توسيع نطاق ابتكاراتهم تبعًا  ونظامًا يمكِّ

ف على  لقانون يُْعترَب جزًءا من الطبيعة نفسها ويسمح بالتعر�
حقٍل ال ينتهي من االستكشافات.’ 3

إن عبارة ‘حقل ال ينتهي من االستكشافات’ تؤكِّد 

بشكٍل واضح جدًّا مدى استحالة المهمَّة التي يواجهها 

أي إنسان في محاولته تلخيص ما تنطوي عليه الصفحات 

السابقة أو احتواء جميع االستدالالت التي تستنتج منهم. 

ص في مثل تلك  وطبعًا، بغضِّ النظر عمَّا عليه وسائل التفحُّ

المحاولة، التي ال يمكن إال أن تكون انعكاس ضعيف 

للرحلة الشاقَّة التي أخذها المؤلِّفان على عاتقهما، وتلمِّح فقط 

نحو بعض االتِّجاهات التي ربَّما قد سلكها ‘حقل ال ينتهي 

خامتة الكتاب
ها جري ميي هنزل-توما�س اأعدَّ

 

حقل ال ينتهي من اال�شتك�شافات

من المتَّفق عليه بشكٍل عام أن خاتمة الكتاب تنطوي على 

ة  تلخيٍص في مقطع صغير مثل، ما عليه الحال المتعلّق بقصَّ

على سبيل المثال، حيث تساعد على ضمِّ النهايات الُمبَْعثَرة 

أو تلمح إلى عاقبة أو نتيجةٍ ما، ولكن في حالة عمل ينطوي 

هات  على دراسة بحثية فربما يقترح استدالالت أوسع أو توجُّ

للمستقبل المتعلِّق بالبحث. ولذلك فاألمر قد تطلَّب معذرة، 

أو على األقّل تفسيراً للحال الغير معتادة التي عليها طول 

Qur'an 41:53 (2)

Qur'an 31:27 (1)
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مورسي Morris، 2005، صفحة 81.   4

املقتطف هنا مأخوذ عن الفصل 50 

يَّة وتيعلَّ بالناس  من الفتوحات املكِّ

أحصاب احلرية ارلوحية. ولالضطالع 

 Ibn عىل النّص العريب انظر انب عريب

ªArabï، دبون تاريخ، اجلزء األول/

صفحة 272.

ين بن عربي Ibn ªArabï حالة الحيرة  ويضيف محيي الدِّ

القدسية التي انفعلت من فتح باب القلب من خالل هذا 
التسلسل المتعلِّق بـ ‘التجلِّي الذاتي’ المتراكم:4

‘فيتخيل يف أول جتل أنه قد بلغ املقصود وحاز 

األرم وأنه ليس وراء ذكل شيئ يطلب سوى دوام 

ذكل فيقوم له جتل ءارخ حبمك ءارخ ما هو ذكل األول 

واملتجيل واحد ال شك فيه فيكون حمكه فيه حمك 

األول مث تواىل عليه التجليات باختالف أحاكمها 

فيه فيعمل عند ذكل أن األرم ما له هناية يوقف عندها 

ويعمل أن األينة اإلهلية ما أدركها وأن اهلوية ال يصّح 

أن جتتىل له وأهنا روح لك جتل.’

فليس هناك من وصٍف أحسن يمكن أن يخلع على المراد 

بـ ‘حقل ال ينتهي من االستكشافات’ كما أوضحه جلي�ا 

مضمون هذا الكتاب، وذلك ‘أن األمر ما له نهاية يتوقَّف 

عندها’. وهذا موكوٌل طبعًا بالحقيقة التي يكتشفها كل 

ين بن  قارئ لنفسه/أو نفسها فيما يتعلَّق بما يعنيه محيي الدِّ

عربي، حيث تتَّضح حقيقة ما ينطوي عليه مثل ذلك التأثير 

المرئي المذهل في صفحة تِلْو األخرى من هذا الكتاب. 

ص أو تُْختَز�ل، ومما  فمثل تلك األمور ال يمكن أن تُلَخَّ

 ’develop‘ يُْعترَب تنويراً هو مالحظة أن الكلمة اإلنجليزية

 ’unwrap‘ des- + veloper صدرت عن أصٍل فرنسيٍّ قديم

ٌر مضاد ومعاكس تمامًا لمعنى اإلغالق الذي  وهو تصو�

تنطوي عليه ضمني�ا كلمة ‘wrapping up’. فعملية كشف 

الغطاء ‘unwrapping’ تُْعترَب متوافقة مع معنى ‘يرشد - 
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من االستكشافات’. وفي إحدى الفترات أثناء كتابة هذه 

الخاتمة، نجم حوار مع إسطفان شبرل Stefan Sperl الذي 

ا. حيث أشار في مناقشة  ي بشكٍل رائع جد� ص التحدِّ لخَّ

حول موسيقى أنطون بروكنر Anton Bruckner إلى الكيفيَّة 

‘الكاسحة والمحيِّرة تمامًا’ والتي ‘يستحيل إدراكها’ بشأن 

‘االنطباع الذي يفعِّله المقدَّس على الروح’ كما هو الحال 

ا.  الذي انطوى عليه إدراك هذا المؤلِّف على نحوٍ عميٍق جد�

فربما يصعب أن يتحقَّق في أي مكان شعور بالسكينة 

والخشية اللَّذان استدعتهما الهيمنة المتجاوزة لحدود الخبرة 

المادِّية ما يمكن معه صياغة تعبير يكون أكثر تأثيراً مما 

عليه موسيقاه في السيمفونية التاسعة، التي كر�سها إلى ‘الله 

.(dem lieben Gott - ’the beloved God‘) ’الحبيب

فهذه البصيرة، هي واحدة مما يمكن أن يطبَّق أيًضا على 

العديد من أعمال الفّن العظيمة في جميع التقاليد التي تسعى 

إلى إدراك اإللهام المبعوث إلى الروح البشرية حينما تنفعل 

ع عمليَّات  س، لتعكس الشعور التامّ بديمومية توس� بالمقدَّ

اإلبداع االستكشافية التي تجتهد في الوصول إلى أبعد 

اآلفاق التي استدعت تأم�ل المقادير التكريسية في موضوع 

هذا العمل. فالحال في هذا الشأن كما لو كان مع كلِّ خطوة 

ف مسارات  تتحقَّق نحو فَهْمٍ أعظم لهذا العمل، حتى تتكشَّ

جديدة في جميع االتِّجاهات باستمرار، وعلى غرار ذلك 

ق العليم سبحانه وتعالى.  ة التوالد الالنهائية خللالَّ تكون قوَّ

فمثل ذلك التذو�ق يستحضر يقينًا قوي�ا على الدوام، ولكنه 

متناقض ومحيِّر أيًضا بما فيه من ارتباك وتشو�ش، فاليقين 

الروحي يختلف عن ما عليه اليقين المزيَّف المخزون 

بالعقول المغلقة في فهمها الضيِّق لكتاب لم ينفتح مكنونه. 
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 ،Mandelbrot انظر مادنلربوت  5

.1977

مفن منظور معيَّ ميكننا أن جنيب عىل هذا السؤال 

س اجلمال  باإلجياب، طاملا أن هناك إدرااًك حصيًحا ملا يؤسِّ

الفائق، أو تكل املرتبة من اجلمال اذلي تعنيه ملكة ‘ُحْسن’ 

بالعربية. فذكل ألهنا ال شتتمل فقط عىل احلُْسن الفنِّ جللمال 

يف انصياعه حنو حتقيق ‘النسبة والتقدري’ اليت ُخلِقَْت عليها 

مجيع اخملولقات بقدرة اخلالق، ولكن أيًضا ما عليه التوازن 

اجلوهري بي ما يعنيه اجلمال وما يعنيه اخلري. وذبكل يكون 

اجلمال متالزمًا غري منفصل عن أمساء اهلل احلسىن، وفضائل 

األخالق، وصفاء ارلوح ومسّو الصفات اليت تُْعترَب مبثاةب 

انعاكسات شبرية لتكل الصفات القدسية. فهذا اإلدراك 

ارلفيع واملتناغم جللمال يُْعترَب أساسي�ا فامي تيعلَّ بفهمٍ سلمي ملا 

تعنيه ملكة ‘مجاليَّات’ يف مضمون هذا العمل.

اخليال االإبداعي: مواجهات اإلهامية مع احلقيقة

يتوقَّف  الجهد  ذلك  وتقدير  العام  المفهوم  إدراك  إن 

المتباينتَيْن،  العقليَّتَيْن  بالملكتَيْن  االنتفاع  على  أيًضا 

هائلة،  بصرامةٍ  تفعَّال  قد  اللَّذان  والتخيُّل،  المنطق  وهما 

الرحلة  في  شديد  إخالٍص  و وبصيرة  واسعة،  ومعرفة 

في  لة  المسجَّ للمعاني  التوضيحي  والشرح  االستكشافية 

الصفحات. هذه 

فاملسار اذلي عىل ستلةك إرجاءات العمل مبا فيها من دقَّةٍ 

شددية وحبث عن احلقيقة مبهنجية عملية وحتقيق جترييب يُعَدُّ 

واحضًا جبالء يف الشرح التفصييل مللكشوف عنه مث املناقشة اليت 

ص  ستتهدف معرفة مغزاها وأمهِّية داللتها يف احلقل املتخصِّ

اذلي نيطوي عليه عمل اخلطِّ والقمل.
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The Creative Imagination: 

Revelatory Encounters 

with the Truth

الواضحة في الحيِّز والمواد المستخدمة(، وإلى جانب ذلك 

فنحن نرغب في تقييم المغزى الذي تنطوي عليه حبَّة األرز 

الواحدة في الحاوية األخيرة على أنها بمثابة مذكِّر بالفرديَّة 

أو الوتريَّة، أي بمعنى نقطة األصل التي انبثقت فيها األبعاد 

ع األبدي والتي منها يتَّضح أن  ومنها تنبثق صناديق التوسُّ

‘هذا الموضوع ليس له نهاية يتوقَّف عندها’.

قنا إىل دالالت تكل الوظيفة األساسية  وبعد أن تطر�

)املتجاوزة حلدود الكون املادِّي( يف هذا العمل باعتباره مصدر 

اء اذلين يطمحون قبل لك شيء إىل زيادة  إهلام هلؤالء القر�

معرفتهم باهلل عزَّ وجّل، ولك ما تقتضيه مضنًا معلية التعلمي 

التجرييب للروح اإلسناينة، فلنحاول عىل األقّل أن نكشف 

الغطاء معا نتطوي عليه عيِّنة من مفاهيمها.

ما هو املعنى املراد بكلمة ‘جماليَّات’ فيما 
نه هذا العمل؟ يت�شمَّ

فالمكان المناسب للبداية يكون بسبق التعامل مع سؤال قد 

اء، وربما يمكن صياغة  يتصاعد طبيعي�ا في عقول بعض القر�

هذا السؤال على النحو اآلتي: في ضوء تلك الرحلة الشاقَّة 

الموصوفة هنا سعيـًا الكتشاف األُُسس الهندسية التي تخلع 

التناسب وجمال التناسق على أشكال الحروف العربية - 

فهي بمثابة مسيرة بحث حقيقية تصف عماًل أوقف مدى 

ل إلى ما  العمر من أجله - فهل معنى ذلك أنه يمكن التوصُّ

يفيد بأن ذلك العمل في جوهره يتناول موضوع الجماليَّات، 

أو أنه بشكٍل أدّق، يُْعترَب دراسة دقيقة جدًّا ال مثيل لها حول 

ما يجعل الكتابة الخطِّية إلحدى الحضارات فائقة الجمال؟

What is Meant 

by 'Aesthetics' 

in the Context 

of This Work?

يدّل أو يحفِّز - يكشف - lead or draw out’ وهي في 

الالتينية educere، حيث هي مصدر الكلمة اإلنجليزية 

‘education - تعليم’. فالفكرة المعنيَّة بتحديد جوانب 

ممكنة مستترة إلجراءات تعليمية من شأهنا أهنا ليست 

غير متناسبة في تركيز اهتمامها على المعلِّم بصفته محوراً 

ة على اليقظة والتربية  لتوصيل المعلومات، وإنما تنطوي بشدَّ

في جميع مجاالت القدرات البشرية، بما في ذلك ما عليه 

عية  تلك القدرات المتسامية المشتبكة في اإلجراءات التوسُّ

المتعلِّقة بـ ‘التجلِّي الذاتي’ كما وصفها ابن عربي.

فالقياس التشبيهي الجزئي لسلسلة العمليَّات المرتبطة 

بـ ‘كشف الغطاء’ يمكن أن يوجد في عملية فتح مجموعة 

 Song العُلَيْبَات الصينية التي ترجع إلى أسرة سونج

الحاكمة، حيث تتتابع فيها عُلَيْبَات أصغر فأصغر، كل 

منها موضوع داخل اآلخر. هذه العُلَيْبَات تحتوي على حبَّة 

أرز واحدة تبعًا للتقاليد )وسلفت هذه الفكرة فيما بعد عند 

ِّين والماتريوشكا matryoshka الروسية )التي يراد  الياباني

مْي المتداخلة ذات الشهرة الذائعة(. وتبعًا للمضمون  بها الدُّ

الهندسي في هذا الكتاب فإنه من الصعب أن يتجنَّب انتباهنا 

أن الفكرة المتعلِّقة بالتناسج المتعاقب تنعكس في ‘التشابه 

الذاتي’ المتمثِّل في ظاهرة التطابق الجزئي - fractals، التي 

وصفها ماندلبروت Mandelbrot بأنها ‘أشكال هندسية يمكن 

أن تنشطر إلى أجزاء، كل منها )تقريبًا على األقّل( يُعَدُّ نسخة 

مْي الروسية،  مصغَّرة للكل’.5 ففي حالة العُلَيْبَات الصينية والدُّ

دة لعملية كشف الغطاء وذلك بالتعر�ف  فهناك طبعًا نهاية محدَّ

ْميَة التي قد أمكن صنعها تبعًا لما  على أصغر العُلَيْبَات أو الدُّ

يمليه القياس )إذا أخذنا في الحسبان المحدودية العضوية 
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لت )41( :  القرآن الركمي، سورة فصِّ  6

اآلية 53.

وبالتعمُّق عىل حنوٍ أبعد وتلخيًصا إلحدى اآليات القرآينة 
اليت افتتحت هبا هذه اخلامتة:6

ة  إن إدراك تكل احلقيقة ال ميكن أن نتشأ من عقليةٍ مقلِّ

إدراك ميكن هب مواجهة  إمنا فقط من جهٍد حتقييق أصيل و و

املباشرة  املعرفة  خالل  من  حبقيقته  ومقابلته  مباشرةً  احلّق 

أو بتعبريٍ آرخ من خالل ‘اخليال اإلدبايع’ يف أعظم معاينه 

الصفحات  تستعرضها هذه  التي  إن وفرة اإلشارة  األصيلة. 

متوقَّع  غير  تعقيد  على  ثناياها  تشتمل  توضيحات  هيئة  في 

التقاء  القدرة على إرشادنا نحو  تلك  وأحكام دقيق وعظمة 

تُْعترَب  عليه  بما هي  بالذات ألنها  الحقيقة  تلك  مع  مباشر 

ألنها  وليس  اإللهامية،  المجابهة  لتلك  مباشرة  نتيجة 

ة  لتتكيَّف أو تؤكِّد صحَّ تََهنَْدَسْت إال  أو  اْختُلِقَْت  قد 

الوجود. سابقة  نظريَّات  أو  تخمينات 

وذكل تيناىف بالطبع مع القول بأن النظام اهلندسي الاكمل 

امك هو معروض هنا اكن قد انكشف باكمله من خالل 

بصريةٍ روحية، ألن ذكل سيُعَدُّ بعيًدا لك البُعْد عن احلقيقة. 

ومن ناحيةٍ أرخى فذكل يعطي إقرارًا قاطعًا بأن مسامهة هذا 

التحقيق العملي مبا عليه من صرامة وانتظام ووضوح مبثل 

هذه ادلقَّة فإن معايرياً مزلمة جددية ستتند عىل اعتباراٍت 

وجودية اكتن مبثاةب الوسائل اليت أمكن هبا التحقُّق عىل حنوٍ 

مملوس من البصائر اإلهلامية واجلوهرية فامي تيعلَّ باألمهِّية 

ت العمل وأهلمته  ارلوحية ألشاكل احلروف. بطريقةٍ أرَشد�

Qur'an 41:53
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مفن منظور معيَّ ميكننا أن جنيب عىل هذا السؤال 

س اجلمال  باإلجياب، طاملا أن هناك إدرااًك حصيًحا ملا يؤسِّ

الفائق، أو تكل املرتبة من اجلمال اذلي تعنيه ملكة ‘ُحْسن’ 

بالعربية. فذكل ألهنا ال شتتمل فقط عىل احلُْسن الفنِّ جللمال 

يف انصياعه حنو حتقيق ‘النسبة والتقدري’ اليت ُخلِقَْت عليها 

مجيع اخملولقات بقدرة اخلالق، ولكن أيًضا ما عليه التوازن 

اجلوهري بي ما يعنيه اجلمال وما يعنيه اخلري. وذبكل يكون 

اجلمال متالزمًا غري منفصل عن أمساء اهلل احلسىن، وفضائل 

األخالق، وصفاء ارلوح ومسّو الصفات اليت تُْعترَب مبثاةب 

انعاكسات شبرية لتكل الصفات القدسية. فهذا اإلدراك 

ارلفيع واملتناغم جللمال يُْعترَب أساسي�ا فامي تيعلَّ بفهمٍ سلمي ملا 

تعنيه ملكة ‘مجاليَّات’ يف مضمون هذا العمل.

اخليال االإبداعي: مواجهات اإلهامية مع احلقيقة

يتوقَّف  الجهد  ذلك  وتقدير  العام  المفهوم  إدراك  إن 

المتباينتَيْن،  العقليَّتَيْن  بالملكتَيْن  االنتفاع  على  أيًضا 

هائلة،  بصرامةٍ  تفعَّال  قد  اللَّذان  والتخيُّل،  المنطق  وهما 

الرحلة  في  شديد  إخالٍص  و وبصيرة  واسعة،  ومعرفة 

في  لة  المسجَّ للمعاني  التوضيحي  والشرح  االستكشافية 

الصفحات. هذه 

فاملسار اذلي عىل ستلةك إرجاءات العمل مبا فيها من دقَّةٍ 

شددية وحبث عن احلقيقة مبهنجية عملية وحتقيق جترييب يُعَدُّ 

واحضًا جبالء يف الشرح التفصييل مللكشوف عنه مث املناقشة اليت 

ص  ستتهدف معرفة مغزاها وأمهِّية داللتها يف احلقل املتخصِّ

اذلي نيطوي عليه عمل اخلطِّ والقمل.

Start of Page 629
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.2000 ،Chittick شتيتيك  7

رويم Rümï، 1996، صفحة 22،   8

)مثنوي - اجلزء الثالث، األبيات 

 .)2404-2402

.1969 ،Corbin انظر كورنب  9
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فالكتاب، غيث الرحمة اإللهية، والنور

نزلوا جميعًا بمنزلي عبر نافذة من حقيقتي وأصل 

منشأي.

جحيم هو المنزل بدون نافذة؛

ين الحقيقي. فإنشاُء تلك النافذة هو جوهر الدِّ

ومع األخذ يف االعتبار طبيعة ما أشرنا إليه فامي سبق شبأن 

‘اخليال اإلدبايع’، مفن املهّم التميزي بي مستويات خمتلفة 

 Henry من األفاكر ارلئيسية. حيث جند أن هرني كورنب

Corbin سيتخدم ذكل االصطالح ليصف ملةك اذلاكء ارلويح 

اليت ميكن أن نتفذ إىل عوامل ‘خيالية’.9 وليس المراد باصطالح 

‘imaginal - خيالي’ الذي نستخدمه هنا ليكون مرادفًا مع 

 imagined‘ ،’متخيَّل - imaginary‘ ما تنطوي عليه معاني

- تحقّق تخيُّله’ أو ‘illusory - وهمي أو خادع’ الذين 

ابتكرتهم عشوائي�ا ملكة التخيُّل الشخصي بمفهومها األوسع 

استخدامًا مثل ما عليه المصدر المتعلِّق باألدب الخيالي، 

ًدا( وما  والعمل اإلبداعي )سواء كان محاكيًا للطبيعة أو جمر�

شابه ذلك، على الرغم من أن مثل تلك االبتكارات قد تُْعترَب 

بدرجةٍ ما بمثابة انعكاسات لتفكير عقلي فيما ينطوي عليه 

المتخيَّل بالفعل.

فاالصطالح ال شيري إىل ذكل االرتباط الشائع بي ‘التخيُّل’ 

واألفاكر الطريفة أو الغري مألوفة. وإمنا شيري باألرحى إىل 

اخليال اإلدبايع باعتباره ملةك لإلدراك ارلزمي ميكن لإلسنان 

من خالهلا أن تيواصل مع املتعايل عن الكون املادِّي من خالل 

الوساطة اليت تؤدِّهيا األشاكل يف العامل اخليايل. فهو سيمح لنا أن 

نقمي يف عامل مكنون أو ‘برزخ’، ميثِّل املنطقة الفاصلة بي الباطن 

Start of Page 631

ة لتوصيل  بملحات الغيب اليت هبا فقط ميكن تفعيل القوَّ

باكملها. احلقيقة 

د تعليق عىل اإلرجاءات  فلك ذكل يُْعترَب أكرث من جمر�

اإلدباعية املُلْهََمة اليت حتمك إرخاج هذا العمل، وذكل ألنه نيطبق 
أيًضا عىل اكمل اخلطوات املتعلِّقة بالتطوُّر ارلويح الفردي:7

فالطريق لكي تتحقَّق وتدرك شيئًا ما – فذلك 

باستيعاب حقيقته ثم العمل بناًء على ذلك – 

عندئٍذ سيتَّضح كيف لذلك الشيء أن يستعرض 

إشارات الله. فذلك ليس مشروعًا نظري�ا تجريدي�ا. 

وإنما هو انضباط روحي. فهو السبيل إلى تدريب 

ف على أسماء الله وصفاته في كل  الروح للتعر�

األشياء.

فتكل امللحات املتعلِّقة بالغيب اآلتية من خالل النافذة 

املفتوحة باخليال اإلدبايع، اذلي هيمس باألريج اإلهلي، 

هو الوسيلة املساعدة يف تغيري املسار الاكمل ووجهة حياة 

الشخص. فذكل ما جيب أن يكون أول وأعظم التطبيقات 

العملية اجلوهرية يف سلسلة اإلرجاءات املتقامسة معنا يف تكل 

الصفحات. امك هو احلال عند موالنا جالل ادلِّين ارلويم 

Jaläl ad-Dïn ar-Rümï يف ذكل التمثيل اجملازي ارلائع يف 

وصف ‘ما سرى من االبتهاج يف إقامة شعرية الصالة’:8

تنفتح نافذة روحي،

ومن صفاء عالم الغيب، يقبل علي مباشرة 

كتاب الله.
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 ،1995 ،Burckhardt بركهارت  10

صفحة 95.

