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مة املقدِّ

النهوض! لنا حان لقد

الصامتة، السهول يف الزاهية، البساتني تجاه الشامخة، الجبال عىل الصافية، السماء تحت
يتأمل األبد إىل وسيقف الفيلسوف وقف املرتاكمة املواد وحيال القائمة الجدران بني
االثنني، بني الكائنة العالقة ًدا ومحدِّ نفسه، واختالجات حركاتها ًما متفهِّ ويراقبها املوجودات
ودليًال للبرشية إرشاًدا ؛ منطقيٍّ بأسلوٍب واملوازين القواعد من إليه ل يتوصَّ ما ن يُدوِّ ثم

الشامل. بالوجود للمنشغفني
الفلسفة مادة ألن الفيلسوفوسيخرج؛ خرج والنحل اململ سائر ومن األمم، جميع من

والحرص. اإلحاطة وتستعيصعىل الجزئية، تأبى
يعرتيه ال وعزٍم امللل، تعرف ال ٍة ِبِهمَّ تعمل والفلسفة السنون، وتتواىل األجياُل، تتعاقب
من يعرتضها بما عابئة غري الجالل، ومسكن الكمال ذروة إىل اإلنسانية إيصال عىل خوار

الكأداء. العقبات من بوجهها ويقوم الصعاب،
يف العاملني تقود ألن ومستعدَّة الهشيم، يف النار كمون العقول جميع يف كامنٌة هي
من ٍة أُمَّ أو الشعوب، من شعب يف مقاومة وجدت إذا ولكنها اآلمنة، حظريتها إىل تعاليمها

مريًعا. انتقاًما لنفسها تنتقم األمم
بدون وحدها بذاتها الفلسفة نمو امتناع من َق لنتحقَّ الِعلم إىل النظر من قليٌل يكفي
ولكون التأمل؛ قبل إنماءَها تبلغ أن يجب العقل عنارص جميع ألن ذلك امللكات؛ سائر نمو
ط نتبسَّ ال ونحن امللكات. سائر وبعد متأخًرا إالَّ يظهر ال معنيَّ نمط عىل املرتَّب التأمل



الفيلسوف سينا ابن

السواء،1 عىل واألفراد األمم طبيعة يف امللموسة الحقائق من ألنَّها الظاهرة؛ هذه بيان يف
فإن غريه؛ يف عنه مختلًفا يكن لم العربي الشعب يف األمور مجرى بأن اإلقرار عىل وأقتِرصُ
لغرسٍة ثمرًة كانت بل منتظرة؛ غري ثمرًة وال صحراء، يف نبتًا تكن لم العربيَة الفلسفَة

مشغولٍة. ألرٍض ونبتًا ناضجٍة،
النظريات سماء يف والتحليق اإلبداع يود دقيًقا كبريًا العربي العقَل نرى الرتجمات قبل
إرسال عىل وتُرِغمه تكرسأجنحته اآلفاق املحدودة ومداركه الضعيفة معارفه أن إال السامية،
األعجمية، الثقافات عىل اطلع ملَّا لكنه املنطقية، بالتحاليل اكرتاث دونما الشعبية الِحَكم
آخر اتجاًها واتخذ نَفُسه، واستطال تفكريه، دائرة اتسعت اليونانية، الفلسفة يف ر وتبحَّ
وثارت املنظَّمة، املجادالت وكثرت العلمية، الشيع فظهرت االختالف، تمام األول عن يختلف
فصحَّ الجديدة، بالنظريات العقول ضت وتمخَّ والربهان، ِة الُحجَّ عىل القائمة املساجالُت
مشاع هو بل األجيال؛ من بجيٍل وال الشعوب، من ِبَشعٍب يختص ال الِعلَم أن املتناقل ُ املبدأ
االستضاءة األمم من لغريها يجوز املتمدِّنة البلدان إحدى يف ترشق التي وأنواره للجميع،
األفكار من ُزِرَع ما أن واملعروف العلوية، والسيارات السحيقة املجاهل يف كانوا ولو بها،
فُربَّ آخر، عرص أو ثانية بالد يف وأينع نبت العصور أحد يف أو البلدان، أحد يف العلمية
ويزيدها وتحليلها، درسها يف ق ويتعمَّ ، فرنيسٌّ َعاِلٌم يأخذها مثًال لبنان يف تظهر فكرة

قشيب. بثوٍب ترفل فتَّانة نظريًة يرسلها ثم ونحتًا، صقًال
الذي التأثري ومدى العربية إىل اليونانية من نُِقلت التي املصنفات عىل نطلع وعندما
رقيِّها يف إلغريقيا مدينة هي العربية الحضارة بأن نعرتف األعارب، املفكرين يف أحدثته
هذه ينسوا أال الضاد أبناء عىل إذن تقريبًا؛ العقل أمور جميع يف أمها ألنَّها غريها؛ من أكثر

النعمة. وإغماط بالكفران يُرموا لئالَّ الواضحة؛ الحقيقة
فقط؛ ناقًال كان أنه يعني ال العقل أمور يف إغريقيا ابن هو العربي الشعب إن وقولنا:
وجماًال، كماًال وزاده الثمني، األقدمني تراث وَحِفظ رسالته، العلوم جميع إىل أدَّى قد بل
اقتباس عىل واملقدرة الشوق من فيه ما رغم الكيل اإلبداع من يتمكَّن لم الفلسفة يف أنه إال
وقته، وِقَرص املقلِّدة العربي طبيعة إىل يرجع — ظننا عىل — وهذا الدقيقة. النظريات
اسم صار حتى وإرهاقها الفلسفة تكفري عن يوًما ينثِن لم اإلسالمي العالم أن عن فضًال

ص٦. العربية، الرتجمة ألرسطو، والفساد الكون مقدِّمة انظر 1
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عدُد قلَّ اِقها ِبُعشَّ ونزل بالحكمة لحق الذي الضغط كثرة ومن لزنديق. مرادًفا فيلسوف
ظالم وخيَّم فشيئًا، شيئًا العربية البلدان عن وغابت أرسارها، واكتناه درسها عىل املقبلني
إىل يُنظر كما إليها يُنظر وصار العلمية، الكتب وتشتَّتت الدولة، أركان وتقوَّضت الجهل،

هائًال. انتقاًما لنفسها انتقمت قد الفلسفة تكون وهكذا واملالغز، الطالسم
العقل «إن فرانس: دي كولليج يف اإلغريقية الفلسفة أستاذ سانتهلري بارتلمي قال
بني نظره يُلقي أن املتناهي غري طريقه يف سائر وهو به فيحسن سريه، يف بطيء اإلنساني
املحدود غري املستقبل يف خطاه وليُسدِّد سريه؛ ابتدأ أين من لريى الوراء؛ إىل والَفيْنة الَفيْنة

قدومه.» ينتظر الذي
وال علميٍّا، درًسا الفلسفة تاريخ درس غري العربي العقل سري مبتدأ يرينا يشء وال
الحياة أستاذ ألنه نفسه؛ التاريخ مدرسة يف التخرج غري املستقبل يف الخطى د يسدِّ يشء

الشهري. الروماني الخطيب شيرشون قول حد عىل
علمائها عن وافية دراسات الفلسفة تعطي الشعوب، وسائر البلدان، جميع إن
يزال فال العربي العالم أما نابغني. أفذاذًا رجاًال العلم ألرسة وتقدِّم األقدمني، ومفكريها

مبدعني. فالسفة للعالم مقدِّم وغري بمقدار، إال فالسفته تراث بدرس مكرتث غري
ونبعث املثمر، الفلسفي العمل إىل ننهض أن — ف املثقَّ الشباب نحن — لنا حان لقد
والتفكري البحث طريق يف نسري وأن العربي، األدب بعثنا كما َلْحِدها من العربية الفلسفة

الرغائب. ينل ال األخطار يركب لم من ألن واألتعاب؛ باملصاعب عابئني غري الطلق
منا ناضجني مفكرين تكوين عىل لنعمل التالد، وعزِّنا الغابر مجدنا إعادة عىل لنعمل
فلسفٍة وكل ِعلم كل عقولنا يف أن للمأل حني موضِّ نفسيتنا، من العليا ُمثُلنا ين مستمدِّ ولنا،
جهوًدا كلَّفنا الذي البحث بهذا ولعلنا مثابرٍة، وكل حزٍم وكل عزٍم كل إرادتنا ويف ، فنٍّ وكل

مثيب. خري هللا وحسبنا الخدمة، بعض ينا أدَّ نكون تُحىص ال

مسعد بولس األب
اللبناني الحلبي
١٩٣٧م حزيران ١٢ يف اللويزة، سيدة دير
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األول الفصل

سينا ابن بيئة

نفسه يف وتطبع عليها يسري التي والحال ويرتبَّى، وينشأ اإلنسان فيه يولد الذي املكان
أن ومشاربهم مذاهبهم اختالف عىل البيولوجية علماءُ أقرَّ ولقد البيئة، من خاصة ميزات
إذا تُحىصمساوئُُه وال حسنًا، كان إذا محاسنه توصف ال بالًغا أثًرا آدم أبناء حياة يف للبيئة
الصارمة القوانني سنَّت قد الراقية الدول نرى لذا بيئته.» ابن «املرء قيل: حتى سيئًا كان
والغواية، الجهل ملكافحة واملعاهد املدارس وشيَّدت الخاملة، الفاجرة البيئة عىل للقضاء
الرئيس الشيخ حياة نفهم أن شئنا إذا لهذا وعقًال؛ صحًة شبانها مستوى بذلك فرفعت
البيئة قسمني: مينها مقسِّ بيئته يف وجيزة ولو كلمًة نقول أن يلزمنا والخاصة، العامة

العقلية. والبيئة السياسية،

السياسية البيئة (1)

برأسه؛ مجلًَّدا القتىضذلك اإلسالم؛ أرسطو فيها ُوجد التي البيئة تصوير بإسهاب أردنا إن
واضحة. فكرًة الدارَس ويعطي الجوهر، عىل يدل بما نكتفي لذلك

الوجود، جو يف سينا ابن أطل يوم العبَّاسية بالدولة عصفت قد العنارصاألجنبية كانت
والرتكي. الفاريس هي العربية اإلمرباطورية أركان ضعضعت التي العنارص هذه وأهم

وانتصار ١٩٨ه األمني مقتل إىل يرجع العباسية الدولة يف الفاريس العنرص تدخل إن
وهم بالدولة، يستبدُّون الفرس وظل بذلك، الطوىل اليد سهل بن للفضل كان وقد املأمون،
العرص ينقيض املتوكل بخالفة ثم بغداد، من الشيعة أمر تالىش حتى املشاهري وزرائها من

األول. الفاريس
الرتكي بالعرص ُمنيت حتى العربية الدولة عن الثقيل العرص هذا ظل يتقلَّص كاد ما
مع بدرجات؛ الفرس فاق قد الخلفاء بشئون واستبدادهم الدولة، يف األتراك ومظالم األول.
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هما بل اآلخر؛ منه ويبتدئ الواحد إليه ينتهي فاصل حد العرصين هذين بني ليس أنه
أوائله. يف واآلخر أواخره، يف األول كان مدة تعارصا

يف أنهم إال العبايس، املنصور كان الخلفاء من الجندية يف األتراك استخدم من أول إن
اشتد وملَّا والعرب، للفرس آنذاك السيطرة كانت وإنما بها، يُعبأ ال ثلًة كانوا أمرهم بادئ
سطوة وذهبت بينهما، الخالف ة ُشقَّ واتسعت الرشيد، أيام يف والفرس العرب بني التنافس
العصبية ضعفت وأخواله. املأمون أنصار الفرس وتسلُّط األمني، دولة بذهاب العرب
والتغلب الجهاد محبة عقليتهم عن ونأت والرتف، الحضارة يف العرب ل توغُّ بسبب العربية
تركية أمه وكانت إليه، الخالفة تفيض أن قبل ذلك يف املأمون أخو املعتصم ففكَّر والفتح،
إىل املأمون يميل كان كما أخواله، ألنهم إليهم امليل مع األتراك، طبائع من كثري وفيه
أصبح حتى األمني أخيه قتل بعد وتطاولهم الفرس جرأة من املعتصم وشاهد الفرس.
الحضارة إىل وأخلدوا عصبيتهم، ذهبت وقد بالعرب ثقة له يكن ولم نفسه، عىل يخافهم
أهل العهد ذلك إىل يزالون ال وهم باألتراك، يتقوَّى أن فرأى شوكتهم، وانكرست ِه، والرتفُّ
منهم يتخريَّ فجعل العيش، شظف عىل والصرب الحرب، عىل الجرأة مع وبطش، بداوة
وغريها، تركستان من طلبهم يف يبعث أو بالعراق، مواليهم من باملال يبتاعهم اء األشدَّ
والحيل واملناطق الديباج أثواب فألبسهم وِصحٌة، جماٌل وفيهم آالف عدة لديه فاجتمع

الجنود. سائر عن بالزي وميَّزهم املذهبة،
عنهم، بغداد ضاقت حتى وتكاثروا له، عونًا األتراك كان إليه الخالفة أْفَضت ا فلمَّ
رأوا وربما كثري، أذًى ذلك من والصبياَن الضعفاءَ فينال األسواق يف العوام يؤذون وصاروا
عليهم فرًقا، املماليك ينظم املعتصم وكان الطريق. قارعة عىل قتيًال الواحد بعد الواحد
بالرشاء واألتراك املماليك بجمع يكتِف ولم الزمان، ذلك يف الجند نظام مثل منهم القوَّاد
وممن ظله، يف واإلقامة إليه بالقدوم ملوكهم وأوالد األتراك أمراء ب رغَّ ولكنه املهاداة، أو
له وصفوه قد وكانوا فرغانة، ملوك أوالد من بلتكني بن جف الصورة هذه عىل منهم جاء

إكرامهم. يف وبالغ األمراء، أبناء من وأحرضغريه الحروب، يف والتقدم بالشجاعة
هم تحرضُّ ويخاف فطرتهم، عىل أتراكه استبقاء يف الرغبة شديد املعتصم وكان
الجواري لهم فابتاع نجدتهم؛ وتضعف عصبيتهم، فتذهب األخرى؛ باألمم واختالطهم
ينشأ أن إىل املولَّدين من أحًدا يصاهروا أو يتزوَّجوا أن ومنعهم منهن، فزوَّجهم الرتكيات
أسماءهن وأثبت قائمة، أرزاًقا للجواري وأجرى بعض، من بعضهم ج فيتزوَّ الولد؛ لهم
األتراك ساعد فاشتد يفارقها. أو امرأته يُطلِّق أن منهم أحد يقدر يكن فلم الدواوين، يف
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من اململكة أنقذوا أن بعد وخصوًصا الدولة، أمور عىل وتغلَّبوا شوكتهم، وقويت بذلك،
أمور كانت أن وبعد إليهم، النفوذ ل فتحوَّ اإلسالم، ونرصوا عموريَّة وفتحوا الخرمي، بابك
فوىضبني النفوذ صار أو األتراك، القواد أيدي يف أصبحت الفرس الوزراء قبضة يف الدولة

ونحوها. باملصادرات األموال ابتزاز يف اآلخر يسابق فريق كل وكان والقواد، الوزراء
يف الخلفاء وانغمس التقهقر، يف وأخذت الشباب، طور تجاوزت قد الدولة وكانت
الخالفة منصب يبلغون ال فأصبحوا الحكومة، بشئون القيام عن وعجزوا والقصف، الرتف
وال ملك، الجند استخدام استطاع فمن باملال، إال عمًال يعملون ال وهؤالء األتراك، بالجند إال
تلك محور األتراك فأضحى وطنية، رابطة وال دينية، جامعة وال جنسية، وال هناك، عصبية
السيادة. عوامل أكرب من والفتك البطش وأمىس تقدَّم، كما وحرب شجاعة أهل وهم الحركة،
ِقتلة؛ رشَّ املعتز قتلوا أنهم منها: مذمومة، كثرية بأعمال الدولة يف األتراك قام وقد
الشمس يف وأقاموه قميصه، وخرقوا بالدبابيس، ورضبوه الباب، إىل برجله جرُّوه إنهم إذ
واملستكفي بيده؛ يلطمه وبعضهم الحر، لشدة أخرى ويضع رجًال يرفع فكان بالدار،

… السجن يف مات حتى حبسوه ثم عينيه، سملوا
كثريًا؛ أهله خافهم بلًدا جاءوا فإذا بطشهم، ويخافون األتراك يهابون البالد أهل وكان
تكرههم العامة فرشعت والغلمان، للحرم ويتعرَّضون الناس، ُدور يف ينزلون كانوا إذ

شديًدا.
سلطتها يف والفوىض األمور فساد من تقدَّم ما إىل العباسية الدولة وصلت وملَّا
وذهبت والنساء، الخدم بني أو واألجناد، الوزراء بني أو واألتراك، الفرس بني وأحكامها
اململكة أطراف يف الهم ُعمَّ عىل هان واالحتقار، التضييق من أصابهم بما الخلفاء هيبة
وجميع األموال، بجباية يستأثروا وأن والسياسية، اإلدارية بأحكامهم عنهم ينفصلوا أن
ذلك جراء ومن الخالفة، مركز عن أبعدهم إليه أسبقهم وكان االستقالل، وهو أعمالهم
أن إال تركية، وأخرى فارسية دويالت العباسيني ظل يف ونشأ العباسية، اململكة بت تشعَّ
فارسية دولة أكرب وهي بويه، آل دولة قامت حتى طويًال تمكث لم الفارسية اإلمارات
بويه آل حكم واستمر العباسية، الدولة بظل التمدن ذلك عهد يف الرشق يف ظهرت شيعية

سينا. ابن أيام يف انقرضت قد الدولة هذه إن أي ٣٢٠–٤٤٧ه؛ سنة من
الخلفاء، وهابهم الدولة يف شوكتهم قويت ملَّا إنهم أي األتراك؛ طبع الفرس غرار وعىل
فروع العباسية للدولة فنبتت بها فاستقلُّوا الفرس، طمع كما الواليات يف بعضهم طمع
التي الرتكية والدولة فارس. بالد يف الفارسية الفروع نبتت كما فارس، بالد خارج تركية
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الفيلسوف سينا ابن

من وظلَّت والهند، أفغانستان مقرها كان التي الغزنوية الدولة هي غريها من أكثر عمرت
٣٥١–٥٨٢ه. سنة

وسالطينها أمراؤها كان أي العباسية؛ للمملكة فروًعا ابتدأت اإلمارات هذه أن عىل
الرتكية، اإلمارات بظهور تقوَّت قد نَّة السُّ وكانت قوَّادها. أو العباسية الدولة عمال من
أمر عظم بمرص الفاطمية الدولة وعارصتها وفارس، بالعراق بويه آل دولة قامت ا فلمَّ
ظهرت ثم العباسية. اململكة شأن فتشتَّت نَّة السُّ وتضعضعت اإلسالمي، العالم يف الشيعة
جدِّها إىل نسبًة السلجوقية بالدولة وتُعرف الخامس، القرن أواسط يف الكربى الرتكية الدولة
مذهبها ونرصت العباسية، اململكة شعث ملَّت ألنَّها إليها؛ الحاجة حال يف فجاءت سلجوق،
دول إىل أيًضا تفرَّعت قد الدولة هذه أن إال الشيعة، بني تضمحل كادت أن بعد نة) (السُّ

واحد. باسم ُعِرفت لكنها كثرية،
العربية، اإلمارات ويشيدون شعثهم، ون يلمُّ العرب نرى السياسية املنازعات هذه تجاه
الخلفاء بني والحروب الفتن من قام ما ذلك عىل ساعدهم وقد العنرصالعربي، أزر ويشدُّون
الفرسوالرتك ورأوا للهجرة، الرابع القرن يف األتراك الفرسوأجنادهم العباسينيووزرائهم
وغريهما وحلب باملوصل تغلب بني من حمدان آل فاستقلَّ فقلَّدوهم، بوالياتهم يستقلُّون
هذه غري ُوجدت ثم اآلداب، معالم بها أحيوا عربية دولتهم وكانت ٣١٧–٣٩٤ه، سنة

التطويل. خوف ذكرها عن نرضب أخرى عربية دويالت
كان الخلقي التقهقر ولعلَّ واآلداب، األخالق تقهقرت السيايس التقهقر هذا وبسبب
وتعرَّض الخلفاء، دور يف حتى الفحشوالتهتُّك وكثر الفوىض، ت وعمَّ السيايس، التقهقر ِعلَّة

األمني: يف أحدهم قال امللوك. ِعرض من للنَّيل الشعراء

ب��ال��ن��ف��وس ت��ف��ادى م��ا ع��زي��بً��ا ب��ط��وس ال��م��ث��وى أي��ه��ا ي��ا أال
… ال��ب��س��وس ش��ؤم م��ن��ه��م ي��ح��م��ل ه��ق��ًال ل��ل��خ��ص��ي��ان أب��ق��ي��ت ل��ق��د

يف ذلك فأثَّر الرئيس؛ الشيخ نشأ الخالعة البيئة هذه يف املضطربة، البيئة هذه يف
ذهنه د وتوقُّ ِعلمه وفرة مع كان أنه عىل املؤرخني جمهور اتَّفق لقد حتى وآدابه، أخالقه
سينا ابن بأن يقولون البعض فإن ذلك عن وفضًال … عرصه أهل ة كعامَّ فسوًقا متهتًِّكا
تسعمائة بمرور ١٩٣٧م حزيران ٢١ يف إستنبول جامعة احتفلت ولذلك تركي؛ أصل من
كالم إىل ذلك يف مستنًدا فاريس أصل من أنه ح رصَّ فقد فو دي كارا أما وفاته، عىل سنة

ذاته. عن الرئيس
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سينا ابن بيئة

الفلسفية نظرياته يف أيًضا أثَّرت قد السياسية البيئة أن نعرف والتحقيق الدرس ومن
تتجه الذي األول واملبدأ يتحرك، ال الذي فالواحد الصدورية؛ نظريته يف جاء ما مثال عىل
يف واألمراء ال الُعمَّ يفعله ما يعرف ال الذي بغداد يف املقيم الخليفة هو العقول نحوه
حركة تشبه — وجلَّ عزَّ — هلل تسبيًحا السماء يف تتحرَّك التي والكواكب إماراتهم،
عىل نُِظمت قد السياسية الحياة كأن حتى الساكن الخليفة خدمة يف واألمراء السالطني

وحركاتها.1 األفالك صورة

العقلية البيئة (2)

وأنه قبله»، كان ما يهدم اإلسالم «أن االعتقاد عىل األول الصدر يف لإلسالم التعصب حمل
يشء عىل ترتكز ال التي االعتقادات هذه إىل وباالستناد القرآن»، غري يُتىل أن ينبغي «ال
اإلسكندرية يف والعلمية الفلسفية الكتب من عليه وقعوا ما أحرقوا والحديث، القرآن من
الفقه يف اإلسالمية العلوم من إليه وما وأحكامه، بالقرآن العناية إىل وانرصفوا وفارس،

ذلك.2 ونحو الفتح وِسرَيِ واملغازي واللغة
ت وترقَّ والسالم، األمن لهم واستتب الدينية، العلوم وأنشئوا الفتوحات من فرغوا وملَّا
االطالع إىل تشوَّقوا األوفر، بالقسط الحضارة أسباب يف وأخذوا مداركهم، واتسعت عقولهم،
سمعوا عندما األمر عليهم وهان والرهبان، األساقفة من سمعوه بما والفلسفة العلوم عىل
َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل قوله: بدليل الجهالء عىل العلماء ل يفضِّ نفسه القرآن
الخلق: يف االفتكار إىل الناس ويدعو سعادة، العلم يف للراسخني ويجعل يَْعَلُموَن﴾،3 َال
َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم وََعَىل َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن ﴿الَِّذيَن
الحديث سمعوا عندما العلم إحراز يف رغبتهم وازدادت بَاِطًال﴾،4 َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا
خرجت»، وعاء أي يف يبايل وال سمعها، ممن يأخذها املؤمن ضالة «الحكمة لهم: يقول
ثم ومسلمة»، مسلم كل عىل فريضة العلم «طلب املرشكني»، ألسنة من ولو الحكمة «خذوا

١٩٠٥م. سنة مرص طبعة زيدان، لجرجي اإلسالمي التمدن تاريخ من الرابع الجزء عن باقتضاب 1
ص١٣٥. األوىل، الطبعة الثالث، الجزء لزيدان، اإلسالمي التمدن 2

.٩ رقم: اآلية الزمر، سورة 3

.١٩١ رقم: اآلية عمران، آل سورة 4
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الفيلسوف سينا ابن

اقتبسوها بل واحدة؛ دفعًة طلبها عىل يقِدموا لم أنهم عىل بالصني»،5 ولو العلم «اطلبوا
االرتقاء. لُسنة تبًعا تدريًجا

سطحيٍّا، تفسريًا القرآن بتفسري يكتفون الفلسفة عىل اطالعهم قبل اإلسالم علماء كان
ر تطوَّ الدخيلة بالعلوم امتزجوا ملَّا ثم الغامضة، األلفاظ ورشح التاريخية، وبالتلميحات
والقضاء ووحيه، وكالمه، وصفاته، هللا يف كربى فلسفية مشاكل لهم وعرضت فكرهم،
الشيع وتولَّدت الجدال، وطيس وحمي النظريات، بت وتشعَّ اآلراء، فتضاربت والقدر،
األشعري بينهم فيما الحكم وحاول املعتزلون، عليهم وحمل الصفاقيون، فكان والبدع؛
تعدَّدت وهكذا واملعتزلة، والصفاتية والقدرية الجربية بني ط توسَّ كما الراجح، العقل
وسبعني اثنتني بلغت أن إىل اإلسالمية الفرق وكثرت وآياته، القرآن رشوح يف االختالفات
وطأًة أشدها وكان والنحل، امللل كتاب يف تعاليمها وحلَّل الشهرستاني أحصاها فرقة،

واألشعرية.6 املعتزلة فكًرا وأعمقها
لوال أنه واملرجوح العربي، الفكر ي ترقِّ يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت قد فإنها الرتجمات أما
مثال عىل نوابغ رشقنا يف ظهر ملا وآراؤهم، والفرس وعلومهم، واليونان ومنطقه، أرسطو
الطب، يف والرازي سينا وابن الفلسفة، يف رشد وابن والغزايل، سينا، وابن الفارابي،

7… الكيمياء يف حيَّان بن وجابر الجرب، يف والخوارزمي
للعلم، محبٌة بالحكمة، انشغاٌف الرئيس؛ بالشيخ أحاقت التي العقليُة البيئُة هي هذه
القديم امتزاج والنظريات، اآلراء يف ب تشعُّ اح، والرشَّ املرتجمني تعدد الفكر، يف نضوٌج
مملكة عىل عينيه فتح سينا ابن إن وبالجملة الطليق. الحر للتفكري صعب طريق بالجديد،
تحليل فحاول والرديء، الجيد والسمني، الغث فيها مبعثرة، موادَّ فوجد والعلم، الفلسفة
منها فنبذ ببعض، بعضها ومعارضتها أرسارها، واكتناه دقائقها، وتمحيص عنارصها،

فلسفته. رصح لبناء صالًحا رآه ما وأبقى نبذه، وجب ما
— الكتاب هذا يف سرتى كما — آرائه أكثر يف الفارابي اتبع قد سينا ابن إن أجل
الوفاق كفلسفة أستاذه تعاليم من الكبري بالقسم الحائط عرض رضب قد ذلك مع ولكنه

قديًرا. ومنطقيٍّا بصريًا ناقًدا كان ألنه الفاضلة؛ املدينة قيام وعدم مثًال،

ج١. و٤٣، ص٣٩ الظنون، كشف 5

ص١٨. فرح، إلياس للخوري الفارابي، 6
ص٢٥. املصدر، نفس 7
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الثاني الفصل

