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دور الشيخ الرئيس ابن سينا يف األدب العربي
*

نصراله شاملي

**

محيد أمحديان
امللخص

الشيخ الرئيس اب ن سينا من فحول علماء القرن الرابع للـهجري .فإضافة إىل الطب والفلسفة ،كان أستاذاً يف علوم عصره؛ كما كانت
له يدٌ طوىل يف األدب العربي ،وله منتخبات شعرية ونثرية ال بديل هلا يف األدبني العربي والفارسي .سلك ابن سينا يف التصوف مسلك الرمز
ي بن يقظان لنخرج دررهما الثمينة ،جند أنفسنا وكأننا من أصحاب التصوف؛ وعندما
واإلشاره .فلهذا عندما نغوص يف رسالة الطري أو ح ّ

نلقي نظرة إىل أشعاره العربية ورباعياته ،جند أنفسا كأننا يف مستشفى يعمل به األطباء دواؤهم الشعر؛ وإذا دخلنا كتابي الشفا و اإلشارات،
نلفي أنفسنا يف حمكمة العقل ،وكأنّنا أطفال توسوس بنا آال ف األوهام مثقلني نسري اهلوينا وراء العقل واملنطق .حاولنا يف هذا املقال أن نقتطف
من بستان أدبه باقات ورود ملونة منمّقة بالبديع والبالغة واللغة والصرف واالشتقاق واألوزان الشعرية البديعة؛ كما نقتطف من نثره الرمزي
املفعم بالرموز الصوفية .وهذا البحث سوف يقدم دراسةً للتعريف باملك انة األدبية لشيخ الرئيس ابن سينا.
املفردات الرئيسيّة :ابن سينا ،األدب العربي ،الشعر ،النثر

املقدمة
ابن سينا كغريه من نوابغ العامل خلّف آثاراً بديعـة أكثرهـا مطبـوط بطـابع الفلسـفة والطـب .هـذا ،وإنّ آثـاره الصـوفية والعلميـة
واألدبية أيضاً معروفة لدى األوساط العلمية ،ويبدو أنّه قبل أن يكون فيلسوفاً أو طبيباً حاذقاً ،كان أديباً بارعـاً قـد أعـاد الـرو إىل
ي.
ي والفارس ّ
األدبني العرب ّ
هذا املفكّر العمالق فارسي من إيران ،واللغة العربية لغته الثانية .ولعل هناك من يتهم نثره بالركاكة والضعف ،ولكن علينا أن
نعرف أن ابن سينا كان يعيش يف القرن الرابع اهلجري ،ويتمتع بامليزات الفكرية واللغويـة والدينيـة والثقافيـة لـذلك العصـر .العصـر
ــ تاريخ التسلم 931/ /22 :هـ .ش ( 21 2/2/م)؛ تاريخ القبول 93 /5/2 :هـ .ش ( 21 2/8/م).
* أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعـة أصـفهان( .يُـذكر أن الصـحي يف اسـم الـدكتور شـاملي هـو «نصـر ال» ،لكنـه لتسـجيل «نصـراله» يف
هويته ،مل يتغري إمالء الكلمة .املنق ).
** أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان.
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الذي ازدهرت فيه احلضارة اإلسالمية العظيمة ،واملفكـرون الـذين رهـروا يف هـذا العصـر كـل مـنهم سـاهم بـدوره يف تطـوير العلـم
واألدب؛ مثل :الصـاحب بـن عبـاد وابـن العميـد وابـن فـارس وأبـي الفـرج األصـفهاني والبريونـي وأبـي الفـت البسـ وأبـي بكـر
اخلوارزمي وبديع الزمان اهلمداني الذين برعوا يف األدب العربي ،إضافةً إىل تضلعهم يف العلوم املختلفة.
ومن عجائب هذا العصر أنه تكوّنت فيه طريقـة حديثـة يف األدب العربـي شـعراً ونثـراً .وهـذه الكتـب الـ تبـدو عربيـة مهّـدت
الطريق لنمو الثقافة واألدب الفارسي؛ حيث نشاهد التطـور العلمـي يف العـامل اإلسـالمي يف القـرن اخلـامس حتـى القـرن العاشـر ـــ
وعلى الرغم من هجوم املغول الوحشي ــ ؛كمـا نشـاهد أن اللغـه الفارسـية وآدابهـا واصـلت مسـريتها التقدميـة إثـر القفـزة العلميـة
واألدبية الـ رهـرت يف القـرن الرابـع اهلجـري ،حتـى رهـر بعـدها فحـول األدب الفارسـي مثـل :السـنائي والفردوسـي والفرّخـي
السيستاني والعنصري واملنو ي واخلاقاني والسعدي واحلافظ واجلامي واحملتشم الكاشاني.
حناول يف هذا املقال أن نزيل الغبار عن القرن الرابع الذي ملع فيه النجم األوحـد ابـن سـينا ،ونُـري القـرّاء ملعـان األدب العربـي
ووميضه الذي ملع يف الثقافة واألدب على يد ابن سـينا ومعاصـريه ،ليعـرف األدبـاء واملفكـرون أن اإليـرانيني قـد سـاهموا يف إحيـاء
األدب العربي .ذلك األدب الذي مل يظهر يف صحاري اجلزيرة العربية بذلك املظهر اخلشن ،بل رهر يف املدن اإليرانيـة املعاصـرة ويف
أحضان مفكرين إسالميني .ففي جبال زاغرس وألربز أو يف خراسان وأصفهان وخوزستان وآذربيجان وسيستان وكرمان نبغ علماء
افتخرت بهم اإلنسانية ،وهم رفعوا األدب العربي من حضيض املد واهلجو والفخر إىل قمّة العلم واملعرفة.
سوف نقوم يف هذا املقال بنقد بعض املقتطفات الشعرية والنثرية هلذا املفكر العظيم ،وندرسها فصاحة وبالغـة ولغـة واشـتقاقًا
حتى يتبيّن مدى جذور احلضارة العظيمة اإلسالمية ال رهرت يف إيران ،وهي تدلّ على اخلدمات الصادقه ال قام بها اإليرانيون.
ابن سينا أديب بارط يف األدب العربي
البن سينا مللفات شعرية كثرية يف األدبني العربيّ والفارسيّ .فهو أديب ذو لسـانني .وعنـدما نصـفه بأديـب ذي لسـانني لعـل هنـاك
اليوم من ال يُعري هذه الصفة اهتماماً ،ولكن عندما ندقق النظر يف القرن الرابع اهلجري ،القرن الـذي قـد بلـغ األدب العربـي فيهـا ذروة
النّموّ والرقيّ؛ حيث كانت لغة العلم والفن والثقافة آنذاك؛ ومن ناحية أخرى ،مل ترتعرط اللغـة الفارسـية بعـد ،وكانـت قاصـرة عـن
التعبري عمّا يف ضمري العلماء اإليرانيني ،فال الشعر كان سَلساً حمبوكاً وال النثر علمياً ،ففـي مثـل هـذه الظـروف لـيس مـن السـهل قـول
القصائد الفارسية السلسة الرصينة أو القصائد العربية باألساليب واألوزان املختلفة ،األمر الذي قام به الشيخ الرئيس ابن سينا.
صحي أن أكثر مللفات ابن سينا كانت بالعربية ،ولكن ما كتبه باللغة الفارسية كان غنياً مبنياً علـى مقـاييس اللغـة السـائدة يف
عصره .إضافة إىل أن مللفات ابن سينا وإن كانت باللغه العربية ،ولكنها من منظار أديب عربي تعترب عمالً مميـزاً ،ويبـدو أنّ فحـول
أدباء العرب يرون يف مللفات الشيخ مميزاتٍ تدل على نقلة علمية هامـة يف الشـعر العربـي ،واملتضـلعون بـاألدب اجلـاهليّ واألمـويّ
والعباسيّ يعرفون أن غري قليل من األشعار هلا طابع إسالمي وإيراني .ومما ال ينكر أنّه حتى بعض املصطلحات األدبية واملعرفية ال
حتمل رو احلداثة يف األدب اجلاهلي هلا طابعها اإليراني .ومن يطالع مللفات القدامى وأشعارهم ،تنكشف له هـذه احلقيقـة؛ كمـا
من يلقي نظرة يف كتاب فجر اإلسالم وضحى اإلسالم سوف يشعر بهذه احلقائق.
مهما كان ،فإنّ ابن سينا من صقور عامل املعرفة ومن طالئعها ،وإن قلّ من أماط اللثام عن أشعاره العربية لكشف الستار عن
وجه مللفاته العربية ،الشعرية منها والنثرية .هذا،وقد أضاف ابن سينا أبدط مللفـات نثريـة تركـت بصـماتها علـى األدب واملعرفـة؛
مثل :حي بن يقظان ،ورسالة الطري ،وسالمان وأبسال ،وأمثاهلا.