شتيتيك، 1994، صفحيَت 70-69.  11

شتيتيك، 1998a، صفحة 36 من   12

صفحات االستهالل.

انب عريب، غري مؤرَّخ.، اجلزء الثاين/  13

صفحة 308.22، وتعليق شتيتيك 

عليها، 1994، صفحيَت 12-11.

بركهارت، 1995، صفحة 95.  14

بلك حتريفاته وزمامعه. فقد لوحظ أن اصطالح ‘الومه’ يعن 

ختمي، ظّن، رأي، اقرتاح، اشتباه واعتقاد ومهي خاطئ، مما 

جعل بعض الُكتَّاب الصوفيِّي مبا فيهم عبد الركمي اجلييل 

ªAbd al-Karïm al-Jïlï، يصفونه باعتباره القطب املظمل 

للعقل:

ية النظرية املتاحة للعقل.  وذكل خالفًا ملا عليه احلر�

ة ومه العقل امك انطبع حاهلا، مفتونة أو مستمالة  فقوَّ

هباوية حسيقة؛ فهي جمذوةب بلك إماكينة سلبية غري 

ة عىل التخيُّل،  مستنفدة، وما أن ستيطر تكل القوَّ

ه  حىت يصبح هو نفسه مبثاةب العقبة الكؤد حنو التوجُّ
ارلوحاين.14

وهذه بوصلة مهمَّة للغاية باعتبارها وسيلة الستكشاف 

الرتاجع اذلي حيل مبلةك التخيُّل، واملرتبط امك رياه بعض 

الرتاثيِّي بفصم عروة اإلدراك ادلِّين أو القدسي )يف أوسع 

دة  معاينه( مع أهنم ديركون شبلٍك قاطع فاعليَّة اجلوابن املتعدِّ

للثقافة املعاصرة.

والظاهر، أو اخمليف داخلي�ا والظاهر خارجي�ا، وذبكل ميكن إدراك 

النظام التدر�يج خللل اذلي فيه جند أن لك شيء يف الوجود يُْعترَب 

‘آية’، شتبيهًا أو مثااًل شيري إىل أصلها املتعايل.

وكطريقةٍ مفيدة لفهم ذكل املستوى من اخليال، وجب 

علينا أن نراه باعتباره تمكيلي�ا مللقدرة الفطرية للعقل.10 فالقرحية 

رات  املنطقية تعمل بتوادل وتفاضل األفاكر، بتسلسل التصوُّ

مع بعضها، واستنباط االستنتاجات، وذكل إرجاء جمر�د يف 

مسار املناقشة خالًصا من األعراض املادِّيَّة، بينما امللةك اخليالية 

د، بإدراكها كشلٍك حمسوس يف املوضع  ر اجملسِّ تعمل بالتصوُّ

األعىل من ارلؤية، سواء اكن ذكل عن طريـق البصر ادلاخيل 

)الفراسة( أو السمـع أو امللس أو التذو�ق أو ارلائحة.11 وذلكل 

فهي حتقِّق منفًذا حنو عامل يُْعترَب بعيًدا معا هو خيايل، ولكن 

من خالل قدرة امللةك اخليالية عىل كسوة احلْدس الفركي أو 

اإلهلايم يف هيئة رموز، فذكل بالفعل، ما عليه واقعية األشاكل 

األصلية للعامل املوجود من حيث هي حقيقية يف منطق الظواهر 

وتصنيفها طاملا أننا سنكن العامل من خالل حواسنا العضوية. 

اليت ال ستتطيع أن دترك ماهيَّة اهلل وال أي شيٍء آرخ إال ُأطُر 
دة. ‘فالتخيُّل جيد اهلل حاضًرا بالفعل.’12 معنويَّة حمدَّ

ويؤكِّد انب عريب مدى األمهِّية القصوى ملللةك اخليالية يف 

فهم املغزى املتعلِّ بلكٍّ من ادلِّين والوجود اإلسناين يف هذا 

التصريح املهّم: ‘من ال يعرف منزلة التخيُّل فال معرفة له 
باأي �شيء.’ 13

ويف القول املأثور عن الغزايل al-Ghazälï، فإن الطريق 

إىل اليقي ارلويح نيكشف من خالل الكشف املتحقَّق عن 

طريق اذلوق املباشر. فيف ضوء الفهم احلقييق مللعىن املوكول 

باصطالح ‘التخيُّل’ يف أرفع دالالته، تيسىنَّ مللرء وعيًا أمشل 
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هذا احلديث مشتمل عليه عند انب   15

عريب، غري مؤرَّخ.، اجلزء الثاين/

صفحة 308.22، عند هؤالء اذلين 

يُْعترَبون غري ثواتب يف النقل عهنم 

ومع ذكل فهو يُْعترَب حديث حصيح 

عن طريق الكشف. انظر هودارد 

.1990 ،Houédard

القرآن الركمي، سورة ارلعد )13( : آية   16

.11

انظر فامي سبق، صفحة 556.  17

دعنا شنري يف ذات الوقت إىل بعض املضامي األوسع جمااًل، 

اء اذلين قد ريغبون يف توسيع  وذكل ألمهيَّتهم اخلاصة للقر�

إدراكهم شبأن ما يعنيه ذكل العمل فامي وراء ما قد سيتحوذ عىل 

صي األاكدميِّي من الباحثي يف حقل الفنِّ اإلساليم  املتخصِّ

)خصوًصا ما يوصف عىل حنوٍ تقليدي باعتباره خّط إساليم(، 

وكذكل أيًضا إىل هؤالء اذلين سيتطلعون اجملال األرحب 

للهندسة الكوينة يف الفّن، العمارة، وعامل الطبيعة.

ما يتجاوز الزخرفة: اعتبار اأ�شكال احلروف رموًزا 
كونية

علينا أن نذكِّر أنفسنا من اآلن فصاعد أن جمال وتجانس 

الخّط المنسوب الذي انكشف عنها الغطاء في تلك 

الصفحات على نحوٍ سابغ األثر ومنهجية تنظيمية يجب أالَّ 

د مزايا زخرفية أو تنسيقية لنمط كتابي  يقرن بما يمثِّل جمر�

جميل. فلو كان الحال كذلك ألصبح من األحرى أن يتمثَّل 

األمر في لوحة مفردة وخاتمة مملَّة لمجهود ضخم ينطوي 

على مقصد أبعد بكثير في سموِّ مراميه الفكرية واألخالقية 

والروحية. فكما اتَّضح وتحقَّق كاماًل في صيغة النّص، فإن 

د نظام/أسلوب كتابي  هندسة الحروف تُْعترَب أكثر من جمر�

وظيفي، بغضِّ النظر عن كيفيَّته التنميقيَّة وما ينطوي عليه من 

تسلسل األشكال األبجدية الدالَّة على األصوات واألعداد. 

حيث يشتمل ما يتضمَّنه على ‘إفصاح تامّ بشأن التصوير 

المرئي للمعنى والعالقة بين اإلنسان والكلمة والعالم’.17 إن 

أشكال الحروف هي رموز كونية أو هي النماذج المثالية 

التي احتذى الكون أثرها وتقع عند مجمع البينيَّة الرابطة 

Beyond Decoration: The Letter Shapes as Cosmic Symbols

Start of 

Page 633

كيف ميكن لهذا العمل اأن يغريرِّ حياتنا؟

يتَّضح جلي�ا من تلك المالحظات أن هذا الكتاب ينطوي 

على استدالالت تمتدُّ بعيًدا إلى ما وراء ما قد يُْعتَقَد 

ون  تقليدي�ا أنه واقع في مضمار علوم الجمال. فهم يمتدُّ

بالفعل ليس إلى األسئلة األساسية حول الطبيعة التي 

عليها الملكات البشرية بما في ذلك كل من ‘المنطق’ 

و‘التخيُّل’ في أسمى معانيهما، وإنما أيًضا إلى كثيرٍ 

بالتعليم والمجتمع  المرتبطة  ة  الملحَّ المعاصرة  من األمور 

ه الروحي بل وإلى طبيعة الحضارة نفسها في نهاية  والتوجُّ

المطاف. فعلى سبيل المثال، أيُّ االستدالالت يمكن 

رها إلحياء ما ينطوي عليه التعليم المتميِّز الذي يضع  تصوُّ

م المجال الكامل  في الحسبان الروح اإلنسانية ويكر�

للملكات البشرية؟ حق�ا، ما الذي يمكننا استخالصه 

حول ما ينطوي عليه معنى أن تكون إنسانًا كاماًل؟ ففي 

أعمق المعاني المكنونة في حديث سيِّدنا محمَّد رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول: ‘من عرف نفسه فقد عرف ربَّه’.15 

ما الذي يمكنه أن يعلِّمنا من خالل تطبيقه فوراً نحو 

المجاهدة  التغيير الشخصي، تلك  لتفعيل  العمل  مزاولة 

القرآنية  باعتبار الحكمة  التي تتشر�ف  الروحية المضمرة 

مٍ َحتَّى يُغَيُِّرواْ مَا  ح: “...إِنَّ ٱللهَ اَل يُغَيُِّر مَا بِقَو� التي تصرِّ

...”؟16 وبتعبيرٍ آخر، كيف يمكن لهذا العمـل  بِأَنفُِسهِم�

أن يغيِّر حياتنا وكيف يمكن لما تنطوي عليه رسالته أن 

ز من إدراكنا الشخصي للحّق؟ فمن المؤكّد، أن ذلك  يعزِّ

يمثِّل أعظم االستدالالت المهمَّة لهذا العمل اإللهامي 

بكل ما تعنيه الكلمة.

How Might This 

Work Change Our 

Lives? (Page 632)
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القرآن الركمي، سورة التِّي )95( : آية   18

.4

القرآن الركمي، سورة القمر )54( : آية   19

.49

القرآن الركمي، سورة الشمس )91( :   20

آيات من 10-7.

بركهارت، 1987.  21

شبلٍك قربي إىل ملكة ‘dignity’ اليت تعن ركامة، نبل، مسة، 

شرف، وقار، رفعة.

مفثل تكل التنقيبات يف عمل االشتقاق اللُّغوي تُعَدُّ أكرث من 

مشاركة يف رحلة مهبمة جتاه عمل املعىن؛ فهم يؤكِّدون اإلحساس 

يَّات النماذج املثالية اليت ستري يف نقاء الصفات  األصيل خلاصِّ

البشرية. فالرتابط املنطيق بي اهلندسة املتعلِّقة بارلوح وبي 

قدرهتا إلدراك املراد مبعاين العدالة، الركامة، االستقامة، والتقيمي 

األخاليق - فتكل هي الوجهة األساسية أو املعيار أو مقياس 

احلمك )فرقان( املوهوب للروح باملرياث اإلهلي يف طبيعة أصلها 
حًا:20 ح القرآن ذبكل موض� امك يصرِّ

مرجع اأف�شلية االأ�شكال الهند�شية يف فنرِّ االإ�شالم

وفي ضوء ذلك، يصبح واضًحا تمامًا أن أفضلية األشكال 

الهندسية في فنِّ اإلسالم ال موضع لها في التاريخ البشري 

ولكن فيما وراء البُعْد التاريخي الذي يعكس األلفة الداخلية 

لتناغم الروح اإلنسانية نحو النظام والتجانس واالعتدال 

والنسبة على نحو مالئم. فاألفضلية التي تنعم بها األشكال 

دة لم تتحقَّق من اجتناب سلبي للتصوير الطبيعي  المجر�

اًل في مناهضة المعتقدات أو  للبشر أو الحيوان باعتباره متأصِّ

د بالصورة والتمثال وإنما متأمّلة عما  نافرًا من التعبير المَُجسَّ

يخالف األيقونية المشبِّهة، فتتبلور بذلك مكانتها المحورية 
في المنظور الروحي اإلسالمي:21

Qur'an 91:7-10The Preference for Geometric Forms in Islamic Art
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بين الظاهر والباطن. ولذلك فهم يعكسون الكمال واالعتدال 

الذي انطبع عليهما النظام الكوني ويتَّخذون شكاًل مرئي�ا 

متوافقًا مع الوحي اإللهي في أمثل تعبير تتحقَّق فيه كل 

شروط الممكنات الجمالية في الكلمة اإللهية كما تقدَّست 

في القرآن الكريم.

وأحد الطرائق اليت توضِّ ذكل وغالبًا ما تبعث عىل ادلهشة 

عند ربط مثل تكل األفاكر األساسية مع احمليط اللُّغوي 

والثقايف األرحب هو اكتشاف روابط وفاقية مللعىن يف اللُّغات 

األرخى خبالف العربية لتشري إىل مناذج حتتية مللعىن مكنونة 

يف طبيعة النظرة الكوينة لإلسنان. فعىل سبيل املثال، جند أن 

نقطة التاليق بي اجلميل واخلريِّ حتمقَّقة أيًضا يف املعىن األساسي 

اذلي تتضمَّنه ملكة ‘fair’ باإلجنلزيية. فهذه الملكة هلا معنيان: 

األول شيري إىل: ‘عدل، إنصاف، منطيق’ والثاين إىل: ‘مجيل، 

متناسب’، وشيريون يف مجموعهم إىل املشاعر واألحاسيس اليت 

تتوازى عىل حنوٍ قربي مع املعىن اذلي نتطوي عليه ملكة ‘عدل’ 

يف العربية. واملعىن املوكول بأصل جذرها األملاين )تبعًا للقاعدة 

 ،’fitting‘ وهو يعن )*fag- التكونيية يف اللُّغات اهلندو-أوربية

أي املناسب واملالئم جحمًا، عىل النسبة أو التناسب الصحيح. 

فليك تكون عاداًل عليك حتقيق ما هو مجيل وهذا هو اإلحسان، 

أي أن نعمل يف ستاوق مع أصلنا الطبييع أي فطرنتا، اليت 

 18 َأح�َسِن تَق�وِمي” صاغها احلّق سبحانه يف نَِسب عادلة أو “...ٓ� ِ

عىل حنوٍ يعكس بالضبط ما عليه األرم اإلهلي بالتجاسن“ِإنَّا 

ٍء َخلَق�نَـهُ بِقََدرٍ”.19 وجدرٌي باذلرك أيًضا أن ملكة  لُكَّ شَي�

‘decency’ شتتمل عىل نفس املعىن األساسي امك يف ملكة 

‘fairness’ وتعن االعتدال. فهي تصدر عن الملكة الالتينية 

decere، اليت تعن ‘أن تكون متوافقًا أو مالئمًا’، وهي نتتسب 

دعنا شنري يف ذات الوقت إىل بعض املضامي األوسع جمااًل، 

اء اذلين قد ريغبون يف توسيع  وذكل ألمهيَّتهم اخلاصة للقر�

إدراكهم شبأن ما يعنيه ذكل العمل فامي وراء ما قد سيتحوذ عىل 

صي األاكدميِّي من الباحثي يف حقل الفنِّ اإلساليم  املتخصِّ

)خصوًصا ما يوصف عىل حنوٍ تقليدي باعتباره خّط إساليم(، 

وكذكل أيًضا إىل هؤالء اذلين سيتطلعون اجملال األرحب 

للهندسة الكوينة يف الفّن، العمارة، وعامل الطبيعة.

ما يتجاوز الزخرفة: اعتبار اأ�شكال احلروف رموًزا 
كونية

علينا أن نذكِّر أنفسنا من اآلن فصاعد أن جمال وتجانس 

الخّط المنسوب الذي انكشف عنها الغطاء في تلك 

الصفحات على نحوٍ سابغ األثر ومنهجية تنظيمية يجب أالَّ 

د مزايا زخرفية أو تنسيقية لنمط كتابي  يقرن بما يمثِّل جمر�

جميل. فلو كان الحال كذلك ألصبح من األحرى أن يتمثَّل 

األمر في لوحة مفردة وخاتمة مملَّة لمجهود ضخم ينطوي 

على مقصد أبعد بكثير في سموِّ مراميه الفكرية واألخالقية 

والروحية. فكما اتَّضح وتحقَّق كاماًل في صيغة النّص، فإن 

د نظام/أسلوب كتابي  هندسة الحروف تُْعترَب أكثر من جمر�

وظيفي، بغضِّ النظر عن كيفيَّته التنميقيَّة وما ينطوي عليه من 

تسلسل األشكال األبجدية الدالَّة على األصوات واألعداد. 

حيث يشتمل ما يتضمَّنه على ‘إفصاح تامّ بشأن التصوير 

المرئي للمعنى والعالقة بين اإلنسان والكلمة والعالم’.17 إن 

أشكال الحروف هي رموز كونية أو هي النماذج المثالية 

التي احتذى الكون أثرها وتقع عند مجمع البينيَّة الرابطة 

Beyond Decoration: The Letter Shapes as Cosmic Symbols
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القرآن الركمي، سورة اإلخالص )112( :   22

آية 4.

القرآن الركمي، سورة الشورى )42( :   23

آية 11.

أسد Asad، 2003، صفحة 837.  24

البخاري al-Bukhärï، 1987، رقم   25

.5873

الغزايل al-Ghazälï، 1998، صفحة   26

.31

ارلَّازي ar-Räzï، 1986، صفحات   27

.115 ،110

ومع ذكل، فهناك عدًدا من األحاديث الصحيحة اليت شيري 

فيها ارلسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل اإلسنان باعتباره قد خل عىل شالكة 

اهلل. خنصُّ باذلرك مهنم إثنان: ‘خل اهلل آدم عىل شالكته’ 
و‘خل انب آدم عىل شالكة ارلمحن.’ 25

ويف ‘مشاكة األنوار’ يعلِّ الغزايل عىل الثاين من هذين 
احلديثي اكآليت:26

ارلمحة اإلهلية هي ذكل اذلي هيبه الوجود اإلهلي 

من خالل اهليئة اإلسناينة. فقد أوىل إحسانًا 

إىل آدم. فوهبه شكاًل خمتصراً ميكنه أن مجيع 

معًا لك ُصَور األشياء املوجودة يف األكوان...

الشلك اآلديم - أعن هذا الشلك املكتوب 

خبطِّ اهلل سبحانه وتعاىل. فهي كتاةب إهلية ليست 

مكتوةب حبروف، طاملا أن خطِّيَّة كتاةب اهلل ال 

تتاكفئ يف حقيقتها مع كتابات ورحوف، متامًا 

مثل كالمه اذلي ال مثيل له إذا ما قورن مع 

األصوات واحلروف، امك أن قمله ليس باخلشب 

والغاب أو ديه باحللم والعظم.

وحتت عنوان ‘حتقيق حقيقة الشلك’ يف كتاهب ‘أساس 

التقدسي’ سيتهدف اإلمام ارلَّازي ar-Räzï توضيح املعْن 

بالضمري املتَّصل بملكة ‘شالكته’ أو ‘صورته’ وكيف جيب 

فهمها، حيث شيري قائاًل إن احلديث يؤكِّد أن آدم اكن قد ُخِلَ 

يف متامية هيئته دبون أي رماحل بيولوجية وسيطة وإمنا اكن 

قد ُخِلَ منذ الوهلة األوىل يف حالةٍ يكون فيها الويع اإلدرايك 

بالغًا وقادراً عىل كشف نصيب من الصفات اإلهلية.27 امك 
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إن مناهضة التعبري األيقوين )بالصورة والتمثال( يف 

اإلسالم شتتمل جوهري�ا عىل اعتبارين: حيث تيَّضح 

من مفهوم األول، أنه يصون ركامة الفطرة املودعة 

ر اإلهلي،  يف اإلسنان، اذلي صيغ شلكه تبعًا للتصوُّ

ليس حماكيًا وال مستوليًا دبون وجه حّق عىل معٍل 

فنِّ يُعَدُّ يف آرخ املطاف حمدودًا وُأحادي اجلابن؛ وعىل 

االعتبار اآلرخ، فليس هناك من شيٍء ميكنه بأية 

حال أن يكون معبودًا، حىت عىل حنوٍ سنيب وشبلك 

نـه أن ُيْقِحَم نفسه حائاًل بي  مؤقَّت متامًا، مما ميكِّ

اإلسنان والوجود ادلائم واملستور هلل سبحانه وتعاىل.

ما هو املراد مبعنى ‘خلق اهلل االإن�شان على 
�شاكلته’؟

إن الذي له األسبقية المطلقة هو الشهادة بأنه ‘ال إله إال 

الله’، وفي ضوء هذا المبدأ الجوهري يصبح من المهّم 

توضيح المعنى الذي تنطوي عليه عبارة ‘خلق على شاكلة 

الله’ المتضمّنة في السؤال المذكور سابقًا. فالقرآن يؤكِّد 

مرارًا على أن الله أبعد من إدراك التصوير البشري: “و�لَم� 
22.” يَُكن لَّهُۥ كُفُوًا َأَحد�

ويالحظ محمد أسد Muhammad Asad أن عبارة 

ء�...” امك وردت يف آية قرآينة أرخى23  �َس كَمِث�لِهِ شَي� “...لَي

‘تتضمَّن ما شيري بصورة غري مباشرة إىل أنه )سبحانه( من حيث 

د ما عليه واقع أمسائه وصفاته  حقيقته اجلوهرية - وليس من جمر�

- يُعَدُّ خمتلفًا عن أي شيء موجود أو حيتمل الوجود أو أي شيء 
ره أو تيخيَّله أو يقوم بتعريفه’.24 ميكن لإلسنان أن تيصوَّ

What is Meant 

by 'Man Made 

in the Image 

of God'
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al- والبيهيق al-ªAynï العين  28

 ،Watt امك يوردمها وات ،Bayhaqï

1990، صفحيَت 94-95. انظر أيًضا 

شاه Shah، 2012، صفحة 169.

سفر التكوين Genesis، اجلزء   29

األول/فقرة 26.

 ،1904 ،Maimonides ماميويندس  30

صفحة 15. مللزدي من الرتمجة احلديثة، 

انظر ماميويندس، 1963.

الغزايل، 1998، صفحة 6.  31

املصدر السابق.، صفحة 14.  32

انظر مالحظة 15 حول حصَّة هذا   33

احلديث.

انظر فامي سبق، صفحة 298.  34

ويضيف الغزايل قائاًل، فإذا مل يكن اإلسنان مؤهَّاًل بتكل 

الصفات اإلهلية، فسيكون من املتعّذر عليه أن يعرف اهلل، 

وذكل هو السبب اذلي جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول ‘من عرف 

.’ 33 فاملراد هنا مبعىن ‘عرف نفسه’ نيطوي  نفسه فقد عرف رهبَّ

عىل معرفة القدر املتعلَّ بالوجود اإلسناين يف الكفاح لتحقيق 

سة املعهودة إليه يف طبيعته اآلدمية لكونه  الوفاء باألمانة املقدَّ

خليفة اهلل عىل األرض.

