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 :الممخص
اخواف الصفا جماعة فمسفية ظيرت في القرف الرابع اليجري اجتمعوا فيما   

بينيـ وكتبوا اثنا وخمسوف رسالة في مختمؼ المجاالت العممية والفمسفية 
عرفت برسائؿ اخواف الصفا وخالؿ الوفا تعد استمرار او تكممة لكؿ 

ىذه المعارؼ االنسانية وعمـو عصرىـ ويمثؿ الجانب العممي اىـ ما في 
الرسائؿ وىو موضوع البحث الذي تـ التركيز فيو  عمى تصنيفيـ لمعمـو 

في العمـو الرياضية مف عدد وىندسة وموسيقى وبياف اىـ ما  وآرائيـ
توصموا اليو في عمـ الفمؾ ودراسة الكواكب والنجـو وحركتيا وشرحيـ الىـ 

مـ الكيمياء في ع وآرائيـالمفاىيـ الفيزيائية مف مكاف وحركة وسكوف وزماف 
وحديثيـ عف العناصر المعدنية ونواعيا وتحوالتيا الشكمية والداخمية التي 
تؤدي الى ظيور عناصر جديرة بفعميا وقوليـ في العمميات الكيمياوية 
االخرى التي قاربوا فييا النتائج الحديثة ليذه العمـو وصواًل الى اىـ ما في 

ممية خمؽ الكائنات بتعاقب زمني الجوانب العممية مف رسائميـ وىو قوليـ بع
مف االدنى الى االعمى واالرتباط الدقيؽ بيف ىذه الكائنات عمى وفؽ سمسمة 

منو ينـ عف معرفتيـ بجذور عممية  باألعمىمف التطور يربط االدنى منيا 
التطور واالرتقاء لمكائنات التي اصبحت فيما بعد واحدة مف اىـ النظريات 

  في العمـ الحديث.
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Abstract: 

Al-Safa Brothers are a philosophical group that appeared 

in the fourth century AH. They gathered and wrote fifty-

two treatises in various scientific and philosophical fields 

known as the letters of Al-safa Brothers and during the 

death they are considered a continuation or a 

complement to all human knowledge and sciences of 

their time. The scientific aspect represents the most 

important thing in these letters, which is the subject of 

research that focused on their classification of the 

sciences and their views in the mathematical sciences in 

terms of number, geometry, and music, and a statement 

of the most important findings in astronomy, the study of 

planets and stars and their movement, and their 

explanation of the most important physical concepts of 

place, movement, stillness and time, their views in the 

science of chemistry and their talk about metallic 

elements and their types and their formal and internal 

transformations that lead to the emergence of elements  

Worthy of their action and their statement in other 

chemical processes in which they approached the 

modern results of these sciences down to the most 

important thing in the scientific aspects of their 

messages, which is their statement of the process of 

creating organisms that alternate in time from the lowest 

to the highest and the precise connection between these 

organisms according to a series of evolution linking the 

lower ones with the higher ones.  On their knowledge of 

the roots of the process of evolution and elevation of 

organisms, which later became one of the most important 

theories in modern science.   
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 المــقــدمــة       
سأبدأ البحث ىذا بما لـ يبدأ بو اآلخروف ممف كتبوا عف اخواف الصفا , فقد جرت 

الدراسات السابقة ليـ عف عصرىـ وظروؼ نشأتيـ  ألغمبالعادة اف تكوف بداية الحديث 
بالتستر والكتماف التي فرضتيا عمييـ  إلحاطتياواىدافيـ ومحاولة الكشؼ عف اسمائيـ 

, وبغض النظر عف اصالة ىذه البحوث  آنذاؾالظروؼ السياسية واالجتماعية والدينية السائدة 
ومناىجيا والنتائج التي توصمت الييا , حيث جاءت متفقة احيانًا ومتناقضة احيانَا اخرى , 

طائؿ  ي باب التكرار الذي الفأنني ارى اف الحديث عف ىذه الموضوعات مرة اخرى يدخؿ ف
 فيو , فقد استنفذىا البحث والمجاؿ لموصوؿ الى جديد فييا .

ومف ىذا المنطمؽ سأحصر بحثي ىذا في الجوانب العممية مف رسائميـ الف البحوث 
العديدة التي كرست لدراسة اخواف الصفا لـ تركز عمى ىذه الجوانب بالقدر الكافي واف كاف 

عض الموضوعات العممية عناويف ليا , جميع الدراسات حوؿ اخواف قسـ منيا اتخذ مف ب
الصفا اعتمدت مؤلفيـ الوحيد رسائؿ اخواف الصفا وخالف الوفا , فمـ يصمنا ليـ غيره عمى 

اال اف الواقع لـ  (1)الدراسات بوجود مؤلفات اخرى ليـ غير الرسائؿ  ألحدىالرغـ مف اشارة 
د ارثًا فكريًا مميزًا بقيت اثاره فاعمة في الثقافة االنسانية يثبت ليـ غير ىذا المؤلؼ الذي يع

كونيا تمثؿ اكبر موسوعة عممية وفمسفية ومعرفية في تاريخ الفكر العربي االسالمي شممت 
عمى اىـ المفاىيـ والعموـ المعرفية التي شغمت الفكر االسالمي منذ نشوئو وحتى عصرىـ 

يف والدارسيف ولعؿ الجوانب العممية منيا اىـ ما يمكف وليذا كانت والتزاؿ محط انظار الباحث
دراستو فيو الذي اكسبيا الغنى والتكامؿ كوف مؤلفييا اعتمدوا عمى مبادئ ومناىج وأسس قوية 
تنـ عف التبحر العممي المميز ليذه الجماعة التي جمعت بيف الجوانب الفمسفية والعممية فقد 

ولـ تبدأ التفرقة بينيما اال في العصر الحديث  ىلقداماكاف ىذا الجمع شائعًا عند المفكريف 
عمى يد رواد البحث العممي التجريبي الذيف اعتمدوا المالحظة والتجربة واالدوات التي تمكنيـ 
مف دراسة الظواىر الطبيعية عف الفمسفة كالفيزياء والكيمياء وعمـو الحياة وغيرىا , ومع ذلؾ 

واف الصفا لممشكالت العممية مجرد انطباعات عامة وحتى كمو لـ تكف الحموؿ التي قدميا اخ
الفمسفة عندىـ ليست مجرد تأمؿ واستشراؼ وانما ىي اوليا محبة العموـ ووسطيا معرفة 
حقائؽ الموجودات وآخرىا القوؿ والعمؿ بما يوافؽ العمـ , فجاءت نظرتيـ لممشاكؿ عمى وفؽ 

باطار فمسفي محكـ مبني عمى ة ات ومؤطر مناىج عممية تتداخؿ في بنائيا المنطؽ والرياضي
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القياس واالستدالؿ اف دراسة الظواىر العممية في رسائؿ اخواف الصفا ىي محاولة لمكشؼ عف 
حيوية الفكر االسالمي وقدرتو عمى االنفتاح عمى مختمؼ العموـ والثقافات االجنبية واالمتزاج 

ليذا ستجد كثير مف نقاط التشابو بيا مع المحافظة عمى قيمتو الذاتية وتميزه الخاص , و 
واالتفاؽ بيف الكثير مف آرائيـ واراء الفالسفة السابقيف او الالحقيف ليـ فاذا ما وجدنا ىذا 

داللة واضحة عمى حالة  فإنياالتقارب او التشابو بيف تراثيـ العممي وتراث االمـ االخرى 
ت االجنبية وبيف الفمسفة االسالمية , التأثر والتأثير او االمتزاج والتزاوج بيف عناصر الفمسفا

فالمشكالت التي عرضت لمفكر الفمسفي االسالمي قد تتشارؾ وتتداخؿ في بحثيا او بعض 
 عمى مالحظة ميمة اف ذلؾ التشابو بيف فكرتيف ال التأكيدنتائجيا مع االفكار االجنبية مع 

 يدؿ داللة جازمة عمى اف احدىما مقتبسة بالضرورة مف االخرى .
اف رسائؿ اخواف الصفا في جممتيا موسوعة لمعموـ اف لـ تكف دائرة معارؼ كاممة    

تضمنت فنوف معرفية متنوعة تدور حوؿ المفاىيـ الفيزيائية كالصورة والحركة والكوف والفساد 
والكيميائية كالمعادف الطبيعية والصناعية والحياتية كالنبات والحيواف والجسد والرياضية كالعدد 

دسة والحساب والموسيقى التي عدوىا جزءًا مف الرياضيات والجغرافية مثؿ االقاليـ والين
والمناخ والجو والحكمية كالفمسفة والمنطؽ وغيرىا مف المعارؼ االخرى فضاًل عف العموـ 
الفقيية والدينية المتمثمة في عمـ الكالـ والشريعة وما احتوتو مف حكـ وغرائب وطرائؼ اآلداب 

كالـ الصوفية وقصص عمى لساف الحيوانات وابيات شعر , وىكذا نجد العمـو  ومقتبسات مف
متداخمة فيما بينيا عند العالـ الواحد بحيث يتخصص العالـ بعمـ دوف غيره وانما كانت 
المعارؼ عندىـ متالزمة ومترابطة لذا نجد الطبيب مثاًل يجمع الى جانب عممو الفمسفة 