سينا ابن حياة

اإلنسان نشأة هي األوىل روحية. وحياة مادية، حياة حياتان؛ البايل الوجود يف إنسان لكل
والثانية إليها. وما الخارج من تدهمه التي واألحداث عليه، تطرأ التي والتقلُّبات وترعرعه،
الخاص؛ تأثريهما الحياتني هاتني من ولكلٍّ اجتماعي. وتطور عقيل اتجاه كل مصدر هي
يختلف ثوبًا وتُلبسه التأثري، ذاك تُسريِّ الروح أن كما عظيًما، تأثريًا الروح يف تؤثِّر فاملادة
املتفائل الفيلسوف نظريات نرى لذا العقلية؛ ومواهبه الشخص باختالف ووزنًا قيمًة
عىل يجرؤ ال وهذا والويالت. واملصائب واألشجان باألحزان املكتنف املفكر نظريات تباين
فيها ويطبع روحه، ويهذِّب جسده، يقيت أن اإلنسان يلزم أنه وكما فهم. ذو إنكاره
الروحي الحياة فرَعي يدرسوا أن املبرصين املؤرخني عىل يجب كذلك الصالحة، املَلكات

حقه. حقٍّ ذي كل ويعطوا املالمة، من وينجوا الحقيقة، يرضوا لكي واملادي؛

ة العامَّ سينا ابن حياة (1)

عن مأخوذ هو املادية أو العامة الرئيس الشيخ حياة تاريخ عن نعرفه ما مجمل إنَّ
الدول، مخترص تاريخ العربي، ابن عن نقًال بالحرف ه نصَّ هاك يده، بخط كتبه موجز

سينا: ابن قال ص٣٢٥،

نوح أيام يف بخارا إىل منها وانتقل بلخ،1 أهل من رجًال كان أبي إن
قرية من أمي ج وتزوَّ َخْرِميثن، قرية يف بالترصف3 واشتغل منصور،2 بن

األفغان. بالد شمايل يف 1

السامانية. الدولة من 2

الدولية. املحاسبة 3



الفيلسوف سينا ابن

معلم وأحرضت بخارا، إىل انتقلنا ثم أخي. وُولد منها وُولدت أفشنة، لها يقال
من كثرٍي وعىل القرآن عىل أتيت وقد العمر، من العرش وكملت واألدب، القرآن
يبيع كان رجٍل إىل هني يوجِّ والدي وأخذ العجب. مني يقىض كان حتى األدب
هللا عبد أبو بخارا إىل جاء ثم منه، أتعلمه حتى الهند بحساب ويقوم البقل،
ظواهر فقرأت منه، تعلُّمي رجاء دارنا؛ وأنزله الفلسفة، يدَّعي وكان الناتيل،4
الكتب أقرأ أخذت ثم خربة، منها عنده يكن فلم دقائقه وأما عليه، املنطق
خمسة أوله من فقرأت إقليدس، كتاب وكذلك الرشوح، وأطالع نفيس عىل
املجسطي، إىل انتقلت ثم بأرسه، الكتاب حل تولَّيت ثم عليه، ستة أو أشكال
فيه، املصنفة الكتب أقرأ ورصت الطب، علم يف رغبت ثم الناتيل، وفارقني
ال ما التجربة من املقتبسة املعالجات أبواب من عيلَّ فانفتح املرىض؛ وتعهدت
القراءة عىل رت توفَّ ثم سنة، عرشة ست أبناء من الوقت هذا يف وأنا يوصف،
يف األوسط بالحد أظفر أكن ولم مسألة يف أتحريَّ كنت وكلما ونصًفا، سنًة
املغَلق يل يفتح حتى الكل مبدع إىل وابتهلت وصليت الجامع إىل تردَّدت قياس،
وأشتغل يدي، بني الرساج وأضع داري، إىل بالليل أرجع وكنت واملتعرس، منه
قدح رشب إىل عدلت بضعف شعرت أو النوم، غلبني فمهما والكتابة، بالقراء
نوم أدنى أخذني ومتى القراءة، إىل أرجع ثم قوتي، إيلَّ تعود ريثما الرشاب من
املنام، يف وجوهها يل انفتح منها كثريًا إن حتى بأعيانها، املسائل بتلك أحلم
إىل عدلت ثم والريايض. والطبيعي املنطق علم أحكمت حتى كذلك أزل ولم
والتبس فيه، ما أفهم كنت فما الطبيعة، بعد ما كتاب وقرأت اإللهي، العلم
مع وأنا محفوًظا يل وصار مرَّة، أربعني قراءته أعدت حتى واضعه، غرض عيلَّ
أنا وإذا فهمه، إىل سبيل ال كتاب «هذا وقلت: نفيس من وأيست أفهمه، ال ذلك
فعرضه عليه، ينادي مجلَّد ل دالَّ وبيِد الورَّاقني، يف العرص وقت حرضت يوًما
هذا مني «اشِرت يل: فقال العلم»، هذا يف فائدة أال معتقد متربِّم ردَّ فرددته عيلَّ؛
فاشرتيته، ثمنه»؛ إىل محتاج صاحبه ألن دراهم؛ بثالثة أبيعكه رخيص، فإنه
فرجعت الطبيعة، بعد ما كتاب أغراض يف الفارابي نرص ألبي كتاب هو فإذا

النابيل. أو البابيل أيًضا ويُروى 4
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سينا ابن حياة

يل صار أنه بسبب الكتاب؛ ذلك أغراض عيلَّ فانفتح قراءته، وأرسعت بيتي إىل
تعاىل، هلل شكًرا الفقراء عىل بيشء وتصدَّقت بذلك وفرحت القلب، ظهر عىل
وكنت كلها، العلوم هذه من فرغت عمري من سنة عرشة ثماني بلغت ا فلمَّ
يتجدَّد لم واحد فالعلم وإال أنضج، معي اليوم ولكنه أحفظ، للعلم ذاك إذ
أعمال من شيئًا وتقلَّدت األحوال، بي َفت وترصَّ والدي مات ثم يشء، بعده يل
جرجان، إىل عنها واالنتقال بخارا إىل االرتجال إىل الرضورة ودعتني السلطان،
ثم وموته، وحبسه قابوس أخذ هذا أثناء يف فاتَّفق قابوس، األمري قصدي وكان
وأنشأت جرجان، إىل وعدت صعبًا، مرًضا بها ومرضت داهستان، إىل مضيت

القائل: بيت فيها قصيدة حايل يف

ال��م��ش��ت��ري ع��دم��ت ث��م��ن��ي غ��ال ��ا ل��مَّ واس��ع��ي م��ص��ٌر ف��ل��ي��س ع��ُظ��م��ٌت ��ا ل��مَّ

ا.ه.

لرغبتهما الشريازي؛ محمد وأبو الجوزجاني، عبيد أبو تلميذاه؛ به اتَّصل جرجان ويف
إىل الدولة مجد بخدمة واتصل الري، إىل انتقل ثم كثريًا، فأفادهما عنه العلم ي تلقِّ يف
الوزارة وتقلَّد همذان، إىل ومنها قزوين، إىل خروجه استوجب ما األسباب من كان أن
وسألوا عليه، وقبضوا ونهبوها داره عىل وأغاروا عليه، العسكر تشوش ثم الدولة، لشمس
فأحرضه بالقولنج الدولة شمس مرض ثم فتوارى، أُطلق ثم فامتنع، قتله الدولة شمس

وزيًرا.5 وأعاده إليه واعتذر ملعالجته
فأبى، الرئيس الشيخ يستوزر أن طلب ابنه وبويع الدولة، شمس مات أن وبعد
ا، رسٍّ الدولة عالء أصفهان أمري يكاتب بأنه اتُّهم ثم متواريًا، الدور بعض يف وأقام

فيها: جاء قصيدة هناك وأنشأ فُسجن، فردجان قلعة إىل وه وسريَّ عليه، فقبضوا

ال��خ��روج أم��ر ف��ي ال��ش��ك وك��ل ت��راه ك��م��ا ب��ال��ي��ق��ي��ن دخ��ل��ت

ص٥٣٦. م١، البستانية، املعارف دائرة 5
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الفيلسوف سينا ابن

وبعد مدة، أقام حيث همذان إىل وأعيد أُخرج ثم أشهر، أربعة القلعة يف واستمر
اإلكرام الدولة عالء مجلس يف فصادف أصفهان، إىل متنكًِّرا فخرج الفرار له عنَّ ذلك
الشيخ خرج سابورخاست قاصًدا الدولة عالء سار وملَّا مثله، يستحقهما اللذين واإلعزاز
يف الواقع الخلل إلصالح قصًدا صناعها واستخدام آالته، واتخاذ بالرصد واشتغل معه،

القديمة. التقاويم
والشهوات البدنية املالذِّ يف مرسًفا واملزاج البنية قوي كان أنه الشيخ عن واملشهور
فتقرَّحت مرات، ثماني واحد يوم يف نفسه فحقن قولنج له وعرض ذلك، فأنهكه اللحمية،
يحدث الذي الرصع له فحدث الدولة عالء مع سفر له واتفق سحج، له وظهر أمعاؤه
الطبيب فجعل به، يُحقن ما جملة يف كرفس من دانقني باتخاذ فأمر القولنج، عقيب
التي األدوية يف خدمه بعض فطرح به، السحج فازداد دراهم، خمسة به يعالجه الذي
فخافوا أمر يف خانوه غلمانه أن ذلك سبب وكان األفيون، من كبريًا مقداًرا بها يعالج
يحتمي، وال أخرى بعد مرًة ويجلس يتحامل األلم له حصل مذ وكان بُْرئه، عند العاقبة

أسبوًعا. ويصلح أسبوًعا يمرض فكان الحيوية قوته يف ويُرسف
الطريق، يف القولنج له فحصل عيل، أبو الرئيس ومعه همذان الدولة عالء قصد ثم
وقال: التداوي، فأهمل االنحالل عىل وأرشف الضعف، منه بلغ وقد همذان، إىل ووصل
وتاب، اغتسل ثم املعالجة»، تنفعني فال تدبريه، عن عجز قد بدني يف الذي «املدبر
يختم وجعل مماليكه، وأعتق عرف، من عىل املظالم ورد الفقراء، عىل معه بما وتصدَّق

. تُويفِّ حتى ختمة أيام ثالثة كل يف
بأصبهان، وقيل دُفن، حيث بهمذان ٤٢٨ه ووفاته ٣٧٠ه، سينا ابن ميالد كان

أشهر.6 واألول

الخاصة حياته (2)

ذلك يتربهن القريحة؛ وتوقد عىل، واملثابرة الذكاء، من عظيم جانب عىل سينا ابن كان
الكتب درس إىل ميَّاًال وكان سابًقا، وأوردناها نفسه عن هو كتبها التي حياته من
الجوزجاني، عبيد أبو تلميذه عنه حكاه ما يثبته وهذا العلمية. املشاكل وحل العويصة،

ص٣٣٦. م٥، العربية، يف العرشين القرن معارف دائرة انظر 6
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سينا ابن حياة

من له يقع فيما ينظر رأيته فما سنة، وعرشين خمًسا الشيخ صحبت «إني قوله: وهو
صاحب قاله ما ليتبنيَّ املشَكلة؛ واملسائل الصعبة املواضع يقصد وإنما الوالء، عىل الكتب

فيها.» الكتاب
جماعًة أن عنه ويُروى جنسه، أبناء من غريه بإفادة وشغوًفا خصب، عقل ذا وكان
وُعِرضت املنطق، يف األصغر املخترص كتابه من مسائل يف ُشبَه لهم وقعت العلماء من
حتى ليلة نصف يف ورقة خمسني زهاء جوابها يف فكتب عنها؛ لإلجابة عليه به الشُّ تلك
للظهور، محبٍّا كان قد كله هذا مع أنه بيد بينهم، تاريًخا وصار ذلك من الناس دهش
نرص بن نوح ُشفي ملَّا لذا منه؛ استقى الذي املوضع من غريه يستفيد أن يريد ال مواربًا
من فن كل من فيها نظري، لها يكن لم التي مكتبته دخل اعرتاه مرض من الساماني
سواه، يدركها لم أشياء منها فاقتبس يطالع، هناك فأخذ الوجود، النادرة النفيسة الكتب
سواه. به ينتفع ولئال الحكمة؛ من وعته بما ليتفرَّد أحرقها؛ ثم نفائسها، أغلب وقرأ

حياته ي مؤرخِّ سائر ألن ظاهره؛ يف ما خالف باطنه يف خبيثًا الشيخ كان قد كذلك
الكاملة السعادة أن يثبت فلسفته يف فإنه هذا ومع واملالذِّ، األهواء مطواع كان أنه يثبتون
اللحمية، امللذات عن واالبتعاد الحسيَّات، عن التام بالتجرد تقوم الدنيا الحياة هذه يف
ما الفاني العالم هذا عن رسائله إحدى يف قال لقد حتى الكامل، الوجود يف ر والتبحُّ
وأعداد، وزن عىل األضداد قرس وصحتها مستبشع، ولذيذها موجع، أليمها «دار يأتي:
يواصل ثم «… مجاجة مج إىل حاجة ودوام مزاقة، استمرار إىل فاقة استمرار وسالمتها
انطبع وتريته، الخصلة هذه وتصري الدنيا، بغض قلبه يف يتبجن الذي اإلنسان «إن القول
اللذة وذاق األعىل، األُنس فأِلف الالهوت، قدس ملرآته وتجىلَّ امللكوت، نقش فصه يف
الطمأنينة، به ت وحفَّ السكينة، عليه وفاضت أْوىل، به هو ملن نفسه عن وأخذ القصوى،
هذا يف سينا ابن قول هذا لحبله.»7 مستوهن ألهله راحم اطالع األدنى العالم عىل واطلع
يعلم الذي العالم «إن يقولون: الحكماء وبعض ويناقضه، ذلك يخالف عمله أن إالَّ األمر،

بعالم.» ليس يعلمه بما يعمل وال
وأتانا طويًال، ر َعمَّ لكان حياته يف اعتدل لو الرئيس الشيخ أن نعتقد ونحن
دة متجسِّ كانت بل إليها؛ محتاًجا يكن لم النقدية الصفة ألن موزونة؛ فلسفية بنظريات

ص١٤. النجاة، كتاب مقدمة 7
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الفيلسوف سينا ابن

ما بدون تعاليمه نون ويتلقَّ أرسطو، يؤلِّهون العرب فالسفة نرى بينا فإننا ًدا؛ تجسُّ فيه
عقله. يقره ال ما وينبذ يالئمه ما ويتناول صها، يمحِّ سينا ابن أن نشاهد رويَّة،

هذا يف يدرس عندما القارئ عليها فسيطلع الروحية سينا ابن مزايا باقي أما
وحده. الكمال يملك من وجلَّ الفلسفية، مبادئه ألهم رشحنا الكتاب
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الثالث الفصل

العلوم تقسيمه مصنفاته،

أنه خلِّكان ابن مع يردِّد أن من سينا ابن مؤلَّفات عىل اطالعه لدى املنصف للناقد بدَّ ال
وقصري مطوَّل بني ما املائة تصانيفه قاربت حتى وذكائه، علمه يف عرصه نادرَة كان
اشتغل سينا كابن رجل انذهال: بعده ليس بانذهال أتساءل اآلن وأنا شتَّى،1 فنون يف
الوقت؛ من متَّسًعا وجد فكيف والترشد، باالضطهاد وُمني الوزارة، وتقلَّد بالسياسة،
— إنَّنا مؤلفاته؟! سائر بهما ُعرفت اللذين والخصب بالرويَّة والتأليف للتفكري لينرصف
وجَلٍد اإلنتاج، كثرية وقريحة غزير وعلٍم متفرِّد عقٍل صاحب رجٍل تجاه — الحق وايم
ونبوغهم بعبقريتهم تفتخر الذين القالئل الرجال من رجل تجاه يُبارى، ال الكتابة عىل

العربية! األمة
عليه يحصل لم الذي والوقت والكتابة، للمطالعة يُكرِّسها كان الزمان من فضلة كل
ينَْم لم إنه حتى الكثيف، الظلمة بلحاف املسكونة تلتحف عندما عنه يبحث النهار يف
يجلس مأخذه منه التعب يأخذ وإذ زاده؛ قبل أوراقه يحمل السفر يف كان بكاملها، ليلة
واملاء، الخبز قبل والحرب الورق يطلب السجن يف وكان الطْلق، الهواء يف كاتبًا مفكًِّرا
الفيلسوف؛ سينا ابن من أشهر الطبيب سينا ابن أن اللبيب املطاِلع ذهن عن يغُرب وال
الرشوح عليها وعلَّقت عديدة، أجياًال الطبية كتاباته عىل عوَّلت قد نفسها أوروبا فإن
أحد التسعموية ذكراه تحفز أن فعىس كلياتها، منابر عىل من نظرياته وألقت الضافية،

الطبيب. سينا ابن عن كتابًا لنا فيُخرج العرب؛ أطباء

ص١٥٢. ،١ جزء خلِّكان، ابن انظر 1



الفيلسوف سينا ابن

مؤلفاته (1)

والطب والحكمة والعلم األدب فروع كل يف الرئيس الشيخ مصنَّفات تعداد شئنا لو
كبريًا قسًما ألن مطبوًعا؛ األيدي تداولته مما أشهرها بذكر فنكتفي القارئ، مللَّ والدين

الربائد: غبار وبني املكاتب زوايا يف مطموًرا يزال ال منها

مادًة وأغزرها شأنًا وأعالها قدًرا اإلسالم أرسطو مؤلفات أعظم وهو الشفاء: (١)
كلَّ يحتوي املتواصلة، داته وترشُّ العديدة أشغاله ومهام أسفاره بني كتبه فائدًة، وأكثرها
باقي ثم واإللهيات، والطبيعيات، والرياضيات، كاملنطق، أيامه؛ يف املنترشة الفلسفة فروع
الالتينية اللغة إىل قديم زمن منذ منه قسٌم نُقل وقد جزءًا، ١٨ يف وهو الطبية، العلوم
مطبوًعا ظهر فقد الشفاء يف ن املدوَّ الطبيعة وراء ما علم أما .Sufficiaentiae اسم تحت

١٤٩٥م. البندقية مدينة يف بالالتينية
والعقاقري الطب يف عرصه معارف كل نه ضمَّ مجلًدا، ١٤ يف وهو القانون: (٢)
مع واإلفرنج العرب أطباء عليه وعوَّل اإلطالق، عىل الطبية مؤلَّفاته أهم فكان والترشيح،

مرص. يف ثم رومية يف ُطبع أجيال، عدة للرازي الحاوي
عن يتميَّز أن «يريد للذي وضعه الفلسفي، الشفاء لقسم مخترص وهو النجاة: (٣)
الطبعة طبعاته أشهر إحاطة.» الحكمية باألصول له ويكون ة، الخاصَّ إىل وينحاز العامة،
الذي اإلفرنيس2 البحث يف صليبا جميل الدكتور زعم وقد ١٣٣١ه، سنة الصادرة املرصية
قد املاروني كرم أبا هللا نعمة املطران علمه عىل املأسوف أن سينا ابن إلهيات عىل وضعه
يُرتجم لم إليه املشار املطران ألن ذلك؛ تناقض الحقيقة أن بيد الالتينية، إىل النجاة نقل

١٩٢٦م. سنة روميَّة يف وطبعها النجاة إلهيات إال الالتينية إىل
أورد ألنه عظمى؛ أهمية إليه ونسب حياته، أواخر يف صنَّفه والتنبيهات: اإلشارات (٤)
املستحدثة، واألفالطونية االتفاق تمام تتفق التي الناضجة آرائه من الكثري اليشء فيه
الراجحة، والعقول العالية الثقافة لذوي وضعه ألنه ْفر؛ السِّ هذا تقرأ ال أن للعامة ويُنصح
املسلمني، العلماء من فريق رشحه قد ألهميته ونظًرا ١٨٩٢م؛ أوروبا يف مطبوًعا نُرش
١٣٢٦ه مرص يف املطبوع الرازي عمر بن محمد الدين فخر واختصار رشح ذلك من

اإلشارات. لباب اسم تحت

.Etude sur la métaphysique d’Avicenne, page XVIII 2
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العلوم تقسيمه مصنفاته،

التحقيق أصحاب يعتقد ما عىل وهو ١٩١٠م، مرص يف ُطبع الرشقي: املنطق (٥)
إلينا. تصل لم التي املرشقية للفلسفة توطئة بمثابة وضعه

مرص يف وُطبعت سينا، ابن آثار من ُجمعت والطبيعيات: الحكمة يف رسائل (٦)
١٩٠٨م.

من كثري عىل يشتمل البدائع»، «جامع يُدعى كتاب ١٩١٧م مرص يف ظهر وأخريًا (٧)
وإثبات الصالة طبيعة يف وأخرى الحب، يف رسالة ذلك من الشيخ، وضعها التي الرسائل

إلخ. … ورسمديته ووحدانيته هللا وجود

«مقاالت اها سمَّ مجموعة يف شيخو األب نرشه السياسة يف جليل كتاب ذلك غري وله
الكاثوليكية، املطبعة ونصارى»، مسلمني العرب فالسفة مشاهري لبعض قديمة فلسفية
املوضوع يف كتب إنه حتى كثرية، فلسفية وقصائد مؤلفات ذلك غري وله ١٩١١م، بريوت
كان أنه واملرجوح البعض، بعضها عن بمعناها تختلف ال ورشوح رسائل عدَّة الواحد

علٍم. ذي كل فوق ربك وعلُم الحكمة، بدرس املنشغفني لطلب إجابًة ذلك يفعل

العلوم تقسيمه (2)

م وقسَّ أيامه، يف املنترشة البرشية املعرفة مواضيع جميع خاض قد الرئيس الشيخ إن
األوىل الفلسفة أو الطبيعة بعد ما هي العليا فالعلوم ووسطى؛ وسفىل عليا إىل العلوم
تدرس والسفىل ولواحقها؛ املادة عن مجرد مطلق هو بما املطلق الوجود موضوعها التي
العليا العلوم من مزيج هي والوسطى الطبيعيات؛ وتُدعى وتالزمها بها وتختص املادة
بالرياضيات. وتُعرف أخرى، جهة من عنها وتتجرَّد جهة، من باملادة تتعلَّق أي والسفىل؛
عىل بعضها وتعاون األوىل، الفلسفة من تُشتق الفساحة بمعنى كلها والعلوم
من مباديه السافل العلم فيستفيد اآلخر تحت العلمني أحد يكون أن إما وجوه؛ ثالثة
متشاركني العلمان يكون أن وإما الطبيعي، من والطب العدد، من املوسيقى مثل العايل؛
املوضوع جوهر يف ينظر فأحدهما الكل؛ جرم يف والنجومي كالطبيعي املوضوع؛ يف
يفيد املوضوع جوهر يف الناظر فيكون كالنجومي، عوارضه يف ينظر واآلخر كالطبيعي،
تكون أن يجب الفلكية الحركة أن الطبيعي من املنجم استفادة مثل املبادئ؛ اآلخر
بسيط نوع يف ينظر وأحدهما الجنس، يف متشاركني العلمان يكون أن وإما مستديرة،
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اآلخر يفيد األبسط يف الناظر فإن كالهندسة؛ تركيبًا أكثر نوع يف واآلخر كالحساب
األول. املعلم خطة ترتسم التقسيم هذا ويف الهندسة،3 العدد يفيد كما مبادئ

العالية؛ بعللها األشياء تدرس الفلسفة أن املعارصين كتالميذه يعتقد أرسطو يُك لم
والسفىل العليا العلوم؛ سائر تحتوي املوسوعات من نوع هي الفلسفة بأن ح يُرصِّ كان بل
األوىل: وعملية؛ نظرية إىل الفلسفة م قسَّ ثم سينا، ابن نسج املنوال هذا وعىل والوسطى،
واالقتصاد الخلقيات يف تنظر والثانية: الطبيعة، وراء وما والطبيعيات الحساب تشمل
دقيقة، معالجًة وعالجه الطبيعي القسم إىل أنظاره ل حوَّ قد أرسطو أن إالَّ والسياسة،
فإنه عيل أبو الرئيس أما املتقدِّمني. الفالسفة مزاعم بها نقض جديدة براهني واكتشف
يف ع يتوسَّ لم وكذلك الفرع، هذا يف كثريًا ر تبحَّ قد كان ولو ذلك، من بيشء يتحفنا لم

العميل. الفلسفة جزء ترشيح
أسمى هي األوىل الحكمة بأن يؤمن كان فيلسوفنا أن نعرف التقسيم هذا من

واملشاق. املصاعب من لها تفهمه كلَّفه ما لكثرة بذلك قال ولعلَّه العلوم،

و١١٦. ص١١٥ النجاة، انظر 3
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سينا ابن منطق

إن حتى املطلق، والحكيم األول باملعلم بونه ويلقِّ أرسطو يِجلُّون العرب فالسفة كان
ربما يسرية كلمات سوى به وانفرد إليه ذهب ما جميع يف طريقته سلكوا قد أكثرهم
واضع هو أرسطو أن حق، عىل يعتقدون، وكانوا واملتقدِّمني،1 أفالطون رأي فيها رأوا
إذا سينا ابن عىل عذل وال إذن لوم فال الفعل، إىل القوة من وُمخرجها املنطقية التعاليم

املنطقية. العلوم يف غراره عىل وطبع الفيلسوف مذهب اعتمد

املنطق؟ هو ما (1)

به، ونصدِّق نتصوره فيما الخطأ عن للذهن العاصمة اآللة بأنه املنطق سينا ابُن يَعترب
والصور املعاني إىل املنطق ونسبة سبله. ونهج أسبابه بإعطاء الحق االعتقاد إىل واملوصلة
يُرجع كامليزان القبيل هذا من فهو الشعر، إىل والعروض الكالم إىل النحو نسبة العقلية

بالباطل. والحق بالخطأ الصواب اشتباه عند إليه

غرضاملنطق (2)

أن غري من ساذًَجا أمًرا ندرك أن هو فالتصور تصديق؛ وإما ر تصوُّ إما هي املعرفة
ثم أمًرا ندرك أن هو والتصديق الحيوان، ماهية رنا تصوُّ مثل إثبات؛ أو بنفي عليه نحكم
من وكلٌّ الجزء. من أكرب الكل بأن قولنا مثل اإلثبات؛ أو بالنفي عليه الحكم من نتمكَّن

ص٩٣. ١٣٢٠ه، مرص طبعة الثالث، الجزء والنحل، واألهواء امللل 1
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وال تعب، أدنى بدون عليه نحصل فاألوَّيل ومكتسب؛ أوَّيل إىل م يُقسَّ والتصديق التصور
فنستحصله املكتسب التصور أما القمر. وطلوع الشمس، كرشوق عليه؛ بالحكم نخطئ
إذن يشابهه؛ وما بالقياس يُستحصل إنما املكتسب والتصديق مجراه، يجري وما بالحدِّ
معلومة فتصري حاصلة تكن لم التي املعلومات ل تُحصَّ بهما آلتان هما والقياس فالحد
ولكنه الحقيقي، دون هو ما ومنه حقيقي هو ما منه منهما، واحد كل أن إال بالرؤية،
كافية غري اإلنسانية والفطرة بالحقيقي. مشبه باطل هو ما ومنه بحسبه، منفعة نافع
آلة من للناظر إذن بد فال هللا، عند من مؤيَّدة تكون أن إال األصناف، هذه بني التمييز يف
علم من الغرض هو وذلك وانتقاداته، تفكريه يف يضلَّ أن عن مراعاتها تعصمه قانونية
ويخوِّله يتلكَّأ، ال حقيقيٍّا مفكًِّرا اإلنسان يجعل املنطق علم إن أوضح: وبعبارة املنطق،
أساس القبيل هذا من فهو ونظرياتهم، وأقوالهم البرش آراء يف والسمني الغث بني التمييز

الهادي. فني املثقَّ ودليل العلوم

املنطق فائدة (3)

مؤلَّف منهما وكٌل والقياس، بالحد يُستحصالن املكتسبنَي والتصديق التصور أن عرفنا
وقد التأليف. بها وصورة أُلِّفت ة مادَّ منها له فيكون محدود، بتأليٍف معقولة معاٍن من
الذي هو فاملنطق مًعا؛ جهتيهما من يعرض وقد الجهتني، إحدى من الفساد يعرض
يوقع الذي السديد القياس وعىل الصحيح، للحد أصل هي التي والصور املواد عىل يدلنا
هي وهذه وجهًال، مغالطة أو غالبًا ظنٍّا أو باليقني شبيًها يوقع الذي القياس وعىل يقينًا،