وبتأمُّل أبعد فامي نيطوي عليه احلديث املتعلِّ خبل 

اإلسنان عىل صورة )شالكة( اهلل، فقد وجدنا توضيًحا مذهاًل 

ملعناه وعالقته املباشرة بالعمل اذلي بي أدينيا يف وصف 

رحف األلِف تبعًا ملا عليه شروط اخلّط املنسوب، امك أكَّدته 
املصادر األساسية: 34

رحف األلِف: هو شلٌك مكو�ن من خٍطّ منتصب، 

مستقمي غري مائٍل إىل استلقاٍء وال انكباب. وتكون 

رحكة صدره وجعزه متساوتيان.

فامي يربز جلي�ا يف هذا الوصف املفعم باحليويَّة هو 

لتصف  البشرية  الصفات  ختلع  اصطالحات  استخدام 

يُْعترَب متالئمًا، ليس من أجل السيع  ًدا. وذكل  شكاًل جمر�

لتصوري دقيق ونفخ احلياة يف شلك األلِف بل وأيًضا 

عليه  الشلك اذلي  مثالية منوذجية  مؤشِّرات عىل  باعتبارها 

هًا إياه  كوينة اإلسنان احلّي اذلي ميسك بيده عىل القمل موجِّ

ليك سيتشّف هب األلِف. وميكننا فعاًل أن سنتبدل ملكة 

إسنان دباًل من ملكة ألِف يف الوصف املذكور أعاله دبون 

احلاجة إىل أيِّ تغيريٍ آرخ:
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قام دبر ادلِّين العين Badr ad-Dïn al-ªAynï والعددي من 

املصادر األرخى مبا فيهم الغزايل بتفسري املعىن املوكول ذبكل 

احلديث بطريقة مماثلة عىل هذا النحو: ‘لقد خل اهلل آدم رجاًل 

سوي�ا اكماًل...عىل خالف البشر اآلرخين اذلين بيدؤون أواًل 
مبرحلة النطفة مث املضغة مث بقيَّة املراحل.’ 28

 )Maimonides( Ibn Maymün ويف طرح انب ميمون

للنظر يف عقيدة عدم تعلُّ اهلل بالشيئية املادِّية - بييِّ أن اهلل 

)سبحانه وتعاىل( ال ميكن أن يُعْر�ف باملفاهمي البشرية - امك 

يؤكِّد ذكل وصف التوراة لإلسنان فاملراد بـ ‘خل عىل 

29 شتري إىل ‘هبة  )الشالكة(، والتشبيهية باهلل’  الصورة 

التفكري العقيل’ اليت ‘خاطب اهلل اإلسنان من خالهلا فتلقَّ 

وصاياه...]ومن خالهلا أيًضا[ أمكن لإلسنان أن ميزيِّ بي 

احلّق والباطل’.30 وشيري الغزايل إىل التطابق الكييف بي لك 

األشياء ذات الوجود الطبييع يف عاملي الظاهر والباطن، 

فيوضِّ عىل حنوٍ أبعد ‘أن ملةك العقل هي نور اهلل، وعيِّنة 

رة ال تفتقر إىل شتاهب ملحوظ، ومع ذكل فهي ال رتىق  ُمقَدَّ

أدًبا إىل ذروة املساواة’.31 امك بييِّ أيًضا كيفيَّة التسلسل 

املتعلِّ بـ ‘التشاهب’ عىل فرض أن ‘ضوء القمر ديخل من 

خالل نافذة املزنل، فيقع عىل رمآة ملحقة جبدار، ونتعكس 

ل من ذكل احلائط إىل  من املرآة إىل حائط مقابل، مث تتحو�
األرض فتصبح ذبكل امك لو اكتن مضيئة’.32

وذلكل فليس هناك تعارض جوهري بي التركار القرآين 

ء�...” والتمليحات النبوية  �َس كَمِث�لِهِ شَي� يف تأكيده “...لَي

اليت شتري إىل خل آدم أو ‘انب آدم’ يف/عىل صورته، وذكل 

ألن الشلك اآلديم يُعَدُّ إظهارًا لصفات اهلل، وانعاكًسا 

لألمساء اإلهلية.
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 ،1976 ،Burckhardt بركهارت  35

صفحة 51.

36  بركهارت، 1967، صفحة 15.

شتيتيك 1998b ،Chittick، صفحة 13   37

من صفحات االستهالل.

William Chittick، ‘فإن ارلزمية املودعة يف القرآن ال جيب 

ر أديب، مثل ما عليه احلال يف  اعتبارها شبلٍك رئيسي مبثاةب تصوُّ

التشبيهات واالستعارات اللُّغوية. بل عىل العكس من ذكل، 

فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيتخدم اللُّغة اليت سيتخدمها لتوضيح 

الطبيعة الفعليَّة حللقيقة. فلُبُّ املوضوع مقرون بالرتكيب 
اإلشنائي لألكوان وارلوح اإلسناينة.’ 37

ق�شور الت�شوير اجل�شدي

وبالرجوع إلى مناهضة فّن اإلسالم إلى التعبير األيقوني، 

ل التجسيدي في تصوير مواضيع  فإن سلبيَّات التشكُّ

قدسية قد يمكن إثباتها حتى من خالل أكثر التصاوير 

توقيراً فيما صاغته أيدي كبار الفنَّانين في عصر النهضة. 

ر ميكل انجلو Michelangelo ‘الله’ في عمله  فعندما صوَّ

بعنوان ‘الحساب األخير’ حيث ركَّب بدنية صورته من 

رأس رجل مسّن موصولة بجسد فتى مفتول العضالت، 

فهو يحاول بكلِّ إخالص أن يوصل مفهوم وحدة التواجد 

والتجانس بين المتغايرات التي عليها صفات الله المعروفة 

ة المتين في آٍن واحد. - فالله هو أحكم الحاكمين وذو القوَّ

ومع ذكل فاألرم واض للغاية للعي الزنهية فقط اليت دترك 

أن تكل الصفات املعيَّنة ال ميكن أن يزتامن رتمجتها شبلٍك 

رحيف من خالل القصور واخللل الفاض اذلي عليه الوسط 

التصوريي باملفهوم البشري، أكرث امك عليه احلال يف مدى 

إماكينة متثيل وحدة التواجد فامي تتضمَّنه الصفات األرخى 

من اجلمع بي املتناقضات واملتمِّمات والتبادليَّات اليت 

عليها صفات اهلل سبحانه، عىل غرار ما شتتمل عليه التقاليد 

The Limitations 

of Figurative 

Imagery

Page 637

اإلسنان هو شلٌك مكو�ن من هيئة منتصبة 

مستقيمة، غري مائلة إىل استلقاٍء وال انكباب. 

وتكون رحكة صدره وجعزه متساوتيان.

ومهما اكن األرم مفن البدهيي أن كال الوصفي الطبيعيَّي 

لأللِف واإلسنان مبا هلما من صدر وجعز جيب أالَّ تَُطبَّق 

د واإلحيائي. فاملشار إليه يف  رحفي�ا عىل كال املستويي اجملر�

تطابق االصطالحات الوصفية ليس اهلُوية اذلاتية لأللِف 

واإلسنان، الختالف حقيقتهما اختالفًا عظيمًا، وإمنا حقيقة 

نتسيقهما الفائق اليت استثمرت مجيع أبعاد الوجود باملبدأ 

احلامك للتوازن.

وامك عليه حال إماكينة انعاكس صورة جمازية يف الشلك 

ا عن أي نوع من  املتعلِّ باأللِف وباإلسنان يُعَدُّ بعيًدا جد�

ائتالف اهلوية باملعىن احلريف بيهنما، فذككل يُْعترَب األرم 

د تاكفؤ استعارة أدبية. وللتوكيد  أيًضا أبعد ما يكون عن جمر�

عىل التناظر الوظييف اجلوهري بي الفعل الكتايب البشري 

وبي الفعل اخلليق اإلهلي، ‘فإن القمل اإلهلي )Calamus( ما 

هو إال ارلوح اإلهلية أو ارلوح الكوينة، وأعظم شتريع للنبل 

موكول بفنِّ الكتاةب هو احلقيقة اليت رتاه مثل الظّل املصريي 

للفعل اإلهلي’.35 ونبفس الكيفيَّة، فإن القمل يف دي الاكبت 

احلاذق ‘يوزج معلية اخلل - “الفّن اإلهلي” - يف رموز، فهو 
ذبكل سيتعرض الطبيعة ارلزمية للعامل’.36

وذتكِّرنا املرجعية املتحقّقة بارلموز مبدى احليويَّة اجلوهرية 

املرتبطة بفهم املعىن احلقييق لملكات ‘مَثَل’ و‘مِثَال’ و‘أمثال’ 

تُْستَْخَدم يف القرآن يف إطار مهنج تعليمي  اليت غالبًا ما 

تيعّل شبأن اهلل عزَّ وجّل. وامك جاء يف تعليق وليام شتيتيك 
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القرآن الركمي، سورة األعراف )7( :   38

اآلية 156.

.1994 ،Moustafa مصطىف  39

املصدر السابق.  40

متناقض يف رأي حصيح’ paradox، حيث ال يظهر فيه 

إال نتاقض فقط، ومجع اخملتلف oxymoron، وهو التناقض 

املباشر بي اصطالحي مشار إليهما يف اشتقاق الملكة نفسها، 

 moros اليوناينة )وتعن حاّد أو ثاقب( وملكة oxus مفن ملكة

)غيب أو أمحق(. فبينما قد يكون من امملكن أن تعربِّ عن 

ازدواجيَّات معيَّنة )امك عليه املثال، يف االبتسامة املهبمة ملونا 

د  لزيا(، فهو )الوسط األيقوين( ال ميكنه توفري أي مبدأ موحِّ

ميكنه أن جيد حالًّ ملثل تكل االلتباسات والتناقضات. 

ودباًل من ذكل، فنحن يف هناية املطاف امك لو كنا معزولي 

يف حصبة مسوخ تصوريية هازئة أو عىل أحسن تقدري مع 

اإلغراء التخمين واالفتتان بألغاز معقَّدة. ويف حالة ابتسامة 

مونا لزيا، فإن اللغز ما زال مل حيّل بعد نصف ألفية من ازلمن 

ا دبون شّك ليك جيتذب آراء ال هناية هلا. وسيظّل مستمر�

وامك يوضِّ أمحد مصطىف: ‘فاالعتقاد الشائع بأن التحرمي 

ادلِّين قد منع املبدعي املسملي من التصوري الوصيف لواقع 

ه حنو التعبري التجرديي، فذكل  احلياة وأجربمه عىل التوجُّ

ة بل يُْعترَب ببساطة غري حصيح  االدِّعاء ال أساس له من الصحَّ

وغري متَّسق مع احلقيقة والواقع...إن معرفة اتِّجاه السبيل وما 

تبعه من ازدهار حكالة التجردي الغالبة يف فنِّ اإلسالم تُْعترَب 

نتيجة قامت يف أساسها عىل االختيار وليس اإلركاه أو 

اإلزلام.’ 39 ولتحقيق فهم سلمي لفنِّ اإلسالم، وماكنة اهلندسة 

باعتبارها متثِّل قاعدته احملورية مفن الضروري أن دنرك أن 

د أسناق  ‘طرزه اهلندسية تُعَدُّ أبعد ما يكون عن كوهنا جمر�

ن عن كوهنم متجيد بصري هلل سبحانه،  لطيفة، فهم ال يَقوِلُّ
معربَّ عنه باإلذعان لقوايننه اهلندسية الثابتة’.40

P 638

اإلسالمية يف إحصاء أمساء اهلل احلسىن التسعة والتسعي 

مثل: الظاهر والباطن؛ ارلمحن واملنتقم؛ احمليي واممليت؛ ارلافع 

ر. م واملؤخِّ واخلافض؛ الباسط والقابض؛ املقدِّ

ونبفس الطريقة جند أنه مع النظر ملدى أطول إىل 

تصوري ميلك اجنول هلل وقد امتدَّ ذراعه مشيراً حنو أصبع 

آدم يف معلية اخلل، مما جيعل قدرنتا أقّل نفاذًا لتحقيق أي 

والنظام  والتناسب  والتطابق  بالتناسق  املتعلِّ  فهم للمكال 

املعربَّ عهنا مجلةً يف أمساء اهلل بصفته ‘اخلالق’، ‘البارئ’ أو 

ر’، ودباًل من ذكل يزداد ذراعنا األمين أملًا، نباًء عىل  ‘املصوِّ

تعيُّ اهلُويَّة اليت جتعلنا متعلِّقي باملعىن احلريف حلقيقة الطرف 

العضوي. وال ميكننا أن ننفّك من أسِْر هذا التناول القاصر 

يف إثبات اهلوية، وذكل ألن اهلل قد صوِّر شبلك مناف 

ذللوق واحلمكة يف صفات عضوية مثل ما منتلهك حنن أيًضا يف 

القاصرة. احملصورة  اجلسامينة  هيئانتا 

مفثل تكل االحنصارات القاصرة جتعل من املستحيل أيًضا 

توصيل وحدة التواجد والتعاشي ومسامهة صفات اهلل األرخى 

يف معلية اخلل. فعىل سبيل املثال، فإن اسم ‘البارئ’ متعلِّ 

أيًضا باسم ‘ارلمحن’، وذكل ألن التوافق والتناسق التامّ 

املكر�س يف مجيع األشياء إمنا يصدر عن الواحد اذلي نتطوي 

مَتِي  ح� مشيئته عىل رمحةٍ ال نتتهي وخري لعموم اخلل: “...َور�

ٍء ...”.38 وهذا ما جيعل الغاية املوكولة  لَّ شَي� و�ِسعَت� ك�

تُْعترَب مفرطة جد�ا يف  بالتمثيل األيقوين للُصَور التجسيدية 

دة  توقُّعاهتا اليت تطمح إىل اشتماهلا عىل وحدة املزايا املتعدِّ

ي إىل ما وراء حدود اخلربة التقليدية. فيف  يف املتعايل املتعدِّ

احلالة املتعلِّقة بتكل الصفات اليت تبدوا متناقضة ظاهري�ا، 

فإن الوسط األيقوين ال سيتطيع سبهولة أن ميزيِّ بي ‘ما بيدوا 
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 ،1978 ،Ibn Khaldün انب خلون  41

صفحة 378، سيتشهد هب يف مشتاق و 

 ،1993 ،Mushtaq and Tan تان

صفحة 68.

ملحق التاميز التعليمي - املقّرر   42

اخلاص: ارلياضيات، 18 نياري 2001.

پانوفسيك Panofsky، 1970، صفحة   43

.120

 ،1970 ،Cornford انظر كورنفورد  44

صفحيَت 180-179.

 ،2004 ،Aristotle أرسطوطاليس  45

صفحة 23.

انظر فامي سبق، صفحة 605.  46

ارلياضيَّات يف املدارس يف لكٍّ من إجنلرتا England و ويزل 

Wales اكن يزداد اخنفاًضا حىت وصل إىل ال شيء سوى أعداد 

42. يف حمك املهمّشة أو غياب تامّ دلراسة الشلك واحلزيِّ

ونؤكِّد نبفس القدر من األمهِّية أن ما نتطوي عليه تقاليد 

سة scientia sacra فإن ادلور التعليمي للهندسة  املعارف املقدَّ

ليس موقوفًا عىل كونه فركي أو معيل يف املقام األول، ولكن 

أيًضا للنشاط التطهريي اذلي ريبط إدراك احلّق مع بولغ لُّب 

الشيء. فاهلندسة عند أفالطون، جتعل رؤية شلك اخلري أكرث 

ه حنو منطقة الربكة املطلقة. سيراً وحتّث العقل ليتوجَّ

بينما جند عند انب خلون أن اصطالح ‘مجيل وخري’ باملفهوم 

األخاليق وكذكل اجلمايل يعن حصَّة النسبة، فهو شيبه تأثري 

وقع عمل اهلندسة عىل الفرك سبريان املفعول التنظييف للصابون 

عىل الثوب.43 بينما سيوي أفالطون بي حالة انتفاء التناسب 

ليس فقط مع القبح اخلاريج بل أيًضا مع إفساد نظام البواعث 

الاكمن يف ارلوح مما جيعلهم خيطؤون أهدافهم.44 ويف املقطع 

املعروف يف أخالق ينكوماخيان Nicomachean Ethics، جند 

أن أرسطو Aristotle يوازن بي السولك الفاضل واملتأمّل 

مع كونه ‘خري يف رمزك حّق ورمبَّع الشلك مبا ال يعيب’.45 

وامك سبق توضيحه بالفعل فإن احلالة اليت حتقَّق مفهوم ‘رمبَّع 

الشلك’ اكتن تُْعترَب من وجهـة نظر املعلِّقي املسيحيِّي 

رين امك لو اكتن ‘شتري إىل استواء التناسب يف لك من  املتأخِّ

ان ريزمان إىل قدرة اإلسنان الفاضل عىل  املربَّع واملكعَّب، اذللَّ
مواجهة تقلُّبات القضاء والقدر خبل جشاع معتدل’.46

ر املتاكمل للاكئن اإلسناين، جند أن  فيف ذكل التصوُّ

د أحد الوسائل اليت ستىع إىل شتكيل  اهلندسة ليست جمر�

اب شيهد  مناذج أو تصماميت مهبجة، وال حىت صياغة رزم جذَّ

Start of Page 639

الدور التعليمي/الرتبوي للهند�شة

إن توافقية فطرة الروح اإلنسانية مع النظام، والتناسق، 

واالعتدال والتناسب قد تُْفهَم على أنها بمثابة تناغم فعلي 

بالمعنى الفيثاغورثي، فهي عالقة رياضية واقعية بين النسبة 

واالنسجام. وتُعَدُّ أيًضا بمثابة العنصر المكو�ن للفطرة 

د المستوى  اإلنسانية، وتمتدُّ بعيًدا أيًضا إلى ما وراء جمر�

الجمالي لردِّ الفعل، لكونها تشتمل على الملكات العقلية 

واألخالقية والطبيعة الروحية للكيان البشري في تناسٍق مع 

ق سبحانه. اخلالَّ

ح بأن  وذكل تيطابق مع تعالمي أفالطون Plato اليت تصرِّ

هناك ملةك يف العقل ميكهنا إدراك احلّق اذلي ميكن دللراسات 

وعَمَْت  بعد أن رختب  وتوقد جذوته  نتقِّيه  أن  اهلندسية 

مبساعيها حنو لك ما هو جدرٌي باالزدراء، ويؤكِّد انب خلون 

Ibn Khaldün ادلور التعليمي/الرتبوي للهندسة يف صياغة 

الفرك فيقول: ‘اهلندسة تفيد صاحهبا إضاءة يف عقله واستقامة 

ةً أرخى ‘أن العقل اذلي نتقاد نفسه  يف فركه.’ ويضيف رمَّ

ر أن يقع يف اخلطأ’ و‘والشخص اذلي  دائمًا حنو اهلندسة تيعذَّ
يعرف اهلندسة له ذاكء مكتسب’.41

لت إليه البحوث احلديثة  وجيدر نبا أن نضيف هنا ما توصَّ

اليت صرَّحت بأن دراسة اهلندسة وإسهامها يف تطوري اذلاكء 

ي يُْعترَب يف غاية األمهِّية ليس فقط للعمارة  البصري واحلزيِّ

ولكن أيًضا مللجاالت اهلندسية، والقدرات اإلحصائية 

والتصماميت الفنِّيَّة. ويف ذكل تبيَّ أن من دوايع القل ما جعل 

تقرري اجملموعة العاملة يف اجلمعيَّات امللكية وجملس ارلياضيَّات 

جمتمعي يعلن فامي ريجع زمنه إىل يوليو سنة 2000: أن دترسي 

The Educative 

Role of Geometry
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الولور Lawlor، 1982، صفحة 10.  47

نًا  الالم ألِف مل تُعَْد بصفتها رحفًا مكوَّ  48

ت فسيصبح عدد  من رحفي، فإذا عُد�

احلروف 29. انظر اجلزء األول فامي 

تيعلَّ ذبكل، صفحيَت 48-49، وفامي 

سبق، صفحة 601.

أسد Asad، 2003، صفحة 1134.  49

القرآن الركمي، سورة البقرة )2( : آية   50

.31

لتكوين صورة حيَّة لتصنيف معيَّن أو دفعة على النحو الذي 

يتميَّز به في اختالفه عن اآلخر وذلك هو المراد بكلمة 

‘character’. فالصفات أو الميِّزات الشخصية اإلنسانية هو 

المراد بالفعل أو ‘المدموغ’ أو ‘المحفور’ فينا تبعًا للنموذج أو 

 ’character‘ ر على إدراكنا أن كلمة النمط اإللهي، ولن يتعذَّ

)الصفات أو الميِّزات الشخصية المعيَّنة( ال تُْستَْخَدم فقط 

مات التي عليها الكائنات  فيما يتعلَّق بالمالمح المميَّزة أو السِّ

المخلوقة وأشكالها فيما يتعلَّق بحالتي الظاهر والباطن، 

ولكن تشير أيًضا إلى العالمات والرموز المستخدمة في أنظمة 

الكتابة. فإن الجمال الفائق الذي عليه الخّط المنسوب يُعْترَب 

رًا ‘للكمال اإللهي  بمثابة ‘ذكر’، حيث يُعَدُّ في أن واحد تذكُّ

سة المعهودة إلى الجنس البشري  ومنبِّهًا بحقيقة األمانة المقدَّ

بصفته ‘خليفة’ )“و�إِذ� قَاَل َربَُّك لِل�مَلَـئَِكةِ...”، 30 : 2(.

فاملقادري ارلزمية حللروف تتأكَّد أيًضا من خالل الظهور 

املتعلِّ نبصفهم بالضبط مما يعن، أن 14 رحفًا من احلروف 

األساسية الـ 28 48 بصفتهم رحوفًا مفردة )مقطَّعات(، إما عىل 

نة من رحفَْي أو ثالثة أو أربعة  عة مكو� انفراد أو مجموعات متنو�

ح  أو مخسة تظهر يف دبايات 29 من سور القرآن الركمي. ويصرِّ

ًصا ما أمجع عليه رأي اخللفاء  يق $ ملخِّ أبو برك الصدِّ

ارلاشدين األربعة قائاًل: ‘هناك سرٌّ متعلِّ بلكِّ كتاٍب مزن�ل - 
وسرُّ القرآن يمكن يف البدايات املتعلِّ ببعض السور.’ 49

ومنذ ذلك الحين، فليس هناك على اإلطالق تفسير قاطع 

أو مُجمع عليه أمكن للزمان أن يجود به لتوضيح المعنى 

المرتبط برموز تلك الحروف الغامضة. وأيًّا كان الحال فإن 

أحد التفسيرات الممكنة لفهم مضمونهم في ضوء التصريح 
مَآَء ُكلَّهَا...” 50 َس� القرآني “و�عَلََّم َءاَدمَ ٱأل�

Page 640

عىل نتاسق احلياة، وإمنا تطمح إىل حتقيق مطلب شفائي 

وتطهريي، من خالل انضباط تأمُّيل وعمل واقيع ميكن هب 

النفاذ إىل تكل الومضات الصادرة عن النظام اإلهلي، وما 

نيطوي عليه من نتاسق ومجال واشتمال ألحوال تكل املعارف 

يُْعترَبون بالنسبة للعامل املسمل  األعىل وكينونة الوجود ومجيعهم، 

امملارس لفنِّ اإلسالم، قاصرين يف قدرهتم عىل التعبري املباشر 

يف فنِّ التصوري التشخيصي. ويف املقولة املوزجة اليت نتسب 

إىل جان ميجوت Jean Mignot، املعماري الفرسني اذلي 

ح بأن )‘الفّن دبون عمل  عاش يف القرن ارلابع عشر حيث يصرِّ

ال قيمة له’(.

