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حسن بلخاري *
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مفهوم اجلمال يف مناظر ابن اهليثم
(الصفحات )08 -76
ملخّص

ّإن الحددث ع ددن ال فددال فددة الحالددا ك ا ح د أوا لددان حت د

ا د الق د ن

الخاأس (الحادي شر المدو دي) أضعدد د احدا فدة دا درك الفلسدفا الح فدا
بتأثور أن الح فا الوضنانوا ًالا د با تقادنا دد أن أفاهوم القرآن السنا .أا ابن
الهوثم فقث جاء ب ؤ ا جث ثك للجفال فة دا رك غور دا رك الفلسفا ،لان لهده
ال ؤ ا تأثور هام ل تضجه د احات الغ بوين لمضعوع ال فال بعث ترجفا لتابده
حنا 2161م.
فة هها المقال نرلز ل لتاب المناظر  ،ل تع فه للجفال ،هض تع ف
لفا قو ل بثالحفوث صدبر حدتاج جاأعدا ها فدا د حدد تع دف للجفدال فدة
الحالا ك ا ح أوا.

ابن الهوثم ول أن بحع فدة ال فدال ردارط إ دا الفلسدفا بفعناهدا التقلوثي.بدث

أندده السددنألو ا لد أددن القد ن الخدداأس الهجد ي (الحددادي شددر المددو دي) ب تابددا
ً
أتزاأنا أد فترك حواك ابن حونا الدهي تحدث
أؤلفاته المهفا أث المناظر ،لان جلك

فة الشفاء فة أؤلفاته ا رر ى ن ال فدال .لدان الفدا ابي فدة آ اء هد المث ندا
*  -حتاج فة جاأعا هران .
_______________________________
76 ______________________________

ثقافتنا

●

أفهضم ال فال فة أناظر ابن الهوثم

الفاعدلا إردضان الصدفا فدة الرحدا قدث تندا لضا قبد جلدك أضعدوع ال فدال .ل ددن
إرضان الصدفا الفولسدضفألو اخرد ن قدث دال ضا أضعدوع ال فدال بصدو ك تشدبه آ اء
الف حددفا الوضنددانوين .ابددن حددونا ى ن ال فددال بددا ك ددن الددن م حسددن الترلود

اال تثال (ان ر :حالا فة العشق) .إنه بتقسدوفه الدنفس إلد نفدس حوضانودا نفدس
ق نوا ،ا تبر شدق ال فدال فدة الدنفس الحوضانودا (غ دزك) فدة الدنفس العق نودا

أن المعقضالت .فدة ي ابدن حدونا ال فدال المعقدول عندة إد اا القدرب أدن المعشدو .
ً
الفددا ابي ى ال فددال أرادفددا لل فددال .فددة دده ن المضجددضد ددون جف د أهفددا
لددان إل د ال فددال قددرب .إرددضان الصددفا فددة تع د فهم للجفددال لددانضا أتددأث ن

باالت ددا الوضنددانة ،فددة هددم ن جفددال المضجددضدات المبوعوددا حص د أددن الددن م
حسن ترلو ا جزاء.

*

*

*

قب ل شةء لزأنا ن نشور إل حدلضب البحدع ندث ابدن الهودثم

تحلو المفاهوم .هة

قتده فدة

قا لانت فة صرها بث عا فوقا ،هة التة جرته إل

تناول د احات أهفا دقوقا فة لم المناظر ،لشف الغرفا الم لفا.

ل حبو المثال فإنه فة د احته التشف ن ظ م ال ض بث حألو نزل قدر

الشفس ن رط ا فق بزاو ا  21د جا .أحاحبته هده التدة جراهدا قبد  28قد ون

ال تختلف ن آرر المحاحبات التة ج ت بأجهزك ال ت نوا حضى د جا احثك.
ابن الهوثم فة أقثأا لتاب المناظر شرح

قته فدة البحدع العلفدة و ؤلدث

ل د ع د و ك التددثرط الترتو د فددة البحددع االحددتثال ل ،البددث أددن نقددث المقددثأات،

و ا ا جان االحتودا فدة احدتخراط النتدا ع .عتقدث بالد و ك ا دا االنصدا

بوددان النتددا ع العلفوددا ،وباجتندداب اخ اء المسددبقا ،ن
ً
هثفا ل فود أا تصث أن نقث ح ام.