27

دور الشيخ الرئيس ابن سينا يف األدب العربي

مظاهر تاريخ األدب يف مللفات ابن سينا
من يدرس أساليب تعلّم الشيخ وتربيته ،يعرف أنه كان متضلّعاً بالقرآن والروايات .وكلّ ما تعلمه الشيخ من منطق ولغة وأدب

من خالل مطالعته لـأدب الكاتب ،وإصال املنطق ،والعـني للفراهيـدي ،ومحاسـة أبـي اـام ،و ديـوان ابـن الرومـي ،والتصـريف
للمازني ،والكتاب لسيبويه ،كل هذا أوجـد ثـورة شـعرية ونثريـة يف مللفاتـه (اخلوانسـاري 931 ،هــ ،ص 518؛ األمـني ،ب د ت ،ص
93؛ ابن خلكان 311 ،م  ،ص  51؛ ابن عماد ،د ت ،ص 292؛القفطي ،ص .)2 9
القصة التالية تدل على تبحر الشيخ يف علم اللغة.
كان أبو املنصور اإلصفهاني من مشاهري األدب يف ذلك العصر .ناقش الشيخَ يف مسألة لغوية .فقال لـه :مـن الواضـ أنّـك مـن
احلكماء والفالسفة ،لكن هذه املسألة لغويـة حتتـاج إىل السـماط مـن العـرب ،وال تسـتطيع أن تتشـبث صـطلحات احلكمـة والعقـل
وتقوم حبلّها؛ وأنت ليس عندك يد يف هذا كما تعلم.
استاء الشيخ من استهزاء أبي املنصور ،وأخذ يدرّس اللغة .وبعد فرتة قصـرية بـرط يف هـذا العلـم حتـى إنـه أنشـد ثـالص قصـائد
وثالص رسائل حتتوي على األلفار الغريبة .ثم رفعها لعالء الدولة ،ليقرأها على أبي املنصور .أخذ أبوالعالء يقرأ الرسائل على أبـي
املنصور ،وابن سينا جالس يشر ما استعصى على أبي املنصور من مفردات غريبة ،وحييلها إىل كتب اللغـة .فعـرف أبـو منصـور أن
القصائد من قول الشيخ ابن سينا (األمني ،ب د ت ،ص 12؛ ابن حجر العسقالني ،د ت ،ص 23؛ اخلوانساري 931 ،هـ ،ص .)5 2
صنّف الشيخ ثالص رسائل رمزية اثيلية وهي :حي بن يقظان ،ورسالة الطري ،وسالمان وأبسال .حتتوي على بعض األساطري
لشر بعض احلقائق الفلسفية واحلكمية .وكل هذه الرسائل فريدة ال مثيل هلا ،وقد لفتـت أنظـار احلكمـاء واألخالقـيني يف العصـور
املختلفة .فـحي بن يقظان ــ وهو يشتمل على أفكار الشيخ الصوفية بشكل اثيلي رمزي ــ شـرحه أحـد معاصـري الشـيخ بلغـة سـهلة
سلسة ،وقام بتبيني ما استصعب من اآلراء فيها؛ كما قام ابن طفيل األندلسي بتلخيصه.
و ناسبة الذكرى األلفية للشيخ ابن سينا ،نشر هنري كربن الباحث الفرنسي ترمجة حي بن يقظان ،وشرحها باللغة الفرنسية
يف جملدين حتت عنوان :ابن سينا والتمثيل العرفاني.
أمّا رسالة الطري العرفانية التمثيلية ،فقد شرحها وترمجها عمر بن سهالن الساوي (يف القرن السادس اهلجري).
وبالنسبة لرسالته الثالثة سالمان وأبسال فقد نظم الشاعر الفارسـي «اجلـامي» منظومـة حتمـل عنـوان « سـالمان وأبسـال»
مقتبساً منها.
منوذج من النثر العربي من رسالة حي بن يقظان:
فان إصراركم معشر إخواني على اقتضائي شرح قصة حي بن يقظان هزم جلاجي يف االمتناع ،وحلّ عقد عزمي يف املماطلة والدفاع،
فخضعت ملساعدتكم .وباهلل التوفيق! إنّه قد تيسّرت لي حني مُقامي ببالدي «برزة» برفقائي إىل بعض

املتنزهضات املكتن ضة لتلض

البقعة .فبينا حنن نتطاوف ،إذ عنّ لنا شيخ بهيّ قد أوغل يف السنّ ،وأخنت عليه السنون ،وهو يف طراءة العزّ مل يهن منه عظم ،وال