املنطق. فائدة
الصور أي من أنه تعرف التي النظرية الصناعة هو املنطق «إن سينا: ابن قال
يسمى الذي الصحيح والقياس ا، حدٍّ بالحقيقة يُسمى الذي الصحيح الحد يكون واملواد
يُسمى الذي اإلقناعي الحد يكون واملواد الصور أي عن أنه وتعرف برهانًا، بالحقيقة
وأوقع منه َقوي ما يُسمى الذي اإلقناعي القياس يكون واملواد الصور أي وعن رسًما،

إلخ.»2 … خطابيٍّا غالبًا ظنٍّا وأوقع منه ضعف وما جدليٍّا، باليقني شبيًها تصديًقا
من هكذا كاتبًا، يكون أن يمكن ال والَعروض النحو قواعد يجهل الذي أن وكما
أكثر يبعد الرئيس الشيخ أن إال بصريًا. مفكًِّرا يكون أن يستطيع ال املنطق علم يجهل

ص٥. النجاة، انظر 2
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تعلُّم عن أغنيا ربما السليم والذوق السليمة الفطرة «لكنَّ فيقول: تدليله، يف ذلك من
عن الرويَّة استعمال يف بمستغٍن اإلنسانية الفطرة من يشء وليس والَعروض، النحو
تظهر قلناه ومما تعاىل.»3 هللا عند من ُمؤيًَّدا إنسانًا يكون أن إال اآللة هذه بأعداد التقدم

املنطق. فائدة

القول وصفوة

ورشحها بورفري عليها علَّق التي الثمانية أرسطو كتب منطقه يف اتبع قد سينا ابن إن
القرون يف الرشقيني العلماء بني مشهوًرا الرشوح) (هذه بواسطتها صار حتى بإسهاب
مع به؛ بأس ال تنظيًما ومنظَّم بسيط هو الربهان عن الرئيس الشيخ قاله وما الوسطى.
فيما املغرب فالسفة عىل أمرها استعىص التي الدقيقة واملسائل املشاكل بتلك ينوِّه لم أنه
إىل ذلك من متطرًِّقا فريدة عملية بصيغة تكلَّم فإنه وترجيحها اآلراء إقامة عن أما بعد.
خاصٍّ بنوع اهتمَّ ثم وأقواله، «Leibniz «ليبنز ب يذكِّرنا الذي األمر األوىل؛ العقل عنارص

شخصية.4 نظرات العرش املقوالت يف وله العلوم، بتقسيم

ص٦. املصدر، نفس 3
.Les Penseurs de I’Islam, pag. 26, vol. IV امُلَعنَْون: فو ده كارا مة العالَّ كتاب انظر 4
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الخامس الفصل

سينا طبيعياتابن

التاسع القرن يف إال املباركة النهضة هذه تنهض لم الطبيعية العلوم أن البيان عن غنيٌّ
َلغًوا كان اآلنف التاريخ قبل املوضوع هذا يف ُكتب ما كلَّ أن يعني ال وهذا عرش.
يكتنفها كان ما إىل بالنظر قليلة جد كانت الواضحة الراهنة الحقائق إن بل ومغالطة،
ما معظم ألن القاعدة؛ هذه عن تشذ لم سينا ابن وطبيعيات والسفسطات، الخرافات من
عىل نطلع فلكي الفصل؛ هذا يف صها ملخَّ نورد كنا إذا لذا فاشلة؛ ومحاوالت خطأ فيها

نموِّه. وبطء اإلنساني الفكر تطور

الطبيعيات موضوع (1)

موضوع لها نظرية صناعة وكل نظرية، صناعة هو الطبيعي العلم أنَّ الرئيس يَعتقد
وما لواحقه، ويف فيه يُنَظر موضوع الطبيعي للعلم إذن الوهميات،1 أو املوجودات من
بانحناء موصوفة هي وبما التغري، يف واقعة هي بما املوجودة األجسام إالَّ موضوعه

والسكونات.2 الحركات
موجود، هو بما ليس ولكن الحقيقي، املوجود يدرس الطبيعي أن يظهر هذا من
بما ولكن وصورة، مادَّة من مركَّب هو بما وال جوهر، هو بما وال جسم، هو بما وال
عنه يدافعون املدرسية الفلسفة أتباع يزال ال التعليم وهذا والسكون. للحركة قابل هو

ويؤيِّدونه.

الرياضية. العلوم مواضيع إىل بالوهميات يشري 1
ص١٥٨. النجاة، 2
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بإثبات أصحابُها يلتزم ال الجزئية العلوم أن تقدَّم: ما عىل اإلسالم أرسطو يزيد
الجزئية العلوم مبادئ بيان بل العلم؛ ذلك يربهنون بها التي املقدِّمات وِصحة مبادئها،
من هي الطبيعيات أن وبما املطلق، املوجود موضوعه الذي الكيل الِعلم بصاحب يتعلق
بعلماء بل الطبيعي؛ بالعالم تختصُّ ال مبادئها ِصحة عىل فالربهنة الجزئية؛ العلوم
املقرَّرة املبادئ يتخذ أن يمكنه الطبيعي العالم إن أوضح: وبعبارة الطبيعة، وراء ما
عليها. املعرتض القضايا ويثبت أضداده، ويقارع خصومه، بها ويحارب اإللهيات، يف
والطبيعيني األقدمني الطبيعيني بني القائم الشاسع الفرَق القارئُ يتبنيَّ الكالم هذا ومن
به يثبتون آخر ِعلم إىل يلجئون وال والواقع، باالختبار إال يُسلمون ال هؤالء ألن املحَدثني؛

تقريره. يريدون ما

والصورة املادة (2)

مستديم. وتحويل مستمر تغري يف هو بأجمعه الكون إن
القليل إال عليها يميض فال النار تلتهمها الدهر كطبع يابسة سنديانة تجاه قف

فيها؟ ما كلُّ واضمحلَّ باحرتاقها، السنديانة هاته تالشت فهل رماًدا، تصري حتى
فيه، حالَّة هي صورة ومن محل، هي مادة من مركَّبة جمعاء الطبيعية األجسام إن
يصنع أن يمكنه ال الفنان أن فكما التمثال،3 إىل النحاس نسبة الصورة إىل املادة ونسبة
صورة. بدون مادَّة تكون أن يمكن ال هكذا نحاسية، مادَّة عنده يكن لم ما نحاسيٍّا تمثاًال
خالف قد ل املكمِّ القيام وبهذا وأرقى، أكمل ألنَّها املادة؛ عن بمعِزل فتقوم الصورة أما
للجسم، صورة هي التي النفس خلود إثبات يستطيع لكي وذلك األول؛ املعلم سينا ابن
ليست األوىل املادة أن ذلك فيتبع الصورة، أو الفعل بواسطة عليه نطلع نعرفه ما كل إن
أن يمكننا كيف إذن الصورة؛ القتبال استعداًدا بل فعًال تتضمن ال ألنَّها بذاتها؛ معروفة
نوع يف موجودة ليست ألنَّها سبيًال؛ تعريفها إىل نستطيع ال التي املادة هذه عىل نربهن

تمييز؟ يف أو جنس يف أو
يَّة، ِحسِّ صوًرا تملك أجسام يوجد أنه الخارجية بحواسنا — ِبدء بَدء — نعرف نحن
كذلك؛ هي ليست األجسام هذه أن بيد معيَّنة، أقطاًرا تتضمن الفعل يف تكون وعندما

ص١٥٩. النجاة، راجع 3
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ألن ترفضها؛ أو األقطار تلك تقتبل ألن قابلة ألنَّها بل مثلَّثة؛ أقطاًرا بالفعل تملك ألنَّها
إىل العوارض نسبة األجسام إىل تنسب بل أجسام؛ أنها بما األجسام تركِّب ال األقطار
تحديد يف يدخل ولكنه جسم، أنه بما الجسم تحديد يف يدخل ال مثًال السطح إن الجوهر.
يجعلنا الذي السبب هو وهذا . متغريِّ جسمي عارض هو إذن متناٍه؛ أنه بما الجسم
يملك جسم كل أن وبما متناٍه، بأنه رضورة نفتكر أن دون جسم هو بما الجسم نتصور
مقولة تدخل محدودة وأقطاًرا امتدادات يملك كذلك الطبيعي، للعلم موضوع هي صورة
أقطار ثالثة له اآلن يدي بني املوجود الكتاب هذا إن آخر، لعلم موضوًعا وتكون الكليات،
وتوصف وتدرس كماله، يقوم بها محسوسة صورة ذلك فوق وله باألرقام، وتُعد تُقاس
عىل يُطلق القول وهذا ة،4 متغريِّ غري دائًما تبقى ال األجسام أقطار إن إذن آخر؛ ِعلم يف
حتى االتصال يلزمها طبيعة تكون أو االتصال، نفس تكون أن إما ألنَّها أيًضا؛ الصورة
متصًال، الجسم يكون فقد االتصال نفس كانت فإن لها؛ الزم واالتصال إال هي توجد ال
اتصال هو بما االتصال ذات فليس كليهما، بالقوة هو يشء محالة ال فيكون ينفصل ثم
االنفصال؛ عند يعدم واالتصال االنفصال، عند يعدم ال االتصال قابل ألن لالنفصال؛ قابل
هنا ها أن فظاهر االتصال، قابل بعينه وهو لالنفصال، قابل هو االتصال غري يشء فإذن
مقارن وهو مًعا، واالتصال االنفصال له يعرض الذي هو الجسمية، الصورة غري جوهًرا
ذلك: من فيتضح مادة،5 يه نسمِّ ما وهو مفارًقا يوجد أن يمكن وال الجسمية، للصورة

كالنفس الكاملة الصورة ولكن الصورة، عن بمعِزل توجد أن يمكنها ال املادة أن (١)
لها: سجن هي املادة إن بل … ال املادة، بدون توجد أن يمكنها مثًال البرشية

ت��ف��ج��ع ذات وه��ي ف��راق��ك ك��ره��ت وربَّ��م��ا إل��ي��ك ك��رٍه ع��ل��ى وص��ل��ت

آخر، ليشء فساًدا يكون يشء وتكوين آخر، ليشء تكوينًا يكون يشء فساد (٢)
تبديًال. هللا ِلُسنة تجد ولن نة، السُّ هذه بموجب ن وتتكوَّ تفسد بأجمعها فاملوجودات

أن فيلزمنا املدرسية، الفلسفة أتباع يفلحها يزال ال التي النظرية بهذه سلَّمنا وإذا
هو الوجود استحقاق يف املوجودات أول الطريقة: هذه عىل املوجودات بتقسيم نسلِّم

.Étude sur la met. d’Avicenne, page 66 التايل: العنوان الحامل صليبا، جميل كتاب طالع 4
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الصورة، ثم موجود، كل وصورة الجسم صورة يعطي الذي الجسم غري املفارق الجوهر
الوجود يعطي بسبب ليست فإنها للجسم؛ سببًا كانت وإن وهي الهيوىل، ثم الجسم، ثم
أكمل هي التي فيه الصورة وجود وزيادة وجودها، وللجسم الوجود، لنيل محل بأنه
يف ترتيب األعراض ويف األعراض، ثم الجوهر هو بالوجود األشياء أَْوىل فإن … منها

أيًضا.6 الوجود

الطبيعيات باقي مجمل (3)

عن فيتكلَّم الثانية، املقالة إىل ينتقل تقدَّم ما تقرير من الرئيس الشيخ يفرغ أن بعد
يسريًا الجسم يف قارَّة حال تبدُّل بأنها الحركة يحدد يشء كل فقبل األجسام، لواحق
من فيجب بالفعل، ال بالقوة هو إليه بها والوصول يشء، نحو اتجاه سبيل عىل يسريًا
التنقص تقبل الحال تلك تكون أن ويجب محالة، ال لحال مفارقة الحركة تكون أن هذا
ينقص لم ما باٍق فهو يشء نحو اتجاه سبيل عىل يسريًا يسريًا عنه خرج ما ألن والتزيُّد؛
أن يظهر التحديد هذا فمن دفعة،7 يكون عنه فالخروج وإال جملًة، البتة عنه الخروج
بذاته، يتحرك جسم كل كان لو ألنه الحركة؛ إىل تدفعه غريه محرِّكة ِعلَّة متحرِّك لكل
باطل هو الذي األمر لذاته، مبدأ جسم كل لكان جسم هو بما الحركة فيه وتوجد
بالطبيعة، اليشء يتحرَّك أن يجوز ال أنه عىل فيه يربهن فصًال ذلك يُعقب ثم االستحالة،
وبعد لذاتها، مالئًما بالطبيعة الحركات من يشء ليس وأنه الطبيعية، حالته عىل وهو
الزمان يف القول إىل ينتقل والسكون الحركة بني ويقابل الحركة، يف الكالم يستويف أن

الجهات. يف ثم والالنهاية، النهاية يف ثم واملكان،
وجودها تثبت فاملركَّبة ومركَّبة؛ بسيطة إىل األجسام م يقسِّ الثالثة املقالة ويف
عن يرتكَّب فإنما مركَّب كل ألن املركَّبة؛ بتوسط تثبت والبسيطة والعيان، باملشاهدة
الجهات يف األجسام بها تتباين التي وهي رضورية، أحياز كلها ولألجسام بسائط،
من يفرغ وما أَُخر،8 أجسام بها تحيط التي األجسام وهي أمكنة ولبعضها بأوضاعها،

الثالث. الجزء ص١٢٢، الشهرستاني، 6
و١٧٠. ص١٦٩ النجاة، 7
و٢١٨. ص٢١٧ النجاة، 8
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سينا ابن طبيعيات

األوىل، األجسام تقرير إىل ينتقل حتى لألجسام التي الطبيعية وغري الطبيعية األمور تبيان
التي البسيطة األجسام جملة من النار جسم أن أوًَّال فيفرتض قواها، يف القول ويشبع
الحرارة، يف غاية جسم وهو الحرارة، يف منه أبسط يوجد ال ألنه املركَّبات؛ منها ترتكَّب
يوجد وال رْطبًا، بالطبع بارًدا املاء شاهدنا ثم فوق، إىل املكان ويأخذ يابس أنه ونظن
أما بارًدا. واملاء والربودة للحرارة قابًال الهواء إذن فيكون الربودة، يف منه أبسط جسم
التي األوىل العنارص أن يظهر هذا من الرتاب، فهو والربودة الحرارة يقبل الذي الجسم
أن إالَّ واألسطقسات،9 ويسميها والرتاب، والهواء واملاء النار هي: األجسام منها ترتكَّب

الجميع. من أقوى ألنَّها النار؛ عند تنتهي جميعها هذه
اللذيذة املقالة هذه يف يقوله ما جملة ومن املركبات، عن يتكلَّم الخامسة املقالة ويف

التالية: الصفحة القراءة

تصاقب إحداهما طبقتني؛ ذو أنه إال البخاري الهواءُ والبحر بالرب يحيط …
تجاورها، ملا املسخنة لألرض املسخن الشمس شعاع من فتسخن األرض؛ كرة
الربد؛ وهو املائية جوهر يف التي الطبيعة عليه فيستويل عنه؛ يبعد وبعضه
هاتني فوق ثم أبرد، السحاب انعقاد ومواضع الجبال أعايل يكون ولهذا
الهواء طبقة فوقه ثم البساطة، إىل أقرب هو الذي الهواء طبقة الطبقتني
يعلو فهو بالنار، كيفيًة وأشبه حركًة وأرسع أيبس الدخان أن وذلك الدخاني؛
فوق وطفا عال يربد لم فإن ريًحا؛ فينزل الوسط يف يربد لم إن والهواء البخار،
واألكثر منتًرشا يسريًا بل كثريًا وال محيًطا يكون ال أنه أظن كما أنه إال الهواء،
األربعة العنارص وجميع النارية، الطبقة كله هذا فوق ثم … سهبًا يحرتق
تأثري من تتولَّد الفاسدة والكائنات الفلكية، العالية األجرام طوع بطبقاتها
يف منه ينبعث قد فإنه بارًدا؛ وال حارٍّا يكن لم وإن والفلك، هذه، وطاعة تلك
من هذا ويَُشاَهد عليها، منها تفيض بقوى وبرودة حرارة السفلية األجسام
الشمس حرارة اإلحراق سبب كان لو فإنه املرايا؛ عن املنعكس شعاعها إحراق
الشعاع مطرح يكون وقد أسخن، العلو إىل أقرب هو كلَّما لكان شعاعها دون
سبب فإذا الربد، غاية يف يكون بل يحرتق؛ ال فوقه وما فيحرتق اليشء، إىل

العنارص. معناها: يونانية لفظة 9
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وربما الهواء، فيسخن به يلتف ملا املسخن الشميس الشعاع التفاف اإلسخان
االستعداد عن ويخرجه النار، طبيعة لقبول الهواء بعد أن إسخانه من بلغ
وخلطتها، فحرَّكتها، العنارص يف الفلكية القوى وقعت فإذا الهوائية، للصورة
بإسخانه هيج إذا الفلك أن فمنها شتَّى، موجودات اختالطها من حصل
بني شيئًا وأثار األرضية، األجسام من ودخن املائية، األجسام من بخر الحرارة
يف يوجدان واملاء األرض وألن واألرضية؛ املائية األجسام من والدخان الغبار
ندرة إالَّ بسيط دخان وال بسيط بخار يوجد فليس متمازجني، األحوال أكثر

النجاة) من و٢٥ (ص٢٤٩ وشذوذًا.

املقالة هذه آلخر طبيعياته يف سينا ابن كالم أن الفكهة الصفحة هذه من ترى وأنت
السادسة، املقالة يف أما الفاشلة. واملحاوالت والحدس التخمني طور إىل بجملته يتعدَّى ال
الدرس تستحق هذه من أعمق بنظرات أتانا فقد النفس، عن فيها الكالم محور ويدور

والتمحيص.
الصبور. القارئ أيها اآلتي الفصل فإىل
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سينا ابن نظر النفسيف

والتفكري؟ والحركة النمو إىل تدفعنا التي الجبَّارة الخفية القوة هذه هي ما
املنظورة؟ العوالم سائر تركيبه وجمال برسمه يفوق الذي الصغري العالم هذا هو ما

تعود؟ أين وإىل أتت؟ أين ومن البرشية؟ النفس هي ما
بنا هيَّا وخلودها؟ وجودها عىل يربهن أن الوحي عن بمعِزٍل العقل يستطيع هل
هذه يف خطاها التي والخطوة املهمة، األسئلة هذه عن فيلسوفنا أجاب كيف نتحقق

اإلنساني: التفكري من الناحية

النفس وجود (1)

وأقوى النفس، وجود عىل يربهن أن يمكنه الذاتية بقوَّته العقل أن سينا ابن يعتقد
وتنمو تتغذَّى أجسامنا نرى إنَّنا يه، يسمِّ كما واملحاكمة الحدس برهان به يأتينا برهان
فندرك األجسام، ات خاصَّ من ليست الصفات هذه أن االختبار من ونعرف وتتحرَّك،

نفس.1 اسم عليه نطلق ما وهو املعلوالت، هذه عنه تصدر مبدأ فينا أن بالحدس
الهاوية، ضجيج عن أذنيك واسُدد الخارج، عن عينيك وأغِمض مخدعك، ادخل
تستطيع لن حاولت مهما «إنك يناديك: صوتًا فتسمع داخلك إىل وأصِغ نفسك، إىل وارجع
اإلنسان إدراك هو اإلطالق عىل وأوضحها اإلدراكات أول ألن وفكرك؛ آنيتك عن تتجرَّد أن

نفسه.»2

ص٢٧٨. الشفاء، 1
ص١٢٢. اإلشارات، رشح 2



الفيلسوف سينا ابن

، كالَّ بالوهم؟ أم باملخيِّلة أم بالسمع أم أبالبرص نفسه؟ اإلنسان يدرك آلة بأي لكن
باآللة تعقل كانت لو العقلية القوة ألن آلة؛ كل عن بمعِزل نفسه اإلنسان يدرك بل
فإنه عقَلت؛ أنها تعقل أن وال اآللة، تعقل ال وأن ذاتها تعقل أن يجب لكان الجسدانية
إذن آلٌة؛ عقَلْت أنها وبني بينها وال آلتها، وبني بينها وليس آلة، ذاتها وبني بينها ليس

باآللة.3 وليس بذاتها ذاتها تعقل النفس إن
ص١٢٣: اإلشارات، كتاب يف سينا ابن قال

مشاعرك أحد منك املدرك أترى ذاتك؟ من املدرك وما ذاتك، حينئٍذ تدرك بماذا
مشاعرك غري وقوة عقلك كان فإن يناسبها؟ وما مشاعرك غري وقوة عقلك، أم
إىل حينئٍذ ذلك يف تفتقر أظنك ما وسط؟ بغري أم تدرك أفبوسط تدرك، بها

أخرى. قوٍة إىل افتقار غري من ذاتك تدرك أن فبقَي وسط، ال فإنه وسط؛

الكالم وقصارى

ولواحقها املادة عن مجرَّدة ووجودها ذاتها يشء كل وقبل األمر أول يف تدرك النفس إن
أنَّ كما وتفسدها، توهنها ة الشاقَّ اإلدراكات لكانت بآلة تدرك كانت لو ألنه آلة؛ وبدونما
يذكِّرنا القول وهذا السمع، يفسد الشديد والرعد الحس، يضعف املتكرر الشاق االنفعال
من وأوضح أسهل النفس إدراك «إن وهي: الت التأمُّ كتاب يف أوردها لديكارت بنتيجة

الجسد.» إدراك

النفس حدوث (2)

وملاذا؟ البايل، الجسد هذا يف حلَّت وكيف وجودها، النفس أعطى الذي هو من ولكن
بل مبارشًة؛ بنفسه وجودها يعطها لم أنه عىل تعاىل، هللا هو النفس خلق الذي إن

مستحقيه. عىل إالَّ النور يرش ال الذي الصور واهب إىل ذلك أسند

ص٢٩٢. النجاة، 3
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الرئيس الشيخ أما الجسد. قبل ُوجدت أزليَّة أبديَّة النفوس بأن يؤمن أفالطون كان
النفس «إن دليله: وهاك البدن، مع حادثة النفس أن وأثبت القول، هذا نقض فإنه
الذوات متكثِّرة تكون أن فإما البدن، قبل ُوجدت فإن واملعنى؛ النوع يف متَّفقة اإلنسانية
ما عىل واحدة ذاتًا تكون وأن متكثرة، ذوات تكون أن وُمحال واحدة، ذاتًا تكون أو

ص٣٠٠). (نجاة، البدن» قبل ُوجدت قد تكون أن فُمحال ، يتبنيَّ
جهة من يكون أن إما تكثرها ألنَّ الذوات؛ متكثِّرة تكون أن يمكنها ال النفس إن
باطل؛ األول أن بيد واملادة. العنرص إىل النسبة جهة من يكون أن وإما والصورة، املاهية
واحدة. وماهيتها واحدة صورتها ألن والصورة؛ باملاهية متغايرة ليست النفس ألن
موجودة وتكون بالعدد الذات واحدة تكون أن يجوز ال النفس ألن باطل؛ الثاني وكذلك
تلك قسمي يكونا أن فإما نفسان، البدنني يف حصل بدنان حصل إذا ألنه البدن؛ قبل
أن وإما البطالن؛ ظاهر وهذا منقسًما، البسيط الواحد اليشء فيكون الواحدة النفس
إبطاله؛ يف تكلُّف كثري إىل أيًضا يحتاج ال وهذا بدنني، يف بالعدد الواحدة النفس تكون
البدن ويكون إياه، الستعمالها الصالح البدن يحدث كلَّما تحدث النفس أن إذن صحَّ فقد

بأحواله.4 وتهتم تستعمله أن عليها يجب لذا وآلتها؛ مملكتها الحادث
األبيات: بهذه سينا ابن فيوجزه الجسد يف النفس حلَّت كيف أما

وت��م��نُّ��ع ت��ع��زُّز ذات ورق��اء األرف��ع ال��م��ح��ل م��ن إل��ي��ك ه��ب��ط��ت
ت��ت��ب��رق��ع ول��م س��ف��رت ال��ت��ي وه��ي ع��ارف م��ق��ل��ة ك��ل ع��ن م��ح��ج��وب��ة
��ع ت��ف��جُّ ذات وه��ي ف��راق��ك ك��ره��ت وربَّ��م��ا إل��ي��ك ك��رٍه ع��ل��ى وص��ل��ت

اإلله إن بل أفالطون؛ يظن كما األزل منذ النفس يف منطبعة توجد لم العلوم إن
يمكن ال الذي األمر والعلم، املعرفة تكتسب لكي الشقاء؛ أرض إىل النفس بهبوط سمح
كما الحس، طريق عن الخارج من إلينا متأتٍّ يشء كل ألن الحس؛ باشرتاك إال يكون أن

األول. املعلم أرسطو يقرِّر

ص٣٠١. النجاة، طالع 4

39



الفيلسوف سينا ابن

النفس ُقَوى (3)

البدن، حركة مبدأ أفالطون يقول كما فهي وكماله، الجسم صورة أنها بما النفس إن
النفس أن ذلك من فيظهر الفلك، أجرام السماوية النفوس تحرِّك مثلما تحركه وبالفعل
كمال والحيوان النبات يف أنها إال واملالئكة، واإلنسان والحيوان النبات بني مشرتكة
والنفس الالمتناهي. املحرِّك الجوهر فهي واملالئكة اإلنسان يف أما الطبيعي، الجسم
وإنسانية. وحيوانية نباتية أقسام: ثالثة إىل القسمة من برضب ينقسم واحد كجنس
الغازية أربًعا: النفس قوى جعل الذي األول املعلم تقسيم عن يختلف التقسيم وهذا
يف واملحرِّكة الحساسة بجمعه حَسنًا فعل الشيخ ولعل والناطقة، واملحرِّكة والحساسة

الحيوانية. القوة

النباتية النفس (أ)

يتولَّد ما جهة من آيل طبيعي لجسم أول كمال بأنَّها النباتية النفس سينا ابن يُعرِّف
إىل آخر جسًما تحيل التي القوة وهي الغازية القوة قوى: ثالث ولها ويغتذي، ويربو
قوة وهي امُلنمية والقوة عنه، يتحلَّل ما بدل به فتلصقه فيه املوجودة الجسم شاكلة
وهذه عنها، الصادرة األجسام تكثر قوة وهي املولدة والقوة فيه، القائمة الجسم يف تزيد

واإلنسان. والحيوان النبات بني مشرتكة القوى

الحيوانية النفس (ب)

الجزئيات يدرك ما جهة من آيل طبيعي لجسم أول كمال هي الحيوانية النفس إن
باعثة قسمني: إىل تنقسم فاملحرِّكة ومدركة؛ محرِّكة قوَّتان: ولها باإلرادة، ويتحرَّك
والثانية والغضبية. الشهوانية شعبتان: ولها والشوقية، النزوعية القوة هي األوىل وفاعلة،
بحسب تمدِّدها أو تُرخيها أو األوتار فتجذب والعضالت؛ األعصاب يف تنبعث قوة هي

احتياجاتها.
هي الخارجية املدِركة وداخلية؛ خارجية شطرين: إىل تنشطر املدركة القوة كذلك
هذه تكون أن ويشبه واللمس، الذوق، الشم، السمع، البرص، الثمان: أو الخمس الحواس
كله، الجلد يف مًعا منبثَّة قًوى ألربع جنًسا بل واحًدا نوًعا ال سينا، ابن يقول القوة،
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اليابس بني التضاد يف حاكمة والثانية والبارد، الحارِّ بني التضاد يف حاكمة الواحدة
واألملس.5 الخشن بني التضاد يف حاكمة والثالثة والرطب،