سي  وتيَّضح نفس املعىن يف النصيحة املأثورة عن القدِّ

برنارد املنتسب لـ لكريفو St. Bernard of Clairvaux، حيث 

يُْعترَب امللهم لعمارة القرن الثاين عشر تبعًا مللهنج البنداكتيوين 

Cistercian Order: ‘جيب أن ال يكون للزرخفة وجود، وإمنا 

ًا بوضوح يف  نتاسب فقط.’ فهذا الطراز املعماري اكن مرتسِّ

ذكل املبدأ اجلوهري يف تصميمه حبيث تكون صوتية رني 

تقساميت احلزيِّ الفضائي منبثقة عن النظام املتناسب املتعلِّ 
بالتجاسن املوسييق.47

االأبعاد الرمزية للحروف

ويمكن لعلم االشتقاق اللُّغوي أن يساعدنا على نحو أبعد: 

فكلمة ‘character’ )تعني بالعربية: الصفات أو الميِّزات 

عة  الشخصية المعيَّنة( مشتقَّة من كلمة يونانية kharakter المتفر�

من الفعل kharassein، الذي يعني ‘يجعله حاد�ا، ينقش، 

يقطع’ وبالتالي فقد كانت تُْستَْخَدم على سبيل المجاز 

The Symbolic 
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أسد، 2003، صفحة 15.  51

 ،Ibn Åazm مبا يف ذكل انب زحم  52

 ،az-Zamakhsharï ازلخمشري

ارلَّازي ar-Räzï، البيضاوي 

 Ibn انب تيمية ،al-Bayîäwï

 Ibn وانب كثري ،Taymiyyah

.Kathïr

أسد، 2003، صفحة 1134.  53

ره، وتحقيق توحيدهم الجوهري بكامله لله عزَّ  ما يمكن تصوُّ

وجّل. وينطبق ذلك ليس على األسماء المتعلِّقة بكل ما هو 

رات، بل أيًضا على جميع ما سيأتي  موجود من أشياء وتصوُّ

إلى الوجود حتى نهاية الزمان، فليس هناك نهاية تُحدُّ إظهار 

قة آخذة  الصفات اإللهية طالما أن سلسلة اإلجراءات الخالَّ

باستمرار في فضِّ الغطاء.

لة هذه القدرة الاكمنة متمثِّلة أيًضا يف كشف  مفحصِّ

الغطاء عن الويح اإلهلي منذ الكتاب األول اذلي تضمَّن 

األمساء املتعلِّقة باحلروف ليك تيعلَّمها سيِّدنا آدم عليه السالم 

أول األنبياء ظهوراً يف الوجود، ليكون مبثاةب النموذج 

د يف  الكوين، األو�يلّ، للاكئن اإلسناين املثايل اذلي تيجسَّ

داخله/داخلها مضمون لك الصفات اإلهلية هلل عزَّ وجّل، 

وصواًل إىل الكتاب املكتمل األخري املوىح إىل آرخ األنبياء 

، سيِّدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، القدوة احلسنة األولية لإلسنان  ظهوراً

الكوين أو اإلسنان الاكمل.

ة للعقل االأبعاد الغيبيَّ

ومع أخذ مجال تلك القدرة الكامنة في االعتبار يتَّضح أن 

ملكة العقل يمكن أن تشتمل على أكثر من االستدالل 

المنطقي أو صياغة األفكار الكالمية. ويؤكِّد بركهارت 

Burckhardt أن اصطالح ‘العقل’ يُطَبَّق بالممارسة على 

أكثر من مستوى. ففي ذروة معانيه، نجد أنه يعيِّن ‘المبدأ 

الكوني في كل قدرات التفكير واإلدراك، وهو ذلك 

المبدأ الذي يتجاوز حدود الشروط المقيِّدة للعقل؛ ولكن 

االنعكاس المباشر للعقل الكوني فيما حوته الفكرة قد 
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واستشهاًدا بما يورده لَيْن Lane في معجمه العربي-

اإلنجليزي فإن محمد أسد يشير إلى أن الكلمة العربية 

‘اسم’ تبعًا لفقهاء اللُّغة، تفيد معنى ‘صفة، يراد بها التمييز’، 

ر’.51 واستنتج من  وتعني في االصطالحات الفلسفية ‘تصوُّ

ذلك أن معرفة ‘األسماء’ ترجع إلى الملكة البشرية المتعلِّقة 

بـ ‘التعريف المنطقي’، وكذلك بالتفكير المفاهيمي. وقد 

يكون من الممكن أن نكتشف هنا ارتباط واضح مع ما تشير 

إليه الملكة العقلية على مستوى واحد بالمصطلح ‘عقل’ 

الذي يتكو�ن جذره من ع-ق-ل ويتضمَّن فيما معناه ‘رابط، 

فاصل، انكباحي’، فتلك سلسلة اإلجراءات التي تقوم عليها 

الملكة الموكولة بصياغة األفكار. وهذه بدورها تنتسب 

ن اإلنسان  ة النطق أو الكالم التي تمكِّ بشكل حميم إلى قوَّ

من تلفُّظ الكلمات في أساليب ذات معنى ليميِّز من خاللهم 

الفكرة الواحدة من األخرى.

وباإلضافة إلى ذلك، نجد أن العديد من المعلِّقين 

لون إلى اإلقرار بأن  راً يتوصَّ العظام52 في المراحل األكثر تطوُّ

‘المقطَّعات’ قد صوَّرت ‘الطبيعة الخارقة التي ال تُحاكى 

فيما عليه الوحي القرآني، فرغم انبعاث أصله من ملكوت 

“الغيب” الواقع خارج اإلدراك البشري، إال أنه أمكن أن 

يكون موصواًل لإلنسان بوسائط األصوات نفسها )المتمثِّلة 

بالحروف( التي عليها النطق اإلنساني العادي’.53 فالمقطَّعات 

تُنْطَق دائمًا بأسمائها باعتبارها حروفًا مفردة، وهي تعكس 

كل ممكنات تشكيل الكلمة في اللُّغة العربية )مثل ما 

عليه، كلمات تصدر عن جذور قوامها من واحد إلى خمسة 

قة الكامنة في  حروف( ولذلك فهي تشير إلى القدرة الخالَّ

األفئدة البشرية لتشتمل فيما ينطوي عليه مدار ملكاتها كل 
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 ،1995 ،Burckhardt بركهارت  54

صفحة 94.

لالستطالع عىل مناقشة تفصيلية   55

د طبقات املعىن فامي سيمَّى  لتعدُّ

.1999 ،Crow بـ‘العقل’، انظر ركو

جالس Glassé، 2001، صفحة 55.  56

الغزايل al-Ghazälï، 1986، اجلزء   57

الثالث/صفحة 16.

الذي يُعْترَب بمثابة الظهور الصادر عن الممكنات المتعلِّقة 

ًحا: بالكون األكثر شمواًل(’. ويضيف جالس موضِّ

فمن خالل العقل المتجاوز لحدود اإلدراك 

يستطيع اإلنسان التعر�ف على الحقيقة ويعرف 

العالم، ألن داخله في الواقع قد تضمَّن العالم، 

بينما العالم متضمَّن في الوجود. فالعقل يجعل 

المعرفة المباشرة في حكم الممكن، أو الفكرة، 

التي ينطوي فيها فحوى الوحي على عالم السطح 

األصغر...وذلك ما جعل أفالطون، ومن بعده 

يس اوجسطين St. Augustine يصفون  القدِّ

المعرفة على أنها بمثابة تذكُّر...وذلك أيًضا ما 

جعل آدم عليه السالم عارفًا بأسماء شيئيَّات الخلق، 

بينما تفتقد المالئكة تلك المعرفة...وبالتالي 

سجدوا له ألنه كان بحّق خليفة الله في األرض.

ة  وهبذا املعىن، فإن معرفة ‘األمساء’، حينما هتب العقل قوَّ

ر املفاهيمي، فهي هتبه القدرة عىل استيعاب جوهر  التفكُّ

الصفات اإلهلية اليت ال حتصى وما ظهر من أمعال اخلل من 

خالل العقل املتجاوز حلدود اإلدراك تبعًا ملكنون املعيار 

املتوافق مع هذه امللةك )العقل(. فيف الملكات اليت تصيغ احلديث 

القدسي )ملكات اهلل اليت أفصح عهنا اللِّسان النبوي(، ‘مل سيعْن 
أرضي وال مسائي ووسعن قلب عبدي املؤمن الليِّ الوادع’.57

يجعل من الممكن أيًضا أن يسمَّى “إدراكًا” وفي هذه 

الحالة يكون متوافقًا مع ما سمَّاه األقدمين سبب/مبرِّر/

منطق/تعقُّل’.54 ومن المفيد أيًضا أن نقيم تمييزاً تدر�جيًّا 

ر بعقالنية عند ممارستها من خالل التطبيق  بين وظيفة التفكُّ

العقالني والتحليل المنطقي والملكة األرفع لقدرات التفكير 

واإلدراك الروحي.55 ويُْعترَب ذلك من منظور تقاليد المسيحية 

األرثوذكسية أعلى الملكات في اإلنسان، ومن خالله 

يتعر�ف اإلنسان على الله أو الجوهر الداخلي أو الحقائق 

)logoi( المتعلِّقة باألشياء المخلوقة وذلك من خالل فهم 

ن  مباشر أو إدراك روحي. فهي تسوح في عمق الروح وتكو�

أشّد جانب في األعماق الداخلية للقلب، بصفته العضو 

الموكول بالتأمُّل الروحي.

ومما يُْعترَب جديراً باالستخالص هو بعض الِحَكم 

األساسية التي ينطوي عليها المدخل المبهر بشأن ‘العقل’ 

كما وضعه سيرل جالس Cyril Glassé في موسوعته 

ًحا أن هذا المصطلح  اإلسالمية الموجزة.56 حيث يشير موضِّ

ر، إال أن أعلى  )عقل( ‘يُْستَْخَدم أحيانًا ليعني تعقُّل أو تفكُّ

مراتبه وكُنْهَهُ الغيبي، فيأتي كما هو مُْستَْخَدم في الفلسفة 

اإلسالمية، حيث يتوافق مع العقل )القدرة على التفكير 

ِّين  ِّين واألفالطوني واإلدراك الروحي( كما فهمها األفالطوني

المحدثين. فهو الملكة التي في تعلُّقها بالعالم األصغر أو 

اإلنسان، تُْعترَب قالبًا ملموًسا على “الكينونة” أو “الروح”’ 

وتسمَّى ‘الروح’ في القرآن. ويسترسل جالس ليشرح عقيدة 

الوحدة العقلية على أنها بمثابة ‘الهُويَّة األساسية للعقل في 

الكون األكثر شمواًل )ما وراء العالم المخلوق(، وبالتالي 

فالعالم األصغر )اإلنسان( والعالم األكبر )المراد به العالم، 
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القرآن الركمي، سورة إبراهمي )14( : آية    58

.24

 ،1998 ،Keeble انظر كيبل  59 

صفحة 8.

يستخدم أفطن الكلمات وأكثرها تألُّقًا. ومع ذلك، فكلمة 

عي/المحتال/نبيٌّ مزيَّف( تصدر عن الجذر  ال’ )المدَّ ‘دجَّ

العربي الذي يعني حرفي�ا ‘َدهََن الجمل الجربان بالقطران’ أي 

غطَّى ما يمكن به أن يخفي المتعفِّن والفاسد تحت ما يبدوا 

مقبواًل على النحو السطحي، ليجعله أكثر جاذبيَّة عند بيعه. 

فالحديث الجيِّد ال يستهدف اكتساء الحقيقة أو اصطيادها 

أو تزيينها، وفي أقّل األحوال أن ال يكون إحدى وسائل 

التحريض على األذى، وإنما يكون فعاًل اجتماعي�ا مسؤواًل 

في خدمة البشرية، التزامًا متالئمًا مع اإلنسان الناضج تبعًا 

لقدرته/أو قدرتها لتحقيق معنى ‘الخالفة’.

�س الق�شد الرفيع لالإبداع املُقدَّ

س، المتحقّق بدرجة بيِّنة على  القصد الرفيع لإلبداع المقدَّ

الكمال التامّ في هندسة الحروف تُعَدُّ ملحوظة بدرجةٍ كبيرة 

خة في الحكمة  في مكنون موروث تلك الثقافات، المترسِّ

األصلية أو الوحي اإللهي، التي ‘وجدت في المقام األول 

لتكون معنيَّة بتوجيه اصطفاف روح اإلنسان نحو ميزان 

المعيار الكوني لقدره. فمهمَّة تلك الثقافات موكولة بتوجيه 

ز  الوجود األرضي لإلنسان نحو القِيَم والمعاني التي تعزِّ

مصداقية هويَّته بالفوقية البشرية المتغايرة مع العوارض 

الظرفية بشخصيَّته التجريبية.’ 59 ففي قلب هذا اإلدراك 

ه الالمادِّي دائم الوجود  األسمى للثقافة والحضارة، ومع التوجُّ

في المكان والزمان، فإن أقصى مرامي المعرفة في أي انضباط 

ليس إال االرتقاء الروحي، وذلك بجذب الروح لتكون أقرب 

إلى الحقيقة الروحية )التي تستتر في الخفاء األقصى( من خالل 
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�شة نعمة اللُّغة تفر�س االأمانة املُقدَّ

وعلى نحوٍ آخر فهناك استدالل أخالقي عميق في معنى تعليم 

‘األسماء’ آلدم عليه السالم. فاألسماء ليست ببساطة أدوات 

دقيقة للتفكير المنطقي، من أجل تحقيق تمييز صائب. 

فالحروف والكلمات تُْعترَب من المنظور اإلسالمي المجازي 

بمثابة الجوهر المعْني بكينونة العالم المخلوق، لصدورها عن 

د  الكلمة اإللهية التي هي األصل لكل الخلق ومنها تتوحَّ

سة  رات واألفكار. ولذلك فاألمانة المقدَّ وتتألَّف كل التصوُّ

هي الموكولة بمسؤولية استخدام الكلمات التي تتحقَّق بها 

معاني اإلنصاف والمالئمة والتوازن وعدم التحيُّز والعدل، 

كلمات تقوم ‘على النسبة والتقدير’. إن التناسب في اإلسالم 

يُعْترَب المعلِّم التعريفي للصفات اإلنسانية والروحية، التي تُعَدُّ 

ان واعتدال. تبعًا لشروط فطرتها في حالة اتِّ

وشيبِّه القرآن أيًضا ‘الملكة الطيِّبة’ بـ “...جَشََرةٍ طَيِّبَةً 

مَآِء...”.58 ويتبيَّن في هذا اإلدراك  ٱلسَّ لُهَا ثَاتِب� و�فَر�عُهَا � ِ َأص�

د،  ر جمر� بًا يفتقد الحياة في تصوُّ اللُّغوي، أن الحرف ليس مركَّ

، فالكلمات التي تتكو�ن بمثل تلك  وإنما هو كائٌن حيٌّ

الحروف وعند تجمُّعها في نصوٍص ملفوظة كانت أو مكتوبة 

ة التي يمكنها أما أن تخسف أو تزكِّي  إنما تنطوي على القوَّ

بشريَّتنا. إن الكلمة في حقيقة األمر ‘وثيقة’، فهي بما هي 

عليه مثل ‘السند’، التي يحمل نفس المسؤولية المبلورة 

في فعل أو أداء. فالتعبير الكامن في عبارة ‘بما في الكلمة 

ص هذه الحكمة، أو نقطة االلتقاء بين الكالم  والسند’ يلخِّ

د طالقة اللِّسان، فكما  والفعل. فأحسن الكالم ما يتجاوز جمر�

أن ‘الشيطان يؤدِّي أحسن النغمات’، فهو يستطيع أيًضا أن 
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عيل Ali، 1999، صفحة 52.  61

القرآن الركمي، سورة النور )24( : آية   62

.35

القرآن الركمي، سورة البقرة )2( : آية   63

.115

القرآن الركمي، سورة البقرة )2( : آية   64
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آية 20.

أسد Asad، 2003، صفحة 83.  66

نصر 1987a ،Nasr، صفحة 13.  67

 ،2006 ،Lakhani انظر الخاين  68

صفحة 21.

فملكة ‘وجه’ )وتعن جابن املالحم يف ارلأس( غالبًا ما 

ر لتشري إىل كينونة الشخص  يُْستَْخَدم يف األدب العريب املبكِّ

باكملها أو استعداده التامّ، امك هو احلال عىل سبيل املثال يف 

املعىن القرآين املكنون يف عبارة “...َأس�لَم�ُت و�ج�هَِي هلِلِ...”.65 

ة  ح محمد أسد أن ‘هذا التعبري، اذلي تركَّر يف القرآن عدَّ ويوضِّ

ات، يكشف عن تعريٍف تامّ مللراد بملكة “إسالم” اليت  رمَّ

تعن “انقياد النفس طوعًا هلل”: وهبذا املعىن فإن االصطالحي 

“إسالم” و“مسمل” قد اْستُْخِدمَا لكي�ا يف القرآن’. وعالوة 

عىل ذكل، ‘فإن انقياد نفس اإلسنان طوعًا هلل )يعن ملكة إسالم 

يف تضميهنا األصيل( هو اجلوهر اذلي نتطوي عليه لك شرائع 

س  ادلِّين احلقييق’.66 فالوظيفة املوكولة بالفنِّ أو اإلدباع املقدَّ

ه اكمل  هو إسالم وجوهنا حللقيقة الواحدة، وأن ننحاز أو نوجِّ

كينونتنا حنو منشإنا اإلهلي. ‘فليك دنرك ادلاللة املوكولة بفنِّ 

اإلسالم عىل حنوٍ تامّ جيب أن نكون عىل ويع بأنه أحد اجلوابن 

املتعلِّقة بالويح اإلساليم، بإظهار احلقائق اإلهلية عىل استواء 

ر من  سطح اإلظهار املادِّي ليك تيسىنَّ ألجنحة مجاله املتحرَّ
ه األصيل ذو القرب اإلهلي.’ 67 محل اإلسنان حنو مستقرِّ

ح ميسرت إكهارت Meister Eckhart يف حمكة  ويصرِّ

بليغة، ‘الشلك هو كشف الغطاء عن اجلوهر.’ 68 أما عند 

أفالطون، فإن ‘اجلمال هو رونق احلّق.’ فيف األشاكل اجلميلة 

املستشفَّة بالقمل الكوين ميكن أن نملح كيف أصبح ما ال 

ك مدراًك، وما ال سُيْرَب غوره ويُْعترَب ملتبًسا أصبح مفهومًا  ر� دُيْ

. وذبكل يكون القمل هو  وجلي�ا للعيان، واخليف أصبح ظاهراً

اجلسر الواصل بي قطيب احلقيقة اإلهلية - مفن أحد اجلوابن 

دنرك أن تزنيه اهلل تيجاوز حدود لك شيء ميكن أن حتويه 

اللُّغة البشرية حيث يعربِّ القرآن عن ذكل مصرًِّحا “...ُسب�َحـَن 

الدراسة وتأمُّل األثر اإللهي في الخلق. فذلك هو اإلقبال على 

الوحدانية اإللهية، والرجوع إلى أصل كل شيء في الوجود. 

ويعبِّر أفالطون عن ذلك قائاًل: ‘على كل منا أن يترك أي معرفة 
من نوٍع آخر ويسعى القتفاء شيء واحد فقط.’ 60

ل أن ‘تيخطَّى األشاكل  فامملارس لفنِّ اإلسالم يفضِّ

ه غاية اهتمامه عىل  اخلارجية للطبيعة )جتر�د( والعامل املادِّي، ويوجِّ
احلقيقة املكنونة يف األشياء )جمر�دات(’.61

ه - orientation’ و‘أصل/ فالتقاء لك من الملكتي ‘توجُّ

origin’ ليس من قبيل الصدفة. فكال الملكتي  منشأ - 

 ،oriri اإلجنلزييَّتي تصدران عن نفس املرجع الالتين: 

 ’orient‘ إن الفعل .’rise - مبعىن ‘يزبغ/يصعد/نيهص

)ونتو�عه ‘orientate’ اذلي ظهر يف القرن التاسع عشر( يعن 

ه حنو الشرق’، وهو اتِّجاه شروق  يف حقيقة أصله ‘التوجُّ

ر رويح ضروري، سواء اكن  ه هو تصوُّ الشمس. إن التوجُّ

ه اجلسدي )امك هو احلال يف  شائعًا من حيث شروط التوجُّ

ه املسملون إليها يف صالة شعائرمه ادلِّنيية، أو  القبلة، اليت تيوجَّ

يف جعل املذبح يقابل اتِّجاه الشرق يف الكناسئ املسيحية( 

أو اكن يُعْترَب منكشف إالَّ عىل حنو رزمي امك هو متضمَّن يف 

قِيَّةٍ و�اَل غَر�بِيَّةٍ...”،62 النقطة الورتية  معىن نور اهلل “...الَّ شَر�

للوحداينة الاكمنة يف القلب، فهي نقطة انتفاء األبعاد عند 

املرزك الواقع فامي وراء ازلوجية واملنامغة اليت تفعلها األضداد 

ه  بال انقطاع. فلكي نواجه ذلك المركز في ذلك التوجُّ

�نَمَا تُو�لُّواْ فَثَمَّ و�ج�هُ ٱللهِ...” 63  الداخلي وندرك أن “...فَأَي

فذلك يستلزم الذكر الدائم لمنشإنا، ونقطتنا التي منها 

جئنا إلى الوجود وإليها نعود حتما مقضي�ا: “...إِنَّا لِلهِ و�إِنَّـآ 
َر�ِجعُوَن”.64 إِلَي�هِ 
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القرآن الركمي، سورة احلشر )59( : آية   69

.23

القرآن الركمي، سورة قاف )50( : آية   70

.16

القرآن الركمي، سورة التِّي )95( : آية   71

.4

النِّفَّري an-Niffarï، 1935، صفحات   72

.116-111

انظر عىل سبيل املثال: القرآن الركمي،   73

سورة الشمس )91( : آية 7، ومالحظة 

محمد أسد حول سورة التِّي )95( : آية 4 

)2003، صفحة 1097(.