َت َضعضع له ركن ،وما عليه من املشيب إالّ رواء مَن يشيب (ابن سينا 999 ،هـ .ش ،ص  2و .)9
منوذج من نثر رسالة الطري:
هل ألحدٍ من إخواني أَن يهب لي من مسعه قدر ما أُ لقي إليه طرفاً من أشجاني ،عساه يتحمل عنّي بالشركة بع
الصّديق مل يهذّب عن الثواب أخاه مامل يصن يف ضرّائ عن الكدر ص اءه .وأنى ل بالصديق املماح

أعبائهضا؛ فضننّ

وقضد جعلضتَ اللّضةَ رضارةً
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ي زع إليها إذا استدعت إىل الليل داعية ،وترف

مراعاتها إذا عرض االستغناء؟! فلن يزار خليل إالّ إذا زادت عارضةٌ ،ولن يذكر

خليل إالّ إذا ذكرت مأربةٌ .اللهمّ إالّ إخواناً مجعتْهم القرابةُ االهلية ،وألّ ت بينهم اجملاورة العلوية ،والحظوا احلقايق بعني البصرية،

وجلَوا رَينَ الش ّ عن السريرة ،ولن جيمعهم إالّ منادي اهلل (ابن سينا 911 ،هـ .ش ،ص .) 9
فنشــاهد يف الــنص أنّ الشــيخ بكالمــه هــذا شــر لنــا الســلوك العرفــانيّ .فمــن منظــار الشــيخ أن احلكومــة الطــاهرة النقيــة تليــق
بالطاهرين والسالكني يف طريقِ احلق ،وال جيمعهم إلّا ال وقربه ،ولـيس هـذا إلّـا البصـرية اإلهليـة يف قلـوب الكمّلـني .وسـبب هـذه
البصرية سعيهم يف ختلية قلوبهم من رجس الشكوك .وما دام املـرءُ ال يسـري يف وادي الـيقني ،مل يـر حقيقـة احلقـائق بعـني البصـرية ،ومل يـر
مجال احلق.
املميزات األدبية يف النص
كما نشاهد أن نثر الشيخ مرسل وبعيد عن التعقيـد اللفظـي واملعنـوي ،ومـع أنّ التعقيـد والغمـو

قـد انتـاب بعـض مللفـات

الشيخ مثل كتاب الشفا ،لكن مقدمته خالية من املصطلحات العرفانيـة .هـذا وإن األسـلوب التمثيلـيّ يف القصـة محـل املللـف علـى
خلق بعض املصطلحات العرفانية ،وإن اقتبس بعضها من القـرآن .فهنـاك مفـردات مثـل «الضـراء والسّـراء» قرآنيـة؛ ومفـردات مثـل
«احلقائق» و«اجملاورة العلوية» عرفانية ،ولعلّ مراد الشيخ من هذه املصطلحات ليس عرفانياً.
و ا أَنَ الشيخ كان فيلسوفاً مشّائياً فريداً وطبيباً حاذقاً وعاملاً نفسياً بارعاً فكتب مللفاته يف شتى العلوم باللغة العربية .إذن كان
الشيخ قبل كل شيء كاتباً وأديباً بارعاً يف اللغة العربية يكتـب مللفاتـه بـال تكلـف وال تعقيـد ،يصـنع كـل مصـطل أراده إذا مسّـت
احلاجة ،ويعرب عن أي معنى قصده باللغة العربية.
من ميعن النظر يف مللفات الشيخ العرفانية ،يعرف أن الشـيخ كيـف كـان يغـوص املعـاني ،ويسـتخرج لئاليهـا ،ويسـب يف حبـر
العلم والفلسفة والعرفان واملنطق والطب.
وإليكم بعض مقتطفات الشيخ العرفانية واألدبية اجلميلة كلوحة فنّان قام برمسها وتنميقها .والفرق أنّ الفنان جيد آالته الفنية يف
اخلارج ،وآالت ابن سينا العرفانية تتفجّر من باطنه وأعماق فطرته:
«العارف هشّ بَشّ يُ بجّلُ الصغري مِن تواضعه ،كما يبجّل الكبريَ ،وينبسط من الامل مثل ما ينبسط من النَبيه ،وكيف ال يَ ِهشّ وهو فَرحضانُ

باحلق وبكلّ شيء؛ فننّه يرى فيه احلقَ .وكيف ال يستوي واجلميع عنده سواسية؟!».
ويف موضع آخر يقول يف معنى العرفان:
«إشارة :العرفان مبتدءٌ من ت ريق ون

وترك ورف ممعن يف مجع هو مجع ص ات احلقّ للذّات املريدة بالصدق منته إىل الواحد ،ثم الوقوف».

ويف موضع آخر قال يف نفس املعنى:
إشارةٌ :من آثَ ر العرفان فقد قال بالثاني ،ومن وَجَدَ العرفان فكأنه ال جيده ،بل جيد املعروف به ،وقد خضاض جلّضة الوصضول .وهنضاك
درجات ليست أقلّ من درجات ما قبله آثرنا فيها االختصار؛ فننّها ال ي همها احلديث ،وال تشرحها العبارة ،وال يكشف املقال عنها
غري اليال .ومن أحبّ أن يتعرّفها ،فليتدرّ ج إىل أن يصري من أهل املشاهدة دون املشافهة ،ومن الواصلني إىل العني ال من السامعني

لألثر (ابن سينا 911 ،هـ .ش ،ص .)931
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ويف تكملة هذا املعنى قال يف معنى العارف:
« العارف ال يعنيه التجسّس والتحسّس ،وال يستهويه الغضب عند مشاهدة املنكر كما تعرتية الرمحة؛ فننّه مستبصر بسرّ اهلل يف القدر .وأمّا