فدة

ددون ال شددف ددن الحقوقددا

ا حدددلضب ال ددهي قثأ دده ف ددة المضق ددف أ ددن اخ اء المتال ددادك بش ددأن أضع ددوع أ ددن
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المضعدددض ات أتمدددو

دددف جد ًددثا ،ددر ى نن ددا ح ددألو نضاج دده ف ددة البح ددع ن د د تألو

أتعا عددتألو بشددأن أضعددوع احددث ،ف بددث ن ال خ د ط هدددها التعددا

الحدداالت الددث
را .تان،

أددن إحددثى

 .إأددا ن ت ددون إحددثاها صددحوحا ا رددر ى را .ددا .للتاهفددا

نهفا تتجهان إل أفهضم احث هض الحقوقا.

ا االنمباع ن

ا الشعاع فهض

بشأن الحالا الثالثا نرا قث بقها فة د احا ن
عتقث ن للتا الن تألو قدث تسدتبمنان روض ً دا أدن الحقوقدا،غور ن أجفض دا أدن

الثا حألو لم تضاصد د احدتها وبحثهدا ،لدهلك لدم تصد إلد النتوجدا النها ودا ،أدن هندا
بألو الن تألو ظاه ً ا ً
تفاأا .لض تضاص البحع لتبألو نهفا بحثان
لان االرت
فدة أضعدوع أعدألو
ن حقوقا احثك .و ر ى ابن الهوثم لدهلك ن بد وا االردت
فة قا البحع العلفة فة باب جلك المضعوع ،لض ّ
أعنا الن ر
ناتع ن االرت
بثقا فق فوه لزال االرت

( .المناظر.)72 ،

أسا ة ابن الهوثم فة إ اد حدثك بدألو الن

دات المتعا عدا أتدأثرك ًبعدا بدأهم

تعددالوم أث حددا بغددثاد التددة هددة ول أث حددا فلسددفوا فددة الحالددا ك ا حد أوا ،هدده
التعدالوم جعلددت أدن الضحددثك بددألو الشد عا الفلسددفا ً
حاحددا فالهدا ،لفددا ن هدده
التعالوم لانت و اء تضجه الفا ابي فة لتابه ال فد بألو ي الح وفألو ف
حمض.

لد ي حدال نهدع ابددن الهودثم هدها ا حدلضب فددة د احداته .فقدث د

المشهو تألو فة اأانه :ن

ا االنمباع ن

التالاد بونهفا ،االحتفادك أن ال ضان ا
قول « :نا ن نصر

ا الشدعاع ،ات ده لد
ابوا فوهفا.

ون

الن د تألو

قتده إلد

فدد

االهتفام إل هدها المعند بغا دا ا أ دان ،نخلص العنا دا

به ،نتأألددده ،نضقد ال دددث فدددة البحدددع دددن حقوقته ،نسدددتأنف الن دددر فدددة أباد ددده
ّ
أقثأاته ،نبتثئ فة البحع باحتقراء المضجضدات ،تصفح حضال المبصرات ،نفوز
رضا

ال ز ودات ،نلدتقط باالحدتقراء أدا خدص البصدر فدة حدال ا بصدا  ،أدا هدض
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أم ددرد ال تغو ددر ظ دداهر ال ش ددتبه أ ددن لوفو ددا ا حس ددا  ،ثدددم نترقد د ف ددة البح ددع
المقا يس ل التثر ع الترتو  ،أد انتقاد ّ
المقثأات التحفظ فدة النتا ع ،ن عد

غرعنا فة جفود أا نستقر ه نتصفحه احتعفال العثل ال اتباع الهضى ،نتحر ى فدة

حا ر أا نفوز ننت قث

ل الحدق ال المود أدد اخ اء ،فلعلندا ننتهدة بهدها الم دق إلد

الحددق الددهي بدده ددثلع الصددث  ،نصد بالتددثرط التلمددف إل د الغا ددا التددة نددثها قددد

الوقألو ،ن فر أد النقدث الدتحفظ بالحقوقدا التدة دزول أعهدا الخد

تنحسدم بهدا

أضاد الشبهات .أا نحن،أد جفود جلك،برآء أفا هدض فدة بوعدا ا نسدان أدن لدث

البش ا ،ل نا ن تهث بقث أا هض لندا أدن القدضك ا نسدانوا ،أدن ام نسدتفث المعضندا

فة جفود ا أو (.»)2

لددان أددن الالد وري فددة بثا ددا المقددال ن نضعددح ا حددلضب العفوددق الددثقوق فددة