نصر، 1989b، صفحة 274.  74

بالضرورة أداة ذات منّو ال تيناهى، من التنويعات والكرثة 

اليت تلفت انتباهنا بعيًدا عن توحيد األلوهية إىل ما يُْعترَب 
‘دباًل من ذكل’ ويُعَدُّ عارًضا زائاًل.72

َأح�َسِن  فقد لوحظ أن الفركة املتضمَّنة خلل اإلسنان “...ٓ� ِ

تَق�وِميٍ” تُعَدُّ رمتبطة بالتصريح القرآين بأن لك شيء خيلقه اهلل 
‘قـد شتلكَّ تبعًا ملا عليه القصد اإلهلي يف معىن وجوده’:73

مفع التمعُّن يف إحدى روائع فّن التقاليد املتوارثة 

يؤدِّي إىل بولغ رؤية تكل احلقيقة اليت نتشئ 

الطبيعة ادلاخلية لإلسنان باعتباره معاًل من أمعال 

اخلل ارلبَّاين...فعمل عظمي ميثِّل فّن التقاليد هو 

مبثاةب دليل مملوس عىل مجال اهلل، وقدوة حسنة 

ملا ميكن أن يكون عليه اإلسنان عندما تصبح 

شالكة نفسه امك خلقه اهلل، معاًل فنِّي�ا اكماًل، 

نيبوع مللعرفة، وسبيل رمحة للعامل اذلي يعيش فيه 
باعتباره الاكئن املرزكي واحملوري للوجود.74

ويتطلَّب الوصول إلى هذه النقطة تأكيًدا بأنه رغم ما 

يبدوا من االهتمام الكبير الذي أودع في الصفحات السابقة 

س، ذاك الذي كان موضع توضيح عظيم  لمعاينة الفّن المقدَّ

ِّين’ الممثِّلين لفكر مدرسة  اإللمام من قبل الكتاب ‘التراثي

‘الدواميِّين - perennialist’، فالغرض من هذه الخاتمة 

كما يدلُّ على ذلك ما يفيده المعنى الموكول بالعمل ككل 

وليس تمثياًل أو تصديقًا ألي نموذج أو مثال بمفرده أو 

بمنظور حصري.
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ٱهللِ عَمَّا شُي�رِكُوَن”،69 ومن جابن آرخ، يعربِّ عن شتبيه ذاته 

سبحانه وتعاىل يف قوله عزَّ وجّل “...و�نَح�ُن َأق�ر�ُب ِإلَي�هِ مِن� َحب�ِل 

ٱل�َوردِِي”.70 مفن خالل القمل جند أن الفردية واجلاللة وعدالة 

القواني املنيعة واخلريية واملبادئ اليت تكو�ن لك شيء يف اخلل 

)وهي احلقائق اهلندسية( مرتمجة يف الكرثة، اجلمال، األلفة اليت 

ع األشاكل. ن املتنوِّ عليها احلضور اإلهلي يف العامل احلّي ادللَّ

فامملارس لفنِّ اإلسالم يصبوا بصفته األوليَّة كقدوةٍ حسنة 

رمموقة متعلِّقة باملبادئ الواقعية املضمرة يف الفنِّ املقدَّس 

ل  األصيل، إىل أن يكون عاملًا شرعي�ا ليصبح مبثاةب جسر موصِّ

إىل احلقيقة األعىل، جسراً يُعَدُّ وعظي�ا يف رسالته ومجياًل يف 

إهلامه باألشاكل املتناسبة اليت يكشف الفنَّان عهنا الغطاء 

باعتبارها وفيَّة بالعهد وانعاكًسا نفيًسا مللضمون ارلويح ارلفيع 

لتكل ارلسالة. وذبكل يصبح الفنَّان امك لو اكن رسواًل، اكشفًا 

عن املبادئ، دباًل من أن يكون حماكيًا لألشاكل، أو مبثاةب من 

يوصل احلقيقة يف تواضع، فاحتًا نافذة ميكن من خالهلا أن نملح 

اإلهلي وميكننا من خالهلا أيًضا أن نصبوا إىل تفعيل قدرانتا 

َأح�َسِن تَق�وِميٍ” أي  املكنونة باعتبارنا اكئنًا روحي�ا ُخِلَ “...ٓ� ِ
‘عىل النموذج األمثل أو التكيُّف األحسن’.71

د امملارس لعمل الكتاةب وظيفة رسوليَّة إىل  وهبذا املعىن جيسِّ

حدٍّ ما، تكون انعاكًسا لوظيفة النيب املستحّق للكِّ تركمي، 

ل ومل حير�ف  اذلي تؤكِّد ماكنة األمِّيَّة يف حالته أنه مل تيدخَّ

ارلسالة اإلهلية، بل بلَّغها بلكِّ دقَّةٍ وأخالق ووضوح. وذلكل 

فاحلروف اليت سيتشّفها قمل الاكبت املتحقّق شتري دائمًا إىل ما 

تيجاوز احلرف. وامك ذيكِّرنا النِّفَّري an-Niffarï فإن ‘احلرف’ 

- مبا نيطوي عليه معناه املتعلِّ بالتفكري املفاهيمي حمكومًا 

ة النطق - يُعَدُّ جحابًا يفصلنا عن ‘العرش’ وذكل لكونه  بقوَّ
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 ،1991 ،Burckhardt بركهارت  75

صفحة 506.

بركهارت، 1967، صفحيَت 14-15؛   76

.103

انظر فامي سبق، اجلزء األول، صفحة   77

.261

يكون أي شيء أكثر من كونه تلميحي، فغايته 

الحقيقية أن يكون فائق الوصف )ألنه أقدس من 

أن يوصف(.

العصريُّون يجدون في تجريداتهم ردّ فعل دائمًا 

ما يكون أكثر فورية، وأكثر سيولة وأكثر ذاتية 

تجاه النبضات الغير منطقية التي تصدر عن 

الالشعور: بينما على الجانب اآلخر نجد أن الفنَّ 

د بالنسبة للفنَّان المسلم يُْعترَب تعبيراً عن  المجر�

قانون، يكشف بشكل مباشر بقدر اإلمكان عن 

مكمن الوحدة في الكثرة.

فيف مثل ذكل التصريح نيطوي شبلك جيِّد جدًّا الوظيفة 

س، حيث تُعَدُّ دبون شّك متاكملة  ارلزمية املوكولة بالفنِّ املقدَّ

بلك معىن الملكة يف سياق عمل اخلطِّ والقمل اإلساليم اذلي تيضمَّنه 

ِّين عىل ‘واقعية’  هذا الكتاب. ومع ذكل، فإذا أخذنا تأكيد التراثي

س، وارلفض املتالزم شبأن ‘النبض  األساس العملي للفنِّ املقدَّ

اذلايت’، ومع ذكل، مفن املهّم أن نركِّر املبدأ املتضمَّن يف الفصل 

السادس بأن اخلّط املنسوب ال يُعَدُّ قيًدا أو عائقًا سيتهدف فرض 

معيار معر�ف شبلٍك مقيَّد وإمنا عىل األحصّ قانونًا تيعلَّ بتوجيهات 

نتاسبية لتطبيقها إدباعي�ا، و‘عند ذكل يكون مبثاةب من يوهب 

تعبيراً للفردية وجمال واسع للرؤية اجلمالية’.77 فاحلركة االنتقالية 

من اجلوهر، مع ما عليه حالة هيلكة اإلشنائي الصارم اذلي 

أماله االنضباط الشددي يف هندسة احلروف، مث عبوراً باملرحلة 

ن املوكول بأشاكل  االنتقالية للقالب، وصواًل إىل الشلك ادللَّ

تََشفُّ بالقمل، وذكل يُْعترَب إرجاء إدبايع حيايك  احلروف حينما سُتْ
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االإبداع والتعبري ال�شخ�شي

فعلينا  بشأنه،  معتدل  قرار  لتحقيق  األمر  لهذا  وتوضيًحا 

ِّين ذو  التراثي ‘الفرديَّة’. وتُعَدُّ طرق  ث عن مفهوم  أن نتحد�

يمثِّل  مما  الفنَّان  الفّن ودور  صلة وثيقة بموضوع وظيفة 

الذاتي’  ‘للمذهب  تبعًا  التعبير  لعملية  حاد�ا  نقدي�ا  تعليقًا 

ح بركهارت على سبيل  ‘الشخصي’. ويوضِّ أو  و‘الفردي’ 

تعبيره  فنِّ اإلسالم )حيث  التأمُّلية في  الوظيفة  أن  المثال 

مع  لقاء  في  الباطن  على  المفتوحة  الروح  ‘بحالة  متعلِّق 

من  بطبيعته ‘خاٍل  أنه  يستلزم  الذي  الحضور اإللهي’( 

الذاتي  أي نبض شخصي’. وفي وسط مثالية الطمس 

الوجود  للكشف عن جمال  المبدع جاهًدا  الفنَّان  يسعى 

الشخصية  الذاتية  في  االنخراط  مع  المتناقض  الحقَّاني، 

التي تفرض من وجهة نظر  الجماعية  العواطف  أو  والفردية 

إلى ‘وهم  بالتالي  الفوضى والقيود وتؤدِّي  إفشاء  بركهارت 

الغواية’. فحينما يكشف اإلبداع عن  باطل ووقوع في 

ره  يعكِّ ما  فهو يطلب صفائه بدون  الحقَّاني،  الوجود  جمال 

انفعال عاطفي وبدون أن يكون مستدرًجا  أو يفسده من 

إنما  إلى الوقوع في شرك الذاتية أو التدنُّس األنوي، و

‘كمعبر  دوره  متمثِّاًل  االزدواجية’،  متجاوزاً  ة  بقوَّ ‘ينفذ 
الله’.75 نحو  المحسوس  المادِّي  بالعالم  يذهب 

ويف ماكٍن آرخ، تيطر�ق نفس الاكبت إىل موضوع 
س: 76 االنفرادية األمسى والوظيفة ارلزمية للفنِّ املقدَّ

فالغاية العظمى ليس إثارة المشاعر وال تبادل 

االنطباعات؛ فهو رمز...ال يستطيع في أي حال أن 
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نفس املصدر السابق.  78

القرآن الركمي، سورة احلج )22( : آية   79

.31

أسد، 2003، صفحة 487.  80

األصيل. فيما تبذله من جهٍد إليجاز عملية الخلق فإن الفّن 

س يصل إلى ما يتخطَّى السلطة البشرية لينطوي على  المقدَّ

السلطة اإللهية للخالق األصلي.

ر الذي غالبًا ما  وماذا عن ماهيَّة ‘األصالة’ ذلك التصوُّ

يترافق في العقل الحديث مع ‘النهج اإلبداعي’؟ إن تعقُّل 

ِّين للمراد ‘بماهيَّة أصيل’ كانت تعني ‘أن تكون في  اليوناني

توافق مع طبيعتنا األصلية’. ويُعَدُّ ذلك أمراً عادي�ا، بشأن القدرة 

الداخلية المنتشرة في كل األطياف البشرية، حتى ما عليه 

حالة الشخص ‘البسيط’ األمِّي، فمن المفترض أنه مجبول 

بإدراك داخلي على استيعاب المبادئ الكونية والقوانين 

األساسية المكر�سة في هندسة الحروف على سبيل المثال.

 ’simple - ومن الجدير بالذكر هنا أن كلمة ‘بسيط

صدرت عن جذر هندو-أوربي Indo-European ويعني 

‘same - مطابق أو مماثل’ )ومصدرها أيًضا في اإلنجليزية 

single, similar, same - نفسه، مماثل، فردى( حيث 

 - ’same-fold - ينطوي مُْضمَر فحواها على ‘نفس الدمج

د. فوفقًا لعلم المعاني فإن  ع أو متعدِّ وذلك يعني، غير متنوِّ

الصلة بين ما هو بسيط وما هو فردي تُْعترَب واضحة في الكلمة 

الالتينية simplus )وتعني ‘single’ أي فردي( والتي صدرت 

من هذا الجذر. ولذلك فالشخص ‘البسيط - simple’ قد 

 ’single‘ يكون من الممكن أن يُرى بمعنى واحد على أنه

ئ، أو شخص يُْعترَب دائمًا كما هو  شخص غير متجزِّ

‘the same’، صادق مع نفسه أو نفسها. فالبساطة في هذا 

اإلدراك تُعَدُّ مثل مرآة تعكس الفردية أو الوترية اإللهية في 

الجوهر أو الفؤاد المتعلِّق بكلِّ كائن إنساني. وهي تشتمل 

ر المودع في كلمة  أيًضا على عالقة معنوية واضحة بالتصوُّ
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رماحل اإلظهار الكوين ويف هناية األرم تتشرَّب باحلياة من خالل 

دة للاكبت’. وهبذه الطريقة  ‘رحكة طبيعية رحَّة متليها اليد املتفر�

تكون خطوطهم املستقيمة ‘غري مستشفَّة باستخدام املسطرة، 

تََشّف باستخدام الرباكر’،78 وإمنا  امك أن ظهور أقواسهم مل سُيْ

تطبيق معيل فردي نيفخ يف داخل احلروف ما ال حيصى من 

نتو�عات دقيقة من األشاكل احليَّة مكنونة يف رحم ‘القوالب’.

ويف نفس الوقت فهذه الفردية ليست فرداينة دبون جذور 

وغري موصولة بقالهبا اإلدبايع أو، امك يف تعبري لغة القرآن 

مَآِء فَتَۡخطَفُهُ ٱلطَّيُۡر َأۡو  النابضة باحلياة مثل من “...رَخَّ مَِن ٱلسَّ

مَاَكٍن حَسِيٍق”.79 فالاكبت باعتباره رسواًل غري  هَت�وِي هِبِ ٱرلِّيُح � ِ

ملتفت إىل تلبية نزوة خشصية أو حتقيق رسالة ومهية صادرة عن 

الصادفات العارضة لشخصيَّته التجربيية بل يصبوا أن بيعث 

إىل احلياة شكاًل متاكفئًا مع ارلسالة اليت، شيري إليها النّص 

القرآين، بأهنا بالفعل مزنَّلة باكملها بلساٍن ‘مبي’ خاٍل من 

أي اعوجاج أو نقص، أو نتاقض أو حتريف سواء يف الصياغة 

أو املضمون امك يف عبارة )غري ذي عوج(.80 فالفردية يف هذه 

احلالة هي موكولة خبدمة األصالة املفهومة عىل حنوٍ مشار إليه يف 

املعىن الضمن لملكة ‘authentic’ املنبثقة عن الملكة اليوناينة 

authentikos، اليت تعن ‘نتطوي عىل سلطة اخلالق األصيل’. 

لقد اكن معناها األصيل باإلجنلزيية ‘authoritative’، وهناك 

 ’authentic‘ نقطة التقاء واحضة بي الفهم احلقييق لملكة

و‘original’. فعبارة ‘معل فنِّ أصيل’ تعن أنه غري زميَّف 

أو ُملَفَّق، أو مقّلًا وإمنا هو معل أصيل وحقييق يف انتساهب إىل 

ل لرسالة أصلية  الفنَّان اذلي أدبعه. وعىل حنوٍ متشاهب، فإن املوصِّ

يُعَدُّ موثوقًا به فقط ألنه/ألنها يزيل حجب الظالم ويبسط 

النور على الصدق المنشور في مقصود الرسالة بمعرفة الخالق 
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 ،Henzell-Thomas هزنل-توماس  81

2004، صفحات 43-35.

نْجز Lings، 1989، صفحة 189.
لِ  82

- الفردانية بتضمينها الحديث’، ويمكننا أيًضا أن نميِّز 

بين معنى ‘conformation - تقويم’ في التصريح القرآني 

َأح�َسِن تَق�وِميٍ” وبين ‘تقويم صارم  بخلق اإلنسان “...ٓ� ِ

قاس - rigid conformity’ لما يعنيه فحواه من جفاف 

ع الطبيعي الكاشف  وقحولة وتقليد منازع مما ال يسمح بالتنوُّ

عن خصائص األشكال الحيَّة. فمثل تلك األشكال 

ْكلِيَّات  الحيَّة يُْعترَبون مختلفين تمامًا عن مفهوم ‘الشَّ

- formalisms’ الصارم بال هوادة. وتشبيهًا بذلك، ما 

عليه االختالف الحاسم بين معنى ‘authority - سلطة’ 

 - morality‘ تسلُّطيَّة’، وبين - authoritarianism‘و

فضيلة’ والقيود المكنونة في معنى ‘moralizing - التفسير 

الشخصي للمعنى األخالقي’ تعبير عن نزعة أو استعداد 

شخصي فيما يتعلَّق بمفهوم ‘moralisms - أخالقيَّات’، 

وبين ‘judgement - حكم’ في معناها المشير إلى إدراك 

 - judgementalism‘متناسب بمعايير تقوم على المبادئ، و

ميَّة’ ال تناسب فيها صدرت عن شعور تعميمي منحرف  تحكُّ

بفوقية أخالقية أو فكرية، ونستطيع أيًضا أن نستوعب 

الوضع إذا ما أدركنـا أن هناك اختالفًا بين ما هو شاذّ ومتنافر 

ومنحرف وما هو متشعِّب على معنى أكثر إيجابية بشأن تقييم 

ل لكي نظّل منفتحين ذهني�ا على الممكنات اإلبداعية  مؤجَّ

العديدة. فاإلبداع األمثل قد يتحقَّق من التفاعل المتبادل بين 

ُسبُل التقارب والتباعد، مع اعتبار أن األول ينتفع بالمعايير 

ة في صياغة األحكام  المألوفة والمعروفة جيًِّدا واعتبار الصحَّ

والوصول إلى أحسن إجابة شافية أو صائبة، بينما األخير يُْعترَب 

أكثر انفتاًحا الستكشاف عالقات غير محتملة ويظّل عرضة 

لاللتباس.

 identity‘ هويَّة’. فالمعنى األصلي لكلمة - identity‘

- هويَّة’ يُعَدُّ محفوظًا بشكٍل أفضل في اشتقاقها من كلمة 

‘identical - نفسه، ذاته، مماثل، مطابق’ التي تعكس 

المعنى الالتيني identitas، فكلمة ‘sameness - مثلية’ 

نشأت من الكلمة الالتينية idem، وتعني ‘same - مماثل’. 

فمعنى ‘individuality - فردية/كيان منفرد’ أو ‘مجموعة 

المميِّزات التامَّة’ إنما برزت من االعتقاد بأن شيئًا ما دائمًا 
يظّل كما هو أو دائمًا ما تظّل نفسه كما هو.81

ومع كلمات كثيرة جد�ا في اللُّغة اإلنجليزية، فقد حدث 

تغيُّر في المعنى المرتبط بكلمة ‘originality - أصالة/

حداثة/إبداع’ في القرن 18 )الثامن عشر( مع دمج ما يُعْر�ف بـ 

‘حركة التنوير’. وبدأ ذلك بتبديل للمعنى المشير إلى قدرة 

اإلنسان الكونية إلى ما يعني ‘مقدرة استثنائية/غير عاديَّة’، 

إلى حدٍّ ما مثل المفهوم المتعلِّق بكلمة ‘genius - عبقري’ 

ل المعنى على  التي شاعت في القرن السابق. وفيما بعد، تبدَّ

 - inventiveness‘ نحوٍ أبعد لما هو منطوي في معنى كلمة

ابتكارية/إبداعية’، ‘innovation - ابتكار/ابتداع/تجديد’ 

و‘individualism - الفردانية’، لدرجة أن التضمين الحديث 

هذا اليوم ممكن أن يشمل ‘المتباعد/المنحرف عن األعراف أو 
حتى المتنافر الغريب )الذي ينتفي فيه التناغم أو التساوق(’.82

الت�شمني االإيجابي وال�شلبي يف الكلمات ذات 
ال�شلة

وعلى نفس المسار يكون الحال في االختالف الواضح بين 

 individualism‘فردية/كيان منفرد’ و - individuality‘

Positive and Negative Connotations of Related Words

األصيل. فيما تبذله من جهٍد إليجاز عملية الخلق فإن الفّن 

س يصل إلى ما يتخطَّى السلطة البشرية لينطوي على  المقدَّ

السلطة اإللهية للخالق األصلي.

ر الذي غالبًا ما  وماذا عن ماهيَّة ‘األصالة’ ذلك التصوُّ

يترافق في العقل الحديث مع ‘النهج اإلبداعي’؟ إن تعقُّل 

ِّين للمراد ‘بماهيَّة أصيل’ كانت تعني ‘أن تكون في  اليوناني

توافق مع طبيعتنا األصلية’. ويُعَدُّ ذلك أمراً عادي�ا، بشأن القدرة 

الداخلية المنتشرة في كل األطياف البشرية، حتى ما عليه 

حالة الشخص ‘البسيط’ األمِّي، فمن المفترض أنه مجبول 

بإدراك داخلي على استيعاب المبادئ الكونية والقوانين 

األساسية المكر�سة في هندسة الحروف على سبيل المثال.