املحسوسات، معاني تدرك قوى ولها املحسوسات، تدرك قوى لها الداخلية واملدركة
النفس تدركه الذي اليشء هي الصورة أن املعنى وإدراك الصورة إدراك بني والفرق
من املحسوس من النفس تدركه الذي اليشء هو املعنى وأن مًعا، الظاهر والحس الباطنة
شكله أعني الذئب؛ صورة الشاة إدراك األول: مثال أوًال. الظاهر الحس يدركه أن غري
الثاني: ومثال الظاهر، حسها قبًال يدركها لم لو تدركها لم نفسها فإن ولونه؛ وهيئته
غري من عنه وهربها إياه لخوفها املوجب املعنى وهو الذئب يف املضاد املعنى الشاة إدراك
الباطنة بالقوى ثم بالحس أوًال الذئب من يدرك فالذي البتة؛ ذلك يدرك الحس يكون أن

املعنى.6 هو الحس دون الباطنة القوة تدركه والذي الصورة، هو
أول يف مرتَّبة قوة وهي املشرتك، الحس أي «فنطاسيا» قوة تأتي ذلك بعد ثم
ية متأدِّ الخمس الحواس يف املنطبعة الصور جميع بذاتها تقبل الدماغ يف املقدَّم التجويف

إليه.
بعد املحسوسات صور تحفظ وهي املصورة، أو الخيال قوة الباطنة القوى ومن
حفظها. قوة غري الصور قبول قوة ألن الدماغ؛ من املقدَّم التجويف يف ومرتَّبة غيابها،
ى وتُسمَّ الدودة، عند الدماغ من األوسط التجويف يف مرتَّبة قوة وهي املتخيَّلة، ثم
التجويف نهاية يف مرتَّبة قوة وهي الوهمية ثم اإلنسانية، النفس إىل بالقياس مفكرة
وهي الذاكرة، الحافظة القوة ثم يحس، ال ما املحسوس من تدرك الدماغ، من األوسط
غري املعاني من الوهمية القوة تدركه ما تحفظ الدماغ من ر املؤخَّ التجويف يف مرتبة قوة

املحسوسات. يف املوجودة املحسوسة
عن قليًال إال تختلف ال وهي الرئيس، أوضحها كما الحيوانية النفس قوى هذه
ما فمنها سواء، الحيوانات جميع ليس أن إال الفارابي. أستاذه لها وضعه الذي النظام
سينا ابن لنا وضع لو حبَّذا ويا بعض، دون بعض له ما ومنها الخمس، الحواس يملك

قوى! من تملكه وما الحيوانات أنواع عىل وافيًا درًسا

ص٢٦١. النجاة، انظر 5
ص٢٦٥. النجاة، 6
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الناطقة النفس (ج)

يفعل ما جهة من آيل طبيعي لجسم أول كمال بأنها الشيخ فيحدها الناطقة النفس أما
الكلية. األمور يدرك ما جهة ومن بالرأي، واالستنباط الفكري باالختيار الكائنة األفعال
عقل؛ اسم عليهما يطلق القوَّتني أن مع وعاملة؛ عاملة إىل الناطقة قوى تنقسم
القوة إىل وتنسب الجزئية، األفاعيل إىل اإلنسان لبدن محرك مبدأ هي العاملة فالقوة
نُسبت فإذا نفسها. إىل أو واملتوهمة املتخيَّلة الحيوانية القوة إىل أو النزوعية، الحيوانية
والخجل الضحك مثل به تختصُّ هيئات لإلنسان أحدثت النزوعية الحيوانية القوة إىل
استنباط لإلنسان سببت مة واملتوهَّ املتخيَّلة الحيوانية القوة إىل نُسبت وإذا أشبهها، وما
اآلراء ولدت ذاتها إىل نُسبت وإذا الصناعات، واخرتاع والفاسدة الكائنة األمور يف التدابري
العقل هي العاملة القوة إذن فتكون والنظري، العميل العقلني؛ بني املشرتكة الذائعة

النظري. العقل هي العاملة والقوة العميل،
املادة، عن املجرَّدة الكلية بالصور تنطبع أن شأنها من قوة فهو النظري العقل أما
يقبل أن شأنه من الذي اليشء أن وذلك نسب؛ الصور هذه إىل لها النظرية القوة وهذه
املطلق االستعداد عىل تقال والقوة بالفعل، يكون وقد له قابًال بالقوة يكون قد شيئًا
املجرَّدة الصورة إىل تُنسب إذن النظرية فالقوة القوة؛ كمال وعىل امللكة وعىل للقوة،
الكمال من شيئًا بعُد تقبل لم التي للنفس القوة هذه تكون حتى املطلقة بالقوة ما نسبة
أيًضا وتُنسب شخص. كل يملكه وهذا هيوالنيٍّا، عقًال تسمى وحينئٍذ يحسبها، الذي
حصل قد الهيوالنية القوة تكون أن وهي املمكنة، بالقوة ما نسبة املجرَّدة الصورة إىل
املعقوالت إىل وبها منها ل يتوصَّ التي الجزء) من أعظم (كالكل األوىل املعقوالت من فيها
املجرَّدة الصورة إىل النظرية القوة تُنسب وأخريًا بامللكة، عقًال عندئٍذ ى وتُسمَّ الثانية،
إال األولية، املعقولة الصورة أيًضا فيها حصل يكون أن وهذا الكمالية، بالقوة ما نسبة
بالفعل؛ عقًال ويُسمى عقلها، أنه وعقل فعقلها بالفعل إليها ويرجع يطالعها ليس أنه
الصورة إىل النظرية القوة نُسبت إذا أما اكتساب. تكلُّف بال شاء متى يعقل عقل ألنه
كامل عقل عن عبارة وهو مستفاًدا، عقًال حينئٍذ فيكون املطلق بالفعل ما نسبة املجرَّدة
يعقلها أنه ويعقل بالفعل، ويعقلها تطالعها وهو فيه، حارضة املعقولة الصورة تكون
املستفاد العقل عند تنتهي وهي نظرية، عقوًال تسمى التي النفوس مراتب فهذه بالفعل.
تأثري تحت إال الفعل إىل القوة من االنتقال يمكن ال كان وملَّا اإلنساني، النوع تمَّ به الذي

42



سينا ابن نظر يف النفس

اإلنساني، للعقل مفارق عقل بوجود نقول أن الرضوري من كان بالفعل موجودة ِعلَّة
الناس. عقول عىل املعرفة منه ترشق الذي ال الفعَّ العقل هو

الرتتيب عن جزئيٍّا اختالًفا يختلف ال سينا ابن عند النظرية العقول درجات وترتيب
الفلسفة. يف ودليله أستاذه الفارابي وضعه الذي

القول وقصارى

كيفما وأخالقه الجسم سياسة ه ويوجِّ البدن، قوى سائر عىل يسيطر العميل العقل إن
البرشية النفس وهو العالية، املبادئ إىل االتجاه تتعدَّى ال فمهمته النظري العقل أما شاء.

املجرَّدة.

اإلدراكات بني الفرق (4)

أخذ يكون أن ويشبه بالعقل، أو بالوهم أو بالتخيل أو بالحس إما يكون اإلدراك إن
ما. تجريًدا املادة عن مجرَّدة صورته فيأخذ ماديٍّا كان إذا حتى املدرك، صورة

املادة، جهة من لها التي اللواحق ينزع أن دون املادة عن الصورة يأخذ فالحس
تلك عىل يستثبت أن يمكنه ال ألنه األخذ؛ ذلك بطل املادة وبني بينها النسبة زالت وإذا

املادة. غابت إن الصورة
تبقى املادة غابت إذا لذلك أشد؛ تربئًة املادة عن املنزوعة الصورة يربِّئ والخيال
الخيال يف الصورة ألن املادية؛ اللواحق عن مجرَّدة تكون ال أنها إالَّ الخيال، يف الصورة

ما.7 ووضع ما، وتكييف ما، تقدير وعىل املحسوسة، الصور حسب عىل هي
يف هي ليست التي املعاني ينال ألنه التجريد؛ يف املرتبة هذه عن قليًال يرتفع والوهم
فهذا واملخالف، واملوافق والرش كالخري مادة يف تكون أن لها عرض وإن بمادية، ذواتها
يجرِّد ال ذلك مع أنه إال األولني، النزعني من البساطة إىل وأقرب استقصاء أشد النزع

جزئية. يأخذها ألنه املادة؛ لواحق عن الصورة هذه
يف معها املادة لواحق وعن وجه، كل من املادة عن الصورة ينزع فإنه العقل وأما
إدراكها بل الكليَّات تدرك أن والوهم والخيال الحس يمكن ال لذا مجرًَّدا؛ أخذًا أخذها

ص٢٧٧. النجاة، طالع 7
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املدرك من وال بمجرد، للجزئي املدرك من يشء ال فإنه وبالتايل الجزئيات؛ يف محصور
بمادي.8 للكيلِّ

النفس وحدة (5)

بالرغم لكنَّها القوى، كثرية األقسام متعددة البرشية النفس أن يظهر ذكره تقدَّم مما
النفوس، سائر بل اإلنسانية، النفس إن الشيخ. يثبت كما واحدة تزال ال كله ذلك من
واحًدا، يعترب كثرية آالت حرك ولو املحرك أن فكما السيارة، يف كاملحرِّك الجسم يف هي
يحرِّك ال املحرك أن وكما واحدة، تكون أن يجب البدن يف الحركة تبدأ وهي النفس كذلك
يكن لم ما البدن يف بعملها تقوم ال النفس كذلك اآلالت، بسائر كاملة تكن لم ما السيارة

ذلك. القتبال مهيَّئًا كامًال
حدة، عىل مبدأ للحسِّ لكان واحدة ذات عند تجتمع ال النفس قوى كانت لو
الذي األمر الحس، عن إال يصدر ال الغضب أن نعرف أنَّنا بيد حدة، عىل مبدأ وللغضب
السيارة آالت تجتمع كما واحدة ذات يف تجتمعان والحس الغضب قوتي أن عىل يربهن

الحس. وقوة الغضب لقوة واحد مبدأ إذن فهناك املحرك، حول
لتكثري سببًا ليس وتعدادها انفصالها ولكن متعددة، منفصلة النفس قوى إن أجل
سينا ابن يقرِّب ولكي واحدٍة، نفٍس إىل تنضوي أن يمكنها املتعدِّدة القوى ألن النفوس؛

اآلتي: املثال يورد القارئ عقل من الفكرة هذه

ونُشبُِّه الشمس، عن يتأثر بجرم والبدن بالشمس، نمثله املفارق الجوهر إن
له، إنارتها بمكان الحيوانية والنفس إيَّاه، تسخينها بمكان النباتية النفس
اإلنارة يقبل ال البدن ذاك كان فإن ناًرا؛ فيه اشتعالها بمكان اإلنسانية والنفس
بها فريىض لإلنارة أهًال كان وإن فقط، التسخني باقتبال فيكتفي واالشتعال
الذي املؤثر عن يشتعل أن شأنه من ما وهناك االستعداد، كان إن ثم فقط،
وحينئٍذ املفارق، العقل من الصور القتبال جرًما الشعلة فتحدث بقوته يحرق
والتنوير التسخني لظل تكن لم ولو والتسخني، للتنوير ِعلَّة املفارق مع تكون

مفهوم. دقيق تشبيه وهذا قبًال. كان كما

ص٢٧٩. النجاة، طالع 8
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النفس بقاء (6)

فئة أربع؛ أشهرها عديدة فئات إىل اإلنسانية النفس مصري تقرير يف الفالسفة ينقسم
وأتباع واالختيار، الحس إال تعتقد وال املواد، كباقي مادة سوى ليست النفس إن تقول
مظاهر يف يرون وال املادة، بوجود يُسلِّمون ال وقوم املتطرِّفون، املاديُّون هم الرأي هذا
األنفس بانتقال يقولون وآخرون املغالون، املثاليُّون هم وهؤالء واألفكار، الروح إال الكون
الساحقة األكثرية وهم — والباقون التناسخ، أهل هم وهؤالء بدن، إىل بدٍن من املوت بعد
وهؤالء أصًال، الفساد تقبل ولن الجسد، بموت تموت ال اإلنسانية النفس بأن يقولون —
قوًة تختلف برباهني ذلك إلثبات أتى وقد لهم، ينتمي الرئيس والشيخ املعتدلون، هم
خوف برهانني إيراد عىل نقترص اآلن ونحن االعتبار، تستحق بجملتها أنها إالَّ وكماًال

اململ: اإلسهاب
ال؛ الفعَّ العقل من املعقوالت تقتبل النفس وهذه نفًسا، ى وتُسمَّ تحرِّكه قوة البدن يف أوًال:
يكون أن يمكنه ال املعقوالت محل أن والحال األنواع، من بنوع محالٍّ له تكون ولذلك

خالدة. وبالتايل مادية؛ ال هي البرشية النفس إن إذن جسًما؛
كان إن ألنه املقادير؛ من مقداًرا أو جسًما املعقوالت محل يكون أن املستحيل من
فالنقطة نقطة؛ أي منقسم غري كان فإذا منقسم، غري وإما منقسًما يكون ا فإمَّ جسًما؛
شيئًا تقبل أن يمكنها ال ولذا واملقدار؛ الخط عن الوضع يف لها تمييز ال ما نهاية هي
ال ال الفعَّ العقل أن والحال مقداًرا، أو ذاتًا يكون أن يجب تقبله ما كل بل عرضيٍّا؛
أنه كما السواء، عىل األجسام جميع يدبِّر ألنه واحد؛ جسم يف ذاتًا يكون أن يستطيع
منقسم. غري جسًما يكون أن املعقوالت ملحل يسوغ ال إذن مقداًرا؛ يكون أن يمكنه ال
أن الوجوب باب من فيلزم منقسم، جسم هو املعقوالت محل أن فرضنا وإذا
املنقسمان الجزآن يكون أن إما يخلو ال وحينئٍذ تنقسم، املعقولة الصورة أن نفرض
إياهما؟ ليس ما منهما يجتمع فكيف متشابهني كانا فإن متشابهني؛ غري أو متشابهني
أجزاء إال املتشابهة غري األجزاء تكون أن يمكن ليس فإنه متشابهني غري كانا وإن
والفصول األجناس أن واملعلوم متناهية، غري بالقوة والفصول األجناس هي التي الحد

9… إذن متناهية؛ غري القوة يف ليست الواحد لليشء الذاتية

ص٣٤٨. الشفاء، طبيعيات ص٢٨٥–٢٨٩، النجاة، راجع 9
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إذن العنارص، تنحل كما ينحل ال والبسيط بسيط، جوهر هي البرشية النفَس إنَّ ثانيًا:
عن إليه هبطت قيمًة وأغىل ًة مادَّ منه أسمى ألنَّها الجسد؛ فارقها ولو تبقى النفس
الذي هو نفسه بالوقت الجسد ولكنَّ الجسد، بتألم تتألَّم النفس أن ننكر ال نحن ُكره.
ال بالكماالت مستكملة كانت إذا لذلك العليا؛ بالذات واالتحاد الكمال بلوغ عن يعيقها

الثالث: املعلم قال الجسد. لفراق تحزن

األوس��ِع ال��ف��ض��اء إل��ى ال��رح��ي��ل ودن��ا ال��ح��م��ى م��ن ال��م��س��ي��ر ق��رب إذا ح��ت��ى
��ِع ال��ه��جَّ ب��ال��ع��ي��ون يُ��دَرك ل��ي��س م��ا ف��أب��ص��رت ال��غ��ط��اء ُك��ش��ف وق��د س��ج��ع��ت،

جسد من ينقذني «َمن األمم: فيلسوف بولس القدِّيس بقول يذكِّرنا الكالم وهذا
هللا؟» مع وأصري ألنحل هذا املوت

وارد وهو بالجسد، النفس عالقة برهان منها عميقة، عديدة براهني ذلك غري وله
(ص٣٠٢–٣٠٩). النجاة كتاب يف

نفًسا أن فرضنا إذا اآلتي: بالدليل يبطلها سينا ابن فإن التناسخ مسألة أما
البدن فيكون به، وتتعلَّق له تحدث نفًسا يستحق بذاته فإنه بدٍن وكل أبداٌن، تناسختها
واملدبرة؛ املعرفة هي واحدة نفًسا نفسه يستشعر حيواٍن وكل مًعا، نفسان فيه الواحد
بالبدن تشتغل وال بنفسها، هي وال بها الحيوان يشعر ال أخرى نفس هناك كان فإن
بوجٍه تناسخ يكون فال النمو، بهذا إال تكن لم العالقة ألن البدن؛ مع عالقة لها فليس

طويًال. كالًما فيه إن بيْد كفايًة؛ االختصار أراد ِلَمن املقدار وبهذا الوجوه، من

القول وصفوة

أن من أبعد سينا ابن فإن الفكر؛ عالم يف جديدة نظريات إخراج باإلبداع فهمنا إذا إننا
أرسطو عن أخذ فإنه عليها؛ الكالم مرَّ التي النفس نظريات يف أقله االبتكار إليه ينسب
ذلك إىل وضمَّ فيها، اإلدراك مراتب الفارابي وعن خلودها، أفالطون وعن النفس، حدوث
وآراء نظريات ضم باإلبداع فهمنا إذا ولكن واألشكال، األجناس مختلفة صوفية عنارص
القبيل هذا من سينا ابن فإن الناحت؛ بيئة يالئم علميٍّا نحتًا نحتها ثم بعض إىل بعضها

ورويَّة). بإمعان كتاباته (طالع بصرية ذي عىل يخفى ال كما مبدع هو
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واملعلول الِعلَّة

رياضيٍّا، أم كان طبيعيَّا علم، كل العلوم، سائر عن سينا ابن نظر يف اإللهي العلم يختلف
يدرس فإنه اإللهي العلم ا أمَّ املوجودات، بعض حال أو معنيَّ موجود عن يفحص إنما
جزئية، العلوم جميع تكون االعتبار هذا وبموجب بذاته، له التي ولواحقه املطلق املوجود

اإللهي. العلم بعد مطلق علم عن خرب وال
اتفقت ما عىل تعاىل هللا ألن املطلق؛ واملعلول املطلقة العلَّة هو اإللهي العلم محور
للوجود مبدأ هو بل آخر، معلول موجود دون معلول ملوجود مبدأ ليس كلها اآلراء عليه
إذا علينا عذل وال لوم ال إذن أيًضا،1 املطلقة العلَّة هو يكون ولذا اإلطالق؛ عىل املعلول

واملعلوالت. بالعلل سينا ابن إلهيات عن كالمنا افتتحنا
مبدأ هي والنقطة ومبدأ، االبن علَّة هو فالوالد ِعلَّة؛ مبدأ كل وليس مبدأ، ِعلَّة كل
قد فإنه سينا ابن أما األرسطوية. التعاليم من مقتبس قول وهذا علته. وليست السطر
يف وجود له استتمَّ قد يكون ما لكل يُقال «املبدأ قوله: بدليل واملبدأ العلَّة بني خلط
إلخ.»2 … به ويتقوَّم آخر يشء وجود عنه يحصل ثم غريه، عن ا وإمَّ ذاته، عن ا إمَّ نفسه،
أقسام أربعة إىل فيقسمها الفيلسوف؛ منوال عىل العلل تقسيم يف الرئيس ينسج

غائيَّة. وعلَّة فاعلة، علَّة صورية، علَّة مادية، علَّة رئيسية:
املختلفة التغايري هذه رشح ويتوقَّف تغيري، حصل إنه يقال يشءٍ من يشءٌ تكوَّن كلَّما
املادية العلَّة أو املادة هو وقار ثابت موضوع عىل تطرأ أنها أولهما مبدأين؛ عىل العارضة

ص٣٢٢. النجاة، انظر 1
ص٣٤٤. النجاة، راجع 2
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الصورة وهو املادة يف يظهر جديًدا شيئًا بأنَّ قائمة التغايري هذه أن وثانيهما للتغيري،
جزءًا كانت إذا العلة أن يصدر هذا فمن للتغيري، املعروض للموضوع الصورية العلَّة أو
كانت وإذا مادية، دعوناها بالفعل موجوًدا يكون أن بالفعل حصوله عن يجب ال ملعلولها
مثال صوريَّة، يناها سمَّ بالفعل له املعلول وجود بالفعل وجوده عن يجب ملعلولها جزءًا
الرسير مادة هو الذي الخشب يف بالقوة كامٌن الرسير فإن للرسير؛ الخشب املادية: العلَّة
الشكل الصورية: العلَّة ومثال الفعل، إىل القوة من النجار يد تخرجه أن قبل املبهمة
الفكر هذا أخذ ولقد للمركَّب، وصورة للمركَّب هيوىل العلل فتكون للرسير، والتأليف

فقال: واضح بأسلوب وأفرغه األكويني توما القديس

الصورة وكذا املادة، يف إالَّ توجد ال الصورة أن جهة من الصورة ِعلَّة هي املادة
املادة من وكلٌّ بالصورة، إال بالفعل لها وجود ال املادة أن جهة من املادة علَّة
الجزء نسبة املركَّب إىل نسبتها وكلتاهما األخرى إىل بالقياس تقال والصورة

الكل. إىل

املعلول؛ لذات مالقية أو مباينة تكون أن فإما ملعلولها، جزءًا العلَّة تكن لم إذا أما
تنعت أن وإما للهيوىل، كالصورة وهذا بها، املعلول ينعت أن فإما مالقية كانت فإن
الوجود معلولها تعطي أن فإما مباينة كانت وإن للعرض، كاملوضوع وهذا باملعلول،
وعندئٍذ الوجود، ألجل تعمل بل الوجود؛ تعطي أن وإما فاعلة، تكون وحينئٍذ الكامل
يشء؛ يكون منه ما هي — الشيخ نظر يف — الفاعلة العلَّة فتكون غائيَّة، وتصري تتغريَّ
العلَّة وتكون الوجود، إىل الالوجود من االنتقال أو آخر وجوٍد إىل وجود من االنتقال أي

الوجود. إىل الفعل إبرازها يف العلة إليه ترمي الذي الهدف هي الغائيَّة
فهي الفاعلة العلَّة وأما املادي، للموجود الباطنان املبدآن هما والصورة املادة إن

الرئيس: الشيخ قال ن، التكوُّ أو للصريورة الخارج املبدأ

علل، أنها يف العلل علة وهي العلل، سائر تتقدَّم فإنها يشء هي بما والغاية
بعينها هي الفاعلة العلَّة تكن لم وإذا تتأخر، قد األعيان يف موجودة هي وبما
العلل سائر ألن وذلك الغاية؛ عن الشيئية يف ًرا متأخِّ الفعل كان الغائيَّة العلة
توجد وهي آخر، يشء ألجل هي وليست الغاية ألجل بالفعل علًال تصري إنما
الحاصل يكون أن ويشبه بالفعل، علًال العلل فتصري الوجود من نوًعا أوًَّال
فإن الغاية؛ هو َيشء كلِّ يف األول واملحرِّك األول الفاعل أن هو التمييز عند
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واملعلول الِعلَّة

النفس، يف التي الطبية الصناعة هي الربء وصورة الربء، ألجل يفعل الطبيب
نفس كان اإلرادة من أعىل الفاعل كان وإذا العمل، إىل إلرادته املحرِّكة وهي
تحريك عن تحدث التي اإلرادة من توسط غري من محرِّك هو فاعل هو ما
وأما بالزمان، املعلول يتقدَّمان قد والقابل الفاعل فإن العلل سائر وأما الغاية،
والفاعل املركَّب من أحسن دائًما والقابل البتَّة، بالزمان تتقدَّم فال الصورة

مستفيد.3 ال مفيد والفاعل مفيد، ال مستفيد القابل ألنَّ أرشف؛

مادة أي العنرص أوًال: العلل؛ من أنواع ستَّة يثبت سينا ابن إن وجيز: وبكالٍم
الفاعل، خامًسا: الهيوىل، صورة رابًعا: املوضوع، ثالثًا: املركَّب، صورة ثانيًا: املركَّب،
لليشء بالقوة ِعلَّة مًعا ألنهما املوضوع؛ يف تذوب املركَّب مادة أنَّ بيد الغاية، سادًسا:
بالفعل. ِعلَّة مًعا ألنهما الهيوىل؛ بصورة تمتزج املركَّب وصورة وجوًدا، يكتسب أن املزمع
هو الذي عنهما للصادر إال ِعلة يكونا أن يمكنهما ال والصورة الهيوىل أن ومعلوم
مطلقة، واحدٍة ِعلٍة بوجود إال يؤمن ال سينا ابن أن نعرف االعتبار هذا ومن بذاته، ممكن
إال بذاتها تملك ال الوجود واجب عن تصدر التي األشياء جميع فإن الوجود واجب وهي
عندما حق عىل الروماني الفيلسوف شيرشون كان إذن معلولة،4 هي ولذلك فقط؛ إمكانًا

«.Causa causarum misereme ارحمني العلل علَّة «يا نزعه: ساعة يف رصخ

ص٣٤٥. النجاة، اقرأ 3
و٧٦. ص٧٥ اإلفرنيس، صليبا جميل الدكتور كتاب راجع 4
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الثامن الفصل

تعاىل؟ اهللا هو ما

وجوده؟ تثبت التي الرباهني هي فما موجوًدا كان وإذا

أو ، عبقريٍّ فنَّاٍن يُد أبدعته تمثاًال شاهد فإذا الفاعل، معرفة حب عىل اإلنسان ُفطر
الذي هو «َمن يرسلها: عبارٍة فأول وألواِنه خطوِطه بني تناُسب ال ًال متقحِّ رسًما رأى
مبدعها، عن وتساءلوا مليٍّا املوجودات لوا تأمَّ إذا الفالسفة عىل تثريب ال إذن ذلك؟» صنع
وبني بينه القائمة العالقة وتحديد الخالِق، ملعرفِة كتاباتهم من األوفر القسم صوا وخصَّ

مخلوقاته.