البحع العلفة البن الهوثم لة نقف لثر ل هفوا فله .نتا ع بحاثه أنع سا

فددة لتدداب المندداظر ،الددهي ترجفدده فوتلددض البضلددضنة حددنا  2161أو د ددا تحددت نددضان
(برحب توف) أفا لان له ا ثر الهام ل الث احات العلفوا الفنوا فة الغرب .لض

العنا ول أث حا فنوا فة الغرب هة أث حا آلبرتة لر ندا ا ثدر الهدام الدهي ترلده
فنوا غ بودا.غور ن هنداا

لم برحب توف ل هه المث حا أا ت ها أن أثا
أن َ زا أعلضأات ابن الهوثم إلد آلبرتدة أثد أبرتدض إلدض فدة لتداب الفدن ال فدال
فة القد ون الضحدم  ،فهدض نقد

بدا ات دن آلبرتدة و ثندة لوهدا و عتبرهدا ن

دات

ناعجا فة صول أعرفا ال فال ،العبا ات التة نقلها هة نفس با ات ابن الهوثم،
حنضعح جلك فة هها المقال .أد ل هها اال لتبا

ابن الهوثم ل

لم ال فال فة الغرب.

لنضعح فة البثا ا ن هث

ابن الهوثم فة د احدته التفصدولوا لإ بصدا لدوس هدض

تع ف ال فال .فهض فة تحلوله الثقوق لن
إل تحلو ترلوبة بألو الن

فنحن نستنتع أنه أثى تأثور

تألو شا عتألو فة أجال ا بصا ص

تألو وبالتشافه بعض التفاصو بشأن ال ؤ ا لتفدت
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ًالا إل أضعوع ال فال ،ل ن بفنهع ت
إنه ددد لفا جلرنا دد حل بثقا ن

لوست لفا تدهلر ن

فلسفوا ً
ً
بحتا.
بة بحت لوس

تة االنمباع الشعاع ،تضص إل ن الحقوقا

دا الشدعاع التدة تدر ى ن رؤ دا ا شدواء تحصد

ر وط شةء أن العدألو انثأاجده بندو الشدفس اأتدثاد  ،ال ن

دن

دق

دا اال نمبدا التدة

تهه إل ن ال ؤ ا تحص أن انمباع صفا ا عاءك فة ا جسام بصو ك أنده فدة

العألو.

تضص ابن الهوثم إل ن ا بصدا ال قتصدر لد إد اا اللدون ندو الشدةء المر دة

 ،الضعد

ن ق الباصرك ،ب تثر فة إد اا ا بصا أعان رر ى لالش
(جهته الفالا وا) ،ال بر ،الحرلا أثالهاً ،بعا هه ا أو ال ف ن إد الها

الع أات .إنه لم قتصر ل ال فد

بالباصرك ،ب إن إد الها تم بضاحما القوا
بألو الن تألو ب ّ
قثم أفاهوم جث ثك فة لم المناظر «فابن الهوثم قث عدا إلد
ن ا الشعاع تصو ً ا جث ًثا لشعاع الندو بحودع دضفر الشدر ال اعدة الحدتقاأته،
و نسددجم أددد المبوعوددات المبتنوددا ل د الصددو ك ..لددان أنهجدده فددة د احددا النددو هددض

الترلو بألو العلضم المبوعوا ال اعوا( ..انثگوناأه لفة دانشو ان.)008 /
لقث ّبألو ابن الهوثم أفاهوم أث  :تحلو أاهودا التشعشدد ،حدموع الندو  ،التفدا ز
بددألو النددو بالددهات النددو بددالعر

 ،تش د و الصددو ك ددن

ددق انع ددا

النددو

ان سا  ،التفا ز بألو إد اا ا بصا ا حسا
ً
 11دددداأ فر ًوددددا ( أنهددددا الحسددددن = ال فدددال) التدددة ف دددن بهدددا إد اا ا بصدددا
ا حسا

با بصا  ،هدم أدن جلدك جلدر

به .و هفنا فة هها المقال أن بألو العضاأ المهلو ك اأ «ال فال».

مراتب اإلدراك يف رأي ابن اهليثم
المسددألا الملفتددا للن ددر فددة د احددات ابددن الهوددثم ن الددنفس ب ؤ تهددا ل جسددام جات

المعددانة ال ز وددا لالش د

النو اللون لأل شواء.