 ’simple - ومن الجدير بالذكر هنا أن كلمة ‘بسيط

صدرت عن جذر هندو-أوربي Indo-European ويعني 

‘same - مطابق أو مماثل’ )ومصدرها أيًضا في اإلنجليزية 

single, similar, same - نفسه، مماثل، فردى( حيث 

 - ’same-fold - ينطوي مُْضمَر فحواها على ‘نفس الدمج

د. فوفقًا لعلم المعاني فإن  ع أو متعدِّ وذلك يعني، غير متنوِّ

الصلة بين ما هو بسيط وما هو فردي تُْعترَب واضحة في الكلمة 

الالتينية simplus )وتعني ‘single’ أي فردي( والتي صدرت 

من هذا الجذر. ولذلك فالشخص ‘البسيط - simple’ قد 

 ’single‘ يكون من الممكن أن يُرى بمعنى واحد على أنه

ئ، أو شخص يُْعترَب دائمًا كما هو  شخص غير متجزِّ

‘the same’، صادق مع نفسه أو نفسها. فالبساطة في هذا 

اإلدراك تُعَدُّ مثل مرآة تعكس الفردية أو الوترية اإللهية في 

الجوهر أو الفؤاد المتعلِّق بكلِّ كائن إنساني. وهي تشتمل 

ر المودع في كلمة  أيًضا على عالقة معنوية واضحة بالتصوُّ
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العطَّاس al-ªAööäs، 1993، صفحة   83

.18

تضمي/احتواء اإلسالم يف بريطاينا -   84

مة الثاينة، 2012، صفحيَت 67-66. املقدِّ

 ’secular - إن اصطالح ‘دنيوي/علماني .’relative -

ينبثق عن الكلمة الالتينية saeculum، التي تعني ‘هذا 

 the present - أو ‘الوقت الحاضر ’this age - العصر

time’، والفكرة العامَّة تشير إلى الحالة التي عليها العالم في 

هذا الوقت أو الفترة أو العصر بالذات. فقد اْستُْخِدمَت في 

رة لتشير إلى العالم المادِّي الزائل  نصوص المسيحية المبكِّ

)temporal( - بصفته معاكًسا للعالم الروحي - ويبدوا 

رة( على زمن  واضًحا كيف جاء توكيدهـا )المسيحية المبكِّ

أو فترة بالذات ليتطوَّر بسهولة إلى ما أصبح يُعْر�ف بـ ‘البيئة 

الوجودية لعالم متغيِّر على الدوام’ مميَّز بـ ‘نسبية القِيَم 
اإلنسانية’.83

ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن القول، أنه بالتعر�ف على 

العالم وبفهم أحواله في هذا الزمن بالذات فذلك بالضبط 

د  ي المتعلِّق بالتعدُّ ما يجعلنا قادرين على مواجهة التحدِّ

يني والثقافي. فهذا ال يعطي أفضلية للعالم المادِّي الزائل  الدِّ

)saeculum( على العالم الروحي، وال يهيّئ أحدهما ضد 

اآلخر، ولكن لكي نفهم أن العقول البشرية مشروطة على 

د  نحوٍ مختلف في كلِّ زمن، وأن هذا العرف يجب أن يجدِّ

نفسه بديناميكية ويستجيب لشروط جديدة ومسائالت 

جديدة لكي يظّل تقليًدا حي�ا. وفي تعبيرٍ آخر، فإن الزمان 

والمكان والناس ال يمكن تجاهلهم في التطوُّر الواقع في 

أ من مثل تلك  اإلدراك اإلنساني. وباعتباره جزء ال يتجز�

االستجابة، فهناك حالة عاجلة من أجل استصالح وتطبيق 

ما يتعلَّق بأخالقيَّات اإلسالم الصحيح الشامل وآداب 

االختالف لالشتراك في مناقشة تتَّسم باالحترام المتبادل 
د الجوانب.84 د وإسالم متعدِّ واختالف الرأي في عالم متعدِّ

ويمكن تفعيل مثل ذلك التمييز على نحوٍ أبعد ليشتمل 

أزواجًا أخرى من االصطالحات التي عادةً ما تكون مخلوطة 

 ’modernity - أو تفتقد الحّس المنطقي مثل: ‘عصرية

 ،’liberty - حريَّة‘ ،’modernism - و‘حركة الحداثة

 ’community - جماعة مؤتلفة‘ ،’libertinism - و‘إباحيَّة

و‘السطوة العرقية - communalism’. ومن المالحظ هنا هو 

د )في االصطالحات اإلنجليزية(  بروز الحقة االسم المجر�

‘ism- ’ باعتبارها تمييزاً للكلمات التي ليست غالبًا )ولكن 

ليست ثابتة( ما تشير إلى نظم ايديولوجية للفكر، واإليمان 

أو االعتقاد فقط، وإنما غالبًا ما تدلُّ على طريقة صارمة في 

التفكير أيًضا. فالدراية بالنهج الذي يمكن فيه للكلمات 

المرتبطة بأصل مشترك أن تعبِّر إيجابًا أو سلبًا عن تضامين 

رات حيويَّة يُعَدُّ ضروري�ا إذا ما كان علينا أن  متعلِّقة بتصوُّ

رات  نتجنَّب اإلنقاص وبلورة الرأي المتعلِّق بتلك التصوُّ

في عالمات من شأنها أن تخدم مساندة رأي محدود للهُويَّة 

أو شعور بملكية منفردة للحقيقة، فإذا ما تحقَّق ذلك يزداد 

النزاع وينقص الفهم المتبادل بين الجماعات.

ومما يُعَدُّ وثيق الصلة بالموضوع على نحوٍ خاّص هو 

الخلط المعِْضل للمعني بكلمة ‘modernity - عصرية/

حداثة’ مع كلمة ‘modernism - الحداثة كحركة عصرية’، 

 ’traditionalist - ِّين والميل إلى جعل وجهة نظر ‘التراثي

تستهدف تطبيق إدراك انحطاطي )ازدرائي/تحقيري( إلى 

الحداثة )modernity( بذاتها. وغالبًا ما يمتدُّ هذا االختالط 

 ’modernity‘ على مدى أبعد في المعادلة المتعلِّقة بالحداثة

م(’ باإلضافة إلى نظرةٍ  مع ما يسمَّى ‘أسطورة التطوُّر )أو التقدُّ

سلبية تمامًا ألي شيء ‘دنيوي/علماني - secular’ و‘نسبّي 
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املصدر السابق.، صفحة 94،   85

استكشاف العالقات وارلؤى.

اطيب ash-Shäöibï، 1882. الفقرة  الشَّ  86

املذكورة هنا مدنية بالكثري إىل مقالة 

 ،Michael Mumisa ميلك مميسا

بعنوان ‘الفرد واجملتمع يف اإلسالم 

 The Individual and - ر املبكِّ

 Society in Early Islam’ اليت 

مها يف دنوةٍ حول املشاركة السياسية  قدَّ

)مشروع احتواء اإلسالم يف بريطاينا(، 

اذلي نظّمه رمزك ادلراسات اإلسالمية، 

 4 ،Cambridge جامعة اكمربدج

دسيمرب، 2010.

إك Eck، 1993، صفحة 194.  87

ة أيًضا في زماننا هو وضوح التميُّز  ومن األهمِّية الملحَّ

بين، ما عليه الجانب األول من احترام لحقائق أساسية 

دة، تلك التي ال تُْعترَب مكمِّلة فقط  )fundamental( حمدَّ

سي�ا  لجميع التقاليد الروحية األصيلة ولكن معترف بها َحد�

أيًضا ببصيرة الفطرة اإلنسانية، بينما على الجانب اآلخر 

نجد الحركة األصولية )fundamentalism( بما متثِّله من 

التزام صارم لمبادئ العقيدة. وعلى نحوٍ مشابه، فاإليمان 

بوجود حقيقة مطلقة ال يحتاج ما يستلزم سلطة قهرية مطلقة 

مما يجعلها ترفض كل الخواص النسبية، من تنو�ع وتغيُّر 

فه باعتباره يمثِّل المذهب  في العالم الذي نعيش فيه، وتعر�

يَّة النسبية واالهتمام بإقامة الصالت  النسبّي. فالوعي بالخاصِّ

ال يحتاج أن يتضمَّن درجة من المذهب النسبي الذي يمحوا 

تمامًا كل القوانين األزلية )الدوامية(، والحقائق األبدية والِقمَي 

المطلقة وفي ذلك ‘كل شيء جائز’. وكما في تعليق ديانا 

دية في جامعة هارفرد  إك Diana Eck، مديرة مشروع التعدُّ

Harvard، ‘وقد أمكن ألحد الحكماء من أتباع المذهب 

النسبّي أن يشير إلى الطرق العديدة التي فيها يكون فهمنا 

األخالقي والمعرفي نسبيٌّ في صلته بالبيئات التاريخية 

والثقافية وااليديولوجية’، وإلى هذا الحّد يكون الحكيم 

دي، باعتباره شخص ما  النسبّي قريبًا في صلته بعشيرة التعدُّ

قادٌر على أن ينتمي إلى ويشارك في أسلوب إيجابي ومحترم 

ح كيف  مع أناس من مجتمعات أخرى ويمكنه أن يوضِّ
ب األعمى.87 يمكن لالستبداد أن يؤدِّي إلى التعصُّ

د وجود سليب  ، بالطبع، ليست جمر� دية األصيلة تُعَدُّ فالتعدُّ

د، اذلي ميكن فيه مللجموعات اخملتلفة أن نتتهج منطًا  للتعدُّ

حياتي�ا يفتقد نقطة امللتق يف داخل خميَّمات قَبَلِيَّة أو مقاطعات 

إن الفرق بين ‘العلمانية - secularity’ و‘المذهب 

العلماني - secularism’ قد كو�ن أفكاراً مثل الفرق بين 

المذهب العلماني السلبي أو اإلجرائي والمذهب العلماني 

التوكيدي الفكري )االيديولوجي(. فبينما تسعى محاوالت 

المذهب العلماني االيديولوجي )الفكري( إلى إقصاء 

سات في المجال العام  ينية والمؤسَّ أو كبح األصوات الدِّ

)وحتى الخاّص( بكل صرامة وقسوة، فإن المذهب العلماني 

اإلجرائي يحمي مبدأ الحقوق المتساوية لكل المواطنين، 

ِّين للمشاركة التامَّة في  يني ية المواطنين الدِّ بينما يسمح بحر�

ن )المذهب  الحوار الشعبي بشكٍل فعَّال. وبهذه الطريقة تمكَّ

العلماني اإلجرائي( من تحقيق مكاسب عديدة لإلنسانية، 
يَّات السياسية لألقلِّيَّات.85 ويسمح بالحر�

اطيب  وبتأمُّل ما حدث يف القرن ارلابع عشر جند أن الشَّ

ash-Shäöibï الفيلسوف األدنلسي الضليع يف القانون قد أوض 

ل  ة يف جمتمعه اذلي اكتن السلطة تتبدَّ يف استجابته حللقائق املتغريِّ

فيه عىل حنوٍ ملحوظ من املسملي إىل املسيحيِّي، أنه عىل ارلغم 

من اختالف الثقافات اليت تطبع األفراد واجلماعات واليت 

لة )زجئيات(، فهم  دة ومفصَّ لت خبربات تارخيية حمدَّ قد شتكَّ

شيرتكون مجيعًا يف )لكِّيَّات( كوينة معيَّنة ومبادئ تارخيية عالية 

رة ألي دين  ارلفعة وقمَِي أخالقية ال تُْعترَب من امملتلاكت املتصوَّ

دة ملثل تكل الِقمَي واملبادئ  أو مجموعة ثقافية. إال أن، صياغة حمدَّ

الكوينة ال تأخذ ماكهنا من فراغ وإمنا جاء يف هناية املطاف 

دة باعتبارنا خمولقات ذات  متأثَّرًا بالبيئة املشروطة خبربانتا احملدَّ

تاريخ. ونتيجةً ذلكل، فهناك حاجة دائمة ملواجهة وحفص الهنج 

اذلي صاغ تكل املبادئ )وجعلها رمسية( وخصوًصا عندما سيتمّر 
التفاعل واللقاء ألناٍس هلم تقاليد )عادات( خمتلفة.86
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القرآن الركمي، سورة اجحلرات )49( :   88

آية 13.

هومفان Hofmann، 2005، صفحيَت   89

.239-238

القرآن الركمي، سورة املادئة )5( : آية   90

.48

الفضل El Fadl، 2002، صفحة 16.  91

انظر فامي سبق، صفحة 557.  92

انظر فامي سبق، صفحة 558.  93

لت )41( : آية  القرآن الركمي، سورة فصِّ  94

.53

وهنا، امك يفسِّره الفصل العشرين ‘فإن اصطالح “آفاق” ميكن 

ر اإلسناين  اع جمال التصوُّ أن يُْفهَم عىل أنه شيري إىل لكٍّ من استِّ

ع احلقول يف املعرفة اإلسناينة، مهما اكتن احتماالت  وإىل نتوُّ

مصادرها. مفثل ذكل التعمُّق اإلدرايك ميكن أن تيحقَّق فقط بعد 

فرتةٍ من النمّو’95 ونضجيَّة الويع امك يؤكِّد القرآن عىل ذكل رمارًا.

وتصديقًا آرخ ملثل ذكل ارلأي مطروح يف تعليق محمد أسد 

عىل اآليات األوىل اليت أوحيت يف القرآن: “ٱقۡر�أ بِٱسِۡم ر�بَِّك 

َسنـَن مِۡن عََلٍ - ٱق�ر�أ� َور�بَُّك ٱأۡلَك�ر�مُ -  ِ ِي َخَلَ - َخَلَ ٱإۡل ٱذلَّ

سَنـَن مَا لَم� يَع�لَم” 96 ويالحظ أسد  ي عَلََّم بِٱلۡقَلَمِ - عَلََّم ٱإۡلِ ٱذلَِّ

أن القمل، واستخدامه اكن تعليمًا لإلسنان من اهلل، وهو رزم عىل 
نة بواسطة الكتاةب: 97 لك املعارف املدوَّ

فقدرة اإلسنان الفردية عىل توصيل أفاكره وخرباته 

وبصائره، بواسطة التدوين الكتايب من فردٍ إىل فرد، 

من جيٍل إىل جيل، من أحد البيئات الثقافية إىل 

أرخى، مما جيعل اكمل املعرفة اإلسناينة جمبولة سِبامت 

الشخصية الرتامكية؛ فالشرك وامحلد عىل هذه القدرة 

املوهوةب من اهلل، مفنذ زمن بعيد فإن لك اكئن إسناين، 

شيارك بطريقة أو بأرخى، يف استمرار الرتامك املتعلِّ 

باملعرفة املتاحة جللنس البشري، فاإلسنان مذكور 

بكونه قد علَّمه اهلل أموراً ليست يف متناول الشخص 

مبفرده وطبعًا ال سيتطيع أن يعرفها نبفسه.

وتبعًا هلذا التوضيح شبأن األمهِّية املوكولة بالتبادل الثقايف 

باعتباره ميثِّل الوسائل اليت ستتهدف تطوُّر املعرفة، فإن محمد 

أسد يؤكِّد ادلور احملوري للويح اإلهلي يف التعلمي ارلويح 
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السياسية وتفو�ق الحضارة اإلسالمية، التي جعلت 

علماء المسلمين يرفلون في شعور بثقة زائدة في 

النفس. فاالنشغال بتحقيق التضمين المتعلِّق بالتزام 

ع إنساني ومعرفة متبادلة في ظلِّ شروط  تجاه تنوُّ

معاصرة يتطلَّب تأمُّاًل أخالقي�ا وانتباهًا للظرف 

التاريخي - وذلك بالضبط ما يُْعترَب مفقوًدا في علم 

الالهوت التطهيري ومبدأ المعتقد.

التبادل الثقايف ومنّو املعرفة االإن�شانية

ع اإلنساني والمعرفة  إن مثل تلك التأمُّالت حول ‘التنوُّ

المشتركة’ جعلنا نستدعي في الحال السؤال البحثي الذي 

طُرَِح في الفصل قبل األخير من هذا العمل، ‘الرمزية الكونية 

للخطِّ المنسوب’ - ‘لماذا كان على ثالثة قرون أن تنقضي 

بعد وفاة رسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص قبل ظهور ‘نبيُّ الكتابة’ ]ابن 

مقلة Ibn Muqla[ الذي ستقرِّر تركته ما قد اْعتُبَِر منذ ذلك 

الوقت بمثابة األسلوب األمثل على اإلطالق الذي يتعهَّد 
النّص الموحى بالكتابة’.92

ونتطوي اإلجاةب عىل واحد من أمهِّ النتائج هلذا الفصل: إن 

ابتاكر اخلّط املنسوب ‘اكن عليه أن نيتظر حىت تيحقَّق زمن 

األفق املتعلِّ مبعرفةٍ نتطوي عليها صدور املناصرين للثقافة 

اإلسالمية، ومعها االصطالحات العملية للُّغة العربية، اليت اكن 

مات  ع مبا فيه الكفاية لتحتوي وستتوعب التقدُّ عليها أن تتوسَّ

رة األرخى’.93 وهذا اإلرجاء يف  اليت حقَّقتها احلضارات املبكِّ

نَا 
النمّو اإلدرايك يُعَدُّ مقرتًحا يف اآلية القرآينة “َسرُنهِيِم� َءايََـتِ

َأنفُِسهِۡم...” 94 ٱ�َفَاِق و�ٓ� ِ ِ �

Cultural Exchange 

and the Growth of 

Human Knowledge

دة ستتهدف احلقيقة  مبعرثة، وإمنا مواجهة بي إدرااكت متعدِّ

هبمَّة شنطة. امك نصَّ القرآن نفسه عىل ذكل يف وضوح، “...

اْ...”.88 وفي آيةٍ أخرى، 
�
و�َجعَل�نََـُكم� ُشعُوبًا و�قَبَآئَِل لِتَعَار�فُو

تلك التي قد و�ِصفَْت على أنها بمثابة ‘البيان الرسمي الفعلي 

يني’،89 حيث ينّص القرآن ناصًحا: د الدِّ للتعدُّ

واستجاةبً إىل تكل اآليات باإلضافة إىل أرخى يف القرآن 
د ادلِّين فقد أصبح واحضًا أن:91 تقضي بالتعدُّ

راً  املعلِّقون عىل القرآن الركمي يف املراحل األكرث تطوُّ

لم يستكشفوا تمامًا االستدالالت المتعلِّقة بهذه 

د...وفي الحقيقة، فإن الوجود  الموافقة الرسمية بالتعدُّ

المتعلِّق بالتنو�ع باعتباره سبب رئيسي لعملية الخلق 

ما زالت غير نامية بشكٍل متكامل في علم الالهوت 

اإلسالمي. فلم يتوفَّر الباعث لعلماء المسلمين في 

عصور ما قبل الحداثة لكي يسبروا غور المعنى وما 

يترتَّب على ذلك بشأن التأييد القرآني فيما يتعلَّق 

ع وعالقات التبادل بين الثقافات  بموضوع التنوُّ

المختلفة. ويرجع ذلك إلى حدٍّ ما بسبب الهيمنة 

Qur'an 5:48 (90)
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انظر فامي سبق، صفحة 558.  95

القرآن الركمي، سورة العل )96( :   96

اآليات 5-1.

أسد Asad، 2003، صفحة 1099.  97

.vi ،.نفس املصدر السابق  98

واألخاليق جللنس البشري: ‘وجبابن ذكل فإن تعلمي اهلل سبحانه 

وتعاىل لإلسنان شيري أيًضا إىل األداء الاكشف عن وحيه، 

من خالل األنبياء، واحلقائق ارلوحية واملعايري األخالقية اليت 

س بكيفيَّة ليس فيها أي إهبام أو ليس  ال ميكن أن تؤسَّ

عن طريق اخلربة البشرية ومنطق التفكري واالستدالل فقط: 

وذلكل، فإنه )األداء الاكشف( يعيِّ حدود الظاهرة املتعلِّقة مبا 

عليه معلية الويح.’

وجدرٌي باذلرك أن محمد أسد ريجع بصراحة خصائص روح 

اع اآلفاق’ إىل ارلوح اليت  البحث املستقّل املرتافق مع ‘استِّ
عليها القرآن نفسه: 98

فمن خالل إصراره على الوعي اإلدراكي 

للهُويَّة والمعرفة، فهو ]القرآن[ يوقظ ضمن تابعية 

روح الفضول الفكري والبحث المستقّل، 

ض عنها في نهاية األمر ذلك العصر  التي تمخَّ

الساطع في التعلُّم والبحث العلمي الذي ميَّز 

عالم اإلسالم في قمَّة عنفوانه الثقافي؛ وإلى 

حدٍّ ما فالثقافة التي يربِّيها القرآن تتغلغل 

هت  بُل توجَّ بأساليب ال حصر لها وبتلك السُّ

نحو أحوال العقل األوربي في القرون الوسطى 

ووهبت إنهاًضا أدَّى إلى إحياء الثقافة الغربية 

 ،the Renaissance التي نسمِّيها عصر النهضة

وبالتالي أصبح على مدار الزمن مسؤواًل إلى حدٍّ 

كبير عن ميالد ما يوصف بـ ‘عصر العلم’: وهو 

العصر الذي نعيش فيه اآلن.

وهنا، امك يفسِّره الفصل العشرين ‘فإن اصطالح “آفاق” ميكن 

ر اإلسناين  اع جمال التصوُّ أن يُْفهَم عىل أنه شيري إىل لكٍّ من استِّ

ع احلقول يف املعرفة اإلسناينة، مهما اكتن احتماالت  وإىل نتوُّ

مصادرها. مفثل ذكل التعمُّق اإلدرايك ميكن أن تيحقَّق فقط بعد 

فرتةٍ من النمّو’95 ونضجيَّة الويع امك يؤكِّد القرآن عىل ذكل رمارًا.

وتصديقًا آرخ ملثل ذكل ارلأي مطروح يف تعليق محمد أسد 

عىل اآليات األوىل اليت أوحيت يف القرآن: “ٱقۡر�أ بِٱسِۡم ر�بَِّك 

َسنـَن مِۡن عََلٍ - ٱق�ر�أ� َور�بَُّك ٱأۡلَك�ر�مُ -  ِ ِي َخَلَ - َخَلَ ٱإۡل ٱذلَّ

سَنـَن مَا لَم� يَع�لَم” 96 ويالحظ أسد  ي عَلََّم بِٱلۡقَلَمِ - عَلََّم ٱإۡلِ ٱذلَِّ

أن القمل، واستخدامه اكن تعليمًا لإلسنان من اهلل، وهو رزم عىل 
نة بواسطة الكتاةب: 97 لك املعارف املدوَّ

فقدرة اإلسنان الفردية عىل توصيل أفاكره وخرباته 

وبصائره، بواسطة التدوين الكتايب من فردٍ إىل فرد، 

من جيٍل إىل جيل، من أحد البيئات الثقافية إىل 

أرخى، مما جيعل اكمل املعرفة اإلسناينة جمبولة سِبامت 

الشخصية الرتامكية؛ فالشرك وامحلد عىل هذه القدرة 

املوهوةب من اهلل، مفنذ زمن بعيد فإن لك اكئن إسناين، 

شيارك بطريقة أو بأرخى، يف استمرار الرتامك املتعلِّ 

باملعرفة املتاحة جللنس البشري، فاإلسنان مذكور 

بكونه قد علَّمه اهلل أموراً ليست يف متناول الشخص 

مبفرده وطبعًا ال سيتطيع أن يعرفها نبفسه.

وتبعًا هلذا التوضيح شبأن األمهِّية املوكولة بالتبادل الثقايف 

باعتباره ميثِّل الوسائل اليت ستتهدف تطوُّر املعرفة، فإن محمد 

أسد يؤكِّد ادلور احملوري للويح اإلهلي يف التعلمي ارلويح 
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القرآن الركمي، سورة البقرة )2( : اآلييت   99

.3-2

100 أسد، 2003، صفحة 8. حول هذه اآلية 

القرآينة انظر أيًضا فامي سبق، صفحات 

.74 ،62 ،49

انظر واردي Wardy، 2000، صفحة   101

.465

102 انظر رجيل Riegel، 1973، صفحة 5.