اإللهي الوجود (1)

معرفة إىل النسبي املوجود معرفة من نتسلَّق أنَّنا الفارابي كأستاذه سينا ابُن يعتقد
معرفة إىل توصلنا املمكن للوجود معرفتنا أرصح: أخرى بعبارٍة أو املطلق، املوجود

الوجود. واجب
فيكون يوجد، أن يمكنه يولد يشء وكل يوجد، ال أن يمكنه الفساد يعرتيه يشء كل
أن تقدر ال املمكنات سلسلة أنَّ إال باإلمكان، متعلًِّقا الرئيس نظر يف املوجودات تغيري إذن
تستطيع وال بذاتها، الوجود ممكنة تبقى متناهية غري كانت إذا ألنَّها متناهية؛ غري تكون
وموجود ممكن موجود إىل املوجودات م نقسِّ أن إذن فيلزمنا الوجود، ذاتها تعطي أن
يعرض لم موجوًدا أو موجود غري ُفرض متى الذي املوجود هو الوجود فاملمكن واجب،
محال، عنه عرض موجود غري ُفرض متى الذي املوجود هو الوجود والواجب محال. منه



الفيلسوف سينا ابن

فيجب ممكنًا، لكونه ذاته من وجوده يتناول أن يقدر ال الوجود املمكن املوجود أن وبما
ما وهو الوجود املمكنات يعطي الذي الوجود الواجب املوجود من وجوده يأخذ أن إذن

هللا. نسميه
سينا: ابن قال

واجبًا كان فإن ممكن؛ وإما واجب فإما وجود وكل وجوًدا، هنا أن شك ال
املمكن أن ح نوضِّ فإنَّا ممكنًا كان وإن املطلوب، وهو الواجب وجود صحَّ فقد

الوجود.1 واجب إىل وجوده ينتهي

برهان إىل ينتقل بل هللا؛ وجود إثبات يف الحد هذا عند يقف ال الثالث املعلم إن
حادٍث؛ غري أو حادثًا إمكانه مع يكون أن إما ممكن؛ موجود كل أن نرى نحن العلل،
فهو بذاته كان فإن بذاته؛ أو بعلَّة وجوده ثبات يتعلَّق أن فإما حادث، غري كان فإن

كاألول. فيه والكالم معه فعلته بعلة، كان وإن ممكن، ال واجب
أن وإما حاًال، الحدوث مع باطًال حادثًا يكون أن إما يخلو فال حادثًا كان وإن
ظاهر محال األول فالقسم الحدوث؛ بعد يبقى أن وإما حدوثه، من قليل بعد يبطل
أن إذن فظهر متباينة، بصورة تتاىل ال األوقات ألن محال؛ أيًضا الثاني والقسم اإلحالة،
وهذه لوجوده، علَّة موجود لكل أن ينتج هذا من الحدوث، بعد يبقى املمكن املوجود

هللا.2 هي الطائقة القادرة املطلقة العلَّة

هللاوبساطته ماهيَّة (2)

متجزئًا جعلناه وجوده عن ماهيته فَصلنا إذا ألننا واحد؛ يشء هما هللا يف والوجود املاهية
هو ألنه الوجود؛ واجب يالئم ال الذي األمر بالقوة، ما يشء وفيه والبْعدية للقبْلية وقابًال
والواجب املوجودات، لجميع األول واملبدأ األوىل والعلَّة املطلق والوجود بالذات، الكمال

منتظرة. حالة له ليس الذي التام
أنه ذلك فيتبع بالفعل، هو فيه يشء وكل القوة، من خاٍل الوجود واجب أن وبما
مادة وال جسم، صورة وال جسم مادة وال بجسم، ليس هللا ألن واضح وهذا بسيط. تعاىل

ص٣٨٣. النجاة، عن 1

بعدها. وما ص٣٨٦ النجاة، طالع 2
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تعاىل؟ هللا هو ما

وال الكم يف ال قسمة له وال معقولة، مادة يف معقولة صورة وال معقولة، لصورة معقولة
واملاهية والكيف الكمِّ عن بريء برهان، أو حد تحت يقع وال القول، يف وال املبادئ يف
الخالق عالقة الرئيس الشيخ د يحدِّ ونظائرها األقوال بهذه … والحركة واملتي واألين

يشء. كل عىل وقادٌر الكل، فوق هو هللا أن عىل ويطلعنا باملخلوق،

هللاوحقيقته وحدانية (3)

من واحد له، حده أن جهة من وواحد وجوده، تماميَّة جهة من واحد الوجود واجب إن
أن جهة من وواحد الحد، بأجزاء وال له املقوِّمة باملبادئ وال بالكم ال ينقسم ال أنه جهة
أخرى، جهٍة من واحد هو وأيًضا الذاتية، حقيقته كمال وبها ه تخصُّ وحدة يشء لكل
إن أليس رشيك، وال له ندَّ وال الوجود، وجوب الوجود من مرتبته أن هي الجهة وتلك
َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل القرآن: لقول ترديد هي الجميلة الفلسفية النتيجة هذه

أََحٌد﴾. ُكُفًوا َلُه يَُكْن َوَلْم * يُوَلْد َوَلْم يَلِْد َلْم *
الوجود، الواجب من أحق حق ال كان له الثابت وجوده يف اليشء حقيقة كانت وملَّا
أيًضا: يقال وقد الحقية، معاني بكل حق نفسه بالوقت هو املطلق الوجود يملك ومن
بوجوده االعتقاد يكون مما الحقيقة بهذه أحقَّ حقَّ فال صادًقا به االعتقاد يكون ملا حقٌّ

لغريه. ال لذاته دوامه ذلك ومع دائًما، صدقه ومع صادًقا

هللاوعشقه عقل (4)

ال أن لها يعرض وإنما تعقل، أن عليها ممتنع غري كذلك هي بما الوجود طبيعة إن
املادة عن مجرَّد هللا أن والحال املادة، بعوارض مكتنفة أو املادة يف كانت إذا تعقل
وبما ذاته، عاقل فهو مجرَّدة هوية لذاته أن يعرف أنه وبما عقل، هو فإذن ولواحقها
البتة؛ كثرة فيه يوجب ال ومعقوًال عاقًال األول وكون معقول، فهو ذاتًا لهويته أن يعترب
مجرَّدة ماهية وأن ذاته، هي مجرَّدة ماهيَّة له أن اعتبار إال ليس األمرين تحصيل ألن
بال واحد يشء ل املحصَّ والغرض املعاني ترتيب يف وتأخري تقديم هنا وها له، ذاته هي

قسمة.
والخريية املطلقة، العقلية املاهية يف فيقوم الالمتناهي والبهاء والكمال الجمال أما
والبهاء الجمال له الوجود والواجب النقص، أنحاء من واحد كل عن الربيئة املحضة
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محبوب هو مدرك وخري مالئم جمال كل أن وبما اعتدال، كل مبدأ وهو املحض،
والبهاء، والجمال الكمال غاية يف ألنه ومعشوق؛ محبوب هو هللا أن فظهر ومعشوق،
واملعقول العاقل ل ويتعقَّ ل، التعقُّ وبتمام والجمال البهاء يف الغاية بتلك ذاته يعقل والذي
وملتذٍّ، الذٍّ وأعظم ومعشوق، عاشق أعظم لذاته ذاته يكون بالحقيقة واحٌد أنهما عىل

الرئيس: الشيخ قال

إحساس منها فالحسية مالئم؛ هو ما جهة من املالئم إدراك إال ليست اللذَّة إن
ألفضل إدراك بأفضل مدرك أفضل واألول املالئم، تعقل والعقلية باملالئم،
وليس يشء، إليه يقاس ال أمًرا ذلك ويكون وملتذٍّ، الذٍّ أفضل فهو مدرك،
غريها، استعمل استشنعها فمن األسامي، هذه غري أساٍم املعاني لهذه عندنا
للمحسوس؛ الحسِّ إدراك من أقوى للمعقول العقل إدراك أن تعلم أن ويجب
هو ويصري به، ويتحدَّ الكيل الباقي األمر ويدرك يعقل — العقل أعني — ألنه
للمحسوس.3 الحسِّ كذلك وليس بظاهره، ال بكنهه ويدرك ما، وجٍه عىل هو
قد والتنبيهات باإلشارات املوسوم كتابه يف الشيخ أن وهو َفِليشء؛ أعجب وإن
هذا أقر قد — هنا كما — غريه ويف — االتحاد معنى أي — هنا قاله ما أنكر
الفلسفي؟ سينا ابن تكفري يف النقص قبيل من هذا أليس به، ونادى االتحاد
بمقدار؟ إال اإلبداع من فيها وليس منقولة سينا ابن فلسفة أن هذا يثبت أال

املوىل. أراد إن محلِّها يف النقطة هذه سنجيل

و٤٠٢. ص٤٠١ النجاة، 3
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التاسع الفصل

الكون حدوث سينا كيفأثبتابن

الصحة؟ من نظريته نصيب هو ما

ًال! ومفصَّ مجمًال أبهاه ما الكون
مثل بالقلوب آخذ وال األلباب، ويُحريِّ املعارف، ي وينمِّ العقل، يذكِّي فيه يشء كل

تعاليمه!
حديث؟ أم قديم هو هل لكن

هللا؟ خلقه فكيف حديثًا كان وإذا
منذ الطبيعة وراء ما علماء أشغل، من جملة من عنها الجواب أشغل عويصة أسئلة
لكي به وأهابت سينا، ابن رأس يف جالت قد نفسها وهي الوجود، إىل العلم هذا ظهور

علميٍّا. عليها اإلجابة يحاول

الرئيس وضعية (1)

فالقديم اإلسالم؛ أرسطو يفهمهما كما وحديث قديم لفظتي إيضاح يجب يشء كل قبل
لذاته ليس الذي هو الذات بحسب القديم إن الزمان، وبحسب الذات بحسب رضبني: عىل
أيًضا والحديث لزمانه، أول ال الذي هو الزمان بحسب والقديم موجودة، به هي مبدأ
ابتداء، لزمانه الذي هو واآلخر موجودة، به هي مبدأ لذاته الذي هو أحدهما وجهني: عىل



الفيلسوف سينا ابن

وأن األبد، إىل يثبت قديم العالم أنَّ يعتقد كان فأرسطو فيه،1 يكن لم وقت كان وقد
وقدمية العمل، إىل يدفعها رئييس محرِّك إىل تفتقر أنها إال كالزمان أزلية فيه الحركة
العالم أنَّ ذلك فيتبع البتدائها، أول ال أي الزمان؛ بحسب بل الذات بحسب ليست العالم
يحرِّكه أول محرِّك إىل فيه، قوة ال محض فعٍل إىل إليه، يستند مبدأ إىل قدمه يف بحاجة

عنه. هللا نُنَزِّه الذي األمر الرش، إىل انتقل تحرَّك إذا ألنه معه؛ يتحرَّك وال
كالدين اإلسالمي الدين نرى كثريًا الرئيس الشيخ به تأثَّر الذي الرأي هذا تجاه
يف يشء كل وأبدع العدم من العالم برأ تعاىل هللا بأن يقول القبيل، هذا من املسيحي

فعليٍّا. إبداًعا
الفيلسوف رأي اتبع إن رأيه: إبداء يف وحار الجوابني هذين حيال سينا ابن وقف
ناقض القرآن قول اتبع وإن متزندًقا، وصار الدين أصول عن ابتعد وبجره بعجره
مذهبه وينرص له، ب يتعصَّ «كان الشهرستاني: يقول كما — الذي الفيلسوف معلِّمه
الفلسفة؛ حظرية عن وابتعد املتكلِّمني، خطة عىل وسار به.»2 إال القدماء من يقول وال
عىل الشيخ عزم عندئٍذ مسلَّماتهم،3 بلوازم الخصوم تؤاخذ جدلية املتكلمني طريقة ألن
مواد فأخذ والدين، الفلسفة بني الجمع أي الفارابي؛ أستاذه به بدأ الذي املرشوع إتمام

غريبة. عجيبة بنظرية سبكها ثم وصقلها، املتقدمني

الصدور أساسنظرية (2)

فنوجزها Emanation الصدورية نظريته تقرير يف الرئيس عليها ل عوَّ التي املبادئ أما
يأتي: بما

واحد تعاىل هللا أن والحال واحد، إال عنه يوجد ال واحد هو حيث من الواحد إن أوًال:
وال واحد، إال الواحد هللا عن يصدر أن يمكن ال فإذن سابًقا؛ أنبأ كما الوجوه كل من

أيًضا. العقلية الوحدة ذلك من تستثنى
املفارق الجوهر إن قلنا: فإذا لإلبداع، مقارن املفارقة الجواهر يف التعقل إن ثانيًا:

نفسه. اليشء ذاك أبدع قد إنه نقول فكأننا ما شيئًا ل تعقَّ قد الفالني

ص٣٥٥. النجاة، 1
ص٦٠. ،٣ جزء والنَحل، امللل كتاب هامش انظر 2

ص٨٠. الضالل، من املنقذ راجع 3
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يوجد ال أنه وبما بغريه، واجبًا بذاته ممكنًا يكون بذاته الوجود واجب ليس ما ثالثًا:
إال يملك ال الوجود واجب عن بمعزل هو ما كل أن فينتج واحد وجود واجب سوى

ممكنًا. وجوًدا
املفارقة العقول وباقي هللا عىل وأفرغناها محَكًما مزًجا املبادئ هذه مزجنا وإذا

اآلتي: املنوال عىل الكون عنها يصدر

النظرية هذه جرم (3)

من ألن واحًدا؛ إال يكون أن يقدر ال الذي األول العقل عنه صدر ذاته عقل إذا هللا إن
يعقل وملَّا ثاٍن، عقل عنه يصدر هللا األول العقل يعقل وعندما الواحد، إال يشتق ال الواحد
الكامن الوجوب عن تصدر فالنفس وجسمه؛ األول الفلك نفس لها تعقله من تشتق ذاته
مثلث إذا فهناك اإلمكان، من األول العقل يف ا عمَّ يصدر والجسم األول، العقل ذات يف
الثاني العقل هذا إن ثم األول، والفلك والنفس الثاني العقل األول العقل عن يفيض
يصدر لذاته تعقله ومن ثالث، عقل لألول تعقله من فيصدر بذاته؛ ممكٌن باألول واجب
إىل األمر ينتهي حتى وأفالًكا ونفوًسا عقوًال يُنتج ل التعقُّ هذا يزال وال وجسًما، نفًسا
حلقة كل سلسلة تؤلِّف إذن السماوية فاألمور والفساد؛ الكون عالم مدبِّر العارش العقل
ثالثة فيبدع األول العقل أما األول. العقل إال يبدع ال فاهلل أشياء؛ ثالثة ن تتضمَّ منها
الثالث العقل أشياء: ثالثة يبدع الثاني والعقل والفلك، والنفس الثاني العقل أشياء:
باألرض.4 املحيطة الهواء وكرة القمر فلك إىل الصدور يصل أن إىل وهكذا وفلكه، ونفسه
األوىل بالعلَّة أي — وباألول الوجود، ممكن بذاته (األول) املعلول «إن سينا: ابن قال
رضورًة، األول ويعقل ذاته، يعقل وهو عقل بأنه وجوده ووجوب الوجود، واجب —
وعقله نفسها، حدِّ يف الوجود ممكنة لذاته عقله معنى الكثرة من فيه يكون أن فيجب
فإنَّ األول؛ عن له الكثرة وليست األول، وعقله بذاته املعقول األول من وجوده وجوب
يعقل أنه كثرة ثم وجوده، األول من له بل األول؛ سبب ال بذاته له أمر وجوده إمكان

األول.»5 عن حدوثه لوجوب الزمة؛ كثرة ذاته ويعقل األول

و٦٧. ص٦٦ صليبا، لجميل سينا ابن إىل أفالطون كتاب راجع 4

و٤٥٤. ص٤٥٣ النجاة، 5
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الفيلسوف سينا ابن

هذه لنا جازت إذا — االشتقاقية سينا ابن نظرية يف الجوهرية النقطة فتكون
موجود إصدار من تمكِّنه قوة له يكون لكي باإلله؛ واجب األول العقل أن هي — التسمية

هيوالني. جسم إبراز عىل ليقدر بذاته وممكن روحاني،

النظرية هذه مصادر (4)

حركات ذات أفالًكا هناك وأن إلًها، العالم فوق «أن أرسطو: من سينا ابن اقتبس
أفالطون عن وأخذ قديم.»، العالم وأن العقول، تأثري تحت تتحرَّك وأنها مستديرة،
الوجه عىل األشياء ويعقل ذاته يعقل اإلله وأن الواحد، عن يصدر ال الكثري «أن وبلوتن:
وتناول إليه.»، ويعود الواحد يتأمل العقل وأن األول، العقل يولِّد لذاته عقله وأن الكيل،
هو الثاني فهذا الثاني، وجود األول عن «يفيض الفاضلة: املدينة يف قوله الفارابي عن
يعقل فما … األول ويعقل ذاته يعقل فهو مادَّة يف هو وال أصًال، م متجسِّ غري جوهر أيًضا
السماء وجود عنه يلزم ه تخصُّ التي بذاته متجوهر هو وبما ثالث، وجود عنه يلزم األول
ألن والطبيعيني؛ مني املنجِّ بعض تعاليم إليها وأضاف اآلراء هذه سينا ابن فعجن األوىل.»،
اختالف عىل تدل مختلفة العالم هذا يف وآثاًرا أفعاًال العلوية لألجرام يجدون كانوا هؤالء
الوجود إمكان «إن األقوال: هذه نظري وغريها نجاته يف قال كان ملا ذلك ولوال طبائعها،

(ص٤٥٥). الفلك» صورة يحاذي الذي بالفعل الفعل إىل يخرج
عند الصدور نظرية يف اإلبداع ناحية طفيفة هي كم نعرف التلميحات هذه من
قد الغزايل ألن الغابرة؛ العصور يف حتى االهتمام تستحق ال أنها وكيف سينا، ابن
بهذه الفاسدة املذاهب أصحاب مع صاحبها وخاطب الزائفة، التعاليم مصاِف يف وضعها

القاسية: اللهجة

اإلنسان حكاه لو ظلمات فوق ظلمات التحقيق عىل وهو تحكُّمات، ذكرتموه ما
مزاجه.6 سوء عىل به الستدلَّ رآه مناٍم عن نومه يف

ص٢٩. الفالسفة، تهافت 6
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توما والقديس سينا ابن بني (5)

من صنع كما والدين الفلسفة بني التوفيق أراد قد الصدور بنظرية الرئيس أن معلوم
هذه؟ مهمته يف توفق هل ولكن األكويني، توما القدِّيس بعده

بصفقة رجع قد التمويه والكثرية باألشباح املليئة هذه بنظريته اإلسالم أرسطو إن
األول العقل بأن قوله الفلسفة يناقض فما والدين: الفلسفة يناقض ما فيها ألن املغبون؛
تولَّد وكيف اإلمكان؟ هذا جاء أين فمن باإلله، وواجٌب بذاته ممكٌن هللا عن الصادر
العقل بصدور قوله الدين يعاكس ومما املسألة، هذه عن يجيب ال الرئيس إن الوجوب؟

… هللا عن األول
بدء بدء فميَّز الشيخ، من تفكريًا وأعمق بًا تأدُّ أكثر كان فإنه النرصانية أرسطو أما
العالم حدوث عىل الربهان نقيم أن يمكن ال العقلية القوى فبموجب واإليمان، العقل بني
القديم الربهانني تحتمل العالم وماهيَّة باملاهية، الحد هو الربهان مبدأ ألن جهته؛ من

والحديث.
التي الفاعلة العلَّة جهة من العالم حدوث عىل الربهان نقيم أن نقدر ال وكذلك
هللا يريده ما إىل بالنظر إال بالعقل عنها البحث يستطاع ال هللا إرادة ألن باإلرادة؛ تفعل
املطلقة، بالرضورة يريده فليس املخلوقات، إىل بالنظر هللا يريده وما املطلقة، بالرضورة
أم الزمان قبل العالم خلق هللا أن هل نعرف أن الطبيعي العقل بقوة نستطيع ال فإذن
إرادته كشف هللا ألن حديث؛ العالم أن نعتقد أن علينا فيتحتَّم اإليمان بحسب أما بعده؟
عقيدة العالم حدوث يكون فإذن البرش؛ يستند ذراعه إىل الذي بالوحي لإلنسان اإللهية
والوحي الفلسفة بني أكوينيا ابن ق دقَّ وهكذا الربهانية، بطريقة إثباته يمكن وال إيمانية،

القضية. بهذه
بأن القائل زعمه وأبطل بالالئمة، سينا ابن عىل توما القديس أنحى قد كذلك
ال اآللية الثانية العلَّة ألن بعده؛ آخر جوهًرا خلق هللا من املخلوق املفارق األول الجوهر
عىل لها خاص بيشء التهيئة وجه عىل تساعد حيث من إال العالية العلَّة فعل يف تشرتك
الخشب قطعة من يصدر له التي بالخاصة املنشار أن ترى أال األصيل. الفاعل مفعول
هو الخالق هلل الخاص واملفعول الرئييس، للفاعل خاص مفعول هي التي الكريس صورة
تخلق أن لخليقة يمكن ال فإذن املطلق؛ الوجود وهو سواه ما جميع عىل سابًقا يكون ما

واالستخدام. اآللية بوجه وال ة، الخاصَّ بقوتها ال
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هللا مقدرة وبني واحد، إال يصدر ال الواحد عن بأن القائل املبدأ بني التوفيق ا أمَّ
بها هو التي بالصورة يفعل بالطبع الفاعل أن النمط هذا عىل فيكون الكثرة، إيجاد عىل
الفاعل أما فقط. واحًدا إال يفعل ليس ولذا فقط؛ واحدة الواحد يف هي والتي موجود،
كثرية أموًرا هللا ل تعقُّ كان ملَّا فإذن املعقولة؛ بالصورة فيفعل مخلوقاته يف كاهلل اإلرادي
يكن وإن — أنه يلزم مقاًما وأسمى كماًال أكثر يجعله بل وبساطته؛ وحدانيته ينايف ال

يعقلون. لقوٍم كفاية القدر وبهذا كثرية، أشياء يصنع أن يقدر — واحًدا
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العارش الفصل

يعرفاجلزئيات؟ اهللا بأن سينا ابن أقرَّ هل

فقط؟ الكلِّيَّات يف تعاىل معرفته َحَرص أم

معرفته هللا عىل أنكر سينا ابن بأن تقول فئة فئتني؛ سينا ابن فلسفة مؤرِّخو انقسم
الصارمة الفئة هذه طليعة ويف الكليات، إىل تتعدَّى ال معرفته أن وأثبت للجزئيات،
الرئيس أن ألحد ُخيِّل إذا وقال: األمر هذا يف َغاَىل اد النقَّ بعض إن بل ال الشهري، الغزايل
البينات هذه وتطبيق رشح فيجب الجزئيات، يعرف هللا أن عىل األحايني بعض يف يربهن

الصدورية. نظريته مقتضيات يالئم وتطبيًقا رشًحا
اإلسالم أرسطو لتُظهر وسعها وتفرغ الخط، طول عىل األوىل تناقض الثانية والفئة
واألرض السموات يف ما كل يعرف هللا أن أعلن قد أنه عىل وتُربهن الوِرع، املتديِّن بمظهر
املطران القضية هذه إثبات يف حماسًة العرصيني النقاد أشد ولعلَّ الجزئيات، أدق حتى
النجاة، إللهيات الالتينية الرتجمة عىل علَّقها التي املقدمة يف املاروني كرم أبو هللا نعمة

.١٩٢٦ رومية عن مطبوعًة وأصدرها
والرويَّة، اإلمعان عىل مبنيٍّا رشًحا الشيخ كالم رشح إىل نميل فإننا نحن أما
الطرق كانت وإذا التخريجني، هذين مع تماًما تتفق أن يمكن ال املسألة أن حني موضِّ
السديد، والوضوح املوزون املنطق إىل تفتقر نظريته تقرير يف سينا ابن نهجها التي
أيًضا معناه ليس أنه كما للجزئيات، معرفته سبحانه هللا عىل أنكر أنه معناه ليس فهذا

األمر. بهذا سلَّم أنه
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باملكان الجهل من هو الوجود واجب يف تعدُّد أو تركيب بأي التسليم أن سينا ابن يَعترب
شخيص، يشء عنه يعزب وال يشء، كل «يعقل هللا أن يعتقد أخرى جهٍة ومن األعىل،
يحوج التي العجائب من وهذا األرض. يف وال السموات، يف ذرة مثقال عنه يعزب فال
التوفيق يف هي بهذا يسلِّم من كل عند الصعوبة إن إذن قريحة.»1 لطف إىل تصورها

الوجود. واجب يف الجزئية األمور وإدراك السامية، البساطة بني
من األشياء هللا يعقل أن يجوز ال أنه الشيخ يثبت العويصة املسألة هذه حلِّ يف
وإما باألشياء، تقوُّمها يكون وبالتايل يعقل؛ بما متقوِّمة ا إمَّ ذاته تكون لئال األشياء؛

نواحيها. جميع من الوجود واجبة تكون فال تعقل أن لذاته عارض
الذهبية؟ بصورتها األشياء الوجود واجب يَعقل هل ولكن

زمانيٍّا «عقًال تتغريَّ الذهبية الصورة هذه ألن أيًضا؛ باإلنكار فيلسوفنا يجيب هذا عن
صورة وكل محسوسة صورة كل أن عن فضًال الذات، متغري هللا فيكون ًصا»، متشخِّ
املعرفة هذه ألن متجزئة؛2 بآلة ونتخيَّلها محسوسة، هي حيث من ندركها فإنما خيالية
أن يمكننا ال الذي األمر واملكان، الزمان بتغري يتغريَّ والخارج الخارج، من إلينا تأتي
الخصوص هذا يف كالمه سينا ابن يختم أن وقبل وتعاىل، سبحانه هللا يف بوجوده نسلِّم
من كثري إثبات كذلك له، نقٌض الوجود للواجب األفاعيل من كثري إثبات أن «كما يقول:

التعقالت.»3
الجزئيات؟ يعرف أن هللا يستطيع كيف إذن

نفى فبعدما بالرأي، والتفرد االبتكار ينقصه ال لذيذًا رشًحا ذلك يرشح الرئيس إن
الوجود واجب يَعقل كيف ا أمَّ معناه: ما قال بالخالئق امتزاج وكل تعدد كل الباري عن
يتولَّد وما املوجودات أوائل عقل موجود، كل مبدأ أنه وعقل ذاته، عقل إذا فإنه األشياء؛
يعلم الوجود واجب كان فإذا وعليه وإذنه، بأمره إال األشياء من يشء يوجد وال عنها،
من لها وما األزمنة، من بينها وما إليه تتأدى ما رضورة فيعلم ومطابقاتها األسباب
من الجزئية لألمور مدرًكا فيكون هذه، يعلم وال تلك يعلم أن يمكن ليس ألنه العودات؛

ص٤٠٤. النجاة، 1

ص٤٠٤. النجاة، 2
والصفحة. املصدر نفس 3
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إىل فباإلضافة شخًصا بها صت تخصَّ وإن صفات، لها حيث من أعني كلية، هي حيث
صة.4 متشخِّ حال أو ص متشخِّ زمان

ذاته من ولكن الجزئيات، يدرك هللا أن يعتقد الرئيس أن سبق مما إذن ظهر
عينها. الجزئيات أسباب ومن الشاملة

القابلة واملتعددة املركَّبة باألشياء كذاته البسيط اإللهي العقل عالقة ح نوضِّ أن علينا بَِقي
كما املسألة هذه يحلَّ لكي وْسعه يبذل سينا ابن أن وهلة ألول ويلوح والبْعدية. القبْلية

السابقة. حلَّ
يعرف كاملًة معرفًة ذاته يعرف ما بمقدار فيلسوفنا نظر يف الوجود واجب إن
صفاته يعرف تعاىل بكونه أيًضا نُسلِّم أن يلزمنا بهذا سلَّمنا وإذا كاملًة، معرفًة األشياء

وقوته. فعله يعرف وبالتايل كاملًة؛ معرفًة وكماالته
للموجودات األول املبدأ هو هللا أن إلهياته يف يردِّد سينا ابن أن البيان عن وغنيٌّ
أن يلزم فإذن الحقيقة؛ درجات من درجة كل إىل تمتدان وفاعليته قوته وأن بأرسها،

الحقيقة. درجات من درجة كل إىل معرفته تمتدَّ
فعله يعرف لكونه نظًرا ذاته؛ يعرف ما بمقدار األشياء يعرف هللا أن قرَّر وإذ
كل ليس ولكن األشياء، جميع مبدأ هو هللا أن مربهنًا تقدَّم ما عىل يضيف نراه وقوته،
بواسطة، اآلخر والبعض مبارشًة عنه يشتق بعضها بل واحد؛ بنظام عنه تصدر األشياء
ذلك من فينتج الفاسدة، غري البسائط عن تصدر فإنها الفاسدة املوجودات وخصوًصا
املخلوقات ويرى االنحالل، تقبل ال التي املخلوقات يشء كل قبل ذاته يف يرى هللا أن
البسائط يعقل هللا إن أدق: وبعبارٍة الخاصة، بعللها أي باألغيار؛ التنويه املوجودات أو
البسائط، عن تصدر املركَّبة األشياء أن وبما جوهري، ومعقول وعاقل عْقل ألنه بذاته؛
التي الخاصة بعللها املركَّبات يعرف أنه بان ة، تامَّ معرفًة البسائط يعرف تعاىل وهو
األفهام من هذه نظريته يقرِّب ولكي عميق؛ تحليل يخفى ال كما وهذا البسائط. هي

وهو: غريبًا، مثًال للدارس يرضب

بمقدرة كلها السماوية الحركات يعلم نابغة عالم الناس من زيًدا أن افرتض
وانفصال اتصال وكل كسوف كل يعلم نفسه بالوقت فهو الوصف، تفوق

ص٤٠٤. النجاة، 4
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قبل الفالني بالكسوف فيخربك كيلٍّ، نحٍو عىل ولكن بعينه، يكون جزئي
يعلمك إال الكسوف ذلك عوارض من عارًضا يبقى وال طويل، بزمان حدوثه
كسوفات عىل يحمل أن يجوز قد املعنى هذا ألن كليٍّا؛ علمه يكون فعندئٍذ إياه،
ذلك أن ما بنوع يعلم أنَّه إال الحال، تلك حاله تكون منها واحدٍة كل كثرية
عىل هذه نظريته يبني فيلسوفنا أن فيكون بعينه، واحًدا إال يكون ال الكسوف
منها انتقل ووجودها األشياء يف األسباب بجميع اإلحاطة وقعت «إذا املبدأ: هذا