الحجددم الحرلددا تص د إل د إد اا حددد أددن إد اا
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لددهلك فهددض فددة بحثدده ددن الددنفس قددث تها لددثى الن ددر ل د إد اا التشددابه
بألو ا شواء تضص إلد هده النتوجدا هدة :إن ا د اا لده أرات ّ .
قسدم
االرت

هدده المراتدد

ا د اا ددن

ل د ث ثددا أسددتو ات :ا د اا الحسددة الصددر  ،ا د اا المعرفددة،

ددق الباصددرك،

ددق االحددتثال ل .ددر ى ن ا د اا ا ول ددتم ددن

ا د اا المعرفة ن

ق احتعادك المعلضأات ن الشةء (قث تده العدألو أدن قبد

ددن صددو المر ددة ددن

ددق العددألو إد اا جفوددد المفدداهوم االنتزا وددا المضجددضدك فوهددا

النفس بال ؤ ا الم ثدك تعرفه بالرجوع إل قضك الدهالرك) .ا د اا الثالدع البحدع
(الهاأش  35أن المناظر).

ابن الهوثم شور إل نض ألو آر ن أن ا د اا  .قول:

«إن إد اا البصددر للفبصددرات

ددون ل د

الددا بالبث هددا إد ً
جهددألو ،إد ً
الددا

بالتأأ  .جلك ن البصر إجا الحظ المبصر فإنه ث ا أنه المعانة ال داهرك التدة فوده
فة حال أ ح ته .ثم ربفا تأأله أن بعث جلدك وربفدا لدم تأألده .فإن تأألده احدتقر

جفوددد جزا دده تحققدت صددو ته .إن لددم تأألدده و تفقددث جفوددد جزا دده فقددث د ا أندده

صو ك غور أحققا».

بح ددع اب ددن الهو ددثم بش ددأن جز ودددات ا بص ددا راص ددا المع ددانة ال ز و ددا االثندددألو

العش ن لالنو اللون الفاصلا الضعد التجسم ،الش

العثد الحرلا الخشضنا النعضأا الشفافوا ال ثو ك ال

ال بر االتصال،
ال

م ال فدال

القبح االنسدجام دثم االنسدجام هدة لد غا دا أدن ا هفودا ،ل دن بحثندا دثو

حول احث أن هه المعانة هض «ال فال».

حتليل اجلمال يف املناظر
ددق

أفدا تقدثم نفهدم ن ابدن الهوددثم در ى ال فدال أدن المعددانة التدة تدث ا دن
ً
جفوعدا أدؤثرك
حاحا الباصرك .الملفت للن ر هض ن ابن الهوثم ر ى ن المعانة ال ز وا
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 ثقافتنا__________________________ 67



● حسن بلخاري

فة إد اا ال فال .بعبا ك ردر ى إنده در ى ن إد اا ال فدال أندض بحالدو المعدانة
ً
أدرا ً
ال ز وا فة المر وات ،وبهها فدإن ابدن الهودثم ال در ى ال فدال ً
جهنودا صدرفا بحودع
ً
ون ا حسا به أتضقفا ل لوفودا تعاأد الدههن أدد الشدةء ال فود  ،لدوس
ً
َ
أرا ً
ً
ونوا صرفا بحوع ال ون للنفس َدر فة إد اله .وبهها فهض عتقدث بات دا
تألوفة تلفوقة فة تع ف ال فال بدألو ات داهألو أشدهور ن حدثهفا در ى ال فدال
لوفوا فة ا د اا ،اخرر أجفض ا الصفات فة الشةء .ال فال فة ه حصدولا

نشا النفس إد الها ه ها أجفض ا العضاأ فة الشةء ال فو .

ابن الهوثم فة القسم  182أن الفص الثالع أن المقالا الثانوا للفنداظر بدألو ندضاع

الحسن التة ث لها البصر أن صو المبصرات ل النحض التالة:

 – 2أنهددا أددا ت ددون لتده احددثك أددن المعددانة ال ز وددا التددة فددة الصددو ك لدداللون
ً
أث .
 -1أنها أا ت ون لته ثك أن المعانة ال ز وا التة فة الصو ك.

 -5أنها أا ت ون لته اقتران المعانة بعالها ببعض ال المعانة نفسها.
 -0أنها أا ت ون لته أرلبا أن المعانة تألفها.