إذا أمر باملعروف ،أمر برفقِ ناصح ،ال بعنف معري؛ وإذا عظم املعروف ،فرمبا غار عليه من غري أهله» (املصدر نفسه ،ص .)932
حتليــل الــنص :عبــارات الشــيخ العرفانيــة حمبوكــة وسَلِســة .قــد مــزج الشــيخ األدب بالعرفــان ،ومــع أن كتابتــه دقيقــة وسلســة
وحمبوكة ،فقدرته على االستدالل واستخدام املفردات اللطيفة يف النصوص العرفانية خلقت مزجياً بديعاً عجيباً من الفنّ .بـديعاً ألن
ي وغريهـم مـن
ي والكنـد ّ
الشيخ رهر يف عصر مل ينضج العرفان النظري بعد ،ومن جانـب آخـر إ ّن الفالسـفة املنظّـرين مثـل الفـاراب ّ
ف القلم».
الفالسفة املشائيني ،ومثلهم الفالسفه والصوفيون اخلراسانيون والعراقيون والشاميون واملصريون يرتدّدون «جَ َ
ي
ي والكنـد ّ
يف مثل هـذه الظـروف مـزج الشـيخ العبـاراتِ الصـوفيةَ اللطيفـةَ لعـني القضـاة وبايزيـد وأبـي سـعيد بصـالبة الفـاراب ّ
وغريهم من الفالسفة ،وجاء بعبارات حيّرت العقول كما حيّرت القلوب.
و«سَواسِيَة» (على وزان مثانية) يف عبارات الشيخ تدل على مدى معرفته باللغة العربية وآدابها .أي العارف مع أنه بشوش ،ينظر
إىل اخللق نظرة سواء .وسبب هذا النوط من النظرة وصوله إىل رضا احل ّق .فمن يسري على طريق الرضا ،ال ريب أنه ال ينكر شيئاً،
وال خياف أحداً ،وال حيزن على ما فات؛ ألنّه قرأ يف القرآن :وَرِضْوانٌ مِنَ اهللِ أَكْبَرُ( التوبة  .)12 :3ووُجد يف احلديث أنّ
حارس اجلنة امسه رضوان ،فال يشاهد إلّا احلق ،وال يريد لنفسه وخللق ال إلّا الرمحة.
ذكر الشيخ أصناف املدارج العرفانية؛ ألن العرفان العمليّ إمّا ختلية وإمّا حتلية؛ وملعاجلة املريض هناك أمران ضروريان:التنقية
والتقوية .واألوىل صفة سلبية والثانية إجيابية .واملراد من التخلية التزكيـة ،ولكـل منهـا درجـات كـثرية عـدّها الشـيخ أربـع درجـات:
التفريق والنفض والرتك والرفض.
يف مقام التفريق (الفرق) يرى العارف كلّ شيءٍ حبدّ ذلك الشيء ورسْمه ،ثم يُعر

عنها مجيعاً ،ويصل إىل درجة الـنفض،

وينفض كلّ شيءٍ من وجوده؛ ثم يصل إىل درجة الرتك ،ويرقى إىل درجة االنقطاط إىل ال ،ويف النهاية ينقطـع مـن كـلّ شـيء إالّ
ال للوصول إىل درجة شهود ال ،وال يلتفت بشيءٍ إلّا بال ،ثم حيضر عند ربّه.
مَن آثَ ر العرفان فقد قال بالثاني
احلالة العرفانية ال يتوصل إليها العرفاء حالة ال يُسبَر غورها نظرياً .ومن يتّخـذ العرفـان هـدفاً فقـد سـقيف يف أشـراك الشـرك،
ومن اختّذ العرفان لفناءه يف ال فقد وصل إىل العرفان .كل اهتمام العارف التوصـل إىل املعرفـة ال غـري .عنـدما تتحقـق هـذه الدرجـة
لإلنسان ،فقد حتققت التخلية ،ويتحلّى اإلنسان بالتحلية .واإلنسـان بوجـوده احملـدود واملتنـاهي يصـب وجـوداً إهليـاً ال حـدود لـه،
يشاهد اآلفاق ،وتنكشف له األنفس ،ويف النهاية يشعر حبة ال ،ويغرق يف حبر كرمه ولطفه.
العارف ال يعنيه التجسس وال التحسّس
مفردات كاجلس واحلسّ والغضب والرمحة واملستبصر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مفـردات دقيقـة .واختيـار مثـل هـذه
املفردات تتطلّب أديباً قادراً عاقالً عارفاً عاني املفردات ،وفقيهاً باللغات حتى مييز بني التفحص والتجسّس وفرقهما.
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العارف ال يعري أحوال الناس اهتماماً؛ ألنّه منشغل بنفسه وفكرته عن معايب الناس .ومن يتجسس فهو فارغ البال غافل عـن
نفسه .العارف ال يستفزّه الغضب؛ ألنه ال يهوي هالك الغضب ،بل يسب يف حبر رمحة ال .وألنّه يسب يف هذا البحر ،فهو عامل
بأسرار اخللقة ورموزها .و ا أنّه وصل إىل هذه الدرجه العليا من العلم ،يداري الناس يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ،وال
يتحمل الفضاضة .فإذا أمر أحداً باخلري ،يأمره حبنان؛ وإذا نهى أحداً عن املنكر ،ينهاه عطفاً عليه ورأفة به.
ويف مجيع هذه العبارات مزج ابن سينا األدب بالعرفان واألخالق احلميدة ،معبّراً عنها بعبارات غنيـة حمبوكـة؛ وهـذا هـو سـر
جنا العارف باللغة العربية وأسرارها.
ويف كل ما ذكرناه آنفاً ــ بغضّ النظر عن املعاني وعمقها ــ فقد استفاد من احملسنات اللفظية واملعنوية املعروفـة يف علـم البالغـة.
ذكره أللفارٍ مثل« :اهلشّ والبشّ» ،و«التجسس والتحسس» إضافة إىل أنها تدل على دقته يف حترّي املفردات يف علم اللغة ،كذلك
تدل على استخدامه احملسنات اللفظية من جناس وطباق وأمثاهلا.
و ا أنّ ابن سينا كان فيلسوفاً مشّائياً اتّخذ أدقّ أساليب البيان وأرقاها لتبيني املعاني العرفانيـة .فكـان يعتـرب للعـارف صـفة غـري
ترك الدنيا واملادة ،وهي التحلّي بصفات ال وكماالته .فكان يعرف أخالق العـارفني وأحـواهلم وكأنّـه مـنهم .فكـان يعتقـد أنّ علـى
العارف أن تكون له أخالقٌ هشة بشّة ،وعليه أن ينظر إىل الناس سواسية ،صغرياً كان أو كبرياً.
ويف النهاية يصل العارف إىل درجة يرى فيها ال ويكلّمه ويناجيه؛ ثم يصل إىل البهجة والسرور الـذاتي ،وهـي أعلـى درجـة
السعادة البشرية.
ا أنّ الشيخ كان أديباً بارعاً وكاتباً قديراً يف كتابة النثر العربي ،وألنه كان متضلعاً يف العلوم املختلفة ،جند نثره الرشيق السلس
خمتلفاً عن معاصريه اختالفاً بيّناً .ف مـن يطـالع النثـر العربـي يف القـرن الرابـع للـهجرة وال سـيما رسـائل ابـن عبـاد وابـن العميـد وابـن
الفارس وأبي حيان التوحيدي وأبي نصـر العُـتْيب والثعـاليب واخلـوارزمي وبـديع الزمـان وغريهـم ،جيـدهم قـد كتبـوا بـالنثر املسـجّع
واملصنوط ،وهلم ولع باستخدام اللغـات املرادفـة واملضـادة واملشـرتكة؛ كمـا أ ّن ابـن عبـاد أفـرط يف اسـتخدام النثـر املسـجّع حتـى يف
مللفاته غري الرمسية ،بل ويف احلـوارات الشـفوية أيضـاً يسـجّع ويتكلـف اسـتعمال الغريـب واملصـطالحات البالغيـة .إذن ،النثـر يف
القرن الرابع له مسات خاصة ،وكتّابه يسـجعون ويتصـنعون ويتكلفـون البـديع،لكن النثـر العلمـيّ والفلسـفيّ واألدبـيّ البـن سـينا
اليشاهَد فيه إالّ السالسة مع استخدامه احملسنات اللفظية الرشيقة (فرّوخ 332 ،م ،ص  558و  59و 583و.)538
خصائصه الشعرية:
كان الشيخ الرئيس إضافةً إىل تبحره يف النثر ذا باط يف الشعر ،ويعدّ من فحول شعراء عصره؛ كما حتكـي مللفاتـه الشـعرية ـــ
مع قلّتها ــ قرحيتَه وقدراته يف الشعر .وخالفاً لشعراء العرب عامة وللشعراء اإليرانيني الذين عاصـروه يف القـرن الرابـع خاصـة ،فهـو
شاعر قال الشعر يف مواضيع خمتلفة ،ولعلّه الوحيد الـذي نظـم املفـاهيم الطبيـة والعلميـة والنجوميـة والكيمياويـة شـعراً (إيروانـيزاده