املسببات.»5 جميع إىل

التي هي واإلرادة العميل للعقل الوحيد السبب هو اإلنسان يف النظري العقل إن
فينا. اإلرادة غري القوة فتكون للعمل، أعضاءنا تُحرِّك

وصفاته وعلمه وإرادته عقله ألن ذلك؛ من يشء إىل محتاًجا فليس الوجود واجب أما
ينتج: هذا من ذاته. هي

عن مأخوذًا ال للكل مبدأ هو عقًال للكل عاقلة ذاته كون هي له التي القدرة أن
الصفحة) (نفس يشء. وجود عىل متوقِّف ال بذاته ومبدأ الكل،

وجوده يرى إنه حتى له مبدأ هو وما ووجوده ذاته يعرف هللا ألن حقيقي؛ وهذا
املوجودات نظام الشاملة األوىل العلَّة لكونه بجوهره؛ يعرف هللا فإذن الوجود؛ يف فائًضا

فيها. جوده وفيض بأرسها

لنعلم نفسه؛ املوضوع هذا يف توما القدِّيس رأي عىل نأتي أن املناسب من نرى هذا وبعد
غموض عىل أيًضا ولنطلع األولية؛ املبادئ بعض عىل اتفاًقا الفيلسوفني هذين بني أن
إىل راجع هذا ولعلَّ الالتيني، الفيلسوف وإيجاز ووضوح العربي الفيلسوف وإسهاب

شاسًعا. اختالًفا بعضها عن تختلف التي االثنني عقلية

ص٤٠٧. النجاة، 5
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الفصل كرَّس قد (٢١٤ (بحث الالهوتية خالصته من األول املجلَّد يف أكوينيا ابن إن
الباحث بوجه ا سدٍّ تقف التي الصعوبات أورد أن وبعد املسألة، هذه لدرس عرش الحادي
يعرف هللا أن عىل يربهن أخذ النظري، املنقطعة الخالصة تلك يف عادته جاري عىل

الجزئيات:

موجودة املخلوقات يف املوجودة الكماالت جميع ألن الجزئيات؛ يعرف هللا إن (١)
أن الرضورة من فإذن لنا؛ كمال الجزئيات ومعرفة أعىل، وجٍه عىل هللا يف سابًقا وجوًدا

الجزئيات. يعرف هللا
البساطة حال عىل هللا يف موجودة السفىل املوجودات يف مة املتقسِّ الكماالت إن (٢)
واملاديَّات، الجزئيات أخرى وبقوة واملجرَّدات، الكلِّيَّات بقوة ندرك ُكنَّا وإن فإذن والوحدة؛

البسيط. بعقله األمرين يدرك هللا أن إال
ألنه األشياء؛ جميع عىل مسيطًرا علمه كان بعلمه، األشياء جميع ِعلَّة هللا كان ملَّا (٣)
السامية معرفته عن يغيب وال بالجميع، عالم هو ذلك بمقدار للجميع علَّة هو ما بمقدار

األرض. وتحت واألرض السموات يف مما يشء أدنى

كما وهي الجزئيات، يعرف هللا أن توما القديس بها أثبت التي الرباهني هي هذه
وأرسطو اإلسالم أرسطو أي — االثنان فيكون مقنعة، واضحة، عميقة، مكينة، يخفى ال
هو ذلك بمقدار املوجودات لجميع علَّة هو ما بمقدار هللا أن عىل متفَقني — النرصانية
علِّيته. عموم قدر عىل هللا علم عموم محَكمة: فلسفية وبعبارة املوجودات، بجميع عالم
سينا ابن تحليل أن عىل يربهن توما القديس ألن اختلفا؛ فقد ذلك كيفية بيان يف أما
مهما أقوى صوًرا الكلية العلل من تستفيد الجزئيات ألن وافية؛ غري وبراهينه كاٍف غري
جميع فلكيٌّ عرف لو هذا وعىل الشخصية، باملادة إال ص تتشخَّ ال ببعض بعضها تقارنت
فإذن يعرفه؛ ال كسوف هو حيث من الكسوف أن فينتج السماء يف التي الكلية الحركات
عرف لو آخر: وبمثال جزئيتها، يف الجزئيات يعرف ليس هللا أن يلزم املذكور الوجه عىل
وكذلك اإلنسان، هذا هو حيث من النحو هذا عىل يعرفه فال زيد، ابن بطرس أن عارف
هي حيث من أي — جزئياتها يف يعرفها ال فإنه عللها؛ يف الجزئيات عرف لو هللا فإن

هذه.

65



الفيلسوف سينا ابن

هللا معرفة كيفية يف سينا ابن نظرية كفاءة عدم توما القديس بنيَّ أن وبعد
عىل معرَّبة ألفاظه هاك اذ، أخَّ ووضوح لطيف بإيجاز نظريته يرشح أخذ للجزئيات

الالتيني: أصلها

الكيل حقيقة تستفاد منها التي الصور ال تعم الفاعلية هللا قدرة كانت ملَّا
التي الجزئيات أيًضا يعم علمه أن الرضورة من كان … أيًضا املادة بل فقط
إن حيث من بماهيته له املغايرة األشياء يعلم كان ملَّا ألنه باملادة؛ تتشخص
ماهيته تكون أن الرضورة فمن الفاعيل، مبدؤها أو األشياء شبه هي ماهيته
أيًضا، بالخصوص بل فقط بالعموم ال مصنوعاته جميع ملعرفته كافيًا ً مبدأ

فقط. لصورته ال كله لليشء مصدًرا علمه كان لو الصانع علم حكم وكذا

نظريته عقم من متأتٍّ سينا ابن نظرية عىل املستويل النقص أن نستنتج قلناه مما
من الجزئيات يعرف هللا أن من برهانه قوة يستمد توما فالقدِّيس االشتقاقية؛ أو الكونية
برهانه قوة أيًضا استمدَّ قد فإنه سينا ابن أما واملركَّبات. البسائط الشاملة تعاىل قدرته
هللا بكون فقال املركَّبات، نظره يف تعم ال قدرته أن بما ولكن القدوسة، هللا قدرة من
هو وهذا الخاصة. الجزئيات أو املركَّبات علل هي التي البسائط من الجزئيات يعرف
يجوز ال ولذا للجزئيات؛ هللا معرفة تنكر ال التي النظرية هذه عىل املسيطر الوحيد الوهن
معرفته هللا عىل أنكر كونه املرشق فالسفة أمري الرئيس إىل ينسب أن منصف مفكِّر لكل
للجزئيات تعاىل معرفته أقرَّ سينا ابن كون يثبت أن له يجوز ال أيًضا أنه كما للجزئيات،

إبهام. يعرتيه وال زلل، يشوبه ال إقراًرا
ينا أدَّ قد نكون أن فعىس الدقيقة، املسألة هذه يف الرأي من إبداؤه لنا عنَّ ما هذا

الخدمة! بعض
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اإلهلية العناية

القضية هذه يرشح بأنه نشعر فبينا متناقضة، جد اإللهية العناية يف سينا ابن أقوال إن
أخرى جهٍة من نراه الدينية، الكتب وسائر القرآن وينايف الصدورية، نظريته يالئم رشًحا
يشء بكل ويعتني يشء، كل يدبِّر تعاىل هللا بأن مؤمنًا املضلِّلة آرائه تبعة من يتملَّص

مطلقة. بعناية واألرض السموات يف مما

١

أساسيٍّا — حكمته أن له ح يتوضَّ الفلسفية سينا ابن مصنَّفات بإمعان يقرأ ف مثقَّ كل إن
تتفاوت وتعديالت زيادات بعض مع واألرسطوية األفالطونية التعاليم من مزيج هي —
بالتعاليم كثريًا تأثَّرت التي نظرياته ومن قرَّرها. التي املوضوعات بتفاوت ووزنًا قيمًة

اإللهية. العناية يف نظريته األفالطونية
ثالث: بعنايات يقول كان — العرب علماءُ يسميه كما — اإللهي أفالطون إن
بالعالم وتبًعا بالروحانيات، وأصالًة أوًال يعتني الذي األعظم باإلله تختص األوىل فالعناية
يعرضها التي بالجزئيات تتعلق والثانية الكلية، والعلل واألنواع األجناس حيث من كله
التي املفارقة الجواهر أي بالسموات؛ املحيطني اآللهة إىل نسبها وقد والفساد، الكون
وقد اإلنسانية، باألمور العناية هي والثالثة مستديرة، بحركة السماوية األجرام تُحرِّك
رواه ما عىل هللا، وبني بيننا وسطاء األفالطونيون يجعلهم كان الذين الشياطني إىل عزاها

1.«Civitas Dei هللا «بمدينة املوسوم كتابه يف أغوسطينوس القديس

والخالصة ب٣، ك٨: النصياوي، لغريغوريوس العناية كتاب أيًضا طالع و١١، ٤ ك٨: و٢، ١ ك٩: 1

ف٣. ب٢٢، م١، األكويني، توما للقديس الالهوتية
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املدبِّر أو هللا بأن قال — التعليم هذا إىل استناًدا — الرئيس الشيخ أن نرتئي ونحن
بالعقل ويعتني يدبِّر األول والعقل عنه، يصدر ما وبكل األول بالعقل ويعتني يدبِّر األول
حتى وهكذا ولواحقه، الثالث العقل ويدبِّر يعتني الثاني والعقل منه، يُشتق وبما الثاني
العالية العلل ألن أنفسنا»؛2 يدبِّر الذي ال الفعَّ العقل «إىل املنظَّمة السلسلة بهذه تنتهي
ألجلنا»،3 العناية من تعمل ما تعمل أن يجوز «ال الوجود واجب عن األوىل الصدورات أو
إىل العمل هذا يصل حتى القصوى غايتها إىل وتسوقها تاليتها، ألجل تعمل علَّة كل بل
وترسي تخصها التي بالكيفيات العالم هذا أجسام يف تؤثِّر أجسامه الذي األقىص، الفلك
الطبيعة أن نعلم املعاني «وبهذه العالم، هذا أنفس يف تؤثِّر وأنفسه العالم، هذا إىل منها
أو الفلك يف الفاشية النفس عن حادثة والصور كالكمال األجسام لهذه مدبِّرة هي التي

بمعونتها.»4
هكذا الكلية، بالعلل الجزئيات يعرف فيلسوفنا نظر يف هللا أن كما ذلك: من فينتج
وهو إال الجزئيات من يشء يف يشء ليس إذ الكلية؛ بالعلل ويدبِّرها بالجزئيات يعتني
من التدبري يف بدَّ ال بأنه يعرتف سينا ابن إن أوضح: وبعبارٍة كلية، علَّة عن صادر
التدبري مبدأ كونه باعتبار فاهلل وإنفاذه؛ العناية، هو الذي التدبري مبدأ أمرين؛ اعتبار
يف التدبري هذا ذ ينفِّ فإنه التدبري إنفاذ باعتبار وأما مبارشًة، العالية العلل جميع يدبِّر

العليا. بواسطة السفىل املخلوقات ويف مبارشًة، بنفسه العالية العلل
تكوين يف سينا ابن نظرية مع — يخفى ال كما — يتساوق املغلوط الرأي وهذا
تنحرص ال هللا عناية بأن ح تُرصِّ التي الوحي كتب يُناقض أخرى جهٍة من أنه إالَّ العالم،
أصغر أحشاء تتناول بل وامللك؛ اإلنسان يف وال واألرض، السماء يف وال العالية، العلل يف
يغفل ال بحيث الشجرة، وورقة العشب وزهر الطري ريش وأدق وأخسها، الحيوانات
أم كانت كبرية األشياء جميع يَُعم هللا تدبري إن العبارة: وبوجيز أجزائها. بني التوفيق

سامية. أم حقرية صغرية،

ص٤٥٥. النجاة، 2
ص٤٦٦. نفسه، الكتاب 3
ص٤٦٣. النجاة، إلهيات 4
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٢

بالحرف: هاكه ًدا، معقَّ قوًال تقدَّم ما إىل أضاف للسذَّج، إيهاًما الرئيس، الشيخ أنَّ بيد

السماويات وأجزاء العالم، ن تكوُّ يف العجيبة اآلثار تنكر أن إىل سبيل لك ليس
فيجب ما، تدبريًا يقتيض بل اتفاًقا ذلك يصدر ال مما والحيوان النبات وأجزاء
نظام من الوجود عليه بما لذاته عامًلا األول كون هي العناية أن تعلم أن
املذكور، النحو عىل به وراضيًا اإلمكان بحسب والكمال للخري لذاته وعلة الخري
إىل تأدية أتمِّ عىل فيضانًا يعقله الذي األبلغ الوجه عىل الخري نظام فيعقل

العناية.5 معنى هو فهذا اإلمكان بحسب النظام

نفسه من يعلم األول أنَّ هْب بقليل، ليس ما املغالطة من فيه الكالم هذا إن ا حقٍّ
ذلك يكفي فهل اإلمكان»، «بحسب والكمال الخري هذا علَّة نفسه هو وأنه الخري، نظام
الطبيب أن وكما نظنه، ال ما هذا الجزئيات؟ بدقائق تعتني التي اإللهية العناية لتقدير
أيًضا، الجزئيات دقائق يالحظ أن يقدر من بل فقط؛ الكلِّيَّات يالحظ من ليس األفضل
بأصغر علًما يحيط من بل وحده املوجودات نظام يعرف من ليس األفضل املعتني هكذا

وأدقها. املوجودات
سينا: ابن قال

يكون حتى الكل عليه يكون أن وبالواجب بالكل، األول علم إحاطة هي العناية
نظام. أحسن عىل

األرجاء؛ الفسيح الكون هذا يف املوجودات جميع تشمل اإللهية العناية أن ومعناه
الوجود. اتساق ليتم

ومتى جهاته، جميع من علمه به أحدق أي علًما» باألمر «أحاط اللغة: كتب يف جاء
مبدأ ركَّز قد سينا ابن أن والحال اليشء، ذاك ل تعقَّ قد يكون بيشء اإلنسان علم أحدق
أن إذن فيكون اإلبداع، بمثابة هو املفارقة الجواهر عند ل التعقُّ أن وهو ذكره عىل أتينا

ص٤٦٦. النجاة، إلهيات 5
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يبدعها أن فيجب عقلها قد أنه وبما األشياء، جميع يعقل — القول هذا بحسب — هللا
يدري، ال حيث من الكونية نظريته عىل يقيض وبهذا أخرى. علَّة أي توسط عن بمعِزل
قليل الطنطنة كثري مسفسط، مموِّه سينا ابن «إن سبعني: ابن قول ما بنوٍع فيه ويصح

الفائدة.»6
إال الجزئية األمور يدرك ال تعاىل الباري كان إذا أخرى جهٍة ومن جهٍة، من هذا
وإذا جزئيات، هي حيث من بالجزئيات يعتني أن يمكنه فكيف البسيطة،7 عللها من
تدبريه يف نفسه يجهد ذلك ومع يسريًا، إال مريضه داء يعرف لم طبيبًا يشبه ذلك صنع

وتطبيبه!

الخالصة

يف أما شاسًعا. بُعًدا القولني يف الحقيقة عن بعيد الرئيس الشيخ أن تقدَّم ما خالصة
للفائدة: تعميًما هنا فنبيِّنه الثاني القول يف وأما بإيجاز، ذلك أوضحنا فقد األول القول
قدر عىل غاية إىل املعلوالت سوق عموم كان معلومة لغاية يفعل فاعل كل كان كما
املوجودات، جميع تعم األول الفاعل هو الذي هللا علية أن وبما األول، الفاعل ِعلِّيَّة عموم
األشياء يف ال أيًضا، الشخصية املبادئ حيث من بل فقط؛ النوعية املبادئ حيث من ليس
املوجودة األشياء جميع تكون أن بد ال كان أيًضا، الدائرة األشياء يف بل فقط؛ الدائرة غري
سوق سبب إال هللا عناية تكن لم ملَّا فإذن غاية؛ إىل هللا من مسوقة األحوال من بحال
مشرتكة هي حيث من لها خاضعة األشياء جميع تكون أن بد فال غايتها، إىل األشياء
يعرف وكان املبارشة، األشياء جميع علَّة هو هللا كان إذا العبارة وبوجيز الوجود، يف
يعتني أن السامي الحكيم وهو ريب وال عليه كان مبارشة، وجزئيِّها كليِّها األشياء جميع
فلسفته، غري يف أقرَّه قد نفسه سينا ابن إن حتى واضح وهذا مبارشًة. األشياء بجميع

نظرياته. سائر يف شأنه مبهمة بطرق ولكن حكمته، يف أقرَّه أنه أو

Receuil des textes inédits concernant l’histoire de la mystique املعنون: ماسيون كتاب انظر 6
.en pays be l’Islam. Paris Genthner 1929. p. 128
عرش. الخامس الفصل الثانية، املقالة النجاة، إلهيات 7
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اإللهية العناية

املقتطف مجلة مؤسس بها فاه رائعة بكلمة العجالة هذه نختم أن لنا يلذُّ كم وأخريًا
ثوابه: هللا أجزل — قال اللبناني، رصوف يعقوب الدكتور عليه املأسوف

إىل يلتفت ال ولكنه الكبرية، باألمور معتٍن هللا «إن يقول: من الناس من
ألنَّها نفسها؛ الجراثيم لرتك األشياء صغار وترك زعمهم صحَّ فلو الصغرية.»
اإلنسان وصار العالم، نظام لخرب واحدة سنة تركها ولو يوجد، ما أصغر من
حيَّات، له فيخرج عنبًا كرمه وينصب عقارب، له فتنبت قمًحا؛ أرضه يزرع
… ضفدًعا تحته فيستحيل فرس؛ عىل ويركب جنادب، له فتلد بامرأة ج ويتزوَّ
الجراثيم. هذه مصري نعرف أن علينا تعذَّر الزمان من لحظة العناية بطلت لو

وتدبَّر. ل فتأمَّ
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عرش الثاني الفصل

الرشللعامل1 دخول

يف األمطار أن مثًال نرى أال العالم، يف والرش الخري بوجود يُسلِّم أن من للمتبرصِّ بد ال
صحراء يف سائح عىل هطلت إذا ولكن للبرشية؟ وخريات للمزروعات حياة هي أيار شهر

اإللهية؟ العناية عليه سكبته خريًا اإلنسان هذا يعتربها فهل مجدبة مقفرة
آالًما يكابد الطقس وتقلُّبات العيش شظف معتاًدا يكن لم إن ألنه نظنه؛ ال ما هذا

سينا؟ ابن نظر يف الرش هو وما الخري، هو ما إذن حتفه؛ لقي وربما مربحة،
وحقٌّ الوجود، تمام يملك ألنه الوجود؛ واجب هو املحض والخري املحض الكمال إن
الوجود التام اليشء ذاك هو الخري إن أي العدم؛ هو بنفسه والرش الحق، معاني بكل
حال صالح عدم أو جوهر عدم إما هو بل له؛ ذات ال والرش إنسان، كل يشتاقه الذي
رشوق فحجبت ظلَّلت سحابة مثل العالم، يف للخري املانع الرش مثل فيكون الجوهر،2

سينا: ابن قال الشمس،

عدم، يقارنه ال الذي والوجود الوجود، خريية الوجود وكمال خريية، الوجود
محض. خريٌ فهو بالفعل، دائم هو بل للجوهر؛ يشء عدم وال جوهر، عدم ال

الكلمة املفكِّر األديب صاحبها عليه علَّق وقد ص١٦، ،١٠٧ عدد الغرَّاء، العاصفة يف الفصل هذا نُرش 1
احتفال بمناسبة اآلن اعتزم وقد الرئيس، الشيخ فلسفة يدرس مسعد بولس واألب مديد حنٍي «منذ التالية:
فلسفة يف تحليليٍّا كتابًا يصدر أن سينا ابن وفاة عىل سنة ٩٠٠ بمرور الجاري ٢١ يف إستانبول جامعة

نفسه.» املؤلِّف كالم عىل نظره وجهة تأييد يف معتمًدا الرجل

ص٣٧٣. النجاة، 2
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الوجود، له يجب ال بذاته ذاته ألن محًضا؛ خريًا ليس بذاته الوجود واملمكن
جهاته جميع من فليس ما بوجٍه العدم احتمل وما العدم، تحتمل بذاته فذاته

الوجود.3 الواجب إال املحض الخري ليس فإذن والنقص؛ الرش من بريئًا

قسمني إىل الوجود يف والخريَ الرشَّ م يقسِّ الثالث املعلم أن وغريه الكالم هذا من يظهر
واجب هو املطلق فالخري نسبي؛ ورشٌّ نسبي خريٌ مطلق، ورش مطلق خري متقابلني:
مقتىض عدم هو املطلق والرش بالفعل، هو فيه يشء وكل فيه، إمكان ال ألن الوجود؛
إلهيات يف اإلسالم أرسطو قال ولهذا وطبيعته؛ لنوعه الثابتة الكماالت من اليشء طباع
عىل العدم يتسلَّط عندما أي بالعرض.»4 مقتىض والرش بالذات، مقتىض «الخري الشفاء:

ا. رشٍّ يكسبه ما وجود
األحايني بعض يف يتفق ييل: بما إيضاحهما فيمكننا النسبي والرش النسبي الخري أما
املكان ظروف عن مجرَّدة اعتربناها إذا النار إن آلخر. خريًا لواحد رش هو ما يكون أن
ح الفالَّ طنجرة تحت — مثًال — كانت فإذا ا، ورشٍّ خريًا تكون أن قابلة هي والزمان
إن ا. رشٍّ تصري فعندئٍذ ل؛ يتسوَّ فقري ثوب أحرقت إذا ولكنَّها خري، فهي طبخه له تُنضج
للمبرص ولكنه العدم، من قريب والنقص نقص، ألنه رشٌّ الحيوانات جميع أعني يف العمى
«. بالضدِّ فضله يُعرف «والضد قيل: وقد البرص، نستلذ كنا ملا العمى لوال ألننا خريٌ؛

كذلك الوجود، واجب فيه يشء ال ألنه الكون؛ هذا يف املطلق للخري وجود ال أنه وكما
ولو حاصل، بيشء هو فليس مطلق، عدم عن خري ال ألنه الكون؛ نفس يف مطلق رش ال
يطرأ أو إتمامها قبل للمادَّة يعِرض إما الرش أن بيد ا، عامٍّ الرش لكان حصول له كان
هيئة منها فتمكَّن الخارجة الرش أسباب بعض وجودها أول يف ما ملادٍة عرض فإذا عليها،
مثل يوازيه؛ برشٍّ ُمنيت الذي للكمال الخاص استعدادها تمانع الهيئة فتلك الهيئات، من
جعلها ما الطارئة األسباب من لها عرض إذا فرس، أو إنسان منها ن يتكوَّ التي املادة
الِخلقة، فتشوَّهت والتقويم والتشكيل التخطيط تقبل فلم جوهًرا، وأعىص مزاًجا أردى
مثال للكمال، ماحٌق وإما للكمال، مانٌع إما شيئني؛ فأحد خارج من الطارئ األمر وأما
الثمار يف الشمس تأثري تمنع شاهقة جبال وإظالل وتراكمها، كثرية سحب وقوع األول:

الكمال. عىل

والصفحة. املصدر نفس 3
ص٦٣٣. 4
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االستعداد يفسَد حتى وقته يف لكماله املصيب للنبات الربد حبس الثاني: ومثال
تحت ما وجملة القمر، فلك تحت فيما يوجد إنما الرش سبب وجميع يتبعه، وما الخاص

الوجود.5 سائر إىل بالقياس طفيف القمر فلك
املحض الخري وهو استطاع وكيف العالم؟ الرش دخول من هللا حكمة هي ما ولكن

؟ الرشَّ يوجد أن
وال يمكنه ال وهللا وعدًما، نقًصا بل وجوًدا يملك ال الرش ألن الرش؛ يوجد لم هللا إنَّ
الخري أوجد تعاىل أنه عىل لهما، وجود ال ألن والعدم؛ النقص يخلق أن الوجوه من بوجٍه
وعن األول العقل مبارشًة أوجد هللا إن أرصح: وبعبارٍة النسبي، بنوعه الرش قام وبالخري
األخري املفارق العقل ثم املعروف، برتتيبها املفارقة العقول سائر صدرت األول العقل
القمر»، فلك «تحت وهي وحدها، فيها التي املركَّبات انبثقت وعنها البسائط، أصدر
عالم ألنه الرش؛ مع الخري وجود يقتضيه فيه نحن الذي العالم هذا أن عدا الرش، ينحرص
أن إالَّ الرش، وجود من بد ال القوة توجد وحيث والفعل، القوة عالم بل ال والفساد، الكون
النسبي والخري تعاىل، هللا وهو موجود املطلق الخري ألن الخري؛ من ذيوًعا أقل الرش هذا

شيئًا. الوجود من يملك ال املطلق الرش أن إال النسبي، الرش من أكثر وهو موجود
األشياء من يشء يف الرش كان لو ألنه الجزئي؛ الرش من أكثر الجزئي الخري إن قلنا:
ملا نفعها من أكثر النار رضر مثًال كان لو أي اليشء؛ ذلك وجود المتنع الخري من أكثر
العدم.6 طبيعة من والرش الوجود، طبيعة من الخري أن جليٍّا يبدو هذا من النار، ُوجدت
بمعِزٍل الخري يوجد أن الباري باستطاعة كان أَما سؤال: الخاطر عىل يتوارد وهنا

؟ الرشِّ عن
لوال ألننا الرش؛ بوجود سمح هللا «إن بقوله: املسألة هذه عن الرئيس الشيخ أجاب
ملا املرض ولوال به، ونلتذُّ النور نعرف كنا ملا الظلمة لوال أنَّنا كما الخري، عرفنا ملا الرش
املرشق فالسفة أمري رأس من ريٍب كل ينِف لم الجواب هذا وكأنَّ بالصحة، نغتبط كنا
تعاىل هللا أمر كان «لو خلقه: يف الخالق حكمة يدركوا أن يمكنهم ال البرش أن فزاد
األشبال أبا خلق ملا (كذا) كقبيحك وقبيحه كجميلك وجميله كصوابك وصوابه كأمرك،
نُفتِّش عما أحكامه يف يُفتَّش ال إذن فاهلل العشب.» يغذوه ال الربائن أْحَجن األنياب، أْعَصل

و٤٦٩. ص٤٦٨ النجاة، 5
يليها. وما ص١٠٠ صليبا، لجميل سينا» ابن إىل أفالطون «من طالع 6
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ال سامية نظرًة الوجود إىل ينظر بل القارصة؛ وأحالمنا الضعيفة أحكامنا يف نحن عنه
سبيًال.» إدراكها إىل نستطيع

يقرتف من الناس بني ليس … يصنعونه؟ فكيف الرشَّ يعرفون البرش كان إذا لكن
يُقدم وقت وبهجًة ولذًَّة خريًا سينال أنه منه ظنٍّا الرش يقرتف ولكنه رش، أنه بما الرش
هؤالء «خلقت الحديث: يف جاء الرش، ارتكابه عند أحًدا يعارض ال تعاىل وهللا عمله، عىل
سينا ابن ونظرية له.» ُخلق ملا يُرسِّ وكلٌّ أبايل، وال للنار هؤالء وخلقت أبايل، وال للجنة
وهذا اإللهية. والعناية العالم تكوين عن بكالمه االرتباط تمام مرتبطة والرش الخري يف
يف ألنه العرب؛ فالسفة بني مثيًال له نجد وقلَّما بصرية، ذي عىل يخفى ال التماسك
كأدبائهم العرب فالسفة ألن إال ذلك وما الفلسفية، آرائهم بني ارتباط ال األوقات أغلب
املتشابكة الفلسفية النظريات تولِّد التي هي الشعوب عند البنَّاءة والعبقرية يبنوا، لم

التقاطيع. املتناسبة األضالع
الهنات، من يعتورها ما رغم والرش الخري يف سينا ابن نظرية إن قلنا إذا نغايل ال لذا
والوجوب اإلمكان نظرية بعد بالحقيقة التصاًقا وأشدها وأجملها نظرياته أبدع من هي

الفارابي. أستاذه عن أخذها التي
الشيخ عن املدرسني األئمة وسائر األكويني توما القديس النظرية هذه وتناول
بالذات، مقتًىض «الخري واحًدا: يزال ال الجوهر أن إال ونحتًا، صقًال وزادوها الرئيس

بالَعَرض.» مقتًىض والرش
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والشقاوة السعادة

يف السعادة جعل من فمنهم وشقوته، اإلنسان سعادة أمر يف الفالسفة نظريات بت تشعَّ
واالنرصاف املجتمع عن االبتعاد يف والشقاوة الحياة، لذائذ بسائر والتمتع البرش مخالطة
اإلنسان.» عىل ذئٌب اإلنسان «إن :Hobbes هوبس مع قال من ومنهم الدنيا، أطايب عن
املرهقة. تكاليفها وسائر املادة عن االنسالخ يف تقوم والسعادة Homo homini lupus
شامٌل الخري بأن يؤمن لكونه املتفائل؛ نظرة الحياة إىل ينظر فإنه الرئيس أما
ألخيه السعادة جلب يف معوان أفضل اإلنسان وأن سبق، كما جزئي والرش الوجود، يف

قال: اإلنسان،

وحده انفرد لو معيشته يحسن ال بأنه الحيوانات سائر يفارق اإلنسان إن
حاجاته، رضورات عىل يعاونه رشيك غري من أمره تدبري يتوىلَّ واحًدا شخًصا
أيًضا اآلخر ذلك يكون نوعه من بآخر مكفيٍّا اإلنسان يكون أن بد ال وأنه
وهذا لهذا، يخبز وذاك ذاك، إىل ينقل هذا مثًال فيكون وبنظريه، به مكفيٍّا
مكفيٍّا؛ أمرهم كان اجتمعوا إذا حتى لهذا اإلبرة يتخذ واآلخر لآلخر، يخيط

ص٤٩٨) (نجاة، واالجتماعات. املدن عقد إىل اضطروا ولهذا

االجتماع رضورة يف خلدون ابن بكالم يُذكِّرنا الفارابي عن مأخوذ القول وهذا
اإلنساني.