 ضيات والفمؾ والموسيقى والعمـو الشرعية واالمثمة كثيرة ماوالحكمة والمنطؽ واالدب والريا
تغني عف ذكر االسماء . وىكذا القوؿ اف رسائؿ اخواف الصفا عكست الصورة الحقيقية لمحياة 

 الفكرية او العقمية لمقرف الرابع اليجري .
تي واخيرًا البد االشارة الى نقطتيف في غاية االىمية , االولى تمثؿ الصعوبة ال    

يواجييا الباحث في فكر اخواف الصفا وىي عدـ اقتصار كؿ رسالة مف رسائميـ عمى 
موضوعيا المحدد والمعمف في العنواف فتجد فييا الكثير مف االستطرادات التي تعالج افكارًا 
خارجة عف سياؽ الموضوع االمر الذي يجعؿ االحاطة بأي موضوع تعالجو في غاية 

واآلخر يمتمؾ  جميعياب مف الباحث آمريف االوؿ قراءة الرسائؿ الصعوبة والفيـ وىذا يتطم
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القدرة واالمكانية عمى ربط االفكار المشتتة والمتناثرة بيف ىذه الرسائؿ حتى يصؿ الى فيـ 
 صحيح لمذىبيـ او لبعض جوانب ىذا المذىب .

وا النقطة االخرى عدـ ادعاء اخواف الصفا التكاممية لعموميـ بؿ عمى العكس اكد   
ينبغي التوقؼ عندىا وانما  عمى اف عموميـ التي طرحوىا في الرسائؿ ىي مفاتيح لممعرفة ال
 الترقي في سمـ الصعود الى الحالة االخيرة التي وصفوىا بالممكية .

 تصنيف العموم ومصادرها  -المطمب االول :
يعد تصنيؼ العموـ واحد مف المباحث العممية التي اىتـ بيا الفكر الفمسفي عمومًا   

واالسالمي منو عمى وجو الخصوص حيث قاـ بتحميؿ وتحديد اقساـ المعرفة االنسانية عمى 
رؤية وتصور فمسفي لطبيعة العمـ وموضوعو وغايتو انطالقًا مف الفيـ االسالمي الصحيح 

وحدة العقؿ وتظافر جميع ممكاتو مف اجؿ تحصيؿ المعارؼ وتطويرىا لمعمـ الذي يقوـ عمى 
 واالفادة منيا .

يعرؼ التصنيؼ بانو جعؿ االشياء اصنافًا وضروبًا عمى اساس يسيؿ معو تميز    
وعميو  (2)بعضيا عف بعض او اف ترتب المعاني بحسب العالقات التي تربط بعضيا ببعض 

تبادلة بيف العموـ ومكانيا في نسؽ المعرفة الذي تعينو فاف تصنيؼ العموـ ىو العالقة الم
المبادئ المحددة التي تعكس صفات الموضوعات التي تدرسيا العموـ المختمفة وتعكس الصمة 

او بوصؼ ادؽ ىو مجموعة المبادئ او القواعد التي يتـ ترتيب  (3)بيف ىذه الموضوعات 
ؽ تصور وتنسيؽ ترتيبي معيف يحدد مف العمـو وحصر موضوعاتيا ومناىجيا وغايتيا عمى وف

خاللو القواعد المعرفية التي يمكف مف خالليا الكشؼ عف حدود العموـ ومجاالتيا وتصنيفيا 
بحسب طبيعتيا وغاياتيا ومف ثـ وضع قائمة عامة ليا داخؿ فئات او مجموعات طبقًا لذلؾ 

ي او احصاء تقني التصور , فيو اذف ليس تأطير لممعرفة البشرية عمى وفؽ حصر منطق
لعموـ العصر فحسب وانما تنعكس مف خاللو صورة لمحياة العقمية والفكرية لممجتمع الذي 

 تظير فيو ايضًا .
حيث  (5)وارسطو  (4)يرجع التصنيؼ االوؿ لمعمـو الى اليوناف وتحديدًا عند افالطوف 

قاـ شراح ارسطو ببياف ىذا التصنيؼ الذي تأثر بو اغمب فالسفة االسالـ ومفكريو ولكف بعد 
اف ادخموا عميو الكثير مف االضافات السيما ما يخص العمـو  التي ترجع الى الديف االسالمي 

 . (6)بعده اساس حضارة المسمميف 
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الفكر االسالمي نجدىا في  ىنالؾ اشارة الى اف بداية تصنيؼ العموـ وتقسيميا في   
رواية عف االماـ عمي ابف ابي طالب عميو السالـ انو قاؿ العموـ خمسة , الفقو لالدياف , 

اما بدايات مف تأثر  (7)والطب لالبداف , واليندسة لمبنياف والنحو لمساف والنجوـ لمزماف 
عنوانيا )) رسالة بتصنيؼ اليوناف مف فالسفة المسمميف فنجدىا عند الكندي في رسالة لو 

حيث نجد   (8)يحتاج اليو في تحصيؿ الفمسفة ((  الكندي في كمية كتب ارسطو طاليس وما
فييا تصنيؼ مشابو الى تصنيؼ ارسطو مع اضافتو بعض العموـ الدينية ليا ويجعؿ مف 
الرياضيات المرتبة االولى مف حيث ضرورة االبتداء بيا في التعمـ فيي تنسيؽ العمـو كميا , 

بتصنيؼ اليوناف لمعموـ مف فالسفة االسالـ ىو ابو نصر الفارابي  مف خالؿ  تأثروثاني مف 
رسالتو في احصاء العموـ التي جاءت في صمب الموضوع والذي يؤكد في مقدمتيا اف القصد 
مف تأليفيا اف يحصي العمـو المشيورة عممًا ونعرؼ ما يشتمؿ عميو كؿ واحد منيا واجزاء كؿ 

فحصرىا في خمسة فصوؿ , االوؿ في عمـ المساف واجزائو والثاني في عمـ  مالو اجزاء
يعي واجزائو وفي العمـ االليي المنطؽ واجزائو والثالث في عمـ التعميـ والرابع في العمـ الطب

 .  (9)جزائو والخامس في العمـ المدني واجزائو وفي عمـ الفقو وعمـ الكالـ وا
ائميـ في تصنيؼ العموـ اال انيـ تحدثوا عنو في اخواف الصفا لـ يخصصوا احدى رس

مختمفة منيا وليذا يظير لمباحث جميًا االضطراب المنيجي عندىـ في  ماكفوباثنايا رسائميـ 
تصنيؼ العمـو وربما اوضح صورة ليذا الموضوع نجدىا في الرسالة السابعة ليـ في الفصؿ 

اطاىا البشر الى ثالثة اجناس ىي الخاص في اجناس العموـ حيث قسموا العموـ التي يتع
العموـ الرياضية والعموـ الشرعية الوضعية والعموـ الفمسفية الحقيقية ويندرج تحت كؿ جزء منيا 
مجموعة مف العموـ الفرعية فالرياضية تعني عندىـ عمـ اآلداب ووضعت اكثر فروعو لطمب 

ة والقراءة وعمـ المغة والنحو المعاش واصالح امر الحياة نذكرىا كما وردت عندىـ عمـ الكتاب
والحساب والمعامالت والشعر والعروض وعمـ الزجر والفاؿ والسحر والعزائـ وعمـ الكيمياء 
والحيؿ وعمـ الحرؼ والصنائع وعمـ البيع والشراء والتجارات والحرث والنسؿ وعمـ السير 

 . (10)واالخبار 
طمب اآلخرة فيي عمى ستة انواع العموـ البشرية التي  وضعت لطب النفوس و  اما

انواع االوؿ عمـ التنزيؿ والثاني التأويؿ والثالث الروايات واالخبار والرابع الفقو والسنف 
واالحكاـ والخامس التذكار والمواعظ والزىد والتصوؼ والسادس عمـ تأويؿ المنامات . وتشمؿ 
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وااللييات ويندرج تحت كؿ  العموـ الفمسفية اربعة انواع ىي الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات
 . (11)يسع المجاؿ لذكرىا جميعًا  نوع مف ىذه االنواع فروع عديدة ال

في بداية رسائميـ البالغ عددىا اثنيف وخمسيف رسالة وضعوا فيرسًا ليا في الرسالة 
االولى اعتبروه اغمب الباحثيف في تصنيؼ العموـ انو ترتيب لمعموـ وتصنيفيا عندىـ فجاءت 
عمى اربعة اقساـ جعموا القسـ الرياضي اوليا لما لمعدد مف اىمية في فمسفتيـ والقسـ الطبيعي  

والديانات ويتفرع مف ىذه االقساـ فروع عدة فمف القسـ  اآلراءفسيات والعقميات وقسـ وقسـ الن
الرياضي يتفرع عمـ العدد واليندسة وعمـ النجوـ وتركيب االفالؾ وعمـ الجغرافية وعمـ 
الموسيقى وعمـ الصنائع العممية وعمـ االخالؽ وعمـ المنطؽ . ويتدرج تحت القسـ الطبيعي 

