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 مراجعة �تاب:

 »عشق اإلنسان لهذا العالم؟ م اشتدَّ لِ «

 مختارات من الهوامل والشوامل:
 كو�ه �جیبسْ أبو حّ�ان التوحیدّي �سأل وأبو علّي مِ 

 بالل األرفه لي و�یناس خنسه اخت�ار:
 ورد الخلف تصو�ر:

  ∗نادین عّبود

مرآًة تعكس  الهوامل الّشوامل �تاب �مكن اعت�ار
الح�اة الفكرّ�ة في بالد المشرق في القرن  وجًها من أوجه

الّرا�ع للهجرة، واّلذي اعُتبر عصر االزدهار والّنهضة 
الفلسفّ�ة. وهو �تاٌب قّل نظیره لجهة �ونه مؤلًَّفا له مؤلِّفان 
هما سائٌل وُمجیب، فلوال الّسؤال لما �ان الجواب، ولو لم 

�ان قد  جمعا مًعا لما �ان الكتاب. ال یدري ال�احُث إنْ �ُ 
دار في خلد الّسائل أن تكون أسئلته نواًة لكتاب ستتناوله 
 األج�ال على مّر القرون واألعصار! لكن من المؤّ�د أنَّ 
المجیب قد تذّرع �األسئلة اّلتي وصلته لتكون أبواً�ا لكتاب 
�شتمل على موضوعات فلسفّ�ة وطب�عّ�ة و�نسانّ�ة 

و األدیب وصاحب وأخالقّ�ة ودینّ�ة و�المّ�ة. الّسائل ه
، والمجیب وواضع المؤّلفات الموسوعّ�ة أبو حّ�ان الّتوحیديّ 

كو�ه الّرجل الموسوعّي في زمانه. سْ مِ  الكتاب هو أبو عليّ 
 تي �عث بها إلى ابن مسكو�هلوصف أبو حّ�ان أسئلته ا

ل المترو�ة اّلتي وقد �كون قصده من ذلك المسائ، اإلبل السائمة یهملها صاحبها و�تر�هاأي ، »الهوامل«بـ
الحیوانات ، »الّشوامل« أن وصف أجو�ته بـأهملها الّناس ولم �كترثوا �معرفتها، فما �ان من المجیب إالّ 

 .التي تض�ط اإلبل الهوامل فتجمعها
                                                   

 .طال�ة ماجستیر في الجامعة األمیر�ّ�ة في بیروت ∗
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 ِلَم لم یرجع اإلنسان �عدما شاخ وخرف �هًال ثّم شا��ا غر�ًرا الكهولة والش�اب:
 نشأ وعالم یدّل هذا النظم و�لى أّي شيء �شیر هذا الحكم؟ ثّم غالًما صب��ا ثّم طفًال �ما

 
عدد األسئلة اّلتي �عث بها أبو حّ�ان إلى ابن ِمْسكو�ه هو مائة وخمسة وس�عون سؤاًال تكّون مجموع 
أبواب الكتاب اّلتي جاءت في صورة سؤال وجواب. ومجموع األسئلة واألجو�ة قد �ّون �تاً�ا ضخًما قد ال 

على قراءته، إّال إذا �ان ل�حث أكاد�مّي ومن ِقَبل �احٍث متخّصص في األدب والفلسفة وسائر ُ�قبل ُ�ثٌر 
 العلوم اّلتي �انت رائجة في المشرق في العصور الوسطى. 

قد �كون هذا هو ما حفز أستاَذّي األدب العر�ّي 
القد�م في الجامعة األمر�كّ�ة في بیروت، الد�تور بالل 

الد�تورة إیناس خنسه، ل�ختارا األرفه لي، وزمیلته 
أر�عة وثالثین �اً�ا من أصل المائة والخمسة 
والّس�عین، ف�قّدما إلى القارئ العر�ّي �اقًة من روضة 
الهوامل والشوامل. لم یلتزم األستاذان بترتیب ابن 
ِمْسكو�ه لألسئلة واألجو�ة، بل وضعا ثالثة عناو�ن 

ها لكّل مجموعة من األبواب المختارة سّم�ا
، �ما أّنهما قد وضعا عناو�ن لكّل �اب »المحاور«بـ

حّتى یتمّكن القارئ من معرفة موضوع �ّل �اب، فإْن 
لم یرغب في قراءة جم�ع المختارات �مكنه اخت�ار ما 
یناسب ذوقه و�لّبي حاجته الفكرّ�ة، وذلك من خالل 

 الّنظر في فهرس العناو�ن في مطلع المجموعة. 
 »أسئلة مقارنة« تحت عنوان �أتي المحور األّول

مثل الفرق بین الكهولة والّش�اب، واالخت�ار والجبر، 
والّتأنیث والّتذ�یر، والقلم والّلسان، والّنثر والّشعر 
وغیرها من أضداد متنّوعة في هذا العالم. أّما المحور 

، و�تضّمن »اإلنسان والعشق والّنقص« الّثاني فهو لـ

 عشق اإلنسان للعالم:
 ِلَم اشتّد عشق اإلنسان لهذا العالم حّتى لصق �ه

 صروفه وحوادثهما یرى من  وآثره و�دح ف�ه مع
 ونك�اته وغیره وزواله �أهله؟ ومن أین استفاد

 اإلنسان هذا العرض؟
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 فضائل الشعوب:
ما الفضیلة السار�ة في األجناس المختلفة �العرب والروم والفرس والهند؟ 

  وزعمت أّنك حذفت الترك ألّن أ�ا عثمان [الجاحظ] ال �عتّد بهم
 ّما لم أحكه إذ �انت المسألة هيإلى ما یّتصل �ه من �المك م

 في قدر ما خرج من حكایتي.