إجن المعددانة ال ز وددا هددة أددن العضاأدد ا صددلوا د اا ال فددال ت ددون ً
حواندددا
ً
حوانا أجتفعا .لوف تثور هه المعانة ال ز وا ا حسدا بال فدال ندث
أنفردك

ا نسان؟ ابن الهودثم قدول :ندضاع الحسدن التدة دث لها البصدر أدن صدو المبصدرات

لثورك ففنها:

()1

 – 2الالضء ،فهض فع الحسن ،لدهلك تستحسدن الشدفس القفدر ال ضالد ،

لددوس فددة الشددفس القفددر ال ضالد

لددا تستحسددن أددن جلهددا تد و صددو تها

بسببها غور الالضء إشراقه .فالالضء ل انفراد فع الحسن.
 -1اللددون ،فهددض فع د الحسددن ًالددا ،جلددك ن ل د احددث أددن ا لددضان المشددرقا

لا جضانوددا الو د ددا شددباهها تد و الندداظر و لتده البصددر بددالن ر إلوهددا .لددهلك
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تستحسدددن المصد ّددنعات أدددن الثوددداب الفددد
ال ا

 ،فاللون ل انفراد فع الحسن.

اخ الت تستحسدددن ا اه ددا ا ن ددضا

 -5البعث ،هض فع الحسن بم ق العر  ،جلدك ن الصدو ك المستحسدنا أنهدا
ّ
تشدعع حسدنها ،فدإجا بعدثت
أا ون فوها شضم غالدون أسدام تشدألو الصدو ك
َ
ن البصر ،فال بعث ،رفوت تلك المعانة الثقوقا التة تشألو الصدو ك ،فو هدر ندث
رفاء تلك المعانة حسن الصو ك .لهلك ًالدا لثودر أدن الصدو المستحسدنا قدث
ت ددون أعهددا أعددان لموفددا أددن جلهددا لانددت الصددو ك حسددنا لددالنقض

الثقوقددا

دن البصدر أدن لثودر أدن

التخموط الترتو  .لثور أن هه المعانة قدث تخفد
َ
ا بعاد المعتثلا ،فإجا ق بت ،فال قدرب ،ظهدرت تلدك المعدانة اللموفدا للبصدر ظهدر
حسن الصدو ك للبصدر .فز دادك البعدث نقصدان البعدث قدث هدر الحسدن فالبعدث لد

انفراد قث فع الحسن.
 -0الضعدددد ،فه ددض ًالدددا فعددد الحس ددن ،لثو ددر أ ددن المع ددانة المستحسدددنا إنف ددا
تستحسن أن ج الترتو

الضعد فقدط .جلدك ن النقدض

للهدا إنفدا تستحسدن

أن ج الترتو  .ال تابا المستحسنا إنفا تستحسن أن جد الت تد  .ن حسدن

أددن تددألوف بعالددها بددبعض  .فددإن لددم
الخددط إنفددا هددض أددن تقددو م شد ال الحد
ً
ً
ترتوبها ً
حسدنا إن
أتناحبا فلوس ون الخط
ترتوبا أنت ًفا
ن تألوف الح

لانت شد ال ح فده لد انفرادهدا صدحوحا ّ
أقضأدا .قدث ستحسدن الخدط إجا
لان تألوفده أنت ًفدا إن لدم ت دن ح فده فدة غا دا التقدو م .لدهلك لثودر أدن
صددو المبصددرات إنفددا تحسددن ت د و أددن ج د تددألوف جزا هددا ترتو د بعالددها نددث
بعض.

 -3التجسوم ،هض فع الحسن ًالدا ،و قدول ابدن الهودثم فدة بودان التجسدوم :إن

االجسام «الخصبا» أن شدخا

الندا

شدخا

لثودر أدن الحودضان تستحسدن

لددهلك .و ضعددح لفددال الددث ن الفا حددة فددة تنقددوح المندداظر التجسددم بأندده اأتددثاد
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ال سدددم ف ددة ا بع دداد الث ث ددا الت ددة ت ددر ى ف ددة بع ددض الن ددضاظر ف ددة بعدددض ا جس ددام

(الجفوعها)( :تنقوح المناظر
 -7الشدددد

.)213

 ،هددددض فعدددد الحسددددن ًالددددا ،لهلك ستحسدددن الهد د ل ،الصد ددو

المستحسنا أن شدخا

الندا

شدخا

لثودر أدن الحوضاندات الشدجر النبدات

إنفا تستحسن أن ج ش الها ش ال جزاء الصو ك.
الع َ دددم ،فعددد الحس ددن  ،ل ددهلك ص ددا القف ددر حس ددن أ ددن لد د
ِ -6

ال ضال  ،صا ت ال ضال ال با حسن أن ال ضال الصغا .