م املعرفة دور املناظرة املنطقيَّة يف تقدُّ

ع المعرفة البشرية ومدى  وبنظرةٍ أعمق في تأمُّالتنا بشأن تنوُّ

أهمِّية التبادل الثقافي، فإن الدور الموكول بالمناظرة المنطقية 

ر المعرفة ال يمكن أن يحكم عليه بالمغاالة. فأحد  في تطوُّ

المبادئ التأسيسية في الحضارة الغربية يقوم على تأكيد 

أفالطون بأن إجراءات الجدل أو المناقشة الفلسفية - 

اإلجراءات المعيارية للتحقيق النقدي والتهذيب التراكمي 

لألفكار، ووجهات النظر، واآلراء، وصياغة المثال بالمحادثة، 

رات البديلة  والحوار، والمناقشة والتفاعل بإخالص مع التصوُّ

- يُعَدُّ مختلفًا تمامًا بل وذو أثر غير محدود إذا ما قورنت 

نها عقل  بالبالغة. 101 وبهذا المعنى، فإن كل األفكار التي يكوِّ

اإلنسان تُْعترَب مؤقَّتة، أو كما تبدوا حتى اآلن مصاغة أو معبِّرًا 

عنها على نحوٍ غير متالئم، وليس ذلك لغياب النهاية في سلسلة 

عمليات التراكم والتطوُّر. فكما اتَّضح، فإن قدرة اإلنسان على 

نقل المعرفة بواسطة ‘القلم’ من محيط ثقافي إلى آخر يدمغ 

كامل المعرفة اإلنسانية بما يجعلها ذات شخصية تراكمية.

فيف حقل سيكولوجية التطوري، جند أن إرجاءات املناظرة 

املنطقية قد وصفت باعتبارها أعىل رمحلة يف التطوُّر اإلدرايك.102 

ر  ر املفكِّ ق حيرِّ وليست حمالًّ للتنازالت، وإمنا رتقُّب متورتِّ خالَّ

صاحب العقل املفتوح من النظريات القاسية الصلبة واألُطُر 

لة والطرز املشروطة للفرك، من تبعيَّات  الثابتة، والعادات املتأصِّ

ة، وحقائق زميَّفة، وخوف من التغيري والرتدُّد يف االقرتاب  مرتسِّ

د الشعور اذلايت للشخص، واالنتماء إىل  من أي شيء قد هيدِّ

انطباع فردي ُأحادي اجلابن أو مثال متعلِّ باملفاهمي. ودباًل من 

يم للفرك يضع الاكئن اإلسناين  ذكل، فإن هذا األسولب التقدُّ

The Role of 

Dialectic in the 

Advancement of 

Knowledge
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وعلى الرغم من ذلك، فمن المسلَّم به بوضوح، أن هذا 

التقدير واإلعجاب بعصر العلم ال يجب أن يؤخذ على أنه 

بمثابة تأييد لمحاولة تفسير الظواهر بمبادئ بسيطة نسبي�ا 

)reductionism( وما يتبعها من مادِّيَّة )materialism( كنتيجةٍ 

حتمية في حركة علمية متغطرسة، تلك التي ترهق قدرة 

أسلوب التحقيق العلمي لكي يشتمل على كل الحقيقة 

رها من خالل الوسائل الكمِّيَّة، حتى إلى المدى الذي  ويفسِّ

يُِصرُّ فيه على أن الحقيقة التي يمكن مالحظتها هي الحقيقة 

الوحيدة. وعلى العكس من ذلك، فمحدوديَّات التحقيق 

العلمي ملحوظة بوضوح بالرجوع إلى اصطالح ‘الغيب’ في 

اآلية القرآنية التي تنصُّ على أن “ذَ�لَِك ٱلِۡكتَـُب اَل ر�ي�َب فِيهِ 

�مُتَّقِيَن - ٱلَِّذيَن يُؤ�مِنُوَن بِٱلۡغَي�ِب...”.99 ويعلِّق محمد  هًُدى لِّل
أسد على ذلك كاآلتي: 100

اصطالح ‘الغيب’ يُْستَْخَدم في القرآن ليشير إلى 

كلِّ تلك المحاور والمراحل التي عليها الحقيقة 

التي تقع خارج نطاق المدى المتعلِّق باإلدراك 

اإلنساني، ولذلك ال يمكن أن تُبَر�هَن أو ال 

تُبَر�هَن بالمالحظة العلمية أو حتى المؤلَّفة بما يقي 

الحاجة بالكاد في إطار المفاهيم المقبولة للفكر 

النظري...فالشخص الوحيد المقتنع بأن الحقيقة 

د  المطلقة تشتمل على ما هو أبعد بكثير من جمر�

بيئتنا امللحوظة ميكنه أن نيجح يف بولغ اإلميان 

باهلل، وبالتايل، اإلميان بأن احلياة هلا معىن وهدف.
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Henzell- 103 انظر هزنل-توماس

مة  Thomas، 2001، صفحات املقدِّ

.xii

104 انظر فَورل Fowler، 1981، صفحة 

.185

105 القرآن الركمي، سورة البقرة )2( : 

آية 143: “و�كََذ�كِلَ َجعَلۡنَاكُۡم ُأمَّةً 

و�َسطًا...”

 ،Izetbegović 106 عزت بيجوفيتش

1994، صفحة 273.

107 بارهنارت Barnhart، 1988، صفحة 

.1185

ةً أخرى يوفِّر علم االشتقاق اللُّغوي معْلَمًا إرشادي�ا.  ومرَّ

فالمعنى األصلي لكلمة ‘فهم - understand’ في اإلنجليزية 

)وفي اإلنجليزية القديمة - understandan( كان ‘أن يقف 

في وسط...’ وذلك يعني، أن يُْفهَم أو يُْدر�ك عن طريق الخبرة 

المباشرة وااللتزام بالحوار. وتلك هي الحالة الوحيدة في 

اإلنجليزية الحديثة التي ما زالت تضيف البادئة under التي 

تعني ‘بين - between’ أو ‘وسط - among’ )كما في 

 ،to investigate - يحقِّق‘ ،undersecan اإلنجليزية القديمة

يطلب أو يستهدف الوسط - seek among’(. وهذه اإلضافة 

 ’below - البادئة تعني في جميع الحاالت األخرى ‘أسفل

 verstehen وفي األلمانية الحديثة .’beneath - أو ‘تحت

ط العلّو األلماني verstan( حيث تقوم على  )من متوسِّ

إضافة بادئة مختلفة )-ver(، التي تعني ‘في مواجهة أو على 

قمَّة...’، وبذلك تكون verstehen تعني حرفي�ا ‘أن تقف في 

صدارة أو على قمَّة...’. وذلك نفس المعنى الموكول بكلمة 

‘understanding’ مثل الوقوف ‘على قمَّة...’ أم ‘مطالًّ 

 Ionic 107 من أعلى على...’ كما يوجد في اليونانية األيونية

.Greek  epí-stasthai

فهناك نوعان من اإلدراك أو الفهم مدرجان هنا: اإلدراك من 

طًا -  خالل الخبرة المباشرة وااللتزام بالحوار )‘يقف متوسِّ

standing among’( واإلدراك عن طريق الترقُّب والمشاهدة 

 standing in front of, - ...يقف في مواجهة أو على قمَّة‘(

or on top of’(. فمن المهّم، أن هاتان الصياغتان من التعلُّم هما ما 

اعتبرهما الفيلسوف اإلنجليزي الراحل باكون - وهو العالم ورجل 

 الدولة فرانسيس باكون  Francis Bacon - بمثابة األُُسس 

التي انتهجها تعلُّمه باالستقراء واالستنتاج، وهذا هو المعنى 

يف ملتق ماكين، مبثاةب برزخ أو نقطة تقاطع، جتتهد لتوحيد 

األضداد، ونتجح يف بولغ التوازن وحّل الصراعات.103 وذبكل 

يكون مقرتح التناقض بي املنطق واالعتقاد ادلِّين بعيد لك 

البُعْد، وتصبح إرجاءات التحاور أو التناظر املنطيق مبثاةب عامل 

جوهري يف ارتقاء اإلميان نفسه،104 متمِّمًا كال امللكتي املتعلِّقتي 

باملشاهدة التجربيية و‘اخليال اإلدبايع’ باعتباره ملةك ذات 

سطوة أعىل وبواسطته نيجيل احلّق من خالل اإلدراك املباشر.

م بالتجربة وامل�شاهدة التعلُّ

فيما يتعلَّق بالتوازن بين الملكات البشرية، والنهج الذي 

يكون فيه ذلك التوازن متمِّمًا للمراد بـ ‘الطريق الوسطي’ 

باعتباره أحد مبادئ اإلسالم اإلرشادية،105 وهنا يستحّق أن 

نضيف بعًضا من بصيرة الرئيس الراحل لجمهورية البوسنة 

والهرسك علي عزت بيجوفيتش Alï Izetbegović تغمَّده 

ح في بياٍن بليغ في كتابه المتناسب  الله برحمته، حيث صرَّ

في عنوانه ‘اإلسالم بين الشرق والغرب’ عن التوازن المثالي 

بين اإليمان والتجريبية. معلِّقًا على نقطة االلتقاء بين ما 

 ’Anglo-Saxon spirit - سمَّاه ‘روح األنجلو-ساكسون

وطريق الوسطية في اإلسالم، حيث أشار إلى الكيفيَّة 

 Roger التي انتهجها الفيلسوف اإلنجليزي روجر باكون

Bacon في القرن الثالث عشر، ‘وذلك بإقامة كامل بنية 

الفكر الفلسفي اإلنجليزي على أساسين منفصلين: التجربة 

الباطنة، التي تؤدِّي إلى تنوير الحقيقة الروحية، واالستنتاج 

القائم على مالحظة الظاهر، المؤدِّي إلى الحقيقة العلمية 

.’)106scientia experimentalis(

Learning by 

Experience and 

Observation
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108 هزنل-توماس، 2005، صفحيَت 

.268-267

 ’a-vidya‘و ’seeing - أو ‘يرى ’knowledge - معرفة‘

تعني ‘ignorance - جهل’ وحرفي�ا تعني ‘not seeing - ال 

 eidos أعمى’. ونفس الجذر يعطينا كلمة - blind‘ يرى’، أو

 to‘(ا videre وفي الالتينية idea اليونانية، وفي اإلنجليزية

ة  see - ليرى’( التي ترتبط بهم اشتقاقاتنا اإلنجليزية الخاصَّ

بنا. وكلمة ‘white - أبيض’ مشتقَّة من نفس الجذر من كلمة 

Celtic، وتعني حرفي�ا ‘easily seen - مرئي بسهولة’.

ومن الجدير بالذكر أيًضا أن المعنى األصلي لكلمة 

ص  idea اليونانية، استخدمها أفالطون في المعنى المتخصِّ

‘الشكل النموذجي - archetypal form’ أو ‘نموذج 

 - ideal‘ وبقيت في اإلنجليزية( ’prototype - أصلي

متكامل كمثل أعلى’(، وهو الـ ‘مظهر - look’، ‘ظهور 

أو هيئة - appearance’ أو ‘image - صورة أو تماثل 

ر قبل القرن  بصري’ لشيٍء ما. فالمعنى اإلنجليزي المبكِّ

الخامس عشر كان أفالطوني�ا، كأن تقول‘شكاًل سائًدا أو 

 type - نوع أو نموذج ،general or ideal form - مثالي�ا

or model’. فالمعنى األكثر تجريًدا المتعلِّق بـ كلمات 

 mental conception/اعتقاد، رأي، مفهوم - notion‘ مثل

- تصوير عقلي’ لم يكن موجوًدا في اإلنجليزية حتى 

القرن السابع عشر وحتى عام 1796 لم تكن هناك كلمة 

‘ideology - األفكار والمعتقدات’ المستعارة من الكلمة 

الفرنسية ‘idéologie’، فظهرت في اإلنجليزية. لقد صاغ 

الفرنسيون هذه الكلمة أثناء تحقيق حرصهم على جعل 

ثورتهم علمانية لتدلُّ على الدراسة أو علم األفكار، وبسرعة 

أخذت تفترض الفكرة أو المعنى اإلضافي الذي يشير إلى 

ر تنفيذها. معنى صياغة تنظيرية يتعذَّ

ض عنه  بالتعلُّم بالتجربة والمشاهدة، على عكس ما تتمخَّ

األساليب الرجعية التي تمثِّل الموضة السائدة في التفكير 

المتعلِّق بالسكوالستية )مدرسة غربية فلسفية الهوتية( في 

د والسلطة.  العصور الوسطى حيث تقوم على المنطق المجر�

س  وهلذا السبب أصبح فراسنيس باكون يُعْر�ف بأنه مؤسِّ

املهنج التجرييب والعملي يف دباية الثورة العملية األوروبية يف 
القرن السابع عشر.108

ومن ناحيةٍ أرخى فإن مسارًا ثقافي�ا واحًدا في التاريخ 

الغربي كان القصور المستمّر لمفهوم التجربة )في معنى 

كال االتِّجاهان الباطن والظاهر( لينحصر مفهومه في نطاق 

ر بعض  التجريب العلمي experimentation، وهذا يفسِّ

الشيء النجاح الباهر ألساليب التحقيق العلمية داخل القطاع 

عه  المرهون بالواقع الممكن مالحظته، مما أدَّى أيًضا إلى توسُّ

ي العلمي الذي نتج عنه إغفال أشكال  المفرط في التقصِّ

التحقيق التجريبي األخرى واإلدراك المتضمِّن للملكات 

الباطنية المتعلِّقة بالبصيرة المباشرة.

وبإلقاء بعض الضوء على مشكلة التجريد المفرط 

بالتنقيب عن المعنى المضمر في كلمة ‘idea - فكرة، 

رأي، اعتقاد’ التي لم تكن في األصل تعني ما يتعلَّق بكلمة 

‘thought - فكرة أو رأي ناتج عن تفكير’ باعتبارها تمثِّل 

د ديُّل عىل ‘املظهر املتعلِّ شبيٍء ما’، أو ذكل  إجراء عقلي جمر�

اًك’. مفصدر الملكة ريجع إىل اجلذر  اذلي يُْعترَب ‘رمئي�ا’ أو ‘مُْدر�

اهلندو-أوريب ‘-ueid’، ويعني ‘look at, see - انظر إلى، 

 Sanskrit يرى’. فهذا الجذر يعطينا الفيدا السنسكريتية

سة  Veda، ‘المعرفة - knowledge’، كما في الكتب المقدَّ

في العقيدة الهندوسية Hinduism، فكلمة vidya تعني 
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109 انظر صفحة 645 واجلزء األول، 

صفحة 261.

رة على نفس الطريقة المتضمَّنة  لتخلط الملكات المعرفيَّة المتبصِّ

في المعنى األصلي لكلمة ‘idea - فكرة، رأي، اعتقاد’.

ر املحوري ‘لال�شتقامة’ الت�شوُّ

وكممارسة أخيرة في عملية ‘كشف الغطاء’، فدعنا نعود 

إلى القلم والخّط ونتذكَّر التصريح الذي أدرجناه فيما سبق 

حيث ينصُّ على آٍن ‘الخّط المنسوب ليس قيًدا يستهدف 

فة على نحوٍ ضيِّق أو محدود’.109 وبفعل ذلك  إمالء معايير معر�

نجد أن كلمة straitjacket وتعني يقيِّد أو يعيق تقترح فرصة 

قة على نحوٍ خاّص لتوسيع الدراسة في حقل اللّغة والمعنى  خالَّ

بالكيفيَّة التي تصوغ معًا عديًدا من الخيوط الجارية خالل 

التأمُّل المستغرق حول اللُّغة والمعنى المطروح في هذه الخاتمة 

النهائية. وكداللةٍ على ذلك، ما تتضمَّنه األفكار المتعلِّقة 

ر الذي تنطوي عليه كلمة ‘استقامة -  بالمعنى الموكول بالتصوُّ

straightness’ حيث يُْعترَب موحيًا على وجه الخصوص.

فيف تأمُّالت انب عريب حول األلِف، اليت شتلكِّ اجلزء األول 

من االبتهاالت املسائية يف يوم األربعاء من أوراد األسبوع، 

حيث شيري إىل ماكنتها )األلِف( باعتبارها أكرث ارلموز 

صلةً باهلل عزَّ وجّل وذكل لفضيلة استقامتها، واستقاللية متنع 

ربطها بأي رحف تيبعها يف حي أن قيمتها العددية هي واحد 

عىل التمام والمكال. إن حاالت االحنناء والتقوسي يف مجيع 

احلروف األرخى إمنا نتشأ من ظهور املستقمي يف أشاكل متآلفة 

االختالف ال تُعَدُّ وال تُْحصَى. ونباًء عىل ذكل، فإن األلِف 

رمتبطة عند انب عريب ‘بِعصا موسى’ عليه السالم، حيث ميكن 

فهم كوينَّتها مبثاةب احلرف البدئي أو األو�يّل، ومجيع احلروف 

The Pivotal 

Concept of 

'Straightness'

فالتعديل في مراد ‘معنى أن تعرف’ يمكن أيًضا أن يُْدر�ك 

في إنجليزية ما بعد القرون الوسطى في تبديالت علم المعاني 

 - knowing‘ المتعلِّق بكلمات معيَّنة فجعلتها تربط كلمة

يعرف’ مع ‘skill - مهارة’ أو ‘ability - قدرة’. وبناًء على 

ذلك فإن كلمة ‘cunning - ماكر، بارع، مخادع’ والتي تعني 

اآلن المعنى المتضمِّن في ‘skilfully deceitful - مضلِّل 

اش’ )من القرن السادس عشر(، كانت في األصل  ببراعة، غشَّ

 - can‘ متعلِّم’، ولكن عالقتها بالكلمة - learned‘ تعني

يستطيع، يمكن، يْقِدر’ )محفوظة في ken االسكتلندية وتعني 

ح كيف أن كلمة ‘learning - يعلِّم’  ‘know - يعرف’( توضِّ

دة ولكن  كانت ُمْدر�كة ليس بالضرورة لتعني معرفة جمر�

مكعرفة أمكن حتصيلها من خالل قدرة باطنة ونفاذ بصرية 

ة ومهارة’  وجترةب. فملكة ‘craft - رحفة ستتزلم براعة وخربة خاصَّ

ما زالت تحتفظ بكال المعنيَين: المعنى المتضمَّن في كلمة 

‘skill - مهارة’ المشترك في تجارة أو مهنة والمعنى المهين 

د ‘craftiness - املرك والرباعة واحلذقية’  الذي يسقطه إلى جمر�

أو ‘cunning - مميَّز بالذكاء والخديعة، ماكر’. فالمعنى 

 - strength‘ كان ’craft‘ األصلي في اللُّغة األلمانية لكلمة

ة، منعة، حصانة، متانة’، وهذا المعنى ما زال محفوظًا في  قوَّ

اللُّغات األلمانية األخرى فيما عدا اإلنجليزية.

 dokein وإضافةً إلى هذا االهتمام هو حقيقة ما عليه كلمة

اليونانية )التي تعطينا كلمة ‘dogma - عقيدة، نظام، مبدأ، 

 orthodox‘ في كلمات مثل -dox إيمان’ والعنصر اإلضافي

 - heterodox‘ك بإيمان راسخ تقليدي(’ و - أورثوذكس )يتمسَّ

خارج عن المعتقدات واألعراف’ و‘paradox - تناقض الحال(’ 

ر’  وتعني ‘appear - يتَّضح، seem - يبدوا، think - يفكِّ
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 ،2000 ،Ibn ªArabï انب عريب  110

صفحيَت 164-165. فهذه اجملموعة من 

عة:  املفاهمي موجودة حتت عناوين متنو�

‘األوراد اليومية، أوراد األسبوع، أوراد 

األيام والليايل’ أو شبلٍك سبيط حتت 

اسم ‘وِر�د’.

انظر فامي سبق، صفحيَت 585-584.  111

يس Kassis، 1983، صفحات  اكسِّ  112

.959-946

ويعني ‘stand - يقف، ينتصب على قدميه’. كما أنتج هذا 

األساس أيًضا كلمة stare الالتينية، ‘stand’ )مصدر إنجليزي 

لكلمتَْي ‘state’ و‘station’(. فالجزء األول من الكلمة 

‘steadfast’ ينشأ عن األلمانية ١firm‘ ،*fastuz - متين 

راسخ’. وبذلك تكون هذه الكلمة اإلنجليزية حاوية لمعاني 

‘stand firm, abide in a state or station - واقف بثبات، 

يقيم في حالة أو منزلة’ وتعكس بشكل واضح جد�ا عديًدا من 

المعاني العربية في جذر ق-و-م. فمن المهّم إدراك أن معنى 

الشجاعة األخالقية، والوقوف بثبات وإخالص مساهمتان 

في معنى ‘standing up - الوقوف على المبدأ’ في مواجهة 

شخص أو شيٍء ما دون أن ينحرف عن تلك النيَّة المستقيمة.

لقد الحظنا بالفعل أن الصفة اإللهية ‘قيُّوم’ تُعَدُّ بمثابة 

ر ابن عربي لحرف األلِف  المنشأ الذي استند إليه تصوُّ

 subsistent - ليكون داللي�ا على ‘قيُّوميَّة الموجود الحّق

Self-Standingness’ )الكفيل بعون نفسه والكفيل بدوامية 

دعم نفسه فال يعتمد على شيٍء آخر، بينما كل ما دونه يعتمد 

ر المتعلِّق باالستقامة، أحيانًا ما يُعَر�ف  عليه(، ولكن التصوُّ

على أنه الوسيلة إلى اإلسالم، يُْعترَب وثيق الصلة على نحو 

معيَّن بتحقيقنا في الرأي القائل بأن الخّط المنسوب ليس 

.’straitjacket - قيًدا‘

 strait-laced‘ قيًدا’، مثل كلمة -straitjacket ‘ فكلمة 

فاته’ )شديد الفضيلة  ا في آرائه وتصر� وتعني: صارم جد�

over- - حيُّ الضمير بإفراط ،severely virtuous -

هه التطهيري -  يني وتوجُّ scrupulous، صارم في تقيُّده الدِّ

puritanical(، تعكس التضامين السلبية لكلمات نشأت من 

 كلمة إنجليزية مهجورة strait وتعني ‘ضيِّق - narrow، موقع 

نون لفظيَّاته يف معلية التعبري الصويت. فاأللِف  األرخى يكو�

تتقدَّس مبا عليه خشصيَّتها من انتصاب واستقامة متوازية مع 

خطِّ اجلاذبية )الواصل بي الفوقية العولية والتحيَّة السفلية( 
ُّوميَّة املوجود احلّق’.110 ‘وذكل شأن قي

وامك هو مذكور عاليه، فإن املعىن اجملازي اذلي يقصده انب 

ُّوميَّة’ ليصف حالة الوقوف  عريب باستخدامه اصطالح ‘قي

املنتصب عىل استقامة دبون مساعدة ‘يُْفهَم جيًِّدا بارلجوع إىل 
َّح إليه شبلك واض’.111 االسم اإلهلي ‘القيُّوم’ اذلي يمل

 ،eternal - أزلي ،everlasting - ُّوم’ )‘أبدي فكلمة ‘قي

واجب الوجود بنفسه - self-subsistent’( هي واحدة من 

المعاني المتعلِّقة بالجذر العربي ق-و-م. فالنطاق المتَّسع لما 

عليه تلك المعاني في القرآن يتضمَّن الوضع واقفًا في انتصاب 

أو في مستوى علوي، ينهض، يرفع، قيام اليقظة والمراقبة، 

سية، قيام المعيار، قوام حّق،  مقام أو منزلة، مُقام، مكانة مؤسَّ

تناظر، قامة أو مكانة، يقيم، انتصاب القامة، مواظب على 

أو يقوم بعمٍل ما )كما في: ‘أقام الصالة’(، بعث )قيامة(، 

ِّم، السير باستقامة في االتِّجاه  صحيح، حقيقي في معنى قي
الصحيح، متين ومخلص وفّي في معاني )استقام، مستقيم(.112

ةً أخرى يتبيَّن أن ما يتوازى مع االشتقاق اللُّغوي  ورمَّ

في اإلنجليزية وله نفس االتِّجاهات واألهداف يساعد في 

الكشف عن بعض التقاربات الحميمة في المعاني الجوهرية 

المضمرة. فكلمة ‘steadfast وتعني ثابت، راسخ، مخلص، 

وفّي’ على سبيل المثال تصدر عن كلمة ألمانية ترجع إلى 

فترة ما قبل التاريخ stadiz* وهي )‘Stadt’ في األلمانية 

الحديثة وتعني مدينة ‘town’(، وهي تعود راجعة إلى أصل 

 ،*sta- ،*ste- المشتّق من األساس ،*stetis هندو-أوربي هو
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 ،1995 ،al-Ghazälï انظر الغزايل  113

صفحيَت 22-21.