وفضائله أبواً�ا في أحوال اإلنسان 
ورذائله ورغ�اته وغرائزه، و�نتهي هذا 

عشق « المحور ب�اب تحت عنوان
، فصار هذا هو »اإلنسان للعالم

العنوان اّلذي اختاره ال�احثان لمجموعة 
المختارات �أكملها. یتناول المحور 

، وقد �كون »مسائل جدلّ�ة« الّثالث
القصد من وراء اخت�ار هذا العنوان 
لهذا المحور هو القول إّن ثّمة قضا�ا 
في العالم وفي ح�اة اإلنسان لم یّتفق 
علیها أهل الفكر عبر العصور، لكّن 
هذا ینطبق أ�ًضا على �عض األبواب 
الواردة في المحوَرْ�ن الّسا�قین 
كاالخت�ار والجبر وتفاضل الّنثر 

 والّشعر.

كما ُذكر سا�ًقا، فالكتاب اّلذي وضعه ابن ِمْسكو�ه هو إجا�ات عن 
ِلَم اشتّد « ، فهل �ان اخت�ار عنوان»هوامل« أسئلة اعتبرها أبو حّ�ان

هو القول إّن اإلنسان �عشق العالم ألّنه �جهله  »عشق اإلنسان للعالم؟
و�رغب في أن یتعّرف عل�ه؟ قد �كون في سؤال أبي حّ�ان وجواب ابن 

لَم اشتّد عشق اإلنسان لهذا « سكو�ه إجا�ة عن ذلك؛ فالّسؤال هو:م
العالم حّتى لصق �ه وآثره و�دح ف�ه مع ما یرى من صروفه وحوادثه 

في الجواب، نرى ابن ِمْسكو�ه و�أّنه  »ونك�اته وِغَیره وزواله �أهله؟
و��ف ال �شتّد « �ستغرب من مثل هذا الّسؤال ل�جیب �ص�غة االستفهام:

للعالم وهو طب�عّي وجزٌء منه [أي إّن اإلنسان �ائٌن طب�عّي،  عشقه
و�ذلك �كون جزًءا من العالم الذي هو الطب�عة األشمل، ف�عشق الجزُء 

] إّنما مبدؤه منه ومنشؤه ف�ه وتوّلده عنه... و�أّن ال�احَثین أرادا . »الكلَّ
ّن �تاب أن �قوال �أ »لَم اشتّد عشق اإلنسان للعالم؟« من اخت�ار عنوان
�شتمل على موضوعات تتطّرق إلى مبدأ اإلنسان  الهوامل والّشوامل

ومنشئه وتوّلده عن ذلك المبدأ، ولذلك یرغب اإلنسان في معرفة تفاصیل 
هذا العالم الذي �عشقه، وهوامل أبي حّ�ان مع شوامل ابن مسكو�ه 
�عّرفان اإلنسان بذلك المعشوق الكّلّي اّلذي نشأ منه ولكن ما فتئ 

 �جهله.

 ِلَم صار �عض الناس العمر:
 ل عن عمره نقصئإذا س

في الخبر وآخر یز�د على عمره 
 في الخبر؟
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، اّلتي ینشرها الد�تور األرفه لي والّدكتورة خنسه، الهوامل والّشواملتجدر اإلشارة إلى أن مختارات  
مرفقة بتصاو�ر فیها شيٌء من الّتجر�د، وتحاول تلك الّتصاو�ر أن تعكس، إلى حّد ما، مضمون �ّل �اب، 

صاو�ر ق�مة مضافة للمجموعة؛ إذ ُتخرجها وهذه الّرسوم الّتمثیلّ�ة هي من عمل ورد الخلف. تشّكل هذه التّ 
عن رتا�ة الّنّص المقروء لتجمع إلى جان�ه الّصورة المرئّ�ة. ناشر هذه المجموعة هو المكت�ة العر�ّ�ة 
للّناشئة في اإلمارات العر�ّ�ة المّتحدة. وال شّك في أّن �ثیًرا من ال�الغین، عالوة على الناشئة، س�جدون في 

األجو�ة عن أسئلة طالما راودت أفكارهم، فناَب أبو حّ�ان عنهم في طرحها على ابْن الكتاب العدید من 
ِمْسكو�ه اّلذي �انت إجا�اته، في حّد ذاتها، منطلًقا لطرح أسئلة قد تفتح �اب الَجَدل المعنون �ه المحوُر 

هذه األسئلة ما زال ، واّلذي هو سؤال أ�ًضا. �ثیر من »لَم �عشق اإلنسان هذا العالم؟« الّثاني في �تاب
 �شغلنا، فهل �انت إجا�ات فیلسوف القرن الرا�ع الهجرّي شاف�ة؟

 