وشاملي 982 ،هـ .ش ،ص .)81
حاول الشيخ أن يقول الشعر فى القوالب الشعرية العربية والفارسية .فلـه قصـيدة عينيـة عرفانيـة شـهرية شـرحها العلمـاء ،ولـه
أرجوزة يف الطب والنجوم يف قالب املثنوي ،وله قصيدة أخرى يف سبعة عشر بيتاً أورد فيها أنواط العلوم من املعقـول واملنقـول .عـدا
ما ذكرنا ،فإن له أبياتاً حكمية وأخالقية وعرفانية وطبّّية لعالج بعض األمرا

تدلّ على سعة علمه.
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ومن يتمعّن يف مضامني األشعار العربية للقرن الرابع وقبله من الشعر العربي واإليراني واألندلسي ،جيد املد والرثاء واهلجـو
ي وأمثاهلا،لكنّ ابن سينا خصّص شعره بالعلوم واألفكار النبيلة ومداواة املرضى.
والفخر القَبل ّ
و األوضاط السياسية السائدة يف عصر الشيخ والتصعيد السياسـي وتـوتر األوضـاط كـان يتطلـب مـن ابـن سـينا مـد احلكـام أو
رثائهم أو هجوهم ،لكن الشيخ أبـي ،وهـذا سـبّب إلقـاء احلكّـام إيـاه يف السـجون ،وتهديـده بـاملوت ،مـع هـذا مل يرضـخ الشـيخ
لرغبتهم؛ فال نرى حتى بيت واحد يف هجو أحد أو مدحه.
أبعد الشيخ اآلراءَ السياسية عن أدبه ،وهذا يدل على كرم أخالقه وشخصيته العلمية اإلسالمية اإليرانية الفريـدة (السـابق ،ص

83ــ.)32
إضافة إىل مللفاته النثرية ،نقل لنا أصحاب الرتاجم وغريهم من أمثال ابن أبي أصيبعة صاحب كتاب عيون األنباء ،والدمريي
صاحب حياة احليوان الكربى ،والسـيد حمسـن األمـني صـاحب أعيـان الشـيعة ،واخلوانسـاري صـاحب روضـات اجلنـات كـثرياً مـن
أشعاره العربية والفارسية ،وأكثر هذه األشعار يف الزهد واحلكمة واألخالق والبحوص العلمية.
من أشعاره قصيدة قاهلا ناسبة األحداص ال وقعت عند تقارن كوكب املشرتي وزحل يف برج اجلدي .منها:
َهذِب النّ سَ بالعلوم ِلتَرْقى

و ذَرِ الكلّ فَهي للكلّ بيت

إمنا الن س كالزجاجة والعلض

ضمُ سراج وحكمة اهلل زيت

حيّ

ميْت

فنذا

فننّ

أشرقت

وإذا

أظلمت

فننّ

(اخلوانساري ، 931 ،ص 552؛ األمني ،ب د ت ،ص 13؛ ابن خلكان 311 ،م ،ص ) 9
يشبه الشاعر النفس ببيت مبينّ من زجاجة .الزجاجة صافية انع الكدورة ،ويف نفـس الوقـت تتقبـل نقوشـاً كـثرية مـن اخلـارج.
النفس كالزجاجة أو املرآة ،والعلم سراجٌ ،واحلكمة زيت له .فاإلنسان حي ما دامت النفس مشرقة ،وإالّ فهو ميت.
يف موضع آخر يشكو الشاعر من احلياة؛ ألن الدهر ال يدوم على حال ،ويُضعف الشاعر وقواه؛ فكأنّ مجيـع اآلالم واملتاعـب
انهالت عليه .فكأنّ املتاعب حديد ،والشاعر مغناطيس جيذب املتاعب لنفسه!
أشكو إىل اهلل الزمان فصَرفُه

أبلى جديدَ قواي وهو جديد

فكأنّين

قد صرتُ مغناطيسَ وهي حديد

ِمحَنٌ

إليّ

توجّهت

(اخلوانساري ،ص 552؛ األمني ،ب د ت ،ص )81
نظم الشيخ قصيدة يف املنطق مسّاها «القصيدة املزدوجـة» .نظمهـا للشـيخ أبـي احلسـن سـهل بـن حممـد السـهلي يف جرجـان .هـذه
ي/املزدوج ،وهو من األوزان الشعرية الفارسية ال مل ينظم الشعراء العرب فيه شعراً .مطلع هذه القصيدة:
املنظومة يف وزن املثنو ّ
احلمدُ

هلل

واحلمدُ

هلل

الّذي
كما

لعبده

نيل السناء ال له يف محده

يستوجب

بعزّه العالي الّذي ال يُغلَب

(اخلوانساري ،ص 552؛ األمني ،ب د ت ،ص )81
ونسب الشيخ الكفعمي األبيات التالية إىل ابن سينا:
فرحيةٌ

تقتّل

األفاعي

ووزن مثقال إذا ما شَربا

وللهوام

والدّبيب

الساعي

مَع وزنه من الرّجيع أجنبا
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ص
وخلِ ِ

من

السّميمَ

من بعد يأس اإلنس من حياتهْ

مماتهْ

(اخلوانساري ،ص 552؛ األمني ،ب د ت ،ص 13؛ابن خلكان 311 ،م ،ص ) 9
ال منه قدار من السماد ،يشفي مَن لدغتْه األفعى ،وقد
يقول الشيخ :رائحة النشادر تقتل األفاعي واحلشرات .فإذا مزجنا مثقا ً
أشرف على املوت.
كما نشاهد الشيخ وقف أشعاره يف خدمة اجملتمع اإلنسانى ،وهذا مما ال عهد له يف األدب العربي .فأشعار الشيخ مع قلتها إذا مـا
قورنت بأشعار شعراء القرن الرابع للهجري مثل :ابن العميد والصاحب بن عباد وأبي الفت البس  ،جندها حتتوي علـى مواضـيع
غنية علمية معرفية ،حتى استلهم منها كثري من شعراء العربية والفارسية.
قال الشيخ يف وصف ال  مستلهماً من حديث رسول ال« :ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك»:
اعتصام الورى مبعرفت