اح ددث أ ددن

 -0التفد د  ،فعد د الحس ددن ،لهلك ص ددا ت ال ضالد د المتفرق ددا حس ددن أ ددن
الم رك .لددهلك ًالددا صددا ت المصددابوح الشددفوع المتفرقددا حسددن أددن النددا المتصددلا.
لددهلك ًالددا تضجددث ا نددضا ا اهددا المتفرقددا فددة ال ددا حسددن أددن الم تفددد أنهددا
المترا

.

 -1االتصددال ،فع د الحسددن ،لهلك صددا ت ال ددا

حسن أن المتقمد أنها المتفد  .إن لاندت ال دا

المتصددلا النبددات المت اثفددا

أستحسدنا أدن جد لضانهدا

فالمتصد أنهددا حسددن .الحسددن الزا ددث الددهي فددة المتصد أنهددا إنفددا فعلده االتصددال

فقط.

 -28العددثد ،فع د الحسددن .لددهل صددا ت المضاعددد ال ثوددرك ال ضال د أددن
السددفاء حسددن أددن المضاعددد القلولددا ال ضالد  .لددهلك ًالددا تستحسددن المصددابوح
الشفوع إجا اجتفد أنها ثد لثور فة أضعد احث.

 -22الحرلددا ،تفعدد الحسددن ،لددهلك ستحسددن الددرقص حرلددات الددراقص

لثور أن ا شا ات حرلات ا نسان فة ل أه فعاله.

 -21الس ون فع الحسن ،لهلك ستحسن الضقا السفت.

 -25الخشددضنا تفع د الحسددن ،لددهلك ستحسددن الخشددن أددن لثوددر أددن الثودداب
َّ
َّ
تحر .
 .لهلك ستحسن لثور أن الصواغات بأن تخشن جضهها
الف
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 -20الم حا تفع الحسن .لهلك ستحسن الصقال فة الثواب اخ الت.

ّ
 -23الشفوف فع الحسن .لهلك تستحسن ال ضاهر المشفا ا انة المشفا.

 -27ال ثافا تفع الحسن ،ن ا لضان ا عضاء االش ال التخموط جفود
ّ
المعانة المستحسنا التة ت هر فة صو المبصرات لوس ث لها البصر إال أدن جد

ال ثافا.

 -26ال

ً
لثودرا أدن صدو المبصدرات قدث
قث هدر الحسدن .جلك ن

دون

فوها شضم غالون أسام لموفا تشونها ت سف حسدنها.فإجا لاندت فدة عدضء
الشفس فة ا عدضاء القو دا ظهدرت الضشدضم المسدام التدة فوهدا فتختفدة أحاحدنها.

فة ا عضاء الالعوفا رفوت تلك الضشدضم الغالدون المسدام
إجا لانت فة ال
التة شانتها فت هر أحاحنهاً .الا فإن التقاز ح التة ت هدر فدة ر دا الحوضاندات
فددة النددوع المسددف بددا قلفددون إنفددا ت هددر فددة ال د

فددة ا عددضاء المن سددرك .إجا

لانت فة عضء الشفس فة ا عضاء القو ا رفوت التقار ح المحاحدن التدة ت هدر

فوها إجا لانت فة ال

فة ا عضاء المن سرك.

 -20ال لف ددا ت ه ددر الحس ددن .جل ددك ن ال ضالد د إنف ددا ت ه ددر ف ددة ال د د م.

لهلك المصابوح الشفوع النوران إنفا هر حسنها فة حضاد اللو

فة المضاعدود

الم لفا .لوس هر حسنها فة عضء النها فة ا عدضاء القو دا .ال ضالد فدة

اللوالة الم لفا حسن أنها فة اللوالة المقفرك.