صورة والحركة والزماف والمكاف والسماء والعالـ وعمـ االثار العموية وعمـ عمـ الييولى وال
المعادف والنبات والحيواف وعمـ الحاس والمحسوس وفي مسقط النطفة ويشمؿ قسـ النفسيات 
والعقميات عمى موضوعات كيفية نشوء االنفس الجزئية في االجساد البشرية وبياف طاقة 

وت والحياة  وفي خاصية المذات وفي عمؿ اختالؼ المغات االنساف في المعارؼ وحكمة الم
وفي مبادئ الموجودات العقمية وفي معنى قوؿ الحكماء اف العالـ انساف كبير وفي العقؿ 
والمعقوؿ وفي االدوار واالكوار وفي ماىية العشؽ وفي البعث والقيامة وفي كميات اجناس 

سـو . وتضمف القسـ الخاص بالعمـو الحركات وفي العمؿ والمعموالت وفي الحدود والر 
والديانات وماىية الطريؽ الى اهلل عز وجؿ في  اآلراءالناموسية االليية والشرعية الحديث عف 

ماىية االيماف وفي القاموس االليي وشرائط النبوة وفي كيفية الدعوة الى اهلل تعالى وفي انواع 
 . (12)السياسات وفي ماىية السحر والعزائـ والعيف 

اما في رسالتيـ الجامعة فقد عرفوا العمـ بانو ىو المستفاد المكتسب بطريؽ التعميـ 
والتعمـ وىو قسماف نظري وخبري  االوؿ يستنبطو االنساف بفكره وروية عقمو كعمـ  اليندسة 
والعدد والييئة والتأليؼ والثاني اما عمـ االخبار بالماضي مما وقع تحت الحس والعياف ثـ 

بتقادـ الزمف واما اخبار عف المستقبؿ ولكنو غير واقع تحت الحس والعياف وال ذىبت صورتو 
عف المعاد والعقاب والثواب  كاألخباربما جاءت بو النبوات  يستنبط بالقياس وانما يتـ العمـ ىذا

وعممي كما عند ارسطو والفارابي  , وىنا نالحظ اف االخواف لـ يقسموا العمـ الى نظري (13)
عمـ نقمي او كما يسمونو خبري يأتي عف  عمـ نظري والذي طريقو العقؿ اآلخروانما الى 

واف كاف ىـ قد قسموا الفمسفة الى قسميف قسـ عممي ويعرفوف الفمسفة  (14)طريؽ الوحي
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العممية باف غايتيا وىدفيا معرفة حقائؽ االشياء والموجودات بما ىي موجودة , ثـ اشاروا الى 
يقابؿ العموـ المسانية عند الفارابي وعمـ  ىي اربعة عمـ االلفاظ وىو مااف اقساـ العمـ النظري 

المعاني ويقصد بو عموـ الممة والقوؿ عمى ظواىرىا الموضوعة لمسياسات النبوية والتكاليؼ 
الكتب النبوية والتكاليؼ الشرعية وعمـ الحكمة وىو  بأسرارالشرعية وعمـ الحكمة وىو االخبار 

تب النبوية واالشارات االليية والرموز الحكمية في االمور الظاىرة والعمـو الك بأسراراالخبار 
نجد  . في حيف ال (15)المحكمة االليية وىي التي كتب فييا واعتمد عمييا الحكماء االلييوف 

ليـ اي حديث عف القسـ اآلخر وىو العممي لكنيـ اشاروا الى العمـو العممية او كما  سموىا 
تشابو باي وجوه مف الوجوه العمـ العممي الذي جاء بو ارسطو  اال انيا الالصنائع العممية 

 . (16)طاليس ومف تابعو مف فالسفة االسالـ  الذيف سبقوىـ كالكندي والفارابي 
مف االشارة الى ما اكده االخواف في  قبؿ الحديث عف مصادر عموـ اخواف الصفا البد

ا في شمولية المعرفة وتشجيعيـ ليا بال قيود احدى رسائميـ والتي تبيف طموح اخواف الصف
تحصره داخؿ مجاؿ عممي او مذىب  او طائفة معينة فيأكدوف باف ال يعادوا عممًا مف العمـو 
او ييجروا كتابًا مف الكتب وال يتعصبوا الى مذىب مف المذاىب النيـ رأوا اف مذىبيـ يستغرؽ 

ر في جميع الموجودات باسرىا الحسية المذاىب كميا ويجمع العمـو جميعيا وذلؾ ىو النظ
والعقمية ومف اوليا الى آخرىا , ظاىرىا وباطنيا , جمييا وخفييا بعيف الحقيقة مف حيث كميا 
مف مبدأ واحد وعمة واحدة وعالـ واحد ونفس واحدة محيطة جواىرىا المختمفة واجناسيا 

 . (17)المتباينة وانواعيا المفننة وجزيئاتيا المتغايرة 
اوليا الكتب المصنفة عمى ألسنة الحكماء مف  بأربعةمصادر عموميـ فقد حددوىا اما 

الرياضيات والطبيعيات وثانييا الكتب المنزلة كالتوراة واالنجيؿ والقرآف وغيرىا مف صحؼ 
االنبياء وثالثيا الكتب الطبيعية وىي صور اشكاؿ الموجودات بما ىي عميو مف تركيب 

ركات الكواكب ومقادير اجراميا وفنوف الكائنات مف الحيواف والنبات االفالؾ واقساـ البروج وح
والمعادف واصناؼ المصنوعات عمى أيدي البشر . يرى الناس ظاىرىا وال يعرفوف معاني 
بواطنيا مف لطيؼ صفة الباري ورابعيا الكتب االليية التي ال يمسيا اال المطيروف المالئكة 

عيا وجزيئاتيا وتصاريفيا لالجساـ وما تصير اليو امورىا وىي جواىر النفوس واجناسيا وانوا
مف انحطاط او ارتفاع او انبعاث وحساب او جناف او نيراف او مكث في البرزخ او الوقوؼ 
عمى االعراؼ فكانت اكثر مذكراتيـ اذا اجتمعوا في عمـ النفس والحس والمحسوس والعقؿ 
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زيالت النبوية ومعاني ما تتضمنو موضوعات والمعقوؿ والنظر في اسرار الكتب االليية والتن
 . (18)الشريعة 

 العموم الرياضية ) العدد والهندسة والموسيقى (  -المطمب الثاني : 
العموـ تجريدًا وىي الرياضيات فاىتموا بيا وانشغموا  بأكثرابدأ االخواف رسائميـ    

بموقعيا في النسؽ المعرفي ودورىا في بناء انظمتيـ الفمسفية واسناد حججيـ العممية , 
والرياضيات عندىـ كما عند غيرىـ مف فالسفة اليوناف واالسالـ تضـ عموـ العدد واليندسة 

ىا في مقدمة رسائميـ ومدخؿ الى الفمسفة وعمى ليذه االىمية عدو  وتأكيداوالفمؾ والموسيقى , 
المتعمـ البدء بتعمميا ليسيؿ عميو بموغ العمـو الفمسفية وىي متابعة واضحة مف قبؿ اخواف 

 . (19)الصفا لمفكر الفمسفي و العممي اليوناني وتحديدًا عند فيثاغورس وافالطوف 
والىميتو قدموه عمى  لقد جعؿ اخواف الصفا عمـ العدد عمى رأس العموـ الرياضية

سائر عموميا االخرى , بؿ جعموه اصؿ العموـ وعنصر الحكمة ومبدأ المعارؼ ومف ثـ فيو 
المدخؿ االوؿ لكؿ العموـ فبحثوا في ماىيتو وكميتو وكيفية خواصو , مبينيف الغرض مف كتابة 

والباحثيف عف الرسالة فيو ىو رياضة انفس المتعمميف لمفمسفة والناظريف الى حقائؽ االشياء 
 عمؿ الموجودات باسرىا 

اوؿ الرياضيات عندىـ معرفة خواص العدد والتي اىميا الوحدة فالشيء اما اف يكوف 
واحدًا او اكثر مف واحد ويقاؿ عف الشيء انو واحد بالحقيقة او المجاز , الواحد بالحقيقة ىو 

ينقسـ  تمؾ الجية التي بيا الالشيء الذي ال جزء لو وال ينقسـ وكؿ ما ال ينقسـ فيو واحد مف 
, ويقاؿ عف الشيء انو واحد بالمجاز ىو كؿ جممة توصؼ بانيا واحد كما يقاؿ عشرة واحدة 
ومئة واحدة والؼ واحد , اما الكثرة فيي جممة االحاد واوؿ الكثرة االثناف ثـ الثالثة ثـ االربعة 

في العدد وفي المعدود الكثرة في زاد عمى ذلؾ بالغًا ما بمغ , الكثرة نوعاف  ثـ الخمسة وما
العدد تعني كمية صور االشياء في نفس المعاد واما الكثرة في المعدود فيي االشياء نفسيا في 
خارج الذىف وكما ىي في الكوف , فالواحد ىو اصؿ العدد ومبدؤه ومنو تنشأ االعداد كميا 