عجز الواص ون عن وص

تُب علينا فنننا بشر

ما عرفناك حقَ معرفت

(األمني ،ب د ت ،ص 81؛ اخلوانساري ،ص )252
اقتبس السعدي ،الشاعر اإليراني ،هذا املعنى يف مقدمة كتابه

 ،وكأنّه استلهم ابن سينا حيث يقول:

عاك ان كعبه جاللش به تقصري عبادت معرتفند كه« :ما عبدناك حق عبادت » ،و واص ان حليه مجالش به حتيّر منسوب كه:
«ما عرفناك حق معرفت ».
كسي وصف او ز من سد
عاشقان

بىدل از بىنشان
برنيايد

ن معشوقند

ز

يد باز
ن

آواز

(العاكفون على كعبة جاللته يعرتفون بقصورهم ،فيقولون« :ما عبدناك حق عبادتك» ،والواصفون جلماله حيارى،
فيقولون« :ما عرفناك حق معرفتك» .لو سألين أحدٌ عن أوصافه/فماذا يقول املتيّم عن الذي ال أثر له؟!/إن العشاق قتلى
بيد املعشوقات/فال يرتفع صوت من القتلى).

ونقل الدمريي يف حياة احليوان قصيدة من الشيخ الرئيس معروفة بـ«األرجوزة» تبلغ  51بيتاً ،مطلعها:
سن
بدأت بسم اهلل يف نظم َح َ

أذكر ما جرّبتُ يف طول الزّمن

وبالواصّ

خاصّ

ما

هو

بالطّبع

يف شوكة العقرب جنم توأمٌ

لِكُلّ

عام

وَلِكُلّ

تراه عني من يراه يعلم

(الدمريي 2 5 ،هـ ،ص  ،95األمني،ب د ت ،ص )81
ويقول املريزا حممد علي مدرس ما ننقله بالعربية« :البن سينا أرجوزة تسمى "سينائية" .وهي قصيدة يبلض عضدد أبياتهضا  111أبيضات،

يتناول راربه الطبية ومشاهدته اهليوية» (د ت ،ص .)582
يذكر الشيخ طرق عالج بعض األمرا

يف شعره .فعلى سبيل املثال يقول ملعاجلة «النزلة» (املاء السائل من األنف إثر الزكام):

يف أول النزلة َفصْدٌ ويف
بينهما

ماءُ

شعريٍ

به

أواخر

النزلة

محّام

صحَت مِن النزلة أجسام
َ
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يرى الشيخ الناس العاديني حيارى تنتابهم املشاكل من كـل جانـب ،وهـم مـن حريتهـم ونـدمهم جعلـوا أكفّهـم علـى أذقـانهم،
وعضّوا أصابعهم بأسنانهم:
لقد طُ تُ يف تل املعاهد كلّها

و سيّرتُ طرْيف بني تل املعامل

فَلَم أرَ إِالّ واضعاً كفَ حائرٍ

عَلى ذقَنٍ أو قارعاً سنّ نادمٍ

(ابن خلكان 311 ،م ،ص ) 9
ويف قصيدة أخرى يوصي الشيخ الناس باملسائل الصحية والطبية ،ويطلـب مـنهم أن ال يفرطـوا يف الشـهوات؛ ألنّ نطفـتهم مـاء
احلياة يراق يف األرحام .ثم يذ ّكرهم آداب الطعام ،ويريد منهم أن ال يبدؤوا األكل قبل هضم األكل السابق ،وأن ال يشربوا ماءً بعد
األكل مباشرةً؛ ألنه يضر ،وعلى الناس أن ال يستصغروا األمرا

الصغرية؛ ألنها كالنار تبدأ صغريةً ،ثم تلتهم كل شيء:

امسَعْ مجيعَ وصييت واعمَل بها

فالطّب جمموعٌ بنظم كالمي

ما استطعتَ فننّه

ماءُ احلياة يُصَبّ يف األرحام

واجعل غذائ َ كلّ يوم مَرّةً

واحذَرْ طعاماً قبل هضم طعام

ال تَشربَنَ عقيبَ أكل عاجالً

فتقودَ ن سَ

لألذى بزمام

ال تَحقر املرضَ اليسريَ فن ّنهُ

كالنار تصبح وهي ذاتُ ضرام

أقلِل مجاعَ

(مدرس ،د ت ،ص )588
و هناك قصائد رويت عن الشيخ يف الزهد واحلكمة بالعربية تتمتع كانة مرموقة يف األوساط األدبية:
أما أصبَحتَ عن ليلِ التَصابي؟!

وقد أصبحتَ عن ليل الشباب

شبابُ َ كان شيطاناً مريداً

فرجِمْ من مشيب َ بالشهاب

ع ا رسمُ الشباب رسمَ دار

لَهُم عندي بِها مَغنى رباب

(األمني ،ب د ت ،ص )13
كما هو واض من القصيدة السابقه ال تبلغ  1أبيات؛ فإنّ الشاعر ترنّم صطلحات اجلاهلية مثل« :عفـا» و«رسـم الـدار»
و«ليل التصّابي» و«ليل الشباب» استقرضها من أمثال امرئ القيس وزهري وطرفة وأمثاهلم ،لكنّه ورّفها يف احلكمة واملضامني النبيلة
واآلداب واألخالق الشريفة ،وما استخدمها يف البكاء على األطالل والدِمَن!
وهناك قصائد أخرى للشيخ ليس موضع ذكرها هنا،لكنّ أهم قصيدةٍ وصلت إلينا من هذا الشاعر واألديب النابغة هي القصيدة
العينية ال قام بشرحها كثري مـن األدبـاء واملفكـرين بعـد وفـاة الشـيخ .ويف السـنوات األخـرية عارضـها بعـض األدبـاء اإلسـالميني؛
ومنهم الشيخ حممد صاحل املازندراني يف قصيدة مطلعها:
َبزغتْ إلي

من ال ضاء األوسع

مشسٌ

أشعَتها

بهيّ

املطلع

أمّا قصيدة الشيخ العينية:
هَبَطَتْ إلي َ من احمللّ األرفع

وَرْقاءُ

حمجوبَة عن كلّ مُقلةِ عارف

وِهي اليت سَ َرتْ ولَم تتبَرقَع

وربّما

كَ ِرهَتْ فِراقَ وهي ذاتُ ت َجُع

وَصَلَتْ على كُرهٍ إلي

ذاتُ

تَعَززٍ

وتَمَنُع
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أنِ َتْ وما أنِسَتْ فلمّا واصَلَتْ