 -21التشابه فع الحسن .جلك ن الاء الحوضان المتفاثلا لوس تحسدن إال إجا

لانددت إحددثاهفا
لانددت أتشددابها .فددإن العونددألو إن لانددت أختلفتددة الش د
ّ
إحدثاهن
أستث رك ا رر ى أستمولا لانت فدة غا دا القبح .لدهلك إجا لاندت

ّ
حثاهن لبدر أدن
لح ء ا رر ى ز قاء لانت أستقبحا .لهلك إن لانت
ّ
إحدثاهن جاح ددا ا ردر ى غددا رك لانددت
ا ردر ى .لددهلك الضجنتدان إن لانددت

ً
فة غا ا القبح .لهلك الحاجبان إن لان حثهفا غلو ً ا اخرر دقوقا لانا فة
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ً
غا ددا القددبح .لددهلك إن لددان حددثهفا ددو اخرددر قصد ًدورا لانددا أسددتقبحألو.

فجفوددد الدداء الحوددضان المتفاثل دا لددوس تحسددن إال إجا لانددت أتشددابها  .لددهلك
النقض

ال تابا لوس تحسن إال إجا لانت الح

ح

المتفاثلا أنها أتشابها.
 -18االردددت

المتفاثلا أنها ا جزاء

فعد د الحس ددن .جل ددك ن شد د ال ال دداء الحو ددضان أختلف ددا

ا جزاء ،لوس تحسن إال ل أا هة لوه أن االرت
ّ
الحاجب ددان لدددوس حسدددنهفا إال إجا لدددان رفاهفدددا د أدددن بقوتهفدددا .لدددهلك
النقددض

حد

لدهلك ن ددرا
د أن بقوا الح

.

ال تابددا لددض تسددا ت جزالهددا فددة الغلددظ لمددا لانددت أستحسددنا.
الحد
.

ارددر التع فددات إنفددا تحسددن إجا لانددت أسددتثقا

استنتاج
أفا تقثم نفهم ن:
ا حا

الهي ا تفث ابن الهودثم فدة بودان العضاأد المدؤثرك فدة إ داد ا حسدا

بالحسدددن (ال فدددال) هدددض االحدددتقراء .تبدددألو ن هددده العضاأددد فدددة أضاعدددد أتعدددثدك
أتفا تا تبعع فة ا نسان شعو ً ا بال فال .هه أرحلا أتقثأا ً
جدثا لد التضجده

التج بة فة فلسفا الغرب.

المسددألا ا رددر ى هددة ن الهوددثم ددر ى ن تددأثور هدده العضاأد فددة احددتثا ك الشددعو
ً
بال فال نسبة .ي إن هه العضاأ ال ت دون با ثدا لد الح فسدن فدة لد أضعدد

فة ل حالدا .بد إنهدا فا لدا فدة بعدض الصدو غودر فا لدا فدة غورهدا .الح ندا

جلك فة حث ع ابن الهوثم ن اأ االرت
ال ثافا.

اأ المشدابها ،ه دها الشدفافوا

أددن هنددا فددإن العضاأ د المددهلو ك لهددا در د فددة احتشددعا ال فددال ،ل نهددا فددة
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أضعددعها الخددا

ف ً
أحوانددا أنفددردك ،أجتفعددا .أثددال ابددن الهوددثم فددة هددها الم ددال

الخط ،فالخط حألو
تألوفا ً
حسنا ،فالخط

ون فة ش ال أنت فا ،فة نفس الضقدت ت دون أؤلفدا
ً
ون جفو  .ه ها فة تألوف تناح ا لضان.

ابن الهوثم بعث جلر العضاأ العش ن المهلو ك شدور إلد

الفقددرك  117أددن الفصد الثالددع دد المقالددا الثانوددا هفددا :التناحد
العاأ ن ثوران فدة الدنفس ا حسدا

داألألو آرد ن فدة

اال ددت

 .هددهان

بال فدال حدألو ت دون المر ودات أرلبدا أدن

الاء جزاء أختلفا.

ثفددا أسددألا رددر ى فددة هددها الم ددال هددة تألوددث ابددن الهوددثم لد تناحد بعددض

المعانة ال ز وا أد بعالدها اخردر ،تبا نهدا أدد بعالدها .فالمعدانة ال ز ودا لالشد

الضعد اللون الحجم إن لانت فة شةء بصدو ك احدثك فتدأثور فدة الدنفس هدض
ون ل شةء بالنسبا لنفسده فدة القودا

القبح ال ال فال .أن هنا ستلزم ن
إل ا جزاء ا رر ى ً
حسنا.