ارًا مف الواحد فاذا اضفنا الى الصحيحة والكسور , فنشأة االعداد الصحيحة تكوف بالزيادة اعتب
االثنيف واحد كاف مف ذلؾ ثالثة وىكذا , وتنحؿ االعداد الصحيحة الى الواحد بالتفرقة فاذا 
انقصنا مف العدد تسعة كاف ثمانية ومف الثمانية واحد كاف سبعة وىكذا نصؿ الى العدد 

 . (20)واحد
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ؽ المثاؿ الذي نسوقو انو اذا اما اعداد الكسور فتنشأ مف العدد واحد بالتجزؤ عمى وف
رتب العدد الصحيح عمى نظمو الطبيعي الذي ىو واحد , اثناف , ثالثة , عشرة ثـ اشير الى 
العدد الواحد مف كؿ جممة فانو يتبيف كيؼ يكوف نشؤه مف الواحد , اي اذا اشير الى الواحد 

ممة ثالثة فيقاؿ لو ثمث مف االثنيف يقاؿ لمواحد عند ذلؾ نصؼ , واذا اشير الى الواحد مف ج
واذا اشير الى الواحد مف جممة االحد عشر فيقاؿ لو جزء مف احد عشر وعمى ىذا المثاؿ يعد 
سائر اعداد الكسور , العدد كمو آحاده وعشراتو ومئاتو والوفو او ما زاد بالغًا ما بمغ فأصميا 

ف ىذه تتركب فاذا اضيؼ ( وذلؾ سائر االعداد كميا م4,3,2,1كميا مف الواحد الى االربعة )
واحد الى االربعة كانت خمسة واذا اضيؼ اثناف الى االربعة كانت ستة واذا اضيؼ ثالثة الى 
االربعة كانت سبعة واذا اضيؼ واحد وثالثة الى االربعة كانت ثمانية واذا اضيؼ اثناف 

انت عشرة وعمى وثالثة الى االربعة كانت تسعة واف اضيؼ واحد واثناف وثالثة الى االربعة ك
 . (21)ىذا المثاؿ حكـ سائر االعداد

اما حديثيـ عف خواص بعض االعداد فقد اكدوا اف الواحد ىو االصؿ والمنشأ لجميع 
االعداد الفرد منيا والزوج ومف خاصية االثنيف انو اوؿ العدد مطمقًا العدد ىو كثرة احاد واوؿ 

عدد االفراد واالربعة ىي اوؿ عدد مجذور الكثرة ىو االثناف ومف خاصية الثالثة انيا اوؿ 
والخمسة ىي اوؿ عدد دائري او كروي ومف خاصية الثمانية انيا اوؿ عدد مكعب والعشرة انيا 
اوؿ عدد في مرتبة العشرات واالحد عشر ىو اوؿ عدد اصـ , ومف خاصية اي عدد انو 

, وىكذا ينتيوف يساوي نصؼ مجموع حاشيتو واف مجموع حاشيتي اي عدد ىو مثمو مرتيف 
الى ما مف عدد إال ولو خاصية او عدة خواص ومعنى الخاصية انيا الصفة المخصوصة 

 . (22)لمموصوؼ الذي ال يشاركو فييا غيره
عمـ اليندسة عند اخواف الصفا ىو عمـ معرفة المقادير واالبعاد وكمية انواعيا   

طرؼ الخط ومف الخطوط تتكوف  وخواص تمؾ االنواع , ويبدأ عمـ اليندسة بالنقطة التي ىي
السطوح ومف السطوح تتكوف االجساـ وعميو فعمـ اليندسة اذف يدرس المقادير واالبعاد 
والكميات وخواصيا في كؿ ما يتعمؽ بالنقاط والخطوط والسطوح واالجساـ , واليندسة عندىـ 

اني اذا اضيؼ نوعيف حسية وعقمية اما الحسية فيي معرفة المقادير وما يعرض فييا مف المع
بعضيا الى بعض وىي ما يرى بالبصر ويدرؾ بالممس والعقمية بضد مف ذلؾ وىو ما يعرؼ 
ويدرؾ بالعقؿ قبؿ البدء بمعالجة المقادير الحسية اي اف اليندسة العقمية ىي ما تتصوره 
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النفس او ما يتصوره الفكر مف النسب , وكؿ صانع اذا قدر امور صناعتو قبؿ المباشرة في 
 . (23)و يقـو بضرب مف اليندسة العقمية عمم

وحتى يكوف المعنى اكثر وضوح لدينا ندخؿ في تفاصيؿ ىذيف النوعيف مف اليندسة , 
اليندسة الحسية تبدأ مف النقطة وىي ميمة ليذا العمـ كأىمية العدد واحد لمحساب فكما اف 

اصغر انواع الخط ىو العدد واحد ىو اصؿ االعداد فاف النقطة ىي اصؿ الخط ومنيا يبدأ و 
الحاصؿ بيف نقطتيف والنقطة الحسية اذا انتظمت ظير الخط بحاسة النظر والخط اصؿ 
السطح والخطوط اذا تجاوزت ظير السطح لحاسة البصر وتراكـ بعضيا فوؽ بعض ظير 
الجسـ لمعياف , ولخطوط عند اخواف الصفا ثالثة انواع اوليا المستقيـ والخطوط المستقيمة اذا 

ؼ بعضيا الى بعض تأخذ لقبًا ليا حسب نوع االضافة فاذا اضيؼ لمخط المستقيـ خطًا اضي
آخر مساوي لو في الطوؿ سميت الخطوط بالمتساوية واذا كانت الخطوط في سطح واحد 
واخرجت في كمتي الجيتيف اخراجًا دائمًا ال يمتقياف ابدًا سميت بالمتوازية واذا التقت في احدى 

اوية واحدة سميت بالمتالقية واذا تماس احدىما االخرى وتحدث زاويتيف او الجيتيف وتحيط بز 
زاوية سميت بالمتماسة واذا تقاطعت احدىما االخرى ويحدث مف تقاطعيما اربع زوايا سميت 

 .  (24)بالمتقاطعة 
اما النوع الثاني مف الخطوط فيو المقوس وىو مثؿ الذي يخط ولو اربع انواع منيا 

ونصؼ الدائرة واكثر مف نصؼ الدائرة ومنيا اقؿ مف نصؼ الدائرة . اما محيط الدائرة 
اسمائيا فيناؾ الخطوط القوسية المتقاطعة وىي التي مراكزىا مختمفة والخطوط القوسية 

وىي التي تماس بعضيا بعضًا اما مف داخؿ او خارج وال تتقاطع . والنوع الثالث  ةالمتماس
واالخير مف انواع الخطوط فيو الخط المنحني وىو المركب مف الخط المستقيـ والخط المقوس 
ولـ يفصؿ بو اخواف الصفا كما فعموا في النوعيف االوليف وتركوه كونو غير مستعمؿ حسب 

 . (25)رأييـ 
دث اخواف الصفا بشكؿ تفصيمي عف السطوح وانواعيا واشكاليا بعد اف عرفوا وكما تح

السطح بانو شكؿ يحيط بو خط او خطوط عدة كالدائرة التي تحاط بخط واحد مقوس والمثمث 
خطوط مستقيمة  بأربعةالذي ىو سطح يحاط بثالثة خطوط مستقيمة والمربع الذي يحاط 

الذي غيرىا مف اشكاؿ السطوح االخرى اما السطح  وىناؾ السطح الخماسي والسطح السداسي
مف حيث الكيفية فيو اما اف يكوف مسطحًا او مقعرًا , ويرى االخواف اف السطوح تنتيي الى 
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خطوط والسطوح ىي نيايات االجساـ اذ تختمؼ االجساـ مف حيث سطوحيا فمنيا ما تنتيي 
وىذه االجساـ مختمفة مف حيث الى سطوح او تحاط باربع سطوح او خمسة او ستو كالمكعب 

 . (26)شكميا وخصائصيا وتسميتيا 
كؿ ما تقدـ بخصوص اليندسة الحسية يعدونو اخواف الصفا ىو شبو مدخؿ او مقدمة 
لذكر اليندسة العقمية وىذا النوع مف اليندسة ىو احد اغراض الحكماء الراسخيف في العمـو 

رض مف تقديـ اىمية اليندسة عندىـ بعد العدد االليية والمرتاضيف بالرياضيات الفمسفية والغ
ىو االرتقاء بالمتعمميف مف المحسوسات الى المعقوالت ومف االمور الجسمانية الى االمور 
الروحانية واذا كاف النظر في اليندسة الحسية يؤدي الى الحذؽ في الصنائع العممية فاف 

العممية التي تقود الى معرفة جوىر النظر في اليندسة العقمية يؤدي الى الحذؽ في الصنائع 
 . (27)الحكمة واصؿ كؿ الصنائع العممية والعممية  النفس التي ىي جذر العموـ  او عنصر

يعرؼ اخواف الصفا اليندسية العقمية بانيا العمـ الذي ينظر في االبعاد الثالثة وما يعرض 
تصوره الفكر وىي ثالثة عنيا مف معاني اذا اضيؼ بعضيا الى البعض وما تتصوره النفس وي

انواع الطوؿ والعرض والعمؽ وىذه االبعاد صفات لتمؾ المقادير الحسية التي تدرسيا اليندسة 
الحسية اعني الخط والسطح والجسـ فالخط لو صفة واحدة ىي الطوؿ والسطح لو صفتاف ىما 