أن إال اللذة، يف القائمة السعادة إىل يصبو حياته رضوريات ن يؤمِّ أن بعد واإلنسان
ومنازلهم. ورتبهم بعقولهم يتفاوتون كما الحياة بلذائذ االستمتاع يف يتفاضلون البرش
وهي الفعل، يف فتقوم أرسطو، مذهب يف هي ا عمَّ تختلف ال الرئيس مذهب يف واللذَّة
والحسية العقلية اللذة بني فالفرق وسامية؛ خسيسة وحسية، عقلية أنواع: أربعة عىل
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ن نحسِّ بأن لنا تكون التي فوق هي مالئًما ل نتعقَّ بأن لنا تجب التي اللذة أن يف كائٌن
سينا: ابن قال بينهما، نسبة وال مالئًما

لعوارض، به تستلذَّ أن يجب بما تستلذُّ ال الدراكة القوة تكون أن يعِرض قد
من نعلم أن يجب فكذلك لعارض، ويكرهه الحلو يستلذ ال املريض أن كما
بالعقل كمالها العقلية لقوتنا حصل إذا نجد ال فإننا البدن يف دمنا ما حالنا
البدن عن انفردنا فلو البدن، لعائق وذلك نفسه؛ يف لليشء يجب ما اللذة من
الحقيقية للموجودات مطالًعا عقليٍّا عامًلا صارت وقد ذاتنا بمطالعتنا لكنَّا
بمعقول معقول اتصال بها متصلة الحقيقية وامللذَّات الحقيقية والجماالت
فللحسِّ كمالها، حصول قوة كل لذة إن … له نهاية ال ما والبهاء اللذة من نجد
ه، يخصُّ ما يشءٍ ولكل الظفر، وللرجاء االنتقام وللغضب املالئمة، املحسوسات

بالفعل.1 عقليٍّا عامًلا مصريها الناطقة وللنفس

ممارستها، إىل يحن ودوًما السافلة الواطئة البدن أفعال فهي الخسيسة اللذة أما
يحصل من كل ألن الكمال؛ إدراك إىل وتسوق النفس تالئم التي هي السامية واللذة
القوى مراتب باختالف يختلف الكمال أنَّ إال لذَّة، عليه الحصول يف يجد ما كماٍل عىل
وهو وأوىف أبلغ لذَّة النفس يف يُنشئ واألدوم واألكثر واألفضل األتم فالكمال النفسانية؛

األصل.
باللذاذة، الفاعل يشعر لم إذا ولكن الفعل، إىل القوة من الخروج يف الكمال يكون قد
إذن اللذة فتكون اللذة، واضمحلَّت الفعل بطل إليها، يشتق ولم كيفيتها، ر يتصوَّ ولم
يعلم واألصم لذيذ، الجميلة الصور ل تأمُّ أن يعرف األكمَه إنَّ بالكمال. الشعور يف قائمة
نفس يف لذة يولِّد العلم أن يفقه والجاهل لذيذة، املنتظمة واأللحان األطيار تغريد أن
يستشعروا أن يقدرون ال ألنهم اللذة؛ هذه عن بعيدون هم أجمعني هؤالء أن إال العالم،

بكمالها.
فالسعادة ودائمة؛ وقتية سعادتان: يوجد هكذا وحسية، عقلية لذَّتان: يوجد أنه وكما

السامية. اللذة يف تقوم الدائمة والسعادة الخسيسة، اللذة يف تقوم الوقتية

ص٤٠٢. النجاة، طالع 1
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طيبة «حالة أيًضا لهؤالء ألن والبهائم؛ الحمري اإلنسان يشارك الخسيسة السعادة يف
وجوده. فوق ويرتفع املفارقة، الجواهر يشارك السامية السعادة ويف ولذيذة»،

لئال العراقيل؛ وجهنا يف تضع واملادة الكمال، بلوغ عن يعيقنا الجسد إن أجل
أعناقنا من وأخواتها والغضب الشهوة ربقة خلعنا إذا ولكنَّا الدائمة، السعادة إىل ننتهي
خفيًفا طفيًفا خياًال منها تخيَّلنا ربَّما فحينئٍذ السامية؛ اللذة تلك من شيئًا وطالعنا
الجسدية؛ اللذات من أفضل الرئيس الشيخ رأي يف الروحية اللذات فتكون .(٤٨٢ (نجاة،
بني ت وُخريِّ شهوة، عليك وُعرَضت يهمك، عويًصا لت تأمَّ إذا أنك تعلم «أنت قال: ولهذا
فإنها كذا؛ أيًضا العامية واألنفس النفس، كريم كنت إن بالشهوة استخففت الطرفني
أو خجل أو افتضاح بسبب الفادحة واآلالم الغرامات وتؤثِر املعرتضة، الشهوات ترتك
الطبيعية، املؤثِّرات يف يؤثِّر فبعضها عقلية، أحوال كلها وهذه لغلبة، شوق أو تعيري
األنفس عىل أكرم العقلية الغايات أن ذلك من فيعلم الطبيعية، املكروهات عىل لها ويصرب
تحس الخسيسة األنفس أنَّ إال العالية؟ النبيهة األمور يف فكيف األشياء، محقرات من
املصدر (نفس النبيهة» األمور يلحق بما تحس وال والرش، الخري من املحقرات يلحق بما

والصفحة).
عىل تحصل أن يمكنها البرشية النفس بأن يقرُّ سينا ابن أن ذلك من فيظهر
الكماالت، وراء والسعي بالفضائل، بالتحيلِّ وذلك الدنيا، الحياة هذه يف السامية السعادة

الحقيقي. والجمال املطلق والخري املطلق بالحسن واالنشغاف
يف يتلوه والذي الوجود، واجب هو أحد إىل سعادته يف يفتقر ال الذي السعيد إن
ازدادت تأمله يف وبالغت تعاىل، منه اقرتبت كلَّما التي املفارقة، العقول السعادة رابعات

حرارة. تزداد النار من دنت كلَّما التي الطبيعية كاألجسام وكماًال؛ لذًَّة
درجة أعىل إىل وصلوا قد الذين وهم املطلق، الخري عشاق يأتي املفارقة العقول بعد
بالخري االتحاد إىل شوقهم أنَّ يعرتض أن يجب وال الكمال، من اإلنسان يبلغها أن يمكن
تكون ذلك وبسبب النفوس، تحرِّك العذابات هذه ألن العذابات؛ نفوسهم يف يولِّد األعظم
كتابه يف العارف وصف ولقد بالعارفني، السعداء البرش هؤالء سينا ابن ب ويلقَّ لذيذة،

قال: هنا، نقله من ا بُدٍّ نرى ال شيًِّقا وصًفا والتنبيهات اإلشارات

وينبسط الكبري، ل يبجِّ كما تواضعه من الصغري ل يبجِّ ام بسَّ بشٌّ هشٌّ العارف
وبكل بالحق فرحان وهو يهشُّ ال وكيف النبيه، من ينبسط كما الخامل من
الطمع يعرف وال والصغري، الكبري بني عنده فرق وال الحق، فيه يرى يشءٍ
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من العارف يخاف فال والقناعة الرضا خلق هو الخلق وهذا قلبه. إىل سبيًال
يبتهج كما أدركه بما ويبتهج يفرح بل يشء؛ فوات عىل يحزن وال يشء، هجوم

حبيبه. إىل بالوصول العاشق
مشاهدة عند الغضب يستهويه وال والتحسس، س التجسُّ يعنيه ال العارف
بعنف ال ناصح، برفق أمر باملعروف أمر وإذا الرحمة، تعرتيه كما املنكر

وحبِّه. لشفقته وذلك ؛ معريِّ
ال وكيف وجوَّاد املوت، خوف عن بمعِزل وهو ال وكيف شجاع العارف
أن من أكرب ونفسه ال وكيف للذنوب اح وصفَّ الباطل، محبة عن بمعِزل وهو

بالحق. مشغول وذكره ال وكيف لألحقاد اء ونسَّ برش، ذلة تجرحها

لم ألنهم الكمال؛ قمة يف ليسوا وهؤالء املرتددة، النفوس أصحاب العارفني ب يعقِّ ثم
الكمال. من قسًطا يملكون ألنهم الحضيض؛ عىل وليسوا بعد، ذواتهم من يتجردُّوا

النفوس «بمرتبة الرئيس بها لقَّ وقد الخسيسة، النفوس مرتبة املرتبة هذه يتلو أخريًا
بدون هم وهؤالء املنكوسة، لرقابها مناص ال التي املخسوسة الطبيعة عالم يف املغموسة

الشقاء.» أعماق عمق يف ريب ما
نود ُكنا والعارف والعابد الزاهد بني به يميِّز دقيًقا وصًفا سينا ابن يضع ذلك بعد
نظر يف النفس أن نعلم، الوجيز العرض هذا من التطويل، خوف لوال ذكره عىل نأتي أن
متى وذلك البدن، بأغالل مكبَّلة وهي السامية السعادة يف تتمتَّع أن يمكنها سينا ابن
واالبتعاد والشجاعة، ة العفَّ بثوب واالتشاح والعملية النظرية العلوم سائر اقتباس لها تم
حتى الوقتية اللذَّة النفس يف تولِّد ال الرغبات هاته ألن الدنيئة؛ الجسد شهوات جميع عن
يف قائمة الحياة هذه شقاوة إذن فتكون وفداحة؛ شدَّة تفوقها وأوجاع بمرائر تروقها

التلذُّذ. عىل املقدرة عدم
وشقاوة تة، مؤقَّ شقاوة أبدية، سعادة حاالت: ثالث للنفس فإن الباقية الحياة يف أما
أنها ويظن بالتقريب، إال سينا ابن ينص ال الخلد جنة يف األبدية السعادة فعىل أبدية،
يقينيٍّا تصديًقا بها ويصدِّق حقيقيٍّا، تصوًرا املفارقة املبادئ اإلنسان ر يتصوَّ بأن تقوم
دون الكلية الحركات يف الواقعة لألمور النائية العلل ويعرف بالربهان، عنده لوجودها
املوجودات أقىص إىل األول املبدأ من األخذ النظام عنده ويقرِّر تتناهى، ال التي الجزئية
أكَّد يكون أن إال وعالئقه، العالم هذا عن اإلنسان يتربَّأ ليس وكأنه ترتيبه، يف الواقعة
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ما إىل االلتفات عن يصده هناك ما إىل وعشق شوق له فصار العالم، ذلك مع العالقة
الدنيوية. األمور من خلفه

السعادة؟ هاته عىل يحصل الذي هو من ولكن
عنها يرون ال َمَلَكة الكمال فيهم صار الذين هم السعادة هذه ينال َمن أول إنَّ
فارقت إذا فإنها الثاني العالم إىل الشوق تكتسب لم التي ال الجهَّ نفوس أما محيًدا،
ونالت هللا، رحمة من سعة إىل صارت الرديَّة البدنية بالعادات مقيَّدة غري وكانت البدن،

األبدية. السعادة
خريٌ الصالح الجاهل ولكنَّ الجاهل، سعادة من أسمى لهي العالم سعادة إن أجل
ويبتعد الحميدة، الخالل اقتباس عىل يثابر من كل إن وجيزة: وبعبارٍة الرشير، العالم من

الخالدة. السعادة يحرز الرش عن
أن إال عديدة، مرَّات الحياة هذه يف سقطوا الذين أولئك فهم تة املؤقَّ الشقاوة أهل أما
وا أحسُّ أبدانهم نفوسهم فارقت متى فهؤالء املطلق، الخري تأمل عن كليٍّا يمنعهم لم ذلك
ليس األلم وهذا األذى هذا لكن الدنيوية، أعمالهم تراكم بسبب وتأذُّوا عظيمة، بمضادة
األفعال ترك مع يزول بل يدوم؛ ال الغريب والعارض غريب، عارٍض ألمر بل الزم؛ ألمر
ذلك بحسب التي العقوبة تكون أن إذن فيلزم بتكرارها، الهيئة تلك تثبت كانت التي
(نجاة، ها تخصُّ التي السعادة وتبلغ النفس تزكو حتى قليًال قليًال تُمحى بل خالدة؛ غري
يف وهم يموتون الذين املؤمنني أنَّ من النصارى به يؤمن مما يقرب القول وهذا .(٤٨٨
السماوي؛ امللكوت يدخلون ال زمنية قصاصات بعض عليهم أو العرضية، الخطيئة حال
يعودون ثم زمنية، عذابات بواسطة أدرانهم من به رون يتطهَّ آخر مكاٍن إىل يذهبون بل

سعادتهم. إىل
الدنيا يف أذاهم وَعُظَم هم رشُّ كثر الذين أي اإلثم؛ َفَعلة فهم األبدية الشقاوة أبناء أما
إليه ويحنُّون الكمال يعرفون الذين العلماء األبدية الشقاوة يف هؤالء ويشارك واآلخرة،

به. يتصفوا أن دون
وتذكُّر الدنيا، أحوال إىل بااللتفات شقاؤها يقوم الشقية النفوس إن القول: وصفوة
فإنها املقدَّمة األنفس أما فادحة. عذابات ذلك جراء من تقايس ألنَّها البدن؛ مقتضيات
عن وتتربَّأ الحقيقية، اللذة يف وتنغمس بالذات، بكمالها وتتصل الجسد أعمال عن تبتعد

التربِّي. كل لها كانت التي اململكة وإىل خلفها ما إىل النظر
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يف كانت سواء الرئيس، الشيخ مذهب يف الحقيقية السعادة أن تقدَّم مما فيتضح
عذاب أيًضا فهي الشقاوة وكذا لذيذ، نفساني بيشء قائمٌة هي اآلخرة، يف أو الدنيا هذه

روحاني.
وأرسطو أفالطون عن هذه نظريته يف الكثري اليشء أخذ قد الشيخ أن ننكر ال نحن
الفارابي أن منها: قيِّمة تعديالت ذلك إىل أضاف قد ولكن الفارابي، وأستاذه وأفلوطني
الشهوات يف انغمست التي الجاهلة املدن أهل أرواح أن الفاضلة مدينته يف يعتقد كان
سينا ابن أما العجماء. الحيوانات كأنفس العدم إىل الجسم انحالل بعد تصري واملادة
الشقاوة يف النفوس تلك يحرش بأن اكتفى بل املنطق؛ يناقض وجده ألنه بذلك؛ يقل فلم

األبدية.
بشقية. وليست ببارَّة ليست التي األنفس وشقاوة سعادة عن يتكلَّم لم الفارابي إن
نَس. الدَّ تعرف ال التي الجنة دخولها قبل فيه ر تتطهَّ مكان يف وضعها فقد الشيخ أما

حسب وتعديلها العديدة النظريات مزج عىل الثالث املعلم مقدرة نعرف هذا من
العقل. يقرُّها التي املنطقية القواعد

أن يجب وكم الحقيقية، السعادة وصفه يف سينا ابن أسلوب عىل القارئ نُطلع ولكي
فيلسوفنا دعاها لطيفة رمزية قصة هنا نورد عليها الحصول سبيل يف اإلنسان يعاني
العربية، يف عديدة مرات نُرشت فقد وجمالها القصة هذه ألهمية ونظًرا الطري؛ رسالة

سينا: ابن قال الفرنسية، إىل Mehren مهرن الدكتور الشهري املسترشق وترجمها

مقدمة
من طرًفا عليه أُلقي ما قدر سمعه ِمن يل يَِهَب أن يف إخواني من ألحٍد هل
يهذِّب لن الصديق فإن أعبائها؛ بعض بالرشكة عني ل يتحمَّ أن عساه أشجاني
بالصديق لك وإني صفاءه، الكدر عن رضائك يف يصن لم ما أخاه الشوب عن
الخليل إىل القلوب استدعت إذا إليها يُفَزع تجارة الُخلَّة جعلت وقد املماحض،
زارت إذا إالَّ رفيق يُزار فلن االستغناء، حدث إذا مراعاتها وترفض وطر، داعية
القرابة جمعتهم إخوان إالَّ اللهم مأربة، ذكرت إذا إال خليل يُذكر ولن عارضة،
وجلوا البصرية، بعني الحقائق فالحظوا العلوية املجاورة بينهم وألَّفت اإللهية،

هللا. منادي إال يجمعهم فلن الرسيرة عن الشك درن
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ألخيه منكم واحد كل وليكشفنَّ وا، وتضامُّ باثُّوا الحقيقة، إخوان ويلكم
ببعض، بعضكم ويستكمل بعًضا، بعضكم ليطالع لُبِّه؛ خالصة عن الُحُجب
وأبطنوا بواطنكم فأعلنوا القنافذ، يتقبَّع كما تقبَّعوا الحقيقة، إخوان ويلكم

َلظاهركم. الخفيَّ وإن َلباطنكم، الجيل إن فباهلل ظواهركم،
ودبُّوا الحية انسالخ كما جلودكم عن انسلخوا الحقيقة، إخوان ويلكم
يراوغ لن الشيطان فإن أذنابها؛ يف أسلحتها عقارب وكونوا الديدان، دبيب
تحيطوا، املمات واستحبُّوا تعيشوا، الزعاف وتجرَّعوا ورائه، من إال اإلنسان
وإن أوكارها، الطيور مصيدة فإن إليه؛ تنقلبون وكًرا تتخذوا وال وطريوا
الطريان، عىل قوي ما الطالئع فخري تظفروا، صوا فتلصَّ الجناح عوز صدكم
وسمادل الصلبة، العظام تسرتط وأفاعي املحماة، الجنادل تبتلع نعاًما كونوا
خفافيشها. الطيور فخري نهاًرا تربز ال وخفافيش ثقة، عىل الرضام تغىش

من وأفشلهم غده، عىل يجرتئ من الناس أغبى الحقيقة، إخوان ويلكم
أو ُسوءًا مالٌك اجتنب إن غرو ال الحقيقة، إخوان ويلكم أمِده، عن قرصَّ
وقد الشهوات، عىل استعىص إذا البرش من العجب بل قبيًحا؛ بهيمة ارتكبت
جبلَّته، بالعقل ر نُوِّ وقد الطاعة لها بذل أو صورته، استئثارها عىل صيغ
فيه، موطئه عن قدمه تزلَّ فلم الشهوة زيال عند بٌرش املالَك بذ هللا ولعمر
رأس إىل وأرجع تستدعيه، شهوة بدرء قواه تِف لم إنيس البهيمة عن وقرص

فأقول: الحديث

الطري قصة

وتواروا الطُّْعم وهيئوا ك َ الرشَّ ورتَّبوا الحبائل فنصبوا تقتنص؛ طائفة برزت
فأحسسنا لنا، مستعدين روا فصفَّ لحظونا؛ إذ طري رسبة يف وأنا الحشيش، يف
تهمة، قصدنا عن زعزعتنا وال ريبة، صدورنا يف تخالج ما وأصحاب، بخصب
تنضم الحَلق فإذا أجمعني، الحبائل خالل يف وسقطنا مقبلني، إليهم فابتدرنا
إىل ففزعنا بأرجلنا؛ تتعلَّق والحبائل بأجنحتنا، تتشبَّث والَرشك أعناقنا، عىل
ما منا واحد كل وشَغل للهالك فاستسلمنا تعسريًا؛ إال زادتنا فما الحركة
التخلص سبيل يف الحيل نتبنيَّ وأقبلنا ألخيه، االهتمام عن الكرب من ه خصَّ
األقفاص. إىل واطمأننا ك َ بالرشَّ واستأنسنا أمرنا، صورة أُنسينا حتى زمانًا
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أخرجت الطري من رفقة فلحظت ك؛ َ الرشَّ خالل من يوم ذات فاطلعت
بقايا أرجلها ويف تطري أقفاصها عن وبرزت ك، َ الرشَّ عن وأجنحتها رءوسها
الحياة، لها فتصفو تبينها وال النجاة، فتعصيها تئُودها هي ال الحبائل
ينسلُّ أو ًفا تأسُّ أنحل فكدت أِلفته ما عيلَّ صت ونغَّ أُنسيته كنت ما فذكرتني
حيلة عىل توقفوني مني ادنوا أن القفص وراء من فناديتهم ًفا؛ تلهُّ روحي
إال زادوا فما املقتنصني، خدع فتذاكروا العويصة، أموري أعيتني فقد الراحة؛
حلَّ ما املحفوظ والعهد املصونة والصحبة القديمة بالُخلَّة فناشدتهم نفاًرا؛
عن فسألتهم حارضين فوافوني الريبة؛ صدورهم عن ونفى الثقة، بقلوبهم
ثم بالبلوى، واستأنسوا فاستيأسوا به؛ ابتليت بما ابتُلوا أنهم فذكروا حالهم
القفص باب وُفتح أجنحتي، عن والَرشك رقبتي، عن الحبال يت فنحَّ عالجوني
لو فقالوا: الحلقة؛ عن رجيل بتخليص فطالبتهم النجاة، استغنم يل: وقيل
عن فنهضت العليل؟ يشفيك وأنَّى أرجلنا، وخلَّصنا أوًال البتدرنا عليه قدرنا
عليها تأتي أن إال املحذور تأمن لم بقاًعا أمامك إن يل: فقيل أطري، القفص

السبيل. سواء إىل ونهِدك بك ننجو آثارنا فاقتِف قطًعا،
بل خصيب؛ معشب واٍد يف اإلله جبل صدَيف بني الطريان بنا فساوى
فإذا الجبل، هامة ووافينا جريته وُجزنا جنابه عنا تخلَّف حتى حريب مجدب
سارعوا لبعض: بعضنا وقال اللواحظ، قللها عن تنبو شواهق ثماني أمامنا
من ستٍّ عىل أتينا حتى الشد فتعانقنا ناجني، نجوزها أن بعد إال نأمن ال فإنَّا
هل لبعض: بعضنا قال تخومه تغلغلنا ا فلمَّ السابع، إىل وانتهينا شوامخها
فرأينا قاصية، مسافة األعداء وبني وبيننا النصب أوهننا فقد الجمام يف لكم
النجاة إىل أهدى الراحة عىل الرشود فإن نصيبًا أبداننا من للجمام نخصَّ أن

االنبتات. من
مثمرة األقطار، عامرة األرجاء، ة مخرضَّ جنان فإذا قلَّته، عىل فوقفنا
تكاد بصور نعيمها برصك يروي األزهار، كثرية األنهار، جارية األشجار،
وألحانًا شجيَّة أغاٍن وتُسمعك األلباب، وتستبهت العقول تدهش لبهائها
من فأصبنا الطري، العنرب وال الرسي املسك يدانيها ال روائح وتُشمك مطربة،
اطَّرحنا ريثما بها ومكثنا أزهارها من وشممنا أنهارها من ورشبنا ثمارها
كاالحتياط منجاة وال كاألمن مخدعة فال سارعوا لبعض: بعضنا فقال اإلعياء،
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شفاء عىل البقعة بهذه املقام بنا امتدَّ وقد الظنون، إساءة من أمنع حصن وال
ونهجر نربح وا فهلمُّ مقامنا، دون ويتفقَّ أقدامنا يقتفون أعداؤنا ووراءنا غفلة،

كالسالمة. طيب فال بها الثواء طاب وإن البقعة هذه
فإذا منها، بالثامن وحللنا الناحية عن وانفصلنا الرحلة عىل فأجمعنا
ألحانًا أعذب ألَق لم طيور جوانبه تسكن السماء عنان يف رأسه خاض شامخ
عرفنا جوارها يف حللنا وملَّا منها، عرشًة وأطيب صوًرا وأظرف ألوانًا وأحسن

أهونها. بقضاء نقِض لم أيادي وإيناسها وتلطُّفها إحسانها من
املساهمة فأظهرت بنا؛ ألمَّ ما عىل أوقفناها االنبساط وبينها بيننا تقرَّر وملَّا
وأي األعظم، امللك ءُها يتبوَّ مدينة الجبل هذا وراء أن وذكرت االهتمام، يف
فاطمأننا ومعونته، بقوته اء الرضَّ عنه كشف عليه وتوكَّل استعداه مظلوم
ورضائه، إلذنه منتظرين بفنائها حللنا حتى امللك مدينة منا وتيمَّ إشارتها إىل
وصف نضمن ال بصحٍن نحن فإذا قرصه، وأُدخلنا الواردين بإذن األمر فخرج
لديه استضقنا ُمرشق فسيح صحن عن الحجاب لنا رفع عربناه ا فلمَّ رحبه،

امللك. حجرة إىل وصلنا حتى استصغرناه بل األول؛
أفئدتنا به عِلقت ُمقَلنا جماله يف امللك ولحظ الحجاب، لنا ُرفع ا فلمَّ
الثبات علينا فردَّ غشينا ما عىل فوقف الشكوى، عن عاقنا دهًشا ودهشنا
يقدر ال فقال: قصتنا، عن يديه بني نا وعربَّ مكاملته عىل اجرتأنا حتى بلطفه
يسومهم رسوًال إليهم منِفذٌ وإني عاقدوها، إال أرجلكم عن الحبائل حلِّ عىل

مغبوطني. فانرصفوا عنكم السوء وإماطة إرضاءكم
يطلبون بي متشبِّثون وإخواني الرسول مع الطريق يف اآلن نحن ذا وهو
امللك إنه فأقول: موَجًزا وصًفا وسأصفه أيديهم، بني امللك بهاء حكاية مني
نقٌص يشوبه ال وكماًال قبح يمازجه ال جماًال خاطرك يف لت حصَّ مهما الذي
ولو نقٍص وكل له، حاصل فهو بالحقيقة كمال وكل لديه، ُمستوًىف صاَدَفُه
السعادة اغتنم فقد خدمه َمن يد، ولجوده وجه لحسنه كله، عنه منفيٌّ باملجاز