انظر اجلزء األول، صفحة 151.  114

لشروط الرأي األرسطي بشأن القطاع الذهبي، الذي كان 

حه في  محور شرح الغزالي ألخالقيات اإلسالم كما وضَّ

ين’، كما كان الحال كذلك  عمله الكبير ‘إحياء علوم الدِّ

عند بوذيس Boethius )بداية القرن السادس الميالدي( 

الذي وصف اإليمان الحقيقي بكونه ‘حالة وسطيَّة بين 

 a mean between - حالتَي زندقة متعاكسان في االتِّجاه

 The - وكتابه بعنوان ‘مواساة الفلسفة ’contrary heresies

Consolation of Philosophy’ أصبح واحد من أكثر الكتب 

رواًجا وتأثيراً في العصور الوسطى.

ه  ففي شرح الغزالي، نجد أن الفضائل تَُحر�ف وتُشوَّ

وتصبح فسوقًا وفساًدا في السلوك من خالل نقص أو إفراط 

بعيد عن الوسطية. ولذلك، فإن ِسمَة الشجاعة على سبيل 

المثال تُز�كِّي خصال مختلفة تستحقُّ الثناء، بما في ذلك 

ة النفس، والصبر والتحمُّل،  النبل والكرم، والنجدة، وعزَّ

ُمّو، ولكن إذا ما أصبحت  والثبات على الحّق، والوقار والسُّ

لَف،  غير متوازنة على جانب اإلفراط، فهي تؤدِّي إلى الصَّ

وسرعة الغضب )االستشاطة(، والتكبُّر، والعُْجب أي تصبح 

متناقضة عندما يتسر�ب إليها الخلل والقصور، وتؤدِّي إلى 

حالة ‘المباالة أخالقية - moral lethargy’ مما يعيق 

ج العيوب  النفس عن أداء الصواب والواجب األخالقي، ويؤجِّ
األخالقية األخرى في شخصية الفرد.113

مَّاني ar-Rummänï بأن الحروف  ونتذكَّر هنا حكمة الر�

يجب أالَّ تكون قريبة من بعضها أكثر مما ينبغي، حتى 

يمكن التمييز بينهم بدون لبس، كما ال يجب أن يفصل 

بينهم بُعْد كبير حتى ال يظهروا منفصلين.114 فالشخص 

الذي يطمح أن يكتب أو يقرأ على نحو مثالي يكون أيًضا 

 ،’confining - قيد أو تقييد ،cramped - محدود أو ضيِّق

 dire straits‘ ق أو قناة  مائية. فعبارة كما في حالة ممّر ضيِّ

- مضايق مفجعة’، تعني موقفًا صعبًا على نحوٍ خاّص، حيث 

ارة وهم يشقُّون طريقهم خالل  نتج عن التجربة التي عاناها البحَّ

قنوات ضيِّقة محفوفة بالمخاطر. ثم أن كلمة strait تصدر 

عن كلمة ‘strict وتعني: محدود ضمن حدود ضيِّقة’ التي 

كانت قد اكتُِسبَت مباشرةً من كلمة strictus، التي تمثِّل 

 pull tight‘ الالتينية، بينما stringere الفعل الماضي لكلمة

 - stringent‘ ينزع بأحكام’، المصدر للكلمة اإلنجليزية -

شديد، صارم يعاني من قيود الّدين’ وكلمة ‘strain - يجذب 

ة’. سلكت مسارًا عبر الفرنسية القديمة، أما كلمة  أو يشدُّ بقوَّ

ة،  دَّ strictus فقد أعطت اإلنجليزية أيًضا كلمة ‘stress - الشِّ

النبرة، الجهد المقاوم’ وكلمة ‘stricture - كبح، قيد، حّد’، 

 constrain‘ وكذلك أيًضا أشكال البدايات المضافة كما في

’. فالكلمة اإلنجليزية  ِّد، يَُحدُّ - يُْكرِه، يقيِّد، و restrict - يَُقي

‘straight - مستقيم عمودي أو أفقي - قويم’ بدأت في 

الظهور اللُّغوي بكلمة straught وهي فعل ماضي لكلمة 

‘stretch - مُمِّد، يبسط، يُطيل’ في إنجليزية العصور الوسطى. 

فمعنى االستقامة المغاير لالنحناء أو التقويس يصدر عن فكرة 

شّد شيئًا ما بأقصى حّد بين نقطتين. وبنفس المفهوم، ما عليه 

فكرة ‘اإلفراط في البسط أو التضييق’ في المعنى الكامن 

في ‘draconian strictness - انضباط شديد القسوة’ حيث 

يمكن تخيُّله على أنه شّد شيء ما إلى أقصى حّد.

ر المتعلِّق  فالفرق بين التضمينَيْن السالب والموجب للتصوُّ

بـ ‘االستقامية - straightness’، أو، فيما يتعلَّق فعاًل بأي 

رات، يمكن أيًضا أن تُْفهَم تبعًا  اصطالحات تشير إلى تصوُّ
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 اجلزء الثاين/صفحة 492 )رقم 1329(:

يا أبا برك رمرت بك وأتن تصيلِّ 

ختفض صوتك. قال: قد أمسعت من 

ناجيت يا رسول اهلل. قال - أي أبو 

قتادة - وقال لعمر رمرت بك وأتن 

تصيلِّ رافعًا صوتك. قال: فقال: 

يا رسول اهلل أوقظ الوسنان وأطرد 

الشيطان. فقال النيب: يا أبا برك ارفع 

صوتك شيئًا وقال لعمر: اخفض من 

صوتك شيئًا.

 *rekhtaz مستطيل’، وكلمة - rectangle ،ة الحكم - صحَّ

األلمانية التي ترجع إلى ما قبل التاريخ، والتي تطو�رت إلى 

كلمة ‘right - قويم - صحيح’ في اإلنجليزية. كما أنها 

أفرزت أيًضا كلمة rex الالتينية، وتعني ‘king - ملك’ 

)وهي مصدر ‘royal - ملكي’ و‘regal - ملوكي - فخم’(، 

والكلمة الالتينية rigor، وتعني ‘stiffness - متيبِّس - غير 

لَد�ن’. واشتقاقي�ا فإن كلمة ‘righteous - مستقيم أخالقي�ا 

- صالح’ تعني ‘in the right way - في الطريق الصحيح 

أو المستقيم’، وكلمات مثل ‘regular - متناسق - منهجي، 

regulation - تنسيق - تنظيم، regiment وحدة عسكرية - 

حشد من الناس’ وجميعهم ينبثقون من نفس الجذر أيًضا.

 - erect‘ وتندرج في كوكبة المعاني الناجمة: كلمة

منتصب - كالخّط المستقيم’ بمعنى الوضعية المتعلِّقة 

بالجسم وكذلك كلمة ‘upright - منتصب الوقفة - مستقيم’ 

 - upright‘ باإلضافة إلى التضمين األخالقي في كونية

بمعنى ملتزم بالمبادئ األخالقية’ التي تلتقي بهذا المعنى 

مع كلمة ‘righteous - مستقيم أخالقي�ا - صالح’ والمعنى 

المراد في ‘correctness - استهداف العدل والصواب’ 

ة الحكم’. وفي العهد الجديد،  و‘rectitude - استقامة - صحَّ

 sin‘ عادةً تُتَرَجم بكلمة ،hamartia نجد أن الكلمة اليونانية

 missing the‘ إثم - خطيئة’، بينما واقعها الجوهري يعني -

 direct‘ هة mark - افتقاد إصابة الهدف’، مما يعني غير موجَّ

- مباشرة’ أو ‘straight - على استقامة’نحو الهدف.

ر المتعلِّق بكلمة  أما التضمينات السلبية في التصوُّ

‘right - قويم - صحيح - سليم’ فيمكن التحقُّق منهم 

ر المكنون في  بنفس األسلوب الذي انتهجناه بشأن التصوُّ

مجتهًدا في اجتناب خبائث الشخصية التي تصدر عن إفراط 

أو خلل في خصال معيَّنة. فاقتراحه السائغ يلتقي قريبًا من 

المفهوم الذي عليه النسبة الذهبية، التي تعكس بنفسها 

 ’the middle way‘ الفكرة القرآنية بشأن وسطية الطريق

باعتباره الطريق األمثل لسلوك المسلم.

هناك أحاديث كثرية للرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص تتناول الفضيلة 

اإلسالمية احملورية املوكولة بالتوازن واالعتدال، وتوجيه القيادة 

فان. فيف أحد املناسبات، بُلِّغ عنه أنه قال أِليب  ان متطر� بي حدَّ

برك: ‘يا أبا برك رمرت بك وأتن تصيلِّ ختفض صوتك. قال: 

قد أمسعت من ناجيت يا رسول اهلل. وقال لِعمر رمرت بك 

وأتن تصيلِّ رافعًا صوتك. قال فأجاب معر: فقال: يا رسول 

اهلل أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النيب: يا أبا برك ارفع 
صوتك شيئًا وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا.115

ومع تسليط ضوء أكثر على التأثير السلبي لمعنى ‘يبذل 

ر أو خصلة  جهًدا فوق الطاقة - overstretching’ كتصوُّ

مميِّزة لشخصية الفرد وذلك بالنظر إلى حقل المعاني التي 

تشملها الكلمة اإلنجليزية ‘right - متَّفق مع الحقيقة أو 

المنطق - قويم - صحيح’، التي، كما الحظنا بالفعل، تُْعترَب 

مثل ‘straight - مستقيم عمودي أو أفقي’، أحد التضمينات 

المتعلِّقة بالجذر العربي ق-و-م. ويرجع أصله إلى المبدأ 

 stretch‘ األساسي في االفتراض الهندو-أوربي المتعلِّق بـ

ك في خطٍّ  out, move in a straight line - امتداد، يتحر�

مستقيم’، ولذلك يُعَدُّ ‘direct - مباشر’. فهذا المفهوم 

األساسي هو الذي أنجب الكلمة الالتينية rectus وتعني 

‘straight - مستقيم، right - قويم - صحيح’ وهي تقع وراء 

ح، rectitude - استقامة  المعاني اإلنجليزية ‘rectify - يصحِّ
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القرآن الركمي، سورة الفاحتة )1( : آية 6.  116

القرآن الركمي، سورة آل معران )3( :   117

آية 8.

أسد Asad، 2003، صفحة 469 يف   118

املراد بتعبري القرآن الركمي يف سورة 

اإلسراء )17( : آية 24.

فعىل سبيل املثال، انظر القرآن الركمي،   119

سورة املؤمنون )23( : آية 24.

120 فعىل سبيل املثال، انظر القرآن 

الركمي، سورة النحل )16( : آية 78. 

نّص اآلية عربيًّا: “...و�َجعََل لَُكۡم 

مَۡع و�ٱأۡلَبَۡصاَر و�ٱأۡلَفۡئَِدةَ لَعَلَُّكۡم  ٱلسَّ

شَتُۡكُروَن”.

انظر اجلزء األول، صفحة 120.  121

تعليم )تربية وتثقيف( الروح

قد يرغب المطالعين في التأمُّل ورفع الغطاء ألنفسهم عن 

دة التي كانت فيها العالمات الفارقة المختلفة  الطرق المتعدِّ

ي، مما جعلها تحمل  في هذه الخاتمة موضع تحقيق وتحرِّ

ة تتطلَّبها أوقاتنا الراهنة، وكذلك أيًضا  في طيَّاتها أهمِّية ملحَّ

الحقائق األكثر عمقًا التي تتجاوز حدود األحوال التاريخية. 

حاجة واحدة على وجه الخصوص قد يمكن التعر�ف عليها 

هنا، وذلك هو إحياء فهم واعي بالمجال الكامل للملكات 

البشرية وكيف يمكن تغذيتهم وتطويرهم في إطار إجراءات 

تعليمية متكاملة بكل ما تعنيه الكلمة. وفي داخل مثل هذه 

الرؤية التعليمية، يُعَر�ف التفو�ق واإلبداع بأنه ال ينحصر 

في حتقيق شروط السيطرة يف املهارات الوظيفية أو اكتساب 

مفهوم معريف كوصفة عالجية، وإمنا أيًضا لتفعيل شروط 

االرتقاء شبخصية اإلسنان حنو التحيلِّ بالفضيلة واألخالق 

امحليدة، وكشف الغطاء عن اكمل القدرات املكنونة يف “...

�َصـَر و�ٱ�َف�ئَِدةَ...” - تكل امللاكت املتبصِّرة  م�َع و�ٱ�َب ٱلسَّ

العارفة اليت وههبا اهلل لإلسنان ومن أجلها حقَّ عليه أن يكون 

ت على ذلك آيات عديدة في  حامًدا وشكوراً لربِّه كما نصَّ
القرآن.120

إلى  نتنبَّه  أن  يمكننا  ‘النافع’  بالعلم  التنوية  ومع 

 ’useful  - ‘النافع  بين  الفرق  تمييز أساسي آخر، وهو 

ابن مقلة  إليه  utilitarian’. وهذا ما أشار  و‘المنفعّي - 

أكثر  هو  فيما  يبحث  رسالته  موضوع  مضمون  بأن  ملمًِّحا 

النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص  عبَّر  لقد  منفعيَّة.121  د زماولة  من جمر�

 ’useful  - ‘النافع  العلم  بين  تفضيله  بوضوح عن حالة 

The Education 

of the Soul

كلمة ‘straight - مستقيم’. فبينما نجد القرآن الكريم 

الت إلى الرحمن سبحانه وتعالى “ٱه�ِدنَا  يشتمل على توسُّ

تَقِيَم” 116 ونتجنَّب االنحراف والشذوذ )“ر�بَّـنَا  ر��َط ٱل�مُس� ٱل�ِصّ

اَل تُزِغ� قُلُوبَنَا بَع�َد إِذ� هََدي�تَنَا...”(117، وبرغم ذلك فمن الواضح 

للغاية أن ‘righteousness - الصالح واالستقامة األخالقية’ 

ى ليتحو�ل إلى تولية النفس  ر قلبها وُيقَسَّ يمكن أن يتحجَّ

م بتسلُّط وبتنظيمات  مقصد الصالح واالستقامة، فتتحكَّ

لة في مبادئ إرشادية عامَّة يمكنها أن تتعسكر وتتقلَّص  متأصِّ

في قيد المستبّد برأيه المطبِّق لحرفية القانون بال هوادة 

وعناد ال تنازل فيه، بنفس الكيفيَّة التي الحظنا فيها أن 

رة في شكليات  األشكال الحيَّة يمكن أن تصبح متحجَّ

صارمة ومنازعة. إن االستقامة المفرطة أو التي تتجاوز الحّد 

ميَّتها،  المعقول يمكن أن تنقلب فتصبح استبدادية في تحكُّ

فِض� لَهُمَا َجنَاَح  في حين ينصح القرآن الكريم قائاًل: “و�ٱخ�

ِلّ مَِن ٱلر�ح�مَةِ...”، وذلك تعبير الحظه محمد أسد لكونه  ٱلذُّ

‘يستحضر صورة طائر حنون وقد بسط جناحيه على صغاره 

من باب الرعاية والرحمة.’ 118 فالدقَّة التامَّة واإلتقان المحكم 

الذي تتميَّز به العقلية ذات الصرامة والقسوة ال تحتاج ألن 

تصبح شديدة الخشونة، تصلُّبية وجامدة مثل حالة التصلُّب 

المجازية التي عليها قسوة المزاج التي تزهق حياة العقل 

والقلب. إن التمييز الذي ذكر فيما سبق بخصوص الفرق 

بين ما عليه المنحرف deviant والمعنى المراد في كلمة 

ع  divergent في معناها األكثر إيجابية )متشعِّب - متفر�

- مختلف عن غيره( يجعل ذلك مناسبًا هنا أيًضا. فالقرآن 

رنا من مغبَّة اقتفاء أثر اآلباء في تبعيَّة  في نهاية األمر يحذِّ
عمياء.119
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مسمل Muslim، 1987، رقم 2722.   122

نّص احلديث بالاكمل:

123 انظر نصر 1987a ،Nasr، صفحة 123.

Epilogue - Fn 122 - Futuhat

معلِّمًا فقط  السبب ليس  المعلِّم لذلك  التعليم، يكون  نحو 

يًا لألرواح  أيًضا مربِّيًا، مغذِّ للعلم، ولكن  ناقاًل  بصفته 
الشخصية.123 للمميَّزات  ومنمِّيًا 

متمِّمًا  يُْعترَب  المتكامل  التعليم  وممارسة  ر  فالتصوُّ

للملكات اإلنسانية في اإلسالم.  الشاملة  للرؤية  أيًضا 

ر الستخدام الملكات  وفي القرآن الكريم حضٌّ متكرِّ

إدراك الحّق. فهذه الملكات  لنا لبلوغ العلم و الموهوبة 

نتعلَّم  التي تجعل في استطاعتنا أن  تشمل الحواس 

العملية  وأيًضا من خالل  والتجربة،  المباشرة  بالمالحظة 

اللُّغة كوسٍط للتشاور أو الملكة  اإلرشادية؛ باالستناد إلى 

والتحليل،  والتحقُّق،  ر،  التفكُّ من  ننا  تمكِّ التي  العقلية 

تمييز، تكوين األفكار، طرح الحجج والمشاركة  تعريف، 

إقامة  في إجراءات المناظرة المنطقية، القدرة على 

تُعَدُّ بمثاة  العالقات وتفهُّم وضع ومشاعر ودوافع اآلخر التي 

األرضية لذلك االلتزام الفعَّال مع ‘اآلخر’ كما جاء فيما 

أمر به القرآن الكريم؛ فالملكات األسمى لـ ‘التفكير - 

intellection’ التي تجمع بين العقل والقلب، تشتمل على 

ر؛ ثم أن الخيال اإلبداعي الذي يستحوذ  التأمُّل والتفكُّ

والبصيرة،  الداخلي  باإلدراك  المتعلِّقة  الملكات  على 

الفرقان  بحر  في  ة  المستقر� األخالقية  الملكات  باعتبارهما 

ق بين الحقِّ والباطل، ونأخذ على  والتي يمكننا بها أن نفر�

أفعالنا؛  بشأن  النهائية  والمسائلة  الشخصية  المسؤولية  عاتقنا 

وفوق كل ذلك، تأتي ملكة من طبقة أعلى تسمَّى الضمير 

أو تقوى الله، هذا الشعور بالهيبة عن حّب ووعي بكلِّيَّة 

الوجود اإللهي، والرغبة في توجيه حياة الواحد منا في نور 

هذا الوعي.

ة أحاديث، حيث قال  beneficial’ في عدَّ و‘المنفعي - 

‘اللهُّم إني أعوذ بك من علمٍ ال  عليه السالم في أحدهم 

ينفع ومن قلٍب ال يخشع ومن نفٍس ال تشبع ومن دعوةٍ ال 
لها.’ 122 يستجاب 

ث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعلي $ عن علمٍ ‘ال  فحينما تحد�

ينفع’ أي ليس من ورائه طائل وال يعود بأي ربح عيني فقد 

كانا ينبِّهان إلى علمٍ ليس حقيقي�ا وال دائم، فهو ال يساهم بأي 

شيء نحو إدراكنا للقصد الجوهري الذي ُخلِْقنا من أجله - 

ذلك هو العلم بالله وعبادته سبحانه وتعالى. فهما يشيران أيًضا 

ًدا، ومل تيحقَّق فعلي�ا، عاش وَكمَُن يف فعل النيَّة  إلى علمٍ يظّل جمر�

الطيِّبة يف العامل.

وهذا يعود بنا إلى المفهوم المتعلِّق بـ ‘الجمال’ 

تنقيبنا  بدأنا  بها  التي  العربية،  ‘ُحْسن’  المكنون في كلمة 

الجوهرية، ومما يستحّق  ع بحثًا عن االصطالحات  الموسَّ

أن يُْستَْحَضر في الذاكرة أن هذا المفهوم األعلى للجمال 

كان قد و�ِصَف على نحوٍ يستحيل فصله عن أسماء الله 

الروحية  والتنقية  األخالقية،  الفضيلة  وعن  الحسنى، 

لتلك  إنسانية  انعكاسات  يُْعترَبون  الذين  الشخصية  وتفو�ق 

الصفات اإللهية. إن هذا اإلدراك الجامع والرفيع للجمال 

المقصود  للمعنى  لِفهمٍ سليم  يُعَدُّ أساسي�ا ليس فقط 

aesthetics’ في السياق الذي عليه  بكلمة ‘جمالي�ات - 

متناسبة  تعليمية ليست غير  أيًضا لرؤية  إنما  العمل، و هذا 

التعليمات وتدريب  في جعل مركز اهتمامها ينصبُّ على 

ّي  أيًضا بشكٍل جدِّ ة  التعليم ولكن مهتمَّ إبالغ  العقل و

)تربوي�ا وتثقيفًا( وما عليه شامل  الروح  بتعليم  وخطير 

الكيان البشري من رجاٍل ونساء. ففي مثل هذا اإلقبال 
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فهذه هي رؤية نتدجم فيها مجيع امللاكت اإلسناينة اليت مل 

ق أدًبا بي القوى العقلية وأولئك املتعلَّقي باخلربة املباشرة،  تفر�

دة،  والتقيمي األخاليق والويع ارلويح. فتكل هي ارلؤية املوحِّ

اليت انبعثت يف وضوح هائل ومجال يصفهما هذان اجلزءان من 

هذا اإلصدار ارلائع، اذلي ريتزك فوق لكِّ شيء عىل العمل واحلّب 

w .هلل سبحانه وتعاىل
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