نظر الطوؿ والعرض والجسـ لو ثالث صفات ىي الطوؿ والعرض والعمؽ ىذا التصور ىو 
ترى بالبصر وليس ليا وجود بذاتيا , واذا  عقمي خاؿ مف االجساـ الطبيعية وىذه االبعاد ال

كانت اليندسة الحسية تبدأ بنقطة كمبدأ اساسي ليا فاف اليندسة العقمية تبدأ بنقطة تصور فقط 
اء ليا واذا كانت النقطة في اليندسة الحسية يمكف تجزئتيا فاف النقطة في اليندسة العقمية اجز 

ىذا النوع مف اليندسة ىو تصور االبعاد  فأساسمجرد تصور فقط.   ألنياوال يمكف تجزئتيا 
 . (28)الثالثة وما ينتج عنيا مف االشكاؿ

عقمية عف ابعاد ومقادير في عمـ اليندسة دوف  بأفكاروبيذه الطريقة يمكف اف نتحدث 
تعينًا حسيًا مع الفارؽ بيف التعيف  اف نشير الى اجساـ طبيعية او دوف اف نحتاج ما نقوؿ بو

في صورتو العقمية والتعيف الحسي كما ىو الفرؽ بيف النقطة في اليندسة الحسية والنقطة في 
اليندسة العقمية , وعندما تحدث اخواف الصفا عف ىذا الموضوع اشاروا الى كثير مف 

عني الطوؿ والعرض والعمؽ الميندسيف والناظريف في العمـو يظنوف اف ليذه االبعاد الثالثة ا
وجودًا بذاتيا وال يعمموف اف ذلؾ الوجود ىو في جوىر النفس , ىذه االبعاد في االجساـ 
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اليندسية كالصورة ليا واالجساـ الطبيعية ىي التي تمثؿ ىيولتيا والقوة المفكرة تستطيع اف 
لنظر في العمـو تنتزع ىذه الصورة مف المحسوسة فمو كانوا يعمموف اف الغرض االقصى مف ا

الرياضية ىو اف ترتاض انفس المتعمميف باف يأخذوا صور المحسوسات عف القوى الحاسة 
وتصورىا في ذاتيا بالقوة المفكرة حتى اذا غابت المحسوسات عف مشاىدة الحواس ليا بقيت 

فكرة تمؾ الصورة التي ادتيا القوى الحاسة الى القوة الخيمة ومف القوة المخيمة الى القوة الم
والمفكرة تؤدييا الى الحافظة مصورة في جوىر النفس فتستغني النفس عف ذلؾ عند استخداميا 

سجمت صور المعمومات كميا  ألنياالقوى الحاسة في ادراؾ المعمومات عند نظرىا الى ذاتيا 
في داخميا وفي النياية سوؼ تستغني النفس عف الجد وتزىد وتستيقظ مف نوـ الغفمة ورقد 

ة وتنيض بقوتيا وتفارؽ االجساـ وبحر الييولى وتنجو مف اسرار الطبيعة وعبودية الجيال
جزاء وىذا ىو الغرض  بأحسفالمذات الجسدية وتشاىد عالـ االرواح وترتفع الى ىناؾ وتجزى 

اوالد الحكماء والتالمذة االقصى مف النظر في العمـو الرياضية التي كانوا يخرجوف بيا 
 (29)القدماء

اخواف الصفا عف الموسيقى بعدىا واحدة مف العموـ الرياضية عندىـ في  وتحدثوا
الرسالة الخامسة مف رسائميـ مشيريف في بدايتيا الى اف الغرض مف كتبتيا ليس تعميـ الغناء 
وصنعة المالىي وانما ينظر الييا عمى انيا صناعة مركبة مف الجسمانية والروحية وىدفنا 

ة التأليؼ , فكؿ صناعة تعمؿ باليديف فاف الييولى الموضوعة منيا ىو معرفة النسب وكيفي
فييا اجساـ طبيعية ومصنوعاتيا كميا اشكاؿ جسمانية اال الموسيقى فاف الييولى الموضوعة 
فييا جواىر روحانية وىي نفوس المستعيف , فالحاف الموسيقى اصوات ونغمات وليا في 

اع في الييوليات الموضوعة في صناعتيـ , تمامًا كتأثيرات صناعات الصن تأثيراتالنفوس 
فمف النغمات واالصوات ما يحرؾ النفوس نحو االعماؿ الشاقة فينشطيا ويقوي عزيمتيا عمى 
االفعاؿ الصعبة المتعبة لالبداف والتي تبذؿ فييا ميج النفوس وذخائر االمواؿ وىذه ىي 

ير الغضب واثارت االحقاد بيف االلحاف التي تستعمؿ في الحروب ومف االلحاف والنغمات ما يث
 .(30)االقواـ وحتى بيف االقارب وابناء االعماـ ومنيا ما يسكف الغضب ويكسب االلفة والمحبة

مختمفة في نفوس المستمعيف والدليؿ عمى ذلؾ  تأثيراتمما تقدـ نجد اف لصناعة الموسيقى 
وتارة في بيوت العبادات  والغـاستعماؿ الناس ليا تارة في الفرح والسرور وتارة عند الحزف 

وتارة في االسواؽ والمنازؿ وفي االسفار وعند الراحة والتعب وفي مجالس المموؾ ومنازؿ 
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ويستعمميا الرجاؿ والنساء والصبياف والمشايخ والعمماء والجياؿ والصناع والتجار  السوقة
 وجميع طبقات المجتمع .

حيوانية , وغير حيوانية نوعاف  اما انواع االصوات عندىـ فيي نوعاف حيوانية وغير
طبيعية وآلية فالطبيعية ىي صوت الحجر والحديد والخشب والرعد والريح وسائر االجساـ التي 

شاكميا والحيوانية  الروح فييا مف الجمادات واآللية كصوت الطبؿ والبوؽ والزمر واالوتار وما
ات اما المنطقية فيي التي نوعاف منطقية وغير منطقية فغير المنطقية ىي اصوات الحيوان

تصدر عف الناس وكؿ ىذه االصوات ىي قرع يحدث باليواء مف تصادـ االجراـ وذلؾ اف 
اليواء لشدة لطافتو وخفة جوىره وسرعة حركة اجزائو يتخمؿ االجساـ كميا فيحدث الصوت , 

تموج ىواء اكثر واعظـ االصوات  ألنيافمف كاف صدميا بشدة وسرعة كاف صوتو اعظـ 
ندىـ الرعد وبينوا عمتو بشكؿ تفصيمي ثـ اشاروا الى صوت المياه واصوات الحيوانات ع

الموسيقية  اآلالتواختالفيا باختالؼ بعض اجزاء مكوناتيا الجسدية , وكذلؾ تختمؼ اصوات 
كالطبوؿ والبوقات والدفوؼ  وغيرىا بحسب اشكاليا وجواىرىا وكذلؾ تبعًا لكبرىا وصغرىا 

عة اجوافيا وضيؽ ثقبيا ورقة اوتارىا وغمظيا وبحسب فنوف تحريؾ وقصرىا وطوليا وس
وكتبوا فصاًل  باألصواتاالمزجة  وتأثيرالمحركيف ليا , وتحدثوا عف امتزاج االصوات وتنافرىا 

واصالحيا وليـ  اآلالتفي اصوؿ االلحاف وقوانينيا بشكؿ تفصيمي واشاروا الى صناعة 
 (31)ؿ في نوادر الفالسفة في الموسيقىقات االلحاف وفصفصؿ ايضًا في كيفية االنتقاؿ مف طب

يسع المجاؿ لمخوض فييا  الحقيقة في رسالتيـ بالموسيقى معمومات كثيرة وتفصيالت دقيقة ال
 تتاج الى بحث منفرد خاص بيا . ألنياجميعًا 

 عموم الفمك والفيزياء -المطمب الثالث :
الرياضية وجيوا انظارىـ الى العموـ الطبيعية بعد اف انيى اخواف الصفا مناقشتيـ لمعموـ   

لكي يكوف المسمؾ والسبيؿ لمصعود الى العموـ االليية وىي الغاية التي يسعى الوصوؿ الييا 
كؿ الحكماء والفالسفة , فبدأوا بمحاولة فيـ الكوف وممحقاتو بما فيو مف نجوـ وافالؾ وصواًل 

فكانت بدايتيـ بعمـ النجـو وتركيب االفالؾ  الى االرض وما يحيط بيا مف الظواىر الطبيعية
او ما يعرؼ اليوـ بعمـ الفمؾ الذي ينظر في ثالثة امور رئيسية ىي الكواكب واالفالؾ 

, وقد استطاعوا التوصؿ الى الكثير مف الحقائؽ التي توصؿ الييا العمـ الحديث في روجوالب
في ذلؾ الزماف مع انيـ لـ يميزوا  ىذا المجاؿ عمى الرغـ مف بدائية االدوات والرصد الفمكي
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اال عددًا محدودًا مف النجـو الثابتة التي اعتقدوا انيا تنتظـ في فمؾ واحد , ولما كانت ىذه 
النجـو عمى ثباتيا بالنسبة الى بعضيا البعض تبدو وكأنيا تدور مجتمعو حوؿ االرض في كؿ 