والدنيا. اآلخرة خرس فقد رصمهه وَمن القصوى،
ملٌم، بك لمَّ أو مسٌّ عقلك مسَّ أراك فقال: قصتي سمعه قرع أٍخ من وكم
يطري أنَّى لبُّك، اقتنص بل اقتنصت وما عقلك، طار بل طرت ما وهللا وما
عىل استولت قد واليبوسة مزاجك يف غلب قد املرار كأنَّ الطري؟ ينطق أو البرش
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العذب باملاء لالستحمام د وتتعهَّ األفثيمون طبخ ترشب أن وسبيلك دماغك،
الفكر؛ وتُقلَّ السهر وتهجر األغذية يف وترتَّفه النيلوفر، بدهن وتستنشق الفاتر،
مهتمة، جهتك من فإنها ضمائرنا؛ عىل مطَّلع وهللا لبيبًا، خال فيما عهدناك فإنَّا
ما املقال ورش ينجع، ما وأقل يقولون ما أكثر ما ة، مغتمَّ حالك والختالل
خرس، فقد هذا عنِّي اعتقد ومن الرباءة، الناس وعن االستعانة، وباهلل ضاع،

ينقلبون.2 منقَلٍب أيَّ ظلموا الذين وسيعلم

ص٦٥–٧٠. قديمة، فلسفية مقاالت عن نقًال 2
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عرش الرابع الفصل

سينا ابن سياسة

وملَّا الفاسد»، وإصالح الخلل «تاليف بها: يُراد سياسة كلمة أنَّ العرب فالسفة يعتقد
هذا يف ورسائل مقاالت بعُضهم وضع وأعماله، اإلنسان عىل يطرآن والخلل الفساد كان

واحد. األعم الغالب يف مرجعها ولكن بعض، عن بعضها تقسيم يختلف املوضوع

سياستني بني (1)

ذلك إىل سبقه بل العرب، فالسفة بني السياسة يف رسالًة وضع من أول سينا ابن ليس
الفاضلة. املدينة كتابه يف الكالم هذا صدد يف به أتى ا عمَّ فضًال الفارابي، أستاذه

يف يسلكها أن اإلنسان عىل يجب التي الطريقة عن الفارابي يتكلَّم املقدمة يف
خصوًصا والسياسة عموًما العلوم اكتساب يف عنده طريقة وأبلغ السياسة، علم استجالب
محاسنها بني والتمييز فيها، النظر وإمعان ومترصفاتهم، وأعمالهم الناس أحوال ل تأمُّ
سياسة (١) التالية: النقاط يف يستفيض ثم منها، لهم والضار النافع وبني ومساوئها
كالمه ويختم دونه. من مع سياسته (٣) أكفائه. مع سياسته (٢) رؤسائه. مع املرء
يف املرء استعملها ما متى وقوانني أصول «هذه يقول: أن إىل لنفسه املرء سياسة بذكر
أيامه له وطابت أحواله به استقامت وأسبابه، أموره مترصفات يف عليها وقاس معاشه،

العادات.» من الجزيل الحظ ونال اآلفات، كثري من وسِلم
التفاوت عن تكلَّم املقدمة يف أقسام، وخمسة مقدِّمة إىل رسالته م فيُقسِّ سينا ابن ا أمَّ
الرجل سياسة هكذا: فهي األقسام باقي عناوين أما والرُّتب. الصفات يف الناس بني
سياسته ولده، الرجل سياسة أهله، الرجل سياسة وخرجه، دخله الرجل سياسة نفسه،



الفيلسوف سينا ابن

هذا إىل دعته التي األسباب فيه أوضح كالًما مقدِّمته يف سينا ابن أورد ولقد خدمه،
يأتي: ما القول هذا وأبلغ التقسيم،

ومن نهاًرا، واملاء الكأل من سائمته مصالح يرتاَد أن يلزمه املسيم أن كما
أقطارها؛ يف كالبه ويبث كالئها، يف عيونه يذكِّي وأن ليًال، والزراب الحظائر
والنهب، والغارة الرسق من الطارقة اآلفات ومن العاديَة، السباع من ليحرسها
الكأل طلب يف لها ويروِّد الرسيح، واملصيف الديفء املشتى لها يختار وأن
بعد ويلزمه نتاجها، حني يرتقَّب وأن عملها، وقت يتحنيَّ وأن العذاب، والنطف
وبزجره وصفريه بنعيقه متالفها عن ويرصفها مصالحها إىل يسوقها أن ذلك
عليها أقدم وإال ضلعها، واستقامة انقيادها حسن يف ذلك كفاه فإن ووعيده؛
من عليه ويحق ما مع والتبع والخدم والولد األهل ذا يلزم كذلك بعصاه،
سياستهم إحسان أرزاقهم، وإدرار مؤنهم ل تحمُّ ومن وحياطتهم حفظهم
وباإلعطاء والتبعيد، وبالتقريب والوعيد، وبالوعد والرتهيب، بالرتغيب وتقديمهم

قناتهم. له تستقيم حتى والحرمان

نفسه الرجل سياسة (2)

إليه األشياء أقرب ألنَّها أوًال؛ نفسه يصلح لم ما غريه يُصلح أن اإلنسان يستطيع ال
األغيار، إصالح عليه هان نفسه سياسة أحسن متى وألنه بعنايته؛ وأوالها عليه وأكرمها
وأفعاًال السائس، هو عقًال له أنَّ يعرف أن نفسه إصالح يريد من عىل يتحتَّم بدءٍ وبدءَ
بسبب العقل أن إالَّ مغلوًطا، الغالب يف يكون العقل يقوده ال فعٍل فكل امَلُسوسة، هي
محيطة؛ معرفًة مساوئها يعرف لم ما فاسدها إصالح من يتمكَّن ال النفس معايب كثرة
ظاهر يدمل كمن كان باإلصالح، ها عمَّ قد أنه يرى وهو املساوئ تلك بعض أغفل فإن
غريه، عىل نفسه حبِّ عىل مفطوًرا اإلنسان كان وملَّا الداء، عىل مشتمٌل وباطنه الكلم،
والفحص أحواله، عن البحث يف مستغٍن غري كان محاسبتها عند لها املسامحة وكثري
فرييه املرآة؛ بمنزلة منه يكون الذي الوادِّ اللبيب األخ معونة عن ومحاسنه، مساوئه عن

سيِّئًا. وسيِّئها حسنًا أحواله حسن
وتعقب للسقطات االكرتاث يرتكون ألنهم الرؤساء؛ هم اإلصالح إىل الناس وأحوج
املعايب أن فيظنون حالهم، بحقيقة يخربونهم الناس يدعون وال بالندمات، الهفوات
من لهم أتيح ما والرؤساء امللوك حال فساد يف زاد ومما جاوزتهم، واملثالب تخطتهم
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أحسن يف الرؤساء لكان عليهم وا ويدسُّ يُدلِّسوا لم لو الذين الرش وجلساء السوء قرناء
يُخفي أن رام لو أحدهم فإن وقة؛ والسُّ الرعاع من دونهم من حال كذلك وليس حال،

ذلك. استطاع ما بأقبحها عليه ويتدارك بها، محبة يبدهه عيوبه عنه
د ويتفقَّ الناس، أخالق عن يفحص أن مثالبها نفسه مناقب تعرُّف يريد ملن وينبغي
مثلهم أنه ويعلم منها، عنده بما فيقيسها ومثالبهم، مناقبهم ويتبرصَّ وخالئقهم، شيمهم
الخري فيهم رأى فإذا املشط، كأسنان سواء هم بل أشباه؛ الناس فإن أمثاله؛ وأنهم
ميلها أن فليعلم السيئة والعادة املثلبة رأى وإن فيه، يكن لم إن إحرازه عىل فليجتهد
استعماله بقلَّة وليُمته وليقهره فليقمعه باديًا كان فإن كامن؛ وإما باٍد إما لديه راهن

يظهر. لئال فليحرسه كامنًا كان وإن نسيانه، وشدَّة
الفضائل اكتسبت فإذا بهما، يسوسها وعقابًا ثوابًا لنفسه يعد أن اإلنسان ويلزم
وجمحت انقيادها امتنع وإذا فليُثِبها، املطلوبة باملنقبة وتحلَّت الرذائل وتركت رسيًعا
فليعاقبها ذميم؛ فعٍل أو لئيم بخلق وأتت الفضائل، عىل الرذائل وآثرت عليه وتمرَّدت

ذمها. وبإكثار اللذة عن بمنعها

وخرجه دخله الرجل سياسة (3)

الوجه من قوته اقتناء يف يسعى أن سويٍّ إنسان كل فعىل األقوات، إىل بحاجة الناس
بسبب الرزق طلب يف السعي إىل يفتقر ال صنٌف صنفان؛ املعيشة باب يف وهم املرشوع،
إما نوعني؛ عىل سينا ابن نظر يف الرشيف والكسب الكسب، إىل محوج وصنٌف وراثة،
واملال باملال تكون التجارة ألن وأبقى؛ أوثق الصناعي أنَّ إال صناعي، وإما تجاري
عن روسو جاك جان بكالم يُذكِّرنا القول وهذا الحوائج. كثري اآلفات، عتيد الفناء، وشيك
«نوع أنواع: ثالثة سينا ابن اعتقاد بحسب املروءة ذَوي وصناعات إميله، يف الصناعة
الوزراء صناعة وهو التدبري، وحسن املشورة وصواب الرأي، صحة وهو العقل حيِّز من
وعلم والبالغة الكتابة وهو األدب حيِّز من ونوع وامللوك، السياسة وأرباب واملدبِّرين
صناعة وهو والشجاعة األيد حيِّز من ونوع األدباء، صناعة وهو الطب، وعلم النجوم

واألساورة.»1 الفرسان

ص١٠. القديمة، الفلسفية املقاالت راجع 1
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رزقه اتسع وإذا النجسة، واألموال األثيمة األرواح من يحرص أن اإلنسان وعىل
املعروف، وأرباب والزكوات الصدقات يف شيئًا يرصف أن فعليه معيشته أسباب رت وتوفَّ

الزمان. وأحداث الدهر لنوائب الباقي يدَّخر وأن
فإن تعجيله؛ إحداها رشائط؛ «للمعروف يأتي: ما املعروف يف كالمه جميل ومن
تصغريه فإن تصغريه؛ والثالثة له، أظهر كتمانه فإن كتمانه؛ والثانية له، أهنأ تعجيله
والخامسة أثره، ويمحو أوله يُنيس قطعه فإن ومواصلته؛ (زيادته) ربه والرابعة له، أكرب
شكرها ويؤدِّي احتمالها يحسن من عند توضع لم إذا الصنيعة فإن موضعه؛ اختيار
ال التي السبخة األرض يف الواقع كالبذر كانت واملواالة، بالود ويقابلها محاسنها وينرش

الزرع.»2 تُنبت وال الَحبَّ تحفظ
االتفاق يف أمره بعض يبني أن العاقل وعىل االعتدال، يف سدادها فإن النفقات أما
يخىش التي املواضع يف واإلغضاء ز التجوُّ من كثريًا يستعمل وأن الناس، عوام عقول عىل
إىل يحتاج لئال أمكنته؛ متى يُغفلها أن للعاقل ينبغي فال الذخرية وأما العار، شبه فيها

املصائب. دهمته متى غريه

أهله الرجل سياسة (4)

ماله، يف وقيِّمته ملكه، يف الرجل رشيكة هي واملرأة امرأته، الرجل بأهل الرئيس يقصد
القياد السلسة الرزينة، الولود، الفِطنة، الديِّنة، العاقلة النساء وخري رحله، يف وخليفته

رشوط: ثالثة وعليها …
مدبِّرة، ناهية آمرة تعود زوجها تَهب لم إن ألنَّها شديدة؛ مهابًة رجلها تهاب أن أوًال:

واالنقالب. االنتكاس وذلك
زوجها كرامة استحلَّت إذا الكريمة الحرة فإن يكرمها؛ هو كما رجلها تكرم أن ثانيًا:
كثرية أموٍر إىل زوالها من وإشفاقها عليها، ومحاماتها لها، استدامتها حسن دعاها
ورشفه، زوجها نُبل عىل أدل ذلك كان أمًرا وأفخم شأنًا أعظم املرأة كانت وكلَّما جميلة،

خطره. وعظم جاللته وعىل

والصفحة. املصدر نفس 2
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سينا ابن سياسة

د وتفقُّ خدمها، وتدبري أوالدها كسياسة املهمة البيتية باألمور خاطرها تشغل أن ثالثًا:
لم البال، خالية الشغل ساقطة كانت إذا املرأة فإن أعمالها؛ من خدرها يضمه ما
يف إال تفكري لها يكن ولم بهيئتها، والتربُّج بزينتها للرجال التصدِّي إال هم لها يكن

الكربى. ة الطامَّ وهناك استزادتها؛

ولده الرجل سياسة (5)

والده: عىل الولد حق من إنَّ

يعدي اللبن فإن عاهة؛ ذات تكون ال كي مرضعته؛ واختيار تسميته، يُحسن أن (١)
قيل. كما

عليه وتنهال اللئيمة، األخالق عليه تهجم أن قبل أخالقه ورياضة بتأديبه يبدأ أن (٢)
حاًال. الفطام بعد يكون وهذا الخبيثة، الرضائب

بالرتحيب وذلك القبيحة؛ العادات عنه ويُبعد صبيٍّا، األخالق مقابح يجنِّبه أن (٣)
ظن تيسء لئال موجعة؛ غري األوىل الرضبة تكون أن وخريٌ والرضب، والتوبيخ واإلناس

مربِّيه. من خوفه ويشتد بها، الصبي
القراءة ثم الدينية العلوم أوًال ليدرس ُه؛ أُشدَّ يبلغ عندما املدرسة إىل يرسله أن (٤)

القصيدة. ثم الرجز رواية ثم
بتخريج حاذًقا األخالق برياضة بصريًا دين، ذا عاقًال الصبي مؤدِّب يكون أن (٥)

مروءة. ذا نظيًفا، لبيبًا، حلًوا، والسخف، الخفة من بعيًدا رزينًا، وقوًرا الصبيان،
مرضيَّة آدابهم حسنة الرساة أوالد من صبية مكتبه يف الصبي مع يكون أن (٦)
العمومية واملدرسة آنس، وبه آخذ عنه وهو ألَقن، الصبي عن الصبيَّ فإن عاداتهم؛

ومباهاة. مباراة فيها ألنَّ البيتية؛ من أحسن
الصبي يرومها صناعة كل ليس إذ لها؛ أهًال يكون التي الصناعة يُعلِّمه أن (٧)

وناسبه. طبعه شاكل ما لكن مواتية، له ممكنة
ق ويتذوَّ املعيشة، طلب يعتاد فليرتكه صناعته يحذق أن فبعد الكسل، يُعوِّده أال (٨)

عليه. وباًال كان كذلك معه يصنع لم وإذا الكسب، حالوة
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خدمه الرجل سياسة (6)

التعاطي يكفيك من فإنَّ وأعوانك؛ مثلك ألنهم خدمك؛ تحتقر أن الغنيُّ أيها لك يجوز ال
ومن منابها، عنك ناب فقد برجلك السعي يكفيك ومن مقامها، عندك قام فقد بيدك
إياك القوام ونفع كثري عنك الخدم فغناء كفايتها، كفاك فقد عينك تحفظه ما لك يحفظ
ر سخَّ ما عىل هللا تحمد أن لك فينبغي كبري، الراحة من باٌب دونك ألُرتَِج ولوالهم جزيل،
تحرجهم. وال بهم وترفق تهملهم، وال دهم وتتفقَّ تقصيهم، وال تحوطهم وأن منهم، لك
والفراسة التقدير فيه فأعِمل ذلك تستطع لم وإن له، االختبار بعد إال خادًما تتخذ ال
والدهاء الكثري، الكيس بذي تثق وال والعرجان، كالعوران العاهات ذوي جانْب والحدس،

املكر. من يسلم ال فإنه ؛ البنيِّ
صناعٍة من تحوِّله وال عمل، إىل عمٍل من تنقله وال له، أهٌل هو ما خادم كل علِّم
أتقنه قد مما الخادم اإلنسان نقل فمتى الدمار، أسباب أمتن من ذلك فإن صناعة؛ إىل

خدمته. نظام عليه أفسد له يختاره ما إىل ومارسه
عىل دليٌل وهو ذلك، من أوفق فرصفه خادمه، عىل النكري اإلنسان يشدِّد أن ينبغي ال
معصيًة عصا ومن يذنب، عندما فليعاقبه لكن الِحلم، ة وخفَّ الصرب وقلة الصدر ضيق
عليه يُفسد لئال أوىل؛ منه فالخالص اغتفارها؛ إىل سبيل ال شنعاء جنايًة جنى أو صلعاء

الخدم. سائر

الفصل هذا وختام

تزال ال تعتورها التي الهنات وبعض ابتكارها، وقلَّة إيجازها مع سينا ابن سياسة إن
الوحيدة والهفوة هذا. عرصنا يف حتى منها يستفيد يدرسها َمن كلُّ وأحسنها، كتبه أفيد
نحو اإلنسان واجبات عن الكالم عن الرئيس ابتعاد هي البليغة الرسالة هذه يف البارزة
قاله: فيما املعذرة بعض له نجد ولعلَّنا سياسته، يف الفارابي أستاذه صنع كما خالقه
من القليل ذكرنا وإنما … فعله الرجل عىل يحق ما فيها مثلنا التي األبواب «انقضت

«… التفسري دون والجمل الكثري،
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اخلامتة

الرئيس فلسفة وعىل عموًما، العربية الفلسفة عىل املسيطر الوهن أن اإلقرار هذا من بدَّ ال
الفلسفة العربية الفلسفة فأساس الطليق، والتفكري الثقافة يف نقٍص عن ناجم خصوًصا،
يستطيع وهل اليونانية، للفلسفة رشح سوى ليست العربية الفلسفة إن بل ال اليونانية،
كتبه التي اللغة يف كتابه يطالع أن دون معضالته ويفك أعجميٍّا مؤلًَّفا يرشح أن إنسان

فيها؟!
أن دون اليونانية الفلسفة رشح حاولوا قد األعارب فالفالسفة نظنه؛ ال ما هذا
خبْط وخبطوا السبيل سواء فضلُّوا باليونانية، إملام أدنى منهم الساحقة لألكثرية يكون
أتت ولذا ممسوخة؛ مشوَّهة كانت رشوحاتهم يف عليها عوَّلوا التي الرتجمات ألنَّ عشواء؛

األوصال. مفكَّكة مبتورة الغالب يف فلسفتهم
حكمائها من يقتبسوا أن قبل اليونانية يدرسوا أن الحكماء هؤالء عىل لزاًما كان لقد
يتقنون كانوا الرسيان أساتذتهم أغلب ألن عليهم؛ صعبًا يكن لم وهذا عليهم. ويُعلِّقوا
وال العقلية، الجهود من ينفر طبيعته من العربي أنَّ بيد الجميلة، العلمية اللغة تلك

والعذْل. املالمة واستحق كثريًا، خرس ولذلك رغائبه؛ كبت عىل يصرب
خْلط هو اإلبداع، سماء يف التحليق عن العربية الفلسفة أعاق الذي الثاني واليشء
والفلسفة الوحي، مصدره الدين أنَّ عن بَالُهم سها فلقد والدين، الفلسفة بني الفالسفة
لكانت والدين الفلسفة بني توفيقهم عند فوا توقَّ كانوا ولو املجرَّد، بالعقل إال تؤمن ال
إنهم بل ال الطبيعي، للنور الدينية الحقائق يُخضعوا أن أرادوا ولكنَّهم محتملة، املصيبة
من أعىل مستوى إىل الفلسفية الحقيقة رفع يف وسعهم أفرغوا قد األحايني بعض يف

بالفشل. باءوا ولهذا رشد؛ ابن صنع كما الدينية الحقيقة
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إىل أخريًا فوا توقَّ أنهم إال املوضوع، هذا طرقوا قد املغرب فالسفة أن ننكر ال نحن
العقل أن أبانوا ثم والوحي، العقل بني أوًال فميَّزوا والدين، العقل بني فاصٍل حدٍّ وضع
فرتاث عليه، مردَّ ال إثباتًا أرساره إثبات يستطيع ال أنه كما الوحي، يناقض ال السليم
الطبيعي، النور يقر بما إالَّ تَُسلِّم ال الفلسفة إن أي العقل؛ من يؤخذ الكامل الفلسفة
هللا؛ كالم عىل أي الوحي؛ عىل يقوم ذلك بعكس فهو الدين أما وجوده. عىل الربهان ويقيم
اإلنسان قوى تتمكَّن ال وعبارات كلم يف واردٌة إدراكها العقل يستطيع ال التي فالعقائد
فالفيلسوف العقل؛ له يسهِّ إيمانًا بها نؤمن أن علينا يجب إنما كنهها، تسرب أن بذاتها
يف أنظاره ل يحوِّ والالهوتي العقل، تضاعيف يف برهانه مبادئ عن دائًما يُفتِّش إذن

الوحي. إىل برهنته
الفلسفة بني تفصل التي الحدود هي وهذه والوحي، العقل بني القائم الفرق هو هذا
النتائج هاته إىل لوا يتوصَّ لم أتعابهم كل مع فإنهم العرب فالسفة أكثر أما والدين،

الحكيمة.

آخذًة نراها ولذا أرسطو؛ تقسيم عن أبًدا تختلف ال تقسيمها بمجمل سينا ابن فلسفة إن
محَكًما تشابًكا تلمس فقلَّما بمفردها نظرية كل أُخذت إذا ولكن بعض، برقاب بعضها

تاليتها. وبني بينها
يبدأ ثم بورفري، والشارح أرسطو خطة بحسب فيحلِّله املنطق أوًال الرئيس يدرس
عند النفس وعلم وعرصه، بيئته معارف تالئم سطحية نظرات عليها فيلقي بالطبيعيات
النباتية األنفس عن يتكلَّم وفيه أجزائها، من جزءٌ هو بل الطبيعيات؛ عن ينقل ال الشيخ
وسائر للعقل تحليل النفس درس ويتلو وميزاتها، قواها إىل متطرًِّقا والعاقلة، والحيوانية
كما والعقل النفس بني أساسيٍّا تمييًزا نجد لم فإننا العميق الدرس ورغم اإلدراكات،
العقل يدرس أن وبعد (ص٣٣)، اإلسالمي الفكر أساطني كتابه يف فو دي كارا أشار
النسبي واملوجود املطلق املوجود فيه فيبحث ، الكيلِّ العلم أو املوجود إىل ينتقل البرشي
تُقرِّب بصورة استقرائية وبينات برباهني األول عن الصادرة والعقول مطلقة بطريقٍة
شيئًا، منها يمارس لم التي الزهدية باألبحاث فلسفته يُكلِّل وأخريًا الريايض، األسلوب من

فقط. للكتابة حبٍّا إال يكتبها ولم
والطب، الحكمة شتات صدره يف جمع أنه هو العلم عىل الوحيد سينا ابن فضل إنَّ
كما ورقاها عليها وزاد الظروف، له سمحت ما بقدر األقدمني املفكِّرين نتاج وهضم

سابًقا. قلناه فيما رأيت
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العقول ولدته ما فأفرغ العربية؛ العلوم ازدهار منتصف يف الوجود الشيخ جاء
والطب، والفلسفة العلم يف واالختبارات اآلراء من الغربية األمم عن نقلوه وما العربية،
أكثر يف عليه غبار ال دقيًقا منطقيٍّا تنظيًما منظَّمة ورسائل وكتب موسوعات يف ورتَّبها
مؤلَّفاته ودرست واملغرب، املرشق علماء بني ِذكُره وذاع أدهاًرا، تعاليمه فعاشت األوقات،

ييل: بما الشهرستاني عليها وحكم ومحصت،

أغوص.1 الحقائق يف ونظره الجماعة، عند أدق سينا ابن طريقة

أنَّ إال الفارابي، عن الفلسفية نظرياته معظم أخذ قد سينا ابن أنَّ ننكر ال نحن
الشارحني؛ تفصيل كالمه ل فصَّ والرئيس دين، امُلَمهِّ إجمال القول أجمل قد الفارابي
الخارجية نات املحسِّ بهذه إنه حتى ونحتًا، وصقًال األذهان من وتقريبًا وضوًحا فزاده
مة «عالَّ الشهرستاني يه يسمِّ أن واستحق د، واملمهِّ السابق اسم وشهرته بصيته حجب

العرب». فالسفة

به عليه تجرَّأ سينا ابن عىل ُحكٍم إىل اإلشارة من ا بدٍّ أرى ال القلم أمسَح أن وقبل
هنا نورده فإننا الحقيقة؛ عن بعيٌد بمجمله الُحكم هذا أنَّ مع األندليس، سبعني ابن

قال: التحامل، يولِّده ما وليعرف للُمطالع؛ تفكهة

التأليف من له وما الفائدة، قليُل الطنطنة كثريُ مسفسٌط مموٌِّه سينا ابن إن
ريحها ع لتضوَّ أدركها ولو املرشقية الفلسفة أدرك أنه ويزعم ليشء، يصلح ال
خالفه وأن للحكيم، مخالٌف التخبُّط، كثري وهو كتبه، أجلُّ والشفاء … عليه
اإللهيات يف له ما وأحسن الحكيم، كتبه ما بنيَّ فإنه عليه؛ يُشكر ملًما له
من هو فيها ذكره وما يقظان»، بن «حي يف رمزه وما واإلشارات»، «التنبيهات

الصوفية.2 وكالم ألفالطون النواميس مفهوم

عقيل؛ وامتزاج امتصاص فلسفة هي العربية الفلسفة أن ينتج قلنا ما كلِّ من
تها برمَّ ليست الرئيس الشيخ فلسفة أنَّ كما القديم، من مقتبسة تقريبًا جميًعا ألنَّها

ص٩٣. ،٣ جزء والنَحل، واألهواء امللل كتاب انظر 1
يليها. وما ص١٢٨ الذكر، اآلنف ماسيون كتاب راجع 2
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كليات يف ن تُلقَّ تزال ال التي الصحيحة القضايا ا أمَّ والرديء، الجيِّد فيها إن بل مغلوطة؛
الكثرة، أثناء ويف الكثرة، قبل الثالثة؛ الجواهر حاالت اآلتية: فأهمها الكاثوليكية أوروبا
النفس وحدوث املحدودة، الكائنات يف والجوهر الوجود بني التام والتمييز الكثرة، وبعد
بنا يطول مما ذلك وغري والرش، الخري يف وأقواله والوجوب، اإلمكان ونظرية وخلودها،

رشحه.
نابغني، أفذاذًا فالسفة العالم ويعطي عقاله، من العربي الفكر يتحرَّر اليوم عىس

والسالم.
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والنَحل امللل وبهامشه حزم، البن والنَِّحل، واألهواء امللل يف الفصل كتاب (١)
١٣٢٠ه. مرص طبعة الثالث، الجزء للشهرستاني،
١٢٩٩ه. مرص خلِّكان، البن األعيان، وفيات (٢)
مرص. عن تصدر اإلسالمية، املعارف دائرة (٣)

١٨٧٦م. بريوت األول، املجلَّد للبستاني، املعارف، دائرة (٤)
١٣٢٦ه. القاهرة للقفطي، الحكماء، بأخبار العلماء إخبار (٥)

١٣٤٨ه. القاهرة النديم، ابن فهرست (٦)
اليسوعي، صالحاني أنطون األب نرشه العربي، البن الدول، مخترص تاريخ (٧)

١٨٩٠م. بريوت الكاثوليكية، املطبعة
١٩٣٤م. بدمشق العربي النرش مكتب للغزايل، الضالل، من املنقذ (٨)

املطبعة ونصارى، مسلمني العرب مشاهري لبعض قديمة فلسفية مقاالت (٩)
١٩١١م. بريوت يف الكاثوليكية

األوىل. الطبعة زيدان، لجرجي اإلسالمي، التمدُّن تاريخ (١٠)
١٩٣٢م. جونيه العنداري، هللا نعمة لألب العربية، الفلسفة تاريخ (١١)

١٩٣٢م. القاهرة مرص، السيد، لطفي أحمد ترجمة ألرسطو، والفساد، الكون (١٢)
دمشق يف العربي النرش مكتب صليبا، جميل للدكتور سينا، ابن إىل أفالطون من (١٣)

١٩٣٥م.
١٩٣٧م. جونيه فرح، إلياس للخوري الفارابي، (١٤)
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