ألْ َتْ مُجاوَرَةَ الراب البلقع

وأظنّها نَسيتْ عُهوداً باحلِمى

ومنازالً

تَقنع

حتى إذا اتّصلت بض"هاء" هبوطها

مِن "ميم" مركزها بذات األجرع

عَلَقَتْ بها "ثاءُ" الثّقيل فأصبحتْ

لضّع
بني املعامل والطُلول ا ُ

تبكي وقد ذكرتْ عُهوداً باحلِمى

مبَدامعَ

تتقطّع

وتظَلّ ساجعةً على الدِمَن اليت

درستْ بتَكرار الرّياح األربع

إذ عاقهَا الشَرَكُ الكثيفُ فَصدَها

نقصٌ عن األوج ال سيح املربع

حتى إذا قَرُب املسريُ إىل احلِمى

ودنا الرّحيلُ إىل ال ضاء األوسع

أنعِم ب َردِّ جواب ما أنا فاحصٌ

عنه فنار العلم ذات تشعشُع

ب راقها

تَهْمي

مل

ومل

(ابن خلكان 311 ،م ،ص  53؛ األمني ،ب د ت ،ص 18؛ السبزواري ،آ  99هـ .ش ،ص  212ـ288؛ اخلوانساري 931 ،هـ ،ص 5 8ــ)5 3
وقــد شــر احلــاج مــال هــادي الســبزواري هــذه القصــيدة يف كتــاب أســرار احلكــم (ج  ،ص 212ــــ )288علـى طريقــة احلكمــة
اإلشراقية.
ملخص كالم الشيخ يف هذه القصيدة
محامة ذات أجنحة مجيلة نزلت إلينا من مكان أرفع .هذه احلمامة حمجوبة عن أنظار الناررين ،ومل تسفر عـن وجههـا .نزلـت
إىل هذا العامل بكراهية؛ ثم ألِفتْه حتى نسيتْ ما كانت عليه يف ذلك املكان األرفع .لكنها بعد أن تلوّثتْ بأثقال احلياة ،وعلقـت بهـا
أدرانُ املادة ،تذكّرتْ عهودَها ،وأخذت تئ ّن وتبكي على ما كانت عليه .وبعد بكاءٍ شديد وتفجّع مرير انكشفت هلا طرق اخلالص،
فخلّصتْ نفسَها ،فطارت إىل مكان رفيع .فشاهدتْ عاملاً نورانياً ال تراه األعني الدّرنة؛ ففرحتْ وقـرتْ عينهـا حبياتهـا ،ومل حيصـل
هلا هذا الفرج إالّ بنور العلم؛ أو كما قال ابن سينا :بنار العلم ال تُشعّ وتلمع.
ثم يسأل ابن سينا :ملاذا هَوَت هذه احلمامة اجلميلة مـن ذلـك املكـان األرفـع إىل هـذا احلظـيظ املقيـت؟ فيجيـب :إن ال أنزهلـا
حلكمة ،ولكنّ اإلنسان جيهل هذه احلكمة .إذا قيل :إن احلكمة من نزوهلا أن تعرف ما ال تعرف ،نقول :بل األمـر علـى العكـس؛
فإنها ما رأت وال عرفت شيئاً مل تكن تعرفه من قبل .واآلن ــ وهي راجعة إىل ما كانت عليه ــ كأنها مل حتصل على شيء .نعـم ،إن
الدهر قد قطع طريقها حتى إنها غربت من حيث مل تطلع ،وكأنّها برقٌ ملع ثم انطفأ ،وكأنه مل يلمع قيفُ.
فنالحظ يف القصيدة السابقة أن مراد الشيخ هذا السلال :ملاذا نزلت احلمامة اجلميلة مـن ذلـك املكـان األرفـع إىل هـذه اخلربـة؟
أجاب احلكيم السبزواري عن هذا السلال قائالً :كل إنسـان ـــ أيّـاً كـان ـــ فهـو سـائر يف طريـق الكمـال حتـى تتصـل روحـه بـالرو
اهليوالئية ،ويصب قائماً بذاته ،ويتصل معناه باملعنى اجملرد املرسل .فإنّ الشيخ أجاب إجابةً اشـراقيةً :تعـود الـنفس بعـد انهـدام اجلسـد
ِذراٍٍ ُمتذهمت [ هـود
ِذتَهِ ا إِنَ رَّبذ عَلذ ِ
خذٌٌ ّباا ِ
إىل ربّ نوط هلا .وهلالء األرباب متصلون برب األرباب وَ ما مِنْ داّبَةٍ إلّا هُوَ آ ِ

:

 .]59حتشر يوم احلشر إىل ال ،وتتصل بغاية الغايات .كل من يَفيض من ال ال ينقطع ،ونور ال ال يأفِل .فالكـل يـدخلون علـى صـراط
اإلنسان .إِنَ هٌَا الْمُرآنَ يَ دي لِلَيت هِ َ أَقْوَمُ[ اإلسراء ( ] 3 : 1السبزواري 99 ،ش ،ملخص من صفحات 218ــ.)288
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يعترب الشيخ السبزواري «الورقاء» أو تلك احلمامة يف كالم ابن سينا النفس الناطقة ،واهلبوطَ فيضان نفس الناطقة؛ كـأن هـذه
الورقاء نزلت من املكان األرفع (العقل الكلّي) على شكل التجلّي ال التجايف.
كراهية النفس يف القصيدة كراهية تكوينيـة تعـود إىل العـدم؛ ألنـه ال معنـى لكراهيـة الـنفس ألمـر وجـودى .فـالنفس يف الواقـع
تعشق ال وحتبه؛ كما قالوا :لوال العشق مل تكن مساء وال أر وال غريهما؛ ألن نفس اإلنسان جتلّت من العقل الفعّال ،ونزلت
كوجود رابيف؛ أي :من جانب ارتبطت بالعقل الفعّال وحتبّه ،ومن جانب آخر ،ألنها تنزّلت من وجودها األصيل (العقل الفعّـال)
وتعلّقت ببدنها املادي ،تكره التعلّق .النفس متعلقـة باجلسـم مـن حيـث احلـدوص ،ومتعلقـة بالعقـل الفعّـال مـن حيـث البقـاء .إذن،
النفس جسمانية احلدوص وروحانية البقاء.
إذا تعلقت النفس بالبدن ،فكماهلا بهذا التعلق حتى تنال مجيع تلك الدرجات ،بينما كمال النفس رهني بهذا التعلق .وعندما
تريد أن تعرج ،تكره هذا العروجَ؛ فلهذا مفارقة النفس اجلسدَ ــ وهو العلة احملدثة للنفس ــ يتمّ بأمل شديد.
امللخص أنّ قصة خلقة اإلنسان طرحت بشكل سلالٍ وجواب ،وعلى طريقة رمزية عرفانية إشراقية .ويبدو أنّ الشعراء العرب
ومن قال الشعر بالعربية إىل عصر ابن سينا مل يذكر اثيالً على هذا النميف.
إذن ميكن أن نعترب ميزتني فريدتني للشيخ يف األدب العربي وخاصة بالشعر:
األوىل .إن ه ورّف الشعر يف خدمة التجربة والعلم خاصة يف خدمة الطب ففي هذا اجملال هو شاعر فريد.
ى بن يقظان ورسـالة الطـري وسـالمان وأبسـال وقصـيدته العينيـة ـــ ال
الثانية .أسلوبه التمثيلى يف النثر والشعر ــ والذي يتجلّى يف ح ّ
عهد له ال يف القرن الرابع وال بعده .فإذا وجدنا قصيدة اثيلية مثل عينيـة ملّـا صـاحل املازنـدراني وأمثالـه ،فكانـت إمّـا شـرحاً لعينيـة ابـن
سينا ،أو معارضة هلا .فابن سينا مل يكن شاعراً أديبا يقول الشعر للتفـنن واملعارضـة والفخـر واملـد والرثـاء واهلجـو وأمثالـه ،بـل هـو
مفكر نزل العلم والعقل والتجربة والفن شعراً من جبال وجوده ،ومحامةٌ مرتمنة غنّت أشعارها يف خدمة األدب والفن.
النتيجة
بناءً على هذه الدراسة ،ميكن أن نقول :إنّ الشيخ الرئيس أبا علي بن سـينا مل يكـن عاملـاً وفيلسـوفاً فحسـب ،بـل إضـافة إىل
علمه وفلسفته كان أديباً ذا باط يف األدب .فعلى مجيع األدباء والسيما األدباء الذين يبحثون يف األدب العربي للقرن الرابع اهلجري
أن جيعلوا مللفات الشيخ شعراً ونثراً موضع اهتمامهم؛ ألنّ الشيخ استطاط أن يورّف شعره ونثره يف خدمة العلم؛ كما شـاهدنا يف
هذا املقال قد وردت أشعار كثرية منه يف املعاجلات الطبية وشر األمرا اخلاصة .إضافة إىل أنّ الشيخ خلق أسلوباً حديثاً من الشعر
العربى؛ ألن الشعراء قبله ورّفوا أدبهم يف املد والرثاء واهلجو والذّم وأمثاله ،ولكنّ الشـيخ خـرق هـذه العـادة املوروثـة ،وجعـل
األدب يف خدمة احلكمة والعرفان والعلوم املتداولة آنذاك .وكذلك بعض قصائد الشيخ لشهرتها كان يضرب بها املثل؛ ألنها مجعت
بني احلكمة والعرفان وبني الذوق األدبي.
مثل هذه القصائد يف مللفات الشيخ زادت األدب العربي غنىً .وأما قصـيدته العينيـة ،فقـد بلغـت ذروة الشـهرة لعمـق املعـاني
ال تندرج فيها؛ حيث ينتفع بها كل أديب وحكيم ،ويتعرّف على أسرار اخللقة ورموزها من خالل أبياتها.
أمّا نثره العربي ،فهو اآلخر يستحق االلتفات ،ومع أنه وقف نثره لرسائل عرفانية؛ مثـل :حـي بـن يقظـان ورسـالة الطـري و...
لكنّ هذا النثر العرفانيّ التمثيليّ ترك بصماتة على النثر العرفاني عامة؛ فلهذا رهر بعده مفكرون كابن طفيل وابن سبعني وابن حزم
األندلسي وعشرات مثل هلالء ،متأسّني بالشيخ ،وزادوا األدب العربي وحكمته ولغته روعةً وغنىً.
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املصادر واملراجع
أ .العربية:
 .ابن حجر العسقالني ،أمحد بن علي 389( .م) .لسان امليزان( .ج  .)2بريوت:ملسسة األعلمي للمطبوعات.
 .2ابن خلِكان ،أمحد بن شهاب 311( .م) .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( .ج  .)2بريوت :دار صادر.
ي بـن يقظـان( .ترمجـة وشـر منسـوب إىل اجلوزجـاني)( .صـحّحها هنـري كـوربن).
 .9ابن سينا ،حسني بن عبدال 999( .هـ .ش) .ح ّ
طهران :مركز النشر اجلامعي.
 .2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  911( .هـ .ش) .رسالة الطري( .شر عمر بن سهالن الساوجي)( .بإشراف حممدحسـني أكـربي) .طبـع ونشـر
مركز العالمة الطباطبائي.
 .5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  913( .هـ .ش) .اإلشارات والتنبيهات( .شر اخلواجة نصريالدين الطوسي)( .ج  .)9طهران :مكتب نشر الكتاب.
 .9ابن العماد احلنبلي ،عبد احليّ بن أمحد( .د ت) .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب( .حتقيق عبدالقادر األرناؤوط)( .ج ) .بـريوت:
دار الكتب العلمية.
 .1األمني ،سيدحمسن( .آ د ت) .أعيان الشيعة .ج  .9بريوت :دار املعارف للمطبوعات.
 .8ـــــــــــــــــــــــــ( .ب د ت) .أعيان الشيعة( .ج  .)9بريوت :دار املعارف للمطبوعات.
 .3أمني ،امحد( .د ت) .ضحى اإلسالم .بريوت :دار الكتب العربية.
 . 1ــــــــــــــــــــــ ( .د ت) .فجر اإلسالم .بريوت :دار الكتب العربية.
 .الدمريي ،حممد بن موسى 2 5( .هـ) .حياة احليوان الكربى( .ط  .)2طهران :ناصر خسرو (بطريقة أوفسيت).
 . 2السبزواري ،حاجي( .آ  99هـ .ش) .أسرار احلكم يف املفتت واملختتم .طهران :موىل.
 . 9ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ( .ب  99هـ .ش) .أسرار احلكم يف املفتت واملختتم .طهران :موىل.
 . 2إيروانيزاده ،عبدالغين ،ونصر اله شاملي 982( .هـ .ش) .األدب العربي واإليرانيون( .ج ) .طهران :مست.
 . 5فرّوخ ،عمر 332( .م) .تاريخ األدب العربي( .ط  .)9بريوت :دار العلم للماليني.

ب .الفارسية:
 . 9بهار ،حممدتقي 919( .هـ .ش) .سبك شناسي( .ج ( .)2ط  .)3طهران :جميد.
 . 1اخلوانساري ،حممدباقر 931( .هـ) .روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات( .ج  .)9طهران :املكتبة اإلسالمية .
 . 8القفطي ،علي بن يوسف 921( .هـ .ش) .تاريخ احلكماء( .تصحي بهني دارائي) طهران :دا
 . 3مدرس ،حممدعلي( .د ت) .رحيانة األدب( .ج  .)1طهران :مطبعة شفق.

ه تهران.