فمؾ فوقيا يدور بشكؿ دائـ ومعو كؿ يوـ وليمة دورة واحدة , فقادىـ ذلؾ الى االعتقاد بوجود 
الكواكب االخرى , وبناء عمى ما تقدـ فقد تابعوا رأي بطميموس اليوناني في اف االرض كروية 

 . (32)يدور وتقع في مركز الكوف وجميع االجراـ السماوية تدور حوليا وىي جـر ثابت ال
الكواكب عند اخواف الصفا عبارة عف اجساـ كريات مستديرات مضيئات وقد حددوا عددىا 
بالؼ وتسعة وعشروف كوكبًا كبيرًا ادركت منيا بالرصد سبعة فقط يقاؿ ليا الكواكب السيارة 

ولكؿ  الثابتةوىي زحؿ والمشتري والمريخ والشمس والزىرة وعطارد والقمر والباقية ىي الكواكب 
الكواكب السيارة فمؾ يخصو وىذه االفالؾ التي تدور فييا الكواكب عبارة عف كوكب مف 

اجساـ كريات مشفات مجوفات وىي تسعة افالؾ مركب بعضيا في جوؼ بعض كحمقة 
البصمة ادناه الى االرض ىو القمر وىو محيط في جوؼ اليواء ثـ عطارد ومف ورائو الزىرة 

فمؾ المشتري وبعده زحؿ ومف وراء فمؾ زحؿ فمؾ  وبعدىا الشمس ومف وراء الشمس المريخ ثـ
الكواكب الثابتة ثـ يأتي بعده فمؾ المحيط الذي ىو دائـ الدوراف كدوالب يدور مف المشرؽ الى 
المغرب فوؽ االرض ومف المغرب الى المشرؽ تحت االرض في كؿ يوـ وليمة دورة واحدة 

 (34) تعالى )) وكؿ في فمؾ يسبحوف(( مستشيديف بقوؿ اهلل (33)ويدير االفالؾ والكواكب معو 
وىذا الفمؾ المحيط مقسوـ باثني عشر قسمًا وكؿ قسـ منيا يسمى برجًا وىذه البروج ىي , 
الحمؿ , الثور , الجوزاء , السرطاف , االسد , السنبمة)العذراء( , الميزاف , العقرب , القوس , 

وستوف درجة  درجة وجممتيا ثمثمائة  الجدي , الدلو , الحوت , وكؿ مف ىذه االبراج ثالثوف
وكؿ درجة ستوف جزءًا وكؿ جزء يسمى دقيقة وكؿ دقيقة ستوف جزءًا يسمى ثانية وحددوا 
فصوؿ السنة باربعة ىي الربيع والصيؼ والخريؼ والشتاء وسموىا اقساـ الزماف وىذه االقساـ 
تحدث نتيجة مرور الشمس بيذه االبراج , كما اشاروا الى الجيات االربع وىي المشرؽ 

ب والجنوب والشماؿ والطبائع االربعة ىي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واالركاف والمغر 
ويبدو اف لمرقـ اربعة مف االعداد  (35)االربعة عندىـ ىي النار والماء واليواء والتراب 

الصحيحة لو منزلة خاصة عندىـ ليس مف حيث االعتبار الرياضي فحسب لكف باعتبار 
ف اهلل تعالى جعؿ امور الطبيعة اكثرىا مربعات مثؿ االركاف االربعة تركيب الكوف جممة ال

والطبائع االربعة واالخالط االربعة واالزماف االربعة وجيات االرض االربع وغيرىا والسبب في 
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الروحانية التي ىي كذلؾ عمى اربع  لألمورذلؾ اف اهلل شاء اف تكوف االمور الطبيعية مطابقة 
  . (36)جؿ جاللو ثـ العقؿ الكمي وبعده النفس الكمية ثـ الييولى االولى  مراتب اوليا الباري

وتحدثوا اخواف الصفا عف دوراف الشمس والقمر مشيريف الى اف الشمس تدور في البروج 
االثنى عشر دورة واحدة في كؿ سنة شمسية وتقيـ في كؿ برج ثالثيف يومًا وكسرًا وفي كؿ 

وكسرًا , وتكوف الشمس في النيار فوؽ االرض وتكوف في الميؿ درجة تقيـ الشمس يومًا وليمة 
تحت االرض وتكوف في الصيؼ في البروج الشمالية وىي في الشتاء في البروج الجنوبية , 
ولمقمر عندىـ اثنتا عشر دورة في كؿ سنة عربية اي لمقمر دورة واحدة في الشير ويقيـ القمر 

قامة يـو وليمة ولمقمر في كؿ درجة اقامة ساعتيف في كؿ برج يوميف وثمثًا وفي كؿ منزؿ ا
تقريبًا , يختفي القمر عف االرض يوميف في كؿ شير ثـ يظير في المغرب بعد مغيب 
الشمس عمى شكؿ ىالؿ ويزيد نورًا ليمة بعد ليمة بمقدار السبع ويستكمؿ القمر ليمة البدر الرابع 

سو نصؼ سبع في كؿ ليمة حتى يختفي عشر مف كؿ شير ثـ ينقص تدريجيًا وعمى المنواؿ نف
. ويستشيدوف بقوؿ اهلل تعالى  (37)في آخر الشير ولو في البروج مف المنازؿ ثمانية وعشروف 

 . (38))) والقمر قدرناه منازؿ حتى عاد كالعرجوف القديـ (( 
واخيرًا يبينوف اىمية الفمؾ باف العاقؿ اذا نظر في ىذا العمـ وفكر في المسافات التي 

كوف في دوراف الكواكب والغرائب الكثيرة التي ينطوي عمييا الكوف عندىا يشتاؽ الى عوالـ ت
االفالؾ كالعاشؽ الى معشوقو فيتنقؿ مف عمـ اليندسة الى عمـ الفمؾ ثـ العموـ المنطقية وكميا 

 .اللييةالقصوى وىي معرفة العمـو اسبياًل لمعموـ الطبيعية ثـ النفسية العقمية وصواًل الى الغاية 
اما العموـ الطبيعية عندىـ فقد ناقش اخواف الصفا اىـ المفاىيـ الفيزيائية التي ييتـ 
بيا ىذا العمـ وىي المكاف والحركة والسكوف والزماف فالمكاف ىو الوعاء الذي يكوف فيو 
المتمكف فمكاف الماء االناء الذي ىو فيو ومكاف السمؾ الماء ومكاف الطير ىو اليواء وعمى 

ا المقياس مكاف كؿ شيء ىو الوعاء الذي ىو فيو ويقاؿ عف المكاف ايضًا بانو سطح ىذ
الجسـ الحاوي الذي يمي المحوي وقيؿ بؿ المكاف ىو سطح الجسـ المحوي الذي يمي الحاوي 
وعمى كال القوليف يجب اف يكوف المكاف جوىرًا وقيؿ اف المكاف ىو الفصؿ المشترؾ بيف 

وفي ىذه الحالة يجب اف يكوف المكاف ىو الفضاء الذي فيو  الجسـ الحاوي وسطح محوي
يكوف الجسـ ذاىبًا طواًل وعرضًا وعمقًا فيأخذ المكاف شكؿ الجسـ الذي يحؿ فيو فاف كاف 
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مدور الشكؿ او مربعًا او مثمثًا او غيرىا مف االشكاؿ فاف مكانو مثمو ال اصغر وال اكبر حتى 
  (39)ـ قيؿ في المثؿ اف المكاف مكياؿ الجس

الحركة ىي النقمة مف كاف الى مكاف في زماف ثاف وضدىا السكوف وىو الوقوؼ في 
المكاف االوؿ في الزماف الثاني , وىنالؾ نوعيف لمحركة سريعة وبطيئة االولى يقطع المتحرؾ 
بيا مسافة بعيدة في زماف قصير والثانية التي يقطع المتحرؾ بيا مسافة اقؿ منيا في ذلؾ 

, والحركة تقاؿ عمى ستة اوجو , الكوف والفساد والزيادة والنقصاف والتغير  (40)ينو الزماف بع
والنقمة , فالكوف خروج الشيء مف العدـ الى الوجود والفساد عكس ذلؾ والزيادة ىي تباعد 
نيايات الجسـ عف مركزه والنقصاف عكس ذلؾ والتغير ىو تبدؿ الصفات عمى الموصوؼ  

ى النقمة فيي عند جيور الناس الخروج مف مكاف الى مكاف اخر , واما الحركة التي تسم
متى سكنت حركتيا طفئت وبطمت  فأنياالحركة في بعض االجساـ جوىرية كحركة النار 

اف سكنت  ألنياوبطؿ جوىرىا وفي بعض االجساـ عرضية ليا كحركة الماء واليواء واالرض 
 . (41)يبطؿ جوىرىا  حركتيا ال

ف فيو مرور السنيف والشيور واالياـ والساعات او انو عدد حركات اما تصورىـ لمزما
الفمؾ بالتكرر او انو المدة التي تعدىا حركات االفالؾ وقد ظف كثير مف الناس اف الزماف ال 
يمتمؾ وجود اصاًل اذا عد بيذا الوجو الف اطوؿ اجزاء الزماف السنوف والسنوف منيا ما قد 