فددة نفددس الضقددت ددهلر ابددن الهوددثم ن التناحد

ددون أضجد ًدثا للحسددن حددألو

ت ون جزاء الشةء المرل غور قبوحا فة حالدا انفرادهدا ،فدإجا لاندت ا الداء

قبوحا فة حالا انفرادها ،فإنها فة تناحبها ال ت ون اأ إ اد الحسن.
ف ددة رت ددام ه ددها القسدددم ع ددر

اال ت

اب ددن الهودددثم الحس ددن ال ف ددال بأن دده التناحد د

الحاص بألو المعانة ال ز ودا .و عدر

ال ز وا للجفال.

ن رك ابن الهوثم إل ال فدال هدة الن

القدبح بأنده رلدض الشدةء أدن المعدانة

دا المشدهو ك فدة تلدك القد ون لد صدعوث

العالم ا ح أة ،ي حالو التناح فة ا وان ا شواء .أا فتاا به ابن الهوثم هض

د احته للجفال فة إ ا ت بة لفة (ال فلسفة أحض) الثدانة :د احدته لندوع
ّ
تعاأ النفس فة الشعو بال فال تفتاا بالثقا.
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املصادر العربية:
 – 2ابددن حددونا ( ،)2135حددالا فددة أاهوددا العشددق ،نددة بنشددرها ددن قددثم نس د

رموا ترجفتها إل اللغا الترلوا،احفث اتش ،احتانبول،ترلوا.

 – 1ابددن الهوددثم ،الحسددن بددن حسددن (2105م) ،لتدداب المندداظر ،المقدداالت 5-1- 2

فددة ا بصددا لدد االحددتقاأا ،بثالحفوددث صددبر  ،حققهددا و اجعهددا لدد الترجفددا

ال تونوا ،قسم الترا الع بي ،لو ت.

-5ابددن الهوددثم ،الحسددن بددن حسددن ( ،)2162الش د ضا ل د بملفو دض  ،تحقوددق

بثالحفوددث صددبر نبو د الشددهابي ،تصددث ر ابددراهوم أددثلو  ،أمبع دا دا ال ت د

الضثا ق القضأوا ،أرلز تحقوق الترا ،أصر.

 -0البو نة ،بض ر حان ( ،) 2576إفراد المقدال فدة أدر ال د ل ،نشدر حودث آباد

دلن ،هنث.

 -3إرد دددضان الصد دددفا رد د د ن الضفد دددا (1883م) ،الرح د ددا  ،الم لد دددث ول (الرحد دددالا

الخاأسا) ،نشر أؤحسا ا لفة للفمبض ات بو ت،لبنان.

 -7شثي ،اشث (2117م) ،لم الهنثحا المناظر فة الق ن الرابدد الهجد ي (ابدن

حه ،القضهة ،ابن الهوثم) ،نشر أرلز د احات الضحثك الع بوا ،بو ت ،لبنان.

 – 6الفا حة ،لفال الث ن بدي الحسدن ( ،)2506تنقدوح المنداظر لدهوي ا بصدا

البصا ر  ،المبعا ا ل بفمبعا دا رك المعا

العثفانوا فة الهنث حوث آباد الثلن.

 -0ن ودددف بودددك ،أص دددمف ( ،)2105الحسدددن ابدددن الهود ددثم بحضثددده لشد ددضفه

البص ا ،أمبعا اال تفاد بفصر ،قاهرك.
املصادر الفارسية:

 -1اب ددن ح ددونا ( ،)2505دانش ددناأه

ددي ،بوعود دات ،ب ددا أقثأ دده حضاش ددة

تصحوح حوث أحفث أش ض  ،ان فن آثا أفارر فرهنگة ،هفثان.
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 -28الض ،اأبرتض ( ،)2502هنر ز با ي د ق ون حم  ،ترجفده ف دث أهدث ى

داأغان  ،نشر تور،تهران.

 -22الصددث ق ،حسددألو ( ،)2505ز بددا ش شناحددة أسددا هنددر اا د ددثگا بددض

حوان تضحوثي ،ترجفه حوث غ أرعا تهاأة،تهران،نشر فرهنگستان هنر.

 -21بلخدداري قهة،حسددن ( ،)2500أبددانة رفددانة هنددر أعفدداري احد أة،جلددث

د م (لوفواي روال)،نشر حو أهر،تهران.

 -25بلخدداري قهددة ،حسددن (،)2500ح فددت،هنر ز بددا ي ،دفتددر نشددر فرهن د

اح أة  ،تهران.

اهلوامش:
 2د .المناظر.71 /
 1د نقلنا هه ا نضاع العضاأ أد تصر

بسوط أن لتاب المناظر صص . 522 - 580
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