س الموجود منيا اال سنة واحدة وىذه السنة ايضًا شيور منيا مضى ومنيا مؿ لـ يجئ بعد ولي
شيرًا واحدًا وىذا الشير منو اياـ مضت  ما قد قضى ومنيا ما لـ يجئ بعد وليس الموجود اال

واخرى لـ تجئ بعد وليس الموجود منيا اال يومًا واحد وىكذا ساعات اليوـ وليذا االعتبار ال 
 .  يمكف اف نجعؿ لمزماف وجود اصالً 

ىنالؾ وجو آخر يمكف مف خاللو اف نثبت لمزماف وجود اصاًل وىو اف الزماف كمو يـو 
وليمة اربع وعشروف ساعة وىي موجودة في اربع وعشريف بقعة استدارة االرض تكوف حوليا 
دائمًا , بياف ذلؾ انو اذا كاف نصؼ النيار في يوـ االحد مثاًل في البمد الذي طولو تسعوف 

اعة االولى مف ىذا اليوـ موجودة في البمداف التي طوليا مف ست عشرة درجة درجة فاف الس
الى ثالثيف والساعة الثالثة موجودة في البمد الذي طولو احدى وثالثيف درجة الى خمسة 
واربعيف درجة وىكذا وصواًل الى الساعة الثانية عشر التي تكوف موجودة في البمداف التي 

يف درجة وفي مقابمة كؿ بقعة مف ىذه البقاع مف استدارة االرض طوليا الى تماـ مائة وثمان
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ساعات الميؿ موجودة كؿ واحدة كنظيراتيا ولكؿ موضوع مف االرض اقدار مختمفة مف الميؿ 
والنيار وكمما دار النيار دار الميؿ معو كؿ واحد منيا ضد صاحبو وكما زاؿ احدىما زاؿ 

قباؿ مف مشرؽ االرض ثـ يسيراف عمى مسير الشمس اال يبتدئافاآلخر معو , فالميؿ والنيار 
فيسبؽ طموع الشمس عمى اوؿ االرض طموعيا عمى آخرىا باثنتي عشر ساعة , كذلؾ الميؿ 
فيكوف مف مرور الميؿ والنيار حوؿ االرض دائمًا يحصؿ في نفس مف يتأمميا صورة الزماف 

ف العدد كمو افراده وازواجو كميا مثمما يحصؿ فييا صورة العدد مف تكرار الواحد وذلؾ ا
صحيحة وكسوره آحاده وعشراتو ومئاتو والوفو ليست بشيء غير جممة اآلحاد تحصؿ في 
نفس مف يتأمميا وىكذا الزماف ليس بشيء سوى جممة السنيف والشيور واالياـ والساعات 

 . (42)تحصؿ صورتيا في نفس مف يتأمؿ تكرار مرور الميؿ والنيار حوؿ االرض دائمًا 
 

 عموم الكيمياء والحياة  -المطمب الرابع :
ورد اوؿ ذكر لعمـ الكيمياء عندىـ في حديثيـ عف اجناس العمـو في الرسالة السابعة 
مف رسائميـ والتي خصصوىا لمصنائع العممية والغرض منيا فيذه العموـ التي يتعاطاىا البشر 
ثالثة اجناس ىي الرياضية والشرعية الوضعية والفمسفية الحقيقية , فالرياضية ىي عمـ اآلداب 

اكثرىا لطمب المعاش وصالح الحياة الدنيا وىي تسعة انواع فجاء عمـ الكيمياء التي وضع 
ثـ ذكروه عند حديثيـ عف االقساـ الخمسة لمعموـ في رسالتيـ  (43)ضمف ىذه االقساـ التسعة 

ويكشؼ الضر  العاشرة مف العموـ الناموسية والشرعية فجاء تعريفو بانو العمـ الذي ينفي الفقر
ف ىذه االقساـ الخمسة ثـ كرروا ىذا التعريؼ في الرسالة ذاتيا عندما تحدثوا , بعده واحد م

عف التأليفات االربعة وقالوا )لكؿ منيا يتضمف قوانيف وبراىيف عمـ مف العموـ االربعة وىي 
  (44)الطب والكيمياء الذي بو يرفع الفقر ويكشؼ الضر(

اف الصفا الرسالة الخامسة مف اما الموضوع الرئيسي لعمـ الكيمياء فقد خصص لو اخو 
رسائميـ في الجسميات الطبيعيات والتي جاءت في بياف تكويف المعادف ناقشوا فييا اىـ 
الموضوعات التي تخص ىذه العمـ وتفصيالتو مؤكديف فييا عمى اف الجواىر المعدنية مختمفة 

عادنيا ومياىيا في طباعيا وطعوميا والوانيا وروائحيا ويرجع ذلؾ الى اختالؼ ترب بقاع م
وتغيرات اىويتيا , وىذه الجواىر المعدنية ثالثة انواع فمنيا ما يتكوف في التراب والطيف 
كالكبريت واالمالح والزجاج وما شاكميا ومنيا ما يتكوف في قعر البحر وىو عمى نوعيف االوؿ 
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جوؼ نباتي وىو المرجاف واآلخر حيواني وىو الدر ومنيا ما يتكوف في كيوؼ الجباؿ و 
. ىذه  (45)االحجار كالذىب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والياقوت والعقيؽ وغيرىا 

المعادف تتواجد في بقاع مختمفة في العالـ فكؿ بقعة يكوف فييا ضروب مف الجواىر المعدنية 
فمكؿ نوع منيا بقعة مخصوصة ال يتكوف اال بيا كالذىب فانو ال يوجد اال في البراري الرميمة 

الجباؿ واالحجار الرخوة والفضة والنحاس والحديد وامثاليا ال تتكوف اال في جوؼ الجباؿ و 
وىكذا بقية المعادف االخرى لكؿ منيا بيئة ونوع مف التربة خاص بو وليذه الجواىر المعدنية 
انواع عديدة ال يحصي عددىا اال اهلل تعالى فمنيا ما يعرفو الناس ومنو ما ال يعرفو وقد 

لعمماء المعنييف في ىذا العمـ الى حصر نحو تسعمائة نوع منيا كميا مختمفة الشكؿ توصؿ ا
وبعض ىذه المعادف قد  (46)والطباع والموف والطعـ والرائحة والثقؿ والخفة والمضرة والنفع 

يحدث لو تحوؿ في شكمو الظاىري نحو الزيادة او النقصاف او الخفة والثقؿ او تحوؿ في 
يكوف معدف آخر بفعؿ عوامؿ بيئة مختمفة ومتغيرة كالتربة والحرارة واليواء تركيبو الداخمي ف

والماء فضاًل عف دور الزمف في ذلؾ فمثاًل اذا اختمطت اجزاء الكبريت والزئبؽ واتحدت 
وبحرارة دائمة تنعقد منيا انواع الجواىر المعدنية , والماء عند مروره تحت االرض بمختمؼ 

فيصبح زئبقًا او رصاصًا او تتحوؿ الى دىني غميظ منعقدًا  فأنياة انواع التراب كالكبريتي
 . (47)نفطاً 

ومف العمميات الكيمياوية االخرى التي وردت اشارات ليا عند اخواف الصفا عممية 
 (48)التقطير والتصعيد مستدليف عمييا مف تجمع قطرات الماء في سقوؼ وجدراف الحمامات 

ليا وتجزئتيا مرة  المكونةد وىي تحميؿ االجساـ الى العناصر وكذلؾ عممية التحميؿ واالنعقا
وثانية وثالثة واربعة وىكذا فالكيمياء ىو عمـ التحميؿ فالبد مف معرفة ممف ماذا تتكوف او 

التي يكوف منيا  البخرةتتألؼ االشياء والى ماذا تنحؿ وربما تكوف عممية التحميؿ ناتجة عف ا
الخمط والمزج فمثاًل مزج الكبريت اذا اصابتو حرارة النار ذاب  كما عرفوا عممية (49)التحميؿ 

, وايضًا نجد في رسائميـ تفاصيؿ دقيقة عف عمميات  (50)ومازجيا  والتصؽ باجساد االحجار
كيمياوية اخرى كالتنقية والتمييف والتصفية خاصة الى توصؿ الرصاص والحديد الى التصفية 

معادف مثاًل ال تقبؿ صورة وشكؿ اال بعد تمييف النار فاف  وىناؾ (51)واخراج وعزؿ الفضة منو 
كما تحدثوا كثيرًا عف عمميات  (52)النت تمكف الصانع مف اف يضع منيا ما يدور في فكره 

ومف  (53)السبؾ كسبؾ النحاس والفضة والذىب الذي يخالط الفضة والنحاس في السبؾ
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سموا المعدف لثالثة انواع في ذوبانيا وىي العمميات الكيمياوية االخرى عندىـ االذابة فقد ق
تذوب وال تحترؽ كالزجات والكحؿ وحجر يذوب وال يحترؽ كالذىب والفضة والنحاس  ترابية ال

كما تحدثوا عف االضافات في مجاؿ االدوية  (54)وغيرىا ومائية تذوب وتحترؽ كالكبريت والقير
 وامض والصياغة وغيرىا .والعقاقير وعف التأثير الكيميائي لمسوائؿ ومنيا الح

اما اراء اخواف الصفا حوؿ عمـ الحياة فالكثير منيا في مفردات حقائقيا ودقة اتجاىيا 
قاربت كثيرًا االتجاىات الحديثة في ىذا العمـ فقد وقفوا مميًا عند جسـ االنساف فوصفوا عممياتو 

صبية وصفوا آليات حواسو البيولوجية ووظائؼ اعضائو واكتشفوا الدورة الدموية والسياالت الع
الخمسة السمع والبصر والشـ والحس والممس وتحدثوا عف مراكز الدماغ ووظائفيا والعمميات 

واالىـ مف ذلؾ كمو تأكيدىـ عمى اف اهلل تعالى خمؽ  (55)النفسية مف ادراؾ واحساس وما الييا 
ختمفة وجعميا اجناسًا الكائنات كميا مف اصؿ ومادة واحدة وخالؼ بينيا بالصور واالشكاؿ الم

وآخرىا بما قبميا رباطًا واحدًا عمى ترتيب  أولياوانواعًا متباينة وقوى ما بيف اطرافيا وربط 
ونظاـ لما فيو مف اتقاف الحكمة واحكاـ الصنعة لتكوف الموجودات كميا عالمًا واحدًا منتظمًا 

  (56)نظامًا واحدًا وترتيبًا واحدًا ليدؿ عمى صانع واحد 
مركبة مف العناصر االربعة والتي انبثؽ عنيا  الكائنات الطبيعية عند اخواف الصفا

بفعؿ الطبائع االربع سائر المركبات في ىذا العالـ اي المعادف وانواع النبات والحيواف 
واالنساف وكؿ جنس منيا تحتو انواع كثيرة فمنيا ما ىو ادنى المراتب ومنيا ما ىو اشرفيا 

مراتب المعادف واعمى  بأعمىا يقع بيف الطرفيف فادنى انواع النبات يقترب واعالىا ومنيا م
مراتب  بأدنىمراتب النبات يقترب مف ادنى مراتب الحيواف واعمى مراتب الحيواف يقترب 

االنساف وىذا التنضيد نوع مف التعاقب التأريخي الذي جاء بو اخواف الصفا يكاد يكوف ايذانًا 
وء واالرتقاء ذلؾ اف النباتات سبقت الحيوانات بظيورىا في العالـ الف بنظرية دارويف في النش

النبات بالنسبة الى الحيواف كالييولى بالنسبة الى الصورة وكذلؾ الحيوانات الناقصة الخمقة 
تكونت في زمف قصير بينما  ألنيامتقدمة الوجود عمى التامة الخمقة بالزماف في بدء الخمؽ 

ي زمف طويؿ ويؤكدوف كذلؾ عمى اف حيواف الماء قد سبؽ حيواف البر التامة الخمقة تكونت ف
فظيور الحيوانات  (57)في وجوده بزماف الف الماء قبؿ التراب والبحر قبؿ البر في بدء الخمؽ 

بوجو عاـ عمى الكرة االرضية حصؿ بعد النبات وميد الطريؽ لظيور االنساف الذي مف اجمو 
 دونيا مف مخموقات .وجدت الحيوانات بؿ وكؿ ما ىو 
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لقد ربط اخواف الصفا ربطًا دقيقًا بيف مراتب الكائنات الحية بحيث جعموا اوؿ مرتبة 
بالنبات متصمة بآخر مرتبة بالمعدف وىي خضراء الدمف واعمى مرتبة فييا ىي شجرة النخيؿ 

ًا فالقوة النبات واف كاف جسمو نبات ألحواؿوالتي تقترب مف الحيوانية كوف بعض احوالو مبايف 
الفاعمة فيو منفصمة عف القوة المنفعمة والدليؿ عمى ذلؾ اف اشخاص الذكور فيو مباينة 

مرحمة نباتية وىي الكائنات التي ال  بأعمىاالناث واوؿ مرتبة في الحيواف متصمة  ألشخاص
تتممؾ اال حاسة واحدة وىو الحمزوف وىي دودة في جوؼ انبوبة ليس ليا سمع وال بصر وال 

وال شـ , اما الرتب الحيوانية التي تقارب رتبة االنسانية فتكوف مف عدة اوجو وليس مف ذوؽ 
وجو واحد الف الرتبة االنسانية عندىـ معدنًا لمفضؿ وينبوعًا لممناقب لـ يستوعبيا نوع واحد مف 
الحيواف ولكف مف انواع عدة فمنيا مف يقارب رتبة االنسانية بصورة جسده كالقرد ومنيا 

قو كالفرس ومنيا بذكائو كالفيؿ والببغاء واليزاز وغيرىا مف الطيور الكثيرة االصوات بأخال
وااللحاف والنغمات ومنيا النحؿ وغيرىا فما مف حيواف يستعممو الناس ويأنس بو اال ولنفسو 

, وحتى مراتب االنسانية فييا االدنى وىـ الذيف ال يعمموف مف  (58)قرب مف نفس االنسانية 
ال المحسوسات وال يعرفوف مف العموـ اال الجسمانيات وال يطمبوف اال صالح االجساد االمور ا

وال يرغبوف اال في رتب الدنيا فيؤالء واف كانت صورىـ الجسدية صوة االنساف اال اف افعاليـ 
حيوانية ونباتية وفييا الرتبة التي تقترب مف المالئكة فيـ الذيف يتعمموف عمومًا حقيقة ويعتقدوف 

الصحيحة ويعمموف االعماؿ  الصالحة واالخالؽ الحميدة فاذا فارقت انفسيـ اجسادىا  آلراءا
 (59)ت السماء ودخمت في عالـ المالئكةعند الموت صارت ارواح مالئكة وعرج فييا الى ممكو 

, ولـ يقتصر ىذا النظاـ التدريجي عمى انواع المخموقات عند اخواف الصفا بؿ شمؿ كذلؾ 
مف الحيوانات العميا فكؿ عضو مف االعضاء الدنيا يخضع لمعضو الذي يعموه اعضاء الجسـ 

فالدماغ ىو العضو الحاكـ في االنساف وموطف الفكر واالحساس والقمب المركز  ألجموويعمؿ 
وتنبعث منو الحرارة الغريزية الحيوانية وىو خاضع لمدماغ ومساعد لو  فالشراييالذي تتفرع منو 

 . (60)الثة اعضاء دونو ىي الكبد والشراييف والرئتاف وىو بدوره يستخدـ ث
 النتائج

وىكذا الحظنا اف الجوانب العممية في فكر اخواف الصفا واضحة في المجاالت كافة 
فال تخمو رسائميـ مف االشارة او البحث فييا بدأوىا بالعموـ االكثر تجديدًا وىي الرياضيات 
واجزاءىا العدد واليندسة والموسيقى التي عدوىا عممًا رياضيا ثـ وجيوا انظارىـ الى السماء 
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الظواىر الفمكية والكواكب وفصموا بيا تفصياًل دقيقًا ثـ الى المفاىيـ الفيزيائية التي وبحثوا في 
التعاريؼ التي  بأدؽييتـ بيا ىذا العمـ وىي المكاف والحركة والسكوف والزماف معرفيف اياىا 

تقارب التفسيرات الحديثة ليا , كما نجد ليـ اراء وافكار عديدة حوؿ عمـ الكيمياء بعد اف 
فيو  فأشارواوا رسالة كاممة لو بينوا فييا الغرض مف ىذا العمـ وموضوعو الرئيسي خصص

 ةالكيميائيالجواىر المعدنية وانواعيا واماكف تواجدىا في بقاع العالـ كما بحثوا اىـ العمميات 
في مجاؿ عموـ الحياة  آراؤىـبيف ىذه المعادف كالتنقية والتمييف والتصفية والسبؾ وغيرىا اما 

لكثير مف الحقائؽ توصموا الييا قاربت كثيرًا االتجاىات العممية الحديثة خاصة ما يتعمؽ فا
منيا بجسـ االنساف واجزائو والعمميات البيولوجية التي تجري داخمو وكذلؾ بياف وظائؼ 
اعضائو ووصفيـ آلليات حواسو الخمسة والدماغ والقمب واالىـ مف ذلؾ كمو وصفيـ لعممية 

بمراحميا المختمفة والتي جاءت بتتابع زمني وتاريخي دقيؽ وربطيـ الدقيؽ بيف خمؽ الكائنات 
الكائنات الحية بحيث جعموا اوؿ مرتبة بالنبات متصمة بآخر مرتبة بالمعدف واعمى مرتبة 

مراتب االنساف وبيذا  بأدنىمرتب في الحيواف واعمى مرتبة بالحيواف متصمة  بأدنىبالنبات 
 لنظرية النشوء واالرتقاء الحديثة . اأسسو لذيف يمكف القوؿ انيـ مف ا

 االحاالت
لـ يذكر جميع الباحثيف الذيف تناولوا اخواف الصفا مؤلفات اخرى ليـ سوى مصطفى غالب في اشارتو  -1
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